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Sykurlaust
döðlugott

Hjálparsveitin
er mín
fjölskylda
Guðmundur K. Einarsson
var aðeins sautján ára gamall
þegar hann gerðist sjálfboðaliði við flugeldasölu Hjálparsveitar skáta í Kópavogi
– og eftir það varð ekki aftur
snúið. Á komandi vetri hefur
Guðmundur verið sjálfboðaliði hjá hjálparsveitinni í
fjörutíu ár og hafa miklar
breytingar orðið á starfinu
síðan hann byrjaði þar.
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Okkar Kópavogur
– aukið íbúalýðræði

O

kkar Kópavogur er nýtt verkefni hjá Kópavogsbæ sem
hleypt var af stokkunum í
gær. Með því er verið að efla íbúalýðræði í bænum og auka samráð íbúa og
bæjaryfirvalda. 200 milljónum króna
verður varið til framkvæmda á hugmyndum sem einstaklingar geta komið
á framfæri allt til loka þessa mánaðar.
Kópavogsbúar velja svo á milli hugmynda í haust. Framkvæmd verkefna
hefst í haust og lýkur 2017.
Hægt er að koma hugmyndum
á framfæri í gegnum síðuna www.
kopavogur.is/okkarkopavogur, þar
sem frekari upplýsingar er jafnframt
að finna, eða með því að leggja þær til
á eftirtöldum íbúafundum:
• Vatnsendaskóla 18. maí fyrir íbúa í
Hvörfum, Kórum og Þingum.

• Salaskóla 19. maí fyrir íbúa í Sölum
og Lindum.
• Smáraskóla 23. maí fyrir íbúa í
Smárahverfi.
• Álfhólsskóla, Hjalla, 25. maí fyrir
íbúa sem tilheyra skólahverfum
Kópavogsskóla, Álfhólsskóla og
Snælandsskóla.
• Kársnesskóla 26. maí fyrir íbúa í
Vesturbæ Kópavogs.
„Við vitum að Kópavogsbúar luma á
fjölmörgum góðum hugmyndum og
vonumst til að þeir taki sem flestir þátt
í verkefninu. Ég hvet íbúa sérstaklega til
að mæta á íbúafundi sem haldnir eru í
tengslum við verkefnið. Þar er kjörinn
vettvangur til að koma hugmyndum
á framfæri og ræða hvernig gera má
bæinn enn betri,“ segir Ármann Kr.
Ólafsson bæjarstjóri.

GATAN MÍN

Af landsbyggðinni
á Kársnesið
Lísa Z. Valdimarsdóttir,
forstöðumaður Bókasafns Kópavogs

F
„Það er mikil lýðræðisvakning í
samfélaginu og við hjá Kópavogsbæ
erum að bregðast við því með því að
virkja íbúa til þátttöku í margvíslegum
verkefnum. Okkar Kópavogur er dæmi
um það, hér er íbúum boðið að koma
með hugmyndir að verkefnum og forgangsraða þeim,“ segir Theodóra S.
Þorsteinsdóttir, formaður bæjarráðs.

Gómsætt grænmeti
úr garðlöndunum

Í

búum Kópavogs gefst kostur á
að sækja um matjurtagarða á
leigu, svokölluð garðlönd. Þetta
er á vegum garðyrkjustjóra og hefur
verið um árabil í Kópavogi líkt og í
grannsveitarfélögum.
Hvert garðland er 25 fermetrar
og leigugjaldið núna í sumar 4.700
krónur. Hver leigutaki getur verið
með tvo skika eða 50 fermetra, en skilyrði er að eiga lögheimili í Kópavogi.

yrir rúmlega hálfu ári síðan
fluttum við fjölskyldan af
landsbyggðinni á Kársnesið í
Kópavogi. Á Þinghólsbraut. Gatan er
mjög löng, að mati fjölskyldunnar, og
húsið okkar stendur við enda hennar
þar sem iðnaðarhverfið mætir síðustu einbýlishúsunum í götunni. Ég
man að þegar við keyrðum í fyrsta
sinn inn götuna fannst mér líða heil
eilífð þar til við sáum húsið okkar.
En þeim mun oftar sem ég keyri eða
hjóla götuna gleymi ég því eins og
öðru sem maður venst.
Gatan liggur í boga upp að
Borgarholtsbraut og því auðvelt
að komast inn í hana og úr henni.
Hún er í raun í alfaraleið í Kópavogi en samt með sitt sérsvæði. Það
hentar landsbyggðarfjölskyldu vel
að hafa rólegheitin í úthverfi stórborgar. Við götuna standa fjölbreytt
og falleg hús bæði ný og gömul og
standa þau flest þannig að útsýnið
yfir Garðabæinn og Álftanesið er
ólýsanlegt. Við sjáum sólarupprás
snemma á morgnana og sólina
setjast á kvöldin með sínum fallegu
litasamsetningum. Á góðum dögum
sést jafnvel alveg til Keflavíkur og
Snæfellsjökuls.
Þinghólsbraut er gróin gata og
húsin liggja þétt saman með fallegum litríkum görðum. Við vestasta
enda götunnar er hún næst sjónum
og því stutt að komast niður á góðan
göngu- og hjólastíg sem liggur við
höfnina og meðfram sjónum. Enn
sem komið er höfum við því miður

Þinghólsbraut

ekki kynnst mörgum í götunni, en
það breytist vonandi með sumrinu
þegar íbúar nýta góða veðrið úti í
görðum og krakkar leika sér úti.
Góðir göngustígar liggja á milli
gatna frá Þinghólsbraut og því auðvelt fyrir börn að komast í skólann
og á milli húsa í hverfinu. Hverfið er
vel skipulagt og ekki skemmir fyrir
að leikskóli, grunnskóli, græn svæði,
leikvellir og sundlaug eru til staðar.
Og svo fyrir mig er ennþá betra, að
vinnan er í göngufæri frá heimilinu.
Við fjölskyldan erum mjög sátt
við okkar nýja heimili og nýju
götu, okkur líður stundum eins
og við séum komin í lítið þorp úti
landi, Kársnesið er þannig. Í laumi
söknum við nefnilega stundum
landsbyggðarinnar.

Garðlönd eru í boði á
eftirtöldum stöðum:

• neðan Kjarrhólma í austanverðum
Fossvogsdal, í trjásafninu
• neðan Víðigrundar í vestanverðum
Fossvogsdal, við skólagarða
• við Kópavogstún, neðan Sunnuhlíðar
• við Núpalind, ofan við leikskólann
Núp
• við Arnarnesveg, á mótum Sala- og
Kórahverfis
• við Guðmundarlund
Garðlöndin verða afhent plægð og
merkt núna um miðjan maí, ef veður
leyfir. Eins og áður verður komið fyrir
skiltum sem sýna legu garða og lista
yfir leigjendur. Á öllum stöðunum er

Uppskeran úr matjurtagörðunum getur verið aldeilis gómsæt og fátt betra en að
borða sitt eigið grænmeti.
Mynd/Kópavogur

aðgangur að vatni. Jafnframt verða
verkfæri, svo sem skóflur, gafflar,
hrífur, vatnskönnur og hjólbörur, á
staðnum fyrstu vikurnar, þó að ekki
sé hægt að tryggja að alltaf verði nóg
fyrir alla.
Garðlöndin við Guðmundarlund
eru hugsuð fyrir þá sem vilja einnig
rækta fjölært grænmeti, svo sem

rabarbara, graslauk, skessujurt og
fleira. Þau eru því ekki tætt (plægð)
á hverju vori eins og hin garðlöndin,
heldur verða leigutakar sjálfir að sjá
um að stinga þau upp á vorin.
Hægt er að sækja um garðland í
gegnum íbúagátt Kópavogs. Allar
nánari upplýsingar eru á vef Kópavogsbæjar.

Verkfræðingar óskast
ARA Engineering er verkfræðifyrirtæki
með skrifstofur á Íslandi, í Noregi og í
Póllandi sem sérhæfir sig í alhliða ráðgjöf
er varðar háspennulínur, jarðstrengi og
tengivirki. Starfsmenn eru 24 talsins.
Meðal verkefna ARA er hönnun 132 kV
og 220 kV háspennulína í Dar-es-Salam,
hönnun hæsta 400 kV masturs í Svíþjóð
og hönnun jarðstrenga og sæstrengja
fyrir 400 kV spennu í Noregi.

Auglýst er eftir sterkstraums rafmagnsverkfræðingi
og burðarþolsverkfræðingi með meistarapróf.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Verkefni vinnast að mestu leyti á Ísland í samvinnu
við starfstöðvar erlendis. Góð laun í boði.
Upplýsingar veitir Árni Björn Jónasson á póstfangi
arni@araengineering.is

Núverandi verkefni eru á Íslandi, Noregi,
Svíþjóð, Póllandi, Kanada, Tansaníu og
Malasíu.

