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Framlengdur
samningur
við Gym heilsu
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Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Kópavogi. 06.09.2014. 23. tbl. 10. árg.
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Segja má
að þarna
sé „eldfjall“
Kópavogs en litlu gosi
lauk í norðaustasta
hnúknum fyrir um
4000 árum.

Vesturbæjarútibú
við Hagatorg
Hamraborg
8

A P Ó T E K

ELDFJALLIÐ
Í KÓPAVOGI?
Séð til Kópavogs frá kolli Þríhnúkagígs,
hrollvekjandi gígsvelgurinn í forgrunni.

12
www.lyfja.is

- Lifi› heil

Verið velkomin í glæsilega
verslun Lyfju við Nýbýlaveg
Opið: 10-18.30 virka daga | 11-16 laugardaga
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Fyrir - eftir

RIFF í Kópavogi

Sólstafir og Hrafninn
flýgur á RIFF

Gallerí Portið
opnar með glæsilegri samsýningu
N

ýtt gallerí, Gallerí Portið,
opnaði í vikunni með
stórri samsýningu rúmlega
tuttugu listamanna þar sem
áhersla er lögð á fjölbreytileika.
Á sýningunni er teflt saman
þjóðþekktum núlifandi listamönnum og goðsögnum
íslenskrar listasögu í bland við
aðrar minna þekktar listaspírur
á öllum aldri.
Galleríið er staðsett í portinu þar
sem Toyota hafði áður aðstöðu á
Nýbýlaveginum. Salurinn sem
galleríið hefur til umráða er um
600 fermetrar.

Hljómsveitin Sólstafir.

Þ

ungarokkssveitin Sólstafir
flytur eigin tónlist við
kvikmyndina Hrafninn
flýgur eftir Hrafn Gunnlaugsson á kvikmyndatónleikum í
Salnum þann 1. október.
Flutningurinn er hluti af RIFF
kvikmyndahátíðinni sem í ár fer
að hluta til fram í Kópavogi.
Hrafninn flýgur, sem heldur
upp á 30 ára afmæli í ár, hefur
fyrir löngu öðlast sérstakan sess
í íslenskri kvikmyndasögu.
Myndin, sem gerist á víkingatímum, var sýnd við miklar
vinsældir hér á landi og náði
líka töluverðum vinsældum
erlendis. Á þeim þrjátíu árum
sem liðin er frá frumsýningu
hefur hún öðlast költstatus
hjá kvikmyndaáhugafólki. Á
sýningunni í Salnum gefst
áhorfendum kostur á að skynja
sögu og frásögn leikstjórans í
gegnum tónlist Sólstafa í stað
upprunalegs hljóðheims
myndarinnar.

Lögin sem leikin verða við
Hrafninn flýgur verða af fimmtu
plötu Sólstafa, Ótta, sem kemur
út í lok ágúst, í bland við eldri
tónsmíðar eftir því sem passar
við víkingasögu Hrafns.
Hljómsveitin Sólstafir var
stofnuð í bílskúr í Breiðholtinu
árið 1995. Þeir hafa sannað sig
sem kraftmikil og eftirminnileg
tónleikahljómsveit með flutningi sínum hér heima og utan
landssteinanna.
Hljómsveitina skipa: Aðalbjörn
Tryggvason, Guðmundur Óli
Pálmason, Svavar Austmann og
Sæþór Maríus Sæþórsson.
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin
í Reykjavík, Riff, verður að
hluta til haldin í Kópavogi í ár.
Boðið verður upp á margvíslega
dagskrá í bænum meðal annars
sundbíó og málþing rithöfunda og leikstjóra. Viðburðirnir
verða nánar kynntir síðar.

Segja má að sýningin skiptist í
þrjá meginflokka; listamenn sem
standa að Anarkíu listasal, verk í
einkaeigu og síðan samsafn ólíkra
listamann sem hafa verið virkir í
listalífi landsins síðstu ár og áratugi. Hugmyndin er að gefa breiða
sýn á fjölbreytta flóru íslenskrar
myndlistar. Eitt af einkennum
íslensks myndlistarheims er hve
hann virðist margskiptur: tilteknir
listamenn eru þekktir innan
ákveðins þjóðfélagshóps þótt
aðrir listamenn séu þar lítt kunnir
– en þeir eru þá ef til vill vel
þekktir hjá öðrum.
Tilgangur sýningarinnar er meðal
annars að brúa þetta bil. Það
hefur ávallt verið tilgangur
Anarkíu að losa listina undan

Bæjarlind 4, Kópavogur - s: 5546800 - www.vidd.is

Útgefandi: ago.slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kfrettir.is
Heimasíða: www.kfrettir.is

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, flutti ávarp
á opnunarhátið Portsins.

hverskyns mælstikum listræns
rétttrúnaðar og virða sérvisku
hvers og eins, hvort sem um er að
ræða geranda í listum eða áhorfanda.
Eftirtaldir listamenn eru með
verk á sýningunni:
Jón Óskar, Hulda Hákon, Sigurbjörn Jónsson, Kristján Jónsson,
Jóhann Ludwig Torfason,
Ragnhildur Jóhannsdóttir, Erling
Kingenberg, Kristinn Már
Pálmason, Ómar Stefánsson,
Daníel Magnússon, Erla Þórarinsdóttir, Anarkía, Anna Hanson,
Elísabet Hákonardóttir, Guðmunda Kristinsdóttir, Guðlaug
FriðriksDóttir, Kristín Tryggvadóttir, Finnbogi Helgason,
Aðalsteinn Eyþórsson, Ásta R

Líkamsrækt

Gym heilsa áfram með rekstur
líkamsræktarstöðva í sundlaugum Kópavogs

Nýjar víddir í flísum B
Opið á laugardögum frá 11:00 til 15:00

Ólafsdóttir, Ragnheiður Guðmundsdóttir, Jóhanna Þórhallsdóttir, Hrönn Björnsdóttir, Hanna
Pálsdóttir, Helga Ástvaldsdóttir,
Þorgeir Helgason, Bjarni Sigurbjörnsson og fleiri. Sýnd verða
einnig verk eftir gömlu
meistarana; Ásgrím Jónsson,
Eirík Smith, Jóhannes
Kjarval, Gunnlaug Blöndal,
Svavar Guðnason, Flóka,
Stórval og fleiri.

