
Sérhæfumokkur í réttingum,
plastviðgerðumogmálun
á öllum gerðumbifreiða
Gerum við fyrir öll tryggingarfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Viðurkennt

réttingarverkstæði.

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636
www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

RÉTTUM OG SPRAUTUM
ALLAR GERÐIR BÍLA

GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Ný kjötbúð
í Kópavogi

Smiðjuvegi 24-26 (rauð gata) - 200 Kópavogi - sími: 557 8833
kjothusid@kjothusid.is - www.kjothusid.is

KJÖTVINNSLA
Gæði á góðu verði

Bæjarlind 4
Sími: 510 7900
www.fastlind.is

vildark
ort

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir30% afslátt

hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Húsgagnahöllin: 30%afsláttur af öllum vörum.Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum.Dorma: 30%afsláttur
af öllum vörum.Flügger: 30%afsláttur af allri innimálningu. S. Helgason: 30%afsláttur af öllumborðplötum.
Parki: 30%afsláttur af öllum vörumnema innréttingum.Zbrautir og gluggatjöld: 30%afsláttur af öllum
vörum.Vídd: 30%afsláttur af öllum vörum.Húsasmiðjan: 30%afsláttur af hreinlætistækjumog ljósum.

ATH!Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

Blað allra Kópavogsbúa 4. október 2022. 140. tbl. 20. árgangur kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
w
Efnisyfirlit

Gói 2

Hjartað 6
Viðtalið 10

14Prjón

AlþjóðaforsetiLions
íheimsókn /2

Kjósumbetur /12

Skólahljómsveit
Kópavogs styrkir
Barnaheill /4

ÁsdísKristjánsdóttir,bæjarstjóri Kópavogs,vill bæta samráð við bæjarbúaogkynn-
ingaráöllumstigumframkvæmda.Borgarlínanmunliggja ígegnumlóðHjálparsveitar
skáta áKársnesi á reit 13.StarfsemiHSSKverður aðhluta flutt í efri byggðir.

gallery spunigallery spuni
Hamraborg 5 - S: 821 3585Hamraborg 5 - S: 821 3585

galleryspuni.isgalleryspuni.is

GARN - PRJÓNAR - PRJÓNAVESKI OG TÖSKUR -GARN - PRJÓNAR - PRJÓNAVESKI OG TÖSKUR -
SMÁVÖRUR - TÖLUR - BLÖÐ - BÆKUR OG UPPSKRIFTIRSMÁVÖRUR - TÖLUR - BLÖÐ - BÆKUR OG UPPSKRIFTIR

FYLGIHLUTIR - GJAFABRÉFFYLGIHLUTIR - GJAFABRÉF

„Þéttingaverkefni
erfið ámeðan á fram-
kvæmdum stendur“

BÆJARMÁL IN/10
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Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við
höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem
gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi:

Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða:www.kopavogsbladid.is

Hönnun:Guðmundur Árnason
Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com
Prentun: Landsprent.
Dreifing: Póstdreifing

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Kópavogsblaðið slf,
kt: 620513-1800

Gói lék á
als oddi

BÓKASAFN

Mikið fjör var á Bókasafni
Kópavogs í liðinni viku
þegar Guðjón Karlsson,

eða Gói eins og hann er kallaður

tók ámóti 4. bekkingumúr grunn-
skólum Kópavogs í Bókasafni
Kópavogs. Áttu nemendur mjög
skemmtilegt og fræðandi spjall við

Góa, sem lék á als oddi. Skóla-
heimsókn 4. bekkinga á haustin
er hluti af lista- og menningar-
fræðslu safnsins.

Nemendur áttu fræðandi spjall við Góa.

Faxafeni 11 – Sími 5340534 – partybudin.is

BÚNINGAR
OGSKRAUT
FYRIR OKTÓBERFEST

Okkar ástríða
Ykkar ánægja
Nýbýlavegi 6-8 | 200 Kópavogi | 519 6940

VEISLUÞJÓNUSTA FYRIR ÖLL TÆKIFÆRI

Alþjóðaforseti Lions
í heimsókn

L IONSKLÚBBUR KÓPAVOGS

Pétur Eysteinsson, formaður Lionsklúbbs Kópavogs og Brian Sheehan,
Alþjóðaforseti Lionshreyfingarinnar. Ljósmynd:Marteinn Sigurgeirsson.

Frá vinstri: Brian Sheehan, alþjóðaforseti Lions, eiginkona hans Lori
Sheehan, Guðrún Björt Yngvadóttir, fyrrverandi alþjóðaforseti Lions,
Jón Bjarni og Pétur Eysteinsson formaður Lionsklúbbs Kópavogs.
Ljósmynd: Marteinn Sigurgeirsson.

Lionsfélagar endurbyggðu sal í Iðjuhúsinu sem nýtist skjólstæðingum
Rjóðursins. Ljósmynd: Marteinn Sigurgeirsson.

Lionsklúbbur Kópavogs fékk
nýlega góða heimsókn. Al-
þjóðaforseti Lionshreyfingar-

innar,BrianSheehanogkonahans
Lori heimsóttu klúbbinn þann
7. september s.l. Með í för voru
Guðrún Björt Yngvadóttir fyrrum
alþjóðaforseti Lions og maður
hennaraukannarra forustumanna
Lions hreyfingarinnar á Íslandi.
Nokkrir félagar klúbbsins tóku á
móti gestunumáskrifstofuklúbbs-
ins í IðjuhúsinuviðKópavogsgerði.
Þar var gestum kynnt öflugt starf
Lionsklúbbs Kópavogs.
Klúbburinn hefur undanfarin ár

einbeitt séraðstuðningi viðRjóðrið,
hvíldarheimili langveikra barna.
Gestumvar sýndur sérútbúinn bíll
sem afhentur var Rjóðrinu fyrir 6
árum og síðan var þeim sýndur
salur semfélagarhafaútbúið í Iðju-
húsinu. Félagar klúbbsins endur-
byggðu salinn sem nýtist skjól-
stæðingumRjóðursins til þjálfun-
ar auk þess að vera móttöku- og

fundarsalur. Henný Hraunfjörð
forstöðukona Rjóðursins kynnti
starfsemi sem fram fer í salnum.
Félagar í klúbbnum unnu um

