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Bruninn í Skeifunni er
hreinn barnaleikur ef
eldur myndi kvikna í
bensínstöðinni undir Hamraborg og slökkviliðið myndi
ekki ráða við neitt

Vesturbæjarútibú
við Hagatorg
Hamraborg
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Hogoflelruskrurr
matu

Bæjarmál

Restaurant - Café - Takeaway
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Hvaða fólk er á
þessari gömlu mynd
úr Kópavogi?
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170 börn og unglingar
á tónleikum í Háskólabíó
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Taka þátt í stuttmyndahátíð
á Tahítí
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Starfsmenn
hafa unnið
hörðum
höndum við að
koma öllu í stand og
endanlegt útlit liggur
nú nokkurnvegin
fyrir
hátíð Nytjamarkaðarins og leist
vel á staðinn. „Okkur líst mjög vel
á hann og höfum gert mjög góð
kaup. Við bendum hiklaust öðrum
á að kíkja hingað.“

Nytjamarkaðurinn er rekinn af ABC
Barnahjálp sem menntar þúsundir
barna í átta löndum Afríku og Asíu.
Í sex þessarra landa fer menntunin
fram í eigin skólum ABC.

Nytjamarkaðurinn í Víkurhvarfi.

Opnun

Nytjó opnar
með stæl
Stuðmaðurinn Valgeir Guðjónsson tók lagið með Gróu Halldórsdóttur úr Nytjamarkaðnum.

N

ytjamarkaðurinn í Víkurhvarfi var formlega opnaður föstudaginn 27. febrúar
með pompi og prakt. Efnt var til
hátíðar og var gestum boðið upp
á veitingar og stuðmaðurinn sjálfur Valgeir Guðjónsson tók lagið.
Markaðurinn flutti frá Súðarvogi,

þar sem hann hefur verið til húsa
síðan árið 2011, í Víkurhvarf 2 þann
15. janúar og hafa dyrnar í raun
verið opnar á nýja staðnum síðan
þá. Starfsmenn hafa unnið hörðum
höndum við að koma öllu í stand
og endanlegt útlit liggur nú nokkurn veginn fyrir.

Vatnsendamálið

„Gríðarleg óvissa ef þinglýst
eignarhald heldur ekki,“
segir bæjarstjóri.

Á

rmann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri
Kópavogs,
segir
í samtali við Kjarnann
að „gríðarleg óvissa“ skapist ef
ekki sé hægt að reiða sig á upplýsingar úr þinglýsingabók, þegar
kemur að eignarhaldi á landi.
Eignarnám bæjarins í landi Vatnsenda hafi byggt á þinglýsingabók
og heimildum frá opinberum
stofnunum og ráðherra. Þetta kemur fram í svari Ármanns við fyrirspurn Kjarnans um málefni sem
tengjast landi Vatnsenda, en Hæstiréttur hefur nú staðfest að Þorsteinn Hjaltested var ekki réttmætur eigandi Vatnsenda þegar

Gengi markaðarins í Víkurhvarfi
hefur verið framar vonum. Tryggir
viðskiptavinir frá gamla staðnum
á Súðarvogi hafa tekið þeim nýja
fagnandi og nýjum andlitum
bregður fyrir daglega. Þráinn Þorsteinsson og Brynja Pétursdóttir
vorum meðal gesta á opnunar-

Þráinn Þorsteinsson og Brynja Pétursdóttir voru á meðal gesta á opnunarhátíðinni.

Gamla myndin

bærinn greiddi milljarða til hans
í eignarnámsbætur, vegna uppbyggingar bæjarins á landi Vatnsenda, heldur fimmtán erfingjar
dánarsbús Sigurðar K. Hjaltested.
Erfingjarnir telja sig eiga rúmlega
tíu milljarða inni hjá Kópavogsbæ þar sem eignarnámsbæturnar hafi verið greiddar til ólögmæts eiganda Vatnsenda, líkt og
Hæstiréttur hefur nú staðfest með
dómum. Kópavogsbær greiddi
Þorsteini rúmlega tvo milljarða
króna árið 2007 í eignarnámsbætur, en það er upphæð sem
nemur 3,7 milljörðum að núvirði,
að því er Kjarninn greinir frá.

Fylgihlutir
fyrir arna og kamínur í úrvali

Frum

Allt á einum stað
– �mí�i – r�ykr�r
– r��g��f – u����tning��
– u��kv�ikiku��ar – arinvi�ur
– n�i�tagr�indur – hitahlífar��
– kú�tar – �kóflur – �k�rungar
– f�tur – ��ku�ugur o.m.fl.

Viðurkenndar og fallegar arinvörur í úrvali

BLIKKÁS –

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

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

Hver, hvar, hvenær?

Á

myndinni í síðasta blaði,
sem er hér til hliðar, tókst
að nafngreina fermingardrenginn með þverslaufuna til
vinstri við miðja mynd. Hann
heitir Guðmundur Jónsson. Árið
er 1965. Ef lesendur hafa frekari
upplýsingar um myndina eru
þær vel þegnar.

tekin og hvað heitir fólkið? Allar
upplýsingar eru vel þegnar. Þeim

má koma á framfæri við Héraðsskjalasafn Kópavogs, Digranesvegi 7 (gamla pósthúsinu) milli
kl. 10 og 16 virka daga, í síma 544
4711 eða á netfangið gunnarmh@kopavogur.is.

Hér að ofan er önnur mynd úr
safni Herberts Guðmundssonar
líkt og myndin í síðasta blaði.
Hún sýnir vetrarríki í Kópavogi
á árum áður. Hvenær er myndin

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi
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.

MIKIÐ ÚRVAL
VARAHLUTA

3 ÁRA
ÁBYRGÐ

REYKJAVÍK, Dvergshöfði 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmói 4, SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13

www.bilanaust.is

Sími: 535 9000

Gæði, reynsla og gott verð!
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Sími:
Sími:588
5889705
9705
www.skautaholl.is
www.skautaholl.is

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

Opnunartímar:
Opnunartímar:
Mánud.
Mánud.Opnunartímar:
Þriðjud
ÞriðjudogogMiðvikud.
Miðvikud.
12:00
12:00
tiltil15:00
15:00
Mánud.
Þriðjud
og Miðvikud.
Fimmtudaga
Fimmtudaga
12:00
til 15:00
12:00
12:00tiltil15:00
15:00ogog17:00
17:00tiltil19:30
19:30
Fimmtudaga
Föstudaga
Föstudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
13:00
13:00tiltil19:30
19:30
Föstudaga
Laugardaga
Laugardagaogog Sunnudaga
Sunnudaga
13:00 til 19:30
13:00
13:00tiltil18:00
18:00
Laugardaga
og
Sunnudaga
Skólar
Skólarog
og
sérhópar:
sérhópar:Mánudag
Mánudag
tiltilföstudags
föstudags
13:00
til15:00
18:00
10:00
10:00
tiltil15:00

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER
Breiðabliks
Breiðabliks

Breiðabliks
200
ER
ER 200
ER

GETRAUNANÚMER
HK
HK

200

HK
203
ER
ER 203
ER

203

Fulltrúar Hjálparsveitar Skáta í Kópavogi og Kraftvéla fyrir framan trukkinn góða.