æjarráð Kópavogs samþykkti í lok vikunnar tillögu
um að framlengja samning
Kópavogsbæjar við Gym heilsu
ehf um rekstur líkamsræktar í sundlaugum Kópavogs. Reksturinn
var boðinn út eftir að Laugar ehf
kvartaði til Samkeppniseftirlitsins um að Kópavogsbær væri
að skekkja samkeppnisstöðu á
markaði með því að niðurgreiða
þessa starfsemi. World Class bauð
í reksturinn ásamt Gym heilsu og
hermdu fyrstu fregnir að tilboð
World Class til bæjarins hefði
verið hagstæðara. Undirskriftalistar fóru fram í sundlaugum
bæjarins gegn því að reksturinn
yrði færður til World Class. Tilboðum Gym heilsu og World
Class var hafnað vegna formgalla

í vor og kærði World Class þá
ákvörðun til áfrýjunarnefndar
útboðsmála. Þeirri kæru var vísað
frá í síðustu viku, samkvæmt
heimildum Kópavogsblaðsins, og
það mun hafa rutt brautina fyrir
einróma atkvæðum bæjarfulltrúanna í bæjarráði að ganga til
samninga við Gym heilsu.
Samningurinn gildir yfir tímabilið
frá 1. mars, 2014, til 1. júní, 2016.
Kjartan Már Hallkelsson hjá Gym
heilsu fagnar þessari niðurstöðu
og segir að árskort verði áfram í
boði á 35.990 krónur.
„Bæjarbúar eru búnir að berjast í
þessu með okkur og við munum
halda áfram að þjóna þeim eins og

við höfum gert undanfarin 17 ár, “
segir Kjartan.
Ekki náðist í Björn Leifsson hjá
World Class við vinnslu þessarar
fréttar.

Bæjarbúar
eru búnir að
berjast í
þessu með okkur
og við munum halda
áfram að þjóna
þeim eins og við
höfum gert undanfarin 17 ár.

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi
Auglýsingar: Ruth Bergsdóttir
Sími: 694 4103
Netfang: ruth@kfrettir.is
Prentun: Landsprent / Dreifing: Póstdreifing

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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LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Lúr býður mikið úrval
af rúmum frá þekktustu
framleiðendum Evrópu

Ermes, nýr sófi

Fallegur og virkilega þægilegur
hvíldarsófi. Hægt er að stilla höfuðpúða.
Fáanlegur í mörgum stærðum.

Lúr
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Fyrir - eftir
ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Frum

Úrval lita á lager

Létt í

PL 01 Svart

PL 45 Silfurmetallic
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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

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700
www.funi.is – www.blikkas.is

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

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

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

Breiðabliks

HK

ER

200

ER

203

Dansdeild HK fagnaði nýlega fimm ára afmæli sínu. Margt hefur gerst í dansinum á þessum
árum og dansdeildin náð frábærum árangri. Kennsla dansdeildarinnar fer fram í íþróttahúsi
HK í Fagralundi.

„Skemmtilegast
að gera gott
hús betra“

Þ

au Daði Hreinsson og Anna
Þórisdóttir fengu nýlega
viðurkenningu umhverfisog samgöngunefndar Kópavogsbæjar fyrir endurgerð á húsinu
að Kópavogsbraut 76. Húsið var
áður kallað „draugahúsið“ af
nágrönnum og börnum búsettum
í hverfinu. Ástæðan var sú að
húsið var beinlínis kaffært í trjám
og órækt svo lítið sást í þetta
rauða og drungalega hús. Lóðin
var grafin upp og um áttatíu tré
fjarlægð. Skipt var um allar lagnir
að húsinu, dren og ný gönguleið
lögð og umhverfið fóðrað á einfaldan hátt með litlum fjörusteinum úr Hvalfirði. Eftir eru tuttugu
tré dreifð um lóðina sem fá nú
birtu og andrými. Byggðar voru
nýjar svalir í stað þeirra fyrri sem
voru orðnar lélegar og legunni
breytt þannig að þær liggja nú
meðfram húsinu í stað þess að
standa út fyrir suðurgaflinn.
Húsið var málað í björtum hvítum
lit og rúður sandblástursskreyttar.
Að innan var húsið endurhannað
í hólf og gólf ásamt því að
herbergjaskipan var breytt en
húsið, sem er 161,5 fermetrar,
hýsir tvær stofur, fjögur svefnherbergi, fataherbergi og þrjú
baðherbergi. Húsið er bjart og
fallegt og fær lóðin og gróður að
njóta sín þar sem opnað hefur
verið fyrir sjónlínur að frá húsinu
og um götuna. Þau Daði og Anna
segjast hafa verið að leita að
húsnæði einmitt á þeim tíma sem
húsið á Kópavogsbraut 76 var sett
á sölu. „Það var aldrei ætlunin
að setjast að í Kópavogi en þegar
við sáum húsið auglýst féllum við
fyrir því. Bæði voru breytingarnar sem fyrirtækið SV50 ehf
voru búin að gera á húsinu
stórkostlegar, en það fyrirtæki átti
frumkvæðið að heildarbreytingum á húsinu sem og lóð og innanstokks, og ekki síður sá góði andi
sem í því var. Það var það ekki
spurning annað en að stökkva
á það,“ segir Daði. Húsið hafði
farið í gegnum algjöra endurskipulagningu og úthreinsun.
„Það má segja að allt hafi verið
tekið í gegn í þremur þrepum.
Í fyrsta lagi var lóðin eins og
Edengarðurinn og óræktin algjör.
Ætli maður hefði ekki getað verið
óséður á Tarsanskýlunni þarna
áður fyrr,“ segir Daði og hlær.
„Meðal annars voru fjarlægð hátt í
áttatíu tré af lóðinni, hún almennt
grafin upp og tyrfð. Lagðar voru
hellur sem gönguleiðir í flútti við
fjörugrjót úr Hvalfirðinum. Í öðru
lagi var húsið að utan í almennri
niðurníslu, málað dimmrauðum
lit og allt upprunalegt má segja.
Í þriðja lagi var algjör hreinsun
innan úr því, enda allt upprunalegt. Veggir voru brotnir niður og
innréttingar færðar til s.s. eldhús
og baðherbergi, en í dag eru þrjú
baðherbergi, fataherbergi, tvær
stofur og fjögur svefnherbergi.
Nýtingin á rýminu er algjörlega
frábær.“ Daði vill sem minnst
gera úr erfiðleikunum við framkvæmdirnar: „Varðandi
erfiðleikana ættirðu helst að spyr-

Anna Þórisdóttir og Daði Hreinsson með viðurkenningarskjal umhverfis- og samgöngunefndar Kópavogs.

Breytingin er gríðarleg á húsinu, innan sem utan.

