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Ferskir ávextir og
grænmeti daglega
frá New York!

Mynd: Hreinn Magnússon
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Kópavogsblaðið
Leiðari

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

Umbrot: Guðmundur Árnason
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi
Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að
aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan
áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem
gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og
heimsækja.

Vertu næs

V

ertu næs er tveggja ára átak
Rauða krossins sem hvetur
fólk til að koma fram við hvert
annað af virðingu. Það er auðvitað
dapurlegt að það þurfi sérstakt verkefni í tvö ár til að minna fólk á það.
En kannski ekki vanþörf á. Ég hafði

allavegana gott af því að
fá þá áminningu í vikunni
að vera sagt að ég væri
ekki alltaf alveg næs við
alla. Kannski er það ekki
hægt í öllum tilvikum.
Stundum stendur valið
á milli að þóknast öllum
og passa sig á að rugga
aldrei bátnum og að vera
sannur í heiðarleika. En
heiðarleikinn má samt
ekki vera matreiddur
þannig að hann særi. Það

er auðvelt að gleyma sér
í hroka í mismunandi
aðstæðum.
Lykilorðið hér er virðing.
Það er gott að temja sér
virðingu og auðmýkt
og muna að aðgát skal
ævinlega höfð í nærveru
sálar.
Í dag er þjóðhátíð.
Auðun Georg Ólafsson, Njótum dagsins og
verum næs.
ritstjóri.

ekki missa af

Sumarlestur
í Bókasafni
Kópavogs

S

umarlestur fyrir 6-12 ára börn
hófst í byrjun júní og stendur
til 31. ágúst. Börnin skrá sig á
aðalsafni Bókasafns Kópavogs eða
í Lindasafni. Fyrir hverja lesna
bók fá þau happamiða sem fer
í lukkupottinn. Uppskeruhátíð
verður á aðalsafni í ágúst þegar
dregið verður úr happamiðunum
og nokkrir heppnir fá vinning.
Með sumarlestri viðhalda börnin
þeirri lestrarleikni sem þau tileinka sér að vetrinum í skólanum.
Þau fá hvatningu til þess að gera
lestur að lífsstíl, auk þess sem
sumarlesturinn getur vakið áhuga
á bókasöfnum og bókum.
Sumarlestur er alveg ókeypis og
allir eru velkomnir.
hvað varð um hann, er þetta ekki
örugglega 17. júní eða gæti verið
að þessar myndir séu frá sumardeginum fyrsta? Þessar og ótal
fleiri spurningar hafa haldið vöku
fyrir starfsmönnum Héraðsskjalasafnsins sem vilja gjarnan fá svör
við þessum spurningum. Ennfremur eru vel þegnar allar
upplýsingar um annað sem við
sjáum á þessum myndum, ef
fólkið þekkist eða hverjir hafa átt
þessa bíla sem sjást. Ef einhver
getur hjálpað þá má endilega hafa
samband við Héraðsskjalasafn
Kópavogs í síma 544 4711, á netfangið gunnarmh@kopavogur.
is eða með heimsókn á safnið,
Digranesveg 7 (gamla pósthúsið)
milli klukkan 10 og 16 virka daga.

Gamla myndin

Hvaða svanur er þetta?

G

óð viðbrögð bárust við
myndinni í síðasta blaði.
Strákarnir þrír, hlaupandi í
forgrunni, eru frá vinstri: Sigurður
Helgason, Elvar Örn Erlingsson
og Einar Sveinbjörnsson. Vinstra
megin á myndinni, gangandi
í bakgrunni, eru frá hægri Óli
Daníelsson og Einar Sigurðsson.
Einnig barst leiðrétting við myndina af kvenfélagskonunum frá
því fyrir fáeinum vikum, sitjandi
í fremri röð, með gítar lengst til
vinstri, er Guðrún Óskarsdóttir.

Núna birtum við tvær gamlar myndir, og spurningin er: Hver er saga
svansins? Þessar myndir eru frá 17.
júní 1959, þegar Kópavogur hafði
verið kaupstaður í fjögur ár. Önnur
myndin er tekin af þaki Félagsheimilsins, í bakgrunni sést í horn
Digranesvegar og Hafnarfjarðarvegar. Hin myndin er líklega tekin
á Digranesvegi. Á myndum frá
þessum tíma sést oft til þessa
svans í skrúðgöngum, en hvernig
stendur á því að hann var notaður
í hátíðarhöldum; hver bjó hann til,
á hvaða árum var hann notaður,

100 ára afmæli

Eitt kort
38 vötn
6.900 kr
www.veidikortid.is

Lokað í tilefni 100 ára afmælis
kosningaréttar kvenna

S

tofnanir Kópavogs loka eftir
hádegi 19. júní í tilefni 100 ára
afmælis kosningaréttar
kvenna. Þjónusta sem varðar
öryggi, og neyðarþjónusta við íbúa

verður veitt. Kópavogsbær hvetur
starfsmenn sína til að taka þátt
í hátíðarhöldum sem hafa verið
skipulögð i tilefni dagsins.

Beðist velvirðingar
É
00000

Aldrei fleiri vötn!

g undirritadur skrifaði grein
í síðasta tölublað Kópavogsblaðsins um upplifun mína af
gagnfræðiskólaárum mínum.
Þetta var upprifjun unglings,
séð með gleraugum fullorðins
manns. Þetta átti fyrst og
fremst að vera gamanmál með
sannsögulegu ívafi. Þetta er

aldarspegill enda geri ég ráð fyrir
að þeir sem gengu í skóla á þessum tíma kannist við margt í grein
minni og hafi hliðstæða upplifun.
Ég biðst velvirðingar ef einhverjir
hafi tekið skrif þessi nærri sér.

Athugasemd ritsjóra:

Í síðasta Kópavogsblaði, sem kom
út þann 30. maí síðastliðinn, var
aðsend grein frá Jakobi Braga
Hannessyni. Um var að ræða
endurminningar hans úr
gagnfræðiskóla í Kópavogi.
Lýsingar hans hafa valdið aðstandendum óþægindum. Fyrir
hönd Kópavogsblaðsins biðst ég
innilegrar velvirðingar á því.

Jakob Bragi Hannesson.
Auðun Georg Ólafsson, ritstjóri.

17. JÚNÍ
KÓPAVOGI
14.00–18.00 Hátíðar- og skemmtidagskrá á Rútstúni
Kynnar eru Gísli Einarsson og Sóli Hólm

Hátíðardagskrá hefst kl: 14.00
-Skólahljómsveit Kópavogs spilar undir stjórn
Össurar Geirssonar.
-Formaður bæjarráðs, Theodóra S. Þorsteinsdóttir flytur ávarp.
-Nýstúdent flytur ræðu.
-Fjallkona flytur ljóð.

