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Í proactiv® solution eru efni sem hreinsa húð þína
og eyða bólum. Með daglegri notkun koma efnin í
veg fyrir að nýjar bólur myndist. Við lofum því!
Eftirtalin Apótek og heilsubudin.is selja Proactiv® Solution

AkureyrArApótek, Kaupangi - LyfjAver, Suðurlandsbraut 22
borgArApótek, Borgartúni 28 - gArðsApótek, Sogavegi 108
urðArApótek, Grafarholti - ÁrbæjArApótek, Hraunbæ 115
Apótek gArðAbæjAr, Litlatúni 3 - reykjAvíkurApótek,
Seljavegi 2, Apótek HAfnArfjArðAr, Tjarnarvöllum 11
Heildsölubirgðir, Konkord ehf. S. 568 9999, heilsubudin@heilsubudin.is

trar í kórnum
þrjú þúsund tómir ferme

Hátt í tvær milljónir páskaeggja eru framleidd ofan í landann núna um páskana. Um 800 þúsund egg frá nr. 2 og upp úr og um
ein milljón deserteggja. Töluverð verðhækkun hefur orðið á eggjunum frá í fyrra. Það virðist samt sem áður ekki hafa teljandi
áhrif á eftirspurn.
Sjá bls. 10-11.

ÓKLÁRUÐ
LÚXUS
VIÐBYGGING

Hægt að spara 200 milljarða
V
erði spornað við fjölgun bíla
og dregið úr umferð á einkabílnum, samfara fólksfjölgun
á höfuðborgarsvæðinu, og áhersla lögð
á fjölbreyttari samgöngur en einkabíla,
mætti spara samfélaginu allt að 195 milljarða króna á tímabilinu 2015-2040. Þetta
kemur fram í spá um þróun byggðarog samgangna á höfðborgarsvæðinu, í

tengslum við nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins.
Áætlað er að íbúum höfuðborgarsvæðisins geti fjölgað um 70 þúsund fram til
ársins 2040. Samgöngur eru meðal þess sem
sérstaklega er fjallað um í skipulaginu, en
spurt er: „Hvernig munu 275 þúsund íbúar
og gestir þeirra ferðast á hverjum degi um
höfuðborgarsvæðið?“

Gert er ráð fyrir því í núgildandi svæðisskipulagi að bílaumferð muni aukast langt
umfram fjölgun íbúa. Í þeim plönum er
lögð áhersla á að auka afkastagetu gatnakerfisins; að ráðist verði í umfangsmiklar
fjárfestingar í umferðarkerfinu til að taka
við allri umferð, án þess að umferðartafir
aukist. Þetta hefur hvergi tekist, segir í
spánni.
Sjá umfjöllun bls. 14.

Vesturbæjarútibú
við Hagatorg
Hamraborg
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Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir
551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is
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Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf
6

25 metra sundlaug Í KJALLARA
NOTUÐ SEM geymsla fyrir ruslatunnur kópavogs

- Lifi› heil

ibuxin rapid
ibuprofen

fæst án lyfseðils í apótekum
Verið velkomin í glæsilega
verslun Lyfju við Nýbýlaveg
Opið: 10-18.30 virka daga | 11-16 laugardaga

Notkunarsvið: ibuxin rapid inniheldur ibuprofen sem er lyf sem dregur úr verkjum og hita (flokkur:
bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki er steri). ibuxin rapid er notað við vægum til miðlungi miklum verkjum,
svo sem höfuðverk, tannverk, tíðaverk, bráðum mígrenihöfuðverk, hita og verkjum vegna kvefs. Ekki má
nota ibuxin rapid: Ef þú ert með ofnæmi fyrir ibuprofeni eða einhverju öðru innihaldsefni ibuxin rapid. Ef
þú hefur fundið fyrir mæði, astma, nefrennsli, þrota eða ofsakláða eftir notkun acetylsalicylsýru eða
annarra bólgueyðandi gigtarlyfja sem ekki eru sterar (NSAID). Ef þú ert með óútskýrða blóðmyndunartruflun. Ef þú ert með eða hefur haft endurtekin sár (ætisár) eða blæðingu í maga/skeifugörn. Ef þú hefur
fengið blæðingu eða rof í meltingarvegi við fyrri meðferð með bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Ef þú
ert með blæðingu í heilaæðum eða aðra virka blæðingu. Ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrar- eða
nýrnastarfsemi. Á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Ef þú ert með kransæðasjúkdóm eða alvarlega
hjartabilun. Ef þú þjáist af verulegri ofþornun. Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun ibuxin rapid:
Ef þú ert með arfgengan blóðmyndunarsjúkdóm (bráða porfýríu með hléum). Ef þú ert með ákveðna
sjálfsnæmissjúkdóma (rauða úlfa og blandaðan bandvefssjúkdóm). Ef þú ert með sjúkdóma í
meltingarfærum eða langvinna bólgusjúkdóma í þörmum (sáraristilbólgu, Crohn´s sjúkdóm). Ef þú ert
með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi. Ef þú þjáist af ofþornun. Ef þú ert með eða hefur haft háþrýsting eða
hjartabilun. Ef þú ert með ofnæmi (t.d. húðviðbrögð við öðrum lyfjum, astma, ofnæmiskvef), langvarandi
þrota í slímhúðum eða langvarandi teppusjúkdóm í öndunarfærum. Ef þú ert með storkutruflun í blóði.
Strax eftir stórar skurðaðgerðir. Meðganga og brjóstagjöf: Þú mátt aðeins nota ibuxin rapid á fyrstu 6
mánuðum meðgöngu eftir að hafa ráðfært þig við lækninn. Ekki má nota ibuxin rapid síðustu 3 mánuði
meðgöngu. Yfirleitt er ekki nauðsynlegt að gera hlé á brjóstagjöf við skammtíma notkun í ráðlögðum
skömmtum. Algengustu aukaverkanir: Sár, rof eða blæðing í meltingarvegi, stundum lífshættuleg,
einkum hjá öldruðum, geta komið fram. Ógleði, uppköst, niðurgangur, vindgangur, hægðatregða,
meltingartruflanir, kviðverkur, sortusaur, blóðuppköst, sáramunnbólga, versnun ristilbólgu og Crohn´s
sjúkdóms hafa komið fram. Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar yfir 40 kg: 200 mg – 400 mg
skammtar, að hámarki 1.200 mg á sólarhring. Börn og unglingar: Hámarksskammtur af ibuprofeni á dag
er 30 mg á hvert kg líkamsþyngdar, skipt niður í 3 til 4 staka skammta. 20-29 kg: 200 mg skammtar, að
hámarki 600 mg á sólarhring. 30-39 kg: 200 mg skammtar, að hámarki 800 mg á sólarhring. Ekki skulu líða
minna en 6 klst. á milli skammta. ibuxin rapid skal aðeins nota hjá börnum sem eru a.m.k. 20 kg að
þyngd. Lesið vandlega leiðbeiningar í fylgiseðli sem fylgir lyfinu. Júlí 2012.

www.lyfja.is
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Gatan einkennist af
vel hirtum
lóðum og stílhreinum húsum

Félagsstarf fyrir eldri borgara í

Kópavogi. FEBK og félagsmiðstöðvar
fer þetta allt í skemmtanir? Og
þegar ég staðfesti að svo sé,
vitanlega fari þetta allt í bölvaða
vitleysu, þannig hljóti það að
vera því peníngar séu bölvuð
vitleysa sem ætti að afnema, þá
ránghvolfir hún í sér augunum
eins og snákur; en hún bítur
ekki.
Svar við getraun nr. 104:
Sossa sólskinsbarn, eftir
Magneu frá Kleifum.