2.500vinnustundir í sjáfboðavinnu
við að útbúa salinn sem er um 70
m2 auk u.þ.b. 50 m2 geymslu- og
þjónusturýmis. Heildarkostnaður
var um19milljónir kr.
Forsetanumoggestumvorusíðan

kynntar helstu fjáröflunarverk-
efni klúbbsins, en þau eru Herra-
kvöld, Skötuveisla, sala eldiviðar
og felling trjáa. Auk þess var kynnt
þriggja binda ritverk um sögu
Kópavogs sem klúbburinn gaf út
til styrktar byggingu Sunnuhlíðar
hjúkrunarheimilisins,enklúbburinn
var einn fjölda klúbba í Kópavogi
semstóðu aðbygginguheimilisins.
Að lokum var gestunum boðið

að skoða aðalverkefni klúbbsins í
dag, sem er að endurbyggja gamla
Kópavogsbýlið. Í býlinu á að inn-
rétta tvær íbúðir.Ætlunineraðnota
íbúðirnar aðallega til útleigu fyrir
aðstandendur barna í Rjóðrinu
og þeirra sem dvelja á Líknardeild

Landspítalans.Alþjóðaforseti lagði
höndáplógoghjálpaði til við gröft
í kjallar hússins.
Alþjóðaforseti og fylgdarlið gerði

góðan róm að starfi Lionsklúbbs
Kópavogsoghrósaðiþvíþróttmikla
starfi semþar er unnið.



Sundlaugarnar í Kópavogi bjóða upp á
fyrirmyndaraðstöðu með vatnsrennibrautum,
gufu, heitum og köldum pottum.
Frítt fyrir yngri en 18 ára og 67 ára og eldri.

Opið
virka daga 6:30–22:00,
laugardaga og sunnudaga
8:00–18:00
Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17
Salalaug
Versölum 3

kopavogur.is

KOMDU
Í SUND
Í KÓPAVOGI

Sund fyrir alla
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Sími 5 @utfarir.is · www.utfarir.isSími · 567 9110 · utfarir

Rúnar Geirmundsson

Sigurður Rúnarsson

Þorbergur Þórðarsson

Elís Rúnarsson

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

ELDRI BORGARAR

Forseti Íslands
heimsótti
Gjábakka

Forseti Íslands, Guðni Th.
Jóhannesson, sótti Gjábakka
heim nýverið Tilefnið var

þátttaka félagsmiðstöðvaeldriborg-
ara í Kópavogi í verkefninu Send-
um hlýju. Verkefnið gengur út á að
prjóna ullarsokka fyrir hermenn í
Úkraínu. Skortur er á hlýjum fatn-
aði og munu íslenskir ullarsokkar
gagnastvel í vetur fyrirhermennina
sem eru tilbúnir að fórna öllu til að
verja Úkraínu gegn innrásinni.

Félagsmiðstöðvarnarhvetjaöll til
aðtakaþáttogprjónasokka.Ef vant-
arprjónaeðaullargarnþáerhægtað
fá það í félagsmiðstöðvunum.

Guðni forseti ávarpaði öflugt prjónafólk. Verkefnið gengur út á að prjóna ullar-
sokka fyrir hermenn í Úkraínu.

STYRKUR

Skólahljómsveit Kópavogs
færði á dögunum samtök-
unum Barnaheill tæpar

80.000 kr. til styrkar börnum
frá Úkraínu. Forsagan er sú að
Skólahljómsveitin var í 10 daga
tónleikaferðalagi í júní s.l. með 70
hljóðfæraleikaraáaldrinum13-18
ára. Þau komu fram á tónleikum
á nokkrum stöðum í Þýskalandi
og skruppu einnig yfir til Sviss
og héldu útitónleika í Basel. Þar
komu tónleikahaldarar með þá
hugmynd að tileinka tónleikana
baráttuÚkraínu fyrir landi sínuog
láta söfnunarbauk ganga meðal
áhorfenda. Stjórnandi hljóm-
sveitarinnar, Össur Geirsson,
taldi tilvalið að láta upphæðina
renna til góðsmálefnis.„Samtökin
Barnaheill hafa verið að aðstoða
úkraínsk börnáýmsan hátt. Því lá
þaðbeintviðaðupphæðinmyndi
renna til þeirra,” segir Össur.

Þó svo að Skólahljómsveit

Kópavogs sé hugsuð fyrir nemend-
ur á grunnskólastigi þá eru alltaf
einhverjir hljóðfæraleikarar sem
ílengjast í hljómsveitinni og halda
áfram að spila með af eintómri
gleði eftir að formlegri þátttöku
lýkur. Hljómsveitin hefur haft það
að markmiði að komast í tón-
leikaferð erlendis annað hvert ár
og hefur henni alls staðar verið

tekið af mikilli ánægju og hrósað
fyrir frábæra spilamennsku og
fyrirmyndarframkomu.Þaðer svo
skemmtileg tilviljun að í ár voru
bæði núverandi bæjarlistamaður
Kópavogs,Guðjón„Gói“ Karlsson
og fyrrverandi bæjarlistamaður
Kópavogs, Sunna Gunnlaugs,
með í för.

Óskar Sigurbjörn Guðjónsson saxafónleikari og Katla Maren Halldórsdóttir trompetleikari gerðu sér ferð
á skrifstofu Barnaheilla og afhentu Ernu Reynisdóttur framkvæmdastjóra Barnaheilla styrkinn fyrir hönd
Skólahljómsveitar Kópavogs.

Frá útitónleikum í Basel í Sviss.

Skólahljómsveit Kópavogs
styrkir BarnaheillÞjónustuverkstæði

bifreiða síðan 1961
Sérhæfum okkur í þjónustu á bílum
frá BL, bensín, diesel og rafbílum frá
Subaru, Nissan, Renault, Isuzu og Honda.

Einnig sérhæfum við okkur í hjólastillingum
og loftkælingum bifreiða.

Smiðjuvegi 22 (græn gata), sími: 567 7360, bfo@bfo.is, bfo.is

Afgreiðslutími: Mánudaga til fimmtudaga 8-17 og föstudaga 8-15

Fagmennska í fyrirrúmi – Traust og ábyrg þjónusta

f y r i r t ak@fy r i r t ak . i s – S ím i : 519 5949 – f y r i r tak . i s

VIÐHALD OG
BREYTINGAR

Á FASTEIGNUM
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Lista- og
menningarráð
Kópavogsbæjar
auglýsir eftir
umsóknum um
styrki úr lista- og
menningarsjóði
vegna verkefna á
árinu 2023.

Hlutverk sjóðsins er að efla
menningarlífið í Kópavogi í
samræmi við menningarstefnu
bæjarins. Styrkir eru veittir
til einstaklinga, listhópa,
félagasamtaka, fyrirtækja og
stofnana á sviði lista, hönnunar eða
arkitektúrs.

