Kópavogsblaðið

Þórunn

Föstudagur 20. maí 2016

Hannes

Stefán

Kristján Vernharð

lögg.fasteignasali lögg.fasteignasali lögg.leigumiðl. sölufulltrúi

sölufulltrúi

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Lára

sölufulltrúi

Ólafur

Sveinn

Magnús Arna

lögg.fasteignasali lögg.fasteignasali sölufulltrúi

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Sölufulltrúi

Bjarni

Gunnar

lögg.fasteignasali sölufulltrúi

fastlind.is

Harpa

Kristín

sölufulltrúi

sölufulltrúi

510 7900

Kópavogsblaðið

Dreift frítt í öll hús
í Kópavogi. 20. maí 2016,
56. tbl. 12. árgangur

www.kopavogsbladid.is

Við

tal
i

ð

Mín skoðun
er sú að
félagið eigi
miklu frekar að vera
við Kópavogshöfn.

Brúin

Formaður Siglingafélagsins
Ýmis: „Ekki andvíg brú yfir
Fossvog.“
verð frá
1.990 kr.

SKEMMTUN FYRIR ALLA!
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Einnig má nefna áhugaverðar hugmyndir eins og:
- Betri aðstaða fyrir börn í
Salalaug.
- Kaffihús í Kópavogsdal.
- Endurgera Hamraborg og gera
umhverfið aðlaðandi og fallegt.
- Fá hönnuði að borðinu.

Fyrsti hluti verkefnisins snýst um
að setja inn hugmyndir að verkefnum og stendur hann yfir til 31.maí.
Hægt er að kjósa áfram verkefni fyrir
þá upphæð sem hverju hverfi hefur
verið úthlutað. Íbúar geta aðeins
kosið í einu hverfi af fimm.
Alls verða 20 hugmyndum frá íbúum settar í forgangsröðun í hverju
hverfi í haust. Matshópur fer yfir allar
innsendar tillögur, kostnaðarmetur
og stillir upp til kosninga. Öllum er
frjálst að leggja inn hugmyndir að
verkefnum en aðeins íbúar með
skráð lögheimili í Kópavogi geta
kosið verkefni áfram, aðeins er hægt
að kjósa verkefni í einu hverfi. Ekki er
um að ræða íbúakosningu í skilningi
sveitastjórnarlaga. Framkvæmdir
verkefna sem íbúar velja áfram í forgangsröðun fara fram á tímabilinu
október 2016 til október 2017.

•

F

Kópavogs; hundagerði í Fossvogsdal,
skautahöll í Kópavog, kaldan pott í
Kópavogslaug og að fá hjólatengingu
úr Engihjalla á Dalveg.

Hreinsunardagur í
Engihjalla

PIPAR \ TBWA

Fullt af hugmyndum
jölmargar hugmyndir eru
komnar fram hjá bæjarbúum um hvernig gera megi
góðan bæ betri á vefnum: Okkar
Kópavogur. Vinsælustu hugmyndirnar sem komið hafa fram, þegar
við litum á stöðuna síðast, voru:
- Bætt leiktæki og leikaðstaða
við Salaskóla.
- Útibú frá bókasafni Kópavogs í
Kórahverfið.
- Sundlaug í Kórnum.
- Leiksvæði og útigrill í
Fossvogsdal í anda þess sem
má finna í Kjarnaskógi á 		
Akureyri.
- Útibú frá Tónlistarskóla.
Kópavogs í Kórahverfið.

EFLUM ÍBÚALÝÐRÆÐI Í BÆNUM

1
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HUGMYND
Leggðu fram hugmynd að verkefni í þínu hverfi.

EFLUM ÍBÚALÝÐRÆÐI Í BÆNUM

Þú getur komið henni á framfæri á íbúafundi eða á vefsíðu verkefnisins:
www.kopavogur.is/okkarkopavogur

ÍBÚAFUNDIR
HUGMYND
Mættu á íbúafund
þínu hverfi
Smáraskóli.
í Smárahverfi,
Leggðuí fram
hugmynd að•verkefni
í þínuÍbúar
hverfi.
og tryggðu þinni hugmynd
23. maí kl. 17:00
• Álfhólsskóli, Hjalli. Íbúar í skólahverfi
brautargengi.
Þú getur komið henni á framfæri
á
íbúafundi
eða
á vefsíðu verkefnisins:
Álfhóls-, Snælands- og Kópavogswww.kopavogur.is/okkarkopavogur
Kosið verður
um allt að 10
skóla, 25. maí kl. 17:00
• Kársnesskóli, Vallargerði.
hugmyndir frá hverjum fundi.
Íbúar á Kársnesi, 26. maí kl. 17:00

ÍBÚAFUNDIR
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Mættu á íbúafund í þínu hverfi
og tryggðu þinni hugmynd
brautargengi.
Kosið verður um allt að 10
hugmyndir frá hverjum fundi.

•
•

•
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morgun, laugardaginn 21. maí
frá klukkan 10-14, verður hreinsunardagur í Engihjalla með grilli,
hoppuköstulum og öllu tilheyrandi.
Hagsmunasamtök Efstahjalla ætla
einnig að vera með hreinsunardag
hjá sér á sama tima. Það má búast
við litríkum og skemmtilegum degi
í Engi- og Efstahjalla.

Leiðrétting

Smáraskóli. Íbúar í Smárahverfi,
KOSNING
23. maí kl. 17:00
Álfhólsskóli, Hjalli. Íbúar
í skólahverfi
Í haust
kjósa íbúar 16 ára og eldri
Álfhóls-, Snælands- og um
Kópavogsforgangsröðun hugmynda í Kópavogi.
skóla, 25. maí kl. 17:00
Kársnesskóli, Vallargerði.
www.kopavogur.is/okkarkopavogur
Íbúar á Kársnesi, 26. maí kl. 17:00

FRAMKVÆMD

KOSNING

Í haust kjósa íbúar 16 ára og eldri
Við heumst strax handa!
um forgangsröðun hugmynda í Kópavogi.
Fylgstu með framkvæmdunum
á vef
www.kopavogur.is/okkarkopavogur
verkefnisins að kosningu lokinni í haust.

FRAMKVÆMD
Við heumst strax handa!
Fylgstu með framkvæmdunum á vef
verkefnisins að kosningu lokinni í haust.

www.kopavogur.is/okkarkopavogur

Þá má nefna hugmyndir eins og
að fá framhaldsskóla í austurhluta

Kópavogsblaðið

#okkarkopavogur

Sjá nánar:
www.kopavogur.is/okkarkopavogur

Þ

au leiðu mistök urðu í síðasta
Kópavogsblaði að ranglega var
greint frá nafni í myndatexta í umfjöllun um Valdimar Kristinn Valdimarsson. Á meðfylgjandi mynd er
Magnúsina Brynjólfína Valdimarsdóttir ásamt bróðir sínum, Valdimar,
en ekki eiginkona hans Rósa Sigurbjörg Sigurjónsdóttir, eins og ranglega var sagt í síðasta blaði. Beðist er
velvirðingar á þessu.
-ritstj.

Afmæli

www.kopavogur.is/okkarkopavogur

#okkarkopavogur

Waldorfskólarnir
25 ára
W
aldorfleikskólinn Ylur og
Waldorfskólinn Lækjabotnum fagna nú 25 ára
starfsafmæli. Leikskólinn hóf starfsemi sína í Kópaseli í Lækjarbotnum
í desember árið 1990 og varð því
fullra 25 ára á þessu starfsári. Skólinn tók til starfa í september 1991
og er því að ljúka 25. starfsári sínu.
Hátíð af því tilefni verður haldin í

Lækjarbotnum laugardaginn 21. maí
með fjölbreyttri dagskrá frá hádegi
og frameftir kvöldi. Meðal þess sem
verður á dagskránni er kynning á
skólastarfinu, handverkssýning og
önnur nemendavinna, eldbakaðar
pitsur, göngur með leiðsögn, leikir,
kaffisala, dansleikur og söngur við
varðeldinn um kvöldið.

Græjan

Rafbíll í þjónustu
Kópavogsbæjar

Þ

jónustumiðstöð Kópavogs
hefur tekið í notkun rafbíl og er
það fyrsti rafbíllinn sem tekinn
er í notkun hjá Kópavogsbæ. Bílinn

er lítill pallbíll sem nýttur verður
til að hreinsa rusl við göngu- og
hjólastíga auk þess sem háþrýstidæla sem fylgir bílnum þýðir að

Situr þú uppi með húsfélagið?

hann nýtist til að þrífa bekki, ruslafötur og stíga. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri og Theodóra S.
Þorsteinsdóttir formaður bæjarráðs tóku bílinn formlega í notkun í
vikunni en það var Gísli Guðlaugsson framkvæmdastjóri Íslyft sem
afhenti hann.
Notkun rafbíla er í samræmi við
umhverfisstefnu Kópavogsbæjar
en kaupin á þessum fyrsta rafbíl
eru hugsuð sem tilraunaverkefni.
Markmiðið er að draga úr umhverfisáhrifum af notkun jarðefnaeldsneytis ásamt því að auka hagkvæmni í
starfsemi Þjónustumiðstöðvar.

Sigurður Bjarnason, Gísli Guðlaugsson framkvæmdastjóri Íslyft, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogsbæjar, Theodóra S. Þorsteinsdóttir formaður bæjarráðs,
Egill Helgi Kristinsson, Karl Eðvaldsson, gatnamálastjóri Kópavogsbæjar, Eiður
Guðmundsson og Jón Ingvar Jónasson. Þeir Sigurður, Egill, Eiður og Jón Ingvar
starfa allir hjá Þjónustumiðstöðinni.

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

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

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

Næsta blað kemur út 3. júní
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er fyrir 31. MAÍ

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.