Skrifstofa FEBK opin mánud. og miðvikud. kl. 10:00 – 11:30
s. 554 1226. www.febk.is – febk@febk.is

Félagsmiðstöðin Gjábakki · Sími 554 3400

Handavinna opin alla virka daga, leiðbeinandi
mán. & mið. 9.30-12 og þri 12.30-15
Félagsvist mið. kl. 13 og fös. kl. 20
Lomber og Canasta mán. kl. 13/13.15
Alkort komið í frí
Boccia mán., mið, og fös. kl. 9.30. Sumarfrí eftir 20. júní
Bingó, Blómaspjall, Kátir félagar, Samkvæmisdans og
línudans, Leikfimi, Jóga og Síðdegisdans í sumarfrí
Gönguhópur alla laugardaga kl. 11
Ýmsir hópar tréskurður, silfursmíði, gler-og postulínsmálun,
glerlist, bókband, kóræfingar, ljóðagerð og myndlist, létt hreyfing inni og úti og bókmenntaklúbbur, komnir í sumarfrí

inning þegar
miðum SumL. Atladóttir,
Bára Björg
þóra SverrisArnþórsdóttir,
Jökull Freyr
ll Róbertsson,
ðversson og

NGU SÉRVALIÐ HRÁEFNI
EINGÖ

legum húsum sem mynda fallega
heildarmynd í götunni. Íbúar í
Jórsölum eru vel að viðurkenningunni komnir fyrir að hafa
hugað vel að umhverfi sínu,
haldið húsum sínum og lóðum
snyrtilegum og götunni fallegri
í áranna rás. Íbúar götunnar eru
öðrum íbúum Kópavogs hvatning
og fyrirmynd,“ segir í rökstuðningi fyrir valinu á Jórsölum.

Fyrir endurgerð húsnæðis fengu
Í Jórsölum afhjúpaði Margrét
Daði Hreinsson og Anna ÞórisFriðriksdóttir, formaður
dóttir viðurkenningu fyrir
bæjarstjórnar, viðurkenningaendurgerð á Kópavogsbraut
skjöld og flutti ávarp. Bæjar76.
stjóri og formaður umhverfis- og
samgöngunefndar gróðursettu svo
fyrir frágang húss
P I Z Z U R Viðurkenningu
tré, íbúum götunnar til heiðurs.
og lóðar á nýbyggingarsvæði fékk
Bæjarstjórn Kópavogs valdi götu
Þess má geta að umhverfisbyggingarfélag Gylfa og Gunnars
Premium pizzur Domino’s verða til þegar pizzubakararnir okkar fara fram úr sjálfum sér,
ársins á bæjarstjórnarfundi fyrr ííjákvæðum
viðurkenningar
hafa
verið
veittar
viðurkenningin
var veitt fyrir
skilningi, svo úr verða framúrskarandi pizzur. Viðen
fengum
listakokkinn Hrefnu
sumar.
Kópavogi
1964
eða
í
Lundokkar,
86-92.
Sætran tilí samstarfs
og frá
hún árinu
töfraði fram
tvær
af Premium
pizzum
Bröns og Prima.
„Gatan einkennist af vel hirtum
50 ár.
okkar enn fjölbreyttari.
lóðum og stílhreinum og snyrti- Prófaðu Premium pizzurnar okkar, þær gera góðan matseðil
Viðurkenningu
fyrir frágang húss
og lóðar á nýbyggingarsvæði kom
BRÖNS
MEAT DELIGHT
ELDÓRADÓ
PRIMA
í hlut Silfurhúsa
ehf. fyrir Þorrasali 9 til 11.

ríkir mikil sönggleði og góður
félagsandi og þá sem langar til
Félagsmiðstöðin Boðinn · Sími 512 7400
að slást í hópinn er hvattir til að
Pennasaumur mánudaga kl. 9.00
hafa samband. (sjá nánar í Handavinna kl. 9.00-15.00 þriðjudag
auglýsingu í blaðinu
á bls. 15). Náttúra
yndskreytt
Lokasýningin
fór fram
MolaBingó, Sissi og félagar.
Harmonikkuspil
komnir íí sumarfrí

M

Félagsvist annannum
hvern mánudag
kl. 13:00.
er ljósmyndaverkefni
í lok júlí.
Verkefnið
Æfingar fara fram
í Digraneskirkju
Bridge þri. og fim.Myndskreytt
kl. 13
sem
Guðrún Björg
Náttúra samanCanasta er spilað alla fimmtudaga kl.13.00.
á mánudögum
kl. 19.00 og
– 21.30.
Sigurðardóttir
Ólöf Sigþórsstendur af fallegum og
Heimasíða kórsins er www.sam- Myndlist, Línudans og Leshópurinn, Kínversk leikfimi í sumarfrí
dóttir unnu að í sumar áHugvekja
vegumföstudaga
hefðbundnum
náttúruljóskl. 14:00
kor.is
Skapandi Sumarstarfa. Vatnsleikfimi þri.myndum
myndlist.
- fös. kl 9.15.og
Skráning
hjá sjúkraþjálfa
Gönguhópur þriðjudaga kl. 13:00
Bónusrútan miðvikudögum. kl.13.00

Ferskt spínat, úrvals
beikonsneiðar, sérvalin
steikarpylsa og egg
Samsett af

VIRÐIR ÞÚ HÁMARKSHRAÐA Í
ÍBÚÐAHVERFUM?

Hrefnu Sætran

Úrvals beikonsneiðar,
sérvalin steikarpylsa, rjómaostur,
piparostur og
chiliflögur.

Viðurkenningu fyrir umhirðu
húss og lóðar fengu þau Ármann
Pepperoni,
safaríkir
Hvítlaukspizzubotn,
Þ. Haraldsson
og Ólöf
Þ. Eyjólfskirsuberjatómatar,
hvítlauksolía í stað
dóttir en þau
búamozzarella,
við Gnitakór 15.
ferskur
pizzusósu, rjómaostur,
úrvals beikonsneiðar,
úrvals beikonsneiðar,
basilpestó
og
pepperoni, Veittar
jalapeno voru þrjár
viðurkenningar
svartur pipar.
og chiliflögur. Þessi
fyrir
hönnun:
rífur aðeins í.
Samsett af

Fyrir AflakórHrefnu
12 enSætran
þar var

arkitekt Jón Hrafn Hlöðversson,
eigendur eru Kristján Björgvinsson og Hrefna Gunnarsdóttir.

Skólarnir eru að byrja og
börnin eru komin á stjá í
umferðinni.

Fyrir Austurkór 78, arkitekt
Valdimar Harðarson, eigendur
Elías Guðmundsson og
Alda Rós Ólafsdóttir

Virðum umferðarreglur
við skólana og munum
að umferðarhraði í
íbúðahverfum Kópavogs er
30 km/klst.

Fyrir Boðaþing 22 til 24, en þar
hönnuðu TGH Arkitektar hús á
tveimur lóðum fyrir aldraða.

kopavogur.is

Kópavogspósturinn

Handhafar umhverfisviðurkenninga Kópavogs árið 2014 eru sem
hér segir:

PREMIUM

Handavinna opin alla virka daga, leiðbeinandi:
mán. kl. 12.30-16.00 fim. kl. 9.00 - 15.00
Félagsvist mán. kl. 20.00
Bridge. Byrjum aftur 18. ágúst
Kvennabridge mið. kl. 13.00
Canasta þri. kl. 13.00
Bingó, Gleðigjafarnir- samsöngur, Leshópurinn, Íslendingasögur, Ljósmyndaklúbbur, Línudans, Jóga, og Leikfimi í sumarfrí
Gönguhópur þri. og fim. kl.10.
Tiffanýgler fös. kl. 9.00
Ýmsir hópar myndlist, postulínsmálun, (tréskurður, málm- og
silfursmíð og vefnaður komnir í sumarfrí).

á Bókasafninu

ning, bakpoka
afnsins, hvort
ir út eða ekki
eir sem ekki
marlestrinum.
uður og gleði í
keruhátíðinni.

Jórsalir er gata ársins í Kópavogi.
Valið var kynnt þegar umhverfisviðurkenningar umhverfis- og
samgöngunefndar Kópavogsbæjar
voru afhentar við hátíðlega athöfn
í Salnum í vikunni.
Að loknu ávarpi Ármanns Kr.
Ólafssonar bæjarstjóra kynnti
Hjördís Ýr Johnson formaður
umhverfis- og samgöngunefndar
hverjir hefðu hlotið viðurkenningar nefndarinnar að þessu
sinni. Eins og venja er voru veittar
viðurkenningar í nokkrum
flokkum. Þá voru afhent
fróðleiksskilti um Elliðavatn.
Að lokinni afhendingu viðurkenninga í Salnum var haldið í
vettvangsferð á slóðir verðlaunahafa, og hús og lóðir skoðaðar.
Einnig var stoppað við Elliðavatn
þar sem fróðleiksskilti voru sett
upp.