Skemmtidagskrá hefst kl: 14.30
-Margrét Eir syngur lög úr Frosin
-Lína Langsokkur
-María Ólafsdóttir
-Gunni og Felix
-Íþróttaálfurinn og Solla Stirða
-Ragnheiður Gröndal
-Herra Hnetusmjör og Joe Frazier
-Rythmatík, sigurvegari Músíktilrauna 2015

Á Rútstúni og víðar
-Götuleikhús Kópavogs verður á flakki með
alls kyns sprell.
-Leiktæki, barnatjald fyrir 0–5 ára, hoppu
kastalar, veltibíll, andlitsmálun og fleira.
-Íþróttafélögin verða með söluskála á Rútstúni.
-Hjálparsveit skáta í Kópavogi verður við enda
Vallargerðisvallar. Klifurveggur og sveitin sýnir
tæki og búnað.
10.00–11.00 17. júní hlaup fyrir börn
í 1.–6. bekk á Kópavogsvelli.
13.30 Skrúðganga frá Menntaskólanum
í Kópavogi að Rútstúni. Skátafélagið Kópar
og Skólahljómsveit Kópavogs. Nýstúdent og
Fjallkona leiða gönguna. Skrúðgangan leggur
af stað klukkan 13.30.

Gerðarsafn og listatúnið
Sundlaugar opnar
8.00–18.00 Sundlaug Kópavogs og
Salalaug verða opnar í tilefni af 60 ára
afmælisári bæjarins. Hópar á vegum
Skólahljómsveitar Kópavogs spila fyrir
sundlaugagesti. Athugið að vegna
hátíðarhaldanna verða götur næst Sundlaug Kópavogs lokaðar fyrir umferð og
er gestum laugarinnar bent á bílastæði
á milli Kópavogskirkju og Gerðarsafns.

-Gerðarsafn verður opið kl. 11–17.
-Leiksvæði fyrir börnin.
-Skapandi sumarhópar úr Molanum
standa fyrir fjölbreyttum uppákomum.
-Andlitsmálun og fleira.

Félagsmiðstöðin Gjábakki kl.14.00–17.00
-Hátíðarkaffi í félagsmiðstöðinni Gjábakka.
-Atriði frá Skapandi sumarhópum Molans.
-Tónlistaratriði: Ragnheiður Gröndal

Kvöldtónleikar á Rútstúni kl: 19.30–22.00
TONERON – GÍSLI PÁLMI – JÚNÍUS MEYVANT
BUBBI – AMABADAMA
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Kópavogsblaðið
Fullorðinsfræðsla

Brjótum ísinn – bjóðum heim

MK tekur áfram við nemum í
fullorðinsfræðslu, 25 ára og eldri

Langar þig að kynnast nýju fólki og fræðast um
ólíka menningarheima?
Brjótum ísinn – bjóðum heim er verkefni þar sem íslenskar fjölskyldur
bjóða innflytjendum heim eina kvöldstund í kvöldverð og spjall.
Hver fjölskylda býður heim í eitt skipti.
Ótrúlega einfalt og skemmtilegt!
Langar þig að taka þátt?
Hafðu samband í síma 570 4060 eða á kopavogur@redcross.is

Hefur þú áhuga á heilsueflandi skólastarfi?
Heilsuleikskólinn Kór Kópavogi
Auglýsir eftir:

Deildarstjóra.
Þroskaþjálfa og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni
sem getur tekið að sér stuðning.
Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni.
Umsóknafrestur er til 30 júní 2015.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!
Heilsuleikskólinn Kór er 6 deilda leikskóli með um 124 börn.
Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja ríka áherslu
á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag þar sem
samvinna og gleði ríkir.
Við leitum að samstarfsfólki sem:
Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir og hugmyndafræði leikskólans
Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og uppbyggjandi
samskiptum.
Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun
Opnunartímar:
Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram Opnunartímar:
um
að velja sér jákvæð
Mánud.
Mánud.
ÞriðjudogogMiðvikud.
Miðvikud.
viðhorf í dagsins önn. Þriðjud
12:00
12:00tiltil15:00
15:00

Fimmtudaga
Skólarnir fylgja sameiginlegum matseðli í takti viðFimmtudaga
Næringarstefnu Skóla
12:00
12:00
til15:00
15:00ogog17:00
17:002014.
tiltil19:30
19:30
ehf. en hlaut það verkefni tilnefningu
til tilOrðsporsins
Launakjör eru skv. sérsamningi.
Föstudaga
Föstudaga
13:00
13:00tiltil19:30
19:30

Nánari upplýsingar veitir:
Laugardaga
Laugardagaogog Sunnudaga
Sunnudaga
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri,13:00
sími
13:00til570-4940.
til18:00
18:00
Sími:
Sími:
588
588
9705
9705
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/

www.skautaholl.is
www.skautaholl.is

Skólar
Skólarog
ogsérhópar:
sérhópar:Mánudag
Mánudagtiltilföstudags
föstudags

10:00
10:00tiltil15:00
15:00
Heilsuleikskólar Skóla eru:

Hamravellir Hafnarfirði, Háaleiti Ásbrú Reykjanesbæ, Kór Kópavogi, Krókur Grindavík
og Ungbarnaheilsuleikskólinn Ársól Reykjavík.

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

Breiðabliks
Breiðabliks

HK
HK

200
ER
ER 200

203
ER
ER 203

Frá árinu 1990 hafa um eitt þúsund nemendur, aðallega konur, sótt hagnýtt skrifstofunám hjá MK.

S

amkvæmt núgildandi fjárlagafrumvarpi á aðgengi
nemenda, eldri en 25 ára, að
vera skert í framhaldsskólum
landsins frá og með haustinu.
Símenntunarmiðstöðvar eiga þá
að sjá um fullorðinsfræðslu.
Kennarar benda á að slíkt muni
þýða aukinn kostnað í för með sér
fyrir nemendur sem er alls ekki
víst að þeir hafi burði til að greiða.
„Við munum samt sem áður halda
áfram með fullorðinsfræðsluna í
MK eins og verið hefur frá 1990,“
segir Inga Karlsdóttir, fagstjóri
hagnýtra viðskipta- og fjármálagreina og bætir því við að í brautin
hafi tekið breytingum í gegnum
árin. Í upphafi hafi hún verið
ætluð nemendum sem höfðu fallið
á samræmdu prófunum en það
hafi breyst þar sem eldra fólk sótti
í námið sem sé nú styttra og hnitmiðaðra með þarfir viðskiptalífsins
í huga. Frá árinu 1990 hafa um eitt
þúsund manns, aðallega konur,
sótt hagnýtt skrifstofunám hjá MK
og fengið margar hverjar löggildingu og góð atvinnutækifæri.
Margir koma í námið sem hafa
áhuga á að breyta um starfsvettvang eða komast hratt út á
vinnumarkaðinn.