Kópavogsblaðið
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Menningarhúsin

í

Kópavogi

21/05

Ö
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21. MAÍ
DAGSKRÁ

#HJOLAHJARTA

 13:00 – 17:00
Dr. Bæk ástandsskoðar
hjól á útivistarsvæði
við Menningarhúsin

 13:00 – 17:00
Bókasafnið opið og hægt
að skoða bækur tengdar
hjólreiðum

 13:00 – 17:00
Kynning á rafhjólum
og reiðhjólabúnaði
á útivistarsvæði við
Menningarhúsin

 13:00 – 17:00
Sýning á ljósmyndum
af reiðhjólum úr fórum
Héraðsskjalasafns
Kópavogs á 2. hæð
Bókasafnsins

 13:00 – 17:00
Umferðargarður á bílaplani
Molans þar sem hægt
verður að æfa hjólafærni

 13:00 – 17:00
Garðskálinn býður upp á
grillað góðgæti á hagstæðu
verði

LADAGU

D
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A
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 14:00
Reiðhjólatúr og ratleikur
með sérfræðingum
Náttúrufræðistofu og
Héraðsskjalasafns. Fræðst
verður um mannlíf og
náttúru á Kársnesinu og
í fjársjóðskistum leynast
glaðningar af ýmsu tagi
(hjálmaskylda)
 15:15
Kynning á verkefninu Hjólað
óháð aldri: á útivistarsvæði
við Menningarhúsin
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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

Orlofsnefnd
húsmæðra í Kópavogi

Ferðir 2016
Kynningafundur 25. maí í
Félagsmiðstöðinni í Gjábakka
Hamraborg kl. 17-18.
Dagsferð: 4. júní í Dalina.
Dagsferð: 3. sept. í Þórsmörk.
Haustlitaferð í Svartaskóg: 22. sept. – 29. sept.
Aðventuferð til Gdansk: 5.des. – 9. des.
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur
veitt heimili forstöðu án launagreiðslu fyrir
það starf, á rétt á að sækja um orlof.“

Atvinnumaðurinn

„Noregur góður stökkpallur,“
segir Blikinn Árni Vilhjálmsson
hjá Lilleström

B

likinn Árni Vilhjálmsson spilar nú sem atvinnumaður með
norska úrvalsdeildarliðinu
Lilleström. Árni er fæddur árið 1994
og er nýorðinn 22 ára. Hann var lykilmaður í Blikaliðinu áður en hann
hélt til Noregs. Hann skoraði meðal
annars 10 mörk í Pepsí-deildinni
árið 2014. Árni á að baki 29 leiki með
yngri landsliðum Íslands. Útsendari
Kópavogsblaðsins hitti Árna í Osló
fyrir skömmu og spurði hann spjörunum úr um atvinnumennskuna og
lífið í Noregi. Fyrsta spurningin sem
Blikinn knái svaraði var hvernig væri
að búa í Lilleström. „Það er fínt,“
sagði Árni. „Lilleström er lítill og
huggulegur bær í útjaðri Osló. Það
tekur aðeins um 10 mínútur að ferðast með lest til miðborgar Osló. Íbúar
hér eru um 14 þúsund og knattspyrnuliðið er stolt bæjarfélagsins.
Mikill áhugi er á knattspyrnu í bænum og á leikdegi snýst bæjarbragurinn allur um leikinn.“
Lilleström er fornfrægt lið í norskri knattspyrnu. Engin klúbbur hefur
verið jafn lengi í efstu deild og þar að
auki hefur liðið fimm sinnum orðið
norskur meistari (síðast 1987). Þar
að auki hefur félagið fimm sinnum
orðið bikarmeistari (síðast 2007).
Margir íslenskir leikmenn hafa
spilað með Lilleström þar á meðal
Stefán Gíslason, núverandi þjálfari
2. flokks Blika, Finnur Orri Margeirs-

Árni Vilhjálmsson, atvinnumaður með
norska úrvalsdeildarliðnu Lillestöm.

son, Rúnar Kristinsson og Heiðar
Helguson.

Mjög góð æfingaaðstaða

Útsendari Kópavogsblaðsins getur
staðfest að Árni er þekktur í bænum
því þegar gengið var um miðbæinn
þá voru margir sem snéru sér við til
að spjalla við hann. Þegar sest var
niður á kaffihúsi þurftu flestir þjónarnir að ræða aðeins við Blikann
knáa um tilvonandi leiki. „Það hafa
flestir íbúar Lilleström sterkar skoðanir á gengi liðsins,“ sagði Árni
kankvís. „Þegar okkur gengur vel
vilja allir tala við okkur og við höfum
nóg að gera að gefa eiginhandaráritanir og gefa „high-five.“ En þegar
illa gengur þá horfir fólk nánast í

Upplýsingar og skráning hjá Guðrúnu
sími: 564 2373, 864 2373 og
Lilju sími: 868 9563
Nefndin

Orlofsnefnd húsmæðra í Kópavogi

Árni ásamt sambýliskonu sinni Ástrósu Traustadóttur. En þess má geta að hún er
dóttir Trausta Ómarssonar, Blikans góðkunna.

Árni ásamt foreldrum sínum Vilhjálmi Árna Ásgeirssyni og Katrínu S. Guðjónsdóttur og systur sinni Kristínu Ásu Vilhjálmsdóttur.

gegnum okkur og við fáum illt auga
frá ótrúlega mörgum. Ég verð að
viðurkenna að ég átti ekki von á
svona mikilli ástrííðu hjá Norðmönnum,“ bætir hann við hlæjandi.
Æfinga- og keppnisaðstaða klúbbsins er mjög góð. Leikvangurinn sem
tekur rúmlega 14 þúsund manns er í
hjarta bæjarins. Í kringum leikvanginn hafa verið byggðar íbúðir og á
jarðhæð eru verslanir. Samt sem
áður virðist vanta meiri heildarsvip
á vallarumhverfið. Knattspyrnuvöllurinn sjálfur er hins vegar fínn og
áhorfendur sitja nálægt vellinum
sjálfum. Meðalaðsókn á leiki er í
kringum 10 þúsund og selja þeir um
sex þúsund árskort. Æfingasvæðið
er skammt þar frá en þar er meðal
annars yfirbyggður gervigrasvöllur
svipaður Kórnum. „Við getum ekki
kvartað enda eru fá lið í Noregi með
jafn góða æfingaaðstöðu og við,“
segir Árni.
Blikinn spilaði töluvert á síðasta
keppnistímabili en á þessu ári hefur
Kópavogsbúinn þurft að sætta sig
við töluverða bekkjasetu. Hvernig
tilfinning er það? „Þetta er auðvitað
alveg hundfúlt því ég tel mig nógu
góðan til að vera í liðinu,“ segir Árni
ákveðinn enda vita þeir sem þekkja
piltinn að hann er mikill keppnismaður. „Þjálfararnir ráða þessu og ég
verð bara að leggja mig meira fram
bæði á æfingum og í leikjum til að
sýna að ég eigi heima í byrjunarliðinu. Markahæsti leikmaðurinn okkar
verður að öllum líkindum seldur í
sumar og það ætti að opna fleiri
möguleika fyrir mig að spila.“
Mörg norsk lið hafa lent í fjárhagsvandræðum á undanförnum árum
og er Lilleström eitt þeirra. Verður
Árni var við þessa erfiðleika. „Nei, í
raun og veru ekki. Þetta er eitthvað
sem við lesum bara um í fjölmiðlum.
Við leikmennirnir fáum til dæmis
alltaf borgað á réttum tíma og það
er allt til alls hjá klúbbnum. Í tíð fyrri
stjórnar lenti klúbburinn í örðugleikum en núverandi stjórn hefur smám
saman verið að vinna sig út úr þeim
erfiðleikum. En því er ekki að leyna
að það er aðhald í öllu en það er allt
í lagi,“ segir Árni. Þegar hann er
spurður hvar hann sjái sig eftir 3-5
ár hugsar hann sig vel um. „Ég á eitt
og hálft ár eftir af samningi mínum
hér hjá Lilleström. Ég þarf því fyrst
og fremst að einbeita mér að því að
bæta mig sem leikmaður hér í Noregi
og tryggja mér fast sæti í liðinu. Þá
get ég farið að hugsa næstu skref. En
auðvitað á maður sér þann draum
að spila í stærri deild. Ég gæti alveg
hugsað mér að spila í Hollandi eða
jafnvel á Ítalíu ef allt gengur upp.
Maður verður að þora að hugsa stórt
og stefna hærra. Noregur hefur
sýnt sig sem góður stökkpallur fyrir
íslenska leikmenn en þetta stendur
og fellur fyrst og fremst með sjálfum
mér,“ segir Árni Vilhjálmsson Bliki
og núverandi leikmaður Lilleström
í Noregi.
Birt í samstarfi með blikar.is.

Kópavogsblaðið
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Stórviðburður í skák í Kópavogi

Snillingarnir Nigel Short
og Hjörvar Steinn mætast
í MótX-einvíginu

Hjörvar Steinn Grétarsson er yngsti stórmeistari Íslands í skák.

G

oðsögnin Nigel Short og
Hjörvar Steinn Grétarsson,
yngsti stórmeistari Íslands,
mætast í MótX-einvíginu í Salnum í
Kópavogi, helgina 21.-22. maí. Skákfélagið Hrókurinn skipuleggur þennan stórviðburð í íslensku skáklífi,
og má búast við mjög skemmtilegu
einvígi, en báðir meistararnir eru
þekktir fyrir frumlegan stíl og snilldartilþrif á skákborðinu. Aðgangur
að einvíginu er ókeypis og eru
Kópavogsbúar á öllum aldri hvattir
til að mæta og fylgjast með sögulegri
viðureign.

Tefldi við Kasparov um
heimsmeistaratitilinn

Nigel Short fæddist 1965 og var
undrabarn í skák. Fjórtan ára gamall
varð hann yngsti alþjóðameistari

sögunnar. Stórmeistari varð hann 19
ára og var þá yngstur allra í heiminum sem báru þann eftirsótta titil.

ilinn - og vakti kornungur mikla athygli fyrir hæfileika sína. Hann var
lykilmaður í sigursælum skáksveitum Rimaskóla, sem sópuðu til sín
Íslands- og Norðurlandameistaratitlum í skólaskák.

Evrópumóti landsliða í Laugardalshöll sl. haust, og er til alls líklegur
gegn Short, þótt enski meistarinn
skarti nú 2671 skákstigi.

Hjörvar náði fyrsta stórmeistaraáfanga sínum á Evrópumóti landsliða í Porto Carras árið 2011, þar sem
hann lagði m.a. snillinginn Alexei
Shirov í glæsilegri sóknarskák. Hann
tryggði sér svo stórmeistaratitilinn á
EM-taflfélaga á Rhodos 2013.

Nigel Short og Hjörvar Steinn munu
tefla sex atskákir í MótX-einvígu í
Salnum. Umhugsunartími er 25
mínútur fyrir hvorn keppanda. Það
er mun styttri tími en í hefðbundnum kappskákum, og því mun
skemmtilegri fyrir áhorfendur,
enda má búast við tímahraki með
tilheyrandi fjöri. Einvígið hefst
laugardaginn 21. maí klukkan 14
og mun Theódóra S. Þorsteinsdóttir leika fyrsta leikinn. Þrjár skákir

Hann er nú næststigahæsti skákmaður Íslands með 2580 stig. Hjörvar Steinn náði besta árangri
íslensku landsliðsmannanna á

Spennandi og skemmtilegt
einvígi framundan

verða tefldar á laugardaginn og þrjár
á sunnudeginum.
Auk MótX og Hróksins taka Kópavogsbær, Reykjavík Residence Hotel,
Heimilistæki, Edda útgáfa og skákdeild Breiðabliks þátt í þessari
skemmtilegu skákhátíð.
Skáklífið í Kópavogi hefur blómstrað að undanförnu og sífellt fleiri
grunnskólar láta að sér kveða. Þá
er mikill kraftur í skákdeild Breiðabliks undir forystu Halldórs Grétars
Einarssonar. Framtíðin í skáklífi
Kópavogs er því björt og MótX-einvígið er ekki síst hugsað til þess að
gefa ungum skákáhugamönnum í
Kópavogi kost á að sjá og upplifa
stórviðburð á skáksviðinu.

