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BÆJARMOLAR

SKAPANDI SUMARSTÖRF

Heimildamynd um
hjólabrettamenninguna
í Kópavogi

Bæjarfulltrúar fá nýliðakennslu og indverskan mat

Algjör endurnýjun er á hinu pólitísku
landslagi í bænum þar sem níu af
ellefu manna bæjarstjórn taka nú sæti
í fyrsta sinn í fundarsal bæjarstjórnar.
Nýjum bæjarfulltrúum var nýlega
boðin fræðsla vegna starfa sinna í
bæjarstjórn. Starfsmenn stjórnsýslusviðs bæjarins sáu um kynningu á
ýmsum þáttum sem snerta störf
bæjarfulltrúa. Farið var yfir stjórnskipan sveitarfélaga, sveitarstjórnarlög, stjórnsýslurétt, fundarsköp
bæjarstjórnar, siðareglur kjörinna
fulltrúa, gæðakerfi bæjarins og
fleira. Þá fengu bæjarfullrúar
kennslu í fundarmannagátt, þar sem
þeir nálgast fundarboð og gögn vegna
funda í stjórnum, nefndum og ráðum
bæjarins. Í hádegishléi gengu síðan
bæjarfulltrúarnir yfir í Hamraborgina
og fengu sér að borða á indverska
veitingastaðnum Bombay Bazaar þar
sem myndin hér að ofan var tekin.

Þ

rír vinir, þeir Steinar Már
Unnarsson, Haukur
Magnús Einarsson og Ingvi
Rafn Björgvinsson, hafa ráðist í gerð
heimildamyndar um „skate“ – eða
hjólabretta – menninguna í Kópavogi.
Myndina vinna þeir sem verkefni
innan Skapandi sumarstarfa sem
Kópavogsbær styrkir. Hjólabrettavæðingin hófst fyrir alvöru á Íslandi
á árunum 1988 – 89. „Þessi menning
blandast svolítið við sið-nýbylgjurómantíkina á þessum tíma og
kemur þá inn sem aðaruppreisnarafl í
ríkjandi viðhorf, sem er áhugaverður
vinkill,“ segir Steinar Már. „Einhverra hluta vegna virðist frjór jarðvegur fyrir svona uppreisn eins og
pönk og skate í Kópavogi broddborgaranna og við viljum kafa ofan í
það síðarnefnda í þessari mynd.“

Glæsileg dagskrá
á Rútstúni í dag

Strákarnir hafa innréttað myndver í

Einhverra
hluta
vegna
virðist frjór jarðvegur fyrir svona
uppreisn eins
og pönk og skate
í Kópavogi
Molanum þar sem þeir taka viðtöl og
eru úti um allan bæ að afla heimilda
og safna gömlu myndefni. „Flestir
eru komnir vel inn á fullorðinsár sem
voru á hjólabrettum á fullu í Kópavogi
á upphafsárunum og hafa frá mörgu
að segja,“ segir Steinar Már. „Oftast
var verið að „skate-a“ við bæjarskrifstofurnar í Fannborg og í Hamraborg,
yfirvöldum til mikils ama. Í gegnum

tíðina hefur þetta oftast verið litið
hornauga og ekki viðurkennt sem
íþrótt en vonandi verður þessi mynd

SKÓLAMÁL
Pollapönk, Kaleo, Jón Jónsson, KK,
SamSam og Lína Langsokkur verða á
meðal þeirra sem skemmta á Rútstúni í dag, 17. júní. Hátíðin hefst á
Kópavogsvelli þar sem börn í 1.-6.
bekk hlaupa 17. júní hlaup. Skrúðganga hefst frá Menntaskólanum í
Kópavogi klukkan 13:30. Gengið
verður að Rútstúni þar sem hátíðarog skemmtidagskrá hefst klukkan
14. Kynnir er Jóhannes Haukur
Jóhannesson. Götuleikhús Kópavogs
verður á flakki með alls konar sprell
og íþróttafélögin verða með söluskála
á Rútstúni. Það verður því nóg um að
vera í bænum í dag og fram á kvöld í
tilefni dagsins.

Merkur árangur
Heilsuskólans
H

eilsuleikskólinn Kór fékk
Grænfánann afhentan í
annað sinn á dögunum og
var með opið hús í tilefni þessa merka
áfanga.

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Frum

Úrval lita á lager
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PL 20 Dökk Grá

PL 22 Dökk Rauð

PL 56 Dökk brún

PL 42 Rauðbrún

PL 80 Hvítt

PL 55 Kopar metallic

Aluzink

Kopar

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita
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Leikskólinn Kór opnaði 1. júní 2006
og var vígður Heilsuleikskóli
1. desember 2008. Kjörorð leikskólans er: „Heilbrigð sál í hraustum
líkama.“ Heilsuleikskólinn Kór varð
leikskóli á grænni grein í ágúst 2010.
Frá opnun leikskólans var mikill
áhugi fyrir umhverfismennt. Umhverfismennt fellur vel að Heilsustefnunni, að hugsa vel um umhverfi
sitt til jafns við líkama og sál. Unnið
er með þemað átthagar og lýðheilsa
sem passar vel við Heilsustefnuna.

boðið í skólann að skoða sig um og
sjá öll listaverkin sem börnin hafa

til þess að breyta því,“ segir Steinar
Már. Strákarnir vonast til að myndin
verði sýnd á RIFF hátíðinni í haust og
að hún komist á erlendar kvikmyndahátíðir.
verið að vinna við í vetur. Einnig
var boðið upp á íþróttanammi sem
voru margar tegundir af ávöxtum
og grænmeti. Heilsuleikskólinn Kór
hefur tekið miklum framförum í
umhverfisvernd og umhverfismennt
frá opnun skólans. Eins og sjá má á
listaverkum barnanna eru þau nær
eingöngu úr endurvinnanlegum
efnivið. Skemmtilegt er að sjá hve
hugmyndarík og skapandi börnin eru
í listsköpun sinni.
Starfsfólk skólans er mjög stolt af því
að vera Grænfánaleikskóli og telur sig
hafa náð góðum árangri í þeim málum
og ætlar að efla sig enn meira.

