Biðlistar eftir
sálfræðiþjónustu

Bragðarefurinn vinsælastur hjá Brynjuís
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Bókasafnið opnar
eftir endurbætur
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TENNISÆFINGAR
FYRIR 13-18 ÁRA
byrjendur í sumar
virka daga kl. 16.30-18
Upplýsingar & skráning í síma
564 4030 og á tfk.is

Tennisfélag Kópavogs

BYRJENDANÁMSKEIÐ Í
TENNIS FYRIR FULLORÐNA
eru að hefjast
Skráning stendur yfir í síma
564 4030 og á tennishollin.is

Hreyfingin
er mitt geðlyf
B

jarney Bjarnadóttir hefur kennt í
Sporthúsinu frá opnun þess fyrir
fjórtán árum og lítur á það sem sitt
annað heimili. Hún fór nýverið í fyrirbyggj-

andi brjóstnám vegna þess að hún er með
stökkbreytt BRCA2-gen, en hún missti móður
sína úr brjóstakrabbameini í fyrra. Móðurmissirinn var ekki síst sár vegna þess að sonur

Bjarneyjar hefur aldrei hitt föður sinn og kallaði ömmu sína líka mömmu. Faðir drengsins
vildi ekki gangast við honum en Bjarney er
nýbúin að vinna faðernismál gegn honum.
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Bæjarfulltrúar
birta fjárhagslega hagsmuni
opinberlega

B

æjarstjórn Kópavogs samþykkti á þriðjudag einróma
með öllum greiddum atkvæðum tillögu Samfylkingarinnar
að skráðir verði fjárhagslegir hagsmunir bæjarfulltrúa og þeir birtir á
vef bæjarins.
Á fundi bæjarstjórnar var bæjarritara og bæjarlögmanni falið að
vinna drög að reglum um skráningu
fjárhagslegra hagsmuna bæjarfulltrúa og trúnaðarstarfa þeirra, innan

og utan bæjarstjórnar og skila til forsætisrnefndar sem leggi fullbúnar tillögur fram við bæjarstjórn.
Almenningur hefur kallað eftir
gagnsæi þegar kemur að hagsmunaskráningu kjörinna fulltrúa í kjölfar
umfjöllunar um Panamaskjölin svonefndu eftir gagnaleka frá lögmannstofunni Mossack Fonseca. Fleiri
sveitarfélög hafa farið þessa leið að
undanförnu, til að mynda Garðabær.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ
Menntasvið

· Karlkyns starfsmaður í Sundlaug Kópavogs
Leikskólar

· Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í
leikskólann Efstahjalla

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf
· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein
· Leikskólakennari í leikskólann Baug
Grunnskólar

· Skólaliði í dægradvöl í Kópavogsskóla
· Dönskukennari í Kópavogsskóla
· Umsjónarkennari á miðstigi í Snælandsskóla
· Skólaliði eða stuðningsfulltrúi í
Hörðuvallaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og
nánari upplýsingar.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Sálfræðingarnir sem starfa við heilsugæslurnar Hvamm og Hamraborg þjóna aðeins börnum undir 18 ára aldri og fjölskyldum
þeirra. Á hvorri stöð um sig er sálfræðingur í hálfu starfi.
Mynd úr safni

Yfirlæknir heilsugæslunnar Salahverfi segir að stefnt sé að því að auglýsa eftir sálfræðingi til starfa með haustinu. Aldrei hefur sálfræðingur starfað á heilsugæslustöðinni, sem er einkarekin, og ekki hefur verið kveðið á um það í þjónustusamningi hennar að bjóða upp á sálfræðiþjónustu. Heilsugæslan Hamrahlíð og
heilsugæslan Hvammi eru hvor um sig með sálfræðing í hálfu starfi. Biðlistar eru
gríðarlegir.

Biðlistar eftir
sálfræðiþjónustu
hjá heilsugæslunni

B

öðvar Örn Sigurjónsson,
yfirlæknir heilsugæslunnar
Salahverfi, segir að auglýst
verði eftir sálfræðingi með haustinu.
Þetta er verður í fyrsta skipti sem sálfræðingur tekur til starfa á stöðinni.
Heilsugæslan Salahverfi er ekkert
einsdæmi þegar kemur að því að hafa
ekki sálfræðing á stöðinni.
Sem stendur er sálfræðingur í 50%
starfi við heilsugæsluna Hvammi
og sálfræðingur í 50% stöðu við
heilsugæsluna Hamraborg. Vegna
gríðarlegs álags ná þessir sálfræðingar
aðeins að sinna börnum undir 18 ára
aldri og fjölskyldum þeirra. Þar eru
mæðravernd og ungbarnavernd meðtaldar. Þrátt fyrir að sálfræðingarnir
sinni aðeins þessum takmarkaða hópi
eru langir biðlistar.
Kristjana Kjartansdóttir, yfirlæknir
heilsugæslunnar Hamraborg, segir

mikinn vilja vera til þess að auka sálfræðiþjónustuna en ekki hafi fengist
fjármagn til þess.
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra sagði í byrjun þessa árs að
meira fé verði veitt inn í heilsugæsluna
á höfuðborgarsvæðinu á næsta ári, og
þjónustan verði á breiðari grunni. Gert
sé ráð fyrir að sálfræðingar verði starfandi á öllum heilsugæslustöðvunum.
Ingibjörg Sveinsdóttir, sálfræðingur
við heilsugæsluna Fjörð í Hafnarfirði,
hefur mjög talað fyrir því að boðið
sé upp á sálfræðiþjónustu á öllum
heilsugæslum. Hún bendir á að geðheilbrigðisþjónusta sé sjálfsagður
þáttur í heilbrigðisþjónustu, enda vart
hægt að hugsa sér heilsu á heildrænan
hátt með því að undanskilja geðheilsu.
Hún hefur áhrif á fjölmarga þætti
heilsu okkar og rannsóknir benda til
þess að þriðjungur þeirra sem leita

til heilsugæslu glími við tilfinningavanda. Því sé áríðandi að þessum
þörfum okkar sé mætt.
„Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður fólks til að sækja sér heilbrigðisþjónustu og því er eðlilegt að
heilbrigðisstarfsfólk á heilsugæslum
veiti ýmiskonar almenna geðheilbrigðisþjónustu. Sálfræðingar eiga
þar af leiðandi fullt erindi á vettvang
heilsugæslu,“ segir hún.
„Sálfræðingar veita þýðingarmikla og áhrifaríka geðheilbrigðisþjónustu sem nýtist ekki einungis
í meðferðarvinnu á heilsugæslum
heldur líka í þverfaglegu samstarfi,
forvörnum, fræðslu og eftirfylgd.
Þjónustuþörfin er slík og þjóðhagslegur ábati sömleiðis, að skynsamlegt er að bjóða upp á þjónustu
sálfræðinga á heilsugæslum, “ segir
Ingibjörg.

Fegrum Kópavog saman
– átak til vorhreinsunar

Í

búar í Kópavogi eru hvattir
til að leggja Kópavogsbæ lið í
vorhreinsun á bæjarlandi, sem
skipulögð er við lóðir grunnskólanna í
bænum laugardaginn 16. apríl, mánudaginn 18. apríl og þriðjudaginn 19.
apríl.
Fegrum Kópavog saman er heiti
átaksins sem verður hrint af stokkunum í dag, laugardag, í Kársnesskóla,
Snælandsskóla og Kópavogsskóla.
Tekið verður til á skólalóðunum og í
hverfunum í kring frá klukkan 11 til
13.30. Ruslapokar og gámar verða á
staðnum auk þess sem boðið er upp
á léttar veitingar. Það er nýbreytni hjá
Kópavogsbæ að leita liðsinnis íbúanna
í árlegri vorhreinsun bæjarins. „Við
ætlum að taka höndum saman og
hreinsa bæinn eftir veturinn,“ segir
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri, sem
ætlar að taka þátt í hreinsuninni í dag.
Mánudaginn 18. apríl verður
vorhreinsun kringum Álfhólsskóla,

Smáraskóla og Lindaskóla frá 16.30
til 19. Þriðjudaginn 19. apríl verður
svo hreinsað kringum Salaskóla,
Hörðuvallaskóla og Vatnsendaskóla
frá 16.30 til 19.
Að venju hirðir Kópavogsbær
garðaúrgang bæjarbúa. Sú hreinsun
fer fram dagana 18. apríl til 6. maí.
Hirðing er venju samkvæmt skipulögð eftir hverfum, og er röðin þessi:
Vestur- og Austurbær 18. -22. apríl,
Smára-, Linda- og Salahverfi 25. -28.
apríl, Kórar, Hvörf og Þing 2. -6. maí.
Íbúar eru beðnir að setja garðaúrgang
utan við lóðarmörk í pokum og binda
greinaafklippur í knippi. Tekið skal
fram, að hirðing á ekki við lausan
jarðveg, timbur, málma og spilliefni.
Þá er unnið að hreinsun gatna og
stíga í bænum eftir veturinn og stefnt
að því að henni ljúki í apríl.
Það er nýbreytni hjá Kópavogsbæ
að leita liðsinnis íbúanna í árlegri vorhreinsun bæjarins

