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Stjórnsýslan flytur

Ráðhús Kópavogs verður við
Digranesveg
B

æjarstjórn Kópavogs samþykkti einróma á fundi sínum í vikunni að kaupa nýtt
húsnæði undir bæjarskrifstofurnar að Digranesvegi 1, nánar
tiltekið þar sem Íslandsbanki
hefur starfrækt útibú sitt við
Hálsatorg. Þar hafa einnig tryggingafyrirtækið Allianz og tölvufyrirtækið Handpoint haft aðstöðu en þau munu einnig
flytja úr húsinu á árinu. Íslandsbanki hefur, samkvæmt heimildumKópavogsblaðsins, fest kaup
á níu hæðum í Norðurturni Smáralindar og mun þaðan þjónusta
Kópavog og Garðabæ. Upphaflega stóð til að flytja bæjarskrifstofurnar í Norðurturn. Kaupverðið á Digranesvegi 1 er 585
milljónir króna. Á sama fundi
samþykkti bæjarstjórn að innrétta Hressingarhælið við Kópavogstún fyrir fundi bæjarstjórnar
og móttökur. Húsnæðið við
Digranesveg er á tveimur hæðum,
samtals rúmir 2000 fermetrar og
býður upp á möguleika á stækkun. Velferðarsvið Kópavogsbæjar
verður fyrst í stað áfram í einu
húsi í Fannborg en stefnt er að

því að selja tvö önnur hús í Fannborg sem hýst hafa bæjarskrifstofurnar. Í umræðum í bæjarstjórn vegna kaupanna kom fram
mikil ánægja bæjarfulltra.
Bent var á að þau væru fjárhagslega hagkvæm, aðgengi að húsinu
væri gott og nýtt húsnæði ætti
eftir að vera til mikilla bóta fyrir

starfsfólk. „Ég er afar ánægður með
þessa niðurstöðu. Húsið hentar
stjórnsýslunni vel, staðsetningin
er góð og húsið eitt af kennileitum
bæjarins. Þá kostar það minna en
áætlaðar viðgerðir á bæjarskrifstofunum og við losnum við áhættuna sem fylgir því að gera upp
gömul hús. Slíkar viðgerðir fara
nær undantekningarlaust fram úr
áætlun,“ segir Ármann Kr. Ólafsson
bæjarstjóri Kópavogs. Theodóra S.
Þorsteinsdóttir, formaður bæjarráðs, tekur í sama streng og segir
afar mikilvægt að breið pólitísk
samstaða og sátt hafi verið fyrir
þessari niðurstöðu. „Með þessu er
verið að styrkja miðsvæði Kópavogs
og ná fram þeirri hagræðingu sem
stefnt var að í rekstri. Þarna er verið
að kaupa húsnæði á lægra verði en
áætlaður viðgerðarkostnaður er á
Fannborg. Aðkoma og ásýndin
að Digranesvegi 1 er jafnframt
mjög góð sem við teljum mikil-

vægt,“ segir Theodóra. Stjórnsýsla Kópavogs mun flytja smám
saman í nýja Ráðhúsið við Digranesveg. Hluti þess losnar í maí
og þá mun hluti fjármála- og
stjórnsýslusviðs flytja í húsið.
Fyrirhugað er að selja núverandi húsnæði stjórnsýslunnar
við Fannborg 2 og 4 en nýta
áfram Fannborg 6.

Kópavogsblaðið

sögufélag kópavogs

Fræðsluganga á
Páskadagsmorgun
P

áskadagsmorgun, sunnudaginn
27. mars næstkomandi, verður
stutt fræðsluganga Sögufélags
Kópavogs að lokinni messu í Kópavogskirkju kl. 08:00 og morgunkaffi í
safnaðarheimilinu Borgum. Gengið
verður um nágrenni kirkjunnar og
sagt frá stöðum sem henni tengjast
undir leiðsögn Guðlaugs R. Guðmundssonar sagnfræðings. Allir
velkomnir.

Gamla Hressingarhælið við
Kópavogstún fær nýtt hlutverk.

Útgáfa

Fjórða smárit
Sögufélagsins
og Héraðsskjalasafns
Kópavogs

Digranesvegur 1 við Hálsatorg er glæsilegt hús sem hýsa mun stjórnsýslu bæjarins.

Vatnsendi

75 milljarða krafa erfingjanna að Vatnsenda
á Kópavogsbæ er skýr, segir Hæstiréttur
Snéri við frávísun Héraðsdóms

E

rfingjar Vatnsendalandsins
krefjast þess meðalannars
að Kópavogsbær verði
dæmdur til að greiða dánarbúinu um 75 milljarða þar sem
bærinn hafi fjórum sinnum, árin
1992, 1998, 2000 og 2007, tekið
eignarnámi hluta af Vatnsenda
„til skipulas og byggingar í bæjarfélaginu,“ án þess að greiða eignarnámsbætur til dánarbúsins sem
ætti beinan eignarrétt að jörðinni.
Kópavogsbær hefði eingöngu greitt
umsamdar eignarnámsbætur til
eiganda óbeins eignarréttar að jörðinni. Fyrstu tvö skiptin til Magnúsar Sigurðssonar Hjaltested, í
þriðja skiptið til dánarbús hans og

í fjórða skiptið til Þorsteins, elsta
sonar Magnúsar. Í janúar vísaði
Héraðsdómur Reykjaness málinu
frá dómi vegna vanreifunar. Taldi
Héraðsdómur að erfingjarnir hefðu
ekki gert grein fyrir hvað fælist í
beinum eignarétt að Vatnsenda og
því ómögulegt að komast að því
hvort að Kópavogsbær væri bótaskyldur. Hæstiréttur hefur snúið
þessum frávísunarúrskurði Héraðsdóms Reykjaness aftur til baka og
segir meðal annars í rökstuðningi
sínum að það sé ekki sóknaraðila,
sem standa að málssókninni í þágu
dánarbús Sigurðar Kristjáns sem
handhafa hins beina eignarréttar
að jörðinni, að sýna fram á hvað

felst í beinum eignarrétti. „Kröfur
þær, sem sóknaraðilar gera á
hendur varnaraðilanum Kópavogsbæ aðallega og varnaraðila Þorsteini
til vara ... eru skýrar og málatil-

búnaður þeirra að öðru leyti svo
glöggur að ekkert er því til fyrirstöðu
að dómur verði á þá lagður,“ segir í
dómi Hæstarréttar.

Íþróttafélag Kópavogs

Situr þú uppi með húsfélagið?

ÍK fær keppnisleyfi

Á

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

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

stjórnarfundi Ungmennasambands Kjalarnesþings,
UMSK,sem haldinn var í
vikunni, var inngöngubeiði hins
endurreista Íþróttafélags Kópavogs,
ÍK, samþykkt í UMSK. Það er forsenda þess að félagið fái skráningu
hjá Íþróttasambandi Íslands, og
þar með leyfi til að senda lið til
þátttöku í Íslandsmóti. Nokkurra
mánaða tafir hafa orðið á afgreiðslu

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

þessa þar sem ábending barst til
UMSK að gamla ÍK væri ennþá
til. Búið er að leiðrétta þann misskilning og því ekkert að vanbúnaði að hið endurreista ÍK taki
til starfa á ný. ÍK hyggst þjónusta
iðkendur í norðurhluta Kópavogs
og mun óska eftir aðstöðu til starfseminnar í Fagralundi þar sem HK
er að flytja sína starfsstöð í Kórinn.

Leifur Reynisson.

Ú

t er komið ritið Landnemar í
Kópavogi eftir Leif Reynisson,
sagnfræðing, í ritröð Sögufélags
Kópavogs og Hérðasskjalasafns
Kópavogs. Í því segir frá bræðrunum Finnjóni og Sveini Mósessonum og frumbýlingsárum þeirra
í Kópavogi, en þeir hófu að reisa sér
og fjölskyldum sínum hús við Nýbýla- og Álfhólsveg á fjórða áratug
síðustu aldar. Sagt er frá samheldni
nágranna á tímum þegar rafmagn,
sími, rennandi vatn og malbikaðir
vegir voru framtíðardraumar, einnig hvernig nábýlið við setuliðið var
á hernámsárunum og áhrifunum af því þegar byggðin þéttist og Kópavogur breyttist úr
sveit í borg. Leifur er sonarsonur
Sveins Mósessonar og er þetta því
líka fjölskyldusaga hans. Landnemar í Kópavogi er fróðlegt og
skemmtilegt rit sem á erindi við alla þá sem vilja kynnast
upphafi byggðar í Kópavogi.
Gunnar Marel Hinriksson bjó til
prentunar. Ritið fæst hjá Héraðsskjalasafni Kópavogs, Digranesvegi
7 þar sem pósthúsið var áður til
húsa. Félagar í Sögufélagi Kópavogs fá ritið sent heim og er það
innifalið í félagsgjaldinu. Hægt er
að skrá sig í félagið á heimasíðu
þess, www.vogur.is, eða á skjalasafninu.

Næsta blað kemur út 9. apríl
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er fyrir 6. apríl

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.

PÁSKAR Í KIRKJUM
KÓPAVOGS
Hjallakirkja

Digraneskirkja

Kópavogskirkja

Lindakirkja

Skírdagskvöld kl. 20
Heilög kvöldmáltíð. Sr. Sigfús Kristjánsson þjónar, Guðný Einarsdóttir leikur á
orgel og stjórnar félögum úr kór kirkjunnar.