Fulltrúi Landverndar kom og færði
leikskólanum nýjan Grænfána og
sungu börnin nokkur lög. Margir
foreldrar mættu og tóku þátt í hátíðarhöldum með börnum og starfsfólki.
Foreldrum og öðrum gestum var

Starfsfólk
skólans er
mjög stolt
af því að vera Grænfánaleikskóli og
telur sig hafa náð
góðum árangri.

Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kfrettir.is
Heimasíða: 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.
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Fyrir ferðalagið
svalirnar
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Allt árið
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DÚXAÐI MEÐ 9,8

Hæsta einkunn í sögu MK
YFIRHEYRSLAN

Lykillinn að námsárangri
er að borða hamborgara

Darri Egilssson, dúx Menntaskólans í Kópavogi ásamt Margréti Friðriksdóttur, skólastjóra Menntaskólans Í Kópavogi.

D

arri Egilsson, dúx Menntaskólans í Kópavogi í ár, útskrifaðist á dögunum með 9,8
í meðaleinkun sem er hæsta einkunn
sem þekkst hefur í 40 ára sögu
skólans. Darri hlaut viðurkenningar í
íslensku, stærðfræði, efnafræði, eðlis-

fræði, líffræði og spænsku. Þá hlaut
hann viðurkenningu Rótarýklúbbs
Kópavogs fyrir sérstakan dugnað og
námsárangur í raungreinum og styrk
úr Viðurkenningarsjóði Menntaskólans í Kópavogi. Foreldrar Darra
eru Guðný Þórisdóttir leikskóla-

kennari og Egill Sveinbjörnsson
vélstjóri. Þá útskrifuðust þær Guðbjörg Júlía Magnúsdóttir og Harpa
Sigurðardóttir, semídúxar, með afburðarárangur í raungreinum. Öll
voru þau með 100% mætingu í
skólann.

Flottir
stúdentar
Á
40 ára afmæli skólans
Í máli Margrétar Friðriksdóttur,

Margrét Friðriksdóttir, skólameistari með
Darra Egilssyni sem útskrifaðist með hæstu
einkunn sem hefur verið gefin við Menntaskólann í Kópavogi 9,80.

að þar veit maður aldrei við hverju
maður á að búast.
Hver er lykillinn að góðum
námsárangri? Lykillinn að námsárangri er að borða nóg af hamborgurum og rifjum frá Kjöthúsinu.
Áhugamál: Fótbolti er mitt
aðaláhugamál, en ég fylgist einnig
með nokkrum öðrum íþróttum eins
og t.d. körfubolta.
Uppáhalds vefsíðan og appið:
Fer ansi oft á fotbolti.net yfir daginn,
og appið sem ég nota mest er líklega
Snapchat.
Framtíðarplön: Ég verð að vinna
á Kópavogsvelli í sumar og síðan
stefni ég á að læra iðnaðarverkfræði
við Háskóla Íslands í haust.

venju en skólinn hefur þrisvar
hlotið viðurkenningar fyrir
störf sín að jafnréttismálum.

ÚTSKRIFT

þessu vori fóru fram tvær
útskriftir frá Menntaskólanum
í Kópavogi við hátíðlegar
athafnir í Digraneskirkju. Alls útskrifuðust 86 stúdentar og 35 iðnnemar.
Þá brautskráðust 21 ferðafræðinemi, 44 leiðsögumenn, 27 nemar
af skrifstofubraut, 23 matsveinar, 21
úr meistaraskóla matvælagreina og
2 af starfsbraut. Þannig að alls voru
brautskráðir 259 nemar frá Menntaskólanum í Kópavogi á þessu vori.

Nafn og heimilisfang: Darri Egilsson, Engjasmári 1.
Aldur: Tvítugur.
Hjúskaparstaða: Í sambandi.
Atvinna: Er vallarstarfsmaður á
Kópavogsvelli þar sem Magnús
Valur Böðvarsson, Bövélin ræður
ríkjum og Hermann Ármannsson
er hans hægri hönd.
Af hveru MK: Ég valdi MK aðallega vegna þess að hann býður upp á
fótboltaakademíu inni í stundatöflu, svo heillaði alltaf að fá að nota
tölvu við námið. Einnig fóru flestir
vinir mínir í MK þannig að þetta
var auðvelt val.
Hvaða fag er auðveldast: Auðveldasta fagið er félagsfræði, engin
spurning.
Erfiðasta fagið: Eðlisfræði er langerfiðasta fagið, líklega vegna þess

Alls voru
brautskráðir
25 nemar
frá Menntaskólanu í
Kópavogi á þessu vori
skólameistara, kom fram að skólinn
átti 40 ára afmæli á starfsárinu. Margt
hefur breyst á þeim 40 árum sem
skólinn hefur starfað en í upphafi
voru nemendur 125 en eru í dag um
1400. Skólinn hefur þróast úr

Flosi Eiríksson, fyrrum nemandi við MK
flutti ræðu og tók þessa skemmtilegu
sjálfsmynd sem hann birti á Facebook.

grónum bóknámsskóla í öflugan
skóla bóknáms og
verknáms þar sem
aðstaða til kennslu
og náms er með því
besta sem þekkist.
Illugi Gunnarsson
mennta- og menningarmálaráðherra
heimsótti skólann
á afmælisdaginn
og tók formlega í
notkun nýtt upplýsingatækniver þar
sem sameinuð er
tölvuþjónusta og
bókasafn í glæsilegu vinnurými
fyrir nemendur.

Ný verkefni í MK
Á skólaárinu var unnið að
mörgum nýjum verkefnum.
Skólinn var þátttakandi í verkefninu „Heilsueflandi framhaldsskóli“ en því er stýrt af
Lýðheilsustöð. Þá tekur skólinn þátt í verkefninu „Nám er
vinnandi vegur“ í samstarfi
við Vinnumálastofnun. Í gangi
er erlent samstarfsverkefni um
hugbúnað í stærðfræðikennslu
en MK er fyrsti Geogebruskólinn á Íslandi. Þá tekur skólinn
þátt í raunfærnimati í matvælagreinum og skrifstofugreinum

Margrét Friðriksdóttir, skólameistari, Guðbjörg Júlía
Magnúsdóttir er lauk stúdentsprófi af tveimur brautum
með einkunnina 9,17, Darri Egilsson og Harpa
Sigurðardóttir sem hlaut einkunina 9,13.