Félagsmiðstöðin Gullsmári · Sími 564 5260

efur vetrarstarfið

n en hann tók
síðast liðið
l fengur að fá
a hefur hann
kórstjóraferil
Samkórnum
mtíu talsins.
bætt við sig
m þó sérstakSamkórnum

Jórsalir er gata
ársins í Kópavogi

Ljósmyndasýning
í Molanum

. 105

gum hve
raga upp
á í hlut. Þá
egar pillur.
orfa á hana
ns vanrækta
að getur
að en
r skeifa á
un, heldur af
vel upp alin
að hvæsa
köp
minn, ósköp
eníngunum,

umhverfisviðurkenningar

Myndskreytt náttúra

SÍMI 555 6101- 697 4020 - netfang: valdimar@kp.is

WWW.DOMINOS.IS

Þá fengu Bjarni Sigurðsson og
Helga Arnþórsdóttir viðurkenningu fyrir frágang húss og
lóðar á nýbyggingarsvæði fyrir
Álmakór 22.

DOMINO’S APP

SÍMI 58 12345
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Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi

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

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.

Auglýsingar: Ruth Bergsdóttir
Sími: 694 4103
Netfang: ruth@kfrettir.is
Prentun: Ísafold / Dreifing: Póstdreifing

Kópavogsblaðið
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BETRA VERÐ
Á GRÆNMETI OG ÁVÖXTUM!
7%

17%

Lægra
verð

Lægra
verð

10%
Lægra
verð

12%
Lægra
verð

233

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 259 kr/kg.*

Klementínur

275

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 295 kr/kg.*

11%

Epli - Pink Lady

579

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 653 kr/kg.*

198

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 239 kr/kg.*

12%

Lægra
verð

409

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 467 kr/kg.*

11%

12%

Lægra
verð

Lægra
verð

175

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 198 kr/kg.*

8%

Lægra
verð

Eggaldin

Blaðlaukur

Sellerí

13%

Lægra
verð

Perur

239

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 259 kr/kg.*

Lægra
verð

Vínber rauð/græn

695

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 795 kr/kg.*

Vatnsmelóna

149

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 159 kr/kg.*

6%
Lægra
verð

Hvítkál

85

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 95 kr/kg.*

Kantalópa

229

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 259 kr/kg.*

12%

7%

Lægra
verð

Laukur

105

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 119 kr/kg.*

Lægra
verð

Rauðlaukur

139

Okkar verð
kr/kg.
Verð samkeppnisaðila 149 kr/kg.*

Við styðjum heilbrigða samkeppni!

Vegna milliliðalausra innkaupa getum við nú boðið enn
betra verð á fjölda tegunda af ávöxtum og grænmeti.
*Viðmiðunarverð samkeppnisaðila voru fengin
með því að versla þessa vöruliði þann 20.08.2014 hjá
samkeppnisaðila sem álitinn er leiðandi í lágu verði.

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.

Kúrbítur
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Dans

Bretlandsmeistari
í dönsum
Djúpir bassar!

og aðrir góðir söngmenn
eru velkomnir í Karlakór Kópavogs
www.karlakor.com
hafið samband við Jakob
í síma 664-8801, jakob@karlakor.com

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

Keppnin var
jöfn og hörð
og þurfti
dómaraúrskurð til að
úrskurða um sigurvegara

U

ngur Kópavogsbúi náði
á dögunum þeim merka
árangri að verða Bretlandsmeistari í tíu dönsum.
Freyþór Össurarson, sem hefur
búið og keppt í Englandi síðastliðið ár ásamt dansdömu sinni
Sophie Webb, tók nýverið þátt í
UK Closed Amateur 10 Dance
Championship í Bournmouth
þar sem keppt er í öllum þeim tíu
dönsum sem heyra undir samkvæmisdans. Keppnin var jöfn
og hörð og þurfti dómaraúrskurð
til að úrskurða um sigurvegara
í heildarkeppninni, þar sem tvö
pör sigruðu í fimm dönsum hvort.
Dansparið hefur æft stíft síðan
þau byrjuðu að starfa saman fyrir
um ári síðan undir leiðsögn
erlendra dansmeistara en hafa
einnig sótt tíma hér á landi hjá
Adam og Karen Reeve.

Nú er rétti tíminn til að
panta fastan tíma í tennis.
Eigum nokkra tíma lausa.
Skemmtilegu byrjendanámskeiðin
fyrir fullorðna eru að hefjast.
Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

Gerðarsafnið

Flæði

Í
Námskeið fyrir yngri nemendur og framhaldsnemendur
Ballet-leikskóli (1 kennslustund í viku, 3 – 4 ára)
Ballet-forskóli (1 kennslustund í viku, 4 – 6 ára)
Balletstig (2 – 3 kennslustundir í viku, 7 ára og eldri)

Kennt er í Skipholti 35 í Reykjavík,
og Íþróttahúsi Breiðabliks í Kópavogi.

Vetrarstarf skólans skiptist í tvær annir. Fyrir jól er
12 vikna námskeið og eftir jól er 12 – 14 vikna námskeið.

Skólinn er aðili að Frístundakorti ÍTR.

Frekari upplýsingar á www.balletskoli.is

Innritun er hafin í síma 567 8965 og 588 4960

efri sölum Gerðarsafns stendur nú yfir sýning Mireyu
Samper sem ber heitið
Flæði. Á sýningunni eru innsetningar með tví- og þrívíðum
verkum sem unnin voru á
árunum 2013 og 2014. Um list
Mireyu ritar Ásdís Ólafsdóttir listfræðingur eftirfarandi: „Mireya vinnur í margs
konar efni, sem ráðast af þeirri
hugmynd sem þau þjóna og af
ytri aðstæðum. Þannig hefur
hún unnið margar „site
specific“ innsetningar víðs
vegar um heiminn. Að baki
þessum verkum liggur skýr
hugmyndavinna sem útfærist
síðan í staðmiðaðan efnivið.
Öll eiga þessi verk sameiginleg
viss þemu og minni sem ganga
eins og rauður þráður í gegnum
sköpun hennar. Mireyu er annt
um náttúruna og lætur sig umhverfismál varða, eins og birtist
á fínlegan hátt í mörgum
verkum. “
Mireya Samper hefur helgað
sig myndlist síðan hún brautskráðist frá listaháskóla í
Frakklandi árið 1993. Hún

hefur haldið sýningar víða
erlendis og tekið þátt í fjölmörgum listahátíðum. Á þessu
ári sýnir Mireya á Íslandi, í Svíþjóð, Ungverjalandi og Japan.
Mireya stofnaði listahátíðina
Ferskir Vindir í Garði suður
með sjó árið 2010 og hefur
stjórnað henni síðan. Hátíðin er
tvíæringur og hafa um 50
listamenn hvaðanæva úr
heiminum hverju sinni tekið
þátt í honum þau þrjú skipti
sem hann hefur verið haldinn.
Listafólkið dvelur hér á landi í
fimm vikur, vinnur verk sína á
staðnum í ýmsa miðla og sýnir
í lok dvalar. Afrakstur
sköpunarinnar eru myndlistasýningar, tónleikar, gjörningar
og uppákomur sem allt er opið
almenningi að kostnaðarlausu.
Sýningin Flæði stendur yfir í
Gerðarsafni til 5. október.
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VIÐ ÞJÓNUM ÞÉR
- ALLA DAGA

EXPO · www.expo.is

LAGNAVERSLUN

ÞIGGÐU GÓÐ RÁÐ
Í BYKO starfar öflugur hópur söluráðgjafa með margra
ára reynslu. Þú getur því treyst ráðum þeirra.

TIMBURVERSLUN

Láttu reynslu okkar létta þér verkin.

NÝR SNJALLVEFUR
BYKO hefur opnað nýja og glæsilega
heimasíðu fyrir allar tegundir snjalltækja.
Netspjallið er opið
Þjónustufulltrúar aðstoða þig alla virka daga
frá 8:30-16:30. Hvernig getum við aðstoðað?
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Ókláruð 25 metra
sundlaug er
á meðal þess
sem er í viðbyggingu við
Kórinn

Fáir vita að undir Kórnum er fokheld, 25 metra sundlaug, heitir pottar
og gufubað. Þetta mannvirki er óklárað og er nýtt til að geyma meðal
annars ruslatunnur Kópavogsbæjar.

