Dirfskulegt
fyrir Kársnesið

Skapandi á
þjóðhátíðardaginn

Dóttir pípara
og þroskaþjálfa
Halla Tómasdóttir, rekstrarhagfræðingur og forsetaframbjóðandi, vann fyrir sér í háskólanámi
í Bandaríkjunum sem framkvæmdastjóri knattspyrnuliðs
karla í skólanum. Hún féll fyrir
verðandi eiginmanni sínum í
Júróvisionpartíi og í brúðkaupinu dönsuðu þau við lagið All
Out of Luck með Selmu. Faðir
Höllu greindist með krabbamein
skömmu eftir bankahrunið og
dó viku síðar. Þau hjónin endurskoðuðu þá líf sitt, hún lét þann
draum sinn rætast að verða
alþjóðlegur fyrirlesari og
hann varð heilsukokkur.

Gómsætt pestó
með papriku

24. júní 2016
9. TÖLUBLAÐ 4. ÁRGANGUR

Fallegir legsteinar á góðu verði
Kynningarverð
á öllum legsteinum í sýningarsal að

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi

Verið
velkomin
Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til ! búum við hann til.
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GATAN MÍN
Soffía Sveinsdóttir, IB stallari í Menntaskólanum við Hamrahlíð

Hlaupabrautin Hófgerði
Á
Hófgerði
Kársnesinu kúrir lítil gata sem
heitir Hófgerði. Það er gatan
mín. Hófgerði lætur lítið yfir sér, vel
gróin og gömul gata sem er eins og
hófur í laginu. Hér er gott að búa.
Umferð í lágmarki og mikil friðsæld
ríkir yfir götunni. Mér þykir afskaplega vænt um götuna mína og ekki
síður staðsetninguna. Hversu dásamlegt er að rölta í bakaríið um helgar,
nú eða strunsa í sjoppuna á kvöldin
þegar nammipúkinn á öxlinni er
orðinn gjörsamlega óþolandi. Ekki
að það gerist á mínu heimili, alls alls
ekki, en möguleikinn er fyrir hendi
fyrir þá sem ná ekki að hemja blessaðan púkann – við ektaparið erum
meira fyrir að synda í sundlauginni
okkar og borða fisk úr fiskbúðinni
á horninu. Að ógleymdum óteljandi
hlaupahringjum á hlaupabrautinni
Hófgerði. Hringurinn er nákvæmlega
400 m. Hversu fullkomið? Eftir tíu
eða tuttugu hringi á jafnvel íþróttaálfurinn skilið að lengja um hundrað
metra og fá sér ís í ísbúðinni. Þetta er
allt spurning um jafnvægi.
Góðir nágrannar eru gulli betri
og mínir eru prýðisfólk. Ég er sérstaklega glöð og þakklát fyrir minn
frábæra leigusala sem býr á neðri
hæðinni. Held að hann sé líka ágætlega ánægður með mig og mína fjölskyldu. Þegar ég flutti í íbúðina fyrir
rúmum tíu árum hélt ég að karlinn
væri nánast á grafarbakkanum (svona
svipað og manni fannst kennararnir
sínir hundgamlir þegar maður var
í barnaskóla, þó sumir hefðu vart
verið orðnir þrítugir). Karlinn er enn
sprækur og hefur lítið elst (eins og
barnaskólakennararnir sem virðast
standa í stað) enda tilheyrir hann
einni langlífustu ætt Kópavogs. Það

Djörf og umfangsmikil
„Tillagan er sannarlega djörf og
umfangsmikil og settar eru fram
hugmyndir sem skipulagsyfirvöld
í Kópavogi hafa kannski látið
sér detta í hug en skort áræði til
að setja opinberlega fram,“ segir
Birgir H. Sigurðsson, skipulagsstjóri
Kópavogsbæjar.

frétti ég í læknisheimsókn um daginn.
Kópavogur er nefnilega smábær, þrátt
fyrir ágæta stærð á íslenskan mælikvarða. Leigusalinn er líka greinilega
skyldur öllum læknum smábæjarins,
alla vega öllum læknum sem ég hef
farið til. Alveg dagsatt.
Úr Hófgerði er stutt í allt. Stutt í
stofnbraut og göngufæri út í Hamraborg þar sem ýmsir faldir gullmolar
leynast – Hamraborgin er mjög vanmetin. Rölta yfir holtið með barnið
í kerru, sækja bók á bókasafnið og
setjast svo niður á Café Dix. Eða nei,
það er víst ekki hægt lengur. Dæs.
Ég sakna Café Dix, sem var vinalegt
kaffihús með guðdómlega gulrótasúpu og himneska brokkólíböku.
Eigendurnir stóðu vaktina og mér
fannst frábært að enn væru til lítil,
sæt og heimilisleg kaffihús með eigin
stíl. Blessuð sé minning þess.
Hófgerði er eiginlega nafli alheimsins og þar er gott að búa. Hús til sölu
er næstum jafn sjaldgæft og fjögurra
laufa smári. Er viss um að þið viljið öll
flytja þangað eftir þennan lestur. En
verið alveg róleg krakkar mínir, ég er
búin að panta það næsta sem býðst!

„Spot on Kársnes er ekki aðeins
samansafn nýrra og spennandi hugmynda, heldur felast í tillögunni tækifæri sem skipulagsyfirvöld í Kópavogi
munu nú taka til nánari skoðunar og
úrvinnslu. Vinningstillagan í Kársnessamkeppninni býður upp á sterka
og mikilvæga framtíðarsýn fyrir
þróun Kársness,“ segir hann.

K

Áhugasamir geta nálgast upplýsingar
um forsetakosningarnar á kosningavef
innanríkisráðuneytisins.

3,8 milljónir í verðlaun

Spot on Kársnes er yfirskrift verðlaunatillögunnar í alþjóðlegri hugmyndasamkeppni um Kársnes í
Kópavogi, sem hleypt var af stokkunum í október, en úrslit voru kynnt í
Helsinki 16. júní. Að tillögunni standa
Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt,
Anders Egebjerg Terp landslagsarkitekt og Gunnlaugur Johnson arkitekt.
Verðlaunafé fyrir vinningstillöguna
er 250.000 norskar krónur, jafnvirði
tæpra 3,8 milljóna íslenskra króna.
Höfundum hennar gefst einnig kostur
á að keppa til verðlauna á þriðja
þrepi keppninnar á vegum Nordic
Innovation (Norrænu nýsköpunarmiðstöðvarinnar), en verðlaunafé í
lok þeirrar keppni er um 7 milljónir
íslenskra króna.
Í tillögunni er gert ráð fyrir sundlaug
á miðri brú yfir Fossvoginn. Þannig
er brúnni gefið tvíþætt hlutverk sem
spennandi viðkomustaður borgarbúa og ný tenging milli Kópavogs og
Reykjavíkur. Einnig er gert ráð fyrir
brú yfir á Bessastaðanes fyrir gangandi vegfarendur, hjólreiðamenn og
almenningssamgöngur. Þannig tekur
vinningstillagan einstaklega vel á
megináskorun keppninnar, sem var að
„finna leiðir til þess að bæta tengingar
við Kársnesið og höfuðborgarsvæðið
þannig að Kársnesið verði dýnamískt
og sjálfbært borgarsvæði fyrir fólk,
fyrirtæki og umhverfið“.
Alls bárust 19 tillögur í keppnina
um Kársnesið og komust fjórar þeirra
áfram í aðra umferð, Sólborg, Spot on
Kársnes, Evolve Kársnes og Harbouring life.

Von um nýja sýn

Í umsögn dómnefndar um vinningstillöguna Spot on Kársnes segir að hún
sé hvort tveggja djörf og dýnamísk,

Mynd: Josefine Unterhauser

Smiðjuvegi 7
200 Kópavogi
Sími: 54 54 300
ispan@ispan.is
ispan.is

ispan@ispan.is • ispan.is

Í umsögn dómnefndar segir, að í Spot on Kársnes sé hafnarsvæðið vandlega úthugsað
með mismunandi svæðum fyrir margbreytilega starfsemi.

