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

Umbrot: Guðmundur Árnason
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi
Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að
aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan
áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem
gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og
heimsækja.

Leiðari

Arfleið

Auðun Georg
Ólafsson, ritstjóri.

Mönnum er mismunandi annt um
arfleið sína. Vinum og stuðningsmönnum Gunnars Inga Birgissonar, fyrrverandi bæjarstjóra, finnst
rétt að minnast arfleiðar hans með

aðsendri grein hér í blaðinu í dag.
Þeim finnst mikilvægt að halda
til haga því uppbyggingastarfi
sem Gunnar stóð fyrir á miklum
umbrotatímum í sögu Kópavogs.
Eflaust eru skiptar skoðanir um
það. Gunnar er einnig umdeild
persóna og vinum hans þykir
mikilvægt að koma skoðunum
sínum á framfæri. Umræðan í
bænum getur verið oft ansi óvægin
og kannski er það þess vegna sem
þeir vilja ekki koma fram undir

nafni. Það ber að virða, þó svo það
sé stefna þessa blaðs að birta ekki
ónafngreindar greinar.
Arfleið Stellu Guðmundsdóttur,
sem er í viðtali hér í blaðinu, er
sjálfsagt margvísleg. Ein þeirra
gæti þó verið sú að það sé aldrei of
seint að láta drauma sína rætast.
92 ára heldur hún sína fyrstu
málverkasýningu sem fram fer í
matsal Sunnuhlíðar. Hún ætti að
vera fyrirmynd fyrir okkur öll.

Bæjarfréttir

Menningarstyrkir veittir
fyrir 14,5 milljónir króna

M

Fá íþróttafélög eru sveipuð jafn miklum dýrðarljóma og Íþróttafélag Kópavogs sem rann inn í HK á sínum tíma. Hér sést þriðji flokkur félagsins í kringum árið 1980 á
Heiðavelli.

ÍK myndin

Morgan Kane
sponsaði ÍK

M

organ Kane var ekki bara
drykkfelldur, byssuglaður kúreki í villta
vestri norska rithöfundarins Louis
Masterson, heldur líka ÍK-ingur.
Hann „sponsaði“ yngri flokka
Íþróttafélags Kópavogs um árabil
svo eftir var tekið. Bókaútgáfan
Prenthúsið gaf út Morgan Kane
en þar starfaði einmitt Reinhardt
Reinhardtsson, sem þjálfaði hjá
ÍK í mörg herrans ár. Reinhardt

lést árið 2009 en gamlir ÍK-ingar
minnast hans alltaf með hlýhug
fyrir óeigingjarnt starf hans fyrir
unglingana í austurbænum. Hann
sést hér á myndinni fyrir ofan í
öftustu röð lengst til vinstri en á
myndinni eru margir þjóðkunnir
kappar eins og Skúli Leo Þórisson,
smíða- og jógakennari, Garðar
Agnarsson Hall sem á og rekur
Krydd og Kavíar og Reynir Sýrusson hjá Syrusson hönnunarhúsi.

Skógar- og fjölskylduganga
í Guðmundarlundi 27. apríl kl. 17.00.

Skógræktarfélag Kópavogs í samvinnu við umhverfissvið Kópavogsbæjar
stendur fyrir skógar- og fjölskyldugöngu mánudaginn 27. apríl kl. 17.00.
Gangan er í samræmi við umhverfisstefnu Kópavogsbæjar og til að auka
meðvitund íbúa um að huga að því hvað það getur gert til að draga úr
umhverfisáhrifum.
Gangan hefst kl 17.00 og verður gengið um Guðmundarlund og gert er
ráð fyrir að gangan taki um eina og hálfa klukkustund. Lagt er af stað frá
bílastæði við Guðmundarlund.
Leiðsögumaður í göngunni verður Friðrik Baldursson, garðyrkjustjóri.
Veitingar verða í boði Skógræktarfélags Kópavogs í göngulok.
Um er að ræða tilvalið tækifæri fyrir alla fjölskylduna til að kynnast
Guðmundarlundi.
Allir eru velkomnir.

enningarstyrkir í Kópavogi
voru formlega afhentir við
hátíðlega athöfn í Salnum í vikunni. Alls fengu 20 aðilar; einstaklingar, hópar, hátíðir eða samtök,
styrk úr lista- og menningarsjóði
í ár. Upphæðin nemur um 14,5
milljónum króna. Verkefnin sem
hljóta styrk eru fjölbreytt að venju
og má þar nefna nýja lista- og
tónlistarhátíð Cycle sem fram fer
í Salnum, Gerðarsafni og víðar
í Kópavogi í ágúst, útitónleika
í Hamraborg undir stjórn Erps
Eyvindarsonar, Tónlistarhátíð
unga fólksins, sérviðburði á Riff
kvikmyndahátíð og barnamenningarhátíð í lok maí svo fátt eitt sé
nefnt. Kórar í Kópavogi fá einnig
rekstrarstyrk sem og Sögufélag
Kópavogs og Ritlistarhópur
Kópavogs.
Af minni verkefnum sem hlutu
styrki má m.a. nefna lágmynd af
Valdimar Kristni Valdimarssyni,
viðburð með frumsamdri tónlist í
Tónlistarsafni Íslands og kortlagning myndlistarstofa í Auðbrekku í
Kópavogi.
Lista- og menningarráð Kópavogs
fer með stjórn lista- og menningarsjóðs en tiltekið hlutfall af útsvarsstofni rennur í sjóðinn. Yfir fjörutíu
umsóknir bárust um menningarstyrki í ár. Tilgangurinn er að auðga menningarlíf bæjarins.

Þrjár goðsagnir hjá ÍK: Grétar Norðfjörð,Reynhardt Reynhardtsson
og Reynir Sýrusson.

Bókasafn Kópavogs

Breytingar
á barnastarfi

Töfraflautan
í Salnum

börnin. Þá verða ormadagar,
flugdrekadagur og Kópavogsdagur með tilheyrandi gleði
og gamni sem verður auglýst
nánar síðar.

M

eð vorkomunni verða
breytingar á barnastarfinu í Bókasafni
Kópavogs. Sögustundirnar, sem
eru vikulega allan veturinn fara
í frí, en við tekur sumarlestur og
fleira skemmtilegt. Sögustundir
verða út apríl, á hverjum miðvikudegi í safninu í Hamraborg
og á þriðjudögum í Lindasafni í
Núpalind klukkan 10. Allir sem
eru með þriggja til sex ára börn
í sinni umsjón eru hvattir til að
koma á bókasafnið og nota sér
þessar skemmtilegu sögustundir.
Undanfarið hafa verið haldin
námskeið í meðferð bóka fyrir
fjögurra ára börn í Aðalsafni og
þau hafa verið mjög vel sótt. Í
maí verður mikið um að vera fyrir

L

augardaginn 25. apríl kl. 17.00
og sunnudaginn 26. apríl kl.
20.00 verður Töfraflautan eftir W.
A. Mozart flutt í Salnum á vegum
Tónlistarskóla Kópavogs. Þetta
er sýning sem er ætluð börnum
og fullorðnum með sögumanni.
Aðgangur er ókeypis á meðan
húsrúm leyfir.
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Vortónleikar

K ar lakórs Kópavogs
Það gefur á bátinn!
60 manna karlakór ásamt sérvöldum gestum ytja brot af því besta af íslenskum karlakórslögum,
þjóðlögum og öðrum hljómfögrum perlum í útsetningu fyrir karlakór. Sérstakir gestir verða sætabrauðsdrengirnir þeir Viðar Gunnarsson, Garðar Thór Cortes, Gissur Páll Gissurarson og Bergþór
Pálsson ásamt harmonikkubræðrum þeim Braga Fannari og Andra Snæ Þorsteinssonum.

Salurinn í Kópavogi.
Fi m mt u d a g i n n
Fö s t u d a g i n n
L a u g a rd a g i n n

Garðar Cortes

Hólmfríður Sigurðardóttir

Stjórnandi: Garðar Cortes

Viðar Gunnarsson

30. apríl
1. maí
2. maí

Garðar Thór Cortes

Gissur Páll Gissurarson

k l. 2 0 . 0 0
k l. 2 0 . 0 0
k l. 1 6 . 0 0

Bergþór Pálson

Bragi Fannar Þorsteinsson Andri Snær Þorsteinsson

Píanóleikari: Hólmfríður Sigurðardóttir

Miðaverð : 4.500 kr og 3.500 kr fyrir eldri borgara og börn undir 16 ára.
M i ð a r e r u s e l d i r á : w w w. m i d i . i s , w w w. s a l u r i n n . i s o g v i ð i n n g a n g i n n .
Miðapantanir virka daga 12 - 17 sími: 44-17-500
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Sími:
Sími:588
5889705
9705
www.skautaholl.is
www.skautaholl.is
Sími: 588 9705

www.skautaholl.is
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200
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ER 200
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200

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

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

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER
HK
HK

HK
203
ER
ER 203
ER

203

Viltu
félagsskap?
Viltu
félagsskap?

Viltu
Viltufélagsskap?
félagsskap?

Viltu félagsskap?

höfum við þörf fyrir félagsskap. Sjálfboðaliðar Rauða krossins
Öll höfumÖllvið
þörf fyrir félagsskap. Sjálfboðaliðar Rauða krossins
eru á öllum aldri og heimsækja unga sem aldna.

ÖllÖll
höfum
viðvið
fyrir
félagsskap.
Sjálfboðaliðar
Rauða
eru
áþörf
öllum
aldri
og heimsækja
unga
semkrossins
aldna.
höfum
þörf
fyrir
félagsskap.
Sjálfboðaliðar
Rauða
krossins
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aldri
ogog
heimsækja
unga
sem
aldna.
eru
á
öllum
aldri
heimsækja
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sem
aldna.
EfÖll
þúhöfum
hefur áhuga
heimsóknavin
frá Rauða krossinum
getur þú
við þörfá að
fyrirfáfélagsskap.
Sjálfboðaliðar
Rauða krossins

haft samband
í síma
570
eða með
tölvupósti
á netfangið
eru
öllum
aldri
og4060
heimsækja
unga
sem aldna.
Ef þú hefur áhuga
á áað
fá
heimsóknavin
frá
Rauða
krossinum
getur þú
Ef Ef
þúþú
hefur
áhuga
á að
fáfá
heimsóknavin
fráfrá
Rauða
krossinum
getur þúþú
kopavogur@redcross.is
hefur
áhuga
á að
heimsóknavin
Rauða
krossinum
haft samband í síma 570 4060 eða með tölvupósti ágetur
netfangið
haft
samband
í síma
570
4060
eða
með
tölvupósti
netfangið
Ef
þú hefur
á að
fá heimsóknavin
frá Rauðaákrossinum
getur þú
haft
samband
íáhuga
síma
570
4060
eða
með
tölvupósti
á netfangið
kopavogur@redcross.is
kopavogur@redcross.is
haft samband
í síma 570 4060 eða með tölvupósti á netfangið

kopavogur@redcross.is
Hamraborg 11 - 200 Kópavogur

kopavogur@redcross.is
Sími 570 4060 - kopavogur@redcross.is

stuð í bænum

Stórtónleikar
á stórafmæli
Kópavogs

K

ópavogsbúum og öllum velunnurum bæjarins er boðið
á stórtónleika í Kórnum í
Kópavogi sunnudaginn 10. maí í
tilefni sextugsafmælis bæjarins.
Á tónleikunum koma fram 600
manns sem allir eiga það sameiginlegt að vera Kópavogsbúar eða
eiga rætur sínar að rekja í Kópavog.
Meðal þeirra eru Ríó tríó ásamt
Snorra Helgasyni; Erpur Eyvindarson, Dr. Gunni, Salka Sól Eyfeld,
Sigtryggur Baldursson, Sigga
Beinteins, Stefán Hilmarsson,
Eyþór Ingi, Guðrún Gunnarsdóttir
og Gissur Páll Gissurarson auk
stórhljómsveitar undir stjórn Þóris
Úlfarssonar.
Þá stýrir Þórunn Björnsdóttir
sameinuðum barnakór barna í
Kópavogi og Össur Geirsson
kemur fram með Skólahljómsveit
Kópavogs en Þórunn og Össur
leika lykilhlutverk í tónlistaruppeldi fjölmargra Kópavogsbúa.
Einnig flytja sameinaðir kórar
bæjarins lag og Gerpla kemur fram
í stórbrotnu atriði.
Á tónleikunum verða saga bæjarins og saga íslenskrar dægurtónlistar fléttuð saman með skemmti-

Helgi Pétursson, Saga Garðarsdóttir og Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs.

