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Bæjarfréttir

Málið

Myglusveppur í bæjarskrifstofunum í Fannborg
-Trúnaðarlæknir hittir starfsfólk

í kringum núverandi bæjarskrifstofur er endurhannað.
Komið hefur til tals að nýta
tækifærið sem myndi gefast
með þessu og deiliskipuleggja
Fannborgarsvæðið upp á nýtt og
veita lúnum bílakjallara löngu
tímabæra andlitslyftingu um
leið. Slíkt myndi auk þess styrkja
miðbæjarkjarnann í Hamraborg og menningarstofnanir
á Kópavogshálsi.

3) Flytja bæjarskrifstofur í
Norðurturn Smáralindar

N

iðurstöður
sýnatöku
á fjórðu hæð í Fannborg 2, í gamla Félagsheimilinu þar sem bæjarskrifstofur Kópavogs eru til húsa,
hafa leitt í ljós að myglusveppur er á hæðinni. Myglan er
helst á vesturhlið hússins
og í plötum fyrir ofan kaffiaðstöðu starfsmanna á þriðju
hæð. Fjölmargar tegundir
myglusveppa geta haft áhrif
á líðan fólks og því er allur
vafi um niðurstöður metinn
starfsfólki í vil. Ekki verður
starfsemi í húsnæði sem kann
að teljast heilsuspillandi, að
því er fram kemur í orðsendingu til starfsmanna við Fannborg. Þar kemur einnig fram
að trúnaðarlækni bæjarins

Gamla myndin

Tónlist í
Kópavogi

U

m þessar mundir eru liðin
50 ár síðan hljómsveitin Ríó tríó hóf upp rödd
sína. Á myndinni, sem er tekin
stuttu eftir að hljómsveitin var
stofnuð árið 1965, má sjá f.v.
Halldór Fannar Valsson, Ólaf
Þórðarson og Helga Pétursson.
Ágúst Atlason tók sæti Halldórs
Fannars í sveitinni nokkru síðar.
Fyrir aftan þá félaga stendur Óli
Kr. Jónsson, þá yfirkennari og
síðar skólastjóri Kópavogsskóla,
en þar er myndin einmitt tekin,
myndasmiðurinn er Magnús
Bæringur Kristinsson. Myndin
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hafi verið falið að taka á móti
starfsfólki sem vill ræða við lækni
um þessi mál; hvort sem er til
að láta skoða sig eða fá svör við
spurningum telji það sig eiga við
heilsuvanda að stríða, sem tengst
geti myglusveppi. Strax nú um
helgina verður skipt um gólfefni
og farið í fleiri aðgerðir gegn
myglu.

Fjórir kostir

Að vera, eða ekki vera áfram í
Fannborg, þarna er efinn. Það
kostar sitt að halda við húsinu
og er sá kostnaður sagður fara
hækkandi. Í síðustu fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir að um
90 milljón krónur færu í endurbætur
á
húsnæðinu.
Nú
standamenn frammi fyrir fjórum

kostum varðandi framtíð bæjarskrifstofa Kópavogs:

1) Óbreytt ástand.
Að bæjarskrifstofurnar
verði áfram í Fannborg

Starfsfólk bæjarins í Fannborg
eru sagðir flestir mótfallnir þessu
vegna óhagræðis. Viðhaldskostnaður er alltaf að hækka og nú nýlega hefur myglusveppur mælst
í húsnæðinu eins og nefnt er hér
að ofan.

2) Byggja nýtt ráðhús
Kópavogs á Fannborgarreitnum

Rætt hefur verið um að reisa
nýtt ráðhús í Fannborg, á grunni
þess gamla. Tillaga hefur verið teiknuð þar sem allt svæðið

Um þetta var tekist á, í bæjarstjórn í vor, svo úr varð pólitískt
þrætuepli sem ekki er enn búið
að leysa. Myndaður var þverpólitískur starfshópur sem fór
yfir þessa lausn og aðrar og var
ætlað að skila af sér niðurstöðu
í haust.

4) Flytja í Turninn við
Smáratorg

Nefnt hefur verið að flytja
bæjarskrifstofurnar í svarta
„kálfinn“ sem er fyrir ofan Arion
banka við Smáratorg. Þeir sem
gagnrýna þessa leið og flutning
í Norðurturn benda meðal
annars á að verð á fermeter í
turnunum tveimur sé um 400
þúsund krónur á meðan fermeterverð í Fannborginni sé
um 130 þúsund.
Aðrir kostir eru einnig í umræðunni en nefnt hefur verið
að þetta mál sé kjörið að íbúar
bæjarins fái að koma að því í
íbúakosningu.

Á ríkið að
koma að
rekstri
Salarins?
R

ekstur Salarins var til umræðu á bæjarstjórnarfundi í
liðinni viku en rekstur þess hefur
verið í járnum undanfarin ár.
Guðmundur Geirdal, Sjálstæðisflokki, spurði hvort ekki væri
eðlilegt að ríkið tæki þátt í rekstri
Salarins á sambærilegan hátt
og gert er í tilfelli Hörpunnar í
Reykjavík og Hofsins á Akureyri.
„Það eru ekki bara Kópavogsbúar sem njóta Salarins og því
sjálfsagt að ríkið komi þarna
aðeins að,“ sagði Guðmundur.
Karen E. Halldórsdóttir, samflokksmaður Guðmundar og
formaður lista-og menningarráðs, tók undir þetta og bætti við
að tilkoma Hörpu, sem er ríkisrekin að mestu leiti, hafi þrengt
að stöðu og starfsemi Salarins.
Hún sagði þetta ágætis tillögu
og þess virði að reyna á þótt
hún efaðist um um árangurinn.

Frá Bókasafni
Kópavogs
N

ú er Norræna bókasafnavikan nýliðin og Dagur
íslenskrar tungu var í síðustu
viku. Í dag, laugardaginn 21. nóvember, kemur Gunnar Helgason, sem er einn vinsælasti
barnabókahöfundur landsins, í
heimsókn. Hann les upp úr nýjustu bók sinni, Mamma klikk,
á Lindasafni kl. 13 og í safninu
í Hamraborg kl. 15. Allir eru
velkominr að hlusta á upplestur
og spjalla við Gunnar. Fram að
jólum verða svo fleiri viðburðir
sem auglýstir eru á Facebook
og heimasíðu safnsins. Allir eru
velkomnir að njóta þess sem
boðið er upp á, alveg ókeypis.

salurinn

er varðveitt í Héraðsskjalasafni Kópavogs. Í Kópavogi
hafa verið stigin merkileg
spor í tónlistarsögunni og þar
eiga margir af fremstu tónlistarmönnum landsins rætur sínar, allt frá þjóðlagatónlistinni til pönksins þar sem
Fræbblarnir fóru fremstir í
flokki og nú á síðustu árum
undir merkjum Erps Eyvindarsonar og Sölku Sólar,
svo einhver séu nefnd. En yfir
öllum svífur Sigfús Halldórsson á vængjum lítillar flugu.
Áhugafólki um tónlistarsöguna, sem og sögu Kópavogs, bendum við á vefinn
Ísmús, www.ismus.is, þarsem
má finna ógrynni af fróðleik
um tónlist en líka viðtöl og
fleira sem tengist frumbýlingsárunum í Kópavogi.

Líður að
jólum með
Óp-hópnum
Þ

essi stórskemmtilegi hópur
söngkvenna blæs til jólatónleika þann 10. desember. Þær
Bylgja Dís Gunnarsdóttir, Erla
Björg Káradóttir, Hörn Hrafnsdóttir og Rósalind Gísladóttir
lofa hátíðlegri stemningu með íslenskri og erlendri tónlist allt frá
háklassík að sígildum dægurperlum sem koma okkur í jólaskapið. Forsala er á tónleikana til
24. nóvember en þangað til fæst
miðinn á aðeins 3.900 kr. Fullt
miðaverð er 4.900 kr.

Næsta blað kemur út
5. desember
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er fyrir 3. desember

Kópavogsblaðið slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is

Umbrot: Guðmundur Árnason
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

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.