Græjurnar

Hjálparsveit skáta
á nýjum trukk frá
Kraftvélum

N

ýverið
festi
Hjálparsveit skáta í Kópavogi kaup
á nýjum vörubíl af Iveco
Trakker gerð frá Kraftvélum. Þessi
nýji vörubíll hentar einkar vel til
starfa HSSK og er sérútbúinn til
að nýtast sem best í starfi HSSK.
Vörubíllinn er útbúinn krókheysi
og getur flutt mismunandi einingar sem hífðar eru upp á vörubílinn.
Meðal annars er hann hugsaður
til flutninga á snjóbíl sveitarinnar.
Auk snjóbíls getur vörubíllinn flutt
rústabjörgunargám sem sveitin
hefur í sinni þjónustu. Þar má
finna allan þann búnað sem nýtist
í jarðskjálftum, snjóflóðum eða
öðrum hamförum. Ófærð eða
óbrúaðar ár eru ekki farartálmi
fyrir IVECO vörubílinn sem hefur
gríðarmikla drifgetu.

Leikskólamál

Stjörnurnar koma
í leikskólann í Furugrund

L

Bæjarslúðrið

Heyrst hefur...
…að það sé svaka sundlaugarpartí í Sundlaug Kópavogs klukkan 19 á þriðjudagskvöldum þegar Tanya Dimitrova kennir
Zumba dans í lauginni, svokallað „Aqua
Zumba.“ Um þrjátíu manns hoppa og
skoppa í lauginni og skemmta sér og
öðrum í taktföstum dansi. Þetta er sagt
vera bæði hollt og skemmtilegt fyrir sál og
líkama.

eikskólar í Kópavogi taka nú
þátt í verkefninu Sjálfbærni og
vísindi. Verkefnið í leikskólanum
í Furugrund ber heitið Sólkerfið og himintunglin. Krakkarnir
hafa verið að læra um reikistjörnurnar, sólina og tunglið ásamt því
að velta fyrir sér árstíðaskiptum.
Af þessu tilefni fékk leikskólinn
Sævar Helga Bragason í heimsókn
sem kom með heilt stjörnuver
með sér. Börnin fengu að fara inn
í verið og fræddust meðal annars um hvernig stjörnur mynda
stjörnumerki og sagði Sævar þeim
ævintýri tengd þeim. Einnig sýndi
hann börnunum myndir af stjörnum og tunglinu.
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Smáréttir

Pizza

Kjúklingavængir með gráðostasósu 1.090
Djúpsteiktir jalepenobelgir í salsa 790
Nachos með ostasósu 490
Franskar kartöflur 490

Venice
pepperoni, jalapeno, rjómaostur,
Ananas, hvítlaukur, sveppir

Milano

Samlokur

pepperoni, skinka, ananas, sveppir

Steikarsamloka players
Nautakjöt, laukur, sveppir og bernaise 1.490
Grísarsamloka í bbque með lauk og papriku 1.290
Samloka með skinku og osti að hætti kokksins 1.090

Hamborgarar

Genova
skinka, pepperoni, sveppir, bl.ólífur,
hvítlaukur, grænn pipar, parmesan

Pisa

Players borgari
Beikon, ostur, sveppir, laukur og bernaise 1.490
Grillaður ostborgari að hætti kokksins 1.190
Piparostaborgari með dijonmajones 1.290
Fjölskylduveisla
4 hamborgarar, franskar og gos 3.490

pepperoni, beikonkurl, piparostur,
rjómaostur, svartur pipar

Toscana
skinka, paprika, ananas

Bologna

Salöt

nautahakk, sveppir, paprika, pipar

Kjúklingasalat að hætti players 1.490
Ferskt salat, það ferskasta á hverjum degi 1.090
Það fylgja franskar og
kokteilsósa með öllum réttum

Allar pizzur 16 tommu
kr.1.390 - TAKE AWAY

Tökum að okkur veislur allar stærðir
Boltinn í beinni
Erum með veislusali með og án veitinga
take away

Búðarkór 1, Kópavogi, sími 571 9400
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Íslendingar
eru á mjög
svipuðu stigi
og aðrar Norðurlandaþjóðir hvað
hjartaáföll varða en
tíðnin virðist þó era
lægst í Danmörku
Dr. Vilmundur Guðnason með viðurkenninguna sem er glerlistaverk eftir Ingu Elínu glerlistamann. Með honum eru forseti
Rótarýklúbbs Kópavogs, Helgi Sigurðsson og formaður virðurkenningarnefndar, Sveinn Hjörtur Hjartarson.

ýmislegt

Dr. Vilmundur Guðnason útnefndur Eldhugi
Kópavogs 2015
Á

fundi Rótarýklúbbs Kópavogs 24. febrúar var dr.
Dr. Vilmundur Guðnason prófessor útnefndur Eldhugi
Kópavogs 2015. Þetta er í 20. skipti
sem Rótarýklúbburinn útnefnir
Eldhuga Kópavogs. Fyrstur var
Jónas Ingimundarson píanóleikari
árið 1997. Vilmundur er Kópavogsbúi en kona hans er Guðrún Nielsen myndhöggvari og eiga þau þrjá
uppkomna stráka. Faðir hans var
Guðni Vilmundarson múrari og

móðir Nína Oddsdóttir húsmóðir.
Vilmundur lauk embættisprófi í
læknisfræði frá Háskóla Íslands
árið 1985. Hann lauk doktorsgráðu
PhD í erfðafræði frá University College London árið 1995. Vilmundur
er prófessor við Háskóla Íslands.

Hefur leitt vísindastarf
Hjartaverndar

Vilmundur setti á fót rannsóknarstofu Hjartaverndar í erfðafræði
og síðar tók hann við sem for-

stöðulæknir Rannsóknarstöðvar
Hjartaverndar og einnig forstjóri
Hjartaverndar. Vilmundur hefur
leitt vísindastarf Hjartaverndar
og er m.a. aðalrannsakandi stórs
samvinnuverkefnis milli Bandarísku heilbrigðisstofnunarinnar og
Hjartaverndar, Öldrunarrannsókn
Hjartaverndar (AGES Reykjavík
Study). Öldrunarrannsókn Hjartaverndar er rannsókn á einstaklingum sem voru á lífi árið 2002
og höfðu tekið þátt í Reykja-

skólahljómsveit

170 börn og unglingar
á tónleikum í Háskólabíói
F
yrr í þessum mánuði hélt
Skólahljómsveit Kópavogs
sína árlegu vortónleika
í Háskólabíói. Skólahljómsveit
Kópavogs er ein stærsta og
virkasta skólahljómsveit landsins með um rúmlega 180 unga
hljóðfæraleikara innan sinna
vébanda sem alltaf hafa nóg fyrir
stafni. Ferðir í æfingabúðir og á
landsmót eru stór hluti af starfi
hljómsveitarinnar. Í sumar fer 70
manna hópur elstu nemendanna
á tónlistarhátíð á Spáni. Þar mun
sveitin leika á fjölmörgum tónleikum.

Um 170 börn og unglingar
í þremur hljómsveitum A, B
og C komu fram á vortónleikum sveitarinnar en
hljóðfæraleikurum skipt eftir aldri og
getu. Yngstu krakkarnir eru með
einnar annar tónlistarnám að

víkurrannsókn Hjartaverndar sem
hófst árið 1967. Öldrunarrannsóknin hófst árið 2002 og er ein
ítarlegasta
og
umfangsmesta
rannsókn í heiminum á öldrun þar
sem upplýsingar yfir allt æviskeið
einstaklinganna er tengt saman.
Gögnum úr öldrunarrannsókninni
er stillt saman í ópersónugreinalegan vísindagrunn sem er notaður
til úrvinnslu. Nú og næstu áratugi
verður unnið úr gögnum tengdum
henni af vísindamönnum út um
allan heim í samvinnu við vísindamenn Hjartaverndar.

kerfinu. Meðal mikilvægra rannsóknaniðurstaðna eru til dæmis
íslenskur áhættureiknir fyrir líkur
á hjartaáföllum sem byggja á niðurstöðum úr Reykjavíkurrannsókninni. Unnið er að áhættureikni fyrir fyrirbyggjanleg áföll hjá
öldruðum þar sem niðurstöður úr
Öldrunarrannsókninni eru nýttar.

