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VIÐURKENNINGAR

Stál-úlfur og Birte Harksen fá viðurkenningu jafnréttis- og mannréttindaráðs
Meðfylgjandi myndir eru teknar við afhendingu viðurkenninganna. Þar má sjá fulltrúa íþróttafélagsins ásamt bæjarstjóra Kópavogs, Ármanni Kr. Ólafssyni og fulltrúum úr
jafnréttis- og mannréttindaráði Kópavogs, formaður þess er Ragnheiður Bóasdóttir. Formaður Stál-úlfs er Algirdas Slapikas.

B

irte Harksen fagstjóri tónlistar á
heilsuleikskólanum Urðarhóli
og íþróttafélagið Stál-úlfur fá
viðurkenningu jafnréttis- og mannréttindaráðs Kópavogsbæjar 2016.
Ráðið veitir árlega viðurkenningu til
aðila sem ráðið telur hafa staðið sig
vel á sviði jafnréttis og mannréttinda.
Birte Harksen flutti til Íslands árið
2000 frá heimalandi sínu Danmörku.
Síðustu ár hefur hún sérhæft sig í tónlistarstarfi og starfar nú sem fagstjóri
tónlistar á Heilsuleikskólanum Urðar-

hóli. Birte leggur mikinn metnað í
að kynna menningarheim annarra
þjóða í gegnum tónlist þeirra og reynir
hún að tengja lagaval við móðurland
þeirra barna sem eru á leikskólanum
hverju sinni. Í gegnum vefsíðuna
hennar www.bornogtonlist.net fá svo
aðrir leikskólar að njóta og læra.
Sérstaka athygli vakti um heim allan
þegar Birte kenndi leikskólabörnum á
Urðarhól Dropalagið á arabísku af því
tilefni að drengur frá Sýrlandi byrjaði
í leikskólanum. Börnin lærðu lagið á

Menningarhúsin í Kópavogi
Starfsfólk Menningar
húsanna í Kópavogi óskar
Kópavogsbúum og öðrum
gestum gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári.

PISA

Grunnskólar í Kópavogi lækka á Pisa

P

ISA er könnun, gefin út af Efnahags- og framfarastofnuninni
(OECD), sem kannar lesskilning fimmtán ára gamalla nemenda
og læsi þeirra á náttúruvísindi og
stærðfræði. Sjötíu og tvö ríki tóku
þátt í könnuninni árið 2015, þar
sem náttúruvísindi voru í brennidepli. Könnunin er á þriggja ára
fresti og þegar hún var birt síðast,

árið 2013, náðu grunnskólanemendur í Kópavogi hærra en þeir gera nú.
Í heild er Ísland á niðurleið í stærðfræðilæsi, lesskilningi og vísindalæsi.
Reykjanesbær sker sig þó úr og hefur
bætt sig verulega frá síðustu könnun,
að sögn Arnórs Guðmundssonar,
forstjóra Menntamálastofnunar sem
ræddi um niðurstöður könnunarinnar í morgunþætti Rásar tvö nýlega.
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rúmri viku og sungu fyrir drenginn
þegar hann mætti í fyrsta skiptið honum til mikillar undrunar. ,,Ég vona að
þegar þessi börn hitti arabískumælandi fólk í framtíðinni verði það fyrsta
sem þau hugsa: “Hey, ég kann arabískt
lag!” - og að þetta hjálpi þeim að yfirvinna fordóma og mynda jákvæð og
vinsamleg samskipti,“ segir Birta.
Íþróttafélagið Stál-úlfur var stofnað í byrjun árs 2010 af litháískum
íþróttamönnum búsettum hér á landi.
Hugmyndin og tilgangur félagsins er
meðal annars að búa til vettvang fyrir
íþróttaáhugamenn af erlendum uppruna; hvetja til heilbrigðra lífshátta,
efla sjálfsmynd og aðstoða innflytjendur að aðlagast íslensku samfélagi. Félagið teflir fram bæði fótbolta- og körfuboltaliði og hefur náð
góðum árangri í sínum deildum.
Draumur félagsins er að taka upp
barna- og unglingastarf og að tefla
fram liði í kvennadeild. Félagið er í
samstarfi við Retor fræðslu sem býður
félagsmönnum upp á ókeypis tungumálanámskeið.
Jafnréttis- og mannréttindaráð
vill með viðurkenningu sinni þakka
viðtakendum fyrir sitt framlag í
þágu fjölmenningar og aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi.

Að sögn Önnu Birnu Snæbjörnsdóttur, sviðsstjóra menntasviðs
Kópavogsbæjar, er Kópavogur enn
á meðal hæstu sveitarfélaga á Pisa
prófinu. „Í lesskilningi er Kópavogsbær í öðru sæti í samanburði við
átta stærstu sveitarfélög landsins. Í
stærðfræðilæsi og náttúrulæsi erum
við í 3-4 sæti í þessum samanburði.
Kópavogsbær mun, í samvinnu við
stjórnendur grunnskóla, fara ítarlega yfir niðurstöður og leita leiða
til að bæta árangur. Stefna um
mál og lestur hefur verið samþykkt
í sveitarfélaginu og eftir áramót fer
af stöð öflug vinna í tengslum við
hana til að bæta lestur, lesskilning
og orðaforða.“

Gleðileg jól
Kópavogsblaðið óskar lesendum, viðskiptavinum
og velunnurum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.

Gerðarsafn Salurinn Bókasafn Kópavogs
Náttúrufræðistofa Kópavogs Héraðsskjalasafn Kópavogs
Tónlistarsafn Íslands

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT 12. JAN.
SKIL Á AUGLÝSINGUM OG EFNI Í BLAÐIÐ ER FYRIR 9. JAN.

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

PIPAR\TBWA • SÍA

EITTHVAÐ VIÐ ALLRA HÆFI MEÐ JÓLAÍSNUM FRÁ EMMESSÍS
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Kópavogi

Opnunartímar
Menningarhúsanna
í Kópavogi yfir
hátíðirnar
Bókasafn Kópavogs
og Náttúrufræðistofa
Kópavogs
24–26/12: Lokað
27–30/12: Opið
31/12—2/1: Lokað
KÓPAVOGSBÚI ÁRSINS

Gerðarsafn
og Garðskálinn
23/12–2/1: Lokað

Sema Erla Serdar er
Kópavogsbúi ársins

Salurinn
24/12–2/1: Lokað

-Óþreytandi í baráttu gegn hatursorðræðu
Hatursorðræða er tiltölulega nýtt íslenskt orð. Orðið nær yfir þá sem tjá
sig með áköfum og hatursfullum hætti á internetinu, í kommentakerfum
netmiðla, á samfélagsmiðlum eða í öðrum fjölmiðlum.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
Sverrir Einarsson

www.utforin.is

Kristín Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Sérhæfum okkur í íslenskukennslu auk ýmiss konar fræðslu
fyrir innflytjendur.
Skráning á vorönn 2017 er hafin
í síma 519 4800 eða á retor.is

