
Bílaverkstæði

Varahlutaverslun

SmurstöðSmurstöð

Dekkjaverkstæði

Bremsur,

spindilkúlur,

stýrisendar,

o.fl., o.fl.

Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is

Allt á einum stað

24. Maí 2013
4. tölublað 1. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Uppl. í s. 557 2208 & 895 3588

Reiðskólinn er hafinn. 
5 dagar frá mán-fös.
allan daginn frá kl. 9-16
með fæði.  Aldur 5-12 ára.

Reiðkennari:
Lárus Sindri

Sími: 565-9595 - Helluhraun 14, 220 Hafnarfirði
Opið 10:00-18:30 virka daga og 12:00-16:00 á laugardögum

S.A.W.
VINSÆLASTA PRE WORKOUT

 BLANDAN OKKAR
FRÁ UPPHAFI

Bilanagreiningartölvur
fyrir bílaverkstæði

Helluhraun 14, 220 Hafnarfirði
Sími: 571-4100 / 899-9992

Prófaðu Autel - Þjónustufulltrúi okkar aðstoðar þig!
NÚ Á TILBOÐI
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga  steinunnsg@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

 Vertu vinur okkar á 
Facebook, það borgar sig 

Start hnakkurinn
Gæði á góðu verði 

Ögurhvarfi 2, Kópavogi  s. 565 5151

S
G

tilboð 199.900 kr.

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Erum á Facebook 

Vorum að taka upp 
nýja náttkjóla 

Verð frá 7.990,-

Fáðu ókeypis söluverðmat frá fagmönnum  
án nokkurra skuldbindinga

WWW. EIGNAVERDMAT.IS

Fá betri svefn, hætta að reykja, 
léttast/þyngjast eða láta sér líða 
betur á margan annan máta. 

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr. 
og dáleiðslutæknir.

Tímapantanir í síma 864 2627 & 
bernhoft@gmail.com

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Ál tröppur / Ál stigar
Ál búkkar og ástönd

Sérsmíðum stiga og tröppur ef óskað er

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

VÉLANAUST ehf

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540
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Gunnar I Birgisson (D) og Aðalsteinn Jónsson (D):

„Okkar skylda er að gæta 
hagsmuna bæjarins“
-fulltrúar Framsóknarflokks og Kópavogsbúa saka  
Gunnar og Aðalstein um skort á heilindum í meirihlutasamstarfinu. 

Þetta mál snýst í raun um hagsmuni 
bæjarfélagsins og þar liggja skyldur 
okkar“ segir Gunnar I Birgisson 

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins um 
þær ásakanir Ómars Stefánssonar Fram-
sóknarflokki og Rannveigar Ásgeirsdóttur, 

lista Kópavogsbúa, um meint óheilindi 
Gunnars og Aðalsteins Jónssonar við af-
greiðslu aðalskipulags bæjararins. Málinu 
var frestað vegna afstöðu Gunnars og Að-
alsteins á síðasta bæjarstjórnarfundi sem 
kom í veg fyrir að málið yrði afgreitt. Ómar 
og Rannveig hafa látið hafa eftir sér að ekki 
sé grundvöllur fyrir meirihlutasamstarfi án 
heilinda allra aðila en þau saka þá félaga 
Gunnar og Aðalstein um að ganga gegn 
stefnu meirihlutans varðandi afgreiðslu 
nýs aðalskipulags. 

Sjá nánar á bls. 2 

Það var vel mætt í mótorhjólamessuna í Digraneskirkju á mánudaginn. Sr Gunnar Sigurjónsson tók sig vel út á baki vélfáksins 
eins og hér sést. Sjá viðtal við Gunnar og fleiri myndir í opnu blaðsins.  Mynd: Þórður Ingi

Presturinn mættur til messu í óvenjulegum skrúða
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Hvalasafnið á Húsavík hefur 
löngum verið eitt af vinsælustu 
söfnum landsins. Frá því safnið 
var stofnað árið 1997 hafa um 
250 þúsund manns notið þess 
að skoða sig þar um. Í ár var 
nýtt sýningarrými tekið í notkun 
fyrir Hvalaskólann sem safnið 
rekur.

Einar Gíslason, framkvæmda-
stjóri Hvalasafnsins á Húsavík, 
segir að á safninu gefist gestum 
gott færi á að skyggnast inn í 
veröld hvalanna, þessara risa 
hafsins. Áhersla hefur ævinlega 
verið lögð á að vanda framsetn-
ingu efnis og kunna gestir vel 
að meta það, en skýringarmynd-
ir á safninu og náttúrulegir sýn-
ingagripir hafa vakið verðskuld-
aða athygli gesta og komið 
ímyndunaraflinu á flug. 

Margt forvitnilegt að sjá og 
skoða
Sýning safnsins samanstendur 
meðal annars af vistkerfi sjávar, 
líffræði hvala, hvalveiðisögunni 
og hvalrekum fyrr á öldum. Sýn-
ingarrýmið er um 1600 fermetrar 
að stærð en Hvalasafnið er stað-
sett í gamla sláturhúsi Kaup-
félags Þingeyinga sem byggt var 
árið 1931. „Við erum með margt 
forvitnilegt sem fólki þykir gam-
an að sjá og skoða,“ segir Einar 
og nefnir m.a. að á sýningunni 
séu 10 beinagrindur af hinum 
ýmsu hvalategundum, sú stærsta 
er 13 metra löng af búrhval sem 
rak á land í Steingrímsfirði árið 
1997. Meðal beinagrinda má 
nefna norðsnjáldra, hrefnu, búr-
hval, hnúfubak, háhyrning, and-
arnefju, grindhval og náhval. 

Nafn Húsavíkur er nátengt 
hvalaskoðunarferðum en þar á 
bæ hafa menn verið í farar-
broddi í yfir 20 ár hvað varðar 
hvalaskoðun hér á landi og þótt 
víðar væri leitað. „Það er upp-
lagt fyrir þá sem hyggjast fara í 
hvalaskoðun í sumar að koma 
fyrst við á safninu og fræðast 
um hvalina og það gera mjög 
margir,“ segir Einar.

Nýtt sýningarrými fyrir Hvala-
skólann
Hvalasafnið gegnir lykilhlutverki 

í fræðslu og upplýsingamiðlun 
um hvali og lífríki þeirra hér við 
land og má á safninu finna 
margvíslegan fróðleik um hvali, 
samskipti manna og hvala og 
þróun tegundarinnar svo eitt-
hvað sé nefnt. „Í ár tókum við í 
notkun nýtt sýningarrými fyrir 
Hvalaskólann, sem við rekum í 
tengslum við safnið og þar má 
meðal annars sjá verkefni sem 
nemendur í leik- grunn- fram-
halds- og háskólanámi hafa unn-
ið,“ segir Einar, en í fyrirlestrar-
sal eru sýndir vandaðir þættir 
um hnúfubaka og búrhvali.

Frá upphafi hefur Hvalasafnið 
tekið við sjálfboðaliðum, m.a. 
erlendum háskólanemum í líf-
fræði eða skyldum greinum og 
hafa þeir verið daglegri starfsemi 
safnsins ómetanlegir. Þeir taka 
að sögn Einars m.a. þátt í að 
vinna að sýningunni sem stöð-
ugt er verið að þróa áfram, bæta 
og breyta auk þess að taka þátt í 
rannsóknarverkefnum á vegum 
safnsins.

„Við teljum að þetta safn sé á 
heimsmælikvarða, það er tilval-
inn staður fyrir alla fjölskylduna 
að heimsækja,“ segir Einar.

whalemuseum.is

N O R Ð U R L A N D N O R Ð U R L A N D

Safnið verður opnað 20. maí og 

verður opið út september, alla daga 

frá 10 fyrir hádegi og til 8 á kvöldin. 

Aðgangseyrir er 700 krónur
og frítt fyrir yngri en 12 ára.

Samgönguminjasafnið Ystafelli
Ystafelli 3 - 641 Húsavík
Sími 464 3133 og 861 1213
sverrir@islandia.is - www.ystafell.is

Samgöngu-
minjasafnið 
Ystafelli

Safn á heimsmælikvarða

Með Útivist út í náttúruna

Yfir 250 þúsund gestir hafa sótt Hvalasafnið á Húsavík frá upphafi.

Ferðamannastraumur í Fjalla-
byggð hefur aukist umtalsvert 
eftir að Héðinsfjarðargöng voru 
opnuð en með tilkomu þeirra 
varð aðeins fáeinna mínútna 
akstur milli miðbæja Ólafsfjarðar 
og Siglufjarðar. Annar ávinning-
ur ganganna er aðgengi að Héð-
insfirði en áningarstaðir með 
upplýsingaskiltum eru á vegs-
pottanum milli gangamunnanna 
tveggja. Ferðafólki er bent á að 
nota þar tækifærið á ferð sinni 
og hafa þar viðdvöl, njóta nátt-
úrunnar og fræðast um þennan 
fjörð, hvort heldur er komið frá 
Akureyri eða úr Skagafirði. Það 
er margt að sjá og njóta í Fjalla-
byggð. 

Þétt dagskrá viðburða
Viðburðadagskráin í Fjallabyggð 
er þétt á sumrin og sumir þeirra 
eiga sér mjög langa sögu. Hæst 
ber auðvitað að nefna Síldaræv-
intýrið á Siglufirði um verslunar-
mannahelgina, sem er í raun 
orðin fimm daga samfelld hátíð 
sem nú mun standa dagana 1.-5. 
ágúst. Með þeirri hátíð er haldið 

á lofti sögu síldaráranna á þess-
um fornfræga söltunarstað en ár-
ið um kring má einnig fræðast 
um þá sögu í Síldarminjasafninu 
á Siglufirði sem stöðugt er í 
framþróun. Hróður þess safns 
hefur borist víða á undanförnum 
árum. Af öðrum rótgrónum við-
burðum má nefna fjölsótt knatt-
spyrnumót; annars vegar Niku-
lásarmótið í Ólafsfirði 12.-14. júlí 
fyrir yngstu aldursflokkana og á 
Siglufirði er síðan haldið Pæju-
mót dagana 9.-11. ágúst þar 
sem, líkt og nafnið bendir til, 
þreyta kappi yngstu stúlkurnar í 
knattspyrnunni. Raunar má segja 
að fyrsti viðburður sumarsins 
verðir sjómannahátíðin á Ólafs-
firði 31. maí til 2. júní en þar í 
bæ er rík hefð fyrir því að halda 
sjómannadaginn hátíðlegan. 
Jónsmessuhátíð verður á Siglu-
firði 22. júní og síðan taka við 
þrjár tónlistarhátíðir í röð; fyrst 
Blue North Music Festival í 
Ólafsfirði 27.-29. júní en þá daga 
ræður blúsinn ríkjum. Í kjölfar 
hennar kemur svo Þjóðlagahátíð 
á Siglufirði dagana 3.-8. júlí en á 

sama tíma, þ.e. 4.-7. júlí er ný 
hátíð á dagskránni í Ólafsfirði 
sem ber það skemmtilega nafn 
Ólæti. Þar er á ferðinni tónlistar- 
og menningarhátíð ungs fólks. 