legum hætti. Flutt verða íslensk lög
úr ýmsum áttum í fjölskylduvænni
dagskrá. Kynnar tónleikanna verða
tengdafeðginin Helgi Pétursson
og Saga Garðarsdóttir. Saga er
Reykvíkingur í húð og hár og hún
mun rýna í Kópavog með glöggu
gestsauga en Helgi lumar á mörgum skemmtilegum sögum úr
Kópavogi þegar bærinn var að
slíta barnsskónum. Umsjón með
tónleikunum hefur Eiður Arnarsson en listrænn stjórnandi er Felix
Bergsson.
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
Kópavogs og formaður afmælisnefndar bæjarins segir markmiðið
með tónleikunum að sameina
Kópavogsbúa fyrr og nú í tónlist
og gleði: „Hugmyndin kom til
þegar við fórum að ræða alla tónlistarmennina sem búa eða eru
úr Kópavogi, þeir reyndust svo
margir og merkilegir að við sáum
að það væri kjörið að að stefna
þeim saman á stórtónleikum og

Hamraborg
11
- -200
Kópavogur
Hamraborg
1111
Kópavogur
Hamraborg
-200
200
Kópavogur

11 - 200 Kópavogur
Sími 570 4060Hamraborg
- kopavogur@redcross.is

570
4060- -kopavogur@redcross.is
kopavogur@redcross.is
SímiSími
570
4060
Sími 570 4060 - kopavogur@redcross.is
www.raudikrossinn.is/kopavogur

www.raudikrossinn.is/kopavogur
www.raudikrossinn.is/kopavogur
www.raudikrossinn.is/kopavogur

Handverk og
sérsmíði
- Sérsmíði, bæði húsgögn og innréttingar
- Barnahúsgögn sem börn geta leikið sér í
- Inni- og útihurðir

Litla trévinnustofan
Auðbrekku 4, 200 Kópavogi
Sími: 845-4096 / 778-3235

Gæðastundir fyrir alla aldurshópa á miðvikudögum
frá 10 - 12. Kaffi, meðlæti og spjall.
Stutt erindi eða viðburður kl. 11.
Þema aprílmánaðar: Vorið kemur, heimur hlýnar.
22. apríl: Dúntekja og vorstörf í sveitum.
Hallbjörn Kristinsson segir frá.
29. apríl: Hugleiðsla í guðs grænni náttúrunni.
Umsjón Ásdís Káradóttir.

Tónleikarnir eru viðamesti
viðburðurinn á sextugsafmæli
bæjarins en auk þess verða ýmsar
uppákomur og viðburðir í bænum
í kringum afmælishelgina. Þar má
nefna heimatónleika Björns
Thoroddsen, sundlaugafjör,
afmælisköku í Smáralind, félagsmiðstöðvahátíð unglinga og handverkssýningu í félagsmiðstöðvum
eldri borgara. Þá verður sýning
leikskólabarna opnuð á Hálsatorgi
afmælisdaginn 11. maí en hún er
afrakstur metnaðarfulls verkefnis
leikskólanna sem staðið hefur yfir
í vetur.
Afmælisnefnd Kópavogsbæjar
skipa auk Ármanns; Ása Richardsdóttir, Birkir Jón Jónsson,
Margrét Friðriksdóttir, Ólafur
Þór Gunnarsson og Theodóra S.
Þorsteinsdóttir.

Á döfinni

Útskriftarsýning
í Gerðarsafni
Ú

www.raudikrossinn.is/kopavogur

bjóða bæjarbúum og velunnurum
í Kórinn, sem er frábært hús undir
stórtónleika.“

tskriftarhátíð Listaháskóla Íslands fer að hluta
til fram í menningarhúsum
Kópavogs, Gerðarsafni og Salnum
í apríl og maí. Útskriftarsýning
meistaranema í hönnun og
myndlist fer fram í Gerðarsafni og
átta útskriftartónleikar nema úr
tónlistardeild skólans fara fram í
Salnum. Ókeypis er inn á alla
þessa viðburði. Sýningin í Gerðarsafni verður opnuð í dag, laugardaginn 18. apríl, og stendur yfir
til 10. maí. Fyrstu útskriftartónleikarnir í Salnum fara fram 24.
apríl en þeir síðustu 12. maí.
Kópavogsbær og Listaháskóli
Íslands gerðu með sér samkomulag fyrir rúmu ári um að bærinn
tæki með þessum hætti þátt í
útskriftarhátíð skólans en markmiðið er að efla menningarlífið
í Kópavogi og styðja við bakið á
ungu og efnilegu listafólki.

Alþjóðlegt meistaranám í myndlist
og hönnun hófst í Listaháskóla
Íslands haustið 2012 og er þetta
því annar árgangur útskriftarnema

námsbrautanna sem setur fram
útskriftarverkefni sín til sýningar í
Gerðarsafni. Á sýningunni má sjá
afrakstur tveggja ára háskólanáms
á meistarastigi þar sem hönnuðir
og myndlistarmenn hafa fengið
tækifæri til að þróa og styrkja
rannsóknir sínar á viðkomandi fagsviðum. Áhersla er lögð
á skapandi og greinandi hugsun
sem nýtist við framsækin verkefni
á sviðum hönnunar og myndlistar
á Íslandi.
Fjórtán nemendur leggja fram verk
sín; átta í hönnun og sex í myndlist. Þau eru: Arite Fricke, Brynja
Þóra Guðnadóttir, Droplaug Benediktsdóttir, Fiona Mary Cribben,
Hjálmar Baldursson, Jiao Jiaoni, Li
Yiwei and Magnús Elvar Jónsson af
MA námsbraut í hönnun. Jonathan
Boutefeu, Linn Björklund, Soffia
Guðrún KR Jóhannsdóttir, Solveig
Thoroddsen, Carmel Seymour and
Unnur Guðrún Óttarsdóttir af MA
námsbraut í myndlist. Sýningarstjóri er Sirra Sigrún Sigurðardóttir.

Á átta tónleikum í Salnum munu
fjórir útskriftarnemar í hljóðfæraleik flytja bæði sígild og ný verk og
verk sex nema í tónsmíðum verða
frumflutt. Listamennirnir eru:
Viktor Orri Árnason, víóla. Hilma
Kristín Sveinsdóttir, klarinett.
Þorkell Nordal og Örnólfur Eldon
Þórsson, tónsmíðar. Sigurður Árni
Jónsson, tónsmíðar. Axel Ingi
Árnason og Zakarías H. Gunnarsson, tónsmíðar. Einar Bjarni
Björnsson, básúna og Hlöðver
Sigurðsson, tónsmíðar.
Nánari upplýsingar um sýninguna
í Gerðarsafni, leiðsagnir og einstaka viðburði í tengslum við hana
og tónleikana í Salnum má finna á
vef Gerðarsafns, gerdarsafn.is og
Salarins, salurinn.is.
Þá má nálgast dagskrá útskriftarhátíðar LHÍ í gegnum app
Listaháskóla Íslands sem finna má
í App Store og Google Play.

Leikfélag Kópavogs

Aukasýningar
á Óþarfa
offarsa

A

ukasýningar verða á Óþarfa
offarsa hjá Leikfélagi
Kópavogs nú í apríl. Þessi
sprenghlægilegi farsi var sýndur
í febrúar og mars við frábærar
viðtökur en síðan þurfti að gera hlé
á sýningum. Nú verður hinsvegar
boðið upp á þrjár aukasýningar
föstudaginn 17, sunnudaginn 19.
og fimmtudaginn 23. apríl.
Borgarstjórinn liggur undir grun
um fjárdrátt og lögreglan undirbýr
gildru á móteli til að standa hann

að verki. Fljótt kemur í ljós að
lögreglufulltrúarnir tveir eru
kannski ekki þeir allra hæfustu og
samband annars þeirra við kynsveltan endurskoðanda í næsta
herbergi einfaldar ekki framvinduna. Þegar við þetta bætast
svo óöruggur öryggisvörður úr
Ráðhúsinu, illskiljanlegur leigumorðingi og elskuleg borgar-

stjórafrú er ekki von á góðu.
Óþarfa offarsi er eftir Paul Slade
Smith en verkið hefur verið sýnt
um 150 sinnum víðsvegar um
heim á síðustu árum. Leikstjóri
er Hörður Sigurðarson en sjö
leikarar taka þátt. Nánar má lesa
um sýninguna á vef leikfélagsins
www.kopleik.is.
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Vorhreinsun lóða í Kópavogi
20. apríl til 6. maí
Kópavogsbær hvetur fyrirtæki til að taka til á sínum lóðum og vera samtaka
bæjarbúum í að fegra nærumhverfi sitt

Það hefur lengi verið árviss viðburður í bæjarlífinu að eigendur lóða og landsvæða taki höndum
saman við að hreinsa og fegra bæinn á vorin. Því vilja bæjaryfirvöld nú sem fyrr hvetja íbúa Kópavogs
til að hreinsa lóðir sínar.
Starfsmenn bæjarins verða á tilsettum tíma (sjá tímatöflu) og fjarlægja garðaúrgang sem fólk hefur
sett utan við lóðarmörk sín.
Þessi þjónusta verður veitt í íbúðahverfum bæjarins.

Bænum er skipt í hverfi og munu starfsmenn bæjarins fjarlægja
garðúrgang þar eftirtalda daga:

1
2
3

svæði

mánud.

Vesturbær og
Austurbær

20. apríl 21. apríl

22. apríl

Smára, Lindaog Salahverfi

27. apríl

28. apríl

29. apríl

Kóra- og
Vatnsendahverfi

4. maí

5. maí

6. maí

> Óheimilt er að flytja lausan
jarðveg út fyrir lóðarmörk og
verður slíkt fjarlægt á kostnað
lóðarhafa.

þriðjud.

miðvikud.

> Garðaúrgang skal setja utan
við lóðarmörk í pokum,
greinaafklippur skal binda í
knippi.

fimmtud.

föstud.

24.apríl
30. apríl

> Íbúar þurfa sjálfir að koma
spilliefnum í endurvinnslustöð.
Einnig timbri, málmum og
öðrum úrgang.

> Ekki verður fjarlægt rusl af
byggingarlóðum.

1
Kópavogsbær hvetur bæjarbúa til að
hreinsa lóðir sínar og nærumhverfi
og nýta sér þessa árlegu þjónustu
bæjarins.

Sorpa

2

Endurvinnslustöð við Dalveg
Opið: 12:30 - 19:30 virka daga
12:00 - 18:30 um helgar

3
kopavogur.is
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Ég gat loksins farið að
hlæja aftur þegar dóttir
mín, sem þá var 53
ára, hringdi í
Myndlistarskólann til að
grennslast fyrir
um hvort að ég, 90 ára,
hefði ekki örugglega
mætt í skólann!

Ri audae
rerchil
lestium aut
laccus etus anisqua
tiorist eum quunteniae labor apidunt
aboribusam quid
quias voluptati
Stella Guðmundsdóttir byrjaði að mála þegar hún var 77 ára. Hún heldur nú sína fyrstu einkasýningu, á vatnslitaverkum, 92 ára að aldri.

Aldrei of seint

Heldur sína fyrstu einkasýningu 92 ára að aldri
Þ

egar komið er inn í matsal
hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar blasa við falleg vatnslitamálverk sem þar eru nú til
sýnis. Þau eru eftir listamanninn
Stellu Guðmundsdóttur, 92 ára,
sem dvelur á Sunnuhlíð, en hún
byrjaði ekki að mála fyrr en hún
varð 77 ára. Telja verður einstakt
að listamaður hefji feril sinn
svona seint á ævinni. Sjálfri finnst
Stellu merkilegast að hafa loksins
stigið fram og haldið sínu striki
þrátt fyrir úrtölur annarra frá yngri
árum.
„Ég hafði aldrei snert pensilinn
áður en ég varð 77 ára. Ég átti
fimm bræður sem allir voru mjög
flinkir í höndunum,“ segir Stella.
„Þeir gátu teiknað, málað og skorið
út. Allt lék í höndunum á þeim.
Mér var hins vegar alltaf sagt að ég
gæti aldrei neitt, vegna þess að ég
væri örvhent. Þegar ég var orðin 77
ára ræddi ég þetta við einn bróður
minn af því að þetta sat í mér. Af
hverju var ég sú eina í fjölskyldunni sem hafði ekki listræna
hæfileika? „Farðu á kerlinganámskeið og sjáðu hvernig gengur,“
sagði hann. Og ég gerði það. Fyrst
með nokkrum konum á Gjábakka sem máluðu saman. Síðan
fórum við allar í Myndlistarskóla
Kópavogs. Ég er sú eina sem er
lifandi úr þessum fyrsta hópi. Ég
held ótrauð áfram náminu í Myndlistarskóla Kópavogs.“

Rekin úr skóla fyrir að vera
örvhent

„Ég er fædd árið 1923 í Vestmannaeyjum. Mér þykir líklegt að
það yrði farið fram á aðkomu
barnarverndarnefndar ef sambærilegt tilvik og mitt kæmi upp
nú,“ segir Stella og rifjar upp að
þegar hún var átta ára var hún
bæði orðin fluglæs og gat skrifað mjög vel, með vinstri hendi.
„Skólastjórinn í barnaskólanum
vildi ekkert með mig hafa og
vísaði mér úr skóla, þrátt fyrir
áköf mótmæli foreldra minna. Ég

Þegar ég
var að alast
upp voru
skilaboðin frá umhverfinu til mín á
einn veg: „Þú getur
ekki. Þú ert örvhent.“
var örvhent en kunni allt og var
sökuð um að hafa truflandi áhrif
á hin börnin. Ég fór þá í Aðventistaskólann og var lamin þar með
priki þangað til ég gat nokkurn
veginn skrifað með hægri hendi,“
segir Stella og það er greinilegt
að minningin er henni afar sár.
„Þegar ég var að alast upp voru
skilaboðin frá umhverfinu til mín
á einn veg: „Þú getur ekki. Þú ert
örvhent.“ Þetta heyrði ég í skólanum og líka frá fjölskyldu minni.
Afleiðingin varð sú að ég hætti að
reyna að leggja mig fram. Ég er
ennþá bitur út af þessari meðferð
á mér. En ég er ekki eina dæmið
um örvhent barn frá þessum árum
sem fékk svona hrikalega meðferð
sem hafði varanleg áhrif út í lífið.
Ég þekki marga sem eru sárir út af
svipuðu og því sem ég upplifði,“
segir Stella, alvarleg í bragði.