ARA Engineering ehf, Hlíðarsmára 4, 210 Kópavogi

Mikið verður um gleði og glaum 17. júní venju samkvæmt og ekki ólíklegt að einhverjir
trúðar verði á stjái. 
Mynd/Kópavogur

Sölubásar 17. júní

O

pnað hefur verið fyrir umsóknir
vegna sölubása í Kópavogi 17.
júní. Þau íþrótta- og æskulýðsfélög
sem bjóða viðurkennt starf fyrir börn
og unglinga í Kópavogi geta sótt um
að vera með sölutjald í bænum á
þjóðhátíðardaginn. Umsóknarfrestur
rennur út 17. maí. Til leigu eru sölutjöld sem eru 3x4,5 m á stærð og skilyrði er að salan fari fram í slíku tjaldi.
Á Rútstúni verða fjögur tjöld.
Leigjandi skuldbindur sig til að
fylgja eftirfarandi skilyrðum:
1. Útvega sér vottorð frá Heilbrigðiseftirlitinu og senda það á verkefnastjóra hátíðarinnar á póstfangið 17juni@kopavogur.is.
2. Gætt sé fyllsta hreinlætis í sambandi við flutning, geymslu og sölu
á allri neysluvöru.
3. Lausasala á vörum eða sælgæti er
óheimil utan tjaldanna og á hátíðarsvæðinu.

4. Óheimilt er að setja borð eða annað
út fyrir tjaldið og einnig að tjalda
öðru tjaldi við hlið eða á bak við
sölutjaldið.
5. Grillsvæði fyrir alla söluaðila
verður á vesturenda tjaldaraðarinnar og skulu öll grill vera þar.
6. Hverju tjaldi er útvegað rafmagn,
en ekki er leyfilegt að notast við
hitara og suðupotta.
7. Sölutjöldin eru eign Kópavogsbæjar og óheimilt að merkja tjöldin
þannig að dúkur þeirra skemmist.
8. Leiguverð er kr. 45.000. Innifalið
er tjald, uppsetning, rafmagn og
frágangur tjalds.
Sótt er um með því að fylla út umsóknarform á vef Kópavogsbæjar.
Dregið verður úr umsóknum ef fleiri
en fjórar berast.
Allar nánari upplýsingar fást með
því að senda tölvupóst á 17juni@
kopavogur.is.
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EFLUM ÍBÚALÝÐRÆÐI Í BÆNUM

1

HUGMYND
Leggðu fram hugmynd að verkefni í þínu hverfi.
Þú getur komið henni á framfæri á íbúafundi eða á vefsíðu verkefnisins:
www.kopavogur.is/okkarkopavogur

ÍBÚAFUNDIR
Mættu á íbúafund í þínu hverfi og
tryggðu þinni hugmynd brautargengi.
Kosið verður um allt að 10
hugmyndir frá hverjum fundi.

•
•
•

Vatnsendaskóli. Íbúar í Kórum,
Þingum og Hvörfum, 18. maí kl. 17:00
Salaskóli. Íbúar í Linda- og Salahverfi,
19. maí kl. 17:00
Smáraskóli. Íbúar í Smárahverfi,
23. maí kl. 17:00

2
3
www.kopavogur.is/okkarkopavogur

•

•

Álfhólsskóli, Hjalli. Íbúar í skólahverfi
Álfhóls-, Snælands- og Kópavogsskóla, 25. maí kl. 17:00
Kársnesskóli, Vallargerði.
Íbúar á Kársnesi, 26. maí kl. 17:00

KOSNING
Í haust kjósa íbúar 16 ára og eldri
um forgangsröðun hugmynda í Kópavogi.
www.kopavogur.is/okkarkopavogur

FRAMKVÆMD
Við heumst strax handa!
Fylgstu með framkvæmdunum á vef
verkefnisins að kosningu lokinni í haust.

#okkarkopavogur
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LEIÐARI

Sjálfboðavinna
í eigin þágu

F

lest erum við í vinnu, launaðri vinnu. Allavega þau okkar sem það
geta. Við mætum í vinnuna, sinnum okkar skyldum og fáum svo
launin okkar inn á bankareikning um næstu mánaðamót. Síðan
eru aðrir sem mæta í vinnu, sinna skyldum og fara
svo heim, sáttir með sitt án þess að fá krónu fyrir.
Þetta eru sjálfboðaliðarnir okkar.
Guðmundur K. Einarsson sem hér er í forsíðuviðtali er sjálfboðaliði. Hann er í launaðri vinnu á
daginn, en þegar hefðbundnum vinnudegi lýkur
mætir hann í bækistöð Hjálparsveitar skáta í Kópavogi, eða hvert sem vera skal þar sem hans er þörf
á vegum hennar. Þetta hefur hann gert í fjörutíu
ár, eða meira en heilan starfsaldur svo margra. Til
að setja þetta í samhengi, þá var Guðmundur byrjaður sem sjálfboðaliði
hjá hjálparsveitinni tveimur árum áður en ég fæddist.
Ojæja. Þetta var kannski bara til að setja þetta í samhengi fyrir mig sjálfa.
Guðmundur er einn af ótalmörgum sem hafa um árin sinnt sjálfboðastarfi fyrir hjálparsveitir. Þetta er fólk eins og ég og þú, fólk sem hefur
alveg nóg annað að gera, en ákveður að verja hluta af sínum frítíma, og
stundum stórum hluta, til góðra verka. Launin eru ekki talin í krónum
heldur gleðistundum og þakklæti.
Sjálfboðastarf, ekki aðeins fyrir hjálparsveitir, heldur hvers konar störf í
þágu samfélagsins okkar er mikilvægt. Auðvitað væri frábært ef það væri
hægt að borga öllu þessu fólki í peningum eða öðrum veraldlegum gæðum,
en vitiði hvað? Ég hef fengið það staðfest í niðurstöðum vísindarannsókna,
að sjálfboðaliðar eru sáttir við að fá ekki borgað í peningum. Innra með
okkur höfum við öll þörf fyrir að gera gagn, þörf fyrir að skipta máli. Þess
vegna líður okkur vel þegar við sinnum sjálfboðastarfi. Við öðlumst líka
reynslu og þekkingu og kynnumst nýju fólki.
Sjálf hef ég sinnt ýmsum sjálfboðaverkefnum þó ég hafi aldrei lagt mig
í hættu eins og félagar í hjálparsveitum. Ég hef eldað jólamat á kaffistofu
Samhjálpar á aðfangadag og ég hef tekið þátt í jólaúthlutun Mæðrastyrksnefndar. Ég hafði auðvitað alveg brjálað að gera á þessum annasama tíma,
rétt eins og allir aðrir. Með því að mæta á kaffistofu Samhjálpar vel fyrir
hádegismat til að aðstoða við eldamennskuna tapaði ég dágóðum tíma
sem ég hefði getað varið í að þrífa heima hjá mér og kaupa fleiri jólagjafir.
En það skipti bara engu máli. Ég tapaði engum tíma heldur eignaðist
hann. Það er einstök reynsla að fá að eiga jól með fólki sem á ekki í nein
hús að venda. Ég mæli með því. Jafnvel þó að það sé bara af sjálfselsku,
bara til að fá smá aukahlýju í eigið hjarta.
En sjálfboðastörf eru ekki bara af þessum toga. Við getum lagt okkar af
mörkum til að halda umhverfi okkar hreinu, eins og Kópavogsbær hvatti
íbúa til að gera í hreinsunarátakinu. Margt smátt gerir eitt stórt. Og við
græðum öll. Sem einstaklingar og samfélag.
Þá vinna allir. Í tvennum skilningi.
Erla Hlynsdóttir

Prófin standa yfir í Menntaskólanum í Kópavogi, rétt eins og mörgum öðrum skólum,
og nemendur ausa úr brunnum visku sinnar og reynslu eftir annasaman vetur. Eins
fjölbreytilegar og námsleiðirnar eru, þá hafa nemendurnir haft æði margt fyrir stafni
að undanförnu. Hér getur að líta sýnishorn af því sem þeir hafa verið að fást við.

Fjölbreytni í fyrirrúmi

Nemendur í íslenskuáfanganum ÍSL633 skrifuðu allir handrit að barnabók í vetur. Þann 6. maí var haldið sérstakt útgáfuteiti þar
sem nemendur og kennarar litu inn, þágu veitingar og kíktu í handritin. Sara Pétursdóttur, kennari barnabókmennta, er hér með
Myndir/MK
höfundunum í þjónarýminu þar sem útgáfuteitið var haldið.

Ný stjórn Nemendafélags MK kom saman í fyrsta skipti á dögunum
og fundaði með Sigrúnu Óskarsdóttur, félagslífsfulltrúa skólans.
Þetta árið eru strákar við völd en í fyrra voru það stelpur. Spennandi
verður að sjá hvað drengirnir taka sér fyrir hendur á komandi
skólaári.

Nemendur í grunndeild matvæla- og ferðagreina í MK skelltu sér
á sjóinn til að skoða hvali. Þetta voru ungmenni sem eru að læra
matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og ferðagreinar. Allt er þetta
nám sem býr mannskapinn undir að starfa við ferðaþjónustu og
því við hæfi að kynna sér það sem ferðamenn sækjast eftir að
skoða. Ferðin var sérlega vel heppnuð enda frábært veður og
gátu nemendur borið fjölda hvala augum.

