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BIFREIÐASKOÐUN
Dalvegi 22 Kópavogi

Vináttudagur í

ÞARFTU
AÐ SELJA

leik- og grunnskólum Kópavogs

HRINGDU Í
520-9595

3.900 kr.
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VERÐIÐ
ÍKÓPAVOGIFÆSTÁDALVEGI

www.errea.is

KRAFTUR – TRAUST
– ÁRANGUR

Bæjarstjóri Kópavogs, Ásdís Kristjánsdóttir, sótti Kórahverfið heim að
þessu sinni og gekk með börnum frá Hörðuvallaskóla að Kórnum
Skólar og leikskólar í Kópavogi
tóku þátt í dagskrá og samveru í
sínu skólahverfi á baráttudegi gegn
einelti, 8. nóvember.

fasteignasala

Hefð er fyrir því hjá skólum í Kópavogi
að minna á mikilvægi vináttu og
nauðsyn þess að berjast gegn einelti
þennan dag. Meðal þess sem bryddað

Við erum á 2 stöðum í Kópavogi
Nettó Salavegi & Nettó Búðakór
Alla daga frá 10 - 21

30%

er upp á í tilefni dagsins er ganga um
skólahverfi þar sem leik- og
grunnskólar sameinast. Leikskólabörn
heimsækja skóla, sungið er saman og
dansað, ýmis inni eða úti. Þá er unnið
að verkefnum sem tengjast vináttu,
jákvæðum samskiptum og baráttu
gegn einelti. (Sjá framhald á bls. 2).

Opið allan
sólarhringinn
í Engihjalla

hjá eftirfarandi fyrirtækjum:

AFSLÁTTUR

MEÐ VILDARKORTI
LINDAR
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 öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum nema innréttingum. Z brautir og gluggatjöld: 30% afsláttur
af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum. Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

Bæjarlind 4 / Sími: 510 7900 / www.fastlind.is

Fasteignaskattar
lækka
og
Framtak til fyrirmyndar
framkvæmt fyrir 6 milljarða
Vináttudagur í Kópavogi

Framhald af forsíðu

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir
árið 2023 var lögð fram til fyrri
umræðu í bæjarstjórn 8. nóvember
sl., en í henni er gert ráð fyrir að
rekstrarniðurstaða samstæðunnar
verði jákvæð sem nemur 83 milljónum og að niðurstaða A-hluta verði
jákvæð um 30 milljónir. Veltufé frá
rekstri er áætlað ríflega fjórir milljarðar króna á samstæðu bæjarins.
Bæjarstjóri Kópavogs, Ásdís Kristjánsdóttir, sótti Kórahverfið heim að þessu
sinni og gekk með börnum frá Hörðuvallaskóla að Kórnum. Í Kórnum mynduðu
börnin hringi inni í íþróttahúsinu og
dönsuðu saman. Blær, vináttubangsi
Barnaheilla, var á ferðinni og tók þátt í
dagskránni við mikla gleði viðstaddra.

Frá göngunni í Kórahverfinu
„Þetta framtak er til fyrirmyndar og eflir
börnin. Það myndast skemmtileg og
jákvæð stemning í skólunum sem
smitast út í hverfin,“ segir Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs.

Ung börn og mataræði
Foreldramorgnar á Bókasafni Kópavogs
Fimmtudaginn 17. nóvember kl. 10
kíkir Arna Skúladóttir barnahjúkrunarfræðingur á foreldramorgunn á aðalsafni Bókasafns Kópavogs til að ræða
bók sína, Veganesti og mataræði frá
fæðingu til fjögurra ára aldurs. Fjallað
verður um innihaldsríka fæðu og ljósi
varpað á fjölmargar hliðar foreldrahlutverks og veruleika barna í tengslum
við mat.
Foreldramorgnar eru frábært tækifæri
fyrir foreldra og ungbörn þeirra til að
hittast og eiga rólega stund saman á
safninu. Öll eru velkomin og ókeypis
aðgangur.

Grunnþjónusta bæjarins verður efld og
áhersla lögð á mennta- og velferðarmál.
Áætlun næsta árs ber hins vegar svip af
krefjandi efnahagsumhverfi og óvissu í
kjaramálum en kjarasamningar á almennum og opinberum vinnumarkaði
eru lausir á næsta ári.
Fasteignaskattar lækka á bæði íbúðarog atvinnuhúsnæði til að koma til móts
við gríðarlega hækkun fasteignamats.
Almenn fasteignagjöld munu að meðaltali fylgja verðlagsþróun næsta árs en
ekki hækka um tug prósenta vegna
fasteignamatshækkana.
Kópavogur mun leggja sitt af mörkum
við að ná verðbólgu niður og liðka fyrir
gerð kjarasamninga. Þannig munu
gjaldskrár ekki hækka í samræmi við
miklar kostnaðarhækkanir, heldur í
samræmi við forsendur fjárlaga.

Hagræðingaaðgerðir
upp á 230 milljónir króna
Arna Skúladóttir
barnahjúkrunarfræðingur
Fylgist með í Facebook-hópnum Foreldramorgnar | Bókasafns Kópavogs.

Áfram verður staðið vörð um traustan
rekstur en erfitt efnahagsumhverfi mun
áfram lita rekstur bæjarins á næsta ári.
Hagræðing eru nauðsynleg en grunnþjónusta verður undanskilin þeim
aðgerðum. Ráðist verður í hagræðingaraðgerðir sem nema 230 milljónum króna á árinu 2023 eða sem nemur 0,5% af
heildarútgjöldum samstæðunnar.
Umfangsmiklar framkvæmdir á vegum
bæjarins eru áætlaðar á næsta ári og
tryggt að innviðir mæti þörfum bæjarbúa. Stærstu fjárfestingar ársins verða
bygging Kársnesskóla og nýs leikskóla
samhliða. Þá verður farið í markvisst
viðhald fasteigna og loftgæði verða bætt
í stofnunum bæjarins.

Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

Stapahrauni 5, Hafnarfirði
Sími: 565 9775
www.uth.is - uth@uth.is

Kópavogspósturinn - kgp.is

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

Álögum og gjöldum stillt í hóf
,,Áætlun ársins 2023 endurspeglar
ábyrgan rekstur og rétta forgangsröðun
þar sem álögum og gjöldum er stillt í hóf
og þjónusta við bæjarbúa er í forgangi.
Ráðist verður í nauðsynlegar hagræðingar en staðið vörð um grunnþjónustu
bæjarins. Kópavogsbær leggur einnig

sitt af mörkum til að ná niður verðbólgu
og liðka fyrir gerð kjarasamninga með
því að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf
og lækka fasteignaskatta,” segir Ásdís
Kristjánsdóttir bæjarstjóri og bætir við:
,,Við leggjum áherslu á að leysa mönnunarvanda á leikskólum bæjarins og
verða markviss skref stigin á árinu til að
bæta starfsumhverfi. Þá verður boðið
uppá heimgreiðslur fyrir foreldra sem
ekki fá leikskólapláss við tólf mánaða
aldur. Lagt verður til viðbótarfjármagn í
velferðarþjónustu en þjónusta við fatlað
fólk er stórlega vanfjármögnuð af hálfu
ríkisins og mikilvægt að ná niðurstöðu í
þeim efnum hið fyrsta,” segir hún.
Gert er ráð fyrir 2,17 % fjölgun íbúa og
að þeir verði þeir orðnir 40.729 í lok árs
2023. Með fjárhagsáætlun 2023 er einnig
lögð fram þriggja ára áætlun áranna
2024, 2025 og 2026 til fyrri umræðu.
Fjárhagsáætlunin tekur mið af stefnum
og aðgerðaáætlunum bæjarins, mælanlegum markmiðum og aðgerðum og er
þetta annað árið í röð sem unnið er með
stefnumiðaða fjárhagsáætlunargerð.