Frá Skírdegi til Páskasólar
Trúarlegt ferðalag í helgihaldi Digraneskirkju

Skírdagur 24. mars kl. 11.00
Fermingarmessa. Sr. Sigurður Arnarson,
sóknarprestur og Ásta Ágústsdóttir,
djákni, prédika og þjóna fyrir altari.
Kór Kópavogskirkju syngur undir stjórn
Lenku Mátéová kantors kirkjunnar.

Skírdagur
20:00 Máltíð Drottins í kapellu
Lindakirkju.
Einföld og notaleg stund þar sem síðustu kvöldmáltíðarinnar er minnst.
Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.
Matthías Baldursson leikur einleik á
saxófón og á píanó undir sálmasöng.

Föstudaginn langa kl. 20
Kvöldvaka við krossinn, píslarsagan
lesin og sungnir sálmar. Sr. Steinunn
Arnþrúður Björnsdóttir þjónar, organisti Guðný Einarsdóttir. Félagar úr kór
kirkjunnar leiða sálmasöng, einsöngur:
Kristín Halla Hannesdóttir. Fríða Rún
Frostadóttir leikur á hörpu.
Páskadagur kl. 8
Hátíðarguðsþjónusta, Sr. Sigfús Kristjánsson predikar, ásamt honum þjóna
sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir,
sr. Toshiki Toma og Ólafur Jón Magnússon. Organisti: Guðný Einarsdóttir, Kór
Hjallakirkju leiðir söng. Morgunverður í
safnaðarheimili að guðsþjónustu lokinni.
Allir hjartanlega velkomnir nánar á hjallakirkja.is

Skírdagskvöld kl 20
Samfélag um borð Guðs. Altarissakramentið verður fram borið með
sérbökuðu ósýrðu brauði og bergt af
sameiginlegum kaleik.
Föstudagurinn langi
Passíuguðsþjónusta kl. 20. Lesnir eru
ritningartextar passíunnar. Íris Lind
Verudóttir, söngkona og Emil Björnsson,
gítarleikari sjá um tónlistaratriði. Passíuguðsþjónustunni lýkur með því að
kirkjan verður myrkvuð og íhugun
þagnarinnar tekur við.
Aðfangadag páska, laugardagskvöld
kl. 22.
Páskavaka hefst kl. 22 við eldstæði
fyrir utan Digraneskirkju.
Páskadagur
Páskahátíðin hefst að morgni páskadags
kl. 8. Sungin verður hátíðarmessa sr.
Bjarna Þorsteinssonar. Sólveig Sigríður
Einarsdóttir leikur á orgelið og stjórnar
Kór Digraneskirkju. Eftir messu verður
morgunmatur í safnaðarsal og er mælst
til þess að safnaðarfólk komi með eitthvað meðlæti með sér.   Húsmóðir kirkjunnar hitar kaffi, te og heitt súkkulaði
og býður rúnnstykki þar að auki.
Sjá nánar á digraneskirkja.is

Föstudagurinn langi 25. mars
kl. 11.00
Útvarpsguðsþjónusta. Sr. Sigurður Arnarson, sóknarprestur, prédikar og þjónar
fyrir altari. Kór Kópavogskirkju syngur
undir stjórn Lenku Mátéová, kantors
kirkjunnar.
Föstudagurinn langi kl. 13.00 - 16.00
Nafnlausi leikhópurinn les valda
Passíusálma, Ólafía Linnberg Jensdóttir,
söngkona, syngur og Lenka Mátéová,
kantor, leikur tónlist á orgel.
Páskadagur 27. mars kl. 8.00
Hátíðarguðsþjónusta Sr. Sigurður Arnarson, sóknarprestur prédikar og þjónar
fyrir altari. Kór Kópavogskirkju syngur
undir stjórn Lenku Mátéová kantors kirkjunnar. Morgunhressing í safnaðarheimilinu eftir guðsþjónustu að kaffi loknu
verður farið í sögugöngu undir leiðsögn
um næsta nágrenni.
Sjá nánar á kopavogskirkja.is

Föstudagurinn langi
20:00 Sigurbjörn Þorkelsson rithöfundur
flytur erindi um dauðann sem ber yfirskriftina: „Ég á mér draum“.
Ritningarlestur og Hannes Þ. Guðrúnarson leikur á gítar mili atriða.
Umsjón: Sr. Sveinn Alfreðsson
Páskadagur
8:00 Páskamessa.
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn
Óskars Einarssonar.
Sr. Sveinn Alfreðsson þjónar.
Hátíðarmorgunverður að athöfn lokinni.
Öllum frjálst að leggja til mat á morgunverðarborðið.
11:00 Sunnudagaskóli í Lindakirkju
Páskaeggjaleit fyrir börnin eftir sunnudagaskólann.
Annar í páskum
20:00 Kór Lindakirkju heldur tónleika til
styrktar nýjum flygli við kirkjuna. Óskar
Einarsson stýrir kórnum og leikur undir
ásamt Friðriki Karlssyni gítar, Jóhanni
Ásmundssyni bassa og Brynjólfi Snorrasyni trommur. Sérstakur gestur Ragnheiður Gröndal . Miðaverð 2000 krónur,
miðasala við innganginn.
Sjá nánar á lindakirkja.is
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Kópavogsbúi dagsins

Ást, tónlist
og náttúran
Pamela De Sensi Kristbjargardóttir er Kópavogsbúi dagsins.

Nafn: Pamela De Sensi Kristbjargardóttir.

Áhugamál: Ferðast og gefa út
bækur

Gælunafn: Ninna.

Uppáhalds íþróttalið: Roma á
Ítalíu

Starf: flautuleikari- og kennari,
stjórnandi tónlistarbókaútgáfu
Töfrahurð og stjórnandi Barnamenningarhátiðar í Kópavogi,
Ormadaga.
Fjölskylduhagir: Sæti maðurinn
minn heitir Steingrímur Þórhallsson, organisti og kórstjóri í
Neskirkju.
Gæludýr: Tónlistarkisan mín hún
Mozartina
Búseta: Reynihvammur 35.
Hvernig er að búa í Hvömmunum? Þetta er besti staðurinn í
Kópavogi með æðislegt útsýni
og yndislegu fólki í kringum
okkur. Það er líka alltaf gott veður
í Hvömmunum.

Besta bókin og bíómyndin:
Bókin sem ég skrifaði auðvitað!
Hún heitir Strengir á tímaflakki.
Indiana Jones er besta
bíómyndin.
Hvað fyllir þig orku og andagift?
Ást, tónlist og náttúran
Ef þú mættir ráða öllu í
Kópavogi í einn dag, hvað
myndir þú gera?
Það er erfitt að gera allt sem mig
langar á einum degi. Ég myndi
byrja með að láta stjórn Kópavogsbæjar skrifa undir samning til að
byggja risastórt tónlistarhús með
flottum tónleikarsal í Vatnsendahverfinu. Þar væri hægt að hafa
útibú Tónlistarskóla Kópavogs
til að geta þjónað almenninlega

öllum Kópavogsbúum. Annar
draumur minn er að hafa 1000
fermetra tónlistarsafn með flottri
barnadeild eins og er í öllum
bestu menningarborgum
heimsins.
Hver er fallegasti staður
Kópavogs? Ég get ekki gert upp
á milli. Kópavogur er allur svo
fallegur. Kannski höfnin.
Hvað er best í Kópavogi
og hvað mætti betur fara?
Ég er rósalega ánægð með
þjónustuna í Kópavogi. Ég myndi
samt vilja bæta hana í Vatnsendahverfinu. Ég er ekki ennþá búin
að fatta hvar miðbær Kópavogs er,
það vantar slíkan stað.
Lífsmóttó: „Insisti e resisti che
vinci e conquisti.“ Haltu áfram
og ekki gefast upp, á endanum
muntu sigra.

Gamla myndin

Hver, hvar, hvenær

Þ
Aðalfundur VG í Kópavogi verður haldinn
miðvikudaginn 30. mars kl. 20:00
í sal Kvenfélags Kópavogs. Hamraborg 10.
Dagskrá: venjuleg aðalfundarstörf.
Gestur fundarins verður
Katrín Jakobsdóttir.

