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OKKAR KÓPAVOGUR

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

17. JÚNÍ

400 hugmyndir bárust Fjölbreytt og metnaðarfull
í Okkar Kópavogur
þjóðhátíðardagskrá í Kópavogi

T

æplega 400 hugmyndir bárust
í hugmyndasöfnun í verkefninu Okkar Kópavogur en hugmyndasöfnun lauk þann 31. maí.
Hugmyndum var safnað á vef verkefnisins en einnig voru haldnir fimm
íbúafundir þar sem þátttakendur
lögðu til hugmyndir, ræddu og
kynntu og sameinuðust á hverjum
fundi að lokum um tíu hugmyndir.
Þátttaka í verkefninu hefur verið
vonum framar og margar spennandi hugmyndir komnar í pottinn,
að því er segir í tilkynningu frá
Kópavogsbæ.
Sumar hugmyndir sem sendar
voru inn eru góðar og einfaldar í
framkvæmd en falla utan skilgreiningar á verkefninu. Ákveðið hefur
verið að bregðast við þeim, til dæmis
að setja upp hjólaviðgerðastand við
áningarstað hjá Kópavogstúni og
koma hárþurrkum fyrir í karlaklefum
sundlauga í Kópavogi.
Matshópur Kópavogsbæjar mun
nú meta hugmyndirnar sem komið
var á framfæri út frá fyrirfram gefnum skilyrðum. Hópurinn mun stilla
upp allt að 20 hugmyndum í hverju
hverfi fyrir kosningar í haust, og
verða allt að 10 þeirra af íbúafundunum. Næsta hlutverk íbúa bæjarins,

H

aldið verður upp á 17. júní
í Kópavogi með metnaðarfullri dagskrá sem stendur
allan daginn og fram á kvöld. Dagskrá þjóðhátíðardagsins hefst með
skrúðgöngu sem hefst við Menntaskólann í Kópavogi klukkan 13.30
og lýkur á Rútstúni þar sem við tekur hátíðar- og skemmtidagskrá sem
stendur frameftir degi. Stórtónleikar hefjast á Rútstúni kl. 19.30.

16 ára og eldri, er að forgangsraða
verkefnum í einu hverfi í haust, út
frá fjármagni þess hverfis. Hverfunum er úthlutað fjármagni í takt við
íbúafjölda en alls verða 200 milljónir
settar í að framkvæma verkefnin.
Framkvæmd verkefna hefst á
þessu ári og lýkur á því næsta enda
verkefnið til tveggja ára. Þess má
geta að hugmyndum sem falla utan
ramma verkefnisins Okkar Kópavogur verður haldið til haga. Þær
geta nýst í aðra vinnu á vegum Kópavogsbæjar, til dæmis í vinnu hverfisáætlana og samgöngustefnu Kópavogsbæjar.
Nánari upplýsingar um
Okkar Kópavogur:
www.kopavogur.is/okkarkopavogur

Dagskrá 17. júní í
Kópavogi verður með
eftirfarandi hætti:

Hið árlega 17. júní hlaupið fyrir
börn í 1. -6. bekk verður við Kópavogsvöll og hefst það kl. 10:00
Sannkölluð fjölskyldustemning
þar sem allir fá verðlaunapening.
Skátafélagið Kópar leiðir skrúðgönguna sem leggur af stað frá
Menntaskólanum í Kópavogi
klukkan 13.30 og lýkur henni á
Rútstúni, en þar tekur við hátíðarog skemmtidagskrá.
Theodóra Þorsteinsdóttir formaður bæjarráðs flytur ávarp,
fjallkonan fer með ljóð og nýstú-

dent flytur hugleiðingar ungs fólks
á þjóðhátíðardegi. Skólahljómsveit
Kópavogs leikur ættjarðarlög undir fánaborg frá Skátafélaginu Kópum. Hljómsveitin Pollapönk stígur
á stokk áður en persónur úr Latabæ mæta á svæðið. Alda Dís tekur
lagið og Örn „Afi“ Árnason skemmtir
börnunum. Þær Selma Björnsdóttir
og Regína Ósk taka vel valin ABBA
lög og veðurguðinn Ingó klárar dagskemmtunina.
Auk dagskrár á stóra sviðinu er
ýmislegt annað til skemmtunar. Á
Rútstúni verða hoppukastalar, tívolítæki og stórt tjald með leiktækjum
fyrir börn á aldrinum 0-5 ára. Götu-

Á DÖFINNI

leikhús Kópavogs skemmtir í
skrúðgöngunni, Hjálparsveit Skáta
í Kópavogi verður með búnaðarsýningu við enda Vallargerðisvallar,
boðið verður upp á andlitsmálun
og íþróttafélögin sjá um veitingasölu á svæðinu.
Líkt og undanfarin ár verður dagskrá á túninu við Gerðarsafn. Þar
munu Skapandi sumarstörf vera
með ýmsar uppákomur, teymt
verður undir börnum á hestum,
andlitsmálun, hoppukastalar og
leiksvæði fyrir börnin.
Kaffihlaðborð á vegum íþróttafélagsins Glóðar hefst kl. 14.00 í
félagsmiðstöðinni Gjábakka. Þar
verða tónlistaratriði frá Skapandi
sumarstörfum en einnig munu
Selma Björnsdóttir og Regína Ósk
syngja ABBA lög.
Um kvöldið verða stórtónleikar á
Rútstúni. Þeir hefjast kl. 19.30 og
standa til kl. 22:00. Fram koma
Agnes, Glowie, Úlfur Úlfur, Skálmöld og Sálin.

Útijóga og jazz
TÍMINN LÍÐUR

Bryggjudagur við Kópavogsbryggju árið 2008
þeir sem eiga jógadýnu geta tekið
hana með, teppi eða handklæði
dugar líka vel“ segir Helga Einarsdóttir, jógakennari. Að loknum jógatímanum eða klukkan 16 hefjast
jazztónleikar á svölum aðalsafns
Bókasafns Kópavogs en það er hinn
góðkunni Kópavogsbúi Björn Thoroddsen sem mun skemmta gestum.
Léttar veitingar verða til sölu á vegum
Garðskálans sem flytur sig upp á
svalir en þátttaka í jógatímanum svo
og aðgangur að tónleikunum eru
ókeypis.

F

jölskylduskemmtunin Bryggjudagur var haldinn hátíðlegur á
Bakkabraut þann 31. maí árið
2008. Greint var frá hátíðinni hér í
Kópavogsblaðinu. Íbúar við Bakka-

braut stofnuðu hverfisfélagið Bryggjuhús sem skipulagði hátíðina sem
haldin var með stuðningi Kópavogsbæjar og fleiri aðila. Mireyja Samper hélt utan um skipulagningu og
hátíðin var vel sótt. Þetta var í þriðja

Merki og letur
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Metnaðarfull sýning