Inga segir fólk koma í misjöfnu
ástandi þegar það skráir sig í
námið, stundum mjög kvíðið.
„Sumir eru niðurbrotnir, af ýmsum
ástæðum,“ segir Inga. „Hugsanlega
hafa þeir orðið undir í skólakerfinu, lent í einelti, barneignir hafa
tafið skólagöngu og svo framvegis.
Ég er búin að fylgjast með mörgum
koma hingað með brotna sjálfsmynd en útskrifast síðar beinir í
baki. Hér fá allir tækifæri á ný og
við segjum: „Gjörðu svo vel,“ segir
Inga og bætir því við að aldur eigi
ekki að skipta máli. Allir geta lært.
Hvernig fer námið fram?
„Skrifstofubrautin er tveggja anna
nám og kennslan fer fram fyrir
hádegi, sem þýðir að hægt er að
stunda atvinnu samhliða námi.
Eftir undirbúningsnám er hægt að
taka framhaldsnám í fjarnámi og
síðar viðurkennt bókaranám og
öðlast þannig löggildingu á tveimur árum. Á skrifstofubrautinni er
kennd, íslenska, enska, upplýsingatækni, bókhald, markaðsfræði, verslunarréttur, skrifstofufærni og viðskiptatengd stærðfræði. Nemendur óttast oft stærðfræðina en Hugo Rasmus kennir
hana og allir elska hann! Hann er
algjör galdramaður og nær að ken-

na stærðfræðina á mjög skiljanlegu máli. Einnig stendur fólki til
boða að fara í raunfærnimat sem
er í samvinnu við símenntunarmiðstöðvar víða um land. Það
getur vel verið að einhver hafi séð
til dæmis um bókhald fyrir húsfélagið, svo dæmi sé tekið, og þá
þarf að meta það. Að því loknu er
innritun og svo er farið inn í bekk.
Þar skapast oftast mjög sterk vinátta og ég hef ekki lengur töluna á
göngu,- matar og saumaklúbbum sem þar hafa verið
stofnaðir,” segir Inga og hlær.
„Við leggjum áherslu á gott samstarf við fyrirtæki og útskrifaða
nemendur og erum dugleg að afla
okkur þekkingar á þörfum
atvinnulífsins. Námið miðast við
það. Við förum þess vegna ekki
í að lesa Brennu-Njáls sögu, þó
að allir eigi „auðvitað“ að kunna
hana, en leggjum til dæmis frekar
áherslu á réttritun á íslensku og
ritun formlegra viðskiptaskjala á
ensku. Það er um að gera að hafa
samband við mig í MK, koma og
njóta þess að bæta við sig þekkingu til að vera enn betur í stakk
búin fyrir ný og spennandi verkefni í lífinu,“ segir Inga að lokum.

Skólamál

Spjaldtölvur
afhentar

K

ópavogsbær afhenti í vikunni 500 spjaldtölvur til
kennara í grunnskólum
bæjarins. Í byrjun næsta skólaárs
verða fyrstu nemendatækin afhent
og þegar innleiðingu lýkur haustið
2016 munu allir nemendur á miðog unglinga-stigi í grunnskólum
Kópavogs hafa spjaldtölvur til
afnota.

Óskum Kópavogsbúum
og öllum landsmönnum
til hamingju með
þjóðhátíðardaginn
Björt framtíð Kópavogi

„Spjaldtölvuvæðing skólanna
er þáttur í þeirri stefnu okkar að
skólar í Kópavogi séu í fremstu
röð skóla á Íslandi. Það hefur sýnt
sig að spjaldtölvur eru vel til þess
fallnar að auka áhuga og ánægju
nemenda og þar að auki betri
tækifæri til þess að deila námsvinnu með foreldrum. Með þessu
verkefni er líka verið að fjárfesta í
framtíð nemenda í grunnskólum
bæjarins,“ sagði Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogsbæjar,
við afhendinguna. Meðal markmiða í spjaldtölvuvæðingu skólanna er aukin einstaklingsmiðun
og fjölbreytni náms og kennslu

Theodóra Þorsteinsdóttir, formaður bæjarráðs, Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri,
og Guðrún Soffía Jónasdóttir, skólastjóri Vatnsendaskóla.

auk þess að stefnt er að því að
auka þátt sköpunar í skólastarfi.
„Við erum að leggja grunninn að
miklum breytingum á skólastarfi í Kópavogi. Kennsla verður
fjölbreyttari, nemendur munu
hafa meira um nám sitt að segja
og auðveldara verður að mæta
þörfum og áhuga hvers og eins,”
segir Björn Gunnlaugsson, verkefnastjóri spjaldtölvuvæðingar grunnskóla Kópavogs. Auk
Björns hefur Kópavogsbær ráðið
kennsluráðgjafa sem verða
kennurum til halds og trausts
við notkun spjaldtölva í kennslu,

bæði er varðar val á námsefni og
kennslu með spjaldtölvum. Öllum
kennurum í Kópavogi var boðið
á námskeið þar sem möguleikar
spjaldtölva í kennslu voru kynntar. Rikke Dahl Thornbo sagði frá
árangri spjaldtölvuinnleiðngar í
bænum Odder á Jótlandi, en þar
hafa skólar unnið með spjaldtölvur frá árinu 2011. Ingvi
Hrannar Ómarsson kynnti einnig
möguleika spjaldtölva í námi og
kennslu en hann starfar sem
upplýsingatækniráðgjafi hjá sveitarfélaginu Skagafirði auk þess að
kenna við Árskóla á Sauðárkróki.

Til hamingju Kópavogur!
Ljósleiðarinn er í hraðri uppbyggingingu í Kópavogi
4.000 heimili tengjast í ár

Getur þú tengst? Flettu upp þinni götu á www.ljosleidarinn.is
Ljósleiðarinn er 1 Gb/s samband til heimila sem býður upp á
400 Mb/s internet, gagnvirkt sjónvarp og heimasíma

Söluaðilar
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Kópavogsblaðið
Hæ-hó-jibbí-jei!

17. júní
í Kópavogi
K

ópavogsbúar létu ekki vætuna á sig fá á þjóðhátíðardaginn í fyrra og skemmtu sér vel á Rútstúni.
Búast má við margmenni í dag, hvernig sem viðrar. Dagskrá þjóðhátíðardagsins hefst með sérstakri opnun í sundlaugum bæjarins þar sem Skólahljómsveit Kópavogs leikur fyrir gesti. Skrúðganga
hefst við Mennaskólann í Kópavogi klukkan 13.30 og lýkur á Rútstúni þar sem við tekur hátíðar- og
skemmtidagskrá undir stjórn Sóla Hólm og Gísla Einarssonar. Þá verða kvöldtónleikar á Rútstúni frá
19.30 til 22.00 þar sem fram koma Toneron, Gísli Pálmi, Júníus Meyvant, Bubbi, og Amabadama.
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KÓPAVOGSTÚN 3
NÝJAR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

AFHENDING
Í NÓVEMBER

BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 810
3
dadi@101.is

VERÐDÆMI

Íbúð 101, 2 herb.

Íbúð 305, 3 herb.

Nr.

Stærð

Herb.

VERÐ: 41.500.000 KR.

101
102
103
104
105
201
202
203
204
205
301
302
303
304
305
401
402
403
404
405
501
502
503
504
505
601
602

83,2
84,4
66,2
98,3
79,7
91,7
83,1
65,6
97,1
94,3
92,1
87,1
64,9
97
95,4
93
84,7
64,9
97,1
92,9
91,2
85,7
66,6
99,4
94
130,6
139,5

2
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
4

Herbergi
14,6 m²

Herbergi
5,4 m²
Eldhús

4.8m²
Eldhús
4,8 m²
01-01

Anddyri
4,4 m²

Stofa
24,7m²

Eldhús/
borðstofa
9,8 m²

PIPAR\TBWA • SÍA

Anddyri
4,6 m²

Stofa/
Borðstofa
28,3 m²
Svalir
9 m²

Svalir
9,2m²

Sala er haﬁn á glæsilegum og vönduðum íbúðum
við Kópavogstún 3 fyrir 60 ára og eldri. Íbúðirnar eru
27 talsins, 2ja–3ja herbergja í 6 hæða lyftuhúsi,
ﬂestar með stæði í bílageymslu. Staðsetning er
mjög góð, veðursæld mikil og stutt í alla þjónustu
s.s. sundlaug, banka, bókasafn oﬂ. Íbúðirnar verða

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

Anddyri
3,9 m²

Herbergi
8,1 m²

Bað/
þvottur
7,5 m²

afhentar í nóvember 2015, fullbúnar með vönduðum
sérsmíðuðum innréttingum frá GKS. Flísar á salerni
og þvottahúsgólﬁ en án annarra gólfefna.
Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé að loka
svölum. Traustur byggingaraðili.