Nemendur í grunndeild matvæla- og ferðagreina í Fjölbrautaskóla
Suðurlands komu í heimsókn í Hótel- og matvælaskólann. Þeir
komu til að kynna sér verknámið í MK; kokkinn, þjóninn og bakarann, og skoða þá möguleika sem þeir sem ljúka brautinni fyrir
austan fjall hafa á frekara námi í MK. Á myndinni með nemendum
FSU eru Guðríður Egilsdóttir, fagstjóri matvælagreina FSU, og
Baldur Sæmundsson, áfangastjóri verknáms MK.

Á árshátíð Nemendafélags MK var hægt að skrá sig í sérstakan
edrúpott ef nemendur voru edrú á ballinu. Foreldrafélag MK
safnaði hvorki meira né minna en 38 vinningum handa staðföstum ungmennum. Á ballinu þurftu nemendur að blása í mæli
hjá Helenu Halldórsdóttur forvarnafulltrúa til að geta skráð sig
í pottinn. Hér á myndinni eru nokkrir þeirra heppnu sem voru
síðan dregnir út.

Bæjarfélagið innleiddi sérstaka eineltisstefnu fyrir fjórum árum og var uppfærð
stefna samþykkt á haustmánuðum.
Birkir Jón Jónsson var kjörinn aðalmaður í jafnréttis- og mannréttindaráði.

Breytingar í nefndum

M

annaskipti urðu í nokkrum
nefndum á fundi bæjarstjórnar
Kópavogs 10. maí. Kolbrún Benediktsdóttir var kjörin aðalmaður í
barnaverndarnefnd stað Braga Þórs
Thoroddsen. Helga Sigrún Harðar-

dóttir var kjörin fulltrúi Kópavogsbæjar í stjórn Reykjanesfólkvangs í
stað Theódóru Þorsteinsdóttur. Þá var
Birkir Jón Jónsson kjörinn aðalmaður
í jafnréttis- og mannréttindaráði í stað
Sigurbjargar Björgvinsdóttur.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 11.500
EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Í KÓPAVOGI

Kópavogsbær gegn einelti
V

innustaðurinn Kópavogsbær
innleiddi sérstaka eineltisstefnu
árið 2012, en markmið bæjarfélagsins er að það sé góður vinnustaður
og starfsmönnum líði vel í vinnunni.
Uppfærð eineltisstefna var samþykkt
á haustmánuðum 2015. Í ljósi mikillar
umræðu í samfélaginu um einelti er hér
vakin sérstök athygli á þessari stefnu,
sem telja verður til fyrirmyndar. Þar er
vísað í skilgreiningu eineltis í reglugerð
um aðgerðir gegn einelti á vinnustað,
þar sem segir:
Einelti er ámælisverð eða síendurtekin
ótilhlýðileg háttsemi, þ. e. athöfn eða
hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá
þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg
áreitni og annað andlegt eða líkamlegt
ofbeldi fellur hér undir. Hér er ekki átt við
skoðanaágreining eða hagsmunaárekstra

sem kunna að rísa á vinnustað milli
stjórnanda og starfsmanna eða tveggja
eða fleiri starfsmanna, enda sé skoðanaágreiningur eða hagsmunaárekstur hvorki
viðvarandi né endurtekinn kerfisbundið.

til að hafa samband við eineltisteymi
bæjarins, sem er með netfangið einelti@
kopavogur.is. Einnig er hægt að leita til
síns stéttarfélags.

Birtingarmyndir

Eineltisteymi Kópavogsbæjar er skipað
fulltrúum frá hverju sviði, starfsmannadeild og lögfræðideild. Hlutverk þess
er fyrst og fremst að veita stjórnendum
ráðgjöf þegar einelti eða vísbending
um einelti kemur upp á vinnustað.
Teyminu er heimilt að sækja sér utanaðkomandi ráðgjöf. Eineltismál tekur
teymið aðeins til efnislegrar meðferðar
ef fullreynt hefur verið að leysa þau á
vinnustað viðkomandi eða ef meintur
gerandi í eineltismáli er stjórnandi stofnunar. Þolandi getur ávallt óskað þess að
utanaðkomandi aðstoðar sé leitað eða
óháðum aðila sé falið að fjalla efnislega
um kvörtun hans.

Enn fremur er bent á að einelti geti tekið
á sig margar myndir, svo sem baktal,
slúður, útúrsnúninga og þöggun. Einelti
getur birst sem einangrun og útilokun
frá viðburðum. Það getur komið fram
sem ósanngjörn gagnrýni á vinnubrögð.
Þá getur einelti birst sem neikvæð
skírskotun til kyns, aldurs, trúarskoðana, kynhneigðar og kynþáttar o.s.frv.
Eineltisstefnuna í heild sinni má lesa
á vef Kópavogsbæjar. Þar er starfsfólk
hvatt til að láta yfirmann, öryggisfulltrúa eða trúnaðarmann á vinnustað
vita af einelti. Ef ekki er brugðist við
kvörtun eru bæjarstarfsmenn hvattir

Hlutverk eineltisteymis

133637
•

SÍA
•

PIPAR\TBWA

Njóttu lífsins
í sundi um hvítasunnu
Um hvítasunnuna er opið sem hér segir:
Sundlaug Kópavogs
Hvítasunnudagur
Hvítasunnudagur
Annar
í hvítasunnu
Annar í hvítasunnu

8. júní
15.júní
maí
9.

16. maí

Annars
er opið
sem hér segir:
Sundlaugin
Versölum
virka
daga
Hvítasunnudagur
15. maí
Annar
í hvítasunnu
16. maí
um
helgar
Annars er opið sem hér segir:
virka daga
um helgar

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470

8:00–18:00
Lokað
8:00–18:00

8:00 – 18:00

6:30–22:00
10:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00–20:00
6:30 – 22:00
8:00 – 20:00

Sundlaugin Versölum
Versölum 3
Sími 570 0480

kopavogur.is
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HELGARTILBOÐ

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboð gilda til 17.mái.

SIESTA 310 gasgrill, 14,9 kW,
Grillflötur: 35x43 + 2x(13,5x43) cm,
emileraðar grillgrindur úr pottjárni,
emileruð efri grind, 3 brennarar,
hitamælir í loki.

64.995

kr.

50689231- Almennt verð: 84.995kr.

Hjalti Þór Ísleifsson æfði skíði þar til hann sleit krossband og keppir nú í stærðfræði og eðlisfræði.

SIGNET 20 11,7 kW Ryðfrítt
brennarakerfi, mjög sterkar
grillgrindur úr pottjárni, ryðfrítt
eldunarkerfi, þrír ryðfríir brennarar,
gaskranar með 180° tökkum,
elektrónískt kveikikerfi,
hitamælir í loki.

Mynd/Sigtryggur Ari

Hjalti Þór Ísleifsson hefur tvisvar keppt á Ólympíuleikunum í stærðfræði og fékk
heiðursviðurkenningu í bæði skiptin. Hann er núna í próflestri fyrir lokapróf í
Menntaskólanum í Reykjavík, en síðan tekur við undirbúningur fyrir Ólympíuleikana
í eðlisfræði sem fara fram í Sviss í sumar.

79.995

kr.

50657504 - Almennt verð: 99.995kr

TRIUMPH 495 4B
Kraftur: 18,4 kW, 5 brennarar
(4 aðalbrennarar),JETFIRE™
Kveikjukerfi, WAVE™ grillgrindur
úr pottjárni. ACCU PROBE™,
hitamælir, áfastur flöskuopnari.

119.995

kr.

506600032 - Almennt verð: 139.995kr.

Skoðaðu grillúrvalið á byko.is

www.byko.is

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?
Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?
Er húsfélagið þitt hausverkur?

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Auglýsingar: 694 4103
ruth@pressan.is

Hrífst af fegurð
stærðfræðinnar
„Mér hefur alltaf gengið ágætlega
að læra stærðfræði og eðlisfræði.
Það hefur samt alveg hent mig að
ganga illa í prófi,“ segir Hjalti Þór
Ísleifsson, nemandi við Menntaskólann í Reykjavík, sem er á leið
á Ólympíuleika menntaskólanema
í eðlisfræði í júlí. Áður hefur hann
keppt á Ólympíuleikunum í stærðfræði, sumarið 2014 í Höfðaborg
í Suður-Afríku og síðasta sumar
í Chiang Mai á Tælandi. Í bæði
skiptin fékk hann heiðursviðurkenningu fyrir að leysa heilt dæmi. Hann
segir einfalda ástæðu fyrir áhuganum á stærðfræði og eðlisfræði:
„Það er ákveðin fegurð í báðum
greinunum sem hrífur.“
Hjalta er margt til lista lagt. Honum
finnst gaman að ferðast um heiminn,
fylgjast með stjórnmálum og efnahagslífi, hlusta á tónlist, forrita, lesa
bækur og fara á skíði. Árið 2010 þegar
hann var þrettán ára vakti hann til að
mynda athygli þegar hann keppti fyrir
hönd Breiðabliks á Andrésarleikunum,
stærsta skíðamóti landsins, og varð tvöfaldur Andrésarmeistari.