Að loknum 10. bekkjarprófum
hjá nemendum Waldorfskóla í
Lækjarbotnum í Kópavogi var
tekist á við mjög metnaðarfullt
verkefni, að setja upp leikritið
Aurasálina eftir franska leikskáldið Molíere, klassískur gamanleikur frá 17. öld.
Margir skólar setja upp stutta
leikþætti eða leikrit, og framhaldskólarnir setja upp leikrit sem
telja verður að séu valin með
tilliti til þess að fá að áhorfendur, s.s. eins og t.d. Rocky Horror Show eða Litla hryllingsbúðin.
Það er því bæði metnaðarfullt og
listrænt verkefni hjá nemendum
Waldorfskóla að sýna Aurasálina.
Þessi sami bekkur hefur áður tekist á við krefjandi verkefni, eins
og t.d. Draum á Jónsmessunótt

fyrir nokkrum árum. Sýningarnar
fóru fram í gömlum herbragga frá
stríðsárunum, sem gerður hefur
verið í stand fyrir félagslíf skólans,
og tekist aðdáanlega. Það man
enginn eftir því stundinni lengur
að hann situr í bragga, leikgleði
krakkanna en jafnframt agaður
leikur þeirra sá um það.
Kerstin Anderson, umsjónarkennari, segir að í skólanum
sé tekist á við verkefni eins og
handverk, leiklist og önnur listform en Waldorf-skólar hafa það
að markmiði að efla allar hliðar
manneskjunnar. Það sé ótrúlegt
að sjá hversu frelsandi það sé fyrir krakkana að æfa sig á leiksviði í
að vera ástfangin, sýna reiði, gleði
og aðrar tilfinningar. Textinn er
nokkuð strembinn en krakkarnir

leystu það aðdáanlega.
Til hamingu krakkar, þetta var
virkilega skemmtileg sýning, ég
einfaldlega bíð spenntur eftir
næstu uppfærslu.
Í helstu hlutverkum voru:
Harpagon lék Númi Davíðsson,
Elise, dóttir Harpagons lék Hilda
Björk Daníelsdóttir, Cléante, sonur Harpagons lék Niko Branolte,
La Fléche, þjónn lék Arild Sigfússon, Kokkur og kúskur lék Óskar Grönholm, Ansélme lék Sturla
Sólveigarson, Valére, sonur hans
Ansélme lék Illugi Sólveigarson,
Mariane, dóttir Ansélme lék Ilmur Eiríksdóttir og Símon, lögregluþjónn lék Hákon Gíslason.
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S

igurður Sveinsson hjá Lifandi
Mynd heldur úti frábærri síðu
á Facebook undir heitinu
Kópavogur TV. Þar má finna
áhugaverð myndbönd frá ýmsum
tímum úr Kópavogi. Óhætt er að

Ég – Verkstjórinn / millistjórnandinn (Lota 1)
hefst 22. september 2016.

Nánari upplýsingar veitir Kristján Óskarsson,
kro@nmi.is

Leikararnir í Aurasálinni eftir Moliere.

Waldorfskóla í Lækjarbotnum:

Viltu verða góður stjórnandi?

Aðilar að VSSÍ geta sótt um styrk í menntasjóð
VSSÍ og SA fyrir allt að 80% af námskeiðsgjaldi.
Umsóknareyðublöð eru á www.vssi.is

JÚNÍ 2008

6. tbl. 4. árg.

Merki án slagorðs

Merki með slagorði

Verk- og stjórnendanám er fjarnám fyrir starfandi
og verðandi millistjórnendur í framleiðslu- og
þjónustufyrirtækjum.
Markmiðið er að gefa þátttakendum tækifæri á
að stunda stjórnendanám á sínum forsendum,
auka faglega og hagnýta þekkingu á mannauðsstjórnun með því að efla þekkingu, leikni og hæfni.

og síðasta skiptið sem Bryggjudagurinn var haldinn hátíðlegur en
hátíðin lagðist af, af ýmsum ástæðum, rétt eins og Hamraborgarhátíðin
sem ekki hefur verið haldin í nokkur
ár.

Merki og letur

M

enningarhúsin í Kópavogi
fagna löngum sólargangi
með útijóga og jazztónleikum þann 18. júní. Á útivistarsvæði
við Menningarhúsin hefst opinn
jógatími undir berum himni klukkan
15 en það er Helga Einarsdóttir jógakennari sem leiðir tímann. Helga
hefur kennt óhefðbundið jóga á Írlandi síðastliðið ár og segir alla geta
tekið þátt í tímanum. „Þátttakendur
þurfa að vera í frekar þægilegum
fötum en við verðum á grasinu svo
dýna er ekki endilega nauðsynleg en

Helga Einarsdóttir, jógakennari, leiðir útijóga.
Allir geta tekið þátt.

Starfsmenntasjóður
SA og VSSÍ

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

mæla með nýjasta myndbandinu
á Kópavogur TV en þar er sýnd
upptaka frá framkvæmdunum við
hinn nýja Arnarnesveg sem nú er
verið að vinna við. Gaman er að sjá
hvernig vegurinn mun liggja.

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT 14. JÚLÍ
SKIL Á AUGLÝSINGUM OG EFNI Í BLAÐIÐ ER FYRIR 10. JÚLÍ

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.

Hátíðarhöld í Kópavogi

17. júní
Dagskrá

Kópavogsvöllur | 10.00-11.00
17. júní hlaup fyrir börn í 1.-6. bekk á Kópavogsvelli.
Skrúðganga | 13.30
Skrúðganga frá Menntaskólanum í Kópavogi að
Rútstúni. Skátafélagið Kópar og Skólahljómsveit
Kópavogs. Nýstúdent og Fjallkona leiða gönguna.
Skrúðgangan leggur af stað kl. 13.30.

Kl.14.00 - 18.00

Hátíðar- og skemmtidagskrá
á Rútstúni
Kynnar: Gísli Grímsson og Torfi Guðbrandsson

Hátíðardagskrá
hefst klukkan 14.00

Rútstún | 14.00-18.00
Götuleikhús Kópavogs verður á flakki með alls kyns
sprell. Leiktæki, barnatjald fyrir 0-5 ára, hoppukastalar,
veltibíll, andlitsmálun og fleira.
Íþróttafélögin verða með sölutjöld á Rútstúni.
Hjálparsveit skáta í Kópavogi verður við enda Vallargerðisvallar. Klifurveggur og sveitin sýnir tæki og
búnað.
Útisvæði við Menningarhús Kópavogs
Gerðarsafn og Garðskálinn verða opin kl. 11-17.
Leiktæki fyrir börnin, Skapandi sumarstörf, Krakkahestar, andlitsmálun og fleira.
Gjábakki | 14.00-16.00
Hátíðarkaffi í félagsmiðstöðinni Gjábakka.
Fjáröflun íþróttafélagsins Glóðar.
Kaffihlaðborð kr. 2.500, frítt fyrir 12 ára og yngri.
Atriði frá Skapandi sumarstörfum.
Regína Ósk og Selma Björnsdóttir flytja ABBA lög.

Skólahljómsveit Kópavogs spilar
undir stjórn Össurar Geirssonar
Theódóra S. Þorsteinsdóttir,
formaður bæjarráðs, flytur ávarp
Nýstúdent flytur ávarp
Fjallkona flytur ljóð

Skemmtidagskrá
hefst klukkan 14.30
Pollapönk
Alda Dís
Íþróttaálfurinn og Solla stirða
Sigurvegari söngkeppni félagsmiðstöðva
Kópavogs
Örn „Afi“ Árnason
Sylvía Erla Melsteð
ABBA, Regína Ósk og Selma Björnsdóttir
Ingó Veðurguð

Stórtónleikar á Rútstúni kl. 19.30
Agnes Glowie Úlfur Úlfur Skálmöld Sálin

Nánari upplýsingar á www.kopavogur.is
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GAMLA MYNDIN

Úr fórum Héraðsskjalasafns Kópavogs

Þ

essi mynd er tekin í Hamraborg 12. júní árið 1996 og er
því tvítug um þessar mundir.
Hún kemur úr safni Voga og er ljósmyndarinn óþekktur.
Á þessum 20 árum hefur margt
breyst í Hamraborginni. Rétt utan
myndar vinstra megin voru enn
tvær brýr yfir gjánna, þá var ekki
búið að byggja yfir hana, gera
Hálsatorgið og reisa byggingarnar
sem á henni standa. Önnur þeirra
er nú fyrirhugað framtíðarhúsnæði

bæjarskrifstofa Kópavogs. Salurinn,
tónlistarhús og núverandi bygging
Bókasafns Kópavogs, hafa enn ekki
risið þegar þessi mynd er tekin en
Gerðarsafn var orðið tveggja ára. Útilistaverk Gerða Helgadóttur er enn
á hringtorginu.
Þar sem húsið hægra megin stendur, en það er Hamraborg 2 og 4 hinu
megin við það, standa núna Tónlistarsafn Íslands og Molinn, ungmennahús. Fyrir aftan þau er nú
komið safnaðarheimili Kársnes-

sóknar. Þessi starfsemi kom öll til
árið 2009.
Fyrir miðri mynd má svo sjá Kópavogskirkju, helsta einkenni Kópavogsbæjar. Hún var vígð árið 1962.
Þótt myndin sé ekki eldri en síðan
1996 sýnir hún vel hve hratt umhverfið þróast og breytist í lifandi
samfélagi. En um leið áréttar hún
nauðsyn þess að ekki gleymist
hvernig umhorfs var áður svo hægt
sé að varða þróunina og sjá hver
áhrif okkar eru.

