Þórunn Hannes

Stefán

Kristján

Andri

Þórey

Lára

Anton

Rúna

Magnús

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Arna

Bjarni

Gunnar

Harpa

Jóhanna

Kristín

510 7900

Kópavogsblaðið
Dreift frítt í öll hús í Kópavogi. 9. maí 2015, 35. tbl. 11. árgangur

www.kopavogsbladid.is

Kópavogur 60 ára
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Guðmundur Þorkelsson ásamt vinum sínum við Fífuhvamm árið 1948. Hann endurtekur þessa mynd, ber að ofan, í Kópavogsblaðinu í dag, áttatíu ára að aldri.
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Það er ekki til neitt Byggðasafn í
Kópavogi. Nokkrum merkum munum úr sögu bæjarins hefur verið
bjargað í geymslur Héraðsskjalasafns Kópavogs en lögbundið hlutverk safnsins er að varðveita skjöl,
eins og nafnið bendir til, bæði opinber og úr einkasöfnum en

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.

metnaðarfullar vorhátíðir;
einnig hefur þar verið sett
Páll Óskar kom þarna fram í
upp ljósmyndasafn til þess
fyrsta skipti, tólf ára gamall, og
að forða heimildum frá glatlék aðalhlutverkið í leikritinu
kistunni. Sögufélag Kópavogs
Gúmmí-Tarzan hjá Leikfélagi
hefur verið óþreytandi í að
Kópavogs, Dr. Gunni steig þar
efla söguvitund bæjarbúa,
á svið í hæfileikakeppni með
allt gert í sjálfboðavinnu og
Auðun Georg
hljómsveit sína Dordinglarnir
mættu æðstu ráðamenn láta
Ólafsson,
og Fræbbblarnir stigu sín
sig þá sögu meira varða. Hvað
ritstjóri.
fyrstu skref á sviði, svo nokkuð sé
varð til dæmis um alla munina úr
nefnt. Þetta er einhvers virði. Hvað
gamla Félagsheimili Kópavogs eða
verður um muni sem hafa sögulegt
Kópavogsbíói við Fannborg? Það eru
gildi á bæjarskrifstofunum nú eða
ófáir sem eiga minningar frá þeim
stofnunum eða í skólum? Er ekki
stað. Grunnskólabörn héldu þar

hárréttur tímapunktur núna að lofa
því að hugsa vel um það sem okkur
er treyst fyrir og hefja framkvæmdir
við minjavörslu? Nýtt heimili þeirra
gæti verið í gamla Kópavogsbænum
þar sem sagan drýpur af hverju strái.
Tíminn æðir áfram og áður en við
vitum verða önnur 60 ár liðin.
Kannski verða Smáralind og Turninn
að fornminjum þá? Fögnum
árunum 60 í sögu bæjarins en
gleymum ekki upprunanum því á
honum er framtíðin byggð.
Til hamingju!

Sundið

Hefur þú farið
í útiklefann í
Salalaug?

Í

tilefni af 60 ára afmæli
Kópavogsbæjar og 10 ára afmæli
Salalaugar hafa útiklefar þar fengið
lítilsháttar upplyftingu og verða
opnaðir á ný um helgina. Jafnframt
verður svokallað ísbað opnað en
það er kaldur pottur með fersku
vatni úr lindum Kópavogs. Leiktæki verða öll úti og vatnsorgelið
verður opið og í gangi fyrir yngstu
gestina. Það verður fjör í Salalaug
frá kl. 11 og fram eftir degi en
laugin opnar eins og venjulega
klukkan 8 í dag. Boðið verður upp
á kaffi og súkkulaði fyrir þá eldri og
ís fyrir yngri gestina. Allir eru því
velkomnir í Salalaug í dag í sannkallað sundlaugarfjör.

Menning

Tvær einkasýningar
í Anarkíu
Gamla myndin

Hver, hvar, hvenær?

G

óðar upplýsingar bárust um
síðastu mynd sem birtist.
Þar eru frá vinstri, standandi í aftari röð: Þuríður Eyjólfsdóttir, Ólafía Jensdóttir, óþekkt
og Sigríður Sæunn Jakobsdóttir.
Sigurbjörg Jóhanna Þórðardóttir er
sitjandi með gítar lengst til hægri.
Þær tver sem sitja eru enn óþekktar. Myndin er tekin á skemmtun
hjá Kvenfélagi Kópavogs, líklega
um eða uppúr 1960. Upplýsingar
um þær sem enn eru óþekktar eru
vel þegnar.

Myndin sem birtist núna hér að
ofan er úr safni Sigurðar Einarssonar.

L

augardaginn 2. maí opnuðu
tvær einkasýningar í Anarkíu
listasal, Hamraborg 3 í
Kópavogi, en það eru listakonurnar Ragnheiður Guðmundsdóttir
og Ólöf Björg Björnsdóttir sem
sýna. Sýningarnaropnunin er frá
kl. 15-18. Sýningin er opin daglega
frá 15 til 18 og 14 til 18 um helgar
(lokað mánudaga) og stendur til
24. maí.

Hvenær er myndin tekin og af
hvaða tilefni? Hvað heita börnin á
myndinni?
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.

Á döfinni

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar
Úrval lita á lager

Menningardagur
í Kópavogi 16. maí

FRUM

M
Þú nærð árangri
með Plannja þakrennum

BLIKKÁS –

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

enningarhús Kópavogs
við Hamraborgina,
Safnaðarheimili
Kópavogskirkju og gallerý listamanna víða um bæ munu iða af
lífi og menningu laugardaginn
16. maí en þá verður haldinn
Menningardagur í Kópavogi.
Kópavogsbúar og aðrir gestir eru
hjartanlega velkomnir en frítt er
inn á alla viðburði. Allir ættu að
finna eitthvað við sitt hæfi.
Í Gerðarsafni verður videó- og
tónlistargjörningur, í Safnaðarheimili Kópavogskirkju verða
umræður um uppbyggingu

Kópavogskirkju og steinda
glugga Gerðar og í Salnum verður
dagskráin: Kóp City Bitch, undir
stjórn hinnar stórskemmtilegu
Steineyjar Skúladóttur, en einnig
koma við sögu Saga Garðars og
Konubörn.
Í Bókasafni Kópavogs verður
sögustund fyrir yngstu börnin en
einnig mun Hjálmar Hjálmarsson leikari flytja gamansögur
úr Kópavogi og úti á túni munu
Kópavogsskáld flytja ljóð.
Nýuppstoppaðir fuglar verða
afhjúpaðir í Náttúrufræðistofu
Kópavogs og tónlistargjörningur
fer fram í Tónlistarsafni Íslands.

Þá stendur Héraðsskjalasafn Kópavogs og
Sögufélag Kópavogs saman
að fræðslugöngu um vöggu
Kópavogs, Marbakkasvæðið.
Listamenn í Myndlistafélagi
Kópavogs taka einnig þátt í Menningardeginum og verða með
opin hús víða um bæ. Samsýning
verður opnuð að Auðbrekku
28-30, 3.hæð. Auk þess verða
vinnustofur opnar upp á gátt
að Auðbrekku 4, 6 og 28. Einnig
tekur Gallerý Dalvegi 16C á móti
gestum með opnum örmum. Til
að komast á milli staða mun
Myndlistafélagið bjóða
rútuferðir á hálftíma
fresti. Rútan stoppar við Gerðarsafn, Anarkía listasal og vinnustofu Bjarna Sigurbjörnssonar
og Ragnheiðar Guðmundsdóttur, Kársnesbraut 102.
Nánari dagskrá má finna á
vefnum: www.kopavogur.is

#kopavogur60

Fögnum saman
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Líf og ör í Kópavogi alla helgina!

PIPAR\TBWA - SÍA - 152045

Þér er boðið á stórtónleika í Kórnum á morgun, 10. maí kl. 16
Húsið opnar kl. 15. Hoppukastalar og ör. Ókeypis aðgangur!
Fjölmargir listamenn úr Kópavogi koma fram á tónleikum fyrir alla ölskylduna.
Fríar strætóferðir frá Hamraborg í Kórinn með viðkomu í Smáralind, fram og til baka,
frá kl. 14 til 18.30.
Þú finnur nánari upplýsingar um tónleikana og aðra viðburði á kopavogur.is
eða á Facebook-síðu Kópavogsbæjar.
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Barn á hjóli í innkeyrslunni að Digranesvegi 16a fyrir 1958. Þarna er nú kominn göngustígur niður í Bræðratungu.
Húsin í bakgrunni eru Neðstatröð 2 og Vallartröð 1.