Listin í sorginni

Hún fór að vinna í fiskvinnslu hjá
Einari ríka í Eyjum og fór síðan til
náms uppi á landi. Í göngutúr í
miðbænum rakst hún á hávaxinn
mann sem ákvað, þá og þegar, að
hún yrði konan hans. Þessi maður
var hinn þjóðþekkti leikari, Róbert
Arnfinnsson. Þau voru saman í 73
ár; stofnuðu fjölskyldu og bjuggu
lengi við Hófgerði 8 í Kópavogi.
Róbert féll frá, sem kunnugt er,
árið 2013 og er greinilegt að
Stella tekur fráfall hans nærri sér
og saknar. Listin hefur hjálpað
henni í sorginni og einnig ómetanleg vinátta hennar við samnemendur og kennara í Mynd-

listarskóla Kópavogs sem veittu
stuðning og samhug.
„Róbert fór í júlí og Myndlistarskólinn átti að byrja í september.
Mér fannst ég alveg ómöguleg og
varla geta komist út úr húsi. Ég
var alveg miður mín og treysti mér
ekki. Ég sá ekki fyrir mér að geta
byrjað að mála aftur. En vinir mínir
og fjölskylda vissu vel að það gerði
mér gott að vera innan um gefandi og skemmtilegt fólk og gáfust
ekki upp á að nuða í mér. Svo ég
dreif mig. Og ég gat loksins farið
að hlæja aftur þegar dóttir mín,
sem þá var 53 ára, hringdi í Myndlistarskólann til að grennslast
fyrir um hvort ég, 90 ára, hefði ekki
örugglega mætt í skólann! Hlutverk okkar höfðu svo sannarlega
snúist við,“ segir Stella og hlær.
Í Myndlistarskóla Kópavogs lærði
Stella að blanda litina rétt og nálgast viðfangsefni sín út frá sínum
eigin forsendum og treysta á eigið
innsæi. „Ég leita mikið í náttúruna,
enda náttúrubarn og mikil blómakona. Þaðan sæki ég innblásturinn. Á einni mynd datt mér í hug
að nota salt við litablöndunina og
fékk þannig litina til að springa út
og gera lággróðurinn á myndinni
raunverulegri.
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Derek Mundell, kennari við Myndlistarskóla Kópavogs, Friðrik Friðriksson og
Stella Guðmundsdóttir.

Derek Mundell, kennari Stellu,
segir hana hafa einstaka hæfileika
og listunnendur ættu að skoða
og læra af. Það sé mjög sérstakt
að hefja ferilinn svona seint á
æviskeiðinu og ná þvílíkum tökum
á vatnslitunum sem Stella hafi
náð. „Hún hefur eitthvað sérstakt
lag á að draga fram fallega birtu í
myndum sínum og pælir virkilega
í allri litablöndum til að ljá mótiví
sínu raunverulegan, náttúrulegan
blæ,“ segir Derek, hreykinn af
nemenda sínum.

Stærsta viðurkenningin

Stella rifjar upp stærstu viðurkenninguna sem hún hefur fengið.
„Ég fór í heimsókn til bróður míns,
þessa sem stakk upp á að ég ætti
að fara á „kerlinganámskeið.“
Hann lá þá á sjúkrahúsi og ég
hengdi allar myndirnar mínar upp
á vegg í stofunni hans. Þetta gerði
ég til að sýna honum hvað ég gat
gert. Hann spurði mig: „Af hverju
byrjaðir þú ekki á þessu miklu
fyrr?“ „Nú, þú sagðir mér ekki fyrr
að ég gæti gert eitthvað,“ svaraði
ég honum að bragði. En þessi
atburður var mér mikils virði.“

Verk Stellu eru þegar farin að
seljast og hefur eitt þeirra meira
að segja verið selt til Vancouver í
Kanada. „Það er nú viðurkenning
út af fyrir sig að kennarinn minn
meti það svo að ég sé nógu góð til
að halda sýningu. Núna er ég búin
að sýna verkin mín og ég er búin
að sanna að ég bæði þori, get og
vil þó að ég sé örvhent. En eftir
að myndin seldist til Kanada hafa
dætur mínar farið að viðurkenna
sköpun mína. Ég var áður bara
mamma þeirra að dunda mér við
eitthvað en núna vilja allir Lilju
kveðið hafa,“ segir Stella og brosir.
Hvaða skilaboð ertu með til fólks
sem er að lesa þetta og langar að
láta drauma sína rætast?
„Fyrst og fremst að hika ekki við að
læra eitthvað sem það hefur áhuga
á. Það er aldrei of seint. Fólk á ekki
að loka sig inni þegar aldurinn
færist yfir. Það hjálpar engum því
það gerist ekkert fyrr en maður
fer sjálfur af stað og skapar. Það
er um að gera að læra eitthvað, að
vera innan um fólk og að lifa lífinu
lifandi.“
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Bréf til blaðsins

Það er gott
að búa í
Kópavogi

nýja sýn. Hann vildi tryggja land
til uppbyggingar, stækka bæinn
og fjölga íbúum. Markið var sett
hátt en á þessum tíma voru íbúar
um 16.000, en markmiði var sett á
30.000 íbúa.
Hann talaði þannig að maður fékk
strax trú á því sem hann sagði.
Hann lét pólitíska andstæðinga
finna fyrir sér. Kyrrstöðu tímabiliu
var lokið. Hann þekkti atvinnulífið
og var með það á hreinu að efling
þess í bænum, var forsenda þess
að eitthvað væri hægt að gera.
Sterkt atvinnulíf og öflugir tekjustofnar var forsenda þess að ræða
um öll þau verkefni sem framundan voru, hvort sem það voru
velferðamál, íþróttamál, menningarmál eða annað.

G

unnar Ingi Birgisson hefur
hætt afskiptum af bæjarmálum í Kópavogi eftir
hartnær 25 ára samfellt starf á
þeim vettvangi. Gunnar er stór og
myndarlegur maður með sérstaka
dimma rödd. Frægt er orðatiltæki
hans árin sem hann var í forustu
fyrir bæjarmálin í Kópavogi: „Það
er gott að búa í Kópavogi.“ Þegar
hann sagði þetta fór ekkert á milli
mál hvaða áhersla lá á bakvið
ummæalin.

Starf
Gunnars
fyrir Sjálfstæðisflokkinn í
Kópavogi hefur verið
stanslaus uppgangstími fyrir flokkinn
og Kópavog til þessa
dags
Gunnar byrjar sitt starf fyrir Sjálfstæðisflokknum um1990. Frá
þeim tíma hefur gustað um þennan mann. Það var líka fljótt ljóst
að maðurinn var vel til forystu
fallinn. Allir fundu það að hann
ætlaði ekki aðeins að vera með,
dúllast eitthvað, hann ætlaði sér
að hafa áhrif. Hann var maður
framkvæmda, því ef Gunnar var
á svæðinu gerist eitthvað. Þar var
engin kyrrstaða.
Hvernig gat annað verið, maður-

Gunnar Ingi Birgisson, fyrrverandi bæjarstjóri Kópavogs.

inn með víðtæka menntun og
reynslu úr atvinnurekstri, stjórnandi fyrirtækja og samtaka, maður
með öflugan bakgrunn. Þegar
Gunnar gekk til liðs við Sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi var
ákveðið millibilsástand í
flokknum. Landvarandi deilur
höfðu staðið innan flokksins,
sem dregið hafði kraft úr honum,
það vantaði nýjan andblæ, ferska
fætur, nýja forystu.
Gunnar steig inn í þetta tómarúm.
Það sem svo gerðist var, að Gunnar varð fljótt óskoraður foringi
flokksins. Hann var óragur í að
segja skoðanir sínar og deila
sinni framtíðarsýn. Hann vildi

Starf Gunnars fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi hefur verið
stanslaus uppgangstími fyrir
flokkinn og Kópavog til þessa dags.
Land var tryggt til uppbyggingar,
stórhugur ríkti, svo mörgum fannst
hátt flogið. Uppbygging nýs
verslunarkjarna í Smáranum var
hafin sem var stórhuga ákvörðun
á þeim tíma. Kópavogur fékk á
þessum árum á sig það orð að vera
vel rekið sveitarfélag. Samfara
gríðarlegri uppbyggingu var samt
hægt að viðhafa aðhaldssemi og
hyggindi.
Lengst af þessa tímabils var samstarf við Framsóknarflokkinn.

Þetta þýðir einfaldlega það að ef
þú ert ekki í alvarlegum fjárhags-

vanda þá er einhver nákominn þér
að glíma við það.
Tæpum helmingi landsmanna
finnst erfitt að tala um fjármál. Við
berum fjárhagsvanda okkar í
hljóði og tökum á honum í einsemd. En þessi nöturlega staðreynd á ekki að vera svona. Við
eigum ekki að bera innra með

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Haukur Hilmarsson, ráðgjafi hjá
Fjölskyldu og félagsþjónustu
Reykjanesbæjar

Snævar Jón Andrésson
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Rósa Kristjánsdóttir
útfararstjóri

Útfararog lögfræðiþjónusta
Önnumst alla þætti
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Við þjónum allan sólarhringinn
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Þegar Sjálfstæðisflokkurinn baust
til valda í Kópavogi, höfðu vinstir
flokkar ráðið ríkjum um árabil.
Voru þeir ánægðir að vera hraktir
frá völdum. Svo var ekki. Gunnar varð auðvita fyrir barðinu á
pólitískum andstæðingum. En
hann stóð alveg undir því. Eðli
stjórnmálastarfs í dag leggur
þátttakendum í þeim sérstakar
skyldur á herðar, um samstöðu
gegn þeim áróðri, sem foringjum
þeirra er velt uppúr. Flokksmenn
verða að koma foringjum sínum til
varnar, enda séu þeir upplýstir um
allt er þessar árásir varðar. Þann
dag sem flokksmenn gera slíkan
áróður að sínum er illa komið fyrir
þeim stjórnmálaflokki.

Katla Þorsteinsdóttir
lögfræðiþjónusta

Gestur Hreinsson
útfararþjónusta

Gunnar Birgisson sé heilagur
maður. Hann gerir sín mistök eins
og aðrir. Hann er þeirrar gerðar að
þegar á hann er ráðist, svarar hann
í sömu mynt. Viljir þú ræða málefnalega við Gunnar er það ekki
vandamál, hann kann líka að
hlusta. Allt blaður og illa undirbúinn málfutningur er hinsvegar
eitur í hans beinum, vegna þess
að hann gerir þá kröfu til sjálfs sín,
og um leið annarra að vera
undirbúinn í öllum málum.
Styrkur Gunnars hefur alltaf verið
að hann hefur séð hinar breiðu
línur.
Allir stjórnmálamenn koma að
þeim tímamótum í sínu lífi, að
spurt er hvort þetta sé nú ekki
orðið gott. Og nú er tími Gunnars
sem oddvita Sjálfstæðismanna í
Kópavogi liðinn.
Ekkert er sorglegra en sú staða að
mannabreytingar fari úr böndum.
Hér hafa flokksmenn einnig stórt
hlutverk. Stjórnmálaflokkur er
stærri en einstaklingarnir sem í
honum eru. Verulegt ósætti var á
meðal bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi á síðasta
kjörtímabili Gunnars. Má um
það ósætti má segja að þegar tveir
deila, hefur annar sjaldnast rétt
fyrir sér.
Það gleymist stundum að Gunnar
á fjölskyldu sem hefur stutt hann
með ráðum og dáð. Gunnar væri
fyrsti maður til að játa því að hann
hefur mikið á hana lagt. Þegar
Gunnar hætti afskiptum af pólitík
í Kópavogi, gladdist engin meir en
fjölskylda hans.
En Gunnar er ekki hættur í sveitastjórnarmálum. Hann er nýráðinn
bæjarstjóri Fjallabyggðar. Þar
landa stjórendur Fjallabyggðar
feitum bita.
Sá hópur vina Gunnars í Kópavogi, sem stendur að þessari grein,
óskar honum velfarnaðar í nýju
starfi. Hópurinn vill með þessum
skrifum, halda til haga því góða,
sem hann gerði fyrir Kópavog og
Sjálfstæðisflokkinn. Og um leið
minnum við á „Það er gott að búa í
Kópavogi.“
Samstarfsmenn og vinir Gunnars
Inga Birgissonar í Kópavogi.