SKEMMDIR

Vitni
óskast

ÓTAKMARKAÐUR
LJÓSLEIÐARI

T

ÓTAKMARKAÐUR
FARSÍMI + 4GB

WWW.HRINGIDAN.IS - 525 2400

X9MM.indd 1

orf sem nýbúið var að leggja
við Þorrasali 13-15 helgina
3-5 júní var rifið upp og hent
niður ásamt steinum á 26 ára gamla
Mercedes Benz bifreið sem er í miklu
uppáhaldi hjá eiganda sínum og er
aðeins ekið á sumrin. Bifreið þessi
lítur sérlega vel út en er þó nokkuð
skemmd eftir þetta. Óskað er eftir
vitnum að gefa sig fram við Ragnheiði í síma 861-1714 eða lögreglu.

Á DÖFINNI

SAMSTARF

Breiðablik og HK í samstarf
Þriggja
daga mót
Votta Jehóva

D

2.6.2016 13:04:43

agana 17. til 19. júní næstkomandi halda Vottar Jehóva
á Íslandi árlegt þriggja daga
mót sitt í íþróttahúsinu Digranesi í
Kópavogi. Í þrjá áratugi samfleytt,
eða allt frá árinu 1987, hafa þeir
haldið mót sín á þessum stað í Kópavogi. Á fáeinum klukkustundum
fyrir hvert mót breyta sjálfboðaliðar íþróttasalnum í mótstað sem
tekur um 500 manns í sæti. Strax að
mótinu loknu er allt fært í sama horf
aftur. Þema mótsins í þetta sinn er
„Verum Jehóva trú“. Sams konar mót
og með sömu dagskrá eru haldin
um allan heim. Allir eru velkomnir
alla dagana en ræða, sem einkum
er hugsuð fyrir almenning, verður
flutt sunnudaginn 19. júní kl. 11:20
og nefnist „Hvenær sigrar kærleikurinn hatrið?“ Nánari upplýsingar
um dagskrána er að finna á www.
jw.org.

Óli Þór Júlíusson, íþróttastjóri HK og Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Breiðabliks handsala samkomulagið á milli
félaganna.

K

nattspyrnudeildir Breiðabliks
og HK hafa gert með sér samkomulag um samnýtingu og
samstarf félaganna um knattspyrnuaðstöðu á Salavelli og í Fagralundi
í 4., 5., og 6. flokki karla og kvenna
fyrir sumarið 2016.
Samkomulag þetta er gert með
hagsmuni foreldra og iðkenda á

viðkomandi svæðum að leiðarljósi.
Nánari upplýsingar um æfingatíma þessara flokka og annarra hjá
félögunum má finna á heimasíðum
hvors félags fyrir sig (breidablik.is
og hk.is).
Fyrir vikið verður engin HK-vagn
í sumar.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Nýjar og glæsilegar íbúðir fyrir 60 ára og eldri

Kópavogstún 5 nýkomið í sölu

60+
NÝTT
Í SÖLU!

BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 810
3
DADI@101.IS

VERÐDÆMI

Íbúð 401, 3 herb. 92,3 m2
með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni
fylgir stæði í bílakjallara.

Glæsilegar og vandaðar 2ja–3ja
herbergja íbúðir við Kópavogstún 3–5
fyrir 60 ára og eldri, í 6 hæða lyftuhúsi.
Flestar með stæði í bílageymslu. Stutt
í samgönguæðar og alla þjónustu s.s.
sundlaug, banka, bókasafn ofl.
Kópavogstún 3 er tilbúið til afhendingar
núna og Kópavogstún 5 í júní/júlí.
Íbúðirnar eru fullbúnar með vönduðum
sérsmíðuðum innréttingum. Flísar á
salerni og þvottahúsgólfi en án annarra
gólfefna.

VERÐ: 43.900.000 KR.

VERÐDÆMI

Íbúð 305, 3 herb. 100,1 m2
með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni
fylgir stæði í bílakjallara.

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé
að loka svölum. Traustur byggingaraðili.
Sjá nánar á kopavogstun.is.

VERÐ: 43.900.000 KR.

PIPAR\TBWA • SÍA

www.kopavogstun.is

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík
fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is.

www.javerk.is
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TÍMAMÓT

Afmælishátíð
Gerplu

V

orsýning Íþróttafélagsins
Gerplu fór fram í byrjun mánaðarins og fagnaði Gerpla
45 ára afmæli með því að setja upp
Ávaxtakörfuna þar sem áhersla er
lögð á jafnrétti allra. Flest allir iðkendur félagsins þekkja til leikverksins og var því sýningin skemmtilegri fyrir vikið. Að þessu sinni fékk
Gerpla til liðs við sig Skólahljómsveit Kópavogs og Kór Kársnesskóla
og í sameiningu varð til stórglæsileg
fimleika- og tónlistarsýning þar sem
listræn sköpun fékk að njóta sín hjá
ólíkum hæfileikahópum.
Um 1500 iðkendur félagsins tók
þátt í vorsýningunni ásamt um 50
manna hljómsveit og um 60 manna
kór. Þrátt fyrir þennan mikla fjölda
heppnuðust allar sýningarnar fimm
mjög vel og áhorfendur og þátttakendur voru ánægðir með afraksturinn.

Söguþráðurinn var byggður á upphaflegu leikverki eftir Kristlaugu
Maríu sem var sett upp árið 2005 í
Austurbæ. Notast var við tónlist úr
sjálfu leikverkinu sem Þorvaldur
Bjarni og Gunnar Ingi sömdu. Diljá
Pétursdóttir, iðkandi félagsins,
söng undurfallega lögin Einmana
og Speglasalurinn með undirspili
Skólahljómsveitar Kópavogs.
Áhersla var lögð á að framkalla
sannkallaða fjölskylduskemmtun
þar sem söngur og tónlist væri í lykilhlutverki ásamt því að hver iðkandi
fengi að blómstra og gera æfingar við
sitt hæfi. Í sameiningu tókst krökkunum í Íþróttafélaginu Gerplu, Kór
Kársnesskóla og Skólahljómsveit
Kópavogs að sameina og virkja
hæfileika sína, eins og myndirnar
bera með sér.

Ávaxtakarfan er æsispennandi og hér hefur sjálft chili-ið ráðist inn í ávaxtakörfuna og vill fá að vera
með.

Hrafnkell Sigurðsson sýndi listir sínar á bogahesti.

Kynnirinn, Sindri Engilbertsson, fór á kostum.

Afmælishátíðin var glæsileg hjá Gerplu.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Flottar fimleikastelpur hjá Gerplu.