Við mat á umsóknum verður
sérstaklega litið til verkefna og
viðburða sem þjóna íbúum í sem
flestum hverfum bæjarfélagsins og
falla að menningarstefnu bæjarins.

Umsækjendur verða að sýna fram
á gildi verkefnisins fyrir lista-
og menningarlífið í Kópavogi,
getu til að hrinda verkefninu í
framkvæmd og leggja fram skýra
fjárhagsáætlun.

Lista- og menningarráð fer yfir
umsóknir.

UMSÓKNIR ÞURFAAÐ
HAFABORIST FYRIR
23. OKTÓBER 2022.
Rafræn umsóknareyðublöð og
úthlutunarreglur má nálgast á
heimasíðunni www.meko.is.

Nánari upplýsingar veitir Soffía
Karlsdóttir, forstöðumaður
menningarmála í Kópavogi, í
gegnum netfangið:
soffiakarls@kopavogur.is.

STYRKIR ÚR
LISTA- OGMENNINGARSJÓÐI

VILTU EFLA
MENNINGU
OGMANNLÍF
Í KÓPAVOGI?

MENNING
Í KÓPAVOGI
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K A F F I H Ú S O G B I S T R O

Styrkir vegna námskostnaðar
og verkfæra- og tækjakaupa
fólks með fötlun

kopavogur.is

Kópavogsbær vekur athygli á rétti fólks til að sækja um styrki skv. 25. grein laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað
fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Styrkurinn er ætlaður fólki með fötlun sem þarfnast sérstaks stuðnings af þeirri ástæðu. Styrkurinn er til hæfingar,
endurhæfingar eða starfsendurhæfingar og eru forsendur þær að eiga lögheimili í Kópavogi, hafa náð 18 ára aldri og
hafa varanlegt örorkumat.

Bænum er heimilt að veita styrk til greiðslu námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum annarra laga,
einnig er heimilt að veita styrk til verkfæra- og tækjakaupa vegna heimavinnu eða sjálfstæðrar starfsemi, enda teljist
starfsemin hafa gildi sem félagsleg hæfing eða endurhæfing sem miði að því að auðvelda fötluðu fólki að skapa sér
atvinnu.

Umsóknir skulu berast á þar til gerðu eyðublaði til þjónustuvers Kópavogsbæjar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur.
Eyðublaðið má nálgast í þjónustuveri Kópavogsbæjar, á vefsíðu Kópavogsbæjar og einnig hægt að sækja um rafrænt
á þjónustugáttinni á www.kopavogur.is. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2022.

Hjartað, kaffihús og
Bistro í Kópavogsdalnum

Hvaðverður íboði íTennishöllinni
í Kópavogsdalnum og er eitthvað
semþúmælirmeð?
„Við bjóðum upp á hádegis-
mat í hádeginu virka daga frá

kl.11:30-14:00. Á boðstólnum
alla virka daga er fiskur dagsins.
Mánudaga til fimmtudaga verð-
ur einnig í boði kjúklingaréttur
dagsins. Á föstudögum bjóðum

við svouppá lambalæri. Ákvöldin
bjóðum við upp á boozt og pizzur
úr steinofni auk þess er kaffihúsið
alltafopiðallandaginn.Við leggjum
mikið upp úr að bjóða góðan fisk

í hverju hádegi og veljum fersk-
asta hráefnið hverju sinni svo ég
get auðveldlegamæltmeð fisknum
okkar.

Núhefurþústarfaðvíða íveitinga-
geiranum og á góðum veitinga-
húsum,hvaðkomtilaðþúákvaðst
aðfaraaðvinnaíHjartanuí Tennis-
höllinni?
Ég er mikill tennisáhugamaður
og elska þetta vinalega umhverfi
í Tennishöllinni. Það er gaman að
leggja sitt af mörkum við að gera
andrúmsloftið enn skemmitilegra.

Getaallirkomið ímat til ykkareða
bara tennisspilarar?
Það eru allir velkomnir í mat til
okkar. Einkaþjálfararnir úr Sport-
húsinu verið duglegir að borða
fiskinnokkar íhádeginu. Þannigað
þaðmá segja aðþetta sé staðurinn
þar sem einkaþjálfararnir borða
og eins og ég sagði það eru allir
velkomnir í mat og við reynum að
stilla verði í hóf.

Hjartaðer lítiðkaffihúsogBistro semernýbúiðaðopna íKópavogsdalnumíTennis-
höllinni. Úlfur Uggason er yfirkokkur staðarsins en Úlfur hefur unnið víðsvegar
t.d í Frakklandi og í Noregi á fínum veitingahúsum.Úlfur vann einnig í nokkur ár í
Ostabúðinni og sá þar um fisk dagsins oghefur sérhæft sig í fiskréttum.

KYNNING



Foreldrar og forráðamenn fimm til átján ára barna með lögheimili í Kópavogi fá 56.000 kr.
frístundastyrk á árinu vegna þátttöku í skipulögðu frístundastarfi 2022.

Heimilt er að ráðstafa frístundastyrknum óháð fjölda greina og námskeiða. Frístundastyrkurinn
flyst ekki á milli ára. Athugið að ráðstöfun frístundastyrkja er núna rafræn. Ekki er lengur
tekið á móti kvittunum í Þjónustuverinu. Nánari upplýsingar á www.kopavogur.is.

kopavogur.is

56.000 króna
frístundastyrkur



• Matvælasýning
• Tækjasýning
• Öflug dagskrá

Kíktu við
á glæsilega

landbúnaðar-
sýningu



ÍSLENSKUR
LANDBÚNAÐUR
2022

14. – 16. október 2022

Glæsileg
landbúnaðarsýning
í Laugardalshöllinni

Sýningin er opin:
Föstudag: 14. okt. 14.00-19.00
Laugardag: 15. okt. 10.00-18.00
Sunnudag: 16. okt. 10.00-17.00
Aðgangseyrir 1.500 kr. Eldri borgarar og öryrkjar 1.000 kr.
Frítt fyrir börn undir 12 ára aldri í fylgd með fullorðnum.
Miðar gilda alla dagana og líka á fyrirlestradagskrá
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Fríform ehf.

Askalind 3,

201 Kópavogur.

562–1500

Friform.is.