Mynd/Kópavogsbær

Vorhreinsun í Kópavogi
16., 18. og 19. apríl 2016
snældkóli
lau 16. apríl
kl.11-13.30

kársnskóli (þghó)
lau 16. apríl
kl.11-13.30

kópavogkóli
lau 16. apríl
kl.11-13.30

smárаkóli
Mán 18. apríl
kl.16.30-19

álfhólkóli (digr)
Mán 18. apríl
kl.16.30-19

ldаkóli
Mán 18. apríl
kl.16.30-19

vatnsdаkóli
þri 19. apríl
kl.16.30-19

salаkóli
þri 19. apríl
kl.16.30-19
hörðuvaаkóli
þri 19. apríl
kl.16.30-19

Gerum góðan bæ betri með sameiginlegu
hreinsunarátaki á bæjarlandi. Ungir sem aldnir eru
hvattir til að mæta við grunnskóla Kópavogs
og taka til hendinni með starfsmönnum bæjarins.
Ruslapokar og gámar verða við skólana fyrir úrgang.
Grill og gaman fyrir alla þátttakendur.
Sjáumst í hverfinu!
Nánari upplýsingar www.kopavogur.is. Fylgist líka
með Kópavogsbæ á Facebooksíðu bæjarins.
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LEIÐARI

Sálfræðiþjónusta
er grunnþjónusta
Kæru íbúar Kópavogs.
Bæjarblaðið Kópavogur hefur nú göngu sína að nýju eftir nokkurt hlé.
Þetta er blað fyrir íbúa bæjarins, þetta er blað um þá, þetta er blað um
hvað eina sem vekja mætti áhuga. Hér munu birtast skemmtileg viðtöl,
en líka erfið viðtöl, fréttir sem fá okkur til að verða
aðeins bjartsýnni en líka fréttir sem gera okkur ef
til vill eitthvað svartsýnni um stund. Hér verður
fjallað um hvers kyns spennandi viðburði og allt
það sem enginn má missa af. Síðan verður eiginlega
allt þarna á milli.
Hér í þessu fyrsta blaði kennir ýmissa grasa.
Kjarnakonan Bjarney Bjarnadóttir er í forsíðuviðtali
þar sem hún segir frá því hversu mikilvægt er að
takast á við áföll á jákvæðan og uppbyggjandi hátt.
Hún hefur reynt fleira en flestir á stuttum tíma; missti móður sína úr
krabbameini, fór í fyrirbyggjandi brjóstnám og vann erfitt faðernismál
gegn barnsföður sínum sem hefur aldrei viljað hitta barnið. Bjarney er
mikil íþróttakona og þegar henni finnst tilveran hvíla þungt á sér þykir
henni best að taka góða æfingu eða fara í fjallgöngu.
Bókasafnið í Kópavogi hefur verið lokað að undanförnu en verður
opnað að nýju á mánudag, sama dag og Ormadagar hefjast. Hér í blaðinu
má sjá myndir fyrir og eftir endurnýjun á bókasafninu. En sjón er sögu
ríkari, og þrátt fyrir þessar fínu myndir hvetjum við bæjarbúa til að líta
inn og skoða breytingarnar með eigin augum.
Við greinum frá því að gríðarlegir biðlistar eru eftir sálfræðiþjónustu
á heilsugæslustöðvum bæjarins. Einn sálfræðingur er í hálfu starfi á
heilsugæslustöðinni Hvammi, annar er í hálfu starfi við heilsugæslustöðina Hamraborg, og þrátt fyrir að þeir sinni aðeins börnum yngri en 18
ára eru biðlistarnir endalausir. Til stendur að auglýsa með haustinu eftir
sálfræðingi til starfa við heilsugæsluna í Salahverfi, en þar hefur enginn
sálfræðingur verið.
Staðan er ekki nógu góð. Við þurfum fleiri sálfræðinga og við þurfum
sálfræðinga í fullu starfi. Sálfræðiþjónusta er grunnþjónusta, svo einfalt
er það.
Við ljúkum þessari viku með þessu fyrsta blaði, en það næsta kemur
út eftir tvær vikur. Ekki vera feimin að hafa samband!
Erla Hlynsdóttir

Mynd/Kópavogsbær

Vinnuskólinn opnar
fyrir umsóknir

O

pnað hefur verið fyrir umsóknir
í Vinnuskóla Kópavogs. Allir
unglingar sem búsettir eru í Kópavogi
og verða fjórtán til sautján ára á árinu
fá vinnu í Vinnuskólanum. Boðið er
upp á þá nýbreytni að þessu sinni,
til hagræðingar fyrir nemendur, að
allir geta valið sér vinnutímabil. Þetta
kemur fram á vef Kópavogs.
Undanfarna áratugi hefur Kópavogsbær boðið unglingum í elstu
bekkjum grunnskóla störf í vinnu-

skóla og hafa margir Kópavogsbúar
stigið þar sín fyrstu skref á vinnumarkaði.
Helstu verkefnin eru snyrting og
fegrun bæjarins en elstu unglingunum
býðst einnig að vinna við aðstoðarstörf
hjá ýmsum stofnunum og félögum í
bænum. 900 nemendur tóku þátt í
vinnuskólanum síðastliðið sumar.
Sigurjón Emil, Ísak Dan, Audrius
og Runólfur Bjarki í Vinnuskólanum
í Kópavogi sumarið 2014.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 11.500
EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Í KÓPAVOGI

Fyrir hverja er gott
að búa í Kópavogi?

S

amfélög nútímans eru í stöðugri
þróun og eru fólksflutningar á
milli ríkja eitt helsta einkenni
þeirrar þróunar. Fólksflutningar eru
hins vegar ekki nýtt fyrirbæri og geta
ástæðurnar fyrir þeim verið margvíslegar. Með fólksflutningum verða
breytingar á uppruna fólks innan
samfélaga, tungumálin verða fleiri,
menningin fjölbreyttari og trúarbrögðin mörg. Íslenskt samfélag er
ekki undanskilið þessari þróun og
hefur Ísland um tíma verið skilgreint
sem fjölmenningarsamfélag.
Hugtakið fjölmenningarlegt samfélag er skilgreint sem samfélag þar
sem fjölbreytni ríkir, þar sem fólk af
mismunandi uppruna eða menningarsvæðum býr saman í einu samfélagi,
ber virðingu fyrir hvert öðru og hefur
samskipti sín á milli. Eðlilegt er að í
slíku samfélagi fái allir hópar að halda
sinni eigin menningu, tungumáli og
einkennum en tileinki sér á sama tíma
ríkjandi menningu.
Fjölmenning á Íslandi á sér fremur
stutta sögu. Þrátt fyrir það eru hátt í
10% af íslensku þjóðinni skilgreind
sem innflytjendur og fleiri en 100
þjóðabrot er að finna á Íslandi. Þrátt
fyrir það virðist sem enn í dag sé ekki
gott að segja hvort Íslendingar séu tilbúnir til þess að innlima innflytjendur
í ímynd þjóðarinnar.
Í skýrslu frá árinu 2008 sem fjallaði meðal annars um ímynd Íslands