Ókláraður draumur í Kórnum

Þrjú þúsund fermetra lúxus
íþróttahús er nýtt sem
geymsla fyrir ruslatunnur
H

ún lætur ekki mikið yfir
sér, viðbyggingin við
hliðina á aðalinngangi
Kórsins en þar fyrir innan leynist
ókláraður draumur frá árunum
fyrir hrun. Líklega veit Justin
Timberlake ekki af þessu en í
þessari viðbyggingu við Kórinn,
þar sem hann heldur risatónleika
á morgun, er ef til vill ein skýrasta
birtingarmynd hrunsins. Þarna
átti að vera 25 metra löng sundlaug og spa með endurhæfingu
fyrir íþróttamenn með öllum nýjustu tækjunum. Fyrri eigendur þurftu frá að hverfa og eftir

standa um þrjú þúsund fermetrar
af lúxus íþróttaaðstöðu sem eftir
er að klára. Heitir pottar, gufuböð, fundarsalir, skrifstofur og
fullkomin aðstaða til líkamsræktar
er enn ófrágengin. Eftir hrun tók
Kópavogsbær við íþróttamannvirkjum í Kórnum af Knattspyrnuakademíu Íslands en HK hefur
þar nú aðstöðu. Í viðbyggingunni
við Kórinn er líka íþróttahús
sem er notað fyrir leikfimikennslu grunnskólabarna í hverfinu.
Undir þeim íþróttasal er risastór
geymsla þar sem við blasa meðal
annars raðir af ónotuðum bláum

ruslatunnum Kópavogsbæjar.
Þessar ruslatunnur voru keyptar
fyrir íbúðir sem áttu að rísa í
Kópavogi og safna nú ryki í risastórri ókláraðri íþróttahöll. Ýmsar
hugmyndir hafa verið ræddar um
hvernig megi nýta þetta mannvirki
en ekkert hefur verið ákveðið. Og
á meðan karpað er um hver fær
að reka líkamsrækt í sundlaugum
Kópavogs standa þrjú þúsund fermetrar af hálfkláraðri lúxus íþróttaaðstöðu ókláraðir undir fótum
Justin Timberlake i Kórnum.

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁM

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi tónlistarnám:

* Gítarnám
* Píanónám
* Trommunám
* Rafbassanám
* Söngnám

ónsalir

Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is

...BARA GAMAN...

Bæjarlind 12. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda
gleðinni í hljóðfæranáminu.

Ónotaða viðbyggingin er til vinstri við aðalinngang Kórsins. Hún er á tveimur hæðum. Sumir
giska á að hún sé um sex þúsund fermetrar.
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íslenska

Tækifæri til að skoða Kópavog betur

www.icefish.is
www.icefishconference.com

Smáranum í Kópavogi dagana

25. - 27. september

Stærsta sjávarútvegssýning á norðurslóðum!

N

ú er búið að loka aðreininni frá Digraneshálsi og niður á
Hafnarfjarðarveg vegna framkvæmda sem verða þar til 7.
september. Hjáleið að Hafnarfjarðarvegi verður opnuð á
meðan. Það er samt algjör óþarfi
að bruna strax úr bænum. Hér
gefst kærkomið tækifæri til að
taka aukahring um hringtorgið á
hálsinum og koma við í Gerðarsafni, Salnum eða Bókasafninu.
Hvers vegna að bruna burt þegar
hægt er að skella sér í sund í bestu

sundlaug alheimsins? Það er hægt
að kaupa ís í vesturbæ Kópavogs
og skoða til dæmis gönguleiðir á
Kársnesinu. Það er líka hægt að
keyra niður á Híðarveg og Dalveg
og koma við í Smáralind. Svo má
auðvitað rúnta um Smiðju- og
Skemmuhverfið á bakaleiðinni,
kíkja í Hamraborg og í nýjustu
verslanir og veitingastaði við
Nýbýlaveg.
Gatnaframkvæmdir í Kópaogi eru
tækifæri. Ekki vandamál.

Þar er fjallað um allar hliðar fiskveiða í
atvinnuskyni, allt frá fiskileit og veiðum,
vinnslu og pökkun til markaðssetningar
og dreifingar á fullunninni vöru til
neytenda. Hafið samband við
sýningarstjórnina í síma +44 132 982
5335 eða í netfanginu info@icefish.is

Fyrsta íslenska sjávarútvegsráðstefnan
verður haldin þann 25. september á
vegum Matís og ríkisstjórnar Íslands og
hana verða allir að sækja sem vilja
hámarka arðsemi af vinnslu
sjávarafurða. Fá sæti eru í boði svo ekki
slá því á frest að bóka þátttöku á netinu.

Hafið samband við sýningarstjórnina í síma
+44 132 982 5335 eða í netfanginu info@icefish.is
Organiser

Official airline/air cargo
handler & hotel chain

Official Logistics Company

Official Icelandic publication

Official International publication

Hvað er Glóð og fyrir hverja?
Glóð er íþróttafélag í Kópavogi sem er opið öllum óháð aldri og búsetu
Hreyfing – fæðuval – heilsa
Hvað get ég gert í Glóð?
- Það sem þú villt ef þú færð fleiri með þér.
- Lærðu ýmsa dansa hjá Óla Geir
-Lærðu tai chi, kínverska líkamsrækt hjá Önnu Kristínu í Gullsmára
-Æfðu ringó sem Ásta Gylfadóttir hefur leitt í Smáranum og Kópavogsskóla
- Það er hægt að æfa pútt og boccia
- Taktu þátt í skemmtikvöldum, hlustaðu á fyrirlestra og eignastu góða vini.
Við hlustum á óskir þínar og ef til vill verða nógu margir sem vilja gera það sama og þú. Þá færðu aðstoð við framhaldið.
Þú getur hlúð að andlegri og líkamlegri heilsu í Glóð.
Næst þegar þú skiptir um olíu á bílnum þínum, hugsaðu um eldsneytið sem þú setur í líkama þinn.
Glóðarfélagar borða til að lifa en lifa ekki til að borða.
Hafir þú ekki tíma fyrir heilsuna í dag er ekki víst að þú hafir heilsu fyrir tímann á morgun.
Nánari upplýsingar eru hjá:
Sigurbjörgu: 896 9774
Rósu: rosuben@internet.is
Sigríði: 564 1490
www.glod.is og á Facebook síðu Glóðar
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Kópavogstún 10-12
Einstaklega vandað og vel staðsett fjölbýlishús.
3ja og 4ra herbergja íbúðir.

Íbúðirnar skilast fullbúnar að innan sem utan með sérinngangi af svölum ásamt stæði í bílageymslu. 18-25 fm
svalir með glerhandriði (svalalokun leyfileg). Steinborðplötur
í eldhúsi og baðherbergi.
Vandaðar eikarinnréttingar og eikarhurðir frá Axis, eikarparket og flísar í forstofu og votrýmum.
Blöndunartæki og handklæðaofn frá Tengi, vönduð
eldhústæki frá Siemens. Íbúðir skilast fullbúnar með gólfefnum.
Stærðir 108 til 157 fm.
Verð 40,9 - 57,9 milljónir.

Þorrasalir 17

Vandað og glæsilegt klasahús með lyftu.
Fallegt útsýni og nálægð við glæsilegan 18 holu
golfvöll GKG. 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
Allar íbúðir með sérinngangi og stæði í bílageymslu
fylgja flestum íbúðum.
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna en votrými
flísalögð.
Stærðir 85 til 127 fm.
Verð 31,9 - 42,9 milljónir.

Lind

Kópavogsblaðið

Kópavogsblaðið
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Furugrund 44
Vandaðar og fallegar íbúðir með sér yfirbyggðu
bílastæði í nýju sex íbúða húsi í þessu vinsæla og
rótgróna hverfi. Stórar 17 fm svalir.
Vandaðar innréttingar, hurðir og tæki.
Ítalskar innréttingar frá INN-X.
Blöndunartæki frá Tengi.
Ringo hurðir frá Birgissyni.
Eldhústæki frá Electrolux.
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna með vönduðum
innréttingum og tækjum.

Afhending sept-okt 2014.

Þorrasalir 13-15
Vel hannað lyfthús með bílageymslu. Fallegt útsýni
og nálægð við glæsilegan 18 holu golfvöll GKG.
Stærðir 90 til 126 fm.
Verð 31,5 - 48,2 milljónir.