essi loftmynd er úr safni
blaðsins Vogar og sýnir austasta hluta Nýbýlavegar og
nágrenni, líklega árið 1973. Ljósmyndarinn er óþekktur. Mest áberandi á myndinni er Nýbýlavegur þar
sem hann beygir til suðausturs eftir
gatnamótin við Álfabrekku. Þessi
sveigja á veginum var alveg ný á
þessum tíma, vegna þess að frá því
vegurinn var lagður á 4. áratugnum
lá hann beint áfram í austur, eins og
reyndar sést enn þegar þessi mynd
er tekin. Sú tenging er ekki eins
augljós í dag, en gatan Hvannhólmi
var áður austasti hluti Nýbýlavegar.
Nýji hluti Nýbýlavegarins stoppar
þar sem nú eru gatnamótin við
Skemmuveg og Valahjalla, neðst
á myndinni vinstra megin við
miðju, en nú liggur hann niður fyrir
Reykjanesbraut og tengist Breiðholtsbraut.
Kjarrhólmi er fyrir norðan
Hvannhólma og er langa fjölbýlishúsið í byggingu þar þegar
þessi mynd er tekin og sést vel
hægra megin. Iðnaðarhúsnæði
efst við Smiðjuveg er í byggingu í neðra hægra horni mynd-

arinnar, en þar mætast gamli
Kópavogur og nýji, því nýbýlið
Efstaland, sem enn stendur, er á
milli iðnaðarsvæðisins og íbúðabyggðarinnar hægra megin. Þar
var áður hænsnabú.
Tvö önnur nýbýli sjást norðan
Nýbýlavegar á myndinni, sem nú
hafa bæði verið rifin. Rétt hægra
megin við háhýsin í Þverbrekku
efst í vinstra horni myndarinnar
er Ástún og austan við það, vinstra
megin við miðja mynd ofarlega, er
Grænahlíð. Húsin sem standa við
Nýbýlaveg norðanverðan, vestan
við Kjarrhólma, standa í landi
Grænuhlíðar. Stórihjalli, Grænihjalli, Rauðihjalli og Litlihjalli eru

nýjar götur þegar þessi mynd er
tekin og sjást vinstra megin við
nýja hluta Nýbýlavegar. Næst okkur
vinstra megin eru svo hús sem
standa við Efstahjalla, einnig nýreist. Engihjalli reis fyrir sunnan
þau fáum árum síðar.
Þvert yfir myndina fjærst okkur
er svo Fossvogsdalur og hinum
megin er syðsti hluti Landanna í
Reykjavík.Þessi mynd sýnir umskiptin í Kópavogi, þegar þéttbýlið
bolaði sveitinni burt. Á áratugnum 1965-1975 fjölgaði íbúum
Kópavogs um tæp 40%, úr 9.204
í 12.570 og fangar myndin þá öru
uppbyggingu á áþreifanlegan hátt.

Ræstingar eru
heilbrigðismál
Í yfir 30 ár höfum við hjá Hreint lagt áherslu á gæði í
þjónustu til að stuðla að jákvæðu og heilsusamlegu
vinnuumhverfi hjá okkar viðskiptavinum.
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Á DÖFINNI

Óperudagar
í Kópavogi
Ó

perudagar í Kópavogi er ný
óperuhátíð sem verður haldin dagana 1. til 5. júní næstkomandi. Hún er skipulögð af ungu
tónlistarfólki í nánu samstarfi við
Kópavogsbæ en markmiðið er að
breyta Kópavogsbæ í óperusvið og
glæða hann lífi og söng í nokkra daga.
Guja Sandhold ber hitann og þungann af skipulagningu óperudagana
og segir að gestum og gangandi verði
boðið upp á fjölbreytta dagskrá á sem
flestum stöðum þar sem flytjendur
og áhorfendur munu eiga fjörugt
samtal við óperuformið.
„Fjöldi ungs listafólks kemur að
hátíðinni sem verður sú fyrsta sinnar
tegundar á Íslandi og mikil áhersla
verður lögð á samfélagslega nánd

og þátttöku,“ segir Guja. „Á hátíðinni
geta gestir farið í óvissugöngu um
óperusöguna í hjarta bæjarins, ný
íslensk fótboltaópera eftir Helga
R. Ingvarsson verður frumflutt,
tvær stuttar óperuuppfærslur líta
dagsins ljós og hver veit nema að
blóminu Baldursbrá úr samnefndri
ævintýraóperu eftir Gunnstein Ólafsson sjáist bregða fyrir í bænum. Auk
þess munu þátttakendur heimsækja
skóla og hjúkrunarheimili og þau
fyrirtæki sem hafa áhuga á að taka
þátt. Þá verður boðið upp á stofutónleika í heimahúsum.“

Hugmyndin

Hugmyndin að hátíðinni kviknaði
í fyrrasumar eftir að óperan Björn-

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996
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fara þess á leit við Helga R. Ingvarsson tónskáld að hann semdi stutta
Fótboltaóperu sem hægt væri að
flytja um allan bæ. Helgi tók vel í hugmyndina og situr nú sveittur við að
klára verkið. Meðal flytjenda verða
krakkar úr skólakór Kársnesskóla og
6 ungir einsöngvarar. Helgi stundar
doktorsnám í tónsmíðum við Guildhall School of Music and Drama
í Lundúnum um þessar mundir
en hann hefur sýnt óperuforminu mikinn áhuga og samið þrjár
kammeróperur hingað til.“
Guja Sandhold ber hitann og þungann
af skipulagningu Óperudaga.

Helgi R. Ingvarsson semur fótboltaóperu.

inn eftir William Walton var sett
upp á Players í Búðakór. „Hópurinn
sem stóð að þeirri uppfærslu hafði
áhuga á því að leika sér með óperuformið og bjóða upp á óhefðbundna
sýningu á óvenjulegum stað,“ segir
Guja sem leitaði til Örnu Schram,
forstöðumanns menningarmála í
Kópavogi, um hvort hægt væri að
skipuleggja óperuhátíð í bænum.
Innblásturinn er svipaðar hátíðir erlendis þar sem unnið er með óperuformið á óhefðbundinn hátt. Lista- og
menningarráði var kynnt hugmyndin síðastliðið haust og studdi að
áfram væri unnið með hana. Guja
er sjálfstætt starfandi söngkona í
Amsterdam í Hollandi og hefur sjálf
unnið á slíkum hátíðum undanfarin
ár. Úr varð að hún var fengin til að
vera listrænn stjórnandi hátíðarinnar. Jóhanna Kristín Jónsdóttir sem
stundar nám á mastersstigi í menningarstjórnun á Bifröst mun einnig
koma til með að starfa sem verkefnastjóri á hátíðinni.

Hrönn
Þráinsdóttur
píanóleikara, Rannveigu Káradóttur sópran,
Magnús Hall Jónsson tenór, Aron
Axel Cortes baritón, Fjólu Kristínu
Nikulásdóttur sópran, Önnu Völu
Ólafsdóttur alt, Jón Svavar Jósefsson baritón, Elísabetu Einarsdóttur
sópran og Árna Kristjánsson leikstjóra. Auk þess kemur lítill alþjóðlegur hópur til landsins sem mun
standa fyrir sýningunni Poppea Remixed sem var sett upp á Operadagen
Rotterdam árið 2015.“

Óperugangan og krakkaganga

Einn aðalviðburðurinn á hátíðinni
verður Óperugangan svokallaða þar

Stofutónleikar

Kópavogsbúum gefst tækifæri á að
fá tónlistarfólk til að halda stofutó nleika heima hjá sér meðan á hátíðinni stendur eða í síðustu vikunni í
maí. Um er að ræða klukkutíma langa
tónleika þar sem tveir til þrír tónlistarmenn koma fram. Æskilegt er að það
sé píanó til staðar hjá húsráðendum
þó það sé ekki skilyrði fyrir umsókn.
Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir
um að sækja um fyrir 10. apríl með
því að senda tölvupóst á: operudagar@operudagar.is

Samfélagsleg þátttaka fyrirtæki hvött til þátttöku

Til þess að hátíðin gangi sem best, eru
fyrirtæki í bænum eindregið hvött til
að taka þátt með því að fá tónlistar-

Listafólkið

„Að hátíðinni koma fjölmargir ungir
söngvarar, hljóðfæraleikarar, leikstjórar og tónskáld en auk þess að
vilja auðga bæjarlífið, fannst okkur
mjög jákvætt að skapa ný atvinnutækifæri fyrir þennan hóp, þó ekki
væri nema í stuttan tíma, “ segir
Guja. „Íslendingar eiga fjölmarga frábæra unga söngvara sem
margir starfa erlendis enda er
ekki um mjög auðugan garð að
gresja hér á landi í atvinnumálum
klassískra söngvara. Flestir söngvaranna sem fram koma hafa
lokið sínu framhaldsnámi erlendis og starfa meðal annars í Englandi,
Þýskalandi, Hollandi, Austurríki og á
Ítalíu. Auk þess gefst nokkrum langt
komnum söngnemum tækifæri til
að spreyta sig í ýmsum verkefnum.
Meðal þeirra listamanna sem fram
koma á hátíðinni má nefna Matthildi
Önnu Gísladóttur píanóleikara,

Blóminu Baldursbrá mun bregða fyrir í bænum á Óperudögum í Kópavogi.

sem áhorfendur geta skráð sig í
óvissuferð um óperusöguna í hjarta
Kópavogs. Gengið verður á milli
nokkurra staða með leiðsögumanni
og á hverjum stað má búast má við
skemmtilegum uppákomum. Gangan tekur rétt um 90 mínútur en einnig verður hægt að fara í styttri krakkagöngu með svipuðu sniði.