Vilmundur hefur leitt öfluga
þjálfun og kennslu masters og
doktorsnema innan Hjartaverndar,
en Rannsóknastöð Hjartaverndar
hefur stundum verið kölluð Háskóli í Kópavogi.

Hjá Hjartavernd er m.a. rannsakaðir hálsslagæðaskellir, sem
er æðakölkun sem er uppsöfnun
á frumum og fitu í æðaveggjum
sem oft þrengir æðarnar. Þessi einkenni eru ekki sjáanleg utanfrá, en
sést með myndgreiningu. Þegar
skellurnar stækka og samsetning
þeirra er óhagstæð að einhverju
leiti, t.d. vegna storkunar blóðsins,
getur það valdið blóðtöppum,
kransæðastíflu eða heilablóðfalli.

Mikilvægar lýðheilsuupplýsingar

Úr rannsóknum á Íslendingum
hafa fengist mikilvægar lýðheilsuupplýsingar um Íslendinga sem
hafa meðal annars nýst heilbrigðisbaki en taka samt þátt í samspilinu
af miklum móð og hlakka mikið til
að sýna hvað þau hafa lært á þessum skamma tíma. Í miðhópnum
eru hljóðfæraleikarar með tveggja til fjögurra ára námsferil og í
elsta hópnum, C sveitinni, spila
þeir lengst komnu og takast jafnframt á við erfiðustu viðfangsefnin.
Allar sveitirnar lögðu mikla
vinnu í æfingar til að gera tónleikana sem skemmtilegasta og meðal

Vilmundur er einn einn mikilhæfasti vísindamaður landsins sem ötullega vinnur að bættri heilsu fólks
og þetta starf fer að stórum hluta
fram í Kópavogi.

annars fóru tvær eldri sveitir í
æfingabúðir eftir áramót. Einnig var elsti hópurinn nýlega á
landsmóti skólahljómsveita í
Reykjanesbæ þar sem boðið var
upp á sambasamspil, tónsmíðafræðslu og útsetningakennslu
auk margskonar samleikshópa og
tónleika.
Stjórnandi A og C sveita er Össur
Geirsson og stjórnandi B sveitar
er Þórður Magnússon.
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Íbúar í Hamraborg vilja
bensínstöð Olís burt vegna
eldhættu

Drög að hönnun nýrrar þjónustustöðvar Olís við Nýbýlaveg

sögn Jóns Viðars Matthíassonar,
slökkviliðsstjóra. Kom í ljós að
reglugerðir eru takmarkaðar sem
gilda um rekstur þeirra í íbúahverfum. „Ég deili áhyggjum íbúanna
af bensínstöðinni í Hamraborg
þar sem þessi staðsetning er
mjög óheppileg,“ segir Jón Viðar
sem kallar eftir nánari samráði
bæjaryfirvalda, íbúa, slökkviliðs
og Olís til að finna leiðir sem allir
geta sætt sig við. Ein þessara leiða
gæti verið aukin nútímavæðing,
að sögn Jóns Viðars, þar sem
nýjasta tækni er notuð til að auka
við öryggi. „Bensínstöðvar á
höfuðborgarsvæðinu eru orðnar
skuggalega margar og þegar við
töldum þær síðast þá voru þær
fleiri en grunnskólarnir,“ segir Jón
Viðar.

Eiga lóð við Nýbýlaveg

Olís eignaðist eftirsótta lóð við
Nýbýlaveg árið 1974 eftir eignanám
Kópavogsbæjar í landi Lundar,
nánar tiltekið gegnt gamla Toyota
húsinu í Lundahverfinu á horni
Nýbýlavegar og Kringlumýrarbrautar. Jón Ólafur Halldórsson,
forstjóri Olís, segir að möguleg
uppbygging nýrrar þjónustustöðvar við Nýbýlaveg og hugsanlegur flutningur bensínstöðvarinnar úr Hamraborg séu tvö aðskilin mál. „Við höfum lagt drög að
hönnun að nýrri þjónustustöð við
Nýbýlaveg en það mál var í biðstöðu
um nokkurt skeið á meðan óljóst
var um framtíðalegu Nýbýlavegs.
Við höfum í þessari vinnu lagt
okkur fram um að þessi stöð taki
mið af fallegu umhverfi í dalnum
og muni þjóna Kópavogsbúum
vel í framtíðinni enda vel staðsett.“

Íbúar í Hamraborg hafa fengið sig fullsadda að búa í návígi við bensínstöðina og vilja hana burt.

Í

búar í Hamraborg hafa lengi
verið á móti að bensínstöð sé
staðsett við og undir íbúðum
þeirra. Þeir hafa nú fengið sig fullsadda af því. „Bruninn í Skeifunni
er hreinn barnaleikur ef eldur myndi kvikna í bensínstöðinni. Slökkviliðið myndi ekki ráða við neitt,“
segir íbúi sem ekki vill láta nafns
síns getið í samtali við Kópavogsblaðið en segir að að megnan
bensínfnyk leggi af bensínstöð-

Ég myndi
ekki þora að
grilla fyrir
ofan bensínstöðina
eða kveikja mér í
sígarettu.
og beint fyrir ofan bensínstöðina.
Í samningi um úthlutun og

ársins 2021, samkvæmt heimildum
Kópavogsblaðsins.

Ekki hlutverk íbúa að hólfa
bensínstöðina af.

Húsfundur Hamraborgarráðsins,
sem í eiga sæti eigendur fasteigna
í Hamraborg 14 til 38, samþykkti í
nóvember síðastliðnum harðorða
áskorun þar sem skorað er á
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
að beita áhrifum sínum og valdi
til að dælustöð Olís Hamraborg
verði fjarlægð. „Eins og Slökkviliðið
bendir sjálft á í bréfinu (til íbúa,
innsk.) gæti í tengslum við þessa
bensínstöð komið til eldsvoða sem
slökkviliðið réði illa við,“ segir í
ályktun íbúa. Þá benda íbúar á aukna hættu af því að nú geta menn
dælt bensíni sjálfir þó stöðin sé
að öðru leiti lokuð og starfsmenn
fjarri. „Og nú eru víðsjárverðari
tímar en áður. Við sjáum ekki að
eldvarnarhurðir geti leyst þennan
vanda svo fullnægjandi sé og undir
engum kringumstæðum getur
það verið hlutverk íbúanna að
hólfa bensínstöðina af eða bera
kostnað af slíkri hólfun,“ segja
íbúar í Hamraborg í ályktun.

Hefur verið í Hamraborg frá
því hún var reist.