Í tilmælum ráðherraráðs Evrópuráðsins nr. 97(20) er að finna nokkurs konar skilgreiningu á hatursorðræðu. Þar segir meðal annars
að hatursorðræða sé: „...öll tjáning
sem dreifir, hvetur til, stuðlar að eða
réttlætir kynþáttahatur, útlendingahatur, gyðingahatur eða annars konar hatur sem byggist á umburðarleysi, þar á meðal umburðarleysi
sem er tjáð með herskárri/óvæginni
þjóðræknisstefnu/þjóðernishyggju
eða þjóðhverfum sjónarmiðum,
mismunun og fjandskap gegn
minnihlutahópum, farandverkafólki
og fólki af erlendum uppruna.“
Á Fundi Fólksins í haust fór fram
pallborðsumræða um hatursorðræðu í fjölmiðlum. Meðal þess sem
þar kom fram var að óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að vera opinber persóna á Íslandi væri að fólk
hefði opinbera skoðun á henni. Sú
skoðun getur verið mjög óvarleg, svo
ekki sé fastar að orði kveðið, og fela
í sér hatur á manneskjunni.
Kópavogsbúi ársins, að mati
Kópavogsblaðsins, er Sema Erla
Serdar. Hún fer einna fremst í hópi
þeirra sem berjast gegn hatursorðræðu í opinberri umræðu. Hún á
tyrkneskan föður, er fædd á Íslandi,
gekk í skóla á Íslandi, er fermd í
íslensku þjóðkirkjunni og talar fyrir
jafnrétti, réttlæti og mannréttind-

um. Sjálf segir hún málflutning sinn
og skoðanir vera hófsaman en telur að
vegna þess að hún sé kona, eigi erlendan föður og tjái sig um málefni
innflytjenda, fjölmenningarsamfélagsins og málefni fólks á flótta megi
hún þola ótrúlegar aðdróttanir, hótanir og hatursfull ummæli. „Ég er fyrir
löngu hætt að reyna að svara fyrir mig
þegar ég fæ verstu ummælin yfir mig.
Það er eins og að hella olíu á eld. Rök
virðast ekki skipta neinu máli enda
snúast ummælin aldrei um það
sem ég segi, skrifa eða geri heldur
um mína persónu, minn uppruna,
hvað ég eigi að vera og hvað ekki.
Umræðunni um hatursorðræðu er
yfirleitt blandað saman við umræðuna um tjáningarfrelsi, sem ég tel ekki
vera rétta nálgun. Hatursorðræða er
ekkert annað en andlegt ofbeldi,“
segir
Sema. „Fólk segist vera að nota
tjáningafrelsi sitt þegar það veður
yfir mig, hótar mér og lýgur jafnvel
upp á mig persónulegum hlutum og
skoðunum. Réttur fólks til þess að
vera laus við mismunun hlýtur að
ganga lengra en það. Það er hreinlega
bannað með lögum að ráðast opinberlega að hópi manna með háði,
rógi, smánun, ógnun eða á annan
hátt vegna þjóðernis þeirra, litarháttar, kynþáttar eða trúarbragða,“ segir
Sema og vísar í grein 233a í almenn-

MÆÐRARSTYRKSNEFND

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
SÍMI: 899 3024
KOPAVOGSBLADID@KOPAVOGSBLADID.IS

Þakklæti til allra

M

æðrastyrksnefnd Kópavogs
þakkar af alhug þeim fyrirtækjum og félagasamtökum í Kópavogi og víðar, ásamt fjölda einstak-

linga og skólabarna, sem með
einum eða öðrum hætti styrktu
starfsemina á árinu.

um hegningarlögum, máli sínu til
stuðnings.
Sema Erla hefur verið óþreytandi
að vekja athygli á hatursorðræðu,
flytja forvarnarfyrirlestra um málefnið, meðal annars í skólum og skila
skömminni þegar slíkt á við. „Krakkar sem ég hitti í skólum eru oft agndofa yfir ummælum sem ég sýni
þeim að fullorðið fólk lætur út úr sér
á netinu. Þar eru ótrúlegustu hlutir
látnir flakka sem myndu sjálfsagt
aldrei vera sagðir augliti til auglitis.
Ég mætti eitt sinn konu í Bónus sem
hafði viðurstyggileg ummæli um
mig á kommentakerfinu í DV. Þegar
augu okkar mættust bar hún kennsl
á mig, varð skömmustuleg og forðaði
sér út úr búðinni. Þetta segir mér
svo mikið. Sem betur fer eru nokkrir
sem hafa séð að sér og beðið mig
afsökunar á ummælum sínum um
mig og tekið fulla ábyrgð á því. Mér
þykir mjög vænt um það. Fólk getur
misst sig í múgæsingu fjöldans sem
er stórhættulegt,“ segir Sema sem er
bjartsýn á að með aukinni fræðslu
og forvörnum megi stemma stigu
við hatursorðræðu sem hún telur
vera stórhættulegt samfélagsmein,
enda sé hatursorðræða oft undanfari
hatursglæpa. „Að mínu mati skila
forvarnir bestum árangri. Allir þurfa
að líta í eigin barm því orðum fylgja
ábyrgð. Almenna reglan á að vera
sú að að ef þú getur ekki sagt það
sem þú vilt segja við manneskjuna
augliti til auglitis þá áttu að sleppa
því að skrifa það á internetið.“

Opnað verður aftur þriðjudaginn
24. janúar næstkomandi.
Mæðrarstyrksnefnd er í Fannborg 5.
Opið er alla þriðjudaga milli klukkan
16:00 – 18:00.

Jól og áramót
í kirkjum
Kópavogs
Ljósmynd: Lasse Olson

Digraneskirkja

Hjallakirkja

Kópavogskirkja

Lindakirkja

Aðfangadagur jóla 24. desember

Aðfangadagur

24. desember Aðfangadagur kl. 15:00

Aðfangadagur jóla

Jólagleði í Digraneskirkju kl. 15:00
Fjölskyldustund með jólasálmum.
Jólakórinn syngur undir stjórn
Maríu Magnúsdóttur.
Góðgæti í safnaðarsalnum á eftir.
Prestur: sr. Magnús Björn Björnsson.

Aftansöngur kl. 18:00
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar.
Kór Digraneskirkju.
Einsöngvari: Einar Clausen
Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir
Prestur: sr. Gunnar Sigurjónsson

Jóladagur 25. des.

Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar
Kór Digraneskirkju
Einsöngvari Una Dóra Þorbjörnsdóttir
Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir
Sr. Magnús Björn Björnsson og sr. Gunnar
Sigurjónsson.

Fimmtudagurinn
29. desember kl. 14:00

Jólastund eldri borgara í Hjallakirkju
Vönduð dagskrá. Söngvinir, kór eldri borgara í Kópavogi syngja.
Stjórnandi er Bjartur Logi Guðnason.
Eftir stundina er boðið upp á kaffi og
góðgæti. Allir eru velkomnir.

Gamlársdagur 31. des.

Aftansöngur kl. 16:00 ATH breyttan tíma
Aftansöngurinn á gamlárskvöld er gjarnan sambland af því hefðbundna og
óhefðbundna í tónlist og töluðu máli.
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar.
Kór Digraneskirkju.
Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir.
Sr. Gunnar Sigurjónsson prédikar og sr.
Magnús Björn Björnsson leiðir helgihaldið.
Fyrsta messa á nýári verður sunnudaginn
8. Janúar kl: 11
sr. Gunnar Sigurjónsson og Ávextir andans.

Kl. 16:00 - Jólastund barnanna
Dásamleg jólastund, með brúðuleikriti,
jólasögu og söng.
Sr. Kristín Pálsdóttir og sr. Sigfús Kristjánsson leiða stundina.
Kl. 18:00 - Aftansöngur
Flutt verður hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. Erla Björg Káradóttir syngur
einsöng. Kór Hjallakirkju syngur og leiðir
almennan söng.
Prestur er sr. Sigfús Kristjánsson.