Glæsilegir stúdentar frá MK.

Verðlaun í umhverfismálum
Við upphaf skólaárs fékk skólinn
viðurkenningu umhverfis- og
samgöngunefndar Kópavogs vegna
framlags til umhverfismála.
Haldnir eru árlega umhverfisdagar
og heimsótti umhverfisráðherra
Sigurður Ingi Jóhannsson skólinn í
tilefni þeirra. Skólinn hefur starfað
eftir umhverfisstefnu frá árinu 2006.
Þá eru haldnir jafnréttisdagar ár hvert
og var dagskrá þeirra afar fjölbreytt að

fyrir fullorðið fólk sem vill hefja aftur
nám, svo nokkuð sé nefnt.
Góður námsárangur
Forseti bæjarstjórnar, Margrét
Björnsdóttir, afhenti útskriftarnemum
viðurkenningar úr Viðurkenningarsjóði MK sem stofnaður var af
bæjarstjórn Kópavogs árið 1993.
Tveir nemar hlutu viðurkenningu
að þessu sinni: Nýstúdent Darri
Egilsson sem útskrifaðist með hæstu
meðaleinkunn sem gefið hefur verið

frá skólanum, 9,80, og Jóhanna Helga
Ófeigsdóttir nýsveinn í matreiðslu.
Þau hlutu jafnframt viðurkenningar frá Rótarýklúbbi Kópavogs og
Rótarýklúbbnum Borgum.
Ingólfssjóður
Guðbjörg Júlía Magnúsdóttir hlaut
viðurkenningu úr Ingólfssjóði sem
stofnaður var af fyrrverandi nemendum skólans til heiðurs Ingólfi A.
Þorkelssyni fyrsta skólameistara MK.
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SPROTI

Hannar hátískufatnað úr
laxaroði í Auðbrekku og
selur út um allan heim
Ég hef þegar
sannað að
varan
selst og að fólk er
tilbúið að borga mjög
hátt verð fyrir hana.

Bóas Kristjánsson, fatahönnuður og athafnamaður.

Í

lítilli skrifstofu við Auðbrekku
er nýtt sprotafyrirtæki að fæðast
sem vert er að gefa gaum. Bóas
Kristjánsson rekur þar hátískufyrirtæki sem selur íslenskar vörur
undir nafninu KARBON. Um er að
ræða skyrtur, jakka og buxur fyrir
herra sem unnar eru að hluta – eða alfarið – úr hlýra- og laxaroðum. Bóas,
sem nam við Listaháskóla Íslands og
einum virtasta hönnunarskóla heims
í Antwerpen í Belgíu, segist vilja nýta
íslenskt hráefni í hönnun sína sem
skapi honum sérstöðu á markaðnum.
Ekki er um fjöldaframleidda vöru
að ræða því framleiðsluferlið, sem

Sjávarleður á Sauðarkróki kemur að,
sé afar flókið og því eru fötin með
háan verðmiða.
„Skyrtur hjá mér geta kostað allt að
300 þúsund krónur út úr hátískubúð,
hvar í heiminum sem er,“ segir Bóas
sem segir það ekki sjálfgefið að ná
árangri í þessari atvinnugrein. „Ég hef
í gegnum tíðina náð að mynda sterkar
markaðstengingar og ég hef það fram
yfir aðra í þessum geira. Erfiðast er að
komast inn fyrir dyrnar hjá innkaupastjórum, en ég hef þegar gert það og
sannað að varan selst og að fólk er
tilbúið að borga mjög hátt verð fyrir

hana. Nú tekur við næsta skref sem
er að koma með næstu línu, og ef til
ódýrari, til að fylgja árangrinum eftir.
En það verður að segjast eins og er að
umhverfið hér á Íslandi til að fjárfesta
í atvinnustarfsemi sem þessari er ekki
burðugt um þessar mundir, þrátt
fyrir fagurgala stjórnmálamanna fyrir
kosningar.“
Hvaða ljón eru í veginum?
„Fjárfestar skilja kannski ekki tískuheiminn og hvaða tækifæri eru þar.
Bankaumhverfið er hægt og seinvirkt.
Þó svo við fáum fyrirfram greitt fyrir
pantanir er erfitt að útvega lán fyrir
afganginum af söluandvirði til að létta
okkur róður í rekstrinum. Nú þurfum
við fagfjárfesta til að lyfta okkur upp
á næsta vaxtarstig, nú þegar við erum
komin yfir erfiðasta hjallann að ná
fyrstu sölunum,“ segir Bóas Kristjánsson, athafnamaður í Auðbrekku.

VIÐURKENNING

Þakka stuðning við
stærðfræðikeppni
Stærðfræðikeppnin
BEST, bekkirnir keppa í stærðfræði, hefur verið
haldin frá árinu 2001,
fyrst undir heitinu
KappAbel eins og
hliðstæð keppni í
Noregi.

K

ópavogsbær hefur fengið
sérstaka viðurkenningu
frá stærðfræðikeppninni
BEST, bekkirnir keppa í stærðfræði,
fyrir auðsýndan stuðning. Anna
Kristjánsdóttir prófessor emirítus og
forvígismaður keppninnar á Íslandi
afhenti bænum viðurkenningarskjöl
og heiðraði um leið tvo fráfarandi
bæjarfulltrúa fyrir sitt framlag.
Það voru þau Rannveig Ásgeirsdóttir fráfarandi formaður skólanefndar og Gunnar I. Birgisson
bæjarfulltrúi og fyrrum bæjarstjóri
Kópavogsbæjar sem Anna veitti
sérstaka viðurkenningu fyrir sitt
framlag í þágu keppninnar sem
haldin var í Kópavogi 2008 og
2012.
„BEST hefur nú útbúið sérstök
þakkarskjöl fyrir bæjarfélög og
sveitarfélög sem bjóða keppninni
heim. Þótt nokkuð sé um liðið frá
heimboðum til Kópavogs, viljum
við afhenda þangað slík skjöl en

Rannveig Ásgeirsdóttir, Anna Kristjánsdóttir og Gunnar I. Birgisson við afhendingu
viðurkenningarskjala BEST, bekkirnir keppa
í stærðfræði.