Fótboltaópera

Nokkrum dögum eftir að hátíðinni
lýkur hefst Evrópumótið í fótbolta
og að sjálfsögðu má búast við að
Íslendingar sýni mótinu gífurlegan
áhuga. „Okkur fannst því tilvalið að

fólk til að koma og troða upp hjá
sér meðan á hátíðinni stendur eða
leggja þeim lið með því að auglýsa í
kynningarbæklingnum sem verður
gefinn út í maí. „Því fleiri sem taka
þátt, því skemmtilegri og sýnilegri
verður hátíðin,“ segir Guja. Hægt er
að hafa samband við listrænan stjórnanda hátíðarinnar, Guju Sandholt, með því að senda tölvupóst
á operudagar@operudagar.is. Á
næstu vikum verður vefsíðan operudagar.is tilbúin en þangað til er hægt
að fylgjast með á Facebooksíðu
hátíðarinnar með því að slá inn
„Óperudagar í Kópavogi.“

Kópavogsblaðið
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aðsent

Til hamingju Kópavogsbúar
Þ

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs og Theodóra S. Þorsteinsdóttir,
formaður bæjarráðs.

au gleðilegu tíðindi áttu sér
stað í vikunni að bæjarstjórn
Kópavogs samþykkti einum rómi að kaupa Digranesveg
1 fyrir stjórnsýslu Kópavogs.
Húsnæðismál stjórnsýslunnar hafa
verið í brennidepli síðan haustið
2014 þegar ljóst var að ráðast þyrfti
í umfangsmiklar endurbætur á
Fannborg 2. Við erum afar ánægð
með að lyktir þessa máls eru kaup á
húsnæði sem ríkir sátt um í bæjarstjórn og vonandi á meðal bæjarbúa. Kostir hússins eru ótalmargir.
Aðgengi að húsinu er gott, það
stendur á einum fjölfarnasta stað
í bænum, vel tengt umferðar-

aðsent

Glóð

Glóðafélagar
leggja land
undir fót

Ótrúlegur hringlandaháttur meirihlutans

S

á draumur meirihluta Bjartrar
Framtíðar og Sjálfstæðisflokks í
bæjarstjórn Kópavogs að flytja
stjórnsýslu bæjarins í Norðurturninn við Smáralind er úti. Um margra
mánaða skeið var tekist á um þessa
leið sem að mínu mati var óásættanlega m.a. vegna kostnaðar en í
Norðurturninum hefði bærinn greitt
eitt hæsta verð per. fermetra sem fyrirfinnst á höfuðborgarsvæðinu. Þetta
hljómar sérkennilega sérstaklega í
ljósi þess að bærinn er eitt skuldugasta sveitarfélag landsins.
Á fundi bæjarstjórnar fyrir um
mánuði síðan, þegar ljóst var að
ekki var meirihluti fyrir því í bæjarstjórn að ganga til samninga um kaup
á 3 hæðum í Norðurturninum, tók
meirihlutinn skyndilega u-beygju í
fundarhléi. Kom þá fram tillaga um
að ráðist yrði í nauðsynlegar endurbætur á húsnæði stjórnsýslunnar á
Fannborgarreitnum skv. fjárhagsáætlun. Þessi tillaga meirihlutans var
samþykkt með 9 atkvæðum, einn

æðum og almenningssamgöngum.
Menningarhús
bæjarins
eru
skammt undan og verslun og
þjónusta innan seilingar. Loks má
þess geta að stækkunarmöguleikar
gera það að verkum að við getum
haft þá framtíðarsýn að stjórnsýslan verði öll í einu húsi. Síðari
hluti tillögunnar sem samþykkt var
á þriðjudag snýr að því að að innrétta Hressingarhælið við Kópavogstún fyrir fundi bæjarstjórnar
og móttökur á vegum bæjarins. Því
ber einnig að fagna, menningarverðmæti þess húss er óumdeilt,
það verður glæsileg umgjörð fyrir
fundi bæjarstjórnar og viðburði.

bæjarfulltrúi var á móti og einn sat hjá.
Síðastliðinn föstudag hringdi bæjarstjóri í mig og tilkynnti mér að hann
hefði skrifað undir kauptilboð,
með fyrirvara um samþykki bæjarstjórnar, að húseigninni Digranesvegi 1 (Íslandsbankahúsið). Bæjarráð hafði fundað deginum áður en
bæjarstjóri ákvað að upplýsa ekki um
málið á fundi bæjarráðs (sem hefði þá
fengið eðlilega umfjöllun). Kaupverð
eignarinnar er 585 m.kr. þannig að
hér er ekki um neitt smámál að ræða
og hlýtur að vera án fordæma að slík
ákvörðun sé tekin með þessum hætti.
Sjálfur á ég eftir að fá heildstæða
yfirferð á forsendum allra útreikninga. Leyndin og pukrið í kringum
þessa ákvarðanatöku er með öllu
óviðunandi stjórnsýsla.
Að því sögðu þá vil ég benda á, við
fyrstu sýn, að verð á hvern fermeter
á Digranesvegi 1 er undir 300.000
kr. á meðan Norðurturninn hefði
trúlega farið á 430-450.000 kr. eða
á allt að 50% hærra verði. Staðsetn-

Rótarý

Þórður Guðmundsson
er Eldhugi Kópavogs

Sævar Þór Georsson, Þórður Guðmundsson og Bryndís Torfadóttir, formaður
Rótarýklúbbs Kópavogs.

Þórður flutti skemmtilegt ávarp eftir athöfnina og sagði sögur af mönnum og
stöðum í Kópavogi sem hann hefur heyrt í gegnum starf sitt fyrir Sögufélagið.

Birkir Jón Jónsson, bæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins í Kópavogi.

ingin er að sama skapi miklu betri í nágrenni við helstu menningarstofnanir okkar Kópavogsbúa.
Ég vil þakka þeim félögum mínum
í bæjarstjórn Kópavogs sem stóðu
gegn þeim áformum að flytja höfuðstöðvar stjórnsýslunnar í Norðurturninn. Ég vil líka þakka hópi fólks
úr öllum stjórnmálaflokkum sem
barðist gegn fyrirhuguðum flutningi.
Með því að koma í veg fyrir þessi
áform mun bærinn okkar standa betur fjárhagslega og miklu betri lausn
fást í húsnæðismálin heldur en í
stefndi.

R

ingómót var haldið í Íþróttahúsinu í Borgarnesi sunnudaginn 13. mars sl. Hópur
vaskra félaga lagði af stað snemma morguns í roki og rigningu.
Við komum í Borgarnes rétt fyrir
kl. 10 og þar var tekið á móti okkur með kaffi. Síðan fóru menn að
búa sig undir keppni. Það voru

Leiðin að þessari niðurstöðu
hefur verið hlykkjótt eins og
kunnugt er. Ekki var sátt um að
flytja bæjarskrifstofur í Norðurturn Smáralindar, og bygging
nýs ráðhúss var talin of áhættusöm. Endurbætur á Fannborg
virtust blasa við, þó að það lægi
alltaf fyrir að þær gætu orðið afar
kostnaðarsamar. Einkar ánægjulegt er því að full samstaða ríkir
um kaup á Digranesvegi 1.
Leiðin er fjárhagslega hagkvæm,
húsið kostar minna en áætlaðar
viðgerðir á Fannborg 2 og við
erum þá laus við þá áhættu sem
fylgir því að gera upp gömul
hús en slíkar viðgerðir fara nær
undantekningarlaust fram úr
áætlun. Húsið uppfyllir flestar
þarfir sem við höfðum í huga
þegar við hófum þessa vegferð. Kópavogsbúar hafa eignast
„ráðhús“ á besta stað í bænum.
Til hamingju öll.
tvö lið frá Glóð, eitt frá U.M.S.B. og
eitt frá HSK. Dómari var Sigurður
Guðmundsson, ritari mótsins var
Flemming Jessen og línuverðir
voru úr hópi keppenda. Mótið var
haldið á vegum U.M.F.Í. og F.Á.Í.A.
U.M.F.Í. gaf verðlaunapeninga.
Keppnin gekk vel fyrir sig og allir
voru hressir og kátir. Úrslit urðu
þau að Glóð I vann til gullverðlauna, U.M.S.B. fékk silfrið og HSK
bronsið. Að mótinu loknu var öllum þátttakendur boðið í smáréttahlaðborð og súpu í Landnámssetrinu. Við áttum góða stund saman og var ákveðið í lokin að næsta
ringómót verði á Hvolsvelli í maí
n.k. Mótið var styrkt af Arionbanka
í Borgarnesi.
Sigríður Bjarnadóttir,
formaður íþróttnefndar Glóðar

S

tærðfræðikennarinn, afrekshlauparinn, heiðursblikinn
og
formaður
Sögufélags
Kópavogs, Þórður Guðmundsson
var í vikunni útnefndur Eldhugi
Kópavogs. Heiðurinn hlýtur hann
fyrir ötul störf sín í félagsmálum
og frumkvöðlastarf Sögufélagsins.
Fyrstu fimm ár ævinnar ólst Þórður
upp í hinu margfræga Unuhúsi við
Garðarstræti 15 í Reykjavík. Foreldrar hans, Guðmundur Gíslason
og Guðný Þórðardóttir, reistu hús
að Vallargerði 6 árið 1950. Þórður
var alinn upp við Vallargerðisvöllinn sem var fyrsti og eini fótboltavöllur í Kópavogi um árabil.
Skiljanlega hafði það mikil áhrif á
áhuga hans á íþróttum, sem beindist í fyrstu einkum að fótbolta.
Hann var virkur félagi í Ungmennafélaginu Breiðablik, fyrst í
fótbolta og síðar í frjálsum íþróttum. Hann sigraði í 1500 metra
hlaupi á tveimur Landsmótum
UMFÍ og var um tíma í landslið
Íslands í hlaupum. Þórður sat í um
30 ár í stjórn Frjálsíþróttadeildar Breiðabliks og gegndi ýmsum
trúnaðarstörfum fyrir félagið. Árið
2000 hlaut hann æðstu viðurkenningu Breiðabliks: „Heiðursbliki.“
Árið 2005 hlaut hann gullmerki ÍSÍ
og félagsmálaskjöld UMSK. Þórður
starfaði sem stærðfræðikennari við
Víghólsskóla og Digranesskóla í
35 ár. Síðustu árin hefur Sögufélag
Kópavogs átt hug hans allan en
hann endurreisti það félag ásamt
Frímanni Inga Helgasyni árið 2011.
Í þakkarræðu sinni sagðist Þórður
taka við þessari viðurkenningu
fyrir hönd Sögufélags Kópavogs
þar sem félagsmenn hafa unnið
ötult og óeigingjarnt starf við að
hlúa að og varðveita sögu bæjarins.

