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Ferðamannabærinn
Kópavogur
bls. 8

Gengu gegn einelti.
bls. 6.

„Þess vegna eru
þeir strákar nir
okkar.“
sportið bls. 15

„Langaði eitt sinn
að berja Gunnar
Birgisson.“
Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi framsóknarmanna, ætlar að
taka sér hlé frá stjórnmálum eftir þetta kjörtímabil. Hann
gerir upp málin í einlægu viðtali við Kópavogsblaðið. bls. 4.

Hamraborg
Vesturbæjarútibú
við 8Hagatorg
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r
• Fjölbreyttri flóru fyrirtækja í
Hamraborg

Gáfu leikskólanum Marbakka tvær spjaldtölvur

• Listagalleríum út um allan bæ
• Sundlaugum Kópavogs
• Hraðahindrunum lífsins
• Nýjum fyrirtækjum í bænum
• Göngustígum Kópavogs
• Safnaðar- og skólastarfi
• Smiðjuhverfinu
• ÍK
• Smáralind og Smáratorgi

Krakkarnir á Marbakka kunna sannarlega vel að meta nýu spjaldtölvurnar.

Foreldrafélag leikskólans Marbakka gaf nýlega
leikskólanum tvær spjaldtölvur sem krakkarnir
kunna svo sannarlega vel að meta. Fyrir síðustu
jól stóð foreldrafélagið að útgáfu jólakorta sem
voru myndskreytt af börnunum sjálfum. Einnig
var haldin listaverkasýning samhliða foreldrakaffi

Umsóknir um íþróttastyrki

• Öllum íþróttafélögum
• Góðgerðafélögum
• Skólahljómsveit Kópavogs
• Hjálparsveit Skáta í Kópavogi
• Góðu fólki í Kópavogi!

skólans, þar sem foreldrar gátu keypt verk barna
sinna. Markmiðið var að fjármagna kaupin á
spjaldtölvunum. Svo vel safnaðist að hægt var
að festa kaup á tveimur tölvum. Tölvurnar eru
notaðar af öllum börnum skólans og hefur hver
deild afnot af þeim einn dag í viku.

Íþróttaráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum
um styrki úr afrekssjóði ráðsins. Tilgangur sjóðsins er að veita afreksíþróttafólki í Kópavogi
styrk til að æfa eða keppa. Umsóknum skal
skila fyrir 30. nóvember 2013. Stjórn sjóðsins
er skipuð fulltrúum íþróttaráðs og metur hún
umsóknir. Síðast var veitt úr sjóðnum árið 2010
en nú á að endurvekja hann..

Framtíðar afreksfólk í Taekwando hjá HK tóku á móti
finnska meistaranum Suvi Mikkonen á dögunum.

Ný Björgunarmiðstöð í Kópavogi tekin í notkun
Hjálparsveit skáta í Kópavogi hefur
tekið nýja og glæsilega Björgunarmiðstöð
við Kópavogshöfn í notkun. Félagar í
hjálparsveitinni hafa síðustu tvö árin unnið að
því í sjálfboðavinnu að endurgera húsnæði að
Bakkabraut 4 sem keypt var haustið 2010. Um
150 gestir mættu í opnunarhófið sem bar upp
á 44 ára afmæli sveitarinnar sem stofnuð var
árið 1969. Fljótlega eftir stofnun fékk hún afnot
af hluta úr skemmu í eigu Kópavogsbæjar við
Kópavogshöfn. Smám saman eignaðist sveitin
stærri hluta af skemmunni og viðbyggingum
hennar. Björgunarmiðstöðin sem formlega var
tekin í notkun hýsir fjölbreytta og umfangsmikla
starfsemi Hjálparsveitarinnar. Flest kvöld og
helgar fer þróttmikil starfssemi fram í húsinu

þar sem rúmlega 100 sjálfboðaliðar leggja að
jafnaði að mörkum yfir sex þúsund vinnustundir
á ári í sjálfboðavinnu.

Hvert er bæjarfjall Kópavogs?
Bláfjöll, Vífilsfell, Sandfell eða eitthvað annað?
Nú geta bæjarbúað sagt álit sitt á því hvert eigi
að vera bæjarfjall Kópavogs. Könnunin stendur
yfir til 1. desember og fer fram á vefsíðu Kópavogsbæjar, kopavogur.is Niðurstöðurnar verða

Útgefandi: ago.slf.
Lyngheiði 1 • 200 Kópavogi
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson • Sími 899 3024
Netfang: audun@kfrettir.is
Auglýsingasími: 895 6406
Heimasíða: kfrettir.is
Netfang: kfrettir@kfrettir.is
Auglýsingastjóri: Magnús Karl Daníelsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Landsprent ehf.
11. tbl. 9. árgangur
Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

kynntar í bæjarráði og tekur það ákvörðun um
framhaldið. Gefnir eru upp fimm valmöguleikar
en einnig er hægt að koma með aðrar tillögur.
Allir bæjarbúar eru hvattir til að taka þátt.
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Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. íbúðirnar er frá 100-245 fm og
eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur 2-6

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar
á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin
og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og

Fossvogsdalnum í Kópavogi

náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra
verða stór græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu,
afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, Kringluna, Salinn og

ENNEMM / SIA / NM49385

Gerðasafn.

REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

METNAÐUR

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 29 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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Uppgjör Ómars Stefánssonar.

„Langaði eitt sinn að berja Gunnar Birgisson“
Undirbýr stjórnsýslukæru vegna lífeyrissjóðsmálsins.
„Ég hef falið lögfræðingi mínum
að undirbúa
stjórnsýsluákæru
gegn viðkomandi
aðilum vegna þessa
máls. Ég er mjög
reiður út af þessu
máli og þetta situr í
mér“

Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi
og oddviti Framsóknarmanna í
bæjarstjórn Kópavogs, tilkynnti
á dögunum að hann verði
ekki í framboði fyrir næstu
sveitastjórnarkosningar. Hann
hafi hins vegar hug á að bjoða
sig fram á ný fyrir kosningarnar
2018. Kópavogsblaðið settist niður
með Ómari sem leggur nú spilin
á borðið og gerir upp stór mál
sem hann hefur haft aðkomu að í
bæjarpólitíkinni.
-Hvers vegna þessi tímasetning, af
hverju dregur þú þig í hlé núna?
„Það er fyrst og fremst út af
fjölskyldunni. Ég á þrjú börn sem
eru á skólaaldri og mig langar að
fylgjast enn frekar með þeim og
athuga hvort ég eigi einhverja vini
ennþá. Það er engin önnur ástæða,“
segir Ómar, sem boðar endurkomu
í stjórnmálin síðar. „Ég ætla að
bjóða mig aftur fram árið 2018 og
verða þá í þessu eins lengi og ég
mögulega get. Ég ætla ekkert að
þekkja minn vitjunartíma,“ segir
Ómar og hlær.
-Það eru þá ekki tvísýnar horfur
hjá Framsóknarflokknum sem fá þig
til að taka þessa ákvörðun núna?
„Nei, síður en svo. Þetta hefur
verið að gerjast hjá mér mjög
lengi og margir hafa vitað af,
þetta hefur legið lengi fyrir. Það
er nóg til af kraftmiklu fólki í
Framsóknarflokknum og það kemur
alltaf maður í manns stað. Ég klára
mitt kjörtímabil og verð ekki í
endurkjöri í vor. Hleypi nýju fólki
að.“
-Þú hefur verið dágóðan tíma í
bæjarpólitíkinni?
„Já, árið 1986 gekk ég í
Framsóknarflokkinn enda var ég þá
nýútskrifaður úr Bændaskólanum
og ekkert annað kom til greina.
Þremur árum síðar settist ég í stjórn
ungra framsóknarmanna í Kópavogi
og tók sjötta sæti á lista flokksins
árið 1990. Að loknum kosningu
hófst samstarf Framsóknarflokks
og Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi. Árið 1998 varð ég varabæjarfulltrúi og fékk þá fyrsta nasaþefinn af sveitastjórnarmálunum sem
ég hef verið mjög mikið viðriðinn
síðan. Um síðustu aldamót hófst
mikil uppbygging í bænum þar
sem ég sat á hliðarlínunni og lærði
á allt mögulegt hjá þeim Sigurði

Geirdal og Gunnari Birgissyni.
Sérfræðiþekking Gunnars, sem er
doktor í jarðvegsfræðum, varð
til þess að ég fór að kynna mér
ótrúlegustu hluti eins og þykkt á
lagnapípum og mismunandi undirlag á vegum og mun á klæðningu
og malbiki. Sigurður var meiri
rekstrarmaður og horfði til þess að
byggja lítil hverfi eins og lítil þorp
úti á landi þar sem grunnþjónusta
væri til staðar með skóla og
leikskóla. Hjá Gunnari snérist
þetta meira um hús og vegi, rör og
dýnamít,“ segir Ómar og bætir því
við að hann hafi þarna haft tvo bestu
kennara sem hægt er að fá í pólitík.
Átök við Gunnar Birgisson
-Hvernig gekk samstarfið við
Gunnar?
„Það gat oft verið mjög
stormasamt. Hann var stórhuga og
reyndi oft að finna leiðir að sínum
markmiðum framhjá fólki. Stundum kom til átaka eins og þegar
við ræddum um að bjóða út gerð
ársskýrslu bæjarins. Sigurður heitinn
var þá á enn lífi. Ég vildi að við
byðum út verkefnið. Þá varð Gunnar svo reiður að hann strunsaði
út úr fundarherberginu með þeim
orðum að ég væri á móti sér og sinni
fjölskyldu. Ég elti hann og svaraði
því fullum hálsi en þá sló hann mig
fast í bringuna „að sjómannasið,“
eins og sagt er. Mér krossbrá og
snöggreiddist við þetta og elti hann
að skrifstofu hans en þá skellti hann
hurðinni beint á nefið á mér. Það
sauð á mér þarna og munaði litlu að
ég rifi upp hurðina inn á skrifstofu
hans og færi bara almennilega í
kallinn. Mig langaði í eitt sinn að
berja Gunnar Birgisson,“ segir Ómar
og verður greinilega heitt í hamsi
þegar hann rifjar þetta upp.
-Hver vann?
„Það vinnur nú aldrei neinn í
svona. Sem betur fer rann mér
reiðin. En Sigurður Geirdal vék
frá á meðan þessu stóð og leyfði
mér að blása út í nokkra stund. En
málinu lauk með því að við buðum
út verkefnið. Svona gat þetta verið,“
segir Ómar.
Mikið áfall þegar Sigurður lést
-Síðan fellur Sigurður Geirdal
frá?
„Já því miður. Í kosningunum
árið 2002 vinnum við framsóknarmenn sigur og náum þremur

