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Tímabært að laga Kópavogskirkju. Söfnun farin af stað.
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Nýtt og glæsilegt heilsuhús á smáratorgi

náttúrulegar vörur
svarið býr í náttúrunni
Smáratorg

vítamín & bætiefni
hollustuvörur í hæsta gæðaFlokki
Sími: 564-5666

oPiÐ: máN.–FÖS. KL. 11:00–18:30 LaU. KL. 12:00-18:00
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Kópavogsblaðið og kfrettir.is
Útgefandi: ago.slf - Lyngheiði 1 - 200 Kópavogi
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson - Sími: 899 3024
Netfang: audun@kfrettir.is
Heimasíða: www.kfrettir.is
Netfang: kfrettir@kfrettir.is
Prentun: Ísafold. Dreifing: Póstdreifing
Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.
Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi:
Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu
Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu
mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að
sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

Kópavogsfréttir:

Frestun á framkvæmd
útboðs líkamsræktarstöðva

F

ramkvæmdaráð
Kópavogsbæjar
samþykkti á fundi
sínum í vikunni að fara þess á
leit við samkeppnisyfirvöld að
framkvæmd útboðs á líkamsræktaraðstöðu í sundlaugum
í Kópavogi yrði frestað um
ótilgreindan tíma. Tvisvar
hefur verið farið í útboð
vegna líkamsræktaraðstöðu
í sundlaugum Kópavogs án
niðurstöðu. Framkvæmdaráð
sækir um þessa frestun nú þar
sem bærinn „hafi ekki markað
sér stefnu í lýðheilsumálum,“
eins og það er orðað, að því

Bæjarlífið:

Fjör á Kópavogsdögum

K

ópavogsdagar, menningarhátíð Kópavogsbæjar, hófust um helgina
með gjörningi listakonunnar
Eyglóar Benediktsdóttur.
Gjörningurinn Líf/Leaf felst í því
að hengja handmótuð postulínslauf á tré við Café Dix í Hamraborginni.

sagði ánægjulegt hversu margir
taka þátt í Kópavogsdögum í
ár. „Að þessu sinni var auglýst
eftir þátttöku listamanna og
niðurstaðan er öflugri hátíð en
undanfarin ár. Þá er ókeypis inn
á flesta viðburði þannig að allir
eiga að geta notið Kópavogsdaga.“

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri í Kópavogi setti hátíðina. „Það er vel við hæfi að fá
leikskólabörn til liðs við
okkur í gjörningi sem fjallar um
minningar bernskunnar,“ sagði
hann við tækifærið. Ármann

Þetta er í ellefta sinn sem
Kópavogsdagar eru haldnir en
hátíðin stendur til sunnudagsins 11. maí. Ljóð fljóta í
sundlaugum bæjarins og
Karlakór Kópavogs ætlar að
vera á rúntinum í dag og

syngja fyrir gesti víða um bæ. Á
síðasta degi hátíðarinnar verður
upplýst um útnefningu heiðurslistamanns og bæjarlistamanna.
Athöfnin fer fram í Gerðarsafni.
Lista- og menningarráð hefur
frá árinu 1988 valið heiðurslistamann en í fyrsta sinn nú eru
jafnframt útnefndir bæjarlistamenn. Með fyrrnefnda valinu er
verið að heiðra listamann fyrir
ævistarf en með síðarnefnda
valinu er verið að velja efnilega
listamenn til að sinna ákveðnu
fræðslu – og menningarstarfi.

er heimildir Kópavogsfrétta
herma. Samningur bæjarins
við Gym heilsu rennur út í
mars 2015. Frestun á framkvæmd útboðsins mun því
væntanlega tryggja Gym
heilsu afkomu í lengri tíma.
Undirskriftarsöfnun gegn
breyttu rekstrarfyrirkomulagi
líkamsræktarstöðvana fór í
gang í bænum og voru um
þrjú þúsund undirskriftir
bæjarbúa afhentar Ármanni
Kr. Ólafssyni, bæjarstjóra,
í gær.

Postulínslaufin sem sett eru upp í gjörningnum Líf/Leaf fá að
hanga áfram eftir að Kópavogsdögum lýkur.

Eygló Benediktsdóttir setur postulínslauf á tré við Café
Dix í Hamraborg í gjörningngum Líf/Leaf sem er hluti
af Kópavogsdögum. Gjörningurinn heldur áfram í dag,
laugardag og geta gestir og gangandi tekið þátt.

Skólamál:

Arnar Örn nýr formaður NMK

Þ
Vertu einstök – eins og þú ert

Smart föt, fyrir smart konur
Stærðir 38-58
stærðir 38-52
my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

ann 10. apríl
síðastliðinn hélt
Nemendafélag
Menntaskólans í Kópavogi árshátíð í samvinnu við Menntaskólann í Kópavogi í
íþróttahúsinu Digranesi. Mikil aðsókn var á
árshátíðina og skemmtu
gestir sér virkilega vel.
Í árshátíðarvikunni
hefur myndast sú hefð
í MK að kosningar fari
fram fyrir næsta skólaár.
Ný stjórn nemendafélagsins var kjörin, og
í henni sitja Arnar Örn
Ingólfsson, formaður,
Bjarni Haukur Magnússon, ritari, Metúsalem
Björnsson, gjaldkeri og
Arnar Örn nýr formaður NMK.
Berglind Þóra Braga-

dóttir, margmiðlunarstjóri Aðspurður
segist Arnar vera
spenntur fyrir næsta
skólaári, en á
síðustu árum hefur
félagslífið verið í
mikilli uppsiglingu.
Arnar segist ætla að
halda þeirri uppbyggingu áfram.
Undirbúningur er
strax hafinn fyrir
næsta ár, en busaballið verður
snemma á næsta
ári og sömuleiðis
móttökudagur fyrir
nýnema og nýnemaferð. Næst á dagskrá
í skólanum eru hins
vegar langir dagar
sem fara í próflestur
og lærdóm.
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Áfram konur
í Kópavogi!
Karen Halldórsdóttir
MA mannauðsstjórnun
3. sæti

Margrét Friðriksdóttir
skólameistari MK
2. sæti

Margrét Björnsdóttir
forseti bæjarstjórnar
6. sæti

Hjördís Johnson
kynningarstjóri
4. sæti

Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi skipar konum í fremstu röð á framboðslista sínum.
Þær Margrét Friðriks, Karen, Hjördís og Margrét Björns munu reynast verðugir fulltrúar í bæjarstjórn
Kópavogs á næsta kjörtímabili. Þær vilja hitta konur í Kópavogi á tveimur fundum og ræða málefni
og framtíð okkar fallega bæjarfélags.
Fundirnir eru:
14. maí – hádegisverðarfundur klukkan 12 að Hlíðarsmára 19
23. maí – konukvöld klukkan 17 í félagsheimili Ýmis siglingaklúbbs Kópavogs

Nánari upplýsingar á xdkop.is
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Táknmynd Kópavogs liggur undir skemmdum:

