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Úr HK í FRAM og frá 
FRAM í „ÍK“

Hólmbert Aron Friðjónsson, 
sóknarmaðurinn skæði úr HK 
er genginn til liðs við skoska 
úrvalsdeildarfélagið Celtic. 

Sagan fer í hring því saga HK og 

Celtic tvinnast saman í hinu forn-
fræga Íþróttafélagi Kópavogs, 
ÍK, sem lék alltaf í sömu treyjum 
og Celtic. ÍK rann inn í HK þaðan 
sem Hólmbert sleit takkaskónum. 
Sjá viðtal á blaðsíðu 4. 
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Dreift frítt í öll hús í Kópavoginum
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Ingibjörg Hinriksdóttir
„Það er svo merkilegt 
að jólin koma ekki fyrr 
en maður hefur fengið 
“Íslensk knattspyrna” 
bókina í hendurnar. Miðað 
við það sem Víðir Sigurðs-
son segir þá koma jólin 
snemma í ár!“

Sigurjón Sigurðsson
„Jæja, klárlega miklar 
framfarir hjá okkur, þökk 
sé knattspynuhöllunum í 
Kópavogi. Nú verða Kópa-
vogsbúar að vera duglegir 

í svefnherberginu að framleiða fleiri nýja 
snillinga. Þjóðin treystir á Kópavog.“

Blaz Roca

HAMRABORG, SLAMCITY 
OF DREAMS!

Stígur Stefánsson

„Er á landsleik Finna og 
Svía í íshokkí. Mínir menn, 
þeir blágulu, eru yfir 2-1.“

  STÖÐUTAKA 
Á FACEBOOK

Performing my own song 
“My Broken Chord” with 
Christian Asmussen last 
Saturday night in Copenha-
gen CVI

Bergljót Arnalds

Takk fyrir Eiður Smári, 
þú hefur hitað manni í öll 
þessi ár.

Heiðar Bergmann 
Heiðarsson

NÝTT LAG!!! // NEW SONG!!  
Check it out, share, like, or 
just sing along:)
Awesome - SamSam
www.youtube.com

Gréta Mjöll Samúels-
dóttir

Unglingadeild Leikfélags Kópavogs 
frumsýndi nýtt frumsamið leikverk á 
dögunum. Verkið heitir Kemurr’á deit? 
og var samið og unnið í hópvinnu undir 
stjórn leikstjórans Ástbjargar Rutar 
Jónsdóttur. Sextán leikarar taka þátt í 
sýningunni.

Unglingadeild LK hefur komið víða 
við á undanförnum árum og grands-
koðað ýmislegt í mannlífinu og utan 
þess svo sem blóðsugur, Facebook, líf 
unglingsins og fleira. Nú er komið að 
ástinni sem hópurinn skoðar með sínum 
sérsmíðuðu gleraugum.

Hægt er að kaupa miða á Miðakaup og 
kostar stykkið heilar 500 krónur. Einnig 
er hægt að senda inn pöntun á midasala@kopleik.is.

Kemurr’á deit?

Einstæð handritasýning
Íslenska teiknibókin 
er einstæð meðal 
handrita í safni Árna 
Magnússonar. Hún er 
ein af fáum fyrirmynd-
abókum sem varðveist 
hafa í Evrópu og sú 
eina frá Norðurlöndum. 
Myndirnar eru gerðar 
af fjórum óþekktum 
listamönnum á tímabilinu 
1350-1500. Myndirnar 
voru ætlaðar til nota við 
ýmis konar listsköpun, 
aðallega í listaverk af 
kristilegum toga. 

Bókin var í notkun 
fáum áratugum áður 
en hún  komst í eigu 
Árna Magnússonar um 
aldamótin 1700. Það mun 
einsdæmi um miðalda-
teiknibók.

Ekki er hægt að hafa 

Teiknibókina til sýnis 
að jafnaði vegna 
ástands blaðanna. Þegar 
handritið var flutt frá 
Kaupmannahöfn hingað 
til lands 2. júní 1991 var 
keypt undir hana flugsæti 
svo að hún yrði fyrir sem 
minnstu hnjaski.

Á sýningunni í Gerðar-
safni er eftirgerð á skinn 
af nokkrum blöðum 
handrits. Auk þess hefur 
bókin verið prentuð í 
heild í raunstærð.  Þá hafa 
allmargar fyrirmyndir 
verið teiknaðar upp í 
tölvu í því skyni að gera 
þeir algengilegri fyrir 
almenning
.
Sýningin  sem opnuð var 
á afmælisdag Árna 13. 
nóvember stendur til 
2. febrúar 2014.

Þuríður Ósk Smaradóttir

Ég verð með bás á Hönnun 
og handverk í Kópa-
vogi á laugardaginn frá 
12-18 í Safnaðarheimili 
Kópavogskirkju, sem er 
partur af aðventuhátíð í 
Kópavogi, allir að mæta:)
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Stórglæsileg aðventuhátíð
Ungir sem aldnir létu kuldabola ekki á sig fá og dönsuðu á Aðventuhátið 
bæjarins í kringum jólatréð sem nú lýsir upp Hálsatorg. Tréð kemur frá 
vinabænum Norrköping í Svíþjóð. Aðventuhátíðin hefur sjaldan verið 
glæsilegri. Listamenn úr bænum seldu handverk og hönnun í safnaðarheimili 
Kópavogskirkju. Í safnahúsunum á Borgarholtinu var jólakötturinn á kreiki, 
karlakór Kópavogs tók lagið í Gerðarsafni og einn af jólasveinabræðrunum 
lét sjá sig. Jólaljósin lýsa nú upp Hamraborgina og svæðið í kring og hanga 
meðal annars fallegar jólaseríur á brúnni.
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Taktu á móti póstinum þínum í Möppunni

Nú geturðu fengið allan póstinn þinn rafrænt 
í Möppuna. Enginn pappír og þú getur nálgast 
póstinn hvar og hvenær sem er.

Hvernig geri ég pappírspóstinn rafrænan?

Við einfaldlega skönnum hann inn fyrir þig.
Skráðu þig á Mappan.is og sæktu um 
skönnunarþjónustu!

• Þægileg - Aðgengileg hvar og hvenær sem er 
• Umhverfisvæn - Pappírslaus póstur 
• Örugg - Pósturinn er geymdur á öruggu formi 
• Ókeypis - Þú borgar ekkert fyrir Möppuna 
• Fljótleg - Pósturinn berst þér samdægurs
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Kópavogur hefur eignast enn einn atvinnumanninn 
í fótbolta því eins og kunnugt er gekk sóknar-
maðurinn efnilegi, Hólmbert Aron Friðjónsson, 

fyrrum leikmaður HK og síðast FRAM, nýlega í raðir 
skoska úrvalsdeildarfélagsins Celtic. Þetta sögufræga 
skoska lið leikur i sama búningi og Íþróttafélag Kópavogs, 
ÍK, lék í á árum áður – þverröndóttum grænum treyjum. 
Saga ÍK og Celtic er tvinnuð saman en Jóhannes 
Edvaldsson, sem lék með liðinu á árum árum, var 
sérstakur verndari ÍK þar sem „Jóhannesar Edvaldssonar 
skjöldurinn“ var veittur bestu leikmönnum félagsins ár 
hvert. ÍK heitið rann inn í HK þaðan sem Hólmbert sleit 
takkaskónum. Og nú fær Celtic okkar besta son. 

-Það er hörð baráttan um að komast í liðið hjá Celtic. 
Hvernig leggst þetta í þig?
„Bara mjög vel. Ég er mjög spenntur en líka örlítið 
stressaður. Þetta er hörku lið en ég fékk góðar móttökur 
hjá þeim og þjálfarinn, Neil Lennon, hefur trú á mér. Það 
eru margir góðir leikmenn hjá Celtic og ekki sjálfgefið 
að komast í liðið en ég mun leggja mig allan fram,“ segir 
Hólmbert Aron.
  
-Þú ert fæddur og uppalinn í Kópavogi?
„Já, og HK-ingur fram í fingurgóma.. Ég bjó í Hlíðarhjalla 
en hef nú upp á síðkastið búið í Salarhverfinu. Ég gekk í 
Digranesskóla þar sem menn eins og Hannes Guðmundsson 
og Skafti Þ. Halldórsson reyndu að kenna mér eitthvað 
en ég vildi oftast vera í fótbolta að æfa mig. Ég lék minn 
fyrsta leik í fyrstu deildinni sautján ára gamall fyrir HK. 
Kópavogur er minn bær og HK er mitt lið,“ segir Hólmbert. 

-Hvernig er svo að vera kominn í ÍK treyjuna?
„Þetta er bara gríðarlega flott treyja! Gaman að sögulegu 
tengingunni við gamla ÍK, en ég er of ungur til að muna 
hana. Það eru margir ÍK-ingar sem starfa í HK og margar 
sögur sagðar. En treyjan er flott og ég hlakka til að reyna 
mig með Celtic.

-Þú gekkst í raðir FRAM árið 2011 og negldir inn fullt 
af mörkum þannig að eftir var tekið. Celtic sýndi fljótt 
áhuga, gengu félagsskiptin hratt fyrir sig?
„Já, þetta tók um fjórar vikur frá því Celtic hafði samband 
við FRAM þangað til kaupin gengu í gegn. Eftir að þeir 
gerðu tilboð gekk þetta fljótt og vel. Mér líst mjög vel á 
að leika með Celtic og ætla að láta ljós mitt strax skína. 
Það er hörð samkeppnin um stöðurnar eins og hjá flestum 
stórliðum sem eru í Meistaradeildinni. Celtic á leik gegn AC 
Milan í lok nóvember en ég verð löglegur með liðinu strax 
eftir áramót þegar félagsskiptin ganga formlega í gegn. Ég 
fer út núna í byrjun desember og byrja að æfa aftur eftir stutt 
hlé,“ segir Hólmbert sem hefur haldið sér í góðu formi 
þrátt fyrir að keppnistímabilið sé löngu búið á Íslandi. 