Jóladagur

Kl. 14:00 - Hátíðarguðsþjónusta
Flutt verður hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. Kór Hjallakirkju syngur og leiðir
almennan söng.
Prestur er sr. Kristín Pálsdóttir

29. desember

Kl. 14:00 Jólagleði aldraðra

Gamlársdagur

Kl. 18:00 - Aftansöngur
Flutt verður hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. Kór Hjallakirkju syngur og leiðir
almennan söng. Jón Hafsteinn Guðmundsson leikur á trompet. Flutt verður Tokkata
og fúga í d-moll eftir J.S. Bach.
Prestur er sr. Sigfús Kristjánsson.

Beðið eftir jólunum. Fjölskylduhelgistund

24. desember. Aðfangadagur. Kl. 18:00.
Aftansöngur á Aðfangadag. Hátíðartón sr.
Bjarna Þorsteinssonar flutt. Ásta Ágústsdóttir, djákni prédikar og sr. Sigurður
Arnarson, þjónar fyrir altari.

25. desember. Jóladagur. Kl. 14:00
Hátíðarguðsþjónusta. Hátíðartón sr.
Bjarna Þorsteinssonar flutt.

25. desember jóladagur kl 15:15
Hátíðarguðsþjónusta á hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð.

31. desember gamlársdagur kl. 18:00
Aftansöngur. Hátíðartón sr. Bjarna
Þorsteinssonar flutt.

1.janúar nýjársdagur kl. 14:00

Hátíðarguðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni
Eyjólfsson þjónar fyrir altari. Hátíðartón sr.
Bjarna Þorsteinssonar.
Sóknarprestur prédikar og þjónar í öllum
guðsþjónustum nema annað sé tekið fram.
Kór Kópavogskirkju syngur í öllum guðsþjónustum undir stjórn Lenku Mátéová
nema annað sé tekið fram.
Nánar á www.kopavogskirkja.is

16:00 Jólastund fjölskyldunnar
Unglingagospelkór Lindakirkju syngur
undir stjórn Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur. Jólahelgileikur og óvænt heimsókn
í brúðuleikhúsið og við sjáum Nebba í
jólaskapi. Í lok stundarinnar fá börnin
jólaglaðning frá Lindakirkju.
18:00 Aftansöngur
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars
Einarssonar.
Trompetleikur: Vilhjálmur Ingi Sigurðarson. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson
þjónar.
23:30 Miðnæturmessa
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars
Einarssonar.
Trompetleikur: Vilhjálmur Ingi Sigurðarson. Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.

Jóladagur

11:00 Hátíðarguðsþjónusta
Sópransöngkonurnar Bylgja Dís Gunnarsdóttir, Erla Björg Káradóttir og Jóhanna
Héðinsdóttir syngja. Undirleikari: Antonia
Hevesi. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson
þjónar.

Annar í jólum

14:00 Sveitamessa
Jólasálmar með alþýðlegum blæ. Kór
Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars
Einarssonar og við undirleik hljómsveitar.
Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.

Gamlársdagur

17:00 Gamlársguðsþjónusta.
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars
Einarssonar. Sérstakur gestur Greta Salóme
Stefánsdóttir. Sr. Guðmundur Karl
Brynjarsson þjónar.
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TÓNLEIKAR

Skólahljómsveitin
lék á jólatónleikum
Sinfóníuhljómsveitar Íslands

Þ

að var mikið um dýrðir og
fallega tónlist í Eldborgarsal
Hörpu um síðustu helgi þegar
fernir jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands fóru þar fram. Kópavogur átti góða fulltrúa á tónleikunum því elsta sveit Skólahljómsveitar Kópavogs kom fram og
lék með sinfóníuhljómsveitinni lagið „Aðfangadagskvöld“ eftir
Gunnar Þórðarson. Reyndar gerðu
þau meira en bara að spila lagið,
því með búningum sínum og danshreyfingum gerðu þau mjög
skemmtilegt atriði sem var sem konfekt bæði fyrir augu og eyru. Með
atriðinu vildu þau koma þeim boðskap á framfæri að þegar samvinna

og samheldni, ást og virðing eru sett
í fyrsta sæti næst mikill árangur. Þá
skiptir ekki nokkru máli hvaðan þú
ert eða hvernig þú lítur út. Óhætt er að
segja að áhorfendur hafi tekið vel í
flutning hljómsveitanna tveggja
og skiluðu þeim dynjandi
lófataki að launum.
Á undan öllum tónleikunum þessa
helgina sáu yngri sveitir SK um að
skapa réttu jólastemminguna með því
að leika falleg jólalög í Hörpuhorninu
fyrir gesti og gangandi. Þeirra framlag
var var sérlega vel heppnað og í raun
ótrúlegt hvað þessir ungu tónlistarnemendur geta spilað fallega þegar
þau leggja sig fram eins og var þessa
helgi.

Hátíð í Hamraborg
og Auðbrekku

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Bæjarstjórn Kópavogs og starfsfólk bæjarins
óskar bæjarbúum og landsmönnum öllum

PIPAR\TBWA • SÍA • 123511

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári
kopavogur.is

PIPAR\TBWA • SÍA • 165913

Jólasund

í sundlaugum Kópavogs
Um jól og áramót er
opið sem hér segir:

BYRJAÐU
NÝJA ÁRIÐ
Í SUNDI!

Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
Gamlársdagur
Nýársdagur

Sundlaug
Kópavogs

Sundlaugin
Versölum

23. des.
24. des.
25. des.
26. des.
31. des.

06:30–20:00
08:00–12:00
Lokað
10:00–18:00
08:00–12:00

06:30–20:00
08:00–12:00
Lokað
10:00–18:00
08:00–12:00

1. jan.

10:00–18:00

Lokað

06:30–22:00
08:00–18:00

06:30–22:00
08:00–18:00

Annars er opið sem hér segir:
virka daga
um helgar

kopavogur.is

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470

Sundlaugin Versölum
Versölum 3
Sími 570 0480
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AÐSENT

AÐSENT

Ljósin í bænum Jólakveðja

S

smá af því sem hefði farið
kammdegið hefur
sjaldan verið dimmí snjómokstur, ef eittara en nú á þessari
hvað hefði snjóað, í þessa
aðventu. Það er auðvitað
lýsingu sem mér finnst
þannig að þegar snjóinn
vanta í snjóleysinu?
vantar þá er einhvernÉg hef líka velt þvi fyrir
mér hvort við ættum ekki
vegin miklu dimmara úti.
að stefna að því að skipta
Ég hef beðið bæjarstjóra
öllum okkar ljósaperum
að láta reikna út fyrir mig
út fyrir led-lýsingu. Mér
hvað það myndi kosta að Guðmundur
Geirdal.
skilst að þær perur eyði
lengja þann tíma sem ljósin
ekki nema 5 til10 % af orku venjuloga í Kópavogi um tvo klukkutíma,
legu perunnar og endist miklu lengur.
allavega meðan jörð er auð af snjó.
Þá væri líka auðveldara að stýra
Það er einhvernvegin léttara yfir
lýsingunni og hún væri alltaf passleg.
okkur þegar bjart er. Bæjarstjóri benti
Kannski væri hægt að nota flutnmér réttilega á að þessháttar breyting
ingsgetu lagnanna og koma upp
myndi hafa kostnað í för með sér og
bærinn væri skuldugur.
hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla
um leið og skipt er um perur án þess
„Hvar ætlarðu að finna pening fyrir
að leggja nýjar lagnir.
þessu?” Við höfum jú nýlokið við gerð
Kópavogsbær er að borga um
fjárhagsáætluninnar.
100 miljónir fyrir rafmagn í lýsingu
Hann gerir þetta alltaf þegar ég kem
bæjarinns. Gaman væri að vita hversu
með hugmynd að einhverju sem
kostarbæinn pening.Gerði þetta
mörg ár það tæki að láta rafmagnslíka þegar ég vildi lengja opnunarsparnað led-pera borga sig upp.
Eftir það fengi ég ljós allan veturinn.
tíma sundlauganna. Þess vegana er
bærinn svona vel rekinn.
Gleðileg jól kæru Kópavogsbúar.
Mér datt í hug: Mætti ekki nota

