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in var lokaverkefni nemenda sem
áður höfðu verið í sumarvinnu hjá
Kópavogsbæ en unnið hefur verið að
opnun bókhaldsins frá árinu 2014.
Vefurinn er enn í þróun og enn
sem komið er einungis studdur að
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fullu í Chrome-vafranum. Unnið er
að því að gera hann aðgengilegan
í snjalltækjum.
Nánari upplýsingar:
www.kopavogur.is/hvertfarapeningarnir

BUDDAN

Hvert fara peningarnir?
Kópavogsbær opnar
bókhaldið
„Þetta er eins og að koma nakinn
fram,“ sagði ónefndur embættismaður bæjarins eftir kynningu á
opnu bókhaldi bæjarins. „Nú geta
allir séð hvernig fjármunum bæjarbúa er varið. Gegnsæið verður vart
meira.“
Skrefið var stórt sem Kópavogsbær tók í liðinni viku um að opna
bókhaldið með aðgengilegri veflausn á vefsíðu bæjarins. Þar er að
finna upplýsingar um færslur ársins 2014, 2015 og fyrstu 6 mánuði
ársins 2016. Fleiri sveitarfélög og
ríkisstofnanir hljóta að fylgja fordæmi Kópavogsbæjar en bærinn
er fyrsti opinberi aðilinn á Íslandi
sem opnar bókhald sitt með þessum hætti. Markar viðburðurinn
tímamót í stjórnsýslu á Íslandi.
„Með opnun bókhaldsins er stigið stórt skref í átt að opnari og

Við höfum
lagt áherslu
á aukið
samráð við íbúa og
upplýsingaflæði til
þeirra, opið bókhald
er hluti af þeirri
stefnu.
gagnsærri stjórnsýslu og geta nú
íbúar og aðrir áhugasamir fylgst
með því hvernig fjármunum
sveitarfélagsins er varið,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
Kópavogs. Undir þetta tekur Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður
bæjarráðs sem segir opið bókhald
vera hluti af nútímalegri stjórnsýslu.

„Það er ánægjulegt að við séum í
fararbroddi í þeim efnum. Við höfum
lagt áherslu á aukið samráð við íbúa
og upplýsingaflæði til þeirra, opið
bókhald er hluti af þeirri stefnu,“
segir Theodóra.
Á vefnum er hægt að skoða hvaða
greiðslur sveitarfélagið innti af hendi
og til hverra. Hægt er að skoða útgjöld stjórnsýslunnar, einstakra
stofnana og deilda. Ekki er hægt að
skoða einstaka reikninga en hægt er
skoða á aðgengilegan hátt samanlagða upphæð reikninga út frá málflokkum, deildum, stofnunum, fjárhagslyklum og viðskiptavinum, það
er að segja fyrirtækjum sem Kópavogsbær skiptir við.
Lausnin er unnin í samvinnu
upplýsingatæknideildar Kópavogsbæjar og nemenda í tölvunarfræði
hjá Háskólanum í Reykjavík. Lausn-

Á vefnum er hægt að skoða hvaða greiðslur sveitarfélagið innti af hendi og til
hverra. Hægt er að skoða útgjöld stjórnsýslunnar, einstakra stofnanna og deilda.
Á forsíðu vefsins má sjá hvernig útgjöld bæjarins skiptast eftir málaflokkum.
Menntamál taka þar stærsta hluta. Hægt er að smella hvar sem er á kökuna til að
grafa dýpra í útgjöld bæjarins.

Frá blaðamannafundi þar sem vefurinn var formlega opnaður.
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Að fanga fegurðina

V

etrarkvöld eitt árið 1943 mátti
sjá magnaða sjón væri litið
vestur yfir Fossvoginn. Tungl
var fullt og það var sem tveir skýjabólstrar hefðu sammælst um að skapa
því formfagra umgjörð og mátti vart á
milli sjá hvort útkoman væri abstrakt
eða figúratív. Það er sem annað skýið
myndi hönd með útréttan vísifingur
og er ekki laust við að manni verði
hugsað til fingurs guðs í frægri fresku
Michelangelo. Hitt skýið lætur sér
nægja að skjóta upp keilulaga formi
beint ofan í tunglið eins og til að
minna á tilvist þess. Með hæfilegu
ímyndunarafli má hugsa sér að þarna
sameinist himinn og jörð.
Þeir hafa ekki verið margir sem
nutu sýnarinnar af Digraneshæðinni
því byggð var strjál í Kópavogi á þessum árum. Þó er víst að einn fyrsti
frumbygginn þar um slóðir, Sveinn
Mósesson, stóð agndofa yfir sjónarspili náttúrunnar enda var þetta
meira en hann fékk staðist. Hann
dró fram liti sína og blað – og innan

Sveinn Mósesson, listamaður.

tíðar var myndin tilbúin. Máninn
hélt áfram að varpa birtu sinni yfir
hæðir og vog en skýin eru hverfulli
og skyndilega voru fingur og keila á
bak og burt. En mynd augnabliksins
hafði fengið sitt fasta form í teikningu
Sveins.

Sveinn var í senn hrifnæmur og
listrænn. Ungur lærði hann að meta
furður náttúrunnar og hyggjuvit
mannsins. Hann var mjög vakandi
yfir umhverfinu og því var ekki óalgengt að sjá hann staldra við og
mæna á skýjafláka sem höfðu tekið
upp á því að setja upp kynjamyndir
eða klett sem honum þótti sérkennilegur. Klettamyndin frá Hvaleyrartanga er gott dæmi um hvernig náttúran var sem lífi gædd í huga Sveins
en hún ber einnig vitni um skopskyn
hans. Þarna hefur skrítinn karl skotið
upp kolli og það er sem klettarnir hafi
fengið mál.
Sveinn hafði gaman að draga upp
kómískar myndir af fólki en þær
eiga það þó sameiginlegt að vera
góðlátlegar. Sveinn var aldrei meinfyndinn. Flestar virðast þær vera af
samferðamönnum hans frá þriðja
áratugnum og hefur hann oft skrifað
stutta frasa við myndirnar sem virðast
eiga að vísa til þeirra eigin orðfæris.
Þegar Sveinn kom sér fyrir í Kópavogi laust fyrir 1940 var þar lítið annað að finna en ónumið land. Við honum blasti Digranesholtið stórgrýtt og
lífvana. Hans beið mikið starf en hann
var hvergi banginn frekar en aðrir
frumbyggjar sem af litlum efnum
komu sér þar upp heimili á þessum
árum. Vinnusemi og vandvirkni voru
honum í blóð borin. En þó lífið væri
fyrst og fremst brauðstrit gafst jafnan
stund milli stríða. Sveinn var listfengur og fann oft hvöt hjá sér til að draga
fram blýant og liti. Hann teiknaði
gjarnan myndir á ferðalögum en ekki
þurfti alltaf langt að fara. Stundum
var nóg að horfa út frá heimilinu við
Álfhólsveg til að koma auga á eitthvað
ómótstæðilegt.
Leifur Reynisson,sagnfræðingur
Grein þessi er viðbót við frásögn sem birtist í
smáritinu „Landnemar í Kópavogi“ sem Leifur
skrifaði fyrir Sögufélag Kópavogs og Héraðsskjalasafn Kópavogs. Í því riti setur Leifur sögu
Guðdísar og Sveins í samhengi við sögu Kópavogs. Ritið má nálgast í Héraðsskjalasafni
Kópavogs.
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KÓPAVOGSBÚI DAGSINS

„Kópavogur er fullkominn.“
Rúnar Hreinsson, er Kópavogsbúi dagsins.
www.sagamedica.is

Gælunafn:
Hef ekkert eins og er, en vonandi
festist afi við mig fljótlega.
Fjölskylduhagir:
Kvæntur Ernu Gísladóttur snyrtifræðingi sem rekur Snyrtistofuna á
Garðatorgi og við eigum tvö börn.
Unni Ósk viðskiptafræðing sem
vinnur hjá LSR og Hrein sem er að
læra tölvunarfræði í Háskólanum
í Reykjavík. Snemma í vor varð ég
svo heppinn að landa nýju hlutverki þegar Unnur Ósk eignaðist
frumburð sinn og mitt fyrsta afabarn. Ég er í skýjunum yfir þessu
nýja hlutverki.
Búseta:
Bý í Hólahjalla í Kópavoginum
fagra.
Starf:
Markaðsstjóri hjá HEKLU hf.
Áhugamál:
Ég hef mikinn áhuga á ljósmyndun
og tek mikið af myndum. Það er
eitthvað svo magnað við það að
geta varðveitt augnablik sem ekki
koma aftur. Ég hrífst líka af golfi
eins og margir Íslendingar en þar

sameinast góður félagsskapur, útivera og hreyfing.

legt og róandi við þennan stað á
toppi holtsins.