Útsvarið óbreytt, 14,48%

Fasteignaskattar á íbúðar- og atvinnuhúsnæði lækka sem um nemur raunhækkun fasteignamats. Lagt er til að
fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði lækki
úr 0,2% í 0,17% og fasteignaskattur á
atvinnuhúsnæði lækkar úr 1,44% í 1,42%.
Önnur fasteignagjöld lækka að undanskildu sorphirðugjaldi sem hækkar vegna
aukinna útgjalda við sorphirðu og sorpeyðingu.
Útsvar fyrir árið 2023 verður óbreytt
eða 14,48%. Almennar gjaldskrárhækkanir verða 7,7% sem er í samræmi við
forsendur fjárlaga.

Framkvæmt fyrir
sex milljarða árið 2023

Nýr Kársnesskóli við Skólagerði er í byggingu auk þess sem nýr leikskóli mun
rísa samhliða. Verður 3,6 milljörðum
króna varið í það verkefni á næstu
þremur árum. Á árinu 2023 verður 2
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milljörðum króna varið í byggingu
skólans.
Byggður verður nýr leikskóli við Skólatröð, áætluð fjárfesting árið 2023 vegna
þess eru um 250 milljónir króna.
Um 1,8 milljörðum króna verður varið í
gatnagerð og skipulagsmál næsta ári.
Gert er ráð fyrir að verja um 901 milljónum króna í viðhald fasteigna og lóða
hjá eignasjóði þar sem áhersla verður
lögð á fyrirbyggjandi viðhald með umhverfisvænum lausnum. Áætlaðar eru
um 300 milljónir til viðhalds og endurbóta félagslegra íbúða.

Barnvænt samfélag

Markvisst verður unnið að innleiðingu
laga um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna.
Lagt er til að greiddar verði heimgreiðslur
til foreldra barna sem ekki eru hjá dagforeldrum og bíða eftir leikskólaplássi í
Kópavogi, frá 12 mánaða aldri og þar til
barn kemst inn á leikskóla eða til dagforeldris.
Einnig er lagt til að hugað verði að því
að skapa aðstöðu fyrir dagforeldra með
það að markmiði að fjölga dagforeldrum.
Ráðist verður í markvissar aðgerðir til
að bæta starfsumhverfi leikskólanna
m.a. til að mæta auknu álagi á starfsfólk.
Aukin verður þjónusta talmeinafræðinga
og aukin fjárheimild til að mæta nemendum með íslensku sem annað tungumál.
Á árinu verður íþrótt eða tómstund
gjaldfrjáls fyrir fimm ára börn og stuðningur aukinn í frístund vegna nemenda með
sérstakar stuðningsþarfir.
Á árinu 2023 verður áfram unnið að
innleiðingu laga um samþætta þjónustu
í þágu farsældar barna, í samstarfi við
menntasvið Kópavogsbæjar.
Unnið verður að útfærslu og innleiðingu
á nýju skipulagi á starfsemi velferðarsviðs með það að markmiði að skipulagsheildin mæti sívaxandi þörf fyrir sérhæfingu samhliða samstilltri og skilvirkni
þjónustu.
Á árinu verður unnið að undirbúningi
vegna opnun nýs íbúakjarna fyrir fatlað
fólk í Kleifakór. Fyrirhugð verklok eru
áætluð á árinu 2024.
Hjúkrunarheimilið Boðaþing verður
stækkað og ráðgert fjármagn er 175
milljónir króna á árinu 2023.
Heilsuefling eldri borgara, „Virkni og
vellíðan“ verður eflt en það er vel heppnað
samstarfsverkefni Kópavogs og þriggja
stærstu íþróttafélaga bæjarins.
Svarað verður ákalli eldri bæjarbúa og
Boðalaug við Boðaþing verður opin á
sumrin.
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HINGAÐ OG
EKKI LENGRA!
ÓKEYPIS ÁSTANDSSKOÐUN Á
BREMSUBÚNAÐI TIL 30. NÓVEMBER
HJÁ TOYOTA KAUPTÚNI

KAUPTÚN
Garðabær

Toyota-eigendur fá ástandsskoðun
á bremsubúnaði án endurgjalds til
30. nóvember og afslátt af vinnu,
bremsuklossum, bremsuborðum og
bremsudiskum til ísetningar á staðnum.

20% afsláttur af bremsuklossum,
bremsuborðum og bremsudiskum.
10% afsláttur af vinnu.
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Engin vandamál – bara lausnir

Garðabæ
570 5070

Aðsend grein

Lágar álögur og þjónusta
við bæjarbúa efld

Útgefandi: Kópavogspósturinn ehf. Sími: 555 6101
Netfang: valdimar@kp.is Ritstjóri: Valdimar Tryggvi Kristófersson,
sími: 697 4020. Vefsíða: kgp.is Umbrot: Kópavogspósturinn ehf.
Prentun: Landsprent ehf Dreifing: Póstdreifing

Kópavogspósturinn kemur næst út 23. nóvember
Síðasti skiladagur er föstudaginn 18. nóvember
valdimar@kp.is - Sími 697 4020
Vefsíða Kópavogspóstsins, kgp.is
Kópavogspósturinn er á: Facebook, Twitter og Instagram

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

www.utforin.is w AUÐBREKKA 1, KÓPAVOGI

Síðan

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 896 8242

Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar sé þess óskað

Jóhanna Eiríksdóttir

Alúð

w

Sverrir Einarsson

Virðing

w

Traust

Jón G. Bjarnason

w

Reynsla

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Símar: 565 5892 & 896 8242

Ásdís Kristjánsdóttir og Orri Hlöðversson

1996

Áskorun þeirra sem gegna forystu í
sveitarfélögum er að standa vörð um
ábyrgan rekstur og þá grunnþjónustu
sem þeim er ætlað að veita. Misvel
hefur gengið hjá sveitarfélögum í þessum efnum og til samanburðar nægir að
horfa til höfuðborgarinnar sem boðar nú
mikinn niðurskurð og hærri álögur til að
draga úr hallarekstri.
Oft er freistandi að seilast í vasa
skattgreiðenda til að ná endum saman í
stað þess að forgangsraða verkefnum
eða hagræða. Dæmi um slíkt eru fasteignaskattarnir sem vaxa samfara
hækkandi fasteignaverði að öðru
óbreyttu. Í því skjóli hafa mörg sveitarfélög kosið að halda fasteignasköttum
óbreyttum og þannig tryggt sér umtalsverðar tekjur ár frá ári umfram
verðlagsþróun, fjármagn sem sótt er í
launatekjur heimila og veltu fyrirtækja.

Fasteignaskattar lækka og
gjöldum stillt í hóf
Við sem gegnum forystu í Kópavogi
munum ekki auka álögur á bæjarbúa,
þvert á móti verða fasteignaskattar lækkaðir og öðrum gjöldum stillt í hóf. Skattur
á íbúðarhúsnæði lækkar úr 0,2% í
0,17% og skattur á atvinnuhúsnæði úr
1,44% í 1,42%. Þetta var kynnt í fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar sem birt var
í síðustu viku. Að sama skapi munu
almennar gjaldskrár ekki hækka í samræmi við miklar kostnaðarhækkanir.
Fasteignaskattar í Kópavogi verða með
þessari lækkun með þeim lægstu á
landsvísu en allir bæjarbúar njóta góðs
af lækkuninni. Þá er áætlað að fasteignagjöld muni að meðaltali hækka um 5% í
samræmi við verðlagsþróun næsta árs,
en mikilvægt er að hafa í huga að
fasteignagjöldum er ætlað að standa
undir þjónustu á borð við sorphirðu,
snjómokstur og viðhaldi gatna svo dæmi
séu tekin.

Ásdís Kristjánsdóttir

Orri Vignir Hlöðversson

Ef ekki hefði komið til lækkunar fasteignaskatta hefðu fasteignagjöldin
hækkað um 15%, eða um 400 milljónir
króna í formi skattahækkana á Kópavogsbúa. Þessu er öfugt farið t.d í Reykjavík en þar eru engin áform um að lækka
fasteignaskatta og því munu álögur á
borgarbúa hækka um tug prósenta á
næsta ári.