Við eigum 30 ára afmæli

ÍSLENSK

FRAMLEIÐSLA

30% afsláttur
af öllum vörum í mars*

*tilboðið á ekki við um varahluti

Gerðu góð kaup á hreinsiefnum
og háþrýstidælum!
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Hlíðasmára 2,
6. hæð,
201 Kópavogur
Sími: 414 4488
www.hofudborg.is
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Hlíðasmára 12
201 Kópavogur
Sími: 588 9899
www.nings.is

Hlíðasmára 8, 201 Kópavogur
Sími: 554 7200
www.hafid.is
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Fyrirtæki og þjónus
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Glu g g av i n i r
Allar tegundir af gluggum og hurðum
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Hlíðasmára 11
201 Kópavogur
Sími: 571 0888
www.gluggavinir.is

Hlíðasmára 2,
201 Kópavogur
Sími: 571 6500
www.hype.is

Hlíðasmára 15,
201 Kópavogur
Sími: 551 2345
www.italiano.is

www.bosch.is

Hlíðasmára 3,
201 Kópavogur
Sími: 520 3090
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Heyrnarþjónusta
Heyrnargreining
Heyrnartæki
Ráðgjöf

7

Brosið tannlæknastofa

Tannlæknastofa
Hlíðasmára 17, 201 Kópavogur
Sími: 544 4417
www.fallegtbros.is

Hlíðasmára 11, 201 Kópavogur
Sími: 534 9600
www.heyrn.is
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Hlíðasmára 17, 201 Kópavogur
Sími: 566 6406
www.brosid.is
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11

Lind
Fasteignasala er samstarfsaðili
4
Knattspyrnudeildar Breiðabliks

9
5

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

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

sta við Hlíðasmára
13
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Hlíðasmára 6
201 Kópavogi
Sími: 510 7900
www.fastlind.is

Hlíðasmára 14
201 Kópavogur
Sími: 561 1000
www.samhjalp.is

Kópavogsblaðið

10

Laugardagur 24. mars 2016

Viðtalið

Sátt við niðurstöðuna í húsnæðismálum stjórnsýslu
Kópavogs

um uppbyggingu Kópavogs og þess
að á Kópavogshálsinum hafa verið
byggð glæsileg menningarmannvirki að húsnæði stjórnsýslu Kópavogs ætti að vera staðsett á því svæði.
Um málið ríkti ekki samstaða innan
bæjarstjórnar, hvorki innan meirihlutans né minnihlutans, og var það
því sett í ákveðinn farveg. Stofnaður
var vinnuhópur og margir möguleikar
voru skoðaðir. Niðurstaðan varð sú
að stjórnsýsla Kópavogsbæjar skuli
áfram vera á Kópavogshálsinum
en ekki flutt í turn í Smáranum. Ég
er mjög sátt við þá niðurstöðu sem
nú er komin og vil gjarnan skoða
framtíðarskipulag á Fannborgarreit í
framhaldinu,“ segir Margrét.

Þú sóttist eftir forystusæti hjá Sjálfstæðisflokknum í Kópavogi í prófkjöri fyrir síðustu sveitastjórnarkosningar en hafnaðir í öðru sæti á
eftir Ármanni Kr. Ólafssyni, bæjarstjóra. Mikið var gert úr sundrungu
í flokknum fyrir prófkjörið og talað
um tvær fylkingar tækust þar á.
Hvernig hefur samstarf þitt og Ármanns gengið á kjörtímabilinu?

Margrét Friðriksdóttir, forseti bæjarstjórnar.

M

argir líta svo á að Margrét
Friðriksdóttir, forseti bæjarstjórnar, hafi farið gegn
tillögu meirihlutans í bæjarstjórn
um að flytja skrifstofur bæjarstjórnar frá Fannborg yfir í Norðurturn
Smáralindar. Niðurstaðan varð
sú að bæjarstjórn samþykkti fyrst

viðhaldsframkvæmdir á Fannborg
en síðar var ákveðið að flytja starfsemina í hentugra húsnæði við
Digranesveg 1. Margrét vill lítið
gera úr ágreiningi í þessu máli en
segist sátt við niðurstöðuna nú. „Í
upphafi þess máls setti ég strax fram
þá skoðun mína að í ljósi sögunnar

Kópavogi

Við erum öll eins
inn við beinið
Rauði krossinn gegn
kynþáttamisrétti

„Þegar ég tók ákvörðun um að bjóða
mig fram til starfa í bæjarstjórn eftir mikla hvatningu sem ég hafði
fengið, bæði frá Sjálfstæðismönnum og öðrum bæjarbúum, var það
mín ákvörðun að gefa kost á mér í
fyrsta sætið. Ég hef starfað við stjórnunarstörf í þrjá áratugi auk menntunar á því sviði svo ég tel að mínir
kraftar nýtist best þar. Ég lít svo
á að prófkjör sé sú aðferð að gefa
flokksmönnum val um frambjóðendur í öll sæti. Í ljósi þess að ég var
að koma ný inn á vettvang sveitarstjórnarmála í Kópavogi var ég mjög
sátt við niðurstöðu mína í prófkjörinu
og hlaut góða kosningu í annað sætið.
Flokksmenn raða á listann í prófkjöri
og ég virði að sjálfsögðu niðurstöðuna. Þar sem ég var að koma ný inn
í flokksstarfið á þeim tíma er ekki
óeðlilegt að framboð mitt hafi komið
mörgum á óvart innan flokksins.
Síðan þá hef ég náð að kynnast og
kynnt mig fyrir flokksmönnum og
tel alls ekki að um sundrungu sé að
ræða í okkar röðum né hafi verið.
Við erum fimm bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokkins í bæjarstjórn og erum
í meirihlutasamstarfi með tveimur
bæjarfulltrúum Bjartrar framtíðar.
Samstarf okkar hefur gengið mjög vel
þó vissulega séu skiptar skoðanir um
einstök mál. Auk þess hef ég átt mjög
gott samstarf við fulltrúa minnihlutaflokkanna sem forseti bæjarstjórnar
sem ég tel vera mjög mikilvægt. Ármann Kr. Ólafsson er oddviti okkar
Sjálfstæðismanna og bæjarstjóri. Það
er ekki annað í boði fyrir bæjarbúa en
að ég sem bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og forseti bæjarstjórnar eigi
gott samstarf við bæjarstjórann.“
Skoðanir eru skiptar um starfshlutfall
bæjarfulltrúa og hvernig ber að greiða

fyrir setu í bæjarstjórn Kópavogs.
Hver er þín skoðun á því?
„Það er mikið starf að vera bæjarfulltrúi í Kópavogi, þessu ört stækkandi
sveitarfélagi, enda fer enginn í slíkt
nema ætla að vinna að því af krafti og
heilindum. Starfstími bæjarfulltrúa
fer að mestu leyti fram utan hefðbundins vinnutíma sem gerir það
að verkum að fólk er að fórna sínum
frítíma í starfið. Í mínu tilfelli eru fjölskylduhagir þannig að mér er þetta
kleift en hestamennskan hefur þurft
að víkja í bili. Kópavogur er næst
stærsta bæjarfélag á landinu með
mikinn fjölda starfsmanna og viðamikla þjónustu við bæjarbúa. Það er
mikilvægt að bæjarfulltrúar séu mjög
vel inni í málum til að geta tekið upplýstar ákvarðanir. Ég hef lagt fram
hugmyndir að breyttu stjórnskipulagi þar sem þátttaka bæjarfulltrúa
í starfi lykilnefnda verður meiri en
er í dag. Áherslan er á að straumlínulaga stjórnskipulagið, draga úr
endurtekningu og auka skilvirkni. Í
því samhengi myndi starfshlutfall
bæjarfulltrúa verði meira en það er í
takt við önnur stærri sveitarfélög. Ég
hef væntingar um að það nái fram að
ganga.“
Í nýlegu viðtali við formann íþróttaráðs í Kópavogspóstinum lét hann að
því liggja að Breiðablik ætti að flytja
hluta starfsemi sinnar í Fagralund,
þar sem HK hefur flutt í Kórinn. Hver
er þín skoðun á því? Hvað með nýtt
íþróttafélag í Kópavogi, ÍK, hefur þú
heyrt af því?
„Þarna er formaður íþróttaráðs Jón
Finnbogason að vísa í samkomulag
sem gert var fyrir nokkrum árum.
Samkomulagið felur í sér í meginatriðum að HK flytur sína starfsemi
í Kórinn og þjónustar efri byggðir en
Breiðablik þjónustar neðri byggðir í Smáranum. Það er alltaf erfitt og
svolítið tilfinningamál þegar svona
breytingar eru að ganga yfir en til
framtíðar teljum við þetta betra
fyrirkomulag. Við í Kópavogi búum
svo vel að geta boðið iðkendum
upp á glæsilega aðstöðu og íþróttafélögin eru að standa sig virkilega
vel. Ég hef heyrt af því að verið sé
að endurreisa Íþróttafélag Kópavogs
og að það hafi fengið inngöngu í
UMSK. Ég veit að forsvarsmenn ÍK
hafa augastað á að þjónusta íbúa í
norðurhluta Kópavogs með aðstöðu
í Fagralundi. Mér vitanlega hafa
ekki farið fram neinar viðræður milli
ÍK og Kópavogsbæjar en ég hef þá
skoðun að fyrst og fremst þurfi að líta
á hagkvæmni í íþróttastarfseminni og
þjónustu við iðkendur. Þetta þarf að
skoða vel.“
Nú ert þú formaður skólanefndar
Kópavogs. Hver hafa helstu verkefni
skólanefndar verið á kjörtímabilinu?
„Við búum svo vel í Kópavogi að eiga
góða grunnskóla með metnaðarfullum hópi kennara og öflugu starfs-