Besta ákvörðunin:
Ég er þakklátur fyrir þær ákvarðanir
sem ég hef tekið í gegnum tíðina.
Þær hafa leitt til þess að ég er á þeim
stað í dag að vera hamingjusamlega
kvæntur faðir og afi og í krefjandi og
skemmtilegu starfi.

Algengur misskilningur um
Kópavog:
Að Smáralind sé hjarta Kópavogs,
að sjálfsögðu er það Hamraborg
sem er hjartað.

Mestu áhrifavaldar:
Foreldrar mínir hafa líklega verið
mestu áhrifavaldar í mínu lífi. Erna
eiginkona mín hefur einnig verið
mikill og góður áhrifavaldur ásamt
börnunum mínum tveimur. Þau gera
lífið einfaldlega skemmtilegra.
Hvernig var sumarið?
Það var ljómandi gott, svolítið farið í
golf og ferðast en líklega hefur mesta
ánægjan verið fólgin í því að fylgjast
með fyrsta barnabarninu vaxa og
dafna.
Fallegasti staður Kópavogs:
Ætli ég verði ekki að segja að það sé
Kópavogskirkja. Ég nýt þess að fara
þangað og fylgjast með þegar sólin
er að setjast og himinn leikur listir
sínar. Það er eitthvað alveg stórkost-

Hvað er best í Kópavogi og hvað
mætti betur fara?
Það er mjög miðsvæðis að búa í
Kópavogi, þaðan er stutt í allar áttir.
Í suðurhlíðunum þar sem ég bý er
lika mjög veðursælt. Sem sannur
Kópavogsbúi segi ég að sjálfsögðu
að Kópavogur sé fullkominn og
hér sé veðrið meira segja betra en
í öðrum bæjarhlutum landsins.
En ef ég á að vera raunsær mætti
minnast á hringtorgin í efri byggðum og hraðahindranir í „gamla“
Kópavogi.
Lífsmottó:
Lífið er núna. Njóttu dagsins og
núverandi stundar.
Rúnar tilnefnir Kristínu Davíðsdóttir, sem á og rekur verslunina
Heimili og hugmyndir, sem næsta
„Kópavogsbúa dagsins.“

danskar
Salavegi 2, 2. Hæð, 201 Kópavogi, sími 590-3900

Inflúensubólusetning

innréttingar

í öll herbergi heimilisins

Bólusetningar eru hafnar gegn árlegri inflúensu
Eftirtöldum er einkum ráðlagt að láta bólusetja sig og fá bóluefnið frítt
en þurfa einungis að borga komugjald:
1. Allir einstaklingar 60 ára og eldri
2. Öll börn og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjarta-,
lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja
sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum
3. Heilbrigðisstarfsmenn sem annast einstaklinga í 			
ofantöldum áhættuhópum
4. Þungaðar konur
Heilsugæslan í Salahverfi býður fyrirtækjum í Kópavogi þjónustu við
bólusetningu starfsmanna sinna. Heimsókn á vinnustað kemur til greina.
Leitið upplýsinga á netfangið hjordis@salus.is eða í síma 590-3900.

Fjölbreytt úrval aF hurðum,
Framhliðum, klæðningum og einingum,
geFa þér endalausa möguleika á
að setja saman þitt eigið rými.

Opið alla virka daga 8-18. Ekki þarf að panta tíma í bólusetningu sé komið
kl. 8:30-9.30 og 13-14.

sterkar og glæsilegar
Með kveðju,
Starfsfólk Heilsugæslunnar Salahverfi

Opið: Mán. - föst. kl. 09-18
Laugardaga kl. 11-15
Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is
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FJÖLSKYLDUSTUND

BÆJARFRÉTTIR

Vísnagull í Salnum
RAPP

Að finna styrkleika
sína með Tinnu Sverris
Tinna Sverrisdóttir, listamaður.

„Ég er alltaf að læra eitthvað nýtt á
hverjum degi . Ég hef áttað mig á
að ég verð aldrei fullkomin og þess
vegna er ég hætt að stefna þangað.
Í staðinn nýt ég ferðalagsins og
leyfi mér að njóta þess að þroskast
og stækka við hvert verkefni,“ segir
Tinna Sverrisdóttir sem kennir á
rappnámskeiði sem fer fram í Tónlistarsafni Íslands þann 8. október.
Námskeiðið er liður í dagskrá Menningarhúsanna í Kópavogi og er ætlað
13-16 ára stelpum.
Tinna er leikari, rappari og var
bæjarlistamaður Kópavogs árið 2014
ásamt stöllum sínum í Reykjavíkurdætrum, þeim Blævi og Sölku Sól,
en þær buðu það ár upp á námskeið í grunnskólum Kópavogs. Nú
snýr Tinna aftur og ætlar að nýta
kunnáttu sýna sem leikkona með
leiklistaræfingum sem hún segir
að hafi hjálpað sér að standa með
sjálfri sér og láta drauma sína rætast.
„Við munum vinna með að losa um
hömlurnar okkar og hugmyndirnar um okkur sjálfar svo við getum
sameinast í leik og meira frelsi“ segir
Tinna sem segir að það sé nauðsynlegt að læra líka að taka sjálfan sig
ekki of alvarlega.
„Frá því ég áttaði mig á því að

það er undir mínu hugrekki komið
hvert ég stefni þá hafa ótrúlegir hlutir
gerst en frá því ég útskrifaðist sem
leikkona árið 2012 hef ég fengist við
mjög krefjandi verkefni. Mér hlotnaðist sá ótrúlegi heiður að vera
bæjarlistamaður Kópavogs og það
kenndi mér svo margt. Það var
ótrúlega lærdómsríkt og gefandi
að uppgötva hvað býr mikið í kollinum á unglingum,“ segir þessi
einlægi fyrrum bæjarlistamaður
sem greinilega hlakkar mikið til að
hjálpa unglingsstelpum í Kópavogi
að uppgötva eigin styrkleika. Tinna
er þessa dagana á lokaæfingum í
Þjóðleikhúsinu en hún situr ekki
auðum höndum. Hún leyfir til dæmis
rokkaranum í sér að brjótast fram í
rokk/rapp/pönk-bandinu Kroniku.
„Mig langar að deila minni sögu með
öðrum stelpum og finna hvort það
leynist ekki bara lítil rokkstjarna innra
með okkur öllum. Hvort sem við kjósum að skrifa ljóð, lög, syngja, semja
sögur eða hvað sem okkur dettur í
hug hverju sinni,“ segir Tinna að
lokum og rýkur af stað á æfingu í
Þjóðleikhúsið.
Aðeins 20 stelpur geta tekið þátt
og skráning fer fram á netfanginu:
menningarhusin@kopavogur.is