Virka daga 10-17

Laugardaga 11-15

Hjarta heimilisins
Við hönnum innréttingar að þínum þörfum

2000 — 2022

„Þéttingaverkefni
erfið ámeðan á
framkvæmdum
stendur“

„Ég hef nýtt fyrstu vikur í embætti
í að kynnamér starfsemi bæjarins
enda er þetta fjölbreytt og viða-
mikið starf,“ segir Ásdís og bætir
því við að hún hafi nýtt tímann í
að kynnast starfsfólki bæjarins og
bæjarbúum en hún er með opna
viðtalstíma á miðvikudögum.
„Ég þarf að koma mér inn í fjöl-
breytt verkefni Kópavogsbæjar
hvort sem snýr að velferðar- og
skipulagsmálum, íþrótta- og
æskulýðsmálum, menntamálum
og málefnum aldraðra svo dæmi
séu tekin. Það mun taka tíma. Á
undanförnum vikum hef ég líka
verið að undirbúa áætlunargerð
en sú vinna er framundan í bæjar-
stjórn. Nýverið fékk ég að starfa í
hálfandagá leikskóla íKópavogi en
þaðvarmjög fróðlegt og skemmti-
legt að kynnast því starfi.“

Óánægja íbúameðhvernighaldið
hefur verið á skipulagsmálum í
KópavogisíðustuárskilaðiVinum
Kópavogstveimurbæjarfulltrúum
í vor. Íbúar sem búa í grennd við
miðbæinn kvarta yfir auknum
umferðarþunga á Digranesvegi
oghús í grenndviðmiðbæogMK
hafa verið að hristast og nötra í
sprengingumframkvæmdaraðila.
Er það ásættanlegt og hefur þú
beitt þér í að lægja óánægju-
raddir íbúa?
„Frá aldamótum fjölgaði bæjar-

búumaðmeðtali umþrjú prósent
á ári, sem er næstum því þrisvar

BÆJARMÁL IN

Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs.

ÁsdísKristjánsdóttir settist í stól bæjarstjóra eftir kosn-
ingarnar í voroghefurhaft ímörghornað líta.Eftir 100
daga í embætti skrifaði húnbréf til bæjarbúa semvakti
athygli.Þar fórhúnyfir fyrstuverkefnisín íembætti.Ásdís
segirmikilvægt aðbæjarbúar séumeðvitaðirumhvaða
verkefnumbæjarstjórieraðsinnahverjusinniogerhug-
myndinsúaðslíkbréfverði sendtilbæjarbúareglulega.

sinnummeiri fjölgun en í Reykja-
vík og tvisvar sinnummeiri fjölg-
un en á landsvísu. Lengi vel var
það því Kópavogsbær sem stóð sig
einna best í því að útvega lóðir til
að byggja. Nú er hins vegar staðan
önnur og landið okkar er af skorn-
um skammti og því þéttingar-
verkefni framundan. Ég skil vel að
það ríki ákveðið óöryggi, óvissa og
tortryggni í garð þéttingarverk-
efna, sérstaklega frá íbúum sem
búa í grennd við þéttingarreiti. Ef
við tölumbaraumfyrirhugaðaupp-
byggingu í Fannborg þá fá bygg-
ingaraðilar þar ekki byggingar-
leyfi fyrr en þeir eru komnir með
trúverðuga áætlun um hvernig
þeir munu haga framkvæmdum.
Markmið okkar er auðvitað alltaf
þaðaðsemminnstónæði verðihjá
bæjarbúummeðan framkvæmdum
stendur. Auðvitað er alltaf ónæði
sem fylgir því að fara í svona þétt-
ingarverkefni en við verðum að
tryggja eins lítið ónæði og hægt er
og um leið haga því þannig að slíkt
ónæði sé fyrst og fremst á daginn.
Því hefur ítrekað verið haldið

fram af forsvarsmönnum Vina
Kópavogs að það sé ekki verið að
tryggja aðgengibæjarbúameðaná
framkvæmdumstendur, eins og til
dæmisgagnvart fötluðum.Þaðeraf
ogfráþvíbyggingaraðili færekki leyfi
til framkvæmda fyrr en trúverðug
áætlun liggi fyrir umhvernig fram-
kvæmdumverðurhagaðogaðgengi
allrabæjarbúa tryggt.Þæróánægju-

raddirsemviðheyrumsnúaaðskorti
á samráði við bæjarbúa og skorti
á skýrri framtíðarsýn er snýr að
uppbyggingu í bænum. Eitt af því
sem við viljum bæta enn frekar
samráð við bæjarbúa og kynning-

aráöllumstigumframkvæmda.Um
það er öll bæjarstjórnin sammála.
Við teljum aðmeð auknu samráði
náist jafnframt betri sátt um verk-
efnin framundan.
Þéttingaverkefni eruerfiðmeðan

á framkvæmdumstendurenmark-
mið okkar er að byggja upp falleg-
an, lifandi og blómlegan miðbæ
viðHamraborginaogFannborgina.
Ég sémikil tækifæri fyrir Kópavog
aðbyggja skemmtileganogáhuga-
verðanbæjarbragsembæjarbúarog
aðrir sjái sérhag í aðsækjaþjónustu
ogmenningu.”

Bæjarráð samþykkti nýlega að
fela sviðsstjóra umhverfissviðs
aðgangafrásamningiviðHjálpar-
sveitSkáta íKópavogiumhúsnæði
þeirra og lóð á reit 13 á Kársnesi.
Hversvegnavarþaðgertoghvaða
upphæðirerhérumaðræða fyrir
bæinn?
„Hjálparsveit Skáta íKópavogihafa
kallað eftir því að finna varanlegt
húsnæði og nýverið var gengið frá
því íbæjarstjórnmeðníusamþykkt-
um atkvæðum. Að baki liggur
mikil greiningarvinna hjá meðal
annars starfshópiogverkfræðistofu
varðandiþarfagreininguþessamáls.
Í samningnum felst að HSSK verði
áframmeð aðstöðu fyrir bátaskýli
við höfnina á Kársnesi. HSSK fær
úthlutað lóðinni aðTónahvarfi 8og
í staðinn færKópavogsbær lóðirnar
Bakkabraut 4 og Bryggjuvör 2 en
þarhefurHSSKveriðmeðaðstöðu.
Miðað við núverandi áform þá

er gert ráð fyrir að Borgarlínan
muni liggja í gegnum núverandi
lóð HSSK, að hluta. Miðað við það
skipulag sem er framundan þá var
talið mikilvgæt að lóð HSSK yrði
í eigu bæjarins að minnsta kosti
tímabundið. Mikil uppbygging er
framundan á Kársnesinu og þarna
í kring þannig að bærinn mun fá
verðmæti fyrir reitinn til baka, en

í heild greiðir Kópavogsbær líkt
og áður hafði verið samið um 790
milljónir króna að frádregnu virði
lóðar.“