Fánakveðja fyrir sýningu

MÖSSUN.IS
Mössun Bón&Þrif Bryngljái
Ryðblettun Djúphreinsun

553
3333
MÖSSUN.IS

553 3333
Mössun,
bón og þrif,
bryngljái,
ryðblettun og
djúphreinsun

Mössun Bón&Þrif Bryngljái
Ryðblettun Djúphreinsun

553 3333

Nýbýlavegur 10
Afmælishátíðin var glæsileg. Gerpla fékk Skólahljómsveit Kópavogs og Kór Kársnesskóla og í sameiningu varð stórglæsileg
fimleika- og tónlistarsýning.

Nýbýlavegur 10
Nýbýlavegi 10, 200 Kópavogi,
Sími: 553 3333
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Birnir Jón Sigurðsson, Friðrik
Guðmundsson og Þórey
Birgisdóttir vinna að kvikmyndaverki sem verður
frumsýnt í lok sumar.

Gabríel Örn Ólafsson píanóleikari vinnur að sinni fyrstu plötu í sumar en hún mun
innihalda sex lög eftir Gabríel.

SKAPANDI SUMARSTÖRF

Listræn veisla
út um allan bæ
N

ú þegar sól er hátt á lofti og
fyllir bæjarbúa nýrri orku eru
Skapandi ungmenni í Kópavogi farin af stað með verkefni sín. Í
sumar starfa 27 einstaklingar á aldrinum 18-25 ára hjá bænum og
vinna að verkefnum sem byggja á
þeirra hugmyndum og þekkingu.
Hópurinn skiptist niður á 17 verk-

efni er snúa að hinum ýmsu listgreinum en þar má nefna tónlist,
myndlist, hönnun og leiklist. Í ár
munu listahóparnir leggja sérstaka
áherslu á vefmiðla og hvetjum við
því Kópavogsbúa til að fylgjast vel
með á Facebook síðu Skapandi
sumarstarfa, „Skapandi sumarstörf
í Kópavogi”.

Katrín Helga Ólafsdóttir, Salome Lilja Sigurðardóttir og Victor Karl Magnússon
fást við bókagerð. Þau vinna bækur sínar úr pappírsafgöngum úr prentsmiðjum í
bænum.

Á 17. júní munu Skapandi sumarstörf bjóða bæjarbúum upp á listræna veislu víðs vegar um bæinn.
Gjörningar á Gerðarsafni, leiklist í
Borgarholti og viðburðir á listatúni
við Gerðarsafn eru meðal þess sem
bæjarbúum gefst kostur á að upplifa.
Nánari dagskrá má finna á Facebook
síðu hópsins.

Sköpunarkrafturinn er alltaf við völd hjá krökkunum í Skapandi sumarstörfum í
Kópavogi.

Baldvin Snær Hlynsson píanóleikari fæst við tónsmíðar í sumar.

Kæru Kópavogsbúar
Hópur innan Skapandi sumarstarfa er að vinna í
verkefni sem krefst gríðarlegs magns af eins lítra
nýmjólkurfernum. Endilega hjálpið við söfnunina með
því að koma með mjólkurfernur í menningar- og tómstundarmiðstöðina Molann, Hátúni 2, 200 Kópavogi.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996

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

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Sonja Nikulásdóttir og Snædís Kristinsdóttir vinna að grafískum listaverkum sem
eru innblásin af kennimerkjum Kópavogs.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Arnar Geir Gústafsson og Stefán Ingvi Vigfússon eru rannsóknarmenn á sviði
listarinnar. Í sumar stefna þeir að því að framkvæma hina ýmsu listagjörninga um
bæinn.

Anna Elísabet Sigurðardóttir víóluleikari mun halda einleikstónleika á óhefðbundnum stöðum í Kópavogi.

Erna Mist Pétursdóttir myndlistarmaður vinnur að
olíumálverkaseríu út frá þemanu draugar og dulúð.

Nína Sigríður Hjálmarsdóttir, Selma Reynisdóttir og Sólbjört Sigurðardóttir
vinna að hugmyndinni um eftirmyndir hversdagsleikans.

Harpa Dís Hákonardóttir vinnur að
smásögu auk þess að vera með
textainnsetningar á ýmsum stöðum
í Kópavogi.

Agnes Ársælsdóttir, Hrund Ingvadóttir
og Kristín Nanna Einarsdóttir vinna að
listrænni rannsókn á Smiðjuveginum í
Kópavogi.

Jóhanna Ásgeirsdóttir myndlistarmaður vinnur með raunvísindi og
stærðfræði en hún mun gera vegglistaverk og hreyfimyndir í sumar.

Arnar Ingi Ingason vinnur að gerð
skjaldamerkja fyrir hverfi Kópavogs.

Ingvi Rafn Björgvinsson kontrabassaleikari fæst við tónsmíðar í sumar.

Iva Marín Adrichem er söngkona en
í sumar mun hún flytja tónlist er snýr
að LGBT listamönnum víðsvegar um
bæinn.

Adolf Smári Unnarsson fæst við ritlist
og vinnur að skáldsögu í sumar.

Berlaug Petra Garðarsdóttir ljósmyndari vinnur að veftímariti og tískuljósmyndun.
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ÞJÓÐHÁTÍÐ

17. júní
í Kópavogi

Þétt setið í brekkunni við Rútstún og fylgst með fjölskylduskemmtun

Skrúðgangan er alltaf hátíðleg með skátana í broddi
fylkingar

Andlitsmálningin er ómissandi á 17. júní.

Sveppi skemmti ungum aðdáendum í fyrra.

Horft yfir Hlíðargarð fyrir margt löngu þar sem hátíðarhöld bæjarbúa fóru áður fram.

Skrúðganga á Digranesvegi á níunda áratugnum.

Hressir Kópavogskrakkar á 17. júní í fyrra.

AFMÆLI

Heilsuleiksskólinn Kór
fagnar 10 ára afmæli

H

eilsuleikskólinn Kór hóf starfsemi þann 1. júní árið 2006.
Skólinn er rekinn af Skólum
ehf sem er með þjónustusamning

við Kópavogsbæ. Leikskólinn varð
grænfánaleikskóli árið 2012 og fékk
hann grænfánann afhentan á 10 ára
afmæli leikskólans í þriðja sinn.

Í tilefni afmælisins var efnt til íþróttadags fyrir börn og starfsfólk. Dagurinn hófst á
því að allir tóku þátt í hlaupi umhverfis skólann og fengu að lokum heilsuvatn.

Starfsmenn voru með íþróttastöðvar
um alla leiksskólalóð þar sem var í boði
að fara í margskonar leiki.

Grænfáninn var afhentur í þriðja skipti og fékk leiksskólinn heillaóskir frá Skólum
ehf og góðar bækur frá Menntasviði Kópavogsbæjar.

FALLEGIR LEGSTEINAR
Höfum opnað legsteinagerð

Auðbrekku 4,
200 Kópavogi

Kynningarverð
VERIÐ VELKOMIN!

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Langalína 28-32

bygg.is

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.

Afhending við kaupsamning

Vindakór 10-12

NÝTT Útivistarparadísinni
í Kórahverfi
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.

Afhen
Afhending
ding við
við kaups
kaupsamni
amning
ng

Lundur 17-23

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.