Aðsent

Kvíðaröskun
grunnskólanema

É
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g hef áhyggjur. Ég er framhaldsskólakennari við einn
stærsta fjölbrautaskóla landsins og ég hef áhyggjur af því andlega ástandi sem börnin eru í þegar
þau koma til okkar. Það er eitthvað
að.
Af því sem ég hef lært í sálfræði
veit ég að það er ekki eðlilegt að
það sé búið að búa til í börnunum
kvíða og ótta við það eitt að stunda
nám og taka próf. Búa til segi ég og
stend við það. Venjulegur nemandi
ætti að koma upp úr grunnskólanum tiltölulega áhyggjulaus gagnvart námi og prófum.
Bæði nemendur og foreldrar hafa
bent mér á að krakkarnir þeirra
séu með alvarlegan prófkvíða eða
jafnvel bara skólakvíða. Sérstaklega
síðasta spölinn í grunnskóla hafa

Baldvin Björgvinsson, rafiðnakennari
við Fjölbrautarskólann í Breiðholti og
íbúi í Kópavogi.

þau verið hrædd áfram með upplýsingum um að ef þau kæmu
ekki með súpereinkunnir upp úr
grunnskólanum þá væri líf þeirra á
enda.
Námsráðgjafarnir okkar þekkja þetta
líka vel. Í sumum tilfellum verður
vandinn enn verri þannig að hann
færist yfir á það að viðkomandi líður
ekki bara illa þegar kemur að prófi,
heldur líka að mæta í skólann eða
hreinlega að koma inn á skólalóð.
Við slíku geta auðvitað verið aðrar
orsakir.
Ég segi alltaf að ég vinni við að búa

Kópavogsblaðið

fólki. Sem formaður skólanefndar
er ég ákaflega þakklát öllu þessu
góða fólki sem þar starfar. Nú stunda
um 4.700 börn og unglingar nám í
níu grunnskólum og skólamálin eru
stærsti einstaki málaflokkur í rekstri
bæjarins með nærri helming af útgjöldum hans. Eitt stærsta verkefni
á sviði skólamálanna hefur verið
spjaldtölvuvæðingin. Tækninni fleygir áfram og við þurfum að hafa okkur
öll við til að fylgjast með því sem er
nýjast hverju sinni. Við megum því
engan tíma missa þegar kemur að
skólaþróun á sviði upplýsingatækninnar. Spjaldtölvur gegna hér lykilhlutverki og því munu allir nemendur
á miðstigi og efstastigi fá spjaldtölvu
til að þeir geti tekið aukið frumkvæði
í námi sínu og hæfni hvers nemanda
nýtist sem best. Þegar hafa nemendur í 6. – 9. bekk fengið spjaldtölvur
og við upphaf næsta skólaárs verða
nemendur frá 5.-10. bekkjar komnir með sínar tölvur. Kennarar og
stjórnendur skólanna hafa lagt á sig
ómælda vinnu við undirbúning og
innleiðingu verkefnisins og eiga þeir
hrós skilið. Þá skrifuðum við á síðasta
ári undir þjóðarsáttmála um læsi, þar
sem menntamálayfirvöld og sveitarfélög einsetja sér að bæta læsi barna
á Íslandi. Í því sambandi er nú verið
að vinna að sameiginlegri læsisstefnu fyrir börn í Kópavogi.
Í Hvítbók menntamálaráðherra er
gert ráð fyrir að 90% grunnskólanema nái lágmarksviðmiðum í lestri
fyrir árið 2018. Í niðurstöðum PISA
kom fram að í Kópavogi hafa 85% nemenda þegar náð lágmarksviðmiði.
Við þufum hins vegar í okkar stefnumótun að efla áhuga barna á lestri á öllum skólastigum, skilgreina
betur aðkomu foreldra og hvernig sveitarfélagið getur stutt við
eflingu læsis í Kópavogi. Þá eru
fjölmörg önnur mikilvæg mál í
gangi, það er búið að samþykkja
nýja stefnu í málefnum dægradvala í grunnskólum bæjarins, skipuð
hefur verið nefnd um sveigjanleg
skil leikskóla og grunnskóla, verið er að undirbúa endurbætur á
skólalóðum, Hörðuvallaskóli er
komin með kennsluaðstöðu fyrir
elstu bekkina í Kórnum, hafin er
bygging á nýju íþróttahúsi við
Vatnsendaskóla og svona mætti
áfram telja. Ég hef mikinn metnað
fyrir starfi grunnskólanna í bænum
og horfi björtum augum til framtíðar
þess. Ég legg áherslu á að grunnskólar
Kópavogs verði ávallt í fremstu röð.“
Nú verða kosningar til Alþingis eftir
rúmlega eitt ár. Orðrómur er á kreiki
um að þú hyggist gefa kost á þér á lista
Sjálfstæðismanna í Suðvesturkjördæmi. Hvað vilt þú segja um það?
„Í dag er ég fyrst og fremst að hugsa
um að vinna eins vel og get fyrir
Kópavogsbúa. Ég hef mikla ánægju af
því starfi. Hvað framtíðin ber í skauti
sér er ekki tímabært að ræða núna.“

til nýja rafvirkja, er sem sagt rafiðnakennari. Hjá okkur tekur það
nokkrar annir og stundum nokkur
ár að snúa ofan af prófkvíða og allskonar undarlegri hegðun nemenda sem fylgir þeim inn í námið
til okkar. Snúa ofan af einhverju
sem aldrei átti að vera til staðar.
Það virðist vera einfaldasta lausnin
í dag að hafa bara engin próf. Láta
nemendur vinna verkefni og meta
þá jafnt og þétt, sem er reyndar
mjög góð kennsluaðferð, svokallað
símat. En fyrir nemendur sem ætla
sér í nám á háskólastigi þá þurfa
þau líka að læra að taka próf eins
og þau eru framkvæmd í háskóla og
við þurfum að undirbúa þau undir
það líka.
Það sem ég er að benda á er að það
er eitthvað að í grunnskólanum.
Það er ekki eðlilegt að börn sem
koma upp úr grunnskóla séu illa
sködduð af kvíðaröskun, tilbúinni
kvíðaröskun, sem væntanlega var
búin til. Komast þarf að því hvar og
hvernig þessi kvíðaröskun verður
til. Hættum síðan þessum kvíðaskapandi aðferðum og tökum upp
uppbyggilegri aðferðir öllum til
góða.

Kópavogsblaðið
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List eða sóðaskapur

Veggjakrot í
Hamraborg

S

itt sýnist hverjum um veggjakrotið, sem virðist vera að
færast í aukana með hækkandi sól, einkum í og í grennd við
Hamraborg og Auðbrekku. Sumir
sjá lifandi og síbreytilega list sem

gleður augað, aðrir bölva þessu í
sand og ösku sem dýrum sóðaskap.
Flestir ættu þó að vera sammála um
að upplýst samþykki væri forsenda
þess að veita tjáningarþörfinni útrás
með þessum hætti.

Merki um
heyrnaskerðingu

Hafirðu svarað játandi einhverjum af þessum spurningum þá getur
ástæða þess verið heyrnarskerðing. Til að fá úr því skorið mælum við
með því að þú farir í greiningu hjá heyrnarfræðingi en
heyrnarskerðing er einn algengasti kvilli sem hrjáir fullorðið fólk.

Hvernig finnurðu hvort þú eigir við
heyrnarskerðingu að etja? Svör þín
við eftirfarandi spurningum geta
gefið vísbendingu:

Að heyra vel á ný

1.

Áttu erfitt með að heyra sömu hljóð og aðrir
heyra svo sem fuglasöng?
2. Hváirðu oft?
3. Hækkarðu oft það mikið í sjónvarpi eða
útvarpi að öðrum finnist það óþægilegt?
4. Finnst þér aðrir muldra?
5. Hefurðu són í eyrunum?
6. Biðurðu aðra stundum að segja þér hvað sagt
var á fundum sem þú varst á?
7. Áttu erfitt með að skilja þegar þú talar í síma?
8. Ef kliður er áttu þá erfitt með að ná því
sem er sagt?
9. Hefurðu verið að staðaldri í miklum hávaða
og þá sérstaklega í vinnunni?
10. Heyrirðu varla þegar dyrabjallan eða
síminn hringja?
11. Finnst þér auðveldara að skilja raddir karla
en kvenna?