13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 17:00
13:30 – 14:30
15:00 – 15:45
16:00 – 17:00

17:00 – 17:20

Markaðurinn Hönnun og handverk
á neðri hæð Gerðarsafns
Jólakræsingar til sölu í jólahúsum
á túni menningarhúsanna
Listamenn opna vinnustofur
sínar og listasali í Hamraborg
og Auðbrekku
Bragi Valdimar Skúlason fjallar um
jólasveinana og barnabókarplötuna
Karnivalía í Bókasafni Kópavogs
Jólakötturinn kemur í heimsókn í
Náttúrufræðistofu og Bókasafn Kópavogs
Aðventudagskrá og tendrað á ljósum
vinabæjarjólatrés við menningarhúsin:
Hrói Höttur, Gilli gríslingur og fleiri úr
Leikhópnum Lottu kynna dagskrána.
Skólahljómsveit Kópavogs spilar jólalög.
Jólaball, söngur og gleði með gestum
sem eru óvenju snemma á ferð!
Kvennakór Kópavogs flytur jólalög
í Gerðarsafni

13.00 – 17:00
13:30 – 13:50
14.30 – 15:00
15.00 – 15.20

13:00 – 16:00
13:00 – 17:00
17:00 – 17:40

Félagsmiðstöðin Gjábakka
Handverksmarkaður opnar og
laufabrauðsgerðin hefst
Stjörnubjart á aðventu: Ágústa Sigrún,
Sváfnir og Haraldur flytja vetrar- og jólalög
Samkór Kópavogs flytur jólalög
Klarinettuhópur Skólahljómsveitar
Kópavogs flytur jólalög

Jólaorigami fyrir alla aldurshópa
á Bókasafni Kópavogs
Listasmiðja í Gerðarsafni
þar sem öll fjölskyldan getur
myndskreytt jólakort
Jólaleikritið Ævintýrið um
Augastein í Salnum

Teikning: Fanney Sizemore

Aðventuhátíðin í Kópavogi er haldin
helgina 28. – 29. nóvember með
jóladagskrá fyrir alla fjölskylduna.
Við menningarhúsin í Hamraborg
verður tendrað á jólatré bæjarins,
jólasveinarnir og jólakötturinn
líta í heimsókn, jólakræsingar og
varningur til sölu og jólaleikritið
Ævintýrið um Augastein.
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Kópavogsbúi dagsins

Laugardagsfundir
Sjálfstæðisfélag Kópavogs
Laugardagsfundir
Stjórn
Sjálfstæðisfélags Kópavogs minnir á
laugardagsfundi.
Sjálfstæðisfélag
Kópavogs
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sintota cusam in consequi odis sanduciusam. eru
forsenda þess starfs sem félagið stendur að.
Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is
Sjálfstæðisflokkurinn
Sjálfstæðisfélag Kópavogs
www.xd.is
www.xdkop.is
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Héðinn
Sveinbjörnsson
Hver ertu, hvaðan kemurðu og
hvert ertu að fara?
„Ég er Kópavogsbúi í húð og hár,
fæddur á fæðingarheimilinu sem
var á Borgarholtsbraut og uppalinn á Kópavogsbrautinni. Faðir
minn, Sveinbjörn Br. Pétursson,
sá um að Kópavogsbúar fengu
góðan veislumat í mörg ár en
hann rak Veislustöð Kópavogs
ásamt móður minni, Helgu
Helgadóttur. Ég skellti mér
til Danmerkur árið 1993, fór í
Holstebro Pædagog Seminarium og er „Pædagog.“ Ég bjó í
Danmörku, ásamt konu minni,
til ársins 2001 þegar við fluttum
heim og þá byrjaði ég að vinna
hjá Kópavogsbæ í félagsmiðstöðvunum Jemen, Lindaskóla og Þebu, Smáraskóla. Í dag
er ég fjármálastjóri frístundamiðstöðvarinnar Frostaskjóls.“
Fjölskylduhagir og búseta:
„Ég er giftur Sigríði Tryggvadóttur, á tvíburana Aron Yngva og
Freyju Ósk og bý á Kársnesbrautinni.“
Hvað er það besta við að búa í
Kópavogi og hvað mætti betur
fara?
„Það er fólkið og bæjarbragurinn,
mér finnst ég alltaf á ættarmóti.
Skipulagsmál á Kársnesinu eru
mér alltaf ofarlega í huga.“
Besta ákvörðunin:
„Þegar ég tók ákvörðun um að

Héðinn Sveinbjörnsson, Kópavogsbúi dagsins í Kópavogspeysunni sinni.

vinna með fólki, mennta mig í
Danmörku og giftast Siggu.“
Hvað hefur þú verið að fást við
undanfarið?
„Ég starfa í frístundamiðstöðinni Frostaskjóli og síðustu vikur hef ég verið að skipuleggja
og sjá um Skrekk, hæfileikakeppni fyrir grunnskólanemendur í Reykjavík. Einnig er ég
í Karlakór Kópavogs og það er
nokkuð mikið að gera hjá okkur
í söng. Framundan er þátttaka í
Njálu í Borgarleikhúsinu.“

Hvað fyllir þig hamingju?
„Að syngja, leika og umfram allt
vera með fjölskyldunni. Unglingarnir sem tóku þátt í Skrekk hafa
líka gert mig mjög hamingjusaman því ekkert er betra en að
sjá þá ótrúlegu hæfileika sem
leynast í unglingunum.“

Lífsmotto

„Stuð og stemm.“
Héðinn tilnefnir Sólveigu Helgu
Jónasdóttur sem næsta Kópavogsbúa dagsins.

Íþróttir

Glóðarfélagar sigursælir
R

ingómót var haldið í Smáranum 16. nóv. sl. á vegum
Íþróttafélagsins Glóðar í
samstarfi við U.M.F.Í.  Það komu
keppendur úr Borgarfirði, Mosfellsbæ og Flóanum. Keppnin
fór vel fram. Borgfirðingar og
Mosfellingar sameinuðust og
spiluðu, sem eitt lið. Glóð lánaði
Flóamönnum einn mann og svo
voru tvö lið frá Glóð. Dómarar
voru þær Sabína Steinnunn Halldórsdóttir og Ragnheiður Sigurðardóttir starfsmenn U.M.F.Í.
Glóðarfélagar voru sigursælir.
Glóð I sigraði mótið og var í fyrsta sæti. HSK (Flóamenn) voru
í öðru sæti og Glóð II í þriðja
sæti. Ég held að mér sé óhætt að
segja að allir hafi farið sáttir frá
borði. Kaffiveitingar voru í boði

Sigurliðið ásamt formanni íþróttanefndar Glóðar. Freyr Bjartmars,
Margrét Hjálmarsdóttir, Dröfn Pétursdóttir, Páll Þorsteinsson og Sigríður
Bjarnadóttir.

Gestirnir úr Borgarfirði og Flóanum
ásamt Flemming Jessen lengst til hægri
á myndinni.
Myndir: Petrína Ragna Pétursdóttir

Glóðar. Starfsmenn Smárans
voru okkur mjög hjálplegir og ber
að þakka það.
En hvað er þetta ringó? Það er
leikur sem svipar til blaks nema
að það eru notaðir tveir hringir í
stað bolta. Vallarstærð er 9x18m
og hæð nets er 2,24m. Það geta

verið tveir til sex í liði. Við spilum
venjulega fjórir í liði og þannig
var í keppninni. Ég vil færa öllum þakkir sem gerðu þetta mót
mögulegt.
Sigríður Bjarnadóttir, formaður
íþróttanefndar Glóðar