Kópavogur í 60 ár

Myndir frá
fyrri tíð
11. maí 2015 er 60 ára afmælisdagur kaupstaðarréttinda
Kópavogs. Sveitarfélagið er því
enginn öldungur en þó er mikilsvert að velta upp spurningunni
um hvernig saga þess varðveitist.
Halda má fram að minni bæjarins
sé Héraðsskjalasafn Kópavogs. Það
er vörslustaður opinberra skjala
sveitarfélagsins sem og einkaskjalasafna einstaklinga, félaga og
fyrirtækja.
Kópavogur er nógu ungur bær til
að hægt sé að varðveita allheild-

stæða mynd af upphafi hans. En
í þeirri mynd eru hinir smærri og
hversdagslegri hlutir síður sýnilegir. Persónuleg saga frumbyggja Kópavogs eins og hún
birtist í einkaskjölum þeirra,
heimilsbókhaldi, bréfaskriftum,
dagbókum og ekki síst ljósmyndum er mikilvægur þáttur í sögu
Kópavogs.
Ef við nytum ekki áhugasamra
íbúa bæjarins og afkomenda
þeirra væri saga Kópavogs miklu
fátækari en ella. Eitt dæmi um

Myndir Sigurðar eru gott dæmi um
hvernig ljósmyndir fólksins sem
byggði bæinn geta varpað ljósi á
sögu hans frá óvæntu sjónarhorni.
Hafið skjalasafnið ykkar, Héraðs-

mikilvægt safn sem afhent var
skjalasafninu fyrir skemmstu er
ljósmyndasafn Sigurðar Einarssonar (1917-2011). Sigurður
byggði ásamt konu sinni Guðrúnu
Maríasdóttur (1918-2000) húsið að
Digranesvegi 16 árið 1959. Hann
var útvarpsvirki hjá Ríkisútvarpinu
og afkastamikill áhugaljósmyndari. Myndirnar sem birtast
með þessari grein eru úr safni
hans sem Ingigerður Friðriksdóttir
og Davíð Atli Oddsson afhentu
Héraðsskjalasafninu núna í apríl.

skjalasafn Kópavogs, í huga ef þið
eigið í fórum ykkar ljósmyndir eða
önnur skjöl sem sýna Kópavog í
nýju, eða gömlu, ljósi.

Horft yfir Rútstún á sumarhátíð sem haldin var til styrktar byggingu Félagsheimilisins sumrin 1956 og 1957.

Sauðfé á beit á melunum þar sem nú er Vogatunga laust eftir 1950. Kópavogur,
hælið og Arnarnes í bakgrunni.

Knattspyrnuleikur milli giftra og ógiftra á Vallargerðisvelli á sumarhátíðinni, annað hvort 1956 eða 1957.

Séð yfir Kópavogsdal úr garðinum við Digranesveg 16 uppúr 1950. Í fjarska sér
í Vífilsstaði og nær eru túnin sem ræktuð voru fyrir Kópavogsbúið. Þar er nú
Kópavogsvöllur.

Vorgyðjan kemur

Óskum Kópavogsbúum
til hamingju með 60 ára
afmæli bæjarins

Vortónleikar Samkórs Kópavogs
Digraneskirkju laugardaginn 9. maí kl. 17:00
og mánudaginn 11. maí kl. 20:00
Einsöngvari: María Konráðsdóttir - Sópran
Stjórnandi: Friðrik S. Kristinsson
Orgel og píanóleikari: Lenka Mátéová
Miðar í forsölu á www.samkor.is

ÚRVAL AF
PALLA- OG
GIRÐINGAEFNI

Í tilefni 60 ára afmælis Kópavogsbæjar verður
mikið um að vera í Breiddinni um helgina.
Boðið verður upp á morgunkaffi og croissant
fimmtudag og föstudag frá kl. 08:00 - 10:00.
Vöffluveisla og svali á laugardag og sunnudag
frá kl. 13:00 - 15:00.

BMX
BRÆÐUR

Vegleg afmælistilboð alla helgina og BMX bræður
sýna listir sínar á laugardag frá kl. 13:00 til 14:00.

Komið og njótið afmælisins með okkur.

MORGUNKAFFI

Reiknaðu út efnismagn í
girðinguna og pallinn á BYKO.is

VÖFFLUR

FÖGNUM SAMAN
60 ÁRA AFMÆLI
ilboð
afmælist

mm
allt að 14
reinar
sverar g

EINHELL hekkklippur

Kjörvari 12 pallaolía,
margir litir eða glær, 4 l.

3.795

BROIL KING gasgril

l GEM SUPER, 11,5

39.995

kr.

86363040-540

Almennt verð: 4.795

kW.

kr.

50657518

Almennt verð: 49.995

kr.

7.995

26”
26“ götureiðhjól, kvenhjól, 6 gíra með brettum
og bögglabera.

kr.

29.695

kr.

74830004

Almennt verð: 9.995 kr.

BG-EH 5747 600W, klippibreidd 46,5 cm,
klippir allt að 14 mm sverar greinar.

49620201

Borð og tveir stólar, grátt.

9.995

EINHELL rafhlöðuborvél, 14,4V.

Hjólbörur,
80 l.

6.995

4.295

kr.

kr.

kr.

41622161

Almennt verð: 16.785 kr.

74804114

79290094

25%

afsláttur
AF ÖLLUM
GÆLUDÝRAVÖRUM
UM HELGINA

byko.is

20%

afsláttur
AF
VÖRUM
ALLA HELGINA

Nýtt BYKO blað
er komið út

20%

afsláttur
AF ULTRAGLOSS
ALLA HELGINA

ilboð
afmælist
EINHELL bónvél BT-PO 90.

3.995

kr.

Almennt verð: 4.995
4807505

Afmælistilboð gilda dagana 7. - 10. maí.
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Guðmundur Þorkelsson hnykklar vöðvana árið 1948. Með honum á myndinni eru ónefndir vinnumenn úr Fífuhvammi.
Strákarnir sem standa fyrir aftan Guðmund eru Jóhannes Viggósson, Hrafn Antonsson, Hilmar Antonsson og Magnús
Ingjaldsson.

Guðmundur Þorkelsson í dag. Hann er 80 ára, í hörkuformi. Myndin er tekin á
nákvæmlega sama stað og sú sem er hér til hliðar er tekin, rétt hjá þar sem leikskólinn Núpur við Núpalind er.

Minningar frá fyrri tíð

Kópavogur á árum áður

Flutti aftur á æskuslóðir
við Fífuhvamm
Æ

tlarðu að fara að draga
karlinn í montviðtal,“
spyr Erla Sæunn Guðmundsdóttir, eiginkona Guðmundar Þorkelssonar, góðlátlega
um leið og blaðamaður sest niður
hjá þeim hjónum í Jörfalindinni og
dregur upp stílabókina. „Hann er
alltaf að grobba sig hvað hann var
í góðu formi hérna í gamla daga,“
segir Erla og biður mann sinn um
að vera ekki að gaspra of mikið.
Guðmundur lætur þetta sem vind
um eyrun fjúka og býðst til að
fara úr að ofan fyrir myndatökuna
sem á að fara fram nákvæmlega á
sama stað og mynd sem var tekin
af honum þegar hann var 13 vetra,
skammt frá þar sem leikskólinn
við Núpalind stendur núna. „Ég fer
í sund á hverjum morgni og held
mér þannig í góðu formi,“ segir
Guðmundur og blæs á viðvörunarorð blaðamanns um að fara úr að
ofan því úti er skítakuldi. Fyrr um
morguninn var hann, áttræður
maðurinn, uppi í stillansa að
aðstoða tengdason sinn við að
taka niður ljós. Það er ljóst að Guðmundur er í talsvert betra formi en
margir sem eru helmingi yngri en
hann. „Amma mín þekkti Tryggva

Ófeigsson, útgerðarmann. Hann
lét hana fá meðafla sem gekk af hjá
honum; karfa, hlýra, steinbít, flatfisk og fleira. Ég ólst upp við það að
borða góðan fisk ásamt lamba- og
nautakjöti og ég bý örugglega að
þessu enn þann dag í dag. Og svo
hef ég alltaf unnið mikið og hugað
vel að hreyfingu,“ segir Guðmundur um leið og hann dregur fram
myndir og sýnir blaðamanni. Þær
sýna fyrri tíð, lífið í Kópavogi áður
en bærinn fékk kaupstaðarréttindi
þann 11. maí árið 1955.

Uppvaxtarár

Guðmundur er fæddur árið
1935 og var því tvítugur þegar
Kópavogur fékk kaupstaðarréttindi. Hann ólst upp á bænum
Tungu sem stóð nálægt Fífuhvammsbænum. Því miður hafa
engar menjar varðveist um þessa
gömlu bæi sem tengjast svo náið
sögu Kópavogs. Nú er þar Lindahverfið með göngustígum og fjölbýlishúsum og fátt sem bendir til
sögu fyrri tíma nema söguskilti
sem Sögufélag Kópavogs lét nýlega
reisa á áberandi útsýnisstað við
Jörfalind.

Faðir Guðmundar var Þorkell
Guðmundsson, fæddur við Fjall
á Skeiðum en móðir hans hét
Bergþóra Rannveig Ísaksdóttir.
Guðmundur átti tvo bræður en sá
yngsti lést aðeins þriggja ára að
aldri. Eldri bróðir Guðmundar heitir Ísak Þorkelsson og býr í
Skólagerði í Kópavogi sem þeir
bræður byggðu.
„Á Fífuhvammi bjuggu afi minn,
Ísak Bjarnason, og amma sem hét
Þórunn Kristjánsdóttir. Afi var útgerðarmaður í Hafnarfirði og keypti Fífuhvamm árið 1914. Tunga var
varla meira en 60 fermetra kofi en
það þótti gott þá. Þegar mest var
voru yfir tuttugu manns á heimili
í Fífuhvammi. Ég man alltaf eftir
vinnukörlunum sem komu og
fóru. Þetta voru farandverkamenn
sem áttu ekkert annað en töskuna
sem þeir báru með sér. Það voru
margir sérkennilegir karlar sem
komu eins og til dæmis RottuGvendur sem fékk þetta viðurnefni
út af sérstöku andlitsfalli. Bændurnir í kring voru alltaf að koma í
heimsókn og mamma skrifaði það
samviskusamlega niður í stílabók.
Stílabókin er merk heimild um lífið

á þessum tíma,” segir Guðmundur
og brosir að minningunni. „Ein
skýrasta minning mín frá bernsku
minni er sú að við bræðurnir sáum
bara þrjú ljós þegar við litum út
um gluggann. Það fyrsta kom frá
Digranesbænum. Annað ljós kom
úr fjósinu í Fífuhvammi og það
þriðja kom frá gamla Kópavogsbænum við Kópavogstún. Ljósadýrðin er aðeins meiri í hverfinu núna,” segir Guðmundur kankvíslega.