Höfundur er
Sema Erla Serdar
formaður Samfylkingarinnar í
Kópavogi og frambjóðandi til
varaformanns Samfylkingarinnar

ræddu þátttakendur í rannsókninni
m.a. um innflytjendur og eftir því sem
fram kemur í skýrslunni var enginn af
þátttakendunum sem sá innflytjendur
sem hluta af ímynd þjóðarinnar heldur
frekar sem innrás sem þurfti að verjast
til að Íslendingar héldu sérstöðu sinni.
Síðan þá hefur innflytjendum á Íslandi
fjölgað og umræðan um málefni innflytjenda harðnað í samræmi við það.
Það er ekkert sem bendir til þess að
fólksflutningar muni minnka á næstu
árum. Líklegra er, í ljósi aukinna átaka,
borgarastyrjalda og ofbeldis í heiminum, að fólksflutningar muni halda
áfram að aukast. Það er því mikilvægt
að hjálpast að, taka vel á móti þeim
sem hingað koma og gera okkar besta
til þess að tryggja að allir sem hér eru

fyrir og þeir sem hingað koma verði
virkir þátttakendur í samfélaginu. Þar
skipta móttökurnar mestu máli.
Gott aðgengi að upplýsingum og
ráðgjöf er grundvöllurinn fyrir því að
verða virkur þátttakandi í samfélaginu.
Ábyrgð þeirra sem stjórna er því mikil
þegar kemur að því að tryggja að þeir
sem hingað koma geti tileinkað sér
ríkjandi hefðir og venjur, reglur og
skyldur. Ljóst er að mun betur megi
gera í þeim málum í Kópavogi.
Það er mikilvægt að bæjarstjórn
Kópavogs bæti strax aðgengi íbúa af
erlendum uppruna að upplýsingum
um almenna þjónustu sem bærinn
veitir, t.d. er varðar leik- og grunnskóla, húsaleigubætur, íþrótta- og
tómstundastarf fyrir börn og atvinnuleit. Þar skiptir heimasíða
bæjarins sköpum en í dag er stöða
upplýsingamála fyrir innflytjendur
ábótavant. Þýða þarf meira af upplýsingum og bæta þarf við fleiri tungumálum.
Það er íslensku samfélagi til gæfu
að hingað flytjist fólk til þess að
finna starfskröftum sínum, hugviti
og hæfileikum farveg. Þátttaka nýrra
íbúa er mikilvæg fyrir samfélagið í
heild sinni og því er mikilvægt að leita
leiða til að jafna stöðu einstaklinga og
hópa í fjölmenningarlegu samfélagi og
stuðla þannig að félagslegu jafnrétti og
réttlæti. Að bæta úr aðgengi á upplýsingum og ráðgjöf er góð byrjun.

Björgunarmiðstöðin í Kópavogi er við Kópavogshöfn, að Bakkabraut 4.

Starf Hjálparsveitar
skáta í Kópavogi
H
jálparsveit skáta í Kópavogi
(HSSK) verður 47 ára í haust
og er hún ein af öflugustu
björgunarsveitum landsins. Í björgunarmiðstöð sinni á sveitin og rekur
gríðarlega öflugan tækjabúnað af fullkomnustu gerð. Bátar, vélsleðar, jeppar,
fólksflutningabílar, dráttarvél, snjóbíll
og vörubíll. Björgunarmiðstöðin er
samt ekki bara tækjageymsla. Þar er
stjórnstöð sveitarinnar, verkstæði, æfingaraðstaða, kennslu- og fundarsalur
og félagsheimili, svo eitthvað sé nefnt.
Á bak við öll þessi tæki og tól standa
síðan félagar HSSK. Fullgildir meðlimir
sveitarinnar eru nú komnir yfir 400
frá upphafi og af þeim eru ríflega 200
starfandi.
Starf stórrar björgunarsveitar er
gríðarlega mikið og fjölbreytt. Af liðlega 200 starfandi félögum eru um 100
á útkallslista. Á hverju ári skila félagar
sveitarinnar á milli 18 og 20 þúsund

Höfundur er
Magnús Hákonarson,
félagi í Hjálparsveit skáta
í Kópavogi

vinnustundum í sjálfboðavinnu. Á síðasta starfsári fækkaði aðgerðum um
23% en það er í fyrsta skipti í nokkur
ár sem aðgerðum hefur fækkað. Þrátt
fyrir fækkun aðgerða fjölgaði vinnustundum félaga í sveitinni um 13%
milli ára.
Hjálparsveitin tók í notkun nýjan

íslenskan björgunarbát á starfsárinu.
Um er að ræða bát sem smíðaður er
af bátasmiðjunni Rafnari í Kópavogi.
Hann fór í sína fyrstu aðgerð tæpum
klukkutíma eftir að hann var settur á
útkallslista, en aðgerðum á sjó fjölgaði
um 67% milli ára.
Í hugum margra snýst starf björgunarsveita enn um leit að týndum
rjúpnaskyttum á haustin. Í dag eru
breyttir tímar. Langflestar aðgerðir
sveitarinnar eru á höfuðborgarsvæðinu, eða um 70%. Aukinn fjöldi ferðamanna og ævintýraferðamennska hafa
síðan kallað á tæknilega erfiðari aðgerðir við erfiðari aðstæður.
Þegar þetta er skrifað stendur fyrir
dyrum aðalfundur sveitarinnar, þar
sem níu nýir félagar sem klárað hafa
18 mánaða nýliðaþjálfun koma inn í
sveitina og bætast þá við hina rúmlega 400 sem skrifað hafa undir eiðstaf
hennar.

Bókasafn
Kópavogs
býður gesti sína
velkomna á nýtt
og betra bókasafn
í Hamraborg
mánudaginn
18. apríl kl. 10:00.
10% kynningarafsláttur af öllum varningi
nýrrar safnbúðar 18.–23. apríl.
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Ormadagar, barnamenningarhátíð Kópavogs, hefjast á mánudag og þann sama dag opnar Bókasafnið í Kópavogi eftir endurbætur. Barnadeild
safnsins hefur verið flutt af þriðju hæð og niður á þá fyrstu. Nýr barnabókavörður tók við deildinni í vor og hefur hún lagt mikið í að deildin sé
aðgengileg og spennandi.

Gríðarlegar endurbætur á bókasafninu

O

rmadagar, barnamenningarhátíð Kópavogs, hefjast
á mánudag, þann 18. apríl, og
verður leikskólabörnum í Kópavogi
boðið þá vikuna að koma og taka þátt
í lista- og fræðslusmiðjum í menningarhúsum bæjarins. Tónlistarskóli
Kópavogs og nemendur hans taka
einnig þátt í hátíðinni.
Þema Ormadaga er að þessu sinni
ferðalög. Börnin kynnast meðal annars
tónlist og dansi frá ýmsum löndum,
ólíkum hljóðfærum, farfuglum og
fleira. Ókeypis er inn á alla viðburði.

Menningarhúsin taka þátt

Ormadagar ná hámarki á sumardaginn
fyrsta. Þá verða menningarhúsinu í
Kópavogi opin - Bókasafn Kópavogs,
Náttúrufræðistofa Kópavogs, Tónlistarsafn Íslands og Gerðarsafn - og
bjóða fjölbreytta menningardagskrá
fyrir börn á öllum aldri kl. 11 – 17.
Þetta er í fyrsta sinn sem menningarhúsin í Kópavogi verða með skipulagða
dagskrá á þessum upphafsdegi sumars.

Hún er hluti af Ormadögum og má
nálgast hana í heild á vef Kópavogsbæjar.
Breytingar hafa staðið yfir á
Bókasafninu í Kópavogi síðustu daga
og vikur og verður það aftur opnað á
ný á mánudag, sama dag og Ormadagar
hefjast. Allir hlutar safnsins hafa verið
færðir um set, gólf hafa verið pússuð
og veggir málaðir. Ein helsta breytingin
er að barnadeild safnsins hefur flutt sig
af þriðju hæðinni niður á þá fyrstu.

Pétur og úlfurinn

Á sumardaginn fyrsta verða tveir viðburðir á bókasafninu. Milli lukkan
hálf tvö og fjögur verða nemendur úr
Tónlistarskóla Kópavogs með hljóðfærasmiðjuna Africa og búin verða til
hljóðfæri úr því sem finnst í eldhúsinu,
svo sem pappadiskum. Á fyrstu hæðinni verður síðan brúðuleikritið Pétur
og úlfurinn flutt klukkan hálf þrjú,
undir stjórn brúðuleikarans Bernd
Ogrodnik
Nú í vor tók nýr bókavörður við

barnadeildinni, Gréta Björg Ólafsdóttir, og hefur hún lagt ómælda
vinnu í að gera hana eins aðgengilega
og spennandi og framast er unnt. Góð
aðstaða verður í barnadeildinni nýju
fyrir bæði börn og foreldra, en kaffikrókur verður fyrir framan og hægt að
glugga í nýjustu tímaritin. Nábýlið við
Náttúrufræðistofu Kópavogs verður
gestum eflaust kærkomið, en heimsókn
á náttúrugripasafnið er iðulega ofarlega
á óskalista þeirra barna sem leið sína
leggja í Safnahúsið.
Bókasafnið í Kópavogi hefur starfað
frá 1953 þegar Lestrarfélag Kópavogs
var stofnað. Á þeim tíma hafa hlutverk
bókasafna breyst mikið og raunar má
talsverðan mun greina á þörfum lánþega jafnvel frá árinu 2002 þegar flutt
var í núverandi húsnæði við Hamraborg. Þá var mikil eftirspurn lánþega
eftir borðtölvum, framboð af rafrænum
heimildum var af skornum skammti
og ekki voru eins margir viðburðir á
safninu og nú er raunin. Breytingarnar
taka mið af þessum þörfum.