Það er
gaman að
sjá hve
nágrannar okkar
eru ánægð með
breytingarnar og það
hefur hvetjandi áhuga
á þau að halda lóðum
sínum fínum.
framkvæmdum til að gera gott
hús betra,“ segir Anna og bætir
því við að húsið allt hafi tekið
breytingum nema uppistaðan á
húsinu sjálfu. „Þó er frábært að
sjá hve nýtingin og rýmisskipanin
innandyra eru flottar og vel
heppnaðar.“

ja þá sem hófu framkvæmdirnar en að þeirra sögn var
ekkert annað í myndinni en að
endurgera húsið og lóðina frá
grunni. Það skemmtilegasta var að
kaupa húsið og fylgja eftir þeim

Þau Anna og Daði telja þessa
viðurkenningu Kópavogsbæjar
vera mikla hvatningu fyrir sig til
að halda áfram að gera gott hús
betra. „Þetta er mikil hvatning
fyrir okkur að halda áfram að hlúa
að húsi, heimili og lóð,“ útskýrir
Anna og Daði bætir við: „Það er
gaman að sjá hve nágrannar okkar
eru ánægð með breytingarnar
og það hefur hvetjandi áhuga á
þau að halda lóðum sínum fínum
enda sjáum við virka og áhugasama nágranna gera lóðir sínar
flottar og það er gaman að sjá.
Við viljum þakka bænum fyrir að
taka eftir þessum breytingum og
veita viðurkenningu fyrir þær. Við
erum mjög ánægð með að búa
hér í bænum og hlökkum til að
vera áfram virkir og ánægðir íbúar
Kópavogs.“
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AMERÍSKIR DAGAR
ALLA DAGA
Glúten
frítt

Taco sósur - 227 gr.

349 kr.

Frontera

Salsa sósur - 454 gr.

498 kr.

Glúten
frítt

Nature’s Path

559 kr.

698 kr.

Bed Head

2 í pakka - Sjampó og hárnæring

5.789 kr.

Toasters - 312 gr.

8.998 kr. Áður 11.998 kr

10 Grain Bread mix - 539 gr.

539 kr.

Glúten
frítt

Glúten
frítt

Nature’s Path

Bob’s Red Mill

559 kr.

1.329 kr.

Corn Flakes og Whole O’s

Hveiti - 1,24 kg.

Gain þvottaefni

Tide þvottaefni

998 kr.

2.095 kr.

5.998 kr.

Sótthreinsandi - 2 tegundir

3 tegundir - 1,47 lítrar

35%

Afsláttur

6 litríkir hnífar með hlífum

Bob’s Red Mill

Kirkland þurrkur

25%

Pure Komachi 2

349 kr.

Glúten
frítt

Nature’s Path
Morgunkorn

Frontera

Taco marineringar - 226 gr.

25%

Afsláttur

Afsláttur

Ferðataska

Kælibox á hjólum

9.749 kr. Áður 14.998 kr.

8.999 kr. Áður 11.998 kr.

Stærð 58,4 x 36,8 cm

Opið alla daga
frá 10.00 til 20.00

58 lítrar

5 lítrar - 88 þvottar

50%
Afsláttur

Stór blómaker

42,5 og 49,5 cm á hæð

4.463 kr. Áður 8.925 kr.

Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur
Sími: 560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is

Með fyrirvara um villur og á meðan birgðir endast. Athugið að verð geta breyst milli sendinga. Gildir helgina 5. - 7. september 2014.

Frontera
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Rauði kross íslands

Dansinn dunar

Við þurfum á Þrír strákar úr
Kópavogi í aðalsjálfboðaliðum og aukahlutverkum
í
Billy
Elliot
að halda!
D
D

agana 5-7. september
næstkomandi stendur
Rauði krossinn á Íslandi
fyrir landssöfnun undir yfirskriftinni: „Göngum til góðs“. Að
þessu sinni verður safnað fyrir
innanlandsstarfi félagsins, en
mikið og fjölbreytt starf fer fram
á vegum deilda um allt land. Má
þar nefna ýmiss félagsleg verkefni
eins og heimsóknavini, föt sem
framlag, neyðarvarnir, áfallahjálp
og skyndihjálparfræðslu. Sjálfboðaliðar Rauða krossins munu
ganga með söfnunarbauka í hús
og gefa fólki kost á því að styrkja
starfið innanlands. Rauði krossinn í Kópavogi ætlar að safna fyrir
verkefni heimsóknavina en það
verkefni miðar að því að draga úr
einsemd og félagslegri einangrun
fólks.
Er ekki tilvalið lesandi góður
að brjóta upp hversdaginn og
sameinast um að ganga til góðs

kenndar. Eins vantar okkur sjálfboðaliða til að taka 3ja tíma vaktir
á fjölförnum stöðum i bænum
þessa helgi.

Linda Ósk Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri
Rauða krossins í Kópavogi.

í 1,2 eða 3 tíma? Reynslan sýnir
að flestum finnst ánægjulegra að
ganga með öðrum, vinnufélaga,
vini eða kunningja, og algengt er
að foreldrar og börn gangi saman.
Söfnunin er gott tækifæri til að
styrkja sjálfan sig með hressandi
göngutúr og leggja góðu málefni
lið í nafni mannúðar og sam-

Til að kraftarnir nýtist sem best
er mjög gott að sem flestir skrái
sig fyrirfram í síma 554 6626 eða
á kopavogur@redcross.is. Einnig
má mæta beint á söfnunarstöð
sjálfan söfnunardaginn.
Ég hvet fólk til að taka þátt í
söfnuninni og fá sér hressandi
göngutúr með söfnunarbauk í
hendi. Það hressir okkur öll og
styrkir um leið Rauða krossinn í
starfi sínu. Við þurfum um 350
sjálfboðaliða svo okkur takist að
ganga í sem flest hús í Kópavogi
og það væri okkur mikils virði
ef þú gætir sýnt hug í verki og
gengið með okkur til góðs!

ansinn dunar sem
aldrei fyrr í dansskóla
Sigurðar Hákonarsonar
sem hefur verið starfandi í
tæplega 35 ár í Kópavogi. Þar
er boðið upp á danskennslu
fyrir alla aldurhópa börn jafn
sem fullorðna, byrjendur og
lengra komna. Hóparnir sem
eru í fullorðinskennslu hafa
tækifæri á því að mæta á opið
hús allan ársins kring þar sem
pörin koma saman til að æfa sig
og eiga góðar stundir. Kennarar
og starfslið skólans eru mjög
stolt af strákunum sínum þeim
Baldvin, Hirti og Rúnari sem
verða í aðal- og aukahlutverk-

um í söngleiknum Billy Elliot í
Borgarleikhúsinu í vetur. Þeir
eru allir búnir að æfa samkvæmisdansa hjá dansskólanum í nokkur ár. En það
er fleira til að gleðjast yfir því
nú eru þrjú danspör skólans
komin í landslið Dansíþróttasamband Íslands og hafa unnið
sér rétt til að fara á heimsmeistaramót á næstu mánuðum. Einnig er hópur á vegum
skólans að fara á stóra keppni
Bretlandi í byrjun október og
Norður Evrópumeistaramót
sem haldið verður í Finnlandi
um miðjan október.