Afhending við kaupsamning
Afhending við kaupsamning

Skoð
teiknin ið
ar
á byggg
.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

METNAÐUR

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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AÐSENT

BRÉF TIL BLAÐSINS

Okkar
Kópavogur,
taktu þátt

Þ

ann 26. maí síðastliðinn boðaði
Kópavogsbær til fundar í Kársnesskóla undir formerkjum
verkefnisins „Okkar Kópavogur,
taktu þátt“. Dagana á undan höfðu
samskonar fundir verið haldnir í
fleiri hverfum bæjarins. Markmið
verkefnisins, samkvæmt heimasíðu
Kópavogsbæjar, er að hvetja íbúa til
að taka þátt í málefnum sem varða
þeirra nærumhverfi og að þeir móti
sér skoðun á því. Þá vilja bæjaryfirvöld auka samtalið og hvetja til
þátttöku um útdeilingu fjármagns
í smærri framkvæmdum á vegum
bæjarins með íbúakosningu. Markmið bæjaryfirvalda er því að dreifa
valdinu með þátttökufjárlagagerð,
virkja alla þjóðfélags- og aldurshópa
og að samfélagið vinni saman að
betri hverfum. Markmið verkefnisins
er að tengja bæjaryfirvöld við íbúa,
hvetja alla íbúa til að láta sig nærumhverfið varða og hafa skoðun á því,
íbúar komi hugmyndum sínum á
framfæri og íbúar taki þátt í að ráðstafa fjármagni sveitafélagsins.
Þátttaka á fundinum var örugglega
undir væntingum eða um það bil
30 íbúar ásamt 20 embættismönnum bæjarins og fulltrúum úr bæjarstjórn.
Á fundargestum mátti greina
áhyggjur af Kársnesinu og þeirri
þróun sem á sér stað varðandi uppbyggingu svæðisins. Margt hefur
breyst í áranna rás og eru ekki allir
á eitt sáttir með þá þróun.
Það sem vekur áhuga minn á verkefninu „Okkar Kópavogur, taktu þátt“
eru markmiðin. Falleg orð á pappír
en er viljinn fyrir hendi? Hafa bæjaryfirvöld virkilega það markmið að
tengjast íbúum og að íbúar láti sig
nærumhverfið varða? Er þetta allt
saman sýndarlýðræði?
Bæjaryfirvöld fara mikinn þessa
dagana með tilkynningar um uppbyggingu svæða t.d. Naustavör,
Gustssvæðið og svæðið við Smáralind. Þétt byggð kallaði byggingarfulltrúi svæðið í Naustavör þar sem
byggja á eitthvað um 400 íbúðir. Við

Eldhuginn Tóta – þakkarorð
ar sem fylgir þeim alla ævi. Í marga
áratugi hefur Tóta alið upp fágaða
kóra á Kársnesinu, tekið öllum börnum opnum örmum, engin útvalning,
allir jafnir.
Með allri sinni elju hefur henni
tekist að virkja foreldra til margvíslegra starfa fyrir og með kórnum,
ferðalög, sönghátiðir og peningaleg
uppbygging.
Kórarnir hafa ferðast innan lands
og utan, fengið viðurkenningar og
frama og unnið sigra víðs vegar um
heim.

Héðinn Sveinbjörnsson, íbúi á Kársnesi.

Smáralind á að byggja 602 íbúðir
með möguleika á að fjölga íbúðum
í 615!
Það er gott og blessað að Kópavogur vaxi og dafni en hvað gerist
þegar íbúar láta sig nærumhverfið
varða og mótmæla til dæmis þessu
byggingamagni? Íbúar fá yfir sig holskeflu af embættismannahjali og
hrokafull svör. Eitt sem öll þessi þétting byggðar á sameiginlegt er bílaumferðin sem eykst en alltaf er skellt
skollaeyrum við. Það kom á óvart
við lestur fréttar um svæðið við
Smáralind að hver íbúð fær bílastæði
sem er 1,1 eða 1,2 að stærð. Ef fleiri
bílar eru á hverja íbúð þá er fullt af
bílastæðum við Smáralind! Byggjum,
byggjum, byggjum og hugsum svo
um gatnakerfið, umferðina og öryggi
barnanna okkar seinna.
Ef bæjaryfirvöld hafa virkilegan
áhuga á því að tengjast íbúum bæjarins þá væri gaman að hvetja þau til
að hlusta á íbúana. Þegar umræðan
á fundinum í Kársnesskóla barst að
umferðaþunga á Kársnesinu þá vildi
bæjarstjóri ekki að sú góða stemmning sem myndast hafði á fundinum
færi í súginn.
Ég og fleiri höfum áhyggjur af aukinni bílaumferð á Kársnesinu, fyrirtækjum sem eru með þungaflutninga, rútum sem fara þarna um í
auknu magni og það á svæði þar sem
gangstéttir hafa ekki verið fullkláraðar. Þá spyr ég einnig um rýmingaráætlun fyrir Kársnesið m.t.t. almannavarnaáætlunar. Hverjar eru
flóttaleiðirnar?
Ég vil koma með þá tillögu, sem
íbúi sem lætur sig nærumhverfið
varða, um tilfærslu á Kársnesbraut
og Vesturvör niður að göngustígnum því þá fengi bæjarstjóri umferðina beint í æð. Þá erum við að
tala saman því ég efast um að bæjarstjóri vilji svoleiðis breytingar í bakgarðinum sínum.

Tóta, hafðu einlægar þakkir fyrir
þessa frábæru tónleika í Hörpu
22 maí sl. og allt þitt glæsilega lið.
Tóta er í huga mínum sannkallaður heiðursborgari Kópavogs.

Þ

að var ógleymanleg stund er
allar stelpurnar og peyjarnir
í Skólakór Kársness sungu
lokasönginn í Eldborg nýverið. Það
hríslaðist um mann sælukennd.
Höfuð nærri fjögur hundruð glæsilegra barna á stanslausu iði og svo
sungu þau eins og englar.
Hvílíkur fádæma stjórnandi er
hún Tóta, faglegur og regluverkið
gekk upp á tíu, en samt svo undur
ljúf, hafði næmni fyrir öllum í kórnum, klappaði á koll og brosti. Hvílíkur fengur fyrir Kópavog að eiga
svona flottan foringja, uppalanda
og menningargjafa.Kórfélgar fá frá
henni ómetanlegan auð menning-

Þórunn Björnsdóttir, sem í daglegu tali er kölluð Tóta, ásamt kórfélögum úr
Skólakór Kársness.

HREINSUNARDAGUR

Gleði í Engihjalla
Á

rlegur hreinsunardagur fór
fram í Engihjalla um síðustu
mánaðarmót í einstaklega
góðu veðri. Eins og myndirnar bera
með sér var vinnugleði við völd.
Umhverfið við Engihjalla hefur tekið

algjörum stakkaskiptum undanfarin
ár með aukinni samheldni íbúa.
Grillað var ofan í mannskapinn
eftir vorverkin en Brynju ís, nýjasta
fyrirtækið við Engihjalla, splæsti ís
í veisluna.

Snæland – Ís – Grill

Umhverfið við Engihjalla hefur tekið algjörum stakkaskiptum undanfarin ár með
aukinni samheldni íbúa.

S

Tóta hefur verið eitt helsta stolt
okkar Kópavogsbúa og alið upp
margar kynslóðir söngelskra barna
og ungmenna.
Eiginmaður hennar, Marteinn
var henni lengi mikil stoð og stytta
í þessu frumkvöðlastarfi, en hann
dó því miður langt um aldur fram.

Kristján Guðmundsson, fyrrverandi
bæjarstjóri.