Þekkir hvern einasta hól

„Við Erla kynntumst árið 1957
og ég flutti til hennar á Langholtsveginn. Stuttu síðar fluttum
við í Skólagerði og þaðan upp á
Álfhólsveg árið 1976. Árið 1999
byggðum við hér við Jörfalind og
þá var ég eiginlega kominn heilan
hring, aftur á bernskuslóðirnar.
Það má eiginlega segja að ég hafi
steypt grunninn ofan á gömlu
kartöflugeymsluna mína,“ segir
Guðmundur og hlær. Saman eignuðust Guðmundur og Erla níu
börn. Þau heita: Áslaug, Rannveig,
Þorkell, Hilmar, Heimir, Gunnar,
Smári, Birgir og Berglind.

Við röltum niður brekkuna í átt
að þeim stað þar sem myndin var
tekin af honum forðum og það er
greinilegt að Guðmundur þekkir
hvern einasta hól. Þarna fékk hann
tíu ára gamall að fara í herjeppa,
þarna var Stjáni í Smárahvammi
að draga slóða til að mala skítinn
á túnið, þarna gróðursetti hann
tré sem standa enn og þarna voru
kartöflurnar ræktaðar. Þarna voru
beljur og kindur og þarna hljóp
hann um sem strákur. Minningarnar eru ljóslifandi og hann rekur
meðal annars hörmulegar lýsingar
móður hans af frostavetrinum
mikla árið 1918 þegar spænska
veikin gekk yfir. „Fólkið í Fífuhvammi slapp alveg við spænsku
veikina. Mamma var send til að
bera út mjólk til lasburða fólks
en þá bjó hún í Hafnarfirði. Hún
kannaði hvort einhver væri á lífi
í húsunum. Í þessum ferðum
hennar kom jafnvel fyrir að mæður
voru látnar með börnum sínum.
Þetta var alveg hryllilegt og mjög
erfiðir tímar sem fáir í dag gera
sér almennilega grein fyrir,“ segir
Guðmundur. „En nú ætla ég ekki
að ganga með þig lengra, hérna
var gamla myndin tekin,” segir
Guðmundur glaðlega og áður
en blaðamaður veit af er karlinn
kominn úr að ofan og farinn að
hnykkla vöðvana fyrir myndatökuna. „Þú hefðir reyndar átt
að taka þessa mynd í fyrra því
þá var ég ekki með svona mikla
bjórvömb,” segir Guðmundur
Þorkelsson, sem fagnar 80 ára
afmæli sínu í ár.

iCon Rimfree

ný og byltingarkennd gerð af salerni

ifö iCon rimfree® tilheyrir glænýrri kynslóð salerna frá ifö. engin brún er innan á salernisskálinni, og þess vegna
er ifö iCon rimfree® alltaf hreint og snyrtilegt að sjá.
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Sá sem annast veitingarekstur þarf að:

Gerðarsafn – Listasafn Kópavogs óskar eftir áhugasömum rekstraraðilum
til að taka að sér veitingarekstur í bjartri kaffistofu á neðri hæð safnsins.

safnsins fyrir viðburði,
fundi og veislur utan opnunartíma. Gerðarsafn
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Örnu Schram forstöðu
mann
Listhúss Kópavogs,
11. maí,
í gegnum
netfangið:
tilheyrir Listhúsi
Kópavogs
en fyrir
undir
þeim
hatti
eru einnig Salurinn,
arnaschram@kopavogur.is.
Bókasafn Kópavogs og Náttúrufræðistofa Kópavogs sem eru í
næsta nágrenni við safnið, ásamt Tónlistarsafni Íslands og Molanum,
ungmennahúsi Kópavogs. Sundlaug Kópavogs er skammt undan.

1994. Í Gerðarsafni eru á hverju
ári haldnar um 10 sýningar af
fjölbreyttu tagi, ásamt frekari
viðburðadagskrá.kopavogur.is

Þrír sýningarsalir eru í safninu,
Áætlaður gestafjöldi menningarhúsanna á svæðinu á ársgrundvellikopavogur.is
er
tveir á efri hæð og fjölnota
hátt í tvö hundruð þúsund manns. Rekstraraðili á jafnframt kost
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Kópavogsblaðið

Til hamingju
með afmælið
Kópavogsbúar

Allir boðnir á stórtónleika

K

ópavogsbær fagnar sextugsafmæli mánudaginn
11. maí. Í aðdraganda blæs
bærinn til mikillar veislu nú um
helgina sem ég hvet alla bæjarbúa til að njóta og taka þátt í.
Það er mikil og jákvæð uppbygging í Kópavogi um þessar
mundir. Rekstur bæjarfélagsins
gengur vel, þjónusta við
bæjarbúa er góð, öflugir skólar
og leikskólar og íþróttafélög í
fremstu röð. Menningin
blómstrar, bæði í menningarhúsunum okkar og í grasrót af
ýmsu tagi. Verslun og þjónusta
er nú svo öflug að Kópavogur er

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri
Kópavogs.

orðinn að þjónustumiðju á höfuðborgarsvæðinu . Hér er gott að
vera og gott að búa og því er það
með mikilli ánægju sem íbúum
bæjarins er boðið til flottrar afmælisveislu.

Til hamingju
Kópavogur

Í

ár fagnar Kópavogsbær 60 ára
afmæli sínu og verður vegleg
afmælishátíð í Kórnum um
helgina. Óhætt er að segja að afmælisbarnið hafi vaxið og dafnað
af krafti á síðustu 60 árum í það að
verða næst fjölmennasta bæjarfélag landsins með 33 þúsund
íbúa. Um er að ræða nálægt
tíföldun á íbúafjölda frá 1955.
Kópavogur er eitt öflugasta
bæjarfélag landsins, með yfir 2.800
starfsmenn og veltu yfir 22 milljarða króna. Fjölgun íbúa var hlutfallslega mest í Kópavogi miðað
við allt landið á síðasta ári.

Pétur Hrafn Sigurðsson, oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Til hamingju
með afmælið

Þ

ann 11. maí 1955 hlaut
Kópavogur kaupstaðarréttindi og höldum við því upp
á 60 ára afmæli í ár. Á þessu ári
er því einnig fagnað að 40 ár eru
síðan Kópavogur, fyrst sveitarfélaga á landinu, kom á fót jafnréttisnefnd og 100 ár eru síðan
konur fengu kosningarétt sem var
stórt skref í átt til jafnréttis karla og
kvenna. Af því tilefni verður jafnréttismálþing haldið í Salnum þar
sem kynnt verður ný jafnréttis- og
mannréttindastefna og sögusýning
opnuð um frumkvöðla meðal
kvenna í Kópavogi þann 6. maí.
Það er skemmtilegt að horfa til
þess að þegar Kópavogshreppur
var stofnaður 1. janúar 1948 þá
voru íbúar hreppsins um 900.
Á síðasta ári þá fjölgaði íbúum
Kópavogs hins vegar um 900 og
urðu 33.205 talsins í ársbyrjun
2015 eða um 10% landsmanna.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir.

Umfangsmesti viðburðurinn sem
haldinn verður í tilefni afmælissins
eru stórtónleikar í Kórnum sem
Kópavogsbær býður bæjarbúum
og öllum velunnurum í sunnudaginn 10. maí. Á tónleikunum
koma fram Kópavogsbúar fyrr og
nú, ungir og aldnir. Tónlistarfólkið
er í fremstu röð tónlistarmanna
á Íslandi og listi yfir þátttakendur
staðfestir að Kópavogur er mikill
tónlistarbær. Það er gaman að
bjóða Kópavogsbúum fyrr og nú í
Kórinn sem er í miðju eins af
nýjustu hverfum bæjarins. Ég
vonast eftir því að sjá sem flesta og
veit að tónleikagestir verða ekki
sviknir enda dagskráin metnaðarfull og spennandi.

Mætum í veisluna

og gangandi verður boðið í
afmælisveislu í Smáralind á
laugardag. Þar verður kaka, kaffi
og skemmtiatriði. Gestir sundlauganna fá sérlega góðar móttökur á laugardag, eldri borgarar
bjóða á handverkssýningu um
helgina og þríþrautarkeppnin
Þríkó verður haldin á sunnudagsmorgni í Vesturbæ
Kópavogs. Þá taka fjölmargar
verslanir og fyrirtæki í athafnabænum Kópavogi þátt í afmælisveislunni með margvíslegum hætti, hafi þau þakkir
fyrir það. Ég hvet bæjarbúa til að
nota tækifærið og gera góðan bæ
betri og skemmtilegri. Við getum
öll lagt okkar af mörkum til að
skapa frábæra stemmingu í
bænum um helgina.

En það verður ekki bara fjör í
Kórnum um helgina. Gestum

Sjáumst í afmælisveislunni.