Linda Ósk Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóri Rauða krossins í
Kópavogi.

Dansararnir Baldvin, Hjörtur og Rúnar úr dansskóla Sigurðar Hákonarsonar eiga
framtíðina fyrir sér. Þeir verða í aðal- og aukahlutverkum í leiksýningunni Billy Elliot í
Borgarleikhúsinu í vetur.

7

Kópavogsblaðið

Við höfum engu gleymt frá
tombóluárunum. Nú ætlum
við að ganga til góðs.

GAKKTU MEÐ OKKUR
6. SEptember
Öll njótum við þess að láta go af okkur leiða.
Þann 6. september gefst kjörið tækifæri. Við gerumst
sjáloðaliðar Rauða krossins part úr degi, göngum
í hús og söfnum fé til hjálparstarfs innanlands.
Skaðaminnkun + Konukot + Athvörf + Neyðaraðstoð + Skyndihjálp
Fjölskyldumiðstöð + Fatasöfnun + Hjálparsíminn + Hælisleitendur
Sjúkrabílar + Heimsóknarvinir + Þjónusta við innflytjendur

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A 1 4 - 1 2 9 7

Landssöfnun
6. september

Skráning og nánari upplýsingar
á raudikrossinn.is.

Söfnunarsími Rauða krossins

904 1500 904 2500 904 5500

(1.500 kr. framlag)

(2.500 kr. framlag)

5.500 kr. framlag)

Af mannúð í

ár
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ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND
Á AÐEINS 35.990 KR. (EINGREIÐSLA)
Það gera aðeins 2.999 kr. á mánuði.

TILBOÐIÐ GILDIR TIL OG MEÐ 22. SEPTEMBER 2014
HVER OG EINN FÆR SÉRSNIÐNA ÆFINGAÁÆTLUN OG KENNSLU Á TÆKIN

FRÍTT ER Í ALLA HÓPTÍMA FYRIR KORTHAFA

Íþróttamiðstöðin Versalir

Sundlaug Kópavogs

GY
M

Hringdu og pantaðu þér ókeypis prufutíma
með þjálfara í tækjasal.
Þú færð kennslu á tækin og sérsniðna æfingaáætlun.

heilsa

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Sundlaug Kópavogs
og Íþróttamiðstöðinni Versölum.
Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480
www.gymheilsa.is
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HÓPTÍMAR Í BOÐI Í SUNDLAUG KÓPAVOGS
FRÍTT ER Í HÓPTÍMA FYRIR MEÐLIMI
Hóptímar í Sundlaug Kópavogs, gildir frá 1. september 2014
Klukkan
6:35 - 7:20
10:00 - 10:40
12:05 - 12:50
16:30 - 17:20
17:30 - 18:30
17:30 - 18:30
18:45
20:00 - 21:00

Mánud
Spinning 45
Morgunhressing
Hádegispuð
Spinning 60
Flottar konur
Jóga
Stöðvarþjálfun

Þriðjud
Morgunpuð
Spinning 45
Jóga
Spinning 60
Power jóga
Core og teyjur
Jóga

Miðvikud
Spinning 45
Morgunhressing
Core og teyjur
Flottar konur 30 20 10
Joint mobility jóga
30 20 10 Þol/styrkur

Fimmtud
20 15 5 Þol/styrkur
20 15 5 Þol/styrkur
Spinning 60
Zumba
Core og teyjur
Spinning 60

Föstud
Core og teyjur
Morgunhressing
Spinning 45
Spinning 60
Jóga

Klukkan
9:15 - 10:00
10:15 - 11:15
11:15-12:15

Laugard
Core og teyjur
Spinning 60
Zumba

16:30 - 17:30 Stöðvarþjálfun

Fyrstur kemur, fyrstur fær aðgang að tímum.
Stundaskrá getur breyst án fyrirvara. Tímar geta fallið niður fyrirvaralaust.

60ára og eldri hjartanlega velkomnir
Við bjóðum ykkur að koma til okkar og láta þjálfara okkar kenna ykkur
á tækin og hjálpa ykkur að auka þol, styrk og liðleika. Bjóðum ykkur
árskort á aðeins 29.990 kr. ef komið er fyrir klukkan 15:00.
Verið velkomin.

7.-10. bekkur grunnskólaárskort 25.990
Margir foreldrar hafa óskað eftir að fá að æfa með börnum sínum. Nú
bjóðum við þessa frábæru nýjung, að börn í 7-10 bekk geta nú æft
hjá okkur og notið leiðsagnar þjálfara okkar.
Nemendur í 9. og 10. bekk mega æfa sjálfir í GYM heilsu Kópavogi
samkvæmt þjálfunaráætlun þjálfara. Nemendur 7. og 8. bekk mega
eingöngu æfa í salnum í fylgd fullorðinna/forráðamanna (eldri en 18
ára).

GYM heilsa hefur náð samkomulagi við Kópavogsbæ
um áframhaldandi rekstur líkamsræktarstöðva
GYM heilsu í sundlaugum bæjarins.

www.gymheilsa.is
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Fiskunum
er gefið
fóður og
affallsvatnið frá þeim
verður svo næring
plantnanna. Þannig
erum við að skapa
lokað vistkerfi til
matvælaframleiðslu.

Ragnar Ingi Danner með hitabeltisfisk sem verið er að rækta í Kópavogi.
Ragnar er í MA námi í líffræði við Háskóla Íslands.

Nýsköpun

Fiskeldi og grænmetisræktun í Kópavogi
Í

austurbæ Kópavogs er verið
að rækta hitabeltisfiska og
kryddjurtir í hringrásarkerfum. Það er fyrirtækið
Svinna-verkfræði sem hannaði
og smíðaði kerfið en verkefnið
tengist Evrópusamstarfi sem
fyrirtækið leiðir í samstarfi við
fyrirtæki á Spáni og í Danmörku,
ásamt Háskóla Íslands. Verkefnið
gengur út á að þróa hringrásarkerfi í framleiðsluhæfri stærð. Dr.
Ragnheiður Inga Þórarinsdóttir,
framkvæmdastjori hjá Svinna,
leiðir verkefnið sem fengið hefur
styrki frá Nýsköpunarsjóði námsmanna og Vinnumálastofnun
til að ráða háskólanemendur til
starfa í sumar. Verkefnið er einnig
stutt af Rannís og hefur átt samstarf við Landbúnaðarháskóla
Íslands. „Það sem gerir þetta
sérstakt hjá okkur er sjálfbærnin
þar sem ekkert affall kemur frá
kerfinu,“ útskýrir Ragnheiður.
„Þannig eru öll næringarefni nýtt
til fulls. Fiskunum er gefið fóður
og affallsvatnið frá fiskunum
verður svo næring plantnanna.
Þannig erum við að skapa lokað
vistkerfi til matvælaframleiðslu.
Þá sparast vatn og orka,“ segir
Ragnheiður.