Dagskrá MótXeinvígisins í Salnum:

Short hefur unnið tugi alþjóðlegra
skákmóta og verið í fremstu röð í
áratugi. Íslendingar minnast sigurs
hans á hinu gríðarlega sterka IBMskákmóti í Reykjavík 1987 þar sem
jöfrar á borð við Tal, Timman og
Korchnoi voru meðal keppenda, auk
bestu skákmanna Íslands. Short
vann sér rétt til að tefla um heimsmeistaratitilinn við sjálfan Garry
Kasparov árið 1993, en beið lægri
hlut.

Laugardagur 21. maí
Kl. 14: Setningarathöfn
og 1. skák.
Kl. 15: 2. skák.
Kl. 16: 3. skák.
Sunnudagur 22. maí
Kl. 14: 4. skák.
Kl. 15: 5. skák.
Kl. 16: 6. skák og verðlaunaafhending.

Galdrastrákur úr Grafarvogi

Nánari upplýsingar veitir
Hrafn Jökulsson,
sími: 695 0205.

Hjörvar Steinn Grétarsson fæddist
1993 - árið sem Short glímdi við
Kasparov um heimsmeistaratit-

MATSVEINN – MATARTÆKNIR

Stutt, hagnýtt starfsnám

HEILSA OG MATUR
Matsveina-og matartæknanám er fyrir þá sem starfa eða vilja starfa við matreiðslu og
stjórnun í eldhúsum leik-, grunn- og framhaldsskóla, vinnustaða og heilbrigðisstofnana.
Námið er einnig heppilegt fyrir þá sem starfa á fiski- og flutningaskipum og
í ferðaþjónustu. Innritun stendur yfir á menntagatt.is

MENNTASKÓLINN Í KÓPAVOGI
OG MATVÆLASKÓLINN FERÐAMÁLASKÓLINN LEIÐSÖGUSKÓLINN
Upplýsingar í síma 594 4000
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Brúin

Formaður Siglingafélagsins
Ýmis: „Ekki andvíg brú yfir
Fossvog.“
Sigríður Ólafsdóttir formaður Siglingafélagsins Ýmis.

S

igríður Ólafsdóttir, formaður
Siglingafélagsins Ýmis, segir að
fyrirhuguð brú á milli Fossvogs
og Kársness verði mikil samgöngubót sem geri Kársnes ennþá meira
aðlaðandi útivistar- og athafnasvæði. Hún segist ekki vera andvíg
þeirri framkvæmd og sjái mikil tækifæri fólgin í breyttum áherslum í
nýtingu vestasta hluta Kársnesins,
þ.e. Kópavogshafnar og nærumhverfi. Sú uppbygging muni styðja
við vöxt og uppbygginu skútusiglinga
og annarrar haftengdrar starfsemi.
„Í dag er mjög þrengt að siglingafélaginu Ými með landfyllingum og
nálægri byggð. Fyrirhuguð brú er í
raun síðasti reknaglinn í kistu skútusiglinga inni í Fossvogi. En jafnframt
er ljóst að ný tækifæri, sem grillir í
með nýjum hugmyndum um skipu-

lag vestasta hluta Kársnessins, ákaflega heillandi fyrir siglinga- og skútufólk,“ segir Sigríður og ítrekar að hún
sé að lýsa eigin skoðun en ekki félagsins. „Mögleikar vestasta hluta
Kársnessins til að verða miðstöð nýsköpunar, atvinnuuppbyggingar og
jafnvel rannsókna á haftengdum
málefnum, ásamt því að bjóða upp
á aðstöðu fyrir sjósport af öllu tagi,
eru miklir. Sérstaklega þegar horft
er til þess að Reykjavíkurhöfn og
fleiri hafnir á höfuðborgarsvæðinu
eru yfirfullar og hægt er að móta
Kópavogshöfn á þann máta að úr
verði svokölluð yndishöfn“ segir
Sigríður.
Nú standa yfir miklar framkvæmdir á landfyllingu vestan megin við
Siglingafélagið þar sem eiga að rísa
fjölbýlishús og bílastæði. Sigríður
segir þessar framkvæmdir, auk

náttúruskilyrða, hafi þau áhrif að
höfn siglingafélagsins grynnki til
muna. Nú sé eingöngu hægt að
koma þar fyrir kænum, litlum
seglskútum og kajökum. „Um má
kenna setburði sem kemur frá
landfyllingunni. Búið er að flytja
mikið magn af jarðvegsefni til framkvæmdanna sem hefur mikil áhrif
innar í firðinum. Náttúrufar og umhverfi í voginum hefur breyst mjög
mikið á síðustu árum, og í raun
alveg frá því farið var að gera landfyllingar vestast á Kársnesi fyrir um
30 árum,“ segir Sigríður og bætir því
við að hásjávað verði að vera til að
meðalstórar skútur komist inn í
höfnina hjá Siglingafélaginu.
„Það hefur þrengt mjög að okkur
hér síðustu misseri og í dag hentar
Fossvogurinn bara litlum kænum.
Einu sinni var hægt að hvolfa

Skemmtilegt tónlistarnám

Nú er opið fyrir umsóknir í eftirfarandi tónlistarnám:

* Gítarnám
* Píanónám
* Trommunám
* Rafbassanám
* Söngnám
Tónsalir er rytmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda
gleðinni í hljóðfæranáminu.

...BARA GAMAN...
Bæjarlind 12. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is

kænum í voginum en það er varla
hægt lengur á mörgum stöðum
vegna grynninga,“ segir Sigríður
„Siglingafélagið á erfitt með að byggja
starfsemi sína einungis á litlum
eins eða tveggja manna bátum.
Þegar við missum kjölbátana,vegna
þrengsla og grynninga, þá má segja
að botninn sé dottinn úr starfseminni. Skútumenningin er nú svo
gott sem farin héðan,“ segir Sigríður
og bætir því við að kostnaður
við dúpkunarframkvæmdir hlaupi
á milljónum.
Húsakynni Ýmis voru vígð árið
2009 en Siglingafélagið er með
rekstarleigusamning við Kópavogsbæ sem á mannvirkin. Sigríður segir
félagsaðstaðstöðuna með veislusal
sé til fyrirmyndar en mikið vanti upp
á aðstöðu fyrir bátana. Illa nýttar
skemmur við Kópavogshöfn væri
það sem myndi auka aðdráttarafl
Siglingafélagsins til muna.
Voru það þá mistök að byggja upp
aðstöðu fyrir Ými á Kársnesi, með
ærnum tilkostnaði?
„Staðsetningin hér Fossvogsmegin á
Kársnesinu er ef til barn síns tíma.
Þá voru uppi áform um að reisa stórskipahöfn við Kópavogshöfn og það
þótti ekki fara saman að vera með
barnastarf og stór skip. Að byggja
upp núverandi aðstöðu fyrir Ými
var því lendingin á þeim tíma. Mín
skoðun er sú að félagið eigi miklu
frekar að vera við Kópavogshöfn. Þar

Fyrirhuguð brú yfir Fossvog.

Kópavogsblaðið

eru nú fyrir; HSSK, Smábátafélagið
Kvikan, fyrirtækið Rafnar sem smíðar
báta, bátaþjónustufyrirtæki og fleiri
haftengd starfsemi sem styður hvort
við annað. Hugmyndir hafa verið
viðraðar um að þarna verði töluverð starfsemi tengd sportveiði,
ferðamennsku, verslun og þjónustu.
Það væri hægt að búa til þekkingarsjómiðstöð á Kársnesi í samstarfi
við eftirlits-, þekkingar- og rannsóknarstofnanir. Að mínu viti þá er það
augljóst að Kópavogshöfn getur
tekið við þeirri starfsemi sem Reykjavíkurhöfn getur ekki lengur sinnt
og jafnvel boðið miklu betri aðstöðu og þjónustu. Siglingar er fjölskyldusport og það skiptir máli
að við horfum á þær sem menningartengda dægradvöl sem tengist
náttúrunni. Við erum með allt stoðkerfi til staðar. Þarna eru mörg tækifæri til vaxtar.“
Hvað með sjólag fyrir utan Kópavogshöfn. Er það ekki hættulegt
fyrir ungt og óreynt siglingafólk?
„Alls ekki. Sjólag þar er ekkert erfiðara en á flestum sambærilegum stöðum í heiminum þar sem siglingafélög eru starfrækt. Það þarf ekki að
æfa siglingar í afluktum og þröngum firði eins Fossvogurinn er. Í raun
er það frekar neikvætt í huga siglingafólks. Innan hafnarinnar er einnig
mjög fínt svæði þar sem yngsta fólkið
getur æft sig.“

Kópavogsblaðið
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Gissur Páll Gissurarson, tenór.