Í tillögunni er gert ráð fyrir sundlaug á miðri brú yfir Fossvoginn, en slíkt staðarval verður
einstakt miðað við aðrar sundlaugar á Íslandi.

vel sé brugðist við áskoruninni hvað
varðar tengingar innan höfuðborgarsvæðisins, aðgengi að Kársnesi og lífsgæði innan hins nýja hverfis.
„Það var mikil áskorun fyrir okkur
í Kópavogi að taka þátt í samkeppi af
þesssari stærðargráðu – fyrir samfélag sem telur aðeins 35 þúsund
íbúa. Vinningstillagan Spot on Kársnes gefur okkur von um nýja sýn á
framtíð svæðisins, sem mun ýta undir
það að Kársnesið verði í framtíðinni
sjálfbært, lifandi hverfi hvort tveggja
fyrir íbúa og atvinnulíf,“ segir Birgir.
Samkeppnin var hluti af alþjóðlegu keppninni Nordic Built Cities

Umsögn dómnefndar

CLARVISTA
STURTUGLER
FYRIR
VANDLÁTA

COOL - LITE
SÓLVARNARGLER

Samkeppnin var hluti af alþjóðlegu keppninni Nordic Built Cities Challenge, en Kársnes
í Kópavogi var eitt af sex svæðum á Norðurlöndum sem valin voru til þátttöku ásamt
svæðum í Malmö, Ósló, Kaupmannahöfn, Runavík í Færeyjum og Espoo í Finnlandi.

Myndir: Tölvugerðar frá höfundum Spot on Kársnes

19 tillögur bárust

Tveir kjörstaðir
í Kópavogi
jörfundur vegna forsetakosninganna 25. júní stendur kl.
9-22. Kjörstaðir í Kópavogi
verða tveir. Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu Smáranum, Dalsmára 5. Íbúar
austan Reykjanesbrautar, að frátöldum
þeim sem búa í Lindahverfi, kjósa í
íþróttahúsinu Kórnum, Vallakór 12.
Allar nánari upplýsingar um útlistun
á kjördeildum má finna á vef Kópavogsbæjar.

Í vinningstillögunni Spot on Kársnes eru settar fram hugmyndir sem skipulagsyfirvöld í Kópavogi hafa kannski látið sér detta í hug en skort áræði til að leggja fram,
segir skipulagsstjóri bæjarins. Megináskorun keppninnar var að finna leiðir til að
bæta tengingar við Kársnesið og höfuðborgarsvæðið, þannig að Kársnesið verði
dýnamískt og sjálfbært borgarsvæði fyrir fólk, fyrirtæki og umhverfið.

Tillagan er bæði djörf og dýnamísk,
brugðist er vel við áskoruninni hvað
varðar tengingar innan höfuðborgarsvæðisins, aðgengi að Kársnesi og
lífsgæði innan hins nýja hverfis.
Heildaráætlunin er enn fremur
studd af mörgum áhugaverðum
og nýstárlegum þáttum sem gera
svæðið eftirsóknarvert, minnisstætt
og lífvænlegt. Áætlunin aðlagast vel
byggingum og götum sem fyrir eru.
Tillagan er öflug í þeim skilningi að
hún er sterk jafnvel þótt einhverjir
þættir hennar verði ekki að veruleika.
Með því að leggja til tvær brýr fyrir

gangandi vegfarendur, hjólreiðamenn og almenningssamgöngur
er tengingum innan höfuðborgarsvæðisins breytt með róttækum
hætti. Brýrnar eru einnig styrktar
með því að víkka út hlutverk þeirra.
Brúin yfir Fossvog verður hluti af
sundlaug með einstaka staðsetningu í samanburði við hinar mörgu
sundlaugar Íslands. Hin brúin, yfir
á Bessastaðanes, er hluti af bíllausri
eyju sem væri nýstárleg viðbót við
höfuðborgarsvæðið.
Þéttleikinn, sérstaklega á vestari
hlutanum, er tiltölulega mikill, sem

Challenge, en Kársnes í Kópavogi
var eitt af sex svæðum á Norðurlöndum sem valin voru til þátttöku
ásamt svæðum í Malmö, Ósló, Kaupmannahöfn, Runavík í Færeyjum og
Espoo í Finnlandi. Meginmarkmið
keppninnar var að efla nýsköpun
og samkeppnishæfni Norðurlandanna á sviði sjálfbærni í byggðu
umhverfi. Skipuð var dómnefnd í
hverju landi. Íslensku dómnefndina
skipuðu Guðný Björk Eydal, Hrafnkell Proppé, Karl Benediktsson, Þór
Sigfússon, formaður nefndarinnar,
og Þóra Kjarval, sem jafnframt var
verkefnisstjóri.
vekur upp spurningar um aukna
umferð til og frá Kársnesi. Áætlunin veitir hins vegar gangandi
vegfarendum, hjólreiðamönnum og
almenningssamgöngum forgang í
stað einkabílsins. Blöndun byggðar
og nýir tengimöguleikar styðja við
góða samfélagslega samþættingu.
Hafnarsvæðið er vandlega úthugsað með mismunandi svæðum
fyrir margbreytilega starfsemi.
Gönguleiðir frá höfninni að norðurhluta Kársness, yfir skurði og milli
bygginga með blandaðri byggð, gera
gönguferð vegfarenda bæði áhugaverða og margbreytilega. Tillagan
býður upp á sterka og úthugsaða
framtíðarsýn fyrir þróun Kársness.

KJÖRFUNDUR

vegna forsetakosninganna 25. júní 2016
hefst kl. 9.00 og lýkur kl. 22.00
Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir
Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu Smáranum, Dalsmára 5. Íbúar austan Reykjanes
brautar að frátöldum þeim sem búa í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu Kórnum, Vallakór 12.
Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við forsetakosningarnar 25. júní 2016:

Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára

Íþróttahúsið Kórinn við Vallakór

1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Álfhólsvegur

2. kjördeild
Álftröð
Ásbraut
Ástún
Bakkabraut
Bakkahjalli
Bakkasmári
Bergsmári
Birkigrund
Birkihvammur
Bjarnhólastígur
Blikahjalli
Bollasmári
Borgarholtsbraut
Brattatunga

3. kjördeild
Brekkuhjalli
Brekkusmári
Brekkutún
Bryggjuvör
Bræðratunga
Bæjartún
Dalbrekka
Daltún
Dalvegur
Digranesheiði
Digranesvegur
Efstihjalli
Ekrusmári
Fagrabrekka
Fagrihjalli

4. kjördeild
Engihjalli
Engjasmári
Eskihvammur
Eyktarsmári
Fellasmári
Fitjasmári
Fífuhjalli
Fífulind
Fjallalind

5. kjördeild
Fannborg
Fífuhvammur
Foldarsmári
Fossvogsbrún
Funalind
Furugrund
Furuhjalli
Galtalind
Geislalind

6. kjördeild
Gnitaheiði
Gnípuheiði
Grenigrund
Grófarsmári
Grundarsmári
Grænatunga
Grænatún
Grænihjalli
Gullsmári
Hafnarbraut
Hamraborg
Haukalind

7. kjördeild
Háalind
Hábraut
Hátröð
Hávegur
Heiðarhjalli
Heimalind
Helgubraut
Hjallabrekka
Hlaðbrekka
Hlégerði
Hlíðarhjalli
Hlíðarhvammur

8. kjördeild
Hlíðarvegur
Hlíðarsmári
Hljóðalind
Holtagerði
Hófgerði
Hólahjalli
Hraunbraut
Hrauntunga
Huldubraut
Húsalind

9. kjördeild
Hvannhólmi
Hveralind
Iðalind
Ísalind
Íslendingar erlendis
Jöklalind
Jörfalind
Kaldalind
Kastalagerði
Kársnesbraut
Kjarrhólmi

10. kjördeild
Kópalind
Kópavogsbakki
Kópavogsbarð
Kópavogsbraut
Kópavogsbrún
Kópavogstún
Krossalind
Langabrekka
Laufbrekka
Lindasmári

11. kjördeild
Laugalind
Lautasmári
Laxalind
Lindarhvammur
Litlavör
Litlihjalli
Ljósalind
Lundarbrekka
Lundur
Lyngbrekka
Lyngheiði
Lækjarhjalli
Marbakkabraut

12. kjördeild
Lækjasmári
Mánabraut
Mánalind
Meðalbraut
Melaheiði
Melalind
Melgerði
Meltröð
Múlalind
Naustavör
Neðstatröð
Núpalind
Nýbýlavegur