-Margir muna eftir þegar Celtic sigraði Barcelona í 
Meistaradeildinni í fyrra og  söngvarinn Rod Stewart, 
sem er eldheitur stuðningsmaður liðsins, grét í stúkunni. 
Þetta er hörkulið?
„Já, það þarf hörkulið til að sigra Barcelona. Það eru kannski 
ekki þekktir leikmenn sem leika með liðinu, fyrir utan Geor-
gios Samaras, gríska landsliðsmanninn, og ef til vill Scott 
Brown, fyrirliða, en svo er líka hörku markmaður, Fraser 
Forster sem hefur verið varamarkvörður enska landsliðsins. 
Liðið er mjög þétt og hefur metnað til að ná lengra.“

-Hvað viltu segja að lokum við unga lesendur 
Kópavogsblaðsins sem hafa hug á atvinnumennsku i 
knattspyrnu?
„Æfa, æfa og æfa. Það er það sem hefur fleytt mér 
hingað, fyrst og fremst. Aldrei að gefast upp og vera úti á 
fótboltavelli alla daga, öllum stundum. Æfa sig með boltann 

og hafa metnað til að ná lengra. Þetta er það sem ég hef 
alltaf gert og ætla áfram að gera.“
 
-Hvenær er svo fyrsti leikurinn?
„Ég verð löglegur með liðinu strax eftir áramótin en ég 
þarf að hafa fyrir því að komast í liðið. Það eru góðir knatt-
spyrnumenn í Celtic og ég þarf virkilega að hafa fyrir því 
að minna á mig. En þjálfarinn hefur trú á mér og það hve-
tur mig áfram,“ segir Hólmbert Aron Friðjónsson, fyrrum 
leikmaður HK sem nú er genginn í raðir Celtic í Skotlandi. 

Úr HK í FRAM og frá FRAM í „ÍK“

Sportið: Hólmbert Aron er nýjasti atvinnumaðurinn í fótbolta úr Kópavogi. Leikur með Celtic í Skotlandi.

Hólmbert Aron í leik með HK. 
Mynd: Eva Björk Ægisdóttir.

Hólmbert fagnaði bikarmeistaratitli með FRAM í 
sumar og raðaði inn mörkum fyrir Safamýrapilta.
Mynd: Eva Björk Ægisdóttir.
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Viðtalið

Celtic og HK
Samningur Hólmberts við Celtic er mjög 
sögulegur fyrir knattspyrnuna í HK. Mikil 
tengsl voru á milli Celtic og ÍK, sem var 
forveri knattspyrnudeildar HK. Jóhannes 
Eðvaldsson, þáverandi landsliðsfyrirliði 
og leikmaður Celtic, var verndari ÍK við 
stofnun félagsins árið 1976, og félagið lék 
í hinum frægu þverröndóttu, grænu og 
hvítu, Celtic-búningum.

Fyrsta utanlandsferðin í sögu ÍK var farin 
til Skotlands árið 1979, þegar 3. flokkur 
karla fór þangað, og þá voru höfuðstöðvar 
Celtic einmitt heimsóttar. Núverandi 
formaður meistaraflokksráðs karla hjá 
HK, Þórir Bergsson, var einmitt í hópi 
3. Flokks piltanna í ÍK á þessum tíma, 
sem og annar mikill HK-ingur, Sigvaldi 
Einarsson.
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Verslum í Kópavogi

ÚTRÝMINGARSALA!!!
NÚ TÖKUM VIÐ TIL Í HILLUNUM

MYNDARAMMAR MEÐ 50% AFSLÆTTI

SPIL, PÚSL OG LEIKFÖNG MEÐ 40% AFSLÆTTI

MINNUM Á STAFRÆNA FRAMKÖLLUN Á STAÐNUM.
SLÁIÐ TVÆR FLUGUR Í EINU HÖGGI,

FRAMKALLIÐ MYNDINA OG SKELLIÐ Í RAMMA.

S N Y R T I S T O F A N

í himni

. . .alla daga. . .alla daga
Dalvegur  Hamraborg

hársmiðjan
Skemmuvegi 44m Kópavogi · www.bilarogtjon.is

Avis bílaleigubílar á staðnum
viftur.is



Dögun, stjórn-
m á l a s a m t ö k 
um réttlæti 

lýðræði og sanngirni, 
sem buðu fram í öllum 
kjördæmum í síðustu 
A l þ i n g i s k o s n i n g u m 
munu láta til sín taka í 
komandi sveitarstjór-
narkosningum – ein 
sér eða í samstarfi við 
íbúahreyfingar, flok-
ka eða málefnahópa 
– þar sem jarðvegur 
er fyrir hendi.

Á fundinum var 
kynnt könnun frá 
Félagsvísindastofnun um 

hver yrðu helstu mál sveitarstjórnarkosninganna og hvaða 

áhuga Dögun vekti í því samhengi. Athygli vakti að nærri 
30% svarenda á landsvísu sögðust örugglega ætla að kjósa 
Dögun eða gætu hugsað sér það. 

Einnig var á fundinum kjörinn þriggja manna hópur til að 
vinna með framkvæmdaráði Dögunar að því að styðja við 
einstaklinga og hópa sem vilja vinna að sveitarstjórnarmálum 
í sínu sveitarfélagi í samstarfi við, eða undir merkjum og 
málefnaáherslum Dögunar. Hópinn skipa Gísli Tryggvason, 
Margrét Tryggvadóttir og Björgvin Vídalín.

Það sem vekur sérstaka athygli Kópavogsblaðsins 
eru nöfn tveggja  Kópavogsbúa í þessum hóp, Mar-
grét Tryggvadóttir fyrverandi þingmaður og Gís-
li Tryggvason talsmaður neytenda. Mun annað 
þeirra eða bæði leiða lista Dögunar í Kópavogi?

„Það eru margir innan okkar raða sem starfa á vettvangi 
sveitastjórna og íbúahreyfinga auk þess sem málefnaáherslur 
okkar um aukið lýðræði, gegnsæi og húsnæðis- og 

skólamál eiga brýnt erindi,“ segir Margrét Tryggvadóttir, 
bókmenntafræðingur og fyrrverandi þingmaður Dögunar.

-Hafið þið sett saman framboðslista í Kópavogi nú 
þegar?

„Undirbúningshópur okkar mun ræða hvort við munum 
bjóða fram undir okkar eigin nafni eða í samstarfi við aðra 
flokka. Það er alveg opið með hvaða hætti þetta verður“ 
segir Margét.

-Hafið þið rætt við til dæmis Kópavogslistann um samstarf?

„Það hefur ekki verið rætt við nein framboð ennþá formlega 
en við útilokum ekki neitt. Könnun Félagsvísindastofnunar 
sýnir, svo ekki verði um villst, að fólk vill nýja og ferska 
nálgun í stjórnmálin og það er kominn tími á þann valkost í 
Kópavogi,“ segir Margrét Tryggvadóttir.

Í viðtali við Kópavogsblaðið í síðustu 
viku gerði Ómar Stefánsson, oddviti 
Framsóknarfl okksins í Kópavogi, upp 

stjórnmalaferilinn, en hann hefur sem 
kunnugt er ákveðið að taka sér hlé frá 
þátttöku í stjórnmálum. Í viðtalinu nefndi 
Ómar að kastast hefði í kekki milli hans 
og Gunnars Inga Birgissonar, fyrrverandi 
bæjarstjóra, svo að til átaka hafi  komið, 
einkum þegar rætt var um gerð ársskýrslu 
bæjarins.

„Ég stakk upp á að við buðum 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 nefi ð 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,“ sagði Ómar.

Nokkrum dögum að eftir að þetta viðtal 
við Ómar birtist sendi Gunnar frá sér 
grein í Morgunblaðið þar sem hann rekur 
forsöguna að því þegar þáverandi meiri-
hluti Samfylkingar, Vinstri grænna, Næst-
besta fl okksins og Y-lista, sprakk vegna 
þess sem hann segir hafa verið kröfu Sam-
fylkingar og VG um að segja Guðrúnu Páls-

dóttur, þáveranda bæjarstjóra, upp störfum. 
Sjálfstæðisfl okkurinn hafi  gagnrýnt þetta 
enda hafi  Guðrún verið fórnarlamb í pólitískri 
atburðarrás, segir Gunnar og bætir þessu við: 

 „Við tók nýr meirihluti Sjálfstæðisfl okks, 
Framsóknarfl okks og Y-lista. Þessi meirihluti 
gekk frá starfslokasamningi við Guðrúnu 
þar sem var lögð áhersla á að virða samning 
fyrri meirihluta við hana þar á meðal að hún 
fengi sitt gamla starf sviðstjóra menningar-
mála aftur eða sambærilega sviðsstjórastöðu 
þegar hún kæmi aftur til starfa. Allt gekk vel 
þar til Guðrún átti að koma til starfa og gera 
þurfti breytingar á skipuriti bæjarins vegna 
samningsins. Þá bar svo við að bæjarfulltrúi 
Framsóknarfl okksins neitaði að standa við 
samninginn og málið komið í uppnám. Hvað 
skyldi nú hafa valdið þessari afstöðu Ómars? 
Á tíma Guðrúnar sem bæjarstjóra stækkaði 
Ómar íbúðarhúsnæði sitt og þurfti að greiða 
bænum gatnagerðargjöld. Hann fór fram 
á að greiða þau með jöfnum afborgunum. 
Þessu hafnaði Guðrún eðlilega, gat ekki 

annað, enda hefði hún með slíkum gjörningi 
mismunað öðrum byggjendum sem fl estir 
gætu sjálfsagt notað tilslakanir á greiðslum. 
Þetta fór illa í bæjarfulltrúann og nú var 
komið að skuldadögum,“ segir Gunnar Ingi 
Birgisson.