AFMÆLISTÓNLEIKAR

Emilíana Torrini
og Gissur Páll
syngja með Skólakór Kársness á afmælistónleikum

G

issur Páll man vel eftir fyrstu æfingunni með skólakór Kársness. „Ég hef verið um tíu ára
aldurinn og mætti á æfingu hjá
Tótu um haustið. Hún hreif alla
krakkana með sér með eldmóði og
áhuga. Hún var dugleg að pikka út
þá sem höfðu hreinan tón og góð
tóneyru. Áður en ég vissi var hún
farin að hringja heim til mín og
sækja mig og fleiri krakka því nú
áttum við að fara að koma fram
og syngja á Hótel Loftleiðum.
Svo voru allt í einu fleiri æfingar
og tónleikar. Hún og Marteinn,
heitinn, maður hennar voru
óþreytandi í alls konar snatti og
stússi í kringum okkur. Þau hikuðu
ekki að fara með 80 börn í æfingabúðir í sveit. Það var ekkert vesen
og bara gaman. Söngurinn kom
bara eðlilega og náttúrulega í algjöru flæði. Hún fræddi og smitaði
frá sér og í minningunni var þetta
mjög jákvætt og gefandi. Allt í einu
var ég farinn að syngja einsöng
því Tóta sagði mér að gera það og
það var þá bara ekkert mál og bara
gaman. Auðvitað er ég gera það
sem ég er að gera í dag af því ég

var í skólakór Kárnsess. Þarna var
grunnurinn lagður að svo mörgu
hjá mér.“ Gissur segir eitt atvik sérstaklega minnistætt standa upp úr
frá þessum árum.
„Það var í tónmenntatíma hjá
Tótu. Þegar við mættum var hún
nýbúin að poppa og setja í stóra
skál. Ilmurinn af nýju poppi var út
um alla stofu. Þegar við ætluðum
að fá okkur sagði hún að poppið
væri fyrir okkur í næstu viku. Við
mættum borða það allt þá. Hún
ætlaði að geyma það inni í skáp.
Þetta fannst okkur mjög skrítið og
ósanngjarnt. En þá sagði hún að
sumir geta alveg borðað vikugamalt popp og þótt það mjög gott.
Og sumir vilja bara borða nýtt
popp og það er líka allt í lagi. Svo
tengdi hún þetta við klassíska tónlist og popptónlist og gerði báðum
þannig jafn hátt undir höfði. Hún
var ekkert að taka niður dægurtónlist eða gera klassískri tónlist eitthvað hærra undir höfði. Bara, að
við áttuðum okkur á muninum.
Þarna kom hún að kjarna málsins.
Við skildum þetta mjög auðveldlega. Ég gleymi þessu aldrei.“

1977 árgangurinn í Kársnesskóla hefur látið mikið að sér kveða í menningar- og listalífi landsins. Í árganginum má finna,
meðal annarra; Emilíönu Torrini, söngkonu, Erp Eyvindarsson, rappara, Gissur Pál Gissurarson, óperusöngvara, Guðrúnu
Jóhönnu Ólafsdóttur, söngkonu á Spáni og Grím Hákonarson, kvikmyndagerðamann. Á myndinni hér að ofan, sem tekin er
árið 1986, má sjá þau Gissur Pál, Emilíönu og Guðrúnu Jóhönnu, fremst í horninu til hægri í hnapp en þarna eru þau
nýbyrjuð að búa sig undir frækinn söngferil eins og mörg önnur kórbörn úr Skólakór Kársness. Einnig má sjá Grím Hákonarson, kvikmyndagerðamann í fremstu röð. Lengst til hægri grillir í Þóru Marteinsdóttur, tónskáld.

S

unnudaginn 22. maí kl. 14:00,
mun Skólakór Kársness halda
upp á 40 ára starfsafmæli sitt
með tónleikum í Eldborgarsalnum
í Hörpu. Þar koma fram allir kórar
skólans; litli kór Kársnesskóla,
stúlknakór Kársnesskóla, drengjakór
Kársnesskóla og Skólakór Kársness,
rúmlega 300 börn og unglingar frá
3. bekk upp í 10. bekk. Tónleikunum
lýkur með samsöng allra kóranna
þar sem tónleikagestum gefst færi
á að taka undir. Efnisskráin er
viðamikil og fjölbreytt og á henni
eru mörg þeirra laga sem kórbörn
hafa sungið inn í hjörtu landsmanna
síðustu 40 ár. Sérstakir gestir á
afmælistónleikunum eru gömlu
kórfélagarnir úr Skólakór Kársness, stórsöngvarinn Gissur Páll
Gissurarson og söngstjarnan Emil-

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir,
söngkona.

íana Torrini en þau syngja nokkur
lög með kórunum. Fyrrum kórfélagar eru sérstaklega hvattir til að koma
á tónleikana og rifja upp gömul
uppáhaldslög og gamlar minningar.
Miðasala á tónleikana er á tix.is.
Skólakór Kársness er landsþekktur
og hefur lengi verið atkvæðamikill
í íslensku tónlistarlífi og iðulega er
leitað til hans þegar mikið liggur við.
Orðspor kórsins hefur einnig borist
víða um lönd og hann hefur unnið
til ótal verðlauna og viðurkenninga
innanlands sem utan. Barnakórarnir
í Kársnesskóla hafa líka gegnt þýðingarmiklu samfélagslegu hlutverki
í Kópavogi og sungið við ótal skírnir,
fermingar, giftingar, jarðarfarir,
merkisafmæli og aðrar hátíðlegar
athafnir sem snerta bæjarbúa, jafnt
unga sem aldna. Meginmarkmið

kórsins er að gefa öllum nemendum Kársnesskóla kost á að taka þátt
í öflugu kórstarfi sem einkennist af
sönggleði, samkennd og samvinnu.
Föstudagsmorguninn 20 maí kl. 8:30
- 10:00 er velunnurum kórsins, foreldrum og gömlum kórfélögum
boðið í afmæliskaffi og morgunsöng
í Kársnesskóla við Vallargerði. Þar
verður hægt að skoða sýningu sem
nemendur skólans hafa undirbúið í
tilefni afmælisins. Einnig verða sýndar gamlar upptökur úr sjónvarpi og
frá tónleikum og kórferðalögum, en
Skólakór Kársness hefur ferðast víða
og tekið þátt í mörgum kórahátíðum
og menningarviðburðum víðsvegar
í Evrópu, Kanada og Japan.

G

gar í tónlist, syngja mig saman við
aðra, gefa og taka, fylla upp í hljóm
með því að syngja miðröddina, og
syngja einsöng,allt í því yndislega
jákvæða, skemmtilega og örugga
umhverfi sem Þórunn skapaði.

uðrún Jóhanna Ólafsdóttir, söngkona í Madrid og listrænn stjórnandi tónlistarhátíðarinnar á Kirkjubæjarklaustri, segist þakklát fyrir tíma
sinn í Skólakór Kársness. „Ég er sannfærð um það að mér hefði aldrei dottið í hug að verða atvinnusöngkona,
ef ég hefði ekki fengið það dýrmæta
tækifæri sem ég fékk til þess að syngja í Skólakór Kársness. Þar lærði ég,
ókeypis, að leita að hreinum tóni,
hlusta, styðja röddina, móta hendin-

Stjórnendur eru Þórunn Björnsdóttir
og Álfheiður Björgvinsdóttir.

Hún var eins og aukamamma,
sem gaf okkur sönggleði, pláss til
að uppgötva hæfileika okkar og
sjálfsöryggi til þess að flytja tónlist.“

Emilíana Torrini, söngkona.

E

milíana Torrini söng með Skólakór Kársness á sínum yngri árum.
Hún segist líklega ekki hafa orðið
söngkona í dag ef hún hefði aldrei
gengið í skólakórinn. Þjálfunin hafi
verið mikil, skemmtunin talsverð og
einnig æfing í söng, tónfræði, skynjun og framkomu. „Ég glímdi við
feimni á fyrstu árum grunnskólans
og þorði til dæmis ekki að taka þátt
í skólaleikritum þótt mig langaði
mikið til þess,“ segir Emilíana.
„Þegar ég byrjaði í kórnum breyttist
eitthvað innra með mér. Ég vandist
glímunni við sviðsskrekkinn og að
koma fram varð einhvern veginn
eðlilegt og sjálfsagt. Tóta er einhver
mesti fyrirmyndakennari sem ég
hef hitt og ég á henni margt að
þakka. Ég man vel eftir tónlistartímum hjá henni í Kársnesskóla
þegar hún var að reyna að kenna
okkur að borða hollt og setti hamborgara og franskar í blandara og
spurði hvernig okkur litist á ruslfæðið,“ segir Emilíana og hlær að
minningunni. „Ég man að ég tengdist tímunum hennar rosalega vel.
Þegar ég lít í kringum mig finnst

mér eins og að tónlistarfólk sem
lagði stund á tónlist á sínum yngri
árum, eins og til dæmis í kór, skynji
tónlist á annan hátt en flestir aðrir.
Það eru margir tímar sem fara þá í
æfingar og að koma fram og syngja
svo auðvitað hefur þetta jákvæð og
mótandi áhrif,“ segir Emilíana og
nefnir að þar hafi ástríða kennara
mikið að segja. „Tóta kenndi að þú
getur verið mjög góður söngvari en
ef engin tilfinningaleg innistaða er
á bak við það þá heyrist það strax.
Hún kenndi okkur að hugsa vel um
textana og hvað lægi á bak við hvað
þeir þýddu. Ég fór snemma að lesa
ljóð og hafa áhuga á tjáningu með
orðum. Texti, laglína og flutningur er hin heilaga þrenning. Tóta
hjálpaði mér mikið með þetta og
auðvitað var líka mikill stuðningur heima fyrir hjá mömmu. Síðar
tóku þær Þuríður Pálsdóttir við og
Jórunn Viðar þegar ég lærði hjá
þeim óperusöng.“ Aðspurð segist
Emilíana hlakka til að koma fram
með Skólakór Kársness á ný og
hitta gamla vini og kunningja.

Kópavogsblaðið
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Kynning

Girnilegar veitingar í
Garðskála Gerðarsafns
Á

neðri hæð Gerðarsafns opnaði í haust skemmtilegt
kaffihús sem nefnist Garðskálinn. Þar er hægt að njóta úrval
girnilegra veitinga undir ljúfum
jazz tónum. Vönduð matreiðsla úr
fyrsta flokks hráefni lýsir best veitingunum.
Það eru ungu hjónin Ægir Friðriksson og Íris Ágústsdóttir sem tóku
að sér rekstur Garðskálans í haust
og sinna rekstrinum af mikilli
ástríðu. Ægir er matreiðslumaður
sem hefur starfað m.a. sem yfirkokkur á Icelandair Hotel Natura,
starfað erlendis en einnig starfað
í mörg ár á Grillinu. Íris er innanhússhönnuður, mentuð í Barcelona og hefur starfað sem slíkur á
Íslandi. Það hefur alltaf blundað í
þeim að opna sinn eigin veitingastað, að fá tækifæri að gera allt eftir
sínu höfði. Þau voru ekki lengi að

hugsa sig um þegar tækifæri gafst að
reka kaffihús í Gerðarsafni. „Þegar
við komum inn í rýmið í fyrsta skipti
sáum við strax möguleikana og fengum bæði tilfinningu um að þetta
væri „okkar staður.“ Svo vorum við
bara svo heppin að allt gekk upp og
hefur samstarfið við Menningarhúsin og Gerðarsafn verið yndislegt,“
segir Íris með bros á vör. „Okkar hugmyndafræði er að vera með góðan
mat og kökur, gerðar frá grunni með
umhyggju og ást. Við berum virðingu
fyrir hráefninu og viðskiptavinum
okkar og það er að skila sér, enda er
fastakúnna hópurinn okkar sístækkandi.“ Glerbyggingin sem kaffihúsið
er í minnir sérstaklega á garðskála og
þaðan kom nafnið. „Það hefur verið
mjög huggulegt hjá okkur í vetur, að
getað setið inni en verið samt „úti“.
Nú erum við að fá útihúsgögn þannig að það verður líka hægt að sitja
úti í sumar. Við verðum samt með

teppi fyrir kaldari dagana ef einhver
vill. Í sumar er svo á döfinni að bjóða
upp á „picnic“ körfur fyrir viðskiptavini sem þeir geta tekið með sér út
á túnið og notið veðursins og veitinganna okkar.“
Opið er í Garðskálanum
þri-sun 11:00-17:00.
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DANS

Kópavogsvöllur

Dönsuðu í
Sunnuhlíð

Lágmynd af Valda
vallarverði afhjúpuð

Heisi kom með „heilaga möl“ frá
Vallargerðisvelli.