skipti,“ sagði Anna Kristjánsdóttir við
tækifærið.

einnig einstaklingsskjöl til Gunnars
Birgissonar og Rannveigar Ásgeirsdóttur sem beittu sér sérstaklega
fyrir því að erindi okkar var svo vel
tekið og stutt glæsilega við verkefnið.
Jafnframt biðjum við fyrir þakklæti til
allra sem komu að móttökum í hvort

Stærðifræðikeppnin BEST, bekkirnir keppa í stærðfræði, hefur verið
haldin frá árinu 2001, fyrst undir
heitinu KappAbel eins og hliðstæð
keppni í Noregi. Í keppninni keppa
bekkir í stærðfræðiþrautum og gera
rannsóknarverkefni þar sem könnuð

eru tengsl stærðfræði við önnur
svið. Þar hafa verið tekin fyrir ýmis
þemu, til að mynda íþróttir, byggingar, tónlist, umhverfi, dýr og nú
síðast lýðfræði. Vegleg lokahátíð
er haldin á hverju vori og veittar
viðurkenningar. Fulltrúar bekkjar
sem sigrar þar taka þátt í norrænni
lokakeppni.
Skólar í Kópavogi komu snemma til
leiks í þessari keppni og hefur þátttaka oftast verið mjög mikil. Þá hafa
þeir oft góðum árangri. Digranesskóli átti til dæmis besta norræna
bekkjarverkefnið vorið 2007.
„Eins og gefur að skilja er BEST
mjög kostnaðarsamt verkefni þótt
öll vinna við það sé gefin. Því
var kannað vegna vorsins 2008
hvort Kópavogsbær myndi vilja
bjóða keppninni heim. Gunnar
Birgisson bæjarstjóri tók því afar
vel og var tekið á móti keppninni í
húsakynnum Kópavogs á rausnarlegan og hlýlegan hátt. Vorið 2012
var afráðið að leita aftur liðsinnis
Kópavogs og var leitað til
Rannveigar Ásgeirsdóttur formanns
skólanefndar og nú formanns
bæjarráðs. Hún tók erindinu
mjög vel, þekkti vel til keppninnar
og beitti sér af alhug fyrir því að
Kópavogur tók aftur á rausnarlegan
og hlýlegan hátt á móti BEST,“
sagði Anna Kristjánsdóttir við
afhendingu viðurkenninganna.

Listaverk á gafli
Hamraborgar 9
Margir taka eftir þessu flotta listaverki
á gafli Hamraborgar 9. Um er að
ræða verk eftir listakonuna Kristínu
Þorláksdóttur. Hún vísar í verkinu til
Kópavogsskáldsins Jóns úr Vör og
ljóðs hans Ómáluð mynd.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Glersalurinn leigist út án veitinga
Hagstætt verð

Erfidrykkjur.
Innifalið kaffi, gos
og þjónusta
Verð 125.000 m/vsk

Glersalurinn
Salavegi 2 201 Kópavogur
Sími: 892 4624, estsig@internet.is

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.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

MASI MODELLO BLANCO
– Ítalía – Veneto
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, þurrt,
fersk sýra. ljós ávöxtur, sítrus.

PICCINI MEMORO BLANCO
- Ítalía – 4 þrúgur frá 4jum
hornum Ítalíu
Strágult. Meðalfylling, þurrt, fersk sýra.
Ljós ávöxtur, pera, eik, hunang.

Hafnarstræti 1-3
101 Reykjavík
Sími 561 1313
Netfang uno@uno.is
Borðapantar í síma 561 1313

Skelfisk- og saffranrisotto
Saffran risotto,
hörpuskel, humar,
kræklingur,
grænar ertur,
tómatur.

Eldhúsið er opið
17:00 til 23:00 sunnudaga til ﬁmmtudaga
17:00 til 00:00 föstudaga og laugardaga

UNO cucina italiana

Suðrænt og seiðandi
éDæIDOODPDUJLUI\ULU
JXODVDIIUDQULVRWWRLQX
VHPHUIXOOWDI 
K|USXVNHOKXPULRJ
NU NOLQJ*U QDUHUWXU
RJWyPDWDUJHIDHQQ
PHLULOLWtêHQQDQIDOOHJD
UpWWÌVNDOW3LQRW*ULJLR
IUi0RQWDOWRHU
yPLVVDQGLPHæ
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17. júní
í Kópavogi
Dagskrá
10.00–11.00 17. júní hlaup fyrir börn í 1.–6. bekk á Kópavogsvelli.
Allir fá verðlaunapening.
13.30 Skrúðganga frá Menntaskólanum í Kópavogi að Rútstúni.
Skátafélagið Kópar og Skólahljómsveit Kópavogs. Nýstúdent og
Fjallkona leiða gönguna. Skrúðgangan leggur af stað klukkan 13.30.
14.00–18.00 Hátíðar- og skemmtidagskrá á Rútstúni.
Kynnir: Jóhannes Haukur Jóhannesson.
19.30–22.00 Kvöldtónleikar á Rútstúni.
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Hátíðardagskrá á Rútstúni
Skólahljómsveit Kópavogs spilar undir stjórn Össurar Geirssonar.
Bæjarstjóri ﬂytur ávarp
Nýstúdent ﬂytur ræðu

Fjallkona ﬂytur ljóð

Skemmtidagskrá á sviðinu
Lína Langsokkur

KK

SamSam

Sigurvegari í söngkeppni félagsmiðstöðvanna

Gói og Gloría

Jón Jónsson

Pollapönk

Hreimur, Vignir og Benni

Á Rútstúni og víðar
Götuleikhús Kópavogs verður á ﬂakki með alls kyns sprell.
Hoppukastalar, veltibíll, andlitsmálun og ﬂeira. Íþróttafélögin
verða með söluskála á Rútstúni og vöﬄusölu í Sundlaug
Kópavogs. Glæsilegur handverksmarkaður. Hjálparsveit skáta
í Kópavogi verður við enda Vallargerðisvallar. Klifurveggur og
sveitin sýnir tæki og búnað.