13. kjördeild
Óstaðsettir
Rauðihjalli
Reynigrund
Reynihvammur
Selbrekka
Skálaheiði
Skemmuvegur
Skjólbraut
Skógarhjalli
Skólagerði
Skólatröð
Smiðjuvegur
Starhólmi
Stórihjalli
Suðurbraut
Sunnubraut
Sæbólsbraut

14. kjördeild
Trönuhjalli
Tunguheiði
Túnbrekka
Urðarbraut
Vallargerði
Vallartröð
Vallhólmi
Vesturvör
Víðigrund
Víðihvammur
Víghólastígur
Vogatunga
Þinghólsbraut
Þverbrekka

1. kjördeild
Aðalþing
Aflakór
Akrakór
Akurhvarf
Almannakór
Andarhvarf
Arakór
Asparhvarf
Auðnukór
Austurkór
Álaþing
Álfkonuhvarf

2. kjördeild
Álfahvarf
Ársalir
Ásakór
Baugakór
Boðaþing

3. kjördeild
Álmakór
Ásaþing
Björtusalir
Blásalir
Breiðahvarf
Brekkuhvarf
Dalaþing
Desjakór
Dimmuhvarf
Dofrakór
Drangakór
Drekakór
Dynsalir
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf
Fellahvarf
Fensalir
Fornahvarf

4. kjördeild
Fjallakór
Flesjakór
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing
Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðakór
Goðasalir
Grandahvarf
Grundarhvarf
Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Heiðaþing
Hlynsalir
Hólmaþing
Hörðukór

5. kjördeild
Hásalir
Jórsalir
Jötunsalir
Klappakór
Kleifakór
Klettakór
Kórsalir
Logasalir
Lómasalir
Lækjarbotnar
Rjúpnasalir
Tröllakór

6. kjördeild
Miðsalir
Melahvarf
Perlukór
Roðasalir
Skjólsalir
Sólarsalir
Straumsalir
Suðursalir
Vallakór
Vatnsendablettir
Vindakór
Þorrasalir
Þrúðsalir
Þrymsalir
Öldusalir
Örvasalir

Kópavogsbúar
Upplýsingar um kosningarnar er að finna á kosningavef innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is og á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað með því að framvísa persónuskilríki eða á annan fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.
Aðsetur kjörstjórnar á kjördag verður í íþróttahúsinu Smáranum, sími 510 6412.
Yfirkjörstjórnin í Kópavogi

PIPAR\TBWA • SÍA • 162610

Snorri Tómasson – Una Björg Einarsdóttir – Ingibjörg Ingvadóttir
Geymið auglýsinguna.

kopavogur.is
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LEIÐARI

Á morgun

É

g man eftir fyrsta skiptinu sem ég kaus. Það var í sveitarstjórnarkosningunum 1998 sem voru daginn þegar ég útskrifaðist sem stúdent. Um
morguninn fór ég í ljósbláa buxnadragt sem ég hafði keypt fyrir formúu
stuttu áður, nældi blóm í barminn, blés hárið og málaði mig eins fínt og ég
mögulega gat. Ég var ekki vön að mála mig en þetta heppnaðist þó betur
en þegar ég setti á mig meik og augnblýant fyrir
ferminguna. Ég var því í mínu fínasta pússi þegar ég
kom úr útskriftinni með stúdentshúfuna á höfðinu
og kaus í fyrsta sinn.
Minn kjörstaður var á Kjarvalsstöðum og þar
var fjöldi annarra nýstúdenta að kjósa. Ég þekkti
þá auðvitað á húfunni, en þarna voru margir aðrir
prúðbúnir og höfðu greinilega klætt sig upp þennan
merkisdag. Það er nefnilega merkilegt að kjósa, og
það er líka mikilvægt.
Ég leiddi ekki hugann að því þá, en með árunum hef ég tekið eftir því að
það er helst fólk komið yfir miðjan aldur og fram á efri ár sem mætir uppáklætt á kjörstað. Góður vinur minn og jafnaldri hefur það hins vegar líka
fyrir sið að hafa sig til áður en hann fer á kjörstað og nýtir sinn lýðræðislega
rétt. Mig grunar að hann hafi það frá afa sínum og ömmu sem hann er
svo heppinn að geta varið miklum tíma með. Sjálf hef ég hins vegar nánast
stigið upp úr rúminu, tekið ósamstæð föt af gólfinu frá kvöldinu áður og
drifið mig að kjósa. Einu sinni ætlaði ég svo að kjósa utan kjörfundar því
ég var á leið í sumarbústað en sneri við því það var svo löng röð.
Á morgun eru kosningar til embættis forseta Íslands. Við veljum þann
eða þá sem við viljum að gegni þessu embætti næstu fjögur árin. Á Íslandi
erum við svo heppin að hér ríkir lýðræði, hér ríkir lýðræði sem við þurftum
að berjast fyrir. Það er nefnilega ekkert sjálfsagt í heiminum að fá að kjósa
sér þjóðhöfðingja.
Á morgun ætla ég að fara í sparipilsið og hælaskó, setja á mig meik (núna
kann ég það almennilega) og varalit, kannski sólgleraugu, og ég ætla að
kjósa. Kannski er ég þar með að skipa mér í hóp eldri borgara, en – það er
einhver stemmning að klæða sig upp á kjördag.
Á morgun fáum við hvert og eitt sem höfum náð 18 ára aldri tækifæri til
að segja: Þetta er minn forseti! Fyrir hvert okkar sem sleppir því að mæta
á kjörstað, nennir því ekki eða finnst ekki taka því, þá er einni röddinni
færra. Nýtum þennan dýrmæta rétt sem við höfum. Kjósum öll. Það er
ekki á hverjum degi sem við fáum að taka afstöðu til þess hver verður
forsetinn okkar.
Erla Hlynsdóttir

Göngubók UMFÍ komin
út og kostar ekki neitt

G

öngum um Ísland, göngubók
UMFÍ, er komin út og stendur
dreifing á henni yfir. Í bókinni eru
lýsingar á 282 stuttum gönguleiðum
fyrir alla fjölskylduna ásamt 10 fjallgönguleiðum. Bókinni er ætlað að
hvetja fólk til útiveru og hreyfingar og
vekja athygli á gönguleiðum, ásamt því
að hvetja til samveru fjölskyldunnar.
Hún er ókeypis og þú getur fundið
eintak á bensínstöðvum og tjaldsvæðum og í verslunum víða um land.
Göngubók UMFÍ er afrakstur
vinnu umhverfisnefndar UMFÍ sem
vildi í samræmi við stefnu Ungmennafélags Íslands auka þekkingu
fólks á landinu og kynna fólk fyrir

umhverfinu svo að það fari betur með
náttúruna og læri að umgangast hana.
Með styrk frá heilbrigðisráðuneytinu
var ákveðið að fara af stað með átak
til að fá landsmenn í gönguferðir um
landið eftir aðgengilegum og stikuðum gönguleiðum.

Blaðið fer í sumarfrí

Bæjarblaðið Kópavogur er að fara í sumarfrí. Næsta blað kemur
út föstudaginn 12. ágúst. Njótið sumarsins, kæru lesendur!

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA?

Bæjarblaðið Kópavogur tekur við ábendingum, hugmyndum og aðsendum greinum lesenda.
Vinsamlegast sendið tölvupóst á kopavogur.baejarblad@gmail.com.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 11.500
EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Í KÓPAVOGI

Þegar komið er inn í aðalsafn Bókasafns Kópavogs síðdegis í júní iðar þar allt af lífi.
Þau sumur eru greinilega liðin þegar eina lífsmarkið á bókasöfnum var dans rykkornanna við sólargeislana. Fastagestir sitja og spjalla yfir kaffibolla, undirleit börn biðja
um stimpil í sumarlestrardagbókina sína og miðaldra hjón eru við ferðabókahillurnar
að skipuleggja Evrópureisu sumarsins.