Íbúðir í Hamraborg eru um 200
talsins. Þá eru ótaldar íbúðir í
Fannborg fyrir norðan stöðina
ásamt fjölda fyrirtækja í kring um

byggingarrétt fyrir Hamraborg
12, sem dagsettur er 27. september 1979 á milli Kópavogsbæjar og Borga sf, kemur fram að
byggja skuli fimm hæða hús með
bensínafgreiðslu á fyrstu hæð. Var
Borgum sf. falið að gera samninga
við olíufélag um byggingu þjónustustöðvar og leituðu þeir fyrst til
Skeljungs sem ekki tókst að semja
við, því næst til Olíufélagsins (Esso)
og ekki tókst heldur að semja við
þá. Að lokum var leitað til Olís
og tókust samningar um þjónustu-stöðina. Bensínstöðin hefur því
verið í Hamraborg frá því húsið
var reist og hefur starfsleyfi fram til

Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri
Olís, segir að staðsetning bensínstöðvarinnar í Hamraborg hafi
áður komið til umræðu. Fyrirtækið
sé þó alltaf reiðubúið til viðræðna við bæjaryfirvöld og íbúa í
Hamraborg. „Olís er mjög umhugað um að vera alltaf í góðri sátt
við nágranna og að starfsemi okkar
falli vel inn í umhverfið,” segir Jón
Ólafur. „Ég hef fullan skilning á
áhyggjum íbúanna við Hamraborg
en það er hins vegar ekki óþekkt
að bensínstöðvar séu starfræktar
í húsnæði sem þessu út um allan
heim. Við vöndum okkur alltaf
við gæðaeftirlit og öryggismál.
Bensínstöð Olís við Hamraborg
hefur sitt starfsleyfi og uppfyllir
allar þær öryggiskröfur sem gerðar
eru fyrir starfsemi af þessu tagi.“
Árið 2011 var gert áhættumat á

Viltu gera
eitthvað
uppbyggilegt
í sumar?
PIPAR\TBWA - SÍA

Olís umhugað um sátt

inni. „Bensíngufur stíga upp og
inn í íbúðir þegar tankbílar dæla
í geymslutanka stöðvarinnar. Ég
myndi ekki þora að grilla fyrir ofan
bensínstöðina eða kveikja mér í
sígarettu. Þessar bensíngufur eru
auðvitað mjög eldfimar,“ segir
íbúinn sem fullyrðir að bensínstöðin í Hamraborg hafi neikvæð
áhrif á verðmæti fasteigna í kring.

höfuðborgarsvæðinu. Þar kom
fram að einn helsti áhættuþátturinn voru bensínstöðvar, að

íbúar sem Kópavogsblaðið hefur
rætt við segjast mjög samstíga
og einbeittir í að koma stöðinni
í burtu sem allra fyrst og hafi
óskað eftir aðstoð Slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins til þess.
Ekkert annað sé í stöðunni þar sem
þeir segjast vera dauðhræddir við
sprengihættu og reyk sem myndi
leggjast yfir hverfið ef eldur kviknar
í bensínstöðinni í Hamraborg.

Þú getur sótt um sumarstarf
hjá Kópavogsbæ
Til að sækja um sumarstarf þarftu að fara inn
á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.
Þar finnur þú líka allar nánari upplýsingar um
störfin sem eru í boði.
• Skilyrði fyrir ráðningu er að eiga lögheimili
í Kópavogi.
• Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri
(fæddir 1997 eða fyrr).

kopavogur.is
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1

2

3

4

Ef þú færð það ekki hér þá
þarftu ekki á því að halda
Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími: 564 8150

Föt fyrir konur á öllum aldri
Stærðir 36-56
Ríta Tískuverslun
Bæjarlind 6
201 Kópavogur
Sími: 554 7030

Bæjarlind 16, 2. hæð
Sími: 537 7701
www.jonamaria.is

Fyrirtæki
í Bæjarlind

11

16

3

13

Vertu einstök
eins og þú ert
Smart –jólaföt,

fyrir smart skvísur

9

10

11

12

stærðir 38-52
Stærðir 38-52

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími: 571 5464

ónsalir
Bæjarlind 14-16
201 Kópavogur
Sími: 552 2525

Bæjarlind 12
201 Kópavogur
Sími: 534 3700
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5

6

7

8

Enginn gildistími á kortum
Bæjarlind 1
201 Kópavogur
Sími: 544 2350

Bæjarlind 1
201 Kópavogur
Kæri
Sími: 544 2424

Bæjarlind 2
201 Kópavogur
Sími: 567 1717

nágranni,

Bæjarlind 2
201 Kópavogur
Sími: 577 4700

Við hjá Íslensku Flatbökunni erum ótrúlega ánægð með opnunina og
mótttökurnar sem við höfum fengið frá ykkur.
Til þess að þakka fyrir okkur viljum við bjóða ykkur eftirréttapizzuna
okkar á 1.000 kr*. - eina sem þú þarft að gera er að nefna að þú hafir
séð þessa auglýsingu.
Við viljum bjóða ykkur velkomin til okkar í Bæjarlind 2 og minnum á
eftirfarandi tilboð:
HÁDEGISTILBOÐ ALLA DAGA
Miðstærð af flatböku með 2 áleggjum + kók í dós á 1.800 kr.
FJÖLSKYLDUTILBOÐ
Tvær miðstærðir með 3 áleggjum + ostakryddstangir
+ sósa + 2L kók á 5.500 kr.
10% AFSLÁTTUR AF ÖLLU SEM ER SÓTT
(gildir ekki um önnur tilboð)

ÍSLENSKA FLATBAKAN
s. 567-1717
Bæjarlind 2, Kópavogi
Opið alla daga 11 - 21

2
4
* gildir út Febrúar

15

7

1

5
10

14

8

9
6

Grunnkort: Loftmyndir ehf.

13

14

15

16

Nýjar víddir í flísum
Opið á laugardögum frá 11 til 15
Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogur



Bæjarlind 18
201 Kópavogur
Sími:515 1178

Bæjarlind 1-3
2 01 K ó p a v o g u r
Sími:862 6368

Bæjarlind 4, S: 554-6800, www.vidd.is

Fyrir þína heilsu
Starfsmenn Klínik sjúkraþjálfunar
Bæjarlind 14-16,
201hnykkja
Kópavogur á einni
og heilsuræktar
vilja
góðri jóla- og nýárskveðju
Starfsmenn
Klínikog
sjúkraþjálfunar
til landsmanna
óska þeim
Sími: vilja
445 4404
og heilsuræktar
hnykkja
farsældar á komandi
áriá einni
góðri jóla- og nýárskveðju
til landsmanna og óska þeim
farsældar á komandi ári
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Skólamál
Íþróttir

Blakdeild HK
á góðri siglingu
Þ

að heldur áfram hið góða
gengi sem hefur verið hjá
blakliðum HK undanfarin
ár. Bæði karla og kvennalið félagsins komust í undanúrslit
bikarkeppni BLÍ en undanúrslitaleikir og úrslitaleikir voru
leiknir í Laugardalshöll.
Í Mizuno deild karla leiðir HK
deildina og eru enn ósigraðir. Í
Mizuno deild kvenna er HK í 2.
sæti. Á vetrarhátíð HK sem var
haldin nýverið var tilkynnt um
val íþróttamanns og konu fyrir
árið 2014. Þann heiður hlutu
blakfólk félagsins, þau Lúðvík
Már Matthíasson og Elísabet Einarsdóttir. Bæði hafa einnig fengið
nafnbótina blakmaður og kona
ársins af Blaksambandi íslands.
Á nýlegu bikarmóti í 2. og 3. flokki
átti HK fimm lið af 25 og hrepptu
ungmennin tvo af þeim fjórum

titlum sem í boði. Það voru 2. og
3. flokkur HK pilta sem fögnuðu
sigri eftir harða keppni.
Æfingatöflu barna og unglinga
má sjá á heimsíðu HK og krakkar
hvattir til að prófa blak. Öllum
krökkum á aldrinum 7 – 15 ára er
boðið að koma og kynnast íþróttinni í fjórar vikur án gjalds.
Aðalþjálfarar hjá barna og unglingaflokkum félagsins eru Ásta
Sigrún Gylfadóttir og Natalía
Ravva en þeim til aðstoðar eru
leikmenn meistaraflokka.

Norrænt samstarf
í Waldorfskóla
Brugðið á leik í Waldorfskóla.