Marteinn Sigurgeirsson lætur fátt
fara fram hjá sér í bæjarlífinu og festi
á filmu það sem fram fór á meðan
Ingibjörg Hinriksdóttir flutti ræðu.

Sóley Sara 16 ára og Kristófer Ágúst 17
ára sem dansa í landsliði Íslands komu
og dönsuðu fyrir fólkið í Sunnuhlíð á
dögunum. Vistmenn og aðstandendur
höfðu gaman af.

Ljóðað í
Gjábakka
Gamlir vinir, kunningjar, samstarfsfélagar og ættingjar Valda heitins Vallarvarðar heiðruðu minningu hans í liðinni viku. Þær Vigdís Lilja Kristjánsdóttir
og Þórdís Katla Sigurðardóttir, ungir leikmenn Breiðabliks afhjúpuðu lágmynd
af Valda, og fórst það vel úr hendi.

Gömlu kempurnar Willum Þór Þórsson, Sigurjón Kristjánsson, Þorsteinn
Geirsson og Ingvaldur Gústafsson létu
sig ekki vanta.

Valdaklíkan svonefnda.

L
Egill Úlfarsson dreifði appelsínum.

Skólahljómsveit Kópavogs lék og spilaði.

Glatt var á hjalla, bæði hjá „gömlum“ fótboltakempum sem og aðstandendum
Valda og velunnurum þessa frábæra verkefnis.

jóðahópur Gjábakka verður
með útgáfuteiti í Gjábakka
vegna útkomu á nýjustu bók
hópsins þann 25. maí kl. 20. Hópurinn hefur starfað síðan árið 2001
og er þetta 16. ljóðabókin sem
ljóðskáldin senda frá sér. Skáldin
árita bækurnar sé þess óskað. Allir
eru velkomnir.

Verð á námskeið kr. 12.500.11. - 14. júní 2016
Tímasetning: 12:00 - 16:15
Hver æfing er 1klst og 15 mín.
Þátttakendur: Börn fædd 2007 - 2002
Hópur 1 2007 - 2006
Hópur 2 2005 - 2002

Aðalþjálfarar:

Stefán Logi Magnússon
(FC Bayern Munchen, Nordsjælland, Lilleström,
KR, Íslenska landsliðið)
Valþór Hilmar Halldórsson
Markmannsþjálfari yngri flokka KR 2009 - 2016
Staðsetning: Æfingasvæði KR í vesturbænum
Hámark 5 markmenn á hvern þjálfara
Takmarkaðu fjöldi er á námskeiðinu.
Skráning og allar upplýsingar um námskeiðið fara
í gegnum icekeeper1@gmail.com
Eftirfarandi upplýsingar verða að koma fram
í skráningunni: Fullt nafn iðkenda, fæðingarár
og félagslið. Nafn ábyrgðarmanns, sími og netfang.
Þið finnið okkur á Facebook.

Kynning

Snæland – Ís – Grill
„Snæland hefur verið að þróast í
svipaða átt og Dairy Queen í Bandaríkjunum, sem margir hafa mjög
góða reynslu af,“ segir Pétur Smárason, framkvæmdastjóri hjá Snæland
sem áður var Snæland VIDEO „Árið

1997 byrjuðum við að leggja áherslu
á grillmat og árið 2008 lækkuðum
við verðið verulega og vorum rúmlega helmingi ódýrari en aðrir. Við
notum einungis úrvals hráefni frá
SS og bjóðum upp á sér innfluttar

franskar kartöflur ásamt því að með
öllum máltíðum eru ískaldir drykkir
frá Vífilfell í boði. Við höfum kappkostað að vera með ódýrar máltíðir
en samt með besta mögulega hráefnið.“ Fyrir einungis 1.090 kr er hægt
að skella í sig ostborgara, frönskum
og ísköldu gosi frá Vífilfell. Snæland
hefur upp á margt að bjóða eins og
samlokur, báta og pítur en einnig
er hægt að panta gómsætan beikon
borgara eða lúxus borgara sem er
með eggi og beikon. „Lúxusborgarinn er mjög vinsæll á föstudögum,“
segir Pétur sem segir þann borgara
vera í uppáhaldi hjá sér.

Kópavogsblaðið
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Aðsent

Versnandi afkoma
Kópavogsbæjar

Á

síðasta bæjarstjórnarfundi
voru ársreikningar bæjarins fyrir árið 2015 samþykktir. Kópavogur er eitt skuldugasta
sveitarfélag landsins og því ætti
forgangsverkefni okkar að vera að
lækka skuldirnar. Því miður hefur
núverandi meirihluta Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar ekki
gengið sem skyldi í því verkefni.
Við samþykkt ársreikninganna
lagði ég fram eftirfarandi bókun:
„Rekstrarniðurstaða Kópavogsbæjar árið 2015 er verri en áætlanir
gerðu ráð fyrir. Þannig var rekstrarniðurstaða A hluta neikvæð um
222 m.kr. en gert var ráð fyrir 147
m.kr. afgangi. Þegar B hluti sam-

Birkir Jón Jónsson, bæjarfulltrúi
Framsóknar í Kópavogi.

stæðunnar er tekinn inn þá er 161
m.kr. afgangur af rekstri bæjarfélagsins. Til samanburðar þá var rekstrarafgangur bæjarfélagsins árið 2014 660
m.kr. og hefur því lækkað um 500 m.kr.
á milli ára. Þá er ljóst að lífeyris-

á döfinni

Óperudagar

Ó

perudagar í Kópavogi verða
settir laugardaginn 28. maí
með Fjölskyldustund Menningarhúsa í Salnum Kópavogi. Þar
verður frumflutt ný íslensk fótboltaópera og börnum boðið upp á leyniferð baka til í Salnum til að kynnast
undirbúningi óperuflutnings. Fótboltamörk verða á grasflötinni og
ýmsar skemmtilegar uppákomur
í tengslum við fótboltaíþróttina verða
í boði. Aðgangur er öllum opinn
meðan húsrúm leyfir.
Óperudagar í Kópavogi er ný óperuhátíð en dagskráin fer að mestu fram
dagana 1.- 5. júní 2016. Gestum og
gangandi verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá þar sem flytjendur
og áhorfendur munu eiga í fjörugu
samtali við óperuformið. Staðsetning
viðburða verður á ýmsum stöðum,
í Salnum, Gerðarsafni, Leikfélagi
Kópavogs, Smáralind og víðsvegar
um bæinn. Ókeypis er á alla viðburði
nema hádegistónleikana og verður

skuldbindingar eiga eftir að hækka
um hundruðir milljóna ef sömu
forsendur verða notaðar og hjá
Reykjavíkurborg. Skuldir og skuldbindingar bæjarins hækka í krónum
talið á milli áranna 2014 og 2015 en
lækka örlítið að raungildi þegar
tillit er tekið til verðlagsbreytinga.
Skuldahlutfallið lækkar úr 175,2%
í 161,8% á milli ára og skýrist sú
lækkun fyrst og fremst að fleiri
íbúar eru á bak við skuldir og
skuldbindingar bæjarins en íbúum
Kópavogs fjölgaði um 1010 á árinu 2015. Það er hins vegar ljóst
að rekstur bæjarins verður mjög
þungur ef verðbólgan fer á skrið
– en síðustu 2 ár hafa verið mjög
hagfelld í þeim efnum. 5% hækkun á verðlagi myndi leiða til allt að
1500 milljóna króna verri rekstrarniðurstöðu. Það er því mikilvægt að
bæjaryfirvöld gæti aðhalds í rekstri
og raun dapurlegt að ekki hafi náðst
betri árangur til lækkunar skulda
en raun ber vitni.“
ráðið, Herramenn, Svansprent, GA
smíðajárn, Pera Óperukollektíf, Byko
auk framlaga á Karolina Fund.

að skrá þátttöku á operudagar@
operudagar.is. Á meðal viðburða má
nefna Óperugöngu og Krakkagöngu
þar sem gestir verða leiddir um
hjarta Kópavogs og munu ýmsar
óvæntar óperulegar uppákomur
bíða þeirra. Göngurnar hefjast við
Garðskálann, kaffihúsið í Gerðarsafni sem er í menningarkjarna
Kópavogsbæjar.
Hádegistónleikar Óperudaga í
Kópavogi verða sex talsins. Þar koma
ungir söngvarar fram sem starfa erlendis og því er um einstakt tækifæri að ræða til að hlýða á þá hér
á landi. Með þeim spila píanistar
hátíðarinnar. Allar nánari upplýsingar má finna á www.operudagar.is og
www.karolinafund.com undir heitinu
Óperudagar í Kópavogi.
Listrænn stjórnandi Óperudaga
er Guja Sandholt og verkefnastjóri er Jóhanna Kristín Jónsdóttir.
Styrktaraðilar eru Lista- og menningarsjóður Kópavogs, þýska sendi-

Sólkastalinn

Skólaleiksýning Waldorfskólans
í Lækjarbotnum

Þ

að eru 25 ár síðan Waldorfskólinn í Lækjarbotnum var
stofnaður í fallegum dal ofan
við Lögbergsbrekkuna sem er í
austurátt ef keyrt er þjóðveg eitt frá
Rauðavatni. Skólinn hefur vaxið jafnt
og þétt og eru nú nemendur hans
hátt í hundrað talsins. Í Waldorfskólanum hefur áherslan á handverk
og listir í takt við árstíðarbundna
hrynjandi náttúrunnar tengst órofa
böndum við allt starfið í skólanum.
Það þótti því við hæfi að halda upp á
afmælið með því að setja á svið leiksýningu þar sem þetta allt kæmi
saman.

Leiksýningin Sólkastalinn var haldin
þann 27.apríl í Gamla bíói og stigu
allir nemendur og kennarar á stokk.
Ásamt því að túlka hin ýmsu hlutverk, léku nemendur á hljóðfæri,
sungu,dönsuðu hrynlist, og tóku
þátt í að búa til búningana með
kennurum og foreldrum.
Í sýningunni ferðast aðalpersónan
Viktor um ævintýraheima náttúrunnar, jörð, loft og vatn, og þarf að
sigrast á margvíslegumþrautum í
leit sinni að prinsessunni í Sólkastalanum.