„Þá varð Gunnar
svo reiður að hann
strunsaði út úr
fundarherberginu
með þeim orðum að
ég væri á móti sér og
sinni fjölskyldu. Ég
elti hann og svaraði
því fullum hálsi en
þá sló hann mig fast
í bringuna „að sjómannasið,“ eins og
sagt er.“
mönnum í bæjarstjórn; Sigurð
Geirdal, Hansínu Björgvinsdóttur
og mig. Við mynduðum meirihluta
með Sjálfstæðisflokknum, með
Sigurð sem bæjarstjóra, gegn því að
Gunnar fengi bæjarstjórastólinn á
síðasta ári þess kjörtímabils. Ég var
því andvígur og vildi ekki mynda
meirihluta með þessum skilyrðum.
Ég vildi að Sigurður yrði bæjarstjóri
allt tímabilið. Þá sagði hann við mig:
„Ómar minn, þú ræður ekki við hvað
ég vinn.“ Þetta situr í mér. Sigurður
var mjög stjórnvitur maður sátta
og umburðarlyndis sem eru kostir
sem ég öfunda menn mjög af. Hann
féll frá tæpu ári áður en skiptin fóru
fram. Nokkrum dögum áður vorum
við saman í fótbolta í tilefni af 10 ára
afmæli Smárans og hann lék þar eins
og unglamb. Það var því mjög mikið
áfall þegar hann lést.

Breiðablik gegn Bæjarstjórn á 10 ára
afmæli Smárans, laugardaginn 6.
nóvember 2004. Sigurður Geirdal er í
efri röð, þriðji frá hægri. Hann lést
aðeins nokkrum dögum síðar.

Fékk 666 atkvæði
-Þá tekur þú við keflinu?
„Nei, Hansína Björgvinsdóttir tók
við sem oddviti og kláraði tímabilið.
En 12. nóvember 2005 sigraði ég í
prófkjöri framsóknarmanna með 666
atkvæði í fyrsta sæti. Ég er ennþá

með úrslitin í veskinu. Talnafróðir
sögðu mér að óþarfi væri að hafa
áhyggjur af þessari tölu – þó svo að
tengingin við Kölska væri augljós,“
segir Ómar og hlær. Þetta var mjög
sætur sigur fyrir mig persónulega.
Í kosningunum árið 2006, náðum
við framsóknarmenn bara einum
manni inn og mynduðum meirihluta
með Sjálfstæðisflokknum og ég
varð formaður bæjarráðs. Þetta hélst
óslitið til ársins 2010. Þetta eru ár
mikillar uppbyggingar og þenslu þar
sem íbúafjöldi Kópavogs stóreykst.
En svo kemur hrunið og lóðum er
skilað til bæjarins í umvörpum. Það
sem stendur upp úr eftir þann tíma,
finnst mér, að þá komu allir flokkar
að borðinu í gerð fjárhagsáætlana
og við stóðum þétt saman. Ég var
mjög ánægður með þá samkennd og
samvinnu sem þar myndaðist á milli
flokka.“
Átti skilið að fá medalíu vegna
lífeyrissjóðsmálsins
-Það hristi í stoðum þegar
lífeyrissjóðsmálið kom upp, ekki
satt?
„Já svo sannarlega. Málið
snérist um að við, sem sátum í
stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna
Kópavogsbæjar og vorum
jafnframt í bæjarstjórn, vorum
að koma fjármunum sem
lífeyrissjóðurinn átti, í skjól. Þetta
var björgunaraðgerð sem allir voru
sammála um. Við innleystum fjárfestingar eins og við gátum fyrir
hrun og lánuðum bæjarsjóði – í
staðinn fyrir að tapa þeim á eignarbálinu sem varð. Við hefðum átt
að fá medalíu fyrir þetta í stað þess
að liggja undir grun um einhver
óheilindi og óheiðarleg vinnubrögð.
Við höfðum allan tímann hagsmuni
lífeyrissjóðsins og bæjarins að
leiðarljósi og það var alltaf skýrt,“
segir Ómar og er greinilega mikið
niðri fyrir.
-Fjármálaeftirlitið vildi samt
meina að þetta hefði verið ólöglegt
og segir stjórninni upp. Var það
rangt?
„Algjörlega. Við sem sátum
í stjórn lífeyrissjóðsins vissum að
bæjarsjóður bæri ábyrgð á honum.
Peningar sjóðsins skipta mjög
miklu máli. Tapi sjóðurinn þá tapar
bæjarsjóður. Allir voru sammála því
að passa upp á þetta. Í júní 2009
kom bréf frá Fjármálaeftirlitinu til
stjórnarmanna lífeyrissjóðsins þar
sem við erum tekin úr stjórninni.
Við erum semsagt sett út úr stjórninni fyrir að hafa lánað sveitarfélaginu fyrir hrun þegar allt stefndi
í óefni með lífeyrissjóði í landinu.
Það hefði verið í fínu lagi að tapa
öllum peningunum, fleiri hundruð
milljónum, og allir setið áfram.
En þegar það kemur í ljós að
þetta sé ekki réttur skilningur hjá
Fjármálaeftirlitinu þá er reynt að
kæra okkur fyrir formsatriði, vitandi
að aðrir stjórnarmenn höfðu ekki
hugmynd um vanda sjóðsins nema
formaður og framkvæmdastjórinn.

Ég þurfti að búa við það í þrjú
ár að vera álitinn sakamaður
þegar ég gerði ekkert annað en
að gæta hagsmuna bæjarins og
lífeyrissjóðsins. Ég hef falið
lögfræðingi mínum að undirbúa
stjórnsýsluákæru gegn viðkomandi
aðilum vegna þessa máls. Ég er mjög
reiður út af þessu máli og þetta situr
í mér,“ segir Ómar.
-Og þetta hafði pólitísk áhrif?
„Já, því á svipuðum tíma komu
upp miklar umræður um viðskipti
bæjarins við Frjálsa miðlun. Margir
framsóknarmenn í Kópavogi vildu
slíta samstarfinu eða að Gunnar
Birgisson mundi víkja til hliðar
vegna viðskipta bæjarins við dóttur
hans. Gunnsteinn Sigurðsson settist
í bæjarstjórastólinn í hans stað og
áttum við Gunnsteinn mjög gott
samstarf. Í kosningunum 2010 var
ljóst að Framsókn yrði ekki boðið
að taka þátt í meirihlutaviðræðum,
meðal annars út af lífeyrissjóðsmálinu.
Stimplaður saklaus
-En þú hélst ótrauður áfram í
pólitík?
„Já, og það var mjög erfitt þegar
var verið að ýja að því að ég væri
óheiðarlegur. Samt sigraði ég
prófkjör nokkuð örugglega og fór
í kosningabaráttuna árið 2010,
talsvert laskaður. En það var ekki
fyrr en í fyrra, árið 2012, sem við
í stjórninni vorum öll sýknuð í
héraðsdómi Reykjanes. Gunnar
Birgisson, formaður sjóðsins, og
framkvæmdastjóri sjóðsins, fengu
dóm en allir aðrir stjórnarmenn voru
sýknaðir. Í dag er ég stimplaður
saklaus. Þetta var gríðarlega erfiður
tími sem reyndi á. Ég fann í fyrsta
skipti fyrir raunverulegu álagi sem
tók mjög mikinn toll og situr ennþá
í mér. Þetta fer nú vonandi að róast,“
segir Ómar.
-Hvað ertu ánægðastur með að
hafa áorkað í pólitíkinni í bænum?
„Tvímælalaust leik- og
grunnskólamál ásamt byggingu
íþróttamannvirkja í bænum. Ég er
gríðarlega stoltur af því. Ég ætla nú
ekki að eigna mér allt en ég á hlutdeild í þessu og það er búið að vera
frábært að sjá hlutina framkvæmda
og fylgjast með vexti bæjarins frá
því ég kom að sem varabæjarfulltrúi
árið 1998. Hér hafa orðið gríðarlegar
breytingar. Í Kópavog sækir fólk til
að búa og starfa.
-Hvað tekur nú við?
„Ætli ég fari ekki að skjóta gæsir
á Blikasvæðinu og renna fyrir
silung í Kópavogslæknum þegar
Náttúrufræðistofa verður búin
að skoða betur lífríki lækjarins,“
segir Ómar glaðlega. „Fiskurinn
kemst ekki upp lækinn, eins og
hann gerði áður, vegna stíflu sem
var reist undir brúnni fyrir mörgum árum. Stífluframkvæmdin fór
aldrei í gegnum neitt umhverfismat
heldur var bara stíflað og búin til
tjörn. En að öllu gamni slepptu þá
verður aðal mál mitt að vera með
fjölskyldunni og koma svo síðar
tvíefldur í pólitíkina. Ég veit sjálfur að ég hef gert mitt besta og hef
staðið mig vel og það er fyrir öllu.
Hvað síðan framtíðin ber í skauti sér
á eftir að koma í ljós“ segir Ómar
Stefánsson, oddviti Framsóknarflokksins í Kópavogi.“
-ago.
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AF HÁLSINUM
Fimm þúsund börn gengu gegn einelti
Um fimm þúsund börn og unglingar úr öllum
skólahverfum Kópavogs fóru í mótmælagöngu gegn
einelti, afhentu bæjarstjóranum undirskriftalista og sungu
og trölluðu eineltið í burtu.
8. nóvember hefur á landsvísu verið helgaður baráttunni
gegn einelti. Þetta er hins vegar í fyrsta sinn sem Kópavogsbær tekur þátt í deginum með svo afgerandi hætti.
Markmiðið er að vekja athygli á því böli sem einelti er og
hvetja foreldra, börn og unglinga til þess að halda vöku
sinni og hrekja þennan óvin á flótta.
Að lokinni eineltisgöngu hittust hóparnir í sínum
skólahverfum og dönsuðu, sungu eða skrifuðu nafn sitt
undir sáttmálsörk.
Svo góðar voru undirtektirnar að rætt er um að gera
mótmælagönguna gegn einelti að árlegum viðburði.