Tímabært að laga Kópavogskirkju.
Söfnun farin af stað
K

ópavogskirkjan, táknmynd Kópavogs, er
„fjarska“ falleg en þegar
gengið er upp að henni má sjá
að byggingin er farin að láta
á sjá. Kársnessöfnuður, einn
fámennasti söfnuður höfuðborgarsvæðisins, á og rekur
kirkjubygginguna en hefur
skort fjármagn á síðustu árum
til að sinna viðhaldi hennar.
„Í ákveðnum áttum getur gefið
verulega á kirkjuna. Hún er
auðvitað á einu besta og
fallegasta bæjarstæði landsins
en hún er berskjölduð fyrir
veðrum og vindum,“ segir Ásta
Ágústsdóttir, djákni Kópavogskirkju. Sjá má vatn vætla úr

sprungum og Ásta bendir á að
leki sé víða innandyra. Þeir
Sigurður Arnarson, sóknarprestur og Guðmundur Jóhann
Jónsson, formaður sóknarnefndar, bæta því við að það sé
komi tími til að stofnuð verði
Hollvinasamtök um Kópavogskirkju. Stjórnmálamenn
láta taka myndir af sér með
kirkjuna í bakgrunni á tyllidögum og kirkjan er það sem
Kópavogsbúar tengja hvað mest
við sem sitt sameiningartákn.
„Kirkjan var reist hér á Borgarholtinu á árunum 1958 – 1962
og þá voru hugmyndir að hún
yrði klædd með kopar. Af því
varð ekki en hins vegar var
Guðmundur Jóhann Jónsson, form. sóknarnefndar, Ásta Ágústsdóttir, djákni, og sr. Sigurður Arnarson, sóknarprestur.

byggingin aldrei einangruð. Það
getur því orðið kalt á veturna,“
segir Sigurður. „Okkur hefur
dottið í hug, svona í gamni,
að reka pelsaleigu samhliða
kirkjustarfinu en svona í alvöru
talað þá gengur það ekki lengur að hafa kóra hér og annað
starfsfólk þjóna hér í úlpum og
þykkum peysum eða fyrir
kirkjugesti að mæta þannig
klædd.“
Sá sem þetta ritar fermdist í
Kópavogskirkju fyrir sléttum
þrjátíu árum og tekur eftir að

Tónleikar Samkórs Kópavogs í Digraneskirkju sunnudaginn 11. maí kl. 17:00:

Vorið vaknar

S

amkór Kópavogs heldur
sína árlegu vortónleika
á afmælisdegi Kópavogs
sunnudaginn 11.maí kl. 17:00.
Efnsskrá tónleikanna er fjölbreytt og skemmtileg og kemur
úr ýmsum áttum. Má þar nefna
lög eftir íslensku tónskáldin
Jórunni Viðar og Jón Ásgeirsson

Stjórnandi kórsins er Friðrik
S.Kristinsson en hann tók við
stjórnun hans á liðnu haust.
Kórfélagar eru nú um fimmtíu
talsins.
Miðasala á tónleikana er á vef
kórsins: www.samkor.is og
við innganginn. Miðaverð er

Samkór Kópavogs æfir nú stíft fyrir vortónleikana.

og bresku tónskáldin Andrew
Loyd Webber og Johan Rutter.
Orgel og píanóleikari á
tónleikunum er Lenka Matéóva
og einsöngvari með kórnum er
Jóhanna Linnet, sópran.

kr. 2.500. Bæjarbúar og
aðrir eru hvattir til að sækja
tónleikana og eiga ánægjulega
stund með Samkór Kópavogs á
afmælisdegi bæjarins.

gólfefni eru nánast þau sömu.
„Sumir segja að hér sé sama
lyktin,“ segir Sigurður sóknarprestur, kankvis, og bætir því
við að víða sé leki meðfram
gluggum sem eru úr krossviði
og hafa ekkert þan. Þá þarf
að lagfæra sem og steypuskemmdir að utan. „En þetta er
ekki öll sagan því við þurfum að
láta gera við sprungur til dæmis
í veggjum við predikunarstól að
jafnaði einu sinni í mánuði yfir
vetur. Það er því oft búið að
vera að spasla og mála með

Kosningar 2014:

Næstbestiflokkurinn og
sundlaugavinir bjóða fram
Ágætu Kópavogsbúar!
Næstbestiflokkurinn og
sundlaugavinir bjóða fram til
bæjarstjórnarkosninga í vor.
Eitt helsta baráttumál Næstbestaflokksins fyrir síðustu
kosningar var lengdur opnunartími í sundlaugum Kópavogs
sem hafði verið styttur verulega 2010. Á árinu 2011 dró
verulega úr aðsókn í laugarnar okkar og með talsverðu
harðfylgi tókst okkur í Næstbesta að færa opnunartímann
til fyrra horfs að mestu leiti.
Það var eins og við manninn
mælt; aðsóknin tók að glæðast
að nýju og hefur nú náð fyrri
hæðum. Undanfarin 17 ár hefur
okkur boðist einstakur kostur
á ódýrri líkamsrækt í samstarfi
við prýðilegt fyrirtæki sem
hefur ekki bara fært sundlaugunum fjárhagslegan
ávinning, heldur það sem
er mest um vert; íbúum
vellíðan og betri heilsu. Þetta
fyrirkomulag hefur komið sér

einkar vel fyrir elstu sundlaugargesti sem hafa notið
góðra kjara í líkamsrækt
sundlauga Kópavogs. Þetta
samstarf er nú í uppnámi sem
öllum notendum sundlauganna
er vel kunnugt um. Fulltrúar
Næstbesta munu leggja allt sitt
af mörkum svo kópavogsbúar
geti í framtíðinni gefist kostur
á ódýrri líkamsrækt í okkar
stórkostlegu sundlaugum.
Það er loforð sem við munum
standa við. Við viljum bæta
um betur og endurvekja það
fyrirkomulag sem var fyrir 2010
að bjóða íbúum Kópavogs sem
eru eldri en 67 ára gjaldfrálsan
aðgang að sundlaugunum.
Sundlaugarnar eru langt því
frá okkar eina baráttumál. Við
leggjum til samvinnu á breiðum
grunni í öllum málaflokkum.
Samvinnu milli sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu í félagsþjónustu og skólamálum. Samvinnu milli leik og grunnskóla og annarra stofnana

skammtímalausnum sem duga
skammt,“ segir Sigurður. „Það
er ýmislegt sem þarf að gera en
fyrst þarf að hlífa byggingunni
fyrir veðrinu og laga skemmdir.
Það verður kostnaðarsamt.
Guðmundur Jóhann, formaður
sóknarnefndar, bætir við: „Þess
vegna biðlum við til einstaklinga og fyrirtækja nú með
söfnun.“
Söfnunarreikningurinn er:
536-14-400098.
Kennitala 691272-0529.