Tveimur framleiðslugreinum
blandað saman
Athygli vekur að verið er að
blanda saman tveimur ólíkum
framleiðslugreinum, ræktun
matjurta og eldi á matfiskum.
Ragnheiður segir þetta hafi tekist
vel í litlum einingum en þetta
sé þó flóknara en margir halda.
„Það sem við erum einnig að
horfa til er að tengja verkefnið

við ferðamennsku, kennslu og
rannsóknir. Í bígerð er meðal
annars að tengja skordýraframleiðslu við kerfið. Markmið okkar
er að stofna fyrirtæki utan um
þetta og að halda áfram að þróa
hina ýmsu þætti í sambandi við
það,“ segir Ragnheiður sem
bætir því við að gott sé að vera í
Kópavogi enda sé stutt í allar áttir.
„Það er mikilvægt að við séum
á höfuðborgarsvæðinu nálægt
öllum sem eru að vinna í verkefninu.“

Fiskur, grænmeti og
ferðamenn

Hugmyndir hafa vaknað að koma
upp svona hringrásarkerfum við
Kópavogstún þar sem hægt yrði
að byggja upp vinsælan viðkomustað ferðamanna. „Það væri
frábært að þróa heimsóknareiningu þar sem við gætum tekið
á móti nemendum, fjölskyldum
og ferðamönnum sem vilja
upplifa eitthvað nýtt,“ segir
Ragnheiður. „Hér er ákveðin saga
sögð um nýtingu jarðvarmans á
Íslandi. Þá tengist þetta auðvitað
ýmsum sviðum umhverfisfræðinnar og matvælaframleiðslu
þannig að það má endalaust gera
spennandi verkefni fyrir hina
ýmsu hópa. Draumurinn er að
koma upp framleiðslueiningu sem
getur staðið undir sér og tengja
hana við heimsóknareiningu og
jafnvel veitingastað þar sem hægt
væri að staldra við - upplifa
einstaka stemningu og bragða
afurðirnar,“ segir Dr. Ragnheiður
Inga Þórarinsdóttir grænmetisog fiskeldisræktandi.

Tíundi bekkur úr Smáraskóla var í vísindaferð þegar við litum í heimsókn og fékk gómsætt grænmeti að gjöf.

Þorbjörg Kristjánsdóttir, kennari í Smáraskóla og Ragnheiður Inga
Þórarinsdóttir hjá Svinna

Áhugasamir nemendur um sjálfbæra matvælaframleiðslu.
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Nýnemar

Hjartað slær í MK
B

usavígslur, með tilheyrandi óþverra- og hrottaskap, heyrir sögunni til í
Menntaskólanum í Kópavogi. Í
staðinn eru nýnemar boðnir hjartanlega velkomnir í skólann þar
sem húmorinn og gleðin eru alls-

ráðandi. Um 220 nýnemar setjast
á skólabekk MK í ár. Þeir fengu
áletraðan bol að gjöf sem á stóð:
„Hjartað slær í MK“ og hneigðu
sig síðan djúpt fyrir fána MK. Að
því loknu var farið í stefnumótaleikinn Djúpa laugin þar sem

gæjar og gellur úr röðum nýnema
spurðu hvort annað áleitinna
spurninga. Jón Jónsson mætti með
gítarinn og tók lagið, síðan var
farið á ball og í rútuferðalag. Það
var þvi mikið stuð og mikið gaman
í nýnemavígslu MK.

Tímamót

Snælandvideo
úr Snælandi
Í

búar í
framkvæmdaSnælandinu
stjóri, sem staðið
hafa líklega
hefur vaktina í
tekið eftir því að
Snælandvideo
Snælandvideo
með föður
í Furugrund
sínum, Smára
mun loka þann
Vilhjálmssyni í
15. september.
tæp 30 ár í
Núna er verið
Furugrund.
að selja lagerinn
„Það hafa
og hægt er að
margar fjölgera góð kaup á
skyldur komið
dvd-myndum.
hér og verslað
Nýir eigendur
og hjá okkur
hafa keypt húsið Feðgarnir Pétur Smárason og Smári
hafa þrír ættliðir
og ætla að
starfað saman í
Vilhjálmsson.
breyta því í
þessu þannig að
íbúðir. Dansstúdíóið þarf því
þetta verður mikil breyting. En
líklega líka frá að hverfa og
við munum halda áfram starfsemi
sömuleiðis hárgreiðslustofan sem
í Núpalind og á öðrum stöðum á
hefur haft aðstöðu í húsinu um
höfuðborgarsvæðinu en þá undir
árabil. „Þetta eru tímamót í sögu
nafninu Snæland.“
hverfisins,“ segir Pétur Smárason,

Yfirheyrslan

Rappar um Kópavog,
netta gaura og
heitar skvísur

Árni Páll Árnason, tónlistarmaður eða „herra Hnetusmjör“.

T

ónlistarmaðurinn Árni
Páll Árnason, eða
„herra Hnetusmjör“
eins og hann kallar sig, nýtur
sívaxandi vinsældra en lagið
hans „Elías“ hefur fengið um
þrjátíu þúsund áhorf á
Youtube. „Peyjar í Kópavogi,“
er annað vinsælt lag sem fær þó
einungis að heyrast innan
veggja Menntaskólans í Kópavogi en þar er einmitt rapparinn ungi við nám.

Hverjir eru þínir samstarfsaðilar?
Ég starfa mikið með Blaz Roca
og Valby Clan Rocka og svo er
ég einnig í hljómsveitinni Kop
Bois Entertainment eða KBE.

Hver er maðurinn?
Ég heiti Árni Páll Árnason og
er ekkert skyldur nafna mínum,
þingmanninum. Ég bjó fyrstu
árin í Hveragerði en flutti tíu
ára gamall í Vatnsendahverfið í
Kópavogi. Nú er ég á þriðja ári
á félagsfræðibraut MK og stefni
á toppinn.

Hverjar eru þínar helstu
fyrirmyndir í bransanum?
Rick Ross, French Montana,
Úlfur úlfur og Rottweiler.
Sjálfur er ég engin fyrirmynd.
Eða eins og ég segi í laginu um
herra hnetusmjör: „Ég er ekki
að leika fyrirmynd, útbrunninn
eftir tvö ár eins og Jónsi í
Svörtum fötum.“

Af hverju kallar þú þig Herra
hnetusmjör?
Af því að mér finnst hnetusmjör best og ég er bestur.