Sæki og sendi
Ný símanúmer: 571 9900 / 663 9933

Alþrif, handbón og djúphreinsun
Notum teflonbón • Sýruþvoum felgur • Notum Mjöllina • Olíuhreinsum • Bónum fölsin • Fólksbílar • Jeppar • Stórir bílar

Ný símanúmer:
571 9900 / 663 9933
Sækjum og skilum

BÓNSTÖÐIN
Dalvegi 16c

fyrir neðan sýslumanninn
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PANTA
Á NET ÐU
HVEN INU
Æ
SEM E R
R

HÖFUM OPNAÐ

Í LINDUM, SKÓGARLIND 2 KÓPAVOGI
Firetrap
kiNgdom
jakki herra

9.890 KR

karrimor ice dúNúlpa
herra

la gear bómullarpeYSa
kveNNa

vera viSS um
aÐ Nóg Sé til

margir
litir

Nike Flex Speed hlaupaSkór
kveNNa

15.090 KR

4.790 KR

19.490 KR

loNSdale SÍÐ
hettupeYSa
kveNNa

4.390 KR

Nike miler uv
hlaupabolur
herra

loNSdale joggiNg
galli

4.390 KR
Firetrap raveN herraSkór

3.990 KR
StærÐir
27,5 - 34
margir
litir

10% AFSLÁTTUR
Í NÝRRI VERSLUN OKKAR Í LINDUM KÓPAVOGI.
02/11/2013 - 17/11/2013

Nafn:
Heimilisfang:
Tölvupóstur:

4.990 KR
ScoobY doo
SkYrta

StærÐir
2-6 ára

2.790 KR
loNSdale camdeN
barNaSkór

kaNgol FóÐraÐ
veSti kveNNa

1) 10% afsláttur fæst gegn framvísun þessa miða, EINUNGIS
í nýrri verslun Sportsdirect.com í Lindum Kópavogi. 2) Gildir
einungis 02/11/2013 - 17/11/2013. 3) Einungis einn miði á mann.
Ekki er hægt að nota fleiri en einn miða í einu. 4) Ekki er ekið við
miðum sem hafa verið ljósritaðir, breyttir eða á einhvern hátt hefur
verið átt við. 5) Ekki er hægt að breyta afslættinum á nokkurn
hátt eða bæta við önnur tilboð. 6) Afsláttarmiðinn hefur ekkert
handbært innlausnarvirði. 7) Afsláttarmiðinn gildir ekki með öðrum
opnunartilboðum. 8) Afsláttarmiðinn gildir ekki með fótboltatreyjum
eða öðrum merktum fótboltavarningi. 9) Ef upp kemur ágreiningur
um miða þennann, þá gildir
lokaákvörðun verslunarstjóra. 10)
Með því því að nýta þér þennan
miða þá samþykkir þú að skrá
þig á póstlista Sportsdirect.com
með nafni og tölvupóstfangi. Þér
er frjálst að afskrá þig af listanum
hvenær sem er. Persónuupplýsingar
9000062120358
verða ekki framseldar 3. aðila.

8.990 KR
til Í
Svörtu
og brúNu

2.990 KR
karrimor boulder
göNguSkór

4.990 KR
StærÐir 27,5 - 34
til Í bláu, bleiku
og ljóSbrúNu

WWW.FACEBOOK.COM/SPORTSDIRECTISLAND
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Ferðamannabærinn Kópavogur
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Áshildur Bragadóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu.
Kópavogur hefur mikla möguleika á
sviði ferðaþjónustu og eru styrkleikar
bæjarins fjölmargir. Falleg náttúra, fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar, öflug verslun og menningartengd ferðaþjónusta. Kópavogur er
mikill íþróttabær og eru margvíslegir
möguleikar tengdir glæsilegum
íþróttamannvirkjum bæjarins. Þegar
er komið samstarf milli íþróttafélaga í
Kópavogi og Markaðsstofu Kópavogs
um að auka mótahald og er sérstaklega
verið að skoða möguleika á því að fjölga alþjóðlegum íþróttaviðburðum sem
geta laðað aukinn fjölda innlendra og
erlendra ferðamanna í Kópavog.

Á s h i l d u r B r a g a d ó t t i r,
framkvædastjóri Markaðsstofu
Kópavogs.

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur
aukist hröðum skrefum og fest
sig í sessi sem ein mikilvægasta
atvinnugrein þjóðarinnar. Á síðasta
ári komu tæplega 650 þúsund
ferðamenn til landsins og stefnir í að
fjöldi ferðamanna á þessu ári verði
um 750 þúsund. Í nýlegri skýrslu
sem ráðgjafafyrirtækið Boston
Consulting vann um framtíð íslenskrar
ferðaþjónustu er gert ráð fyrir 7%
árlegum vexti í ferðaþjónustu næstu 10
ár og að fjöldi ferðamanna verði 1,5
milljónir innan áratugar.

Hótel, tjaldstæði og menning
Töluverð uppbygging hefur orðið
á gististöðum í Kópavogi síðustu ár
og eru nokkur gistiheimili og eitt
hótel starfandi sem styrkja verulega
alla ferðaþjónustu í bæjarfélaginu. Þá
stendur til að hefja rekstur íbúðahótels
í Hamraborg á næstunni og hugmyndir eru uppi um að reisa hótel
á Nýbýlavegi, en þar er nú mikil
uppbygging sem er til þess fallin að
efla miðbæ Kópavogs sem kjarna
stjórnsýslu, verslunar, þjónustu og
menningar. Áhugi er fyrir því að koma
upp tjaldsvæði í Kópavogi sem getur
treyst grundvöll ferðaþjónustu enn
frekar í bænum.
Ferðamenn hafa mikinn áhuga
á íslenskri menningu og sögu og
þar liggja ákveðin sóknarfæri. Á
Borgarholtinu eru Gerðarsafn, Tónlistarsafn Íslands, Náttúrufræðistofa
Kópavogs, bókasafnið, Salurinn og
Kópavogskirkja í göngufæri með
miklum möguleikum til uppbyggingar

menningartengdrar ferðaþjónustu.
Mikilvægt er að vekja athygli á því
að á einum stað er hægt að kynnast
íslenskri list, fara á tónleika, skoða
merkilegt safn náttúrugripa, kynna sér
tónlistarsögu landsins og skoða eina
fallegustu kirkju landsins. Í næsta
nágrenni er svo hægt að koma við á
vinnustofum hönnuða og njóta góðra
veitinga.
Einstök náttúra
Þar gefur einnig að líta óvenju glöggar minjar um sjávarstöðu á
höfuðborgarsvæðinu í lok síðustu
ísaldar. Gróðurfar á holtinu er ekki
síður athyglivert því holtið er að mestu
gróið villtum tegundum sem finnast
óvíða í miðri byggð. Möguleikar eru
einnig fólgnir í sögum um álfabyggð á holtinu og er meðal annars hægt
að bjóða ferðamönnum upp á ferðir
um álfabyggð sem víða er að finna
í nágrenninu. Mikilvægt er að miðla
þessari sérstöðu með ólíkum hætti,
t.d. með menningarmerkingum,
fræðslugöngum og kynningarefni fyrir
ferðamenn.
Uppbygging framundan
Unnið er að uppbyggingu á
Kópavogstúni með nauðsynlegum
lagfæringum á Hressingarhælinu
og Kópavogsbænum sem er til þess
fallið að glæða bæinn lífi. Fjölbreytt
starfsemi verður í húsunum með
áherslu á menningu, listir, sögu,
útivist og afþreyingu. Með þeirri
uppbyggingu munu möguleikar á
menningartengdri ferðaþjónustu í
Kópavogi styrkjast enn frekar enda
Kópavogstúnið og menningartorfan á

Borgarholtinu í göngufæri. Enn frekari
uppbygging er fyrirhuguð á Kársnesinu í tengslum við hafnarsvæðið
og á ströndinni við Fossvoginn og
hefur m.a. verið rætt um að byggja
göngu- og hjólabrú yfir voginn sem
mun bæta tengingu við öflugt miðbæjarsvæði Reykjavíkur og laða marga
yfir í Kópavog. Með slíkri tengingu
við höfuðborgina má gera ráð fyrir að
við strandlengjuna Kópavogsmegin
byggist upp afþreying sem kallast
á við þá afþreyingu sem er að finna
Reykjavíkurmegin við voginn; baðmenning, veitingarekstur og önnur
afþreying. Vegna nálægðar svæðisins
við stærstu háskóla landsins er næsta
víst að þar rísi námsmannaíbúðir og
vel má sjá fyrir sér hótelrekstur á
svæðinu.
Viðburðir og uppákomur
Til að efla Kópavog sem áfangastað
í ferðaþjónustu er mikilvægt að stuðla
að markvissri eflingu viðburða til
þess að laða að ferðamenn og gesti.
Með auknu samstarfi og samráði
milli sveitarfélagsins og fyrirtækjanna
í bænum er unnt að gera árlega
viðburði, sem hafa skipað sér fastan
sess í bæjarlífinu eins og Kópavogsdaga, Hamraborgarhátíð og Aðventuhátíð, enn stærri og glæsilegri. Um
leið þarf að leita leiða til að að fjölga
viðburðum í Kópavogi og eru ýmis
tækifæri til þess, meðal annars með því
að vera með viðburði og uppákomur í
tengslum við stóra viðburði í Reykjavík, svo sem Menningarnótt, Airwaves
og Hönnunarmars.