Nú dettur engum í hug að
okkur óöryggi og kvíða vegna þess
að við náum ekki endum saman
eða getum ekki lifað innihaldsríku lífi. Við eigum rétt á að líða
vel þrátt fyrir skuldastöðu, þrátt
fyrir lág laun, þrátt fyrir samfélagsstöðu. Við eigum ekki að
skammast okkar fyrir það að vera
eins og helmingur þjóðarinnar.

Er greidd skuld
glatað fé?

S

Farsælt samstarf tveggja foringja,
Sigurðar Geirdal og Gunnars,
samstarf sem byggði á gagnkvæmu
trausti og vináttu. Gárungar sögðu
að Gunnar ynni verkin, en Sigurður kyssti konur og börn. Samt
var það nú þannig að í samstarfi
þessara flokka var það Framsókn
sem sífellt jók fylgi sitt. Það var
einnig ljóst að bæjarbúar vildu
þetta samstarf, í því fólst valdajafnvægi sem er nauðsynlegt. Gunnar
verðursvo bæjarstjóri í Kópavogi,
2005 – 2009, eftir fráfall Sigurðar
Geirdal.
Gunnar á marga vini meðal sjálfstæðismanna í Kópavogi. Það er
að verðleikum því enginn einn
einstaklingur hefur aðra eins
þekkingu og reynslu á sviði
bæjarmála og Gunnar og skilað
jafn miklu til bæjarfélagsins sem
hann. Ráðamenn í flokknum,
mega aldrei gleyma þessari sögu
og þeim verkum sem forverar
þeirra hafa unnið. Staða dagsins
í dag stendur á þessum grunni.
Þeir sem eldri eru og reyndari, eiga
skilið virðingu og þakklæti fyrir sín
margvíslegu störf.

Í umræðunni

amkvæmt þjóðarpúlsi Gallup er rúmlega helmingur
landsmanna í fjárhagsvanda
og getur þess vegna ekki brugðist
við óvæntum útgjöldum. Rúmlega
35 prósent ná endum saman, 11
prósent ekki.

Enginn
einstaklingur hefur
aðra eins þekkingu
og reynslu á sviði
bæjarmála og
Gunnar

Hugarró og öryggi í fjármálum er
nær en marga grunar. Rannsóknir
sýna að þeir sem halda einfalda dagbók um fjármálin sín og
hegðun ná fyrr stjórn á daglegu
lífi en þeir sem ekki halda dagbók.
Verkefnabókin mín, Betri fjármál,
er þess vegna sérhönnuð til þess
að ná tökum á líðan okkar gagnvart fjármálum áður en við förum
að vinna okkur út úr stöðunni sem
við lifum við í dag. Aðalatriðið
við að ná fjárhagslegri heilsu er
að laga þig sem persónu og bæta
viðhorf þín til fjármálanna.
Þegar við bætum fjármálin er
mikilvægt að hugsa fyrst um okkur
sjálf. Fjármálin lagast þegar við
erum tilbúin til að laga þau – ekki
fyrr.
Stærsta skuldin í lífi margra sem
ég aðstoða í fjármálameðferð er
skuld við sjálfan sig. Margra ára
gömul skuld sem vex og vex með
tímanum. Ég er að tala um líðan. Í
dagsins önn neitum við okkur um
það sem okkur líkar best við vegna
þess að við erum að standa í
skilum við aðra. Gönguferð á
Hornstrandir, tónleikar, utanlands-

ferð, leikhús, eða bara nudd. Við
eigum öll okkar drauma um upplifun sem okkur finnst við aldrei
munum ná vegna þess að við
skuldum of mikið.
Þetta er bull. Settu þig í fyrsta
sæti. Borgaðu þér eins og hverjum öðrum lánardrottni um
hver mánaðamót. Greiddu inn á
skuldina við þig og farðu svo og
láttu drauminn þinn rætast.
Greidd skuld er ekki alltaf glatað
fé. Hagræddu í daglegum innkaupum, hættu að borga áskrift
á sjónvarpsstöðvar sem þú horfir
lítið á, seldu dótið í geymslunni
sem þú hefur ekki notað lengi og
munt ekki nota. Sparaðu pening
og greiddu þér skuldina við þig.
Ég get lofað þér því að ef þú greiðir
inn á þessa skuld þá mun þér
ganga betur að greiða allar aðrar
skuldir.
Höfundurinn, Haukur Hilmarsson,
starfar við ráðgjöf hjá Fjölskylduog félagsþjónustu Reykjanesbæjar. Haukur kennir einnig
fjármálameðferð fyrir ráðgjafa,
meðal annars við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Haukur
heldur fyrirlestra um fjármál,
samskipti og tilfinningar fyrir ýmis
félagasamtök, skóla, stofnanir,
atvinnuleitendur, ungt fólk í vinnumarkaðsúrræðum VMST og fleiri.
Haukur heldur úti heimasíðunni:
skuldlaus.is.
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Karlakór

Kynning

Karlakór Kópavogs á stífum
Flottar felgur frá
Dekkjahúsinu gefa æfingum fyrir vortónleika
bílnum nýtt útlit

flytja brot af því besta af íslenskum karlakórslögum; þjóðlögum,
íslenskum og erlendum, og
öðrum perlum í útsetningu fyrir
karlakóra. Gestir verða stórsöngvararnir Garðar Thór Cortes, tenor,
Gissur Páll Gissurason, tenór,
Bergþór Pálsson, baritón og Viðar
Gunnarsson, bassi. Þeir munu
bæði syngja lög með kórnum og
svo allir saman. Ungu Harmonikkubræðurnir frá Höfn í Hornafirði,
þeir Andri Snær og Bragi Fannar
Þorsteinssynir munu líka þenja
nikkurnar undir þéttum flutningi
karlakórsins í þekktum sjómannavísum.

Eiður Örn Ármannsson í
Dekkjahúsinu, Dalbrekku.

Á

meðan tískuspekúlentar
spá í vortískuna í París,
sökkva bílaáhugamenn sér
niður í flottustu felgurnar sem
hægt er að fá sér til að hressa upp
á útlit bílsins. Hjá Dekkjahúsinu
við Dalbrekku er hægt að máta
nýja felgu við bílinn. „Þetta er
eins og í tískuvöruverslun. Það er
hægt að koma hingað með bílinn
og fá að máta nýja felgu, rétt eins
og gert er í mátunarklefanum,“
segir Eiður Örn Ármannsson hjá
Dekkjahúsinu sm segir að 15-20
tomma felgur frá framleiðendunum Viper, 4RATIS og Forzza
njóta mikilla vinsælda. felgur.
„Svörtu eða dökkgráu felgurnar
koma sterkar inn núna í vor og
gefa algjörlega nýtt útili á bílinn,
hvort sem er um smábíl eða
jeppa að ræða. Þetta er eitthvað
sem hefur verið ófáanlegt hér
á landi hingað til og er gaman
að bjóða,“ segir Eiður. Eru þetta
aðalega ungir strákar sem fá sér
nýjar felgur á bílinn? „Nei, það
hafa allir áhuga á að hressa upp

á útlit bílsins, og gera gamla
bílinn aðeins flottari. Að setja
undir hann fallegar felgur er
ódýr og góð leið til þess. Oft
þarf ekki mikið meira til, til að
fegra útlit bílsins.“ Dekkjahúsið
er einnig farið að bjóða hágæða
Aurora dekk sem eru framleidd
af Hankook, sem þykja mikil
gæðadekk í dag. Einnig má nefna
Gripmax, sem er nýjasta línan í
dekkjum fyrir jeppa og jepplinga
en þau dekk eru framleidd í Kína
undir ströngustu gæðakröfum og
þykja í senn ódýr og góð. „Gripmax er öflugur framleiðandi með
gæðavöru á góðu verði. Hægt er
að velja á milli þriggja tegunda á
dekkjum með mismunandi gripi,
allt eftir því við hvaða aðstæður
oftast er ekið. Gripmax hefur
gefist gríðarlega vel og er hagstæður valkostur þegar
kemur í vali á góðum og öruggum dekkjum á viðráðanlegu
verði,“ segir Eiður Örn Ármansson hjá Dekkjahúsinu.

Þetta er stórviðburður í tónlistarlífinu sem enginn má missa af og
um að gera að tryggja sér miða
sem fyrst á midi.is eða á salurinn.
is. Einnig er hægt að panta góð
sæti í síma 44-17-500 á milli
klukkan 12-17, virka daga.

Karlakór Kópavogs

K

röftugir karlar úr Karlakór
Kópavogs eru þessa dagana
í stífu æfingaprógrammi hjá
Garðari Cortes, stjórnanda kórsins,
við að undirbúa þrenna vortónleika sem verða í Salnum þann 30.
apríl, 1. og 2. maí.
Á æfingunni sem útsendari
okkar fékk að fylgjast með á
dögunum var hvergi gefið eftir
og greinilegt að bæjarins bestu
feður, synir, bræður og vinir
leggja líf sitt og sál í sönginn.
Karlakór Kópavogs er ungur
karlakór, stofnaður 2002 og er því
rétt að slíta barnsskónum. Kórinn

taldi lengi vel 20-30 söngfélaga og
átti kórinn margar góðar stundir
sem slíkur. En það er engin ástæða
fyrir því að Kópavogur geti ekki
átt stóran öflugan karlakór sem
verði sveitarfélaginu til sóma og
upphefðar. Fyrir fjórum árum var
Garðar Cortes fenginn til liðs við
kórinn sem stjórnandi hans og
með aðstoð kenna Söngskólans í
Reykjavík hefur kórinn þroskast
og stækkað. Síðustu jól tók kórinn
þátt í jólatónleikum Kristjáns
Jóhannssonar og fékk mikið lof
fyrir.

Vortónleikar

K ar lakórs Kópavogs
Það gefur á bátinn!
60 manna karlakór ásamt sérvöldum gestum ytja brot af því besta af íslenskum karlakórslögum,
þjóðlögum og öðrum hljómfögrum perlum í útsetningu fyrir karlakór. Sérstakir gestir verða sætabrauðsdrengirnir þeir Viðar Gunnarsson, Garðar Thór Cortes, Gissur Páll Gissurarson og Bergþór
Pálsson ásamt harmonikkubræðrum þeim Braga Fannari og Andra Snæ Þorsteinssonum.

Salurinn í Kópavogi.
Fi m mt u d a g i n n
Fö s t u d a g i n n
L a u g a rd a g i n n

Garðar Cortes

Hólmfríður Sigurðardóttir

Stjórnandi: Garðar Cortes

Viðar Gunnarsson

30. apríl
1. maí
2. maí

Garðar Thór Cortes

Gissur Páll Gissurarson

k l. 2 0 . 0 0
k l. 2 0 . 0 0
k l. 1 6 . 0 0

Bergþór Pálson

Bragi Fannar Þorsteinsson Andri Snær Þorsteinsson

Píanóleikari: Hólmfríður Sigurðardóttir

Miðaverð : 4.500 kr og 3.500 kr fyrir eldri borgara og börn undir 16 ára.

Á vortónleikunum mun kórinn

M i ð a r e r u s e l d i r á : w w w. m i d i . i s , w w w. s a l u r i n n . i s o g v i ð i n n g a n g i n n .
Miðapantanir virka daga 12 - 17 sími: 44-17-500
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1

2

3

www.bosch.is

www.9manudir.is
Hlíðarsmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 5433433

4

Brosið tannlæknastofa
Hlíðarsmára 17, 201 Kópavogur
Sími: 566 6406
www.brosid.is

Hlíðarsmára 3,
201 Kópavogur
Sími: 520 3090

5

Tannlæknastofa
Hlíðarsmára 17, 201 Kópavogur
Sími: 544 4417
www.fallegtbros.is

Hlíðarsmára 8, 201 Kópavogur
Sími: 554 7200
www.hafid.is

2

1

9
8

5

28

29
24

21

21

22

23

24

25

Stofan
sálfræðiþjónusta ehf.