J

ólin eru í hugum flestra hátíð
ljóssins. Skammdegið lætur
smátt og smátt undan með hækkandi sól og við vitum og finnum að
hringrás náttúrunnar heldur áfram.
Á þessu hausti höfum við upplifað margt óvenjulegt. Kosningar að hausti, forsetakosningar í
sumar, óvenjuleg hlýindi hér innanlands og breytingar í heimsmálum
sem okkur óraði ekki fyrir. Á árinu
tók Kópavogur á móti flóttamönnum frá Sýrlandi, fólki sem hefur
upplifað hörmungar og erfiðleika
sem við hinir Kópavogsbúarnir
þekkjum flest aðeins af afspurn.
Þó að kosningar á landsvísu hafi í
raun ekki leitt til neinnar niðurstöðu
hvað varðar stjórn landsins þá þarf
samt að stjórna og taka ákvarðanir.
Þetta á við bæði á landsvísu og í
sveitarstjórnum. Í Kópavogi höfum
við borið gæfu til þess flest árin frá
Hruni að gera fjárhagsáætlun í samvinnu allra flokka, og þannig sýnt
sjálfum okkur og vonandi bæjarbúum að það er vel hægt. Það fá ekki
allir allt sem þeir vilja, en menn ná

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Á þessu
hausti
höfum við
upplifað margt
óvenjulegt. Kosningar að hausti,
forsetakosningar í
sumar, óvenjuleg
hlýindi hér innanlands og breytingar
í heimsmálum sem
okkur óraði ekki
fyrir.

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi.

lendingum sem allir geta sætt sig við.
Þannig ganga hlutirnir líka fyrir sig í
lífinu. Við fáum hugmyndir og höfum
langanir um hvernig við vildum helst
hafa hlutina en raunveruleikinn er
oftast einhvers konar málamiðlun frá
ýtrustu kröfum og væntingum. Þrátt
fyrir að fólk geti náð málamiðlunum
þýðir það ekki að það sé sammála um
alla hluti, hvað þá að það hafi sömu
skoðanir á stjórnmálum. Í því
felst hins vegar skilningur á því að
bestu lendingar í málum fást oftast

þegar margir koma að þeim og öll
sjónarmið hafa verið viðruð.
Jólin eru sá árstími sem við eigum
að hugsa til þeirra sem búa við
erfiðan kost, þeirra sem við getum
rétt hjálparhönd. Tími þegar við
stöldrum við og þökkum fyrir það
sem við höfum. Látum anda jólanna
smita út frá okkur, til fólksins okkar,
nágranna og samfélagsins alls.
Kæru Kópavogsbúar. Ég óska ykkur
öllum gleðilegra jóla, árs og friðar.

HK óskar landsmönnum
öllum gleðilegra jóla
og farsældar á
komandi ári
Við þökkum fyrir ómetanlegan stuðning á árinu

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Uppbyggingaráform
á Kársnesi
hafa vakið mikla
athygli en vestast á
nesinu stendur til að
reisa blandaða byggð
íbúðar- og atvinnuhúsnæðis í tengslum
við byggingu brúar
yfir Fossvog.

AÐSENT

Jólakveðja frá bæjarstjóra
Fyrsta verkefnið úr verkefninu Okkar Kópavogur tekið í notkun. María Maríusdóttir hugmyndasmiður, Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður bæjarráðs, og Ármann Kr.
Ólafsson bæjarstjóri.

Kæru Kópavogsbúar

Nú þegar árið er að renna sitt
skeið á enda er við hæfi að líta um
öxl. Árið 2016 hefur verið gott ár hjá
Kópavogsbæ. Verkefnin eru fjölmörg
hjá svo stóru sveitarfélagi og margt
sem kemur fram í málefnasamningi
Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins sem birtist í verkefnum ársins.
Starf leik- og grunnskóla í bænum
er til mikillar fyrirmyndar, þar ríkir

metnaður og framsækni. Innleiðing
spjaldtölva í starf grunnskóla sem hélt
áfram á árinu er dæmi um verkefni
sem eftir er tekið alls staðar á landinu og börn í Kópavogi njóta góðs af.
Þá er unnið markvisst að endurbótum leikskólalóða undir vinnuheitinu „skemmtilegri leikskólalóðir“ þar
sem gerðar eru gagngerar endurbætur á þeim lóðum sem elstar eru.
Á þessu ári var ýtt úr vör lýðræðis-

verkefninu Okkar Kópavogur. Í því
kölluðum við eftir hugmyndum að
verkefnum í bænum frá íbúum. Um
400 hugmyndir bárust og var kosið
á milli 100 þeirra í íbúakosningum í
haust. Þrjátíu og fimm hugmyndum
verður hrint í framkvæmd og er þegar
lokið við nokkrar þeirra. Það var mjög
ánægjulegt að sjá þann mikla áhuga
sem bæjarbúar sýndu þessu verkefni
og endurbótum í bænum um leið.

Kópavogsbúar eru nú ríflega 35
þúsund talsins. Fjölgunin er hröð enda
bærinn miðsvæðis á höfuðborgasvæðinu og hér er alla þjónustu að
finna. Mikilvæg samgöngubót varð
í bæjarfélaginu í haust þegar
Arnarnesvegur milli Reykjanesbrautar
og Fífuhvammsvegar opnaði.
Uppbyggingaráform á Kársnesi
hafa vakið mikla athygli en vestast á
nesinu stendur til að reisa blandaða

byggð íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
í tengslum við byggingu brúar yfir
Fossvog. Meðal annarra þéttingarsvæða má nefna Glaðheimar þar sem
framkvæmdir eru hafnar og svæðið
sunnan Smáralindar þar hefjast framkvæmdir innan tíðar.
Kópavogsbær leggur áherslu á að
umgjörð þeirra sem í bænum búa
og starfa sé góð. Lögð er áhersla á
góða þjónustu í okkar stofnunum
og á góðan rekstur bæjarfélagsins.
Ársreikningar og fjárhagsáætlanir
undanfarinna ára endurspegla þetta,
vel gengur að greiða niður skuldir þó
að verið sé að byggja upp um leið.
Nýmæli er að íbúar geta rýnt nákvæmlega í hvað peningum bæjarfélagsins er varið þar sem bókhald
bæjarins var opnað í gegnum heimasíðuna Kopavogur.is nú í haust.
Þar má skoða öll viðskipti bæjarins
niður á einstaka lánadrottna. Hér tók
bæjarfélagið forystu á meðal opinberra aðila á landinu. Reykjavík fylgdi
í kjölfarið og búast má við að fleiri
opinberir aðilar fari þessa leið sem
er lykilatriði í gagnsærri stjórnsýslu.
Loks má minna á að bæjarskrifstofur Kópavogs flytja á næsta ári
úr Fannborg á Digranesveg 1. Hluti
flytur þegar í janúar en aðrir síðar á
árinu. Við sem störfum á bæjarskrifstofunum hlökkum til að taka á móti
bæjarbúum á nýjum stað.
Gleðilega hátíð.