Á döfinni

Aðventuhátíð Kópavogs
A

ðventuhátíð í Kópavogi
verður haldin 28. og 29.
nóvember með jóladagskrá fyrir alla fjölskylduna.
Hátíðin er að þessu sinni á nýjum
stað, á túninu fyrir aftan menningarhúsin og verður einnig
dagskrá í menningarhúsunum
laugardag og sunnudag. Tendrað
verður á jólatréinu klukkan
fjögur á laugardegi og slegið
upp jólaballi með söng og leik.
Jólasveinarnir og jólakötturinn
líta í heimsókn og jólaandinn
svífur yfir vötnum á jólamarkaði.
Dagskrá aðventuhátíðarinnar við
menningarhúsin hefst klukkan
eitt laugardaginn 28. nóvember.
Þá opnar markaðurinn Hönnun
og handverk í Kópavogi í Gerðar-

safni og jólamarkaður á túni
menningarhúsanna.
Bragi
Valdimar Skúlason kemur í
jólaheimsókn í Bókasafn Kópavogs og ræðir um jólasveina
og nýju plötuna sína. Klukkan
fjögur hefst svo aðventudagskrá á túninu við menningarhúsin. Þá tendra sendiherra
Svíþjóðar, Bosse Hedberg og
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs á jólatréinu, sem
er gjöf frá vinabæ Kópavogs í Norrköping í Svíþjóð. Hrói Höttur,
Gilli gríslingur og fleiri úr
Leikhópnum Lottu kynna dagskrána
og
Skólahljómsveit
Kópavogs spilar jólalög. Hinn
árlegi laufabrauðsdagur er í félagsmiðstöð aldraðra í Gjábakka
og hefst dagskráin þar klukkan

eitt, laugardaginn 28. nóvember,
með laufabrauðsgerð og opnun
handverksmarkaðar. Seldar eru
veitingar og boðið upp á margvísleg skemmtiatriði í Gjábakka.
Eins og venja er opna listamenn
í Hamraborg og Auðbrekku
dyr sínar gestum og gangandi
í tengslum við aðventuhátíðina. Opið hús verður hjá þeim á
laugardeginum frá klukkan eitt.
Sunnudaginn 29. nóvember
verður boðið upp á jólaorigami í Bókasafni Kópavogs
og listasmiðju í Gerðarsafni. Þá
verður jólaleikritið Ævintýrið
um Augastein sýnt í Salnum
klukkan fimm.

Kópavogsblaðið
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Heimsendingartilboð

ba
b
e
K
r
centenú
hefur ð í
opna firði
ar
Hafn

Miðstærð af pizzu með 2 áleggstegundum, lítill
skammtur af brauðstöngum og 1 l. Coke 2970 kr.

Stór pizza með 2 áleggstegundum, stór skammtur af
brauðstöngum og 2 l. Coke 3790 kr.

Hádegistilboð

Miðstærð af pizzu með 3 áleggstegundum
og Coke í dós 1790 kr.

sími
577
3333

Lítil pizza með 3 áleggstegundum
og Coke í dós 1290 kr.

Sótt tilboð

Stór pizza af matseðli og stór
margarita 3690 kr.

Stór pizza með 2 áleggstegundum,
miðstærð af hvítlauksbrauði, stór
skammtur af brauðstöngum og 2 l.
Coke 3990 kr.

Stór pizza með 2
áleggstegundum 1990 kr.

Dalvegur 2
Kópavogur
Sun-Fim: 11-23
Föst-Lau: 11-23:30

nýtt
Kryddbrauðspizza

PIZZERIA
Kjúklingavængir

Dalshraun 13
Hafnarfjörður
Sun-Fim: 11-23
Föst-Lau: 11-23:30
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Lestur

Bókasafn Kópavogs í
átak gegn dvínandi lestri
-Karlar á aldrinum 30-40 ára láta lítið sjá sig á bókasöfnum

B

ókasafn Kópavogs bregst
við dvínandi lestraráhuga
ungmenna með því að efna
til fjölskyldutengdra viðburða
sem fólk er hvatt til að sækja. Unglingar eldast og nú er svo komið
að útlánatölur bókasafnsins sýna
að karlmenn í kringum 30 – 40
ára er hópur sem lítið sækir safnið. Lísa Z. Valdimarsdóttir, sem
nýtekin er við sem forstöðumaður Bókasafns Kópavogs,
segir starfsemi bókasafna út
um allan heim vera að breytast

með breyttum lestrarvenjum.
„Það hefur lengi verið vandamál að fá unglingsdrengi til
að lesa. Það er ein af mörgum
áskorunum sem við stöndum
frammi fyrir,“ segir Lísa Z.
Valdimarsdóttir, forstöðumaður
Bókasafns Kópavogs. „Karlmenn
í kringum 30-40 ára eru einnig
hópur sem lítið sækir bókasöfn
og það er hópur sem við viljum
ná til. Erlendis hefur þessi hópur
mikið notað bókasöfn með fjölskyldum sínum þar sem ýmsir

fjölskyldutengdir viðburðir hafa
verið í boði. Við byrjuðum í fyrra
með dagskrá fyrir alla 9. bekki
í grunnskólum í Kópavogi og
buðum þeim að koma til okkar
í heimsókn. Þetta verkefni var
síðan víkkað út og er núna þetta
skólaár einnig í boði fyrir 4.
bekk og 6. bekk. Einnig erum við
byrjuð með lesklúbb fyrir 10-13
ára krakka. Lesklúbburinn hittist á mánudögum og ef vel tekst
til munum við halda áfram með
hann eftir áramótin. Það er því

Eru tryggingarnar þínar í lagi?
Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir
bæði einstaklinga og fyrirtæki.
Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni.
Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

Kristinn Rúnar Kjartansson
kristinnk@vis.is
Sími 560 5155 | GSM 820 0762

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

FJÖLVÍTAMIN FYRIR
BÖRN OG FULLORÐNA
Í GÚMMÍFORMI
Vítamínin innihalda öll helstu vitamín og
steinefni, einnig innihalda þau Omega 3 fitusýrur,
D3-vítamín, B12 vítamín og trefjar.
Omega 3 fitusýrur eru taldar góðar fyrir liði, hjartaog æðakerfið og taldar hafa mjög jákvæð áhrif
á andlega og líkamlega heilsu.
D3- vítamín er sólarvítamín og er mikilvægt
fyrir okkur Íslendinga þar sem við fáum
ekki nægilegt magn af sól.
Einnig innhalda vítamínin trefjar sem
eru góðar fyrir meltingarveginn.
Vítamínin eru glútein- og mjólkurfrí,
auk þess innihalda þau engin gervi bragðog litarefni og eru án viðbætts sykurs.
Vítamínin koma eins og áður segir í gúmmíformi
og eru því skemmtileg, auðveld í inntöku
og einstaklega bragðgóð.

Nú fáanleg í verslunum Nettó, Hagkaupa og á www.likamioglifsstill.is
Frekari upplýsingar um vítamínin má finna á
www.facebook.com/gummivitamin

ýmislegt gert til að reyna að auka
lestur barna og unglinga,“ segir
Lísa. Hún er fædd og uppalin á
Akureyri og nam bókasafns- og
upplýsingafræði við Háskóla
Íslands. Eftir námið flutti hún
til Skotlands í eitt ár en þaðan
fór hún til Seyðisfjarðar þar sem
hún starfaði við kennslu. „Mér
fannst gaman að kenna og var
harðákveðin í því að verða kennari. Ég fór því suður eftir Seyðisfjörð og tók kennslufræði í HÍ.
Vorið 2002, þegar ég var að ljúka
kennsluréttindanáminu, hafði
Hrafn Harðarson, þáverandi
bæjarbókavörður á Bókasafni
Kópavogs samband við mig
og hvatti mig til að sækja um
stöðu deildarstjóra á nýju safni
Bókasafns Kópavogs í núverandi
húsnæði í Hamraborg 6a. Ég sótt
um og fékk stöðuna. Ég starfaði
hjá Bókasafni Kópavogs í eitt og
hálft ár og á þessum tíma komst
ég að því að þetta væri það sem
ég vildi gera í lífinu, mikið frekar
en að kenna. Ég tók þátt í því
að móta safnið á nýja staðnum
og þróa ýmsa þætti og nýjungar sem teknir voru í gagnið þegar safnið flutti. Þetta var ótrúlega skemmtilegur tími. Það var
líka gott að vinna með Hrafni,
hann var mjög góður yfirmaður
og treysti mér fullkomlega.“ Að
loknu meistaranámi í upplýsingafræðum í Boston var Lísa
ráðin sem forstöðumaður bókasafns Listaháskóla Íslands og
starfaði þar í sjö ár. „Það er ekki
auðveld ákvörðun að fara út í
nám, taka himinhá námslán sem
maður sér ekki fyrir endann á og
vita svo ekki að námi loknu hvort
maður yfirhöf-uð fær vinnu. Ég
var heppin að fá starf við hæfi.
Árin hjá Listaháskólanum voru
frábær.“
Getur þú borið saman stöðu
bókasafna á Íslandi við það sem
þú þekkir erlendis?
„Á heildina litið er staðan svipuð á Íslandi og erlendis. Í stórum
dráttum finnst mér þó munurinn
helst vera sá að erlendis er meira
fjármagn sett í bókasöfn og
bókasafnsbyggingar. Bókasöfn
erlendis eru aðeins á undan okkur á Íslandi með nýjungar og
breytingar. Hér á landi erum
við ekki enn farin að lána út rafbækur, en það hefur verið gert í
einhver ár erlendis. Einnig eru
nokkur ár síðan hlutverk bókasafna fór að breytast erlendis
úr því að vera dæmigert bókasafn með útlán á bókum í það
að vera „menningarmiðstöð
samfélagsins.“ Miðstöð allra