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

Verð
34.500.000
35.500.000
26.900.000
39.900.000
33.900.000
37.900.000
35.900.000
28.500.000
39.900.000
40.900.000
38.900.000
37.900.000
28.900.000
40.500.000
41.500.000
39.900.000
37.900.000
29.900.000
42.900.000
42.900.000
40.900.000
39.900.000
29.900.000

Verð gilda til 1. sept 2015, með fyrirvara um prentvillur.

VERÐ: 34.500.000 KR.

Bað/
þvottur
9,0 m²

VERÐLISTI

VERÐDÆMI

SELD

74.900.000

www.javerk.is

SELD
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1

2

3

Hamraborg 20a
200 Kópavogur
Sími: 554 6777

4

www.raesting.is • Sími 554 3213

Hamraborg 5
200 Kópavogur
Sími: 564 2660

16

10
11

9
8

16

2

5

4

15
7

1

3

6

9

10

11

NÝJA
KÖKUHÚSIÐ

ANARKÍA LISTASALUR
Hamraborg 3
200 Kópavogi
Sími: 554 4101
www.anarkia.is

12

Auðbrekku 3
200 Kópavogi
Sími: 564 1660

Auðbrekku 2
200 Kópavogi
Sími: 568 9040

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu.

Kópavogsblaðið
5

6

9

FERMINGARGJAFIR
Í MIKLU ÚRVALI

7

8

10

SNYRTISTOFAN

Hamraborg 10 • 200 Kópavogur • sími 554-4414
www.snyrtistofa.is

Hamraborg 3
200 Kópavogur
Sími: 554 4818

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu.
DALVEGI 4 - S: 564 4700 • HAMRABORG 14 - S: 554 4200

13

14

12

Fyrirtæki
í Hamraborg
og Auðbrekku
13

14

15

16

BÍLVOGUR
bílaverkstæði

– fyrst og fremst ódýr

Almennar viðgerðir
Smurþjónusta
Dekkjaþjónusta

Opið alla daga frá 10-21

Auðbrekku 17
200 Kópavogi
Sími: 564 1180

Hamraborg 18
200 Kópavogi
www.kronan.is

Hamraborg 11
200 Kópavogi
Sími 570 4060
kopavogur@redcross.is
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Ekki missa af
AÐsent

Sjálfstæðishetjurnar Sýning á ljósmyndum Hafdísar
Bennett í safnaðarheimili
fyrr og nú!

Kópavogskirkju

F

yrir 71 ári síðan eða þann
17. júní árið 1944 var
lýðveldið Ísland formlega
stofnað. Sú ákvörðun að stofna
lýðveldið þann dag var engin
tilviljun en þennan sama dag
árið 1811 fæddist Jón
Sigurðsson, helsti leiðtogi
Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni.
Á Hrafnseyrarhátíð þann 17.
júní árið 1961 mæltist Ásgeiri
Ásgeirssyni forseta svo um Jón
Sigurðsson: „Það getur enginn
gert sér grein fyrir því, hvernig
nú væri ástatt um hag þjóðar
vorrar, ef hún hefði ekki eignast
Jón Sigurðsson, þegar mest lá
við. Það verður ekki stungið svo
skóflu í jarðveg og sögu íslenskrar viðreisnar að ekki komi
niður á æfistörf Jóns Sigurðssonar. Jón Sigurðsson er ímynd
Íslendingsins eins og hann getur
verið mestur og bestur.“
Ættjarðarást Jóns var svo mikil að
hann helgaði líf sitt baráttunni
fyrir sjálfstæðu ríki. Ættjarðarást
má þó ekki rugla saman við
þjóðernishyggju enda vildu Jón
og þeir sem elskuðu landið af
öllum mætti byggja hér land
með því að opna það upp á gátt.
Jón var fylgjandi auknu frelsi,
einstaklingsfrelsi, lýðfrelsi og
þjóðfrelsi, jafnrétti og bræðralagi. Ástin sem menn og konur
bera til ættjarðarinnar getur
tekið á sig ýmsar myndir. Sjálfstæðishetjurnar okkar börðust
fyrir stjórnfrelsi, verslunarfrelsi
og atvinnufrelsi. Sjálfstæðishetjur nútímans berjast hins
vegar gegn fjölmenningarsamfélaginu, gegn innflytjendum
og gegn Evrópusamruna. Slíkt á
ekkert skylt við ættjarðarást
heldur er um að ræða þjóðernishyggju í sinni skýrustu mynd.
Íslensku samfélagi stafar ekki
ógn af innflytjendum, fjölmenningu eða trúarbrögðum. Hvorki
þá né nú. Íslensku samfélagi
stafar ógn af öflum sem telja sig
yfir aðra hafna vegna þjóðernis,
kynþáttar, litarhafts, trúarbragða,
menningar eða annarra slíkra
þátta. Að ala á ótta er elsta trixið
í bókinni og það er mikilvægt að
bíta ekki á agnið.
Fátt ræður fremur örlögum
um framtíð okkar og komandi
kynslóða en hvernig staðið er

Sema Erla Serdar

Íslensku
samfélagi
stafar ekki
ógn af innflytjendum, fjölmenningu
eða trúarbrögðum
að uppbyggingu í samfélaginu.
Það samfélag sem Jón sá fyrir
sér er ekki samfélag sem elur á
þjóðernisrembingi og ótta við
nágrannann heldur samfélag sem
byggist á umburðarlyndi, réttlæti
og jöfnuði.
Baráttan fyrir slíku samfélagi
heldur því áfram, 71 ári eftir
stofnun lýðveldisins. Það er því við
hæfi á sjálfan þjóðhátíðardaginn
og afmæli Jóns að við tileinkum okkur þann boðskap sem hann
og félagar hans stóðu fyrir í sjálfstæðisbaráttunni. Það er ættjarðarást.
Gleðilegan þjóðhátíðardag!
,,Ekkert gönuskeið ætjarðarástarinnar er háskalegra hjá fámennri
og afskekktri þjóð heldur en
innilokunarlöngunin. Í öllum
lifandi bænum – hvað sem öllu
öðru líður – þá lofum lofti heimsmenningarinnar, heimshugsananna að leika um okkur.
Hræðumst ekki, þótt í því kunni
stundum að berast skarpar skúrir,
þrumur og eldingar, og jafnvel
óhollir eyðimerkurvindar. Það er
eina ráðið til að viðra okkur, láta
baðstofulyktina rjúka af ættjarðarást okkar og öllum okkar
tilfinningum og öllum okkar hugsjónum, eina ráðið til að fá nýtt loft
ofan í lungun. Lokum okkur ekki
inni.“ - Einar H. Kvaran.

Hafdís Bennett, listamaður.