Dagna 5.-14. júlí verður síðan 
efnt í annað sinn til dagskrár 
sem ber heitið Reitir og er al-
þjóðlegt samstarfsverkefni skap-
andi greina. Þessi dagskrá verð-
ur á Siglufirði. Síðsumars verða 
síðan tvær hátíðir í Fjallabyggð. 
Fyrst hin gamalgróna tónlist-
arhátíð Berjadagar í Ólafsfirði en 
þar er berjatíðinni fagnað með 
klassískum tónlistarviðburðum. 
Að þessu sinni verður sú hátíð 

dagana 16.-18. ágúst. Síðasta há-
tíð sumarsins verður síðan 
Ljóðahátíð á Siglufirði sem hald-
in verður í septembermánuði. 
Þar taka þátt landsþekkt ljóskáld 
og aðrir aðkomnir heimamenn, 
auk listfenginna heimamanna, 
yngri sem eldri. 

Golf, gönguleiðir og veitingar
En það eru ekki aðeins viðburð-
ir sem fanga athygli og áhuga 
ferðafólks. Golfáhugamönnum 
skal bent á golfvelli bæði í 
Burstabrekku í Ólafsfirði og á 
Hóli í Siglufirði. Hótel Brimnes 
er starfrækt í Ólafsfirði og á 

Siglufirði hafa opnað tvö ný 
gistiheimili; annars vegar Gisti-
heimilið Siglunes og hins vegar 
The Herring House. Vert er 
einnig að gefa sér tíma við höfn-
ina á Siglufirði þar sem byggð 
hefur verið upp öflug veitinga-
starfsemi á vegum fyrirtækisins 
Rauðku. Þar er að finna veit-
ingahúsið Hannes Boy og kaffi-
húsið Kaffi Rauðku en fyrirtækið 
hefur einnig hafið framkvæmdir 
við byggingu Hótels Sunnu þar 
skammt frá. 

Göngugarpar hafa einnig úr 
fjölmörgum gönguleiðum að 
velja í Fjallabyggð enda Trölla-
skaginn ein besta uppspretta 
fjölbreyttra gönguleiða á land-
inu. 

fjallabyggd.is

Síldarævintýrið á Siglufirði er ein 
af þekktustu bæjarhátíðunum hér 
á landi og jafnan fjölsótt. 

Viðburðaríkt sum-
ar í Fjallabyggð

Gönguleiðir eru fjölmargar um Tröllaskagann og víðsýnt af fjallatind-
um. Hér eru tveir ungir göngugarpar með Siglufjörð í baksýn. 

Velkomin til Hríseyjar! 

Allar nánari upplýsingar á hrisey@hrisey.net 
og í síma 695-0077 - Heimasíða www.hrisey.net

Hús Hákarla Jörundar 
Opið alla daga 1. júní – 31. ágúst frá kl. 13:00-17:00

Í þessu elsta húsi 
Hríseyjar er búið að 
 koma upp vísi að 
 sýningu sem tengist 
 hákarlaveiðum 
          og sögu eyjarinnar 
 

Þar er einnig hægt 
að nálgast upplýs-
ingar um eyjuna 
og hvað hún hefur 
upp á að bjóða.
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Kópavogsbæ 
færður  
hvíldarbekkur 
Systkinin Petrína Rós, Jóhannes og 
Pétur Karlsbörn færðu Kópavogsbæ 
bekk til minningar um foreldra sína, 
þau Ólöfu P. Hraunfjörð, bókavörð, 
og Karl Árnason, forstjóra Strætis-
vagna Kópavogs, á afmælisdegi bæj-
arins 11. maí. Þau voru bæði virk í 
félagsmálum í bænum.

Margrét Björnsdóttir, forseti 
bæjarstjórnar, tók við bekknum 
fyrir hönd bæjarins. Bekkurinn er 
á göngustígnum við Kópavogstún 
og á honum er áletrun til minningar 
um Ólöfu og Karl sem létust fyrir 
örfáum árum.

Kópavogur  
sigraði Garðbæ  
í boccia
Lið Kópavogsbæjar lagði lið Garð-
bæinga í boccia-keppni sem haldin 
var í tilefni af 20 ára afmæli Gjá-
bakka, félagsmiðstöðvar eldri 
borgara í Kópavogi. Fyrir Kópavog 
kepptu voru Ármann Kr. Ólafsson 
bæjarstjóri, Rannveig Ásgeirsdóttir 
formaður bæjarráðs, Pétur Ólafs-
son bæjarfulltrúi og Ólafur Þór 
Gunnarsson bæjarfulltrúi.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í 
Garðabæ, leiddi lið Garðbæinganna 
en með honum voru þau Sturla Þor-
steinsson,  Kári Jónsson og Margrét 
Björk Svavarsdóttir.

Liðin tókust á af fullri hörku og 
hafði Kópavogur betur eins og áður 
sagði. Allt var þetta þó til gamans 
gerst og fóru allir sáttir heim að 
leikslokum.

Stofnun  
Wilhelms 
Beckmann í 
Kópavogi
Stofnun Wilhelms Beckmann lista-
manns hefur nú verið komið á fót af 
hálfu Kópavogsbæjar og afkomenda 
listamannsins. Hlutverk stofnunar-
innar er að varðveita sögu, list-
sköpun og listaverk hans og kynna 
þau og sýna almenningi á Íslandi 
og erlendis.

Wilhelm Beckmann var fjölhæfur 
listamaður og skar út í tré, hjó í stein, 
málaði myndir og gerði skartgripi. 
Hann fæddist í Hamborg í Þýska-
landi árið 1909 og lærði útskurð og  
myndhöggvaralist. Hann flutti til Ís-
lands árið 1935 og kvæntist Valdísi 
Einarsdóttur fimm árum síðar og 
eignuðust þau tvö börn. Hann gaf 
Kópavogskirkju fyrstu altaristöflu 
kirkjunnar árið 1954. Wilhelm lést 
árið 1965.

Stutt og laggott

Fjórir grunnskólar fá viðurkenningu  
fyrir nýbreytni í skólastarfi
Verkefni frá Kópavogsskóla, 

Kárnesskóla, Álfhólsskóla og 
Lindaskóla fengu í vikunni 

viðurkenningu skólanefndar Kópavogs 
fyrir að stuðla að nýbreytni og fram-
þróun í grunnskólum Kópavogs.. Verk-
efnin eru fjölbreytt og snúast m.a. um að 
grunnskólabörn kenni eldri borgurum 
á ýmis tölvuforrit, vettvangsferðir út í 
náttúruna, listasýningar í skólum og 
greiningu á lestrarvanda nemenda.

Skólanefnd Kópavogs auglýsti eftir 
tilnefningum frá Kópavogsbúum fyrr 
í vetur og bárust ellefu tilnefningar. 
Skólanefnd lagði síðan mat á þær í sam-
ráði við stjórn Samkóp, samtök for-
eldrafélaga og foreldraráða í Kópavogi.

Verkefni Kópavogsskóla bar heitið 
Náttúrufræðitíðindi og gengur út á 
að nemendur kynnist umhverfi sínu 
á skemmtilegan hátt, með vettvangs-
ferðum út í náttúruna eða með heim-
sóknum heim í skólastofu.

Verkefni Kársnesskóla var sam-
vinnuverkefni milli nemenda í 8. og 
9. bekk og eldri borgara í bænum þar 
sem þeir yngri tóku að sér að kenna 
þeim eldri allt um tölvur og tækni.

Verkefni Álfhólsskóla gekk út á að 
bæta lestur og lestrarfærni nemenda 
í yngstu bekkjunum og mæla árangur 
þeirra með markvissum hætti og nota 
til þess lestrargreiningartækið Logos.

Að lokum má nefna verkefni Linda-
skóla sem gengur út á það að fá lista-
menn til að vera með sýningar í skól-
anum á menningardögum í desember. 
Með því læra nemendur að njóta fjöl-
breytileika listarinnar.

Bragi Thoroddsen, formaður 
skólanefndar Kópavogs, afhenti full-
trúum skólanna viðurkenningarskjöl 
og blóm.

Gunnar I Birgisson Sjálfstæðisflokki:

Breytingarnar á aðalskipulaginu geta 
mögulega bakað bænum bótaábyrgð
Þetta mál snýst í raun og veru 

um það að það er búið að vera 
að vinna að þessu aðalskipulagi 

í fjögur ár og á lokastigum þess á að 
breyta svæðum sem ætluð voru undir 
byggð í opin svæði. Samkvæmt eignar-
námssamningi sem gerður var 2007 
skal landeigandi fá um 11% af söluverð-
mæti hverrar lóðar og ef við skerðum 
möguleika hans getur bærinn verið að 
baka sér skaðabótaábyrgð. Þetta viljum 
við að sé skoðað betur, flóknara er það 
ekki“ segir segir Gunnar I. Birgisson 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í bæjar-
stjórn Kópavogs og bætir við: „Það eru 
engin óheilindi í því falin auk þess sem 
að það liggur ekkert lífið á að afgreiða 
þetta og koma í kynningu meðan þessir 
þættir eru óljósir. Þetta er búið að vera í 
vinnslu í fjögur ár“ segir Gunnar. 

„Við þessa breytingu, að fækka landi 
undir fasteignir í opið svæði, minnkar 
eignastaða Kópavogsbæjar og hitt að 

Vatnsendabóndinn kann að eiga ein-
hvern rétt vegna þessa“ segir Gunnar. 
Hann segir að þetta sé engin smá-
breyting. Þetta þýði fækkun um 106 
lítil fjölbýlishús, um 50 einbýlishús auk 
iðnarhúsnæðis. Hann segir að fulltrúi 
Samfylkingarinnar Guðríður Arnar-
dóttir hafi óskað eftir lögfræðiáliti 
vegna málsins og að hann sjálfur hafi 
einnig gert það. 

„Að fenginni reynslu er ekki verra 
að hafa tvö lögfræðiálit þegar við af-

greiðum þetta mál, raunar nauðsyn-
legt“ segir Gunnar. Málinu var fre-
stað á síðasta bæjarstjórnarfundi 
og verður tekið fyrir á fundi næsta 
þriðjudag en þá ættu þessi lögfræðiá-
lit að liggja fyrir. „En umfram allt  að 

þá leysa yfirlýsingar í fjölmiðlum um 
meint óheilindi ekkert og málin verða 
yfir höfuð ekki leyst í fjölmiðlum 
heldur á fundum bæjarstjórnar og 
það er von mín að menn átti sig á 
því“ segir Gunnar að lokum í samtali 
við blaðið.

Gunnar I Birgisson. aðalsteinn Jónsson.

Nýr skólastjóri í Lindaskóla
Guðrún G. Halldórsdóttir hefur 

verið ráðin skólastjóri Lindaskóla. 
Ráðningin var einróma samþykkt á 
fundi bæjarráðs Kópavogs á dögunum. 
Guðrún tekur við stöðu skólastjóra 
þann 1. ágúst af Gunnsteini Sigurðs-
syni. 