Kópavogsblaðið

Við viljum nýtt útibú í efri byggðum
Kópavogs þar sem
fjölskyldufólkið er

Lísa Z. Valdimarsdóttir, nýráðin
forstöðumaður Bókasafns Kópavogs.

aldurshópa þar sem fólk getur
komið og sótt sér ýmsa þjónustu, fræðslu, námskeið, viðburði
og ýmislegt fleira til skemmtunar. Á norðurlöndunum er mikil
hefð fyrir því að fjölskyldufólk
fari á bókasöfn þar sem dagskrá
er í gangi fyrir alla fjölskylduna.
Lögð er áhersla á að fá fjölskyldur til að staldra lengur við á
safninu; lesa og spila með börnunum, sækja listasmiðjur, klúbba,
námskeið eða aðra fræðslu.
Ísland er aðeins á eftir hvað þetta
varðar, en þetta er allt að koma.
Hvað er það sem gerir Bókasafn
Kópavogs sérstakt?
„Eitt stærsta sérkenni safnsins,
að mínu mati, er hin fallega
bygging þess, en safnið er eitt
af fáum bókasöfnum á landinu sem er staðsett í byggingu
sem er sérstaklega byggð fyrir
bókasafn. Staðsetning þess á
höfuðborgarsvæðinu er einnig
einstök. Bókasafnið er miðsvæðis
í Kópavogi og auðveldar það
alla tengingu við önnur menningarhús í Kópavogi. Við njótum
þess vegna góðs af samstarfi
við hinar menningarstofnanir
á Kópavogshálsinum og styrkir
þessi nálægð öll söfnin. Bókasafnið er vel skipulagt, með
mikið og flott ljóðasafn og rússneska deild sem hefur notið
mikilla vinsælda frá því að
hún var sett upp. Við erum
einnig með mjög gott barnastarf
í gangi, sem er í sífelldri þróun.“
Hver eru helstu verkefnin framundan?
„Framtíðarsýnin er skýr, við viljum nýtt útibú í efri byggðum
Kópavogs
þar
sem
fjölskyldufólkið er. Við erum núna
að ljúka stefnumótun til næstu
þriggja ára þar sem meginmarkmiðið er að auka fjölda gesta á
safnið. Við höfum einnig skoðað
hugmyndir að breytingum á
skipulagi safnsins, í samvinnu
við ímyndarhönnuð síðustu vikur og munum í byrjun næsta árs
huga að þessum breytingum.
Vefur safnsins verður uppfærður
á næstu dögum. Stærsta verkefnið framundan er hins vegar að
breyta ímynd safnsins; að ná til
fleiri hópa, fjölga viðburðum og
auka útlán og gera markaðs- og
kynningarstarf fjölbreyttara og
markvissara. Kópavogsbúar hafa
verið duglegir að nýta sér safnið í
gegnum tíðina, en við viljum gera
enn betur og fá fleiri í heimsókn.“

Kópavogsblaðið
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Atvinnulíf við Smiðjuveg
Tímamót

80 ára afmæli Axis
E

Annar áfangi í byggingu húsnæðis fyrir starfsemina, núverandi verslunarhúsnæði
rís.

Smiðjuvegi 9
200 Kópavogur
Sími: 535 4300
Fax: 535 4301

igendur
og
starfsmenn
Axis fögnuðu á dögunum
80 ára afmæli fyrirtækisins. Fyrirtækið, sem staðsett er
við Smiðjuveg í Kópavogi, var
stofnað af Axel Eyjólfssyni á Akranesi árið 1935. Árið 1949 var
starfsemin flutt til Reykjavíkur
en frá árinu 1974 hefur Axis verið við Smiðjuveg í Kópavogi.
Fyrirtækið er fjölskyldufyrirtæki
en núverandi eigendur eru
barnabörn stofnandans og því
þriðja kynslóðin sem að rekstrinum hafa komið. Starfsemin framan af fólst í að smíða ýmis konar
húsgögn einkum til heimilisnota.
Síðastliðna áratugi hefur áherslan
verið meiri á innréttingar, fataskápa og skrifstofuhúsgögn. Einnig
hefur fyrirtækið töluvert starfað á

tilboðsmarkaði, þ.e. unnið stærri
verk sem sjálfstæður verktaki eða
sem undirverktaki hjá alhliða
verktakafyrirtækjum. Á þessum tímamótum ríkir bjartsýni.
Markaðurinn hefur verið erfiður undanfarin ár en nú er tími
uppbyggingar hafinn á ný. 80 ára
afmælinu var fagnað með því að
taka í notkun nýja tölvustýrða
plötusög sem er stærsta einstaka
fjárfesting fyrirtækisins í áratug.
Það var einmitt ráðherra iðnaðarmála, Ragnheiður Elín Árnadóttir sem setti vélina formlega
í gang. Eins og áður sagði flutti Axix í Kópavog árið 1974. Við
inngöngu í EFTA var tollavernd
af húsgögnum aflétt og ákveðið
var að fara í fjöldaframleiðslu
til þess að lækka framleiðslukostnað svo keppa mætti við
innflutning. Hentugt húsnæði
fannst ekki á þeim tíma og
ákveðið var að byggja yfir starfsemina. Húsnæðið hefur verið
stækkað þrisvar sinnum síðan
þá og er starfsemin í dag í 4.300

fermetrum og telst þannig vera
stærsta trésmíðaverkstæði landsins en starfsmannafjöldi er
nálægt 30. „Okkur hefur frá upphafi líkað vel í Kópavogi og það
er ekkert fararsnið á okkur,“
segir Eyjólfur Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Axis.

Frá verkstæði Axis um árið 1970.

Einingahús - úr krosslímdu tré

Sigríður Elíasdóttir
Sölufulltrúi
Axis ehf • Smiðjuvegur 9
200 Kópavogur • Iceland
Sími/Tel: +354 535 4300
Fax: +354 535 4301
E-mail: sigridur@axis.is
www.axis.is

Sigríður Ingunn Elíasdóttir, Jafet
Ólafsson og Hildur Hermóðsdóttir.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir og Helgi
Gunnarsson.

Sigurður Þórarinsson, Ármann Kr.
Ólafsson, Rúnar Fjeldsted og Agnar
Fjeldsted.

Af hverju krosslímt tré
Alþingismennirnir Jón Gunnarsson
og Vilhjálmur Bjarnason létu sig ekki
vanta í boðið.

Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla
Léttari en steypa
Frábær einangrun
Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu
Mjög fljótlegt að reisa
Einstakir burðareiginleikar
Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið
Þynnri veggir - allt að 10% meira innra rými
Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Njóttu
lífsins í húsi
frá Idex

Bjóðum einnig glugga, hurðir og utanhúsklæðningar
sem hæfa þínu húsi.
Byggðu til framtíðar með lausnum frá Idex.
Hlynur Þór Sveinbjörnsson, Guðmundur Jóhannsson, Jón Gunnarsson
og Þröstur Már Sigurðsson.
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Smiðjuvegur 38 (Rauð gata)
200 Kópavogur
Sími: 564-0606
Bilastod.is

Smiðjuvegi 24d
200 Kópavogur
Sími: 557 8833

Smiðjuvegi 50, (Rauð gata)
200 Kópavogi
Sími: 564 0950
www.pustkerfi.is

Smiðjuvegi 72 · Gul gata Kópavogi · Sími 555 4151 · varahlutir@biljofur.is
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Grunnkort: Loftmyndir ehf.
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15

Fyrirtæki og þjónu
9

11

10

Smiðjuvegi 76
200 Kópavogur
Sími: 414 1000

an á salernisskálinni, og þess vegna

Smiðjuvegi 22 (Græn gata)
200 Kópavogur
S: 567 7360

12

Smiðjuvegur 11
(Gul gata)
200 Kópavogur
Sími: 557-8200
info@sermerkt.is
www.sermerkt.is
www.golfkulur.is

Smiðjuvegur 1
Sími: 580-6700
www.hegas.is
hegas@hegas.is
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Úrval lita á lager

6

FRUM

5

9

ÞAKRENNUKERFI

á öll hús – allsstaðar
Laugardagur
21. nóvember 2015
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8

Þú nærð árangri
með Plannja þakrennum

BLIKKÁS –

viftur.is

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700
www.funi.is – www.blikkas.is

-og allt sem fylgir með

Smiðjuvegi 74
200 Kópavogur
Sími: 515 8700
www.funi.is
www.bilkkas.is

Smiðjuvegi 9
200 Kópavogur
Sími: 567-9911
www.alltikoku.is

Smiðjuvegi 9
Sigríður
Elíasdóttir
200 Kópavogur
Sími:Sölufulltrúi
535 4300
Fax: 535 4301
Axis ehf • Smiðjuvegur 9

Smiðjuvegi 4a
200 Kópavogi

200 Kópavogur • Iceland
Sími/Tel: +354 535 4300
Fax: +354 535 4301
E-mail: sigridur@axis.is
www.axis.is
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usta í Smiðjuhverfi
13
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Duftlökkum og sandblásum
alla málma

15

16

Smiðjuvegi 2
200 Kópavogi
Sími: 577 1200

Smiðjuvegi 74 (Gul gata)
200 Kópavogi
Sími: 564 1134
Sími: 564 1194
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Salurinn

Kvennakór kópavogs

Aukatónleikar á Pál
Rósinkranz

P

áll Rósinkranz verður gestur
Jóns Ólafssonar í tónleikaröðinni Af fingrum fram
í janúar. Fyrri tónleikarnir
seldust upp og hefur verið blásið
til aukatónleika 28. janúar. Páll
er einn okkar alfremsti söngvari

Kópavogsblaðið

Jólasöngur á aðventu

og var ekki lengi að komast í
fremstu röð. Það verður af nógu
að taka í tónum og tali þegar
hann mætir í Salinn og ræðir
um litríkt lífshlaup sitt auk þess
að fylla húsið með sinni hljómmiklu rödd.

Tilkynning!
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs og Rauði krossinn í Kópavogi
veita neyðaraðstoð fyrir komandi jól til þeirra sem eiga lögheimili í
Kópavogi þann 1. desember 2015.
Tekið er á móti umsóknum á eftirtöldum stöðum:
Rauði krossinn í Kópavogi tekur við umsóknum að Hamraborg 11
dagana 23. - 24. nóvember klukkan 11-16.
Einnig er hægt að sækja um hjá Mæðrastyrksnefnd Kópavogs
í húsnæði nefndarinnar að Fannborg 5 á þriðjudögum frá
24. nóvember - 8. desember kl. 16-18.
Nauðsynleg fylgiskjöl með umsókn:
Afrit frá staðgreiðsluskrá Ríkisskattstjóra.
Búsetuvottorð frá Kópavogsbæ.
The Subvention for Mothers in Kópavogur and the Kópavogur
Branch of the Icelandic Red Cross provide emergency assistance
before this coming Christmas to those who have legal residence
in Kópavogur as of December 1st 2015. Please contact the
Kópavogur Branch for more information, tel. 570 4060 or via
kopavogur@redcross.is.

K

vennakór Kópavogs söng
fyrir fullu húsi í Lindakirkju nýverið á árlegum
góðgerðartónleikum,
Hönd
í hönd. Afraksturinn sem var
umtalsverður rennur óskiptur
til Umhyggju – félags langveikra
barna og verður styrkurinn afhentur þeim innan tíðar.
Í millitíðinni sitja kórkonur ekki
aðgerðarlausar og eru nú komnar
á fulla ferð með næsta verkefni sem er „Jólasöngur á aðventunni“. Hefðbundnir jólatónleikar
eru ekki á dagskrá en kórinn
býður fyrirtækjum og stofnunum uppá jólasöng gegn vægu

O-GRILL
O-Grill 3500
O-Grill 1000

kr. 32.950
kr. 27.950

VÍKURVERK EHF • VÍKURHVARF 6 • 203 KÓPAVOGUR • SÍMI 557 7720 • WWW.VIKURVERK.IS

líka. Bazarinn er sem fyrr segir að
Skemmuvegi 20 og verður opinn
frá kl 12:00 – 16:00, báða dagana.

ANARKÍA

Listasprettur í Anarkíu
á sunnudegi

Í

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs

verði. Búið er að taka laugardaginn 5. desember frá í verkefnið en dögum verður bætt við í
samræmi við eftirspurn. Þetta er
liður í fjáröflun kórsins því næsta
vor eru kórkonur á leið í söngferðalag til Ítalíu og heimsækja
Garda, Feneyjar og Bolzano.
Annar liður í fjáröflun fyrir
Ítalíuferð er „Bazar“ að Skemmuvegi 20 (bleik gata) helgina 21.
og 22. nóvember. Þar verður á
boðstólum alls kyns handverk,
bakkelsi, fatnaður, húsgögn,
nytjahlutir og síðast en ekki síst
„alvöru stemning“ og hver veit
nema að kórkonur bresti í söng

Anarkíu listasal standa nú
yfir sýningar Jóhönnu V.
Þórhallsdóttur og Aðalsteins
Eyþórssonar. Sýning Aðalsteins
heitir sykur og brauð og hefur að
geyma ný abstraktmálverk, sæt
og kolvetnarík. Jóhanna sýnir
einnig málverk, undir yfirskriftinni Kyn(ja)verur frá Kolbermoor
og er þar um að ræða verk sem
hún vann í Þýskalandi þar sem
hún stundar nám hjá hinum
kunna málara Markúsi Lüpertz.
Báðar sýningarnar standa til 6.
desember.
Fjölmenni var á opnun sýninganna laugardaginn 14. nóvember
en við það tækifæri tók Jóhanna
m.a. lagið með stöllum sínum í
3Klassískum, þeim Björku Jónsdóttur og Signýju Sæmundsdóttur.
Á morgun, 22. nóvember kl.
16 verður bókmenntakynning
í listasalnum. Rithöfundarnir

Bjarni F. Einarsson, Einar Ólafsson, Garðar Sverrisson og Óttar
Guðmundsson koma og kynna
bækur sínar: Í heiminum heima,
Yfir farinn veg með Bobby Fischer, Landnámsfólk, saga af bæ
og blóti og Viðrini veit ég mig
vera, Megas og dauðasyndirnar.
Léttar veitingar verða í boði og
tónlistaratriði.
Allir velkomnir meðan húsrúm
leyfir.

Það er alltaf líf og fjör í Anarkíu. Ljósmyndir: Thomas Aagaard.

Jólamatseðill
Fordrykkur og 6 rétta deluxe

Skoðaðu matseðilinn á sushisamba.is
Borðapantanir í síma 568-6800

7.900 kr.

sushisamba.is

Kópavogsblaðið
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Gegnsæi - Nei takk!