H

afdís Bennett
flutti ung að
árum til Danmerkur, og síðar til
Bretlands, þar sem hún
settist að og hefur búið
öll sín fullorðinsár.
Hún hefur lagt stund
á ýmis konar listform
yfir árin, en þó aðallega myndhöggvun
ásamt ljósmyndun.
„Hugsanlega hefði
ég orðið afkastameiri
sem listakona hefði
ég ekki alltaf unnið
fyrst og fremst við
fjölskyldufyrirtækið og
hjálpað dóttur minni
að koma á laggirnar hennar eigin
fyrirtæki sem svo blómgaðist vel
og varð þekkt tískufyrirtæki, LK
Bennett,“ segir Hafdís. „Ég fann þó
alltaf einhvern tíma til að vinna að
áhugamálum mínum. Auk listmenntunar lærði ég að fljúga,
fimmtug að aldri, og tókst að láta
gamlan draum rætast sem var að
fljúga til Íslands á eigin spýtur ásamt kunningakonu minni.

Þetta urðu þrjár ógleymanlegar ævintýraferðir yfir hafið og
hálendið.“ Óhætt er að fullyrða að
Hafdís hafi lifað viðburðaríku lífi
en ef marka má myndir hennar
sem eru nú til sýnis í safnaðarheimili Kópavogskirkju hefur hugurinn ávalt reikað heim. Mótívið
er landið í öðruvísi sjónarhorni
en venja er. „Hvað þessa sýningu
varðar þá hraus mér hugur að fara
í beina samkeppni við þá fjölmörgu afburða ljósmyndara sem
efnt hafa til sýninga hér á landi.

Því tók ég það ráð að líta landið
frá aðeins öðruvísi sjónarhorni
en venja er og beina athyglinni
að hinu fjölbreytta formi, litum
og áferð sem er að finna hér hvert
sem litið er. Hraun, mosi, stuðlaberg, steinar, skófir, skriður, jafnvel
grjót og þari á svörtum söndum.
Allt er þetta svo einkennandi fyrir
Ísland,“ segir Hafdís í kynningargrein um sýninguna. Sýning
Hafdísar stendur yfir í safnaðarheimili Kópavogskirkju til ágústloka.

Söfnun

Reisum styttu af
Valda vallarverði

Þ

nokkru fé hjá fyrirtækjum
ann 9. júní 1926
í bænum og einnig leggur
fæddist Valdimar
Kópavogsbær nokkuð af
Kristinn Valdimarsmörkum en betur má ef
son eða Valdi vallarduga skal. Það er því von
vörður, eins og hann var
þeirra sem að verkefninu
oftast kallaður. Hópur
standa að einstaklingar
eldri Blika vinnur nú að
sem vilja styðja við þetta
því að gerð verði lágleggi enhverja fjárhæð,
mynd af Valda. Hugmyndin er að henni verði fun- Valdi vallarvörður. til dæmis eitt til fimm
þúsund krónur, inn á
din staður við suðurenda
söfnunarreikning sem
nýju stúkunnar við
er hjá Arionbanka á kennitölu
Kópavogsvöll og hún afhjúpuð
Breiðabliks. Munið að margt smátt
með athöfn þann 9. Júní 2016 en
gerir eitt stórt.
þá hefði Valdi orðið níræður.
Fjölmargir, bæði strákar og stelpur,
Reikningsnúmerið er:
eiga góðar og sterkar minningar
0322-26-8888
um þennan mikla æskulýðsKt. 4801690699
frömuð. Hópurinn hefur safnað
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HEIMSÓKN

Kynning

Lærðu um ólíkar Glæsilegar íbúðir fyrir 60 ára
aðstæður fólks
og eldri á Kópavogstúni
í heiminum

N

emendur í 7. bekk Álfhólsskóla fengu góða heimsókn
á dögunum. Garðar
Árnason, flugstjóri hjá Landhelgisgæslunni, kom og sagði frá störfum
Gæslunnar við Miðjarðarhafið.
Hann sýndi nemendum myndir og
svaraði spurningum. Gísli Einarsson, fréttamaður hjá RÚV, sagði
krökkunum frá upplifun sinni við

gerð heimildamyndarinnar Flóttinn yfir Miðjarðarhaf sem sýnd
var á RÚV fyrir stuttu. Markmiðið
með heimsóknunum var að vekja
nemendur til umhugsunar um
ólíkar aðstæður fólks í heiminum
og hvernig við sem lítil þjóð
getum lagt af mörkum til að
hjálpa fólki í neyð.

N

ú er í byggingu íbúðir við
Kópavogstún 3-5 sem
ætlar eru fyrir 60 ára og
eldri. JÁVERK EHF, byggingaraðili
húsanna, lýsa yfir spennandi tímum þar sem mikil vöntun hefur
verið á íbúðum fyrir þennan
aldurshóp. Íbúðirnar eru 2ja –
3ja herbergja með vönduðum
innréttingum í lyftuhúsi ásamt
þakíbúðum þar sem útsýnið er
afar glæsilegt. Þær eru allar með
innbyggðum blöndunartækjum á
böðum og vönduðum heimilistækjum frá Siemens. Sigurður R.
Guðmundsson, verkefnastjóri
hjá JÁVERK ehf, segir að áherslan
hafi verið að hafa íbúðirnar ekki
of stórar heldur vel skipulagðar
þar sem allir fermetrar nýtast
vel. „Eins var hugsað út í viðhald
og verða húsin álklædd með
harðviðarklæðningu á milli sem
ætti að verða til þess að viðhald til
framtíðar utanhúss ætti að verða
mjög lítið,“ segir Sigurður. Húsin
eru tvö, það er við Kópavogstún

3 annarsvegar og hinsvegar
Kópavogstún 5. Þau verða tengd
saman með bílakjallara og glæsilegri glerbyggingu sem á að nýtast
fyrir ýmsa starfsemi. „Við hönnun
húsanna var gert ráð fyrir að
íbúar gætu notað svalir sínar allan
ársins hring. Hægt er að kaupa
lokun á svölunum, en það er val
hvers og eins,“ segir Sigurður og
bætir þvi við að starsmenn hjá

JÁVERK segja veðursældina í
suðurhlíðum Kópavogs vera meiri
en þeir hafa fengið að kynnast í
öðrum verkefnum sem þeir hafa
áður verið í.
Kópavogstún 3 er komið í sölu.
Hægt er að nálagst allar upplýsingar hjá 101 Reykjavík
fasteignasölu í síma 511-3101
eða á www.101.is.
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Tímamót

Soroptimistaklúbbur
Kópavogs 40 ára

og hlaut nafnið „Sunnuhlíð“. Til að
afla fjár báru félagar söfnunarbauka inn á hvert heimili í Kópavogi. Peningagjafir bárust frá
öllum aðildarfélögum og mörgum
fyrirtækjum og einstaklingum
innan og utan Kópavogs. Í dag eru
í Sunnuhlíð 73 hjúkrunarrými,
dagvist fyrir 18 aldraða, þjónustukjarni með sjúkraþjálfun, matsal,
hár- og fótsnyrtingu. Þá hefur
klúbburinn stutt dyggilega við
Dagdvölina og í mörg ár rak hann
verslun í þjónustukjarnanum.
Þátttakan í uppbyggingu og
stuðningur við rekstur Sunnuhlíðar hefur frá upphafi verið
aðalverkefni Soroptimistaklúbbs
Kópavogs en klúbburinn hefur jafnframt stutt við mörg önnur mannúðarmál. Í tilefni af þrjátíu ára
afmæli klúbbsins 2005 var fimm
sambýlum fatlaðra í Kópavogi færð
að gjöf DVD spilarar og heimabíó.
Í nokkur ár greiddi klúbburinn
helming launa hjúkrunarfræðings
við MK og fyrir tveimur árum
kostaði Klúbburinn námskeiðið,
„Finndu þinn X-Factor“, fyrir
ungar stúlkur í MK. Styrkir hafa
verið veittir til efnaminni fjölskyldna; Konukots, Kvennaathvarfsins, Bláa naglans, Krýsuvíkursamtakanna, Líknardeildarinnar
í Kópavogi og Samtaka kvenna af
erlendum uppruna svo fátt eitt sé
nefnt.