M

enningarhúsin í Kópavogi
standa fyrir fjölskyldustundum á hverjum laugardegi.
Laugardaginn 24. september kl. 14 er
komið að fjölskyldustund í Salnum en
á dagskrá er hópurinn Vísnagull sem
mun leiða söng og hljóðfæraleik fyrir
yngstu kynslóðina. Það er valinkunnur hópur tónlistarmanna sem kemur
fram og stýrir þátttökutónleikunum
en gestirnir, börn á aldrinum 1 – 3ja
ára í fylgd foreldra, ömmu og afa eða
annarra fullorðinna fylgifiska, taka þátt
í söng og hljóðfæraleik.
Við tókum Helgu Rut Guðmundsdóttur tónlistarfræðing tali en hún
hefur um árabil staðið fyrir tónlistarnámskeiðum fyrir yngstu börnin og
Vísnagull varð til út frá þeirri vinnu. Þulur, rímur, söngvar og vísur eru efniviður
Vísnagulls-tónleikanna en að sögn
Helgu Rutar er gríðarlegur fjársjóður
fólginn í þessum einfalda og fallega
arfi okkar.
Þegar Helga Rut er innt eftir hvort
ekki sé erfitt að fá fullorðna fólkið til
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að taka þátt segir hún að það sé alls
ekkert erfitt enda séu foreldrar eða
aðrir forráðamenn lítilla barna mjög
opnir og flestir séu tilbúnir til að horfa á
heiminn út frá augum barnanna og þar
af leiðandi sé þátttaka alltaf góð. „Að
finna gleðina í vísum og lögum sem
við munum eftir frá okkar barnæsku
hjálpar líka til, minningarnar frá ömmu
og afa eða langömmu og langafa iljar
fólki um hjartarætur og fær það til að
vilja dilla sér, syngja og eiga góða stund
með barninu sínu“ segir Helga Rut.
Meðal laga sem sungin verða á laugardaginn eru Ríðum heim til hóla og Ein
sit ég og sauma. Rétt er að taka fram
að tónlistarlegur bakgrunnur fólks
skiptir engu máli. Vísnagull í Salnum
er hluti af fjölskyldustundum Menningarhúsanna í Kópavogi og er gestum að kostnaðarlausu eins og aðrar
fjölskyldustundir. Dagskráin hefst að
þessu sinni klukkan 14 svo aðalgestirnir
nái að leggja sig áður en tónlistarsamveran í Salnum hefst.

Hjartahlaupið

A

lþjóðlegur hjartadagur er haldinn
29. september ár hvert en það er
Alþjóðahjartasambandið (World Heart
Federation) sem hvetur aðildarfélög
sín um allan heim til að halda upp á
Hjartadaginn. Á Íslandi sameinast
Hjartavernd, Hjartaheill, Neistinn og
Heilaheill um að halda daginn. Félögin
hafa haldið upp á daginn með hjartadagshlaupi og göngu um árabil í samvinnu við Kópavogsbæ sem hefur
boðið þátttakendum í sund að hlaupi
loknu. Frjálsíþróttadeild Breiðabliks sér
um framkvæmd hlaupsins en hlaupaleiðin liggur um Kársnesið. Þann 25.
september kl. 10 verður hjartadagshlaupið ræst. Boðið er upp á 5 og 10
km vegalengdir og verður þátttaka
ókeypis eins og áður. Hlaupið verður
ræst frá bílaplaninu við Smáraskóla
við Kópavogsvöll. Skráning í hlaupið
fer fram á hlaup.is og við stúkuna fyrir
hlaup frá klukkan 9 en hlaupið hefst
klukkan 10.

Brýnt að klára
Arnarnesveg

Á

fundi bæjarráðs Kópavogs í síðustu
viku lagði Birkir Jón Jónsson,
bæjarfulltrúi Framsóknarflokks, fram
eftirfarandi tillögu sem samþykkt var
samhljóða: „Bæjarráð Kópavogs brýnir
fyrir yfirvöldum samgöngumála að
ljúka við gerð Arnarnesvegar hið fyrsta.
Fyrri áfanga verksins er nú að ljúka en
alls óvíst um lok seinni áfanga sem er
tenging við Breiðholtsbraut. Með tilliti
til umferðaröryggis og styttingu vegalengda er um brýnustu framkvæmd
í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu að ræða. Það er óásættanlegt að samkvæmt fyrirliggjandi samgönguáætlun 2016-2018 sé ekki gert
ráð fyrir að ljúka þessari framkvæmd
og skorar bæjarráð Kópavogs á Alþingi að setja seinni hluta verks Arnarnesvegar inn á samgönguáætlun.“

Kvíði barna og unglinga – aðferðir sem reynst hafa vel
Fræðsluerindi í Vatnsendaskóla 29. september kl. 19:30
Fræðsluerindi í Kársnesskóla 13. október kl. 19:30
Samkóp, samtök foreldrafélaga grunnskóla í Kópavogi, í samstarfi
við foreldrafélög 9 grunnskóla Kópavogs standa fyrir fræðsluerindi
fyrir foreldra. Efni erindis snýr að kvíða ungra barna og
aðferðir sem reynst hafa vel.
Fræðsluerindið verður haldið tvisvar. Það fyrra þann 29. september
í Vatnsendaskóla og það seinna þann 13. október í Kársnesskóla.
Erindin hefjast kl. 19:30 og eru til kl. 21:00.
Samkóp
hvetur alla foreldra
Fræðsluerindið
/ fyrirlesturinn
skiptist í tvennt:
grunnskólabarna
að
taka
þátt
í
Fyrst kemur Anna Sigurðardóttir frá Heilsuborg
og ræðir
foreldrastarfi
síns
skóla.
birtingamynd og afleiðingar kvíða hjá börnum og síðan koma
Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir frá Hugarfrelsi
Samkóp eru regnhlífarsamtök
og kynna einfaldar
oggrunnskóla
gagnlegar aðferðir.
foreldrafélaga
Kópavogs.
Nánari upplýsingar um þessa
fyrirlestra er að finna á heimasíðu
Samkóp - www.samkop.is og facebook síðu Samkóp.

www.samkop.is

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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KYNNING

Tveir fyrir einn á
þriðjudögum slá
í gegn hjá Snæland
S

næland í Núpalind selur gómsætan ís frá Kjörís. Handagangur er ævinlega mikill í öskjunni
á þriðjudögum en þá myndast biðröð
eftir ís á tilboðinu tveir-fyrir-einn.
„Okkar metnaður og markmið
er að bjóða alltaf góð verð og bestu
mögulegu gæði,“ segir Pétur Smárason,
framkvæmdastjóri Snælands. Hann
bætir því við að fólk kunni greinilega

gott að meta. „Viðskiptavinir koma aftur
og aftur, jafnvel þótt þeir búi í öðrum
landshlutum eða íbúahverfum.“ Frá
því við byrjuðum í júlí árið 1985 hefur
ísmenningin í Kópavogi breyst mjög
mikið. Þetta er orðið miklu skemmtilegra og fjölbreyttara en áður.“ Óhætt
er að segja að andinn úr gamla Snælandvideo í Furugrund hafi flust yfir í
Snæland í Núpalind því þar er sama

fjölskyldustemningin, nándin við viðskiptavini og tengslin ræktuð við nærumhverfið. Fáir kippa sér upp við að
bíða lengi í röð á þriðjudögum þegar
hægt er að fá tvo ísa úr vél á verði
eins. „Vinsælasti ísinn hjá okkur er
Bragðarrefur með ferskum jarðaberjum. Hann er algjörlega frábær,“
segir Pétur og ekki annað að sjá en að
viðskiptavinir taki ánægðir undir.

stjóri Snælands.