Hlíðarsmára 14
201 Kópavogur
Sími: 561 1000
www.samhjalp.is

Hlíðarsmára 13
201 Kópavogur
Sími: 588 1900
www.hotelsmari.is

Hlíðarsmára 12
201 Kópavogur
Sími: 588 9899
www.nings.is

Hlíðarsmára 17
201 Kópavogur
Sími: 778 2010
www.salstofan.is

11
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6

7

Heyrnarþjónusta
Heyrnargreining
Heyrnartæki
Ráðgjöf
Hlíðarsmára 11, 201 Kópavogur
Sími: 534 9600
www.heyrn.is

8

9

Hlíðarsmára 2,
6. hæð,
201 Kópavogur
Sími: 414 4488
www.hofudborg.is

Tannlæknastofa
Hlíðarsmára 17, 201 Kópavogur
Sími: 544 4417
www.fallegtbros.is

10

Hlíðarsmára 2,
201 Kópavogur
Sími: 571 6500
www.hype.is

Hlíðarsmára 15,
201 Kópavogur
Sími: 551 2345
www.italiano.is

25
4
3

7

22

26
10

23
27
30
6

Fyrirtæki
við Hlíðasmára
26

27

28

29

30

Glu g g av i n i r
Allar tegundir af gluggum og hurðum
s : 5 7 1 - 0 8 8 8 g lu g g av i n i r . i s

Hlíðarsmára 15
201 Kópavogur
Sími: 564 5442
www.tap.is

Hlíðarsmára 11
201 Kópavogur
Sími: 553 66 88
www.tmi.is

Hlíðarsmára 11
201 Kópavogur
Sími: 571 0888
www.gluggavinir.is
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Ferðalög í sumar
Kynningarsíða

Kynning

Menntun,
skemmtun, þjálfun
og menning
Hér má sjá hluta kvennanna sem gengu fyrstu 300 km eftir Jakobsvegi í fyrra. Enn eru nokkur sæti laus í gönguna 1. júní.

Þ

egar blaðamaður Kópavogsblaðsins sló á þráðinn til
Ferðaskrifstofunnar Mundo
mátti heyra hljóðin í bæði gauk og
spætu í gegnum símann. Margrét
Jónsdóttir Njarðvík, stofnandi og
eigandi Mundo, er nú á ferð um
Spán með rúmlega tuttugu
manna hóp að ganga eftir Jakobsvegi. Margrét er vararæðismaður
Spánar og sérfræðingur í öllu sem
spænskt er. Hópurinn kemur til
Santiago de Compostela í næstu
viku en Mundo býður upp á sex
göngu- og hjólaferðir um stíginn í
sumar.
Mundo er ferðaskrifstofa sem sker
sig úr að því leyti að einungis er
boðið upp á ferðir þar sem menntun, skemmtun, menning og þjálfun fara saman. Óhætt er að segja
að flaggskip Mundo séu sumarbúðirnar á Spáni og Þýskalandi
en þar gefst 14-18 ára unglingum
upplagt tækifæri til að öðlast alþjóðlega reynslu í öruggu um-

hverfi. „Okkur foreldrum reynist
auðvelt að gefa börnum okkar rætur en málið vandast þegar kemur
að því að gefa þeim vængi. Það er
meira en að segja það að senda
ungmenni út í heim og öryggið
þarf að vera í fyrirrúmi,“ segir
Margrét. Þess vegna dvelja þátttakendur í sumarbúðum Mundo á
sérvöldum heimilum þar sem eru
ungmenni á sama aldri. Passað er
að hafa sumarbúðirnar í þorpum
sem hafa allt það sem unglingar
vilja en ekki það sem foreldrara
vilja ekki. Í sumarbúðunum læra
krakkarnir spænsku og þýsku auk
þess sem að vera á leiðtoganámskeiði allan tímann.
Leiðtoganámskeið Mundo gera
það að verkum að krakkarnir
styrkja sig og öðlast verkfærakassa sem hjálpar þeim að takast á
við áskoranir lífsins og gerir þau
meðvituð um það hvernig þau geta
verið sem oftast besta útgáfan af
sjálfum sér. Í sumarbúðunum er

boðið upp á fjölbreytta dagskrá þar
sem spænsku/þýsku og íslensku
ungmennin eru saman. Þá er farið
í skoðunarferðir einu sinni í viku.
Margrét segir að sumarbúðirnar
hafi hún hannað sjálf þegar kom
að því að senda syni sína til útlanda og árangurinn hefur
ekki látið á sér standa, nokkuð
sem lesa má um í kommentum
hæstánægðra foreldra og ungmenna á heimasíðu Mundo.

Krakkarnir í sumarbúðum Mundo heimsækja rómverskt leikhús í Mérida.

Margrét segir að fyrirtæki með
sýn geti breytt heilmiklu. Þannig
býður Mundo upp á öðruvísi útskriftarferðir; útskriftarferðir með

innihaldi sem eru
í takt við þá góðu
menntun sem ungmennin hafi hlotið.
Hið sama er að
segja um skiptinám Mundo en í
ár sendir Mundo
fjölda ungmenna
til Spánar og eykur
framboð af löndum
með hverju árinu
sem líður.

hallir og byggingar í Palma eru
einstaklega glæsilegar en einnig er
gaman að skreppa í Santa Catalina
hverfið. Það hverfi er einn elsti
hluti borgarinnar og fyrir nokkrum
árum hættu fáir sér inn í þetta
hverfi eftir að skyggja tók á kvöldin. Mikil uppbygging hefur átt
sér stað í hverfinu og nú minnir
Santa Catalina einna helst á Soho
í London eða Kreuzberg í Berlín.
Lítil hús, martarmarkaðir með
litríkt úrval ferskvöru, lítil kaffihús,
frábæra tapaz staði og allskonar
hönnunarverslanir með fatnað,
gjafavöru og húsbúnað.

Fyrir þá sem vilja skoða markverða
staði í sumarfríinu býður Úrval
Útsýn upp á áhugaverða ferðir til
Ítalíu í júní. Ítalska Rívíeran nefnist
strandlengjan við Lígúríuhafið í
norðvestur hluta Ítalíu. Hún er
hluti af Lígúríu og Toskana sem
eru margrómuð fyrir náttúrufegurð, sögu, menningu og mat.
Margar af þekktustu perlum Ítalíu
er að finna á þessu svæði sem
gerir þessa ferð að algjörri
menningarveislu. Genúa, San
Remo, Rívíeran, Furstadæmið
Mónakó, Portofino, Pisa, Lucca,
Flórenz, Parma eru dæmi um staði

Mundo takmarkar sig ekki einungis við Spán og Þýskaland
heldur býður ferðaskrifstofan upp
á hjóla, hlaupa og gönguferðir
umhverfis Mont Blanc í sumar.
Náttúran þar er engu lík og hver
dagurinn á fætur öðrum toppar
hinn í fegurð og útsýni.

Krakkarnir í sumarbúðum Mundo fara á ströndina þar sem
þeir vinna að persónulegri stefnumótun og njóta lífsins.

Ferðir og ferðalög

Hvert ætlar
þú í sumar?
Ú

rval Útsýn býður upp á
margvígslegar ferðir í
sumar. Langflestir velja
frí á sólarströnd til að vera alveg
vissir um að sólin skíni í sumarfríinu. Úrval Útsýn býður upp á
nokkra sólaráfangastaði á Spáni
eins og Tenerife, Costa Brava,
Almeria og Mallorca sem nú er
aftur komin í sölu vegna mikilla
vinsælda.
Á Mallorca býður Úrval Útsýn
upp á glæsileg hótel í strand-

bæjunum Playa de Palma, Palmanova, Santa Ponsa og Porto Cristo
sem allir eru í nálægð við borgina
Palma sem er einstaklega sjarmerandi borg sem allir ættu að heimsækja og gerir Mallorca enn
áhugaverðari sólaráfangastað.
Í Palma er meðal annars eitt
stærsta og glæsilegasta Aquarium
(fiskasafn) Evrópu. Annar vinsæll
viðkomustaður er Fundacio La
Cixa, fyrsta lúxushótel eyjunnar
sem var opnað árið 1903. Nokkrar

sem sóttir verða heim. Á
hverjum degi ný ævintýri á
fallegum slóðum heimsþekktra
staðir. Þetta er þægileg hópaferð
þar sem hópurinn er tiltölulega
lítill, ekki fleiri en 30 manns og
nær því að kynnast vel. Flogið
er til Mílano með Icelandair og
gist á þremur 4 stjörnu hótelum
með morgunnmat, kvöldmatur
á kvöldin, rútuferðir, sigling og
lestarferð. Fararstjóri er Ágústa
Sigrún Ágústsdóttir sem er
reyndur fararstjóri og þekkir
svæðið vel.
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Merki til stuðnings Kaffistofunni
PANTONE DS 76-1C

GOLD

Merkjasala Samhjálpar er hafin en hún er mikilvæg fjáröflun og allur ágóði af henni rennur til reksturs
Kaffistofunnar. Merkið kostar kr. 1.500. Árið 2014 voru yfir 60.000 heimsóknir á Kaffistofu Samhjálpar en
hún er opin alla daga ársins og boðið er upp á kjarngóðan morgunverð og heitan mat án endurgjalds.
Okkur vantar alltaf sölufólk sem vill hjálpa til við merkjasöluna en í boði eru góð sölulaun. Þeir sem vilja kaupa merki geta fengið þau send
með því að hafa samband við skrifstofuna í síma 561-1000 eða senda okkur tölvupóst á netafangið samhjalp@samhjalp.is.
Við þökkum ykkur stuðninginn og minnum á að hvert merki skiptir máli þegar metta þarf marga.
Merkið er teiknað af Sigurþóri Jakobssyni og rauður er grunnlitur þess í ár.
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Aðsent

Aðsent

Jöfnuður
borgar sig!

Þ

að ber að viðurkenna, að
hver maður sé jafnborinn til
virðingar og réttinda, er eigi
verði af honum tekin, og er þetta
undirstaða frelsis, réttlætis og
friðar í heiminum. Hafi mannréttindi verið fyrir borð borin og
lítilsvirt, hefur slíkt í för með sér
siðlausar athafnir, er ofboðið hafa
samvisku mannkynsins, enda
hefur því verið yfir lýst, að æðsta
markmið almennings um heim
allan sé að skapa veröld, þar sem
menn fái notið málfrelsis, trúfrelsis og óttaleysis um einkalíf
og afkomu.“
Á þessum orðum hefst Mannréttindasáttmáli Sameinuðu
þjóðanna frá árinu 1948. Það er
óhætt að segja að allt frá því að
Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti þennan mannréttindasáttmála fyrir 67 árum hafa
komið upp fjölmörg tilefni til þess
að minna á innihald sáttmálans út
frá hinum margvíslegu sjónarhornum. Það á enn við í dag.
Að óttast um einkalíf og afkomu er
engum auðvelt. Að þurfa að berjast fyrir því að geta haldið endum
saman er staða sem enginn vill
upplifa. Óvissa er tilfinning sem
allir vilja forðast. Mikilvægasta
hlutverk þeirra sem fara með völd
hverju sinni hlýtur því að vera að
sjá til þess að grundvallar lífsgæði
almennings séu tryggð og að allir

Jafnvægi á
milli klifurgrindar og
spjaldtölvu

geti lifað mannsæmandi
lífi. Slíkt er undirstaða þess
að búa í réttlátu og jöfnu
samfélagi.

S

Það er löngu tímabært að
bæta lífsgæði fólks á
Íslandi og það er löngu
tímabært að bæta kjör
þeirra sem höllum fæti
standa í samfélaginu.
Krafan um að almenningur
geti lifað sómasamlegu lífi
Sema Erla Serdar, formaður Samfylkingarinnnar
á launum sínum er orðin
í Kópavogi.
hærri og láglaunalandinu
aðgerðir og framtíðarhorfur á
Íslandi hefur verið sagt
vinnumarkaði eru óljósar á sama
stríð á hendur.
tíma og fjöldi fólks óttast um
afkomu sína. Stjórn SamfylkMannauður er lykilatriði í atviningarinnar í Kópavogi styður þá
nulífinu sem og á öðrum sviðum
sanngjörnu kröfu sem Starfsgreinsamfélagsins. Án mannauðs er
asamband Íslands hefur sett fram
ekkert atvinnulíf heldur óöryggi
um að lágmarkslaun skuli vera
og óvissa sem veldur brottfluthækkuð í 300 þúsund krónur á
ningum. Til þess að íslenskur
mánuði og hvetur fulltrúa atvinnuvinnumarkaður geti verið samrekenda og stjórnvalda til þess að
keppnishæfur um vinnuafl er
koma til móts við kröfur um
mikilvægt að traust sé til staðar á
hækkun lágmarkslauna.
milli launþega og atvinnurekenda. Hækkun lágmarkslauna
Með hækkun lágmarkslauna
er skref í átt að því markmiði.
tryggjum við fleirum mann„Mannréttindi á að vernda með
sæmandi afkomu á sama tíma og
lögum. Að öðrum kosti hljóta
við komum í veg fyrir frekari óvissu
menn að grípa til þess örþrifaráðs
á vinnumarkaði. Samfélag stefnuað rísa upp gegn kúgun og
leysis og óstöðugleika er samfélag
ofbeldi.“
sem við hljótum að hafna. Skortur
á samstöðu og sameiginlegri sýn
Verkföll hafa staðið yfir og nú
er áhyggjuefni. Við einfaldlega
stefnir í enn frekari verkfallshöfum ekki efni á lágum launum
lengur. Tryggjum komandi
kynslóðum samfélag réttlætis og
jöfnuðar. Það borgar sig.