Margt bendir til þess að nú muni
hægja á vextinum. Þá gefast
tækifæri til að huga að innviðum
bæjarfélagsins. Kópavogsbær
hefur alla burði til að veita íbúum
sínum þá bestu þjónustu sem
völ er á hér á landi. Árið 2011 var
málaflokkkur fatlaðra færður frá
ríki til sveitarfélaga, áður hafði
grunnskólinn farið til sveitarfélaganna. Hvoru tveggja hefur reynst
vel og óhætt að segja að notendur
þjónustunnar hafi notið góðs af.
Hér hefur Kópavogur gert vel en
getur gert enn betur. Það hefur
sýnt sig að því nær sem þjónustan
er notendum, því betri verður hún.
En hvaða verkefni ber framtíðin
í skauti sér? Líklegt er að næsta
stóra verkefni sveitarfélaganna
verði að taka yfir öldrunarmálin frá

ríkisvaldinu og samþætta öldrunarþjónustuna. Málaflokkur
aldraðra á eftir að vaxa gríðarlega á næstu 20 – 30 árum og afar
mikilvægt er að þjónustan verði í
takt við þörfina. Sveitarfélögin eru
best í stakk búin til að veita íbúum
sínum nauðsynlega þjónustu. Það
er því ánægjuefni að bæjarstjórn
hefur samþykkt tillögu frá Samfylkingu, Framsóknarflokki og VG
um að setja á stofn undirbúningshóp sem hefur það að markmiði
að stofna öldungaráð í Kópavogi.
Kópavogur verður tilbúinn þegar
kallið kemur. Ég óska Kópavogsbúum öllum til hamingju með 60
ára afmæli Kópavogs.

Á þessum 60 árum hefur ýmislegt
gerst hér í Kópavogi, fyrir utan
allar þær byggingar sem hér hafa
verið reistar. Þó bæjarfélagið
stækki hratt þá má ekki vanmeta
menningu okkar og sögu undanfarinna 60 ára. Saga okkar Kópavogsbúa er merkileg og hana þarf
að varðveita vel sem eina af grunnundirstöðum menningar. Hluti
af þeirri menningu og sameiginlegri sögu eru Skólahljómsveit
Kópavogs, Ríó tríóið og allir þeir
fjölmörgu tónlistarmenn sem
búið hafa í Kópavogi. Til að fagna
fjölbreyttri tónlistarsögu Kópavogs
verða, sunnudaginn 10. maí,
haldnir stórtónleikar með
tónlistarfólki úr Kópavogi þar sem
flutt verða íslensk lög sem tengjast
sögu og menningu okkar með
skemmtilegum hætti. Fjölmargir
aðrir viðburðir verða á dagskrá
allan afmælismánuðinn og vona
ég að Kópavogsbúar taki þátt í
þeim viðburðum og fagni með
okkur. Til hamingju með afmælið
kæru Kópavogsbúar.

Afmæliskveðja

Theodóra S. Þorsteinsdóttir,
oddviti Bjartrar framtíðar

Pétur Hrafn Sigurðsson Oddviti
Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Opið hús!!!

Föstudaginn 15. Maí. Frá kl 16-18.

Nú er opið fyrir umsóknir
Tónsalir opna sitt hús og bjóða bæjarbúum
í eftirfarandi tónlistarnám:
í heimsókn til að skoða aðstöðuna og kynna
* Gítarnám
sér starfsemina og það nám sem er í boði.
Kennarar skólans taka á móti áhugasömum,
* Píanónám
svara spurningum og aðstoða væntalega
* Trommunám
nemendur við að velja sér hljóðfæri
* Rafbassanám
Tónsalir er rytmískur tónlistarskóli
* Söngnám
þar sem leitast er við að viðhalda
Upplýsingar og innritun á

gleðinni í hljóðfæranáminu.

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

Finnbogi Rútur
Valdimarsson
frá 1955-1957

Hulda
Jakobsdóttir
frá 1957-1962

Hjálmar
Ólafsson
frá 1962-1970

Björgvin
Sæmundsson
frá 1970-1980

Bjarni Þór
Jónsson
frá 1980-1982

Kristján
Guðmundsson
frá 1982-1990

Sigurður
Geirdal
frá 1990-2004

Hansína Ásta
Björgvinsdóttir
frá 2004-2005

Gunnar Ingi
Birgisson
frá 2005-2009

Gunnsteinn
Sigurðsson
frá 2009-2010

Guðrún
Pálsdóttir
frá 2010-2012

Ármann
Kr. Ólafsson
frá 2012-

V

ið fögnum 60 ára afmæli
bæjarins okkar þessa dagana þar sem við
munum koma saman og gleðjast.
Kópavogur er það sveitarfélag
þar sem íbúafjölgun er mest og
fyrirsjáanlegur er vöxtur á næstu
árum. Þessi þróun er ekki ný af
nálinni enda hefur sagan frá árinu
1990 þegar Sigurður Geirdal varð
bæjarstjóri verið saga framfara og
uppbyggingar í Kópavogi.
Að sjálfsögðu á það ekki að vera
markmið í sjálfu sér að okkur fjölgi
í það óendanlega heldur eigum
við einnig að leggja áherslu á
að hlúa að því sem fyrir er og að
mörgu leyti hefur tekist vel í því.
Við eigum t.d. skóla í fremstu röð,
íþróttaaðstaða hér í bæ er með því
besta sem þekkist og félagsstarf
eldra fólks blómstrar. Í þessu
felast mikil lífsgæði. Dökka hliðin
á stöðunni er sú að bæjarsjóður
skuldar mikla fjármuni en skuldir
hafa farið lækkandi frá hruni og
mikilvægt að halda áfram á þeirri
braut.

Skemmtilegt tónlistarnám

...BARA GAMAN...

Bæjarstjórar fyrri ára

www.tonsalir.is

Birkir Jón Jónsson.

Sem meðlimur í bæjarstjórn
Kópavogs er ég stoltur af bænum
okkar. Ég er bjartsýnn á framtíð
bæjarfélagsins en mikilvægt er á
næstu árum að tryggja samstöðu
bæjarbúa við úrlausn okkar stærstu viðfangsefna. Auðvitað getur
okkur greint á í sumum málum,
það er eðlilegt, en ég trúi því að
með samstöðu sama hvar í flokki
við stöndum náum við árangri. Ég
óska íbúum Kópavogs til hamingju
með afmælið með ósk um velgengni á komandi árum.
Birkir Jón Jónsson, oddviti
framsóknarmanna í Kópavogi
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Ferskar kjötvörur á grillið

Stjörnugrís

Kjarnafæði

Grísalundir

Lambalærissneiðar

Primo italiano
kryddaðar

Villikryddaðar
kr/kg

kr/kg

1.498,-

1.798,Fulleldaðir
kjúklingaleggir
í Buffalo eða Barbecue sósu
kr/pk

Frank’s

798,-

Sweet
Baby
Ray’s

RedHot
sósa
Buffalo
eða BBQ
354 ml

Barbecue sósa
1134 gr

kr/stk

kr/stk

698,-

898,-

Kostakaup
Öflugra
tæki

Gott á grillið

Með NUTRiBULLET nýtir þú
öll næringarefnin í fæðunni til
fullnustu og stuðlar að bættri
heilsu og almennri vellíðan.

900w

15 stykki
í settinu

Fersk
maískorn
frá USA
kr/kg

498,Portabello
sveppir

Kingsford

Viðarkol

Hattar
frá USA

Verð

25.989,-

8,16 kg

kr/kg

kr/pk

3.398,-

2.698,-

VIKUTILBOÐ
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Nautahakk á
989 kr/kg

Mjólkurlítrinn á 85 kr
Nýmjólk,
léttmjólk og
undanrenna

Ferskur kjúklingur
á 598 kr/kg

Fylgstu með okkur á Facebook www.facebook.com/kostur.dalvegi
Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur | S: 560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is

Fimmtudagur
50% afsláttur af
völdu grænmeti
og ávöxtum

Föstudagur
Tvær pizzur og
2l. Coca Cola á
998 kr

331
kr/kg

Með fyrirvara um villur og á meðan birgðir endast. Athugið að verð geta breyst milli sendinga. Gildir helgina 8. - 10. maí 2015.
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GRILLAÐUR KOSTUR
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3

4

Hágæða bremsuhlutir
á hagstæðum verðum
Autoparts.is / Bílavarahlutir ehf
Skemmuvegur 34A
200 Kópavogur
S: 571-4040

Skemmuvegi 42,
200 Kópavogur
Sími: 557 1580
Sími: 557 1555

Skemmuvegi 6 bleik gata,
200 Kópavogur
Sími: 590 6935

7

8

1
15

9
11
16
6

5
10
13

9

10

11

12

Sími 540 1800

Skemmuvegi 6 bleik gata,
200 Kópavogur
Sími: 564 2750
Sími: 777 8010

Skemmuvegur 30 (blá gata)
200 Kópavogur
Sími: 557 4540

Skemmuvegur 4 - Blá gata
litla@prent.is - www.prent.is
midaprent@midaprent.is
www.midaprent.is

Skemmuvegi 34,
200 Kópavogur
Sími: 557 9711
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5

6

7

8

VÉLA- OG JÁRNSMÍ‹AVERKSTÆ‹I
STOFNA‹ 1989

Skemmuvegi 28 bleik gata,
200 Kópavogur
Sími: 587 1989

Skemmuvegi
200 Kópavogur
Sími: 578 8800

Sími: 557 2122

2

12
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4 2589 • GSM 896 1589 Siggi

13

Fyrirtæki
við Skemmuveg
14

15

16

SMURÞJÓNUSTAN
Þegar gæði skipta máli
Skemmuvegur 32 (bleik gata) 200 Kópavogur.
Sími 537-1333
gunnar@smurthjonustan.is
www.motul.is - www.motulisland.is
www.facebook.com/smurthjonustan