Götumenning
Mjög margir hafa verið áhugasamir
um að skapa götumenningu í nágrenni
við Hamraborgina með götu- og torgsölu, annað hvort á Hálsatorgi eða á
túninu við menningarstofnanirnar
á Borgarholtinu. Slíkt myndi skapa
skemmtilega stemmingu og myndu
Kópavogsbúar jafnt sem aðrir njóta
þess að ganga á milli sölubása til að
kaupa góðgæti beint frá býli, handverk eða annað smálegt. Um leið væri
ákjósanlegt að byggja upp aðstöðu
fyrir börn til leikja og útivistar á túninu
fyrir aftan Gerðarsafn því samspil þess
að geta notið ólíkrar upplifunar mun
gera miðbæinn að ákjósanlegri stað.
Möguleikar Kópavogs sem
áfangastaðar í ferðaþjónustu eru nánast
óþrjótandi. Hér hefur verið stiklað á
stóru en af nógu er að taka. Í Kópavogi er stærsta verslunarmiðstöð landsins, eini inniskemmtigarður landsins,
glæsilegar sundlaugar sem eru vinsælar
og eftirsóttar af Kópavogsbúum og ferðamönnum, gróðursæl svæði með tugi
kílómetra af gönguleiðum og einstök
náttúra eins og til dæmis Elliðavatn,
Heiðmörk, Þríhnúkar og Bláfjöll.
Með stofnun Markaðsstofu
Kópavogs undirstrikar Kópavogsbær
aukna áherslu á mikilvægi ferðamála
og markaðsmála fyrir bæjarfélagið
og nýr samstarfsvettvangur á sviði
ferðaþjónustu er orðinn til.

Dekkjaverkstæði
Bílaverkstæði
Smurstöð
Varahlutir

Allt

á einum stað!
Lágmarks
biðtími

www.bilaattan.is
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Af göngum og torgum

Auglýst eftir tillögum um nýtingu á torgum bæjarins.
ráði eru ýmis verkefni. Núna höfum
við auglýst eftir styrkumsóknum
úr lista og menningarsjóði og verður
án efa skemmtilegt að vinna úr þeim
fjölbreyttu hugmyndum sem koma
iðulega á hverju ári. Skipulagning
Ljóðahátíðar Jóns úr Vör er fastur liður
á hverju ári í Kópavogi og er ætlunin
að halda áfram að þróa og bæta við
þann atburð sem er nánast einstæður á
Íslandi. Kópavogsdagar verða sem fyrr
í maí, og er einnig undirbúningsvinna við þá afmælishátíð bæjarins þegar
hafin. Ætlunin er að efla Kópavogsdaga með ýmsum breytingum. Það er

mikill áhugi hjá lista- og menningarráði
að fá fyrirtæki í Kópavogi til þess að
taka meiri og öflugri þátt í Kópavogsdögum. Með slíkum samlegðaráhrifum
er vakin athygli á fjölbreyttu atvinnuog fyrirtækjaumhverfi í Kópavogi sem
og menningarstofnunum Kópavogs
ásamt þeirri listsköpun sem hér býr hjá
einstaklingum og félögum. Lista- og
menningarráð hefur mikinn áhuga á að
starfa með nýstofnaðri Markaðsstofu
Kópavogs að slíkum hugmyndum.
-Karen Elísabet Halldórsdóttir formaður
lista- og menningarráðs Kópavogs.

Karen Elísabet Halldórsdóttir formaður Lista- og menningarráðs
Kópavogs.

Lista- og menningarráð hefur nú til
umfjöllunar tillögu Péturs Ólafssonar
um hvort hægt sé að nýta gömlu
undirgöngin við Digranesveg betur
frekar en að hafa þau lokuð, engum til
ánægju eða sýnis.
Ráðið fór í vettvangsferð á dögunum
til að kynna sér möguleika gangnanna.
Veggirnir eru vandlega skreyttir ýmsu
sem sumir kalla grafítí list en aðrir
veggjakrot. Göngin eru órjúfanlega
tengd vissu tímabili sem kennt er við
pönk. Margir vilja meina að vagga
pönksins sé einmitt í Kópavogi, enda
spruttu margar flottar hljómsveitir úr
jarðvegi vogsins sem náðu athygli
margra og starfa jafnvel enn og má þá
nefna Fræbblana sem dæmi.
Allir nýtingarmöguleikar kosta
hinsvegar töluverðar fjárhæðir vegna
öryggisreglna sem þarf að fara eftir.
Slíkar útfærslur á algerlega eftir að
ræða og meta. Hins vegar vill listaog menningarráð hafa bæjarbúa með
í ráðum um hvað sé hægt að líta til í
framtíðinni og verður auglýst eftir
tillögum á vef Kópavogsbæjar innan
tíðar.
Í vettvangsferð ráðsins vakti
athygli mína lítið torg sem er staðsett
fyrir framan göngin og neðan við
Héraðskjalasafnið (gamla pósthúsið).
Þarna er skjólsælt og fallegt um að lítast
þó svo að það mætti nú alveg halda því
betur við. Þetta torg er algerlega vannýtt vegna þess að engin starfsemi er
í kringum það til að draga fólk þangað til að tylla sér á góðviðrisdögum.
Torgið er í beinu framhaldi af þeim
hluta gangnanna sem er opinn. Það er
ekki erfitt að sjá fyrir sér heilmikið líf
á þessu torgi ef rétt væri að staðið. Þar
má nefna útileikhús, smásölur og ýmsar
uppákomur.
Samningur við Listaháskóla
Íslands.
Nýverið undirritaði Kópavogsbær
samning við Listaháskóla Íslands (LHÍ)
um að útskriftarnemar sýni lokaverkefni
sín í Gerðarsafni. Þessi samningur býður
upp á marga möguleika. Með þessu
erum við að laða framtíðar listamenn
Íslands til Kópavogs í því skyni að efla
menningarlífið sem og að fá ungt og
efnilegt listafólk til að festa örlitlar rætur
við lista- og menningarstofnanirnar
okkar. Nemendur LHÍ voru varla
fyrr búnir að sjá glæsileg salarkynni
Gerðarsafns þegar hugmyndaflugið fór
af stað um að nýta alla torfuna undir
útskriftarverkefnin. Í beinu framhaldi af
þessu hefur áhugi vaknað um að halda
ámóta samningaviðræðum áfram við
LHÍ um að útskriftarnemendur í söng og
tónlist flytji lokaverkefnin sín í Salnum.
Þær samningaviðræður standa yfir og
lofa góðu fyrir fjölbreytt menningarlíf í
Kópavogi.
Framundan hjá lista- og menningar-

ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTU
www.kexsmidjan.is
www.facebook.com/Kexsmidjan
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HEILSAN
Ég hef aldrei verið góð í stærðfræði, það er líka bara allt í lagi. Ég
var góð í íslensku. Ég man þegar ég
var lítil og látin reikna upp dæmi
á töflunni. Mikið fannst mér það
skelfileg tilhugsun og eitt sinn varð
ég stjörnuvitlaus, stóð bara stjörf upp
á töflu í langan tíma og hugsaði að
nú væri ég búin að rústa lífinu mínu.
Kaloríustærðfræðin
Ég veit betur í dag. Ég kann
ekki algebru, ég veit ekki hvernig
reikna á út byggingarformúlur.
En ég kann plús og mínus. Í dag
langar mig að deila með ykkur
Kalóríustærðfræðinni minni. Því það
kann ég. Það er bara plús og mínus.
En mig langar að taka það skýrt
fram að ég mæli ekki með að telja
kalóríur (hitaeiningar , kcal) ofan
í sig daglega eða spá alltof mikið í
þær, því þá getur lífið farið að snúast
um kalóríur, sem er kannski ekki
mjög áhugavert efni.
Reikningsdæmi
Ég var einu sinni feit. Svona eins
og Jón Gnarr var einu sinni nörd.
Þegar ég var þybbin, það er betra
orð, þá borðaði ég svona 2500 –
3000 kcal á dag. Það er ekkert svo
slæmt, ef ég væri karlmaður eða
sunddrottning sem æfði mikið alla
daga.
Takið nú eftir: Til þess að losna
við 1 kg af umfram fitu þarftu að
borða 7000 minni kalóríur. (ekki á

kópavogs

HEILSAN

dag!) Ok. Þetta er ekki svo flókið
eða svo erfitt. Engin Geimvísindi.
Setjum nú upp reikningsdæmi:
Sigga borðaði 2500 kcal á dag.
Einn daginn ákvað hún að taka sig
á og borða bara 2000 kcal á dag.
Hún nennti ekki að hreyfa sig með
því. Hvað græddi hún margar kaló
þann dag?
500 ekki satt? Vá, fimmhundruð
kall á dag. Hvað þarf hún að gera
þetta í marga daga til að ná 7000
kallinum...? Svarið er 14 daga. Rétt
svar hjá ykkur. Það tók hana 14
daga, samkvæmt lífeðlisfræðinni
að ná af sér kílói. Eftir 28 daga var
hún því búin að missa 2 kíló.
Þetta er bara áreiðanleg lífeðlisfræðileg kenning.
Þannig ½ kíló á viku er því eðlilegasta framvindan. Þau kíló eru
líka ekki svo auðveld á aftur ef
maður heldur sínu striki. Náttúrulegasta leiðin. Líkaminn veit hvað
hann syngur. Hlustið á hann.
2 kg í mánuði.
24 kg á ári.
Góðir hlutir gerast hægt
Þessi sama Sigga og í reikningsdæminu hér að ofan, þurfti ekki
að læra nein vísindi. Hún þurfti
að læra ÞOLINMÆÐI og hlusta á
mömmu sína þegar hún sagði að

Munum að líkaminn okkar vill
gera þetta á sínum hraða. Öðlumst
þolinmæði og leyfum honum að gera
þetta fyrir okkur.
Njótið dagsins í dag og reynum að
sýna líkamanum okkar virðingu og
þolinmæði!
-Heilbrigð Heilsuráðgjöf er á
Facebook.