Rökrænt og einfalt

Í MR þar sem Hjalti er við nám er boðið
upp á laugardagsæfingar í stærðfræði
þar sem æft er fyrir Stærðfræðikeppni
framhaldsskólanema, en æfingarnar
eru líka einfaldlega til almenns gagns
og gamans. „Á þessum æfingum og í
hefðbundnu stærðfræðinámi í skólanum sá ég stærðfræðina í algjörlega
nýju ljósi. Hún varð mér fag skapandi
og rökrænnar hugsunar í stað þurrs
reiknings, sem mér leiddist þó aldrei,
en áhugi minn á stærðfræðinni efldist
mjög við þetta. Ég fékk ákveðinn áhuga
á eðlisfræði í grunnskóla þegar María
Moritz, náttúrufræðikennarinn minn,
var að útskýra fyrir okkur kraftalögmál Newtons. Mér þótti svo heillandi
hvernig var unnt að skýra svona vel
verkan hluta í kringum okkur á rökrænan en í senn einfaldan hátt. Ég tók
að lesa eðlisfræðibækurnar í skólanum
spjaldanna á milli, en vanrækti svo
þennan áhuga um hríð. Hann tók svo
aftur við sér þegar ég byrjaði að læra
eðlisfræði í MR, sem var á þriðja ári,
en þá þótti mér ótrúlega gaman að geta

Íslenski hópurinn í Höfðaborg árið 2014. Í hverju liði eru fjórir til sex keppendur. Í flestum
þátttökulöndum er landskeppni í hverri grein og síðan er skipað í Ólympíulið eftir árangrinum. Keppnin sjálf er síðan einstaklingskeppni.

Salurinn þar sem Hjalti keppti á Ólympíuleikunum í stærðfræði í Höfðaborg árið 2014.
Leikarnir standa í tvo daga. Hvorn daginn um sig fá keppendur þrjú dæmi til að leysa
á fjórum og hálfum klukkutíma í sal þar sem kringum sex hundruð keppendur sitja.

hagnýtt stærðfræði til að tjá lögmál
eðlisfræðinnar,“ segir hann.

Samveran skiptir máli

Hjalti keppti í Stærðfræðikeppni
framhaldsskólanema strax á fyrsta
ári. Í fjórða bekk (sem er annað árið
í MR) vann hann forkeppni á neðra
stigi og fékk þá að keppa í svokallaðri
Eystrasaltskeppni í stærðfræði. „Það
að fara utan var mér mikil hvatning
til að leggja harðar að mér í stærðfræði, sem svo skilaði sér í því, að í
úrslitunum ávann ég mér rétt til þátttöku á Ólympíuleikunum í stærðfræði,“ segir hann. Í fimmta bekk
komst hann aftur í Eystrasaltskeppnina og aftur á Ólympíuleikana. Núna í
sjötta bekk var það sama sagan, Hjalti
vann þá forkeppni á efra stigi, keppti
í Eystrasaltskeppninni og vann líka
úrslitakeppnina. Vegna aldurstakmarkana er hann hins vegar orðinn
of gamall til að keppa á Ólympíuleikunum í stærðfræði í sumar. Síðustu
ár hefur hann aftur á móti tekið þátt í
Eðlisfræðikeppni framhaldsskólanema,
deildi núna sigri með bekkjarbróður

sínum í MR og var boðin þátttaka á
Ólympíuleikunum í eðlisfræði.
Hjalti segir það hafa verið einstaka
reynslu þegar hann fór í fyrsta skipti á
Ólympíuleika. „Mér fannst það ótrúlega gaman að fara utan og kynnast
krökkum hvaðanæva úr heiminum
með áhuga á stærðfræði. Og í senn var
það afar áhrifarík reynsla að kynnast
Suður-Afríku, aðstæðum fólks þar og
sögu,“ segir hann. Það skemmtilegasta
við að æfa fyrir Ólympíuleika finnst
honum vera sá góði andi sem myndast
meðal keppendanna, þannig að samveran ein og sér er mjög ánægjuleg
að hans mati. „Svo er alltaf ótrúlega
gaman að læra meira og spreyta sig á
dæmum,“ bætir hann við.
Sem stendur er Hjalti í próflestri og
stefnir á brautskráningu frá MR þann
27. maí. Síðan tekur við undirbúningur
fyrir Ólympíuleikana í eðlisfræði, sem
fara fram í Zürich í Sviss. Eftir það fer
hann að vinna við forritun áður en
stærðfræðinám við Háskóla Íslands
tekur við í haust. „Mér finnst mjög
gaman að forrita. “
EH
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Viktor Örn Andrésson
Keppandi í Bocuse d’Or

VIKTOR OG CONVOTHERM
ÆTLA AÐ VINNA SAMAN
Á BOCUSE D’OR Í LYON
AF ÞVÍ TILEFNI BJÓÐUM VIÐ
ALLA CONVOTHERM OFNA
Á TILBOÐSVERÐI Í MAÍ
Bocuse d’Or er ein virtasta matreiðslukeppni sem haldin er í heiminum
og hefur verið haldin síðan 1987. Í keppnina komast færri þjóðir að en vilja.
Fastus er stoltur styrktaraðili Bocuse d’Or á Íslandi.

FY 290415

Keppendur Bocuse d’Or hafa aðstöðu í sýningar- og æfingaeldhúsi
Fastus, Síðumúla 16.

Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16
Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is
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Garðar Alfonsson spilaði badminton í hálfa öld og þjálfaði einn fremsta badmintonspilara Íslendinga. Hann hefur nú sett spaðann á hilluna en er farinn að spila boccia
og hefur leitt lið Gjábakka til sigurs oftar en einu sinni.

Spilar boccia fram
í rauðan dauðann
„Ég kynntist boccia fyrst þegar ég fór að koma hingað,“ segir Garðar
Alfonsson, umsjónarmaður og þjálfari boccia-hópsins í Gjábakka,
félagsmiðstöð eldri borgara í Kópavogi. Garðar hætti að vinna árið
2000 og fór þá að venja komur sínar í Gjábakka. Hann byrjaði að
æfa boccia og eftir nokkur ár tók hann við stöðu þjálfara. Síðustu
þrettán ár hefur hann séð um boccia-hópinn, en í honum eru nokkrir
Íslandsmeistarar.
Lið Gjábakka í Kópavogi sigraði á Íslandsmeistaramóti Félags áhugafólks
um íþróttir aldraðra (FÁÍA) í boccia
60+ sem fram fór á Akranesi 16. apríl.
Þá varð lið Gjábakka landsmótsmeistari
í boccia á móti UMFÍ 50+ sem haldið
var á Blönduósi í fyrra. Núna er stefnan
tekin á að verja titilinn í júní þegar
landsmótið verður haldið á Ísafirði.

Þarna er hann enginn nýgræðingur,
því að hann var lengi badmintonþjálfari og þjálfaði til að mynda Brodda
Kristjánsson, einn þekktasta spilara
landsins, sem er margfaldur Íslands-

„

Stóri
kosturinn
við boccia er að
aldurinn letur
ekki getuna.

meistari og varð heimsmeistari í einliðaleik í flokki 45-49 ára árið 2009.
Garðar er fæddur og uppalinn úti á
landi en kynntist badminton í kringum

Tæknin mikilvæg

Garðar sýnir mér salinn þar sem æfingarnar fara fram og afsakar að hann
sé nú ekki alveg nógu stór til að teljast
löglegur boccia-salur. Hann hentar
engu að síður afskaplega vel til æfinga.
Þarna er nokkrum stólum raðað saman
og Garðar bendir mér á að þarna sitji
keppendur. Í boccia er hvítum bolta
fyrst kastað út á völlinn og síðan skiptast liðin á að kasta bolta, annað liðið
með bláa bolta og hitt með rauða, og
koma honum sem næst þeim hvíta. Þrír
eru í liði og hefur Garðar verið með allt
að tólf manns í þjálfun.

Garðar Alfonsson er íþróttamaður að upplagi, spilaði badminton í áratugi en nú er það
Mynd/Sigtryggur Ari
boccia sem á hug hans allan.

25 ára aldurinn þegar hann kom í höfuðstaðinn til að vinna. Hann fór síðan
til Danmerkur í þjálfaranám og segir
Dani mikla badmintonspilara. „Mér
hefur gengið ágætlega að þjálfa tækni,“
segir hann.
Sjálfur spilaði Garðar badminton allt
þar til hann lenti í vandræðum með
mjaðmarliðinn í kringum aldamótin.
„Það var skipt um lið og ég ákvað að
hætta að spila badminton til að liðurinn myndi duga mér í tuttugu ár. Það
getur verið mikið álag á mjöðmina í
badminton,“ segir Garðar, en hann
hafði þá spilað í hálfa öld. Hann viðurkennir að það sé hálfgerð baktería að
þjálfa, og þegar hann var byrjaður að
spila boccia hafi tækifærið til að þjálfa
þann hóp verið kærkomið.