Skemmuvegi 40,
200 Kópavogur
Sími: 646 6000

Skemmuvegi 40,
200 Kópavogur
Sími: 511 1660

Skemmuvegi 12 blá gata,
200 Kópavogur
Sími: 892 5320
Sími: 552 9410
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Sagan

Camp Hilton, þar sem nú er Dalvegur
V

instra megin á þessari mynd sér í Víghól og aðeins
neðar í brekkunni hægra megin við hann sést sveitabærinn Digranes. Þar er nú íþróttahús með sama nafni.
Esjan er í bakgrunni lengst til hægri á myndinni. Langi
bragginn bakatil, hægra megin við miðju, var kallaður
Bíóbragginn. Hann stóð um það bil þar sem nú er á móts
við gróðrastöðina Storð á Dalvegi. Þann 13. maí 1945 var

þar haldinn stofnfundur Framfarafélagsins Kópavogur,
félagsins sem bauð fram í sveitarstjórnarkosningunum
1946 í Seltjarnarneshreppi. Það fékk þrjá menn af fimm
kjörna og varð til þess að hreppnum var skipt upp í Seltjarnarneshrepp og Kópavogshrepp, frá 1. janúar 1948.
Sjö árum síðar, 11. maí 1955 voru samþykkt lög á Alþingi
um kaupstaðarréttindi til handa hinum unga hreppi. Sá

gjörningur var ekki óumdeildur á sinni tíð, enda taldi
meirihluti hreppsnefndar, sem enn var í höndum
Framfarafélagsins (undir nafni óháðra kjósenda),
að hagsmunum íbúa hreppsins væri betur borgið með
sameiningu við Reykjavík. Seltjarnarneshreppi hinum
forna var því skipt í þrjá parta; Seltjarnarneshrepp
(hreppurinn fékk kaupstaðarréttindi 1974), Reykjavík
(kaupstaðarréttindi 1786) og Kópavog.

Byggingarsagan

Húsin sem
horfin eru
úr bænum

S

extíu ár eru fljót að líða og
fyrr en varir eru sögufræg hús
horfin úr bæjarlífinu og önnur
komin í þeirra stað. Þórður Guðmundsson og Gunnar Svavarsson
úr Sögufélagi Kópavogs tóku
þessar myndir saman ásamt helstu

upplýsingum um húsin. Gaman
væri ef lesendur hefðu upplýsingar og myndir um fleiri hús
sem eru ekki lengur hér á meðal
vor. Sendið okkur endilega línu á
kopavogsbladid@kopavogsbladid.
is og við gerum þeim skil.

Álfhólsvegur 64, úthlutað til Valdimars Jónassonar. Byggt árið 1954 og 2014.
Þetta var fallegt hús og virtist vera vel viðhldið.

Álfhólsvegur 32, úthlutað til Kaupfélags Kópavogs og Mjólkursamsölunnar 1952-1957. Það var rifið 2012-13. Ýmis konar
starfsemi var í þessu húsi. Fyrst var þar verslun Kaupfélags Kópavogs og síðan KRON. Þar var líka lengi fiskbúð og einnig
innrömmunin Tempó sem nú er í Hamraborg 1. Í þessu húsi var lögreglustöðin um tíma og skrifstofa bæjarfógeta og svo var
Félagsmálastofnun í húsinu um skeið. Einnig var þar félagsmiðstöð unglinga. Seinna var þar trúfélagið Krossinn með fjölþætta
starfsemi. Svo muna eflaust margir eftir vídeoleigunni sem hét STÁ-vídeó. Mynd: Starfsmenn Áhaldahúss Kópavogs

Vesturvör 25 og 27.
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Mynd: Starfsmenn Áhaldahúss Kópavogs

Mynd: Starfsmenn Áhaldahúss Kópavogs

Skeljabrekka 4, úthlutað til Últíma hf. Byggt árið 1963 og rifið árið 2014. Á vef Kópavogsbæjar segir um þetta hús: „Últímahúsið dregur nafn sitt af því að klæðagerðin Últíma var þar með vefnaðarverksmiðju á árum áður. Húsið var einnig kallað
Krókshúsið. Fyrirtækið Krókur sem var með dráttarbílaþjónustu hafði þar nefnilega líka höfuðstöðvar

Álfhólsvegur 22, úthlutað til Þórðar Guðnasonar og Ragnheiðar Tryggvadóttur.
Byggt um 1950, rifið árið 2014. Þarna rak Þórður áratugum saman vélsmiðju
sem var eitt af elstu fyrirtækjum í Kópavogi. Meðal annars hannaði hann og
smíðaði ruslapokagrindurnar sem margir muna eftir.

Mynd: Starfsmenn Áhaldahúss Kópavogs

Álfhólsvegur 111 úthlutað til Gísli Friðgeir Guðjónsson 1945 rifið 2014

Kópavogsbraut 77, úthlutað til Guðmundar Einarssonar og Guðrúnar Jónsdóttur. Byggt árið 1955 og rifið árið 2007. Þau hjón
voru bæði kennaramenntuð og starfaði Guðmundur árum saman við Heyrnleysingjskólann en Guðrún sem oft var kennd við
Prestbakka í Strandasýslu kenndi ungum börnum að lesa og skrifa heima hjá sér á Kópavogsbrautinni. Einnig tók hún
unglinga í einkatíma í tungumálum.
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Kynning

Mátaðu nýja
felgu á bílinn hjá
Dekkjahúsinu

N

ýjar felgur undir bílinn
geta gjörbreytt útliti hans
og aukið verðmæti. Hjá
Dekkjahúsinu við Dalbrekku í
Kópavogi er nú hægt að mæta
koma með bílinn og máta á hann
nýja felgu, eigandanum að kostnaðarlausu. Eiður Örn Ármannsson hjá Dekkjahúsinu segir að
15“ til 20“ felgur frá framleiðendunum Viper, 4RATIS og Forzza
séu vinsælar. „Glænýjar felgur,
hvort sem þær eru svartar, dökkgráar eða í öðrum lit gefa algjörlega nýtt útlit 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 og bætir því við að
það hafi allir áhuga á að hressa
upp á útlit bílsins á heimilinu
með litlum tilkostnaði. „Að setja
fallegar felgur á bílinn er ódýr
og góð leið til að bæta útlit og

verðmæti hans. Oft þarf ekki
mikið meira til,“ segir Eiður.
Dekkjahúsið býður einnig
hágæða dekk sem heita Aurora,
sem þykja mikil gæðadekkj.
Einnig má nefna Gripmax
dekkin. „Gripmax er okkar
nýjasta lína í dekkjum fyrir
jeppa og jepplinga. Þau dekk eru
framleidd í Kína undir ströngustu gæðakröfum frá byrgjum
í Evrópu og þykja í senn ódýr
og góð,“ segir Eiður og bætir
því við að Gripmax sé öflugur
framleiðandi með gæðavöru á
góðu verði. Hægt er að velja á
milli fimm tegunda á dekkjum
með mismunandi gripi, allt eftir
því við hvaða aðstæður oftast
er ekið. „Gripmax hefur gefist
gríðarlega vel og er hagstæður
kostur þegar kemur í vali á
góðum og öruggum dekkjum á
viðráðanlegu verði.“

Vorgyðjan kemur
María Konráðsdóttir syngur með
Samkór Kópavogs 9. og 11. maí

S

tarfsári Samkórs Kópavogs fer
nú senn að ljúka. Mikil gróska
er í starfi Samkórsins og hefur
félögum fjölgað og eru nú um 60
talsins. Friðrik S. Kristinsson tók
við söngstjórastarfi kórsins haustið
2013. Hann hefur náð góðum
árangri í að bæta hljóm kórsins
og hafa kórfélagar tekið tilsögn
hans vel enda ríkir metnaður og
góður andi í kórnum. Samkórinn
undirbýr nú afmælisár sitt en á
næsta ári verður kórinn 50 ára.
Hann var stofnaður af söngglöðum
Kópavogsbúum 18. október árið
1966. Á afmælisárinu er meðal
annars fyrirhugað ferðalag á
Íslendingaslóðir í Kanada.
Nú í vor efnir Samkórinn til
tveggja tónleika sem bera yfirskriftina: Vorgyðjan kemur. Tónleikarnir verða haldnir í
Digraneskirkju, þeir fyrri laugardaginn 9.maí kl. 17.00 og þeir
seinni á 60 ára afmælisdegi
Kópavogsbæjar þann 11.maí
kl. 20.00. Efnisskrá tónleikanna er
fjölbreytt og við allra hæfi. Einsöngvari á tónleikunum verður
sópransöngkonan María Konráðsdóttir en hún hefur hlotið mikið lof