Það er eftirsóknarvert að búa
í Kópavogi, íbúum fjölgaði um
533 síðustu 10mánuði svo nú er
íbúafjöldi að nálgast 40 þúsund.
Ermögulegtaðfjölga íbúumbæja-
rins frekar?
„Ekki mikið, því miður. Við eigum
takmarkað landrými enþaðeruný
hverfi að fara að rísa í efri byggð-
umKópavogs,þáerumviðaðskoða
hvort og hvernig við getum sett
Reykjanesbrautina í stokk, í sam-
ráði við ríkið og þannig byggt upp
á því svæði.
Glaðheimasvæðið á eftir að út-

hluta en svo eru þéttingarverkefni
framundan. Kópavogur sem næst
stærsta sveitarfélag landsins ber
vissulega ábyrgð og við verðum að
byggjaáframtil aðmætanúverandi
ogvæntri íbúðaþörf. Eðlilega sækist
fólk í aðbúahér.Þaðskil égvel enda
er hvergi betra að búa.
Þess þá heldur er mikilvægt að

við hugum að frekari uppbygg-
ingu íbúðarhúsnæðis á Kársnesi
en einnig atvinnuhúsnæði. Ég sé
gríðarleg tækifæri með tengingu
Fossvogsbrúar fyrir Kópavog að
byggja upp fjölbreytt og skemmti-
legthverfi áKársnesi semveitir ekki
baraauknaþjónustu fyrirbæjarbúa
heldur líka að við drögum íbúa úr
nærliggjandi sveitarfélögumsemog
ferðamenn til að sækjaþjónustu til
Kópavogs. Þá væri áhugavert fyrir
okkur að tengjast betur háskóla-
samfélaginu. Þá nefni ég sérstak-
legaHáskólann í Reykjavík.
Kópavogurerbæjarfélag í fremstu

röðoghérereftirsóknarvert aðbúa.
Verkefni okkarnæstuára verðurað
byggja upp samfélag sem mætir
þörfumbæjarbúa.“



Við hvetjum íbúa til að huga að trjágróðri við lóðarmörk

kopavogur.is

280 cm

Lágmarkshæð 420 cm

Lóð Gangstétt Gata

Sýnum tillitssemi og

klippum trjágróður
frá stéttum og stígum

Gróður sem vex út fyrir lóðarmörk getur þrengt að umferð og nauðsynlegri
þjónustu á göngustígum, gangstéttum og götum og dregið úr öryggi
vegfarenda. Þá þarf að snyrta gróðurinn þannig að allir komist ferða sinna
án hindrana. Einnig þurfa umferðarmerki að sjást vel og gróður má ekki
byrgja götu- og stígalýsingu.

Lóðarhafa er samkvæmt byggingarreglugerð skylt að halda vexti trjáa og
runna á lóðinni innan lóðarmarka.

Ábendingum um trjágróður sem er „til vandræða“ skal koma á framfæri
með að senda inn ábendingu á ábendingavef Kópavogsbæjar af heimasíðu
Kópavogs – www.kopavogur.is/is/abendingar

Lágmarkshæð
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Hlíðasmára 9, 201 Kópavogur
Sími: 571 0888, www.gluggavinir.is

Smiðjuvegi 14 Græn gata,
200 Kópavogi

www.bilrudan.is
S: 552 5755

Vinnum fyrir öll tryggingafélög
Dalvegi 18, 201 Kópavogur

S: 5711133

Smiðjuvegi 24-26 (rauð gata) - 200 Kópavogi
sími: 557 8833 - kjothusid@kjothusid.is

www.kjothusid.is

GÓÐÞJÓNUSTA í Kópavogi

Kársnesbraut 87, 200 Kópavogur
S: 894 4560, www.flytja.is

Flytjum það sem
þú vilt flytja

Flutningsþjónusta
Mikaels

Hverjum þjóna
bæjaryfirvöld
í Kópavog?

Ígrein sem birtist í Fréttablaðinu
13. september sl. hvöttum við
nýtt fólk í bæjarstjórn Kópa-

vogs til að draga lærdóm af
ákvörðun meirihluta bæjarstjórn-
ar í Kópavogi fyrir liðlega 5 árum
um að selja fasteignir í miðbæn-
um til fjárfesta. Nú er svo komið
að árlega eru greiddar tæplega 90
milljóna króna úr sameiginlegum
sjóði bæjarbúa til fyrirtækisins
Árkórs ehf fyrir afnot af húsnæði
sem áður var í eigu bæjarfélags-
ins. Þá bentum við á að einkenni-
legt væri að bæjaryfirvöld hefðu
tekið á leigu húsnæði af Árkór ehf
til afnota fyrir skóla.

Nýr bæjarstjóri í Kópavogi
bregst við á samfélagsmiðlum
þann 18. september sl. og fullyrðir
að við höfum snúið öllu á hvolf.
Það má telja virðingarvert af
nýjum bæjarstjóra að bregðast til
varna fyrir forvera sinn og þá sem
stóðu að baki honum í framan-
greindum fjármálagjörningi sem
við teljum vafasaman. Hitt er verra
að rökin sem nýr bæjarstjóri færir
fyrir fullyrðingu sinni eru ekki
haldbær.

Bæjarstjóri staðfestir að Kópa-
vogsbær seldi eignir sínar fyrir
1.050 milljónir króna. Það þýðir
samkvæmt útreikningum á fer-
metraverði að Árkór reiddi fram
303 milljónir fyrir eignina Fann-

AÐSENT

borg 6. Fjárfestirinn hefur fram
til þessa fengið 200 miljónir króna
úr bæjarsjóði sem leigugreiðslu
fyrir eignina skv. yfirliti frá bæjar-
yfirvöldum. Með sama framhaldi
tekur það Árkór ehf. 8 ár að borga
eignina upp að fullu með leigu-
greiðslum úr bæjarsjóðnum sem
seldi fyrirtækinu eignina. Nánast
allt viðhald á eigninni er á kostn-
að Kópavogsbæjar ef marka má
samninga sem við höfum undir
höndum. Þetta teljum við gagn-
rýniverð vinnubrögð sem nýir
bæjarfulltrúar þurfi að draga
lærdóm af.