Með heyrnartækjum má bæta úr algengustu gerð heyrnarskerðingar.
Heyrnarskerðing er jafn mismunandi eins og við erum mörg. Sem betur
fer þá má forrita heyrnartækin þannig að virkni þeirra er sniðin að heyrn
þess sem notar þau. Auk þess hafa þau fjölbreytta eiginleika, þau bæta
t.d. talskilning þar sem kliður er með því að sía frá síbyljuhljóð
með stefnuvirkni. Tækin eru sjálfvirk þannig að notandinn þarf ekkert
að gera annað en að kveikja á þeim og setja þau upp.
Flest heyrnartæki eru mjög fíngerð þannig að það ber mun meira á
heyrnarskerðingu hjá þeim sem er án heyrnartækja en hjá þeim
sem notar þau.

Er ástæða til að skerpa heyrnina?

Eftir hverju ertu að bíða?
Fólk líður fyrir heyrnarskerðingu að meðaltali í um 7 ár áður en það leitar
aðstoðar. Er það ekki óþarfi? Heyrnarmæling tekur aðeins um hálftíma
og smágerð heyrnartæki geta lagað heyrnina með því að magna aðeins
þá tíðni sem þarf til leiðrétta skerðinguna. Þá getur heyrnin orðið eðlileg
á ný og maður farið að lifa betra lífi í nánara sambandi við fólk.

ReSound gerir gæfumuninn
ATH: Heyrnatæki eru niðurgreidd af SÍ og einnig af sumum stéttarfélögum
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Íslensku
samfélagi
stafar ekki
ógn af af innflytjendum, fjölmenningu
eða trúarbrögðum.
Íslensku samfélagi
stafar ógn af öflum
sem telja sig yfir aðra
hafna.

Aðsent

Fyrir hvað stendur
íslenskt samfélag?

Í

slenskt samfélag stendur frammi
fyrir mörgum áskorunum í dag.
Byggja þarf upp heilbrigðiskerfið, gera þarf húsnæðismarkaðinn aðgengilegri,
taka þarf á málefnum ungs fólks og
barnafjölskyldna sem og málum
öryrkja og aldraðara. Spurt er um
siðferði stjórnmálamanna, aðgerðarleysi stjórnvalda og velferðina í samfélaginu.
Áskoranirnar eru fleiri. Á sama
tíma og barist er fyrir frekari jöfnuði
og velferð í samfélaginu verður vart
við vaxandi fordóma og þjóðernisrembing í íslensku samfélagi og
uppgang afla sem standa fyrir
skoðanir sem fela í sér mismunun
vegna uppruna, þjóðernis, trúar,
menningar eða annarra þátta sem
einkenna líf og lífsstíl einstaklinga.
Sú þróun er áhyggjuefni.
Íslensku samfélagi stafar ekki ógn

af innflytjendum, fjölmenningu
eða trúarbrögðum. Íslensku samfélagi stafar ógn af öflum sem telja
sig yfir aðra hafna vegna þjóðernis,
kynþáttar, litarhafts, trúarbragða,
menningar eða annarra slíkra þátta
og leggja þannig undirstöður þess
sem gera samfélög heilbrigð og góð
eru í hættu. Á umrótartímum eins
og þeim sem við stöndum núna
frammi fyrir er þörf fyrir sterkan
jafnaðarmannaflokk á Íslandi.
Grunngildi
jafnaðarstefnunnar
sem kveða á um frelsi, jafnrétti og
samstöðu hafa sjaldan átt meira erindi við Íslendinga en í dag.
Helsta verkefnið framundan er
að endurmóta íslenskt samfélag
í anda hugsjóna jafnaðarmanna,
samfélag þar sem grundvallar lífsgæði almennings eru tryggð, þar
sem fólk getur lifað mannsæmandi
lífi og grunnstoðirnar eru í lagi og

Sema Erla Serdar, formaður
Samfylkingarinnar í Kópavogi.

réttlæti, velferð og mannréttindi
eru tryggð. Áskorunum fylgja líka
tækifæri og tækifærið er núna.
Fátt ræður fremur örlögum um
framtíð okkar og komandi kynslóða
en hvernig staðið er að uppbyggingu í samfélaginu. Það samfélag
sem við byggjum á ekki að vera
samfélag sem elur á þjóðernisrembingi og ótta við nágrannann

heldur samfélag sem byggist á umburðarlyndi, samstöðu og jöfnuði.
„Það ber að viðurkenna, að hver
maður sé jafnborinn til virðingar
og réttinda, er eigi verði af honum
tekin, og er þetta undirstaða frelsis,
réttlætis og friðar í heiminum. Hafi
mannréttindi verið fyrir borð borin
og lítilsvirt, hefur slíkt í för með sér
siðlausar athafnir, er ofboðið hafa
samvisku mannkynsins, enda hefur
því verið yfir lýst, að æðsta markmið almennings um heim allan sé
að skapa veröld, þar sem menn fái
notið málfrelsis, trúfrelsis og óttaleysis um einkalíf og afkomu.“

Kópavogsblaðið

Anarkía

Opnun
sýningar

Hljómsveitin Godchilla sló í gegn við
opnun listasýningar Bjarna Sigurbjörnssonar og Jóns Óskars í Anarkíu á
dögunum.

Gestir skemmtu sér vel við opnun
listasýningar Bjarna og Jóns Óskars í
Anarkíu.

Tíminn flýgur

Gömul
mynd frá
Nesti
í Fossvogi

Viltu gera
eitthvað
skemmtilegt
í sumar?

Karl Smith sendi okkur þessa mynd
sem tekin var frá Nesti í Fossvogi árið
1985. Tíminn líður hratt og margt hefur
breyst á þessum slóðum frá því þessi
mynd var tekin. Mynd: Karl Smith.

Á döfinni

PIPAR\TBWA - SÍA

Fyrirlestraröð
í Borgum,
safnaðarheimili
Kópavogskirkju

Þú getur sótt um sumarstarf hjá Kópavogsbæ
Til að sækja um sumarstarf þarftu að fara inn á vef Kópavogsbæjar,
kopavogur.is. Þar finnur þú líka allar nánari upplýsingar um störfin sem
eru í boði.
• Skilyrði fyrir ráðningu er að eiga lögheimili í Kópavogi.
• Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri (fæddir 1998 eða fyrr).

kopavogur.is

K

ópavogskirkja mun standa
fyrir fyrirlestrum öll þriðjudagskvöld í apríl sem og
þriðjudaginn 3.maí. Þriðjudaginn 5.apríl verður fjallað um guðfræðistef í tónlist Nick Cave og
Bob Dylan. 12.apríl verður rætt
um mikilvægi trúaruppfræðslu í
fjölmenningasamfélagi. 19. apríl
verður helgað fyrirgefningunni.
26. apríl verður fjallað um tilurð
þess að Biblían varð almenningseign á Íslandi og áhrif boðskaps
hennar á sálmaskáldið Sr. Valdimar Briem. Að lokum verður
þriðjudagskvöldið 3. maí helgað
áhrifum úr boðskap Davíðssálma Gamla testamentisins á
þýska guðfræðinginn Dietrich
Bonhoeffer og á vistfræði samtímans. Öll fyrirlestrarkvöldin
hefjast klukkan 20:00 að Borgum,
safnaðarheimili Kópavogskirkju.
Allir velkomnir, kaffi og kleinur í
boði.

Kópavogsblaðið
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FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

bygg.is

Lundur 17-23

Vindakór 10-12

NÝTT
Fossvogsdalnum í Kópavogi
Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum.
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru.
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s.
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Naustavör 8-12

NÝTT
Útivistarparadísinni í Kórahverfi

Afhending við kaupsamning

Skoð
teiknin ið
ar
á byggg
.is

Afhending við kaupsamning

NÝTT
Bryggjuhverfinu í Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG
eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum
og AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri.
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum.
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Langalína 28-32

Afhending við kaupsamning

NÝTT

Sjálandi í Garðabæ
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum
AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

FJÁRFESTING
REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

FASTEIGNASALA

METNAÐUR
Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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HK fréttir
Sjálfboðaliðar

Takk fyrir
þitt framlag
Takk sjálfboðaliðar!

Stjórnarseta í aðalstjórn, deildarstjórn, barna- og unglingaráði, ráðum –
Nefndarseta – Fararstjórn – Mótstjórn – Tímavörður – Dómgæsla – Sjoppuvakt –
Ritari á leik – Liðstjórn – Umsjón með búningum – Umferðarstjórnun – Uppsetning og undirbúningur
fyrir leiki, mót og aðra viðburði – Umsjón og skipulag með herra- og kvennakvöldum – Smyrja nesti
fyrir iðkendur/leikmenn – Umsjón með heimaleikjum – Kynnir á leikjum/mótum – Ruslatínsla –
Umsjón með fjáröflunum – Senda út fréttatilkynningar – Myndataka – Fundarstjórn – Fundarhöld –
Myndbandsupptökur – Stuðningsmenn - Miðasala – Uppsetning auglýsingaskilta – Gæsla –
Öryggisgæsla – Flagga – Innkaup fyrir sjoppu – Tiltekt eftir leiki/mót/viðburði – Gólflögn – Þrif Umsjón leikskýrslna – Skrifa fréttir af starfinu – Umsjón með heimasíðu flokks/deildar –
Kynningarstarf – Fyrirlestrar – Samskipti við sérsambönd – Akstur í keppnisferðum – Foreldravakt –
Umsjónarmaður flokks – Gjaldkeri flokks – Dósasöfnun – Fjáröflun

F

ramlag sjálboðaliða er
órjúfanlegur þáttur í starfi
HK. Án þeirra framlags
væri HK ekki til.
Hér til hliðar eru listuð upp
brot af þeim störfum sem sjálfboðaliðar hafa lagt til félagsins.