F

yrir bæjarstjórnarkosningar
síðustu, 2014, voru að
ég held öll framboð hér í
bæ með einhverja stefnu um
gegnsæi stjórnsýslunnar. Þetta
var t.d. eitt helsta baráttumál
Bjartar framtíðar.
Einna helst á þetta við um
ákvörðunarferli og töku í skipulagsmálum en rafræn stjórnsýsla
er ein besta hjálpin við gegnsæi.
Þannig
auðveldar
rafrænar
heimasíður og tölvusamskipti
aðgengi að almennum upplýsingum.
Þekkt eru auglýsingin um reitaskipulag, þar sem staðsetning
kemur ekki fram og erfitt getur
reynst að finna slíkt út.
Nú var ætlunin að hvetja stjórnsýslu og bæjarstjórn til að stíga
skref í átt að rafrænni stjórnsýslu
svo ég lagði til að þau fylgiskjöl
sem ekki væru bundin trúnaði
fylgdi fundargerð fastanefndar
bæjarins.
Eftir útlistun bæjarritara var ljóst
að slíkt væri heimilt samanber
upplýsingalög;
II. kafli. Almennur aðgangur að
upplýsingum.
5. gr. Réttur almennings til aðgangs að gögnum.
Sé þess óskað er skylt að veita almenningi aðgang að fyrirliggjandi gögnum sem varða
tiltekið mál, með þeim takmörkunum sem greinir í 6.–10.
gr. Sama gildir þegar óskað er
aðgangs að tilteknum fyrirliggjandi gögnum. Ekki er þó skylt að
útbúa ný skjöl eða önnur gögn
í ríkari mæli en leiðir af 3. mgr.
Réttur til aðgangs að gögnum
nær til:
1. allra gagna sem mál varða,

Viltu vinna milljón?

Þ
Gísli Baldvinsson, fulltrúi Vinstri grænna og félagshyggjufólks í skólanefnd
Kópavogs.

þ.m.t. endurrita af bréfum sem
stjórnvald eða annar aðili skv. I.
kafla hefur sent, enda megi ætla
að þau hafi borist viðtakanda,
[...]
Rök bæjarritara voru þau að
„öruggara væri“ að þeir sem
vildu skoða þessi gögn myndi
slíkt vera gerlegt eftir formlega
beiðni.
Í stuttu máli treysti enginn
skólanefndarmaður að styðja
þessa ályktun, sem þó berst til
bæjarfulltrúa í formi fundargerðar.
Nágrannar okkar í Hafnarfirði
hafa þó tekið upp þennan hátt.
Sem sagt þá getur hinn almenni
borgari sótt um aðgengi að
þessum gögnum (vonandi ekki
á pergamenti með fjaðurstaf),
og beðið svo tiltekinn frest þar
svar berst, (vonandi ekki með
flöskupósti!)
Nú er það von mín að bæjarstjórn
sé komin lengra inn í framtíðina
og taki þessa tillögu upp áður en
21.öld ljúki.

að er áhyggjuefni að unga
fólkið okkar er að flytjast
búferlum frá frá Íslandi
og sest að erlendis. Spekileki er dýr og við þurfum að
skoða málið til hlítar, en hvað er
það sem nágrannaþjóðir hafa
upp á að bjóða en við ekki? Hér
eru nokkur dæmi:
Hærri laun en í sambærilegu
starfi hér og styttri vinnutími.
Húsnæðislán sem lækka þegar
borgað er af þeim.
Öruggt leiguhúsnæði án þess
að kosta stærstan hluta ráðstöfunartekna.
Húsnæðislánavextir sem eru
óverðtryggðir og 2% eða lægri.
Fæðingarorlof er 12-18 mánuðir sem tryggir samvistir fjölskyldunnar.
Heilbrigðiskerfi fyrir alla og
nánast ókeypis.
Lægra matarverð.

Innflutningur í stað
útflutnings

Í stað þess að fólk flytji frá Íslandi til að njóta ofangreindra
þátta, væri ekki skynsamlegra að koma þessum málum
í góðan farveg hér á landi?
Hvað stendur í veginum? Gæti
það verið verðtryggða krónan
fyrir bankana? Eða kannski
aflandskrónan fyrir fjármagnseigendur eða kannski krónan sem
við fáum í laun? Það er nefnilega
ekki einn gjaldmiðill í landinu þó
hann heiti einu og sama nafninu.
Ljóst er hinsvegar að launafólk fær lökustu krónuna í sinn
hlut. Af hverju eigum við að
sætta okkur við þetta ástand?
Samfylkingin
vill
breyting-

króna á ári. Milljón sem hægt
væri að nota á mun skemmtilegri
hátt. Hver vill ekki bæta við sig
milljón?

Fyrirtækin átta sig

Pétur Hrafn Sigurðsson, bæjarfulltrúi
Samfylkingarinnar.

ar sem myndu hafa í för með
sér að lífsskilyrði myndu batna
til muna og verða sambærileg þeim sem við þekkjum
í nágrannalöndum okkar og
jafnaðarmenn sköpuðu þar á
undanförnum árum og áratugum. Ein forsendan er afnám
krónunnar og upptaka alvöru
gjaldmiðils sem gildir jafnt fyrir
fólk og fyrirtæki.

Frekar falsaða peninga en
íslenska

Halldór Laxness lét Íslandsbersa
segja í Guðsgjafarþulu að enskir víxlarar vildu frekar taka við
fölsuðum peningaseðlum en íslenskum. Lítið hefur breyst í
þeim efnum og fátt sem bendir til
að það breytist í náinni framtíð.
Á meðan búa Íslendingar við
verðtryggða krónu og hávaxtastefnu sem kostar meðalfjölskylduna nálægt einni milljón

Mörg stærstu fyrirtækja landsins
gera ekki upp í krónum heldur í
evrum. Þau hafa áttað sig á því
að það er mun hagkvæmara, þau
losna við óþarfa gengisáhættu,
losna við gallana sem fylgja
krónunni. Það sem er hagkvæmt
fyrir fyrirtækin er oftar en ekki
líka hagkvæmt fyrir almenning.
Fjármálastjórar
fyrirtækjanna
hafa reiknað og komist að
niðurstöðu. Nú er tími til kominn
að fjármálastjórar heimilanna
reikni fyrir sig.

Bæjarstarfsmenn komu jólaljósunum
fyrir á Smáratorgi í vikunni.

Skemmuvegi 6
200 Kópavogi
Sími: 511 1660

Kynning

Ferskir og hollir réttir
hjá Hafinu, Hlíðasmára

Teppi og mottur
FYRIR HLÝLEGRI HEIMILI

Kúnninn á að geta gengið inn í
hvaða verslun með okkar nafni
og fengið sama rétt, viku eftir
viku, og hann er alltaf eins og
alltaf jafn góður.“

Steinar Bjarki Magnússon, verslunarstjóri Hafsins.

M

atreiðslumeistarinn
Steinar Bjarki Magnússon tók nýlega við
stöðu verslunarstjóra í verslun Hafsins, fiskverslunar að
Hlíðasmára 8. Jafnframt því
stýrir Steinar vöruþróun og
gæðamálum fyrir verslanir
Hafsins sem nú á dögunum
urðu þrjár talsins. Opnað var
nýtt útibú að Skipholti 70 í
byrjun nóvember, þar sem
hin sögufræga fiskbúð Hafrún
var til húsa. Fiskréttir Hafsins
njóta mikilla vinsælda og Steinar hefur ákveðna sýn þegar
kemur að réttunum.
„Mín sýn er sú að afgreiða fólk
með nýjum ferskum og hollum réttum. Þeir verða líka að
vera góðir á bragðið og líta vel
út. Flest allt í borðinu okkar
er án óþols og ofnæmisvalda.
Það eru örfáir réttir sem innihalda mjólkurafurðir, engar
hnetur, enginn egg og ekkert
msg,“ seg-ir Steinar sem segir
gæðamálin skipta miklu máli.
„Það er ekki bara mikilvægt að
vera með besta fiskinn og bestu
þjónustuna heldur líka að það
sé stöðugleiki í öllu hjá okkur.