Gunnar rekur síðan að Guðrún hafi  verið sett 
á ís á grundvelli tillagna um nýtt skipurit þar 
sem hún hafi  verið sett í sviðstjórastarf án 
sviðs. Örfáum mánuðum seinna hafi  Ármann 
Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, einhliða lagt til að 
starf Guðrúnar yrði lagt niður.

„Ekki átta ég mig á hvað bæjarstjóri hefur 
á móti Guðrúnu sem hefur að baki 25 ára 
farsælan starfsferil í bænum ,kannski áhr-
if meðreiðarsveina. Formaður bæjarráðs, 
Rannveig Ásgeirsdóttir, Y-lista, studdi þessa 
aftöku Guðrúnar. Fyrir síðustu kosningar pre-
dikaði hún heiðarleika, mannúð og gegnsæi 
í stjórnmálum sem hún hefur greinilega 
gleymt nú. Þegar aftakan hafði verið ákveðin 
var Guðrúnu birt uppsögnin af stefnuvotti 
í leigubíl. Sviðstjóri stjórnsýslusviðs sem 
hefur numið guðfræði og stjórnsýslufræði 
kvittaði undir aftökubréfi ð í fjarveru bæ-
jarstjóra,“ segir Gunnar Ingi Birgisson 
og bætir því við að Guðrún Pásdóttir sé 
leikskoppur örlaganna í þessari atburðarrás 
og að þessi framkoma sé Kópavogsbúum til 
háborinnar skammar.  
 

Gunnar Ingi Birgisson, 
fyrrverandi bæjarstjóri.

Dögun undirbýr framboð í Kópavogi

Kópavogsblaðið kfrettir.is6                                                 

Í umræðunni
Gunnar Ingi Birgisson: „Framkoman við Guðrúnu Pálsdóttur, fyrrverandi bæjarstjóra, er 
Kópavogsbúum til háborinnar skammar.“

MMeirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks í bæjarstjórn Kópavogs heldur velli, ef 
gengið yrði til kosninga nú, samkvæmt könnun 

Félagsvísindastofnunar sem unnin var fyrir Morgun-
blaðið. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig manni en Y-
listinn, listi Kópavogsbúa, sem nú myndar meirihluta með 
Sjálfstæðisflokki og Framsókn, myndi tapa sínum manni, 
ef kosið yrði nú.

Sjálfstæðisflokkurinn fer úr 30,2% fylgi úr kosningunum 
2010 í 41,4% ef gengið yrði til kosninga nú, bætir við 
sig manni í bæjarstjórn og fengi fimm menn kjörna nú.  

Framsókn heldur sínum manni og bætir við fylgi sitt, fer 
úr 7,2% frá síðustu kosningum í 9,5% ef kosið yrði nú.  
Kópavogslistinn fer úr 10,2% fylgi niður í 3% samkvæmt 
könnuninni.

Meirihlutaflokkar úr fyrri bæjarstjórn; Samfylking, Vinstri 
Grænir og Næstbesti flokkurinn tapa fylgi, samkvæmt 
könnun Félagsvísindastofnunar. Samfylking færi úr 28% 
niður í 14,5% og tapar manni í bæjarstjórn, úr þremur í 
tvo. Vinstri Grænir halda sínum manni í rétt rúmum 9% en 
Næstbesti flokkurinn hrynur úr 13,8% niður í 0,6%  Björt 
framtíð mælist með 13,9% fylgi og ná inn manni. Það gera 

líka Píratar sem mælast með 7,7% og ná inn manni, sam-
kæmt könnun Félagsvísindastofnunar sem birt er í Morgun-
blaðinu.

Könnunin fór fram dagana 6. til 25. nóvember. Úrtakið 
var samanlagt 1.012 manns. Svarhlutfallið var 60% Flestir 
kjósenda töldu fjármál sveitarfélagsins vera þeim efst í huga 
þegar þeir voru spurðir hvert væri mikilvægasta pólitíska 
verkefnið sem sveitarfélagið stæði frammi fyrir um þessar 
mundir.

Sjálfstæðisflokkur og Framsókn bæta við sig í fylgi í könnun Félagsvísindastofnunar.



ERU MYGLU-
SVEPPIR HEIMA 
HJÁ ÞÉR?

facebook.com/BYKO.is

Sjáðu myndband um 
myglusveppaprófið á 
www.iaqpronow.com

Látið smella tvisvar í vökvafylltu kúlunni.

Hvíta lokið snúið af.

Pinninn tekinn í sundur.

Setjið 5 dropa á hvort greiningarpróf.

MYGLUSVEPPAPRÓF

1.890kr. 1.590kr.

BARÁTTA VIÐ 
MYGLUNA

 Eyðir bakteríum í 
sveppum og slæmri lykt 
úr íþróttafatnaði, sótt-
hreinsun án klórs.

Vnr. 41111123
RODALON, 
5% lausn, 1 l. 

Vnr. 16001952
HG myglueyðir, 
500 ml.

B
M

 Drepur myglusveppi, 
notist aðeins við  
góða loftræstingu.

V
H
5

D
n
g

AÐEINS

MYGLU-
SVEPPA-
PRÓF

Alexeter‘s IAQ Pro greiningar-
prófið er einfalt í notkun og 
gefur nákvæmar niðurstöður 
á 5 mínútum. Það greinir 
margar tegundir myglusveppa 
sem líklegt er að hafi slæm 
áhrif á heilsu fólks þegar þær 
vaxa innanhúss. 

Einfalt í notkun

Einnig QR kóði 
í snjallsíma!

790kr.

Vnr. 42301947
Grænsápa, 4 l.

BAKTERÍUEYÐIR MYGLUEYÐIR



Nememendur í Salaskóla efndu nýlega til söfnunar fyrir 
þá sem urðu fyrir náttúruhamförum á Fillipseyjum. Þeir 
opnðu kaffi hús í skólanum, seldu kaffi , jólakort sem þeir 

höfðu búið til og heimatilbúna túlipana. Krakkarnir gáfu 
afraksturinn, tæplega 74 þúsund krónur, til söfnunar Rauða 
Krossins.

Krakkar í Salaskóla gefa í söfnun fyrir bágstadda á Filippseyjum.

Jólaföndur, laufabrauð og piparkökur í Álfhólsskóla
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Jólatrjáasala

Smiðjuvegi 30 - 577 6400 - 200 Kópavogur
Fujibikes.com - hvellur.com - hvellur@hvellur.com

Verðin eru frábær
Landsþekkt viðgerðarþjónusta

Hjólaðu í vinnuna á 

FUJI gæðahjóli  

frá Hvelli

Aðeins 

77.583

Aðeins 

67.880

Aðeins 

59.857

Aðeins 

38.177

138.768 

99.061 

52.108

86.626

Fuji Nevada 1.9 D Fjallahjól

Álstell 21 gír Shimano, Diskabremsur

120 mm Framdempari stillanlegur
Fuji Dynamite 24

Álhjól  24”  8 – 10 ára, 21 gír Shimano

Fuji Traverse 1.1 Hybrid

Álstell 700 (28”), 27 gíra Shimano

Deore, Glussa diskabremsur

Fuji Crosstown 3.0

Álstell 700 (28”) 21 gír Shimano

Comfort með dempara í hnakk

SE Qadangle 

Park freestyle

SE Wildman Pro

Dirt/Street freestyle

Fuji Traverse 1.3 Hybrid

Álstell 700 (28”) 24 gíra

Shimano Acera

Fuji Fazer

20 tommu 6–8 ára, álhjól,  

fótbremsa, handbremsa

Fuji Classic Lux fótbremsan góða

Mikill fjöldi dömu og herrahjóla með

fótbremsu og innbyggðum 7 gírum.

25 ÁRA
1988 - 2013

Gæðahjól frá FUJI 



„Miklir möguleikar ef Sorpa flytur frá 
Dalveginum.“

Undanfarin ár hef ég skrifað eina og eina grein um 
bæjarfélagið mitt Kópavog.  Að mestu hafa þær 
fjallað um ferðaþjónustu í Kópavogi, verslun og 

þjónustu á miðju höfuðborgarsvæðinu og undirbúning að 
stofnun Markaðsstofu Kópavogs. Á þessu hef ég mikinn 

áhuga og mig langar að skapa umræður á meðal bæjar-
búa um bæinn okkar, um skipulagsmál, um viðburði, um 
skólamál, um íþróttafélögin og almennt um þróun og 
uppbyggingu í Kópavogi. Ekki til að gagnrýna heldur til að 
við hjálpumst að við að þróa bæjarfélagið. Við getum kallað 
það almenningsstjórnmál, eins og einhver sagði. Við erum 
svo sannalega ekki komin á endastöð í þróun og uppbyggin-
gu í Kópavogi og tilefni greinarinnar í dag er Dalvegurinn, 
en fyrst aðeins að mér sjálfri.

Ég bý í Lindahverfi, því sæki ég mest alla þjónustu í Lindir, 
Smárahverfið og efri byggðir Kópavogs. Ég versla mat-
vöru meðal annars í Krónunni, Bónus og Kosti. Finnst 
þæginlegt að hafa Lyfju, Sýslumanninn, Pósthúsið og öll 
hin fyrirtækin í nágrenninu. Freistast stundum á Smáratorgi 
eða í Smáralind á leiðinni heim og sæki í Turninn í auknu 
mæli. Heilsugæslan og Læknavaktin er í göngufæri, fisksa-
linn, fatahreinsun, föndurbúðin og allar hinar verslanirnar í 
stafrófinu eru hér allt í kring um mig.