Guðrún hefur lokið M.Ed. gráðu í 
stjórnun menntastofnana. Síðastliðin 3 
ár hefur hún gegnt starfi aðstoðarskóla-
stjóra Lindaskóla.Hún gegndi stöðu 
skólastjóra í grunnskólanum í Búðardal 
frá 2002-2009 og stöðu aðstoðarskóla-
stjóra við sama skóla frá 1999-2002.

Á árunum 1988-1998 starfaði hún 
sem umsjónarkennari í Víðistaðaskóla 
í Hafnarfirði. Samhliða aðstoðarskóla-

stjórastöðu í Lindaskóla hefur Guðrún 
verið deildarstjóri yngsta stigs.

Guðrún G. Halldórsdóttir.

Um 1700  
ungmenni starfa 
hjá Kópavogsbæ  
í sumar
Hátt á annað þúsund ung-

menni frá fjórtán ára aldri 
fá sumarvinnu hjá Kópavogsbæ í 
sumar. Yfir 900 unglingar á aldr-
inum 14 til 17 ára sóttu um hjá 
Vinnuskóla Kópavogs og fá þau 
öll vinnu.  Um 800  ungmenni 18 
ára og eldri sóttu um önnur sum-
arstörf hjá bænum og er vonast 
til að hægt verði að bjóða þeim 
öllum störf hjá bænum í sumar. 
Verið er að fara yfir umsóknir 
þessa dagana.

Flest störfin eru hjá áhaldahúsi 
bæjarins sem sér m.a. um viðhald 
og umhirðu opinna svæða og gatna 
og fegrun bæjarins. Einnig verður 
ráðið í störf á íþróttavöllum, við 
sundlaugar Kópavogs, á leikjanám-
skeiðum og í störf leiðbeinenda hjá 
vinnuskóla og skólagörðum.

Frá verðlaunaafhendingunni í vikunni.

Auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is



Bindir & 
stál ehf.
Hvaleyrarbraut 39
220 Hafnarfjörður
S. 864 9265
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WHITE-TAILED EAGLE
Nýtt model
Mótor: 250 W, brushless
Litir: Kóngablátt og silfur
Gírar: 6 Shimano TX51
Rafhlaða: Panasonic 24 volt Li-ion 8,8 Ah
Dekk: 26 x 1.75 tommur
Þyngd: 23 kg
Verð: 185.361,- Staðgreitt: 179.800,-

ARCTIC TERN
Nýtt model
Mótor: 250 W, brushless
Litir: Vínrautt og silfur
Gírar: 6 Shimano TX51
Rafhlaða: Panasonic 24 volt Li-ion 8,8 Ah
Dekk: 26 x 1.75 tommur Þyngd: 23 kg
Verð: 195.670,- Staðgreitt: 189.800,-

MERLIN
Nýtt model
Mótor: 250 W, brushless
Litir: Vínrautt, kóngablátt og silfur
Gírar: 6 Shimano TX51
Rafhlaða: Panasonic 24 volt Li-ion 8,8 Ah
Dekk: 24 x 1.75 tommur Þyngd: 23 kg
Verð: 154.433,- Staðgreitt: 149.800,-

MINI 
RAFMAGNS 
VESPA
Verð: 88.800,-
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Smáralind í Kópavogi – stöðugt vaxandi straumur viðskiptavina eftir hrun:

Um 600 í manns í vinnu á hverjum tíma
-áætlanir gera ráð fyrir að á fimmtu milljón heimsókna á þessu ári 

Þegar verslunarmiðstöðin Smára-
lind í Kópavogi var í byggingu 
spurðu margir sig að því hvort 

þörf væri á öllu þessu verslunarrými 
á höfuðborgarsvæðinu til viðbótar 
við það sem fyrir var. Kringlan var 
þá risin, opnaði 13. ágúst 1987 og var 
tæplega 50. 000 fermetar og var fyrsta 
verslunarmiðstöð sinnar tegundar á 
Íslandi. Síðar sameinaðist hún Borg-
arkringlunni og telur Kringlan því 
samtals í dag um 53 þúsund fermetra 
með um 170 verslanir. 

Smáralind, sem opnaði með eftir-
minnilegum hætti 10:10 10. 10. ́ 01, er 
enn stærri eða um 63. 000 fermetrar og 
hugmyndafræðin er e. t. v. ekki alveg 
sú sama. Kringlan keyrir á smærri og 
fleiri verslunum, Smáralindin á stærri 
en heldur færri verslunum en auk þess 
er rými fyrir allskyns uppákomur. 

Bæjarblaðið KÓPAVOGUR ræddi á 
dögunum við Sturla Gunnar Eðvarðs-
son framkvæmdastjóra Smáralindar 
um stöðu verslunar í dag, eftir allt það 

sem á undan er gengið. Það er að segja 
efnahagshrun, skuldavanda heim-
ila, lágt gengi krónunnar, samdrátt í 
einkaneyslu og fleira í þessum dúr. Það 
er engan bilbug á Sturlu að finna. 

Talning gesta  
á hverjum degi
„Auðvitað fundum við fyrir hruninu 
eins og aðrir en hér hefur ekki verið 
afskrifuð ein króna af þessari verslun-
armiðstöð eins og svo víða hefur verið 
gert“ segir hann ákveðinn og vill meina 
að nú sé klárlega viðsnúningur að verða 
í versluninni og hann sé jafnvel þegar 
orðinn. „Það er talið inn í Smáralind 
daglega og í þeim talningum kemur 
bersýnilega í ljós að það hefur verið 
jafn og góður stígandi í aukningu gesta 
inn í Smáralind frá hruni. Ef við lesum 
í þróunina frá hruni má ætla að í ár 
komi að líkindum um 4,2 milljónir 
gesta í Smáralind sem er auðvitað 
ánægjuefni“. Sturla segir staðsetn-
ingu Smáralindar gefa henni sérstaka 

stöðu á öllu höfuðborgarsvæðinu, en 
Smáralindarsvæðið sé miðdepill höf-
uðborgarsvæðisins. 

„Staðan hjá okkur er sú að vissulega 
hafa orðið breytingar í verslunarflór-
unni, margar verslanir hafa horfið á 
braut en aðrar komið í staðinn. Til-
fellið er að það eru engin verslunar- eða 
veitingarými laus í húsinu um þessar 
mundir og eftispurn eftir lausum 
rýmum er mikil. En þegar og ef losnar 
þarf alltaf að fara gætilega og velja vel. 
Við gerum miklar kröfur, allra vegna 
ekki síst þegar horft er til viðskiptavin-
anna“ segir Sturla. 

Opnunartími og vöruverð
Nokkur umræða hefur verið um opn-
unartíma verslana og tengsl þess við 
vöruverð. Sturla segir að opnunartím-
inn helgist ekki síst af því hvenær fólk 
vilji versla. 

„Það er ekkert nema eðlilegt að 
menn velti þessu fyrir sér“ segir Sturla. 
Hann bendir þó á að markaðurinn ráði 
og menn verði að vera samkeppnisfærir 
annars gangi ekki vel. „Helgarnar hafa 
alltaf verið mjög sterkar í heimsóknum 
frá opnun Smáralindar og það liggur 
nærri að frá föstudegi til sunnudags 
komi um 60% af heildargestafjölda vik-
unnar, sem er stærð sem skiptir máli. 
Og í þessu sambandi er nauðsynlegt að 
að halda því til haga að Smáralind veitir 
að jafnaði milli 5-600 manns vinnu 
og ef verslunarfólk þarf eða vill frí um 
helgar er það almennt ekki vandamál. 
Fjöldinn allur af frambærilegu ungu 
skólafólki sækist eftir að fá helgar- og 

kvöldvinnu og það léttir auðvitað á 
fastafólkinu“. 

Verslunarferðir til útlanda 
alltaf vinsælar og verða 
það áfram 
En lítandi á það að oft heyrir maður 
fréttir af fólki leita til útlanda í inn-
kaupaferðir. Er verslun á Íslandi 
samkeppnisfær við útlönd eða hvað 
skýrir þessa sókn í verslunarferðir til 
annara landa?

 „Fyrir það fyrsta leggjum við 
áherslu á að menn versli í heimabyggð. 
Allt annað grefur undan versluninni 
hér heima. Verslunarferðir til útlanda 
hafa á hinn bóginn reyndar alltaf verið 
mjög vinsælar hjá Íslendingum og þá 
sérstaklega á haustin. Fólk verður að 
átta sig á því að það er ólíku saman að 
jafna í verðlagningu á fatnaði bæði í 
tollum og virðisaukaskatti ekki síst ef 
við berum okkur saman við t. d Banda-
ríkin og við það ráðum við ekki og 
þannig er það einfaldlega og ég vona 
að fólk átti sig á þeim staðreyndum“ 
segir Sturla. 

Verslanir á Laugavegi  
vilja í Smáralind
En er það tilfinning Sturla að Ís-
lendingar sækist í vaxandi mæli eftir 
að versla í stórum verslunarkjörnum 
frekar en t. d. á Laugaveginum? Eða 
eru e. t. v. þessir stóru verslunarkjarnar 
hrein viðbót við verslunina í landinu?

„Það hefur sýnt sig og ég hef fundið 
fyrir því að það hefur verið vaxandi 
áhugi á að versla í Smáralind. Okkur 
berast reglulega óskir frá rekstaraðilum 
að fá leigt verslunarpláss í Smáralind og 
oft á tíðum eru það verslanir á Laugar-
vegi eða af jaðarverslunarsvæðum höf-
uðborgarsvæðisins. Þetta segir e. t. v 
einhverja sögu um hvernig verslun er 
að breytast smátt og smátt. Í Smáralind 
geta menn gert öll sín innkaup á einum 
stað. Hún er miðlæg, veður skiptir 
minna máli og bílastæði eru rúmgóð 
og ávallt næg sem menn greiða ekki 
sérstaklega fyrir. Allt eru þetta þættir 
sem án efa skipta máli þegar horft er til 
þess hvar menn vilja versla“ segir Sturla 
Gunnar Eðvarðsson framkvæmdastjóri 
Smáralindar að lokum. 

Kópavogur
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Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Ný ríkisstjórn tók við völdum á fimmtudag. Nýir forystumenn þjóðar-
innar boða nýja tíma og nýjar aðferðir. Þorri almennings er þeirrar 
skoðunar að vinnubrögð þau sem stunduð hafa verið á Alþingi séu 

ekki boðleg, auka þurfi skilvirkni og samvinnu í stað andófs og átaka.  Það sýna 
skoðanakannanir berlega. Það hlýtur að leiða til betri árangurs að vinna að 
lausnum saman en menn séu ekki að plotta hver í sínu reykfyllta bakherbergi 
og vonandi verða þau kynslóðaskipti sem nú eru að verða í stjórnmálum til 
þess að þau vinnubrögð verði ofaná.