Allar nánari
upplýsingar
veita:

Hannes Steindórsson

hannes@remax.is

Stefán Jarl Martin

stefan@remax.is

699-5008 892-9966

Kristján Þ. Hauksson

kristjan@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali

696-1122 510-7900

Lind
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Mig langaði
mjög mikið
með þessari
mynd að heiðra
minningu allra þeirra
sem komu nálægt
byggingu Vallagerðisvallar.
Heiðar Bergmann Heiðarsson, hefur síðustu þrjú ár unnið
að gerð heimildamyndar um Vallargerðisvöll.

Ný heimildamynd

Vill reisa styttu af
Valda vallarverði
Ný heimildamynd sem heiðrar minningu þeirra sem komu að byggingu Vallargerðisvallar

H

eiðar Bergmann Heiðarsson hefur síðustu þrjú ár
unnið að gerð heimildamyndar um Vallargerðisvöll sem
nú er komin út. „Það er ákveðinn
léttir núna, smá eftirvænting og
dass af kvíða um hvernig myndinni verður tekið,“ segir Heiðar.
„Ég hef aldrei staðið í svona
sporum áður. En svo kemur tómleikatilfining. Hvað á ég að gera
núna eftir að hafa varið óteljandi
stundum í viðtöl; yfirfarið þau,
leitað heimilda og að endingu
klippt allt saman og þjappað
tuttugu stunda efni niður í
klukkutíma? Ég er búinn að eyða
síðustu þremur árum í þessa
vinnu,“ segir Heiðar.
Hvernig kom það til að þú fórst
að gera heimildamynd um
Vallargerðisvöll?
„Hugmyndin kviknaði þegar ég
var að taka viðtal við Inga Gúst
og Heimir Porca fyrir ársrit
Breiðabliks fyrir nokkrum árum
en þá sagði Ingi: „Þetta var bara
okkar annað heimili, þarna vorum
við allan daginn. Svo var kallað
á okkur í mat og við fórum síðan
aftur út á völl.“ Þetta held ég að
hafi verið kveikjan. Ég talaði við
Ómar Stefánsson, vallarstjóra,
og fékk lánaðan lykil hjá honum
að baðhúsinu. Þegar ég kom þar

Valdimar Kristinn Valdimarsson, heitinn,
eða Valdi vallarvörður eins og hann var oftast
nefndur

inn og settist á gamla trébekkinn
í búningsklefanum þá hreinlega
öskruðu veggirnir á mig sem
geyma margar minningar og
sögur. Ég tók til dæmis viðtal við
Jón Inga Ragnarsson, sem varð
formaður knattspyrnudeildar
Breiðabliks á fyrstu árum
deildarinnar aðeins 15 eða 16 ára

gamall. Hann gekk inn í klefann
og fór rakleiðis að snaganum
sínum. Hann átti sinn snaga og ef
einhver vogaði sér að hengja eitthvað á snagann hans þá varð hinn
sami að taka fötin sín eða sækja
þau í sturtuna því Jón Ingi var
búin að henda þeim þangað. Allir
viðmælendur mínir sögðu alltaf
það sama að þetta hefði verið
eins og þeirra annað heimili. Allir
minntust síðan á Valda gamla og
hans störf þarna. Hann gerði við
bolta og lánaði öllum bolta sem
komu. Hann hélt við öllum netum
á öllum sparkvöllum Kópavogs.
Mig langaði mjög mikið með
þessari mynd að heiðra minningu allra þeirra sem komu nálægt
byggingu Vallargerðisvallar og
þeirra frumkvöðla sem stofnuðu
Breiðablik á sínum tíma. Þvílík
vinna sem það hefur verið að
byggja upp þetta félag og skila því
til okkar sem tóku við keflinu.“
Hvaðan kemur áhugi þinn á
kvikmyndagerð? Hefur þú verið
að læra að búa til heimildamyndir?
„Nei nei, ég hef ekkert verið að
læra þetta neitt sérstaklega. Eina
námskeiðið sem ég hef farið í var
í 8. eða 9. bekk í Víghólaskóla þar
sem Marteinn Sigurgeirsson var
að reyna að kenna okkur. Þá var

Það var
ekki alltaf
gott að búa
í Kópavogi. Það var
skítt þegar þurfti
til dæmis að sækja
vatnið langar vegalengdir og hita upp
skúrana með skít af
túninu
allt tekið upp á filmu. Við Duffi
(innsk: Steingrímur Dufþakur
Pálson) gerðum teiknimynd og
einn leikinn skets þar sem við

fengum Eyjó (innsk: Eyjólf
Kristjánsson) til að leika því hann
var eini frambærilegi leikarinn á
þessum tíma sem við þekktum.
Duffi var náttúrlega með þetta í
blóðinu en hann er sonur eins
mesta kvikmyndagerðarmanns
íslandssögunar, Páls Steingríms
frá Eyjum. Matti, bróðir, átti
upptökuvél fyrir 8mm og var
mjög iðinn við að taka upp allt
og af okkur systkinunum. Svo
kom pabbi minn með VHS vél
frá Bandaríkjunum eftir eitt
ferðalagið. Ég var sá eini sem
lærði á hana og notaði alveg
óspart, en aðalega til að taka
sjálfan mig upp. Ég er líka sjálfhverfur maður með eindemum, eins og sést á öllum
þessum myndböndum sem ég hef
verið að gera fyrir Breiðablik,“
segir Heiðar og hlær. „En ætli ég
fari að drífa mig á eitt námskeið
eða tvö til að læra aðeins meira
fyrir næsta verkefni nú þegar
þessu er lokið.“
Ertu að fara gera fleiri
heimildamyndir?
„Já, það er svo gaman að segja
sögur. Ég komst að því þegar ég
var að gera þessa mynd að það er
fullt af fólki þarna úti; frumbyggjar Kópavogs sem hafa frá
svo mörgu að segja. Það var ekki
alltaf „gott að búa í Kópavogi.“
Það var skítt þegar þurfti til
dæmis að sækja vatnið langar
vegalengdir og hita upp skúrana
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með skít af túnum. Það fraus í
koppunum í Kópavogi. Þarna er
kannski heitið á myndinni komið.
Það þarf að ná fólki sem man
eitthvað ennþá og varðveita þá
sögu. Þetta eru svo merkilegar
heimildir um bæinn. Foreldrar
mínir fengu lóð í austubænum
og byggðu húsið sitt þar. Pabbi
rak fyrirtæki í Kópavogi í 50 ár
og er enn með sömu kennitöluna.
Kópavogsbær á að vera stoltur
af því fólki sem byggði bæinn og
gerði hann að því sem hann er í
dag. Ástæðan fyrir því að ég nefni
þetta er að ég missti tvo viðmælendur þegar ég var að vinna við
þessa mynd. Sigurður Grétar
Guðmundsson, fyrrum formaður
Breiðabliks og mikill frumkvöðull
í leikfélaginu, féll frá rétt eftir að
ég hafði samband við hann. Við
ætluðum að mæla okkur mót og
spjalla um liðna tíð þegar hann
veiktist og lést. Síðan fór Sigmundur Eiríks (Simmi), sem
spilaði með Breiðablik á upphafsárum þess. Ég náði stutt
viðtal við hann áður en hann féll
frá, sem verður í myndinni. Við
verðum að ná því fólki sem
byggði bæinn. Síðan ætla ég að
halda áfram að taka upp fyrir
Breiðablik og segja frá öllu því
góða fólki sem þar starfar. Það
má geta þess að ég held úti
feisbókarsíðu sem heitir Vallargerðisvöllur en þar hef ég sett inn
fullt af viðtölum sem rötuðu ekki
í myndina. Fólk má endilega fara
inn á síðuna og líka og deila. Það
er fullt af efni sem á eftir að koma
þar inn.“

vissi að ég mundi ekki ná öllum
til mín. Ég flokkaði því hópinn og
reyndi alltaf að fá tvo og tvo
saman til mín í viðtal. Það gaf
þessu meira líf og menn létu
meira flakka. Síðan reyndi ég að
para saman þá sem eru á jöfnum
aldri og og voru kannski á sama
tíma í liðinu. Það eru líka mæðgur
sem spiluðu á Vallargerð; Ásta,
Gréta og Hófí og þær varð ég að
fá til mín. Og það var ein fjölskylda sem ég varð að fá í viðtal
þar sem pabbi þeirra ríkti á
Vallargerðisvelli, með fullri
virðingu fyrir öllum þeim sem
stjórnuðu eða komu að félaginu.
En það var fjölskyldan hans
Valda vallarstjóra. Það gekk ekki
þrautarlaust að fá þau öll í einu í
viðtal. Rósa býr á Höfn í Horna-