Við leggjum áherslu á að leysa mönnunarvanda á leikskólum bæjarins og verða
markviss skref stigin á árinu til að bæta
starfsumhverfi. Þá verður boðið uppá
heimgreiðslur fyrir foreldra sem ekki fá
leikskólapláss við tólf mánaða aldur.
Lagt verður til viðbótarfjármagn í velferðarþjónustu og heilsuefling eldri borgara efld þar sem verkefnið „Virkni og
vellíðan“ verður útvíkkað þannig að fleiri
fái tækifæri til heilsueflingar allt árið um
kring. Við ætlum að svara ákalli eldri
bæjarbúa og bjóða uppá sumaropnun í
Boðalaug við Boðaþing. Þetta eru dæmi
um verkefni sem sett verða í forgang á
árinu 2023.
Áætlun ársins 2023 endurspeglar
ábyrgan rekstur og rétta forgangsröðun
þar sem álögum og gjöldum er stillt í hóf
og þjónusta við bæjarbúa er í forgangi.
Það er verkefnið og því verkefni ætlum
við að sinna vel til að Kópavogur verði
áfram í fremstu röð þegar horft er til lífsgæða hér á landi.

Staðið vörð um
grunnþjónustu
Áætlun næsta árs ber svip af krefjandi
efnahagsumhverfi og óvissu í kjaramálum. Afkoma Kópavogsbæjar verður
jákvæð um ríflega áttatíu milljónir króna
og veltufé frá rekstri er áætlað fjórir
milljarðar króna á samstæðu bæjarins á
árinu 2023. Hagræðing er nauðsynleg
en grunnþjónusta verður undanskilin
þeim aðgerðum. Aukið fjármagn verður
sett í mennta- og velferðarmál og á
sama tíma eru áætlaðar umfangsmiklar
framkvæmdir, fyrir um sex milljarða
króna, á vegum Kópavogsbæjar, s.s.
bygging skóla og leikskóla, viðhald
íþróttamannvirkja og annarra fasteigna í
eigu bæjarins auk gatnagerðar.

Ásdís Kristjánsdóttir,
bæjarstjóri Kópavogs
Orri Vignir Hlöðversson,
formaður bæjarráðs

Þrjú dæmi um fasteignaskatt árið 2022 í Kópavogi og hvernig hann lítur út fyrir árið 2023
fyrir og eftir lækkun.

Íbúð (A)
Íbúð (B)
Íbúð (C)

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Facebook.com/Kopavogsposturinn
Twitter.com/Kopavogspostur
Instagram.com/Kopavogsposturinn
Kópavogspósturinn - kgp.is

Fasteignamat
húsnæðis 2022
60.00.000 kr.
120.000.000 kr.
200.000.000 kr.

Fasteignagjöld
fyrir árið 2022
252.943 kr.
458.486 kr.
736.115 kr.

Fasteignamat
húsnæðis 2023
72.000.000 kr.
144.000.000 kr.
240.000.000 kr.

Fasteignagjöld
fyrir lækkun 2023
294.623 kr.
540.846 kr.
872.715 kr.

Fasteignagjöld
eftir lækkun 2023
262.943 kr.
477.486 kr.
767.115 kr

Ókeypis blóðsykursmælingar í Byko 18. nóv.
Lionskonur í Eir bjóða viðskiptavinum
BYKO ókeypis blóðsykurmælingu í anddyrinu í Breiddinni föstudaginn 18. nóvember nk. Hækkuð gildi blóðsykurs er
vísbending um mögulega sykursýki.
Hverjir hafa ávinning af blóðsykurmælingum:
• Þeir sem nota insulín
• Konur á meðgöngu
• Þegar erfitt er að stilla blóðsykur
• Ef fólk finnur seint fyrir blóðsykurfalli
• Ef blóðsykur er of hár
• Ef blóðsykur er of hár og ketonar
birtast í þvagi.

Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!
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SENN LÍÐUR AÐ JÓLUM
FRÁ 17. NÓV TIL 17. DES

Njótið aðdraganda jólanna með
jólahlaðborði og lifandi tónlist í
hátíðlegu og hlýlegu umhverfi við
Elliðavatn.

JÓLAHLAÐBORÐ
Fimmtudaga Sunnudaga

TILBOÐ
Gisting og
morgunverður
fyrir tvo

TRYGGÐU ÞÉR BORÐ OG GISTINGU

v/Vatnsenda 203 Kópavogur s. 567 2245 kriunes@kriunes.is

Auðvitað viljum við sjá meiri metnað en það hjá
Kópavogsbæ og verkinu verði lokið á kjörtímabilinu
- segir Frosti Reyr Rúnarsson, formaður knattspyrnudeildar HK en samkvæmt viljayfirlýsingu sem undirrituð var
2013 á milli bæjaryfirvalda, HK og Breiðabliks átti að byggja keppnisvöll og stúku fyrir utan Kórinn fyrir HK
Karlalið HK leikur í Bestu deildinni
næsta sumar eftir árs veru í
Lengjudeildinni, en á hverju vori fer
af stað umræða um aðstöðumál HK,
en eins og flestir vita leika þeir
keppnisleiki sína á Íslandsmótinu
inn í Kórnum, sem mörgum finnst
mjög óspennandi. Aðalstjórn HK
óskaði eftir því við bæjaryfirvöld í
Kópavogi sumarið 2021 að skipuð
yrði undibúningsnefnd vegna
uppbyggingar keppnisvallar við
Kórinn, utandyra og stúku.
Frosti Reyr Rúnarsson, hefur gegnt formennsku knattspyrnudeildar HK undanfarin 5 ár og þekkir því nokkuð vel til
málsins. Kópavogspósturinn fór aðeins
með honum yfir stöðuna og hvort það
hafi áhrif á framgang knattspyrnudeildar
HK að meistaraflokkar félagsins, karla
og kvenna, þurfi að leika keppnisleiki
sína á Íslandsmótinu innandyra.

Mikil gleðir ríkir
innan okkar raða

En fyrst byrjuðum við að óska honum
til hamingju með sætið í Bestu deild
karla. Þið eru væntanlega ánægð
með árangur sumarsins hjá strákunum og var þetta alltaf markmiðið fyrir
tímabilið að fara upp að nýju? ,,Takk
fyrir. Markmið sumarsins var að fara
upp með meistaraflokk karla. Eftir vonbrigði ársins 2021, þar sem við féllum
um deild, ræddum við það strax við
leikmenn meistaraflokks karla að við
settum stefnu á að fara beint upp. Að
það hafi gengið upp skiptir okkur miklu
máli og mikil gleði ríkir innan okkar
raða, leikmanna, stuðningsmanna,
stjórnarfólks sem og annara sjálfboðaliða. Meistaraflokkur kvenna stóð
sig líka gríðarlega vel og verður gaman
að fylgjast með þeim á komandi árum.”

Skiptir öllu máli
að spila í efstu deild

Hverju breytir þetta fyrir félagið að
vera komið aftur í deild þeirra bestu í
karlaboltanum? ,,Að spila í efstu deild
skiptir öllu máli. Það þýðir stærri leiki,
stærri umgjörð, fleiri áhorfendur, meiri
tekjur svo eitthvað sé nefnt. Einnig
verða fyrirmyndirnar stærri og hefur
mikið að segja fyrir okkar öflugu ungu
iðkendur sem hafa metnað að spila í
Bestu deildinni.”

Grunnurinn þarf að
vera góður til að ná árangri

HK stelpurnar voru lengi vel með í
baráttunni í Lengjudeild kvenna að
fara upp í Bestu deildina – vantaði
herslumuinn þar, en er metnaður til
að skapa lið fyrir þær til að komast
upp í Bestu deildina? ,,Það vantaði lítið

hafa átt sér stað en á síðasta kjörtímabili
virtist vera takmarkaður áhugi fyrir því
að vinna málið innan veggja bæjarins
þrátt fyrir stofnun nefndar um þessa
framkvæmd. Vonandi verður meiri áhugi
hjá núverandi meirihluta Kópavogs til að
ljúka þessu máli á kjörtímabilinu.”