Ormadagar hefjast á mánudag og verður mikið um að vera fyrir börn á öllum aldri í
Kópavogi. 
Mynd úr safni

FYRIR: Jarðhæð safnsins meðan fræðibækurnar voru þar enn.

Myndir/Bókasafn Kópavogs

EFTIR: Barnadeildin breiðir nú úr sér á jarðhæðinni

FYRIR: Kaffikrókurinn gamli á þriðju hæðinni

Geymdu auglýsinguna

EFTIR: Á þriðju hæð eru nú listaverkabækur, mynddiskar og tónlistardiskar og furðusögur, svo fátt eitt sé nefnt.

Kaka ársins 2016

Henry Þór sigurvegari keppninnar

HAMRABORG 14 / DALVEGI 4
KÓPAVOGI

Lágt verð
alla daga

síðan 1962
NITRIL vettlingar, gráir
Ýmsar stærðir.

485

Blákraftur 25kg.

Hjólbörur 80l.

6.195

4.495

frá

kr.

kr.

-30%

kr.

93980608/09/10/11
Almennt verð frá 695kr.

55095160

79290094

Gróðurmold 40l.

Plast garðslanga
gul 1/2” 25m.

985

Blákorn 10kg.

2.495

2.995

kr.

kr.

55097032

kr.

54852017

55095107

Blákorn 5kg.

1.295

kr.

55095007

TÖKUM GARÐINN Í GEGN
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboð gilda til 18. apríl eða á meðan birgðir endast.

-20%

-20%

635

kr.

Fúguskeri

-20%

Klippur

1.435

41120973
Almennt verð: 795kr.

kr.

LYSBRO Laufhrífa.

1.355

68320212
Almennt verð: 1.795kr.

kr.

Hekkklippur 56 cm.

1.995

55610633
Almennt verð: 1.695kr.

Sorppokar 25stk.
750x1200mm.

kr.

55530028

965

kr.

53521026

FISKARS Klippur 20mm.

4.295

kr.

556111440

Raka/skafa.

Kartöfluútsæði premier,
gullauga, rauðar 5kg.

1.195

kr.

55095117/18/19

1.395

kr.
Strákústur
með skafti 40cm.

54903478

Garðsett 4stk.

3.995

kr.

54903085

byko.is

reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

995

kr.

68583100

Helgartilboð
gildir til 18. apríl

-20%

-20%

Háþrýstidæla 1400w 100b.

Háþrýstidæla AQT 35 120b.

10.395

21.995

Þú færð efni í palla
og skjólveggi í BYKO
gagNvarin fura - lerki - plastpallaefni

kr.

kr.

74097000
Almennt verð: 12.995kr.

<
Viðarskoli 1l.

Viðarskoli 2,5l.

1.665

kr.

BIO-CLEAN 1l.

1.965

3.995

86333025

89819910

89819950

kr.

Núna er rétti
tíminn til að
hreinsa pallinn!

BIO-CLEAN 5l.

3.965

kr.

86333010

74810235
Almennt verð: 27.695kr.

kr.

Helgartilboð
Helgartilboð
MONARCH 320
gasgrill, 8,8 kW.
50657510
Almennt verð: 69.895kr.

55.900

SOVEREIGN XL
gasgrill, 20,3 kW.
50657496

TRIUMPH 410 3B
gasgrill, 14,4 kW.
506600032

kr.

179.995

kr.

50650003

57.995

kr.

TRIUMPH 495 4B
gasgrill, 18,4 kW.

kr.

129.995

kr.

506600034
Almennt verð: 139.995kr

LE3
gasgrill, 22,5 kW.
506600040

189.995

kr.

Napoleon fæst í byko!

LEX 485
gasgrill, 22,2 kW.
506600050

Q2200 gasgrill á
fótum, 3,51kW.

109.995

239.995

Q3200 gasgrill,
6,35 kW, grátt
50650021

PRESTIGE 500
gasgrill, 22,5 kW.

kr.

506600060

84.995

kr.

299.995

SIESTA 310 3B
gasgrill, 14,9 kW.
50689231

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

PRESTIGE PRO 500
gasgrill, 23,4 kW.

kr.

506600066

84.995

kr.

SPRING 300 3B
gasgrill, 11,4 kW.
50686930

399.995

kr.

54.995

kr.
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Bjarney Bjarnadóttir segir að heilbrigt líferni hafi hjálpað henni að komast í gegnum erfiðleikana og finnst ekkert betra en að taka góða æfingu ef eitthvað íþyngir henni. 

Mynd/Sigtryggur Ari

Bjarney Bjarnadóttir hefur kennt í Sporthúsinu frá opnun þess fyrir fjórtán árum og lítur á það sem sitt annað heimili. Hún fór nýverið í fyrirbyggjandi brjóstnám vegna þess að hún er með stökkbreytt BRCA2-gen, en Bjarney missti móður sína úr brjóstakrabbameini í fyrra. Móðurmissirinn var ekki síst sár vegna þess að sonur Bjarneyjar hefur aldrei hitt föður sinn og kallaði ömmu sína líka mömmu. Faðir drengsins vildi ekki
gangast við honum, en Bjarney er nýbúin að vinna faðernismál gegn honum.

Tek áföllunum með æðruleysi
„Ég hef markvisst verið að minnka við mig vinnu síðustu árin, til að
vera meira með stráknum mínum og til að njóta lífsins. Ég hef samt ekki
getað alveg skilið við einkaþjálfunina. Hún heldur mér við efnið, auk þess
sem Sporthúsið hefur verið mitt annað heimili í mörg ár,“ segir Bjarney
Bjarnadóttir íþróttafræðingur og kennari, sem hefur kennt við Sporthúsið
í Kópavogi í 14 ár, eða frá opnun þess árið 2002.
Þegar ég hringi í Bjarneyju til að fá
hana í viðtal er hún á skíðum í vorsólinni og við skipuleggjum spjallið
daginn eftir. Þegar við síðan hittumst
var hún nýkomin af golfnámskeiði en
hafði verið á íshokkíæfingu í millitíðinni. „Ég viðurkenni að ég er búin að

vera sérstaklega virk að undanförnu.
Það eru ekki nema átta vikur frá stóru
aðgerðinni og mér líður svolítið eins
og belju að vori,“ segir hún hlæjandi.
Stóra aðgerðin sem hún á við er fyrirbyggjandi brjóstnám vegna þess að
hún er með stökkbreytt BRCA2-gen,

stökkbreytingu sem erfist milli kynslóða og eykur líkur á brjóstakrabbameini bæði í körlum og konum, en
einnig líkur á blöðruhálskrabbameini
og eggjastokkakrabbameini.

Nefndur eftir afa og ömmu

Lára móðir Bjarneyjar greindist með
brjóstakrabbamein snemma á síðasta
ári og lést í ágústmánuði. „Mér finnst
enn hálf óraunverulegt að hún sé dáin.
Þetta var líka erfitt fyrir strákinn minn
sem kallaði hana líka mömmu, enda
vorum við alltaf mikið hjá mömmu

minni og pabba,“ segir Bjarney, sem er
einstæð móðir og hefur verið það frá
því að Bjarni Lár sonur hennar fæddist
fyrir rúmum þremur árum. Nafn hans
er dregið af nöfnum afa hans og ömmu
í móðurætt, Bjarna og Láru.
„Flestar konur lifa af brjóstakrabbamein, þannig að við vorum vongóð, en
þetta var algjör rússíbani með mömmu.
Þetta leit á tíðum ágætlega út, en svo
kom alltaf annað áfall, sem endaði svo á
versta veg þegar hún lést í ágúst,“ segir
Bjarney. Hún er í hópi fjögurra systkina, og nú er ljóst að þrjú þeirra eru

með stökkbreytt BRCA2-gen. „Ég hitti
erfðaráðgjafa sem sagði mér að miðað
við okkar ættarsögu væru um 80-85%
líkur á því að ég fengi brjóstakrabbamein á einhverjum tímapunkti. Það
hafa nokkuð margar konur í okkar ætt
greinst með brjóstakrabbamein og hafa
verið að greinast ungar. Hann benti
mér á að skoða þann möguleika að fara
í fyrirbyggjandi brjóstnám. Ég vissi
að ég myndi naga mig í handarbökin
seinna meir ef ég fengi brjóstakrabbamein, vitandi að ég hefði getað komið
í veg fyrir það, þannig að þetta var

VORIÐ ER KOMIÐ

Landmann gasgrill

Er frá Þýskalandi

Triton 3ja brennara

Niðurfellanleg
hliðarborð

98.900

Skemmtilega ódýr

U
VELD L
GRILDAST
N
SEM EG ÞÚ
O AR
A
P
S R

GASGRILL Í 50 ÁR

10,5
KW

Einnig til svart
hvítt og grátt

• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Kveiking í öllum tökkum
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrandi lok
• Postulínsemaleruð efri grind
• Hitamælir
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
undir öllu grillinu
• Einnig til 2ja brennara svart,
4ra brennara svart og rautt

Skoðið úrvalið á
www.grillbudin.is
Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

Opið kl. 11 - 18 virka daga
Opið kl. 11 - 16 laugardaga
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Hún er nú á golfnámskeiði því hana hefur lengi dreymt um að ná betri tökum á golfi.
Hér sést hún í Básum. 
Mynd úr einkasafni

var stór ákvörðun fyrir hana að flytja
aftur heim.