Viltu aðstoða eða taka
þátt í starfinu?

Ekki hika við að hafa samband við skrifstofu félagsins,
hk@hk.is og hún mun leiða þig
á réttan stað.

handbolti

4.flokkur kvenna
bikarmeistari
HK varð bikarmeistari í 4. flokki
kvenna (eldri) 28. febrúar sl. eftir
sigur á Fram 21-20 í æsispennandi og framlengdum leik. Staðan að
loknum venjulegum leiktíma var
18-18 en Fram var yfir í hálfleik 1110. Jafnt var á flestum tölum í leiknum en að lokum hafði HK sigur.
Birta Rún Grétarsdóttir leikmaður
HK var valin maður leiksins en hún
skoraði 9 mörk í leiknum.
HK óskar stelpunum og þjálfurum
flokksins innilega til hamingju með
titilinn.

Blak

HK deildarmeistarar í blaki
HK tryggði sér deildarmeistaratitil karla í blaki 11.mars sl. með
því að sigra Stjörnuna örugglega í
Garðabænum, 3-0.
HK á ennþá eftir að spila einn leik
í deildarkeppninni áður en að
undanúrslit
Íslandsmótsins
hefjast, en þau fara fram í apríl.
HK liðið hefur 50 stig í efsta sæti
en þar á eftir koma Stjarnan með
38 stig, KA með 30 stig og Þróttur
N. með 29 stig. Þessi lið munu taka
þátt í undanúrslitum Íslandsmótsins og hafa HK og Stjarnan tryggt
sér heimaleikjarétt í úrslitakeppninni.

Borðtennis

Bjarni og Kolfinna Íslandsmeistarar í tvenndarkeppni

F

eðginin Bjarni Þorgeir Bjarnason og Kolfinna Bergþóra
Bjarnadóttir úr HK urðu
Íslandsmeistarar í tvenndarkeppni
á fyrri degi Íslandsmótsins, sem
fram fór í TBR húsinu 12.mars
síðastliðinn.
Bjarni og Kolfinna sigruðu Kára
Ármannsson og Aldísi Rún Lárusdóttur úr KR 3-1 í úrslitaleiknum.
Frábær árangur hjá þeim og óskar
HK þeim innilega til hamingju með
glæsilegan árangur.

Kolfinna Bergþóra Bjarnadóttir.

Gunnþór Hermannsson hefur starfað
sem sjálfboðaliði hjá HK síðan 1992.
Með honum á myndinni er Sigurjón
Sigurðsson, formaður HK, sem einnig
er sjálfboðaliði hjá félaginu.

Deildir innan HK

Dans

Knattspyrna

Borðtennis

Blak

Taekwondo

Bandý

Handbolti
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Umræðan

Þjónusta við Kópavogsbúa – Verslum í heimabyggð

Stöðutaka
á Facebook

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

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA
Ingibjörg Hinriksdóttir

Bara svo það sé á hreinu þá hef ég
aldrei verið hamingjusamari.

Vinnum fyrir öll tryggingafélög
Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 5711133

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

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

Kópavogsblaðið

Arnþór Sigurðsson

Næsta blað kemur út
þann 9. apríl.
kopavogsbladid@kopavogsbladid.is
www.hsbolstrun.is
www.hsbolstrun.is
Sími 544 5750
Sími 544 5750

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

Í kvöld var haldinn fundur hjá
Frjálsíþróttadeild Breiðabliks um
byggingu frjálsíþróttahúss. Fundurinn var fjölmennur og voru
umræður mjög góðar. Það er langt
síðan að ég sat svona fjölmennan
fund þar sem svona mikill einhugur var um málefnið. Vonandi
sjáum við húsið rísa í nánustu
framtíð. Takk fyrir mig Eiríkur
Mörk Valsson

Þjónusta við Kópavogsbúa – Verslum í heimabyggð
Tónleikar

Vortónleikar
Skólahljómsveitar
Kópavogs

kallinn sem A sveitin flutti með glæsibrag. B sveitin var næst á svið og í
þeirri hljómsveit eru nemendur úr
6. – 8. bekk og komin aðeins lengra
í sínu tónlistarnámi. Þau fluttu m.a.
lög úr kvikmyndunum um Harry
Potter og Pirates of the Caribbean.
Stjórnandi þeirrar sveitar undanfarin þrjú ár er Þórður Magnússon.
Elstu nemendurnir skipa C sveitina
og luku þau tónleikunum með sinni
alkunnu færni og léku meðal annars
forleikinn „Light Cavalry“ sem var algjörlega hápunktur tónleikanna.
Að baki svona stórum tónleikum
liggur mikil vinna sem nemendur,

kennarar og stjórnendur Skólahljómsveitarinnar hafa skilað með miklum sóma auk þess sem foreldrafélag SK leggur fram mikla vinnu
í aðdragandum. Næsta verkefni hjá
Skólahljómsveit Kópavogs er þátttaka elstu sveitarinnar í tónlistarhátíðinni Tectonics í Hörpu þann 15.
apríl, en á þeirri hátíð er nútímatónlist á hávegum höfð. Hljómsveitin
mun í samvinnu við Skólahljómsveit
Árbæjar og Breiðholts frumflytja
glænýtt tónverk eftir Inga Garðar Erlendsson sem samið var sérstaklega
fyrir þetta tilefni.

Steinunn Arnþrúður
Björnsdóttir

Hugsa til Brussel þar sem ég bjó í
tvö hamingjurík ár. Fæðingarborg
yngri sonarins. Bjó nálægt
Zaventem, fór iðulega um
Malbaek stöðina. Í hvert sinn sem
ég lít á fréttirnar trítla tár úr
augunum. Þakklát að Íslenskir
vinir og kunningjar eru heilir á
húfi, óendanlega sorgmædd vegna
allra hinna. Skortir orð.

Hafsteinn Karlsson
Bassaleikarar C sveitar ásamt kennaranum sínum, tilbúnir fyrir tónleikana.
A sveit SK á sviðinu í Háskólabíói.

Þ

að var mikið fjör og spenna í
loftinu sunnudaginn 6. mars
þegar um 160 prúðbúnir
hljóðfæraleikarar af yngri kynslóðinni léku á vortónleikum Skólahljómsveitar Kópavogs í Háskólabíói. Tónleikarnir eru öðrum þræði
uppskeruhátíð hljómsveitarinnar
þar semhljóðfæraleikararnir koma
fram og sýna afrakstur vinnu sinnar
undanfarna mánuði og búið að æfa
vel og undirbúa tónleikana af
kostgæfni. Eftirvæntingin er alltaf

mest í hjörtum þeirra yngstu sem
eru mörg hver að stíga sín fyrstu
skref á tónleikapallinum.
Í upphafi tónleikanna lagði hópur
yngstu nemendanna - A sveitin
- línurnar fyrir tónleikana með einkennislagi Star Wars myndanna,
því kvikmyndatónlist var ríkjandi á
tónleikum dagsins. A sveitin, sem
var með fjögur lög á sinni efnisskrá
átti einnig eitt af tónskáldum dagsins, því Elsa Lóa McLemore, 10 ára
samdi lagið um Skemmtilega Bros-

Ólöf, Saga, Rakel og Lilja á leið inn á svið.

Í Salaskóla er starfandi faghópur
um ADHD-nemendur. Myndbandið „Allir geta eitthvað, enginn
getur allt“ er afrakstur hugmyndafræði og vinnu faghópsins í vetur.
Vinna faghópsins byrjaði með
fræðslu um ADHD á starfsmannafundi og í kjölfarið var alþjóðlegi
ADHD-dagurinn haldinn hátíðlegur hér í Salaskóla. Þann dag
fengu allir nemendur tækifæri til
að segja bekkjarfélögum sínum
frá því hverju þær væru góðir í. Í
kjölfarið kviknaði hugmyndin að
því að gera myndbandið. Hópur
stelpna á miðstigi málaði bakgrunninn í myndbandinu.
Nemandi í 5.bekk teiknaði
persónurnar. Nokkrum textum
frá nemendum, frá ADHD-deginum, hefur verið blandað saman.
Upplesarar eru líka nemendur í
Salaskóla.

161657
•

SÍA
•

PIPAR\TBWA

Fjölskyldan saman
í sund um páskana
Um páskana er opið sem hér segir:
Sundlaug Kópavogs

Sundlaugin Versölum

Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470

Versölum 3
Sími 570 0480

24. mars, skírdag

08:00–18:00

08:00–18:00

25. mars, föstudaginn langa

10:00–18:00

10:00–18:00

26. mars, laugardag

08:00–18:00

08:00–18:00

27. mars, páskadag

LOKAÐ

10:00–18:00

08:00–18:00

LOKAÐ

virka daga

06:30–22:00

06:30–22:00

um helgar

08:00–18:00

08:00–18:00

28. mars, annan í páskum
Annars er opið:

kopavogur.is