Á túninu við Gerðarsafn
Hestamannafélagið Sprettur teymir undir börnum. Leiksvæði
fyrir börnin. Skapandi sumarhópar úr Molanum standa fyrir
ölbreyttum uppákomum. Andlitsmálun og ﬂeira.
14.00–17.00 Hátíðarkaﬃ í félagsmiðstöðinni Gjábakka.
KK og tónlistarhópar frá skapandi sumarstörfum. Kór frá
Norrköping, vinabæ Kópavogs.

Kvöldtónleikar á Rútstúni
Vára Wally Emmsjé Gauti og Hr. Hnetusmjör
12:00 Kaleo Jón Jónsson og Friðrik Dór

kopavogur.is
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ÞJÓÐHÁTÍÐ

17. júní í Kópavogi
frá fyrri tíð
Héraðsskjalasafn Kópavogs varðveitir fjölmargar myndir og skjöl sem
tengjast sögu Kópavogs. Margir eiga minningar frá hátíðarhöldum á
17. júní sem fóru fram í Hlíðargarði.

1960: Séð yfir Hlíðargarð á 17. júní um 1960.
Ljósm. Magnús Bæringur Kristinsson/Héraðsskjalasafn Kópavogs.

1960: Hulda Jakobsdóttir bæjarstjóri Kópavogs flytur ávarp á 17. júní um 1960.
Ljósm. Magnús Bæringur Kristinsson/Héraðsskjalasafn Kópavogs.

1985: Mannfjöldi á Rútstúni 17. júní, u.þ.b. 1985.
Ljósm. Skúli Skúlason/Héraðsskjalasafn Kópavogs.

1960: 17. júní um 1960. Skrúðgangan eltir Svaninn niður í Hlíðargarð.
Ljósm. Magnús Bæringur Kristinsson/Héraðsskjalasafn Kópavogs.

1971: Auður Jónsdóttir leikkona í hlutverki
fjallkonunnar á 17. júní líklega 1971.
Ljósmynd úr safni Auðar Jónsdóttur.

1959: Skrúðganga frá félagsheimilinu niður í Hlíðargarð á 17. júní 1959. Húsin í bakgrunni standa á horni Digranesvegar og Neðstutraðar.

1985: Brugðið á leik á Rútstúni 17. júní,
u.þ.b. 1985.
Ljósm. Skúli Skúlason/
Héraðsskjalasafn Kópavogs.

1960: Séð yfir tjörnina í Hlíðargarði á 17. júní um 1960.
Ljósm. Magnús Bæringur Kristinsson/Héraðsskjalasafn Kópavogs.
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Skátafélagið Kópar ganga fylktu liði.

Ljósm.: Hreinn Magnússon.
Ljósm.: Hreinn Magnússon.

Ljósm.: Hreinn Magnússon.

Mannfjöldi á Rútstúni í blíðunni í fyrra.
Ljósm.: Hreinn Magnússon.

Ljósm.: Hreinn Magnússon.

Ljósm.: Hreinn Magnússon.

Sveppi fór ásamt ungum aðdáanda.
Ljósm.: Hreinn Magnússon.
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BÆJARSTJÓRNMÁL

KRAKKALAKKAR

Nýr meirihluti Skordýrafræðsla
í Kópavogi
við að auka áhrif íbúanna og virkja þá
í ákvarðanatöku í bænum. Bókhald
bæjarins verður opið þannig að íbúar
munu eiga hægt um vik að fylgjast
með því hvernig peningum bæjarins
er varið. Þá verða hverfaráðin efld.
Theódóra S. Þorsteinsdóttir, Ármann Kr.
Ólafsson og Margrét Friðriksdóttir.

N

ýr meirihluti Bjartrar
framtíðar og Sjálfstæðisflokks
var nýverið kynntur á Marbakka. Ármann Kr. Ólafsson, Sjálfstæðisflokki, verður bæjarstjóri áfram,
formaður bæjarráðs verður Theódóra
S. Þorsteinsdóttir, Bjartri framtíð, og
forseti bæjarstjórnar verður Margrét
Friðriksdóttir, Sjálfstæðisflokki.
Í samstarfi nýs meirihluta verður
mikil áhersla á skólamál í bænum
með nýtingu upplýsingatækni í
skólum að leiðarljósi. Stefnt er að því
að skólar í Kópavogi verði í fremstu
röð skóla á landinu. Leitast verður

Lýðheilsa mun skipa mikilvægan sess
hjá nýrri bæjarstjórn, frítt verður í
sund fyrir eldri borgara og tíu ára og
yngri.
„Það eru spennandi tímar framundan
í Kópavogi, hér er nýr kafli að hefjast
í sögu bæjarins með nýju fólki. Ég er
mjög ánægð með það að stefna okkar
hafi fengið hljómgrunn og sérlega
ánægð með jafnari kynjahlutföll
en í tíð fyrri bæjarstjórnar,“ segir
Theódóra S. Þorsteinsdóttir oddviti
Bjartrar framtíðar í Kópavogi og nýr
formaður bæjarráðs.
„Ég er stoltur af því að hafa myndað
meirihluta með Bjartri framtíð, þann