Erfitt sumar

ekki erfið ákvörðun þegar ég fékk
þetta val upp í hendurnar. Sérstaklega
þar sem barnsfaðir minn er ekki inni
í myndinni og því of mikið í húfi fyrir
son minn ef ég væri ekki til staðar fyrir
hann heldur,“ segir hún.
Saga Bjarneyjar er til umfjöllunar í
heimildamynd sem Páll Magnússon er
að gera fyrir Íslenska erfðagreiningu
um stökkbreytt BRCA-gen og verður
sýnd á RÚV á næstu vikum, en Páll
hefur áður gert heimildamynd um
Alzheimersjúkdóminn.

Hafnaði Orlando Bloom

Bjarney kynntist breskum barnsföður
sínum í ársbyrjun 2010 og flutti til Bretlands með honum þá um sumarið, yfir
sig ástfangin. Hlutirnir breyttust töluvert eftir að út var komið. „Ég hafði
yfirgefið allt hér á Íslandi og reyndi
því mitt besta til að láta þetta ganga,
en eftir ákveðinn tíma var ljóst að þetta
gekk ekki upp,“ segir Bjarney. Hún vill
ekki fara út í nein smáatriði þar sem
þessi maður er eftir allt saman faðir
barnsins hennar.
Nokkrum vikum eftir að upp úr
sambandi þeirra slitnaði komst Bjarney
að því að hún væri ólétt. „Hann tók því
mjög illa og gerði mér strax ljóst að
hann ætlaði ekki að taka þátt í þessu,
og hefur staðið við það,“ segir hún, en
síðast heyrði hún frá honum í febrúar
2012. Bjarney ætlaði upphaflega ekki
að koma aftur til Íslands þrátt fyrir
óléttuna, því hún hafði það mjög gott
í Bretlandi. Hún bjó í bænum Henley-on-Thames sem er um 40 mínútur frá
London og starfaði sem einkaþjálfari
hjá líkamsræktarkeðjunni LA fitness.
Rétt áður en Bjarney varð ólétt fékk
hún símtal úr óvæntri átt, en þá hringdi leikarinn Orlando Bloom í hana
varðandi þjálfun, en hann býr í Henley.
„Ég hafði ekki tíma akkúrat þegar hann
hringdi og hef reyndar mikið verið
skömmuð fyrir það. Margir vina minna
hafa sagt við mig, að þegar Orlando
Bloom hringir, þá bara býr maður til
tíma,“ segir Bjarney hlæjandi. Hún sá
fyrir sér að tækifæri sem þessi myndu
ekki bjóðast á Íslandi, þannig að það

Bjarney var 32 ára þegar hún varð ólétt
og löngu tilbúin að verða móðir. „Ég
ákvað snemma í ferlinu að fagna hlutskipti mínu sem verðandi móðir og
ekki láta viðbrögð barnsföður míns
hafa áhrif á það. Ég hugsaði með mér
að milljónir kvenna um allan heim hafi
gert þetta einar og því gæti ég þetta
auðvitað líka. Mér hefur aldrei fundist
þetta neitt mál og hef aldrei dottið í
neinn biturleika. Stundum þegar ég
heyri konur kvarta yfir körlunum
sínum að þeir standi sig ekki í stykkinu er ég bara þakklát fyrir að vera ekki
í þeim pakka og hafa ekki einhverjar
væntingar til einhvers sem er svo ekki
staðið undir,“ segir hún og hlær.
Bjarney viðurkennir þó, að síðasta
sumar hafi verið ansi erfitt og það hafi
verið eini tíminn sem hún virkilega
fann fyrir því að hafa ekki einhvern
til að vera með barnið á móti henni.
Leikskóli sonarins var þá lokaður í
fjórar vikur, á sama tíma og mamma
hennar var sem veikust. „Ég var ein
með strákinn allan daginn alla daga,
og þegar ég fékk pössun, þá var það
til að geta farið og verið hjá mömmu
á spítalanum. Ég var orðin ansi þreytt
þarna undir lokin.“
Lára móðir hennar var 68 ára þegar
hún lést. Bjarney nefnir að Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, hafi einmitt talað við hana um að
BRCA2-konur lifi að jafnaði 12 árum
skemur en aðrar konur, en meðalaldur
íslenskra kvenna er um 80 ár.

Krafinn um DNA-próf

Vegna þess að barnsfaðir Bjarneyjar
vildi ekki gangast við drengnum fór
hún í faðernismál sem dróst mikið
á langinn. Aðeins nokkrar vikur eru
síðan hún vann málið og fékk viðurkenningu á faðerninu, þó að drengurinn sé núna á fjórða ári. „Hann hunsaði
bréf frá sýslumanni. Hann var dæmdur
til að fara í DNA-próf en hann hunsaði
það líka. Þetta hefur verið sérstaklega
flókið því hann er erlendur ríkisborgari.
Ég fór svo með málið fyrir héraðsdóm
hér heima með þeim gögnum sem voru
fyrirliggjandi og hann var úrskurðaður
faðir barnsins. Hann hafði fjórar vikur
til að áfrýja þeim dómi en gerði það
ekki. Þetta var því mikill sigur,“ segir
Bjarney, en aðalmeðferð málsins var
í lok síðasta árs. Hún segist stundum
hafa verið spurð af hverju hún væri
að standa í þessu öllu, og hún svari
því alltaf til að réttur barnsins til að
þekkja uppruna sinn sé öllum öðrum
hagsmunum yfirsterkari. „Ég vil ekkert
frá barnsföður mínum annað en þessa
viðurkenningu – barnsins vegna – auk

Bjarney byrjaði í vetur að æfa íshokkí og æfir nú með fyrstu deild Bjarnarins. Hún ætlar
að taka næsta tímabil með trompi.
Mynd úr einkasafni

þess sem ég vil geta sýnt syni mínum
fram á að ég gerði allt sem ég gat fyrir
hann. Það var ekki ég sem stóð í vegi
fyrir því að hann myndi kynnast föður
sínum. Það eru aðrir sem þurfa að lifa
með það á samviskunni,“ segir Bjarney.
Aðspurð hvernig hún haldi haus
í gegnum þetta allt saman, móður-

missi, brjóstnám og faðernismál, allt
á nokkrum mánuðum, segir hún: „Ég
hef fengið minn skammt af erfiðum
verkefnum í gegnum tíðina og það
þarf orðið ansi mikið til að koma mér
úr jafnvægi. Auk þess er ég orðin svo
vön því að treysta á sjálfa mig og tekst
bara á við það sem þarf, án þess að

velta mér of mikið upp úr því. Auk þess
hjálpar klárlega að lifa heilbrigðu lífi; ég
reyki ekki, drekk lítið sem ekkert, passa
upp á svefninn og hreyfi mig reglulega.
Hreyfingin er eiginlega mitt geðlyf,“
segir Bjarney. „Ef eitthvað íþyngir mér,
þá er ekkert betra en að taka góða æfingu eða labba upp á fjall til að núllstilla
sig,“ bætir hún við.
Þrátt fyrir að hafa stundað hvers
kyns íþróttir og hreyfingu frá unga
aldri, þá var einn draumur sem Bjarney
hafði aldrei látið rætast, ekki fyrr en í
vetur. Hún fór þá að æfa íshokkí með
íþróttafélaginu Birninum. „Pabbi minn
var alltaf duglegur að fara með okkur
systkinin á skíði og skauta og við búum
enn að því. Ég var örlítið feimin við
að fara að æfa íshokkí á miðjum fertugsaldri, en ég komst að því að ég er
bara nokkuð góð svona miðað við að
vera að byrja á gamals aldri,“ segir hún
og hlær. „Ég er auðvitað enn byrjandi,
en mig langar að taka næsta tímabil
með trompi,“ segir keppnismanneskjan
Bjarney, sem er byrjuð að æfa með
fyrstu deild Bjarnarins.
„Þetta er líka það sem mig langar
að gera með syni mínum, það sama
og pabbi gerði með okkur. Mig langar
að fara með hann á skíði, skauta og
golf. Ég held að þetta séu íþróttir sem
við getum stundað saman og hann svo
búið að reynslunni þegar hann verður
eldri. Maður getur held ég ekki gefið
barninu sínu betri gjöf. “
- EH

Fjölbreytt úrval
hreinsiefna fyrir
bíla-, matvæla- og
fiskiðnað, landbúnað
og heimilin/
sumarbústaðinn.