bæjarins og betri samvinnu
við ríkisvaldið í veigamiklum
málum sem nú eru í uppnámi.
Við leggjum til að kjör starfsmanna bæjarins sem lægst
laun hafa verði bætt. Við leggjum til úrbætur í mannréttindamálum, sérstaklega þeim
sem snúa að innflytjendum.
Við leggjum til úrbætur í
húsnæðismálum sérstaklega
í félagslega leiguíbúðakerfinu
en einnig, sem skiptir ekki
síður miklu máli á almennum
markaði og fyrir leigendur.
Á næstu vikum munum við
kynna nánar tillögur okkar
sem við leggjum í ykkar dóm
á kjördegi þann 31.maí n.k.
Við bjóðum fram lista óvenjulegra kópavogsbúa sem hafa
engin bein hagsmunatengsl
við fyrirtæki, stofnanir,
félagasamtök eða stjórnmálaflokka í bænum. Okkar
eina hugsjón er að vinna að
hagsmunum allra í Kópavogi.
Vonandi takið þið vel á móti
okkur.
Hjálmar Hjálmarsson,
frambjóðandi Næstbestaflokksins
og sundlaugarvina.
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SterKur leiðtogi
fyrir öflugt bæjarfélag
fyrir enn

Betri

Kópavog

Birkir Jón Jónsson 1.sæti

Betra frístundakort
40 þúsund á hvert barn
20 þúsund á hvern eldri borgara
gildir í alla frístundaiðkun,
hjá íþróttafélögum, í tónlistarnám
og sund ásamt annarri
viðurkenndri tómstundaiðkun
Einfalt rafrænt umsóknar- og greiðslukerfi

Betri skólar
boðið upp á aðstoð við að ljúka
heimanámi í skólanum
Systkinaafsláttur hækkaður
Dægradvöl barna endurskoðuð og bætt
aukum fjölbreytni leikskóla. fleiri uppeldisstefnur boðnar velkomnar
leikskólagjöld lækki til samræmis við það
besta sem gerist á höfuðborgarsvæðinu

Betri húsnæðislausnir
lóðaverð minni íbúða lækki
Sjálfbær samvinnuleigufélög
fjölga félagslegum íbúðum
tryggja stöðugt framboð lóða

Betri lífsgæði

Fögnum aFmæli kópavogs
og opnun kosningaskrifstofu Digranesvegi 12,
sunnudaginn 11 maí kl. 13-16.
allir hjartanlega velkomnir.
Skemmtun, veitingar og góðir gestir.

fleiri gæðastundir fyrir fjölskylduna
Minna skutl eftir skóla,
bætum samgöngur og samhæfum
skólastarfið frístundum
Hærra framlag til foreldra með börn
hjá dagforeldrum
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FÓTBOLTASUMAR
BREIÐABLIKS

Breiðablik, meistaraflokkur karla:

Hópurinn lítur mjög vel út!
- Finnur Orri Margeirsson, fyrirliði meistaraflokks
karla skrifar:
Kæru Blikar:
Nú fer spennan að aukast fyrir
komandi tímabil og eru leikmenn sem og stuðningsmenn
orðnir spenntir fyrir knattspyrnusumrinu. Við förum með
miklar væntingar inn í sumarið
og erum mjög bjartsýnir á
að það verði gott.

Talsverðar breytingar
á hópnum
Í vetur hafa orðið talsverðar
breytingar á hópnum, góðir
menn hafa farið og leitað á
önnur mið og aðrir hafa komið
inn og styrkt hópinn. Við fengum tvo góða menn að utan, þá
Stefán Gíslason og Arnór Svein
Aðalsteinsson sem allir þekkja.
Varnarmennirnir Damir Muminovich og Jordan Halsman hafa
einnig gengið til liðs við okkur

Finnur Orri Margeirsson, fyrirliði Breiðabliks.

auk þess sem margir ungir og
efnilegir hafa gengið upp í
meistaraflokkinn og hafa þeir
allir fallið mjög vel inn í hópinn.

Atlantic Cup og framfarir
í borðtennis
Undirbúningurinn fyrir mótið
hefur verið góður og höfum
við markvisst unnið að því að
bæta leik okkar í allan vetur.
Í ár var ákveðið að breyta til
og fara í æfingaferðina aðeins
fyrr á árinu en oft er gert. Við
fórum á Atlantic cup í Portúgal
í byrjun febrúar og dvöldum
þar í 10 daga. Þetta var sterkt
æfingamót þar sem mörg góð lið
tóku þátt en þau voru að klára
sinn undirbúning fyrir komandi
tímabil. Á mótinu spiluðum við
á móti Mattersberg frá Austurríki, FC. Midtjylland og FC.

Kaupmannahöfn frá Danmörku
og gengu þessir leikir vel.
Liðið kom sterkara til baka
eftir þessa ferð og við vorum
ánægðir með úrslitin sem við
náðum á mótinu. Einnig varð
gífurleg bæting í borðtennisleik
manna þarna úti, þar sem spilað
var í öllum frístundum.

Glampandi sól og góður
stuðningur
Lokaundirbúningur er að hefjast
nú þegar þetta er skrifað og lítur
hópurinn mjög vel út. Við
setjum okkur háleit markmið
fyrir sumarið og er full ástæða
til að búast við góðu sumri.
Stuðningur frá fólkinu í kringum
klúbbinn er ómetanlegur og
hvetjum við alla til þess að mæta
og styðja liðið frá fyrsta leik.
Von er á glampandi sól og góðu
veðri í allt sumar þannig að það
verður engin ástæða fyrir því að
láta sig vanta á völlinn. Hlakka
til þess að sjá alla á vellinum í
sumar og saman myndum við
góða stemmingu á hverjum leik.

Ljósmynd: Helgi Viðar.

Breiðablik, meistaraflokkur kvenna:

Stefnum á titil í sumar
- Rakel Hönnudóttir skrifar fyrir hönd leikmanna
meistaraflokks kvenna:

w w w. t o n l i s t a r s k o l i . i s

Námsbraut
í rytmískri tónlist

Þ

á fer að líða að því að
Pepsí deild kvenna
hefjist. Við stelpurnar í
Breiðablik erum búnar að æfa
vel í vetur og lentum meðal
annars í 2. sæti í lengjubikarnum og unnum nú síðast meistarar meistaranna sem er leikur
milli íslandsmeistara og bikarmeistara síðasta árs.
Við ætlum okkur að gera betur
í ár en í fyrra og þurfum við á
ykkar stuðningi að halda.
Ungum fótboltstjörnum og
snillingum finnst gaman að fara

á leiki og sjá hvað bíður þeirra
ef þau eru dugleg að æfa sig.
Það að spila fyrir fulla stúku af
fólki gefur okkur auka kraft og
vonast ég til að sjá sem flesta
þar í sumar. Mig langar að
benda á að það er frítt á leiki
hjá okkur á Kópavogsvelli og
þessvegna er ekkert því til
fyrirstöðu að koma með alla
fjölskylduna og hvetja okkur
áfram.
Fyrir hönd meistaraflokks kvenna
í Breiðablik, Rakel Hönnudóttir.