Stjórnin nýja hefur ekki langan tíma til að sanna það fyrir þjóðinni að hún 
ætli sannarlega að vinna að hag almennings. Þeim nýju herrum hlýtur að 
vera ljóst að miklar væntingar eru til hennar gerðar, almenningi voru gefin 
loforð í aðdraganda kosninga sem verður að efna hvað sem tautar og raular. 
Þau loforð eru ástæðan fyrir því að Bjarni og Sigmundur standa í þessum 
sporum í dag. Eftir allt talið um skjaldborgina sem brást og brostnar vonir 
landsmanna um aðstoð frá stjórnvöldum til að rétta samfélagið úr kútnum á 
ný þá er gríðarleg óþreyja eftir því að nú verði staðið við stóru orðin.  Því er 
það óskandi að gripið verði til aðgerða strax á sumarþingi í næsta mánuði og 
tíminn nýttur vel til að koma nauðsynlegum bráðaaðgerðum í gang.

Þeir hafa 100 daga til að sanna sig og gangi þeim sem best að vinna að 
markmiðum sínum.

Bæjarblaðið Kópavogur hefur hafið samstarf við Sögufélag Kópavogs um 
birtingu á sögutengdum fróðleik um Kópavog. Þeir sem telja að svo ungt 
sveitarfélag eigi sér enga eða ómerkilega sögu hafa heldur betur rangt fyrir 
sér. Sagan er allt í kringum okkur en það þarf kraft og áhuga til að halda henni 
á lofti og ekki síst að miðla henni til almennings. Þetta ætlum við að gera á 
næstu vikum og mánuðum og byrjum á því að kynna félagið, starfsemi þess 
og segjum einnig frá fyrsta skólanum í Kópavogi, Svarta skóla.

Lifið heil
Hólmfríður Þórisdóttir.

Þeir hafa 100 daga

Leiðari

Húðlæknastöðin með nýtt lasertæki
Húðlæknastöðin hefur tekið í 

notkun nýjan laser, „Vectus™ 
Laser“. Þetta lasertæki er viðbót við 
þau sex lasertæki sem þegar eru fyrir 
hjá Húðlæknastöðinni. Þau tæki eru 
notuð við meðferð á ýmsum húð-
sjúkdómum, svo sem rósroða, örum, 
óeðlilegum æðum í húð, æðaæxlum, 
psoriasis, slæmu exemi, við skurð-

aðgerðir auk þess að vera nýtt til að 
fjarlægja óæskileg líkamshár. 

Nýja lasertækið er sérhannað til þess 
að fjarlægja óæskileg líkamshár. Kostir 
tækisins eru margir sé tækið borið 
saman við eldri tæki. Árangur er betri 
en þekktist með eldri tækjum. Einnig 
er tækið mun hraðvirkara og er t. d. 
hægt að meðhöndla bak hjá stórum 

karlmanni í á nokkrum mínútum. 
Tækið byggir á nýrri tækni þar sem 
húðgerð einstaklingsins er mæld með 
sérstöku tæki sem síðan sendir þráð-
laust allar stillingar beint í lasertækið. 
Með þessu er tryggt að bestu stillingar 
sem henta húð hvers einstaklings sem 
hefur í för með sér hámarksárangur 
auk þess sem öryggi er meira. 

Hvað veistu  um bæinn þinn eru laufléttar 
spurningar um Kópavog og sögu hans. Ein 
spurning birtist í hverju blaði og er svarið að 
finna á blaðsíðu 12 í blaðinu.

Spurningin í þessu blaði er:

Af hverju er bæjarheitið Kópavogur dregið? 

Hvað veiStu um bæinn þinn?

alltaf er vinsælt að slaka aðeins á og  fá sér kaffitár í verslunarferðum.

Framkvæmdastjóri Smáralindar segir að opnunatíminn helgist af því hvenær fólk vill gera innkaup sín.



RaftækjaúRval
15% afsláttur af raftækjum þegar þau eru 

keypt með innréttingu.
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ÞvottahúsBaðherbergi Sérsmíði Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

ElDHúSDaGaR
25% afSlÁttUR af ÖllUM ElDHúS-

INNRÉttINGUM Í MaÍ

vIð HÖNNUM oG tEIkNUM fyRIR þIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu, 
anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, teiknum og gerum þér 
hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu í hæsta gæðaflokki og 
vönduð raftæki á vægu verði.

þItt ER valIð
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst 
við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir þá sem 
þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

fjÖlbREytt úRval af HURðUM, fRaMHlIðUM, klæðNINGUM oG EININGUM, 
GEfa þÉR ENDalaUSa MÖGUlEIka Á að SEtja SaMaN þItt EIGIð RýMI.

25 % afSlÁttUR Í MaÍ
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Menntaskólinn í Kópavogi:

308 útskriftarnemar útskrifaðir
Þann 17. maí var brautskráning 

frá Menntaskólanum í Kópa-
vogi, við hátíðlega athöfn í 

Digraneskirkju. Alls 83 stúdentar og 
35 iðnnemar. Þá brautskráðust 16. 
maí, 24 ferðafræðinemar, 48 leiðsögu-
menn, 37 nemar af skrifstofubraut, 16 
matsveinar, 38 nemar úr meistaraskóla 
matvælagreina, 9 nemar úr hótel-
stjórnunarnámi César Ritz og 5 nemar 
af starfsbraut. Einnig útskrifuðust 23. 
maí 13 nemar af framhaldsskólabraut. 
Þannig að alls voru brautskráðir 308 
nemar frá Menntaskólanum í Kópa-
vogi á þessu vori. 

Ný skólanámskrá  
og tilraunakennsla
Í máli Margrétar Friðriksdóttur, 
skólameistara, kom fram að áfram var 
unnið að nýrri skólanámskrá. Skólinn 
hefur nú meira frelsi í mótun náms-
brauta jafnt í bóknámi sem verknámi 
og námstíminn er breytilegur. Fjögur 
þróunarverkefni eru nú í gangi sem 
tengjast innleiðingu á nýrri skóla-
námskrá. 

Tilraunakennsla var í vetur í 
þverfaglegum áföngum á bóknáms-
brautum fyrir alla nýnema. Lögð 
var áhersla á að gera nema virkari í 
náminu, þjálfa sjálfstæð vinnubrögð, 
frumleika og víðsýni. Áfanginn byggir 
á grunnþáttum menntunar skv. nýrri 
aðalnámskrá sem eru læsi, gagnrýnin 
hugsun, sköpun, heilbrigði og velferð, 
jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. 

Jafnréttisverðlaun  
Kópavogsbæjar árið 2012
Í framhaldi af jafnréttisviðurkenningu 
Jafnréttisráðs 2007 hefur skólinn staðið 
fyrir árlegri jafnréttisviku sem að þessu 
sinni var í marsmánuði undir yfirskrift-
inni „Staðalímyndir kynjanna og klám. 
“ Boðið var upp á fjölda fyrirlestra og 
kvikmyndasýningar sem tengdust efni 
vikunnar og vöktu miklar vinsældir. 
Skólinn hlaut jafnréttisverðlaun Kópa-
vogsbæjar á árinu 2012 fyrir markvisst 
starf að jafnréttismálum. 

Á skólaárinu var unnið að mörgum 
nýjum verkefnum. Skólinn var þátt-
takandi í verkefninu „Heilsueflandi 
framhaldsskóli“ en því er stýrt af 
Lýðheilsustöð. Þá tekur skólinn þátt í 
verkefninu „Nám er vinnandi vegur“ 
en 67 nemendur innrituðust í MK í 
haust vegna þessa verkefnis. Unnið 
var með nýtt umsjónarkerfi sem felur 
í sér aukna umsjón og stoðþjónustu 
við nemendur upp að 18 ára aldri og 
aukið upplýsingastreymi til foreldra. 
Þá tekur skólinn þátt í raunfærnimati í 
matvælagreinum og skrifstofugreinum 
fyrir fullorðið fólk sem vill hefja aftur 
nám, svo nokkuð sé nefnt. 

Viðurkenningar  
fyrir námsárgangur
Forseti bæjarstjórnar, Margrét Björns-
dóttir, afhenti útskriftarnemum viður-
kenningar úr Viðurkenningarsjóði 
MK sem stofnaður var af bæjarstjórn 
Kópavogs árið 1993. Þrír nemar hlutu 
viðurkenningu að þessu sinni: Nýstúd-
entar Lena Katarína Lobers og Hall-
mann Óskar Gestsson og Steinunn Lilja 
Heiðarsdóttir nýsveinn í matreiðslu. 

Rótarýklúbbur Kópavogs veitti ný-
stúdent Hallmanni Óskari Gestssyni 
verðlaun fyrir góðan árangur í raun-
greinum og Rótarýklúbburinn Borgir 
í Kópavogi veitti nýsveini í matreiðslu, 
Steinunni Lilju Heiðarsdóttur, verðlaun 
fyrir góðan námsárangur í iðnnámi. 

Við sérhæfum okkur í 
vatnskössum og bensíntönkum.  
Gerum við og eigum nýja til á lager.

Skólameistari  MK, Margrét Friðriksdóttir, í hópi verðlaunahafa.

Ræðu nýstúdents flutti Sandra Björg 
Strange

Ræðu nýsveins flutti Tryggvi Þór 
Traustason

Forseti Bæjarstjórnar Kópavogs Margrét Björnsdóttir veitti viðurkenningu 
úr Viðurkenningarsjóði MK þeim Lenu Katarínu Lobers, Hallmanni Óskari 
Gestssyni og Steinunni Lilju Heiðarsdóttur.

Hallmann Óskar Gestsson nýstúdent 
með forseta  Rótarýklúbbs Kópavogs 
Eiríki Líndal Fríður hópur útskriftarnema.

auglýsingasíminn er 
578 1190
netfang: 

auglysingar@fotspor.is

bæjarblaðið KÓPavoguR
kemur út annan  
hvern föstudag

fotspor.is



fuj i b ik es .com

Fuji Traverse er hentugt alhliða reiðhjól 
jafnt í stuttar sem langar ferðir. Hayes vökva 
diskabremsur. Shimano DEORE gírbúnaður. Suntour 
frammdempari með vökvalæsingu.