Má ekki eldast of mikið

,,Við verðum að treysta því að okkar ágæti bæjarstjóri og hinn viðkunnanlegi og hressi formaður bæjarráðs ásamt
öðrum öflugum bæjarfulltrúum taki höndum saman og klári þessa framkvæmd á kjörtímabilinu sem hefur dregist um
og of,” segir Frosti Reyr formaður knattspyrnudeildar HK um uppbyggingu keppnisvallar og stúku fyrir utan Kórinn
upp á að meistaraflokkur kvenna myndi
komast upp um deild. Það er mikill uppgangur í kvennaknattspyrnunni innan
HK og teljum við að þær eigi eftir að láta
mikið að sér kveða á næstu árum. Við
viljum hafa báða meistaraflokka okkar
meðal bestu liða landsins. Til þess að
svo megi vera til lengri tíma þurfum við
ávallt að vera huga að því hvernig við
bætum barna- og unglingastarfið innan
okkar félags. Grunnurinn þarf að vera
góður til að ná árangri.”

Umtalsvert flækjustig
að spila á Kópavogsvelli

Þið hafið frá árinu 2014 leikið innandyra í Kórnum á Íslandsmótinu í knattspyrnu og frá þeim hafa verið mjög
skiptar skoðanir með þá ákvörðun
ykkar og mörgum fundist mjög
óspennandi að leika innandyra á
Íslandsmótinu – svona til að rifja þetta
upp – af hverju tókuð þið þessa
ákvörðun? ,,Í dag höfum við val um að
spila innandyra í Kórnum eða á Kópavogsvelli. Það væri klárlega umtalsvert
flækjustig að spila á Kópavogsvelli og
svo eru einnig tilfinningar í því bæði fyrir
okkur sem og okkar ágætu nágranna.
Það má því segja að við höfum takmarkað val. Við erum með æfingavöll fyrir
utan Kórinn sem er ekki í fullri stærð eða
uppfyllir skilyrði KSÍ til að geta spilað
mótsleiki á þeim velli.”
Var engin áhersla lögð á það við bæjaryfirvöld í Kópavogi að þið fengjuð
keppnisvöll og stúku fyrir utan Kórinn
til að þurfa ekki að leika innandyra
þegar þið fluttuð ykkur alfarið í efri
byggðir Kópavogs? ,,Það var undirrituð

Vefsíða Kópavogspóstsins
kgp.is
Kópavogspósturinn - kgp.is

viljayfirlýsing af fulltrúum Kópavogsbæjar, HK og Breiðabliks líklega árið
2013 þar sem tiltekin voru fjölmörg
atriði sem þyrfti að klára til þess að uppskiptingu Kópavogs milli knattspyrnudeilda HK og Breiðabliks teldist vera
lokið. Eitt af þeim fáum atriðum í þeirri

2021 vegna uppbyggingar keppnisvallar fyrir utan Kórinn. Viljið þið
komast út úr Kórnum sem fyrst og
leika utandyra? ,,Eins og nefnt hefur
verið hér að ofan höfum við aldrei haft
raunverulegan valkost til að geta spilað
utandyra. Og eins og hefur komið fram

,,Í málefnasáttmála núverandi meirihluta er kveðið á
um að framkvæmdir við umrætt mannvirki verði hafnar
á þessu kjörtímabili. Auðvitað viljum við sjá meiri
metnað en það hjá Kópavogsbæ og verkinu verði lokið
á kjörtímabilinu. Við verðum að treysta því að okkar
ágæti bæjarstjóri og hinn viðkunnanlegi og hressi
formaður bæjarráðs ásamt öðrum öflugum
bæjarfulltrúum taki höndum saman og klári þessa framkvæmd á kjörtímabilinu sem hefur dregist um og of.”
viljayfirlýsingu sem enn er ólokið og
Kópavogur hefur ekki efnt til þessa er
uppbygging keppnisvallar og stúku fyrir
utan Kórinn. Í málefnasáttmála núverandi meirihluta er kveðið á um að framkvæmdir við umrætt mannvirki verði
hafnar á þessu kjörtímabili. Auðvitað
viljum við sjá meiri metnað en það hjá
Kópavogsbæ og verkinu verði lokið á
kjörtímabilinu. Við verðum að treysta því
að okkar ágæti bæjarstjóri og hinn viðkunnanlegi og hressi formaður bæjarráðs ásamt öðrum öflugum bæjarfulltrúum taki höndum saman og klári þessa
framkvæmd á kjörtímabilinu sem hefur
dregist um og of.”

þá var undirrituð viljayfirlýsing við
hagaðila um að byggður yrði völlur og
stúka utandyra fyrir HK. Nú þykir okkur
nóg komið varðandi biðina á þeirri framkvæmd og viljum sjá efndir. Kópavogur
er líklega það sveitarfélag sem hefur
verið með öflugustu uppbyggingu
íþróttamannvirkja á landinu og bæjarfélagið og bæjarbúar geta verið gríðarlega stoltir af þessum íþróttamannvirkjum. En betur má ef duga skal og við
þurfum að búa til keppnisvöll utanhúss
hjá HK svo við getum verið í fremstu röð
með okkar starf.

Aðalstjórn HK óskaði eftir því við
bæjaryfirvöld í Kópavogi sumarið
2021 að skipuð yrði undirbúningsnefnd eigi síðar en 1. septemnber

Og hver er staðan á þessu máli, var
undibúningsnefnd skipuð í byrjun
september 2021 og hvað hefur gerst
á þessu rúma ári? ,,Einhverjir fundir

Vonandi meiri áhugi hjá
núverandi meirihluta

Hefur það háð ykkur með einhverjum
hætti að leika keppnisleiki ykkar inn
í Kórnum, eitt liða á landinu – erfiðara
fyrir ykkur að fá leikmenn til að
styrkja liðið? ,,Kórinn sem er eitt besta
íþróttamannvirki á landinu hefur reynst
okkur vel. Það sem skiptir knattspyrnulið sem æfa og spila á gervigrasi miklu
máli er að gervigrasið fái ekki að eldast
of mikið, þ.e. grasið þolir bara ákveðinn
tímafjölda í notkun. Eftir það verða
eiginleikar þess mun lakari. Sú þróun
sem orðið hefur á því að leika á gervigrasi er líklega mjög skynsamleg miðað
við það land sem við búum á og veðurfar
sem við búum við. Hins vegar virðast
líklega flest sveitarfélög ekki gera sér
grein fyrir endingartíma þessa valla.
Hann er talinn í klukkustundum og í
okkar tilfelli, þar sem völlurinn er í mjög
mikilli notkun frá því upp úr hádegi og
fram á kvöld á hverjum degi allt árið um
kring, þarf auðvitað nýtt gras með reglulegri hætti en nú er. Jafnvel er það þannig
að Kópavogsbær leigir út grasið alla
daga á kvöldin þar sem spilaður er
“bumbubolti” á grasinu þar sem vellinum er skipt upp í fjóra velli og því eru
kannski um 80 fullorðnir einstaklingar
sem spila þar á hverri klukkustund. Það
er einfalt að reikna hversu mikið álag
völlurinn þolir miðað við iðkendafjölda
og stærð þeirra, þ.e. auðvelt er að reikna
hversu oft þarf að skipta um gras til að
við séum með þau gæði á grasinu sem
við viljum miða við. Varðandi leikmannamál er klárt mál að einhver hluti leikmanna setur fyrir sig að spila við þær
aðstæður.“
Ertu vongóður um að þetta mál geti
komist á einhverja hreyfingu og hafið
þið fengið einhver loforð frá bænum og
hver eru næstu skref í málinu? ,,Eins
og komið hefur fram er þetta í sáttmála
meirihluta núverandi bæjarstjórnar. Við
viljum efndir fyrr en talað er um í þeim
sáttmála. Vonandi að núverandi meirihluti sé að vinna með skila árangri umfram væntingar.”
Og þið munuð leika inn í Kórnum næsta
sumar? ,,Vonandi munum við leika á
alls oddi innandyra í Kórnum næsta
sumar. Við lofum því að ytri aðstæður
svo sem mikill vindur, rigning eða snjókoma muni ekki setja mark sitt á leik
okkar næsta sumar,” segir Frosti.