Hvað er framundan?
Núna er að koma út glænýtt
myndband við lag með Klan
Rocka og þá verður frumsýningarpartí á Prikinu.

Um hvað yrkirðu?
Ég rappa um Kópavog og hvað
bærinn er nettur. Kópavogur
er auðvitað nafli alheimsins.
Hér eru allir gaurarnir nettir
og skvísurnar heitar og eru að
Myndir: Halla Björk Vigfúsdóttir

frétta. Ég rappa líka um mig og
hvað ég er nettur. Og svo er ég
líka að segja í textunum hvað ég
er að fá mér og hvað ég sé
stundum sjúskaður í hausnum.

Hvert stefnir þú?
Að taka yfir senuna. Negla á
toppinn og vera þar.
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Eldfjallið
í Kópavogi?

Séð til Kópavogs frá kolli Þríhnúkagígs, hrollvekjandi gígsvelgurinn í forgrunni.

E

ldsumbrot liðinna daga
undir Vatnajökli hafa ekki
farið framhjá neinum. Svo
lengi lærir sem lifir segir gamalt
spakmæli og á það ekki síst við
um jarðfræðingana okkar í dag.
Með mælitækjum nútímans hafa
ferli í aðdraganda eldsumbrota
undanfarinna ára verið rakin og
í ljós hefur komið að ekki er að
öllu leyti hægt að yfirfæra lærdóm
af einni eldstöð yfir á aðra. Hver
eldstöð hefur sinn karakter, og
eru þær eru fjölbreyttar og ólíkar
hver annarri. Það sama á við um
eldstöðvarnar eins og annað í náttúrunni að breytileikinn er mikill.
Hugmyndir manna um einstök
eldstöðvakerfi og innbyrðis tengsl
þeirra þarfnast stöðugrar endur-

skoðunar í ljósi nýrrar þekkingar.
Þakka má fyrir meðan ekki gýs
undir jöklum með tilheyrandi
ösku- og gjóskufalli, að ekki sé
talað um flóðahættuna sem
skapast af bráðnandi jökulís.
Ekki þarf mikið til að koma
samgöngum úr lagi eins og nýleg
spýja sem kom niður Múlakvísl úr
Mýrdalsjökli ber vitni um, að ekki
sé talað um hamfaraflóðið niður
Skeiðará eftir Gjálpargosið 1996.
Eldgos verða að jafnaði á um
fimm ára fresti hér á landi. Ýmist
hraungos eða spengigos, en þau
síðari eiga sér stað þar sem vatn
kemst að, eins og t.d. þegar gos
verður neðansjávar eða undir
jökli. Jarðeldar geta haft alvarlegar

afleiðingar. Þekking á hegðun
einstakra eldstöðvakerfa byggist
helst upp í kringum umbrot.
Einnig er mikilvægt að lesa í
söguna, kortleggja einstök
gjóskulög og hraun sem sjá má
á yfirborði landsins eða lesa í
jarðlög og átta sig á hvaðan þau
eru upprunnin. Út frá því má læra
ýmislegt um hegðun og eðli viðkomandi eldstöðvakerfa. Eins er
mikilvægt að menn átti sig á þeirri
vá sem fylgt getur hraunrennsli,
öskufalli, eiturefnauppgufun og
flóðum er fylgt geta eldsumbrotum. Mikilvægi þess að
rannsóknir fari fram á jarðfræði
svæða áður en þeim er umbylt
með framkvæmdum ættu því
að vera ljósar, en eldhraun eða
nútímahraun njóta sérstakrar
náttúrverndar.
Höfuðborgarsvæðið stendur í
jaðri eldvirks svæðis sem kennt er
við Krýsuvík. Rétt austar er kerfi
kennt við Brennisteinsfjöll og sjá
má gígaraðir og staka gíga við
Draugahlíðar og Grindaskörð
sem veitt hafa miklum hraunstraumum bæði til norðurs og
suðurs. Nyrst í þessu kerfi má
sjá hnúka þrjá sem standa upp
úr hlíðinni ofan við Bláfjallaveg,
rétt vestan Stóra-Kóngsfells, og
sjást þeir ágætlega úr Kópavogi.
Segja má að þarna sé „eldfjall“
Kópavogs en litlu gosi lauk í
norðaustasta hnúknum fyrir um
4000 árum. Í lok gossins létti
þrýstingi af kvikunni þannig að
hún seig til baka og gosrásirnar
tæmdust. Eftir stendur gríðarmikil hvelfing og gosrásir sem ná
alls niður á um 200 metra dýpi.
Flatarmál botnsins er um 3500 m2
sem er aðeins minna en Perlan og
rúmmál gígsins er um 150.000
m3 sem svarar til rúmmáls

Kringlunnar. Heitið Þríhnúkagígur tekur til norðaustasta
Þríhnúksins og undirliggjandi
gosrása. Gígurinn er þriðja stærsta
og dýpsta myndun sinnar gerðar
heiminum og talinn einn merkasti
hraunhellir veraldar.
Í anddyri Náttúrufræðistofu
Kópavogs að Hamraborg 6a
hefur í sumar verið í gangi sýning
á hraunhellum landsins með
áherslu á Þríhnúkagíg. Fagurgert
líkan af gígnum og nokkrum
tröllum er til sýnis, unnið af Árna
B. Stefánssyni augnlækni,
hellakönnuði og líkanasmið.
Líkanið er í hlutföllunum 1:100
og má sjá menn í réttum hlutföllum á gígbarminum og að síga í
gíginn til að betur sé hægt að átta
sig á stærðarhlutföllum. Reynt er

Þríhnjúar séð frá Kópavogi

Þyrla flytur efni til lagfæringar á göngustíg
að Þríhnúkum s.l. sumar.

að höfða til barna og ímyndunarafls. Hvað er maðurinn í lófa
litla tröllsins að segja? Hvað
hugsar litla tröllið sem lítur
mannveru í fyrsta sinn? Hvað er
stóra tröllið að muldra um mannverur? Á sýningunni er einnig f
jallað um lífríki hella, en lengi
vel var talið að dimmir hellar
væru afar óvistlegir staðir. Með
tækniþróun síðustu ára hefur
komið í ljós að fjöldi örverutegunda lifir á hellaveggjum og
fjölbreytileikinn getur verið afar
mikill. Fjölmargar ólíkar tegundir
örvera finnast undir yfirborði
jarðar og í það miklu magni að ef
þeim væri safnað saman mætti búa
til úr þeim fjölda trölla.
Á sýningunni er einnig fjallað um
mikilvægi verndunar, enda myndast hellar ekki á hverjum degi. Inni í þeim
finnast oft afar fagrar
og sérstæðar jarðmyndanir, t.d. hraunstrá
og dropsteinar, sem
eru afar viðkvæmar
náttúruminjar. Miklar
skemmdir hafa orðið á
hraunhellum landsins,
bæði af óvarkárni og
vegna forvitni. Eins er
manninum eðlislægt að
safna því sem fagurt er
eða sérstakt, og hafa margir hellar
nánast verið hreinsaðir af slíkum
myndunum. Hér þarf hugarfarsbreytingar við, því staður sem er
ríkulega skreyttur jarðmyndunum
verður verðmætur um ókomna
tíð sem slíkur, en fagur steinn eða
hraunstrá uppi í hillu er lítils virði
og með öllu verðlaust.
Finnur Ingimarsson, forstöðumaður
Náttúrufræðistofu Kópavogs

Séð í gígop Þríhnúkagígs.