Í

fjölda ára höfum við í Waldorfskólanum Lækjarbotnum tekið
á móti erlendum skólabekkjum
og verið með skipulagða unglingavinnu á sumrin þar sem ungt fólk
frá Norðurlöndum hefur unnið
að sköpun og garðyrkju og einnig
farið í ferðalög með elstu bekkjum
skólans og fyrrverandi nemendum. Þetta starf hefur verið ómissandi í skólastarfinu og verið okkur
innblástur til fleiri fjölmenningarlegra verkefna.
Fyrir nokkrum árum kviknaði
hugmynd hjá Guðjóni, bílstjóra
skólans, um samvinnuverkefni
fólks á Norðurlöndunum. Í kjölfarið hóf hann að ræða við Sólveigu,
kennara, og Sofie, leikstjóra, og
skipuleggja draumaverkefni þar
sem fólk af öllum aldri gæti komið
saman frá öllum Norðurlöndunum og skapað einhverskonar fjöllistarsýningu þar sem í sameiningu
væri hægt að leita eftir svörum að
tilvistarlegum spurningum; fundið
það hvað það er sem gerir okkur að
Norðurlandabúum og einnig lært
af hvort öðru, nemendur, kennarar
og fagfólk og unnið með tungumál,
leiklist, myndlist, hrynlist, tónlist,
söng, dans og sirkus.
Verkefnið er nú komið af stað og frá
Waldorfskólanum Lækjarbotnum
taka fimm kennarar, átján nemendur og foreldrar þeirra þátt auk
þriggja fyrrverandi nemenda. Einnig eru tuttugu og fimm manns frá
Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku og
Noregi. Við hittumst flest öll í september 2014 og aftur í janúar 2015,
og nú í maí verða allir þátttakendur

Við viljum
að verkefnið
veki áhuga
á því að skoða þessa
spurningu, bæði hjá
þátttakendum og
áhorfendum
í heilan mánuð að vinna að verkefninu. Sýningin verður sýnd bæði
á Íslandi og erlendis.
Hvaða tilgang hefur það að komast nær uppruna sínum? Getur
maðurinn í dag fundið sinn veg í
lífinu gegnum frásagnir og goðsagnir norrænnar goðafræði? Við
viljum að verkefnið veki áhuga á
því að skoða þessa spurningu, bæði
hjá þátttakendum og áhorfendum.
Getum við með norrænu samstarfi styrkt norræn samskipti og á
þann hátt fundið tengingu og samkennd? Við trúum á sköpunarferlið
sem möguleika fyrir manneskjurnar að nálgast hvor aðra og einnig
sjálfa sig. Það að fara yfir mörk aldurs, landamæra og mismunandi listgreina
eykur skilning og virðingu gagnvart öðrum, sama hvar við stöndum í lífinu.
Leiksýningunni er ætlað að miðla
hinni norrænu goðafræði, hugmyndaheimi hennar og hugsunum
um lífið og sterk tengsl mannsins
við náttúruna. Í sýningunni koma
fram sérkenni og tungumál ólíkra
norrænna þjóða í skapandi samvinnu.

Verkið verður sýnt í öllum þátttökulöndunum og á norrænni
viku sem haldin er á vegum Goetheanum í Dornach í Sviss. Þar
er sýningin í brennidepli sem
aðalsýning ráðstefnunnar sem er
sótt af fólki frá mjög fjölbreyttum
þjóðernum. Sýningunni er beint
til bæði ungs fólks og fullorðinna. Hópurinn leggur grunninn
að verkefninu, vinnur í sameiningu
að handritinu og útfærslunni með
styrk hinna mismunandi listgreina
sem verkfæri. Leiksýningunni er
ætlað að miðla hinni norrænu
goðafræði, hugmyndaheimi hennar og hugsunum um lífið og sterk
tengsl mannsins við náttúruna. Í
sýningunni koma fram sérkenni og
tungumál ólíkra norrænna þjóða í
skapandi samvinnu.
Sýningar verða í Gamla Bíó 28.
maí og 30. maí og í Hofi á Akureyri
2. júní.
Hægt er að panta og borga miða
á netinu: Leitendur.midi.stadf@
gmail.com. Heimasíður: densokendemanniskan.se og nordengoetheanum.com. Facebook: the
searchers beneath the Nordic sky.
Með hjálp dagskrárbókar geta
áhorfendur kynnt sér senurnar og
textana eftir leiksýninguna. Í tengslum við sýninguna verða skipulagðir fyrirlestrar og uppákomur
og á ferðalaginu mun einn einstaklingur í hópnum segja frá því sem
gerist á sýningum og í ferðalaginu
með því að blogga um það á netinu.
Höfundar: Sólveig Þorbergsdóttir og
Sigrún Gunnarsdóttir.

MÁ BJÓÐA ÞÉR
Í SJÓNMÆLINGU?
20% afsláttur af öllum gleraugum.
Gildir út mars.

Hamraborg 10 – Sími: 554 3200 – Opið: Virka daga 9.30-18 Laugardaga 11–14
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Mín skoðun

Mín skoðun

Í skóla og námi Framfaraspor
A

vegna þess að þá lanð vera unglingur og
gar að eiga einhvern
þurfa að finna sér
aukapening til að
vinnu er einfaldara
kaupa sér eitthvað eða
sagt en gert. Aðal vandafara í bíó og skemmta
málið byrjar strax þegar
sér. Að fá sér vinnu er
spurt er um aldur og þú
líka merkt sem sérstök
segist vera undir 18 ára,
viðurkenning í mennþar sem í flestum tilvikum
ingu okkar þar sem það
vilja vinnuveitendur aðer sagt að það sé fyrseinsráða fólk yfir 18 ára,
ta stóra skrefið í átt að
vegna þess að það telur Anna Mjöll
því að verða fullorðinn
að það sé áreiðanlegra og Aðalsteinsdóttir.
og mun það vera
með meiri metnað heldur en þeir sem eru undir 18 ára. ástæðan fyrir því að svo margir
Fáir staðir bjóða upp á að ráða unglingar sækjast svona svakaaðila undir 18 ára og þeir sem lega mikið eftir því að fá vinnu
bjóða upp á það eru yfirleitt það á þessum aldri. Það sem ég vil
pakkaðir af starfsmönnum un- benda á með þessari grein er
dir 18 ára að maður þekkir að mér finnst það ætti að leyfa
nánast fjórar eða fimm mann- starfskraft undir 18 ára í fleieskjur í hvert skipti sem maður ri verslunum vegna þess að við
getum alveg verið jafn dugleg,
fer á þessa staði.
jafn áreiðanlegt og jafn metnUnglingar hafa mismunandi aðarfull eins og þeir sem eru yfir
ástæður fyrir því að finna sér 18 ára. Já, við erum ef til vill í skóvinnu til þess að vinna með la en við höfum mikla orku og
skóla, kannski vegna þess að leggjum okkur fram í starfið ef við
þeir þurfa að hjálpa til við að fáum tækifæri til að sanna okkur.
halda heimilinu uppi eða aðeins

eða óráðsía
A

llt orkar tvímælis, þá gert
er. Nú eru uppi hugmyndir
um að setja brú yfir Fossvoginn. Staðsetning brúarinnar
yrði þá að öllum líkindum vestarlega á Kársnesinu eins og sést á
myndinni hér að neðan. Eins og
oftast þegar nýjar hugmyndir eru
settar fram koma fram úrtöluraddir sem finna hugsanlegri framkvæmd allt til foráttu. Engin þörf sé
á brú og það ætti að forgangsraða
öðruvísi. En lítum á staðreyndir
máls.
Í
nýsamþykktu
aðalskipulagi
Kópavogs er eitt aðalstefið þétting
byggðar. Kársnesið er eitt að þeim

Mín skoðun
er sú að
byggja eigi
létta brú og alls ekki
að heimila bílaumferð yfir voginn

svæðum þar sem hægt er að koma
fyrir blandaðri byggð með mörg
hundruð íbúðum. En hvernig
byggð og hvernig fólk viljum við fá
vestast á Kársnesið? Hvaða hugmyndfræði eigum við að beita
varðandi skipulagið? Er eftirsóknarvert að fá íbúa sem eru
meðvitaðir um umhverfi sitt og
vilja minni efnishyggju t.d. með
því að eiga aðeins einn bíl og
nota umhverfisvænan ferðamáta
meira? Ef við sem vinnum að
skipulagsmálum
teljum
eftirsóknarvert að fá slíka íbúa í Kópavog
eigum við að kynna og beita okkur
fyrir því að brú komi yfir voginn.
En þá vaknar upp önnur spurning;
Kristinn Dagur Gissurarson.