Fylgdu okkur á: Facebook.com/Kopavogsposturinn

Twitter.com/Kopavogspostur eða Instagram.com/Kopavogsposturinn

Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!
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Jól alla daga með fjölskyldu og
vinum á veitingastaðnum Haust.
Graskerssúpa, sætkartöﬂukrem, kleinuhringjabar,
reykt andabringa, jólahús fyrir börnin,
heilsteiktur kalkúnn, innbökuð hnetusteik,
nautalund Wellington og margt ﬂeira.

Jólabrunch

Verð:
Verð:

frá og með 19. nóvember
um helgar 6.400 kr.*

ﬁmmtudagslaugardagskvöld
ﬁm
ﬁmmtuda
ﬁmmtuda
udags- til
il llaugardagskvöld
l
öld
ld

Hádegisverðarhlaðborð

0 kr.*
12.900
kr.*
11.900
0
400
kr.*
10.900
kr.*
19.400
900k

sunnudagsunnu gs- til
miðvikudagsk
sunnudagsttil miðv
miðvikudagskvöld
mið
öld

* Frítt fyrir 5 ára og yngri
ri
og hálft
lft verð fyrir
rir 6-12
2 ára

Bókaðu borð á haust@haustrestaurant.is
eða í síma 531 9020
Sjá nánar á haustrestaurant.is

Haust Restaurant | Fosshótel Reykjavík | Þórunnartúni 1

með jólaívaﬁ
alla virka daga 5.400 kr.*

Glæsilegt
Jólahlaðborð
Öll kvöld frá
18. nóvember
til og með
1. janúar

Ertu 8-15 ára og býrð í Kópavogi?

Öll áhugasöm börn
hvött til að sækja um

Kópavogsbær auglýsir eftir börnum
á aldrinum 8-15 ára til taka þátt í
verkefninu Ungir sýningarstjórar, á
vegum Vatnsdropans, norræns
samstarfsverkefnis bæjarins við H.C.
Andersen safnið í Danmörku, Múmín
safnið í Finnlandi og Ilon‘s Wonderland í Eistlandi. Verkefnið snýst um
að börnin stýri listrænni sýningu sem
sett verður upp í Kópavogi og einu af
samstarfslandi Vatnsdropans.

,,Við hvetjum öll börn sem áhuga hafa á
að vinna að skapandi verkefnum að sækja
um“ segir Soffía Karlsdóttir, forstöðumaður menningarmála hjá Kópavogsbæ
en síðastliðin tvö ár hafa ungir sýningarstjórar komið að uppsetningu listsýninga,
viðburða og umræðna um málefni sem
þeir hafa áhuga á og brenna fyrir. ,,Vatnsdropinn snýst um að valdefla börn, að
þau sýni okkur hvernig menning þau vilji
að sé í boði fyrir börn,“ útskýrir Soffía.

Verkefni ungra sýningarstjóra síðasta
vetur snérust um norrænar barnabókmenntir og heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna nr. 15, Líf á landi. Öll þau
verkefni sem litu dagsins ljós voru hugarfóstur ungu sýningarstjóranna. Í ár verður
unnið með tvö heimsmarkmið, nr. 5 um
jafnrétti og nr. 11 um sjálfbærar borgir og
samfélög í tengslum við bókmenntirnar.

Hún segir það sérlega ánægjulegt að
fylgjast með börnunum fara með opnum
huga í það skapandi ferli sem verkefnið
krefjist, að sjá þau uppgötva og ákveða
hvernig þau vilji stýra verkefninu þannig
að sem flest börn geti notið þess. ,,Í vetur
fara koffort á milli grunnskóla bæjarins
með verkefnum unnum upp úr áherslum
ungu sýningarstjóranna síðasta vetur.
Það er mikill og góður árangur af starfi
þeirra og það er mjög ánægjulegt að geta
boðið kennurum að vinna með niðurstöður þeirra. Þannig lifa verkefnin áfram
um ókomna tíð svona eins og það á að
vera,“ segir Soffía að lokum.

Ljósmyndasýning,
ljóðabók og lífræn ræktun

Inga Bríet Valberg, 9 ára, var einn ungra
sýningarstjóra síðasta vetur og stóð m.a
að ljósmyndasýningu ásamt Þóru Sif
Óskarsdóttur, 14 ára. Hún segir ferlið
allt hafa verið æðislegt. ,,Það voru margir
skemmtilegir krakkar sem sköpuðu gott
teymi. Mér leið mjög vel og hlakkaði alltaf
til að mæta í næsta tíma,“ segir hún. ,,Það
var rosa gaman á Vatnsdropahátíðinni og
skemmtilegt að sjá verkin okkar.“
Héðinn Halldórsson, 11 ára, var einnig í
hópi ungra sýningarstjóra en hann gerði
meðal annars ljóðabók með Öglu Björk
Egilsdóttur 12 ára. ,,Vatnsdropinn var

Verkefni ungu sýningarstjóranna á vöktu mikla athygli. Hér eru þau Agla
Björk Egilsdóttir og Héðinn Halldórsson í fréttaviðtali hjá RÚV
skemmtilegt og skapandi verkefni. Við
héldum meðal annars ráðstefnu með
sérfræðingum sem ég lærði mikið af. Útkoman úr verkefnunum var frábær og
uppskeruhátíðin gekk svaka vel.”
Sigurlín Viðarsdóttir, 14 ára, var í teymi
með Brynju S. Jóhannsdóttur 9 ára og
saman unnu þær að matarsóun og lífrænni ræktun. ,,Mér fannst ferlið mjög
skemmtilegt. Það var gott að geta sagt

frá hugmyndum sínum og það var æðislegt að sjá allt koma saman í flottri sýningu. Mér leið alltaf vel þegar ég mætti á
fundi. Það var gaman að tala við krakkana og það var gott að vera með fólki
sem hafði sama áhuga á náttúrunni. Ég
er mjög stolt af sýningunni. Ég lærði
mikið um það hvernig það er að setja
saman sýningu og niðurstaðan var að
mínu mati fullkomin.“

Það er gaman að vera hluti af ungum sýningarstjórum

F.v. Brynja S. Jóhannsdóttir
og Sigurlín Viðarsdóttur

Soffía Karlsdóttir forstöðumaður
menningarmála hjá Kópavogsbæ

Bríet Valberg og Þóra Sif Óskarsdóttir

Koffortin fljúgandi í grunnskólum Kópavogs
Í koffortunum eru bækur, verkefni og leikir sem tengjast norrænum barnabókmenntum og tilheyra þema Vatnsdropans
Koffortin fljúgandi er heiti á nýju
farandverkefni Vatnsdropans sérhönnuðu fyrir grunnskólabörn í
1. – 7. bekk. Í koffortunum eru
bækur, verkefni og leikir sem tengjast
norrænum barnabókmenntum og tilheyra þema Vatnsdropans. Þau
standa öllum grunnskólum Kópavogs til boða. Ætlunin er að tengja
Barnamenningarhátíð í Kópavogi
2023 við koffortin og Vatnsdropann.

legt framhald af því – að hlusta á, vinna
með og valdefla börn.“

Kynning í öllum
grunnskólum bæjarins
,,Við erum búin að fara í alla grunnskóla
bæjarins með koffortin og kynna þau
fyrir starfsfólki skólanna og hefur þeim
verið einstaklega vel tekið, pantanir hrúgast inn en hver kennari getur haft koffortin í tvær vikur og getur pantað eitt
þeirra eða öll í senn,“ útskýrir Ingibjörg
Gréta Gísladóttir, verkefnastjóri Vatnsdropans. Hún segir að hér séu á ferðinni
verkfæri byggð á verkefnum ungra
sýningarstjóra Vatnsdropans frá síðasta
vetri þar sem þau unnu út frá klassískum norrænum barnabókmenntum og
heimsmarkmiði nr. 15, Líf á landi. ,,Koffortin eru byggð á vinnu ungra sýningarstjóra, barna á aldrinum 8-15 ára, um
þau málefni sem þau vildu leggja áherslu
á og hvernig verkefni þau vildu bjóða
öðrum börnum upp á. Það er okkur
mikill heiður að geta boðið grunnskólum
þetta verkefni og sérlega ánægjulegt að
koffortin séu orðin að veruleika eftir
margra mánaða vinnu barnanna.”
Kópavogspósturinn - kgp.is