Sumarið á Bókasafni Kópavogs
„Okkur finnst mikilvægt að hér sé
líf og fjör allt árið,“ segir Lísa Z.
Valdimarsdóttir forstöðumaður.
„Þunginn af skipulagðri dagskrá
er yfir vetrartímann, en við viljum
samt að hingað sé heilmikið að
sækja alla daga ársins. Bókasafnið
á að vera griða- og gleðistaður í hringiðu mannlífsins. Það er til dæmis
nýjung hjá okkur að bjóða upp á útileikföng sem velkomið er að fá lánuð
í góðu veðri. Og ef veðrið er slæmt
er hægt að fá tómstundakassa sem
er fullur af innileikjum og föndri.
Þannig á að vera gott að koma til
okkar þó að erindið sé ekki endilega
að sækja nýjustu sumarkiljurnar.“
Á safninu mætast fortíð og framtíð – saga mannkynsins er varðveitt
í hillunum en í starfinu eru nýir
vaxtarbroddar. Dæmi um þetta er
skemmtilegt samstarf bókasafnsins
og Héraðsskjalasafns Kópavogs, en á
annarri hæð aðalsafnsins stendur nú
yfir sýning um sögu bókasafnsins. Líka
er bersýnilegt að safnið leggur áherslu
á samtal við samtíma sinn. Á jarðhæðinni hefur verið búið til fótboltarými
þar sem er úrval knattspyrnubóka fyrir
allan aldur og hægt að spreyta sig í vítaspyrnu, og á annarri hæðinni er hægt
að lesa bækur eftir frambjóðendur til
embættis forseta Íslands.
Í ágúst verða svo sumarnámskeið
fyrir börn og í allt sumar stendur yfir
sumarlestur fyrir börn á aldrinum 5-12
ára.
En eitthvað virðist samt til í staðalímyndum um starfsfólk bókasafna –

Ertu að flýta þér? Þá er upplagt að grípa poka af glæpasögum, ástarsögum, ævisögum
eða hljóðbókum sem starfsfólkið er búið að velja fyrir þig.

Útileikföng eru nú fáanleg á aðalsafni til afnota á útivistarsvæðinu við menningarhús
Kópavogs.

að minnsta kosti varð uppi fótur og
fit á safninu í síðustu viku þegar í ljós
kom að þar höfðu verið skipulagðir
tónleikar laugardaginn 18. júní, einmitt
þegar Ísland mætti Ungverjalandi á
Evrópumótinu í knattspyrnu. „Ekkert
okkar reyndist nógu spennt fyrir fótboltanum til þess að kveikja á perunni
um þessa tímasetningu þegar við auglýstum tónleikana við hvert tækifæri,“

segir Lísa, þó hún neiti að gangast við
því að á bókasafninu vinni bara antísportistar.
Tónleikunum var frestað og Björn
Thoroddsen mun þess í stað leika á
svölum bókasafnsins einhvern góðviðrisdaginn í júlí eða ágúst – og þá
verður farið vel yfir helstu íþróttaviðburði framundan áður en dagsetningin
verður valin.

Tónlistarverkefni í Sunnuhlíð fékk hálfa milljón
Forvarnarsjóður Kópavogs úthlutaði styrkjum
í þriðja sinn. Sjö verkefni voru styrkt.

V

erkefnið Tónlist – aukin
lífsgæði hlaut hæsta styrkinn þegar Forvarnarsjóður
Kópavogs úthlutaði styrkjum þann
21. júní. Verkefnið, sem hlaut 500 þúsund krónur í styrk, er á vegum Hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar og hefur
það markmið að auka tónlistarhlustun
í daglegu lífi íbúa og þeirra sem sækja
dagvistun í Sunnuhlíð. Þetta er í þriðja
sinn sem sjóðurinn úthlutar styrkjum.
Alls voru veittir sjö styrkir úr sjóðnum
og fór afhendingin fram í Sunnuhlíð.
Auk verkefnisins Tónlist – aukin
lífsgæði hlutu eftirtalin verkefni styrk:
Ungmennaráð Kópavogs hlaut 260 þúsund krónur fyrir verkefnið Jafningjafræðsla um geðheilbrigði, félagsmiðstöðvar barna og unglinga fengu 180
þúsund krónur til verkefnisins Markvissara forvarnarstarf, félagsmiðstöðvar
eldri borgara í Kópavogi og Félag eldri
borgara fengu 150 þúsund krónur til
verkefnis sem ber heitið Félags- og tómstundavinir og hefur það markmið að
virkja félagslega einangraða til þátttöku í
tómstunda- og félagsstarfi, læknanemar
hlutu 100 þúsund krónur til kynfræðslu
fyrir framhaldsskólanema, fjölgreinastarf Lindakirkju hlaut 100 þúsund

Styrkþegar Forvarnarsjóðs 2016 ásamt fulltrúum Kópavogsbæjar að lokinni afhendingu
styrkja.

krónur fyrir sértækt hópastarf fyrir
félagslega einangraða krakka og loks
fékk IOGT styrk fyrir barna- og unglingastarf.
Forvarnarsjóður var stofnaður var í
byrjun árs 2014. Úthlutað er úr honum
einu sinni á ári samkvæmt tillögum frá
forvarna- og frístundanefnd. Hlutverk
sjóðsins er að stuðla að öflugu forvarnaog frístundastarfi í Kópavogi með það
að markmiði að veita einstaklingum,
félagasamtökum, fyrirtækjum og

stofnunum styrki til verkefna sem hafa
það að leiðarljósi að efla forvarna- og
frístundastarf Kópavogsbúa. Lögð er
áhersla á að styrkja samstarf þeirra aðila
sem koma að málaflokknum í Kópavogi.
Auk úthlutunar forvarnastyrkja
stendur Forvarnarsjóður Kópavogs
fyrir því að fá rannsóknarniðurstöður
um líðan ungs fólks í Kópavogi. Slíkar
niðurstöður nýtast öllum sem koma að
málefnum barna og unglinga í bæjarfélaginu.

Garðskálinn í Gerðarsafni
auglýsir nýja opnunartíma í sumar:
Mánudaga:
Þriðjudaga:
Miðvikudaga:
Fimmtudaga:
Föstudaga:
Laugardaga:
Sunnudaga:

11:00 – 17:00
11:00 – 17:00
11:00 – 17:00
11:00 – 20:00 – Happyhour milli 16 – 18!!!
11:00 – 20:00 – Happyhour milli 16 – 18!!!
11:00 – 17:00
11:00 – 17:00

Komið endilega í lautarferð á túninu okkar! Erum með úrval af
dásamlegum veitingum sem gaman er að hafa með sér í picnic
og svo erum við með nestis körfur og dúk til láns til viðskiptavina okkar sem hægt er að taka með sér út á túnið.
Ertu með veislu? Hægt er að panta veitingar og útibar
hjá Garðskálanum fyrir alvöru partý. Hafið samband á
matur@gardskalinn.com fyrir frekari upplýsingar.
Finnið okkur á Instagram (@gardskalinn) og á Facebook.
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Sýndu listir
sínar 17. júní

Þ

átttakendur í verkefninu Skapandi sumarstörfum í Kópavogi
fögnuðu afmæli lýðveldisins á
Listatúni og í Gerðarsafni. Margt var
um manninn þar sem ungt hæfileikafólk sýndi hvað í því býr og bæði börn
og fullorðnir komu við á þessum góðviðrisdegi.
Kópavogsbær hefur undanfarin
ár gert ungmennum bæjarins kleift
að vinna að listum og miðla þeim til
annarra með þátttöku í verkefninu
Skapandi sumarstörf sem hefur aðsetur
í Molanum.
Á hverju ári sækir fjölbreyttur hópur
fólks um þátttöku, til að mynda leik-

arar, tónlistarfólk, dansarar og ljósmyndarar. 25 voru valdir úr hópi
umsækjenda í ár og taka þeir þátt í
skipulagningu hinna ýmsu viðburða í
bænum, og þar á meðal var þátttaka í
hátíðarhöldunum 17. júní.
Sumarstarfinu lýkur með uppskeruhátíð í lok júlí þar sem allir sýna afrakstur sumarsins á einn eða annan
hátt.
Hægt verður að fylgjast með starfi
sumarsins á Facebook-síðunni Skapandi sumarstörf í Kópavogi. Myndirnar eru af þeirri síðu þar sem bæði
má sjá listamennina ungu og þá sem
heimsóttu þá.

ÁFRAM ÍSLAND
Við erum stolt af strákunum okkar

HAGBLIKK
Smiðjuvegi 4C 202 Kópavogur

artabrauð

rtans mál...í hvert mál...