Bæjarstjóri staðfestir að Kópa-
vogsbær hefur tekið gamla félags-
heimilið (Fannborg 2) á leigu
fyrir skólabörn. Það gleður okkur
gamla Kópavogsbúa að enn skuli
vera not fyrir þetta söguríkasta
hús Kópavogs sem áformað er
að rífa. Einnig gleður að ástand
húsnæðisins skuli vera svo gott að
öllum líði þar vel. Í þessu ljósi er
því óskiljanlegt að bæjaryfirvöld
hafi í upphafi síðasta kjörtíma-
bils fallist á að lækka fasteigna-
gjöld nýs eiganda um 6 milljónir
kr. á ári með því að samþykkja að
húsið væri á fokheldisstigi.Við þá
ákvörðun varð bæjarsjóður af um
6 milljónum króna í fasteignagjöld
á ári. Á kjörtímabili gera það 24
milljónir króna. Við höfum lengi

leitað haldbærra skýringa á þess-
ari ákvörðun, án árangurs. Bæjar-
stjórinn bætir því miður ekki úr
því. Fullyrðing um að fokheldis-
vottorð hafi verið gefið út vegna
þess að húnsæðið var ekki í notk-
un, er ekki rétt. Allir sem gengið
hafa um miðbæjarsvæði Kópavogs
undanfarin ár vita betur. Nægir að
nefna verkfræðistofuna Örugg og
hinn vinsæla sjónvarpsþátt Ver-
búðina.

Nú er svo komið að árlega eru
greiddar tæplega 90 miljóna króna
úr sameiginlegum sjóði bæjarbúa
til fyrirtækisins Árkórs ehf. fyrir
afnot af húsnæði sem áður var í
eigu bæjarfélagsins. Bæjarstjóri
bendir með réttu á að Árkór greiði
í bæjarsjóð um 9 milljónir króna á
ári. Fjárhæðin, nettó, sem sjóður
bæjarbúa þarf að láta af hendi, er
því um 80 milljónir króna. Okkur
finnst þetta sóun á almannfé.

Það er athyglisvert að bæjar-
stjóri réttlætir framangreindan
fjármálagjörning með því að
upplýsa að mánaðarleiga á Fann-
borg 6 sé næstum hin sama og
Kópavogsbær greiddi áður í
Eignasjóð Kópavogsbæjar. Þetta
eru ekki boðleg rök. Það var til-
færsla úr bæjarsjóði til Eignasjóðs
sem fer með fasteignir og viðhald
fasteigna Kópavogs. Eignirnar á
Fannborg 2,4 og 6 eru horfnar af
efnahagsreikningi Kópavogsbæjar
og greiðslur fyrir leigu þeirra eru til
utanaðkomandi fjárfesta.

Það kemur fram í athugasemd-
um bæjarstjóra að 670 milljónir
hafi verið settar í „viðhald“ á
Fannborg 2. Sex hundruð og sjötíu
milljónir í viðhald á sömu eign og
er síðan úrskurðuð„fokheld“ árið
2019. Hvernig er slíkt hægt? Fyrir
þessa upphæð hefði verið auðvelt
að byggja frá grunni nýtt ráðhús
sem hefði nýst fyrir alla starfsemi
bæjarins. Þetta er annað dæmi
um að bæta þarf „fjármálastjórn“
í Kópavogi sem bæjarstjóri dregur
sjálf fram. Hefði ekki farið betur á
að byggja gott ráðhús í bæjarland-
inu fyrir þennan 0,7 milljarð sem
fór í gagnslaust viðhald á gamla
Kópavogsbíói, sem á að rífa?

Bæjaryfirvöld hafa mörg undan-
farin ár haldið því fram að góð
fjármálastjórn væri aðalsmerki í
rekstri bæjarfélagsins einfaldlega
vegna þess að niðurstöðutölur
rekstrarreiknings bæjarins hafa
verið réttu megin við núllið í
tæplega 40 milljarða rekstri. Sagan
um Félagsheimili Kópavogs – og
Fannborgarreitsins alls – segir allt
aðra sögu.

Bæjarstjóri gerir athugasemd-
ir við þá fullyrðingu okkar að
Kópavogsbær leggi ofuráherslu á
sjónarmið fjárfesta við gerð skipu-

lags innan þéttbýlis í Kópavogi.
Hún bendir á Kópavogsbær hefur
aldrei afsalað sér skipulagsvaldi
til þróunar- eða byggingaraðila.
Það er rangt, fjárfestum hefur
verið leyft að gera tillögur að deili-
skipulagi fjölmargra þróunar-
reita. Hún gefur til kynna að sam-
ráð við íbúa hafi verið í góðu lagi.
Það kemur á óvart því að nýr
meirihluti í Kópavog hefur marg-
sinnis lýst yfir því að bæta þurfi
samráð við íbúa um skipulags-
mál. Erfið deilumál undanfarin
ár eru til vitnis um samráðsleysi.
Við fögnum því að breyting verði
á og erum reiðubúnir að taka þátt
í slíku samtali.

Við lýsum því yfir að sagan
um sölu eigna og gerð skipulags
í miðbæ Kópavogs gefi tilefni að

spyrja hverjum bæjaryfirvöld
í Kópavogi hafi fyrst og fremst
verið að þjóna; bæjarbúum eða
fjárfestum?Við teljum okkur hafa
fært sterk rök fyrir því að fjárfestar
hafi verið í fyrirrúmi. Við erum
ekki einir um þá skoðun og má
jafnvel fullyrða að niðurstaða
síðustu bæjarstjórnarkosninga
sé til vitnis um það.

Við getum endalaust deilt um
meðferð á fjármunum bæjar-
búa – en látum staðar numið hér.
Okkur virðist sem Kópavogsbæ
skorti framtíðarsýn um hvernig
bærinn á að þróast – til dæmis
á lykilsvæðum eins og í miðbæ
Kópavogs. Stefnu í skipulags-
málum í Kópavogi þarf að hugsa
upp á nýtt í góðu samtali við
bæjarbúa.

Það er mikil hátíð þegar
við göngum til kosninga
og lengi sköruðum við

Íslendingar fram úr eins og í svo
mörgum öðrum hlutum í kosn-
ingaþátttöku. Við síðustu kosn-
ingar var kosningaréttur aukinn
og eins og oft vill verða dróst
kosningaþátttaka saman við það.

Í síðustu kosningum skar
Kópavogur sig því miður nokk-
uð úr í kosningaþáttöku. Af 20
fjölmennustu sveitarfélögunum
var kosningaþátttakan næst verst
í Kópavogi. Það er því fullt tilefni
til að við skoðum það á vettvangi
sveitarfélagsins hvort við getum
ekki í sameingingu gert betur.

Það voru vissulega nokkrir
þættir sem höfðu mögulega
áhrif á það hvort fólk skilaði sér
á kjörstað. Mörg ungmenni voru
í prófum sem hefur vafalítið haft
áhrif, á sama tíma var Eurovison
sem er hörð samkeppni. Það
má auðvitað segja að fólk þurfi
sjálft að forgangsraða og kosn-
ingar ættu að vera í forgangi,
en við getum engu að síður gert
ráðstafanir til að hvetja fólk til
kosningaþátttöku.