Any Terrain
Any Commute

A n y  D i s t a n c e

TRAVERSE

Hvellur.Com  – G.Tómasson ehf, Smiðjuvegi 30 - 200 Kópavogur – Iceland, http://www.hvellur.com, hvellur@hvellur.com   Tel:  +354-5776400 Fax:  +354-5776401
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Karl Ágúst Úlfsson lauk námi frá 
Leiklistarskóla Íslands 1981 og 
lék í mörg ár á sviði, í sjónvarpi 

og í kvikmyndum. Á síðari árum hefur 
hann einkum starfað í leikhúsi og við 
sjónvarp sem höfundur, leikstjóri og 
þýðandi. Karl Ágúst lauk MFA-gráðu 
í leikritun, handritagerð og leikstjórn 
við Ohio University árið 1994. Fjögur 
verka hans hafa verið sett á svið í 
Bandaríkjunum, og meðal leikverka 
Karls Ágústs sem sýnd hafa verið á 
Íslandi eru Í hvítu myrkri í Þjóðleik-
húsinu, söngleikirnir Fagra veröld í 
Borgarleikhúsinu og Ó, þessi þjóð í 
Kaffileikhúsinu svo fátt eitt sé nefnt. 
Auk þessa hefur hann þýtt yfir þrjátíu 
leikverk fyrir útvarp og leiksvið, þar á 
meðal Jesus Christ Superstar sem sett 
var upp í Borgarleikhúsinu árið 2007. 
Karl Ágúst er sá sem er yfirheyrður að 
þessu sinni.
Fullt nafn?
Karl Ágúst Úlfsson
Fæðingardagur og ár?
4. nóvember 1957
Stjörnumerki?
Sporðdreki
Starf?
Leiklistamaður. Ég er farinn að nota 
það starfsheiti í seinni tíð í stað þessa 
að kalla mig ýmist leikara, leikstjóra, 
rithöfund, þýðanda eða hvað það nú er 
sem ég er að fást við þá stundina. Allt 
sem ég starfa tengist hins vegar leiklist, 
svo leiklistamaður er ágætis orð.
Foreldrar?
Unnur Karlsdóttir og Úlfur Þór 
Ragnarsson
Hvert liggja ættir þínar  
(móðurleggur / föðurleggur)?
Pabbi er ættaður úr Austur-Húnavatns-
sýslu og úr Dölunum, en mamma ofan 
af Skaga og úr Reykjavík.
Hvert sækirðu gríngenin?
Í allar áttir. Það eru margir spaugfuglar 
í báðum ættum. Pabbi og mamma eru 
bæði miklir húmoristar og í rauninni 
miklu fyndnari en ég og móðuramma 
mín var með skemmtilegri mann-
eskjum sem ég hef kynnst.
Skólaganga?
Ég hóf mína skólagöngu í Vogaskóla, 
flutti svo í Laugalækjarskóla og þá í 
Varmárskóla í Mosó. Svo var það Brú-
arlandsskóli, sem seinna varð Gagn-
fræðaskóli Mosfellssveitar og eftir 
það M.H., þá Leiklistarskóli Íslands 
og loks Ohio University, en þaðan 
lauk ég meistaragráðu í leikritun og 
handritagerð.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
Áður en ég ákvað að verða auðnuleys-
ingi man ég ekki eftir nema einu starfs-
heiti sem ég sóttist eftir, en það var 
dýralæknir, sem er mjög merkilegt þar 
sem ég var hræddur við flest dýr. Svo 
datt mér í hug að verða myndhöggv-
ari og eftir það hefur þetta allt legið 
niður á við.
Maki?
Tveggja manna maki, en einhleypur 
að öðru leyti.
Börn/barnabörn?
Fimm börn og fjögur barnabörn. Og 
kvarta ekki.
Hverjir eru helstu kostirnir við að 
búa í Kópavogi?
Ætli aðal kosturinn sé ekki hvað Kópa-
vogur hefur komið mér skemmtilega á 
óvart. Ég vissi lítið hvað ég var að fara 

út í þegar ég flutti hingað en áttaði mig 
á því strax á fyrstu vikunni hvað þetta 
hentaði mér vel. Ég segi bara eins og 
Kennedy:
Ich bin ein Kopavogier.
Í hvað hverfi býrðu?
Í Kjarrhólmanum, alveg neðst í Foss-
vogsdalnum. Þar iðar allt af útivist og 
íþróttum, já og grænmetisrækt, svo ég 
er í góðum málum.
Ef þú byggir ekki í Kópavogi, hvar þá?
Ég veit það ekki. Annað hvort í New 
York eða einhvers staðar uppi í sveit 
með hænur og hross sem ég væri sjálf-
sagt skíthræddur við.
Hefurðu búið erlendis?
Já, ég bjó í tvö ár í Athens, Ohio, en 
það er í Bandaríkjunum. Óhemjulega 
krúttlegur lítill háskólabær með alvöru 
meginlandsloftslagi, þar sem maður 
getur bæði dáið úr hita og kulda eftir 
árstíðum.
Stærsti sigurinn?
Þeir eru bara svo margir. (Guð, og ég 
sem ætlaði að vera svo hógvær í þessu 
viðtali!) Einn er að horfa á börnin mín 
fæðast án þess að þurfa áfallahjálp á 
eftir. Annað er að hafa skrifað og leikið 
í hátt í 500 Spaugstofuþáttum og hafa 
ennþá gaman af því.
Mesta axarskaftið?
Að byrja að reykja tuttugu og þriggja 
ára gamall. Á þeim aldri hefur maður 
ekki lengur þá afsökun að maður sé 
bara krakkabjáni. Síðan losnaði ég ekki 
við tóbaksfíknina fyrr en átján árum 
seinna.
Vandræðalegasta augnablikið?
Þau eru bara svo mörg. (Ég er að reyna 
að bæta fyrir svarið við spurningunni 
um sigrana.) Kannski þegar ég fékk svo 
frábæra hugmynd að leikriti að ég sat í 
tvo daga og skrifaði nákvæma lýsingu 
á söguþræðinum, persónum og eins-
tökum atriðum. Þegar ég settist síðan 
niður með þáverandi Þjóðleikhússtjóra 
til að kynna hugmyndina fyrir honum 
benti hann mér á að þetta leikrit hefði 
verið skrifað áður. Ég var sem sagt bú-
inn að stela verki annars manns án þess 
að hafa hugmynd um það. Nei, eflaust á 
ég miklu vandræðalegri augnablik sem 
ég er búinn að þurrka út úr minninu.
Helstu áhugamál?
Útivist, fjallgöngur, kajakróður, lík-
amsrækt, hjólreiðar, tennis, uppeldi, 
trommuleikur og andleg málefni af 
margvíslegum toga.
Ertu tilfinninganæmur?
Alveg skelfilega. Sumar ljóðlínur get ég 
ekki farið með án þess að mér vökni 
um augun og stundum þarf ég ekki 
annað en að fá góðan mat til að tilf-
inningarnar beri mig ofurliði.

Ertu rómantískur?
Alveg þokkalega, held ég. Ég lendi 
stundum í því að segja eða gera eitthvað 
sem verður til þess að konur segja "ó, 
en rómantískt", og þá kem ég kannski 
af fjöllum. Hafði ekki hugmynd um 
að umrædd orð eða athöfn flokkaðist 
undir annað en hversdagsleg samskipti. 
Þannig að, jú, trúlega er ég miklu róm-
antískari en ég held.
Áttu góða uppskrift að rómantísku 
kvöldi?
Í fúlustu alvöru, þá held ég að svoleiðis 
uppskrift hlyti alltaf að vera svolítið 
tilgerðarleg. Er það ekki?
Erum við þá ekki farin að tala um ein-
hver leiktjöld, búninga og handrit?
Eina uppskriftin að rómantík sem ég 
kann er einlægni og hún á við bæði 
kvölds og morgna.
Hvað gerir konur aðlaðandi?
Húmor, jákvætt hugarfar og hlýja. Og 
svo smá húmor í viðbót.
Hver er þinn helsti kostur?
Þeir eru bara svo margir — uu, nei, ég 
er víst að ofnota þetta svar. Ég er farinn 
að þekkja takmarkanir mínar og taka 
mark á þeim. Ég er hættur að taka að 
mér hluti sem ég ræð ekki við.

En galli?
Hvað það er fátt sem ég ræð við.
Kanntu á saumavél?
Uuu, nei. Þarna sérðu. Stór galli.
Kanntu að bakka bíl með kerru 
aftaní?
Já já, það kann ég. Eins og margir af 
minni kynslóð var ég farinn að keyra 
dráttarvél ólöglega í kringum ferm-
ingu. Þá lærði ég að bakka með allar 
stræðir af kerrum aftaní. Svo kann 
ég líka að bakka saumavél.
Hvernig slakarðu best á?
Ég íhuga, það er góð slökun. Annars 
held ég að ég slaki best á lengst uppi 
á fjöllum, langt frá tölvudóti og GSM 
símum.
Ertu flughræddur?
Nei.
Ertu með bíladellu og hvernig bíl 
áttu?
Nei, ég er ekki með bíladellu, eða var 
það að minnsta kosti ekki fyrr en ég 
eignaðist núverandi bíl, sem er Land 
Rover Defender. Þá fyrst kynntist ég 
alvöru karakter af bílakyni og við 
urðum strax perluvinir.
Ferðastu mikið (innanlands og/eða 
utan)?
Ég reyni að ferðast innanlands eins og 
ég get, helst með börnunum mínum. 
Við erum útilegufólk öll með tölu. 
En ég reyni líka að komast burt af 
skerinu af og til, ýmist til að vinna, 
heimsækja góða vini eða stunda 
menningarlíf.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Suð-Vesturland séð ofan af Botns-
súlum.
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Blái hellirinn á Capri.
Eftirminnilegur staður?
Colorado Monument
Ertu hjátrúarfullur?
Já, alveg sæmilega.
Trúir þú á framhaldslíf?
Já.

Hefurðu farið til spámiðils og/eða 
trúir þú á slíkt?
Nei, það hef ég aldrei gert og hef afar 
takmarkaða trú á þeim.
Ertu góður að elda og hver er þinn 
uppáhalds matur?
Ég er enginn snillingur í eldhúsinu, en 
ef ég gef mér góðan tíma get ég alveg 
sett saman ætan mat. Ég er óskaplega 
veikur fyrir austrænni matargerð, ind-
verskri, tælenskri og víetnamskri og 
reyni stundum að apa eftir einhverju 
slíku.
Ferðu oft út að borða?
Já já.
Besti/eftirminnilegasti veitingastað-
urinn (innanlands eða utan)?
Hráfæðisveitingahús á Manhattan sem 
heitir Pure Food and Wine. Þar varð ég 
fyrir matarreynslu sem ekkert hefur 
toppað fyrr eða síðar.
Uppáhalds tónlistarmaður eða tón-
list?
Ætli ég verði ekki að nefna Megas. Ég er 
búinn að hlusta á hann síðan í menntó 
og hef ekki ennþá fengið nóg. Svo er 
Dylan ekki sá alversti.
Athyglisverð bók?
When the Drummers Were Women 
eftir Layne Redmond. Stórmerkileg 
söguleg úttekt á gamla mæðraveldinu 
og frumkvöðlahlutverki kvenna í 
menningu, listum og trúarathöfnum.
Hvert eftirtalinna er skemmtilegast:
Að leika á sviði, kvikmyndum eða 
sjónvarpi?
Ég hef svo lítið leikið á sviði seinni árin 
að líklega er það tilbreytingin sem gerir 
það að verkum hvað mér þykir það of-
boðslega skemmtilegt í þessi fáu skipti. 
Hins vegar hef ég stundum orðið leiður 
á að leika það sama kvöld eftir kvöld 
og þess vegna hefur sjónvarps- og kvik-
myndaleikur hentað mér ágætlega. Ég 
get eiginlega ekki svarað þessu svo að 
vit sé í.
Eru Íslendingar almennt með léttan 
og góðan húmor?
Ekkert endilega. Íslendingar eru mjög 
mismunandi eins og aðrar þjóðir.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Ég reyni að horfa á eða lesa eitthvað 
upplífgandi, eða tala við skemmtilegt 
fólk, til dæmis börnin mín. Ef það 
dugar ekki fer ég bara að sofa.
Hvaða stjórnmálamann er skemmti-
legast að leika?
Það væri ósanngjarnt að nefna ekki Jó-
hönnu Sigurðar, því hana hef ég leikið 
lengst og mest, en ég hafði alltaf gaman 
af að bregða mér í Björn Bjarnason á 
meðan hann var í sviðsljósinu.
Hefur einhver, sem þú hefur leikið 
eftir, orðið reiður eða fúll?
Já. En mér finnst ekki sanngjarnt að 
ég nefni hann, því hann kaus að bera 
harm sinn í hljóði.
Hvað er framundan?
Þessa dagana erum við Siggi Sigurjóns 
og Örn Árna á fullu að gera klárt fyrir 
tökur á bíómynd um einkaspæjarana 
Harrý og Heimi. Þetta er verkefni sem 
búið er að vera í pípunum í nokkur 
ár. Já, og hefur reyndar verið draumur 
okkar í næstum því 25 ár, svo það eru 
mikil átök framundan, blóð, sviti og tár 
og vonandi líka fullt af hlátri.
Áttu handa okkur uppbyggilega/
skondna sögu?
Já, en þær eru bara svo margar......