Hvernig brú viljum við? Viljum við
stóra brú fyrir strætisvagna, einkabíla, hjólandi og gangandi? Eða
viljum við létta brú sem hugsanlega er hægt að opna þannig að
seglskútur geti farið í gegn? Að
mörgu er að hyggja þegar þessi mál
eru skoðuð.
Mín skoðun er sú að byggja eigi
létta brú og alls ekki að heimila
bílaumferð yfir voginn. Rök mín
eru þau að þarna eigi að byggja
hverfi þar sem fjölskyldur/íbúar
eigi kost á vistvænum samgöngum,
kjósi þeir svo. Og hvað er vistvænna
en reiðhjólið, vespan eða fæturnir.

Horft frá Kársnesi yfir Fossvoginn. Vegalengdir verða aðlaðandi og margir myndu
vilja ganga eða hjóla til vinnu í miðbæ og vesturbæ Reykjavíkur. Möguleikar til
útivistar myndu aukast verulega.

Kristinn Dagur Gissurarson er
viðskiptafræðingur og fv. formaður
skipulagsnefndar. Hann stundar nú
meistaranám í skipulagsfræðum.
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Lausn

Krossgáta

sagga

tjúlluð

ofkæling

þel

4 eins
-----------áttund

jökull
glíma

svarf
-----------krús

lituð

kvendýr
dottin

farvegur
-----------svari

kyrrð

raupar
-----------tvíhljóði

geyst

fugl
fuglinn
-----------afkimi

upptökin
bátaskýli
------------grútinn

varma

klunna

3

lækkun

2

meiddur
-----------tryggur

koffort
-----------emja

litaðar

bungu 1
----------knéféll

geimvera
-----------dollar

bras
súrefni
----------ábending

gjóta

skita
-----------passa

áttund
plaga
-----------flutningur

yrði

vistarveru

brotið
-----------bægslin

líkamshluti

4

innyfli
fjörkálf
----------mjög

8

9

kofur

sef

duglausan

6

peð

vex

ambátt
átak

2

3

4

5

6

hvetja

5

raftar

7

8

9

10

7

Lausnarorð síðustu krossgátu var
„Bestu vinir.“ Lilja Sigurðardóttir,
Vogatungu 28, var með þetta rétt og
fékk í verðlaun tvo miða á tónleika
Guðrúnar Gunnarsdóttur og Jóns
Ólafssonar í Salnum. Við vonum að
hún hafi skemmt sér vel og þökkum
öllum fyrir þátttökuna. Það eru engin
verðlaun að þessu sinni fyrir krossgátu
dagsins, önnur en sæmdarheitið:
„Krossgátumeistari Kópavogsblaðsins.”
Sendið lausnarorð á
krossgata@kopavogsbladid.is eða
með skilaboðum til okkar á Facebook.
Kópavogskirkja

heimsálfa

10

svifryk
-----------spendýr
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ástand
steinn
----------áflog

reigðar
----------mann

stæðurnar

flanar
auðu

Lausn úr síðustu krossgátu

BESTU VINIR

áttund
-----------lokaða

2 eins

hávaða

1

baks

næring
-----------seina

dínamó

dingluna

áhald

11

buxurnar

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun
bönnuð

krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

11

Mál dagsins

M

ál dagsins hefst að venju þriðjudaginn 17. mars klukkan 14:30
með samsöng undir stjórn Friðriks
Kristinssonar og Lenku Mátéová. Klukkan
15:10 flytur unglingakór, skipaður um 40 ungum
karlmönnum á aldrinum 14-17 ára frá Bandaríkjunum tónleika í 20 mínútur. Um kl. 15:30
verður drukkið kaffi. Stundinni lýkurkl. 16:00
með stuttri helgistund.
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Kynning

Vildi láta pólihúða
giftingarhringinn

Uppskrift

Amerískir
smáborgarar

H

ér kemur uppskrift að
partý borgurum sem
ég hef gert þó nokkrum
sinnum og finnst gaman að
bjóða upp á. Þeir eru flottir með
öðrum smámat á bökkum og eru
mjög krúttlegir. Það er nefnilega
gaman að búa til sín eigin hamborgarabrauð, það er engin vandi
og er mjög fljótlegt.
Borgarana bý ég einnig til sjálf
og getur hver og einn sett það
sem honum sýnist út í hakkið.
Aðalmálið er að gera þá litla, og
hef ég þá yfirleitt í kringum 50 g.

Pólýhúðun hefur verið tengt við felgur en raunin er sú að hægt er að fríska upp á skápa, stóla og fleira.

FLEXO sérhæfir sig í sandblæstri
og pólýhúðun eða svokallaðri
dufthúðun sem gefur mun sterkara yfirborð en t.d. lökkun. Þúsundir lita eru í boði og um að gera
að gefa hugmyndafluginu lausan
tauminn. Pólýhúðun hefur verið
tengt við felgur en raunin er sú að

Við viljum
að verkefnið
veki áhuga
á því að skoða þessa
spurningu, bæði hjá
þátttakendum og
áhorfendum
hægt er að fríska upp á skápa, stóla,
lampa, og hvaðeina sem fólki dettur í hug svo framalega sem það
er úr járni eða málmi, það er eina
reglan. “Felgur eru stór hluti af
okkar vinnu fyrir einstaklinga og
fyrirtæki en í síauknu mæli hafa
hönnuðir og einstaklingar verið að
nýta sér þessa aðferð til lagfæringar og breytingar á innanstokksmunum,, segir Haukur Þorsteinsson.

Fótbolti

Þórir hættur sem
formaður meistaraflokksráðs HK

Þ

órir Bergsson hefur tilkynnt
að hann sé hættur störfum
sem formaður meistaraflokksráð karla í knattspyrnu hjá
HK eftir þriggja ára starf. Í tíð Þóris
komst HK úr 2. deildinni og náði
góðum árangri í 1. deildinni í fyrra.
Um mitt síðasta ár ákvað aðalstjórn
HK að víkja stjórn knatt
spyrnu
deild
ar fé
lags
ins frá og taka yfir
stjórn deildarinnar tímabundið.
Þórir kærði aðalstjórnina og vann
málið fyrir dómstóli ÍSÍ. Tilkynning
Þóris er eftirfarandi:
„Eftir þá atburðarás sem átt hefur
sér stað í félaginu okkar síðustu
mánuði og í ljósi þeirrar niðurstöðu
sem komin er í það hef ég tekið

ákvörðun um að stíga til hliðar
sem formaður meistaraflokksráðs
karla. Það er staðreynd að málið
hefur skaðað starf mitt það mikið
að ég tel mig ekki geta haldið áfram
þeirri vinnu sem nauðsynleg er
með núverandi aðalstjórn félagsins áfram við stjórnvölinn í félaginu. Aðalstjórn sem hefur tvisvar
sinnum verið dæmd af dómstólum
ÍSÍ vegna afglapa sinna gegn mér,
Sigvalda Einarssyni og Kristínu
Guðmundsdóttur, stjórnarmönnum í knattspyrnudeild HK. Það er
því í höndum stjórnar knattspyrnudeildar að skipa nýjan formann
fram að næsta aðalfundi deildarinnar. Ég mun á næstu vikum íhuga
stöðu mína og taka ákvörðun um