Eitt kort
36 vötn
6.900 kr
2 0 1 4

00000

w w w. v e i d i k o r t i d . i s

Bókhald
bæjarins
verður opið
þannig að íbúar
munu eiga hægt
um vik að fylgjast
með því hvernig
peningum bæjarins
er varið. Þá verða
hverfaráðin eﬂd.
fyrsta sem að flokkurinn á aðild að
á sveitarstjórnarstiginu. Það fylgja
ferskir vindar þessum nýja meirihluta,
fyrstu dagarnir lofa góðu og ég er
afar bjartsýnn á framhaldið,“ segir
Ármann Kr. Ólafsson oddviti Sjálfstæðismanna í Kópavogi sem gegna
mun starfi bæjarstjóra líkt og undanfarin tvö ár.
Meðal annarra áherslumála nýs
meirihluta má nefna:
• Spjaldtölvur verða innleiddar í samvinnu við skólana
og starfsfólk þeirra og munu
nemendur á mið- og efsta
stigi grunnskólanna fá spjaldtölvu til afnota
• Skemmtilegri skóla- og
leikskólalóðir
• Aukið framboð á félagslegu
húsnæði
• Núverandi íbúum í félagslega
íbúðakerfinu verði auðveldað
að eignast íbúðirnar
• Nýtt íþróttahús í Vatnsenda
• Skólahljómsveit Kópavogs fái
varanlegt húsnæði
• Skipulag stuðli að uppbyggingu minni íbúða og
stúdentaíbúða
• Skoðaðar verði almennings
samgöngur í Kópavogi
samhliða nýjum Arnarnesvegi og þéttingu byggðar
• Alþjóðasamstarf bæjarins
verði endurskoðað með
aukna áherslu á að skólar
og stofnanir taki þátt í
alþjóðlegum verkefnum
• Minnka álögur á fjölskyldur
• Ábyrg fjármálastjórnun verði
viðhöfð og áhersla lögð á niður
greiðslu skulda
Málefnasamningur meirihlutans
verður lagður fram á fyrsta bæjarstjórnarfundi nýrrar bæjarstjórnar.
Þess má geta að nýr meirihluti var
kynntur til sögunnar við Marbakka en
þar bjuggu hjónin Finnbogi
Rútur Valdemarsson og Hulda Dóra
Jakobsdóttir sem bæði gegndu hlutverki bæjarstjóra í Kópavogi. Finnbogi Rútur var fyrsti bæjarstjóri
Kópavogs 1955 en Hulda Dóra tók
við starfinu 1957 þegar hann varð
bankastjóri útvegsbankans og var hún
fyrst kvenna bæjarstjóri á Íslandi. Þau
hjónin voru fyrstu heiðursborgarar í
Kópavogi.

A

f hverju er skordýrið kallað
silfurskotta?“ spyr meindýraeyðirinn Konráð Magnússon í kynningu á Leikskólanum
Dal í Funalind. „Af því að það
stelur silfri“ svarar einn nemandinn
sem er enn með hendina upprétta.
Fróðleiksfús leikskólabörn sýndu því
áhuga að fá að fræðast um skordýr og
Konráð, sem rekur fyrirtækið Firring
ehf., var ánægður með að svara
kallinu og halda fyrirlestur.
„Þetta var hugmynd frá barni“ segir
Sóley Gyða Jörundsdóttir, leikskólastjóri Dals. „Þessu var tekið
fagnandi og var skemmtilega út fyrir
rammann að fá meindýraeyði til að
halda fyrirlestur,“ bætir hún við.
Patrekur Ari, 6 ára nemandi í Dal, á
sér þann draum að verða skordýrafræðingur og það var hann sem
óskaði eftir þessu. Hann var mjög
ánægður með fyrirlesturinn. „Ég
þekki mikið til um skordýr og margfætlur eru í uppáhaldi hjá mér,“ sagði
Patrekur.
Konráð hafði mjög
gaman að
þessu og sagðist
hafa orðið hissa og
ánægður þegar haft
var samband við
hann. Spurningar
barnanna komu
honum ekkert
sérstaklega á óvart.
Almenn vitneskja
fólks um skordýr
er af skornum
skammti og það var
margt fróðlegt sem
fram kom
þarna. Börnin
höfðu undirbúið
sig vel og voru með
safn af skordýrum
og spurðu Konráð
spjörunum úr.
Meðal þess sem
kom fram var að
veggjalús var algeng
á heimilum fólks
allt til 1918 eða
þegar frostaveturinn
mikli kom, blóðhiti
skordýra er jafnheitur og heimilið þar sem þau eru,
rykmaurar nærast á húð fólks meðan
það sefur og hættuleg skordýr geta
ekki fjölgað sér á Íslandi sökum
veðurfars. Kóngurlær, ekki skordýr
heldur áttfætlur, eru lífsnauðsynlegar
fyrir manninn þar sem þær borða
mikið magn af skordýrum. „Ef ekki
væri fyrir kóngulær þá væru bara til
skordýr“ sagði Konráð. Þar sem hann

Fróðleiksfús
leikskólabörn sýndu
því áhuga að fá að
fræðast um skordýr
er meindýraeyðir barst talið að fleiri
tegundum en skordýrum og börnin
vildu vita um muninn á hagamús og
húsamús. „Húsamús bítur á meðan
hagamús bítur ekki“ sagði Konráð og
hann ítrekaði við börnin að láta rottur
alveg eiga sig þar sem þær bera sýkla
með sér og bit þeirra getur verið hættulegt. Einn óttalaus nemandi fangaði
geitung einungis nokkrum mínútum
fyrir fyrirlesturinn (sem reyndist vera
drottning) og hafði mikinn áhuga
á að fræðast um hann. Geitungur
getur stungið endalaust með broddi
sínum en býflugur eru hættulegri.
Hunangsflugur eru meinlausari og
stinga aðeins ef þær halda að þær séu
að deyja.

Þar var margt áhugavert sem börnin
fengu að heyra á þessum fyrirlestri
og ekki annað að sjá en þau væru
sátt að honum loknum. „Þetta var
mjög gaman en tíminn leyfir ekki að
gera mikið af þessu“ sagði Konráð
sem sagði einnig að þetta væri það
alskemmtilegasta starf sem hann hefði
kynnst.
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HEILSAN ÞÍN ER MIKILVÆG
Heilsurækt, snyrti - og nuddmeðferðir

HEILSURÆKT FYRIR ÞIG - Á 9 STÖÐUM
Laugar - Seltjarnarnes - Egilshöll - Hafnarfjörður - Turninn - Ögurhvarf - Mosfellsbær - HR - Kringlan

www.laugarspa.is

Sími: 533 1177

www.worldclass.is

Sími: 553 0000
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„Fundi slitið
kl. 18.57. Síðasti
fundur bæjarstjórnar. Takk
fyrir mig.“

„Merkilegur dagur hér á bæ. Síðasti
bæjarstjórnarfundurinn minn í dag. Ég
fór inn í bæjarstjórn í blómapilsi og
ætla út í blómaskyrtu. Mikill rússíbani sem þessi fjögur ára hafa verið.“

„Nú er ég hættur í bæjarstjórn Kópavogs. Hef setið þar í 12 ár og
óhætt er að segja að gengið hafi á ýmsu. Þakka þeim sem ég hef
starfað með þar fyrir samstarfið. Óska nýrri bæjarstjórn heilla.
Mér sýnist þetta góður hópur og vonandi ber hann gæfu til að
vinna vel saman að hagsmunum okkar Kópavogsbúa.“