Karl Ágúst Úlfsson:

„Ætlaði að verða dýralæknir....þó ég hafi verið hræddur við flest dýr....“

Stórfjölskylda Karls Ágústs saman komin á góðri stundu. 

„Þegar ég eignaðist Land Rover Defender þá kynntist ég alvöru karakter af 
bílakyni.“ segir Karl Ágúst.



924.  maí  2013

Hvað veistu um bæinn þinn?  

Hafa skal það sem sannara reynist
Í siðasta tölublaði KÓPAVOGS 

fjallaði gátan um skólamál og var 
spurningin á þessa leið: „Fyrsti 

grunnskólinn í Kópavogi tók til starfa 
12. janúar 1949. Í upphafi var hann 
í daglegu tali kallaður “Svarti skóli” 
vegna þess að hann var klæddur með 
tjörupappa að utan. Hvað heitir (eða 
hét) þessi skóli réttu nafni? Svarið 
sem gefið var, var Kópavogsskóli við 
Digranesveg.

Þórður Guðmundsson formaður 
Sögufélags Kópavogs hafði samband 
við ritstjórn blaðsins og benti góð-
fúslega á að þarna gætti ákveðins 
misskilnings sem ritsjóra er bæði ljúft 
og skylt að leiðrétta. Eftir afar fróð-
legt og skemmtilegt samtal við Þórð 
fór hann yfir þróunina í grunnskóla-
málum Kópavogs frá því fyrsti skólinn 
tók til starfa sem þjónaði þessu svæði.

„Misskilngurinn í upphafi spurn-
ingarinnar síðast er í meginatriðum 
sá að „Svarti skóli“ og Kópavogs-
skóli við Digranesveg voru ekki sami 
skólinn, þó skólahald hafi vissulega 

verið á sínum tíma í „Svarta skóla“ sem 
svo var nefndur“ segir Þórður. Hann 
bendir á að „Svarti skóli“ hafi verið 
starfræktur þegar Kópavogur var hluti 
af Seltjarnarneshreppi. Eftir kosn-
ingarnar 1946 náðu Kópavogsbúar 
meirihluta í hreppstjórn Seltjarnarnes-

hrepps sem þeim á Seltjarnarnesi þótti 
ekki gott. Það var því að þeirra ósk sem 
þeir fóru fram á að Kópavogur myndi 
kljúfa sig frá Seltjarnarneshreppi og 
stofna Kópavogshrepp. Það var síðan 
gert 1948.

En varðandi skólamálin segir 
Þórður að skólastarf hafi hafist á 
Kópasvogssvæðinu í „Svarta skóla“. 
„Þetta var þannig að formlegt 
skólahald í Kópavogi hófst 1945 
undir merkjum Mýrarhúsaskóla á 
Seltjarnarnesi eða sem eins konar 
útibú frá þeim skóla enda Kópavogur 
þá hluti af Seltjarnarneshreppi. Fyrst 
var skólinn til húsa á Hlíðarvegi 9 sem 
seinna var Hlíðarvegur 11. Þessi skóli 
gekk undir nafninu „Svarti skóli“  því 
húsið var klætt svörtum tjörupappa 
eins og fram hefur komið. Skólinn 
starfaði þarna skólaárið 1945 – 1946 
en flutti þá í skólahúsnæði á Digra-
nesvegi 2 og var þar skólaárið 1946 – 
1947. Það var svo um haustið 1947 að 
skólinn flutti í nýbyggt verksmiðjuhús 
niður við Marbakka, þar sem Málning 

h/f var seinna til húsa“ segir Þórður 
og bendir á að þar hafi hann verið 
alveg fram til þess að nýr og glæsi-
legur skóli var tekinn í notkun í janúar 
1949. „Kópavogur verður sjálfstæður 
hreppur, Kópavogshreppur, árið 1948 
og var grunnskólinn því við Marbakka 
við stofnun hreppsins. En eins og fyrr 
segir fluttist hann í ársbyrjun 1949 frá 
Marbakka í nýtt og glæsilegt skólahús 

við Digranesveg. Nefndist skólinn 
fyrst Barnaskóli Kópavogs, síðar 
Barna og -unglingaskóli Kópavogs, því 
næst Kópavogsskólinn og að endingu 
Kópvogsskóli eins og hann heitir enn 
í dag“ sagði Þórður að lokum í sam-
talið við blaðið. Ritstjórn KÓPAVOGS 
þakkar Þórðir sérstaklega fyrir þennan 
fróðleik sem sýnir að sagan er ekki 
alltaf einföld. Að mörgu þarf að hugsa.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

fotspor.is

Mótorhjólamessan í Digraneskirkju annan í hvítasunnu:

Yfirfull kirkja og  
nær allir til altaris
-Sr. Gunnar Sigurjónsson sóknarprestur segir messuna hafa fest sig í sessi

Ég er afskaplega sáttur og 
ánægður með hvernig til tókst 
og andinn í kirkjunni var af-

slappaður og einlægur“ segir sr. 
Gunnar sem jafnframt er mikill mótor-

hjólamaður. Hann hefur staðið fyrir 
þessum messum með góðra manna 
aðstoð í sjö ár og aðsóknin að þessum 
messum hefur verið langt yfir það sem 
kirkjan tekur í sæti sem er um 320 

manns. „Það voru nú ríflega 350 manns 
í messunni og ég held ég megi segja að 
nær allir hafi gengið til altaris“ segir 
Gunnar. Hann segir margar ástæður 
vera fyrir því hversu vinsælar þessar 

messur eru. „Ég get nefnt sem dæmi að 
einn sem kom til altarisgöngu og sagði 
við mig: Get ég aðeins fengið brauðið 
– ég á í baráttu! Ég sagði að sjálfsögðu 
og bauð honum blessun að auki og þá 
var eins og áhyggjur úr andliti hans 
vikju fyrir þakklætissvip“ segir Gunnar. 
Hann segist ávallt verða að taka fram 
við upphaf messu að þessi guðþjónusta 
verði ekki með hefðbundnu sniði og 
þeir sem séu að leita að slíkri messu 
séu ekki á réttum stað þá stundina. „Ég 
tel bara rétt og eðlilegt að geta þessa 
við upphaf messunnar svo fólk viti að 
hverju það gengur til að forðast allan 
misskilning“ segir Gunnar.    

Hann nefnir til viðbótar að á 
þessum degi, degi mótorhjólames-
sunnar, selji Grillhúsið hamborgara 
sem þeir kalla „kraftaklerk“ og allur 
ágóði af sölu borgarans rennur til 
endurhæfingar Grensásdeildar. 
Ennfremur eru seldar vöfflur að 
messu lokinni og ágóðinn af þeirri 
sölu rennur til Hjálparstarfs kirkj-
unnar en að þessu sinni voru það 
mótorhjólamenn úr Hafnarfirði sem 
sáu um baksturinn. „Hér koma þvi 
saman mótorhjólamenn saman hver 
á sínum forsendum og láta gott af sér 
leiða“ sagði sr. Gunnar Sigurjónsson 
ánægður og stoltur hvernig til tókst.  

Sr. Gunnar Sigurjónsson í fullum vélhjólaskrúða við messu. Engin hempa í 
þetta sinn.  Mynd: Þórður Ingi Þeir voru glæsilegir mótorfákarnir við Digraneskirkju á mánudaginn. Mynd: Þórður Ingi

Þórður St. Guðmundsson form. Sögu-
félags Kópavogs.

Kópavogsskóli í dag.  Mynd: Kópavogsskóli
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Kópavogsþríþrautin heppnaðist vel
-íþróttin nýtur vaxandi vinsælda

Kópavogsþríþrautin fór fram 
í Kópavogi sunnudaginn 12. 
maí síðastliðinn.  Þetta var 

fyrsta þríþrautarmót ársins og heppn-
aðist það vel.  Fjöldi skráðra keppenda 
var 108 og þar af skiluðu 95 þeirra sér 
í mark.  Flestir af bestu þríþrautar-
mönnum landsins voru skráðir til leiks 
og var mikið fjör þegar skipt var á milli 
þrauta.  Hákon Hrafn Sigurðsson var 
fyrstur í mark í karlaflokki á tímanum 
36:48 og Birna Björnsdóttir var fyrst 
kvenna á tímanum 40:05.  Í þríþraut 
er keppt í 400 m sundi,  10,4 km hjól-
reiðum og 3,6 km hlaupi.   

Fjölskyldur fengu  
að spreyta sig
Á eftir aðalþrautinni var boðið upp á 
fjölskyldu- og barnaþraut.  Þar tóku 
fjölskyldur sig saman og kláruðu þraut-
ina í sameiningu  í helmingi styttri 
vegalengdum, 200 m sundi,  3,6 km 
hjólreiðum og 1,4 km hlaupi.  Fjöl-
skyldumeðlimir gátu skipt þrautunum 
á milli sín og dæmi eru um að þrír ætt-

liðir hafi tekið sig saman í þrautinni.   
Engin aldurstakmörk voru í þessari 
keppni og var ungmennum á aldrinum 
12 - 16 ára boðið að klára alla þrautina 
ein og óstudd.  

Kópavogsþríþrautin hefur síðustu ár 
verið vinsælasta þríþrautin sem haldin 
er.  Hún var fyrst haldin árið 1996 og 

svo óslitið frá árinu 2006.    Íþróttin 
nýtur vaxandi vinsælda og fjöldi þátt-
takenda hefur aukist mikið á milli 
ára.   Mótið telur til stiga í stigakeppni 
Íslands í þríþraut.   Það var Þríþrautafé-
lag Kópavogs, Þríkó sem stóð að þessu 
móti.

 LHÞ 

ævintýRi HúSmÓðuRinnaR

Júróvisjónpartýið mikla
Það hefur líklega ekki farið fram 

hjá mörgum að Júróvisjón var 
allsráðandi í síðustu viku.  

Undankeppni var haldin þar sem 
Ísland tryggði sér sæti í úrstlitunum 
við gífurlegan fögnuð.  Eins og öðrum 
sönnum Íslendingum sæmir fannst 
húsmóðurinni tilvalið að halda júró-
visjónpartý að þessu tilefni.  