Engar kröfur um keppnisskap

Boccia-hópur Garðars í Gjábakka er ríkjandi landsmótsmeistari UMFÍ 50+. Hér eru þau
Freyr Bjartmarz, Margrét Hjálmarsdóttir og Páll Þorsteinsson og svo þjálfarinn Garðar. Þessi
sami hópur varð Íslandsmeistari á síðasta móti Félags áhugafólks um íþróttir aldraðra.

Æfingar boccia-hópsins í Gjábakka
eru tvisvar í viku. Garðar segir boccia
mikla tæknigrein líkt og badminton og
það sé hluti af því sem heillaði hann
við íþróttina. „Boccia reynir ekki líkamlega mikið á mann nema þegar
maður stendur, þá reynir á jafnvægið.

Í boccia er hvítum bolta fyrst kastað út á
völlinn og síðan skiptast liðin á að kasta
bolta, annað liðið er með bláa bolta og
hitt með rauða, og koma honum sem næst
þeim hvíta.

Það er hægt að spila boccia fram í
rauðan dauðann, sem er mikill kostur,“
segir hann og kímir. Mannskapurinn
í hópnum er eðlilega með mismikið
keppnisskap en Garðar segir að honum
finnist gaman að liðið sé líka að keppa
en ekki bara að æfa. „Ég geri engar
kröfur um mikið keppnisskap. Þetta
er vel samsettur hópur. Stóri kosturinn
við boccia er að aldurinn letur ekki
getuna, “ segir hann.
EH

SUMARTILBOÐ
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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is

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

28 mm bjálki / Einföld nótun

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

Kvartettakeppni

Fóstbræður og félagar í Hörpu:

Karlar
sem elska

14 sönghópar keppa í Norðurljósum
13. maí kl. 16.00

Sex súper karlakórar,
Egill Ólafsson og Stórsveit Reykjavíkur
í Eldborg 13. maí kl. 20.30
www.gerdarsafn.is

Þúsund
kallar

Hátíðartónleikar 23 karlakóra
í Eldborg 14. maí kl. 18.00

Hamraborg 4

200 Kópavogur

Norrænt mót
karlakóra

Tónleikar karlakóra í sölum Hörpu
14. maí yfir daginn. Aðgangur ókeypis

Akademiska Sangforeningen┃Muntra Musikanter┃Den norske Studentersangforening
Männerstimmen Basel┃Karlakór Reykjavíkur ┃Fóstbræður┃Egill Ólafsson & Stórsveit Reykjavíkur

Miðasala á tix.is og harpa.is

Dagana 12.–14. maí standa Fóstbræður fyrir norrænu karlakóramóti í Hörpu í samvinnu
við Norræna karlakórasambandið og með stuðningi Sambands íslenskra karlakóra.
Mótið er haldið í tengslum við 100 ára afmæli kórsins á þessu ári. Alls eru 23 karlakórar
frá Íslandi, Færeyjum, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Sviss skráðir til þátttöku.

.is

Hamraborg 4

www.gerdarsafn.is

Hamraborg 4

200 Kópavogur

200 Kópavogur

Gerðarsafn
Kópavogur
Art Museum
Opið alla daga frá 11 – 17.
Lokað á mánudögum.
Frítt á miðvikudögum.

Aðalstyrktaraðili mótsins:

Gerðarsafn
Kópavogur
Art Museum
Opið alla daga frá 11 – 17.
Lokað á mánudögum.
Frítt á miðvikudögum.

10

13. maí 2016

Guðmundur K. Einarsson var aðeins sautján ára gamall þegar hann gerðist sjálfboðaliði við flugeldasölu
Hjálparsveitar skáta í Kópavogi – og eftir það varð ekki
aftur snúið. Hann segir hjálparsveitina um tíma hafa
verið samfélag karla, en það hafi breyst eftir að Íris
Margeirsdóttir, sem síðar varð formaður, gekk til liðs
við sveitina. Á komandi vetri hefur Guðmundur verið
sjálfboðaliði hjá hjálparsveitinni í fjörutíu ár og segist
líta á meðlimi hennar sem fjölskylduna sína.

Fjörutíu ár
í hjálparsveitinni

„Um næstu áramót verð ég búinn að vera hérna í fjörutíu ár. Elstu félagarnir
eru frá árinu 1969, en þeir eru ekki enn starfandi eins og ég,“ segir Guðmundur K. Einarsson, félagi númer 63 í Hjálparsveit skáta í Kópavogi.
Hann var sautján ára þegar hann byrjaði í sveitinni og hefur verið þar
alla tíð síðan. Á daginn starfar hann á lager álversins í Straumsvík en á
kvöldin og um helgar sinnir hann sjálfboðastarfi fyrir hjálparsveitina.
Guðmundur er einhleypur og barnlaus og segir, bæði í gríni og alvöru, að
hjálparsveitin sé fjölskyldan hans.
„Ég var í skátunum þegar vinir mínir
gengu til liðs við hjálparsveitina. Mér
fannst ég ekki alveg tilbúinn þegar
þeir byrjuðu og ætlaði að bíða aðeins
lengur. Þá um áramótin vantaði svo
fólk í flugeldasöluna, og stóri bróðir
vinar míns, sem þá var formaður,
Gunnsteinn Sigurðsson, hvatti mig til
að ganga til liðs við sveitina. Það varð
svo úr að ég byrjaði strax að starfa með
henni, fór í gegnum nýliðaprógrammið
og skrifaði svo undir eiðinn á aðalfundi
í febrúar ári síðar,“ segir Guðmundur,
en í dag er miðað við að ungmenni séu
orðin 18 ára þegar þau byrja í nýliðaþjálfuninni.

Gömlu rússajeppunum skipt út

Þær breytingar sem hafa orðið á starfi
hjálparsveitarinnar á þeim fjörutíu
árum sem Guðmundur hefur starfað
fyrir hana eru gríðarlegar. Hún er núna
í stóru húsnæði við Bryggjuvör, alveg
við höfnina, en þegar Guðmundur
byrjaði hafði sveitin aðeins yfir að
ráða litlum hluta af húsinu sem hýsir
hana í dag. „Þarna var fundarherbergi
og lítil áhaldageymsla. Við áttum tvo
rússajeppa, einn gamlan hertrukk
og slöngubát. Það var allt og sumt.
Tveimur til þremur árum eftir að ég
byrjaði voru rússajepparnir seldir og
keyptir tveir alvöru jeppar sem tóku
tólf manns hvor. Það var mikill munur,

ekki síst því að þá þurftu menn ekki
að eyða öllum kvöldum í að gera við
bílana heldur gátu farið að einbeita sér
betur að því að læra að vera björgunarsveitarmenn,“ segir hann.
Á þessum tíma var aðaluppistaðan
í hjálparsveitinni um tuttugu ungir
menn sem höfðu byrjað á undan Guðmundi. „Þeir voru svona aðalaflið. Með
tímanum heltist svo úr lestinni, menn
fóru í nám, en aðrir komu inn í staðinn. Þetta var satt að segja lengi vel
svolítið karlasamfélag. Ein eða tvær
konur gengu til liðs við sveitina en
voru hættar þegar ég byrjaði, hættu
bráðlega. Það var ekki fyrr en Íris
Margeirsdóttir, sem síðan varð formaður árið 1994, kom hingað inn sem
þetta breyttist. Þegar hún og nokkrar

Guðmundur K. Einarsson hefur marga fjöruna sopið með hjálparsveitinni á fjörutíu árum. Hann er núna formaður húsnefndar og
formaður flugeldasölu sveitarinnar, og alltaf til staðar þegar hans er þörf.
Mynd/Sigtryggur Ari

vinkonur hennar byrjuðu í sveitinni
urðu miklar breytingar á henni. Allt
breytingar til batnaðar. Hjálparsveitin
hefur mikið vaxið síðan þá og við erum
á hverju hausti með stóra nýliðahópa,
allt mjög flott fólk.“

Traustur félagi

Guðmundur er nú formaður húsnefndar og formaður flugeldanefndar,

en sem kunnugt er skiptir flugeldasala fyrir áramót miklu fyrir starfsemi
hjálparsveita um land allt. Hann var
gjaldkeri sveitarinnar um fimm ára
skeið, en af sinni alkunnu hógværð
ákvað hann þá að draga sig í hlé því
annar maður hafði verið gjaldkeri í sex
ár og Guðmundur vildi leyfa honum
að eiga metið. „Seinna kom svo gjaldkeri sem sat miklu lengur, þannig að

Um Hjálparsveit skáta í Kópavogi

H

jálparsveit skáta í Kópavogi (HSSK) er björgunarsveit sem byggð er upp af
sjálfboðaliðum og sinnir björgunar-,
leitar- og hjálparstarfi þegar mannslíf eða verðmæti eru í hættu. Sveitin
heldur námskeið og æfingar fyrir félaga sína til að auka færni þeirra og
aflar nauðsynlegra tækja og tóla. Útköll hennar eru mjög fjölbreytt, bæði

hvað varðar umfang og alvarleika. Þau
geta verið allt frá því að bjarga fólki
úr bráðum lífsháska yfir í aðstoð við
að hemja fjúkandi garðhúsgögn. Þau
geta verið hvar á landinu sem er, úti á
sjó eða erlendis. Meirihluta rekstrarfjár aflar sveitin með fjáröflunum þar
sem félagar gefa allan sinn vinnutíma.
Meðal stærstu fjáraflana eru flugeldasala og sala á Neyðarkallinum.