KYNNING

næland er í Núpalind 1 og þar
er ekki bara hægt að fá frábæra
ísa og grillmat á góðu verði.
Nú er líka boðið upp á 50% afslátt
á laugardögum á nammibarnum.
Gómsætt Nóu, Góu og Coper
sælgæti kitla bragðlaukana. Margir
halda „nammidaginn“ svonefnda
hátíðlegan á laugardögum og þá
er einmitt tilvalið að nýta sér 50%
afslátt hjá Snæland. Á þriðjudögum
er alltaf „tveir-fyrir-einn“ tilboð á ís
sem nýtur mikilla vinsælda. Ísinn er
svalur, grillið er heitt og nammið er
ljúffengt hjá Snæland.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Hjólreiðar í Kópavogi

Hjólreiðar í Kópavogi

Hjólreiðar í Kópavogi
AÐSENT

SAMGÖNGUR

Samgöngustefna til framtíðar Einfaldar samskiptaLausnir ræddar á málþingi
um göngu- og hjólastíga

Spár um íbúaþróun á höfuðborgarsvæðinu gera ráð fyrir fjölgun
um 70 þúsund manns á næstu 25
árum. Við það bætist svo umferð
akandi, gangandi og hjólandi
ferðamanna sem eykst frá ári til
árs. Á málþingi um göngu- og
hjólastíga, sem haldið var í Salnum í Kópavogi nýverið, komu allir
helstu leikendur í ákvarðanartöku
um framtíðarskipan þessa máls og
ræddu lausnir sem hægt verður að
byggja á til framtíðar. Þetta voru
æðstu embættismenn frá Vegagerð, Samgöngustofu og Skipulagsstofnun. Fulltrúar frá þeim
stofnunum munu í kjölfar málþingsins mynda saman vinnuhóp
með Samtökum sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu og Landssambandi hjólreiðamanna. Vinnuhópurinn er ætlað að leggja fram
tillögur um flokkun stígakerfisins;
útfærslu, þjónustu og umgjörð.
Málþingið var haldið að frumkvæði Kópavogsbæjar enda segir
Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður bæjarráðs, málefnið vera
brýnt.

Kvartanir frá íbúum

„Kvartanir frá íbúum sem búa
nálægt göngu- og hjólastígum
færast í vöxt,“ segir Theodóra. „Við
höfum nýlegt dæmi frá íbúum á
Sunnubraut sem eru algjörlega
andvígir hröðum hjólreiðum á

göngustígum í þeirra nágrenni. Það
er ljóst að horfa verður á málið út frá
öllum hliðum, bæði frá þeim sem
vilja stunda hjólreiðar og þeirra sem
gangandi eru og móta viðunandi
lausnir í samgöngustefnu til framtíðar.“ Skemmst er að minnast alvarlegs slyss sem varð á Dalvegi þegar
ekið var í veg fyrir hjólreiðamann
fyrir utan Sorpu. Þá varð einnig
alvarlegt hjólreiðarslys við Urðarhvarf nýverið og sömuleiðis á Kársnesi þegar hjólreiðamaður slasaðist
illa þegar ekið var í veg fyrir hann af
öðrum hjólandi.
Theodóra segir að raddir bæjarbúa séu háværar sem vilji umbætur
í samgöngumálum.

Tími fyrir aðgerðir er núna

„Á íbúafundum í tengslum við verkefnið „Okkar Kópavogur“ heyrðum
við frá eldri borgurum sem eru beinlínis hræddir við að fara út á göngustígana,“ segir Theodóra. „Hjól hafa
verið mæld á miklum hraða á stígum þar sem fólk á ekki endilega von
á þeim. Við heyrðum einnig kröftugar raddir um að fjölga hjólastígum.
Tími fyrir aðgerðir í þessum málum
er núna. Við hér í Kópavogi þurfum
að fylgja eftir markmiðum svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins
varðandi hjólreiðar. Hlutdeild
göngu- og hjólreiða á að aukast
og verða að minnsta kosti 30% af
öllum ferðum árið 2040. Við þessu
ætlum við að bregðast og byrja á
því að móta samgöngustefnu fyrir

Kópavog í samráði við Kópavogsbúa, fyrirtæki og notendur hjóla
og göngustíga. Málþingið um hjólreiðar markaði upphafið á þeirri
stefnumótum.

Endurskoða þarf
umferðarlög

Theodóra segir að ástæðan fyrir því
að efnt var til málþingsins var þörfin fyrir skýrara regluverk og skipulag fyrir hjólastíga. „Mögulega
þarf að endurskoða umferðarlög
og reglugerðir. Til dæmis þá er eini
hámarkshraðinn fyrir hjólreiðar á
„vistgötum“ þar sem 15km hámarkshraði er fyrir bíla og stendur í lögunum að sama eigi við um hjólreiðar. Við höfum nefnt að ef við
gætum flokkað stíga annars vegar
í „samgöngustíga“ þar sem hjólreiðarfólk á greiðan aðgang og
getur hjólað öruggt t.d milli sveitarfélaga, til vinnu og svo hins vegar
„tómstundarhjólreiðastíga“ þar
sem hraði er takmarkaður. Þetta
verður að vera vel merkt og öruggt
fyrir alla. Við viljum einnig standa
fyrir meiri fræðslu og búa til vettvang þar sem foreldrar geta farið
með börnin sín á stíg til þess að
kenna þeim að hjóla og læra á
umferðarmerkingar í leiðinni. Við
þurfum að horfa til framtíðar,
skerpa á framtíðarsýn okkar í samgöngumálum og bæta sambýli
ólíkra ferðamáta. Allt er þetta í
þágu öryggis og til þess að skapa
sátt.“

Slysahætta

Þessum steypuhnullungum var komið
fyrir á göngustíg við Lindasmára fyrir
nokkrum árum að því er virðist til að
takmarka hraða reiðhjóla á göngustígnum. Svo virðist sem að um heimagerða hraðahindrun hafi verið að ræða
sem komið hafi verið fyrir í óþökk
bæjaryfirvalda. Talsverð slysahætta
skapaðist af þessu fyrir reiðhjólafólk.
Jóhannes Birgir Jensson deildi nýlega
þessari mynd í hóp um samgönguhjólreiðar á Facebook og spunnust af því
miklar umræður. Í kjölfarið voru
hnullungarnir fjarlægðir.

AÐSENT

Hjólaþjóðleiðir
M

iklar framfarir hafa
bæ og í framhaldinu Hafnarátt sér stað í stígafjörð eru illa aðgengilegar.
gerð undanfarið
Stígur sem verið er að klára
– bæði fyrir gangandi og
sem þverar Arnarnesið
hjólandi. Sveitarfélögin sjá
verður fyrsta alvöru leiðin
hvert um sig um utanumtil að tengja saman Kópavog
hald og uppbyggingu eigin
og syðri bæjarfélögin.
stíga. Með mörgum sveitarUndirgöng sem koma áttu
Jóhannes Birgir
félögum á höfuðborgar- Jensson.
á kolli Nónhæðar nálægt
svæðinu auk VegagerðarArnarsmára og þvera Arnarinnar, sem á margar af helstu umnesveg voru á forræði Vegagerðarferðargötunum, þarf umtalsvert
innar sem ákvað að færa þau lengra
samstarf til að skapa sem besta umtil austurs þar sem engin tenging er
gjörð. Að því samstarfi þarf svo hjólreiðafólk að koma því að ekki er víst
að ákvarðanir sem teknar eru nýtist
hjólreiðafólki. Um það eru þó nokkur dæmi.

við stíga Kópavogsmegin. Fín undirgöng þar nýtast illa öðrum en
vönu hjólafólki sem heldur svo niður
Hlíðarsmárann og yfir bílastæði
Smáralindar og Smáratorgs niður
að betri stígum við Lindir.
Þetta er ekki leið sem maður færi
með börnin og ekki leið sem óvant
hjólafólk ætti að fara. Sár vöntun er
á tengingu í þessum hluta því að
Garðabæjarmegin tekur við fínasti
blandaði stígur. Þarna er dæmi um
ákvörðun sem átti að nýtast á teikniborðinu en virkar ekki í raun nema
með enn meiri framkvæmdum.
Til að gera hjólreiðar aðgengilegar
öllum þarf að hugsa um hjólaþjóðleiðir sem nýtast líka þeim sem hægar og varlegar fara.