Pétur Smárason, framkvæmda
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SVIPMYNDIR ÚR SÍÐSUMARGÖNGU SÖGUFÉLAGS KÓPAVOGS

S

aga Kópavogs er um margt
áhugaverð og göngur Sögufélagsins
og umhverfis- og samgöngunefndar njóta sívaxandi vinsælda.
Um síðustu helgi var gengið frá gamla
Kópavogsbænum, yfir Kópavogstún út að
Þingstaðnum og Kópavogsleirunni. Að því
loknu var farið inn í Kópavogshælið þar
sem myndasýning var í boði. Sagnaþulir

og leiðsögumenn voru Guðlaugur R. Guðmundsson sagnfræðingur, Gunnar Marel
Hinriksson sagnfræðingur, Magnús Óskarsson, sem ólst upp á Kópavogsbænum,
Finnur Ingimarsson frá Náttúrufræðistofu Kópavogs og Pétur H. Ármannsson,
arkitekt. Gangan var haldin í samvinnu við
Nátttúrufræðistofu Kópavogs, Héraðsskjalasafn Kópavogs og Minjastofnun.

Guðlaugur R. Guðmundsson og Gunnar Marel Hinriksson, sagnfræðingar,
eru hafsjór af fróðleik.

Magnús Óskarsson ólst upp á
Kópavogsbænum og sagði skemmtilegar sögur frá æskuárum sínum.

Á annað hundrað manns mættu að þessu sinni í síðsumargönguna.

Fróðleiksfúsar í sögugöngu.

Ljósmyndir: Marteinn Sigurgeirsson.

Helgi Pétursson úr Ríóinu lét sig að sjálfsögðu ekki vanta.

Gengið var um Kópavogstún að gamla þingstaðnum.

Á þingstaðnum, þar sem Kópavogsfundurinn fór fram árið 1662, er búið að koma fyrir skiltum Sögufélagsins þar sem lesa má um þennan afdrifaríka atburð úr sögu
þjóðarinnar.

Kópavogsleiran vakti athygli margra enda fjölbreytt lífríki í Kópavogi.

Finnur Ingimarsson, forstöðumaður
Náttúrufræðistofu Kópavogs.

Hlustað af athygli á sagnaþuli.

Gunnar Svavarsson og Sverrir Óskarsson.

Friðrik Baldursson, garðyrkjustjóri
Kópavogs.

Göngufólk lét ekki pylsurnar fram hjá sér fara í göngulok.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

9

Fimmtudagur 22. september 2016

allt
Skoðið áv um
gar
n
i
n
i
e
b
ð
i
e
l
fsins
y
l
n
u
k
t
o
n

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A / A c t a v i s 5 1 3 0 0 2

Ræðst gegn verkjum

Paratabs®

– Öflugur verkjabani!
Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið parasetamól 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið er m.a. notað við
höfuðverk, tannverk, tíðaverk, vöðvaverk og hita. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar sem eru 50 kg eða þyngri: 1 til 2 töflur á 4 til 6
klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 6 töflur/3 g á dag. Börn og unglingar sem eru 43-50 kg að þyngd: 1 tafla á 4 klst. fresti eftir þörfum, að
hámarki 5 töflur/2,5 g á dag. Börn sem eru 34-43 kg að þyngd: 1 tafla á 6 klst. fresti eftir þörfum, að hámarki 4 töflur/2 g á dag. Börn sem eru
26-34 kg að þyngd: ½ tafla á 4 klst. fresti eða 1 tafla á 6 klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 3 töflur/1,5 g á dag. Paratabs 500 mg er ekki ætlað
börnum sem eru innan við 26 kg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota
lyfið. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi, samhliða meðferð með lyfjum sem hafa áhrif á á lifrarstarfsemi,
skort á glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa, rauðalosblóðleysi, ofnotkun áfengis, ofþornun og langvarandi vannæringu. Forðast skal samhliða
notkun Paratabs og áfengis. Paratabs á ekki að nota samtímis öðrum lyfjum sem innihalda parasetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en
ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Langvarandi notkun getur valdið alvarlegum og tíðum
höfuðverkjum. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með astma, sem eru næmir fyrir acetýlsalicýlsýru. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn
til staðar eftir meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skal leita til læknis. Meðganga og
brjóstagjöf: Nota má Paratabs í ráðlögðum skömmtum á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt
vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt. Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en
ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki
ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2015.
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SKÁK

Rústuðu Norðurlandamótinu
Lið Hörðuvallarskóla bar höfuð og herðar yfir keppinauta sína á Norðurlandamótinu í skák sem fram fór í Osló í síðustu viku.
Hér sést liðið ásamt liðsstjóra, frá vinstri: Vignir Vatnar, Benedikt, Óskar, Sverrir, Arnar Milutin, Stephan og Gunnar.

H
EKKI MISSA AF

Risa Pallaball
í Smáranum

T

aktu frá laugardaginn 1. október. Þá mun einn vinsælasti
tónlistarmaður þjóðarinnar,
Páll Óskar, koma fram á risa Pallaballi
í íþróttahúsinu Smáranum og spila
pásulaust frá kl. 23:00-03:00.
Kópavogsbúar og aðrir eru hjartanlega velkomnir en þetta er ball sem
allir sannir aðdáendur láta ekki framhjá sér fara. Miði á Pallaball er ávisun
á frábæra skemmtun. Takmarkað
magn miða eru seldir í forsölu á
2.500 krónur en almennt verð er 3.000
krónur. Miðasala er hafin á midi.is.

örðuvallaskóli sigraði með
miklum yfirburðum á Norðurlandamótinu í skólaskák,
yngri flokki, sem haldið var í Osló í
síðustu viku. Þess má geta að þeir unnu
bæði Íslandsmeistaratitil í barnaskólaflokki (1.-7. bekkur) og grunnskólaflokki (8.-10. bekkur) síðastliðið vor og
gátu því valið hvorn flokkinn þeir fóru í.
Strákarnir höfðu tryggt sér sigurinn
eftir fjórar viðureignir en á endanum
fengu þeir 16,5 af 20 vinningum sem

voru í boði. Sveitina skipuðu Vignir
Vatnar Stefánsson, Stephan Briem,
Sverrir Hákonarson og Arnar Milutin
Heiðarsson. Varamenn voru Óskar
Hákonarson og Benedikt Briem en
liðsstjóri var Gunnar Finnsson.
Þeir Vignir, Sverrir og Arnar fengu
allir borðaverðaun en þeir unnu allar
sínar skákir í mótinu. Álfhólsskóli,
sem varð í 2. sæti í grunnskólaflokki,
tók sæti þeirra í eldri flokki í Osló og
varð í 3. sæti.

Þeir Arnar Milutin, Sverrir, Emil
Skovgaard frá Danmörku og Vignir
Vatnar fengu svokölluð borðaverðlaun. Arnar, Vignir og Sverrir unnu
allar sínar skákir og Emil sigraði í
fjórum af fimm skákum.

RAUÐI KROSSINN

Foreldrar hvattir til
að læra rétt viðbrögð
R

auði krossinn í Kópavogi hefur
lengi lagt áherslu á að kenna
foreldrum ungra barna og
verðandi foreldrum skyndihjálp og
tók nýlega þátt í sýningunni MyBaby
2016 sem haldin var í Hörpunni. Þar
ræddu sjálfboðaliðar og starfsmenn
Rauða krossins við sýningargesti
um þau námskeið sem eru í boði og
kenndu gestum sýningarinnar m.a.
hvernig losa á aðskotahlut úr hálsi
ungra barna. Foreldrarnir voru mjög
áhugasamir enda óttast margir þeirra
að smáhlutir eða matur festist í öndunarvegi ungra barna þeirra og þau
hætti að geta andað. Ljóst er að foreldrar sem kunna réttu viðbrögðin eru
líklegri til að halda ró sinni og geta
brugðist rétt við í slíkum aðstæðum.
Á bás Rauða krossins voru skyndihjálp
ardúkkur af ýmsum stærðum og allir
gestir sýningarinnar; eldri systkini (allt
niður í 3 ára) og ömmur og afar fengu
að spreyta sig á því að losa aðskotahluta
og beita hjartahnoði.
Rauði krossinn í Kópavogi telur
mikilvægt að allir táningar sem um-

gangast lítil börn, t.d. eldri systkini eða
frændsystkini, sæki námskeiðið Börn
og umhverfi sem er ætlað börnum á
aldrinum 12-16 ára. Námskeiðið tekur
fjögur síðdegi þar sem táningar læra
almennt um þroska barna, slysavarnir, leiki og skyndihjálp. Þátttaka kostar
9.900.- og fá allir viðurkenningu að
námskeiði loknu.
Rauði krossinn í Kópavogi býður
reglulega upp á námskeið sem kallast
Slys og veikindi barna þar sem farið
er yfir algengustu áverka og veikindi