Bókmenntaguðsþjónusta
Næstkomandi
sunnudag 17.
nóvember n.k.
klukkan 11:00
verður „Bókmenntaguðsþjnusta“ í Kópavogskirkju. Í stað
prédikunar mun
Iðunn flytja erindi um verk sín og
fluttur verður meðal annars sálmur
eftir Iðunni af Kór Kópavogskirkju
undir stjórn Lenku Mátéová. Einnig
verður lesið úr verkum Iðunnar. Sr.
Sigurður Arnarson þjónar fyrir altari.
Í guðsþjónustunni verður tekið á
móti framlögum vegna söfnunar
Þjóðkirkjunnar á nýjum línuhraðli
fyrir Landsspítalann.
Allir velkomnir.

Sports Direct opnar í Lindum
Sportvöruverslunarkeðjan
Sports Direct hefur opnað
stórglæsilega verslun á íþróttafatnaði í Lindum. Verslunin var
áður til húsa á Smáratorgi en færir
sig nú um set í húsnæðið þar sem
InterSport var áður og tvöfaldar
þar með stærð sína. „Okkur hefur
verið mjög vel tekið og ljóst að
neytendur hafa verið á höttunum
eftir lægra verði á íþróttavörum,“
segir Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson, framkvæmdastjóri Sports
Direct. „Þetta er gríðarlega góð
viðbót við sérvörumarkaðinn en
eins og allir vita þá hefur fallandi gengi krónunnar og erfitt
efnahagsástand leitt til hækkandi vöruverðs hér á landi og við
viljum sporna gegn því.“
-Hver er sagan á bak við þessa
verslun?
„Sports Direct á uppruna sinn
í Bretlandi og er mjög vinsæl
þar þar sem um 400 verslanir
eru starfræktar. Utan Bretlands, í
Evrópu eru 200 verslanir. Við njótum þess að vera hluti af þessari
keðju í innkaupum þar sem við
nýtum styrk hennar og náum
lægra verði en gerist og gengur.
Við þurfum því ekki að fara í

Smiðjuvegur 50 (rauð gata) pustehf@gmail.com
200 Kópavogur
www.pustkerfi.is

Góðir hlutir gerast HÆGT!

gegnum heildsala á Íslandi eða
á Norðurlöndunum til að fá hagstæðar og góðar vörur og látum
viðskiptavini okkar njóta góðs af
því,“ segir Sigurður Pálmi.
-Þannig að verslunin er búbót
fyrir hagkerfið?
„Alveg klárlega. Hér munu
fljótlega skapast auka 7-10
stöðugildi sem við þurfum að
ráða í. Sem dæmi um verðlagninguna hjá okkur get ég nefnt að
hlaupaskór sem kosta víða annars
staðar um og yfir 30 þúsud krónur
eru rétt um 20 þúsund hjá okkur.
Við erum með magntilboð og
getum boðið mjög góð verð á
helstu merkjum sem fólk þekkir;
Nike, Adidas, Puma, Everlast og
fleiri.“
-Og þið eruð komin til að vera í
Kópavoginum?
„Að sjálfsögðu, hér er gott
að vera. Það hefur farið vel um
verslunina við Smáratorg en
nú er rétti tíminn til að stækka hana í Lindum og láta hana
dafna þar,“ segir Sigurður Pálmi
Sigurbjörnsson.

Auglýstu í Kópavogsblaðinu
og á Kfrettir.is
Auglýsingasími: 895 6406
Netfang: kfrettir@kfrettir.is
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Höfðingleg gjöf
Afhenti Tónlistarsafninu allar útsetningar KK sextettsins.
Erla Wigelund Kristjánsson
ekkja tónlistarmannsins Kristjáns
Kristjánssonar (KK sextettinn),
afhenti á dögunum Tónlistarsafni
Íslands allar útsetningar hljómsveitarinnar. Er um að ræða handrit
af hundruðum laga sem útsett voru
af meðlimum hljómsveitar Kristjáns
í gegnum árin. Þá má finna í gögnum
útgefnar nótur, erlendar og innlendar af öllum helstu dægulögum frá
þeim tíma sem hljómsveitin starfaði.
Einnig eru í safninu ýmis bréf og
samningar hljómsveitarinnar. Nótnaog gagnasafnið er merk heimild
um starfsemi einnar vinsælustu
dægurhljómsveitar sem starfaði á
landinu um miðbik síðustu aldar,
segir í tilkynningu frá Tónlistarsafni
Íslands.

Auglýstu í Kópavogsblaðinu
og á Kfrettir.is
Auglýsingasími: 895 6406
Netfang: kfrettir@kfrettir.is

Verða menntamál í forgangi í
næstu kosningum?

Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður Tónlistarsafns Ísands, og
Erla Wigelund Kristjánsson, ekkja tónlistarmannsins Kristjáns
Kristjánssonar.

Hjallakirkja: Sungið og safnað fyrir línuhraðli.
Það verður mikið um að vera
í Hjallakirkju sunnudaginn 17.
nóvember. Fyrir utan hefðbundið
kirkjustarf, guðsþjónustu kl. 11 og
sunnudagaskóla kl. 13, verða tónleika Kórs Hjallakirkju kl. 17. Um
kvöldið eða kl. 19:30 verður svo
boðið til fjölskylduskemmtunar þar
sem safnað verður sérstaklega fyrir
línuhraðli Landspítalans.
Fjölskylduskemmtunin verður í
safnaðarheimili kirkjunnar þar sem
hæfileikafólk á öllum aldri treður
upp og leikur listir sínar. Prestar

kirkjunnar munu sýna á sér óvænta
hlið, keppt verður í línuhraðli og
kleinuáti, armbeygjum og laufléttri
spurningakeppni og geta viðstaddir
heitið á keppendur. Þá verða börnin í
tíu-tólf ára starfinu með leikrit.
Þess má geta að sóknarnefnd
Hjallasóknar hefur ákveðið að tvöfalda þá upphæð sem kemur inn á
skemmtuninni.

nóvember eru biblíulestrar í
Hjallakirkju. Þeir hefjast kl. 20 og
eru öllum opnir. Þann 14. nóvember
verður fjallað um Biblíuna, tilurð
og samsetningu og lögð áhersla á að
leita svara við þeim spurningum sem
upp koma meðal þátttakenda. Næstu
fimmtudaga verða lesnir textar er
tengjast aðventu og jólum.

SAMKÓP, samtök foreldrafélaga
í grunnskólum Kópavogs, stendur
fyrir samtali milli foreldra í
Kópavogi og fulltrúa þeirra stjórnmálaflokka sem buðu fram í síðustu
sveitarstjórnarkosningum. Einum
fulltrúa frá hverjum stjórnmálaflokki er boðið af SAMKÓP til að
upplýsa foreldra um hvernig staðið
hefur verið að málaflokknum á
liðnu kjörtímabili og hvernig verður
staðið að málaflokknum á komandi
kjörtímabili. Fundurinn verður
haldinn laugardaginn 23.nóvember

næstkomandi í Kópavogsskóla kl
10:00 - 12:00.
Öllum þeim sem hafa áhuga
á grunnskólamálum í Kópavogi
er boðið að mæta og taka þátt
í fundinum. Hægt er að koma
á framfæri spurningum fyrir
fulltrúa stjórnmálaflokkanna í
gegnum Facebook síðu Samkóp
eða með því að senda tölvupóst á:
samkop.samkop@gmail.com
Nánari upplýsingar á facebook
síðu Samkóp.

Hvernig bók er biblían? Hvað
þýðir aðventa?
Á fimmtudagskvöldum í

Matur og vín:

Uppskrift mánaðarins
Sögugratín
Leiðbeiningar:
Setjið saxaða laukinn í pott.
Leggið lúðuna þar ofan á og
hörpuskel og humar ofan á
lúðuna. Hellið hvítvíninu yfir
og kryddið með salti og pipar,
setjið lok yfir pottinn og sjóðið
í fimm mínútur. Notið spaða
til að taka fiskinn varlega upp
úr pottinum, leggið hann á
þurrt stykki og þerrið. Hellið
rjómanum út í pottinn og látið
sjóða saman, kryddið með
fiskikrafti, salti og pipar. Þykkið
ef þarf.
Þegar sósan er tilbúin er
eggjarauðunum og steinseljunni
bætt út í. Notið fjórar eldfastar
skálar og setjið 100 g af

smálúðu, tvo humarhala og
fjórar hörpuskeljar ásamt ¼ af
rækjunum í hverja skál og hellið
sósu yfir.
Stráið osti yfir og bakið í ofni við
220°C í 5 til 8 mínútur.
Berið fram með nýbökuðu
brauði.
Hráefni:
400 g smálúða
8 humarhalar
16 litlar hörpuskeljar
2 dl rækjur
2 laukar, saxaðir
1 búnt steinselja, söxuð
500 ml rjómi
500 ml hvítvín
fiskkraftur
4 eggjarauður
sjávarsalt og pipar
smjör
rifinn ostur.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

Montalto Organic Cataratto,
Hvítvín - Ítalía
1.799 kr.
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, þurrt,
mild sýra. Ljós ávöxtur, sítrus, krydd.
LÍFRÆNT-RÆKTAÐ vín frá Sikiley.