Í sveitinni starfa að jafnaði um 90
virkir félagar, auk um 100 félaga sem
eru minna virkir í almennu starfi en
standa þétt við bakið á sveitinni. Á
síðasta starfsári sinnti sveitin 36 útköllum og vinnustundir sjálfboðaliða voru um 18 þúsund. Á síðasta
aðalfundi skrifuðu 14 nýliðar undir
eiðstaf sveitarinnar eftir 20 mánaða
þjálfun.

þetta met er löngu farið,“ segir hann
hlæjandi.
Hann mætir að jafnaði þrisvar í
viku í Bryggjuvörina. Ásamt öðrum
í húsnefnd hefur hann alltaf nóg að
gera að dytta að húsinu og laga eitt og
annað, hvort sem það er hefðbundið
viðhald á húsnæðinu eða endurbætur
og viðgerðir á tækjum og bílum.
Það er á sólríku mánudagskvöldi
sem við hittumst við Bryggjuvör og
það var sannarlega mikið líf í húsinu,
hvort sem um var að ræða fundahöld
eða eitthvað annað. Ég spyr Guðmund
hver sé hans sérstaða þegar kemur að
starfi hjálparsveitarinnar, í hverju
hann sé bestur. Það koma á hann
vöflur, en svo hóar hann í stjórnarmann sem á leið hjá og biður hann
að svara þessari spurningu fyrir sig.
Hann er ekki lengi að svara: Þú ert
alltaf til staðar, Guðmundur. Þú ert
ekki bestur í neinu en ert samt á topp
þremur í öllu. Það er alltaf hægt að
treysta á þig.
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Í gegnum árin hefur hann tekið þátt
í öllum helstu flokkum verkefna sem
hjálparsveitin þarf að takast á við. „Ég
hef tekið þátt í allri flórunni. Ég hef
gengið um hálendið í leit að fólki, ég
hef farið í innanbæjarleitir og leitir í
nágrannasveitarfélögunum. Upp úr
1980 fór ég með hópi björgunarsveitarmanna til Patreksfjarðar þar sem
hafði orðið snjóflóð. Við fórum um
fjörutíu strákar úr nokkrum hjálparsveitum með varðskipi frá Keflavík
í brjáluðu veðri og vorum svo að grafa
úr húsunum,“ segir hann, og vísar til
tveggja snjóflóða sem féllu á Patreksfirði í janúar 1983 þegar fjórir létust,
þar af eitt sex ára barn, og nítján hús
skemmdust.

Samheldinn hópur

Á árum áður voru menn kallaðir út
með allt öðrum hætti en núna, þegar
það er einfaldlega bara sent sms á hópinn. „Þá voru sérstakir símalistar, sá
fyrsti á listanum hringdi í þann næsta
og koll af kolli. Ef einhver svaraði
ekki, þá var hringt í þann þarnæsta á
listanum. Síðan mættu menn bara á
staðinn,“ segir Guðmundur.
Með árunum stækkaði hjálparsveitin sífellt meira við sig, hún eign-

aðist brátt allt efra húsið þar sem voru
fundarherbergi og eldhús og stór salur
fyrir sleða- og bátaflokkinn. Seinna
keypti sveitin hluta af neðra húsinu,
þar sem höfuðstöðvarnar eru nú, til
að fá betra rými fyrir bátaflokkinn og

svo rústaflokkinn, sem hefur getið sér
gott orð með starfi víða um heim, svo
sem eftir náttúruhamfarir á Haítí og
í Tyrklandi. Á síðasta ári urðu síðan
mikil tímamót þegar hjálparsveitin
fékk fyrsta sérsmíðaða björgunarbátinn á Íslandi, og heitir hann Stefnir.
Bátasmiðjan Rafnar ehf. byggir þar á
byltingarkenndri hönnun og smíði, en
áður hafði fyrirtækið afhent Gæslunni
sérsmíðaðan strandgæslubát. Guðmundur segir það skipta gríðarlegu

máli fyrir hjálparsveitir að eiga ný og
góð tæki sem virka vel á neyðarstundu.
Þó að hann fari nú lítið í björgunarferðir finnst honum gott að upplifa sig sem hluta af heildinni. „Áður
en hópurinn héðan fór til Haítí var
ég með þeim um nóttina að græja
og gera. Síðan fylgdist maður með
þeim og ég varð mjög stoltur þegar
ég heyrði af því hvað starf þeira skipti
miklu máli.“ Og samhugurinn nær
enn lengra. „Þetta er samheldinn

Menningarhúsin
Húsnæði Hjálparsveitar skáta í Kópavogi í baksýn. Þarna sjást líka bátar sem notaðir voru
á æfingu, auk annarra báta í höfninni.
Mynd/HSSK

13. mars
Kóði: Gulur

Sveitin var kölluð út vegna óveðurs
sem gekk yfir landið. Óskað var eftir
einum hópi frá sveitinni og var hann
að störfum í tæpa þrjá tíma. Þakplata
var að fjúka af húsi á Kársnesi, klæðning af spennistöð í austurbænum og
vinnupallar að fjúka í Reykjavík, svo
nokkur dæmi séu tekin.

Leit á
Fimmvörðuhálsi
8. mars
Kóði: Rauður

Snjóbíll og vélsleðar sveitarinnar
voru kallaðir út til leitar vegna erlends ferðamanns sem var týndur á
Fimmvörðuhálsi. Aðstæður þar voru
erfiðar vegna þungs færis, snjókomu
og lélegs skyggnis. Björgunarsveitir á
Suðurlandi höfðu leitað mannsins frá
því fyrr um daginn og var óskað eftir
liðsauka af höfuðborgarsvæðinu og
víðar að til aðstoðar. Björgunarsveitarmenn á sleða fundu manninn á lífi
um kvöldið.
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Bátur strand
við Álftanes
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25. febrúar
Kóði: Gulur

Björgunarsveitir voru kallaðar út á
hæsta forgangi eftir að 10 metra fiskibátur strandaði við Álftanes. Hann
lá þá utan í skeri með bilað stýri og
var farinn að leka, en lensidæla náði
að halda í við lekann. Þrátt fyrir að
útkallið kæmi á dagvinnutíma var
Stefnir, stærri bátur sveitarinnar, lagður
af stað úr Kópavogshöfn 15 mínútum
eftir boðun og kominn að strandaða
bátnum hálftíma eftir að fyrstu boð
bárust. Báturinn var dreginn inn í
Hafnarfjarðarhöfn og komið beint upp
á kerru. Áhöfninni varð ekki meint af.

21. MAÍ
DAGSKRÁ

Innanbæjarleit
í Reykjavík
9. febrúar
Kóði: Rauður

Sveitin var kölluð út stuttu eftir miðnætti til leitar að unglingsdreng sem
týndur var í Breiðholti. Drengurinn
fannst heill á húfi eftir um þriggja
klukkustunda leit.

21/05
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Óveður í Kópavogi

Kópavogi

#HJOLAHJARTA

LADAGU

Dæmi um útköll
HSSK á þessu ári:

í

Ó

Ford-pallbíll hjálparsveitarinnar á leið í útkall vegna óveðurs. Hann er þarna með öllum
helsta búnaði.
Mynd/HSSK

hópur sem stendur saman í blíðu
og stríðu. Ef eitthvað kemur fyrir
hjá einum, þá leggjast allir á eitt við
að aðstoða hann. Um daginn til að
mynda meiddist einn félaginn og þá
var safnað fyrir hann og við færðum
honum gjöf. Þessi samheldni skiptir
miklu. Hjálparsveitin er eins og ein
stór fjölskylda. Hér er mikið af góðu
fólki og ég er þakklátur fyrir að tilheyra þessum hóp. “
Erla Hlynsdóttir

 13:00 – 17:00
Dr. Bæk ástandsskoðar
hjól á útivistarsvæði
við Menningarhúsin

 13:00 – 17:00
Bókasafnið opið og hægt
að skoða bækur tengdar
hjólreiðum

 13:00 – 17:00
Kynning á rafhjólum
og reiðhjólabúnaði
á útivistarsvæði við
Menningarhúsin

 13:00 – 17:00
Sýning á ljósmyndum
af reiðhjólum úr fórum
Héraðsskjalasafns Kópavogs
á 2. hæð Bókasafnsins

 14:00
Reiðhjólatúr og ratleikur
með sérfræðingum
Náttúrufræðistofu og
Héraðsskjalasafns. Fræðst
verður um mannlíf og
náttúru á Kársnesinu og
í fjársjóðskistum leynast
glaðningar af ýmsu tagi
(hjálmaskylda)

 13:00 – 17:00
Umferðargarður á bílaplani
Molans þar sem hægt verður
að æfa hjólafærni

 13:00 – 17:00
Garðskálinn býður upp á
grillað góðgæti á hagstæðu
verði

 15:15
Kynning á verkefninu Hjólað
óháð aldri: á útivistarsvæði
við Menningarhúsin
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Sumarnámskeið HK og Breiðabliks fyrir börn njóta alltaf mikilla vinsælda. Skráning
stendur yfir, en meðal þess sem er í boði eru ævintýranámskeið í Kópavogsdalnum og
borðtennisnámskeið í Snælandsskóla.