1 Kópavogur
4 - 200 Kópavogur
0

| Sími 587 2202 | hagblikk@hagblikk.is | hagblikk.is

CLARVISTA
STURTUGLER
FYRIR
VANDLÁTA

Hvellur - G. Tómasson ehf. • Smiðjuvegi 30
200 Kópavogi • Sími 577 6400
hvellur@hvellur.com • hvellur.com

Smiðjuvegi 7
200 Kópavogi
Sími: 54 54 300
ispan@ispan.is
ispan.is

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

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
www.aquasport.is

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

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
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Menningarhúsin í Kópavogi bjóða í sumar í fyrsta sinn heilsdagsnámskeið fyrir börn á
aldrinum 6-9 ára. Það eru Gerðarsafn, Náttúrufræðistofa og Bókasafn Kópavogs sem
sameina krafta sína á spennandi hátt, en tvö ungmenni frá Kópavogsbæ munu fylgja
hópnum, bæði meðan á kennslu stendur og í hádegishléi.

Menningarhúsin
sameinast um
heilsdagsnámskeið
fyrir börn
„Við ákváðum að kanna hvort grundvöllur væri fyrir námskeiði þar sem
ýmsir sérfræðingar kæmu að kennslu og börnin gætu dvalið allan daginn
á sama stað,“ segir Ólöf Breiðfjörð, fræðslu- og kynningarstjóri Menningarhúsanna. „Að vita af barninu sínu í góðum höndum og skapandi
umhverfi í heila viku er eflaust kærkomið í lok skólafrís, enda getur skutl
á milli staða verið þreytandi fyrir alla.
Við hjá Menningarhúsunum
leggjum áherslu á að krakkarnir eigi
líka notalega stund í hádeginu og fyrirlestrasalurinn á fyrstu hæð bókasafnsins og Náttúrufræðistofu verður þeirra
bækistöð. Ábyrg ungmenni á vegum
Kópavogsbæjar munu fylgja hópnum,
sjá um að allir nærist vel og hvíli sig í
hádeginu, en svo er hægt að fara út
að leika á útivistarsvæðinu við Menningarhúsin þegar vel viðrar og hópurinn er í stuði fyrir hreyfingu,“ segir
Ólöf.
Hún bendir einnig á hversu
spennandi það sé, í stað þess að einblína á eitt viðfangsefni, að krakkarnir
á námskeiðinu fái tækifæri til að kynn-

ast ýmsu áhugaverðu, svo sem hvernig
bækur geta lifnað við með Gunnari
Helgasyni, en hann ætlar að flétta
saman rit- og leiklist á bókasafninu.
Gunnar mun vinna með hópnum,
sem takmarkast við 18 börn, tvo og
hálfan morgun, en hina morgnana
verður farið með sérfræðingum Náttúrufræðistofu í vettvangsferðir og
fjöru- og vatnalíf í Kópavogi skoðað.
Eftir hádegið verða það myndlistarkonurnar Guðný Rúnarsdóttir og
Guðrún Benónýsdóttir sem leiðbeina
í Gerðarsafni, en þær ætla að nýta bæði
bókasafnið og Náttúrufræðistofu í
rannsóknaskyni. Það er mjög í anda
samtímalistarinnar að sækja innblástur

í náttúruna og nærumhverfið og opna
þannig augu barna fyrir því að allt í
kringum okkur eru spennandi hlutir
sem geta kveikt á sköpunarkraftinum.

Námskeiðið verður dagana 8.
til 12. ágúst frá 9 til 16.

Nú þegar hafa margar umsóknir borist,
en Ólöf svarar fyrirspurnum í síma 441

7607. Nánari upplýsingar má finna á
sumarvef Kópavogsbæjar, http: //
sumar. kopavogur.is/rit-leiklist- visindi-og- myndlist/

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

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

FUJI FINEST 1.1 C
Styttri stöng og grennri handföng
eru grunnbreytingar á reiðjólum,
sem hönnuð eru fyrir konur.

Þessi aðlagaða rúmfræði gerir hjólið skilvirkara og
þægilegra fyrir flestar konur, sem oft hafa lengri
fætur, styttri búk og grennri axlir en karlar.

GÆÐAHJÓL Á
GÆÐAVERÐI

Hvellur - G. Tómasson ehf. • Smiðjuvegi 30
200 Kópavogi • Sími 577 6400
hvellur@hvellur.com • hvellur.com
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Halla Tómasdóttir, rekstrarhagfræðingur og forsetaframbjóðandi, er uppalin í Kópavogi, dóttir pípara og
þroskaþjálfa. Hún vann fyrir sér í háskólanámi í Bandaríkjunum sem framkvæmdastjóri knattspyrnuliðs karla
í skólanum. Halla féll fyrir verðandi eiginmanni sínum
í Júróvisionpartíi og í brúðkaupinu dönsuðu þau við
lagið All Out of Luck með Selmu. Skömmu eftir bankahrunið greindist faðir hennar með krabbamein og dó
viku síðar. Þau hjónin endurskoðuðu þá líf sitt, hún lét
þann draum sinn rætast að verða alþjóðlegur fyrirlesari og hann varð heilsukokkur. Börnin þeirra tvö heita
Auður Ína og Tómas Bjartur, en segja má að nafnið
Auður hafi fylgt Höllu nokkuð vel á lífsleiðinni.

Auður
í krafti
almennings
„Ég er ekki bara Kópavogsbúi heldur er ég Kársnesingur,“ segir Halla Tómasdóttir með stolti. „Við búum núna á Sunnubraut, sem er sjötta gatan á
Kársnesinu sem ég hef búið við. Ég er fædd í Reykjavík en flutti í Kópavog
fyrir eins árs aldur. Ég hef búið í Bandaríkjunum, Bretlandi og Danmörku,
en hef undantekningalítið leitað á Kársnesið þegar ég hef búið á Íslandi.“
Við Halla mælum okkur mót á kosningaskrifstofunni hennar, sem einnig er
í Kópavoginum, við Hæðarsmára, og
hún er rétt ókomin. Á móti mér tekur
lágvaxin kona sem hvetur mig til að
smakka á heimabökuðum veitingunum
og segir mér síðan að hún sé mamma
frambjóðandans. Þegar við Halla erum
sestar í hliðarherbergi hefur hún orð
á því hversu vænt henni þyki um að
mamma hennar hjálpi til á kosningaskrifstofunni og stuðningur hennar sé
ómetanlegur.
Halla er rekstrarhagfræðingur og
starfar í dag sem fyrirlesari á alþjóðavettvangi. Hún var starfsmannastjóri
hjá Pepsi Cola í Bandaríkjunum og
stórfyrirtækinu Mars sem meðal annars
framleiðir Snickers, Uncle Ben´s og
Whiskas. Hún kom að uppbyggingu
Háskólans í Reykjavík og setti þar á fót

stjórnendaskóla og símenntunardeild,
auk þess að kenna við skólann. Hún
leiddi verkefnið Auður í krafti kvenna
og var síðar annar stofnenda Auðar
Capital. Og þetta er bara brot af því sem
Halla hefur gert. Eftir að ég hafði kynnt
mér feril hennar gerði ég ósjálfrátt ráð
fyrir að hún væri af efnuðu fólki komin,
en svo er alls ekki.
Hún segist sjálf hafa fæðst inn í
ósköp venjulega íslenska fjölskyldu.
Móðir hennar heitir Kristjana Sigurðardóttir og faðir hennar hét Tómas
Björn Þórhallsson.
„Pabbi var pípari, lengst af með eiginn rekstur, en hann var einnig húsvörður í Sunnuhlíð, hjúkrunarheimili
fyrir aldraða. Hann var samt miklu
meira en húsvörður og var líka mikill
félagsskapur fyrir þá eldri borgara sem
fundu fyrir einmanakennd.