Indriði Stefánsson er varabæjarfulltrúi Pírata í Kópavogi og fulltrúi Pírata í
Jafnréttis- og mannréttindanefnd.

Hákon Gunnarsson og Tryggvi Felixson.

Við Kópavogsbúar hljótum að
hafa metnað til að gera betur,
því lagði ég til á vettvangi Jafn-
réttis- og mannréttindanefndar
Kópavogs að ástæður slæmrar
þáttöku yrðu kannaðar og í kjöl-
farið farið í aðgerðir til að auka
kosningaþátttöku. Sem einlæg-
um stuðningsmanni lýðræðis og
lýðræðisþátttöku almennings er
þetta mér hjartans mál.

Verandi Pírati langar mig gjarn-
an til þess að auka fylgi míns
framboðs, enda afar sammála
okkar málefnum og stefnum en
mér þykir mikilvægara að auka
kosningaþátttöku óháð því hvaða
framboð fólk styður. Þess vegna
lögðum við Píratar jafn mikla
áherslu á að allir kysu óháð því
hvaða framboð það styður og að
kynna okkar stefnur og málefni.

Stjórnmál eiga að snúast um
að valdefla almenning og við sem
komum að stjórnsýslunni störf-
um í umboði kjósenda og bæjar-
búa. Því fylgir mikil ábyrgð og við
ættum öll að geta sameinast um
að auka aðkomu almennings að
stjórn bæjarfélagsins.

AÐSENT

Kjósum
betur



Thailenskur matur er okkar fag

Kæru nágrannar í tilefni þess að við eigum 15 ára afmæli
í Kópavogi bjóðum við upp á gómsætt fjölskyldutilboð.

Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogi og Skólavörðustígur 21a, 101 Reykjavík, www.kruathai.is, sími: 552 2525

Fjölskyldutilboð

Krua Thai

Steiktar eggjanúðlur með kjúklingi.
Massaman kjúklingur. Nautakjöt í
ostrusósu. Djúpsteiktar
rækjur.

Eggjanúðlur með kjúkling. Kjúklingur
í gulu karrý. Svínakjöt í ostrusósu og
engifer. Djúpsteikt ýsa ásamt hrís-
grjónum og súrsætri sósu.

Hrísnúðlur með kjúklingi. Súrsætt
svínakjöt. Kjúklingur í grænu karrý.
Djúpsteiktar rækjur.

Fyrir2:5.200kr.
Fyrir3:7.350kr.
Fyrir4:9.300kr.
Fyrir5eða fleiri:2.150kr.ámann

Fyrir2:5.200kr.
Fyrir3:7.350kr.
Fyrir4:9.300kr.
Fyrir5eða fleiri:2.150kr.ámann

Fyrir2:5.200kr.
Fyrir3:7.350kr.
Fyrir4:9.300kr.
Fyrir5eða fleiri:2.150kr.ámann

15
ÁRA

15
ÁRA

15
ÁRA

Tilboð 1 Tilboð 3Tilboð 2

Sótt&sent Sótt&sent Sótt&sent
2 ltr. gos fylgirmeð 2 ltr. gos fylgirmeð 2 ltr. gos fylgirmeð
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Íslenskur landbúnaður 2022
í Laugardalshöll

KYNNING

Kærugestir,
Það er okkur sem stöndum að
sýningunni ÍSLENSKUR LAND-
BÚNAÐUR 2022 sönn ánægja
að bjóða ykkur velkomin. Land-
búnaðarsýningin sem haldin var í
Höllinni 2018 sló öll aðsóknarmet.
Þangað streymdi fólk alls staðar að
af landinu sem sannar að íslensk-
ur landbúnaður á djúpar rætur
í þjóðarsálinni. Og eitt er víst að
íslenskur landbúnaður nýtur enn
meiri stuðningsmeðalþjóðarinnar
á tímum þar sem geisa plágur og
stríð. Það er ekki aðeins að hér séu
framleiddar landbúnaðarafurðir
sem eru lausar við mengun úr
jarðvegi og óhóflegar sýklavarnir
heldur erþaðmikilsvert öryggisins
vegna að hafa öflugan innlendan
landbúnað.
Undirritaður er handviss um að

sýningin í ár mun vekja mikla at-
hygli oggagnast landbúnaðinumá
ýmsa vegu. Landbúnaður spannar
allt landið og er afar mikilvægur í
samfélaginu. Sjálfur held ég að
greininmunieflast í framtíðinniþví
að ungt fólk sækir í fjölbreytnina.
Íslenskur landbúnaður er síður en
svo einhæfur og getur byggt á sínu
góða orðspori sem felst í hreinum
oghollumframleiðsluvörum.Þáber
að hafa í huga að stöðugt opnast
nýirmarkaðir fyrirheilnæmar land-
búnaðarvörur.Neytandinnerbetur
upplýsturuminnihaldoguppruna
matvöru í krafti alnetsins. Sá fróð-
leikur styrkir íslenskan landbúnað.
Sýningin ÍSLENSKURLANDBÚN-

AÐUR 2022 endurspeglar íslensk-
an landbúnað dagsins. Þar verður
mikið af stórum og litlum tækjum
bæði á úti- og innisvæði. Þarna
verða allir helstu vélasalar lands-
ins og þjónustufyrirtæki land-
búnaðarins. Þá eru fyrirtæki sem
tengjast ferðaþjónustu og hús-
byggingum ýmiskonar áberandi.
Rekstrarvörurverðakynntarogekki
síst framleiðslabænda.Matvæla-og
afurðafyrirtæki kynna einnig sínar
fjölbreyttu afurðir svo fátt eitt sé

nefnt. Þetta verður í senn fróðleg
og gómsæt sýning í Laugardals-
höllinni semhaldinverður14.-16.
október nk.

Ólafur M. Jóhannesson framkvæm-
dastjóri ÍSLENSKUR LANDBÚN-
AÐUR 2022.

ÍSLENSKUR
LANDBÚNAÐUR
2022

Cocoa Top by
DROPS Design

Fjölskyldu-
stundir á
laugardögum

Prjónuðhúfa fyrir börn
úrDropsBabyMerino.
Stykkið er prjónað í
Garðaprjóni,neðan frá.
Stærð 2-12 ára.