NÝ FYRIRTÆKI

SKYRTA flutt í Turninn

S

KYRTA hefur flutt starfsemi sína
í Turninn á Smáratorgi 3, 2. hæð.
Fyrirtækið framleiðir og hannar
skyrtur og fylgihluti fyrir bæði dömur
og herra. Vöruúrvalið hefur þróast
töluvert frá því að verslunin var rekin

á Skólavörðustíg. Boðið er upp á sérsaum á bæði skyrtum og jakkafötum.
Opið er á virkum dögum á milli klukkan 11-18 og á laugardögum milli
klukkan 11-16.

hjá börnum og hvernig best er að
bregðast við þeim. Námskeiðið tekur
eina kvöldstund og er veittur afsláttur
af þátttökugjaldi ef tveir eða fleiri koma
saman, til dæmis báðir foreldrar. Allir
eldri en 14 ára geta sótt námskeiðið
sem kostar 6.000 krónur fyrir manninn, eða 10.000 krónur fyrir parið/tvo
saman.
Slys og veikindi barna verður kennt
næst í Kópavoginum 29. september og
11. október. Sjá má yfirlit yfir öll skyndihjáparnámskeið Rauða krossins á
skyndihjalp.is og þar fer skráning á
námskeiðin einnig fram.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Góð þjónusta í Bæjarlind / Góð þjónusta í Bæjarlind / Góð þjónusta í Bæjarlind

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
mælir með

1

„Start tölvuverslun og verkstæði. Frí bilanagreining á
tölvum. Gerum við PC og Mac
tölvur. www.start.is“

Ísbúð vesturbæjar

Bæjarlind 1-3
Ísbúð Vesturbæjar er ein elsta
og þekktasta ísbúð á landinu.
Fyrsti afgreiðslustaðurinn var
opnaður árið 1971 á Hagamelnum í Reykjavík. Í dag eru
afgreiðslustaðirnir sex; í
Brekkuhúsum, Bæjarlind,
Hagamel, Grensásvegi,
Skipholti og í miðbæ Hafnarfjarðar. Ísbúð Vesturbæjar er
með sína eigin uppskrift að
ís, hinum svokallaða „gamla“
ís sem er kaldur og ferskur
mjólkurís. Opið alla daga frá
12:00-23:30.

2

Bæjarlind
201 Kópavogi
Sími: 544 2350

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogi
Sími: 552 3355

4

My Style

Bæjarlind 1-3

1-2-3

My-Style – Tískuhús, býður
upp á mikið úrval, af smart
og vönduðum tískufatnaði
og fylgihlutum, frá Danmörku
og Hollandi í stærðum 38-54.
Markmið My-Style, er að bjóða
uppá smart föt, fyrir smart
konur, í þægilegu umhverfi.
Í vefversluninni getur þú
skoðað þig um og verslað á
þínum hraða, þegar þér
hentar og fengið vörurnar
sendar heim, sem sparar þér
tíma og fyrirhöfn My-Style –
Tískuhús er staðsett í Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur.
Sími: 571-5464. Netfang:
info@tiskuhus.is.

3

tískuhús
Bæjarlind 1-3
201 Kópavogi
Sími: 571 5464

Bæjarlind 16 2h
201 Kópavogi
Sími: 537 7701

Sólbaðstofan Sælan

Bæjarlind 1
Sólbaðsstofan Sælan opnaði í
Bæjarlind 1 Kópavogi í ársbyrjun
2002. Þar eru 8 ljósabekkir. 4
Megasun 7000 Cadillac og 4
Ergoline Prestige 1400. Sælan
er einnig í Egilshöll en þar eru
6 ljósabekkir, 4 Megasun 7000
Cadillac og 2 Ergoline Prestige
1400. Í Egilshöllinni er einnig
Beauty-angel bekkir. Pöntunarsíminn er: 544-2424.

Fjölbreytt þjónusta
í Bæjarlind

Núpalind 1
201 Kópavogi
Sími: 564 5680

Bæjarlind 14-16
201 Kópavogi
Sími: 551 1100

Fagleg þjónusta
Göngu- og hlaupagreiningar
Vörur fyrir endurheimt líkamans
Fjölbreytt meðferðarúrræði
fagfólks
Fagleg þjónusta
Göngu- og hlaupagreiningar

Allt
fyrir hlauparann
Vörur fyrir endurheimt líkamans
Vandaðir
vinnuskór
Allt fyrir hlauparann

Fjölbreytt meðferðarúrræði fagfólks
Vandaðir vinnuskór

Eins og fætur
- -Bæjarlind
4 - 201 Kópavogi
Eins ogtoga
fætur toga
Bæjarlind 4 - 201 Kópavogi

Sími 55 77 100 - www.gongugreining.is
Sími 55 77
100 - www.gongugreining.is

Bæjarlind 2
201 Kópavogi
Sími: 567 1717

Bæjarlind 1
201 Kópavogi
Sími: 544 2424
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AÐSENT

Furugrund 3 Vöndum til verka

Á

mánudagskvöldið síðasta
hélt Samfylkingin í Kópavogi
fjölmennan fund um þróun
eldri hverfa í Kópavogi með sérstakri
áherslu á Snælandshverfið. Líkt
og fólki er kunnugt hafa íbúar þess
hverfis mótmælt kröfuglega tillögum að breytingum á húsnæðinu að
Furugrund 3,sem áður hýsti hverfisverslun og sjoppu.
Fyrr um daginn hafði skipulagsnefnd hafnað erindi eiganda hússins
um að breyta húsinu í 32 herbergja
hótel og samþykkt að hefja samráð
við íbúa hverfins og eiganda hússins.
Það má því segja að Samfylkingin sé
með puttann á púlsinum varðandi
fundarefni.
Til fundarins á mánudagskvöld
bauð Samfylkingin jafnt eigendum
hússins sem íbúum hverfisins og
fjölmenntu íbúar. Þar voru þau Silja
Traustadóttir og Jóhannes Þórðarson, arkitektar frá Glámu Kím, með
stutt erindi og auk þess voru miklar
umræður um næstu skref í málinu.
Íbúar sem töluðu virtust sammála
um að mikilvægt sé, nú þegar hótelbyggingu hefur verið hafnað, að
vanda til verka og kalla fram raunverlegt samtal og lausn, milli íbúa,

Ása Richardsdóttir, bæjarfulltrúi
Samfylkingarinnar.

bæjarins og eiganda um nýtingu hússins.
Samfylkingin hefur frá upphafi
þessa máls, fyrir tæpum 3 árum, stutt,
hvat til og lagt fram tillögur um samráð við íbúa og eigendur um nýtingu
Furugrundar 3. Er það von okkar
Samfylkingarfólks að nú verði loks
vandað til verka í þágu íbúa hverfisins
og fundin verði lausn með eiganda
hússins. Við erum sannarlega til í að
ljá góðum lausnum lið.