Í tilefni af afmælinu færði klúbburinn Kópavogsbæ bekk sem staðsettur er í Yndisgarði Kópavogs í Fossvogi og gróðursettur
var silfurreynir við bekkinn. Efri röð frá vinstri: Kolbrún Gunnlaugsdóttir, Margrét Árnadóttir, María Einarsdóttir, Jóhanna
Norðfjörð. Fremri röð frá vinstri: Erna Aradóttir, Margrét Þorvaldsdóttir, Hildur Hálfdanardóttir,Þorbjörg Kristinsdóttir, Sigurborg Einardsóttir

S

oroptimistaklúbbur Kópavogs
fagnaði fertugsafmæli sínu
þann 4. júní síðastliðinn.
Stofnfélagar voru tuttugu og eru
tíu þeirra enn starfandi. Í dag eru
um fimmtíu konur í klúbbnum.
Átján soroptimistaklúbbar starfa
víðs vegar um landið með um 600
félögum og er stefnt að því að
stofna nítjánda klúbbinn á Tröllaskaga í október.

Íslenskir soroptimistar eru hluti
af Alþjóðasambandi Soroptimista
sem eru samtök kvenna í öllum
starfsgreinum sem vinna að
eflingu hugsjóna Soroptimista og
stuðla að góðvild, skilningi og friði
meðal manna og þjóða. Nafnið
Soroptimisti er dregið af latnesku
orðunum „soror optima“ sem
þýðir besta systir – bjartsýnissystir.

Fyrsta verkefni Kópavogsklúbbsins
árið 1975 var að koma upp vísi
að hjúkrunarheimili í Kópavogi. Í
framhaldi af því hafði klúbburinn
frumkvæði að því að boða fulltrúa
frá öllum félögum og þjónustuklúbbum í Kópavogi til sameiginlegs fundar sem leiddi til þess að
níu félög réðust saman í byggingu
hjúkrunarheimilis fyrir aldraða í
bænum sem tók til starfa árið 1982

Kópavogsklúbburinn hefur verið
öflugur innan Landssambandsins,
meðal annars átt fjóra landssambandsforseta, tvo varaforseta
og fjármálastjóra Evrópusambandsins sem að auki hefur tekið
virkan þátt í starfi Soroptimista

Nafnið
Soroptimisti
er dregið af
latnesku orðunum
„soror optima“ sem
þýðir besta systir bjartsýnissystir.
á alþjóðavettvangi. Núverandi
forseti Landssambandsins er Þóra
Guðnadóttir úr Kópavogsklúbbi.
Erlendis hefur klúbburinn tekið
þátt í sameiginlegum verkefnum
Alþjóða- og Evrópusambands
Soroptimista svo sem „Educate
to Lead“ og „Soroptimist go for
Water;“ stutt tjögur börn til náms
í Tamil Nadu, fátækasta héraði
Indlands, í samvinnu við „Vini
Indlands“ á Íslandi. Árið1991-1993
var verkefni Evrópusambandsins
„Reforestation – plant a tree, plant
a hope!“ Fékk klúbburinn þá úthlutað frá Kópavogsbæ, stóru
svæði í Lækjarbotnum þar sem
trjám hefur verið plantað og
gróðurlitlu landi breytt í yndislegan útivistarreit, sem gefið var
nafnið „Systrabotnar“.
Soroptimistar vinna að framgangi
markmiða sinna í starfi sínu bæði
heima fyrir og á alþjóðavettvangi
og leggja þannig sitt að mörkum til
að vinna að betra mannlífi í hverfulum heimi. Það besta frá konum
– það besta fyrir konur. Núverandi
formaður Kópavogsklúbbsins er
Anna Hugrún Jónasdóttir.

Gróðursettur silfurreynir. Frá vinstri: Þóra Einarsdóttir landssambandsforseti,
Hólmfríður Pálsdóttir varaformaður, Anna Hugrun Jónasdóttir formaður, Friðrik
Baldursson garðyrkjustjóri Kópavogs og Margrét Árnadóttir stofnfélagi.

Matur og vín:
Í sumar grillum við! Grillréttirnir frá Hafinu eru frábærir á grillið og fátt ljúfara en góðar stundir á sólpallinum
með góðan fiskrétt á grillinu og njóta þess að sötra rétta hvítvínið með matnum eða bara eitt og sér.
Hafið fiskverslun er sérverslun með hágæða fiskafurðir og meðlæti fyrir kröfuharða neytendur.
Fiskborðin eru þéttsetin af landsins mesta úrvali af tilbúnum fiskréttum til að ofnbaka, steikja eða grilla
sem gerir viðskiptavinum kleift að elda dýrindis máltíð á nokkrum mínutum án nokkurar fyrirhafnar.
Grillréttur mánaðarins er frá Fiskbúðinni Hafinu,
sem er staðsett á tveimur stöðum
Hlíðasmára 8, Kópavogi og Spönginni 13, Rvk.

Lax í sesam og engifer
Laxasteikur marineraðar á asísk-vestrænan máta best á grillið
Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:
Montalto Organci Cataratto
- Lífræntræktað
- Sikiley - 1.799 kr.
Ljóssítrónugult.
Létt fylling, ósætt, fersk sýra.
Ljós ávöxtur, sítrusbörkur, læm.

Piccini Bianco Toscana
- Ítalía - Toskana - 1.550 kr.
Ljóssítrónugult.
Létt fylling, þurrt, mild sýra.
Ljós ávöxtur, sítrus, eplakjarni.

13

Kópavogsblaðið
Arnarsmári

Gulldeild

Afmæli

Fengu grænfána
á fimm ára afmæli
Á

E

ins og mörg undanfarin ár
var fimmta deildin opnuð
1. maí í leikskólanum
Arnarsmára. Á þeirri deild
sem heitir Gulldeild eru elstu
börn skólans, Gullmolarnir. Í
Arnarsmára er mikil útikennsla
en hjá Gullmolunum eykst hún
mikið frá 1. maí og þar til þau
hætta um sumarfrí. Börnin eru
þá mikið á faraldsfæti, oft allan
daginn en þá útbúa þau sér nesti
um morguninn. Mikil fjölbreytni
er í ferðum þeirra þar sem þau
upplifa, fræðast og hafa gaman.
Sem dæmi um ferðir sem þau
eru búin að fara í á þessu vori og
sumri er útskriftarferð í
Reykjanesbæ, KSÍ, Vísindasetur
HÍ, fuglaskoðun, dýraspítali,
Sjóminjasafnið o.fl. Auk þessara
lengri ferða eru farnar styttri
ferðir um nágrennið en þau eru
afskaplega dugleg að ganga,
gengu t.d. heim frá Dýraspitalanum í Garðabæ en það
er 2,5 km og þau gerðu það með
bros á vör og létt á fæti.