Uppskrift mánaðarins
Þennan rétt völdum við sem uppskrift mánaðarins því hann er mjög gómsætur og einfaldur í eldamennsku
og ekki skemmir að öll aðföng má fá á einum stað í næstu Nóatúnsverslun.
Það kórónar hverja máltíð að njóta þess að drekka gott vín með matnum. Við látum fylgja hér með tillögur
að tveimur víntegundum sem hæfa þessum rétti alveg einstaklega vel.
Verði ykkur að góðu.
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Nýtt rit um Vatnsenda
„Úr heiðarbýli í þétta byggð.“

NÓVEMBER 2013

Danadrottning í
Gerðarsafni
Bókin inniheldur safn svokallaðra
fyrirmynda frá 14. og 15. öld.
Teiknibókin er einstæð meðal
íslenskra miðaldahandrita. Hún
er ein af fáum teiknibókum frá
miðöldum sem varðveist hafa í
Evrópu og sú eina á Norðurlöndum.

M arg r ét Þ ó r hild ur D anad rottning var viðstödd foropnun
sýningar í Gerðarsafni um íslensku
teiknibókina. Sýningin er samstarfsverkefni Gerðarsafns og Stofnunar
Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum. Tilefnið er 350 ára afmæli
Árna Magnússonar.

Í tengslum við sýninguna
gefur forlagið Crymogæa út bók
Guðbjargar Kristjánsdóttur um
handritið með vönduðum myndum
og ítarlegri umfjöllun. Þar varpar
hún ljósi á uppruna Íslensku
teiknibókarinnar og höfunda hennar.

Á sýningunni, sem stendur yfir
fram í febrúar 2014, verður hægt
að skoða Íslensku teiknibókina sem
Árni Magnússon forðaði frá glötun.
Þetta er í fyrsta sinn sem bókin er
sýnd opinberlega en hún var flutt
heim frá Kaupmannahöfn árið 1991.

Vatnsendi um 1936. Ein myndanna í riti Þorkels um Vatnsenda. Í bakgrunni má sjá aðra
útvarpsstöngina, efst á Vatnsendahvarfi. Tilkoma útvarpsstöðvarinnar breytti miklu fyrir ábúendur
á Vatnsenda. Vatni var dælt úr brunni og upp til stöðvarinnar með rafknúnum dælum sem
voru í umsjá Vatnsendabænda. Því var rennandi vatn og rafmagn á Vatnsenda og umsjá með
dælustöðinni þýddi einnig að lagður var sími að bænum. Ljósm. sennilega Jón G. Jónsson,
bróðir Sigríðar Jónsdóttur húsfreyju á Vatnsenda. Mynd í eigu Þorkels Jóhannessonar.
Sögufélag Kópavogs og
Héraðsskjalasafn Kópavogs gáfu nýverið út þriðja
ritið í röð smárita um sögu
Kópavogs. Það heitir
Vatnsendi, úr heiðarbýli
í þétta byggð og er eftir dr.
Þorkel Jóhannesson lækni.
Þar er lýst hvernig jörðin
umbreytist á 20. öld, frá
því að vera ein af fyrstu
jörðunum hér á landi sem
varð fyrir skerðingu vegna
virkjanaframkvæmda,
hvernig hún varð einnig
ein af fyrstu jörðunum sem
lagði töluvert land undir
viðamikla sumarhúsabyggð og
hvernig hún hefur á síðustu árum
breyst á miklum hraða í borgarland.
Fjöldi mynda frá fyrri tíð prýðir
ritið. Þorkell Jóhannesson prófessor
í lyfjafræði og eiturefnafræði við
Háskóla Íslands 1968-1999 er höfundur þess. Hann hefur skrifað fjölda
greina í Læknablaðið og erlend
fræðirit um læknisfræðileg efni
en einnig hefur hann verið afkastamikill greinahöfundur um sögulegan
fróðleik, hafa greinar hans birst í
Landnámi Ingólfs, Goðasteini, Skildi,
Hestinum okkar, Heima er bezt og
fleiri ritum. Þorkell var í mörg ár við
sumarstörf á Vatnsenda.

Við samningu greinarinnar studdist
Þorkell m.a. við dagbækur Magnúsar
Hjaltested eldra (1872-1940) og
dagbókarbrot Lárusar Hjaltested
(1892-1956) sem báðir bjuggu lengi
á Vatnsenda, en dagbækur þeirra eru
varðveittar í Þjóðskjalasafni Íslands.
Án dagbókanna hefði ekki verið hægt
að gera búskaparsögu jarðarinnar jafn
ítarleg skil og raun ber vitni og er það
áminning um nauðsyn þess að skrá og
varðveita heimildir um daglegt líf, því
þegar frá líður verður hversdagurinn
æ meira framandi og heimildir um
hann mikilvægar til greiningar á fyrri
tíð. Varðveisla skjala einstaklinga,
félaga og fyrirtækja á skjalasöfnum
leikur þar stórt hlutverk.

Smáritum Sögufélags
Kópavogs
og
Héraðssskjalasafns
Kópavogs hefur verið
vel tekið frá því þau
hófu göngu s ína í
desember 2012. Fyrri
tvö ritin, Minningar af Kársnesi eftir
Eyþór Sigmundsson
og Helgu Sigurjónsdóttur og Kampar í
Kópavogi eftir Friðþór
Eydal, vöktu lukku
meðal félagsmanna
Sögufélags Kópavogs.
Hið fyrra fjallar um
frumbýlingsárin við Borgarholtsbraut
á árunum upp úr 1940 og hið síðara
um herskálabyggðir bandamanna í
landi Kópavogs. Félagsmenn í Sögufélaginu fá ritin send heim þegar þau
koma út og er það innifalið í árgjaldi
félagsins, 2.000 kr. Stefnt er að því
að tvö rit komi út á hverju ári. Aðrir
geta nálgast stök rit í Héraðskjalasafni
Kópavogs, Digranesvegi 7. Kostar rit
I kr. 1.000 en rit II og III kr. 1.500
hvort um sig. Hægt er að ganga í
Sögufélagið á heimasíðu þess, www.
vogur.is.

Illugi Gunnarsson, Ármann Kr. Ólafsson, Guðrún Nordal,
Ólafur Ragnar Grímsson, Margrét Þórhildur Danadrottning,
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Guðbjörg Kristjánsdóttir.

BIÐSKÝLIÐ KÓPAVOGSBRAUT
VIÐ VÖKNUM SNEMMA

LENGRI OPNUNARTÍMI
ALLA DAGA: 7:30 TIL 23:30
SUNNUDAGA: 9 TIL 23.30

GÓMSÆTAR SAMLOKUR: 390 KR.
PYLSA OG KÓK 490 KR.
AGA GAS 10 KG. ÁFYLLING 5.300 KR.

SÍMI: 565-7677

-Gunnar Marel Hinriksson,
Skjalavörður

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N SL A

•

U MHYGGJ A

•

TRAU ST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is
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LÍFIÐ Í MK

Glósa með símanum

„Símaturn“ leikur til að eiga eðlileg samskipti.

börunum í bænum.“

Þau Alexander Ársælsson, Cesar Alexander Lopez og Hrund
Ingvadóttir eru með smáforritin í símum sínum a hreinu.
Samskiptaforritin Snapchat,
Instagram, Facebook, Viber og
Skype eru vinsælustu smáforritin
í dag (í þessari röð) ef marka má
svör nokkurra nemenda í MK sem
við tókum tali. Krakkarnir eiga það
allir sammerkt að vera sífeld tengd
við símana sína sem er þeim allt í
senn; dagbók, afþreying, samskiptatæki, net og upplýsingaveita. Við
ræddum við þau Alexander Ársælsson, Cesar Alexander Lopez, Hrund
Ingvarsdóttur, Atla Þór Grétarsson, Örn Inga Bergsson og Arnar
Örn Ingólfsson og Sunnu Ýr
Einarsdóttur.
Alexander: „Ég er lang-oftast að
fíflast eitthvað á Snapchat. Þá tek
ég einhverja skemmtilega mynd af
vini mínum og sendi áfram á þá sem
ég þekki og vilja fá færslur frá mér.
Snapchatt er bara svona til að flippa.“
Cesar: „Já ,ég nota Snapchatt líka
mikið í flippið en líka Instagram og
Facebook. Instagram er fyrir svona
alvöru myndir sem maður tekur
á símann og vill deila með öðrum.
Þetta eru kannski vandaðar myndir
sem maður tók fyrir löngu. Snappchatt
myndir eru meira bara í núinu sem
eyðast strax út. Og svo fylgist ég með

á Facebook.
Hrund: „Ég nota þetta allt jafnt,
held ég, og hef alltaf kveikt á símanum. Allaf tengd við netið. Það
eru allir að reyna að vera fyndnir á
Snapchat, stundum er það mjög
skemmtilegt, ég nota allt þetta mjög
mikið og líka Viber þegar inneignin
er búin. Stundum líka Skype. Svo er
líka hægt að hlusta á tónlist í gegnum
Spotify.
Alexander: „Ég er nú eiginlega
alveg hættur að nota tölvu.“
Cesar: „Já, það er hægt að fá
lánaða tölvu í skólanum til að taka
niður glósur, það er helst að maður
noti tölvu núna til að leika sér í eða til
að taka niður glósur í skólanum.“
Hrund: „Ég notaði nú reyndar
símann minn um daginn til að taka
niður glósur í skólanum því tölvan
mín var biluð. Það gekk alveg
ágætlega.“
-En af hverju eruð þið alltaf
í símanum og í þessum forritum?
Hvað gerir þetta svona sérstakt?
Cesar: „Það er bara ekkert annað
að gera (hlær). Nei, í alvöru, það er
alltaf eitthvað um að vera og það er
hægt að nálgast upplýsingar og fólk
strax sem hefur ekki verið hægt áður.