Haukur hefur náð góðum tökum á
að pólýhúða áferð sem líkist mjög
krómi en hingað til hefur verið
mjög erfitt að ná slíkri áferð án
þess að hreinlega króma hluti. Þau
hjónin hafa komið sér upp glæsilegri aðstöðu í Smiðjuhverfinu með
nýjustu tækjum og taka vel á móti
tilvonandi viðskiptavinum sínum
og skoðar allar hugmyndir.
Til gamans má geta að fyrsta fyrirspurnin sem barst FLEXO var frá
konu sem vildi afla sér upplýsinga um hvort hægt væri að láta
pólýhúða giftingarhringinn sinn
og annað skart sem fyrrverandi
eiginmaður hafði gefið henni. „Að
sjálfsögðu er ekkert því til fyrirstöðu
ef fólk óskar eftir því þó bónin hafi
að sjálfsögðu verið sérstök,“ segir
Haukur.
framhaldið. Ég vil þakka núverandi stjórn knattspyrnudeildar
fyrir samstarfið síðustu mánuði og
meistaraflokksráði frábæra samvinnu s.l. þrjú ár og einnig leikmönnum, þjálfurum og fjölmörgum félagsmönnum. Við getum
verið stolt af okkar starfi.“

Hamborgarabrauð
40-50 gr smjör
3 dl mjólk
3 tsk þurrger
400 gr hveiti
1 msk sykur
tsk salt

Bræðið smjörið og setjið saman við mjólkina sem á að vera
fingurvolg. Bætið gerinu út í.
Setjið þá sykur, salt og hveiti út
í. Látið deigið lyfta sér í 40 mín.
Hnoðið og mótið litlar bollur og
setjið á bökunarplötu, gott að setja
smjörpappír á plötuna, þrýstið
létt á bollurnar þannig að þær
verði flatar.
Látið bollurnar hefast undir volgu
stykki í ca 30 mín. Pískið saman einu eggi og smá mjólk og
penslið bollurnar og stráið sesamfræjum ofan á.
Bakist við 220 ca í 10-15 mín.
Góða skemmtun

Vikan 14.-21. mars er
Evrópuvika gegn
kynþáttamisrétti
Á alþjóðadegi gegn kynþáttamisrétti
laugardaginn 21. mars
kl. 14-16 verður

Fjölmenningarkaffi
í Rauðakrosshúsinu í Kópavogi
að Hamraborg 11.
Kaffi og fjölþjóðlegir réttir á boðstólnum
Allir velkomnir.
Kópavogi

Við erum öll eins
inn við beinið
Rauði krossinn gegn
kynþáttami srétti
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LEXO bifreiðaverkstæði og
pólýhúðun er nýtt fyrirtæki
staðsett á Smiðjuvegi 72.
FLEXO sérhæfir sig í pólýhúðun og
sandblæstri á hverskonar munum
fyrir heimilið, bílinn og fyrirtækið.
Að fyrirtækinu standa athafnahjónin Haukur Þorsteinsson og Theodóra Heimissdóttir. Áður ráku þau
Skíðasvæðið í Skálafelli og stofnuðu
mótorhjólaverslunina Nítró, en
þau hampa bæði nokkrum titlum í
mótorkrossinu og enduro. Núna er
nýtt ævintýri að hefjast hjá þeim.

Nautahakk, margfaldið x 50 g
(fer eftir hve marga á að búa til)
Hér er miðað við 1 kíló.
1 spjald pepperoni og 1 laukur,
maukað í matvinnsluvél
salt og pipar
sletta af Hot chilli & jalapeno
sósu, ef vill,
2 egg
hveiti, þangað til hakkið er orðið
meðfærilegt.
Gerið litlar kúlur ca 50 g og steikið
á meðalheitri pönnu og setjið
ost yfir.

Andrea Guðmundsdóttir.

Þórir Bergsson fráfarandi formaður
meistaraflokksráð HK.
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í boði

Íslandsmeistar í hópkata. Frá vinstri: Katrín Kristinsdóttir, Svana Katla Þorsteinsdóttir og Kristín Magnúsdóttir.

Svana Katla tvöfaldur Íslandsmeistari í kata fullorðinna

L

augardaginn 7.mars, fór
fram
Íslandsmeistaramót
fullorðinna í kata. Mótið
var haldið í íþróttahúsi Hagaskóla í umsjón karatefélagsins Þórshamars. Góð mæting var á mótið
þar sem 30 keppendur og 6 lið frá
6 félögum skráðu sig til leiks. Þar af
var allt landsliðsfólk okkar í kata.
Ljóst var krýndir yrðu nýir meistarar í hópkata karla þar sem meistarar síðustu 4 ára frá Breiðablik
myndu ekki mæta til leiks.

Þ

egar halda á barnafmæli
skiptir öllu máli að börnin
hafi eitthvað skemmtilegt að
gera. Ungir orkuboltar vilja lenda
í ævintýrum, leika sér og jafnvel tuskast soldið til og ekki veitir
af útrásinni með orkuríkar kökusneiðar og annað góðgæti í mallanum. Smáratívolí býður upp á sérstaka afmælisdagskrá sem sniðin
er að þörfum og óskum barna (og
fullorðinnaJ) á ólíkum aldursskeiðum. „Við erum með fjórar
gerðir af barnaafmælis-pökkum þar
sem hægt er að nota hin ýmsu leiktækifæri tívolísins, en til viðbótar
við leiki og fjör fylgja hverjum pakka
tvær pizzusneiðar á mann og bæði
djús og gos eins og börnin vilja,“
segir Svala Ástríðardóttir söluog markaðsstjóri Smáratívolís. „Í
raun þurfa þau varla annað en að
klæða barnið í sparifötin og koma
á staðinn, því við sjáum um allt

Breiðablik sendi góðan hóp keppenda á mótið og uppskar annað
sætið í keppni félaga. Keppendur stóðu sig mjög vel í kvennaflokknum enda hafa stúlkurnar
í félaginu skarað fram úr í kata
undanfarin ár. Þetta ár var ekkert
öðruvísi. Breiðablik sendi einn
keppanda í karlaflokki en hann
vann ekki til verðlauna í ár.
Í úrslitum í kvennaflokknum áttust við sömu landsliðskonurnar
og í fyrra, Kristín Magnúsdóttir og
Svana Katla Þorsteinsdóttir, báðar
úr Breiðablik. Þær stöllur hafa reyndar ást við í mörg ár eða allt frá
unglingsárum. Svana Katla sýndi
kata Anan og Kristín kata Gankaku.
Í ár fór svo að Svana Katla sigraði
eftir að hafa verið í öðru sæti, þrjú
ár í röð. Þær stöllur Svana Katla
og Kristín ásamt Katrínu Kristinsdóttur unnu svo hópkata kvenna
og vörðu þar með titil sinn síðan í
fyrra, er þetta fjórða árið í röð sem
sveit Breiðabliks með þeim Kristínu og Svönu vinnur hópkata
kvenna. Svana Katla er því tvöfaldur Íslandsmeistari í kata.

Svana Katla með verðlaun sín.

Næstu verkefni landsliðsfólks okkar í kata er Opna sænska
meistaramótið í Malmö 21.mars
og
Norðurlandameistaramótið
sem haldið verður hér á Íslandi 11.
apríl næstkomandi. Mun Breiðablik eiga góðan hóp keppanda á
þessum tveimur mótum.