Sumarfjör fyrir krakka
S
Hjá vélasölunni finnur
þú hágæða sjónauka
hvort sem er fyrir leik
eða störf.

S J Ó N A U K A R

7x50

7x50

COMMANDER
Steiner linsurnar eru meðhöndlaðar
sérstaklega sem gefa þér ótrúlega
tæra sýn. Sjálfvirkur fókus
kr. 224.746

NAVIGATOR PRO
Steiner sjónaukarnir eru einstaklega
skarpir og bjartir, Navigator Pro er
með sjálfvirkum fókus
kr. 76.413

7x30

NAVIGATOR PRO

7x50

COMMANDER GLOBAL

kráning stendur yfir á hin sívinsælu sumarnámskeið hjá
íþróttafélögunum Breiðabliki
og HK.
Helgi Hrafn Ólafsson íþróttafræðingur heldur utan um námskeiðin
hjá Breiðabliki. Hann segir að á síðasta ári hafi knattspyrnunámskeiðið
verið vinsælast, en þar á eftir kom
ævintýranámskeiðið. Sú nýbreytni
verður í sumar, að Breiðablik heldur
einnig námskeið í Fagralundi og Snælandsskóla. „Þar verða frjálsar íþróttir
fyrir hádegi og knattspyrnuskólinn og
ævintýranámskeiðið eftir hádegi. Við
erum nokkuð spennt fyrir því að geta
boðið fleirum upp á sumarnámskeiðin
okkar,“ segir hann.
Breiðablik er með ævintýranámskeið, frjálsíþróttanámskeið,
knattspyrnuskóla, körfuboltaskóla,
karatenámskeið og skákþjálfun í boði
í sumar. Jafnframt verður sunddeild
félagsins með námskeið í báðum
sundlaugum bæjarins. Spurður hvað
sé gert á ævintýranámskeiðinu segir
Helgi að þar sé lögð áhersla á að vera
sem mest úti í góða veðrinu og hafa
gaman. „Það er farið um Kópavogsdalinn og nágrenni og tekið þátt í
alls kyns ævintýrum. Krakkarnir til
dæmis veiða síli í Kópavogslæknum,
fara í hjólaferðir á Rútstún og ratleiki
í Hlíðargarði. Einnig er farið í fjöruferðir og útileiki. Ef það vill þannig til

Líf og fjör var á sumarnámskeiðunum í fyrra eins og þessi mynd sýnir. Mynd/Breiðablik

að það sé slæmt veður, þá færum við
leikina inn í Smárann og fjörið heldur
áfram þar.“
Óli Þór Júlíusson, íþrótta- og verkefnastjóri HK, segir að félagið muni
halda úti flottu sumarstarfi núna líkt
og áður. „Sumarnámskeiðin hafa
ávallt verið vel sótt og má búast við
miklu lífi í efribyggðum Kópavogs í
sumar. HK verður með knattspyrnuog handboltaskóla í Kórnum, ásamt
hinu sívinsæla íþrótta- og útilífsnámskeiði sem er meira hugsað fyrir þá sem
finna sig betur í fjölbreyttu starfi og

umhverfi. HK mun einnig bjóða upp
á borðtennisnámskeið í Snælandsskóla
og handboltaskóla í Digranesi.“
Námskeiðið Íþróttir og útilíf hjá HK
er fyrir krakka á aldrinum 6-10 ára og
haldið á svæðinu við Kórinn. Nálægðin
við Elliðavatn og Guðmundarlund
býður marga möguleika á skemmtilegum könnunarleiðöngrum. Farið
verður í sundferðir, ratleiki, vettvangsferðir og margt fleira.
Allar nánari upplýsingar um námskeiðin og skráningu er á vefjum félaganna, hk.is og breidablik.is.

kr. 57.266
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Hindrar öldrun
húðarinnar
Lífrænt vottuð andlitsolía sem
rannsóknir sýna að hindrar
öldrun húðarinnar.
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Olían stinnir, þéttir og nærir
húðina, gefur henni góðan raka
og fallegan náttúrulegan lit. Hún
ver húðina gegn kulda og er rík
af fjölómettuðum fitusýrum.
Mildur ilmur jurtanna hefur
róandi áhrif á hugann.
Rannsóknir staðfesta einnig að
olían þéttir húðina, stuðlar að
uppbyggingu hennar og vinnur
gegn húðskemmdum. pH gildið
er 7,00 sem er það sama og
húðin, því raskar olían ekki
sýrustigi húðarinnar.

Auglýsingar: 694 4103
ruth@pressan.is

Appelsínugulur er litur Hreyfiviku UMFÍ. Hér má sjá káta þátttakendur á síðasta ári. Hreyfivikan er fyrir unga sem aldna og tilvalið
tækifæri til að skemmta sér saman og auka lífsgæðin með hreyfingu.
Mynd/UMFÍ

Markmið Hreyfiviku UMFÍ er að fá fólk til að kynnast
kostum þess að hreyfa sig reglulega. Boðberar hennar
fara í pott og geta unnið glæsilega vinninga.

Landsmenn
hreyfa sig saman

H

reyfivika Ungmennafélags
Íslands (UMFÍ) fer fram
23. -29. maí. Hún er hluti
af samevrópska lýðheilsuátakinu Now
We Move sem fór af stað árið 2012,
þar á meðal á Íslandi, og hefur dreifst
um alla Evrópu. Markmið þess er að
fá fólk til að kynnast kostum þess að
hreyfa sig reglulega, sér og sínum
til heilsubótar, og hafa jákvæð áhrif
á líkamlega, andlega og félagslega
heilsu.
Þeir sem taka þátt í Hreyfiviku
UMFÍ skipuleggja viðburði, kynna
átakið og dreifa jákvæðu hugarfari.
Árið 2015 tóku 1,8 milljónir fólks
þátt í átakinu í Evrópu. Stefnt er að
því að hundrað milljón Evrópubúar
taki þátt í hreyfivikunni árið 2020. Á
Íslandi tóku 40 þúsund manns þátt í
Hreyfiviku UMFÍ á síðasta ári.

- Af hverju er Hreyfivika UMFÍ svona
vinsæl?
Ástæðan er einfaldlega sú, að þetta
er viðburður þar sem fólki finnst
skemmtilegt að vera með.
Þeir sem fá aðra til að hreyfa sig
og taka þátt í Hreyfiviku UMFÍ eru
kallaðir boðberar hreyfingar. Þú getur
orðið einn af þeim. Það er auðvelt
að skrá sig: Þú þarft aðeins að fara
á www. umfi.is og skrá það sem þú
ætlar að gera og hvetja fólk til þátttöku. Nú þegar eru fjölmargir byrjaðir
að skipuleggja spennandi viðburði
um allt land sem aðrir geta tekið
þátt í. Meðal viðburða sem hægt er
að bjóða eru opinn íþróttatími, stórfiskaleikur með vinnufélögunum eða
hjólreiðar í hópi. Möguleikarnir eru
endalausir.
Boðberar Hreyfiviku UMFÍ fara í

pott og geta unnið glæsilega vinninga
frá Ölgerðinni og 66°Norður.
Þú getur vakið athygli á þínum viðburði með því að merkja myndir á
samfélagsmiðlum undir myllumerkinu #minhreyfing.

Saga úr Hreyfivikunni

Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands (UÍA) hefur verið með í Hreyfiviku UMFÍ frá árinu 2012. Flest sveitarfélög á svæði UÍA á Austurlandi hafa
tekið þátt með miklum sóma. Framkvæmdastjórinn Hildur Bergsdóttir er
jákvæður orkubolti og hefur af krafti
fengið aðra í nágrenni sínu til að hreyfa
sig. Hún er sannkallaður boðberi hreyfingar. Allir sem vilja geta verið boðberar
hreyfingar í Hreyfiviku UMFÍ og haft
um leið jákvæð áhrif á samfélagið sitt.
Á Austurlandi var meðal annars
tilboð á appelsínugulum vörum, sem
er einmitt litur Hreyfiviku UMFÍ.
Heilsugæslan stóð fyrir heilsufarsmælingum. Dvalarheimili var með stólaleikfimi og fyrir börn voru opnar íþróttaæfingar þar sem foreldrar gátu verið með.
Til viðbótar var ýmis fræðsla í boði fyrir
fólkið á svæðinu. Hreyfivika UMFÍ er
nefnilega fyrir alla.
Fleiri nýjar sögur verða síðan til í
Hreyfiviku UMFÍ núna 23. -29. maí.

Erindaröð um umhverfismál
Litið til framtíðar
Mikilvæg málefni krufin til mergjar.

19. maí kl. 17:15

Landsskipulagsstefna, nýtt ferli sem setur umgjörð
um skipulagsmál á landsvísu.
Einar Jónsson sviðsstjóri stefnumótunar og þróunar,
Skipulagsstofnun.