Ingibjörg með Koffortin

Mikil rannsóknarvinna
Ingibjörg Gréta segir að ungu sýningarstjórarnir hafi farið í gegnum mikla
rannsóknarvinnu síðasta vetur, þar sem
þau hittu sérfræðinga á þeirra áhugasviði. Þannig hafi verið blásið til panelumræðna, vinnusmiðja og ljósmyndaog vettvangsferða. ,,Afraksturinn var
sýndur á Vatnsdropahátíðinni í apríl, út
frá þeim voru vinnusmiðjur þróaðar á
Bókasafni Kópavogs í sumar sem að
lokum urðu að koffortunum fljúgandi.
,,Það hefur verið dásamlegt að fylgja
þessu verkefni eftir og sjá hugmyndir
hinna ungu sýningarstjóra verða að veruleika,“ segir Ingibjörg Gréta og bætir við:
,,Kópavogsbær hlaut viðurkenningu
UNICEF um barnvænt samfélag fyrir
nokkrum árum og Vatnsdropinn er eðli-

Titill verkefnisins vísar til samnefndrar
sögu danska rithöfundarins H. C. Andersen þar sem ungur maður ferðast um
heiminn í koffortinu sínu og segir samferðarfólki sínu sögur. ,,Sagnagleði
söguhetjunnar varð kveikjan að nafni
verkefnisins Koffortin fljúgandi sem
byggjast á fjórum koffortum innblásnum
af sögum Tove Jansson, H. C. Andersen
og myndheim Ilon Wikland í bókum Astridar Lindgren. Hvert koffort inniheldur
muni tengdum sögum höfundanna,
bækurnar sjálfar og uppdrátt að leikjum
eða verkefnum sem tengjast hverju
þema fyrir sig. Koffortin verða þannig að
framhaldi ævintýranna þar sem verkefnin eru innblásin hugarheimi þeirra.”

Koffortin veita innblástur
,,Ennfremur er Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna gerð sérstök skil í einu
koffortanna og þau sett í samhengi við
sagnaheim H. C. Andersen. Börnin kynnast Heimsmarkmiðunum út frá sögunum og geta nálgast ævintýrin út frá nýju
sjónarhorni. Það kveikir spurningar um
þróun samfélaga og þann tíma sem
ævintýrin eru skrifuð á. Markmið koffortanna er að veita innblástur, tengja
börnin við þá miklu gleði sem fylgir því
að sleppa ímyndunaraflinu lausu og að
vekja þau til umhugsunar en þær Anja
Ísabella Lövenholdt og Magna Rún Rúnarsdóttir settu saman koffortin eftir

Ungir sýningarstjórar síðasta vetrar sem settu upp Vatnsdropahátíðina í
apríl sl. Lóa Arías, Sigurlín Viðarsdóttir, Héðinn Halldórsson ,
gla Björk Egilsdóttir, Matthildur Daníelsdóttir, Þóra Sif Óskarsdóttir,
Ágústa Lillý Valdimarsdóttir, Brynja S. Jóhannsdóttir, Birta Mjöll Birgisdóttir,
Inga Bríet Valberg, Friðrika Eik Z. Ragnars, Elena Ást Einarsdóttir, Karen Sól
Heiðarsdóttir og Sóllilja Þórðardóttir
verkefnum hinna ungu sýningarstjóra.
Vatnsdropinn er alþjóðlegt barnamenningarverkefni, sem Kópavogsbær hafði
frumkvæði að en samstarfssöfn eru H.C.
Andersen safnið í Danmörku, Múmínsafnið í Finnlandi og Undraheimur Ilon
Wikland í Eistlandi. Verkefnið snýst um
að valdefla börn, að þau komi að ákvarðanatöku um það sem börn vilja í menningarstarfi. Verkefnið er til þriggja ára en
meginstefið er að tengja saman boðskap
og gildi Heimsmarkmiða Sameinuðu
þjóðanna um sjálfbæra þróun við sígild
skáldverk barnabókahöfundanna Tove
Jansson, Astrid Lindgren og H. C. Andersen. Höfunda sem hafa kennt lesendum að bera virðingu fyrir náttúrunni,
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gefið innsýn í heim þeirra sem minna
mega sín og hvernig má koma þeim til
hjálpar.”

Auglýst eftir
nýjum þátttakendum
,,Undirbúningur fyrir þriðja og síðasta ár
Vatnsdropans er hafinn og erum við að
auglýsa eftir þátttakendum í verkefnið
Ungir sýningarstjórar þessa dagana. Við
hvetjum öll börn úr grunnskólum Kópavogs á aldrinum 8-15 ára að sækja um,“
segir Ingibjörg Gréta. ,,Við hlökkum til
vetrarins og að starfa með ungum sýningarstjórum sem ávallt hugsa út fyrir
boxið og setja hinn norræna sagnaheim
í nýtt samhengi,” segir hún að lokum.
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1,5 milljón til Bleiku slaufunnar
Með 40 ára reynslu í
dekkjabransanum
Þegar daginn tekur að stytta koma
fylgifiskar vetrarins í ljós. Sólin
lækkar á lofti og það kemur alltaf jafn
mikið á óvart þegar skafa þarf bílrúðurnar í fyrsta skiptið. Það að rúður séu
hélaðar þýðir að hálkan er ekki langt
undan. Þá þarf að huga að dekkjum
svo fyllsta öryggis sé gætt í umferðinni.
Við Kópavogsbúar búum að því að hafa
nokkur dekkjaverkstæði innan bæjarmarkanna. Eitt af þeim er Dekkjahúsið í
Dalbrekkunni. Þar ræður ríkjum reynsluboltinn Eiður Ármannsson sem hefur 40
ára reynslu í dekkjabransanum. Það
kemur engin að tómum kofunum hjá Eiði
og félögum þegar leita þarf ráða varðandi
dekk og felgur.
Dekkjahúsið sérhæfir sig í dekkjum fyrir
jeppa og fólksbíla og leggur metnaði í að
nota einungis nýlegan tækjabúnaði til að
þjónusta viðskiptavini sína hratt og
örugglega. Fyrirtækið hefur á boðstólum
dekk í öllum stærðum frá öllum helstu
framleiðendum. Einnig er á boðstólum
fjölbreytt úrval af álfelgum fyrir þá sem
þess óska.
Undanfarin ár hefur flóran í dekkjum
stækkað mikið með fjölbreyttara framboði af bílum. Bæði bílum sem knúnir
eru hefðbundu jarðefnaeldsneyti og eins
hybrid og rafmagnsbílum. Kröfur til hjólbarða eru mismunandi eftir tegundum
ökutækis og fyrir hefðbundinn bíleiganda
getur það verið frumskógur að velja sér
hjólbarða sem henta bæði bíltegund og
notkun. Þá er gott að hafa aðgang að Eiði
og reynslumiklum starfsmönnum hans
sem veita bíleigendum persónulega

Viðskiptavinir Orkunnar söfnuðu 1,5
milljónum króna til Bleiku slaufunnar, átaks Krabbameinsfélagins.
Söfnunin fór þannig fram að á
Bleika deginum, 14. október, runnu
5 krónur af hverjum seldum lítra til
átaksins. Til viðbótar safna
Orkulyklar viðskiptavina sem eru
skráðir í hóp Bleiku slaufunnar
1 krónu á hvern seldan lítra allt árið
en 2 krónur í október.
Bleika slaufan er árlegt átaksverkefni
Krabbameinsfélagsins tileinkað baráttunni gegn krabbameini hjá konum. Í ár
var slagorð átaksins “Sýnum lit” með
áherslu á að það er margt sem hver og
einn getur gert til að draga úr líkum á
krabbameinum.