Við erum líka ótrúlega fljót að tileinka
okkur nýjungar og hagnýta þær.“
Hrund: „Ég fletti nú samt alltaf
dagblöðum á morgnana en þeim
stundum fer samt fækkandi. Það er allt
í símanum sem ég þarf.“

Alexander: „Já, ég fæ mínar fréttir
á Facebook frá mbl og vísi og þarf
ekki meira. Ef ég skoða blöð þá er það
til að skoða hvað er í bíó. Ein-tvær
setningar kannski en svo er ég farinn.“
Sunna: „Svo er þetta bara svo
þægilegt, þú ert alltaf með símann
við höndina og sítengdur við netið.
Það eru allir á Snapchat, það er mjög
vinsælt. Facebook er bara allt annar
tebolli. En ég nota stundum líka
forrit sem heitir Happy hour og gefur
upplýsingar um heitustu tilboðin á

Ostakvöldin engu lík í MK
Nýlega hélt Liztafélagið
ostakvöld í MK. Á þessu
ostakvöldi fór fram Djúpa
laugin og var hún haldin með
Kvennaskólanum. MK mætti
með fjóra stráka og Kvennó
með fjórar stelpur. Fyrst voru
þrír strákar frá MK spurðir af
gullfallegri Kvennó skvísu og
svo snérist það við. Keppendur
MK voru Daníel Ingi (´94), Carlos (´95), Guðmundur Högni (95)
og Jóhann Steinar (´97). Daníel
Ingi vann sína keppni og vann
stefnumót með Stellu Karen
(´95) úr Kvennó. Guðmundur
Högni var spyrill frá MK og
spurði hann þær Önnu Sigurrós (´95), Emilíu Heenen (´96)
og Brynju (´96) og vann Emilía
þá keppni. Ostakvöld eru haldin
einu sinni til tvisvar í mánuði.
Þar er búið að ákveða viðburð
þar sem aðgangseyrir er enginn
og mikil skemmtun í boði. Vinsæl ostakvöld eru Speed-date
og Djúpa laugin svo eitthvað sé
nefnt.

-En hvað varð um það að setjast
niður og spjalla? Eruð þið hætt að
tala saman – nema í gegnum eitthvað forrit í símanum?
Atli: „Ég á bara gamlan síma
þannig að ég er ekki alveg með
í þessari umræðu. Kannski er ég
undantekningin sem sannar regluna en
ég hef bara ekki séð ástæðu til að vera
í þessu ennþá.“
Örn: „Þetta er fyndin spurning en á
rétt á sér. Við vinirnir förum stundum
í leik sem heitir „Símaturn“ þegar við
förum út að borða eða að skemmta
okkur. Þá leggjum við allir símana
okkar á borðið og röðum þeim upp í
turn. Það er bannað að snerta símann
sinn. Þannig neyðumst við til að
tala við hvern annann. Sá sem fyrstur gefst upp og grípur símann sinn
þarf að borga reikninginn! Þetta er
magnaður leikur sem reynir á fráhvarfseinkenni símafíkana, sem er, að
ég held vaxandi vandamál. En ég er
mjög góður í þessum leik.“
-Hvað með íslensk smáforrit?
Arnar: „Jú, við erum náttúrulega
með NMK appið, sem er smáforrit
nemendafélagsins í MK. Þar er hægt

að nálgast nýjustu upplýsingarnar í
félagslífinu og hvað er á döfinni. Svo
nota ég líka forritin frá Íslandsbanka
og Arionbanka.
Alexander: „Ég vissi ekki af
NMK appinu, best að tékka á því!“
Cesar: „Það er líka þægilegt að
fara á netið í símanum og tékka á
inna.is þegar ég man ekki hvaða
tíma ég á að fara í. Þar er hægt að sjá
stundaskrána.“
Arnar: „Svo er Instagram
myndaforritið alveg frábært, þó það
sé ekki íslenskt. Við notum það mikið
í skólafélaginu, til dæmis. Allir sem
vilja geta tekið myndir á símana sína
og sent inn á slóð nemendafélagsins
sem er #mklifid. Þar safnast allar
myndirnar saman. Á viðburðum
nemendafélagsins vörpum við síðan
þessum myndum upp á vegg úr
skjávarpa, sem er þrælsniðugt.“

TALNASPEKI - HEILUN - MIÐLUN
Kvöldnámskeið fyrir byrjendur með Bjarka Ólafssyni og Ólafi Thorarensen.
Öll höfum við hæfileika til að skynja umhverfi okkar, en erum þó misjafnlega
meðvituð um það. Stígðu skrefið og upplifðu nýja hluti á skemmtilegan hátt
með einfaldleikann í fyrirrúmi!
Næstu námskeið verða haldin 18. nóvember og 2. desember kl.18:15-22:15.
Takmarkaður fjöldi á hverju námskeiði.
Verð 15.000 kr.

spamidlar@gmail.com

Spámiðlar

14

Kópavogsblaðið

www.n1.is

NÓVEMBER 2013

facebook.com/enneinn
ÍSLENSKA/SIA.IS ENN 66514 10/13

Helstu næringarefni sem Booztdrykkir innihalda
eru prótein,
B2-vítamín, kalk,
fosfór og kalíum.

Sívinsæl
samsetning:

Hluti af
daglegu lífi
Viðskiptavinir N1
vilja pylsuna sína með:

N1 mótið á Akureyri er eitt stærsta
fótboltamót landsins.

Tómatsósu,
sinnepi & steiktum

45%
Öllu

32%

1.350

keppendur mæta þangað árlega ásamt
fjölskyldu og forráðamönnum.

Tankur fólksbíls rúmar að jafnaði

Daglega
seljast á
N1 um
v

Tómatsósu

8%

lítil kók í gleri.

Sinnepi & hráum

3%
Öðru

12%

50 lítra
= 151 ½

Úr endurunnum
fernum er hægt
að framleiða t.d.
kartonpappír,
umslög, möppur,
eggjabakka og
einangrunarefni
í byggingar.

Daglegt líf. Þetta hversdagslega gangverk sem þarf að eiga
sér stað. Samfélagið treystir á lifandi aflstöðvar um allt land.
Þéttriðið þjónustunet N1 veitir Íslendingum orku til að komast
áfram – því að saman höldum við samfélaginu á hreyfingu.

Kringum

10.000

hjólbarðar fá á hverju ári langþráð frí með
hvíldarinnlögn á Dekkjahótelum N1. Þar
geta dekkin þín slakað vel á og þú getur
notað plássið undir eitthvað annað.

Komum af stað!

Þorvaldur Örlygs þjálfar HK

„HK ætlar af fullum krafti í 1. deildina“
Þorvaldur Örlygsson hefur
ráðinn þjálfari meistaraflokks
karla hjá HK en hann skrifaði
undir samning við félagið til þriggja ára. Auk þjálfunar meistaraflokks mun Þorvaldur koma að
uppbyggingu elstu flokka HK, að
því er segir í tilkynningu frá HK.
Þorvaldur er 47 ára gamall, er
með UEFA-pro þjálfaragráðu frá
Englandi, og á langan feril að baki
í fótboltanum en hann var landsliðsmaður Íslands um árabil og lék
41 A-landsleik á árunum 1987 til
1995 og skoraði 7 mörk. Hann er
einn af fáum íslenskum fótboltamönnum sem hafa skorað þrennu fyrir
A-landslið Íslands.
„Við erum mjög ánægðir með að
fá Þorvald sem þjálfara hjá HK. Með
þessari ráðningu erum við að sýna að
HK ætlar af fullum krafti í 1.deildina
næsta keppnistímabil. Þorvaldur er
reynslumikill þjálfari með mikinn
metnað. Auk þess að þjálfa meistaraflokk verður eitt af verkefnum
hans að koma að uppbyggingu elstu
flokka félagsins sem er gífurlega
mikilvægt. Í framhaldi af ráðningu
Þorvaldar verður farið í leikmannamál og þau skoðuð á næstu dögum
og vikum," sagði Þórir Bergsson formaður meistaraflokksráðs karla.

Þórir Bergsson, formaður knattspyrnudeildar HK og Þorvaldur
Örlygsson, nýráðinn þjálfari meistaraflokks karla í knattspyrnu.

Forest þar sem Brian Clough var við
stjórnvölinn. Þorvaldur lék með Forest í fjögur ár en kom eitt sumarið
sem lánsmaður til Fram. Hann
spilaði síðan með Stoke og Oldham
í ensku B- og C-deildunum til ársins
1999.

Þorvaldur er Akureyringur og
var í liði KA sem varð Íslandsmeistari árið 1989, í fyrsta og eina
skiptið í sögu félagsins, og þá var
Þorvaldur kjörinn besti leikmaður
Íslandsmótsins.
Í framhaldi af því var honum
boðinn atvinnusamningur hjá enska
úrvalsdeildarliðinu Nottingham

Þorvaldur fór síðan austur á firði
og þjálfaði Fjarðabyggð 2006 og
2007. Fyrra árið vann liðið sig uppí

1. deild í fyrsta sinn og kom síðan
á óvart með því að ná fimmta sæti
árið eftir.
Eftir tvö ár fyrir austan var Þorvaldur ráðinn þjálfari Fram og
stjórnaði liðinu í hálft sjötta ár, eða
þar til hann sagði af sér í júní á þessu
ári. Undir hans stjórn varð Fram í
þriðja, fjórða og fimmta sæti úrvalsdeildarinnar þrjú fyrstu árin og lék í
Evrópukeppni árið 2009.
Þorvaldur tók við Skagamönnum í júní, í erfiðri stöðu við botn
úrvalsdeildarinnar. Hann náði ekki
að koma þeim þaðan og hætti störfum á Akranesi í haust, eftir að
keppnistímabilinu lauk og Skagamenn voru fallnir.