Ef við horfum á Dalveginn í heild þá höfum við tvær 
stórar akkerisverslanir á sitthvorum endanum, annars vegar 
Smáralind og hins vegar Byko. Þar á milli er eitt flottasta og 
dýrasta verslunar- og þjónustusvæði á höfuðborgarsvæðinu. 
Uppbygging á eftir að eiga sér stað þar sem gróðrarstöðin 
Birkihlíð stóð en nær Smáratorgi er mikil gróska í verslun 
og þar er einnig fjöldi veitingastaða. Á nitjándu hæð í 
Turninum við Smáratorg er veitingastaður sem er að hasla 
sér völl í markaðssetningu meðal ferðamanna og kynnir sig 
sem The Tower Restaurant, „It is the highest restaurant in 
Iceland with spectacular view to the sea and the beautiful 
mountain circle.“

Smáralind, Smáratorg, Dalvegur og Smiðjuhverfi er ekki 
bara verslunarsvæði á miðju höfuðborgarsvæðinu heldur 

verður klárlega miðstöð verslunar og þjónustu fyrir stór-
höfuðborgarsvæðið á næstu árum. Við höfum alla burði til 
að ná þeirri forystu, fjölga fyrirtækjum og um leið hækka 
atvinnustigið í bænum okkar.

Eitt er þó sem ég staldra við og hef gert í nokkur ár, það er 
staðsetning Sorpu á Dalveginum. Við erum með móttökustöð 
fyrir rusl og endurvinnslu á verðmætasta verslunarsvæðinu 
á landinu. Að mínu mati er ekki skynsamlegt að hafa slíka 
starfsemi á Dalveginum. Það fer ekki saman að hafa þessa 
miklu umferð gámabíla akandi um aðal verslunarsvæðið 
í Kópavogi. Það er ekki snyrtilegt, óspennandi fyrir 
fyrirtækin í nágrenninu og beinlínis hættulegt.

Ég veit ekki um neitt annað bæjarfélag sem hefur móttökustöð 
fyrir rusl og endurvinnslu á aðal verslunarsvæðinu hjá sér. 
Ég tala um aðal verslunarsvæði því miðbær Kópavogs er 
skilgreindur í Hamraborg.. Engar ákvarðanir né umræður 
hafa verið um að flytja Sorpu af Dalveginum, sem mér 
finnst miður. Það þyrfti ekki að fara mjög langt með Sorpu, 
t.d upp við Áhaldahús eða á aðrar slóðir, það þarf bara vilja 
til að finna út úr því.

Ég sé fyrir mér mikla möguleika ef Sorpa flytur frá 
Dalveginum.  Þetta er skjólgott svæði í nálægð við fallegt 
grænt svæði í tengingu við göngustíga og fallegt útivistars-
væði. Hvort sem þarna yrði grænt torg með kaffihúsi eða 
lágreist verslunarhúsnæði er ljóst að það mun lyfta svæðinu 
mikið að fá þarna aðra og hentugri starfsemi.

Nú langar mig til að spyrja ykkur Kópavogsbúa hvað ykkur 
finnst um staðsetningu Sorpu á Dalvegi?

Theodóra Þorsteinsdóttir
Lögfræðingur og í Y- Lista Kópavogsbúa

Theodóra Þorsteinsdóttir,
Lögfræðingur og í Y-lista Kópavogsbúa.

Sunnudagar í Hjallakirkju á aðventu
Guðsþjónustur alla sunnudaga kl. 11. 
1. desember kl. 13.00 Jólaföndur fjölskyldunnar. Jólakort föndruð og lituð við ljúfa jólatóna, smákökur og kakó.
    Efni og veitingar í boði kirkjunnar.
8. desember kl. 11.00 Kór Álfhólsskóla syngur í guðsþjónustu.
    Kl. 13.00 Sunnudagaskóli
20.00 Aðventutónleikar Kórs Hjallakirkju. Fjölbreytt efnisskrá. Ókeypis aðgangur.
15. desember kl. 13.00 Jólaball sunnudagaskólans. Yngsti kór Álfhólsskóla syngur.
      Jólasveinar ganga með í kringum jólatréð.
22. desember Kl. 11.00 Við syngjum inn jólin . Kór Hjallakirkju og Kór Víðistaðakirkju í Hafnarfirði,
      syngja ásamt öllum kirkjugestum. Ritningarlestur og ljóð lesin milli sálma.
Minnum á annað kirkjustarf, sjá
www.hjallakirkja.is

“Við kveikjum einu kerti á...”

Óhætt er að segja að Kópavogur sé að 
styrkja hlutverk sitt sem öflugt svæði ver-
slunar og þjónustu með þeirri uppbyggingu 
sem átt hefur sér stað á Nýbýlaveginum á 
síðustu vikum og mánuðum. Með opnun 
verslunar Bónus, fremst á Nýbýlavegi, 
hófst uppbygging sem vonandi á eftir að 

styrkja atvinnusvæðið í kring, þar með 
talið Auðbrekku og Hamraborg. Lyfja, ZO-
ON, líkamsræktarstöðin Sparta, heildsalan 
K. Karlsson, hönnunarverslunin Ræman, 
fasteignasalan Domusnova og kaffihúsið 
Kruðerí eru fyrirtæki sem nýverið hafa 
komið sér fyrir fremst á Nýbýlavegi og brátt 
munu Fylgifiskar, Tokyo sushi, Serrano og 
Nam bætast í hóp þessara fyrirtækja. 
 
Nýbýlavegurinn liggur nálægt miðbæ 
Kópavogs en þar er kjarni stjórnsýslu, ver-
slunar, þjónustu og menningar. Á hverjum 
degi eiga þúsundir íbúa höfuðborgars-
væðisins leið um þennan hluta Kópavogs 
sem teygir sig frá Nýbýlavegi að Ham-
raborg. Margir hafa tekið uppbyggingunni 
á Nýbýlavegi fagnandi og má búast við 
að jákvæð uppbygging á Nýbýlaveginum 
styrki svæðið allt frá Nýbýlavegi að Ham-
raborg. 
 
En það er ekki bara á Nýbýlaveginum sem 
góðir hlutir eru að gerast. Uppbygging á 
sér stað víða í bænum og má sem dæmi 
nefna að fyrirtækjum hefur fjölgað mikið á 
svæðinu í kringum Smáratorg, í Bæjarlind, 

Hlíðarsmára og Hæðarsmára. Til er orðinn 
öflugur ás verslunar og þjónustu sem teygir 
sig frá Smiðjuhverfi, eftir Dalveginum og 
inn á svæðið við Smáralind. 

Eftirspurn fyrirtækja eftir húsnæði í Kópa-
vogi er því mikil og skal engan undra því 
Kópavogur er miðja höfuðborgarsvæðisins 
og erfitt að ímynda sér betri staðsetningu 
fyrir verslun og þjónustu.

Áshildur Bragadóttir
framkvæmdastjóri Markaðsstofu Kópavogs

Jákvæð uppbygging verslunar og þjónustu í Kópavogi
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Aðsendar greinar

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400
Njótum aðventunnar saman



Aðventutónleikar í Digraneskirkju
Sunnudaginn 15.des 2013 kl.16.00

Karlakór Kópavogs
Kvennakór Kópavogs

Óperukórinn í Reykjavík

Hluti aðgangseyris rennur til styrktar nýjum línuhraðal Landsspítalans.

Miðar seldir á Miði.is og við innganginn.
Miðaverð 3000 kr.

Kórarnir munu flytja saman og í sitt hvoru lagi úrval
hátíðlegra jólalaga.

Stjórnendur: Garðar Cortes  og Gróa Hreinsdóttir.
Píanóleikari: Hólmfríður Sigurðardóttir

BLIKAR, BLIKAR, BLIKAR



Förðun í vetur
Það verður mikið um dökkt smokey í vetur, enda er það alltaf klassískt og hægt að fara allskonar 
fljótlegar og auðveldar leiðir til þess að fá flotta útkomu.

Hægt er að nota ýmisskonar liti og þetta árið eru plómufjólubláir og steingráir litir alveg tilvaldir fyrir 
flotta party förðun. Húðin er fersk og ljómandi. 
Dökkir varalitir hafa verið mjög áberandi núna í haust og verða það einnig í vetur.

Hér ætla ég að sýna fljótlega og einfalda kvöldförðun.

Helga Karólína er 21 árs Kópavogsbúi og 
förðunarfræðingur. Hún mun verða með 
pistla hjá okkur um nýjustu strauma í förðun 
og gefa góð ráð. Hún opnar förðunarstofu 
sína í byrjun desember á hárgreiðslustofunni 
Hárný, Nýbýlavegi 28 og á sama tíma opnar 
hún vefverslunina www.CoolCos.is

1.  Ég byrja á því að bera fljótandi 
farða yfir allt andlit. Undir augu, 
kringum nef og munn og á augnlok 
nota ég hyljara.

2.Því næst nota ég dökkan augn-
skugga í globus-línu þar sem ég 
nota hann til þess að skyggja. Nota 
síðan hreinan bursta til þess að 
blanda honum og fá fallega áferð.

3.Ég ber silfurgráan augnskuggapenna yfir augnlokið 
og til þess að festa augnskuggapennan betur á og fá 
meiri glans ber ég lausan silfur augnskugga yfir allt 
það svæðið sem ég bar augnskuggapennan á. Til þess 
að ramma inn augun og fá dramatískara look nota ég 
svartan augnblýant. Ég valdi dökkrauðan varalit og 
löng augnhár til þess að setja punktinn yfir i-ið.