Hvaða viðmælendur í myndinni
um Vallargerði voru eftirminnilegastir?
„Þegar ég byrjaði að setja saman
hóp viðmælanda þá fór ég að
hugsa hvernig best væri að gera
þetta. Þetta var stór hópur og ég

firði og ef hún komst í bæinn þá
komust hin ekki. En sem betur
fer þá fannst tími nú í vor og
þau komu öll nema Kristín. Það
var óborganlegt að hlusta á þau
lýsa pabba sínum og veikindum
mömmu þeirra og þar fram eftir

Valdi vallarstjóri í essinu sínu.

götunum. Valdi var ekki bara fisksali, vallarvörður eða vallarstjóri.
Hann var líka faðir sex barna
sem öll þurftu sitt. Þetta hefur
ekki verið neinn dans á rósum.
En þvílík fjölskylda! Og hvernig
þau hafa öll hjálpast að og tekist
á við öll verkefni sem hafa komið,
óumbeðin. Það var líka gaman að
ég gat sameinað fullt af fólki eins
og Birgittu og Sigrúnu Ingólfs og
þá bræður Einar, Hinrik og Tóta
Huldu og Þórhallssyni. Jónas
Pállson fyrsti skólasálfræðingur
Kópavogs sagði frá sinni aðkomu
að Vallargerði. Síðan var ótrúlega
gaman að hlusta á Gumma Þórðar
og Gissur löggu. Það var eins og
þeir höfðu ekki hist í mörg ár.
Stússi (innsk: Steindór Elíson)
og Bonni komu þegar Gummi og
Gissur voru í viðtali og það var
eins og þegar aldavinir hittast.
Gissur þjálfaði Bonna litla. Svo
komu bræður til mín sem ólust
upp á vellinum, en það voru þeir
Þorgeir (Goggi) og Vignir
Baldurs. Það sem þeir gátu malað
maður! Já, svo fékk ég hann
Baltasar Kormák til að tjá sig líka,
en hann var mjög önnum kafinn
en gaf sér samt tíma. Ég sagði
honum að vera ekki að hlægja að
tækjabúnaði mínum sem voru
tvær einfaldar myndavélar. „Blessaður vertu, ég hef séð það verra,“
sagði Balti. Það þarf ekkert meira
til að gera góða bíómynd. En svo
var ég náttúrulega með kappa eins
og Þórð Guðmundsson og Guðmund Óskars; Pétur Sveins og
Baldur Púskas, Loga Kristjáns og
síðast en ekki síst kom hann Jón
Ingi til mín en hann og þeir
Goggi og Þórður Guðmundsson
voru svona mínir endurskoðendur. Þeir kíktu yfir frumgögnin
til að kanna hvort ekki væri satt
og rétt sagt frá. Ég á þeim miklar
þakkir fyrir. Svo má ég ekki fara
í svona viðtal nema að þakka

Heiðar Bergmann Heiðarsson þjálfaði ÍK á Vallagerðisvelli hér á árum áður. Hér er hann
lengst til vinstri í efri röð. Ritstjóri Kópavogsblaðsins er þriðji frá hægri í fremri röð.

sérstaklega honum Marteini
Sigurgeirs, fyrrverandi læriföður
mínum í kvikmyndagerð en hann
var svo almennilegur að lána
mér efnið sitt sem hann tók, eins
og viðtal við Gest Guðmund og
ýmsar myndir af Vallargerði.
Hvar verður myndin sýnd?
Það hefur komið til tals að sýna
myndina í Salnum en Kópavogsbær hefur styrkt verkefnið og
eiga þeir þakkir fyrir það. Svo er
spurning að sýna hana á RIFF
kvikmyndahátíðinni sem verður
í Kópavoginum í haust. Myndin
er núna til sölu í Smáranum og
einnig hjá mér. Það er um að gera
senda mér bara skilaboð á facebook eða á heisiheison@gmail.
com. Ég hef selt hana á 3000
krónur og ætla mér að láta hluta
af andvirðinu renna í sjóð sem ég
ætla að nefna „Valdasjóður“ en
mig langar til að láta gera brjóstmynd af Valda gamla og stilla
henni síðan upp við göngustíginn
hjá Kópavogsvelli til minningar
um þann mæta mann.
Eitthvað að lokum?
Já ég vil kannski fá að nota
tækifærið og þakka pabba og

mömmu, en pabbi skannaði fullt
af myndum fyrir mig og mamma
gaf honum kaffi á meðan. Maður
getur ekki þakkað þeim nóg fyrir
það sem þau hafa gert fyrir mig í
gegnum árin. Síðan verð að fá að
þakka honum Ómari Stefánssyni
fyrir aðstoðina en hann var alltaf
boðinn og búinn að rétta mér
hjálparhönd í þessu ferli. Ég vil
að sjálfsögðu þakka öllum þeim
viðmælendum fyrir að koma til
mín og aðstoða við að varðveita
sögu Vallargerðis. Síðan hefði
ég aldrei getað framkvæmt þetta
nema hafa góðan stuðning frá
stelpunum mínum. Konan mín,
frú Sigrún Einars, sem er hárgreiðslumeistari í Skipt í Miðju í
Hafnarfirði og dætur mínar, þær
Anna Kristín, sem býr í Danmörku, og Kristbjörg Eva, sem
býr norðan heiða á Akureyri, eru
virkilega búnar að halda mér við
efnið. Önnur er reyndar búin að
gera mig að tvöföldum afa. En þær
eru báðar í hjúkrunarnámi þannig
að ég er gulltryggður í ellinni,“
segir Heiðar Bergmann Heiðarsson með blik í augum.

KLIFIÐ!

SKAPANDI NÁMSKEIÐ HAUST 2014

TÓNLIST

· Söngnámskeið
· Gítarnámskeið
· Trommunámskeið
· Bassanámskeið
· Raftónlist
· Lífsgildi og söngur
Gleym mér ei

DANS

LISTIR

· Ballett
· Myndlistarnámskeið
· Jazzdans
· Teikning og manga
· Nútímalistdans
· Hreyfimyndagerð
· Dans fyrir stráka · Leiklist 7-12 ára
· Zumba Kid
Leynileikhúsið
· Aqua Zumba
· ADHD Hreyfismiðja
fyrir stráka 13-16 ára

SKRÁÐU ÞIG NÚNA!

SÍMI: 565 0600 · KLIFID@KLIFID.IS · WWW.KLIFID.IS
ATH. SVEITARFÉLÖG NIÐURGREIÐA NÁMSKEIÐ SEM ERU 10 VIKUR OG LENGUR

SKÖPUN

· Litli uppfinningaskólinn
· Vísindanámskeið
· Víkingasmiðja
· Hlutverkasmiðja og spunaspil
· Fjársjóðsleitin
Sjálfstyrkingarnámskeið
· Eflandi kennslufræði
· Skapandi skrif fyrir skólafólk
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Gefum - Gleðjumst - Njótum

sigurvíman

Fengu sér hamborgara
á Adesso eftir sigurleik

M

eistaraflokki HK í
knattspyrnu var boðið
í hádegisverð á Café
Adesso í Smáralind, daginn
eftir frækinn sigur liðsins gegn
ÍA í toppslag fyrstu deildar.
Strákarnir í HK eru á miklu

skriði núna og gera sig líklega
til að leika með þeim bestu í
Pepsí-deildinni að ári. Café
Adesso í Smáralindinni er einn
af styrktaraðilum meistaraflokks
HK. Markmið staðarins er að
bjóða upp á góðan og fjölbreytt-

an matseðil þar sem allir ættu að
geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Boðið er upp á sæti fyrir 180
viðskiptavini en auk þess býður
Café Adesso upp á veisluþjónustu fyrir allar uppákomur.