Hátíð í Smárahverfi
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

tískuhús

Táp ehf. sjúkraþjálfun
Hlíðasmára 15
201 Kópavogi
Sími 564 5442
Fax 564 5482
tap@tap.is
www.tap.is

HEYRNARÞJÓNUSTA

Verðum á heilsugæslunni
í Grundarfirði
föstudaginn 13. júní
Verið velkomin

S J Ú

N

Heyrðu umskiptin
Fáðu heyrnartæki til reyns
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OPNUNARHÓF

Íslandsbanki flytur
í Norðurturn
MYNDLIST

Edda Hermannsdóttir, samskiptastjóri Íslandsbanka, tók sér örstutta
hvíld frá samskiptum til að brosa
framan í myndavélina.

Leikur að línum
M
Sigurrós Stefánsdóttir, myndlistarkona.

yndlistarkonan Sigurrós
Stefánsdóttir sýnir nú olíuog akrílverk á aðalsafni
Bókasafns Kópavogs. Sigurrós er
menntuð í myndlistarskóla Akureyrar
en er Kópavogsbúi. Sýningin ber yfirskriftina Fjöll og fuglar, en Sigurrós
segist heilluð af hvoru tveggja. Hún
segist mest vinna með náttúruna. „Það
eru alltaf þessar línur í náttúrunni jörðin og snjórinn og vatnið,“ segir
Sigurrós. „Þetta er leikur að línum.”
Sigurrós hefur sýnt verk sín reglulega í tuttugu ár, bæði á einkasýn-

ingum og samsýningum, en allar
myndirnar á þessari sýningu eru
málaðar á þessu ári. Í myndum hennar eru oft einhverjar fígúrur sem hún
segir vera tákn fyrir fólk í landinu.
Það er mikið vor í mörgum myndanna, sem er notalegt núna í svartasta skammdeginu, þar má ótvíræð
von um birtu og yl móður náttúru.
Sigurrós segist aka um allt land
til að sækja sér innblástur, en hún
leitar mikið í náttúruna.
Sýningin stendur til 13. janúar 2017
og eru öll verkin á sýningunni til sölu.

Útibú Íslandsbanka í Þarabakka, á Digranesvegi og í Garðabæ hafa sameinast
í Norðurturni Smáralindar. Fjölmenni var í opnunarhófi sem fram fór í síðustu
viku. Á myndinni hér að ofan má sjá Sigríði Olgeirsdóttur og Unu Steindóttur
afhjúpa listaverk eftir listamanninn Margeir Dire.

Lilja Pálsdóttir, útibússtjóri.

Karl Sólnes, viðskiptastjóri fyrirtækja,
og Snorri Fannar Guðlaugsson.

Eyrún Huld Harðardóttir og Ólafur
Thors.

Kári Tryggvason, viðskiptastjóri
einstaklinga í góðum hóp.

Lilja Pálsdóttir útibússtjóri og Una Steinsdóttir, framkvæmdastjóri Viðskiptabankasviðs.

Þórdís Björnsdóttir og Marteinn
Guðgeirsson.

JÓLAKÓR

Jólakór Digraneskirkju

B

örnum, á aldrinum 6-13 ára,
er boðið að taka þátt í sérstökum jólakór undir stjórn Maríu
Magnúsdóttur. Skráning er nú opin
með því að senda tölvupóst á:
magnus@digraneskirkja.is. Jólakórinn mun koma fram og leiða söng
á Jólastund fjölskyldunnar á aðfangadag kl. 15.00. Þrjár æfingar
verða fyrir jól: Þriðjudag 20. des-

emberkl. 16.00-18.00. Fimmtudag
22. desember kl. 16.00-18.00.
Laugardag, aðfangadag kl. 13.3014.30, jólastundin hefst kl. 15.00.
Boðið er upp á hressingu á æfingunum.
Eftir jólastundina verður boðið
upp á hressingu áður en farið er
heim.

Hátíð á Kársnesi
og á Nýbýlavegi
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
G.T. Óskarsson

gsfundir
sfélag Kópavogs
KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Ficia quas dolut rat volor am et estem aturend
ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut
voluptur re volupictur volut ariam liquiae
sincium velit maio illabo am alit aut utatquam
sintota cusam in consequi odis sanduciusam.

t volor
am
et
estem
aturendio
Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is
ex et
omni cusciatur aut
Laugardagsfundir
cturSjálfstæðisfélag
volut ariam liquiae
Kópavogs
o illabo
am alit aut utatquam es
Sjálfstæðisfélag
onsequi
sanduciusam.
Kópavogs
Ficia quas odis
dolut rat volor
am et estem aturendio
ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut
óskar
Kópavogsbúum
gleðilegra jóla og
farsældar
á nýjuliquiae
ári
voluptur
re volupictur
volut
ariam
með þakklæti fyrir samstarfið á árinu sem
velit maio illabo am alit aut utatquam es
er ásincium
líða.
sintota cusam
consequi
odis sanduciusam.
Laugardagsfundir
hefjastin
að nýju
laugardaginn
14. janúar 2017. Nánar á xdkop.is og facebook
síðu Sjálfstæðisfélag Kópavogs þegar nær dregur.

Sjálfstæðisfélag Kópavogs
rinn
Ertu
vinur okkar á Facebook?
Sjálfstæðisflokkurinn
www.xdkop.is
www.xd.is

www.xdkop.is
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HUGVEKJA

Landnám og frumherjar Kópavogs
Kristján Guðmundsson, fyrrverandi bæjarstjóri Kópavogs, flutti
eftirfarandi hugvekju á aðventukvöldi i Digraneskirkju sem fram
fór nýlega.
Kæru kirkjugestir, gleðiríka aðventu.
Vagga börnum og blómum,
borgin hjá vogunum tveimur,
risin einn árdag úr eyði
heill undrunarheimur.
Fyrir 50 árum var þessi óður, þetta
ákall til náttúrunnar og æskunnar, eiginlega sálmur sunginn fyrst
á tíu ára afmæli Kópavogsbæjar,
11. maí 1965. Höfundurinn, Þorsteinn Valdimarsson, bjó vestast
við Nýbýlaveginn, niðri í Fossvogsdalnum, hámenntaður og hógvær guðfræðingur og hafði einnig
lokið tónlistarnámi, var kennari að
ævistarfi, skáld, kominn austan úr
Vopnafirði, einn fjölmargra innflytjenda í Kópavoginn. Höfundur lags
var Jón S. Jónsson, fyrsti skólastjóri
Tónlistarskólans í Kópavogi, kominn
frá Ísafirði, - báðir aðkomumenn.
Vexti Kópavogs á þessum árum má um sumt líkja við vesturferðir íslendinga til Ameríku á 19.öld,
„risinn einn árdag úr eyði, heill
undrunarheimur.“
Mikið umrót var þá í heiminum,
kreppan á fjórða áratugnum, atvinnuleysi, fátækt og heimstyrjöld.
Kópavogur var nú ekkert sérstakt gósenland en legan góð. Ungt
fólk af landsbyggðinni, sem leitaði
ævintýra og framtíðar hér á hálsunum, kom ótrúlega margt úr sveitum landsins; úr Dölum, rangæingar, húnvetningar og skaftfellingar.
Fólk úr fiskiplássunum leitaði
fremur á lík mið, eins og Akranes,
Hafnarfjörð og Keflavík. Þarna
kom úr sveitunum félagslega þenk-

Þrír bæjarstjórar Kópavogs frá fyrri tíð: Kristján Guðmundsson, Hulda Dóra Jakobsdóttir og Finnbogi Rútur Valdimarsson.
Myndin er tekin úr bók Gylfa Gröndal: „Við byggðum nýjan bæ. Minningar Huldu Jakobsdóttur,“ sem kom út árið 1988.