HEILSAN & TÍSKANkópavogs
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Allar vörur sem ég notaði eru frá Allar vörur sem ég notaði eru frá 
CoolCos.is. CoolCos.is. 
Opnum 5.des með partíi kl 19-21 á Opnum 5.des með partíi kl 19-21 á 
Nýbýlavegi 28, allir velkomnir.Nýbýlavegi 28, allir velkomnir.

Gott að gefa - gaman að lesa!

Von - Saga Amal Tamimi. 
Konunnar sem óttaðist 

um líf sítt og flýði á 
ævintýralegan hátt til 

Íslands.

Undir hraun. 
 Einstök frásögn Sigga 
á Háeyri af eldgosinu í 

Heimaey.

Sir Alex.  Mögnuð bók 
um þennan magnaða 

knattspyrnustjóra og það 
sem á hefur gengið í hans lífi, 

jafnt sigra sem sorgir.

Húmör í Hafnarfirði. 
Bráðsmellnar sögur af 

Hafnfirðingum,  skráðar af 
Ingvari Viktorssyni.

Skagfirskar skemmtisögur 3. 
Gamansemi Skagfirðinga er 

einstök og þeir sem lesa þessa 
bók munu veltast um af hlátri.

Sk fi k k i ök kkk kk fi

Ég byrja á því að bera fljótandi



Núna langar mig til þessa að deila með ykkur Þriðja 
boðorðinu mínu. Mér finnst það pínu uppáhalds.

Ég hef aldrei lent í fyrsta sæti. Ekki í neinu. Aldrei fengið 
bikar. Nema fyrir framför og ástundun í fótbolta. Ég var 
mjög dugleg að stunda íþróttir þegar ég var lítil og fram 
yfir unglingsárin og fékk alveg helling af medalíum. En 
aldrei var það fyrsta sætið. Það var allt í lagi. Ég var með 
fínt jafnaðargeð sem barn og fannst bara gaman að taka þátt 
og fá önnur eða þriðju verðlaun.

Það sem var kannski ekki alveg allt í lagi var að í lífinu 
setti ég sjálfa mig ekki í fyrsta sætið. Kannski þess 
vegna sem ég vann aldrei fyrstu verðlaun. Ég skal ekki 
segja. En ég átti erfitt með að taka pláss og hugsa vel 
um mig og heilsuna mína.

Ég man eftir því þegar ég var lítil og ég kom að 
umferðagötu. Ég vildi ekki að bílarnir myndu stoppa 
fyrir mér, svo ég beið oft og þóttist skoða blómin á 
umferðareyjunni svo bílarnir þurftu ekki að stoppa fyrir 
mér. Þegar þeir voru farnir framhjá skoppaði ég yfir 
götuna. Með fulla lúku af gulum fíflum. Ég var ekki í 
fyrsta sæti hjá sjálfri mér.

Á unglingsárunum og fram að byrjunar-dömu-árunum 
vann ég voðalega mikið. Ég var í tveimur eða þremur 
störfum og jafnvel í skóla með. Hvers vegna? Það 
vantaði fólk. Ég gat og þorði ekki að segja nei. Úrvinda 
í skrokknum og ringluð í toppstykkinu mætti ég í 
vinnuna. Af því það vantaði fólk.

Ég setti sjálfa mig ekki í fyrsta sætið.

Ég sat stundum og hlustaði á fólk. Stundum var ég al-
veg að pissa í buxurnar, en fór ekki á klósettið. Því ég 
var svo mikið að hlusta á fólk og vera með í samræðum. 
Ég þorði ekki að standa upp og pissa, þá myndi ég trufla 
samræðurnar.

Ég setti sjálfa mig ekki í fyrsta sæti.

Ég borðaði oft mjög óreglulega af því ég gaf sjálfri mér 
ekki tíma til að borða. Eða, gaf sjálfri mér ekki tíma til 
að hreyfa mig markvisst. Í vinnunni eða á öðrum stöðum 
var ég oft of upptekin við að gera eitthvað annað en að 

hugsa um sjálfa mig og setja sjálfa mig í fyrsta sætið.

Ef ég hugsa ekki um sjálfa mig, hver gerir það þá?

Heilsan mín er það mikilvægasta sem ég hef. Ef ég hef hana 
ekki, hvað hef ég þá?

Ok. Setjum Siggu í tímavél. Í þykjó er til tímavél. Stillum 
hana á 30 ár fram í tímann. Þar horfir „gamla Sigga“……….

afsakið, ég meina „Sigga á besta aldri“, útum gluggann 
á húsinu sínu í sveitinni og langar svakalega að gera 
kartöflugarð og rækta gulrætur. Og rófur. Fá sér jafnvel 
nokkrar hænur.

En „Sigga- á besta aldri“ getur ekki látið þann draum rætast. 
Hún er bakveik eftir of mikla vinnu, með gigt í hnjám og 
ökla vegna ofþyngdar og ónýta pissublöðru. Meltingarfærin 
hennar eru líka í ólagi. Hún tekur kúkatöflur sem hún fær 
skaffaðar frá lækninum.

„Sigga á besta aldri“ er rétt um sextugt. Og hún getur ekki 
ræktað rófur.

Þetta hafði hún upp úr því að setja sjálfa sig ekki í fyrsta 
sætið. Hvað græddi hún á þessu öllu saman.

Jú, Viðurkenningu.

Ah, þessi Viðurkenning. Súrsætur andskoti eins og Bubbi 
myndi orða það.

En Viðurkenningin ræktar ekki rófur. Eða gefur hænunum 
að borða.

Þriðja boðorð Siggu: Setjið sjálfa(n) ykkur í fyrsta sætið.

Hugsum vel um okkur sjálf. Líkamlega og andlega. Þannig 
höldum við heilsunni okkar í lagi. Og það er það besta sem 
við getum gefið okkur sjálfum!

Njótið þess að vera þið í ykkar líkama með ykkar sál og 
gerið það besta hverju sinni til að klappa ykkur á öxlina og 
vera góð við sjálfa(n) ykkur!

Hlýjir straumar til ykkar!

Ykkar Sigga

Heilbrigð Heilsurágjöf er á Facebook.

Settu þig í fyrsta sæti
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Kópavogsblaðið hvetur ungt fólk í bænum til að skapa og 
senda okkur hugleiðingar sínar. Fyrstur til að ríða á vaðið 
er Daníel Ingi Sigþórsson, ungur nemandi í MK.

Hver er tilgangur lífsins? Þessi spurning hefur brunnið á 
vörum mannsins frá því að hann varð til. Margir fræðin-
gar, spekingar, læknar og alls konar fólk hafa mikið pælt 
í þessu í gegnum árin. Niðurstöðurnar hafa sjálfsagt verið 
persónubundnar og hafa einnig farið eftir staðsetningu í 
samfélaginu. Nú er komið að mér að velta þessu fyrir mér.

Við erum heppin að eiga líf. Lífið er það verðmætasta sem 
við eigum og við eigum bara eitt svoleiðis. Þess vegna er 
mikilvægt að nýta það sem best. Ég tel að eitt af markmiðum 
lífsins sé að öðlast sanna hamingju. Finndu hæfileika þína 
og ræktaðu þá. Ekki lifa eftir draumum og skoðunum an-
nara. Virtu samt sem áður skoðanir og reglur annara. Gerðu 
það í lífinu sem hjartað þitt vill og það sem hugurinn leyfir. 
Gerðu það sem veitir þér gleði og ánægju. Þannig finnur 
maður hamingjuna.

Ég sá rosalega fallega setningu í mynd sem ég dái. Myn-
din heitir „Into The Wild“ og fjallar um ungan mann sem 
er kominn með nóg af samfélaginu og ákveður að fara að 
lifa í náttúrunni í Alaska. Myndin byggir á sannri sögu, en 
setningin úr myndinni er svohljóðandi: „Happiness not real 
without sharing“ sem ég myndi íslenska einhvern veginn 
svona „Sönn hamingja fyrirfinnst ekki nema henni sé deilt 
með öðrum.“ 

Eins og lífið er í dag, þá er svo rosalega auðvelt að þiggja. 
Fólk er líka alltaf að þiggja. En líkt og málshátturinn se-

gir, þá er sælla að gefa en að þiggja. Að gefa þarf ekkert 
endilega að kosta peninga. Gefðu fólki ást og hlýju. Það 
er ein besta gjöf sem hægt er að gefa, og er einnig besta 
gjöf sem hægt er að þiggja. Brostu til allra. Líttu í kring-
um þig. Er ekki einhver sem þarf á brosi að halda? Gerðu 
góðverk. Hjálpaðu þeim sem eru hjálparþurfi. Einn lítill 
jákvæður hlutur til einhvers munar þig kannski ekki miklu, 
en gæti skipt sköpum fyrir hinn aðilann. Gleði og hamingja 
auðveldar lífið um helming. Gefðu.

Að elska og þykja vænt um aðra er stór partur af lífinu. Það 
er fátt betra í heiminum en að elska einhvern sem elskar 
mann til baka. Þú getur elskað sem vinur, sem nágranni, 
sem maki, sem foreldri, sem barn eða á hvaða vegu sem til 
er. Ástin er án landamæra og er óháð útliti. Þú getur elskað 
hlut eða lifandi veru. Elskaðu.

Trúin er mikilvæg. Trúin flytur fjöll. Í heiminum eru til ótal 
trúarbrögð. Hvort þú trúir á einhver þeirra eða ekki, þá er 
samt mikilvægt að trúa á eitthvað, eins og til dæmis sjálfa/n 
sig. Þú getur náð öllum þínum markmiðum ef þú trúir bara 
á þig. Ef þú trúir ekki á sjálfa/n þig, þá gerir þú þér svo erfitt 
fyrir. Trúðu.