„Ennþá brennur
mér í muna.”
O

rlofsnefnd
verið tvær ferðir
húsmæðra
til viðbótar. Í aðra
í Kópavogi
verður farið þann
starfar á vegum
þriðja september
Kvenfélagasamog er það sex daga
bands Kópavogs
ferð. Siglt verður
(KSK) og eru
um Eystrasaltið
nefndarkonur
með Princess
Konurnar eru alltaf ánægðar í
kosnar á aðalfundi orlofsferðunum enda rætist alltaf úr Anastasía, sem er
veðrinu.
Sambandsins ár
glæsilegt skemmtihvert. Samkvæmt
ferðaskip. Komið
landslögum þurfa að minnst kosti
verður til Tallinn, St.Pétursþrjú aðildarfélög að standa að
borgar, Helsingi og Stokkhólms.
hverju héraðssambandi en KSK
Ennþá eru laus sæti í þessa
starfar á undanþágu þar sem
heillandi ferð. Seinni ferðin, sem
aðeins tvö kvenfélög eru starer dagsferð, verður farin þriðja
fandi í Kópavogi; Freyja, félag
október austur yfir HellisFramsóknarkvenna og
heiði. Í þessar ferðir er hægt
Kvenfélag Kópavogs. Orlofsnefnd
að ennþá hægt að bóka. Sími
húsmæðra í Kópavogi starfar eftir
Guðrúnar Helgadóttur sem sér
lögum nr. 53 frá 1972 en þar segir um bókanir er 564 2373 eða 864
í 6. gr. „Sérhver kona, sem veitir
2373.
eða hefur veitt heimili forstöðu,
án launagreiðslu fyrir það starf, á
Starfsemi árið 2015
rétt á að sækja um orlof.“ Í
Á næsta ári er fyrirhugað að fara í
Orlofsnefnd húsmæðra í Kópafimm daga dvöl að Löngumýri í
vogi starfa í dag fjórar konur
Skagafirði síðari hluta júní, þegar
eða tvær frá hvoru aðildarfélagi.
sólsetrið er hvað fegurst í SkagaGuðlaug Erla Jónsdóttir er
firði. Farið verður í stuttar ferðir
formaður, Lilja Eiríksdóttir, gjald- um nærumhverfið. Einnig er
keri, Guðrún Helgadóttir annast
ákveðið að fara eina ferð til
bókanir í ferðir og Sigurbjörg
Gardavatnsins í byrjun júní.
Björgvinsdóttir er meðstjórnandi. Forsendur þessara ferða er áhugi
Allar starfa þær án launa og
kvenna og að Orlofsnefndin fái
nefndin hefur ekki í neitt hús að
starfað í óbreyttu umhverfi en
venda nema heimili þessara
heyrst hefur að rétt væri að leggja
kvenna. Þær nota sína heimsíma,
starfsemi nefndarinnar niður.
tölvur og fleira sem þarf fyrir
Vissulega er nefndin barn síns
daglegan rekstur nefndarinnar.
tíma en er ekki launamisrétti
Styrkur til nefndarinnar kemur í
kynjanna líka barn síns tíma sem
gegnum Kópavogsbæ og er
ber þá að afnema?
nefskattur.

Viðburðir

Á þessu starfsári sem er frá og
með 1. janúar til 31. desember
hafa verið farnar tvær ferðir og
búið er að skipuleggja tvær ferðir
til viðbótar. Fyrri ferðin, sem var
í átta daga, var farin í vor. Farið
var meðal annars til Slóveníu
og Króatíu og Rósahöfnin og
Bledvatnið barið augum. Seinni
ferðin var dagsferð til Flateyjar á
Breiðafirði sem var farin í júní. Í
þá ferð fóru 45 konur sem mæltist
mjög vel fyrir. Skipulagðar hafa

Að endingu

Allar konur eiga rétt á að sækja
um styrk í skipulagðar ferðir á
vegum Orlofsnefndar. Svona
kvennaferðir eru gefandi og
gleðjandi og auk þess líklegar
til að efla félagsfærni og auka
lífsgæði, sérstaklega á efri árum –
„brenna í muna“ okkar og glitra
sem perlur á bandi minninganna.
Sigurbjörg Björgvinsdóttir er félagsfræðingur og fyrrverandi yfirmaður
félagsstarfs eldra fólks í Kópavogi.

skólar að hefjast
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Grunnskólanemum í
Kópavogi fjölgar um 100
Hörðuvallaskóli fjölmennasti skóli bæjarins
4.500 börn
setjast á skólabekk í grunnskólum Kópavogs sem voru
settir í gær. Þar
af eru um 490 í
fyrsta bekk. Þetta
eru 100 börnum
fleiri en í fyrra.

Nemendafjöldi
Hörðuvallaskóla
hefur þannig
margfaldast
frá upphafsári
skólans fyrir átta
árum þegar
52 börn hófu
skólagöngu í
nýjum skóla í Kópavogi.

Mestu munar að nemendum í
Hörðuvallaskóla í Kórahverfi
fjölgar um tæplega 70 og er
skólinn nú sá fjölmennasti í
Kópavogi með ríflega 700 nemendur.

Alls eru níu almennir grunnskólar
í Kópavogi og einn einkaskóli.
Fyrirkomulag skólasetningar er
með ýmsum hætti og er nánari
upplýsingar um það að finna á
heimasíðum skólanna.
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Leiklistarnámskeið 11-12 / 13-16 ára
Skemmtileg leiklistarnámskeið á vegum Leikfélags Kópavogs
fyrir eldri og yngri hefjast í september.

UNG I - 11-12 ára.
Miðvikudaga kl. 16–17. 10. september til 12. nóvember.
Leiðbeinandi: Guðmundur L. Þorvaldsson.

heima
ja
g
g
e
v
2012
Milli t

Kynning og skráning íi Leikhúsinu, mán. 2. sept. kl. 18.

UNG II - 13-16 ára.
Miðvikudaga kl. 17.15–19.15 10. september til 12. nóvember.
Leiðbeinandi: Guðmundur L. Þorvaldsson. .

Kynning og skráning íi Leikhúsinu, mán. 2. sept. kl. 18.

Vertu út
i

í
Barna- og unglinganámskeiðin falla undir fristundastyrki
Kópavogsbæjar.

,

Almennur felagsfundur

2011

til kynningar á dagskrá vetrarins haldinn 1. sept. kl. 19:30.
Allar frekari upplýsingar á www.kopleik.is
þar sem einnig er hægt að skrá sig á póstlista.
LK er áhugamannafélag íi Kópavogi og öllum opið.
:

Beðið eftir græna
kallinum
2010

Leikfélag Kópavogs · Leikhúsinu, Funalind 2

Leiklnámskeið.indd 1

20.8.2014 14:05

Matur og vín:

RéttuR mánaðaRins
Kjúklingalundir/bringur á naan brauði
með kóríander-basilolíu og salati
1 kg kjúklingur
Hægt er að kaupa góð naan
brauð sem þarf einungis að
setja á grillið í 1-2 mínútur

Kóríander-basilolía

1 búnt kóríander
1 búnt basil
1 hvítlauksgeiri
½ rautt chilli
Safi úr einni límónu
Safi úr einni sítrónu
1 dl olía
Salt og pipar eftir smekk
Allt sett í blandara

Grilluðum kjúklingalundunum
eða -bringunum er velt upp
úr olíunni og borið fram með
grilluðu naanbrauði.
Ferskt salat og sýrður rjómi
passa vel með þessum rétt.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:
Montalto ORGANIC Nero
d‘Avola (lífrænt-ræktað ) 75 cl
– 1.799 kr –
Ítalia / Sikiley
Rúbínrautt. Létt fylling, þurrt, fersk sýra,
lítil þurrkandi tannín. Rauð ber, laufkrydd.

Montalto ORGANIC Cataratto
(lífrænt-ræktað ) 75 cl
– 1.799 kr –
Ítalía / Sikiley
Ljóslímónugrænt. Létt meðalfylling, ósætt,
fersk sýra. Epli, melóna, stjörnuávöxtur.

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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Vinnustaðaheimsóknin

Tónsalir fagna tíunda
starfsári
ónsalir

T

ónsalir í Bæjarlind er
einkarekinn, rythmískur
tónlistarskóli þar sem
áhersla er lögð á kennslu á
rythmísk hljóðfæri. Almennt má
segja að öll önnur tónlist en það
sem í daglegu tali nefnist klassisk
tónlist og lúðrarsveitartónlist er
rythmísk tónlist. Semsagt, popp,
rokk, jass og blús.