Kópavogskirkja

Dagur aldraðra
í Þjóðkirkjunni
Uppstigningardagur
í Kópavogskirkju

G

uðsþjónusta verður á degi
aldraðra í Þjóðkirkjunni á Uppstigningar-

fyrir sönghæfni sína. María hefur
búið í Berlín síðan 2010 en hún
kemur sérstaklega til landsins til
að syngja á tónleikunum. Í Berlín
stundar hún framhaldsnám í söng
við listaháskólann í Berlín (Universität der Künste) þar sem hún
mun ljúka Bachelornámi nú í vor.
María á sterkar rætur í Kópavogi
degi 14. maí. Sr. Sveinn Valgeirsson, prestur í Dómkirkjunni og
fyrrum Kópavogsbúi, prédikar
og þjónar fyrir altari ásamt sr.
Sigurði Arnarsyni, sóknarpresti
Kópavogskirkju. Kór Mosfellsbæjar
syngur undir stjórn Julian Hewitt.
organista og kvennakór undir
stjórn Kristínar Ragnhildar Sigurðardóttur syngur einnig. Á eftir
guðsþjónustu býður sóknarnefnd
Kárssnessóknar upp á meðlæti og
kaffi í safnaðarheimilinu Borgum.
Áðurnefndir kórar munu þá einnig

en níu ára gömul fetaði hún í fótspor föður síns Konráðs Konráðssonar og hóf nám í klarinettuleik
í Skólahljómsveit Kópavogs undir
handleiðslu Össurar Geirssonar og
Margrétar Birnu Sigurbjörnsdóttur.
Hún lauk burtfararprófi í klarinettuleik frá Tónlistarskólanum í
Reykjavík og fór í framhaldi af því
í söngnám við sama skóla. Söngkennari hennar þar var Dr. Þórunn
Guðmundsdóttir. María kenndi
klarinettuleik í Skólahljómsveit
Kópavogs á árunum 2005 til 2010
áður en hún hélt til náms til Berlínar. Það er sannarlega gleðilegt
fyrir Kópavogsbúa að fá tækifæri
til að hlýða á söng Maríu í þessari
heimsókn hennar í heimabæ sinn.
Orgel-og píanóleikari á tónleikunum verður Lenka Mátéová
en Lenka starfar sem organisti í
Kópavogskirkju og er þetta í annað
skipti sem hún sér um hljóðfæraleik á tónleikum Samkórsins.
Stjórnandi kórsins er eins og fram
hefur komið Friðrik S. Kristinsson.
Samkórinn býður alla bæjarbúa
sem og aðra hjartanlega velkomna
á tónleikana. Miðaverð er kr. 3.000
en miðar eru í boði í forsölu hjá
kórfélögum á kr. 2.500. Einnig má
panta miða með því að senda póst
á: samkor@samkor.is Heimasíða
kórsins er www.samkor.is
Samkór Kópavogs óskar öllum
Kópavogsbúum til hamingju með 60
ára afmælið!
Birna Birgisdóttir formaður.

syngja. Kársnessöfnður býður
íbúum á hjúrkunarheimilinu
Sunnuhlíð upp á akstur til og frá
kirkju. Allir hjartanlega velkomnir.

Dómkór frá Lundúnum

Fimmtudaginn 28. maí klukkan
20 heldur kór Soutwark dómkirkjunnar í Lundúnum tónleika
í safnaðarheimilinu Borgum.
Enginn aðgangseyrir og allir
velkomnir á meðan húsrúm
leyfir.

Kópavogsblaðið
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Listahátíð

Aðsent

Fjör hjá Skólahljómsveit Kópavogs

Þ

að er búið að vera mikið
fjör hjá Skólahljómsveit
Kópavogs undanfarnar
vikur, með hljóðfæraprófum, tónfundum, hljóðfærakynningum og
ýmsu öðru.
Elstu krakkarnir í hljómsveitinni
sem eru á aldrinum 13 – 18 ára
hafa verið á stífum æfingum síðasta mánuðinn að undirbúa tónleikaferð til Spánar dagana
19. – 29. júní. Þar mun hljómsveitin taka þátt í fjölmennri tónlistarhátíð í bænum Calella sem
er skammt fyrir norðan Barcelona. Búist er við fjölda hljómsveita
á mótið og verður spennandi að
sjá og heyra samanburðinn við
aðra hópa frá hinum ýmsu löndum. Það er fjölmennur hópur
sem fer á mótið, 66 hljóðfæraleikarar ásamt sjö manna fylgdarliði, stærsti hópur sem nokkru
sinni hefur farið á vegum SK í
tónleikaferð.

Hljóðfæraleikarar í Skólahljómsveit
Kópavogs.

Undanfarna daga hafa nemendur
og kennarar SK verið á faraldsfæti
og heimsótt grunnskóla bæjarins
með hljóðfærakynningar fyrir
nemendur í 3. bekk. Þar gefst
börnunum kostur á að sjá
hljóðfærin sem kennt er á í
hljómsveitinni og heyra hvernig
þau hljóma þegar leikið er á þau
af kunnáttu. Það getur komið sér
vel að kunna skil á hljóðfærunum
þegar opnað er fyrir innritun í
skólahljómsveitina, en innritun
er dagana 8. og 9. maí. Við SK

starfa 15 kennarar sem kenna
börnunum það sem þau þurfa
að kunna til að geta spilað með í
hljómsveit og stefnan er að gefa
sem allra flestum kost á því að
læra á hljóðfæri. Til að gefa ennþá
fleiri börnum kost á að vera með í
starfi SK verður sérstaklega fjölgað
plássum fyrir nemendur sem búa
austast í bænum, en þeir krakkar
hafa stundum átt erfitt með að
sækja tíma í Digranesið þar sem
aðstaða hljómsveitarinnar er. Frá
næsta vetri verður stefnt að því
að senda kennara í meira mæli til
hljóðfærakennslu í Vatnsendaog Hörðuvallaskóla.
Einnig er nýlokið tónfundatörn
vorsins en þá fá allir nemendur
SK tækifæri á að spreyta sig á tónleikasviðinu með því að spila eitthvað af þeim lögum sem þeir hafa
lært á vorönninni fyrir áhorfendur
í tónleikasal. Það er alltaf mikill
spenningur í kring um svona
tónfundi og glæsilegt að fylgjast

Rauði Krossinn

Með hækkandi sól og fækkandi
lægðum kemur líka tími vorprófa í flesta skóla og síðustu
viku aprílmánaðar tóku allir
nemendur SK próf á hljóðfærið
sitt. Sumir taka próf samkvæmt
skólanámskrá SK en aðrir taka
áfangapróf í samræmi við námskrá tónlistarskóla frá Menntamálaráðuneytinu. Þá koma lærðir
prófdómarar í heimsókn til að
gefa einkunn fyrir frammistöðuna og þá er sérlega mikil
spenna í loftinu!
Í maímánuði eru krakkarnir í SK
oft sýnilegri en yfir vetrartímann
enda hafa hljómsveitirnar
gjarnan leikið á vorhátíðum hjá
leik- og grunnskólum þegar vorar.
Einnig geta bæjarbúar séð hluta
sveitarinnar á stórtónleikum í
Kórnum sunnudaginn 10. maí
sem haldnir eru í tilefni sextugsafmælis bæjarins.
Skólahljómsveitin sjálf heldur
upp á fimmtíu ára starfsafmæli
sitt árið 2017 og er undibúningur
vegna æfmælisins þegar kominn
af stað. Fyrir skömmu fékk sveitin
til dæmis styrk frá Lista-og
menningarráði Kópavogs til
að láta semja tónverk sem flutt
verður á afmælistónleikunum í
Hörpu í mars 2017. Tónskáldið er
fyrrum nemandi hljómsveitarinnar Helgi Rafn Ingvarsson og
einleik í verkinu leikur annar
fyrrum nemandi, trompetleikarinn Jóhann Már Nardeau.
Stjórnandi Skólahljómsveitar
Kópavogs undanfarin 20 ár er
Össur Geirsson.

raskanir, var opnað 10. október
1998. Rauði krossinn tók þátt í
rekstri athvarfisins allt til 2013
þegar Kópavogsbær tók alfarið
við rekstrinum. Í dag mæta þó
sjálfboðaliðar Rauða krossins í
Kópavogi reglulega í Dvöl og taka
þátt í félagsstarfinu þar.

Til hamingju með
sextugsafmælið
Kópavogur

Skyndihjálp er eitt af áhersluverkefnum Rauða krossins og
Kópavogsdeild hóf kennslu í
skyndihjálp árið 1979, fyrst í 12 ára
bekkjum í grunnskólum bæjarins.
Síðan þá hafa verið haldin regluleg
námskeið í skyndihjálp og í fyrra
voru skyndihjálparkynningar í
öllum grunnskólum bæjarins.

Í

tilefni 60 ára afmælis Kópavogsbæjar rifjum við upp samtvinnaða sögu hans og Rauða krossins í Kópavogi. Kópavogsdeild
var stofnuð þegar bæjarfélagið
var einungis þriggja ára og hefur
ávallt haft það að sjónarmiði að
aðstoða þá sem minna mega sín í
samfélaginu.
Fyrst má rifja upp stórt hlutverk í
stofnun Sunnuhlíðar, dvalar- og
hjúkrunarheimili fyrir aldraða en
það var m.a. stjórn Rauða krossins
í Kópavogi sem benti á mikilvægi þess að stofna slíkt heimili
í Kópavogi. Deildin veitti mikið
fjármagn í byggingu Sunnuhlíðar
sem og rekstur heimilisins fyrstu
tvo áratugina. Rauði krossinn í
Kópavogi hafði aðsetur í Sunnuhlíð allt frá vígslu heimilisins,
1982, þar til hann flutti í núverandi

með hvað allri eru einbeittir í að
standa sig sem allra best á tónleikapallinum.

húsnæði árið 2002. Í Sunnuhlíð
byrjuðu síðan hinir svokölluðu
sjúkravinir sem við þekkjum
í dag sem heimsóknavini. Það eru
sjálfboðaliðar sem heimsækja
félagslega einangrað fólk og veitir
þeim vinskap, en heimsóknavinir
spila enn stóran sess í starfsemi
Sunnuhlíðar.
Dvöl, athvarf fyrir fólk með geð-

Rauði krossinn í Kópavogi fór af
stað með verkefni hönnuð til að
rjúfa félagslega einangrun innflytjenda. Fyrsta verkefnið fór af
stað árið 2004 og enn í dag eru
fjölbreytt verkefni sniðin að
þörfum innflytjenda á vegum
Rauða krossins í Kópavogi.
Rauði krossinn í Kópavogi gegnir
mikilvægu starfi m.a. í samstarfi
við Kópavogsbæ. Ef þig langar að
taka þátt hafðu þá samband í síma
570 4060 eða á kopavogur@redcross.is. Sjálfboðaliðar Rauða krossins í Kópavogi eru og hafa verið
drifkraftur verkefna í bæjarfélaginu í tæp 60 ár.