Tengingar Kópavogs og Reykjavíkur
fara batnandi. Nýlegur stígur milli
Lindahverfis og Mjóddar var gríðarleg framför. Tengingar við Suðurhlíðar og Fossvog hafa stórbatnað
með stígagerð milli Sæbólshverfis og
Lundar. Hægt er að fara í lengri ferðir
þar sem varla þarf að þvera götur.
Þetta gerir hjólreiðar enn aðgengilegri fyrir þá sem hafa hingað til ekki
treyst sér í að hjóla á götum en geta
nú hjólað á öruggari stígum – sér til
yndisauka sem og til að sinna erindum. Sannkallaðar hjólaþjóðleiðir eru
því að myndast.
Á móti kemur að tengingar við Garða-

reglur

H

jólaráðstefna var haldin í Salnum nýlega. Samankomnir
voru sérfræðingar úr öllum
áttum til að koma böndum á ákveðið
ástand sem er að myndast á göngustígum. Ræddar voru reglur, lög og
jafnvel hraðasektir á hjólandi einstaklinga, hraðahindranir, merkingar og aðgreining á stígum á milli
hjóla og gangandi vegfarenda.
Reykjavík kynnti metnaðarfullar
framkvæmdir hvað varðar hjólamenninguna og eru komnir nokkuð langt í sínum áætlunum og
Kópavogur fylgist árvökull með.
Hjólin eru komin til að vera, en
þau eru ekki fyrir alla og geta ekki
verið hvar sem er. Fulltrúi Samgöngustofu komst ágætlega að orði
þegar hann talaði um hjólanasisma
og hjólafasima og lýsti í þeim orðum
sínum þeim samskiptavanda sem er
að myndast á milli hjólandi, gangandi og keyrandi vegfarenda. Hver
þekkir ekki ergelsið vegna þeirra sem
„blokka“ göturnar á hjólum, og svo
þeirra sem vilja að göngustígar séu
fyrir gangandi og svo eru það þeir
sem bara skilja ekkert í því af hverju
við erum ekki öll á hjólum! Sumsé
þrír stríðandi hópar sem á köflum
gengur illa að samlagast.
Um þetta skópust skemmtilegar
umræður og pælingar og sitt sýndist
hverjum. Niðurstaðan var að við
þyrftum líklega þrískipta stíga; einn
fyrir gangandi, einn fyrir venjulega
hjólandi og þann þriðja fyrir þá sem
fara á hraða bílsins á hjólum og svo
það viðhorf að götunar væru bara
fyrir bíla. En að sjálfsögðu er það
frekar óraunhæft og því fannst
mér merkilegt að átta mig á því að
vandinn væri ekki endilega skortur á
stígum. Vandinn er bara í hnotskurn

Karen E. Halldórsdóttir.

við sjálf og hvernig við komum fram
í breytilegri umferðarmenningu. Við
þurfum ekki endilega sektir, hraðahindranir eða aðrar tálmanir. Við
þurfum bara að koma fram við aðra
eins og við viljum að komið sé fram
við okkur. Einfaldar samskiptareglur
eins og; vertu alltaf hægra megin á
göngustíg, notaðu bjölluna og láttu
vita af þér, gættu að þér þú ert ekki
einn í heiminum! Við verðum að
muna að við erum sjaldan ein á ferð í
sífellt þéttari byggð. Þessu viljum við
stundum gleyma og kannski er ráð
að mála slíkar áminningar á stígana
þess efnis og höfða til skynseminnar
á kómískan hátt.
Ég er svo lánsöm að hafa alist upp
á bremsulausu hjóli á tættum skóm
og setti í mesta lagi derhúfu á hausinn á mér til varnar og komst klakklaust frá því (eða næstum því). Nú
eru aðrir tímar. Reglur og öryggi er
haft í hávegum allstaðar, annað er
bara rugl. Við erum alltaf að reyna
að koma vitinu fyrir okkur með
hindrunum og reglum, og vissulega er það oft afar þarft, en stundum
ættum við bara að skottast til að nota
vitið sem hjálminum er ætlað að
vernda og sýna hvert öðru almenna
tillitsemi.

Ert	
  þú	
  í	
  söluhugleiðingum?
Við	
  erum	
  til	
  þjónustu	
  reiðubúin

-‐örugg	
  fasteignaviðskipti

Óska eftir að leigja
skrifstofuherbergi
í 200 Kópavogi
Vinsamlegast hafið
samband í 8674571 eða
bokhaldsstofansigmar@gmail.com

Helstu leiðir hjólafólks glóa hér bláar – glögglega sést að Arnarnestengingin er
mun fjölfarnari en aðrar og síðri tengingar norðurs og suðurs.
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SAGAN

Vel sótt Fræðslu- og skemmtiganga Sögufélagsins
Sögufélag Kópavogs efndi til fræðslu- og skemmtigöngu um síðustu
mánaðarmót. Gengið var um Þinghólsbraut, Sunnubraut og Mánabraut
undir leiðsögn staðkunnugra. Um 70 manns mættu í góða veðrinu
og fræddust um sögu hverfisins.
Ljósmynd: Marteinn Sigurgeirsson

Fræðslugangan var vel sótt.

Ljósmynd: Marteinn Sigurgeirsson

Ágústa Rut Sigurgeirsdóttir.

Ljósmynd: Marteinn Sigurgeirsson

Haraldur Friðriksson.

Ljósmynd: Marteinn Sigurgeirsson

Hjördís Gissurardóttir.

Ljósmynd: Marteinn Sigurgeirsson

Ljósmynd: Marteinn Sigurgeirsson

Vera Snæhólm.

Minningar streyma fram í fræðslu- og skemmtigöngum Sögufélagsins. Fólk deilir
óhikað reynslu sinni og allir hafa gaman af. Óhætt er að mæla með þessum
frábæru göngum fyrir unga sem aldna.

MK

236 nemar útskrifast

Á

þessu vori fóru fram tvær
útskriftir frá Menntaskólanum í Kópavogi við hátíðlegar athafnir í Digraneskirkju. Alls
útskrifuðust 86 stúdentar og 42
iðnnemi. Þá brautskráðust 15
ferðafræðinemar, 50 leiðsögumenn, 8 nemar af skrifstofubraut,
12 matsveinar, 2 matartæknar, 19
úr meistaraskóla matvælagreina,
og 2 af starfsbraut. Þannig að alls
voru brautskráðir 236 nemi frá
Menntaskólanum í Kópavogi á
þessu vori.

Ný skólanámskrá,
3ja ára framhaldsskóli

Í máli Margrétar Friðriksdóttur,
skólameistara, kom fram að miklar
breytingar urðu við upphaf haustannar er kennsla hófst eftir nýrri
3ja ára skólanámskrá. Allir nemar
sem innrituðust í bóknám sl. haust
fóru í 3ja ára nám til stúdentsprófs
auk þess sem sveigjanleiki og valfrelsi nemenda verður meira.

Þróunarverkefni

Þá kom fram í máli skólameistara
að í gangi eru nokkur tilraunaverkefni. Eitt þeirra er á sviði upplýsingatækninnar þar sem kennarar
skoða notkun á spjaldtölvum í
kennslu, annað er félgaslegur
stuðningur við nemendur af erlendum uppruna sem styrkt er að
Rótarýklúbbnum Borgum í Kópavogi og loks hefur mennta- og
menningarmálaráðuneytið veitt
styrk til aðgerða gegn brotthvarfi.

Karen Helenudóttir nýstúdent ávarpar
viðstadda.

Jafnréttis- og umhverfisdagar

Á vorönn voru haldnir hinir árlegu
jafnréttisdagar í 10. sinn. Að þessu
sinni voru dagarnir tileinkaðir jafnréttis- og mennréttindamálum og
var staða flóttamanna skoðuð sérstaklega. Á haustönn voru umhverf isdagar þar sem skólastarfið var
brotið upp með fjölbreyttum fyrirlestrum og kvikmyndasýningum um
umhverfismál s.s. rammaáætlun um
virkjanir, endurvinnslu, matarsóun
og orku úr frísku lofti.