Kíktu við!
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Brynjuísinn á Akureyri er löngu orðinn landsfrægur og margir sem ekki fara norður án þess að fá sér einn ískaldan hjá Brynju. Ísbúðin var seld í
fyrra og núna hefur verið opnað útibú í Engihjallanum. Þar var boðið upp á frían ís um síðustu helgi og hafði starfsfólk varla undan. Eigendurnir
segjast afar íhaldssamir og halda mest upp á klassískan Brynjuís með vanillubragði í brauðformi.

Bragðarefurinn vinsælastur
„Uppskriftin að ísnum hefur ávallt verið og verður leyndarmál, vel
geymt leyndarmál, enda enginn ís betri á Íslandi og þótt víðar væri
leitað,“ segir Þröstur Sigurjónsson, einn fjögurra eigenda Ísbúðarinnar
Brynju sem opnaði útibú í Engihjalla um síðustu helgi. Af þeim fjögurra
manna hópi sem nú rekur Brynjuís ráku tveir Ísbúð Vesturbæjar, en
allir hafa þeir komið að rekstri til lengri tíma.
Brynjuís á Akureyri er auðvitað landsfrægur og margir sem gerðu sér leið
þangað nánast bara til að fá ísinn.
Þröstur segir að börn þeirra félaganna hafi einmitt alist upp við að fara
á Brynjuís í hvert sinn sem farið var
norður, en núna geta þau líka fengið
Brynjuís í bænum. „Þú getur rétt
ímyndað þér hvort þau séu ekki alsæl
með þetta,“ segir hann.
Hópurinn keypti Brynjuís árið 2015
af þeim Fíu og Júlla, sem aldrei eru
kölluð annað og höfðu rekið ísbúðina í
30 ár. Aðalástæðurnar fyrir kaupunum
voru auðvitað ísinn góði og ekki síður
starfsfólkið. Fía og Júlli vinna enn í
búðinni á Akureyri, auk fleira góðs
fólks sem hafði unnið hjá þeim.

við Nýbýlaveginn sem þeir eru mjög
ánægðir með.
„Aðgengi að ísbúðinni er mjög
gott, við erum á jarðhæð, rými með
stórum gluggum, og með góðum nágrönnum í góðu hverfi sem er í mikilli
uppbyggingu. Við höfum fundið fyrir

jákvæðum straumum frá íbúum hverfisins og ætlum að taka höndum saman
með þeim að gera gott hverfi frábært
hverfi. Kópavogsbær hefur sömuleiðis
mikinn metnað fyrir hönd hverfisins
og ætlar að gera gott hverfi enn betra.
Við finnum líka að staðsetningin
hentar vel þeim sem búa í Breiðholti,
efri Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði.
Þetta er góð staðsetning fyrir Brynjuís
til langrar framtíðar,“ segja þeir, en ekki
stendur til að opna fleiri ísbúðir að svo
komnu.
Brynjuís í Engihjalla opnaði stundvíslega klukkan átta föstudagskvöldið

8. apríl, en auglýst hafði verið að hægt
væri að fá frían ís milli klukkan átta
og tíu. Þeir segjast hafa verið með tíu
manns á vakt og rétt haft undan. „Það
var mjög gaman að upplifa ánægju
fólks með það að Brynjuís væri kominn í bæinn. Svo komu laugardagur og
sunnudagur. Það var mikið að gera,
enda skein sólin og fólk líklega margt
forvitið um nýju ísbúðina. Auðvitað er
fólk forvitið og það kemur til þess að
skoða hvernig nýja ísbúðin er innan
sem utan. Við leggjum mikið upp úr
góðri aðstöðu fyrir fólk og þjónustu
við það,“ segja þeir.

Sólskin á opnunarhelginni

Baldur Bjarnason, einn eigenda, segir
að þá hafi langað að opna Brynjuís
á höfuðborgarsvæðinu, því að svo
mörgum finnst þetta besti fáanlegi ísinn. Þeir vildu vera miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, og hin eiginlega miðja
er núna sunnan megin við Fossvoginn – sumsé í Kópavogi. Þeir fengu svo
verslunarhúsnæði í Engihjallanum rétt

Baldur Bjarnason, einn eigenda, stendur hér vaktina í Brynjuís í Engihjalla ásamt Helgu Þorsteinsdóttur eiginkonu sinni.

Mynd/Sigtryggur Ari

Rýmra en fyrir norðan

Enginn munur er á vöruframboði
Brynjuíss á Akureyri og í Kópavogi,
aðeins útlit búðanna er ólíkt. „Við
viljum hafa Brynjuís fyrir sunnan alveg eins og fyrir norðan. Það er vel
hægt þegar kemur að ísnum sjálfum,
þjónustunni og andanum sem fólk á að
finna þegar það kemur í Brynjuís. En
okkar vandi birtist í verslunarrýminu
sjálfu. Fyrir norðan er Brynja búin að
vera í þröngri aðstöðu í fleiri áratugi.
Það er ekki pláss fyrir fólk að tylla sér,
varla að komast inn fyrir dyrastafinn.
Við hugsuðum vitanlega mjög mikið
um þetta. Átti að búa til alveg eins
Brynjuís fyrir sunnan? Nei það myndi
ekki ganga upp. Margir kjósa að geta
sest niður smástund og notið íssins.
Það sem okkur langar að gera næst
er að skoða hvernig við getum gert
Brynjuís á Akureyri enn betri hvað
rýmið varðar. Starfsfólkið og Fía fyrir
norðan eru að hugsa það með okkur.
Við viljum einfaldlega gera eins vel
og hægt er, í öllu sem kemur Brynjuís
við,“ segir Þröstur.
Það stendur ekki á svörum þegar
þeir eru spurðir um sinn uppáhalds
ís. „Við erum allir svo íhaldssamir að
við förum beinustu leið í klassískan
vanillu-Brynjuís í brauðformi, og
ekkert meira. Við viljum ísinn sjálfan
beint í gegn. En við vitum að langvinsælasta útgáfan er að taka Brynjuís
með vanillubragði og gera Bragðaref
úr honum. “

Heyrðu

umskiptin
Erum með
margar tegundir
og verðflokka
af ReSound
heyrnartækjum
Fáðu
heyrnartæki til
reynslu
Heyrnarþjónustan Heyrn / Hlíðasmára 11, Kópavogi / Sími: 534-9600 / www.heyrn.is
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Waldorfskólinn í Lækjarbotnum fagnar 25 ára afmæli í ár og verður því sett upp sérstök leiksýning þar sem allir nemendur og allir kennarar
stíga á svið. Í Waldorfstefnunni er mikil áhersla lögð á hreyfingu og handverk og jafnframt á samþættingu námsgreina, þannig að nemendur
læra jafnvel stærðfræði í útivistinni. Takmarkaað netsamband er á svæðinu og er símanotkun óheimil á skólatíma.

Friður án farsíma í Lækjarbotnum
W

aldorfskólinn er í náttúruparadís. Lækjarbotnar
tilheyra póstnúmerinu
203 Kópavogur. Til að komast þangað
er ekið eftir Suðurlandsvegi langleiðina
að Litlu Kaffistofunni, síðan beygt til
vinstri og ekið þangað til komið er að
fallegum dal þar sem ríflega 70 nemendur sækja grunnskóla á degi hverjum,
auk um 20 leikskólabarna. Börnin
koma í Lækjarbotna með skólarútu sem
stoppar á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu og fara svo aftur heim
á sama hátt að skóladegi loknum.
Aðalheiður Jóhanna Ólafsdóttir,
hrynlistarkennari við Waldorfskólann,
og Sigrún Eiríksdóttir leikskólakennari,
taka á móti blaðamanni bæjarblaðsins
Kópavogs á sólríkum degi til að segja
frá skólanum og afmælisárinu. En áður
en lengra er haldið verður að spyrja
hvað hrynlist er eiginlega. „Hrynlist er
nokkurs konar dansform eða hreyfilist
sem var þróuð af Rudolf Steiner, upp-

Grunnskólinn og leikskólinn í Lækjarbotnum kúra í dalbotni og náttúran í kring er
börnunum óþrjótandi efniviður í leik og starfi. 
Myndir/Sigtryggur Ari

hafsmanni Waldorf-fræðanna, í byrjun
síðustu aldar. Hrynlist er skyldufag í
Waldorfskólum um allan heim og
byggist mikið til upp á hreyfingum
sem henta þroska barnsins á hverju
aldursstigi,“ segir Aðalheiður.