lfhólsskóli hélt upp á fimm
ára afmæli föstudaginn
5. júní og fagnaði því um
leið að fá grænfána Landverndar
afhentan. Í tilefni dagsins var
gengið fylktu liði frá Digranesi
yfir að Hjalla þar sem grænfáninn
var afhentur og dreginn að húni.
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri,

Grænfáninn er
umhverfismerki sem nýtur
virðingar víða í
Evrópu
Katrín Magnúsdóttir starfsmaður
Skóla á grænni grein og Sigrún
Magnúsdóttir skólastjóri ávörpuðu
samkomuna og Skólahljómsveit
Kópavogs lék lög. Nemendur og
starfsmenn gengu svo aftur fylktu
liði til í Digranesskóla. Þar var
grænfáninn einnig dreginn að
húni og svo var Vorhátíð skólans
haldin með pompi og pragt en

Álfhólsskóli varð til við sameiningu Digranesskóla og Hjallaskóla.
Grænfáninn er umhverfismerki
sem nýtur virðingar víða í Evrópu
sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum.
Skrefin sjö eru ákveðin verkefni
sem efla vitund nemenda, kennara
og annarra starfsmanna skólans
um umhverfismál. Verkefnin
eru bæði til kennslu í bekk og til
að bæta daglegan rekstur skóla.
Þau auka þekkingu nemenda og
skólafólks og styrkja grunn að því
að tekin sé ábyrg afstaða og innleiddar raunhæfar aðgerðir í umhverfismálum skóla. Jafnframt
sýnir reynslan í Evrópu að skólar
sem taka þátt í verkefninu geta
sparað talsvert í rekstri.

KYNNING

Hvatning

Heyrn fagnar
8 ára afmæli

Mætum
á völlinn H
HK-ingar

eyrnarþjónustan Heyrn
í Hlíðasmára 11, fagnar
um þessar mundir 8 ára
starfsafmæli. „Kópavogsbúar
og nærsveitarmenn tóku okkur

strax vel og staðsetningin hentar
vel landsbyggðarfólki, bæði af
suðurnesjum og annarstaðar
vegna þess að Hlíðasmárinn er
miðjan á höfuðborgarsvæðinu

og engin þörf á að keyra inn í
umferðarþungann sem einkennir
höfuðborgina,“ segir Ellisif Katrín
Björnsdóttir, heyrnarfræðingur og
eigandi Heyrnar. Ellisif starfar jafnframt hjá fyrirtækinu við heyrnargreiningu og hefur umsjón með
úthlutun og eftirfylgni með
heyrnartækjum. Okkar markmið
er að sem flestir landsmenn heyri
vel. „Nú býður Heyrn upp á ein
fullkomnustu tæki sem finnast í
dag og eru með snjalltækni,“ segir
Ellisif. „Vísindamenn og hönnuðir
ReSound hafa enn bætt um betur
með nýju LiNX í öðru heyrnartækjunum því með þeim heyrist
bæði eðlilega og áreynslulaust.

Meðal nýjunga í LiNX2 er að þau
skerpa talmál, draga úr umhverfisklið og deyfa vindgnauð betur en
í eldri tækjum. Með snjalltækni
hafa heyrnarskertir möguleika
að tengjast og taka þátt í lífinu í
kring um sig, eins og allir aðrir.
Með ReSound Smart appinu er
hægt að fínstillt tækin þannig að
hljóðvinnsla þeirra falli að þörfum
hvers og eins. Hægt er að fá
heyrnartæki til reynslu og fá
þannig að upplifa umskiptin sem
þau valda á heyrn viðkomandi.
Benda má að að þeir sem taka
heyrnarpróf sem er á heimasíðu
okkar, heyrn.is, og fylla út, fá fría
heyrnargreiningu.“

E

ftir gott gengi í fyrrasumar og á undirbúningstímabilinu í ár
þá eru þjálfarar og leikmenn
staðráðnir í að gera betur en
seinasta sumar. Leikmenn eru
orðnir árinu eldri og þekkja
betur inn á hvern annan eftir
að hafa spilað meira saman.
Einnig hefur hópurinn stækkað
og styrkst og þeir leikmenn
sem hafa komið inn í hópinn
hafa komið vel inn og styrkt
hann mikið. Kórinn var okkar
vígi seinasta sumar og verður
það áfram. Við ætlum okkur
árangur og hvetjum því alla
HK-inga að koma í Kórinn og
styðja við bakið á okkur.
HK-ingar, mætum í Kórinn og
gerum sumarið skemmtilegt og
gerum það saman.

Fyrir hönd leikmanna meistaraflokks HK karla í knattspyrnu.
Beitir Ólafsson fyrirliði.

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Snævar Jón Andrésson
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Rósa Kristjánsdóttir
útfararstjóri

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Katla Þorsteinsdóttir
lögfræðiþjónusta

Gestur Hreinsson
útfararþjónusta

Útfararog lögfræðiþjónusta
Önnumst alla þætti
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Við þjónum allan sólarhringinn

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is

14

Kópavogsblaðið

Krossgáta

Lausn

ámuna

erfð
dvaldi

krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

ílátið

týndir

næringin

fugl

hagnað

2 eins
orsakaðir

2 eins

ýtarlegri

búvara
-----------sjúk

bæta

glefsi
-----------sólguð

nýtir

7
þjóð
------------uppnefninu
erill
-----------skrýðast

einnig
-----------málm

öfug röð
------------öfug röð

eggið

6

traustið

kyrrð
----------eira

hoppuðu
röð
----------feng

frerinn
alltaf
-----------dínamór

5

10

glufa

bakki

12

eldsneyti

3 eins

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

eftir harða og spennandi
lokakeppni. Thomas
fylgdi honum fast á eftir
og náði 3. sætinu.
Í 50m liggjandi riffli
barðist Jón Þór Sigurðsson um fyrstga sætið við
Eric Lanza frá Monaco en
Lanza hafði sigurinn með
eins stigs mun. Guðmundur Helgi Christensen
úr Skotfélagi Reykjavíkur
varð í 3. sæti.

Aðalfundur Leikfélags Kópavogs
4

ávexti

gjóta

máþjóðaleikarnir
fóru að þessu sinni
fram í Reykjavík
dagana 2. til 6. júni og
meðal margra keppnisgreina þar voru skotíþróttir. Skotíþróttafélag
Kópavogs átti fimm
keppendur á leikunum
og komust þrír þeirra
á verðlaunapall. Ívar
Ragnarsson og Thomas
Viderö kepptu í loftskammbyssu en þar
hafnaði Ívar í öðru sæti