Álþakrennur
& niðurföll

Halla Tómasdóttir fór ung að taka málin í eigin hendur. Aðeins fimm ára gömul safnaði hún krökkum á Kársnesinu saman til að dreifa
nafnspjöldum föður hennar, sem reyndar voru aðeins úr sér gengin.
Myndir/Sigtryggur Ari

Mamma starfaði líka við Kópavogstúnið, þar sem hét Kópavogshælið en
kallast nú Landspítalinn í Kópavogi.
Mamma var ein af þeim fyrstu á Íslandi

HAGBLIKK

Brotna ekki
Ryðga ekki

Skrifstofuleikur í uppáhaldi

Litir á lager:
Svart, hvítt, ólitað, rautt
silfurgrátt og dökkgrátt

Þakrennurnar eru frá GRÖVIK VERK í Noregi
Þær eru einfaldar í uppsetningu

HAGBLIKK
Smiðjuvegi 4C 202 Kópavogur

til að útskrifast sem þroskaþjálfi. Hún
hefur alltaf verið mikil baráttukona
fyrir sjálfstæðri búsetu þroskaskertra
og möguleikum þeirra til að vinna.
Mamma er lítil kona með risastórt
hjarta, þar sem hún hefur pláss fyrir
alla sem minna mega sín.
Pabbi var hins vegar mjög stór
maður, um hálfum metra hærri en
mamma, og með stórar hendur. Þau
voru alltaf afskaplega dugleg bæði
tvö. Mamma er kölluð Sjana og vinir
mínir sögðu alltaf Sjana sér um sína,
og hér er hún enn að sjá um mig hér
á kosningaskrifstofunni,“ segir Halla,
og við dreypum á kaffinu sem mamma
hennar lagaði.

| Sími 587 2202 | hagblikk@hagblikk.is | hagblikk.is

Halla á tvær systur sem báðar starfa
á leikskóla og strax sem börn voru
áhugasvið hennar önnur en þeirra.
Þegar systur hennar undu sér glaðar
í hefðbundnum barnaleikjum vildi
Halla helst fara í skrifstofuleik og hafði
sérstakt dálæti á reiknivél með strimli.
Snemma beygist krókurinn, og hún
fór ung að taka málin í eigin hendur.
Í uppeldi þeirra systra var lögð áhersla
á að þær skyldu gera gagn og láta gott
af sér leiða.
Þegar Halla var fimm ára hafði
faðir hennar meira en nóg að gera
sem pípari, vann frá sjö á morgnana
til miðnættis flesta daga, og þó hann
hafi skömmu eftir útskrift einbeitt sér
að stífluðum vöskum og klósettum, þá
var hann nánast hættur því en farinn
að leggja hitaveitukerfi.
Einn daginn þegar Halla var að
leika sér á skrifstofunni hans pabba
síns rakst hún á bunka af gömlum
nafnspjöldum hans þar sem á stóð
„Geri við stíflaða vaska og klósett“ og

fékk þá hugmynd að dreifa þeim um
allt hverfið – til að gera gagn. Og ekki
bara það, heldur safnaði hún saman
krökkunum á Kársnesinu og fékk þau
til að ganga í hús með nafnspjöldin.
Allt í einu fór síminn að hringja og
allir vildu fá Tómas pípara til að laga
hjá sér klósett eða vaska. Halla segir
foreldra sína í fyrstu ekki hafa skilið
hvaðan á þá stóð veðrið, en vinir og
vandamenn rifja þessa sögu gjarnan
upp á gamansaman hátt til að lýsa
framtakssemi hennar.
Halla fór sem skiptinemi til Bandaríkjanna áður en hún lauk stúdentsprófi og varð þá ákveðin í að fara
þangað í háskólanám. „Ég vann í smátíma til að safna fyrir háskólanáminu
en aflaði mér líka upplýsinga um störf
fyrir erlenda nema og styrki. Þá var
ekkert Internet til að leita á, þannig
að ég fór niður í Fulbright-stofnunina
til að finna góðan skóla. Á endanum
fékk ég starf sem framkvæmdastjóri
fótboltaliðs við Auburn-háskólann í
Alabama og vann fyrir mér í skólanum
með því að stýra karlafótbolta.
Þeir kunnu lítið í fótbolta á þessum
tíma í Alabama og ákváðu að sækja
hjálp. Mér varð þá hugsað til Íslands
og nokkrir knattspyrnumenn héðan
komu út í nám á styrk. Maðurinn minn
var einn þeirra, en við urðum ekki par
fyrr en átta árum síðar,“ segir Halla, en
eiginmaður hennar er Björn Skúlason,
viðskiptafræðingur og heilsukokkur.
„Leiðir okkur lágu síðar saman á Júróvisiongleði gamalla félaga sem voru í
Alabama á háskólaárunum. Kvöldið
sem Selma söng All Out of Luck og
lenti í öðru sæti var það stóra lánið
mitt að hitta þennan góða Grindvíking. Við vissum strax að þetta samband
var komið til að vera. Þegar við seinna
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giftum okkur var dansað við All Out
of Luck og við hugsum alltaf hlýlega
til þessa lags.“

Allt heimsins prjál

Halla hafði búið í Bandaríkjunum
við nám og störf í áratug þegar hún
ákvað að flytja aftur til Íslands. „Vinkonur mínar komu þá með Björgvin
Halldórsson út til mín. Ekki Björgvin sjálfan reyndar, heldur geisladisk
með laginu Vetrarsól sem ég hef alltaf
haldið mikið upp á. Í textanum segir
„Hvers virði er allt heimsins prjál ef
það er enginn hér? “ og ég áttaði mig
á því hversu miklu ég var að missa af
hér heima, merkum tímamótum og
samverustundum bæði með fjölskyldu
og vinum.“
Hún og Björn eiga tvö börn, Tómas
Bjart og Auði Ínu, sem í september
verða 13 og 15 ára. „Það hafa verið
margar Auðar í lífi mínu. Auður dóttir
mín varð til í lokin á verkefninu Auður
í krafti kvenna, verkefni sem hafði
mikil og djúpstæð áhrif á mig. Hún
heitir Ína eftir móðurömmu minni
frá Djúpavík á Ströndum og sonur
okkar heitir eftir pabba og svo Bjarti
í Sumarhúsum. Nöfnin eiga mjög vel
við þau bæði. Auður Ína er mjög lík
Ínu ömmu og Tómas Bjartur er mjög
sjálfstæður og ákveðinn.“ Halla segir
síðan nauðsynlegt að geta um þann
fimmta í fjölskyldunni, hundinn Mola,
sem nýtur lífsins á Kársnesinu þar sem
er mikið hundasamfélag.
Verkefnið Auður í krafti kvenna
var sett á laggirnar til að efla konur
til nýsköpunar og atvinnuþróunar, og
segir Halla að það hafi breytt henni
til frambúðar að stýra þessu verkefni. „Þarna var ég í fyrsta skipti að
vinna með mörgum sterkum konum
og hvetja konur og stelpur til frumkvöðlahugsunar, búa til tengslanet, efla
þær til leiðtogastarfa og tala við konur
um fjármál. Þetta var mikill þroskatími
fyrir mig sem manneskju og ég ákvað
þarna að láta mig varða kynjajafnrétti
til frambúðar. Ég vil hins vegar útvíkka
jafnréttishugtakið því ég vil að allir eigi
að hafa sömu tækifæri, óháð kyni, búsetu, fjárhagslegri stöðu, uppruna eða
aldri. Við erum um 330 þúsund og við
eigum að virkja allt samfélagið okkar.
Mannauðurinn er verðmætasta auðlind okkar, og hún er endurnýjanleg.“

Persónulega hrunið stærra

Fráfall föður Höllu hafði mikil áhrif á
hana og varð til þess að þau Björn fóru
að endurmeta líf sitt.
„Pabbi greindist með krabbamein
þremur vikum eftir efnahagshrunið
og dó viku síðar. Hann var orðinn
munaðarlaus aðeins átta ára gamall
og var vinnumaður í sveit. Hann átti
erfiða ævi en var duglegur að harka
af sér. Kannski hafði hann verið að
kljást við krabbameinið mun lengur
en við vissum, kannski lengur en
hann sjálfur vissi, því aðdragandinn
var óvenju stuttur. Meinið var búið að
dreifa sér um allan líkamann þegar við
loks komum honum til læknis. Ég held
samt að hann hafi farið á þann hátt
sem hann vildi. Það var meira honum
að skapi að hugsa um aðra og tryggja
öðrum gott líf.
Pabbi var nýorðinn sjötugur þegar
hann lést. Hann var við það að láta
drauma sína rætast, hætta að vinna,
hugsa um sumarbústaðinn og njóta
lífsins. Mamma ætlaði að vinna tvö
ár í viðbót og hætta síðan.
Þessar skyndilegu breytingar vöktu
okkur til umhugsunar. Á meðan
efnahagslífið hrundi og flestir með
áhyggjur af peningum varð miklu
stærra hrun hjá mér. Pabbi glataði því
tækifæri sem hann hafði til að njóta
lífsins sem hann átti skilið. Við áttuðum okkur betur á því að heilsan og
hamingjan er það sem raunverulega
skiptir máli.
Við Björn tókum síðan þá ákvörðun
árið 2012 að fara í smá ævintýri meðan