26. maí kl. 17:15

Nýsett náttúruverndarlög. Kynning á breytingum
frá fyrri lögum og hugmyndafræði nýju laganna til
aukinnar og markvissari náttúruverndar.
Aagot Vigdís Óskarsdóttir lögfræðingur.

Fyrirlestrarnir fara fram á 1. hæð Safnahússins og
allir eru velkomnir. Aðgangur ókeypis.
Sjá nánar á www.natkop.is
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Tobba Marinós hefur að undanförnu staðið fyrir sykurlausri vitundarvakningu. Hún
heldur námskeið fyrir fólk sem vill læra að gera sykurlaus sætindi og deilir hér uppskrift að dísætu döðlugotti sem inniheldur engan sykur.

Afsykrar
uppskriftirnar
T
obba Marinós og félagar á
EatRVK hafa að undanförnu
birt fjöldann allan af uppskriftum að sykurlausu gúmmelaði.
Eftir áramótin bauð hún lesendum
að senda sér sína uppáhalds uppskrift
að sætindum og hún myndi „afsykra“
hana. Döðlugott var það fyrsta sem
varð fyrir valinu, en EatRVK birti
uppskrift að slíkri sykurbombu fyrir
jólin og varð hún afskaplega vinsæl.
Sykurlausa útgáfan hefur ekki síður

notið vinsælda og deilir Tobba hér
uppskriftinni með lesendum blaðsins
Kópavogur.
Í tengslum við sykurlausa vitundarvakningu hélt Tobba á dögunum
eftirréttanámskeiðið Sætt án sykurs og
komust færri að en vildu. Þar af leiðandi
verður boðið upp á annað námskeið
30. maí, en allar nánari upplýsingar
um það má finna á vefnum EatRVK.
is. Þar verður bæði sýnikennsla og
smakk, ásamt því að þátttakendur fá

Sykurlaust döðlugott
Botn
Döðlurnar eru lagðar í bleyti í sjóðandi heitu vatni
í 10 mínútur.
Vatninu hellt af og döðlurnar settar í matvinnsluvél
ásamt kakói, vanillu, fljótandi kókosolíu og klípu
af sjávarsalti.
Vélin látin hamast þar til úr verður kekkjalaus karamella.
Þá er kínóapuffsinu hrært varlega saman við þar til
úr verður þykk og falleg blanda.

Tobba Marinós hefur verið að prófa sig
áfram með sykurlaus sætindi að undanförnu með afar góðum árangri.

uppskriftir. Þá verður rætt um muninn
á sykri og sætuefnum og fjallað um
ólíkar gerðir sætuefna.

HRÁEFNI
n
300 g mjúkar
döðlur
n2 dl kókosolía
nSjávarsalt
n
Góð vanilla – duft
eða dropar
n1 msk ósætt kakó
n75 g kínóapuffs

Setjið bökunarpappír eða plastfilmu í botninn á
kassalaga móti (t.d. eldföstu móti) og setjið í frysti
meðan bráðin er útbúin.

Millilag
– eitthvað af
eftirtöldu

HRÁEFNI
nRúsínur
nKókosflögur
nGoji-ber (geggjað)
nSalthnetur
nKakónibbur

nMöndlur
nValhnetur
nPekanhnetur
nHeslihnetur
nÖrlítið salt
nBananaskífur

Bráð
Kakósmjör og hnetusmjör látið bráðna í potti við
vægan hita.
Þegar smjörið er albráðið fer kakóið, stevían, hunangið/sírópið og saltið út í pottinn. Hrærið vel með
gaffli og slökkvið undir.
Mótið tekið úr frysti og millilag sett, ef vill. Ég hef
notað hnetur, gojiber, kókos og kakónibbur, en í
raun er fínt að nota bara það sem þú átt. Salthnetur
og rúsínur gætu verið gott flipp líka.

Döðlugottið tilbúið. Best er að geyma það í frysti og þá er gott að skera það í hæfilega stóra bita.

Súkkulaðinu er svo hellt yfir og mótið sett inn í frysti
í að lágmarki 1 klst.
Því næst er hægt að kippa gleðiklumpnum upp og
skera í mola!

HRÁEFNI
n
120 g hnetu- eða
möndlusmjör
n80 g kakósmjör
n80 g ósætt kakó
n
35 dropar vanillueða karamellustevía
nSalt á hnífsoddi
n
2 msk hunang
(ef þú ert ekki
alveg sykurlaus)
eða fibersíróp
(sykurlaust), eða 4
ferskar döðlur (má
sleppa)

Athugasemdir
Geymist best í frysti.

Blöndu af karamellu og kínóapuffsi hellt í eldfast mót.

Goji-ber, möndlur, kókosflögur eða annað góðgæti er sett sem millilag.

Geymdu auglýsinguna

Súkkulaðibráðinni er hellt yfir í lokin.

BLUSH.IS

Höfum opnað glæsilega
verslun með frábæru
úrvali af hágæða
unaðsvörum
Komdu og skoðaðu úrvalið
Gegn framvísun þessa
miða fæst 10% afsláttur
af öllum vörum í verslun
blush.is
Gildir til
31.maí 2016.

Opnunartími.
Alla virka daga frá 12-18
Helgar 14-18
Hamraborg 5
www.blush.is
Simi 7757777

Dreift í 11.500 eintökum á öll heimili í Kópavogi

Baksíðan
Arndís Þórarinsdóttir
deildarstjóri hjá Bókasafni Kópavogs

Að vera með
V

ið höfum öll val. Við höfum val
um það að fljóta afstöðulaust í
gegnum lífið eða við getum kosið að
hafa skoðanir og reyna að hafa áhrif
á samfélagið okkar.Og þó. Réttara
væri að segja að við ættum öll að hafa
val. Af því ef afstöðuleysið kemur til
vegna skorts á upplýsingum erum
við í vandræðum.
Tilgangur almenningsbókasafnanna er
að jafna aðgengi að
þekkingu. Þar geta
allir fengið aðgang að
netinu, fylgst með umræðunni sem fer fram
á síðum dagblaðanna og lesið nýjustu
bækurnar sem allir eru að skeggræða
í fjölskylduboðum.
En aðgengið eitt og sér er ekki nóg ef
þjálfunina vantar. Fólk sem er ekki vant
að lesa ritað mál lendir óhjákvæmilega í vandræðum þegar það ætlar að
ná utan um efnisatriði Panamaskjalanna, deilurnar um staðsetningu nýs
háskólasjúkrahúss eða eðli forsetaembættisins. Og þegar er orðið erfitt að
skilja flókna hluti, þá er engin leið að
taka upplýsta afstöðu til þeirra. Einn
vandi vorra tíma er sá að lesskilningur
fer minnkandi.
Til allrar hamingju er einfalt að
byggja upp lesskilning og halda honum
við, hvort sem um er að ræða börn eða
fullorðna. Það þarf bara að lesa eitthvað
skemmtilegt. Fræðsluefni um trjáklippingar, rauðu ástarsögurnar, Emil í Kattholti og ferðahandbækur verða þannig
ein mikilvægustu tól lýðræðisins, tæki
sem gefa okkur kost á því að taka þátt
í samfélaginu.
Við á Bókasafni Kópavogs aðstoðum alla sem koma á söfnin okkar.
Við útvegum heimildir fyrir ritgerðir,
drögum upp nýjustu glæpasögurnar
og finnum út úr því hvenær tvisturinn kemur. Við bjóðum upp á viðburði
fyrir alla fjölskylduna, kaupum hasarmyndir á DVD og gerum okkar besta
til að vera fyndin og sniðug á Facebook.
En við reynum að gleyma því aldrei, að
grunnur tilvistar okkar er ein af stoðum
lýðræðisins.
Þess vegna bjóðum við ykkur öll velkomin í heimsókn. Af því bókasafnið
skiptir máli.

ALLT Í
EUROVISIONPARTÝIÐ
Finndu okkur á

Við erum með fjölda söfnunarkassa í Kópavogi.
Nánari upplýsingar eru á vefnum okkar www.dosir.is

6. TÖLUBLAÐ 4. ÁRGANGUR

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

bygg.is

Langalína 28-32

Naustavör 8-12

NÝTT
Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Afhending við kaupsamning

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG
eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Vindakór 10-12

NÝTT
Útivistarparadísinni í Kórahverfi

Afhending við kaupsamning

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum
og AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri.
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum.
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

NÝTT

Afhending við kaupsamning

Sjálandi í Garðabæ

Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum
AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Lundur 17-23

NÝTT
Fossvogsdalnum í Kópavogi

Afhending mars - júní.

Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum.
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru.
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s.
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

FJÁRFESTING
REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

FASTEIGNASALA

METNAÐUR
Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

VARAHLUTIR
Iveco
• Benz
• Man • Renault
Varahlutaog viðgerðarþjónusta
Varahlutaþjónusta
New Holland
– O&K – Fiat – Fiat Hitachi

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

– gefðu okkur tækifæri!
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VÉLANAUST ehf

Álhella
Símar
555
6670
860
1859• ••www.velanaust.is
Álhella
• Símar:
555
6670••/892
892 3996
3996
Álhella
44 ••4Símar
555
6670
www.velanaust.is