Aðsent

Nærumhverfið.
Okkar Kópavogur

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður
bæjarráðs.

Í

daglega lífinu skiptir margt miklu
máli. Má þar nefna húsnæði, samgöngur, göngustíga, hjólastíga,
öryggismál, hreyfingu, næringu,
líðan, skóla- og leikskóla umhverfi
og þjónustu. Mig langar í stuttu máli
til þess að fara yfir áherslur sem
unnið er að í Kópavogi.
Fyrst að húsnæðismálum. Það þarf
ekki að fjölyrða um verulegan skort
á litlum, ódýrum íbúðum. Stefna
bæjarstjórnar Kópavogs felst m.a. í
því að stuðla að byggingu minni og
ódýrari íbúða og að ýta undir virkan leigumarkað. Með réttu skipulagi getum við haft áhrif á íbúasamsetningu, tegundir og stærð íbúða.
Samgöngustefna verður einnig
mótuð til að styðja við húsnæðisstefnuna. Markmiðið er að Kópavogsbær verði fyrirmynd hvað varðar
vistvæna valkosti í ferðavenjum íbúa
með áherslu á bættar aðstæður og
öryggi fyrir gangandi og hjólandi.
Sá hópur sem vill búa við bíllausan
lífsstíl fer stækkandi og svara þarf
kröfum bæjarbúa varðandi almenningssamgöngur og öruggar hjólreiðar. Þann 31. maí n.k. verður
haldið málþing um hjólreiðar og
öryggismál í Salnum í Kópavogi. Þar
munum við m.a. ræða reglur um

hámarkshraða hjólreiða á göngustígum, flokkun hjólastíga og öryggismál almennt í samvinnu við Samgöngustofu, Skipulagsstofnun, Vegagerðina og fleiri hagsmunaðila. Þá
hefur verið unnið að nýrri lýðheilsustefnu með Kópavogsbúum með
áherslu á hreyfingu, næringu og líðan.
Ánægjulegt er að segja frá því að
þá er einnig búið að gera þarfagreiningu á öllum skólalóðum í
Kópavogi í samráði við skólana og
foreldrasamfélagið. Ítarleg skýrsla
var unnin um ástand lóða með það
að markmiði að sinna viðhaldi,
endurgerð lóða og búnaði á þeim.
Skýrslan nær m.a. til leiktækja,
búnaðar, íþróttavalla, breytinga á
yfirborði, lýsingar, körfuboltavalla,
hreystivalla og hjólabrettasvæða
svo eitthvað sé nefnt. Út frá þessari skýrslu verður forgagsraðað
eftir þörf og lagt hefur verið til að
ráðast í endurbætur á skólalóðum
Kópavogsskóla, Kársnesskóla og
Salaskóla. Samskonar skýrsla er í
vinnslu í samráði við skólastjórnendur og foreldrafélög leikskólanna.
Að lokum vil ég nefna nýtt verkefni
hjá Kópavogsbæ sem við köllum
„Okkar Kópavogur“ og snýst um samráð íbúa og bæjaryfirvalda. Verkefnið
er hluti af aukinni lýðræðisvæðingu
hjá Kópavogsbæ þar sem kallað er
eftir þátttöku íbúa við forgangsröðun verkefna í hverfum bæjarins.
Með skýrri stefnumörkun mun minni
íbúðum í Kópavogi fjölga og aðstæður skapast til fleiri valmöguleika
á sviði samgangna í heilsueflandi
samfélagi. Saman höfum við síðan
áhrif á það nærumhverfi sem við
viljum búa við. Að lokum vil ég
hvetja Kópavogsbúa til þess að taka
þátt í verkefninu „Okkar Kópavogur,“
mæta á íbúafundina, leggja fram
hugmyndir og gera Kópavoginn
okkar enn betri.
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Aðsent

Mæðrarstyrksnefnd
Kópavogs aðstoðar yfir
þúsund manns á ári

M

æðrastyrksnefnd Kópavogs langar að lýsa örlítið
því starfi sem hún sinnir
fyrir bæjarfélagið og hefur sinnt
frá stofnun hennar eða 1968. Við
höfum ekki mikið auglýst starfsemina, enda um líknastarfsemi
að ræða. Í fjölmörg ár var helsta
fjáröflun sala merkja á mæðradaginn og svo basar og blómasala. Hin
síðari ár, á hverju hausti, höfum við
sent bréf til allra skráðra fyrirtækja
í bænum, en það eru milli 800 og
900 fyrirtæki. Hefur þetta skilað
okkur talsverðum upphæðum sem
staðið hafa undir styrkveitingum.
Einnig höfum við notið velvilja
einstaklinga og félagasamtaka í
Kópavogi. Kópavogsbær lætur
okkur í té endurgjaldslaust húsnæði og ber að þakka allan þann
stuðning. Þá hafa bakarí bæjarins
og Sölufélag garðyrkjumanna stutt
okkur dyggilega með brauðmeti
og grænmeti, sem einnig er mjög
þakkarvert. Jólaaðstoðin er alltaf
auglýst í bæjarblöðunum og á fjölförnum stöðum í bænum. Umsóknum verður að fylgja búsetuvottorð og staðgreiðsluyfirlit.
Ekki verðum við varar við að fólk
sæki um að óþörfu. Einnig úthlutum við fermingarstyrkjum og auglýsum það á heimasíðu og facebook sem og í bæjarblöðunum.
Þá er nokkuð um að Velferðarsvið
bæjarins bendi á okkur fyrir sína
skjólstæðinga og reynum við að
aðstoða eftir megni.
Margir eiga mjög erfitt og það
er sorglegt að hitta yngra, sem og

Kópavogsblaðið

eldra fólk sem getur ekki fótað
sig í hinu daglega lífi. Einnig eru
fjárhagsáhyggjur afar þungbærar
svo sem há leiga, lyfjaverð og fleira.
Á árinu 2015 aðstoðaði mæðrastyrksnefnd Kópavogs yfir 1000
einstaklinga, sem samanstóð af
einstæðum foreldrum, fjölskyldufólki og einstaklingum, sem búa
við þröngan kost. Er þetta svipaður
fjöldi og undanfarin ár. Miðað
er við þrjár úthlutanir á ári utan
jólaaðstoðar.
Styrkjum sem koma inn er alfarið ráðstafað til styrkþega. Innkoma fyrir fatnað og fleira er haldið sér og rennur sú upphæð til rekstrarins. Bókhald nefndarinnar er
fært af bókhaldsstofu úti í bæ og er
það opið þeim sem þess óska. Við
teljum okkur því halda vel utanum
fjármálin og starfið í heild sinni
enda eru þarna dugmiklar konur
sem hafa verið afskráðar af vinnumarkað sökum aldurs, en láta það
ekki á sig fá og reyna að hlúa að
öðrum án greiðslu. Þess má geta að
í desember síðastliðin var nefndini ásamt Rauðakrossdeild Kópavogs veitt jafnréttis- og mannréttindaverðlaun frá Kópavosbæ sem
viðurkenning á starfi þessara hópa.
Og þykir okkur afar vænt um þá
viðurkenningu.
Mæðrastyrksnefndin fer í sumarfrí
frá 1. Júni til 22 ágúst 2016.
Styrktarreikningur: 536 05 403774
Kt. 5001972349
Fyrir hönd Mæðrastyrksnefndar:
Anna Kristinsdóttir.

SAMSTARF

HK og N1 í samstarf

HK og N1 undirrituðu í vikunni tveggja ára samstarfssamning. N1 verður einn af
aðalstyrktaraðilum félagsins en fyrirtækið er með höfuðstöðvar sínar á Dalvegi.
Félagsmönnum HK býðst mjög góður afsláttur hjá N1 þegar sótt er um N1-HK
bensínkort. Frekari upplýsingar um það mun birtast á www.hk.is.
Myndin er tekin í Kórnum fyrir fyrsta leik knattspyrnudeildar HK í Innkasso deildinni. Á myndinni eru þeir Sigurjón Sigurðsson, formaður HK, og Eggert Þór
Kristófersson, forstjóri N1, ásamt öflugum leikmönnum HK.

Ynja, 19 ára myndlistarmaður úr Kópavogi, opnar
sína aðra einkasýningu
Y

nja Mist er afkastamikill listamaður úr Kópavogi, en þrátt
fyrir að vera aðeins 19 ára heldur hún sína aðra einkasýningu á næstunni. Sýningin ber heitið KAF og
opnar á morgun, laugardaginn 21.
maí klukkan 16:00 í Gallerí Tukt,
Pósthússtræti í Reykjavík. Sýningin
mun standa yfir í tvær vikur. KAF
verður önnur einkasýning Ynju á
þessu ári en sú fyrri - Heimshaf, fór
fram í gallerí Grósku síðastliðinn
febrúar. Undanfarið hefur myndlist
Ynju einkennst af því að vera innblásin af hafinu. Sá áhugi á uppruna
sinn í lokaverkefni hennar í myndlistarnámi í FG. Hún hefur verið að
rannsaka liti, form, tilfinningar og
fleira sem finnst í sjónum: „Verkin
mín eru mjög expressjónísk, og oft
út í abstrakt, en mér finnst sjórinn
vera abstrakt expressjónískur í eðli
sínu. Veður og jörð móta hann í
sameiningu,” segir Ynja.
Verkin sem Ynja mun sýna í Gallerí Tukt sýna hinar ýmsu hliðar hafsins. „Ég hef mikinn áhuga á hafinu,
og bara vatni yfir höfuð sem viðfangsefni. Vatn er svo óútreiknanlegt.
Það eru svo mög form sem þetta
eina efni getur mótað. Margir hafa
spurt mig hvert þemað verður fyrir
næstu sýningu og finnst oft skrýtið
og jafnvel ómerkilegt að ég ætli að
halda mig við það sama. En ég sé

endalausa möguleika. Ég stefni á að
halda áfram að rannsaka vatn í myndlist minni, vegna þess að það er
ótæmandi,” segir Ynja.
Ynja útskrifaðist sem stúdent af
myndlistabraut FG í desember í fyrra,
hálfu ári fyrr þrátt fyrir að hafa
farið sem skiptinemi til Bandaríkjanna í hálft ár. Eftir útskrift opnaði hún sína fyrstu einkasýningu
sem var lokaverkefni hennar á
myndlistabraut. Hún útskrifaðist
með verðlaun fyrir metnaðarfullt
og hugmyndaríkt lokaverkefni á
myndlistabraut. „Ég stefni á að fara
í nám í Kaupmannahöfn á næsta
ári en þangað til mun ég nýta öll
tækifæri til þess að koma verkum
mínum á framfæri og vinna í ferli
mínum sem listamaður,” segir þessi
kraftmikli listamaður úr Kópavogi.

Ynja Mist, listamaður.