Eiður á Dekkjahúsinu hefur 40 ára
reynslu í dekkjabransanum

þjónustu og ráðgjöf. Viðskiptamannahópurinn er stór og fer sífellt stækkandi
enda fastakúnnar margir sem kunna að
meta snögga og faglega þjónustu
Dekkjahússins.
Eiður er mikill áhugamaður um íþróttir og
hefur lengi stutt dyggilega við bakið á
Kópavogsfélögunum Breiðablik og HK.
Stuðningsmenn félaganna njóta sérkjara
hjá Dekkjahúsinu sem og eldri borgarar.
Opnunartími Dekkjahússins er frá 8 til 18
og á laugardögum er opið frá 9-13. Ekki
þarf að panta tíma heldur er nóg að
mæta. Eiður og félagar eru afkastamiklir
og sjá til þess að biðin sé aldrei löng og
alltaf er heitt á könnunni. Dekkjahúsið er
í Dalbrekku 17 og síminn er 553 3100.

„Krabbameinsfélagið er mikilvæg samfélagsstoð. Félagið er ekki eingöngu
þeim sem veikjast ómetanlegur stuðningur, heldur einnig aðstandendum
þeirra. Orkan er stoltur styrktaraðili
Bleiku slaufunnar í 16 ár. Í október
lögðum við auka lóð á vogarskálarnar
með því að styrkja málefnið sérstaklega
á Bleika deginum. Við bjóðum einnig
viðskiptavinum að styrkja málefnið
aðra mánuði ársins með Orkulyklinum.
Eins og Bleika slaufan, þá elskum við
hjá Orkunni að vera bleik. Bleik í októ-

Á myndinni eru frá Krabbameinsfélaginu þau Árni Reynir Alfredsson,
forstöðumaður markaðsmála og fjáröflunar og Halla Þorvaldsdóttir,
framkvæmdastjóri, sem tóku við styrknum frá þeim Auði Daníelsdóttur,
forstjóra Orkunnar og Brynju Guðjónsdóttur, markaðsstjóra Orkunnar.
ber – bleik allan ársins hring.” segir
Auður Daníelsdóttir, forstjóri Orkunnar.
„Allt starf Krabbameinsfélagsins er
rekið fyrir stuðning almennings og
fyrirtækja í landinu. Við erum því óendanlega þakklát öllum þeim sem leggja
sitt af mörkum til félagsins. Þannig
getum við haldið áfram af krafti að vinna að markmiðum félagsins sem eru að
fækka þeim sem veikjast af krabbameinum, lækka dánartíðni þeirra sem greinast með krabbamein og bæta lífsgæði

þeirra sem greinast með krabbamein
og aðstandenda þeirra. Það eru traustir
stuðningsaðilar á borð við Orkuna sem
gera okkur þetta kleift – takk fyrir frábært samstarf í gegnum tíðina og vonandi um ókomin ár!“ segir Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins.
Orkan gerir viðskiptavinum kleift að
styðja Krabbameinsfélagið allan ársins
hring með bleika Orkulyklinum og er
hægt að sækja um hann a heimasíðu
Orkunnar.

Íslenska er alls konar
Miðvikudaginn 16. nóvember kl. 12:15 flytur Eiríkur
Rögnvaldsson erindi um margbreytileika íslenskunnar á
degi íslenskrar tungu.
Eiríkur er prófessor emeritus í íslenskri málfræði við Háskóla
Íslands og er einn helsti forvígismaður um íslenska máltækni.
Hann hefur verið óþreytandi við að vekja athygli á stöðu
íslenskunnar og mikilvægi þess í menningu okkar og samskiptum. Erindið fer fram á aðalsafni Bókasafns Kópavogs í
fjölnotasalnum á 1. hæð og eru öll velkomin á meðan húsrúm
leyfir.
Menning á miðvikudögum er styrkt af lista- og menningarráði Kópavogsbæjar.

Eiríkur er prófessor emeritus í íslenskri
málfræði við Háskóla Íslands

Við erum stolt af því að vera
Framúrskarandi fyrirtæki
staðsett í Kópavogi samkvæmt
úttekt Creditinfo fyrir árið 2022

2022

Í ár voru það 875 fyrirtæki sem stóðust styrkleikamat Creditinfo og teljast því til Framúrskarandi
fyrirtækja árið 2022, en um 2% íslenskra fyrirtækja standast þau skilyrði sem sett eru.
Kópavogspósturinn - kgp.is
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Þrjár sýningar í Menningarhúsunum
List án landamæra er listahátíð sem leggur áherslu á list fatlaðs fólks

Kakó Jól

Jólatónleikar Karlakór Kópavogs 10. desember
Kakó Jól er yfirskrift jólatónleika Karlakórs Kópavogs. Kakó jól eru nú haldin í
þriðja skipti. Óhætt er að segja að viðburðurinn hafi hlotið góðar viðtökur með
húsfylli í bæði skipti. Það er okkar von
að viðburðurinn eignist fastan sess í
bæjarlífinu og jólaundirbúningi bæjarbúa. Við lofum notalegri jólastemmingu í
þar sem boðið verður upp á heitt kakó í
bland við jólalögin. Hóflegt miðaverð,
efnisskrá og tímasetning gerir viðburðinn að fjölskylduvænni skemmtun.
Sérstakir gestir á tónleikunum er Skólakór Kársnesskóla undir stjórn Álfheiðar
Björgvinsdóttur. Skólakór Kársnesskóla
þekkja allir Kópavogsbúar. Kórinn hefur
verið hluti af menningarstarfi bæjarins
um áratuga skeið og ómissandi hluti af
jólastemningunni. Hópurinn syngur
reyndar undir nafninu Kórstuð Kársness
á þessum tónleikum. Æfingabúðum er
nýlokið í Ölveri, börnin í miklu stuði og
klár í að láta ljós sitt skína.
Á þessu ári lét Garðar Cortes af störfum

Kópavogspósturinn - kgp.is

sem stjórnandi Karlakórs Kópavogs.
Garðar hafði stýrt kórnum um ellefu ára
skeið með góðum árangri og kórinn
kveður hann með mikilli eftirsjá. Við
tónsprotanum tekur Sigurður Helgi Oddsson, píanóleikari, hljómsveitarstjóri og
tónskáld. Það er óhætt að segja að Sigurður beri með sér ferska vinda inn í
kórstarfið. Efnisskráin er hefur tekið
miklum breytingum og nýtt prógramm
er að verða til á undra skömmum tíma.
Kórinn er fer stækkandi og telur nú um
60 karla. Við horfum bjartsýnir og
spenntir fram á veginn með Sigurð Helga
við stjórnvölinn.

í lok október voru opnaðar þrjár myndlistarsýninga í Menningarhúsunum í
Kópavogi. Sýningarnar eru allar á
listahátíðinni List án landamæra. Þetta
er í fyrsta skiptið sem Kópavogsbær
tekur þátt í hátíðinni en List án landamæra er listahátíð sem leggur áherslu á
list fatlaðs fólks. Alls 40 listamenn,
bæði fatlaðir og ófatlaðir, taka þátt í sýningunum í Gerðarsafni, Bókasafni Kópavogs og Náttúrufræðistofu Kópavogs.
Í Gerðarsafni opnaði sýningin För eftir
ferð sem er sýning á verkum íslenskra
og tékkneskra listamanna sem hófu
samstarf í gegnum Barvolam í Prag.
Verkin eru innblásin af kynnum þeirra
og eru jafnframt sjálfstæð listaverk
hvers listamanns og samvinnuverk unnin í Barvolam.
Á Bókasafni Kópavogs opnaði sýningin
Orð í Belg þar sem sýnd eru örsögur og
ljóð samhliða myndlist sem er á ein-

hvern hátt undir áhrifum bókmennta,
texta eða karaktersköpunar.

nóvember og sýningin í Gerðarsafni
mun standa til 27. nóvember.