Lundur - Verslunar og þjónustukjarni

Vantar þig húsnæði fyrir þinn rekstur?

Einstök staðsetning, næg bílastæði og greið aðkoma
í ört vaxandi íbúðar, þjónustu og verslunarkjarna!

LUNDUR

FASTEIGNAFÉLAG
Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi // Sími: 527 1717 // domusnova.is

Einar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Sverrir Einar
Eiríksson
Sölufulltrúi

Allar nánari upplýsingar
veitir Sverrir í síma: 661-7000

Nýtt

Nýtt

TILBOÐ
Ú
SEPTEMB T
ER

varna-tengi
Gloria
Nýttfyrir
rir zetur og
úðabrúsar
Kvarna-tengi
kkaborð
hreingerningar
Nýtt
Nýtt
fyrir zetur og

Nýtt

Kópavogsblaðið

Kvarna-tengi
fyrirlengdum:
zetur og
í þremur
sakkaborð

18 og Til20í þremur
cm.lengdum:
15,18 og 20 cm.
kr. stk.
70 kr. stk.

Gloria
úðabrúsar fyrir
hreingerningar
CleanMaster
FM 10
Tilboðsverð
7.665 kr.

CleanMaster
CM 12
Tilboðsverð
3.321 kr.

Gloria
úðabrúsar fyrir
hreingerningar

KYNNING
A
TILBOÐ RÚT
SEPTEMB
ER

sakkaborð

CleanMaster
Til í þremur lengdum:
FM 10
15,18 og 20 cm.
Tilboðsverð
70 kr. stk.
7.665 kr.

Gloria stálúðabrúsar
fyrir mótaolíu o.fl.
Tilboðsverð 40.184 kr.

CleanMaster
CM 12
Tilboðsverð
3.321 kr.

Kvarnir/Brimrás/Pallar ehf | Akralind 8 | 201 Kópavogur | sími 564 6070
Fax 564 6071 | kvarnir@kvarnir.is | www.kvarnir.is | www.pallar.is

13

KYNNING
A
TILBOÐ R
Ú
SEPTEMB T
ER

CleanMaster
FM 10
Tilboðsverð
7.665 kr.

CleanMaster
CM 12
Tilboðsverð
3.321 kr.

Gloria stálúðabrúsar
fyrir mótaolíu o.fl.
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fyrir mótaolíu o.fl.
Tilboðsverð 40.184

Kvarnir/Brimrás/Pallar ehf | Akralind 8 | 201 Kópavogur | sími 564 60
Fax 564 6071 | kvarnir@kvarnir.is | www.kvarnir.is | www.pallar.is

Kvarnir/Brimrás/Pallar ehf | Akralind 8 | 201 Kópavogur | sími 564 6070
Fax 564 6071 | kvarnir@kvarnir.is | www.kvarnir.is | www.pallar.is

Matur og vín:

RéttuR mánaðaRins
Grilluð
kjúklingaspjót
satay
1 kg kjúklingalundir eða bringur
skornar niður.
Látið marinerast í 100 ml af
kókosmjólk og 1 msk turmerik
í a.m.k. klukkustund.
Gott er að láta spjótin /
grillpinnana liggja í vatni áður
en kjúklingurinn er þræddur
upp á þau.

Satay sósa –
hægt að gera fyrirfram og hita
upp áður en borið er fram
150 g hnetusmjör
1 msk soya sósa
1 msk sykur
1 tsk chilliflögur
1 tsk ferskt engifer smátt saxað
1 tsk hvítlaukur smátt saxaður
1 tsk fiskisósa
150 ml kókosmjólk
Safi úr einni límónu
Allt hráefni er sett í pott hitað að
suðu og látið malla við miðlungs
hita þar til sósan er farin að
þykkna, u.þ.b. 10 mín.
Borið fram með hrísgrjónum og
fersku salati
Uppskrift fyrir 4

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:
Mamma Piccini rauðvín – 75 cl
– 1.590 kr –
Ítalía / Toskana
Kirsuberjarautt, meðalfylling, þurrt, ferskt,
miðlungstannín. Skógar ber, lyng, vanilla.

Mamma Piccini hvítvín – 75 cl
– 1.590 kr –
Ítalía / Toskana
Sítrónugult. Létt fylling, þurrt, ferskt.
Ljós ávöxtur, sítrus, steinefni.

Réttur mánaðarins
Rétt mánaðarins leggur til Þorvaldur Egilson sem hefur langa og góða reynslu í eldamennsku þar
sem hann hefur annast matreiðslu meðal annars á Hótel Gíg, KEA Akureyri auk þess sem hann
starfrækti Hreðavatnsskálann í ein 8 ár þar sem margir rétta hans nutu mikilla vinsælda.
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Eftirmálar

Timberlake Umræðan

Litagleði
í Kórnum
Þ

etta hljómaði eins og firrt
framtíðarsýn (dystópía).
Einkafyrirtæki lokaði af tveimur af fimm hverfum Kópavogs
og skipti í litasvæði. Aðeins þeir
sem höfðu þessa liti máttu yfirhöfuð aka inn á svæðið og enginn
akstur leyfður á milli litasvæða.
Hugurinn reikaði til bókaflokksins The Hunger Games með
svæðin þrettán og bókarinnar
Shades of Grey eftir Jasper Fforde
þar sem litnæmni augans flokkaði
þig í þjóðfélagsstöðu.
Reyndin varð nú ekki eins firrt og
þetta var auglýst. Í framkvæmd
voru lokanir ekki eins grimmar og
auglýst hafði verið. Við Urðarhvarf var ekki lokað eins og
auglýst hafði verið og íbúar Linda
komust að mestu leiðar sinnar.
Einstaka aðilar sem ekki höfðu
bílapassa en gáfu gildar ástæður
virtust fá að komast leiðar sinnar.

Sagan

Sagan hefst opinberlega hjá

Jóhannes Birgir Jensson, Kópavogsbúi.