Söguleg sátt á milli Breiðabliks
og HK
Bæjarstjórn Kópavogs
samþykkti á dögunum að semja
við íþróttafélögin HK og Breiðablik
um hvar starfsemi þeirra eigi að
vera í framtíðinni. Nokkur óvissa
hefur verið um hvar mörkin á milli
félaganna hafa legið í bænum en nú
er búið að draga landamærin skýrt.

Samkomulagið kveður á um
að HK verði áfram með starfsemi í
Fagralundi og í Digranesi en áherslan í starfinu færist í auknu mæli
upp í Kór. Félagið tekur yfir daglegan rekstur Kórsins og leggur til
starfsmenn þar. Bærinn mun taka
við rekstri íþróttahússins í Digranesi.
Óbreytt starfsemi verður í Fagralundi
en áherslan í starfi félagsins færist
upp í Kór samhliða fyrirhugaðri
uppbyggingu keppnisaðstöðu þar
fyrir knattspyrnu, handknattleik og
fleiri greinar . Breiðablik verður eftir
sem áður með aðstöðu í Smáranum,

Þess vegna eru þeir strákarnir
okkar

3. flokkur karla 2005. Öflugt bakland og frjór jarðvegur. Afrekaskrá
leikmanna flokksins síðan þá er með ólíkindum.

Þorvaldur kom heim og gerðist
þjálfari KA árið 2000. Hann var
með liðið í sex ár og spilaði með
því fyrstu árin. Undir stjórn Þorvalds
komst liðið í úrslit bikarkeppninnar
árin 2001 og 2004 og vann sér sæti í
úrvalsdeildinni árið 2001 og lék þar í
þrjú ár undir hans stjórn.

Samkomulagið byggir á samningi
sem félögin sjálf gerðu fyrir sjö
árum. „Það hefur verið góð samstaða á milli félaganna í allan þennan tíma en tregða hefur verið hjá
bænum að ganga frá þessu,“ segir
Sigurjón Sigurðsson, formaður HK.
„Við höfum farið með samkomulag
félaganna á milli fjögurra bæjarstjóra
en það er ekki fyrr en nú að gengið
er í málið og það klárað. Við erum
bæjaryfirvöldum afar þakklát að
hafa loksins stigið þetta skref með
félögunum, sem hafa stefnt saman að
þessu síðustu ár eða allt frá því á árinu
2006,“ segir Sigurjón.
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„Þegar fólk nær árangri og kemst
fyrir vikið í kastljós fjölmiðla er oft
einblínt á sigur einstaklingsins yfir
sjálfum sér eða öðrum. Það er góð
saga, en einungis hálf sögð.“
Þannig hefst pistill Daða Rafnssonar,
yfirþjálfara yngri flokka Breiðabliks
á vefsvæðinu dadirafnsson.com, sem
vakið hefur verðskuldaða athygli.
Gylfi Sigurðsson átti bróður sem
tók hann á endalausar séræfingar
og pabba sem hvatti þá til að fara
út og hlaða í einn magnaðasta skotfót Íslandssögunnar. Þeir keyrðu á
æfingar í Kópavogi til að geta æft inni
yfir veturinn með góðu liði og fylgdu
honum úr hlaði hjá Reading. Á bak
við Gylfa Sigurðsson er fjöldi fólks
í FH, Breiðabliki og Reading ásamt
kröftugri fjölskyldu sem fylgdi honum
úr hlaði. Kolbeinn Sigþórsson, Jóhann
Berg Guðmundsson, Alfreð Finnbogason og flestir aðrir sem klæðast
landsliðstreyjunni í kvöld komust
á toppinn vegna eigin dugnaðar og
þrautsegju, og fjölskyldu og samfélags
sem styður gríðarlega vel við knattspyrnu.
Við erum ekki að greiða fyrir
einn – heldur hundrað
Þess vegna leggja UEFA og FIFA
áherslu á að uppeldisbætur séu hluti af
söluverði leikmanna. Á námskeiðum
sínum um félagsskiptasamninga segja
þeir að ekki sé verið að greiða fyrir
einn leikmann, heldur þá hundrað sem
þurfti til að koma honum til manns.
Án grasrótarfótbolta eru ekki efnileg
börn sem verða að athyglisverðum
unglingum sem enda sem atvinnumenn.
Það er gaman að segja sögur af
ofurmennum. Af fólki sem meikaði
það þrátt fyrir umhverfið sitt. Sumir

Sigurjón Sigurðsson, formaður HK og Orri Hlöðversson, formaður
Breiðabliks.

Fífunni, Salavelli og á Kópavogsvelli.
Orri Hlöðversson, formaður
Breiðabliks, segist ánægður með
ákvörðun bæjarstjórnar í gær og
líka þá samstöðu sem ríkti á meðal
bæjarfulltrúa við afgreiðslu málsins. „Þessi ákvörðun er mikilvægur
áfangi í viðræðum, sem staðið hafa
yfir í meira en hálfan áratug um rekstur íþróttamannvirkja og ákveðna
verkaskiptingu íþróttafélaganna. Hvað
okkur Blika varðar þá erum við nú
einir um aðstöðuna í Smára og Fífu
auk þess sem við tökum við rekstri
stúkumannvirkis við Kópavogsvöll.
Næsta vers er að ljúka samningunum
endanlega og leggja þá fyrir félögin

til afgreiðslu,“ segir Orri Hlöðversson,
formaður Breiðabliks.
Sigurjón Sigurðsson, formaður HK,
bætir við að meira jafnvægi muni nú
skapast í íþróttastarfi félaganna. „Auk
þess verða mannvirki betur nýtt og
aðstaða stórbatnar við að reka öflugt
íþróttastarf í bænum til langs tíma.
Framtíðarmynd okkar er sú að nýtt
hjarta félagsins verði byggt upp í
Kórnun en verði þó áfram til staðar í
Fagralundi og í Digranesi. Við erum
ekkert að hverfa þaðan með okkar
þjónustu. Breiðablik gengur inn í
fullkláraðar byggingar en bærinn á etir
að klára mannvirki í Kórnum,“ segir
Sigurjón Sigurðsson, formaður HK.

jafnvel trúa því sjálfir að þeir hafi
komist á toppinn af sjálfsdáðum. Þeir
sem ná alla leið í bláu treyjuna hafa
svo sannarlega eiginleika sem gera
þeim kleift að nýta sína hæfileika til
fulls. Þú munt sjaldan hitta fólk sem
er jafn einbeitt í að ná árangri í sinni
grein eins og Gylfi Sigurðsson er í að
ná árangri í knattspyrnu.
Þegar Ásgeir Sigurvinsson náði alla
leið á toppinn frá Vestmannaeyjum
7.-8. áratugarins má með sanni segja
að hann hafi komist langt þrátt fyrir
aðstæður. En í dag er öldin önnur.
Landslið fullt af ungum íslenskum
drengjum sem þora að skora þá bestu
á hólm bera vitni um aðstæður sem
hvetja til árangurs;
•
S t uðni ngur f or el dr a og
fjölskyldu.
•
Hvatning og leiðbeining frá
fjölda þjálfara.
•
Brýning af hendi ótal
liðsfélaga.
•
Mótherjar sem ögra manni og
reyna á mann.
•
Stjórnarmenn sem gefa mikla
vinnu til að halda félaginu sínu
gangandi.
•
Skattgreiðendur sem tryggja
öruggt samfélag til að alast
upp í og byggja gervigrasið,
sparkvellina og knatthallirnar.
•
Sjálfboðaliðar sem þvoðu
búninga, héldu fjáraflanir,
söfnuðu pening og héldu mót.
•
Dómarar sem mættu í leiki.
•
Fjölmiðlamenn sem fjalla um
íþróttina.
•
Vallarstarfsmenn sem slá
grasið og starfsmenn sem
halda íþróttahúsum gangandi.
Þess vegna eru þeir strákarnir okkar.
-Daði Rafnsson, yfirþjálfari yngri
flokka Breiðabliks.
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Ljóðstafur
jóns úr Vör

Lista- og menningarráð Kópavogsbæjar efnir í þrettánda sinn til
árlegrar ljóðasamkeppni undir heitinu Ljóðstafur Jóns úr Vör.
Veitt verða vegleg verðlaun og fær verðlaunaskáldið auk þess til
varðveislu, í eitt ár, göngustaf áletraðan með nafni sínu. Dómnefnd
velur úr þeim ljóðum sem berast.
Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina en skilafrestur
rennur út 21. desember. Ljóðum skal skilað með dulnefni og nafn,
heimilisfang og sími skáldsins látið fylgja með í lokuðu umslagi auð
kennt með sama dulnefni. Ljóðin mega ekki hafa birst áður.
Utanáskrift er: Ljóðstafur Jóns úr Vör,
menningar- og þróunardeild Kópavogs,
Fannborg 2, 200 Kópavogur
Greint verður frá niðurstöðum samkeppninnar og verðlaun veitt á
afmælisdegi Jóns úr Vör 21. janúar 2014. Jón úr Vör bjó nánast allan
sinn starfsaldur í Kópavogi en tilgangur keppninnar er að efla og
vekja áhuga á íslenskri ljóðlist.

kopavogur.is