Kristján Guðmundsson.

jandi fólk með ungmennafélagslegan bakgrunn og þeir sem ötulastir og efnameiri voru, höfðu numið
í tvö ár í héraðsskólunum víðsvegar
um landið þegar best lét.

Í aðsigi voru stökkbreytingar

Nú hófst landnám í Kópavogi með
skóflu og haka. Ekkert rennandi vatn,
en allir bjuggu yfir framtíðarvon. Samvinnan blómstraði. Engir vegir, engin
samgöngutæki, allir áttu hjól. Byggðin var grisjótt. Hér hafði efnalitlum
verið úthlutað landi frá ríkissjóði til
búdrýginda, með grænmetis og kartöflurækt í huga og skepnur, hænsni,
endur og nautgripir í Fossvogsdal.
Landið var almennt mjög magurt, með
löngum ásum, hálsum og stórgrýti.
Inn í þetta umhverfi koma stórhuga
hjón 10. maí 1940, hernámsdaginn.
Finnbogi Rútur Valdimarsson frá

Fremri Arnardal í Skutulsfirði við
Ísafjarðardjúp og Hulda Jakobsdóttir,
fædd og uppalin í Reykjavík. Hann
var lærður í alþjóðarétti í fjórum
menningarborgum, Berlín, Genf,
París og Róm. Þau setjast hér að á
sjávarkambi innst í Fossvogi og kalla
landnám sitt Marbakka.
Hugsið ykkur - Finnbogi Rútur
sprenglærður í alþjóðarétti og Hulda,
fjórum árum yngri með stúdentspróf 1931, ég undirstrika, kona með
próf frá Menntaskólanum í Reykjavík, sem var fátítt á þessum tíma.
Þau leiða Kópavog í tæp 20 ár
ásamt vösku liði. Hámenntuð hjón
með suðræna, einkum franska,
strauma í farteskinu. Höfðu víða farið,
séð margt og numið.
Finnbogi Rútur varð oddviti Seltjarnarneshrepps 7.júlí 1945, síðan
oddviti Kópavogs frá formlegri stofnun hans, 1. jan. 1948 og seinna
bæjarstjóri 1955 - 1957. Og bíðið nú
við, kona hans Hulda sest í bæjar-

stjórastólinn 1957 – 1962 án nokkurra átaka, verður jafnframt forystukona í skóla og kirkjumálum.

Boðberi kvenfrelsis

Koma Finnboga Rúts og Huldu valda
straumhvörfum sem við búum enn
að í dag. Menntun og menning er
sett í öndvegi. Skólar hér urðu strax
í fremstu röð á landinu. Fólk þyrptist í Kópavog. Hugsið ykkur, að
nokkur haust hófu fleiri börn sína
fyrstu skólagöngu í Kópavogi en
Reykjavík. Nú er Menntaskólann í
Kópavogi með fjölbreytt og umfangsmikið nám sem m.a. inniheldur
gamla Hótel- og veitingaskólann.
Hulda hvatti konur til verka. Sjáið
Högnu Sigurðardóttur, arkitekt frá
París og sundlaugina; Gerði Helgadóttur og steindu gluggana í Kópavogskirkju og Listasafnið. Á þessum tíma
var stofnaður Lista- og menningarsjóður þar sem ákveðin prósenta af
útsvari rennur til lista og menning-

ar árlega. Um það vitnar Listasafn
Gerðar Helgadóttur og stórbrotið
listaverkasafn. Hvílik framsýni, hvílik reisn. Frumherjunum verður seint
fullþakkað áræði þeirra og dugur.
Að sjálfsögðu gekk þetta ekki alltaf átakalaust sbr. landsfleyg vísa:
Hátt spenntur breiður bogi
baráttunnnar nær og fjær.
Klakksvík yrði Kópavogi
kærleiksríkur vinabær.
Ég er stoltur af Kópavogi og mér
þykir afar vænt um hann. Fjölskylda mín hefur notið hér margs;
skólagöngu, íþróttastarfs, sumarstarfa og útilífs. Síðast naut móðir
mín ríkulega dagvistar í Sunnuhlíð, en í þeim samtökum kristallaðist best samtakamáttur
bæjarbúa svo þjóðarathygli vakti.
Að lokum, eigum ljúfa og gefandi
aðventu.

Hátíð í Smiðjuhverfi
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050

Pantone: 159
100% svartur

Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050
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Ögurhvarfi 8
203 Kópavogi
Sími: 540 3500
rafmidlun@rafmidlun.is

SKOTFIMI

Skotíþróttafólk
Kópavogs 2016
Dagný Rut Sævarsdóttir, Jón Þór Sigurðsson og Bára Einarsdóttir.

V

al á skotíþróttafólki Kópavogs
fyrir árið 2016 hefur farið fram.
Dagný Rut Sævarsdóttir var
útnefnd Skotíþrótta unglingur Kópavogs en Dagný Rut varð Íslandsmeistari 2016 í stúlknaflokki í loftskammbyssu. Árangur Dagnýjar
Rutar nam 83,54% af gildandi heimsmeti í greininni.
Í karlaflokki var Jón Þór Sigurðsson útnefndur Skotíþróttamaður
Kópavogs 2016. Jón Þór keppir í 50m

liggjandi riffli og besti árangur hans
á árinu var 97,33% af gildandi heimsmeti. Jón Þór varð Íslandsmeistari í
50m liggjandi riffli 2016 og hann bætti
jafnframt íslandsmet sitt í greininni
þegar hann skaut 623,3 stig á Íslandsmeistaramótinu. Jón Þór varð einnig
Íslandsmeistari í liðakeppni 50m
riffilsins ásamt Stefáni Eggerti Jónssyni og Arnfinni Auðunni Jónssyni.
Bára Einarsdóttir hlýtur titilinn
Skotíþróttakona Kópavogs 2016. Bára

keppir í nokkrum greinum skotíþrótta
en bestur var árangur hennar 50m
liggjandi riffli þar sem hún varð
Íslandsmeistari á 608.2 stigum en
bestur árangur hennar á árinu voru
615.9 stig sem er 97,86% af gildandi
heimsmeti. Árangur Báru í loftskammbyssu var einnig mjög góður
en þar náði hún skori sem nam
90,07% af gildandi heimsmeti.

UMHVERFISMÁL

Fyrsta græna vinnuvélin á Íslandi

K

raftvélar á Dalvegi afhentu
nýlega fyrstu grænu vinnuvélina á Íslandi. Þar var
um að ræða 36 tonna „hybrid“ beltagrafa frá Komatsu. Hybrid vélarnar
eru alveg eins og hefðbundnar
beltagröfur nema þegar kemur að
snúningi vélarinnar. Þar notast
Hybrid vélin eingöngu við raf-

magnsmótor sem hleður sig við mokstur vélarinnar. Vélin er fyrsta sinnar
tegundar hér á landi en aldrei áður
hefur íslenskur verktaki látið slag
standa og pantað slíka vél. Í dag
eru yfir 3.500 hybrid vélar frá Komatsu í notkun um allan heim. Þessi
umrædda vél er að meðaltali 7%
dýrari en sambærileg eldsneytisvél en

þá kemur á móti að eldsneytiskostnaður er um það bil 20-30% lægri.
Miðað við hefðbundna ársnotkun
má því ætla að það taki 18 mánuði
fyrir eldsneytissparnaðinn að ná
upp í 7% dýrara vöruverð. Allt eftir
það er hreinn sparnaður og umhverfisvænn útblástur, að því er segir
í tilkynningu frá Kraftvélum.