Halla segist brenna fyrir því að okkar þjóðfélag verði þannig að allir upplifi mikilvægi sitt og að þeir brenni líka fyrir því að leggja sitt af mörkum.

börnin okkar væru enn nægjanlega
ung. Maðurinn minn hefur alltaf
verið kokkurinn á heimilinu og mikið
hugað að hollustu. Hann hafði lengi
langað að verða heilsukokkur og mig
hafði dreymt um að verða fyrirlesari
á alþjóðavettvangi. Við fórum því
tímabundið út og bættum við okkur
þekkingu, auk þess sem börnin fengu
að læra ný tungumál og kynnast
annarri menningu. Það er líka mikil
gjöf fyrir þau.“
Björn rekur núna Nóatúnsverslunina
í Austurveri, þá einu sem eftir stendur,
og eins og Halla orðar það: „Hann er að
hjálpa uppteknu fólki að borða hreinan
og góðan mat með því að færa vöruframboðið meira í áttina að ferskleika.
Hann er íþróttamaður og trúir því að
við getum borðað okkur til heilsu, rétt
eins og við getum borðað okkur frá
heilsunni. Börnin okkar njóta góðs af
þessu og eru meðvituð um mikilvægi
þess að borða næringarríkan mat.“
Og eiginmaður Höllu varð ekki síður
vinsæll hjá eiginkonum víða um bæ
og borg hér um árið þegar hann var
með matreiðslunámskeiðin Karlar sem
kokka. Hann kenndi þá körlum að elda
hollan mat og viðbrögðin létu ekki á
sér standa. „Hann fór að fá ástarbréf
frá eiginkonum þessara manna fyrir að
hafa kennt þeim að elda. Hann hefur
sagt að þetta hafi ekki síst verið framlag
hans til jafnréttisbaráttunnar,“ segir
Halla í léttum dúr.

Fótboltinn og þjálfararnir

Halla er ein af þeim sem skipulögðu
Þjóðfundinn 2009, þar sem fólk á
öllum aldri kom saman og ræddi sína
sýn á samfélagið og framtíðina. Niðurstaðan varð sú að fólk vildi samfélag
þar sem heiðarleiki væri í fyrirrúmi,
réttlæti, jafnrétti og virðing. „Við
höfum því miður ekki unnið nóg úr
niðurstöðu þessa fundar og ekki tekist
að innleiða þessi gildi í okkar samfélag,“ segir hún.
Ekki aðeins hefur Halla verið leiðtogi á marga vegu, heldur hefur hún
beinlínis kennt leiðtogafræði og grípur
til líkinga við fótboltann þegar kemur
að mikilvægi þess að Íslendingar hafi
góðan leiðtoga.
„Ég fór á leikinn gegn Portúgal og
upplifði stemmninguna þar. Kvennalandsliðið okkar komst á EM og síðan
karlalandsliðið okkar núna. Ástæðan
fyrir þessum frábæra árangri er sú, að
fyrir löngu komu að liðunum þjálfarar sem voru sannir leiðtogar. Þeir
komu með metnaðarfulla framtíðarsýn
fyrir sín lið og fóru svo að vinna í því
hvernig liðið ætti að haga sér innan
vallar og utan, það sem ég kalla að
vinna í grunngildunum. Þeir brettu
upp ermar, unnu þrotlaust, og liðið
varð alltaf betra og betra.

Ef við ákveðum sem þjóð að setja
okkur metnaðarfulla framtíðarsýn
þar sem jafnrétti fyrir alla er ofarlega
á baugi, en líka mikilvæg mál á borð
við hvernig skal leysa loftslagsvandann
í heiminum, ef við ákveðum að setja
frumkvæði og sköpun á oddinn, þá
getum við saman náð mjög langt. Ís-

lendingar eru góðir í því að bretta upp
ermar og vera sammála um að ætla að
skara frammúr. Á leiknum gegn Portúgal hljómuðu átta þúsund Íslendingar
eins og þeir væru þrisvar sinnum fleiri.
Allir voru virkir þátttakendur, áhorfendur sem leikmenn. Allir skiptu máli
og allir voru mikilvægir.

Ég brenn fyrir því að okkar þjóðfélag
verði þannig að allir upplifi mikilvægi
sitt og að þeir brenni líka fyrir því að
leggja sitt af mörkum. Í þannig þjóðfélagi vil ég búa, og það er sannarlega
raunhæfur möguleiki ef þjálfarinn
setur sér það markmið og fær fólk í
lið með sér. “
Erla Hlynsdóttir

Hörðuvallaskóli
óskar eftir að ráða
forstöðumann dægradvalar

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006 og hefur því starfað í 10 ár
undir einkunnarorðunum það er gaman í skólanum. Í skólanum fer
fram metnaðarfullt starf með framangreind einkunnarorð að leiðarljósi.
Hörðuvallaskóli er einn fjölmennasti grunnskóli landsins.
Í dægradvöl skólans er gert ráð fyrir ríflega 300 nemendum á komandi
skólaári. Þar er unnið metnaðarfullt starf á grunni tómstundafræða.
Áhersla er lögð á að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni sem byggja að
miklu leyti á vali barnanna.
Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2016. Um er að ræða 100% starf til
framtíðar.
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði tómstunda- og/eða uppeldisfræða er skilyrði
Reynsla af stjórnun skilyrði
Reynsla af starfi með börnum og ungmennum skilyrði
Einlægur áhugi á að vinna með börnum
Sjálfstæði í vinnubrögðum, skipulagshæfileikar, frumkvæði og metnaður
Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum
Stundvísi og áreiðanleiki
•
•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2016
Upplýsingar gefur Ágúst Jakobsson skólastjóri í síma 441 3600 eða 847
8812.
Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið agustj@kopavogur.is
Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.
kopavogur. is

Kópavogsbær
kopavogur.is
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Thelma Karítas Halldórsdóttir fékk heilablóðfall aðeins
15 ára gömul og hneig niður á fótboltaæfingu. Hún lamaðist og missti málið, en eftir mikla endurhæfingu og
þrotlausa vinnu er hún á allt öðrum stað í dag. Thelma
er á viðskiptabraut í Verzlunarskóla Íslands, og þó hún
sé ekki alveg með framtíðarstarfið á hreinu grunar hana
að það verði viðskiptatengt.

Vill setja á
laggirnar
dýraathvarf
Nafn:
Thelma Karítas Halldórsdóttir.
Aldur:
17 ára.
Skóli:
Verzlunarskóli Íslands.
Systkini:
Ég á tvö systkini.
Áhugamál:
Fótbolti.
Hver var fyrsta íþróttin sem þú byrjaðir að æfa og hvað varstu þá gömul?
Fótbolti og ég byrjaði 4 ára.
Hvert er þitt mesta áfall?
Ég fékk heilablóðfall í janúar 2015.
Hver er þinn mesti sigur?
Að geta staðið í fæturna aftur og
labbað.
Uppáhaldsbókin þín?
Ertu Guð, afi?
eftir Þorgrím Þráinsson. Frábær bók og
ég get lesið hana aftur og aftur.

Uppáhaldsbíómyndin þín?
The Fast and the Furious. Mér finnst
skemmtilegt þegar það er mikill hasar.
Uppáhaldsmaturinn þinn?
Nautakjöt með béarnaise.

Uppáhaldsmaturinn hennar Thelmu er
nautakjöt með béarnaise.

Hvað myndir þú gera ef þú værir
bæjarstjóri í einn dag?
Ég myndi setja á laggirnar dýraathvarf
fyrir heimilislaus dýr í Kópavogi.
Hver er helsta fyrirmynd þín?
Stóra systir mín, Edda Margrét E.
Halldórsdóttir. Hún gerir allt sem
hún tekur að sér og gerir það 100%.
Síðan er hún líka æðisleg og alltaf í
góðu skapi.
Hvað langar þig að verða þegar þú
verður stór?
Ég hef eiginlega ekki hugmynd um
það, en ég er á viðskiptabraut í Verzlunarskólanum og held að ég muni
enda í einhverju viðskiptatengdu.
Hverjir eru helstu kostir þínir?
Ég er hraust og jákvæð.

Thelma segir að uppáhaldsbókin sé Ertu
Guð, afi? eftir Þorgrím Þráinsson.