Úrslit

Kata kvenna
1.Svana Katla Þorsteinsdóttir,
Breiðablik
2.Kristín Magnúsdóttir, Breiðablik
Hópkata kvenna
1.Breiðablik, Katrín, Kristín, Svana
Katla
3.Breiðablik, Arna Katrín, Erla
Kristín, Laufey Lind
Heildarstig félaga
2.Breiðablik, 13 stig

Keppnishópur Breiðabliks.

hitt. Pizzurnar fáum við frá Rizzo express, borðbúnaður og glös
fylgja með, og við bæði dekkum
upp og tökum til eftir veisluna.
Gaman er að bera þetta saman
við alla þá vinnu sem annars færi
í að gera heimlið hreint bæði
fyrir og eftir barnaafmælið, verja
löngum stundum í eldhúsinu við
matar- og kökugerð, og svo þurfa
að hafa ofan af fyrir öllum börnunum á meðan veislan stendur yfir.“
Verðlisti Smáratívolís er þannig
að meðalstórt barnaafmæli ætti
að vera á færi flestra. Frumskógarpartýið kostar 1.590 kr á hvert barn
og Leikjapartý 1.990 kr, til að gefa
hugmynd. „Margir fara þá leið að
ef t.d. tvö börn í sama bekknum
eiga afmæli með stuttu millibili að
halda sameiginlegt afmælisboð í
tívolíinu. Eins og vaninn er þá er
bekknum boðið en kostnaðurinn
deilist á tvö afmælisbörn.“
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Heimanám
hlaut nýlega verðlaun
á Gullmolanum,
stuttmyndahátíð
Kópavogs, en
aðstandendur
myndarinnar stóðu
að hátíðinni

Birnir Jón Sigurðsson við tökur á stuttmyndinni Heimanám.

Skapandi sumarstörf

Taka þátt í stuttmyndahátíð á Tahítí

S

tuttmyndin „Heimanám“ eftir Kópavogsbúana Birni Jón
Sigurðsson og Elmar Þórarinsson hefur verið valin til þess
að keppa á stuttmyndahátíðinni
Courts des Ilês sem nú fer fram á
eyjunni Tahítí í frönsku Pólýnesíu.
Mun hún þar keppa til verðlauna í svokölluðum flokki fyrstu
mynda en í þeim flokki er einnig
önnur íslensk mynd sem nefnist

Eylien og er eftir Gunnar Gunnarsson. Hátíðin er stuttmyndahátíð og er ætluð myndum frá
eylöndum heimsins en Ibiza er
minnsta eyjan sem tekur þátt og
Ástralía sú stærsta. Hundruðir
mynda sóttu um hvaðanæva að úr

heiminum að komast að á hátíðinni. 146 myndir komust áfram eftir
forval og 47 myndir komust inn
á sjálfa hátíðina; þar af 10 í flokki
fyrstu mynda og 11 í flokki teiknimynda.
Heimanám fjallar um strák sem
reynir að læra heima en á erfitt
með að einbeita sér og ímyndunarafl hans gerir penna að sígarettu
einkaspæjara. Pappírskúla sem er
ætluð ruslinu verður að körfubolta
og sjávarháski verður í vatnsglasi.
Heimanám hlaut nýlega verðlaun
á Gullmolanum, stuttmyndahátíð
Kópavogs, en aðstandendur myndarinnar stóðu að hátíðinni.
Hátíðin og stuttmyndin voru hlutar af verkefni þeirra Elmars og
Birnis í Skapandi Sumarstörfum
Kópavogsbæjar síðasta sumar.
Þeir vilja koma á framfæri þakklæti til bæjarins fyrir þetta frábæra
tækifæri sem Skapandi sumarstörf
eru fyrir ungt fólk í bænum.

Lægðirnar

Þung færð í efri
byggðum Kópavogs
Þessar myndir tók Kristjana Sveinbjörnsdóttir í vikunni fyrir Kópavogsblaðið og tala sínu máli. Kristjana starfar
hjá Progastro í Ögurhvarfi og skellti sér út í storminn með myndavélina. Fjölmargir lentu í umferðartöfum á leið
sinni í og úr vinnu, einkum í efri byggðum bæjarins. Veðurfræðingar segja að fleiri lægðir séu á leiðinni svo vissara er að fara áfram varlega og taka það rólega. Beðið er eftir vori þegar Lóan, vorboðinn ljúfi, fýkur hingað.

Aðalfundur
framundan?
Heildarlausn í
rekstri húsfélaga.

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Kópavogsblaðið
www.kopavogsbladid.is
Menning

Fegurð í
Bókasafni
Kópavogs

FYRS
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Sérþekking

í Kópavogi
síðan 2003

Í

tilefni af 60 ára afmæli Kópavogsbæjar 11. maí næstkomandi mun
Bókasafn Kópavogs gangast fyrir
söfnun gamansagna úr bænum frá
þessum sex áratugum.
er til
GAMANSÖGUR
ÚR Biðlað
KÓPAVOGI
Kópavogsbúa fyrr og síðar að rifja
upp minningar um fólk og viðburði
Kópavogsbæjar
11. maí
n.k.
sem glatt geta sinnið
og vakið
bros.mun Bókasafn
Hugmyndin er að úr þessum
ast fyrirskemmtisögum
söfnun gamansagna
úr bænum frá þessum
verði til dagskrá
sem
flutt
verður
16.
maí
í
Bókaú biðlum við til Kópavogsbúa fyrr og síðar að rifja
safni Kópavogs sem hluti af dagskrá
um fólk Kópavogsdagsins.
og viðburði,Sögurnar
sem glatt
sendistgeta sinnið og vakið
á netfangið ingak@kopavogur.is

510 7900
Fastlind.is

umst við til að þeir sem sjá þessar línur láti
ogsbúa vita og hvetji þá til að leggja í púkkið.
Menning

ð úr þessum skemmtisögum verði til dagskrá sem
6. maí í Bókasafni Kópavogs, sem hluti af dagskrá
ns.

Eldklerkurinn,
leikgja sögunum
og verða
þær sýndar á Hlaðvarpanum
sýning

t á netfangið
ingak@kopavogur.is
öguleikhúsið sýnir „Eld-

M

klerkinn“ í Kópavogskirkju

gar veitaþriðjudaginn 31. mars n.k. klukkan

20:00. Sýningin er samvinnuverkefni Þjóðkirkjusafnaðanna í Kópavogi.
son og Inga
Kristjánsdóttir í síma 4416800.
Frítt er inn og allir að sjálfsögðu
hjartanlega velkomnir. Eldklerkurinn
er einleikur
um séra
Jón
ns er tekið
af bók
Böðvars
Guðlaugssonar,
eins
Steingrímsson og Skaftárelda. Jón
ta Kópavogs.
Steingrímsson er kunnastur fyrir
eldmessuna er hann flutti í miðjum
Skaftáreldum, en hver var hann,
hvaðan kom hann og hver urðu
örlög hans? Hér er sögð saga frá 18.
öld af góðum bónda, lækni og presti
sem þarf að takast á við afleiðingar skelfilegustu náttúruhamfara
Íslandssögunnar á tímum örbirgðar
og undirokunar. Leikverkið byggir
að mestu á skrifum Jóns, en um
leið vekur það spurningar um
hliðstæður við hamfarir af völdum
manna og náttúru sem yfir þjóðina
hafa dunið á síðustu árum.

MÖSSUN.IS
Mössun Bón&Þrif Bryngljái
Ryðblettun Djúphreinsun

MÖSSUN.IS

553 3333
Mössun Bón&Þrif Bryngljái
Ryðblettun Djúphreinsun

553 3333
Nýbýlavegur 10
Nýbýlavegur 10

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