íbúar voru settir undir umferðarstjórnun Senu.
Tónleikarnir voru auglýstir sem
þeir stærstu innandyra á landinu
með 16 þúsund miða selda. Eldra
fólk man þó eftir tónleikum
Metallicu í Egilshöll 4. júlí 2004
þar sem 18 þúsund miðar voru
seldir.

Tónleikahaldarar voru afar
ánægðir og voru æstir í að endurtaka leikinn með aðra stórtónleika
í Kórnum.
Gestir voru misánægðir. Sviðið
var ekki mjög hátt uppi og þeir
sem voru á gólfinu sáu margir
hverjir ekkert af tónleikunum
sjálfum á sviðinu nema þeir
kveiktu á símum sínum og horfðu
á útsendinguna þar. Upplifunin
þótti þó frábær og listamaðurinn
stóð við sitt og rúmlega það.

Bjóðum velkomin

Ný fyrirtæki
í Kópavogi

Fyrirspurn Sigurjóns Jónssonar
á fundi bæjarráðs kom skriðu á
önnur mál. Boðsmiðarnir, sem
bæjarstjóri bað Senu um til að
geta metið framkvæmdina í eigin
persónu ásamt öðrum bæjarfulltrúum, mökum og nokkrum
bæjarstarfsmönnum, eru líklega
brot á siðareglum bæjarins og
setja núverandi bæjarráð í vanda
þegar næsti tónleikahaldari biður
um leyfi fyrir atburði í Kórnum.
Bæjarstjóri var svo tregur til að
upplýsa leiguverðið þó að meirihlutinn hafi sett opið bókhald
ofarlega í málefnasamningi sínum.
Svarið fékkst þó að lokum og var
áætlaður gróði af atburðinum
5,5 milljónir. Þetta er gróði upp
á 550 krónur per íbúa sem voru
litamerktir.
Þetta mál þarf að skoða aftur frá
öllum hliðum. Kórinn er frábært
mannvirki og það stórt að hann
er enn ekki kominn í fulla notkun.
En þetta er stórt mannvirki með
sárafá bílastæði á vondum stað,

Mæðgurnar Rannveig Ásgeirsdóttir og Helga Karólína Karlsdóttir hjá Coolcos.

Coolcos opnar í Smáralind

CoolCos er dönsk snyrtivörukeðja sem opnar fyrstu
verslun sína í Smáralind
fimmtudaginn 11. september,
en vörurnar hafa verið í sölu
hér á landi frá desember 2013.
Allar vörurnar eru parabenaog ilmefnalausar, henta öllum

aldurshópum og eru á góðu
verði. CoolCos mun einnig
bjóða upp á naglaþjónustu í
versluninni, en það er í fyrsta
skipti sem slíkt er í boði í
verslunarmiðstöð hér á landi.
Einnig verður boðið upp á
farðanir á staðnum hjá
Helgu Karólínu.

Bútabær er nýjasta verslunin í Hamraborg.

Bútabær í Hamraborg

Verslunin Bútabær opnaði
nýlega í Hamraborg 14a. Í
Bútabæ er að finna margs konar
vörur til sauma og prjóna. Þar
má nefna fataefni; bútasaums-

efni, stórt úrval af garni og alls
kyns smávörum. Opnunartími
verslunarinnar er frá kl. 11 til
18 alla virka daga og frá kl. 11
til 14 á laugardögum.

Comma er alþjóðleg kvenfataverslun í Smáralind

Kópavogsbæ þann 20. febrúar
2014 þegar frétt birtist á vef
bæjarins um tónleikana og greint
frá mikilli undirbúningsvinnu.
Það er þó ekki fyrr en 16. apríl
að bærinn veitir formlega leyfið á
fundi bæjarráðs og svo 15. maí er
tímabundið áfengisleyfi samþykkt.

Framkvæmdin

Lögreglan vann skýrslu sem bar
titilinn Tónleikar í Kórnum 2014.
Umferðargreining þar sem lokanir
voru engar í Lindum né Sölum.
Endanlegar lokanir sem urðu umfangsmeiri voru ákveðnar af Senu
í samráði við verkfræðistofu.
Sena hafði vald til þess að ákveða
lokanir því að sveitarfélagið
framselur umferðarstjórnun til
viðburðarhaldara. Almenningur
verður var við það í kringum
stærri atburði, til dæmis
Menningarnótt í Reykjavík þar
sem fjögur þúsund íbúar lúta
umferðartakmörkunum en þetta
hefur líklega aldrei verið svona
stórt í sniðum áður. 10 þúsund

Frumtilgangurinn að koma tónleikagestum fljótt og örugglega til
og frá svæðinu virðist hafa gengið
vel. Bílastæði við Smáralind
voru þéttsetin og raðir í
strætisvagna sem komu
mjög ört að tímabundnu
stoppistöðinni sem þar var
komið upp. Strætisvagnasamgöngurnar
virkuðu mjög vel og
ferðatíðnin var mjög ör.
Talsverð umferð var á
göngustígum, einkum
Landamærastígnum
svonefnda sem liggur milli
Kópavogs Seljahverfis.

Bílapassarnir sem gáfu íbúum
réttindi til að keyra inn á sitt
litasvæði komu í hús á föstudegi
fyrir íbúa til að nota á sunnudegi.
Eitthvað var um að íbúar hefðu
ekki fengið bílapassa og vísaði
lögreglan því til Senu.

umkringdur þéttri íbúabyggð
fleiri kílómetra í hvora átt.
Hvenær er réttlætanlegt að
atburður einkafyrirtækis loki
hverfum þar sem 10.000 íbúar
búa? Hversu oft er hægt að
réttlæta það? Er það sjálfsagt
að það sé árlegur atburður? En
fjórum sinnum á ári? Hvert er
langlundargeð íbúa og annara
sem ætla að nota þessar samgönguæðar?

Biðröð í strætó á Timberlake tónleikana.

Comma opnar í Smáralind
Comma er alþjóðleg kvenfataverslun sem býður upp á
fallegan gæða fatnað og fylgi-

hluti fyrir konur á öllum aldri
sem finna má í meira en tuttugu
löndum og á yfir tvö þúsund
sölustöðum.

Aðalskrifstofa Mannvits er nú í Urðarhvarfi í Kópavogi.

Mannvit flytur í Urðarhvarf
Mannvit hefur flutt aðalskrifstofu sína að Urðarhvarfi 6 í
Kópavogi. „Ástæða flutningsins er að sameina starfsemi
aðalskrifstofunnar á einn stað í

húsnæði sem uppfyllir nútímakröfur.“ segir Eyjólfur Árni
Rafnsson, forstjóri Mannvits á
heimasíðu fyrirtækisins.
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