Byggðu umhverfisvænt hús
-úr krosslímdu tré

Stór eða lítil

- allt eftir þínum óskum

Af hverju krosslímt tré?
– Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla
– Léttari en steypa

Umhverfisvæn hús

úr krosslímdu tré

– Frábær einangrun
– Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu
– Mjög fljótlegt að reisa

Bjóðum einnig

glugga, hurðir og
untanhússklæðningar
sem hæfa þínu húsi

– Einstakir burðareiginleikar
– Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið
– Þynnri veggir - meira innra rými
– Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX

www.idex.is

Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur - Sími 412 170 0 - idex@idex.is
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Pikknikk-matseðill Garðskálans hefur aldeilis slegið í
gegn, en þar er hægt að fá lánaðar nestiskörfur og dúka
til að fara með út á túnið til að upplifa alvöru lautarferð
ef veður leyfir.

Romesco
pesto

Garðskálinn
í sumargír

Allt sett í matvinnsluvél nema
ólívuolían, henni er hellt hægt
út í smám saman undir lokin.
Sett á krukkur og geymt í kæli.

HRÁEFNI
n2 stk grilluð og afhýdd paprika
n2 stk grillaðir tómatar
n1 lúka ristaðar heslihnetur
n1 lúka möndlur
n1 búnt fersk steinselja
n4 hvítlauksrif
n1 msk paprikuduft
n1 tsk reykt paprikuduft
n100 ml ólívuolía
n1 msk cherry edik
nsalt og pipar eftir smekk
nsterk paprika eftir smekk

G

arðskálinn datt í sumargírinn í júníbyrjun og kynnti
þá sérstakan pikknikk-matseðil. Í tilefni sumarsins voru settir út
þægilegir sólstólar fyrir þá sem hafa
hug á að nýta veðurblíðuna og ná í
smá lit í sólinni. Þá verður í sumar
hægt að fá lánuð spil hjá Bókasafni
Kópavogs, til að mynda útispilið Kubb,
sem skemmtilegt er að spila með félögum eða fjölskyldu utandyra. Þeir
sem ekki treysta sér til að sitja á túninu
við Garðskálann geta auðvitað bara
fengið sér sæti við útiborðin og yljað
sér með mjúku teppi ef það næðingur.
Íris Ágústsdóttir og Ægir Friðfinnsson á Garðskálanum deila hér uppskrift að gómsætu pestói, en hægt er
að fá samlokur hjá þeim með einmitt
þessu pestói og setjast út í garð með
þær.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ
Liðið sem stóð uppi sem sigurvegari, Freyr, Margrét og Páll, og Garðar umsjónarmaður
og þjálfari.

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára
· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára
· Leikskólakennari í leikskólann Baug
· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka
Grunnskólar

· Deildarstjóri yngra stigs í Kópavogsskóla
· Skólaliðið í dægradvöl í Vatnsendaskóla
· Forstöðumaður dægradvalar í
Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólsskóla
· Matreiðslumaður í Vatnsendaskóla

Lið Gjábakka
sigraði í fjórða sinn

B

occia var fjölmennasta
greinin á Landsmóti UMFÍ
50+ og stóð lið Gjábakka í
Kópavogi uppi sem sigurvegari.
„Ég er mjög ánægður með þennan
árangur,“ segir Garðar Alfonsson,
umsjónarmaður og þjálfari boccia-hópsins í Gjábakka, félagsmiðstöð
eldri borgara í Kópavogi. Lið Gjábakka sigraði á Landsmóti UMFÍ 50+
sem haldið var á Ísafirði fyrr í þessum
mánuði. Boccia reyndist fjölmennasta íþróttagreinin á landsmótinu að
þessu sinni, en keppendur voru alls
120. „Því er spurning er hvort ekki
sé kominn tími á vegleg verðlaun í
þessari íþróttagrein eldri borgara.
Gaman væri til dæmis að vera með
farandgrip og eignarbikara fyrir sigurlið,“ segir Garðar.

Þetta er í sjötta sinn sem keppt
er í boccia á Landsmóti UMFÍ 50+.
Gjábakkalið hefur sigrað fjórum
sinnum og Garðabæjarlið tvisvar.
Bocciahópur Garðars í Gjábakka
sendi fjögur lið til keppni að þessu
sinni. Sé tekið mið af fyrri mótum má
segja að árangurinn hafi farið vonum
samkvæmt, en 1. og 4. sæti komu í
hlut Gjábakka. Annað sæti kom í hlut
Kubba á Ísafirði, keppendur Björn,
Guðmundur og Heiðar. Siglufjörður
hlaut þriðja sætið en liðið skipuðu
Jónas, Sigurður og Sveinn.
Sigurlið Gjábakka skipa Freyr
Bjartmarz, Margrét Hjálmarsdóttir
og Páll Þorsteinsson, en þau hafa
skilað glæstum árangri undanfarin
ár og vinna ásamt þjálfaranum að því
að svo verði áfram.

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

Bocciahópur Gjábakka sem sótti landsmótið. Keppt er í þriggja manna liðum. Aftari
röð frá vinstri: Sigurliðið Freyr, Margrét og Páll, Garðar umsjónarmaður og þjálfari,
og síðan liðið sem hlaut 4. sæti: Sigurbjörn, Friðgeir og Hrólfur. Aðrir keppendur frá
Gjábakka í fremri röð eru frá vinstri Steinunn, Gústav, Gísli og Svana. Á myndina vantar
Önnu, en Garðar þjálfari var líka meðal keppenda.

Gönguferðin þín er á utivist.is

www.utivist.is

Fjölbreyttar ferðir bíða þín
 Gönguferðir
 Hjólaferðir
 Jeppaferðir

 Langar ferðir
 Stuttar ferðir
 Jöklaferðir

 Bækistöðvaferðir
 Fjallaferðir
 Fjöruferðir
Opið alla virka daga kl. 12-17

Laugavegi 178 - 105 Reykjavík - Sími 562 1000 - utivist@utivist.is

Dreift í 11.500 eintökum á öll heimili í Kópavogi

Baksíðan
Unnur Tryggvadóttir Flóvenz
heimspekinemi

Heitt kakó
á ferðalagi
F

yrir tæpum 11 árum fór ég í
grænu Conversskónum mínum
með 25 kg ferðatösku ein til útlanda
í fyrsta sinn. Ég var drullustressuð
þegar ég kvaddi foreldra mína. Ég
var bara 17 ára krakki sem þurfti
að koma mér sjálf frá Heathrow til
Manchester og vissi
ekkert hvernig ég
kæmist þangað í einhvern bæ sem enginn
hefur heyrt um. Þetta
var sennilega erfiðasta ferðalag sem ég
hef farið í. Ég var að fara sem skiptinemi á vegum AFS og það var alltaf
einhver tilbúinn að hjálpa mér.
Nýtt land, nýr skóli, ný fjölskylda
og nýir vinir var það sem beið mín.
Fyrstu fjórar vikurnar voru rosalega
erfiðar. Ég missti alla matarlyst, grét
mig í svefn á hverju kvöldi og þráði
ekkert heitar en að hætta við þetta
allt, hringja í pabba og biðja hann
um að koma að sækja mig. Ég vissi
samt hvenær ég myndi heyra í fjölskyldunni minni, ég grét mig í svefn í
hlýju rúmi og fékk heitt kakó og spjall
við eldhúsborðið til að mér liði betur.
Í dag er þetta ferðalag falleg og
góð minning um ást, hlýju og öryggi. Flóttafólk í Evrópu mun ekki
eiga sambærilegar minningar um
sitt ferðalag. Þau fá ekki góðar móttökur, ferðast ekki á öruggan hátt,
gráta sig ekki í svefn í hlýjum rúmum
og enginn gefur þeim heitt kakó við
eldhúsborðið af því að þau eru leið.
Þau vita ekki hvort þau heyri aftur í
fjölskyldum sínum.
Hvernig væri ef við myndum gera
þeim lífið ögn bærilegra og taka betur
á móti þeim? Getum við ekki gefið
þeim betri stað til að búa á þegar
þau koma hingað í leit að öryggi?
Eigum við ekki húsnæði á Kársnesinu, hverfinu mínu, sem við getum
gert að tímabundnu heimili fyrir
hælisleitendur? Getum við ekki gert
það hlýlegt?

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

9. 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

Sjálandi í Garðabæ

Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

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

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

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