Sérhæfum okkur
í íslenskukennslu auk
ýmiss konar fræðslu
fyrir innflytjendur.
Skráning á vorönn 2017
er hafin í síma 519 4800
eða á retor.is
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Hátíð í Hvörfunum
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Hátíð í Bæjarlind og Dalvegi
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Bæjarlind 14-16
201 Kópavogur
Sími: 445 4404
klinik.is

Starfsfólk Kraftvéla óskar Hjálparsveit skáta í Kópavogi innilega
til hamingju með nýja Iveco Trakker vörubílinn sinn sem þeir
versluðu af okkur nýverið. Við þökkum þeim kærlega fyrir viðskiptin
og hlökkum til að vinna nánar með þeim í framtíðinni.

Dalvegur 6-8, 201 Kópavogur - Draupnisgata 6, 603 Akureyri - Sími: 535 3500 - kraftvelar@kraftvelar.is - www.kraftvelar.is

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu
sem er að líða
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ÍÞRÓTTAKONA OG ÍÞRÓTTAKARL KÓPAVOGS 2016

Íbúar taka þátt í kjöri á íþróttafólki ársins
Kópavogsbúar geta nú í fyrsta sinn kosið um íþróttakonu og íþróttakarl ársins 2016. Valið stendur á milli 10 íþróttamanna sem íþróttaráð Kópavogs valdi úr innsendum tilefningum frá íþróttafélögunum. Vægi atkvæðis íbúa er 40% á móti vægi íþróttaráðs. Kjósa má einn karl og eina konu. Val á íþróttakarli og íþróttakonu
verður kynnt á íþróttahátíð Kópavogs sem verður haldin 7. janúar. Íþróttakarl og íþróttakona Kópavogs fá í sinn hlut farandbikar og eignarbikar auk 150 þúsund
króna ávísunar frá Kópavogsbæ. Kosning hefst þann 28.desember og lýkur þann 5. janúar. Kosningin er rafræn og fer fram í gegnum íbúagátt Kópavogs.
Anna Soffía
Grönholm,
tenniskona úr
Tennisfélagi
Kópavogs
Anna Soffía varð
Íslandsmeistari
kvenna bæði
í einliða- og tvíliðaleik utanhúss.
Hún keppti við góðan orðstír í efstu
deildum í Þýskalandi í sumar. Hún
keppti fyrir hönd Íslands á heimsmeistaramótinu (Fed Cup) í Svartfjallalandi og stóð sig prýðilega.
Anna Soffía er mjög efnilegur
tennisspilari og á framtíðina fyrir
sér. Miðað við ungan aldur hennar,
þá eru fáir sem leggja jafn hart að sér
á tennisvellinum. Anna Soffía er til
fyrirmyndar innan sem utan vallar og
undirbýr sig vel fyrir keppni og æfingar. Anna Soffía er mjög stöðugur
spilari af endalínu og er með mjög
sterka bakhönd en hennar vopn
verður að teljast andlegur styrkur.

Anna Bryndís Zingsheim, hestaíþróttakona úr Hestamannafélaginu Spretti
Anna Bryndís varð
Íslandsmeistari í tölti
og hafnaði í 3ja sæti
í fjórgangi á Íslandsmótinu. Hún vann gæðingakeppni
á íþróttamóti Spretts bæði í tölti og
fjórgangi. Anna Bryndís fékk á mótinu
Svansstyttuna sem veitt fyrir prúðmannlega og snyrtilega framkomu.
Hún hafnaði í 4. sæti á Landsmóti þar
sem hún vann Fjaðurverðlaun FT, sem
eru verðlaun veitt fyrir reiðmennsku.
Hún hefur stundað hestamennskuna
frá unga aldri og tekið þátt í keppnum
síðustu 6-8 árin og náð mjög góðum
árangri í mikilli samkeppni um
verðlaunasæti. Anna Bryndís er öðrum
knöpum fyrirmynd innan vallar sem
utan og undirbýr sig af kostgæfni bæði
fyrir æfingar og keppni.

S- OG LEIKJASKÓLINN FYRIR BÖRN 5-8 ÁRA
ið námskeiðanna er að kenna undirstöðuatriði
þróttarinnar í bland við skemmtilega bolta- og tennisleiki.

SSKÓLINN 9-13 ÁRA
sskólanum fyrir börn 9-13 ára eru markmiðin
mu en lögð er meiri
á tennisæfingar
Valgerður áhersla
SigBirgir Leifur
finnsdóttir, hópHafþórsson, kylffimleikakona úr
ingur úr Golfnisspil.
Gerplu
klúbbi Kópavogs
Valgerður varð
íslandsmeistari á
dýnu. Hún hlaut
annað sætið á
bikarmóti í hópfimleikum, á Íslandsmóti í hópfimleikum og í fjölþraut.
Þá vann hún silfur með liði sínu á
Evrópumeistaramóti í hópfimleikum
í kvennaflokki . Valgerður var í
kvennalandslið Íslands í hópfimleikum og keppti með þeim í Slóveníu
í haust. Liðið náði silfurverðlaunum.
Valgerður var í öllum stökkumferðum
og gerði sér lítið fyrir og var valin í
ALL-STARS liðið sem er valið af öllum
kvenkeppendum mótsins og aðeins
sex eru valdar. Valgerður er mikil
keppnismanneskja og hefur æft með
Gerplu frá unga aldri. Hún er traustur
og góður liðsfélagi og mikil fyrirmynd
yngri iðkenda í Gerplu.

og Garðabæjar
Birgir Leifur varð
Íslandsmeistari í
höggleik karla 2016,
í sjöunda sinn, og þar með oftast allra.
Á seinasta tímabili lék Birgir Leifur á
Challenge mótaröðinni sem er næst
deild í Evrópsku mótaröðinni, þar sem
hann náði best 6. sæti á Swedish Challenge mótinu í byrjun ágúst.
Birgir Leifur hefur mörg undanfarin
ár verið fremsti kylfingur landsins og
hefur nú leikið sem atvinnumaður í
golfi í hartnær 20 ár, og tekið þátt í um
60 mótum á evrópsku mótaröðinni á
sínum keppnisferli. Birgir Leifur er
frábær fyrirmynd annarra, yngri sem
eldri, reglusamur, vinnusamur og ávallt
jákvæður. Hann er frábær liðsmaður,
hvetjandi og drífandi.

m námskeiðum er lögð áhersla á að auka
roska barnanna og fá allir nemendur bol og
enningarskjal í lok námskeiðs. Í lok hvers
eiðs er haldin pizzu- eða grillveisla.

KEIÐ

Irma Gunnarsdóttir,
Fjálsíþróttakona úr
Breiðabliki
Irma er Íslandsmeistari
í langstökki kvenna og
innanhúss í fimmtarþraut og langstökki.
Irma er sexfaldur
Íslandsmeistari í sínum aldurflokki; í
hlaupum, köstum og stökkum. Hún
keppti með landsliði 19 ára og yngri á
Norðurlandameistaramótinu. Irma er
geysilega fjölhæf og þrátt fyrir ungan
aldur er hún meðal átta bestu íþróttakvenna í sjö greinum innanhúss og
öðrum sjö utanhúss. Hún hefur með
þessu skipað sér í hóp bestu frjálsíþróttakvenna landsins í dag. Irma
hefur ávallt stundað æfingar af kostgæfni sem hefur það auk meðfæddra
hæfileika skilað þessum mikla árangri.
Irma er góð fyrirmynd fyrir ungt og
efnilegt íþróttafólk og sýnir hve langt
má ná með góðri ástundun.