Margir nemendanna í grunnskólanum byrjuðu í leikskólanum í Lækjarbotnum, sem
heitir Ylur, og færðu sig svo upp.

Samþætting námsgreina

Waldorfskólinn í Lækjarbotnum og
Waldorfleikskólinn Ylur fagna nú 25
ára starfsafmæli. Það var hópur fólks
sem hafði kynnst Waldorfstefnunni á
Sólheimum og numið fræðin í Svíþjóð,
Þýskalandi og Englandi sem tóku við
rekstri Kópasels sem þarna var fyrir
og stofnuðu skólana í Lækjarbotnum,
leikskólann í desember 1990 og grunnskólann haustið 1991.
Einkunnarorð Waldorfskólanna eru
Hugur – Hjarta – Hönd og markmiðið
að allt námsefni höfði til þessara þriggja
þátta. Það er meðal annars gert með
samþættingu námsgreina, til dæmis
læra börnin líka stærðfræði í hreyfitíma. Aðalheiður segir að eigi hún að
lýsa stefnu skólans í einni setningu, þá
felist hún í því að mæta hverju barni þar
sem það er statt.

Álfheiður og Sigrún komu sér vel fyrir í einni af fjölmörgum byggingum á svæðinu. Í
þessu litla húsi er arinn og þar koma börnin saman og tálga úr viði.

Lífrænt grænmetisfæði
Ketill Hugi Halldórsson, Daníel Lassen, Erna Diljá Daníelsdóttir og Ísabella Ólöf Michaelsdóttir eru í 10. bekk í Waldorfskólanum í Lækjarbotnum.

Læra af leik
Erna Diljá og Ísabella byrjuðu í leikskóla Waldorfstefnunnar og héldu svo
áfram í grunnskólann, en þeir Ketill og
Daníel voru áður í öðrum skólum. Þeir
segjast ekki geta borið Waldorfskólann
saman við hefðbundna skóla því þeir
séu svo ólíkir. Ketill segir minna lagt
upp úr bóklegu námi og meira að læra
af leik. Hann segir skemmtilegt hvað
nemendur fá að gera í höndunum,
til dæmis að vinna í járnsmiðjunni,
baka og prjóna. Og öll eru þau hrifin
af hænsnakofanum á lóðinni.
Erna Diljá segist hafa íhugað að
prófa að fara í annan skóla en tímdi
því svo ekki því hún var alveg að fara

að útskrifast. Hún er spennt að fara í
menntaskóla þar sem aðrar áherslur
eru. Ísabella segir að sig hafi aldrei
langað að prófa öðruvísi skóla. Hún
talar um hvað maturinn þarna sé
hollur og mikið lagt upp úr því að
safna matarafgöngum til moltugerðar
í stað þess að henda honum.
Síðan segja þau frá því að það er
ekkert þráðlaust net á skólasvæðinu
og nemendum er bannað að hafa
síma. Þau eru sammála um að það sé
til góðs að netið sé ekki að trufla þau
í skólanum, en viðurkenna samt að
stundum myndi þau langa að komast
á netið í skólanum.

Spurðar hverju foreldrar leiti eftir þegar
þeir velja að senda börnin sín í Waldorfskóla segja þær að það sé yfirleitt þessi
opna menntastefna þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín. Þarna er mikil
áhersla á náttúruna, útivist og handverk.
Mörg börn eiga erfitt með bóklegt nám
og því þykir foreldrum heillandi að
geta valið skóla þar sem handverk er
áberandi í náminu, auk hreyfingar og
listgreina hvers konar. Sigrún bendir
einnig á, að í Waldorfskólanum er boðið
upp á lífrænt grænmetisfæði, en vegna
þess að Waldorfskólar taka einnig mið
af menningu hvers lands, þá er fiskur í
boði á um þriggja vikna fresti og kjöt
fjórum sinnum á ári, svo sem kjötsúpa,
í tengslum við menningarlega viðburði.
Þá hafa krakkarnir aðgang að vel
búinni járnsmiðju og tálgunarsmiðju
og hver bekkur er með matjurtagarð í
sinni umsjá.

Nemendurnir hafa aðgang að vel búinni járnsmiðju. Hér má sjá hnífa sem þeir hafa
búið til sjálfir.

Nú standa sem hæst æfingar fyrir afmælisleikritið Sólkastalann. Allir nemendur grunnskólans og allir kennarar
stíga á svið í sýningunni, sem verður
í Gamla bíói þann 27. apríl klukkan

17. Í leikritinu ferðast Viktor í gegnum
frumefnin í leit að prinsessunni sinni.
„Þetta er mjög spennandi leikrit og algjör ævintýraheimur sem við setjum á
svið,“ segir Aðalheiður. 
- EH

Gleðilegt sumar

TYR sundföt á konur, karla og börn
úr DURAFAST efninu sem er
sérlega klórþolið og lithelt.

Viðhaldslitlar

ÁLÞAKRENNUR
www.aquasport.is

stofnað 1993
Askalind 7 | 201 Kópavogi
s: 892 0518 | straumver@gmail.com
Þórh. Augl.1460.34

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu
er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur
Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0.9 mm áli og tærast ekki,
ryðga né brotna. Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.
Litir til á lager: Svartar, hvítar, gráar, rauðbrúnar og ólitaðar.

HAGBLIKK ehf.

Smiðjuvegi 4C
Box 281 202 Kópavogur
Sími 587 2202 Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is
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Laufey Pálsdóttir er 12 ára og æfir frjálsar íþróttir og fótbolta með Breiðabliki. Hún
hefur unnið til 11 Íslandsmeistaratitla í frjálsum íþróttum og unnið fjölmörg mót
síðustu ár í sínum aldursflokki. Á veturna æfir hún í Fífunni en á sumrin utanhúss. Ef
hún væri bæjarstjóri í einn dag myndi hún setja meiri pening í skólana og ákveða að
byggja nýtt frjálsíþróttahús fyrir alla krakka í Kópavogi.

Heldur upp á Star Wars
og Hringadróttinssögu
Nafn:
Laufey Pálsdóttir.
Aldur:
12 ára.
Skóli:
Lindaskóli.
Systkini:
Ég á 2 systkini, Sölva 19 ára og Láru
13 ára.
Áhugamál:
Fótbolti, frjálsar og eiginlega flestar
íþróttir. Svo finnst mér gaman að lesa
og syngja.
Hver var fyrsta íþróttin sem þú byrjaðir að æfa og hvað varstu þá gömul?
Ég var 5 ára þegar ég byrjaði að æfa
fimleika.
Hvað er erfiðast við að æfa fyrir mót?
Að fínpússa tækni og festa hana í
minninu með því að endurtaka.

Hvað er skemmtilegast við að æfa
fyrir mót?
Að fá að fara í gegnum allar greinarnar
á stuttum tíma.
Hver er uppáhalds bókin þín?
Það væru líklega Eragonbækurnar, sem
eru fjórar. Þær eru með alveg heilan
ævintýraheim sem maður getur auðveldlega dottið inn í.
Hver er uppáhalds bíómyndin þín?
Mér finnst skemmtilegast að horfa á
ævintýramyndir eins og Hobbitann,
Hringadróttinssögu og Star Wars. Eins
og með bækurnar, þá dettur maður algjörlega inn í ævintýraheiminn.
Hver er uppáhalds maturinn þinn?
Það eru píta, pítsa, grjónagrautur og
lambalæri.
Hvað myndir þú gera ef þú værir bæjarstjóri í einn dag?

Setja miklu meiri pening í skólana og
ákveða að byggja nýtt frjálsíþróttahús
fyrir alla krakka í Kópavogi.
Hver er helsta fyrirmynd þín?
Móðurbróðir minn Orri, bróðir minn
Sölvi og margt íþróttafólk. Orri er þjálfari og kennari, Sölvi stendur sig vel í
skóla og er líklega að fara í háskóla til
Bandaríkjanna á styrk, og íþróttafólk
er svo heilbrigt.

Laufey á verðlaunapalli hjá Frjálsíþróttasambandi Íslands. Uppáhalds maturinn hennar
eru píta, pítsa, grjónagrautur og lambalæri.