Aðsent

Samfélagsbanki, öruggari og ódýrari banki

Þ

að er ekkert lögmál að bankinn þinn hafi það markmið
að græða eins mikið á þér eða
fyrirtækinu þínu og hægt er með
öllum tiltækum ráðum. Okurvexti
ofan á verðtryggingu, endalaust ný,
meiri og hærri þjónustugjöld, og
sáralitla vexti á innistæðum. Það er
ekki heldur neitt lögmál að sveitarfélög, fyrirtæki eða aðrir aðilar séu
sligaðir af rándýrum vöxtum og
afborgunum af lánum. Þetta gæti allt
verið miklu ódýrara, þægilegra og
betra.
Engir bónusar, ofurlaun eða aukagreiðslur til stjórnenda. Þegar samfélagsbankanum þínum gengur vel
þá fer hagnaðurinn í að lækka vexti á
lánum og hækka vexti á innistæðum.
Samfélagsbanki veitir lán til fyrirtækja og einstaklinga eins og
bankar gera. Hann tekur hins vegar
aldrei þátt í áhættusömum fjár-

Baldvin Björgvinsson, stjórnarmaður
í Dögun, stjórnmálasamtökum um
réttlæti, sanngirni og lýðræði.

festingum eða fjármálabraski. Aðalatriðið er að samfélagsbankinn er
öruggur staður til að geyma peninga.

Rúmlega helmingur Þjóðverja, meira
en fimmtíu milljónir manna, nota
samfélagsbanka til bankaviðskipta.
Þeir eru líka þekktir í flestum löndum
sem við viljum bera okkur saman
við og er að finna í ýmsu formi um
mest alla Evrópu. Meira að segja í
Bandaríkjunum, í N-Dakótafylki er
meðal annars samfélagsbanki, hann
var einmitt stofnaður til að verja
fjármuni einstaklingsframtaksins.
Í stjórnmálasamtökunum Dögun
hefur verið unnið ötullega að undribúningi að stofnun samfélagsbanka
árum saman. Dögun fékk meðal annars einn æðsta yfirmann frá Sparkassen í Þýskalandi, Wolfram Morales,
og hina bandarísku Ellen Brown,
rithöfund og ráðgjafa, hingað til
lands og héldu kynningarfund þann
13. febrúar síðastliðinn. Upptöku
af fundinum er auðvelt að finna á
netinu.
Kópavogsbær með veltu upp á tugi
milljarða á ári færi létt með að stofna
sinn eigin samfélagsbanka. Íbúar
Kópavogs gætu auðveldlega verið
með sína launareikninga þar líka.
Samfélagsbanki Kópavogs myndi
spara bæði sveitarfélaginu og íbúum
þess mikla fjármuni.

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
Frelsi til að veiða!

00000

www.veidikortid.is

Kópavogsblaðið

13

Föstudagur 20. maí 2016

Sumarnámskeið í Kópavogi

Sumarnámskeið í Kópavogi
Sumarnámskeið HK í Kórnum, Digranesi og Fagralundi

Kynning

Siglingar
í sumar

Í

sumar verður Siglingafélagið
Ýmir með metnaðarfulla dagskrá fyrir börn og fullorðna. Sjómennskan er auðvitað Íslendingum í blóð borin og fólk ætti ekki
að fara á mis við að komast út á sjó
þetta árið. Ýmir hefur yfir að ráða
fjölbreyttum bátakosti og alvönum
siglingmönnum sem miðla af þekkingu sinni. Þetta er frábært tækifæri fyrir þá sem vilja læra skútusiglingar, stunda siglingaæfingar
eða bara eiga góða samverustund
úti á sjó á árabát eða kajak.
Fullorðinsnámskeið eru hugsuð
sem undirbúningur fyrir skemmtibátapróf. Hver sá sem dreymir um
að sigla þöndum seglum við
strendur Íslands eða í hlýrri sjó í
útlöndum ætti ekki að láta þetta
námskeið fram hjá sér fara. Nánari
upplýsingar eru á www.siglingafelag.is.
Ýmir stendur fyrir opnum þriðjudagskvöldum í sumar en þá
getur fólk komið og fengið báta,
sbr. kajaka, árabáta og seglbáta.
Sólarlagssigling, svaðilfarir með
skipsströndum og glens er í boði,
allt eftir því sem hentar hverjum
og einum. Opið er milli 16-19 og
kostar 500 kr á mann, hámark er
greitt 1500 kr fyrir fjölskyldu.
Að lokum má nefna siglingaæfingar fyrir 10 ára og eldri. Þær
verða á fimmtudögum kl.16. Allir
sem vilja æfa og fá aðstoð þjálfara
eru hvattir til að mæta. Skráning
er með því að senda tölvupóst á
siglingafelag@siglingafelag.is.

Sumar í
Kópavogi

Búið er að opna
fyrir skráningar

Í

sumar mun HK að vanda bjóða
upp á fjölbreytt og vönduð námskeið fyrir börn og unglinga á
aldrinum 5-12 ára. HK reynir eftir
fremsta megni að ná til sem flestra
barna og í ár verður félagið með námskeið á þremur stöðum Kórnum,
Fagralundi og Digranesi.

• Krakkablak (í vinnslu)
• Taekwondonámskeið (í vinnslu)
Allir umsjónarmenn sumarnámskeiða HK eru fagmenntaðir á sviði
tómstunda-, uppeldis-, íþrótta- eða
heilsufræða og hafa reynslu af skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi
barna.

Eftirfrandi námskeið
verða í boði:

Skráningaleiðir:

• Íþróttir og Útilíf í Kórnum
• Knattspyrnuskóli í Kórnum
• Handboltaskóli í Kórnum og
Digranesi
• Borðtennisnámskeið
í Fagralundi/Snælandsskóla

Skráningar fara í gegnum skráningakerfið Nóra. Til að skrá sig inn
þarf viðkomandi að hafa aðgang að
island.is (Íslykill) eða rafræn skilríki.
Ef þú lendir í vandræðum ekki hika
við að hafa samband við skrifstofu
HK hk@hk.is eða í síma 570-4994.

Ð
A
HV

langar þig að gera
í SUMAR?

Allar upplýsingar á:

http://sumar.kopavogur.is

Siglingarnámskeið
Smíðavöllur
Hjóla- og útivistarnámskeið Ævintýranámskeið
Skapandi sumarstörf
Hrafninn – frístundaklúbbur
Molinn ungmennahús Götuleikhús
Sumarnámskeið íþróttafélaga
Sumarnámskeið tómstundafélaga og félagasamtaka

sumar.kopavogur.is
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Sumarnámskeið í Kópavogi

námskeið

Sumarnámskeið Breiðabliks 2016

Í

sumar verður boðið upp á íþróttanámskeið fyrir börn á aldrinum 6 til 12 ára í
Smáranum í Kópavogsdal og í Fagralundi í Fossvogsdal. Skipulögð dagskrá er
frá 8.00-17.00 alla virka daga. Námskeiðin eru fyrir öll börn fædd 2004 til 2009.

Staðsetning og tímatafla fyrir námskeiðin:
* Vika 23 er 4 dagar og lækkar verð þá
viku um 20%

Verðskrá:

Sama verð er á öll námskeiðin og
hægt er að velja um hálfan dag
eða heilan dag. Í Smáranum er hægt
að kaupa heitan mat í hádeginu og
gæslu frá 8.00-9.00 og 16.00-17.00.
Ekki verður unnt að bjóða upp á
hádegismat í Fagralundi en hægt
verður að kaupa gæslu frá 8:00 til 9:00,
frá 12:00 til 13:00 og 16:00 til 17:00.

Hægt verður að skrá börn á námskeið
og í gæslu frá og með 2. maí en allar
upplýsingar um skráningarferlið er
að finna á heimasíðu Breiðabliks
– breidablik.is. einnig er hægt að fá
upplýsingar í síma 510-6400. Einnig er fyrirhugað að halda námskeið í
ágústmánuði, frá 8. til 19. ágúst. Nánari tilhögun verður kynnt síðar.

Sundnámskeið:

Námskeiðin eru fyrir öll börn fædd
2004 til 2011. Sunddeild Breiðabliks
býður í sumar upp á sundnámskeið
í Sundskóla Breiðabliks í júní og júlí.
Fyrsta námskeiðið hefst 13. júní og
því síðasta lýkur 15. júlí. Sjá nánar
á breidablik.is/sund/sundnamskeid_
breidabliks.

NÁMSKEIÐ

TENNISSKÓLINN Í SUMAR
fyrir börn 5-13 ára

Margt í boði
í Menningarhúsum

M

Skrá
upp ning og
lýsin
er h gagjöf
afin
!

TENNIS- OG LEIKJASKÓLINN FYRIR BÖRN 5-8 ÁRA
Markmið námskeiðanna er að kenna undirstöðuatriði
tennisíþróttarinnar í bland við skemmtilega boltahlaupa- og tennisleiki.
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TENNISSKÓLINN 9-13 ÁRA
Í Tennisskólanum fyrir börn 9-13 ára eru markmiðin
þau sömu en lögð er meiri áhersla á tennisæfingar
og tennisspil.
Á báðum námskeiðum er lögð áhersla á að auka
hreyfiþroska barnanna og fá allir nemendur bol og
viðurkenningarskjal í lok námskeiðs. Í lok hvers
námskeiðs er haldin pizzu- eða grillveisla.
NÁMSKEIÐ

1. námskeið: 13. júní –24. júní
2. námskeið: 27. júní – 08. júlí
3. námskeið: 11. júlí – 22. júlí
4. námskeið: 25. júlí – 05. ágúst
5. námskeið: 08. ágúst – 19. ágúst

TÍMI OG GÆSLA
Hægt er að taka námskeið sem stendur frá kl.
9.00 - 12.00 eða frá kl. 13.00 - 16.00 eða allan
daginn. Börnin geta þó komið í gæslu kl. 7.45 og
verið í gæslu í hádeginu og til kl. 17.15. Gæslan
er án endurgjalds.
VERÐ
Tveggja vikna námskeið hálfan daginn er 21.800
kr. en heilan dag 31.800 kr. Ef tekin er stök vika,
þá er greitt fyrir hverja viku 10.900 kr. hálfan
daginn en 15.900 kr. allan daginn. Systkinaafsláttur er 10% fyrir hvert barn.

Hægt er lika að taka stakar vikur.

Sumarkort í tennis

Byrjendanámskeið
í tennis í sumar
fyrir fullorðna

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

Þú getur byrjað í tennis.
Sumarskráning er hafin.