HEILAHEILL

Heila-appið
í símann

Ó

hætt er að mæla með
smáforritinu Heila-app frá
Heilaheill fyrir alla þá sem
eiga snjallsíma. Forritið auðveldar notandanum að fræðast um
einkenni slags. Þegar notandinn er
fullviss um að hann, eða honum
nákominn, sé að fá slag sendist
kennitalan sjálfvirkt sem
SMS í Neyðarlínuna 112.
Starfsmaður Neyðarmóttökunnar sér hver sendir og vegna hvers.
Hafi notandinn ekki
burði að tala eða gera grein fyrir
staðsetningu þá getur Neyðarlínan
sett í gang leitun að snjallsímanum
með nokkurri nákvæmni
og leiðbeint bráðaliðum. Þetta
eykur á öryggi og flýtir meðferð.

VEFURINN

Leikfélag Kópavogs
með nýjan vef

N

ýr og
endurbættur
vefur Leikfélags
Kópavogs hefur
verið tekinn í
notkun. Gamli
vefurinn byggði á
gamalli og úr sér
genginni tækni en
nú eftir uppfærslu
bjóðast fjölmargir
möguleikar til að
þjóna lesendum,
áhorfendum,
félagsmönnum
og velunnurum
enn betur en
Ný heimasíða á www.kopleik.is.
áður. Nýtt íslenskt
leikrit, Snertu mig – ekki! var frumsýnt í síðustu viku hjá Leikfélagi Kópavogs.
Verkið er gamandrama sem fjallar um samband hjóna og vinkonu þeirra. Hægt
er að kaupa miða beint í gegnum vef Leikfélagsins: kopleik.is.

AÐSENT

Hjálparsími Rauða krossins 1717

H

jálparsími Rauða krossins
1717 og Geðhjálp leiddu
saman hesta sína undir merkjum Útmeð‘a á síðasta ári. Efnt var til
vitundarvakningar til að hvetja unga
karlmenn til að tjá sig um tilfinningar sínar og/eða leita sér sérhæfðar
aðstoðar til að takast á við andlega
erfiðleika sína og draga þar með á
líkum á sjálfsvígum. Sjálfsvíg eru algengasta dánarorsök íslenskra karlmanna á aldrinum 18 til 25 ára. Á bilinu
7 til 9 karlar falla fyrir eigin hendi á
þessum aldri á Íslandi á hverju ári.
Vitundarvakning Útmeð‘a vakti
mikla athygli og var forvarnarmyndbandi undir merkjum þess dreift oftar
en nokkru öðru fræðslumyndbandi
á samfélagsmiðlum, nálægt 15.000
sinnum á árinu 2015. Vitundarvakningin skilaði sér í 18% fjölgun erinda
vegna sjálfsvíga til Hjálparsímans frá

árinu 2014 til 2015. Um 20% fjölgun
varð á erindum af sama tagi til Geðhjálpar haustið 2015 miðað við haustið
á undan.
Í öðrum áfanga Útmeð‘a er áhersla
lögð á að fá ungar konur til tjá sig
um vanlíðan sína og/eða leita sér
sérhæfðrar aðstoðar til að koma í veg
fyrir sjálfsskaða og sjálfsvíg. Alls leita
á bilinu 500 til 600 manns með sjálfsskaða á slysa- og göngudeildir á Íslandi
á hverju ári. Af þeim leggjast um 120
inn á sjúkrahús og eru ungar konur
þar í meirihluta. Með gagnvirku forvarnarmyndbandi og heimasíðu með
upplýsingaefni fyrir ungt fólk, aðstandendur og fræðara, hvetja og veita
félögin ungu fólki aðstoð við að leita
sér ráðgjafar áður en öll sund virðast
lokuð.
Gagnvirka myndbandið og heimasíðan voru opnuð á málþingi sam-

ráðshóp um Alþjóðlegan forvarnardag sjálfsskaða og sjálfsvíga en fullt var
út úr húsi og færri komust að en vildu.
Í kjölfarið var efninu dreift til almennings í því skyni að ná til sem flestra sem
eiga við geðrænan vanda að stríða. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að
umfjöllun um sjálfsskaða og sjálfsvíg
veldur því að fleiri leita sér hjálpar
með þeim afleiðingum að líðan fólks
batnar og sjálfsskaða og sjálfsvígum
fækkar. Verkefnið hefur fengið frábærar
viðtökur en þannig hafa þúsundir deilt
því á Facebook, komið Útmeð‘a með
myllumerkinu #utmeda og kynnt sér
vefinn. Á vefnum má finna gríðarlega
mikið efni, sett upp á myndrænan og
notendavænan hátt, fyrir þá sem eru í
þessum sporum, aðstandendur þeirra
og almennar upplýsingar um þennan
málaflokk.

OKKAR KÓPAVOGUR

34 verkefni valin
F
risbígolf í Kópavogsdal, vatnspóstar á Kársnesstíg, útsýnisstaður í Kórahverfi og fegrun
Hamraborgar eru meðal þess sem
íbúar Kópavogs völdu í kosningum
í verkefninu Okkar Kópavogur. Alls
hlutu 34 hugmyndir brautargengi en
200 milljónum verður varið í verkefnin.
Framkvæmdir hefjast í haust en lýkur á
næsta ári. Um 3.500 manns tóku þátt í
kosningunni eða 12,5% Kópavogsbúa
16 ára og eldri.

„Við þökkum Kópavogsbúum fyrir
frábærar undirtektir við verkefninu
Okkar Kópavogur. Þátttakan er meiri
en þekkst hefur í sambærilegum verkefnum og umfram þau markmið sem
við settum okkur þannig að við erum
afar sátt. Næsta skref er framkvæmdir
verkefnanna sem hefjast fljótlega,“ segir

Theodóra S. Þorsteinsdóttir formaður
bæjarráðs Kópavogs.
„Það er ánægjulegt hversu margir
láta sig nærumhverfið varða og vilja
taka þátt í mótun bæjarins, “ segir

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
Kópavogs. Á bilinu sex til átta verkefni hlutu kosningu í fimm hverfum
Kópavogs.

FLEIRI HJÚKRUNARRÝMI

Stækkun hjúkrunarheimilis
í Boðaþingi

Á

rmann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
Kópavogsbæjar og Kristján Þór
Júlíusson heilbrigðisráðherra
undirrituðu í vikunni samkomulag um
byggingu 64 rýma hjúkrunarheimilis
í Boðaþingi. Það mun rísa á lóð Kópavogsbæjar í Boðaþingi og verður tengt
við byggingu með 44 hjúkrunarrýmum
sem þegar hefur risið á lóðinni. Stefnt
er að því að taka heimilið í notkun á
seinni hluta árs 2018.
„Samkomulagið er afar ánægjulegt
fyrir bæjarfélagið. Það er mikil eftirspurn eftir hjúkrunarrýmum í Kópavogi

og tímabært að hefjast handa við stækkun Boðaþings,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs.
Heildarkostnaður við hjúkrunarheimilið er áætlaður 1.430 milljónir
króna. Kostnaðurinn skiptist þannig
að 85% greiðist af velferðarráðuneytinu
og 15% af Kópavogsbæ. Til viðbótar
þessum kostnaði fellur til kostnaður við
kaup á búnaði og greiðist hann í sömu
hlutföllum og byggingin.
Skipaður verður fjögurra manna
starfshópur með fulltrúum heilbrigðisráðherra og Kópavogsbæjar. Fyrsta

verkefni þess hóps verður að vinna að
áætlulnargerð og fullnaðarhönnun
hjúkunarheimilisins í samræmi við
lög um um skipan opinberra framkvæmda. Þegar fullnaðarhönnun liggur
fyrir skal leitað heimildar til verklegra
framkvæmda hjá samstarfsnefnd um
opinberar framkvæmdir.
Miðað er við að framkvæmdir hefjist
á fyrsta ársfjórðungi 2017 og að taka
megi heimilið í notkun á þriðja ársfjórðungi 2018.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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KYNNING

Mikið úrval
í Föndru

F

öndra er alhliða föndurverslun
í Kópavogi. Þar er ótrúlegt úrval
af efni fyrir þá sem hafa gaman
að föndra, sauma eða prjóna. Nú eru

námskeið haustsins að fara af stað
og eru allar upplýsingar að finna á
www.fondra.is

Nú er verið að taka upp jólavöruna og margir byrjaðir að gera jólakortin. Það hefur verið vinsælt undanfarið að gera falleg
kerti, myndir og púða með myndum sem þú hefur sjálfur tekið ,og það gerast ekki persónulegri og skemmtilegri gjafir.