Hvað langar þig að verða þegar þú
verður stór?
Þjálfari, kennari, verkfræðingur eða
læknir. Öll þessi störf hafa að gera með
annað fólk og mig langar til að takast
á við fjölbreytt verkefni.
Hverjir eru helstu kostir þínir?
Ég er hjálpsöm, kurteis, hress og metnaðarfull.
Laufey varð í 1. sæti í hástökki á móti Ungmennafélags Íslands í byrjun ágúst. Þegar hún
verður stór langar hana að verða þjálfari, kennari, verkfræðingur eða læknir.

HÁGÆÐA ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGAR

FATASKÁPAR &

RENNIHURÐIR

fjölbreytt úrVal af hurðum, framhliðum,
klæðningum og einingum

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.

kreatiV

styrkur - ending - gæði
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.

Opið:
Mán. til föstudaga kl. 09 til 18
Laugardaga kl. 11 til 15

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Tobba Marinósdóttir rithöfundur og
matgæðingur hóf nýlega átak gegn
matarsóun. Hún segist hafa fengið
hugmyndina þegar hún var að versla
í Nettó og tók eftir Minni-sóun-merkingum á matvöru sem átti stutt eftir í
fyrningu.

Dagsetningasnobb er galið
„Ég þurfti svolítið að endurhugsa
innkaup mín eftir að ég ákvað að
stuðla að minni sóun,“ segir Tobba
Marinósdóttir, sem nýverið hóf átak
gegn matarsóun á síðunni sinni
eatrvk.is. Hugmyndina fékk hún
þegar hún var að versla í Nettó og
rakst þar á merkinguna Minni sóun
á matvælum sem áttu stutt eftir.
„Afslátturinn stigmagnast eftir því
sem líftími varanna styttist. Mjólkin
sem hefur stysta líftímann er fremst í
kælinum og hún merkt með viðeigandi afslætti ef við á. Því fer ég nú að
versla með opnum hug og matseðillinn breytist gjarnan eftir því hvað er
á tilboði,“ segir Tobba, sem ákvað að
kaupa aðeins vörur merktar Minni
sóun í sjö daga og elda úr þeim.
„Matseðilinn var stórkostlegur og
ég eldaði einnig eitthvað sem ég hef
aldrei eldað áður. Til dæmis gerði ég
kjötsúpu í fyrsta skipti þegar lambakjöt og rófur voru á 50% afslætti. Það
kom skemmtilega á óvart hvað hægt
er að elda veislumat fyrir lítið. Ég var
yfirleitt að elda fyrir fjóra fullorðna
fyrir undir 2000 krónum. Ég endaði
sumsé alltaf á að bjóða einhverjum
í mat því ég eldaði svo mikið,“ segir
hún. Tobba bendir á, að ef þú ætlar
hvort sem er að elda matinn sama
dag er í raun fásinna að kaupa matvöru með lengri líftíma í stað þess
að nýta afsláttartilboðin, til dæmis
Minni-sóun-afslættina í Nettó. „Ég
verð að viðurkenna, að fyrst þegar
ég skoðaði í tilboðskörfuna hvarflaði
að mér að fólk gæti haldið að ég ætti
ekki fyrir mat. Sem er galið. Dag-

Ráð gegn
matarsóun
- Gott er að eiga góða frystipoka og
box til geymslu. Ef þú sérð ekki
fram á að borða matarafgangana
eða t.d. ávexti sem eru að eyðileggjast er sniðugt að frysta matinn.
- Hristingar (búst) eru góð leið til
að nýta ávexti sem líta ekki vel út.
Brúnir bananar eru t.d. bestir.
- Settu salatdressinguna til hliðar í
stað þess að setja hana yfir salatið.
Þá geymist afgangurinn betur.
- Veldu vörur merktar Minni sóun
ef þú ætlar að nota þær innan
tveggja daga.
- Eldaðu úr því sem til er í ísskápnum einn dag í viku. Eggjakökur, bökur og súpur eru góð
leið til að nýta það sem til er.
- Verslaðu oftar og minna í einu.
Þá er maturinn ferskari og minni
líkur á að keypt sé eitthvað sem
ekki nýtist.
setningasnobb er hreinlega galið. Af
hverju að eyða meiri pening og sóa
mat og menga þegar maður getur
sleppt því? Það er smart að hugsa vel
um náttúruna og peningana sína,“
segir hún.
Tobba deilir hér nokkrum ráðum
gegn matarsóun, en einnig má lesa
meira um átakið og nálgast uppskriftir á eatrvk.is.

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

34 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

www.volundarhus.is

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

VH/16- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
70 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²
með 9 m² yfirbyggðri verönd
kr. 1.699.900,- án fylgihluta.
kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og
byggingarnefndar teiknisetti.

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

Grunnmynd og nánari
upplýsingar á heimasíðu
volundarhus.is

kr. 269.900,- án fylgihluta
kr. 309.900,- m/fylgihlutum

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 269.900,- án fylgihluta
kr. 299.900,- m/fylgihlutum

Dreift í 11.500 eintökum á öll heimili í Kópavogi
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4. TÖLUBLAÐ 4. ÁRGANGUR

– gefðu okkur tækifæri!
Við erum með fjölda söfnunarkassa í Kópavogi.
Nánari upplýsingar eru á vefnum okkar www.dosir.is

Baksíðan
Séra Guðni
Már Harðarson
prestur í Lindakirkju

Augu barnanna

É

g gleymi aldrei augnablikinu
fyrir 10 árum þegar ég sat með
son minn, átta mánaða frumburðinn,
í fanginu í þéttsetnum almenningssporvagni á Alicante. Þarna vorum við
saman þrjú í fjölskyldu, og í sætinu
skáhallt á móti okkur sat illa lyktandi
útigangsmaður um fertugt; föt hans
voru slitin og skítug og þær fáu tennur
sem eftir voru allar
gulbrúnar og brotnar.
Í sporvagninum
leitaði frumburðurinn, skimandi með
bros á vör, að augum
til að sjá sig. Þessi
augu fann hann hjá útigangsmanninum, sem lifnaði allur við er augu
þeirra mættust. Blik kom í auga hans,
bros yfir vangann, og hann tók að kjá
og babbla vinsamlega við son minn.
Tengslaþörf ungbarnsins var svalað
og sonurinn hló og skríkti af athyglinni og hlýjunni sem honum var gefin.
Hann hallaði sér fljótlega fram með
útréttum höndum og gaf til kynna að
hann langaði í fang útigangsmannsins,
sem setti hendur sínar fram á móti
honum, leit svo í augu mín biðjandi
kærleiksríkum spurnaraugum: „Má
ég? Má ég halda á honum og syngja
fyrir hann?“
Allar viðvörunarbjöllur og neikvæðar flokkunarreglur sem þjóðfélagið hafði skilað mér fóru í gang:
„Þetta getur þú ekki látið viðgangast,
finnurðu ekki lyktina af manninum?
Þú munt þurfa að skipta um alklæðnað
á barninu, hvaða sýklaflóra og sjúkdómar heldurðu að fylgi þessum
manni? Maður lætur ekki augasteininn
sinn á fangið á útigangsmanni, síst af
öllu í sporvagni á fleygiferð!“
En þegar einlæg augu útigangsmannsins, full af löngun eftir því sem
við öll þráum – að mynda tengsl, sjá
og vera séður – spurðu auðmjúklega
Má ég? gat ég ekki annað en brosað, að
vísu efablandinni brosvipru. En þarna
var óskastund okkar allra, fordómalaust barn, sem hefur ekki enn lært að
flokka eftir goggunarröð og virðismismunum samfélagsins, heldur sá bara
augu í þörf fyrir tengsl og samfélag.
Guð gefi að við sjáum heiminn oftar
með augum barnanna.

Þarftu að losa þig
við garðaúrgang?
Við höfum opnað nýja og betri móttöku
fyrir garðaúrgang við Dalveg 32
– opið um helgar
Viðskiptavinum endurvinnslustöðvar SORPU við
Dalveg, sem hyggjast skila trjágreinum, garða
úrgangi og mold um helgar í sumar, verður beint á
nýja móttökustaðinn við Dalveg 32.
Gert er ráð fyrir að hafa móttökuna opna fram í
júlí 2016.

Vertu laus við

LIÐVERKINA!

Endurvinnslustöðvar SORPU eru opnar 12.30-19.30 alla virka daga* og 12.00-18.30
um helgar. Móttaka fyrir garðaúrgang Dalvegi 32 er opin 12.00-18.30 um helgar.
*Breiðhella í Hafnarfirði er opin frá 8.00 virka daga.
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