Göngugreining
Vandamál sem göngugreining Flexor getur
hjálpað til við að leysa eru til dæmis:

•

þreytuverkir og pirringur í fótum

•

verkir í hnjám

•

sársauki eða eymsli í hælum

Sema Erla Serdar
Formaður Samfylkingarinnar í
Kópavogi

paldtölvuvæðing mið og
efsta stigs grunnskóla í
Kópavogi er á góðri leið.
Stefnan er að allir kennarar fái
afnot af spjaldtölvu samhliða
nemendum. Þetta á að bæta
kennslu og upplýsingatækni til
muna fyrir núverandi og
komandi kynslóðir.
Það er ekki að spyrja að þessi
þróun er algerlega að mínu
mati óumflýjanleg til þess að
jafna tækifæri íslenskra barna á
alþjóðavettvangi þegar á líður
skólagöngu. Tækifærin til þess
að kenna og læra með spjaldtölvu eru allt að því óendanleg
ef rétt er með farið. Ég lít einnig
á að með þessari stefnu séum
við með ákveðið samfélagslegt
jafnræðistæki fyrir börn sem ekki
búa við þann munað að hafa
yfir að ráða tölvu heima fyrir. Því
jú, það er þannig að ekki eru öll
heimili á Íslandi með tölvu eða
aukinn aðgang að tækni, erfitt að
trúa en því miður staðreynd.
Vissulega þarf að gæta að mörgu
við svona veigamikla aðgerð.
Hver er td. sparnaðurinn við
pappír og bækur umfram þessa
notkun, gæta þarf að kennarar
og skólastjórnendur séu tilbúnir
í þessa kennslu og hvaða greinar
eru best til þess fallnar að nota
þessa tækni, gæta þarf að misnotkun og tryggingum svo eitthvað sé nefnt.
Með þessari ákvörðun erum við
samt ekki að sniðganga mikilvægi iðn- og verkgreina sem svo

Karen Elísabet Halldórsdóttir,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

sannarlega eru okkar samfélagi
mikilvægar og gæta verður
einnig að þeim þætti er lúta að
lýðheilsu er tengjast of mikilli
net og tölvunotkun.
Mér er minnistæð heimsókn
á leikskóla, þar sem mér voru
sýndir nokkuð þungir stórir
kubbar sem börn skemmtu sér
konunglega við að burðast með
að hlaða virki og þrautabrautir
með. Þessir kubbar voru notaðir
á leikskólanum til þess að gæta
að því að nútímabörn, með
öllum sínum efnislegu þægindum eru ekki lengur að nota
mikilvæga vöðva til að mynda í
baki eins og þau þurfa til þess að
vaxa eðlilega.
Það er auðvitað þannig að þó
svo að við viljum að börnin
okkar séu vel netfær og hafi góð
tækifæri til þess að afla sér þekkingar á internetinu þá megum
við ekki gleyma þeim þætti er
lúta að þeirri kyrrstöðu sem
stundum óhjákvæmilega fylgir
þessari auknu en þörfu netnotkun. Við þurfum því að finna
jafnvægi á milli gömlu góðu
klifrugrindarinnar og
spjaldtölvunnar til þess að
komandi kynslóðir séu ekki bara
áfram í fremstu röð í
upplýsingatækni heldur einnig
í góða líkamlegu ástandi til
þess að takast á við möguleg
kyrrstöðustörf tækninnar.

Stuðið

Kóparokk í Molanum

(hælspori, „plantar fasciitis“ o.fl.)
•

beinhimnubólga

•

óþægindi eða verkir í baki
og/eða mjöðmum

•

verkir í tábergi og/eða iljum

•

hásinavandamál

•

óþægindi í ökklum

•

þreytu- og álagsverkir
hjá börnum og unglingum

Pantaðu
tíma
í síma
5173900

Kópavogs pönkhljómsveitin Fjöltengi fóru hamförum í Molanum.

Þ
Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

að var rokkað
í Molanum
ungmennahúsi
föstudaginn 10 apríl
þegar hin árlegi
viðburður Kóparokk
fór fram. Hljómsveitirnar sem stigu
á stokk voru ekki af
verri endanum og
flestar af þeim ný
búnar að ljúka þátttöku í Músíktilraunum
2015. Hljómsveitirnar
Gítarleikari Distort City í góðum gír.
Áhryf, Destort City,
Haraldur og Magnús
úr Kjarnanum, John Doe, Vára
rokks. Þetta var annað árið í röð
og Fjöltengi gerðu allt vitlaust
sem Kóparokk er haldið í Molanog trtylltu tónleikagesti með hium og er klárlega komið til að
num ýmsu mellódíum sem mátti
svala rokkþyrstum ungmennum.
meðal annars rekja til gamla góða
Kóavogspönksins og huglægs Indi
Þess má geta að þrjár af fjórum

Gestir kvöldsins voru sáttir með
Kóparokkið.

Strákarnir úr Kjarnanum í Kópavogsskóla voru flottir.

hljómsveitum sem tengjast
Molanum ungmennahúsi keptu á
úrslitakvöldi Músíktilrauna 2015
sem þykir nokkuð gott og greinilegt að hæfileikarnir eru til staðar í
hljómsveitagrósku Kópavogs.
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Bréf frá íbúum í Snælandshverfi:

Hagsmunir verktaka
teknir framyfir börnin

á reitnum við Furugrund 3, og í
okkar huga gerir lega reitarins það
að verkum að í húsinu þar felast
mikil tækifæri til að koma til móts
við þann húsnæðisvanda sem
hrjáir marga þá sem sinna grunnþjónustu bæjarins í Snælandshverfi. Á þeim 35-40 árum sem
liðin eru frá því að húsin á skólareit hverfisins voru hönnuð og
byggð hafa þarfir og hlutverk
þessara stofnana gjörbreyst
en samsvarandi úrbætur í
húsnæðismálum oftar en ekki

væru þess eðlis að auðvelt væri
að bæta úr þeim með því að færa
til hluti, sýnir þetta í hnotskurn
að þarna er ekki verið að huga
nægilega vel að aðstöðu og öryggi
barnanna, og að húsnæðið er ekki
heppilegt fyrir þá starfsemi sem í
því er. Jafnframt ber að geta þess
að ekki liggur fyrir niðurstaða um
leyfilegan gestafjölda á staðnum,
og ljóst að verulegra úrbóta er
þörf ef hann reynist undir þeim
fjölda barna sem sækir viðburði
félagsmiðstöðvarinnar að jafnaði,
en um 150 börn eru í 8.-10. bekk
Snælandsskóla á hverjum tíma.

Tónlistarkennsla teppir
brunaflóttaleið

E

ins og bæjarbúar hafa margir
hverjir eflaust orðið varir við
hafa íbúar Snælandshverfis
staðið í miklum mótmælum
undanfarna mánuði vegna fyrirætlana bæjaryfirvalda um að
breyta nýsamþykktu aðalskipulagi á reitnum við Furugrund
3 (þar sem áður var Nóatún og
Snælandsvideo) úr verslun- og
þjónustu og heimila byggingu 14
íbúða fjölbýlishúss á lóðinni.
Síðastliðinn mánudag rann út
frestur til að gera athugasemdir
við breytinguna í annað sinn og
mun tölvupóstum hafa rignt inn á
skipulagssviði bæjarins þann dag.
Undirrituð voru meðal þeirra sem
sendu skipulagsyfirvöldum línu
og ræðst afstaða okkar, eins og
fjölmargra annarra íbúa hverfisins,
ekki síst af því að með aðgerðinni
er verið að taka hagsmuni verktakafyrirtækis framyfir hagsmuni
íbúanna, sem samt eru svo margfalt meiri.

Svikin loforð og sýndarsamráð

Afstaða bæjaryfirvalda í þessu máli
hingað til er að okkar mati mjög
svo torskilin og hlýtur einfaldlega að markast af því að kjörnir
fulltrúar okkar íbúanna hafi ekki
kynnt sér aðstæður og málið í
heild nægilega vel. Að minnsta
kosti getum við ekki séð að
ákvarðanir fulltrúa þeirra flokka
sem skipa meirihluta bæjarstjórnar nú séu í samræmi við þær
áherslur flokkanna sem kynntar
voru okkur kjósendum fyrir kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn lagði
mikið upp úr því að börnin í bænum yrðu sett í forgang, en miðað
við framgang mála í Snælandshverfi nú getum við ekki annað
en spurt okkur; hvaða börn? Að
minnsta kosti verður ekki séð í
fljótu bragði að átt hafi verið við

börnin í Snælandshverfi í þessu
samhengi.
Björt framtíð lagði síðan megináherslu á íbúasamráð. Í kjölfar
mikilla mótmæla í desember
síðastliðnum og undirskriftasöfnunar sem skilaði yfir 500
undirskriftum (þó ekki væri gengið
í nálægt því öll hús í hverfinu), var
samráðshópur 5 íbúa úr hverfinu
skipaður, og áttu sum okkar sæti í
honum. Upplifun hópsins var hins
vegar sú að um sýndarsamráð væri
að ræða. Hópurinn átti að koma
með hugmyndir og kalla eftir úttektum og öðru sem varpað gæti
ljósi á það hversu vel eða illa þessi
umræddi reitur gæti nýst hverfinu
og bænum. Starfsmenn hjá bænum áttu að koma að málinu og
veita aðstoð með útreikninga og
annað sem þyrfti. Samráðshópurinn lagði mikla vinnu í framangreint verkefni og sendi frá sér ítarlegt 6 blaðsíðna minnisblað með
tillögum að nýtingu húsnæðisins.
Í kjölfarið fékk hópurinn boð á
einn fund með formanni skipulagsnefndar, skipulagsstjóra og
starfsmanni skipulagsnefndar. Á
þeim fundi var hópnum tjáð að
fundirnir yrðu ekki fleiri og að ekki
stæði til að kanna betur ýmsar
þær hugmyndir sem hópurinn
hafði lagt fram. Svo virtist sem
lokaákvörðun hefði verið tekin
löngu áður en til samráðsins kom
og því tími og vinna íbúanna orðin
að engu.

Köllum eftir íbúalýðræði

Það má því segja að í þessu máli sé
ríkjandi verklag sem hefur loðað
við Kópavog í gegnum árin, þ.e. að
hér ráði verktakar lögum og lofum.
Þetta héldum við að væri liðin
tíð, en Kópavogur virðist enn vera
umtalsvert á eftir nágrannasveitafélögunum í þessum efnum

þar sem íbúalýðræði fær sífellt
meira vægi. Sem dæmi má nefna
hefur Reykjavíkurborg nú innleitt
virkt íbúalýðræði í gegnum verkefnið Betri hverfi. Við skorum
á bæjaryfirvöld í Kópavogi að
fara sömu leið og innleiða virkt
íbúalýðræði. Hvernig væri að leyfa
íbúum Snælandshverfis að kjósa
um framtíð Furugrundar 3? Í það
minnsta þarf að hlusta á og taka
alvarlega þær athugasemdir sem
þeir sem þekkja best það nærumhverfi sem hér um ræðir gera.

Fjölbýlishús á skólalóð

Afstaða reitarins við Furugrund 3
og nálægðin við skóla, leikskóla,
félagsmiðstöð og frístundaheimili
hverfisins er með þeim hætti að
byggingu fjölbýlishúss á lóðinni
mætti helst líkja við byggingu fjölbýlishúss á skólalóð. Við áætlum
að ekki séu meira en 5-6 bíllengdir frá húsnæði Snælandsskóla að húsinu við Furugrund 3
eins og það er í núverandi mynd
(en teikningar gera ráð fyrir að
nýja byggingin muni teygja sig enn
lengra í áttina að Snælandsskóla),
og líklega eru ekki meira en 4-5
bíllengdir frá leikskólanum og að
Furugrund 3. Snertifletirnir eru því
afar viðkvæmir og því mikilvægt
að vinna allar greiningar og mat
á valkostum faglega og ítarlega.
Reiturinn er eini skilgreindi verslunar- og þjónustureiturinn í hverfinu og bygging íbúða á honum
er óafturkræf ákvörðun með öllu.
Hvetjum við til þess að frekar sé
horft til framtíðar þannig að ekki
sé gert út um þau fjölmörgu
tækifæri sem í reitnum og
húsnæðinu við Furugrund 3 felast.