Tilkynning

stein

11

drollaði

ástunda
----------ym

2 eins

Þrír á verðlaunapall
úr Skotíþróttafélagi
Kópavogs

S

öfug röð
-----------drulla

hungur
skælir

sára
----------kusk

1

3

muldur
-----------rata

skel

svar

kropp

illmennin
----------þoki

kramin

B L ÓM A V A S I
A L LA A T I NU
Ó K I Ð AN G N
A F L A R U S S AKA
F É R Ó A R A F R ÆÐ
S LE I T I L Æ TU
K AR ANN A R Ó AR
OG K R ÓN UN A S
STÉ
R I ÐA T S
I N L AUG MA T L
F A S AN I
NNN F
J Ó TA ÁT A L I Ð
Ð
B J ÁN AL E GA
IÐ
R
T
S
L Ó L N MA
ÓLGAN J TÖ RN
MU N MA L N N Á
NUN NA ENG I T
MU N I N N S T I N N A
ÁM A N A K I N N Ý L
Smáþjóðaleikar

kraumar

hverfa
-----------afsvar

Lausn úr síðustu krossgátu

SÓL Á LOFTI

næring
------------duglaus

eyðu

spanderaði

8

kappnæga
------------fljótfæra

mublu
-----------grasbletti

líkamshluti

1

2 eins
------------fugl

9

hokur
eða

2

spendýr
-----------púka

eldstæði

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun
bönnuð.

nuddaði

12

A

ðalfundur Leikfélags Kópavogs
verður haldinn
fimmtudaginn 18. júní
kl. 19.30 í Leikhúsinu,
Funalind 2. Á dagskrá eru
venjuleg aðalfundarstörf.
Flutt verður skýrsla
stjórnar fyrir liðið leikár
og lagðir fram endur-

skoðaðir reikningar. Þá
mun stjórn skýra frá
verkefnum sem fyrir
liggja á næsta leikári.
Allir velkomnir en aðeins
skuldlausir félagsmenn
eiga atkvæðisrétt á
fundinum. Nánari
upplýsingar er hægt að fá
á lk@kopleik.is.

Nám sem nýtist þér!
Menntaskólinn í Kópavogi
Þekking- þroski- þróun- þátttaka

Skrifstofubraut I – staðbundið nám
Tveggja anna hagnýt braut þar sem höfuðáhersla
er lögð á viðskipta- og samskiptagreinar. Frábært
nám fyrir þá sem vilja komast hratt út á
atvinnumarkaðinn eða stefna lengra í námi.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00.
Kennsla hefst 18. ágúst

Fjarnám – Undirbúningsáfangar
fyrir viðurkenndan bókara

Á haustönn 2015 verða eftirtaldir áfangar í boði í
fjarnámi:
BÓK153 - BÓK253 -BÓK353 – ÍSL152 – TÖL253

Viðurkenndur bókari
Nám til undirbúnings fyrir próf á vegum atvinnuog nýsköpunarráðuneytisins til viðurkennds
bókara, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald. Kennslan fer fram í samvinnu við KPMG.
Starfsmennt greiðir skólagjöld sinna félagsmanna. Kennsla hefst 24. ágúst. Sjá www.mk.is
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Skapandi sumarstörf

Öllu tjaldað til
á þjóðhátíðardaginn

S

kapandi sumarstörf í Kópavogi fagna 10 ára starfsafmæli
í ár. Árið 2005 fengu ungmenni bæjarins að starfa við listræn verkefni með stuðningi
bæjaryfirvalda. Í dag eru Skapandi
sumarstörf órjúfanlegur hluti af
menningu Kópavogsbæjar og er
það mikið tilhlökkunarefni þegar
ungmennin taka til starfa á vorin.
Verkefnið er þó ekki eingöngu
mikilvægt fyrir bæjarlífið heldur
hefur það einnig verið stökkpallur
fyrir marga listamenn samtímans. Í
ár fengu 16 hugmyndir styrk en að
baki þeim standa 25 einstaklingar
á aldrinum 18-25 ára. Verkefnin
eru fjölbreytt en þau spanna allt frá
tónlist og kvikmyndagerð til
myndlistar, forritunar og hönnunar. Kópavogsbúar mega því

sannarlega hlakka til sumarsins en
hægt er að fylgjast með starfsemi
Skapandi sumarstarfa í Kópavogi á
samnefndri fésbókarsíðu.
Á 17. júní munu þátttakendur
Skapandi sumarstarfa bjóða
bæjarbúum að Skapalóni á
Listatúni Kópavogs, á milli Tónlistarhússins og Gerðarsafns. Þar
munu bæjarbúar geta kynnt sér
sögu Skapalónsins, kynnst verkefnum Skapandi sumarstarfa,
fengið málverk af sjálfum sér auk
sem skemmtanir leynast í hverju
horni. Tónlistarhópurinn Vísur á
Vatnsenda spilar á Gjábakka en
einnig mun sveit Skapandi sumarstarfa halda tónleika í Tónlistarsafni Íslands klukkan 16:30
Gleðilega hátíð!

Guðbjartur Sigurbergsson og Stefán Guðmundsson.

Ýr Jóhannsdóttir og Hallveig Kristín Eiríksdóttir.

Umhverfisviðurkenningar 2015
Tilnefningar
Auglýst er eftir tilnefningum til viðurkenninga í umhverfismálum í Kópavogi. Slíkar viðurkenningar eru veittar ár hvert af umhverfisog samgöngunefnd og bæjarstjórn. Veittar eru viðurkenningar vegna umhirðu húsa og lóða, endurgerð húsnæðis, framlag til
ræktunarmála og framlag til umhverfis og samfélags.
Veittar hafa verið viðurkenningar í eftirfarandi flokkum:
– Umhverfi og samfélag
– Umhirða húss og lóðar til fyrirmyndar
– Endurgerð húsnæðis
– Framlag til umhverfismála
– Framlag til ræktunarmála
– Frágangur húss og lóðar á nýbyggingarsvæðum
– Hönnun
Að auki er hægt að tilnefna götu ársins sem bæjarstjórn Kópavogs veitir viðurkenningu.
Umhverfisviðurkenningar verða veittar í ágúst.
Hægt er að skila inn tilnefningum til Bjarka Valberg, umhverfisfulltrúa Kópavogs á netfangið Bjarki.Valberg@Kopavogur.is.
Frestur til að skila inn tilnefningum er til kl. 12:00 föstudaginn 26. júní 2015.
Á heiðasíðu Kópavogs er hægt að sjá hverjir hafa hlotið viðurkenningar umhverfis- og samgöngunefndar (áður umhverfisráð)
frá árinu 1995.
Umhverfissvið Kópavogsbæjar

Kópavogsblaðið
www.kopavogsbladid.is

Dalvegi 22 - Sími: 570 9238

Spurning dagsins

Hvað ætlar þú að
gera í dag, 17. júní?

Inga Lind Vigfúsdóttir
„Ég starfa sem myndatökumaður hjá
RÚV og verð að störfum í bænum
yfir daginn að mynda, meðal annars,
ávarp Fjallkonunnar. Um kvöldið verð
ég fyrir aftan myndavélina í fréttaútsendingu en um miðjan dag gefst tími
með börnum, fjölskyldu og vinum.“

Sérþekking
í Kópavogi

Steinþór Baldursson og
Egill Stefán Magnússon
„Það er hvergi gefið eftir í Rúmfatalagernum og við verðum að vinna frá
klukkan 12 til 6. Það er ekkert annað
planað.“

Hlíðasmára 6

Egill Róbertsson
„Ég ætla að nota daginn til að innrétta
og breyta bústað í Kjós. Ég efast um að
ég nái að skjótast í bæinn í skrúðgöngu.“

Sigurður Ragnarsson
„Ég starfa sem leigubílstjóri þannig
að ég verð á vaktinni í allan dag og
fram á nótt. Það er alltaf nóg að gera
á þessum tíma.“

510 7900
fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