Svana Katla Þorsteinsdóttir, karatekona úr
Breiðabliki
Svana Katla varð
Íslandsmeistari í kata
kvenna og í hópkata
kvenna. Hún hlaut
annað sæti á Bikarmeistaramótaröð karatesambandsins.
Svana Katla vann silfur í hópkata
kvenna á Norðurlandameistaramóti,
silfur í kata kvenna og gull í hópkata
kvenna á Swedish Kata Throphy. Hún
tók Þátt á Heimsmeistaramóti í karate,
í Linz í Austurríki, bæði í kata og hópkata kvenna.
Svana Katla er ein fremsta karatekona
landsins, tvöfaldur Íslandsmeistari
og hefur verið ósigruð hér á landi
síðustu árin. Svana Katla hefur verið í
landsliði Íslands í kata undanfarin ár.
Hún er virkur keppandi á alþjóðlegum
mótum, og hefur unnið til verðlauna á
Norðurlandameistaramóti frá 2011 og í
hópkata 2012.

Ingi Rúnar Kristinsson, frjálsíþróttamaður úr Breiðablik
Ingi Rúnar varð
Íslandsmeistari í
sjöþraut karla og í
tugþraut karla árið
2016. Hann var bestur
íslenskra karla í fjölþrautum en auk
Íslandsmeistaratitlanna tveggja náði
Ingi Rúnar þeim góða árangri á árinu
að vera meðal fimm bestu íslenskra
karla í 12 keppnisgreinum á afrekaskrá FRÍ fyrir árið 2016. Í því ljósi er
kannski ekki skrýtið að hann hafi
unnið báða þrautartitla sem í boði
voru á árinu.
Ingi Rúnar sem er uppalinn Bliki er
mikill leiðtogi í hópi iðkenda hjá
frjálsíþróttadeild félagsins. Hann er
ekki síður mjög sterkur félagslega en
í keppni.

Jón Margeir Sverrisson,
sundmaður úr íþróttafélaginu Ösp/Fjölni
Jón Margeir setti alls
fjögur Heimsmet og tólf
Íslandsmet og varð
margfaldur Íslandsmeistari. Hann varð
í öðru sæti í 200 metra skriðsundi á
Evrópumeistaramóti fatlaðra í sundi
á Madeira. Jón Margeir komst í úrslit
í 2 greinum af 3 sem hann keppti í á
Ólympíumóti Fatlaðra (Paralympics) í
Ríó de Janeiro. Hann varð í fjórða sæti
200 metra skriðsundi og sjötti í 200
metra fjórsundi. Jafnframt var hann
fánaberi við opnunarhátíð leikanna.
Jón hefur verið til fyrirmyndar í alla
staði á æfingum. Lagt sig allan fram og
gert allt sem fyrir hann var lagt. Hann
er góður félagi og fyrirmynd fyrir alla
iðkendur.

Jón Þór Sigurðsson,
skotíþróttamaður úr
Skotfélagi Kópavogs
Jón Þór varð Íslandsmeistari 2016 í meistaraflokki í 50m liggjandi
riffli og setti glæsilegt
nýtt Íslandsmet í greininni, 623,7 stig, sem er 97.33% af gildandi heimsmeti (633). Jón Þór hóf að
keppa í 50m liggjandi riffli árið 2010
en síðan þá hefur hann fjórum sinnum
orðið Íslandsmeistari og bætt Íslandsmetið þrisvar.
Jón Þór á einnig Íslandsmetið í liðakeppni greinarinnar, ásamt Stefáni Eggerti
Jónssyni og Arnfinni Auðunni Jónssyni,
en þeir urðu auk þess Íslandsmeistarar
2015 og 2016.
Jón Þór keppti á heimsmeistaramótinu
í Munchen 2016, Smáþjóðaleikunum í
Liechtenstein 2011 þar sem hann náði
3. sæti og í Reykjavík 2015 í 2. sæti.

Kjartan Fannar
Grétarsson, blakmaður úr HK
Kjartan Fannar er
Íslandsmeistari og
deildarmeistari með
mfl karla í blaki og
2 sæti í bikarkeppni
BLÍ. Liðið vann sigur í Evrópuriðli
sem veitir rétt til þáttöku á EM smáþjóða sem haldið verður í Digranesi
2017. Kjartan sigraði með liði sínu
riðil sem veitir rétt til þáttöku á HM
2017. Hann var valinn í Mizuno lið
ársins fyrir tímabilið 2015-2016.
Kjartan Fannar er einn af
burðastólpum í meistaraflokki
karla. Hann hefur spilað með liðinu
frá 2013 og orðið þrisvar sinnum
íslandsmeistari með félaginu. Hann
er góður félagi og fyrirmynd innan
vallar sem utan. Kjartan Fannar einn
af lykilmönnum íslenska landsliðsins
og hefur spilað 30 landsleiki.

námskeið: 13. júní –24. júní

námskeið: 27. júní – 08. júlí
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TÍMI OG GÆSLA
Hægt er að taka námskeið sem sten
9.00 - 12.00 eða frá kl. 13.00 - 16.00
daginn. Börnin geta þó komið í gæsl
verið í gæslu í hádeginu og til kl. 17
er án endurgjalds.

Gleðileg jól og farsælt

námskeið: 11. júlí – 22. júlí

námskeið: 25. júlí – 05. ágúst

námskeið: 08. ágúst – 19. ágúst

t er lika að taka stakar vikur.

VERÐ
Tveggja vikna námskeið hálfan dagi
kr. en heilan dag 31.800 kr. Ef tekin
þá er greitt fyrir hverja viku 10.900 k
daginn en 15.900 kr. allan daginn. S
afsláttur er 10% fyrir hvert barn.

komandi íþróttaár

Sumarkort í tennis

Með sumarkorti í tennis getur
þú spilað eins oft og þú vilt í
sumar bæði á inni- og
útivöllum TFK og Tennishallarinnar. Hægt er að fá einstaklingskort og fjölskyldukort.

Byrjendaná
í tennis í sum
fyrir fullorð

Þú getur byrja
Sumarskránin

skólinn fyrir börn 5-13 ára
ári 13 | sími 564 4030 | tennis@tennishollin.is | www.tfk.is
Tennisfélag Garðabæjar

Tennisfélag Kópavogs

Áramótabrenna 2016
Hin árlega áramótabrenna Kópavogs verður við Smárahvammsvöll fyrir
neðan Digraneskirkju á sama stað og undanfarin ár á gamlárskvöld.
Bílastæði eru við Digraneskirkju, á Smáratorgi og við Smáralind.
Einnig eru stæði við suðurenda Fífunnar og við Fífuhvamm.

Kveikt verður í brennunni kl. 20:30.
Flugeldasýning Hjálparsveitar skáta hefst kl. 21:10

Valgeir Skagfjörð sér um að halda uppi fjörinu með söng og hljóðfæraleik
Kynnir er Samúel Örn Erlingsson

Flugeldasala Breiðabliks og HSSK

Breiðablik og HSSK eru í samstarfi um flugeldasölu. Kaupið úttektarmiða í Smáranum, íþróttahúsi
Breiðabliks, og framvísið á sölustöðum HSSK og styrkið þannig báða aðila.

Breiðablik óskar Kópavogsbúum sem og öðrum landsmönnum gleðilegra jóla og farsæls komandi
árs. Þökkum ánægjulegt samstarf, samskipti og stuðning á árinu sem er a líða.
Skýringar
Brenna
Samgöngur
Bílastæði
Gönguleiðir
Rútur
Undirgöng
Lokað
Gangbrautarljós
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