Eru einhverjir nýjir réttir í boði
sem þú mælir með? Ertu að vinna í einhverjum nýjum réttum
um þessar mundir?
„Það eru nokkrar nýjungar
komnar í borðið, svo sem laxagna og heilsuréttur. Svo eru
ýmsar pælingar fyrir jólatörnina eins og innbakaður skötuselur og þorskur með rjómaosta- og humarfyllingu. Næsta
skref er að bjóða upp á aukið
meðlæti eins og hrásalat, kartöflusalat og ýmis tilbúin salöt.“
Bráðum koma blessuð jólin.
Verður eitthvað um að vera í
Hafinu þá?
„Það verður margt um að vera
hjá okkur. Grafni og reykti
fiskurinn fer að detta í hús,
skatan að verða klár og jólaleikurinn okkar með ótrúlega vinninga. Svo er frystirinn að fyllast
að flottasta humrinum á Íslandi. Í kringum aðventuna
verðum við með smakk á hinu
og þessu í búðinni.“

Teppi og mottur fást nú í miklu úrvali hjá okkur.
Finndu teppi sem hentar þínu heimili og stíl.
Bjóðum aðeins það besta fyrir þig!
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MK-lífið
Það vantaði ekki fjörið hjá krökkunum í MK á balli hjá Páli Óskari
sem fram fór í Hörpu í vikunni.
Dansinn dunaði og ástin blómstraði. Inga Sjöfn Arnbergsdóttir
úr ljósmyndaráði NMK fangaði
stemninguna og sendi okkur þessar
líflegu myndir.

molinn

Fyrirlestraröð Kvikmyndakommúnunar í Molanum

Þ

að var vel mætt á fyrsta
fyrirlesturinn í fyrirlestraröð Kvikmyndakommúnunar í Molanum fyrr í mánuðinum en þá kom Valdís Óskarsdóttir í heimsókn og sat fyrir
svörum. Valdís er einn fremsti

kvikmyndaklippari Íslands og
hefur komið að ótal kvikmyndum. Ber þar helst að nefna
klippingu á kvikmyndum Thomas Vinterbergs, Submarino og
Festen auk stórsmellsins Eternal
Sunshine og the Spotless Mind,

Valdís Óskarsdóttir, Björn Jón Sigurðsson og og Lára Marteinsdóttir.

en fyrir hana hlaut Valdís BAFTA-verðlaunin. Gestir nýttu sér

tækifærið og spurðu Valdísi út í
hin ýmsu málefni í tengslum við

kvikmyndaheiminn og hennar
reynslu. Slíkur var áhuginn og
umræðurnar miklar að tímarammi fyrirlestursins hélt ekki og fór
langt fram yfir auglýstan tíma.
Kvikmyndakommúnan
mun
halda fyrirlestraröðinni áfram í
desember þegar Ragnar Bragason mun koma og sitja fyrir
svörum. Fyrirlestrarnir eru gjaldfrjálsir og það er virðingavert að
stór nöfn úr íslenska kvikmyndaheiminum komi og gefi tíma sinn
til þessa frábæra framtaks Kvikmyndakommúnunar.

Kópavogsblaðið
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Þjónusta við Kópavogsbúa – Verslum í heimabyggð

Smiðjuvegi 50 rauð gata
200 Kópavogi
Sími 564 0950
www.pustkerfi.is

Smiðjuvegi 3 Grá gata
200 Kópavogi
Sími: 5 400 600
daelur.is

Býður Þóru Hugosdóttur og Elvar Leonardsson
velkomin til starfa

Þjónusta í boði:
Úrlausn og greining stoðkerfisvandamála
Heilsufarsmælingar
Fræðsla og ráðgjöf
Hreyfigreining
Þóra Hugosdóttir

Formbólstrun ehf.
www.hsbolstrun.is
Sími 544 5750

Hamraborg 5 – Hamrabrekkumegin
200 Kópavogur – Sími 544 5750
hsbolstrun@hsbolstrun.is

Elvar Leonardsson

Á stofunni starfa fyrir:
Ásdís Guðmundsdóttir, Elsa Sæný Valgeirsdóttir,
Hildur Kristín Sveinsdóttir, Hólmfríður Þorsteinsdóttir,
Karólína Ólafsdóttir, María Jónsdóttir
og Sigrún Konráðsdóttir.

Hægt er að panta tíma í sjúkraþjálfun
í síma 564 4067 eða senda póst á
sjukrathalfunin@sporthusid.is

BÍLVOGUR

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

Auðbrekku 17, 200 Kópavogi
Allar almennar bílaviðgerðir.
Sérhæfum okkur í VW, Skoda og Mitsubishi.
Dalvegi 24
201 Kópavogi
Sími: 571 7030
www.car-med.is

Sími: 564 1180
bilvogur@simnet.is
bilvogur.is

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

Ávarp

Fífan - mikil ánægja

Þ

egar nýja gervigrasið á Fífuna var sett á, sumarið
2013, réðst Kópavogsbær
einnig í þá miklu framkvæmd að
færa 100 metra hlaupabrautina
hinum megin í húsið í stað þess
að hafa hana við inngangshurðina sem takmarkaði verulega
notkun hennar og kallaði einnig
á hættu á slysum. Nú er einnig
búið að setja nýtt yfirlag á brautirnar og merkja upp á nýtt. Þessi
framkvæmd var gríðarlega mikilvæg fyrir Breiðablik og mikil
ánægja með hana. Einnig var í
sumar endurnýjað gúmmíkurl á
knattspyrnuvellinum sem stenst
þær kröfur sem gerðar eru til
þessara efna. Fífan er félaginu
mikilvæg. Húsið nýtist öllum
aldurhópum knattspyrnu- og

frjálsíþróttadeildar.
Foreldrar
sem bíða eftir börnum sínum
á æfingu taka gjarna spjall
saman og kynnast gegnum
tómstundastarf barnanna. Þá
er húsið mikilvægur þáttur í
hreyfingu eldri borgara bæjarins
en margir mæta reglulega, ekki
síst eftir að skyggja og kólna
tekur og ganga sér til heilsubótar.
Að gönguferð lokinni er gjarna
sest niður með kaffibolla og rætt
um landsins gagn og nauðsynjar. Þannig má líta á Fífuna
sem íþrótta- og félagsmiðstöð
sem sinnir bæjarbúum á öllum aldri. Breiðablik er stolt af
Fífunni og það er metnaðarmál
félagsins að bjóða þar upp á
fjölbreytta þjónustu sem nýtist
sem flestum bæjarbúum. Sam-

Samstarf

Knattspyrnudeild Breiðabliks og Tengi endurnýja samstarfssamninginn sín á milli

Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Breiðabliks og
Þórir Sigurgeirsson, framkvæmdastjóri hjá Tengi.

K

nattspyrnudeild
Breiðabliks og Tengi hafa endurnýjað samning sinn en
Tengi hefur verið dyggur stuðn-

ingsaðili deildarinnar í fjölmörg
ár. Samningurinn er mikið
fagnaðarefni og styrkir áfram
öflugt uppeldis- og afreksstarf

Frjálsar

Snjór og skíði –
góð blanda

Hannes Strange, formaður
Breiðabliks.

starf við Kópavogbæ um Fífuna
hefur verið með miklum ágætum og erum við þakklát fyrir
þann stuðning sem stjórnendur
bæjarins hafa sýnt okkur.
knattspyrnudeildar sem og að
styðja við meistararflokka félagsins í efstu deild karla og kvenna.
„Við erum gríðarlega ánægð
með nýjan þriggja ára samning
við Tengi og þakklát fyrir þeirra
stuðning á undanförnum árum
en samstarfið hefur verið mjög
farsælt,“ segir Eysteinn Pétur
Lárusson
framkvæmdastjóri
knattspyrnudeildar Breiðabliks.
„Við hjá Tengi erum mjög stolt
af því að hafa framlengt samning okkar við Knattspyrnudeild
Breiðabliks enn eitt skiptið, en
Tengi hefur verið styrktaraðili Breiðabliks til fjölda ára. Það
er okkur ljúft og skylt að styrkja
íþróttastarfið í Kópavogi og
Knattspyrnudeild
Breiðabliks
hefur svo sannarlega unnið gott
starf eins og árangur félagsins
sýnir. Við vitum að samstarfið
á eftir að reynast gæfuríkt fyrir
báða aðila hér eftir sem hingað
til,“ segir Þórir Sigurgeirsson
framkvæmdastjóri hjá Tengi.