Stærð: 2 - 3/5 - 6/9 - 10/12 ára
Efni er Drops BabyMerino litur
52, súkkulaði
Prjónar
DropsHringprjónarNR 3: lengd
40 cmDrops SokkaprjónarNR 3.
Garðaprjón (prjónað í hring):
*1 umferð slétt og 1 umferð
brugðið* , endurtekið frá * - *.
ÚRTAKA (á við umefst á húfu):
Öll úrtaka er gerð í umferðum
með sléttum lykkjum.
Fækkið lykkjum á eftir lykkju
með prjónamerki: Lyftið 1 lykkju
af prjóni eins og prjóna eigi slétt,
prjónið 1 lykkju slétt, steypið
lyftu lykkjunni yfir lykkjuna sem
var prjónuð.
Fækkið lykkjum á undan lykkju
með prjónamerki: Prjónið þar til
2 lykkjur eru eftir á undan lykkju
með prjónamerki, prjónið 2
lykkjur slétt saman.
Húfa - Stutt Útskýring á Stykki
Stykkið er prjónað á hring á
stuttan hringprjón, neðan frá og
upp. Fyrst er prjónað uppábrot
í stroffprjóni, síðan er prjónað
garðaprjón að loknumáli. Skipt-
ið yfir á sokkaprjóna efir þörf.

HÚFA:
Fitjið aðeins laust upp 152 - 156 -
162 - 168 lykkjur á stuttan hring-
prjón 3meðDrops BabyMerino.
Prjónið stroff (1 lykkja slétt, 1
lykkja brugðið).
Þegar stykkiðmælist 9-9-11-11
cm, brjótið stoffið inn þannig

að kanturinn verði tvöfaldur -
síðan er næsta umferð prjónuð í
stroffprjóni eins og áður jafn-
framt því sem 8.-6.-9.-8. hver
lykkja er prjónuð samanmeð
samsvarandi lykkju frá upp-
fitjunarkanti. Nú hefurmyndast
tvöfaldur kantur.
Haldið áframmeð stroffprjón
(1 lykkja slétt, 1 lykkja brugðið)
þar til stykkiðmælist 4-4-5-5
cm frá þar sem lykkjurnar voru
prjónaðar saman. Prjónið 1
umferð slétt þar sem fækkað er
um40-40-42-44 lykkjur jafnt yfir
= 112-116-120-124 lykkjur.
Síðan er prjónaðGARÐAPRJÓN
- sjá útskýringu fyrr. Athugið
Prjónafestu! Þegar stykkið
mælist 19-20-21-22 cm frá
uppábroti neðst á húfu og næsta
umferð er umferðmeð sléttum
lykkjum, setjið 1 prjónamerki
í 28.-29.-30.-31. hverja lyk-
kju í umferð (4 prjónamerki
- prjónamerkin eru sett í stykkið
án þess að prjóna lykkjurnar).
Haldið áfram í garðaprjóni.
JAFNFRAMT í fyrstu umferð
er fækkað um1 lykkju hvoru
megin við hvert prjónamerki—
sjáÚRTAKA ( 8 lykkjur færri).
Fækkið lykkjum svona í 4. hverri
umferð alls 5-5-7-7 sinnum,
síðan í annarri hverri umferð
alls 7-7-5-5 sinnum= 16-20-24-
28 lykkjur eftir.
Í næstu umferðmeð sléttum
lykkjum, prjónið allar lykkjur
slétt saman 2 og 2 = 8-10-12-14
lykkjur eftir.
Klippið þráðinn, þræðið í gegn-
umþær lykkjur sem eftir eru,
herðið á þræði og festið vel.
Húfanmælist ca. 25-26-28-29
cm frá uppábroti neðst á húfu.
Brjótið upp neðstu 4-4-5-5 cm.

Garnið fæst íVerslun
GALLERYSPUNA,
Hamraborg 5 íKópavogi.

KYNNING

BÓKASAFN
KÓPAVOGS

VísindasmiðjaHáskóla Íslands
býður forvitnumbörnumað
koma og kynnast undrum

vísindanna í fróðlegri og skemmti-
legri fjölskyldustund á aðalsafni
laugardaginn 8. október kl. 13:00.
Ýmis forvitnileg tæki, tól ogþrautir

verðaá staðnumoghægtverðurað
takaþátt í skemmtilegri smiðjuþar
semeinfaldar teiknivélar eru settar
saman og látnar teiknamunstur.
Þátttakaer gestumaðkostnaðar-

lausu og öll velkomin.

Fjölskyldustundir á laugardögum
eru styrktar af lista- ogmenningar-
ráði Kópavogsbæjar.Viðburðir eru
haldnir ávíxl áBókasafniKópavogs,
Gerðarsafni, Náttúrufræðistofu og
Salnum.
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NORMX · Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx.is

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 40 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Opið mánud. - fimmtud. 10 - 18 og föstud. 10 - 17

Nú eigum við okkar
vinsælustu potta
til á lager!

UNO vatnsheld spil

3.490 kr.

Snorralaug

299.000 kr.

Grettislaug

259.000 kr.

Pottarnir okkar eru fáanlegir í nokkrum litum.

Sigurlaug
(kaldi potturinn)

135.000 kr.

Heitir og kaldir gæðapottarHeitir og kaldir gæðapottar
sem hitta í mark hjá öllum ísem hitta í mark hjá öllum í

fjölskyldunnifjölskyldunni
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum

fyrir pottinn og pottaferðina!
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum

fyrir pottinn og pottaferðina!
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum

fyrir pottinn og pottaferðina!

Heitir og kaldir gæðapottar
sem hitta í mark hjá öllum í

fjölskyldunni
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum

fyrir pottinn og pottaferðina!
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum

fyrir pottinn og pottaferðina!

Vatnsheld spil

2.950 kr.

Algjör slökun!Algjör slökun!Algjör slökun!

Fljótandi „hengirúm”. Margir litir

3.900 kr.



kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi

Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

W

SYNGJANDI
Í SALNUM

LISTÁN
LANDAMÆRA

JAZZ
HREKKUR

GEÓMETRÍA

PINQUINS

Kia Sorento 4WD PHEV
Verð frá 8.490.000

Mercedes-Benz EQB 300 4WD
Verð frá 7.790.000

Ætlar þú að bíða þar
til þessi verður dýrari?

Við komum þér í samband með draumabílnum þínum
á algjöru draumaverði. Hringdu núna 555 0094

Við bjóðum upp á innflutning og fjármögnun á
ökutækjum alla leið frá meginlandinu, í þínar hendur.

Audi E-tron 55 QUATTRO
Verð frá 8.990.000

Nissan Leaf 40Wh
Verð frá 3.990.000

Nissan Leaf 62kWh
Verð frá 4.690.000