Námsbraut í rytmískri tónlist verður í boði í Tónlistarskóla
Kópavogs frá og með næsta skólaári.
Kennarar verða Ástvaldur Traustason, Sunna Gunnlaugsdóttir, Ásgeir Ásgeirsson,
Valdimar K. Sigurjónsson og Scott McLemore. Kennslugreinar eru píanó/hljómborð,
rafgítar, rafbassi/kontrabassi, trommusett, samspil og tónfræðagreinar.
Námið verður byggt upp fyrir nemendur á öllum námstigum.
Umsóknir um námsvist þurfa að berast skólanum fyrir 19. maí næstkomandi.
Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar eru á vefsíðu skólans, tonlistarskoli.is.
Skólastjóri.

Tónlistarskóli Kópavogs er einn af stærri tónlistarskólum landsins og er eini tónlistarskólinn í Kópavogi sem býður upp á
heildstætt nám í grunn-, mið- og framhaldsnámi í öllum helstu greinum hljóðfæraleiks, söngs og tónfræða samkvæmt
námskrá. Í skólanum eru vel menntaðir kennarar, kennsla fræðigreina er vel skipulögð frá byrjun og öll umgjörð hins
faglega starfs er metnaðarfull.

Blikarnir stefna hátt í sumar.
Ljósmynd: Helgi Viðar
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FÓTBOLTASUMAR
HK

HK, meistaraflokkur kvenna:

Áfram HK/Víkingur
- Karen Sturludóttir, fyrirliði meistaraflokks kvenna skrifar:
Kæru HK-ingar:
Nú er fótboltasumarið að byrja
og við stelpurnar i HK/Víkingi
ætlum okkur að komast upp
í úrvalsdeildina aftur því þar
eigum við heima. Við erum með
ungt og efnilegt lið í bland við
eldri og reynslumeiri leikmenn.
Hópurinn samanstendur af
stelpum sem hafa leikið með HK
og Víking upp alla yngri flokka
félaganna. Nú þurfum við á
ykkur að halda og við hvetjum
sem flesta til þess að mæta í
sumar og sýna stuðning í verki.
Við leikmenn, stjórn og þjálfarar
hjá meistaraflokki HK/ Víkingi
höfum undirbúið okkur gríðarlega vel fyrir knattspyrnutímabilið 2014 sem nú er að hefjast.
Mikil tilhlökkun er hjá öllum
þeim sem að félaginu koma og
er það okkar trú að með ykkar
stuðning og okkar vilja náum
við settu marki og látum ljós
okkar skína í sumar.
Með vinsemd og virðingu, Karen
Sturludóttir fyrirliði HK/Víkings

Karen Sturludóttir, fyrirliði HK/Víkings.
Ljósmynd: Óðinn Þórarinsson

Ljósmynd: Óðinn Þórarinsson
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FÓTBOLTASUMAR HK
HK, meistaraflokkur karla:

„Tilbúnir fyrir baráttuna í sumar.“
- Beitir Ólafsson, fyrirliði meistaraflokks karla skrifar

H

K vann sér aftur sæti í
1. deild eftir tveggja ára
fjarveru og er mikil tilhlökkun innan raða liðsins; hjá
okkur leikmönnum, þjálfurum og stjórn að takast á við
sumarið. Við vonumst eftir
miklum stuðningi frá Kópavogsbúum, iðkendum í HK og foreldrum í sumar.
HK er einn stærsti íþróttaklúbbur landins hvað iðkendur
varðar og er knattspyrnudeildin
ein sú stærsta. HK liðið er mikið
breytt frá því í fyrra og verður
spennandi bæði fyrir HK-inga og
knattspyrnuáhugafólk að fylgjast með gengi liðsins.
Þorvaldur Örlygsson tók nýlega
við sem þjálfari HK fyrir
komandi tímabil. Aðstoðarþjálfarinn, Jóhann Inga, er
HK-ingum vel kunnugur enda
lék hann lengi vel fyrir meistaraflokk karla í HK.

Heimavöllur okkar í sumar
verður Kórinn. Þar má alltaf
búast við toppaðstæðum til
fótboltaiðkunar. Kórinn er eitt
stærsta íþróttarmannvirki landsins og eru endalausir
möguleikar þar. Það verður
gaman að fylgjast með uppbyggingu HK í nýju hverfunum
í kring í nánustu framtíð.
HK er klúbbur með ákveðin og
skýr markmið. Þjálfarar og
leikmenn ætla sér árangur í
sumar. Við höfum lagt hart að
okkur í vetur til að gera okkur
tilbúna fyrir baráttuna í sumar
og verður ekkert gefið eftir.
Kórinn verður okkar vígi og
hvetjum við alla HK-inga,
iðkendur og foreldra til að mæta
á leiki í sumar og styðja sitt lið.
Gerum þetta sumar skemmtilegt
og gerum það saman.
Fyrir hönd leikmanna meistaraflokks
karla í HK: Beitir Ólafsson, fyrirliði.

Þorvaldur Örlygsson þjálfari HK:

„Töluverðar breytingar
á hópnum“

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

131280

Beitir Ólafsson, markmaður og fyrirliði HK.

Þorvaldur Örlygsson, þjálfari meistaraflokks HK.

Njóttu lífsins
í sundlaugum Kópavogs
Frá 1. maí er opið
virka daga: 06.30–22.00
um helgar: 08.00–20.00
Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470
Sundlaugin Versölum
Versölum 3
Sími 570 0480

Sund er dásamleg líkamsrækt, hvort
sem þú vilt ná þér í holla hreyfingu,
slökun og vellíðan í þægilegu umhverfi
eða bara busla og skemmta þér!
Sundlaug Kópavogs og Sundlaugin
Versölum bjóða frábæra aðstöðu,
vatnsrennibrautir og heita potta.
Komdu í sund!

kopavogur.is

Þ

að hefur farið mikil
vinna í vetur að sníða
stakk eftir vexti. Við
erum að mæta til leiks í
fyrstu deild á ný með mikið af
nýjum mannskap. Bæði eru
að koma inn strákar sem við
höfum fengið annars staðar
frá en og svo drengir úr
2. og 3. flokkum,“ segir Þorvaldur Örlygsson, þjálfari HK.
Nú mun HK leika heimaleiki sína í sumar í
Kórnum, einu glæsilegasta knattspyrnumannvirki
landsins. Verða það ekki
viðbrigði?
„Jú, vissulega. Við erum að
læra að nýta okkur þessa
aðstöðu. Það er stórt stökk
fyrir klúbbinn að spila í
Kórnum. En hér er frábær
aðstaða fyrir áhorfendur og
leikmenn og svo er gervigrasið orðið það gott að fótboltinn verður bara betri. En
ef menn hafa áhuga á
náttúruöflunum þá er

kannski best að opna bara
dyrnar og hleypa íslensk
a rokinu inn,“ segir Þorvaldur
og hlær. „Framtíðarplan HK
er auðvitað að vera með
stúku og keppnisvöll utandyra en þróunin er orðin sú
að gervigrasið hentar ákaflega vel íslenskum aðstæðum,
hvað sem menn tauta og
raula. Auk þess er nýting
mannvirkja miklu mun
hagkvæmari og skynsamari,
að mínu mati.“
Hvað með markmið HK
fyrir sumarið?
„Við erum nýkomnir upp í
fyrstu deild á ný og menn
setja auðvitað markið hátt.
En við tökum eitt skref í einu
á meðan við erum að byggja
upp nýtt lið á góðum grunni.
Við ætlum okkur að vera samkeppnishæfa við öll lið út allt
mótið og munum leggja okkur
fram í hverjum einasta leik,“
segir Þorvaldur Örlygsson,
þjálfari HK.
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f u j i b i k e s . c om