Grillið notað  
eftir vetrarhvíld
Ekkert er betra en að taka fram grillið 
eftir langa vetrarhvíld og því voru 
lambalundir í maríneringu ásamt 
bökunarkartöflum fyrir valinu á 
matseðli kvöldsins.  Þar sem húsmóð-
irin er einstaklega fyrirhyggjusöm 
tók hún fram grillið tímanlega þetta 
laugardagssíðdegi og hreinsaði það 
vel.  Salatið var útbúið og köld sósa 
búin til úr sýrðum rjóma og krydd-
jurtum.  Húsmóðirin bar bakkann 
með kjötinu að grillinu og kveikti 
undir því.  Eða þar að segja, hún ætl-
aði að kveikja á því.  Sér til mikillar 
mæðu uppgötvaði húsmóðirin að 
gaskúturinn var galtómur.  

Þá var bara eitt í stöðunni, rjúka á 
næstu bensínstöð og skipta um kút.  
Hún tók krakkaskarann með sér sem 
ófær var að mestu um að bíða heima 
á meðan.  

Glerbakki í öreindum
Rúmum hálftíma síðar kom húsmóð-
irin heim á ný með fullan kút af gasi.  
Grilllyktin steig fljótt upp og óðum 
styttist í að söngvakeppnin myndi 
hefjast.  Kartöflurnar voru orðnar 
meyrar og rauðvínið komið í glas.  Í 
tilefni dagsins ákvað húsmóðirin að 
nota fallega glerbakkann sem tengda-
foreldrarnir gáfu henni í afmælisgjöf 
undir grillkjötið.  Kjötinu raðaði 
hún listilega á bakkann og gekk með 
hann að borðinu.  Húsmóðirin komst 
heldur fljótt að því að glerbakkinn 
fallegi var ekki sérlega vel hitaþol-
inn.  Því stuttu áður en lambalund-
irnar náðu að borðinu, splundraðist 
glerbakkinn í öreindir og kjötið datt 
í gólfið og var nú þakið glerflísum í 
bland við maríneringuna. 

Nú voru góð ráð dýr.  Kjötið gjör-
samlega ónýtt og snemmbúnu frétt-
irnar að klárast sem þýddi bara að 
óðum styttist í keppnina.  Liggjandi 
á fjórum fótum hreinsaði húsmóð-
irin upp gleragnir með annarri hendi 
og hringdi á pizzustað í nágrenninu 
með hinni.  Júróvisjónstefið gall við 
og þeystist stórfjölskyldan að sjón-

varpsskjánum svöng og spennt í senn.  
Bökunarkartöflunum voru gerð góð 
skil með köldu sósunni meðan fyrstu 
lög keppninnar ómuðu.  Að sjálfsögðu 
hafði húsmóðirin fjárfest í nokkrum 
snakkpokum eins og góðri húsmóður 
sæmir á þessu kvöldi og eftir kartöflu-
átið komu kartöfluflögurnar sér vel.  

Færni í skyndihjálp
Flatbökusendillinn birtist í gættinni 
á tólfta lagi og hrifsuðu afkvæmin 
kassana af honum.  Svo svöng voru 
blessuð börnin að þau tróðu hverri 
sneiðinni af fætur annarri upp í sig.  
Næst yngsta barnið hafði fylgst vel 
með eldri systkinunum hvernig hægt 
væri að troða sem mestu upp í sig 
í einu án þess að tyggja.  Því miður 
hafði þetta afkvæmi ekki þjálfað þessa 
færni sína mikið og því stóð nánast 
heil sneið í koki barnsins.  Húsmóð-
irin er fjölhæf og kann að sjálfsögðu 
skyndihjálp.  Heimlich-aðferðin hent-
aði því sérlega vel og með nokkrum 
kippum flaug flatbökusneiðin úr hálsi 
barnins og beint á rauðvínsglasið hálf-
fulla. 

Glasið hélst sem betur fer heilt, 
enda komið nóg af glerbrotum þetta 
kvöldið en rauðleiti vökvinn seytlaði 
frá borðinu og niður á gólf.  Fleiri 
tuskur voru teknar fram og  með 
skjótum hætti varð stofan hrein og fín 
á ný.  Magarnir voru  vel mettir þegar 
íslenska lagið ómaði loks stuttu síðar 
í takt við hrotur húsmóðurinnar sem 
lá steinsofandi í sófanum eftir þetta 
eftirminnilega og skemmtilega partý.   

Húsmóðirin deilir ævintýrum 
hversdagsins með lesendum blaðsins

Meðfylgjandi myndir tók Örn Sigurðsson á mótinu.
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Við erum
50 ára

 Í 50 ár hefur Efnissalan sérhæft sig í verslun
með spón, harðvið, límtré og ýmsu fleira

sem tengist íslenskum tréiðnaði.

www.efnissalan.is

Harðviður - Límtré - Spónn

Smiðjuvegi 9, 200 Kópavogur
Sími: 554-5400 - postur@efnissalan.is

Opnunartímar
Opið er alla virka daga

frá kl. 08:00 - 12:00

& 13:00 - 17:00

matuR og lífSStíll

Tex-mex 
kjúklinga-
réTTur

Hvað veiStu um bæinn þinn?
Bæjarheitið Kópavogur er dregið af samnefndri jörð sem var í eigu ríkissjóðs í byrjun tuttug-
ustu aldar en ríkissjóður leigði hana út ásamt annarri jörð í nágrenni hennar sem bar nafnið 
Digranes. Í kreppunni miklu í kringum 1930 var ætlunin að vinna bug á atvinnuleysi og því 
voru jarðirnar tvær teknar úr leigu og skv. nýbýlalögum 1936 var þeim skipt upp í nýbýli annars 
vegar og ræktunarbletti hins vegar. Með því hófst þéttbýlismyndun Kópavogs.

Svar:

hljóðlátar og rakastýrðar

Lausnir til að stýra raka

VIFTUR

www.viftur.is

Er rakastigið of hátt?

iNNiHaLD
600 g eldaður kjúklingur, rifinn 
niður eða skorinn í bita
1 dl buffalósósa (fæst í flöskum)
180 g salsasósa
1 dós nýrnabaunir, gjarnan 
maukaðar
200 g rifinn ostur
1 dl gráðaostur
170 g nachosflögur, muldar
 
yfir réttinn, ef vill:
½ rauðlaukur, smátt skorinn
ferskt kóríander, að smekk
niðursneitt avókadó

aðFerð 
Hitið ofninn í 200 gráður. Blandið 
kjúklingi og buffalósósu saman. 
Dreifið ½  af salsasósunni í 
botninn á eldföstu móti og 1/3 af 
nachosflögunum þar yfir. Setjið 
síðan kjúklinginn yfir allt saman, 
helminginn af rifnum osti þar yfir 
og síðan baunirnar. Stráið 1/3 
af flögunum ofan á og síðan af-
ganginum af salsasósunni og rifna 
ostinum. Sáldrið gráðaostinum yfir 
og því sem eftir var af flögunum. 
Einnig rauðlauk eða kóríander ef 
þið viljið. Bakið í um 20 mínútur. 
Berið fram með sýrðum rjóma og 
t.d. guacamole.

Æðislega góður réttur við allra hæfi 
og hentar í hvaða partí sem er. Ég 
veðja líka á að þetta eigi eftir að 
verða vinsæll föstudagsréttur á 
mörgum heimilum.

Fjórir bikarmeistaratitlar
í Karate til Breiðabliks
Karatedeild Breiðabliks náði 

góðum árangri í bikarmótum 
vetrarins og uppskáru fjóra 

bikarmeistaratitla.  Síðasta bikarmót 
Karatesambands Íslands fór fram í lok 
aprílmánaðar og þá var ljóst hvaða 
einstaklingar höfðu staðið uppi sem 
sigurvegarar þegar stig allra þriggja 
móta ársins höfðu verið lögð saman.  
Aðalheiður Rósa Harðardóttir varð 
Bikarmeistari kvenna og er þetta í 
fyrsta sinn sem Breiðablik vinnur 
þennan titil.  Í karlaflokki varð Heiðar 
Benediktsson í þriðja sæti sem er góður 
árangur í ljósi þess að hann keppir 
einungis í kata á bikarmótinu.

Á Grandprix bikarmótinu, sem ber 
heitið Bushidomótaröðin unnust þrír 
meistaratitlar, allir í kata. Laufey Lind 
Sigþórsdóttir varð í fyrsta sæti í flokki 

13 ára, Katrín Kristinsdóttir sigraði í 
flokki 14 ára og Davíð Freyr Guðjóns-

son vann í flokki 16 - 17 ára.  Glæsi-
legur árangur hjá Blikunum.   LHÞ

Nýr aðstoðarskólastjóri  
Snælandsskóla
Anna Mjöll Sigurðardóttir 

hefur verið ráðin aðstoðar-
skólastjóri Snælandsskóla. 

Hún hefur 33 ára reynslu af grunn-
skólastarfi, þar af 14 ár sem deildar-

stjóri og 1 ár sem aðstoðarskólastjóri 
í Snælandsskóla. 

Anna Mjöll hefur auk kennslu-
réttinda bæði diplomu og M. ed-próf 
með áherslu á stjórnun menntastofnana. 

Verðlaunahafar úr Karatedeild Breiðabliks.

Auglýsingasíminn er
578 1190
Netfang:

auglysingar@fotspor.is
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Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

fyrir íslenskar aðstæður 
SVALALOKANIR OG HANDRIÐ

•  lipur og þvingunarlaus opnun
•  viðhaldsfrítt 
•  vindlokun
•  skrölt frítt
•

•  henta íslenskum aðstæðum

Skemmuvegi 24 - 200 Kópavogi
Sími 554 2570 - smidjaheidars.is

í sundlaugum Kópavogs
Njóttu lífsins

kopavogur.is

Sund er dásamleg líkamsrækt, hvort 
sem þú vilt ná þér í holla hreyfingu, 
slökun og vellíðan í þægilegu umhverfi 
eða bara busla og skemmta þér! 
Sundlaug Kópavogs og Sundlaugin 
Versölum bjóða frábæra aðstöðu, 
vatnsrennibrautir og heita potta. 
Komdu í sund!
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Frá 1. maí er opið
virka daga: 06.30–22.00
um helgar: 08.00–20.00

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470

Sundlaugin Versölum 
Versölum 3 
Sími 570 0480

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
á adal.is

Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og eina í 
Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn taka á móti þér á 
þeim öllum. Hlökkum til að sjá þig!
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Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

Við getum minnt þig á þegar þú þarft að láta skoða bílinn 
á næsta ári. Skráðu þig á póstlistann hjá okkur þegar þú kemur með 
bílinn í skoðun og þú gætir unnið 200 lítra eldsneytisúttekt.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900 

Í sumar mun Breiðablik bjóða upp á 
ævintýranámskeið, knattspyrnuskóla, 
körfuboltaskóla, karatenámskeið og 
frjálsíþróttanámskeið á félagssvæði 

Breiðabliks í Smáranum. 
Að þessu sinni eru námskeiðin byggð

 þannig upp að auðvelt er að samræma 
námskeiðin og búa til dagskrá sem 

hentar hverjum og einum, 
en skipulögð dagskrá er 

frá kl. 08:00 - 17:00 alla virka daga. 
Jafnframt bíður sunddeildin uppá 

sundnámskeið í Kópavogs- og Salalaug. 