Fimm erlend
samstarfsverkefni

Kennarar og nemendur voru á ferð
og flugi auk þess sem gestkvæmt var
í MK. Fram kom að skólinn tekur nú
þátt í fimm mismunandi erlendum
samstarfsverkefnum m.a. í stærðfræði og raungreinum, sjálfbærni,
notkun rafrænna miðla í raungreinanámi og starfsþjálfun nema í verknámi. Þá fóru nemendur og kennarar í skólaheimsóknir til Eistlands,
Finnlands, Englands, Danmerkur og
Svíþjóðar.

Glæsilegur hópur nýstúdenta Menntaskólans í Kópavogi.

Góður námsárangur

Varaforseti bæjarstjórnar, Pétur
Hrafn Sigurðsson afhenti útskriftarnemum viðurkenningar úr Viðurkenningarsjóði MK sem stofnaður
var af bæjarstjórn Kópavogs árið
1993. Þrír nemar hlutu viðurkenningu að þessu sinni: Nýstúdentar
Lára Dawn Michelsen og Elínborg
Bessadóttir og nýsveinn Aðalheiður
Dögg Reynisdóttir.

vogi veitti nýsveini í bakaraiðn Aðalheiði Dögg Reynisdóttur, verðlaun
fyrir góðan námsárangur í iðnnámi
og Rótarýklúbburinn Þinghóll veitti
nýstúdent Rósmarý Hjartardóttur
verðlaun fyrir góðan árangur í félagsgreinum.
Verðlaunahafar ásamt skólameistara.

Rótarýstyrkir

Rótarýklúbbur Kópavogs veitti nýstúdent Guðfríði Daníelsdóttur verðlaun fyrir góðan árangur í raungreinum, Rótarýklúbburinn Borgir í Kópa-

Búin að setja upp húfurnar.

Nýsveinar.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Gleðilega

þjóðhátíð
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KJÖRFUNDUR

vegna forsetakosninganna 25. júní 2016
hefst kl. 9.00 og lýkur kl. 22.00
Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir
Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu Smáranum, Dalsmára 5. Íbúar austan Reykjanes
brautar að frátöldum þeim sem búa í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu Kórnum, Vallakór 12.
Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við forsetakosningarnar 25. júní 2016:

Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára

Íþróttahúsið Kórinn við Vallakór

1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Álfhólsvegur

2. kjördeild
Álftröð
Ásbraut
Ástún
Bakkabraut
Bakkahjalli
Bakkasmári
Bergsmári
Birkigrund
Birkihvammur
Bjarnhólastígur
Blikahjalli
Bollasmári
Borgarholtsbraut
Brattatunga

3. kjördeild
Brekkuhjalli
Brekkusmári
Brekkutún
Bryggjuvör
Bræðratunga
Bæjartún
Dalbrekka
Daltún
Dalvegur
Digranesheiði
Digranesvegur
Efstihjalli
Ekrusmári
Fagrabrekka
Fagrihjalli

4. kjördeild
Engihjalli
Engjasmári
Eskihvammur
Eyktarsmári
Fellasmári
Fitjasmári
Fífuhjalli
Fífulind
Fjallalind

5. kjördeild
Fannborg
Fífuhvammur
Foldarsmári
Fossvogsbrún
Funalind
Furugrund
Furuhjalli
Galtalind
Geislalind

6. kjördeild
Gnitaheiði
Gnípuheiði
Grenigrund
Grófarsmári
Grundarsmári
Grænatunga
Grænatún
Grænihjalli
Gullsmári
Hafnarbraut
Hamraborg
Haukalind

7. kjördeild
Háalind
Hábraut
Hátröð
Hávegur
Heiðarhjalli
Heimalind
Helgubraut
Hjallabrekka
Hlaðbrekka
Hlégerði
Hlíðarhjalli
Hlíðarhvammur

8. kjördeild
Hlíðarvegur
Hlíðarsmári
Hljóðalind
Holtagerði
Hófgerði
Hólahjalli
Hraunbraut
Hrauntunga
Huldubraut
Húsalind

9. kjördeild
Hvannhólmi
Hveralind
Iðalind
Ísalind
Íslendingar erlendis
Jöklalind
Jörfalind
Kaldalind
Kastalagerði
Kársnesbraut
Kjarrhólmi

10. kjördeild
Kópalind
Kópavogsbakki
Kópavogsbarð
Kópavogsbraut
Kópavogsbrún
Kópavogstún
Krossalind
Langabrekka
Laufbrekka
Lindasmári

11. kjördeild
Laugalind
Lautasmári
Laxalind
Lindarhvammur
Litlavör
Litlihjalli
Ljósalind
Lundarbrekka
Lundur
Lyngbrekka
Lyngheiði
Lækjarhjalli
Marbakkabraut

12. kjördeild
Lækjasmári
Mánabraut
Mánalind
Meðalbraut
Melaheiði
Melalind
Melgerði
Meltröð
Múlalind
Naustavör
Neðstatröð
Núpalind
Nýbýlavegur

13. kjördeild
Óstaðsettir
Rauðihjalli
Reynigrund
Reynihvammur
Selbrekka
Skálaheiði
Skemmuvegur
Skjólbraut
Skógarhjalli
Skólagerði
Skólatröð
Smiðjuvegur
Starhólmi
Stórihjalli
Suðurbraut
Sunnubraut
Sæbólsbraut

14. kjördeild
Trönuhjalli
Tunguheiði
Túnbrekka
Urðarbraut
Vallargerði
Vallartröð
Vallhólmi
Vesturvör
Víðigrund
Víðihvammur
Víghólastígur
Vogatunga
Þinghólsbraut
Þverbrekka

1. kjördeild
Aðalþing
Aflakór
Akrakór
Akurhvarf
Almannakór
Andarhvarf
Arakór
Asparhvarf
Auðnukór
Austurkór
Álaþing
Álfkonuhvarf

2. kjördeild
Álfahvarf
Ársalir
Ásakór
Baugakór
Boðaþing

3. kjördeild
Álmakór
Ásaþing
Björtusalir
Blásalir
Breiðahvarf
Brekkuhvarf
Dalaþing
Desjakór
Dimmuhvarf
Dofrakór
Drangakór
Drekakór
Dynsalir
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf
Fellahvarf
Fensalir
Fornahvarf

4. kjördeild
Fjallakór
Flesjakór
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing
Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðakór
Goðasalir
Grandahvarf
Grundarhvarf
Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Heiðaþing
Hlynsalir
Hólmaþing
Hörðukór

5. kjördeild
Hásalir
Jórsalir
Jötunsalir
Klappakór
Kleifakór
Klettakór
Kórsalir
Logasalir
Lómasalir
Lækjarbotnar
Rjúpnasalir
Tröllakór

6. kjördeild
Miðsalir
Melahvarf
Perlukór
Roðasalir
Skjólsalir
Sólarsalir
Straumsalir
Suðursalir
Vallakór
Vatnsendablettir
Vindakór
Þorrasalir
Þrúðsalir
Þrymsalir
Öldusalir
Örvasalir

Kópavogsbúar
Upplýsingar um kosningarnar er að finna á kosningavef innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is og á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað með því að framvísa persónuskilríki eða á annan fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.
Aðsetur kjörstjórnar á kjördag verður í íþróttahúsinu Smáranum, sími 510 6412.
Yfirkjörstjórnin í Kópavogi
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Snorri Tómasson – Una Björg Einarsdóttir – Ingibjörg Ingvadóttir
Geymið auglýsinguna.

kopavogur.is