TRAVERSE
Any Terrain

Any Com mute

A n y

D i s t a n c e

Fuji Traverse er hentugt alhliða reiðhjól
jafnt í stuttar sem langar ferðir. Hayes vökva
diskabremsur. Shimano DEORE gírbúnaður. Suntour
frammdempari með vökvalæsingu.

Hvellur.Com – G.Tómasson
ehf, Smiðjuvegi 30 - 200
Kópavogur – Iceland, http
://www.hvellur.com,

Traverse_CS6.indd 1

hvellur@hvellur.com Tel:
+354-5776400 Fax: +35
4-5776401

25.03.2013 12:12:10
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Kosningar 2014:

Kosningar fólksins?

H

efur þú áhuga á stjórnmálum eða finnst þér að
allir hinir eigi að hafa
það, eða bara þessir fáu sem
bjóða sig fram á sérstökum
listum? Um hvað snýst pólitík
í dag?
Það er komið að þessum tíma, á
fjögurra ára fresti fylkjast ungir
sem aldnir á kjörstað, eins og
býflugur sem koma heim í búið
sitt . Það eru um það bil fjórir
flokkar kjósenda sem þangað
mæta:
• þeir sem vilja refsa stjórn
málamönnum síðasta 		
kjörtímabils.
• þeir sem velja alltaf það
sama.
• þeir sem mæta og skila auðu
sem “statement” á að ekkert
sé almennilegt í boði fyrir þá.
• þeir sem raunverulega
leggja niður fyrir sig stöðu
mála, líta yfir farinn með
opnum huga, skoða hvað
er í boði - kynna sér menn
og málefni og velja það sem
þeim þykir bitastæðast

hverju sinni og líta á
kosningar sem þeirra leið til
að hafa raunveruleg áhrif.
Síðasttaldi hópurinn er auðvitað
sá skemmtilegasti
og er jafnframt sá
óútreiknanlegasti.
Mest gaman væri nú
að hann væri stærsti
hluti kjósenda, því
hann hefði áhrif á
hegðun og frammistöðu stjórnmálamanna heilt yfir
kjörtímabilið.

í sólina og urðu að steini, þá
skiptir engu máli hvort nýtt fólk
heldur um stjórnvölinn, gamla
undiraldan er ávallt sú sama og
sveitarstjórnarmenn þeirra flokka eru bundnir ákvörðunum flokkanna í landsmálum.
Það getur verið slæmt þar
sem hagsmunir sveitarfélaga
geta sannarlega stangast á við
hagsmuni ríkis og
sveitarfélög hafa
oftar en ekki lotið
í lægra haldi við
ákvarðanir ríkis. En
andmælaréttur þeirra
verður máttlaus ef
flokkatengslin eru
sterk.

Við þurfum að vera
óhrædd að breyta
Rannveig Ásgeirsdóttir.
Að vera skuldbundmálefnum í takt við
inn stjórnmálaflokki
tímann og áttum
með formlegri skráningu og
okkur á því strax að kosningagjaldtöku hefur oft í för með sér loforð eru svo ótrúlega úrelt
að menn kjósa hann alveg sama
fyrirbæri. Enda eru kosningahvað. Formföst stefnuloforð stundum ósköp venjuleg
skrá landsflokksins meitluð
dagleg rekstrarmál.
í stein í örófir alda skal blífa
þó þjóðfélagið breytist og
Svo merkilegt sem það kann
mennirnir með. Og það er engu
að sýnast þá myndi lífið halda
líkara sem sumir flokkar séu
áfram og bæjarfélagið rúlla þótt
eins og tröllin sem ráfuðu út
engir pólitíkusar sætu þar við

stjórn. Reikningar væru
greiddir, gjöld innheimt, götur
lagaðar, gangstígar sópaðir,
sundlaugar vaktaðar, börnum
kennt og félagsleg vandamál
leyst. Starfsfólk bæjarins gerir
alla þessa hluti á hverjum degi
og það þarf ekki að lofa að
vinna vinnuna sína á fjögurra
ára fresti. Það er hlutverk
stjórnmálamanna í sveitarstjórn
að marka stefnu fyrir sveitarfélagið og móta framtíðarsýn og
það er reyndar svolítið óþolandi
að það þurfi að kjósa um nýja
og mismunandi framtíðarsýn á
fjögurra ára fresti því hún á að
vera fullkomlega skýr og einföld
og ávallt sú sama.:
Stjórnmálamenn eru í þjónustu
fólksins og eiga að vera góðar
fyrirmyndir þeirra og starfsmanna bæjarins, góðir leiðtogar sem hafa hag fólksins í
bænum í fyrsta sæti. Þeir eru
skyldugir til að fara vel með
fjármuni bæjarins og vera virkir
í upplýsingu við bæjarbúa og
gefa þeim kost á að vera með
í ráðum í ákvarðanatöku. Það
ætti að vera eðlilegasti hlutur
að upplýsa bæjarbúa í hverjum
mánuði hvernig staða bæjarins
er hverju sinni með einföldum

skiljanlegum hætti og sýna t.d.
hversu miklum fjármunum er
varið í einstaka málaflokka. Það
er því gott að hafa þumalputtareglu fyrir kosningar:
Varist gömul kosningaloforð
frá fyrri árum. Ef þau eru á
stefnuskrá flokks fleiri en eitt
kjörtímabil þá má líkja þeim við
flíkina í skápnum sem er þú ert
löngu hætt/ur að passa í og ættir
að henda.
Landsmálin eiga ekki að lita
sveitarstjórn því það verður
engin alvöru barátta fyrir málum
okkar.
Hugsið jákvætt og skapandi,
munið að starfsfólk bæjarsins
okkar á skilið að fá skemmtilega, jákvæða og víðsýna samstarfsmenn.
Það væri æðislegt að fá ókeypis
í hitt og þetta, en málið er bara
að það er ekkert til sem heitir
ókeypis.
Munið að það er munur á að
þekkja fortíðina og að lifa í
henni og vænlegra er að setja
mark sitt á framtíðina. Við

Kosningar 2014:

þjónustuíbúðir
fyrir eldra fólk

M

engar slíkar
álefni
íbúðir. Í bæneldra
fólks
um er hinsvegar töluvert
hafa verið
af húsnæði sem
nokkuð til umbyggt hefur
ræðu að undanverið sérstakförnu, einkum
lega með þarfir
vegna augeldra fólks í
ljósrar þarfar á
huga. Þar nægir
úrræðum í búað nefna íbúðir
setu og þjónvið Sunnuhlíð,
ustumálum
við Gjábakka
eldra fólks.
og í Boðaþingi.
Það eru gömul
Tryggjum fólki
sannindi og ný
þá þjónustu
að öll viljum
Ólafur Þór Gunnarsson,
sem það vill
við geta búið
oddviti Vinstri grænna.
Bærinn ætti að
við öryggi.
eignast íbúðir
Fyrir eldra fólk
þar sem væri boðið upp á
felst öryggi oftast í því að
sólarhrings vakt, og aðgengi
geta fengið þá þjónustu sem
að annarri þjónustu væri
maður þarf, þegar maður þarf
tryggt. Fyrirmyndir eins og í
á henni að halda. Flestir eldri
Seljahlíð í Reykjavík eru
einstaklingar kjósa sjálfstæða
þegar til og hafa gefist mjög
búsetu svo lengi sem það er
mögulegt. Sveitarfélag eins og vel. Með aukinni þjónustu
Kópavogur á að gera það sem minnkar hvatinn til að
sækja um stofnanavistun, fólk
það getur til að tryggja að svo
heldur lengur sjálfstæði sínu
geti orðið. Þetta er hægt að
og stuðningur til að standa á
gera með bættri
eigin fótum er mun jákvæðari
heimaþjónustu og heimaheldur en búseta á stofnun.
hjúkrun, en einnig með því að
Við eigum að gera myndarlegt
tryggja að búsetuúrræði sem
átak í þessum efnum, þannig
henta veiku eldra fólki séu til
gerum við Kópavog að samreiðu.
félagi fyrir alla.

Kópavogsbær á engar
þjónustuíbúðir.
Þjónustuíbúðir hafa lengi
verið til, en Kópavogsbær á

Ólafur Þór Gunnarsson,
öldrunarlæknir og oddviti VG.
og félagshyggjufólks.
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Jöfnum aðstöðu barna
Höfnum gjaldtöku í leik- og
grunnskólum#
Leikskólinn er fyrsta skólastigið
Leikskólagjöld verði afnumin í
áföngum#
Öll börn fái tækifæri
Íþrótta- og tómstundaiðkun í
tengslum við dægradvöl#
Margrét Júlía og Ólafur Þór, oddvitar VGF"

X-V!
SAMFÉLAG FYRIR ALLA#

Miðborgarstemning á UNO
- matur og vín á góðri stundu
Kokkarnir á UNO
kunna svo sannarlega
að færa íslenskt úrvalshráefni í miðjarðarhafsbúning og þessi
notalegi veitingastaður í hjarta borgarinnar skapar
fallega umgjörð fyrir stefnumót og góðra vina fundi.
Glas af prosecco gleður á undan máltíð sem svíkur
engan, enda UNO búinn að skipa sér í fremstu röð
veitingahúsa í Reykjavík.
Eldhúsið er opið

17:00 til 23:00 sunnudaga til fimmtudaga
17:00 til 00:00 föstudaga og laugardaga

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

MATUA SAUV BLANC
- Nýja Sjáland
Ferskt vín með þroskuðum greip og
ananas í bland við grösugri tóna,
jafnvel grænan aspars

Montalto Pinot Grigio
- Sikiley
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling,
þurrt, fersk sýra. Pera, melóna, sítrus.

Brio bláskel
Kræklingur, Brio bjór, chorizo, hvítlaukur.
Brio og
Breiðafjörður
Bláskelin úr
Breiðafirði er elduð
í Brio bjór frá Borg.
Einstaklega vel
heppnað hjónaband
sem er kryddað til
með hvítlauk og
spænskri chorizo
pylsu. Kaldur á
kantinum í fallegu
glasi fullkomnar
þennan smárétt
sem er vinsæll t.d.
fyrir eða eftir leikhús
eða sem forréttur.

UNO cucina italiana
Hafnarstræti 1-3
101 Reykjavík
Sími 561 1313
Netfang uno@uno.is
Borðapantar í síma 561 1313
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Kosningar 2014:

Nýr framhaldsskóli
í Kópavogi

B

Kjörskrá 2014
Kjörskrá vegna sveitarstjórnarkosninganna 31. maí 2014
liggur frammi í þjónustuveri á Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, frá og með 22. maí nk.
Ef einhverjar athugasemdir eru við kjörskrána ber að snúa
sér með þær til bæjarlögmanns.
Bæjarstjórinn í Kópavogi

kopavogur.is

æjarfélagið okkar hefur
vaxið og dafnað á undangengnum árum og
þjónustustigið aukist til samræmis við það. Þannig hefur
íbúum fjölgað um rúm 10.000 frá
árinu 2000, úr 22.074 í 32.303.
Á sama tíma hefur leikskólum
fjölgað um sjö og grunnskólum
um þrjá, auk viðbygginga við þá
eldri. Í Kópavogi var stofnaður
framhaldsskóli fyrir 40 árum,
Menntaskólinn í Kópavogi til
að þjónusta ungmennin í
bæjarfélaginu. Það er því löngu
orðið tímabært að annar framhaldsskóli rísi í bæjarfélaginu
og má undrun sæta að MK hafi
getað sinnt þessu hlutverki
miðað við þá miklu fjölgun sem
orðið hefur í bænum. Vissulega
hefur verið byggt við skólann
en síðasta viðbygging var tekin
í notkun árið 2003. Lóð skólans
er fullbyggð og nemendur um
1400. Því er ljóst að það er
þröngt setinn bekkurinn í MK
og aðeins tímaspursmál hvenær
byggja þarf annan framhaldsskóla í Kópavogi.
Þá má segja að þróun byggðar
í Kópavogi sé með þeim hætti
að nauðsynlegt sé að nýr framhaldsskóli rísi í efri byggðum
bæjarins til að þjónusta unga
fólkið sem þar býr. Áherslur
í nýjum framhaldsskóla, auk
almenns náms, ættu að vera á
sviði upplýsingatækni, margmiðlunar, skapandi lista, íþrótta
og lýðheilsu. Við skulum hafa
það í huga að stór hluti nemenda sem eru í grunnskólum í
dag munu fara í störf sem ekki
eru til í dag og ekki skilgreind.