Í garndeildinni er allt í gangi, hekl og prjón t.d. húfur með
fallegum dúskum er eitthvað sem allir geta þegið í jólapakkann.

Vefnaðarvörudeild Föndru er með landsins mesta úrval af
efnum, smávöru, tölum, rennilásum og fleiru. Barnaefnin eru
ótrúlega vinsæl og eru það jafnt mömmur og ömmur, sem ekki
hafa saumað lengi, sem hafa dustað rykið af saumavélinni og
búið til dásamlegar flíkur. Tekin eru upp ný efni í hverri viku.

MÁLVERKASÝNING

Sjálflærður í vatnslitamálun og er einn vinsælasti
kennari Svíþjóðar

Þ
MYNDLIST

Óður frá hafi
Hjördís Henrisdóttir, listmálari.

Á

aðalsafni Bókasafni Kópavogs
hefur verið opnuð ný og glæsileg
sýningaaðstaða fyrir myndlistarfólk í sal á fyrstu hæð safnsins.
Fyrsta sýningin í hinu nýja rými opnaði í síðustu viku en þar sýnir nú Hjördís
Henrisdóttir akríl- og olíumyndir.
Myndirnar eru allar málaðar á undanförnum tveimur árum en ferill Hjördísar spannar undanfarin áratug. Hjördís
hefur sótt fjölda námskeiða í myndlist,
bæði innanlands og utan og tekið þátt
í samsýningum víða.
„Ég vinn mikið með bláa litinn,“ segir
Hjördís á opnunardegi sýningarinnar.
„Ég held að það sé vegna þess að ég
bý niðri við sjó. Ég hef málað mikið af
sjávarmyndum í gegnum tíðina – fugla
og slíkt – en hef aðeins fært mig út í eitthvað óræðara undanfarið. En jafnvel

þá birtist oft sjórinn, ef línurnar bjóða
upp á það.“
Hjördís býr á Kjalarnesi en hefur
um árabil verið með vinnuaðstöðu í
Auðbrekku í Kópavogi og hefur sterka
tengingu við bæjarfélagið, enda talsvert
af hennar fólki sem býr hér.
Sýningin, sem er sölusýning, stendur
til 13. október og allir eru velkomnir á
opnunartíma safnsins.

ann 30. september
mun Magnús Geir
Einarsson opna málverkasýningu í sal Safnaðaheimilis Kópavogskirkju,
Hábraut 1a. Magnús er
fæddur þann 30. september 1956. Hann er uppalinn í austurbæ Kópavogs
og gekk í Digranesskóla
og Víghólaskóla. Eftir
skólagöngu starfaði hann
meðal annars á Landspítalanum, Flugfélagi íslands
og hjá Verkamannafélaginu Dagsbrún. Hann er Magnús Geir Einarsí sambúð með Friðbjörgu son, listmálari.

Einarsdóttur, sem einnig er uppalin og skólagenginn í Kópavogi.
Eiga þau þrjú börn og eitt
barnabarn. Magnús flutti
til náms í Örebro í Svíþjóð 1986 og hefur búið
þar síðan með fjölskyldu
sinni. Í Svíþjóð hefur
hann starfað við kennslu
í myndlist í grunn- og
framhaldsskólum sem
og hjá fræðslusamböndum. Síðustu ár hefur
hann nær eingöngu starfað á eigin vegum við
kennslu í vatnslitamálun

og er í dag einn af vinsælustu kennurum Svíþjóðar í faginu, þó svo að hann sé
sjálflærður í því. Hann hefur haldið um
10 einkasýningar í Svíþjóð og var valinn af dómnefnd til þátttöku á fjórum
samsýningum í Svíþjóð með úrtaki á
landsvísu. Málar hann aðallega náttúru- og dýramyndir með vatnslitum.
Þetta er fyrsta sýning Magnúsar hérlendis.
Opnun sýningarinnar er þann
30. september klukkan 17.00 – 21.00.
Helgina 1. og 2. október er sýningin
opin frá klukkan 12-17.
Allir eru velkomnir.
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KROSSGÁTA

LAUSN
Teikning:
KRA.
eftirprentun
bönnuð

þang

varma

ánana

nefin

stakur

gjóta
krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

kona

þokar

kjaft

glöggar

karldýr
áhald
------------lærdómur

6

utan

4

tvístig

3 eins
------------2 eins
kona
-----------sáðlönd

halarófuna
aulann

tré

klína
------------líffæri
systir

vatnsfallið

spássera

súld

mubla

áhald

umdæmi

etja
-----------2 eins
slæm
-----------súrefninu

ættingjana ummerki

miðja
-------------flíkin
kvendýr

tunna
-----------muldra

5

megin

mykja

8

2

bráðum

tuskan
-----------agn
2 eins

uns

3

mjæmt

dýrahljóð

varmi

3

4

5

6

botnfall

1

snugg

aulana

hvetja

2

röð

stafur
-----------mjög

angar

fram

rá 3. október til 5. desember geta krakkar á aldrinum 10 – 12 ára stundað námskeið í kvikmyndagerð. Það verður alla
mánudaga í 10 vikur frá klukkan 16 – 18 í
Bóksafni Kópavogs. Nemendur læra um
handrit, myndatöku, hljóð og klippingu.
Einnig er fengist við hreyfimyndagerð,
teiknimyndir, leirmyndir og klippimyndir.
Kennari er Marteinn Sigurgeirsson, kennari
og kvikmyndagerðarmaður. Upplýsingar
og skráning er hafin í símum 6667474 og
5540056 eða myndmidlun@gmail.com

skemma
------------bjánar

detta

1001

F

ambátt

bandið

sumbl
viður

Kvikmyndanámskeið
krakkanna

utar
-----------forað
naglar
------------verkfæri

geta

NÁMSKEIÐ

boltaíþrótt

ílát
hvítleitar -----------2 eins

B L ÓMK N A P P U R
Ó F AR I R Ú R I
G U LAR F AT T
A
F ÁNA LU F S A
ÖNN L A P I R AUN
GAN AR LÓ A N
U N Ö S Á LM G Ó A
RÁN KÓK A S ANN
F ALA GÓ NA
RÓLA ÖLD I N F F
Ó L T AF LA I NNA
SAL G AL I NN N
U GG
F Ö L NAR
S Í U ARM AN A
NÝR
VATN I Ð L
A N A Ð Ó DÆ L I R
NAFN SÓR ÆR I N
AÐ A L Ó E I N NÚ
R I S T I NN I A NNA

DAGDRAUMAR

flytja
-----------lens
stefna

7

ákærða
2 eins
------------söngrödd

kúgar

fugl

1

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

ýtt

7

8

Framkvæmdir við Arnarnesveg síðsumars.
Bæjarráð Kópavogs brýnir fyrir yfirvöldum
samgöngumála að ljúka við gerð Arnarnesvegar
hið fyrsta, eins og fram kemur hér á öðrum stað
í blaðinu.