S

njórinn lýsir upp skammdegið og innan örfárra vikna verður kominn
nægur snjór í fjöllin. Þá gleðjast skíðaáhugamenn og bíða
spenntir eftir fyrstu opnun
skíðastaða.
Skíðadeild Breiðabliks var stofnuð árið 1972 og er ein af öflugri
skíðadeildnum landsins og var
fyrst allra félaga til að fá viðurkenninguna:
Fyrirmyndarfélag
ÍSÍ. Vinsældir snjóbrettaiðkunar
hafa aukist undanfarin ár og
brást Breðablik við því, með stofnun brettadeildar árið 2012. Þar
hefur iðkendum fjölgað ár frá ári.
Að æfa skíði og bretti er bæði
gefandi og skemmtilegt. Íþróttin
krefst mikils af iðkendum og
foreldrum enda eru æfingar oft
í kulda og trekki en oftar en ekki
í sól, blíðu og frábæru færi og
alltaf í góðum félagsskap. Það
virðist þó vera þannig að börnin
og unglingarnir kippa sér ekkert
upp við veðrið því gleðin sem
fylgir því að renna sér trompar
allt.
Æfingar á brettunum verða á

mánudögum
og
miðvikudögum kl.18-20. Ef lokað er
í fjallinu og snjór í bænum er
reynt að hafa æfinguna innan
bæjarmarkanna. Skíðaæfingar
eru virka daga frá 18-20 og frá
10-12 um helgar þegar að opið
er í fjallinu. Ekki eru fastir æfingadagar heldur er æft þegar að
viðrar. Tíðni skíðaæfinga fer eftir
aldri iðkenda.
Öflugt og gott foreldrastarf er
hjá skíða- og brettadeildinni og
fjáröflun foreldrafélagsins er að
stórum hluta með sölu á veitingum í skála Breiðabliks í Bláfjöllum en þar standa foreldrar
vaktina til skiptis. Þar myndast of
skemmtileg stemning á góðum
dögum. Foreldrar og þjálfarar
eru boðnir og búnir að liðsinna
nýjum iðkendum og foreldrum
þeirra með fyrstu skrefin í deildinni. Breiðablik stendur á hverju
ári fyrir skíðamarkaði þar sem
iðkendur selja notaðan búnað.
Þar er hægt að gera kostakaup
og tilvalið fyrir nýja iðkendur að
skoða þar skíði, bretti, skó, brynjur, galla, og stafi til kaups og fá
í leiðinni ráðleggingar með viðeigandi búnað. Markaðurinn í ár
verður haldinn sunnudaginn 22.
nóvember í Fífunni á milli 16:00
og 18:00.
Skíða- og brettadeild Breiðabliks
býður alla áhugasama velkomna jafnt Kópavogsbúa sem nærsveitamenn. Þjálfarar í deildinni
eru skráðir á heimasíðu Breiðabliks www.breidablik.is og hvetjum við alla til að hafa samband
við þá varðandi frekari upplýsingar.
Kynningarfundur skíðadeildar
verður miðvikudaginn 25. nóvember klukkan 20:30 í
íþróttahúsinu Smáranum 2.
hæð. Allir velkomnir.

körfubolti

Fjölskyldukortið

Fótbolti

European Athletics Member Oliver lék sinn
fyrsta landsleik
Federation Award 2015

M

agnús Jakobsson var
meðal þeirra sem Frjálsíþróttasamband Evrópu
ákvað að heiðra árið 2015 fyrir
störf
í
þágu
frjálsíþrótta.
Jónas Egilson, heiðursformaður
FRÍ og fyrrverandi stjórnarmaður
evrópska sambandsins afhenti
Magnsi viðurkenninguna sl.
laugardag, á Mannamóti frjálsíþróttadeildar Breiðabliks 2015.
Sýnilegi hluti viðurkenningarinnar er verðlaunagripur og
silfurnál
Fjálsíþróttsambands

K

Evrópu. Magnús er fyrstur Íslendinga sem hlýtur þessa
viðurkenningu.
Blikar óska Magnúsi hjartanlega
til hamingju með viðurkenninguna.

ópavogsbúinn
Oliver
Sigurjónsson, leikmaður
Breiðabliks, lék sinn fyrsta
A landsleik í 3-1 tapi gegn
Slóvakíu ytra í síðustu viku.
Oliver kom inn á sem varamaður
og er þetta vonandi sá fyrsti af
mörgum á ferlinum. Blikarnir
Sverrir Ingi Ingason, Jóhann Berg
Guðmundsson og Alfreð Finnbogason voru í byrjunarliði
Íslands og skoraði Alfreð mark
liðsins. Gylfi Þór Sigurðsson var
á bekknum.

K

örfuknattleiksdeild Breiðabliks hefur í samstarfi við
aðalstjórn félagsins gefið
öllum iðkendum félagsins fjölskyldukort, en kortið veitir aðgang að heimaleikjum meistaraflokka karla og kvenna í

körfubolta veturinn 2015-2016.
Fjölskyldukortið gildir fyrir iðkendur og fjölskyldur þeirra. Eitt
kort fyrir alla fjölskylduna.
Kortið hefur verið sent til iðkenda Breiðabliks gegnum skráningakerfið Nóra.

MORA MMIX
TILBOÐSDAGAR
eru í fullum gangi

30%

afslá

af Mo

ttur

ra M

Mora MMIX K6
Eldhústæki

Mora MMIX K7
Eldhústæki

Mora MMIX B5
Handlaugartæki
með lyftitappa

20.365 kr.

18.303 kr.

16.862 kr.

verð áður 29.093 kr.

verð áður 26.147 kr.

verð áður 24.232 kr.

Mora MMIX T5
Sturtusett
með blöndunartæki

Mora MMIX T5
Sturtutæki fáanlegt
með upp- og niðurstút

Mora MMIX T5
Bað- og sturtutæki

Mora MMIX B5
Handlaugartæki
án lyftitappa

55.986 kr.

18.818 kr.

27.017 kr.

14.900 kr.

verð áður 79.980 kr.

verð áður 26.883 kr.

verð áður 38.596 kr.

verð áður 21.286 kr.

MIX

30 ÁRA SAMSTARF MEÐ
Gæði, þjónusta, ábyrgð - það er Tengi
Opið virka daga frá kl. 8-18 og laugardaga kl. 10-15
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SPURNING DAGSINS

Hvar eiga bæjarskrifstofur Kópavogs
að vera?

Jóhann Gíslason:
„Mér er eiginlega alveg sama. Eru þær
ekki í Fannborg? Þá mega þær bara
vera þar áfram.“

Óskar Ólafsson:

Lind Fasteignasala er samstarfsaðili
Knattspyrnudeildar Breiðabliks

„Ég held að það sé ódýrast að hafa
bæjarskrifstofurnar þar sem þær eru
nú þegar, í Fannborginni.“

Knattspyrnudeild Breiðabliks og Lind Fasteignasala undirrituðu samstarfssamning 23. júlí síðastliðinn.
Skráðu eignina þína í sölu hér:

www.fastlind.is/breidablik
Soffía Ingimarsdóttir:
„Ég myndi vilja sjá þær í hentugu
húsnæði sem þarf ekki mikið að laga
til og breyta.“

Fáðu góða þjónustu hjá rótgróinni fasteignasölu í Kópavogi
og þú styrkir Breiðablik um 50.000,- kr þegar eignin selst.
Á myndinni eru Hannes Steindórsson Löggiltur fasteignasali
og einn af eigendum fasteignasölunnar og
Eysteinn Pétur Lárusson framkvæmdastjóri
knattspyrnudeildar Breiðabliks.

Hrefna Hilmisdóttir:
„Ég starfa á velferðarsviði Kópavogsbæjar. Umræða um flutninga hefur
verið frá því ég hóf þar störf árið 2001.
Starfsemi okkar fer fram í tveimur
húsum á fjórum hæðum. Þetta er
ómöguleg starfsaðstaða og starfsfólk
er búið að sýna mikla þolinmæði.
Mér líst vel á að flytja bæjarskrifstofurnar í Norðurturn Smáralindar.“
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