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

Tónsalir var með fyrstu skólum
landsins sem lagði áherslu á
að kenna rythmíska tónlist og í
dag eru um 190 nemendur við
skólann. „Það er svolítil saga á
bak við af hverju við fórum út í að
stofna tónlistarskóla í Kópavogi,“
segir Ólafur Kristjánsson, stofnandi og framkvæmdastjóri Tónsala. „Árið 2003 var ég í námi
í viðskiptafræði við Háskóla
Íslands en á þeim tíma sótti sonur
minn gítarnámskeið í skóla í
Reykjavík. Sjálfur bjó ég þá í
Lindahverfinu og í einhverjum
göngutúrnum um hverfið fór ég
að hugsa um möguleikann á að
stofna tónlistarskóla í hverfinu. Ég
sá autt húsnæði og hugsaði um
alla biðlistana sem voru í tónlistarskólum á þeim tíma. Það var
nánast vonlaust að fá pláss nema
eftir þrjú til fjögur ár á biðlista.
Þar að auki fannst mér tónlistarkennsla hafa staðnað þar sem
ekki var í boði að komast að í
rythmískt tónlistarnám, enda ekki
til nein námskrá utan um slíkt
nám.“ Ólafur var sjálfur níu ára
þegar hann fór fyrst í tónlistarskóla til að læra á gítar en þá var
ekkert annað í boði en að læra
klassískt gítarspil. Í viðskiptafræðináminu tók hann kúrs í fagi
sem heitir Viðskiptahugmyndir.
„Þar gerði ég ásamt samnemendum mínum viðskiptaáætlun

fyrir svona skóla sem við kynntum
fyrir Sigurði heitnum Geirdal og
Gunnari Birgissyni sem þá voru
við stjórnvöl í bænum á þeim
tíma. Þeim leist vel á og það fór
svo að þessi viðskiptaáætlun fékk
síðar verðlaun í viðskiptahugmyndasamkeppni sem fram
fór á vegum Viðskiptafræðideildarinnar og Landsbankans.
Á svipuðum tíma auglýsti
Kópavogur eftir aðilum til að taka
að sér rekstur á tónlistarskóla í þá
mjög ört stækkandi bæjarfélagi.
Ég lagði inn umsókn sem tók
eilítinn tíma að afgreiða en fyrstu
nemendur hófu hér nám haustið
2005. Þá vorum við einungis með
þrjú stöðugildi en í dag eru þau
níu. Við erum því að fagna okkar

Ólafur Kristjánsson, stofnandi og
framkvæmdastjóri Tónsala.

tíunda starfsári á þessu skólaári.
Ég held að það megi þakka þeim
Sigurði og Gunnari og Birni
Þorsteinsyni sem hafði umsjón
með þessum málaflokki, fyrir
framsýni á þessum tíma því eins
og fyrr segir var þetta með allra
fyrstu tónlistarskólunum á
landinu sem eingöngu sinnti
rythmískri tónlistarkennslu fyrir
byrjendur. Við höfum, að ég tel,
algjörlega sannað að svona
starfssemi á fullan rétt á sér þar
sem í dag eru fleiri skólar búnir
að taka þetta upp sem er bara hið
besta mál. Skólar almennt þurfa
að vera lifandi stofnanir sem fylgja
eftir tíðaranda hverju sinni, það á

ekkert bara við um tónlistarskóla
heldur alla kennslu.“
Hvað aðgreinir Tónsali frá
Tónlistarskóla Kópavogs og
Skólahljómsveit Kópavogs?
„Það sem helst aðgreinir okkur
er þessi sérhæfing sem við höfum
haft. Við höfum einbeitt okkur að
rythmísku hljóðfærunum á meðan
Skólahljómsveit Kópavogs hefur
verið með lúðrasveitarhljóðfærin
og Tónlistarskóli Kópavogs með
þau klassísku. Kópavogsbær var
líklega fyrsta bæjarfélagið til þess
að loka hringnum með að bjóða
upp á skóla sem bjóða uppá
kennslu í öllum tónlistarstílum.
Allt á þetta algjörlega rétt á sér og
ekkert nema jákvætt að nemendur
hafi val þegar kemur að tónlistarkennslu,“ segir Ólafur.
Hvað er á döfinni hjá ykkur?
Það sem framundan er hjá okkur
er að koma önninni af stað þannig
að það eru ekki miklar breytingar framundan þannig séð. Í lok
skólaárs velja kennarar skólans
sér viðfangsefni sem þeir fræða
nemendur um. Það hefur margt
skemmtilegt komið út úr því eins
og að nemendur hér hafa fræðst
um upptökutækni, söngleikjatónlist, viðhald á gíturum, notkun á
spjaldtölvum við tónlistarsköpun
og fullt af fleiri skemmtulegum
námskeiðum. Það er líka gaman
að segja frá því að núna í vetur
ætlar tónlistarkonan Guðrún
Árný Karlsdóttir að standa fyrir
fjölbreyttu tónlistarnámskeiði
fyrir yngstu börnin á aldrinum
þriggja til sjö ára. Þar leggur
Guðrún áherslu á söng, rythma,
dans og gleði með það að
markmiði að efla sjálfstraust
nemanda.“

Kópavogsblaðið
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Justin Timberlake
upphitun

í Vodafone Sjónvarpi
21.-25. ÁGÚST 2014
INSTAGRAM
TWITTER FEED

HÉR FINNUR ÞÚ JTV: RÁS 195 Á ÖRBYLGJUÚTSENDINGU OG RÁSIR 994 OG

995 (HD) Í VODAFONE SJÓNVARPI UM LJÓSLEIÐARA, LJÓSNET EÐA ADSL

#JTKorinn
rst í
æ
t
s

Komdu þér í Justin
Timberlake gírinn!
Á JTv verður stanslaus straumur af JT-efni,
myndbönd, Instagram og svo fylgjumst við
með aðdraganda tónleikanna þegar
gestir streyma á svæðið.
Fylgist með á JTv og takið þátt
á Instagram og Twitter: #JTKorinn

Vodafone

Góð samskipti bæta lífið
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GLEÐILEGA
HÁTÍÐ
KÓPAVOGUR!

JUSTIN
TIMBERLAKE
Í KÓRNUM Á SUNNUDAGINN
DAGSKRÁ DAGSINS
16.00 Sætaferðir hefjast og takmarkanir
á umferð í Kórahverfi taka gildi
18.00 Húsið opnar
19.30 Gus Gus
20.15 DJ Freestyle Steve
21.00 Justin Timberlake

Nánari upplýsingar hér um
tónleikana og tónleikadaginn:
www.sena.is/jtinfo
Nánar um takmarkanir
á umferð í Kórahverfi:
www.sena.is/jtlokanir
Báðar þessar greinar verða uppfærðar
eftir þörfum, þannig að þær munu alltaf
innihalda nýjustu upplýsingar.

GAGNLEGAR UPPLÝSINGAR FYRIR TÓNLEIKAGESTI
• Ókeypis er í Strætó á höfuðborgarsvæðinu frá kl. 14.00 gegn framvísun tónleikamiða.
• Fern bílastæði eru í boði. Á svæði Spretts við Kórinn er bílastæði sem er eingöngu

fyrir bíla með 4 eða fleiri farþega; fyrstir koma, fyrstir fá. Urðarhvarf og svæðið þar
fyrir ofan inn í Kórahverfi. Og 3.000 bílastæði í boði við Smáralind.

• Frá Urðarhvarfi og Smáralind verða ókeypis sætaferðir að Kórnum frá kl. 16.00 á
tónleikadag og aftur til baka eftir tónleika.

• Ennfremur er hægt að leggja við Fífuna og ganga þaðan að bílastæðum Smáralindar
til að ná sér í ókeypis sætaferð að Kórnum.

UMFERÐ FRÁ KL. 16 TÓNLEIKADAG
LOKUN
LOKUN FYRIR ALLA
NEMA MEÐ 4+ FARÞEGA
GÖNGU OG HJÓLREIÐASTÍGAR
BÍLASTÆÐI
TÓNLEIKASVÆÐI
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#jtkorinn