Ómar Stefánsson

Rannveig Ásgeirsdóttir

Hafsteinn Karlsson

SKAPANDI SUMARSTÖRF

Ungt fólk vinnur
í eigin listsköpun
í allt sumar

N

ú eru Skapandi Sumarstörf í
Kópavogi komin á fleygiferð.
Þar gefst ungu skapandi fólki
tækifæri á því að vinna eigin listsköpun en einnig að móta samstarf
við aðra listamenn Kópavogs. Í sumar
starfa 25 ungmenni á aldrinum 18-25
ára við ólíkar listgreinar en af þeim
má nefna, glerlist, gjörninga, hljóðinnréttingar, myndlist, vöruhönnun og
kvikmyndagerð.
Margir hópar nýta sér internetið
óspart sem miðil til að koma sér
á framfæri. Þar birtast greinar um
ýmislegt sem tengist Kópavogsbæ,
svo sem menningarþættir, stuttmyndir, tónlist og fleira. Hægt er að
fylgjast með listafólkinu á facebook
undir síðunni „Skapandi Sumarstörf
í Kópavogi.” Bæjarbúar eru hvattir
til að kíkja í kringum sig eða ganga á

Dagskrá Skapandi Sumarstarfa
á 17. júní
„Opin vinnustofa.“ Listamenn
Skapandi Sumarstarfa bjóða gestum
og gangandi að fylgjast með störfum
sínum á Listatúni við Gerðarsafn á
milli 14 og 16.
„Hljóðinnréttingar Kópavogs“
standa fyrir trommuhring á milli
16 og 17.

Bestival
í Kópavogi
Þ

ær Diljá Hilmarsdóttir,
Sigurrós Guðbjörg Björnsdóttir og Agnes Freyja Björnsdóttir eru meðlimir listahópsins
Bestival. Diljá og Sigurrós eru nýútskrifaðar úr Myndlistarskólanum
í Reykjavík en Agnes útskrifast úr

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Ljósmyndalist
Fyrsta
verkefnið
okkar
heitir Myndskreytt
Náttúra en þá
tökum við ljósmyndir af allskonar
hlutum en höfum
náttúruna ávallt
í forgrunni.

hljóðið því það gæti leynst gjörningur, myndverk eða hljóðskúlptúr
í næsta nágrenni. Íbúar Kópavogs
mega vænta ýmissa hátíða og
viðburða í sumar en nú fyrst í dag,
17. júní þegar listamenn Skapandi
Sumarstarfa munu bjóða gestum á
„Opna vinnustofu” á Listatúni við
Gerðarsafn.

SKAPANDI SUMARSTÖRF

Sigurrós Guðbjörg, Agnes Freyja og Diljá.

SKAPANDI SUMARSTÖRF

Menntaskólanum
við Hamrahlíð
næsta vor. „Við
viljum nota sumarið
með Skapandi
Sumarstörfum til að
kynna okkur hvað
bærinn hefur á að
bjóða í tengslum
við menningu og
listir. Við erum með
heimasíðu þar sem
við skrifum um
verkefni vikunnar
og upplifun okkar
af því hvað hægt er að sjá og skoða
í bænum. Einnig viljum við reyna
að lífga upp á bæinn með ýmsum
uppátækjum. Tækifæri leynast víða í
Kópavogi ef maður hefur áhuga á að
leita þau uppi.“

Við erum
með
heimasíðu
þar sem við skrifum
um verkefni vikunnar og upplifun okkar
af því hvað hægt er
að sjá og skoða í
bænum.

Eyðibýli á Vatnsleysuströnd eftir Guðrúnu Björgu.

G

uðrún Björg Sigurðardóttir og Ólöf Sigþórsdóttir
kynntust í Menntaskólanum í
Kópavogi. Báðar fundu þær vettvang
fyrir listsköpun sína í félagslífi
menntaskólans en Guðrún Björg var
formaður ljósmyndanefndar NMK en
Ólöf var formaður grafískrar nefndar.
Þær hafði þó lengi langað að sameina
sérsvið sín, ljósmyndun og myndlist
og í ár gafst þeim tækifæri innan
Skapandi Sumarstarfa í Kópavogi til
að þróa það samstarf áfram. Úr varð
verkefnið „Ljósmyndlist“.
„Hugmyndin að verkefninu spratt
upp þegar við fórum að vinna saman
og vildum sameina þekkingu okkar
og færni. Með þessari nýju nálgun

fundum við leið til að blanda verkefnunum okkar saman. Í sumar
munum við vinna með tíu þemu og
velja að lokum tíu myndir úr hverju
þema fyrir sýningu sem við munum
halda samfara lokahátíð Skapandi
Sumarstarfa. Þar gefst fólki tækifæri
til að sjá þessa nýju aðferð, Ljósmyndlist“, útskýrir Guðrún.
„Fyrsta verkefnið okkar heitir
Myndskreytt Náttúra en þá tökum
við ljósmyndir af alls konar hlutum
en höfum náttúruna ávallt í forgrunni.
Við höfum mikinn áhuga á að fanga
hvernig náttúran tekur yfir manngerða hluti, eins og má til dæmis sjá á
eyðibýlum vítt og breitt um Ísland,“
segir Ólöf. Hægt er að fylgjast með

Ólöf og Guðrún Björg.

verkum þeirra Guðrúnar og Ólafar á
vefsíðunni:
www.ljosmyndlist.weebly.com

Úthlutað úr Forvarnarsjóði Kópavogs
S
tyrkir Forvarnasjóðs
Kópavogs voru afhentir
við hátíðlega athöfn í félagsmiðstöðinni Gullsmára nýverið.
Styrkirnir eru veittir einu sinni á ári
eftir tillögum forvarna- og frístundanefndar. Hlutverk sjóðsins er
að stuðla að öflugu forvarna- og
frístundastarfi í Kópavogi. Markmið
hans er að veita einstaklingum,
félagasamtökum, fyrirtækjum og
stofnunum styrki til verkefna sem
efla forvarna- og frístundastarf
Kópavogsbúa. Lögð er áhersla á
að styrkja samstarf þeirra aðila sem
koma að málaflokknum í Kópavogi.
Þrjú verkefni voru styrkt í ár um
fimm hundruð þúsund krónur
hvert.
Fyrirtækið Heilsuheilræði hlaut
stuðning fyrir verkefnið Heilsuefling 60+ en það felst í að efla
heilbrigði, gleði og vellíðan hjá eldra fólki. Forvarnir gegn samskiptaog félagsvanda grunnskólabarna var