ER KOMINN TÍMI
Á SJÓNMÆLINGU?
Traust og góð þjónusta í 18 ár

Hamraborg 10 – Sími: 554 3200 – Opið: Virka daga 9.30-18 Laugardaga 11–14

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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HK fréttir
HANDBOLTI

Mikill kraftur í handboltanum

V

etrarstarfið hjá handknattleiksdeild HK er komið á fullt
fyrir veturinn, og er mikil eftirvænting fyrir komandi vetur. Handknattleiksdeild HK er sú stærsta á
landinu og heldur áfram að stækka
frá ári til árs. Metnaðurinn er mikill
fyrir veturinn. Ráðinn var rekstrarstjóri
hjá deildinni og tveir yfirþjálfarar sem
er nýjung. Þjálfarateymi félagsins er

vel mannað, bæði eru þjálfarar sem
hafa verið lengi hjá félaginu og einnig
nýir þjálfarar að stíga sín fyrstu skref
hjá félaginu. Nokkrar nýjungar verða í
vetur. Þar má nefna afreksæfingar fyrir
yngri iðkendur ásamt námskeiði þegar
skólinn er í fríi, svo fátt eitt sé nefnt.

HK slá upp fjölskylduveislu í Digranesi þar sem karla og kvennalið félagsins spila. Það verður skemmtun fyrir börnin og grill milli leikja.

Næstkomandi föstudag þann
23.09.16 mun handknattleiksdeild

Áfram HK!

Allir eru hvattir til að mæta og gera
sér glaðan dag.
4. flokkur kvenna í handbolta.

BLAK

HLAUPAHÓPUR HK

Æfingar hafnar

Allir velkomnir, byrjendur sem
og lengra komnir

H

laupahópur HK er fyrir alla
þá sem hafa áhuga á hlaupum eða vilja byrja hlaupa
sér til heilsubótar og skemmtunar.
Æfingarnar eru þannig settar upp
að allir fá verkefni við sitt hæfi.
Við byrjum allar æfingar saman á
upphitun og reynum einnig að enda
þær saman á teygjum. Yfirleitt erum
við með þrjár vegalengdir boði, 2-4
km, 5-6 km og 7-10 km.
Allir frekari upplýsingar um starf
hlaupahópsins veitir Hilmar Rafn
Kristinsson (hilmarrafn@hk.is).

Æ

fingar yngri flokka hjá blakdeild HK hófust í byrjun
september. Boðið er upp
á æfingar fyrir yngstu aldurshópana
(6-11 ára) í þremur húsum; Fagralundi, Kópavogsskóla og Kór. Börnin
geta valið í hvaða húsum þau æfa, en
gert er ráð fyrir að hvert barn mæti
tvisvar sinnum í viku. Í fyrra var boðið
upp á nýjung við skráningu iðkenda
sem felur í sér að hægt er að vera „hálfur iðkandi“ sem æfir blak einu sinni
í viku. Iðkendur sem kjósa þessa leið
borga lægri æfingagjöld. Kveikjan að
hugmyndinni voru árekstrar í æfingatöflum barna og vildum við með þessu
koma til móts við foreldra barna sem
hafa áhuga á að æfa blak sem aukaíþrótt, eða æfa blak samhliða öðrum
tómstundum.

Æfingar í vetur:
Þriðjudagar kl. 17:30 – mæting við
andyrið hjá Salalaug
Fimmtudagar kl. 18:00 – mæting
við Kórinn
Laugardagar kl. 9:00 – mæting við
Kórinn
Við erum á facebook :
Hlaupahópur HK.
Sjáumst í hlaupaskónum!

Æfingar fyrir eldri krakka (frá 12 ára
aldri) fara fram í Fagralundi, sem er
aðalæfingasvæði úrvalsdeildarliða HK
auk liða sem keppa í neðri deildum
Íslandsmóts Blaksambands Íslands.

Hlaupakveðja: Hilmar Rafn
hilmarrafn@hk.is

Öflugt þjálfarateymi

Blakdeild HK hefur fengið til sín
úrvalsþjálfara í vetur. Ásta Sigrún
Gylfadóttir mun sjá um þjálfun yngstu
barnanna í Kópavogsskóla, en Emil
Gunnarsson og Daniele Mario Capriotti, ásamt aðstoðarþjálfurum úr
meistaraflokki kvenna og karla, munu
sjá um þjálfun barna og unglinga í Kór
og Fagralundi. Emil og Ásta eru bæði
menntaðir íþróttafræðingar og starfa
einnig við kennslu. Daniele, sem er
ítalskur að uppruna, tók í haust við
þjálfun meistaraflokks karla hjá HK.
Danielle hefur undanfarin ár verið
aðalþjálfari íslenska kvennablakliðsins
í blaki og Emil Gunnarsson verið
honum til aðstoðar á þeim vettvangi.
Emil Gunnarsson var endurráðinn
sem þjálfari meistaraflokki kvenna í
blaki fyrir keppnistímabilið sem hefst
á næstu vikum.

Aldrei of seint

Það er aldrei of seint að byrja í blaki
og til eru fjölmörg dæmi um blakara
sem hafa náð langt í íþróttinni þrátt

FÓTBOLTI

BANDÝ

Allt á fullu í bandý

B

andýdeild HK er komin á fullt
aftur eftir sumarfríið. Æfingar
hjá öllum flokkum, frá 6 ára og
upp úr, hófust í byrjun september og
ber þar sérstaklega að nefna nýjan
flokk fyrir 16-19 ára. Æfingarnar eru
opnar og öllum er velkomið að koma
og prófa frítt undir handleiðslu reyndustu bandýþjálfara landsins. Í bland
við æfingarnar verða í vetur alls konar
viðburðir, skemmtanir og keppnisferðir innan- og utanlands. Stærsta
verkefni vetrarins hjá deildinni verður
stóraukið mótahald samanborið við
undanfarna vetur. Bandýliðum fjölgar
og þau styrkjast með hverju ári og við
sjáum fram á skemmtilegt keppnistímabil.

Elísabeth Tanja í leik með HK.

Vetrarstarf knattspyrnudeildar

V

etrarstarf Knattspyrnudeildar HK í yngstu flokkum er
hafið. Knattspyrnudeildin
er ein sú fjölmennasta á landinu.
Langflestar æfingar fara
fram í Kórnum en deildin er með aðstöðu í Kórnum og á Salavelli. Yngstu
iðkendur klára sínar æfingar á skólatíma og
HK-vagninn keyrir á milli
og sækir og skilar iðkendum til og frá æfingum.
Undanfarin ár hefur
HK boðið leikskólum í
hverfinu, (Salir, Kórar,
Hvörf og Þing) að koma
á æfingar á leikskólatíma. Þessar æfingar
verða áfram í boði í vetur.
Hjá Knattspyrnudeild HK
starfar metnaðarfullt og
áhugasamt fólk sem tekur
vel á móti öllum nýjum
iðkendum. Gleði, virðing
og metnaður eru gildi
félagsins, markmið félags-

ins er að þau endurspeglist í starfinu
öllu.
Flestar æfingar eru í 60 mínútur og
frekari upplýsingar um æfingatíma

fyrir að hafa ekki byrjað að æfa blak
fyrr en um 14-16 ára aldur. Við hvetjum því unglinga sem hafa stundað
aðrar íþróttir á yngri árum að koma og
prófa. Blakdeildin leggur sig fram við
að finna verkefni við allra hæfi þegar
unglingarnir nálgast meistaraflokksaldurinn.
HK teflir fram liðum í úrvalsdeild,
en einnig í neðri deildum Íslandsmótsins. Áhugasamir blakarar sem
ekki komast í úrvalsliðið hafa þannig
tækifæri til að æfa og keppa með
öðrum liðum langt fram eftir aldri.
er að finna á heimasíðu félagsins
www.hk.is. Aðrar upplýsingar eins og
HK-vagninn, upplýsingar um þjálfara
og fleira er einnig að finna á hk.is.
Frekari upplýsingar veitir Hilmar Rafn
Kristinsson yfirþjálfari 8. til 5. flokks
(hilmarrafn@hk.is).

Deildir innan HK

Dans

Knattspyrna

Borðtennis

Blak

Taekwondo

Bandý

Handbolti

60 ára
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