Pappír er ekki
bara pappír
KATRIN pappírinn færð þú í Besta, Grensásvegi
• Katrin Plus – hágæða pappír fyrir heimili og sumarbústaði
• Vistvænn fyrir rotþrær
EasyFlush® frá KATRIN tryggir gæðin
BESTA – HREYFILSHÚSINU
Grensásvegi 18 I 108 Reykjavík
Sími: 510 0000 I besta@garri.is

Fleiri Kópavogsfréttir á www.kfrettir.is

Af þeim rúmlega fjögur þúsund
nemendum sem ljúka grunnskóla ár hvert á landsvísu fara
um 96% áfram í nám á framhaldsskólastigi. Í nýjum lögum
um framhaldsskóla eru þær
breytingar að fræðsluskylda
er orðin til 18 ára aldurs. Það
þýðir að þeir sem lokið hafa
grunnskólanámi eða hafa náð
16 ára aldri eiga rétt á að að
hefja nám í framhaldsskóla og
stunda þar nám til 18 ára aldurs.
Fræðsluskylda er ekki skólaskylda heldur undirstrikar rétt
nemans á skólavistar til 18 ára
aldurs. Það er því almennt
viðhorf að nemendur haldi
áfram námi að loknum
grunnskóla.
Samband íslenskra sveitarfélaga
vill í stefnumótun sinni gera

Margrét Friðriksdóttir, skólameistari
MK skipar 2. sæti á lista Sjálfstæðismanna.

tilraun með yfirfærslu á rekstri
framhaldsskóla til sveitarfélaga.
Nágrannasveitarfélög
Kópavogs hafa óskað eftir
viðræðum við mennta- og
menningarmálaráðuneytið um
rekstur framhaldsskóla.
Vissulega má líta á rekstur
framhaldsskóla sem nærþjónustuverkefni. Það gæti
skapað meiri samfellu í námi
nemenda að hafa skólastigin
þrjú á sama stjórnsýslustigi,
aukið sveigjanleika og samþættingu á verkefnum og
svo mætti lengi telja. Hins
vegar verður á það að líta að
fjárhagsstaða framhaldsskólanna er almennt slæm og
sveitarfélögin eru mörg hver
ekki í stakk búin til að taka yfir
þessa þjónustu. Einnig er hætta
á að fjölbreytnin yrði minni og
valkostir færri þar sem erfitt
yrði að reka „dýru verknámsbrautirnar.“ Það er því skoðun
mín að þær miklu breytingar
sem nú eru að eiga sér stað
innan framhaldsskólanna, og
m.a. endurspeglast í nýgerðum
kjarasamningum við framhaldsskólakennara, eiga að
ganga yfir áður en farið verður
í að skoða tilfærsluna af alvöru
og að hinn mikli rekstrarvandi
framhaldsskólanna verði leystur
áður en til hennar kemur. Hér
þarf að vanda til verka og
forgangsraða í þágu menntunar.
Margrét Friðriksdóttir,
skólameistari MK skipar 2. sætið á
lista Sjálfstæðisflokksins
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Vindakór 2-8
Kaupendum stendur til boða viðbótarlán frá
seljanda uppí allt að 90% af kaupverði. Reiknaðu
greiðslubyrðina á Vindakor.is fyrir þá íbúð sem
hentar þinni fjölskyldustærð!
Nánar á

vindakor.is

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar frá apríl 2014
Nýjar og rúmgóðar 3ja-5 herbergja íbúðir frá 112-166 fm og fylgir öllum íbúðum eitt
stæði í lokaðari bílageymslu.
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, að auki stendur til boða að fá íbúðirnar með gólfefnum að eigin vali frá Birgisson ehf á hagstæðum kjörum og leggst sá kostnaður við
kaupverð.
Möguleiki er á að kaupa til viðbótar bílskúr eða 30-40 fm viðbótargeymslu á sanngjörnu
verði.
Leikskóli, grunnskóli, íþróttamiðstöðin Kórinn, Salalaug og verslun eru í göngufæri.
Fallegar gönguleiðir í óspilltri náttúru, Elliðavatn og Heiðmörk eru í næsta nágrenni.
Verð frá:

33,1 millj.

Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Íbúð 502
Íbúðir
101-501

Íbúðir
104-404

miklaborg.is
mklb_090514_Vindakór.indd 4

Íbúð 503

Með þér alla leið

569 7000
8.5.2014 19:16
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Kosningar 2014:

Kosningar 2014:

Öldungaráð
í Kópavogi

Íþróttabærinn
Kópavogur

M

álefni aldraðra mun
verða einn viðamesti
málaflokkur ríkis og
sveitarfélaga á næstu árum og
áratugum. Útreikningar hafa
sýnt að hlutfall 67 ára og
eldri gagnvart þeim sem eru
21- 67 ára muni fara úr 18% í
40% árið 2050. Það þarf því að
hefjast handa við undirbúning
fyrir þau verkefni sem framundan eru til að mæta þörfum

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Það þarf að setja kraft í byggingu þjónustu og hjúkrunarheimila. Það þarf að styrkja
heimaþjónustu til að gera
öldruðum kleift að vera lengur
í heimahúsi og tryggja að hún
sé einstaklingsmiðuð og í boði
allan sólarhringinn. Það þarf að
hafa sveigjanleg starfslok í boði
Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud og Miðvikud.
12:00 til 15:00
Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga
13:00 til 19:30
Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

Breiðabliks

HK

ER

200

Í

þessa vaxandi hóps eldri
borgara.

ER

203

Pétur Hrafn Sigurðsson, oddviti
Samfylkingarinnar.

fyrir þá sem það kjósa. Síðast en
ekki síst þá þarf að bjóða upp
á öflugar forvarnir og þar á ég
sérstaklega við tækifæri fyrir
aldraða til að stunda hreyfinu.
Kópavogsbær þarf að sjá til þess
að aðgangur að líkamsræktarstöðvum sé í boði á
viðráðanlegu verði. Kópavogur
á ekki að láta undan skrítnum
kröfum Samkeppniseftirlitsins varðandi fyrirkomulag
líkamsræktar í bæjarfélaginu.
Kópavogur á að marka sér þá
stefnu að boðið sé upp á ódýra
líkamsrækt fyrir eldri borgara
bæjarfélagsins, enda er það
beinn ávinningur fyrir bæjafélagið sem fram kemur í bættri
líðan bæjarbúa. Víðtæk þekking
og reynsla eldra borgara er
mjög mikilvæg hverju samfélagi.
Samfylkingin í Kópavogi tekur
undir hugmyndir Jónu
Valgerðar Kristjánsdóttur,
formanns Landssambands eldri
borgara, um að sveitarstjórnir
skipi öldungaráð sem verði samráðsvettvangur fyrir
sveitarstjórnarmenn og félög
eldri borgara. Það hlýtur að
teljast eðlilegt að hafa samráð
og samvinnu við félög eldri
borgara þegar ákvarðanir eru
teknar í Kópavogi um málefni
sem snerta hagsmuni þeirra.
Samfylkingin í Kópavogi mun
koma á öldungaráði í Kópavogi eftir næstu bæjarstjórnakosningar og mun hafa
öflugt samráð við félög eldri
borgara um málefni
þeirra, fái hún til þess fylgi.
Höfundur:
Pétur Hrafn Sigurðsson,
oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Eru tryggingarnar þínar í lagi?
Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir
bæði einstaklinga og fyrirtæki.
Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni.
Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