Skráning og nánari upplýsingar
 á breidablik.is

Sumarnámskeið
Breiðabliks



Einstaklingskort
Skemmtilegakortið 20I2+

=

Einstaklingskort

2013

Sundlaugar
Söfn
2 fyrir 1
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Sögufélag Kópavogs  „Ekkert er einskis virði“ - molar úr sögu Kópavogs

Sögufélag Kópavogs og Bæjarblaðið
KÓPAVOGUR hefja samstarf 
Þó sagan sé oft á tíðum beint 

fyrir framan okkur gerist það 
alltof oft að menn hafa ekki 

hugmynd um það“ sagði vitur maður 
eitt sinn. Það er því ánægjulegt greina 
frá því, að á dögunum áttu ritstjórar 
Bæjarblaðsins KÓPAVOGS fund með 
stjórnarmönnum úr Sögufélagi Kópa-
vogs. Tilgangurinn var tvíþættur. Að 
koma til móts við þann gríðarmikla 
áhuga sem er í dag á sögulegri þekk-
ingu fólks á nærumhverfi sínu. Og hins 
vegar að efla söguþekkingu bæjarbúa 
og annarra áhugamanna.

 Því er þetta samstarf sérlega ánægju-
legt og Kópavogi til sóma að eiga sögu-
félag sem aflar og gætir sögulegra 
gagna í samstarfi Héraðskjalasafn bæj-
arins.  Sögufélagið verður með pistla í 
hverju blaði þar sem ljósi er brugðið 
á sögu Kópavogs í máli og myndum. 

Þórður St. Guðmundsson formaður 
Sögufélags Kópavogs segir áhuga bæj-
arbúa á sögu bæjarins vera mikinn og á 
fræðslufundum félagsins hafi aðsóknin 
verið góð: „Já því er ekki að neita að 
við höfum fengið á fundi um og yfir 
200 manns sem er afar ánægjulegt en 
sýnir um leið áhugann á sögu bæjarins“ 
segir Þórður. 

„Það er því ánægjulegt að Sögufélag 
Kópavogs fái að vera með reglulega 
pistla um ýmislegt sem tengist sögu 
bæjarfélagsins og félagið hefur þegið 
þetta boð með  þökkum“ segir Þórður. 

Stofnun og starfsemi 
Sögufélagsins
 „Á Kópavogsdögum fyrir rúmum 
tveimur árum,  á 56 ára afmælisdegi 
Kópavogskaupstaðar, var haldið mál-
þing um örnefni og sagnir er tengj-
ast bæjarfélaginu. Í umræðum í lok 
málþingsins kom fram sú hugmynd að 
nú væri rétti tíminn til að stofna félag 
sem hefði þann tilgang að safna saman 
og halda utanum sagnir og fróðleik er 
tengist sögu bæjarfélagsins ásamt því 
að stuðla að varðveislu minja í bæjar-
landinu“ segir Þórður. 

Hann bætir við að boðað hafi verið 
til stofnfundar 17. nóvember 2011  
með dreifbréfi til um 180 valinkunnra 
einstaklinga sem lengi höfðu búið í 
Kópavogi en þeir voru jafnframt beðnir 
að bera út boðskapinn og taka með 
sér gesti. „Fundurinn var síðan haldin 
í Safnaðarheimili Kópavogskirkju og 
mættu 85 manns. Á fundinum voru 
samþykkt lög fyrir félagið og  valinn 
undirbúningshópur sem starfa skyldi 
fram að aðalfundi sem halda skyldi 
fljótlega á árinu 2012“.

Fyrsti aðalfundurinn var síðan 
haldinn  8. mars 2012 í fundarsal 
Menntaskólans í Kópavogi. Fundar-
sókn var mjög góð, ekki síðri en á 
undirbúningsfundinum. Á aðalfund-
inum var undirbúningshópurinn 
kjörin í fyrstu  stjórn félagsins. Stjórnin 
skipti með sér verkum  og ákveðið var 

að Þórður St. Guðmundsson yrði eins 
konar verkstjóri stjórnar eða formaður, 
Arndís Björnsdóttir ritari, Ólína 
Sveinsdóttir gjaldkeri og  Frímann 
Ingi Helgason og Gunnar Svavarsson 
meðstjórnendur. Þessi stjórn var svo 
endurkjörin þann 2. febrúar s.l.

Héraðskjalasafnið  
er öflugur bakhjarl
Þórður segir að frá upphafi hafi Hér-
aðskjalasafn Kópavogs verið félaginu 
öflugur bakhjarl og veitt því margvís-
lega aðstoð. Bæjaryfirvöld hafa einnig 
starfað með félaginu og stutt það á 
margvíslegan hátt. „Það hefur verið 
líflegt og umfram allt skemmtilegt fé-
lagsstarf það rúma ár sem félagið hefur 
starfað. Helstu viðfangsefni hafa verið 
spjallfundir með myndasýningum og 
fróðlegum fyrirlestrum m.a um Kópa-
vogsjörðina, byggingu Félagsheimil-

isins, hernámsárin og fleira er tengist 
bæjarbragnum á frumbýlisárunum. 
Fróðlegar sögugöngur hafa verið farnar 
um land Digranesbæjar, Víghólasvæðið 
og í Leirdalinn“ segir Þórður. 

Hann bætir við að það sé gaman 
að segja frá því að félagið, ásamt 
starfsmönnum Héraðsskjalasafnsins, 
hafi staðið fyrir hátíðarhöldum s.l. 
sumar þegar minnst var 350 ára af-
mælis Kópavogsfundarins. Á Kópa-
vogsdögunum nú í maí   var gengið 
um  miðbæjarsvæðið frá Kópavogs-
skóla að  Hamraborg og Hálsatorgi og 
aftur austur.  

Félagið stendur að útgáfu smárita 
í samvinnu við Héraðsskjalasafnið.  
Komið er út ritið Minningar af Kárs-
nesi og nú er verið að leggja lokahönd 
á rit sem fjallar um hernámsárin í 
Kópavogi. Ritið er tekið saman af 
Friðþóri Eydal og er það  fróðleg lesn-
ing með fjölmörgum myndum. Öflugt 
fræðslustarf fyrir skóla og félagasamtök 
í bænum er eitt af hlutverkum félagsins. 

„Segja má  að nú hafi  Kópavogsbúar 
áttað sig á því hvað saga þessa unga 
bæjarfélags er að mörgu leyti merkileg“ 
segir Þórður. 

Sögufélagið er með heimasíðuna 
www.vogur.is  og þar hægt er að fá upp-
lýsingar og skrá sig í  félagið. Einnig er 
hægt að hafa samband við stjórn eða 
Héraðsskjalasafnið. Félagið  er virkur 
þátttakandi á Facebook. Fjölmargar 
myndir og frásagnir eru að finna á 
þessum samskiptavefum. Félagið 
hefur einnig hafið virkt samstarf við 
þá prentmiðla sem þjóna bæjarfé-
laginu. Þannig er hægt að ná til allra 
aldurshópa.

Nú eru vel á þriðja hundrað manns 
skráð í félagið og hefur þátttaka í sögu-
ferðum og  mynda-  og fræðslufundum 
verið með ágætum.Næsta formlega 
verkefni félagsins er söguferð um upp-
sveitir Kópavogs, m.a um Lækjarbotna, 
Sandskeið og hluta Bláfjallasvæðis . 
Áformað er að sú ferð verði 20. júlí 
í sumar.

east.is

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Flott föt fyrir 
flottar konur 

Stærðir 38-58

Stjórn Sögufélags Kópavogs talið frá vinstri, aftari röð: Frímann Ingi Helgason, 
Gunnar Svavarsson og Þórður St. Guðmundsson. Fremri röð: Ólína Sveinsdóttir 
og arndís Björnsdóttir. Mynd: Gunnar Marel.

Mynd frá 1959. Tekin af skyggni Félagsheimilis Kópavogs á Sumardaginn fyrsta það ár. Á myndinni sjást hús við 
Neðstutröð og Digranesveg. Hátíðarhöldin fóru fram við vesturhlið félagsheimilisins sem þá var í byggingu og 
skyggnið notað sem leiksvið. Þá var Leikfélag Kópavogs tveggja ára og lagði til  atriði á hátíðahöldunum. Ljósmyndari 
er óþekktur en ábendingar þar um eru vel þegnar. Senda má upplýsingar á kopa@vogur.is.



Nokkrar staðreyndir um ferðamannabæinn Akureyri: 
Menning: Fjöldi viðburða og hátíða, skemmtileg söfn og gallerí, tónleikar og óvæntar uppákomur. 

Afþreying: Sundlaugar, líkamsræktarstöðvar, heilsulindir, kvikmyndahús, skemmtistaðir, keilusalur, 
       gönguferðir, siglingar, reiðtúrar, veiði, óvissuferðir, Grímsey, Hrísey og útivistarsvæðið í Kjarnaskógi.

Gisting:  Hótel, gistiheimili, íbúðir, bústaðir, auk sveitahótela í næsta nágrenni. 

Matur og drykkur: Úrval kaffihúsa og veitingastaða, matur úr Eyjafirði.

Verslun: Fjölbreytt og gott úrval verslana í miðbænum, á Glerártorgi og víðar. 
    Stuttar vegalengdir, frítt í strætó og frítt í bílastæði - munið bílastæðaklukkurnar.  

 

Sumar á Akureyri!
Einstök upplifun fyrir alla fjölskylduna í sannkallaðri ævintýraferð. 

Verið hjartanlega velkomin! 
www.visitakureyri.is 



HTH er metnaðarfullt danskt fyrirtæki sem sérhæ�r sig í framleiðslu 
á innréttingum í eldhús og baðherbergi – auk fataskápa.

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 
hönnun og danskt handverk eftirsótt og mikils metið um heim allan.

Komdu og upplifðu af eigin raun þá snilld, þegar saman fer listræn 
sýn hönnuða, nákvæmar og framúrstefnulegar lausnir, framleiðsla 
sem stenst fyllilega allan samanburð og uppfyllir ströngustu gæða- 
og umhver�sstaðla.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8 og kynnist því nýjasta og 
�ottasta í eldhúsinnréttingum frá HTH – og því heitasta í AEG 
eldhústækjum. Við hönnum án skuldbindinga fyrir þig tillögur að 
nýja draumaeldhúsinu þínu og gerum þér  frábært verðtilboð.

ELDHÚSIÐ ER HJARTA HEIMILISINS

ELDHÚSDAGAR

20%
afsláttur af öllum HTH innréttingum í maí!

20%
afsláttur af

hágæða AEG
eldhústækjum*

*með kaupum á HTH eldhúsinnréttingum

LÁGMÚLA 8 ·  REYK JAVÍK ·  2.  HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821

í ORMSSON

Opið:  VIRKA DAGA FRÁ KL. 10-18
Sjá: ormsson.is/innrettingar/