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

Tennisfélag Kópavogs

enningarhúsin í Kópavogi
láta ekki sitt eftir liggja
og bjóða upp á sumarnámskeið fyrir börn enda sannarlega
áhugi meðal barna og foreldra á
námskeiðum sem víkka sjóndeildarhringinn. Það er mörgum kærkomin
tilbreyting að fá að grúska á bókasafni, skoða vatna- og fjörulífríki og
skapa list undir handleiðslu myndlistarmanna. Tilbreytingin í formi
annarskonar námskeiða og viðfangsefna en krakkarnir hafa fyrir
stafni allan veturinn getur haft þau
áhrif að börn uppgötva áhugasvið
eða hæfileika sem þau höfðu ekki
hugmynd um áður.
Náttúrufræðistofa Kópavogs býður
námskeið strax í júní þar sem farið
verður í vettvangsferðir og vatnaog fjörulífríki í Kópavogi rannsakað. Sýni verða mæld og skoðuð
í smásjá og haldnar vinnubækur
en námskeiðið hefst þann 13. júní
og er ætlað börnum á aldrinum 10
til 12 ára. Starfsmenn Náttúrufræðistofu eru leiðbeinendur
námskeiðsins en þetta er í 19. sinn
sem slíkt námskeið er haldið af Náttúrufræðistofu Kópavogs.
Heilsdagsnámskeið fyrir börn á
yngsta stigi grunnskóla verður haldið
eftir verslunarmannahelgi, 8.-12.
ágúst. Að námskeiðinu koma Bókasafn Kópavogs, Náttúrufræðistofa
Kópavogs og Gerðarsafn í samstarfi
við Menntasvið Kópavogs.
Rétt áður en skólahald hefst munu
svo Bókasafn Kópavogs og Gerðarsafn bjóða 10-12 ára krökkum námskeið. Í Bókasafninu verður rýnt í
hvernig bækur verða til en yfirskrift
námskeiðsins er „Stefnumót við rithöfunda.“ Eins og nafnið bendir til
munu rithöfundar heimsækja
hópinn á hverjum degi og í lok
námskeiðs ættu krakkarnir því að
hafa innsýn í störf rithöfunda og
hafa spreytt sig á söguskrifum. Í
Gerðarsafni verður hinsvegar unnið
með náttúruna á myndlistarnámskeiði og meðal annars búnir til
saltkristallar og gerðar tilraunir
með geómetrísk form úr sápukúlum.
Markmið námskeiðsins verður
að sameina náttúrufyrirbrigði og
listsköpun. Námskeiðin í Bókasafninu og Gerðarsafni verða frá klukkan
13-16 dagana 15.-19. ágúst.

Kópavogsblaðið
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Kynning

Ferðamálaskólinn
í Kópavogi
F
erðamálaskólinn í Kópavogi
er kvöldskóli fyrir fullorðna
og fer kennslan fram frá
klukkan hálf fimm til tæplega tíu,
fjögur kvöld vikunnar. Ásdís Ó.
Vatnsdal er fagstjóri Ferðamálaskólans og ferðagreina í Menntaskólanum í Kópavogi. Hún segir
hér frá skipulagi náms í Ferðamálaskólanum og þeim möguleikum
sem standa nemendum til boða.
Ferðamálaskólinn býður upp á
starfstengt ferðamálanám fyrir
fullorðna einstaklinga sem lokið hafa
stúdentsprófi, sveinsprófi eða öðru
sambærilegu námi. Námið skiptist
í tvær bóklegar annir í skólanum og
svo tólf vikna starfsnám hjá ferðaþjónustufyrirtæki. Hægt er að taka
námið á lengri tíma og hentar það
ágætlega fyrir þá sem vilja stunda
námið jafnhliða vinnu.

Hagnýtt og fjölbreytilegt nám

Námið er hagnýtt, sem þýðir að við
erum alltaf að undirbúa nemendur
beint undir atvinnulífið. Verkefnin
eru raunhæf og það er mikið lagt
upp úr samvinnu og hópverkefnum,

því það er það sem tekur við þegar
fólk er komið til starfa í greininni.
Í náminu læra nemendur allt um
Ísland sem ferðamannaland, svo
sem um náttúru landsins, menningu, afþreyingu og gistingu. Að auki
er kennd ferðaenska, þjónustusamskipti, markaðsfræði, viðburðastjórnun, ferðafræði, upplýsingatækni, ferðalandafærði útlanda,
umhverfisfræði og stjórnun. Þá er
einnig boðið upp á valgreinar sem
snúast um farbókanir og farseðlaútgáfu annars vegar og matreiðslu,
framreiðslu og gestamóttöku hins
vegar. Gestafyrirlesarar sækja skólann heim og farið er með nemendur í fyritækjaheimsóknir og vettvangsferðir. Einnig er nemendum
oft boðið að sækja ráðstefnur og
ferðakynningar. Á undanförnum
árum hefur skapast hefð fyrir því
að sækja hina víðfrægu ferðakaupstefnu ITB sem fram fer á hverju ári
í Berlín og svo er tveggja daga námsferð til Vestmannaeyja orðin ómissandi þáttur í skólastarfinu.

Góð tengsl við atvinnulífið

Með náminu í Ferðamálaskólanum

erum við að undirbúa nemendur
undir störf hjá ferðaskrifstofum,
upplýsingamiðstöðvum, flugfélögum, hótelum, afþreyingarfyrirtækjum og ráðstefnuskrifstofum, svo
eitthvað sé nefnt. Við erum í nánum
tengslum við atvinnulífið og hagsmunaaðila ferðaþjónustunnar og
fylgjumst vel með því sem er að gerast í greininni. Við erum sífellt að
endurskoða námið í takt við þarfir
þessarar ört vaxandi atvinnugreinar.
En þrátt fyrir mikla þenslu í ferðaþjónustu á Íslandi hefur nemendafjöldi við skólann staðið í stað.
Við bindum þó vonir við að aðsóknin
muni glæðast á næstunni því okkur
veitir svo sannarlega ekki af vel
menntuðu fólki í þessari mikilvægu
atvinnugrein. Að meðaltali stunda
um 35-40 manns nám við skólann
en það er pláss fyrir fleiri.
Bóklega námið er alls 36 einingar
og starfsnámið er 15 einingar, þannig
að námið í heild gefur 51 einingu. Í
starfsnáminu sækja nemendur ýmist
sjálfir um störf í ferðaþjónustu eða
skólinn gerir sérstakan námssamning við ferðaþjónustufyrirtæki. Skólinn hefur átt í góðu samstarfi við

fyriræki í ferðaþjónustu og reglulega
leita fjölmargir aðilar til skólans
þegar þá vantar góða starfskrafta.
Starfsnámið getur farið fram samhliða námi eða að bóklega náminu
loknu. Við höfum einnig metið
starfsreynslu hjá ferðaþjónustufyrirtækjum til eininga en þá þurfa
nemendur að skila inn skýrslu ásamt
staðfestingu á að þeir hafi starfað hjá
viðkomandi fyrirtæki.
Aðalmarkmið starfsnámsins er að
útskrifa nemendur sem eru hæfir til
starfa í ferðaþjónustu strax að námi
loknu. Það er því mikilvægt að þeir
öðlist innsýn í helstu vinnuferla
hjá fyrirtækinu, deildaskiptingu og
samskipti milli deilda. Einnig er lögð
áhersla á að nemandi fái reynslu og
þjálfun í samskiptum við afgreiðslu
og upplýsingagjöf, taki þátt í skipulagningu og undirbúningi ferða og
umsjón með bókunum og kynnist
reikningagerð, uppgjöri, markaðssetningu og öðru þeim þáttum sem
áhersla er lögð á innan fyrirtækisins.

Starfsnám erlendis

Ferðamálaskólinn hefur á undanförnum árum tekið þátt í viðamiklum
erlendum samstarfsverkefnum
styrktum af menntaáætlun Evrópusambandsins og Nordplus. Þessi
verkefni miða öll að því að efla
gagnkvæmt traust í menntamálum
og auka möguleika fólks á að stunda
hluta starfsnám í öðru landi og fá

námið síðan metið í heimalandinu.
Skólinn hefur nokkrum sinnum
staðið að slíkum nemendaskiptum
og um páskaleytið í vor fóru fjórir
nemendur í þriggja vikna starfsnám
í bænum Rovaniemi í Lapplandi.
Námsferðin var styrkt af Ersamus+
áætluninni og var markmið hennar að gefa nemendum tækifæri
á að kynnast menningu og ferðaþjónustu í tiltölulega litlu samfélagi
á norðurslóðum. Svæðið er vinsæll
ferðamannastaður sem hefur á
undanförnum árum verið markaðssett sem heimkynni jólasveinsins
og Alpar norðursins, en þarna er
eitt stærsta skíðasvæði Norðurlanda og svo hafa norðurljósin ekki
spillt fyrir vinsældum staðarins.
Þarna gefst nemendum kostur á
að kynnast vetrarferðamennsku
við aðstæður sem eru alls ekki svo
ólíkar aðstæðum heima fyrir og
fá ef til vill nýjar hugmyndir sem
gætu nýst þeim í starfi innan ferðaþjónustunnar í framtíðinni. Stefnt
er að því að gera námsferðir til Lapplands að föstum lið í skólastarfinu
og á næsta skólaári mun þremur
nemendum gefast kostur á því að
dveljast um þriggja vikna skeið í
Lapplandi.
Netfang: Ferdamalaskolinn@mk.is
Sími: 594 4020
Upplýsingar hjá fagstjóra, Ásdísi Ó.
Vatnsdal, og á heimasíðu mk.is

Nemendur Ferðamálaskólans í heimsókn hjá jólasveininum í Rovaniemi
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EFLUM ÍBÚALÝÐRÆÐI Í BÆNUM

1

HUGMYND
Leggðu fram hugmynd að verkefni í þínu hverfi.
Þú getur komið henni á framfæri á íbúafundi eða á vefsíðu verkefnisins:
www.kopavogur.is/okkarkopavogur

ÍBÚAFUNDIR
Mættu á íbúafund í þínu hverfi
og tryggðu þinni hugmynd
brautargengi.
Kosið verður um allt að 10
hugmyndir frá hverjum fundi.

•
•

•

Smáraskóli. Íbúar í Smárahverfi,
23. maí kl. 17:00
Álfhólsskóli, Hjalli. Íbúar í skólahverfi
Álfhóls-, Snælands- og Kópavogsskóla, 25. maí kl. 17:00
Kársnesskóli, Vallargerði.
Íbúar á Kársnesi, 26. maí kl. 17:00

2
3
www.kopavogur.is/okkarkopavogur

KOSNING
Í haust kjósa íbúar 16 ára og eldri
um forgangsröðun hugmynda í Kópavogi.
www.kopavogur.is/okkarkopavogur

FRAMKVÆMD
Við heumst strax handa!
Fylgstu með framkvæmdunum á vef
verkefnisins að kosningu lokinni í haust.

#okkarkopavogur