Kristinn Rúnar Kjartansson
kristinnk@vis.is
Sími 560 5155 | GSM 820 0762

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

Kópavogi höfum við íþróttaaðstöðu á heimsmælikvarða
sem nágrannar okkar í
öðrum sveitarfélögum horfa
öfundar augum til. Sú umgjörð
sem bærinn hefur skapað í
íþróttamálum hér í Kópavogi er
til fyrirmyndar og starf íþróttafélaganna í bænum verður ekki
metið til fjár.
Framsóknarflokkurinn hefur
leitt uppbyggingu íþrótta- og
tómstundamála hér í Kópavogi
að mestu leyti frá árinu 1990
og er þessi málaflokkur eitt af
flaggskipum Kópavogsbæjar.
Í bænum er að finna tvær af
glæsilegustu knattspyrnuhöllum landsins, tvo gervigrasvelli, frábæra fimleikaaðstöðu, fjöldan allan af góðum
íþróttahúsum, góða frjálsíþróttaaðstöðu og svo lengi
mætti telja.
Framsóknarmenn hafa stutt
myndarlega við uppbyggingu á
Kjóvöllum, en þar rís nú aðstaða
fyrir hestamenn á heimsmælikvarða, miðsvæðið á höfuðborgarsvæðinu.

Sigurjón Jónsson, skipar 2. sæti hjá
Framsókn í Kópavogi.

Þessi aðstaða og umgjörð sem
Kópavogsbær hefur skapað
er vel nýtt af íþróttafélögum
bæjarins sem sinna gríðalega
mikilvægu hlutverki fyrir bæinn
og bæjarbúa með vönduðu og
faglegu íþróttastarfi.
Það er því mikilvægt að
halda áfram á þeirri braut sem
Framsóknarflokkurinn hefur
markað í íþrótta- og tómstundamálum bæjarins og halda
áfram að skapa íþróttafélögum
bæjarins umgjörð og aðstöðu á
heimsmælikvarða. Fjárfesting
í íþróttum er fjárfesting í
forvörnum, lífsgæðum og
lýðheilsu bæjarbúa.
Sigurjón Jónsson. Skipar 2.sæti hjá
Framsókn Kópavogi.

Kynning:

Ahhhh tssshjú!

M

örgum sem
þjást af
frjókornaofnæmi gæti þótt
vafasamt að taka
inn eitthvað sem
inniheldur frjó. Á Íslandi
eru það einkum þrjár gerðir
frjókorna sem koma af stað
ofnæmi; grasfrjó, birkifrjó og
súrufrjó, allt vindfrævaðar
plöntur, þ.e. frjóin berast
með vindi. Skordýrafrævaðar
plöntur eru oftast með litfögur
blóm sem ilma til að laða
skordýrin að sér. Þær mynda
hins vegar fá frjókorn því
þeirra aðferð við að dreifa
frjókornum er mun markvissari en hjá vindfrævuðum
plöntum. Frjókorn þeirra valda
sjaldan ofnæmi og varla nema
frjóhnapparnir séu hreinlega
snertir. Þetta er frjóduftið sem
býflugurnar safna saman og
pakka inn í smákorn sem þær
bæta hunangi og ensím við til
að koma í veg fyrir gerjun og
til að varðveita næringargildið.

en frjókronin byrja
að myndast. Mjög
mikilvægt er að
þeir sem hafa
ofnæmi fyrir
afurðum hunangsflugunnar, eins og hunangi, fari
sérstaklega varlega í inntöku á
blómafrjókornum því þau geta
valdið ofnæmisviðbrögðum.

Talið er að blómafrjókorn geti
komið í veg fyrir frjókornaofnæmi séu þau tekin inn í litlu mæli yfir langt tímabil áður

Auk þess er talið gott að setja
frjókornin út á jógúrt, múslí, í
þeytinginn eða bara taka þau
beint inn.

Frjókornin hafa verið kölluð
„hin fullkomna fæða“ vegna
þess að þau innihalda öll þau
næringarefni sem líkaminn
þarfnast. Frjókornin innihalda
meðal annars:
Öll B-vítamín, C-vítamín,
karótín, 22 amínósýrur, 28
steinefni, fjölómettaðar
fitusýrur, ensím, náttúrulegt
hormón og 35% prótein.
Eiginleikar þess eru ótvíræðir
en þau:
• Styrkja ónæmiskerfið
• Styrkja taugakerfið
• Auka úthald og orku
• Fyrirbyggja ofnæmi
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SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF
Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is
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Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Kópavogi. 10.05.2014. 18. tbl. 10. árg.

Lokaorð

M

ikil
eftirspurn
er eftir atvinnuhúsnæði í
Kópavogi og
Áshildur Bragafjölgar stöðugt dóttir, Markaðsstofu Kópavogs
fyrirtækjum
sem velja að
vera með starfsemi sína í bænum og á næstunni bætast tvö
öflug fyrirtæki í hópinn. Fálkinn
opnar 1800 fm. verslunar- og
þjónustuverkstæði á Dalvegi
10-14 í byrjun júní og er það
fagnaðarefni að þetta rótgróna
þjónustu- og tæknifyrirtæki
sem hefur verið með samfellda
starfsemi í Reykjavík í 110 ár
hefur valið að setja niður nýjar
höfuðstöðvar fyrirtækisins í
Kópavogi. Mannvit, sem er
stærsta ráðgjafarfyrirtæki
landsins á sviði verkfræði
og tækni, ætlar að flytja
höfuðstöðvar sínar í Urðarhvarf
6 á næstu mánuðum og munu
250 starfsmenn fyrirtækisins hafa aðsetur í nýjum
höfuðstöðvum fyrirtækisins.
Kópavogur hefur vaxið hratt
sem bær á síðustu árum og hér
hafa skapast góð vaxtarskilyrði
fyrir kraftmikið atvinnulíf sem
einkennist af fjölbreyttri
verslun og þjónustu og öflugum
innviðum sem ýta undir áframhaldandi uppbyggingu. Það er
engin tilviljun að Kópavogur er
fyrsta val margra fyrirtækja sem
eru að leita nýrra tækifæra enda
atvinnusvæði í bænum í góðum
tengslum við lykil stofnbrautir á höfuðborgarsvæðinu.
Nokkur spennandi atvinnusvæði
eru í þróun sem mun ýta undir
enn frekar fjölbreytni í atvinnulífinu í Kópavogi. Fljótlega
verður hafin úthlutun lóða á
Glaðheimasvæðinu sem er
sunnan Bæjarlindar en þar er
fyrirhuguð blönduð byggð með
atvinnuhúsnæði næst
Reykjanesbrautinni og íbúabyggð fyrir ofan. Ofan Smáralindar er fyrirhugað að rísi íbúabyggð í bland við verslun og
þjónustu á næstu misserum
sem mun styðja vel við þróun á
Glaðheimasvæðinu og jafnframt
er svæðið ofan Nýbýlavegar
þróunarsvæði þar sem fyrirhuguð er blönduð byggð íbúða
og þjónustu.

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

www.kfrettir.is
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