Húsnæðisvandi hrjáir
skólana á aðliggjandi lóðum
Ótal möguleikar felast í því að
auka húsakost Kópavogsbæjar

setið á hakanum. Mest liggur við
að bæta aðstöðu leikskólans Furugrundar, Félagsmiðstöðvarinnar
Igló, frístundaheimilisins, og
mötuneytisaðstöðu Snælandsskóla en börnin þar borða mat í
hádeginu sem eldaður er í Keflavík
snemma morguns.

Sérkennsla í 4 fm anddyri

Í leikskólanum Furugrund er
ekkert opið rými eða salur eins og
reglugerðir um leikskóla kveða á
um. Þetta setur starfinu skiljanlega
margar skorður. Almenn þrengsli
eru einnig töluverð en leikrými
á hvert barn í leikskólanum er
einungis um 3 fm, sem er undir
meðaltali og langt undir því sem á
við um nýjustu leikskóla bæjarins.
Jafnframt er sérkennsluaðstaða
leikskólans hreint út sagt sorgleg,
en í Furugrund er mikil sérþekking
á sviði sérkennslu og þangað er
gjarnan vísað börnum frá öðrum
leikskólum sem á henni þurfa að
halda. Sérkennslan fer hins vegar
fram í gömlu 4 fm anddyri.

Félagsmiðstöð í gluggalausu
kjallararými
Félagsmiðstöðin Igló hefur til
umráða gluggalaust rými í kjallara
Snælandsskóla og er aðstaðan
umtöluð sem sú lélegasta í
Kópavogi, en fljótt verður mjög
loftlaust þegar viðburðir eru
haldnir þar. Jafnframt hafa foreldrar ítrekað lýst yfir áhyggjum
sínum af brunavörnum og flóttaleiðum, og leiddi úttekt Slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins þann 8.
apríl síðastliðinn í ljós að það var
ekki að ástæðulausu. Niðurstaða
úttektarinnar var að ágallarnir
væru umtalsverðir og gefinn var
einn sólarhringur til úrbóta. Þó
atriðin sem gerðar voru athugasemdir við snéru mestmegnis
að ógreiðfærum flóttaleiðum, og

Þessu til viðbótar er rétt að það
komi fram að þeir “hlutir” sem
tepptu flóttaleiðina sem getið er
í skýrslu Slökkviliðsins eru m.a.
píanó og skilrúm, en þarna er um
að ræða aðstöðu til tónlistarkennslu á vegum Tónlistarskóla
Kópavogs. Hér er því greinilega
verið að nýta alla króka og kima
og jafnvel gengið svo langt í þeim
efnum að öryggi barnanna er teflt
í hættu. Eins og getið er í minnisblaði íbúasamráðshópsins hefur
aðstöðu til tónlistarkennslunnar
verið ábótavant um nokkurt skeið
og lagt til að henni verði úthlutað
rými í Furugrund 3.

Þröngt á þingi
í frístundaheimilinu

Í frístundaheimilinu í Snælandsskóla dvelja daglega um 120 börn í
1.-3. bekk, en á yfirstandandi vetri
þurfti að vísa frá börnum í 4. bekk
sökum plássleysis. Síðastliðin 10
ár hefur orðið gjörbylting í stærð
og umfangi frístundaheimila.
Bæði er vistunartíminn sífellt að
lengjast auk þess sem meiri kröfur
eru gerðar til þess starfs sem þar
fer fram. Í dag hefur frístundaheimilið í Snælandsskóla rými sem
nemur þremur kennslustofum til
umráða. Það gefur því augaleið
að þar er oftar en ekki mikið ys og
þys og álagið á börnunum sem þar
dvelja margar klukkustundir á dag
er mikið. Ef félagsmiðstöðin Igló
fengi nýtt húsnæði til umráða, til
að mynda í Furugrund 3, mætti
nýta núverandi húsnæði Igló sem
viðbót við frístundaheimilið og
gjörbreyta því starfi sem fram fer á
báðum stöðum til hins betra.

Lausn í sjónmáli?

Hvað hugsanleg kaup Kópavogsbæjar á húsnæðinu við Furugrund
3 varðar er rétt að hafa í huga
að Kópavogsbær þyrfti líkast
til ekki að greiða í reiðufé fyrir
eignina. Líklegt verður að teljast
að samningur um makaskipti
næðist við núverandi eigendur ef
þeim yrði boðin lóð til skiptanna, t.a.m. á Glaðheimasvæðinu
eða Auðbrekkusvæðinu þar sem
breytinga á aðalskipulagi er ekki
þörf til byggingar íbúðablokkar.
Hópur íbúa í Snælandshverfi
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Lausn

Krossgáta
krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

draug

tortryggir

skvaldra

mublurnar númerið

fljót

þreytu

Lausn úr síðustu krossgátu
E F LD A R Ý
I L LA Á S T
TÓ LG I NN I
TALAN Á
KÁFA
K R ÓG A R F
E S J A VÖ L I N Ó L
I L T J Ö R UN A L A
F AG
FATA L I N
F R Á R D DÓM A R A
SÓT S
Æ
EK
L AK R Í S Á A T T
T R Ó N A P AR Í S
É TAS T A
U LÓ
AR I Ö R
RAFA L
Í S AÐ NML K
NN
I N G U N N AN G A A
N A UM Ú T Á U R Ð
N L L A T AÐ R Ó I

málmur
reið
----------bólga
Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun
bönnuð

hljómföll

sef

freri
-----------þoka

þjóð

mall
-----------2 eins

5

sjómenn

hásar

þramm
------------róti

8

garm

nef
-----------durtinn

íþróttafélag

hraði

bága

stritar

2

ákærir

glöð

þjöl
-----------þrep

eftir

knésetja
ella

höfuðfats

3

grastoppur

DAGDRAUMAR

und

frúin

Kvennakór Kópavogs

hlutinn

2 eins
álpaðist
-----------hvetur

mundaði
kláruðuð

afkvæmi
ílát
-----------3 eins

1

sögupersóna
2 eins
-----------hækkun

4

eirir
------------sykurvatn

slæm
dýrahljóð
-----------dreitli

forað
------------gubbað

farvegur

væl

vaður

hænt
egnt

4

5

6

púki
-----------kvendýr
kappnæg

6

maginn

3

duglausar
-----------ótta

lituð
-----------drykkur

leikin
------------borðandi

2

kramin

skessan

ákafa

7

8

Vetrarlok með Kvennakór
Kópavogs

nudda
-----------subbu
fífl
-----------röð

7

elgur

1

hann
------------hrokinn

rennilokurnar

S

öngkonur í Kvennakór
Kópavogs hafa haft
í nógu að snúast þetta
söngárið en síðasta haust
tóku þær við nýjum kórstjóra sem heitir John Gear.
Með nýjum kórstjóra koma
nýjar áherslur og hefur
kórinn skemmt sér vel við
að læra nýja hluti og æfa
nýtt prógramm.
Í nóvember tók kórinn
höndum saman með þeim
Páli Óskari og Ölmu Rut
á tvennum tónleikum í
Austurbæ. Þessir árlegu
Hönd í hönd tónleikar
sem kórinn stendur fyrir
hafa hingað til verið styrktartónleikar fyrir Mæðrarstyrksnefnd í Kópavogi
en núna var ákveðið að
styrkja líka Líknardeild
Landspítalans í Kópavogi
og fékk hvort félagið eina
milljón afhenta í desember
frá kórnum.
Þó lægðirnar hafi lagst

yfir landið í vetur hafa
kórkonur barist gegnum
veðrið og mætt samviskusamlega á æfingar og nú er
nýja prógrammið loksins
að smella saman. Þetta
skemmtilega prógramm
verður svo flutt á vortónleikum kórsins.
Tónleikarnir verða haldnir
í sal Ferðafélags Íslands í
Mörkinni í Reykjavík miðvikudagskvöldið 22. apríl,
síðasta vetrardag. Tónleikarnir hefjast kl. 20:30 en
húsið opnar klukkustund
fyrr með fordrykk og lifandi tónlist. Að þessu sinni
verður létt klúbbastemning
hjá Kvennakórnum. Gestir sitja við borð og geta
keypt veitingar á barnum
sem verður opinn meðan
á tónleikunum stendur.
Eftir tónleikana verður
síðan áfram lifandi tónlist
og opinn bar eitthvað fram
eftir kvöldi.

ER KOMINN TÍMI
Á SJÓNMÆLINGU?
Traust og góð þjónusta í 18 ár

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

17

Kópavogsblaðið
heilsan

Setjum okkur markmið við hæfi

L

oksins loksins er veturinn að
verða búinn! Hversu algengt
er að heyra staðhæfingar sem
þessar nú síðustu vikurnar. Flestir
orðnir nokkuð þreyttir á tíðarfarinu. Almanakið staðfestir hins
vegar að vorið er í aðsigi. Með
vorinu batnar m.a. færð á göngustígum og æ fleiri hugsa sér til
hreyfings. Þá verður ekkert því til
fyrirstöðu að taka fram skóna og
hreyfa sig reglulega.

Með hækkandi sól
og betri
færð skapast kjörið
tækifæri til þess að
hefja hreyfingu og
setja sér viðráðanleg
og skynsöm markmið
Þekkt er að hæfileg hreyfing
hefur margvísleg jákvæð áhrif
á líkama og sál. Heilbrigðisyfirvöld hérlendis sem og Alþjóða
heilbrigðismálastofnunin ítreka
stöðugt mikilvægi hreyfingar og
benda á ávinninginn sem felst m.a.
í auknum lífsgæðum og vörnum
gegn sjúkdómum. Fjölmargar
niðurstöður vísindarannsókna
styðja jákvæð áhrif þjálfunar.
Stöðugt koma fram nýjar upplýsingar um forvarnargildi þjálfunar
en þjálfunin þarf að vera við hæfi,
öfgalaus og stöðug. Hreyfingin þarf
því að vera regluleg og að ná því
að verða hluti af lífstíl okkar. Mjög
margir kannast við það vandamál
að hætta reglulegri hreyfingu og ná

Kristján Hjálmar Ragnarsson,
sjúkraþjálfari.

ekki þeim áfanga að hreyfing verði
reglulegur hluti af lífinu.
Til að auðvelda okkur að ná þeim
áfanga þurfum við að setja okkur
markmið við hæfi. Það hefur gefist
mörgum vel að hugsa og skipuleggja hreyfinguna í tímabilum. Ef
um byrjendur er að ræða er gott
að skipta þjálfuninni upp í þriggja
vikna tímabil. Þá myndi viðkom-

andi hreyfa sig tvisvar sinnum í
viku fyrstu þrjár vikurnar og auka
svo tíðnina upp í þrisvar sinnum í
viku næstu þrjár vikurnar allt eftir
vilja og þörfum. Eftir sex vikur væri
mögulegt að auka tíðnina upp í
fjórum sinnum í viku. Mikilvægast
er að ná því að hreyfingin sé regluleg og því þarf að setja sér raunhæf
markmið frá upphafi. Byrjendur
eiga að þjálfa í 20-30 mínútur
í senn, finna fyrir púlshækkun
meðan á þjálfun stendur og finna
fyrir öryggi og vellíðan. Eftir tvær
til þrjár vikur er gott að lengja
þjálfunartímann í 30 til 40 mín
og eftir þrjá mánuði ættu flestir
að hreyfa sig í 40-60 mín. Höfum
ætíð í huga að þjálfun er aðlögun
líkamans að auknu álagi og gefum
því líkamanum tækifæri til að
aðlagst. Vanlíðan og óþægindi eftir
þjálfun eru merki um að álagið
hafi verið of mikið. Flestir kannast
við þá slæmu stöðu að hafa farið
of geyst af stað og gefist upp. Sú
tilfinning er ekki góð og því mikilvægt að skipuleggja hreyfinguna
strax í upphafi með langtímamarkmið í huga!

Ljóð

Kópavogur –
bærinn minn
ég fæddist í
óskáldlegasta bæ Íslands
„þaðan er enginn, Hrafn minn“
sagði Brynjúlfur Sveinsson
kennari á Akureyri, en þangað
sæki ég ættir mínar
og þangað sótti ég menntun
mína og dálæti á Davíð
og hröfnum
ég fæddist
rétt við Skítalækinn,
stuttu ofan við Fávitahælið og
Kópavogsbúið ofan fjörunnar
þar sem líkamsleifar
holdsveikra möruðu
í fjöruborðinu
ég fæddist við Skjólbraut
með sann þar sem hvítar lirfur
syntu í hlandforaraffallinu

Hreyfingin getur verið margs
konar, ganga, líkamsrækt, hópleikfimi, sund o.s.frv. allt eftir líkamsástandi og þörfum hvers og eins.