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Snævar Jón Andrésson
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Rósa Kristjánsdóttir
útfararstjóri

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Katla Þorsteinsdóttir
lögfræðiþjónusta

Gestur Hreinsson
útfararþjónusta

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

Við þjónum allan sólarhringinn
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Ný listahátíð
í Kópavogi í sumar

K

ópavogsbær tekur þátt í
nýrri alþjóðlegri listahátíð,
Cycle Music and Art Festival, sem fram fer í Kópavogi
dagana 13. til 16. ágúst. Hátíðin
fer aðallega fram í Hamraborg,
Salnum og Gerðarsafni auk þess
sem óhefðbundnar staðsetningar
og almenningsrými verða notuð
fyrir tónleika, uppákomur og innsetningar. Áhersla verður lögð á
samtímatónlist í samvinnu við
önnur listform, svo sem gjörningalist, myndlist, hljóðlist og
arkitektúr.
Á hátíðinni koma fram listamenn
sem eru brautryðjendur á sínu
sviði. Helst má nefna verðlaunahafa Tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs 2014, tónskáldið Simon
SteenAndersen, hljóðlistakonuna
Christinu Kubisch, gjörningalistakonuna og tónskáldið Jennifer
Walshe, Sigurð Guðjónsson
myndlistarmann og Gjörningaklúbbinn.

Að hátíðinni standa Guðný Guðmundsdóttir, Tinna Þorsteinsdóttir
og Fjóla Dögg Sverrisdóttir ásamt
Listhúsi Kópavogsbæjar, lista- og
menningarráði Kópavogs, menningarskrifstofunni Curated Place
í Englandi, Listaháskóla Íslands og
Festival of Failure. Hátíðin er styrkt
af Creative Europe - Kvikmynda og
menningaráætlun ESB, Kópavogsbæ, Ernst von Siemens Music
Found-ation og Tónlistarsjóði
menntamálaráðuneytisins.
Nánari upplýsingar um dagskrána
má sjá á vef og samfélagsmiðlum
hátíðarinnar. Tímasetningar og
nánari dagskrá verður sent út er
nær dregur hátíðinni.
Heimasíða: www.cycle.is
Facebook: https://www.facebook.
com/cyclemusicandartfestival
Twitter: https://twitter.com/
cycle_festival

KÓPAVOGSÞRÍÞRAUTIN

Fyrsta þríþraut
ársins

Á

morgun, 10. maí, fer fram
fyrsta þríþrautarmót ársins í
Kópavogi. Kópavogsþríþrautin er sú þríþrautarkeppni
sem á sér lengsta sögu á Íslandi.
Hún var fyrst haldin árið1996 og
síðan óslitið frá 2006. Mótið telur
til stiga í stigakeppni Íslands í
þríþraut. Keppnin samanstendur
af 400m sundi, 10,4km hjólreiðum
og 3,6km hlaupi.
Flest af besta þríþrautarfólki landsins er skráð til leiks og verður
mikið fjör á skiptisvæðinu því
að þrautin er stutt og fljótustu
menn eru um 36 mínútur að klára
keppnina. Á eftir aðalþrautinni,
eða klukkan 11 verður haldin
fjölskyldu- og ungmennaþríþraut.
Þá er keppt í helmingi styttri
vegalengdum; 200 metra sundi,
5,2 km hjóli og 1,4km hlaupi. Þar
geta fjölskyldur tekið sig saman
og klárað þrautina í sameiningu
þar sem hver fjölskyldumeðlimur
tekur sinn hluta. Það eru engin
aldurstakmörk í þessari keppni og
geta liðin til dæmis verið afi,
mamma og barn eða á þann hátt
sem hentar best. Þá geta ung-

menni 12-16 ára klárað alla
þrautina sjálf. Ekkert þátttökugjald
er í fjölskylduþrautina.
Í fyrra tóku 37 fjölskyldulið þátt og
er gert ráð fyrir enn fleiri fjölskylduliðum í ár. Einnig verður
tvíþraut fyrir krakka þar sem
krakkar niður í 6 ára aldur fá að
spreyta sig.
Gert er ráð fyrir um 250 keppendum og að á svæðinu verði
milli 400 og 700 manns. Dagurinn endar svo á grillveislu og
verðlaunaafhendingu. Það verður
því mikið glens og gaman á
Rútstúninu á morgun.

17

Kópavogsblaðið
Leikskólar

Ráðningar

Leikskólar í Kópavogi –
Í tilefni 60 ára afmælis bæjarins

Lísa í Bókasafnið
og Finnur í Náttúrufræðistofu

L
L

eikskólar í Kópavogi – Í tilefni
60 ára afmælis bæjarins.
Leikskólar í Kópavogi hafa
í vetur unnið að sameiginlegur
verkefni – Sjálfbærni og vísindi.
Markmið verkefnisins er meðal
annars:
• Að auka áhuga og skilning leik
skólabarna á sjálfbærni, í
hverju hún felst og hvernig þau
geti tekið þátt í eða haft áhrif á að
bæta umhverfið sem þau búa í.
• Að efla áhuga og forvitni barna
á töfraheimi vísindanna og því
sem leynist í eiginleikum ýmissa
efna og hluta.
• Að auka hæfni og þekkingu
starfsmanna á viðfangsefninu og
styrkja þá í starfi sínu með
börnunum.

Hver leikskóli valdi viðfangsefni
til að vinna með og útfærði að
eigin vild. Í hverjum leikskóla var
verkefnastjóri sem hélt utan um
verkefnið.
Verkefni sem unnið var með eru:
Náttúran og nærumhverfið. Sólkerfið og himintunglin. Fjaran.

Vísindakrókur og vettvangsferðir.
Útinám. Vetrarfóðrun fugla. Moltugerð. Fossvogsdalur. Elliðavatn.
Sjá má afrakstur leikskólanna á
þessu frábæra verkefni á Hálsatorgi.
Auk þess verður bærinn skreyttur
með myndum úr leikskólastarfinu.
Þessar myndir verða hengdar í tré
víða um bæinn.
		
Leikskólarnir verða flestir með
opið hús á sjálfan afmælisdaginn,
enda margir leikskólar sem eiga
afmæli þennan sama dag. Það er
fróðlegt og skemmtilegt að „líta“
inn og sjá allt það frábæra starf
sem leikskólarnir eru að sinna.

ísa Zachrison Valdimarsdóttir hefur verið ráðin
forstöðumaður Bókasafns
Kópavogs. Starfið var auglýst
laust til umsóknar síðla febrúar
og sóttu 32 um starfið. Tveir
drógu umsókn sína til baka. Lísa
er með BA próf í bókasafns- og
upplýsingafræði frá HÍ, MSc próf
í bókasafns- og upplýsingafræði
frá Simmons College í Boston og
MSc próf í mannauðsstjórnun
frá HÍ. Auk þess er hún með
kennsluréttindi í félagsgreinum. Lísa hefur tæplega 20 ára
starfsreynslu á bókasöfnum
m.a. sem deildarstjóri á Bókasafni Kópavogs og síðast sem
forstöðumaður bókasafns – og
upplýsingaþjónustu Listaháskóla Íslands í tæp sjö ár, en safnið
er stærsta listbókasafn landsins
staðsett á þremur stöðum í Reykjavík. Lísa tekur við starfinu af
Hrafni A. Harðarsyni sem gegnt
hefur stöðu forstöðumanns
Bókasafns Kópavogs um langt
árabil. Hann lætur nú af störfum fyrir aldurs sakir. Bókasafn
Kópavogs tilheyrir Listhúsi
Kópavogs en þar innanborðs
eru einnig Salurinn, Gerðarsafn,
Náttúrufræðistofa Kópavogs,
Héraðsskjalasafn Kópavogs og
Tónlistarsafn Íslands. Öll starfa
þessi menningarhús samkvæmt
menningarstefnu Kópavogsbæjar og er stefnt að enn nánara
samstarfi þeirra í millum á næstu mánuðum og misserum.

Finnur Ingimarsson ráðinn
forstöðumaður Náttúrufræðistofu
Kópavogs
Finnur Ingimarsson líffræðingur
hefur verið ráðinn forstöðumaður
Náttúrufræðistofu Kópavogs. Alls
sóttu fjórtán um stöðuna sem
auglýst var laus til umsóknar
í mars síðastliðnum. Einn dró
umsókn sína til baka. Finnur var
talinn hæfastur umsækjenda til
að gegna starfinu. Finnur er með
B.Sc. próf í líffræði frá Háskóla
Íslands og B.Sc.hon. í líffræði frá
sama skóla. Finnur hefur starfað
við Náttúrufræðistofu Kópavogs
frá árinu 1993 og hefur á þeim
tíma tekið þátt í skipulagningu og
framkvæmd rannsóknarverkefna
sem Náttúrufræðistofan hefur
tekið að sér. Hann hefur einnig
haft yfirumsjón með móttöku og
leiðsögn hópa um náttúrugripasafn Náttúrufræðistofunnar en
safnið er eina náttúrugripasafnið á
höfuðborgarsvæðinu sem opið er
almenningi. Hundruð skólabarna
sækja safnið heim á ári hverju.
Síðasta eina og hálfa árið hefur
Finnur verið settur forstöðumaður
Náttúrufræðistofunnar en starfinu
gegndi áður Hilmar J. Malmquist
sem nú er forstöðumaður Náttúruminjasafns Íslands. Náttúrufræðistofa Kópavogs er í sama
húsnæði og Bókasafn Kópavogs og
tilheyrir Listhúsi Kópavogsbæjar
en þar undir falla einnig Gerðarsafn, Salurinn, Héraðsskjalasafn
Kópavogs og Tónlistarsafn Íslands.