Styrkirnir eru veittir einu sinni á ári eftir tillögum forvarnar- og frístundanefndar.

annað verkefni sem hlaut stuðning.
Í því felst samantekt og ritun á
fræðsluefni sem verður dreift til allar
foreldra og forráðamanna barna í
fyrsta bekk Álfhólsskóla, Kópavogsskóla, Salaskóla og Vatnsendaskóla.
Umsjón verkefnsins er í höndum

skólasálfræðings. ADHD samtökin
hlutu síðan þriðja styrkinn til að
standa að Tíunni - Tómstundir,
íþróttir og ADHD en í því felst
gerð fræðslunámskeiðs á netinu
um ADHD fyrir leiðbeinendur í
íþrótta- og tómstundastarfi.
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SUMARNÁMSKEIÐ
HJÁ BREIÐABLIK

Í sumar mun Breiðablik bjóða uppá fjölmörg
sumarnámskeið fyrir börn og unglinga þar
sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.
Eftirtalin námskeið eru í
boði:
- Frjálsíþróttnámskeið
- Karatenámskeið
- Knattspyrnuskóli
Ath. einnig í Fagralundi
- Körfuboltaskóli
- Sundskóli
- Ævintýranámskeið
Flest námskeiðin fara fram
á félagssvæði Breiðabliks í
Smáranum en Sundskóli fer
fram í báðum sundlaugum bæjarins og þá mun
knattspyrnuskóli Breiðabliks
verða einnig starfræktur
Í FAGRALUNDI en um er að
ræða nýtt námskeið þar og
bjóðum við iðkendur í
hverfunum við Fagralund
sérstaklega velkomna.
Að þessu sinni eru námskeiðin byggð þannig upp
að auðvelt er að samræma

námskeiðin og búa til dagskrá sem hentar hverjum og
einum, en skipulögð dagskrá
er frá kl. 08:00 - 17:00 alla
virka daga.
Boðið er upp á fjölbreytta
dagskrá tengda íþróttum og
útivist og ættu allir að finna
eitthvað við sitt hæfi. Meðal
annars verður farið í leiki,
vettvangsferðir, hjólreiðatúra,
veiða síli og fjöruferðir. Á
öllum námskeiðunum gefst
börnunum kostur á að fá
heitan mat í hádeginu og
einnig er hægt að kaupa
gæslu frá kl.08.00 – 9.00 og
kl. 16.00 – 17.00. Gert er ráð
fyrir að börnin taki með sér
hollt nesti en það er einn
nestistími á hverju námskeiði.
Hlökkum til að sjá ykkur.
Nánari upplýsingar og
skráning á breidablik.is
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Hrósið
fá krakkarnir í Vinnuskólanum
fyrir að vera dugleg

BAKSÍÐAN

Til leigu verslunar- eða
þjónustuhúsnæði miðsvæðis
á höfuðborgarsvæðinu!
V

eitingastöðum fjölgar sem aldrei
fyrr í Kópavogi. Á undanförnum vikum og mánuðum hefur hver
staðurinn af öðrum verið opnaður og
um leið hefur fjölbreytnin aukist til
muna. Ekki er langt síðan indverski
veitingastaðurinn Bombay Bazaar
opnaði í Hamraborginni og er gerður
góður rómur af staðnum enda notast
við fyrsta flokks hráefni frá Indlandi
og Íslandi og mikið lagt upp úr notkun heilnæmra kryddjurta eins og
turmerik, engifer og hvítlauk.
Tveir veitingastaðir opnuðu nýverið
á Nýbýlavegi , annars vegar veitingastaðurinn Tokyo sushi & sticks, sem
býður upp á girnileg spjót og ljúffengt
ferskt sushi, og hins vegar mexíkóski
veitingastaðurinn Serrano þar sem
áhersla er lögð á hollan, næringarríkan og bragðgóðan skyndibita á
hagstæðu verði. Á næstu dögum
opnar svo asíski veitingastaðurinn
Nam í sama húsnæði og Serrano að
Nýbýlavegi 8. Um 50 borð verða á
Nam og verður þjónað til borðs á
kvöldin. „Við völdum þessa staðsetningu fyrir veitingastaðina okkar
vegna góðs aðgengis og sýnileika auk
þess sem Nýbýlavegurinn er mjög
miðsvæðis,“ segir Emil Helgi Lárusson eigandi Nam og Serrano. Emil segir viðtökur við Serrano veitingastaðnum hafi gengið vonum framar og
vonast hann til að Nam verði einnig
vel tekið af höfuðborgarbúum. „Sá
staður er hugsaður fyrir alla aldurshópa og við munum leggja áherslu á
að bjóða upp á hágæða asískan mat á
hagstæðu verði.“
Með þeirri uppbyggingu sem átt
hefur sér stað á svæðinu við
Hamraborg og Nýbýlaveg stefnir í að
þetta verði eitt af stærstu veitingahúsahverfum höfuðborgarsvæðisins. Svæðið er í mikilli þróun
og verður spennandi að fylgjast með
áframhaldandi uppbyggingu.

Nýbýlavegi 8
Til leigu 60 - 700 fm verslunar- eða þjónustuhúsnæði hentar
vel fyrir verslanir, veitingastarfsemi, hárgreiðslustofur og fleira.
Einnig 150- 1.500 fm húsnæði með allt að 4 metra lofthæð
sem hentar undir léttan iðnað, lagerrými, heildsölur, verslanir
o.fl greið aðkoma að húsnæðinu, frábært auglýsingagildi,
matvöruverslanir, veitinga og kaffihús í göngufæri.

(gamla Toyota húsinu)

Áshildur Bragadóttir,
framkvæmdastjóri Markaðsstofu
Kópavogs.
Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Sverrir Einar
Eiríksson
Sölufulltrúi

Nánari upplýsingar gefur
Sverrir Einar Eiríksson
í síma 661-7000
Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080
Verslum við litla manninn
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