Farðu samt varlega í allt og sýndu varkárni. Við eigum nú 
bara eitt líf og þurfum að fara vel með það. Njóttu þess að 
vera sá sem þú ert. Það er nefninlega enginn eins og þú, jaf-
nvel þótt þú sért eineggja fimmburi! Enginn er eins. Finndu 
þitt eigið hlutverk í lífinu, hjálpaðu öðrum í neyð, trúðu á 
sjálfa/n þig og lifðu lífinu. Gefðu, elskaðu og finndu ham-
ingjuna.
-Daníel Ingi Sigþórsson, nemandi í MK.

Hver er tilgangur lífsins?
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Skólalífið

Allt til sundiðkunar, sund er okkar fag
Aqua Sport er sérverslun með vörur til sundiðkunar. Bjóðum mikið úrval 
sundfatnaðar fyrir konur og karla. Einnig alla fylgihluti til sundiðkunar. Kíkið 
við á nýju heimasíðunni okkar!  
Aqua Sport – sundverslun Bæjarlind 1-3 201 Kópavogur  aquasport.is



Þetta listaverk 
kom í ljós þegar 
fataskápur var 
tekin frá. Þarna 
hafði réttur 
frágangur undir 
flísum verið ábóta-
vant og rakinn 
gekk undir 
flísar og í gifsvegg 
þar undir. Handan 
veggjar var svo 

þessi fataskápur.
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Fróðleikur

Þegar við heyrum orðið „myglusveppur“  fá sumir 
gæsahúð. Einhverjir af biturri reynslu en aðrir af 
hræðsluáróðri. Í þessum pistli er ekki ætlunin að 
hræða fólk eða tíunda einkenni eða útbrot af völdum 
myglusvepps.  Hér mun ég tala af minni reynslu og 
kunnáttu við verkun á byggingarefni menguðu af 
myglusvepp og gegn myndun hans. 

Um myglusvepp
Gró eða spores uppá ensku, eru einskonar fræ sve-
ppa.  Myglusveppur myndast þegar skilyrði til ræk-
tunar eru góð.  Þar skiptir rakastig höfuð máli. Hi-
tastig hefur einnig áhrif á vöxt og vaxtarhraða.  Þetta 
er misjafnt eftir tegundum myglusveppa en þumalput-
tareglan er ca 48 klukkustundir frá því kjöraðstæður 
myndast þar til gró hefur fest rætur, þó misjafnt eftir 
tegundum.  Í þessum gróum geta verið eiturefni sem 
kallast mycotoxin.  Ef fólk andar þessum gróum að 
sér í óeðlilegu magni geta komið fram einkenni sem 
valda óþægindum.  Þetta er ekki algilt og eru til dæmi 
um að fólk hafi  yfi rgefi ð myglumenguð hús vegna 
veikinda, en önnur fjölskylda fl utt inn í sama hús og 
ekki fundið nein einkenni. Sá sveppur sem er hvað 
skæðastur í þessu tilliti heitir „Stachybotrys“ jafnan 
kallaður Svartmygla uppá ástkæra ylhýra. 

Greining
Við greiningu á myglusvepp er mikilvægt að nota 
sjón og lyktarskin. Sumir þekkja sellulósalyktina sem  
myglusveppur gefur frá sér, í daglegu máli kölluð 
„fúkkalykt“. Ef þessi lykt er til staðar þá er gott að 
reyna rekja sig nær því svæði þar sem hún er sterkust.  
Þá kemur sjónin sterk inn. Er sýnileg myndun á myglu 
þar sem lyktin er mest?  Það er ekki alltaf raunin.  ef 
svo er ekki skal  rjúfa byggingarefnið til að sjá inn 
fyrir ytra byrðið. Ef um er að ræða spónaplötu eða 
gifsveggi er Dósabor góður í slíkt og auðvelt að laga 
þau göt eftirá. Þegar fl ipinn eftir dósaborinn hrekkur 
út má vel sjá hvort platan er mygluð á bakhlið eða 
ekki. Ef ekki þá er gott ráð að stinga myndavélinni 
innfyrir gatið, stilla á fl ass og taka nokkrar myndir.  

Sýnatökur hafa ekki mikið uppá sig ef myglan er 
greinileg, nema þú hafi r mikinn áhuga á sveppafl óru 
almennt. Sýnataka getur þó komið sér vel ef grun-
semdir vakna um sýkt svæði en erfi ðlega gengur að 
koma auga á myglu. Ef þú þarft að koma slíkum sý-
num í ræktun bendi ég  á Guðríði Gyðu Eyjólfsdóttur 
hjá náttúrufræðistofnun Íslands á Akureyri, ni.is. 
Guðríður er okkar fremsti fræðimaður á sviði myglu 
og sveppa almennt. Hún getur skorið úr um það hvort 
á ferðinni sé myglusveppur eða bara, eins og hún 
kemst sjálf að orði „heiðarlegur skítur“. 

Svokölluð agntalning, þar sem gró eru talin í andrúms-
lofti, er því miður ekki marktæk, samkvæmt nýjustu 
rannsóknum ISIAQ. Þetta kom fram í erindi sem Dr 
Anne Hyvärinen, aðalrannsakandi við „National In-
stitute of helth and welfare“  hélt á Grand Hótel 13 
september s.l.  Í þannig könnun er tæki látið sniffa 
loftið í rýminu í gegnum sérstaka síu og gróin talin 
úr síunni. 

Viðbrögð
Það er lykilatriði að koma í veg fyrir þau skilyrði sem 
viðhalda sveppamynduninni. Ef þessi skilyrði eru 
ekki rofi n er sama hvernig þú þrífur mygluna hún mun 

koma aftur! Þar gæti verið um að ræða utanaðkomandi 
leka gegnum þak eða veggi, lekar lagnir, slaga á 
veggjum eða rúðum svo eitthvað sé nefnt.

Óttaviðbrögð
Það á við um myglusvepp eins og annað í lífi nu, „ef 
þið bregðist við af ótta þá fáið þið sömu viðbrögð til 
baka“. Snarpar hreyfi ngar í kringum sýkt svæði geta 
valdið þeim viðbrögðum hjá sveppnum að hann blæs 
og úðar sveppagróum í allar áttir, jafnvel eykur vöxt 
sinn. Munið alltaf að „umgangast myglusvepp af 
virðingu.“ Þegar búið er að kortleggja svæðið, sjúkt af 
myglu, er rétt að skerma það af. Munið að setja ykkur 
sjálf í fyrsta sæti. Persónuhlífar á fólk skilyrðislaust 
að nota í umgengni við myglusvepp. Verið viss um 
að rykgrímur nái að grípa sveppagróin, ekki eru allar 
grímur sem ná svo fínni kornastærð. Hanskar, einnota 
gallar, skóhlífar, hlífðargleraugu, iPad ofl . 

Út með mengað loft
Þegar skermun á svæðinu er lokið er rétt að mynda 
undirþrýsting í herberginu. Þetta má gera með því 
að t.d setja blásara eða viftu í opnanlegt fag, þannig 
að mengað loft fari út úr húsinu en ekki inn í ósýkt 
rými.  Mengað loft blandast útiloftinu mjög hratt en 
munið að varast að loftið fari ekki inn um glugga í 
næsta herbergi eða inn til nágrannans. Ef fólk er ekki 
öruggt um slíkt er hægt að fá leigð tæki sem halda 
eftir rykinu. Þar er um að ræða loftskiptitæki með 
Hepa fi lterum. Þessir fi lterar halda í sér kornastærð 
allt niður í 0.3-micron. Til samanburðar eru 1000 
micron í einum millimetra. Þurrktækni ehf eru brau-
tryðjendur í notkun á slíkum tækjum hér á landi og 
hefur orðið mikil vakning í eyðingu framkvæmdaryks 
úr andrúmsloftinu eftir að þeir fl uttu inn þessi tæki. 
Mengað byggingarefni þarf að farga í SORPU. Va-
rist að bera byggingarefnið í gegnum íbúðina án 
þess að pakka því vel inn í plast. Vissulega hefur 
myglusveppurinn úðað gróum um allt hús, ef van-
damálið hefur verið viðloðandi lengi, en það er óþarfi  
að bæta í.  Ef sveppur hefur verið í timbri er um 
óafturkræfar skemmdir að ræða. Fjarlægja verður helst 
allt sem sveppurinn hefur læst sig í. Þó er steinsteypan 
með betri vörn gegn myglunni en mörg önnur byggin-
garefni. Í þeim tilfellum þar sem steinsteypan hefur 
verið sýkt er gott að fara með slípirokk yfi r fl ötinn.  

Eftir margra ára reynslu í vatnstjónum hef ég tekið 
eftir að gifsplöturnar eru besti vinur myglusveppsins. 
Á plötunum er pappi sem er kjörlendi sveppa. Þá gil-
dir einu hvort um er að ræða gifsplötur fyrir votrými 
eða venjulegar gifsplötur. Við bendum fólki frekar 
á múrhleðsluveggi í votrýmum eða veggi byggða úr 
blikkstoðum klæddar múrhúðuðum veggeiningum, 
svo eitthvað sé nefnt.