ég fæddist í Vöggu börnum og
blómum Þorsteins
við vaggandi göngulag Þorsteins
pósts af Hælinu
og Dodda sendils

Með hækkandi sól og betri færð
skapast kjörið tækifæri til þess
að hefja hreyfingu og setja sér
viðráðanleg og skynsöm markmið.
Höfum það hugfast að þjálfun er
aðlögun og mikilvægasta markmiðið er að hreyfing sé fastur
hluti af okkar góða lífstíl.

ég fæddist í bárujárnsklæddum
skúr sem nú er rifinn og horfinn
ég ólst upp við holótta malarvegi
kaupmanninn Þorstein á
horninu, gæðahjónin Þórdísi og
Stefán, hún gerði slátur
í stórum þvottapotti og
hann vann í samsölunni

Gangi ykkur vel!

ég ólst upp við reykspúandi
mæður mí eldhúsinu
Roy, Wings, Chesterfield, Camel
og kanarnir keyrðu um
Hafnarfjarðarveginn veifandi
kjánalega höndum og hendandi í
okkur súkkulaði og tyggjói
og brostu breiðast þegar það lenti
í læknum þá bragðaðist það best

Kristján Hjálmar Ragnarsson er
sjúkraþjálfari með meistaragráðu
í stjórnun lýðheilsu og heilbrigðisþjónustu. Kristján Hjálmar starfar
sem sjúkraþjálfari hjá Sjúkraþjálfun
Kópavogs og hreyfistjóri í Heilsugæslu Salahverfis.

Hrafn Andrés Harðarson.

líkt og jarðarberin hennar Lilju
þegar við læddumst í þau í kvöldmyrkrinu.
Við stálumst til að reykja stolnar
sígarettur í jarðhýsi
og komum ælandi gulir í framan
upp úr skotgröfum
bernskunnar með kúlu á höfðinu,
fleiður á hnjám og sólbruna
í kinnum.
ég fæddist í óskáldlegasta bæ
Íslands sjálfur skáld orðinn
skáldaður?
(2008)

Matur og vín:
Okkur finnst vel við hæfi að tileinka þáttinn „Matur & vín“ hinum frábæra fiski
sem við Íslendingar eigum og bestur er hann á vetrarvertíðinni.
Hafið fiskverslun er sérverslun með hágæða fiskafurðir og meðlæti fyrir kröfuharða neytendur.
Fiskborðin eru þéttsetin af landsins mesta úrvali af tilbúnum fiskréttum til að ofnbaka, steikja eða grilla
sem gerir viðskiptavinum kleift að elda dýrindis máltíð á nokkrum mínutum án nokkurar fyrirhafnar.
Réttur mánaðarins er frá Fiskbúðinni Hafinu,
sem er staðsett á tveimur stöðum
Hlíðasmára 8, Kópavogi og Spönginni 13, Rvk.
Langa í austurlensku karrí með mini mais, bambus,
ananas, mangó og spínati.
Réttur þessi fæst tilbúinn hjá Fiskbúðinni Hafinu,
hann má fara í ofn á 180 gráðum í um 20 – 25 mín.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:
Montalto Pinot Grigio Sikiley - 1.699 kr.
Föllímónugrænt. Létt meðalfylling,
ósætt, fersk sýra.
Pera, sítrus, hunangsmelóna, blóm.

Montalto Organic
(lífrænt-ræktað) Cataratto –
Sikiley - 1.799 kr.
Ljóssítrónugult. Létt fylling,
ósætt, fersk sýra.
Ljós ávöxtur, sítrusbörkur, læm,

panta fastan tíma í tennis.
Kópavogsblaðið
Eigum nokkra tíma lausa.
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Skemmtilegu
byrjendanámskeiðin
fyrir fullorðna eru að hefjast.
Elvar Kristinn og
Sara Lind enn á
meðal þeirra bestu

pör allstaðar úr heiminum til
að keppa á þessari keppni þar
sem bestu pör í heimi mæta
til leiks. Um 150 Íslendingar
mættu til að keppa og styðja
við bakið á Íslensku keppendunum.

í boði

Elvar Kristinn Gapunay og
Sara Lind Guðnadóttir sýndu

upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is
það og sönnuðu að þau eru
meðal þeirra bestu í heimi í
sínum aldursflokki 12-13 ára.
Þau voru í 4. sæti í standard
dönsum og 3. sæti í latin.

E

in stærsta keppni í samkvæmisdönsum fyrir 16
ára og yngri er haldin

árlega í kringum páskana í
Blackpool á Englandi. Keppnin
heitir Junior Blackpool og koma

Góðgerðarvika
í Vatnsendaskóla

Elvar og Sara hafa unnið
rúmlega 80 gullverðlaun á
sínum keppnisferli sem hófst
þegar þau voru 5 ára. Þau eru
Norður-Evrópumeistarar í
Latin dönsum og voru í 2. sæti
á opna heimsmeistaramótinu
í flokki 14 ára og yngri sem
haldið var í Frakklandi í
desember. Þau eru meðal
fárra íslendinga sem hafa náð
að dansa til úrslita í tveimur
aldursflokkum en fyrir tveimur árum dönsuðu þau til
úrslita í barnaflokki.

til sölu var alls kyns varningur
sem nemendur höfðu útbúið
sjálfir. Þar voru armbönd,
lyklakippur, bókamerki,
snúðar, kökur og bakkelsi og

Viktoria Mikhaylova frá Rússlandi, Rony Martin frá Sviss og Luana Gosteli frá Sviss.

Í

páskavikunni hélt Tennissamband Íslands, Tennisfélag
Kópavogs og Tennishöllin
Evrópumótið WOW air Icelandic Easter Open í Tennishöllinni Kópavogi. Mótið var haldið í
aldursflokkunum 14 ára og yngri
og 16 ára og yngri. Mótið var vel
sótt og komu um 200 erlendir
gestir frá 20 löndum í Kópavoginn
vegna mótsins. Við tókum þrjá
krakka úr mótinu tali; þau Vikoriu
Mikhaylovu frá Rússlandi, Rony
Martin frá Sviss og Luana Gosteli
frá Sviss. Við byrjuðum á að spyrja
krakkana hvernig þeim hefði líkað
að keppa hér á Íslandi.
Rony: Þetta var mjög fínt mót fyrir
mig, ég sigraði minn flokk 14 ára
og yngri svo þetta var frábært mót
fyrir mig.
Viktoria: Ég er líka að spila úrslitaleik á eftir svo ég er ánægð, ég er
þegar búin að lenda í mjög erfiðum
leikjum og markmiðið mitt núna
er að vinna mótið í stúlknaflokki 16
ára og yngri.
Luana: Þetta er fyrsta alþjóðlega
mótið sem ég keppi í og ég var
ánægð með mína leiki.
Það þarf örugglega mikið til þess að
verða góður í tennis. Hvað æfið þið
mikið?
Rony: Ég æfi á hverjum degi frá 1,5
klst til 3 klst á dag.
Vikoria: Ég æfi sex sinnum í viku
í þrjá klukkutíma í hvert skipti.
Luana: Ég æfi 5 sinnum í viku og
fer þrisvar á viku í þrekæfingar.

F

ulltrúar frá Rauða Krossinum, Samhjálp, Unicef
og ABC-barnahjálp
tóku í vikunni á móti afrakstri
góðgerðarviku í Vatnsendaskóla. Þá var hefðbundinni kennslu brotin upp og nemendur
fræddust á fjölbreyttan hátt um
störf þessara hjálparsamtaka.
Þeir fóru í vettvangsheimsóknir
í Nytjamarkaðinn og Samhjálp.
Elsta stigið kynnti sér stöðu
flóttamanna í heiminum og
spurði spurninga eins og af
hverju eru til flóttamenn og
hvar eru stærstu flóttamannabúðirnar?
Nemendur allra stiga undirbjuggu svo markaðsdag þar sem

málverk svo fátt eitt sé nefnt.
Einnig höfðu nemendur safnað dóti í glös sem voru vinningar í lukkuhjóli.
Unglingastigið safnaði
105.500 krónum fyrir Unicef,
miðstigið safnaði tæplega
83.000 krónum fyrir Rauða
Krossinn og 50.500 krónum fyrir Samhjálp. Yngsta
stig skólans safnaði rúmlega 65.000 krónum fyrir
ABC-Barnahjálp.

Hvað ætlið þið að gera í framtíðinni?
Roni: Mitt markmið er að keppa
í sem flestum Evrópumótum og
kannski fara að keppa líka í svokölluðum “futures” mótum sem
eru fyrstu mótin sem atvinnumenn
keppa í.
Viktoria og Luana: Við viljum bara
spila tennis og erum ekkert farin
að spá í annað. Stefnan í dag er
bara að spila sem mest tennis en
annars erum við ekkert að hugsa
mikið um framtíðina að öðru leyti.

Á meðfylgjandi myndum
má sjá fulltrúa frá hjálparsamtökunum og fulltrúa
nemenda Vatnsendaskóla ásamt Guðrúnu Soffíu
skólastjóra.

Af hverju byrjuðu þið að spila
tennis?
Luana: Þetta er besta íþróttin.
Öll: Foreldrar okkar kynntu tennis
fyrir okkur þegar við vorum ung og
við elskum þetta.

Eigið þið ykkur einhvern
uppáhalds tennisspilara?
Rony: Uppáhalds spilarinn minn
er Roger Federer þar sem tækninn
hans er óaðfinnanleg.
Viktoria: Roger.
Luana: Hjá körlunum er það
Roger Federer en hjá konunum er
það Maria Sharapova.
Og hver eru plönin ykkar þegar þið
komið aftur heim?
Rony: Eftir þrjár vikur er ég að fara
að keppa á öðru móti í Maribor í
Slóveníu.
Viktoria: Ég er að fara að keppa
í 18 ára og yngri móti sem er á
vegum ITF þ.e alþjóða tennissambandsins.
Luana: Ég er ekki búin að gera
fleiri plön á næstunni.
Gerðuð þið eitthvað annað hér á
Íslandi en að spila tennis og hvar
gistuð þið á meðan á ykkar dvöl
stóð hér?
Öll: Já við fórum í skoðunarferðir,
fórum í Bláa Lónið og skoðuðum
Reykjavík. Bláa Lónið var sérstakt
og fallegt. Við gistum á Hótel
Smára og Viktoria gisti í íbúðarhótelinu í Hamraborg.
Mynduð þið vilja koma aftur og
keppa á Íslandi?
Viktoria: Já þetta er reyndar í
annað sinn sem ég kem og keppi
hér og já ég myndi vilja koma aftur.
Rony: Ég myndi gjarnan vilja koma
aftur um sumarið því ég hef aldrei
verið hér þá og það væri gaman
að skoða þetta fallega land þegar
veðrið væri betra.
Luana: Já ég verð að segja að mér
fannst ansi kalt hérna!
Gerðuð þið eitthvað sérstakt hér í
Kópavoginum?
Rony: Já við fórum og skoðum
fótboltahöllina Fífuna og mér
fannst áhugavert að skoða það hús.
Luana: Ég fór líka í líkamsræktarstöðina hér hliðina á,
Sporthúsið og mér fannst hún
sérstök og flott.
En var þetta tennismót eitthvað
frábrugðið öðrum tennismótum
sem þið hafið tekið þátt í?
Rony: Það sem mér fannst sérstakt var að það voru mjög margir
keppendur en fáir vellir en mótshöldurum tókst að skipuleggja
þetta mjög vel þrátt fyrir svona fáa
velli og það var virkilega vel af sér
vikið.
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www.bilanaust.is

Sími: 535 9000

Gæði, reynsla og gott verð!

Kópavogsblaðið

50%

Afsláttur af þvotti gegn framvísun kvittunar
frá Frumherja. Gildir í apríl 2015 og aðeins
þann dag sem skoðað er.

www.kopavogsbladid.is
Spurning dagsins

Af hverju ert
þú í Karlakór
Kópavogs?

Bolli Eyþórsson

„Af því að hér er fjölbreyttur félagsskapur hressra manna. Það eru
margir músikantar í kórnum sem
spila á ýmis hljóðfæri og eru mjög
hæfileikaríkir.“

Vilmar Pétursson og
Gissur Pétursson

„Hér er góður félagsskapur, hlátur,
grín og gleði. Hér hitta menn gamla
æskuvini og það er stutt í stuðið.“

Ólafur Kj. Halldórsson

„Tvímælalaust vegna félaganna.
Hér er gott að hvíla sig frá stjórnunarstörfunum og láta skipa sér fyrir!“

Gildir á Löður, Fiskislóð 29 og Löður, Dalvegi 22.

Dalvegi 22
sími 570 9238

Sérþekking

í Kópavogi
síðan 2003

510 7900
Fastlind.is

Stefán Guðnason

„Það er alltaf gaman að koma saman
og syngja og svo er félagsskapurinn
ákaflega skemmtilegur.“

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