Lísa Zachrison Valdimarsdóttir,
hefur verið ráðin forstuðmaður
Bókasafns Kópavogs.

Finnur Ingimarsson, líffræðingur
hefur verið ráðinn forstöðumaður
Náttúrufræðistofu Kópavogs.

Náttúrufræðistofa Kópavogs
starfar samkvæmt menningarstefnu Kópavogsbæjar.

www.skautaholl.is
www.skautaholl.is

Skólar
Skólarog
ogsérhópar:
sérhópar:Mánudag
Mánudagtiltilföstudags
föstudags
10:00
10:00tiltil15:00
15:00
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Lýsing á verkefninu

Blikaklúbburinn

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

Breiðabliks
Breiðabliks

HK
HK

200
ER
ER 200

Málum bæinn grænan

203
ER
ER 203

FÓTAGERÐARFRÆÐINGUR
Fótagerðafræðingurinn
Ester Ósk Aðalsteinsdóttir
hefur flutt aðstöðu sína í
Sunnuhlíð og býður nýja
og gamla viðskiptavini
velkomna.
Tekið er á móti pöntunum
í síma 694 1710

Aðalfundur
framundan?
Heildarlausn í
rekstri húsfélaga.

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

Mynd: Helgi Viðar Hilmarsson.

Borghildur Sigurðardóttir formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks afhendir
hér Jóni Jóhannssyni formanni ,,Lækjasmáragengisins” Blikafána en þetta er
fyrsti hverfahópurinn sem er myndaður í ,,Málum bæinn grænan” átakainu.
Á myndinni eru einnig Rúnar Helgi Óskarsson, Þórbergur Egilsson og
Andrés Pétursson.

B

likaklúbburinn og knattspyrnudeild Breiðabliks
hafa ákveðið að ýta úr
vör verkefninu ,,Málum bæinn
grænan“. Það er að sjálfsögðu
Málning h.f. sem er aðalstyrktaraðili þessa verkefnis enda
er fyrirtækið eitt af dyggustu
stuðningsaðilum knattspyrnudeildar Breiðabliks.
Verkefnið ,,Málum bæinn
grænan“ (MBG) gengur út á að
auka stuðning meðal almennra
Kópavogsbúa við meistaraflokka
Breiðabliks. Verkefnið byggir
nokkuð á hugmyndum forráðamanna þýska knattspyrnu-

Venjuleg aðalfundarstörf

Deildin útvegar hverjum hóp
Breiðabliksfána sem verður
flaggað í viðkomandi hverfi á
leikdegi. Hver hópur skuldbindur sig til merkja sig vel með
grænum treyjum, fánum, veifum
og húfum og mæta þannig á
völlinn. Deildin sér til þess að
tekið verði frá svæði í stúkunni og
hver hópur situr saman á sínum
stað. Í samvinnu við BlikarTV
verður valinn stuðningsmannahópur leiksins og verður spjallað
við meðlimi eftir leik. Með þessu
verður vonandi hægt að koma
á smá keppni milli hópa líkt og
þekkist á körfuboltaleikjum í
Bandaríkjunum.
Þeir aðilar sem hafa áhuga á því
að taka þátt í þessu verkefni eru
beðnir að setja sig í samband við
Andrés Pétursson GSM: 699 2522
eða í netfangið andres@rannis.is.

Blak

HK Íslandsmeistarar í
blaki karla og kvenna 2015
N
ú er nýlokið Íslandsmóti
karla og kvenna í Mizuno
deildinni í blaki og fagnaði
Blakdeild HK tvöföldum sigri
þetta árið í meistaraflokki. Karlaliðið
keppti við Stjörnuna og sigraði 3-1,

Aðalsafnaðarfundur
Digranessóknar
verður haldinn þann 17. maí
klukkan 12:30 í Digraneskirkju

liðsins Borussia Dortmund. Þar
tókst þeim á nokkrum árum að
auka áhuga íbúa borgarinnar á
knattspyrnuliðinu umtalsvert. Nú
er alltaf uppselt á alla heimaleiki Dortmund og stemmningin í
borginni og í stúkunni þykir ein sú
besta í allri Evrópu. Í fyrsta áfanga
verður fókusinn á meistaraflokk
karla og verður markmiðið að á
þremur árum fjölgi áhorfendum
á heimaleikjum Breiðabliks að
minnsta kosti um 10% á ári.
Einnig að hinn almenni stuðningsmaður verði mun sýnilegri en
áður.

Hugmyndin er að myndaðir verði
margir litlir hópar stuðningsmanna í hinum ýmsu hverfum/
götum Kópavogs. Hver og
einn hópur gerir samning við
knattspyrnudeildina/Blikaklúbbinn um að vera með
einhvers konar uppákomu í
sínu hverfi á leikdag. Þetta getur
verið allt frá því að menn hittist
skömmu fyrir leik og fari saman
á völlinn upp í að menn skipuleggi grill og einhver skemmtiatriði fyrir leik í sínu heimahverfi.

3-0 og 3-1. Liðin sýndu skemmtilegt
blak og skapaðist mikil stemning
á leikjunum. Strákarnir hafa núna
unnið Íslandsmeistaratitilinn fjórum
sinnum í röð auk þess sem þeir eru
deildarmeistarar 2015.

þurfti fimm leiki til að leiða fram
sigur sem endaði HK megin í hreinum úrslitaleik að Varmá, heimavelli
Aftureldingar. Sá leikur endaði 3-2
fyrir HK og sýndu stelpurnar frábært
blak, mikla baráttu og leikgleði.

Í kvennaflokki vann HK sigur á deildar- og bikarmeisturum í Aftureldingu. Keppnin var æsispennandi og

Þetta voru afmælisgjafir við hæfi því
Blakdeild HK fagnaði 40 ára afmæli á
haustdögum.

Mynd: Þorsteinn G Guðnason

Efri röð frá vinstri: Elsa Sæný
Valgeirsdóttir þjálfari, Ágúst Máni
Hafþórsson, Felix Gíslason, Fannar
Grétarsson, Andreas Halldórsson,
Theódór Þorvaldsson, Andris Orlovs,
Bergur Einar Dagbjartsson og Elías
Rafn Ólafsson.
Neðri röð: Brynjar Pétursson, Máni
Matthíasson, Arnar Björnsson,
Lúðvík Már Matthíasson, Stefán
Gunnar Þorsteinsson, Árni Björnsson
og Kári Hlynsson.

Mynd: Eyrún Hlynsdóttir

Efri röð: Steinunn Helga Björgólfsdóttir, Natalia Ravva, Guðbjörg Valdimarsdóttir, Laufey Björk Sigmundsdóttir, Fríða Sigurðardóttir og Ventseslava Marinova.
Neðri röð: Guðný Rut Guðnadóttir, Hanna María Friðriksdóttir, Matthildur
Einarsdóttir, Elísabet Einarsdóttir, Herborg Vera Leifsdóttir og Edda Björk
Ásgeirsdóttir.

B

r
i
k
s
í
l
i
z
ra
dagar
í allan maí

Komdu við og smakkaðu brasilíska smárétti,
kokteila og ekta brasilíska stemningu.
Capoeira, dans, tónlist og sumargleði í allan maí.

Happy h
ou
alla daga r
17.00–18
.30
sushisamba.is
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Til hamingju

með afmælið Kópavogsbær



20% afsláttur

fimmtudag -laugardags
Bæjarlind 1-3 / S:8626368

Heyrnarþjónusta

Skíðarútan
Óvissuferðir
Dagsferðir
Stórar Rútur
Litlar Rútur

www.Teitur.is Sími 515-2700

info@teitur.is

Kópavogsblaðið
www.kopavogsbladid.is
Spurning dagsins

Hvaða lag lýsir
Kópavogi best?

Dr. Gunni:
„Nekrófíll í paradís með Fræbbblunum. Nei djók, KópaCabana wmeð
Blaz Roca er rétt svar!“

Sérþekking
í Kópavogi

Guðrún Gunnarsdóttir:
„Það myndi vera Kópavogsbragur
með Ríó Tríó. Svo minnir hvert
einasta lag sem ég heyri með Kársneskórnum og Skólahljómsveitinni
á Kópavog. Það er til heil plata með
Kópavogslögum, kom út minnir mig
um 1982 eða 1983 og heitir „Vagga
blómum og börnum“. Þar kennir
ýmissa grasa.“

Hlíðasmára 6

Sigríður Beinteinsdóttir
„Mér dettur strax í hug Litla flugan
hans Sigfúsar Halldórssonar, Lækur
tifar létt um máða steina. Held að
hann hljóti að hafa samið þetta í
Kópavoginum, um alla lækina sem
hér eru, kannski bara um Kópavogslækinn sjálfan? Hann var að
sjálfsögðu Kópavogsbúi.“

Helgi Pétursson

„Kópavogsbragur lýsir Kópavogi
best. Mér kemur eiginlega ekkert
annað til hugar. Við munum að
sjálfsögðu flytja það á tónleikunum
í Kórnum á morgun.“

510 7900
fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