Mygla í gluggum, veggjum og lofti

Margir þekkja mygluhreiður í gluggum. Oft tengist 
þetta miklum slaga á gleri, stundum svo mikill að 
pollar í gluggakistum. Í mörgum tilfellum er um 
að ræða einfalt gler eða illa einangrað gler. Þó þek-
kja margir þetta vandamál í nýjum húsum einnig, 
þar sem einangrunargler er í fínu lagi.  Ég mæli all-
taf með því að fólk stöðvi upptökin og komi í veg 
fyrir rakamyndun áður en reynt er að eyða myglun-
ni. Þar sem um ræðir einfalt eða lélegt gler mæli ég 
með endurnýjun.  Þar sem ekkert er að glerinu og 
einangrun þess í lagi þarf að huga að ýmsu.  Stundum 
er fólk að þurrka föt innandyra eða þurrkarinn óþéttur. 
Sumir verða aðeins varir við þetta á kvöldin, þá 

eru kannski allir búnir að fara í sturtu/bað, búið að 
sjóða kartöfl ur og svið, uppþvottavélin opnuð með 
tilheyrandi uppgufun osfv.  Flest þetta er hægt að lag-
færa með því að lofta út.  Ég hef komið í aðstæður 
þar sem parketfl ekinn á stofugólfi nu lyftist um nokkra 
sentímetra. Þegar ég ræddi við fólkið var ljóst að 
þau opnuðu aldrei glugga. Döggin grenjaði á fl estum 
gluggum. Þetta var í nýlegu húsi þar sem allt var í 
fínu lagi í öðrum íbúðum hússins.  Á gluggunum var 
hægt að hafa smá rifu en jafnframt hægt að læsa þeim 
í þeirri stöðu.  Ég bað þau að hafa þessa rifu á öllum 
gluggum en hækka örlítið á ofnum til móts við það, 
svo ekki mundi kólna í íbúðinni.  Þegar ég kom viku 
seinna var döggin farin af gluggunum og parketið 
hjaðnað í eðlilega stöðu. Stundum eru málin fl óknari 
en þetta. Ég hef séð mygluhreiður uppi í hornum þar 
sem veggir og loft mætast við útveggi. Þar er um að 
ræða kuldabrýr. 

Kuldabrú
Orðið kuldabrú er notað yfi r steinsteypta veggi þar 
sem engin einangrun er til þess að stöðva kuldaleiðni 
inn í húsin, steinninn myndar brú fyrir kuldann utan 
og inn í hús. Þegar rakastig er hátt innandyra og 
kalt er úti ná slíkir veggir daggarmarki innandyra, 
þá myndast dögg á veggnum. Sá raki er kjörin fyrir 
myglusveppinn að viðhalda og dreifa sér.  Í þessum 
tilfellum getur verið um mjög fl óknar aðgerðir að 
ræða, ef stöðva á slíka myglumyndun til frambúðar. 
Þar getur verið um að ræða hönnunargalla byggin-
gar, handvömm við framkvæmd osfv. Það getur verið 
kostnaðarsamt að vinda ofan af slíkum gjörningum.

Þar sem um er að ræða slík svæði þ.e minniháttar 
myglubletti er gott að leggja límband, bókaplast eða 
blauta tusku yfi r fl ötinn og strjúka af áður en þið 
byrjið að skrúbba. Límið eða tuskan  grípur mikið af 
gróunum í stað þess að dreifa þeim um allt. Munið 
persónuhlífar!

Er hægt að drepa myglusveppinn?
Það er ótrúlegt hvað myglusveppir eru lífseigir. Eins 
og ég kom inná getur myglan tekið sig upp ef ekki 
tekst að rjúfa kjörskilyrði. Fyrst þegar ég fór að berjast 
við mygluna var engin sem gaf ráð eða vissi hvernig 
ætti að eyða henni.  Margir þóttust vita, en margt af 
því hefur verið hrakið síðan. Klór var eitthvað sem 
ég notaði fyrst, en þá komu fram fræðingar sem 
sögðu klórinn geta virkað öfugt á sumar tegundir og 
þær farið í vörn með því að fjölga sér enn frekar.  Þá 
skrúbbuðum við svæðið með Kraftvask frá jötun.no 
og úðum svo Sopp-Algerdreper yfi r svæðið og leyfum 
því að þorna á fl etinum. Við höfum í seinni tíð notað 
sótthreinsiefnið Oxivir frá Tandur. Oxivir drepur bak-
teríur, vírusa, myglusveppi og bakteríuspora.  Oxivir 
er það efni sem við höfum mest notað á fl eti sem ekki 
verða fjarlægðir úr byggingum vegna myglu.  Ég 
bendi fólki á að lesa vel leiðbeiningar áður en notkun 
hefst. Sum þeirra geta mattað glansfl eti ofl . Þessi efni 
eru þó ekki gulltrygging fyrir endanlegum árangri. 
Mikill hiti eða hreinlega opin eldur virðist það eina 
sem gulltryggir tortímingu á myglusveppnum.  Það 
hefur löngum verið vitað að mikill hiti gengur hvað 
næst myglusveppnum, ef þú villt eyða honum.  Nú er 
hægt að kaupa tæki sem er í laginu eins og ryksuga 
en á hausnum framan á barkanum er moppa. Í stað 
þess að mynda sog kemur 160°c heit gufa frá tækinu 
gegnum barkann, moppan hitnar og þú nuddar svæðið 
með henni.  Engin efni eru notuð eingöngu hreint 
vatn.  Þessi aðferð gæti nýst þegar t.d steinsteyptir 
fl etir eru meðhöndlaðir.   Þessi aðferð er sögð ein sú 
skilvirkasta gegn myglusvepp í dag.  

Vonandi hefur þetta varpað einhverju ljósi á barát-
tunni gegn myglusveppnum frekar en að vekja upp 
fl eiri spurningar. Fyrst og fremst vill ég benda fólki á 
að kalla til kunnáttufólk í þessum efnum, sérstaklega 
ef þið treystið ykkur ekki í framkvæmdir sjálf.  Ef 
spurningar hafa vaknað skal ég reyna að svara þeim 
eins og unnt er.  Við stöldrum ekki lengi við þetta en 
tökum fyrir eitthvað annað skemmtilegt í næsta pistli.

-Björgvin Sigmar Stefánsson, húsasmíðameistari.
Greinin birtist fyrst í Kvennablaðinu, kvennabladid.is

Allt sem þú vildir vita um myglusvepp
...en varst of feimin(n) við að spyrja
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Jólatilboð

Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

Mundu eftir jólahandbók LyfjuGleðilegar gjafir 
í alla pakka
Lyfja hefur að bjóða gjafavöru í úrvali fyrir alla fjölskylduna. 

Hjá okkur færðu fallegar gjafir sem koma sér ávallt vel. 

Hver sem árstíðin er þá höfum við alltaf sama takmark: 

Við stefnum að vellíðan.

- Lifi› heil

www.lyfja.is

M

Með því að kaupa 
FRIÐARLJÓSIÐ 
styrkir þú hjálparstarf 
og um leið verndaðan 
vinnustað.
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LÁTUM

FRIÐARLJÓSIÐ
LÝSA UPP AÐVENTUNAÐVVEENNTTU

Auglýstu í siðasta Kópavogsblaði fyrir jól.
Auglýsingasíminn er: 8956406.  kfrettir@kfrettir.is



Breski miðillinn Kay Cook, sem starfar hjá 
Sálarrannsóknafélagi Íslands og er búsett hér 
á landi, fullyrðir að á lóðinni þar sem húsið 
Hamraborg 1  stendur, hafi áður fyrr verið 
bænahús eða samkomusalur þar sem hafi verið 
stundað mikið bænahald.  Engar heimildir eru 
til um slíkt.  Kay  segir að um leið og hún hafi 
komið í sal Sálarransóknarfélagsins, sem er á 
þriðju hæð hússins, hafi hún fundið sterkt fyrir 
jákvæðri orku sem hún tengir við bænahald. 
Undir þetta taka aðrir miðlar félagsins sem segja 
það ekki tilviljun hversu notalegt andrúmsloftið 
sé í sal Sálarransóknarfélagsins og reyndar í 

húsinu öllu.  Magnús Harðarson, forseti Sálar-
ransóknafélags  Íslands, segir að samkvæmt 
riti  Sögufélags Kópavogs um  kampa og breska 
herinn, sem kom út fyrr á þessu ári, komi fram 
að stór kampur hafi verið á þessu svæði á 
stríðsárunum 1941- 1943. 

„Ef einhverntímann er ærin ástæða til að 
biðjast fyrir, þá er það einmitt á stríðstímum,“ 
segir Magnús, og minnir á að miðlarnir Bíbí 
Ólafsdóttir og Þórhallur Guðmundsson verða 
með opin skyggnilýsingafund í húsakynnum 
félagsins, sunnudaginn 8. desember kl. 20:00.

Var bænahús í Hamraborg?
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Bæjarmolar

Nýtt aðalskipulag Kópavogs 2012 til 
2024 var samþykkt einróma á fundi 
bæjarstjórnar í vikunni. Í aðalskipulaginu 

er sett fram stefna bæjaryfirvalda um byg-
gðaþróun, landnotkun, byggðamynstur og 
samgöngu- og umhverfismál til ársins 2024. Lögð 
er meðal annars áhersla á þéttingu byggðar en 
áætlað er að íbúafjöldi bæjarins verði kominn yfir 
40 þúsund árið 2024. Miðað er við að fullgerðar 
verði um 300 íbúðir á ári þangað til.

Vinna við endurskoðun aðalskipulagsins hefur 
staðið yfir í um fjögur ár og hefur á þeim tíma 
verið leitað víðtæks samráðs við íbúa bæjarins. 
Fjölmargir fundir hafa verið haldnir í öllum 
hverfum Kópavogsbæjar og á vef bæjarins 
var á sínum tíma opnuð vefgátt þar sem leitast 
var við að virkja enn frekar íbúa til þátttöku í 
ferlinu. 31 athugasemd barst við sjálfa tillöguna 
á kynningartíma nú á haustdögum og var á 
lokametrunum unnið úr þeim.

Í aðalskipulaginu eru skilgreind nokkur 
þróunarsvæði sem skoða á nánar í framhaldinu en 
þau eru í Smáranum, að meðtöldum Glaðheimum, 

Auðbrekku og á Kársnesi. Einnig er í aðalskipu-
laginu gert ráð fyrir nýrri byggð í Vatnsendahlíð.

Í aðalskipulaginu er aukinheldur gert ráð fyrir því 
að nánar verði unnið að skipulagi í fimm hverfum 
bæjarins, þ.e.a.s í Kársnesi, Digranesi, Smáranum, 
Fífuhvammi og á Vatnsenda. Reiknað er með að í 
byrjun næsta árs verði m.a. fundað með fulltrúum 
hverfaráða þar sem farið verði yfir stöðu mála í 
hverfunum og skilgreind þau verkefni sem brenna 
á þeim.

Að lokum má geta þess að í aðalskipulaginu er 
gert ráð fyrir vistvænni brú yfir Fossvoginn, í 
samráði  við Reykjavíkurborg sem einnig hefur 
samþykkt nýtt aðalskipulag..

Aðalskipulag Kópavogsbæjar verður nú sent 
skipulagsstofnun til staðfestingar.

Á næstu dögum verður gengið frá samþykktum 
gögnum sem aðgengileg verða á vef 
Kópavogsbæjar. 

Nýtt aðalskipulag samþykkt einróma í 
bæjarstjórn. Brú yfir Fossvog samþykkt.

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

Kópavogsfréttir er ný upplýsinga- og fréttaveita fyrir Kópavogsbúa nær og fjær
sem á að endurspegla fjölbreytt og fjölskrúðugt mannlíf í Kópavogi. Það sem býr
að baki er áhugi okkar og umhyggja fyrir Kópavogi. Við vonumst til að fá að
njóta dyggrar aðstoðar Kópavogsbúa við að veita þessari fréttaveitu brautargengi.
 
Ritstjórnarstefna Kópavogsfrétta er eftirfarandi:
 
Kópavogsfréttir hafa sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi í Kópavogi; atvinnulífi,
framkvæmdum og framförum. Einnig eflingu byggðar og öllu því sem gerir Kópavog
sérstakan og jákvæðan bæ að búa í, starfa og heimsækja.
 
Kópavogsfréttir gerir þá kröfu til sveitarstjórnarmanna að þeir kappkosti að gera sitt
besta í störfum sínum í þágu íbúanna af heilindum og áhuga.
 
Kópavogsfrettir vilja stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa.

Útgefandi: ago.slf.

Netfang: audun@kfrettir.is

Heimasíða: kfrettir.is
Netfang: kfrettir@kfrettir.is

Auglýsingastjóri: Magnús Karl Daníelsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Landsprent ehf.

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Svona gæti brúin frá Kársnesi yfir í Fossvog litið út, 
samkvæmt tillögu í aðalskipulagi sem nú hefur verið 
samþykkt.



Sportið

 

Knattspyrnudeild Breiðabliks hefur 
heldur betur fundið fyrir auknum 
áhuga á íþróttinni eftir velgengni karla 

og kvennalandsliða Íslands á árinu. Deildin 
stendur nú frammi fyrir því að þurfa að kaupa 
tíma af Kópavogsbæ þar sem hefðbundin úth-
lutun dugar ekki til. Eysteinn Pétur Lárusson, 
framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar segir 
þetta vera eitt af skemmtilegu vandamálunum 
sem knattspyrnudeildin glímir við. Hugsa þurfi 
þessi mál nokkur ár fram í tímann ef þessi þróun 
heldur áfram. 

„Kópavogsbær hefur staðið sig vel í að byggja 
upp góða aðstöðu fyrir knattspyrnuna hér í 
bæ en sú uppbygging þarf að halda áfram. 
Kannski er næsta spurning sú hvort við þurfum 
ekki að fara að setja gervigras og flóðlýsingu 
á Kópavogsvöll og gera hann að upphituðum 
heilsársvelli sem nýtist þá öllum flokkum allan 
ársins hring,“ segir Eysteinn Pétur.

Daði Rafnsson, yfirþjálfari knattspyrnudeildar 
Breiðabliks segir að innan félagsins sé talað um 
aðra iðkendasprengju, og er þá vísað í þá fyrri 
sem varð veturinn 2008. Þá voru válynd veður 
í þjóðfélaginu og fólk virtist áfjáð í að koma 
börnum sínum í skjól íþrótta og tómstundastarfs. 

“Nú tengjum við þetta hins vegar við árangur 
landsliðanna og félagsins sjálfs undanfarin 
ár. Frá 2008 höfum við unnið stóra titla karla 
og kvennamegin og leikmenn okkar hafa náð 
eftirtektarverðum árangri erlendis og með 
landsliðunum. Þetta hefur skapað kjöraðstæður 

fyrir knattspyrnuáhuga í Kópavogi. Krakkar 
horfa upp til eldri iðkenda og finnst það 
eftirsóknarvert að vera Blikar. Að auki erum við 
heppin með aðstæður í Fífunni. Síðan starfsemin 
fluttist þangað að mestu leyti höfum við fundið 

fyrir auknum félagsanda,” segir Daði.  

Daði bendir einnig á að í samanburði við margar 
aðrar íþróttir er ódýrt að stunda knattspyrnu, 
sérstaklega fyrir yngstu börnin en iðkendum 
yngri en sex ára hefur fjölgað úr 120 í 240 á ör-
skömmum tíma. “Við vonumst til að fá einhverja 
tíma til viðbótar ef svo heldur áfram sem horfir. 
Við höfum gantast með það að kannski þurfi 
að fara að opna Vallagerðisvöll á ný og senda 
knatthallakynslóðina aftur á mölina. En í fullri 
alvöru þá liggur metnaður knattspyrnudeildar í 
að bjóða upp á bestu fáanlegu þjónustu sem völ 
er á og við munum áfram leggja okkur fram við 
að svo verði áfram.”

Önnur iðkendasprenging í Breiðablik
Árangur landsliðanna þýðir aukinn áhugi
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ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

uðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Gu Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

n Ellert Ingason
útfararþjónusta

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST



Sportið

Hróður knattspyrnudeildar Breiðabliks berst víða og það sem af er árinu hafa sjö leik-
menn félagsins verið fengnir til reynslu hjá erlendum knattspyrnuliðum. Kristinn 
Jónsson er nú hjá sænska liðinu Brommapojkarna og heimsótti um daginn Start í 

Noregi. Fyrirliðinn Finnur Orri Margeirsson var einnig þar á ferð hjá Sandefjord snemma á 
árinu. Sverrir Ingi Ingason hefur verið hjá hollenska liðinu Heerenveen og norska félaginu 
Viking Stavanger ásamt því að fara með Árna Vilhjálmssyni og Andra Rafni Yeoman til 
pólska stórliðsins Legia Varsjá eftir að tímabilinu á Íslandi lauk í haust. Ernir Bjarnason hefur 

heimsótt enska úrvalsdeildarliðið Norwich og dönsku meistarana í FC Kaupmannahöfn 
ásamt því að dvelja nýverið hjá Esbjerg. Félagi hans úr Íslandsmeistaraliði 3. flokks karla 
Alfons Sampsted tók þátt í móti með norska félaginu Haugasund og fór til reynslu hjá Club 
Brugge í haust. Leikmaður 2. flokks, Atli Fannar Jónsson fór svo til danska liðsins AGF í 
sumar en hann hefur nú skipt yfir í ÍBV.

Átta Blikar til reynslu erlendis á árinu

Sverrir Ingi Ingason er einn af átta Blikum sem hafa farið á reynslu hjá erlendu félagsliði á árinu.
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Íþróttaráð Kópavogs hefur ár hvert útnefnt 
íþróttafólk ársins en mun nú öðru sinni hafa 
tilnefningar bæjarbúa til hliðsjónar við val sitt.
Upplýst verður um útnefninguna á íþróttakarli 
og íþróttakonu Kópavogs á íþróttahátíð í Salnum 
í byrjun janúar.
Eyðublað fyrir tilnefningar er á vef Kópavogsbæjar. 
Frestur til að skila tilnefningum rennur út 
15. desember nk.

kopavogur.is

KÓPAVOGSBÚAR
Takið þátt í að velja 
íþróttafólk Kópavogs 20130
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Gospelguðsþjónusta í Kópavogskirkju  
föstudaginn 6. des. kl.20:00



Glycerine
23.995 (29.990) 

Ghost GTX
23.995 (29.990) 

Adrenaline GTX
22.995 (28.990) 

BIOM HIKE
27.992 (34.990)

BIOM TRAIL LADIES GTX
23.990 (29.990)

www.gongugreining.is

Atlas göngugreining hefur opnað glæsilega þjónustumiðstöð 
að Bæjarlind 4, Kópavogi undir nafninu „Eins og fætur toga“

Atlas göngugreining hefur undanfarin ár boðið upp á göngu- og hlaupagreiningar í 
íþróttamiðstöð ÍSÍ í Laugardal, auk þess að reka verslun með tengdar vöru á sama stað. 
Atlas göngugreining hefur verið einn stærsti söluaðili Asics og Brooks á Íslandi undanfarin ár og 
sérhæft sig í að selja tæknilegustu skó Ecco. 

Við erum sérfræðingar í fótum og í Bæjarlindinni bjóðum við fjölbreytta þjónustu fyrir fætur s.s. 
göngu- og hlaupagreiningu, auk þess sem fullkominn greiningarbúnaður er notaður til að velja 
skó eftir fótlagi og niðurstigi.

fótunum, úrval af stoðvörum, sjúkravörum og fylgihlutum.

Höldum fyrirlestra, námskeið og kynningar fyrir íþróttafélög, hlaupahópa, fyrirtæki og
félagasamtök. 

Opnunartilboð
20 % afsláttur af öllum vörum í verslun.
20 % afsláttur af gjafabréfum og ef þú kaupir 
gjafabréf fyrir kr. 15.000.- eða meira fylgir 
göngu- og hlaupagreining með ásamt 
Compressport sokkum að verðmæti kr. 8.480.-

Tímapantanir í síma 55 77 100

Sýnishorn af skóm úr verslun