Á Náttúrufræðistofu Kópavogs opnaði
svo sýningin Vænghaf en innan um safnmuni Náttúrufræðistofu leynast listaverk sem tengjast dýrum, jurtum eða
jarðfræði.
Sýningarnar á Bókasafni Kópavogs og
Náttúrufræðistofu standa opnar til 17.

Einsöngvarar á Kakó Jól verða þær
Rosemary Atieno og Íris Sveinsdóttir auk
Garðars Eggertssonar eins félaga okkar
í kórnum. Píanóleikari verður Einar
Bjartur. Tónleikarnir verða haldnir í Digraneskirkju, 10. desember kl. 16:00.
Húsið opnar kl. 15.00. Boðið verður
uppá Kakó og smákökur í hléi. Miða má
kaupa á Tix.is, hjá kórfélögum eða við
innganginn á tónleikadag.
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Hvað er einelti - hvernig lýsir það sér?
Vináttuvika var haldin í Kópavogs í síðustu viku vegna baráttudags gegn einelti
Þjóðarsáttmáli um baráttu gegn
einelti var undirritaður árið 2011 og
var þá ákveðið að Dagur gegn einelti
yrði haldinn árlega þann
8. nóvember.
Dagur gegn einelti var haldinn í ellefta
skipti þriðjudaginn 8. nóvember. Það er
verkefnisstjórn sem heldur utan um daginn
og þjóðarsáttmálann en verkefnisstjórnin
samanstendur af fulltrúum fjár- málaráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og velferðarráðuneytis og var
hún skipuð í kjölfarið á útgáfu greinargerðar um mögulegar aðgerðir gegn
einelti í skólum og á vinnustöðum sem
kom út í júní 2010.
Sveitarfélög um allt land, leik- og grunnskólar taka þátt í deginum með ýmsu
móti, annað hvort sameina þeir krafta
sína eða hver skóli heldur sína eigin dagskrá vegna dagsins.
Í Garðabæ hafa flestir leik- og grunnskólar
tekið þátt í deginum með ýmsum hætti.
Á heimasíðu Barnaheilla, barnaheill.is,
má finnar greinar um einelti sem gott er
að lesa.
HVAÐ ER EINELTI?
Um einelti er að ræða þegar einstaklingur
eða hópur einstaklinga beinir endurtekið
hvers kyns niðurlægjandi áreitni eða
útskúfun að ákveðnum einstaklingi eða
hópi einstaklinga. Í einelti felst valdbeiting og geta birtingarmyndir eineltis verið
margs konar, bæði líkamlegar og andlegar. Þar má nefna endurtekna stríðni,
ýmiss konar látbragð, niðrandi ummæli,
sögusagnir, andlega kúgun, hótanir, líkamlegt ofbeldi, einangrun eða útskúfun.

EINKENNI EINELTIS
Einelti hefur ýmsar birtingarmyndir, sem
allar fela í sér einhvers konar niðurlægingu
fyrir þann sem fyrir því verður. Birtingarmyndir eineltis geta verið eftirfarandi:
· Niðurlægjandi athugasemdir, t.d hvað
varðar útlit, klæðnað eða athafnir,
uppnefni, fliss eða augngotur.
· Útskúfun og afskiptaleysi. Barn má
ekki vera með í leik eða er ekki boðið
með á atburði, s.s. í afmæli. Það er ekki
látið vita þegar eitthvað stendur til. Ekki
er tekið tillit til skoðana og tillagna
einstaklings, þær eru virtar að vettugi.
· Eigum er stolið, þær vanvirtar eða
eyðilagðar.
· Einstaklingur er þvingaður til að gera
eitthvað sem brýtur niður sjálfsvirðingu
hans og stríðir gegn réttlætiskennd.
· Líkamlegt ofbeldi.
· Sögusagnir og lygi eru bornar út um
einstakling eða fjölskyldu hans.
Eins og sést hér að ofan er nánast hvað
sem er notað sem fóður í einelti, hvort sem
um er að ræða útlit, framkomu, skoðanir,
hæfileikar, veikleika eða styrkleika.
Öfund getur einnig verið orsök eineltis.
Því getur hver sem er lent í einelti. Eitthvað ákveðið útlit eða eiginleikar eru
viðurkenndir sem þeir ,, réttu“ í hópnum
og annað er ekki viðurkennt.
Mikilvægt er að þegar tekið er á einelti,
sé ekki gert ráð fyrir að sá sem lendir í
einelti þurfi að breyta klæðnaði eða öðru
til að þóknast hópnum, heldur sé unnið
með samskiptin í hópnum og virðingu
fyrir margbreytileikanum.

Mikilvægt er að þeir sem vinna með
börnum þekki einkenni eineltis og að í
skólum og tóm-stundastarfi með börnum
séu til áætlanir til að koma í veg fyrir og
bregðast við einelti. Sá sem lendir í einelti
ber aldrei ábyrgð á eineltinu. Mikilvægt er
að hvetja börn til að segja frá órétti sem
þau eða eða félagar þeirra eru beitt og að
þau fái stuðning.

HVAR ÞRÍFST
EINELTI OG HVAÐ
ER TIL RÁÐA?
Einelti getur þrifist nánast hvar sem er; á
heimilum, í skóla, í félagsstarfi, í tómstundum og á vinnustöðum.

Einstaka stríðni eða árekstrar teljast ekki
einelti, en getur samt verið meiðandi og
þess eðlis að nauðsynlegt er að takast á
við tilfellin og aðstoða börn við að leysa þau.

Einelti í barnahópum er oft dulið og á sér
gjarnan stað þar sem enginn fullorðinn
verður vitni að því; á skólalóðin, á göngum, í kennslustofunni, í búningsklefum, á

salernum og á leið í og úr skóla. Mikilvægt er að hvetja börn til að segja frá og
til að styðja félaga sína og verja.
Samkvæmt rannsóknum er einelti
algengast á mistigi grunnskóla, en rætur
eineltis má gjarnan rekja allt niður í leikskóla.
Barnaheill - Save the Children á Íslandi
standa að forvarnarverkefni gegn einelti
sem ætlað er leikskólum og nefnist Vinátta. Verkefnið er þýtt og staðfært úr
danska verkefninu Fri for mobberi og
byggir á nýjustu rannsóknum á einelti.
Áður fyrr var einelti gjarnan skoðað út frá
gerendum, þolendum og svo hinum þögla
áhorfanda. Komið hefur í ljós að þetta er
ekki svona einfalt, því sami einstaklingurinn getur verið í öllum hlutverkunum,
bara í mismunandi aðstæðum. Því er
horfið frá þeirri hugsun að skoða einelti út
frá hinum ,,vonda geranda“ og hinum
,,viðkvæma þolanda“ í að skoða umhverfið, samskiptamynstur og skólabrag.
Einelti þrífst í umhverfi þar sem barn
hefur ekkert val um að vera í, s.s. í skóla
- og þar sem lítið umburðarlyndi er fyrir
því að fólk er mismunandi. Í umhverfi þar
sem einelti fær að þrifast er gjarnan ein
hegðun eða útlit álitið rétt en annað
rangt. Því er lítið svigrúm fyrir fjölbreytileika og mismunandi styrkleika einstaklinga.
Vináttu – verkefnið byggir á fjórum gildum
sem skulu vera samofin öllu skólastarfi.
Þau eru:
Umburðarlyndi: Að viðurkenna og skilja
mikilvægi og gildi fjölbreytileikans og að
koma fram við alla af virðingu.
Virðing: Að viðurkenna og taka tillit til
allra barna í hópnum, að vera öllum
góður félagi og að virða mismunandi
hátterni annarra.
Umhyggja: Að sýna öllum börnum
áhuga, samkennd, samlíðan og
hjálpsemi. Að hafa skilning á stöðu
annarra.
Hugrekki: Að þora að láta í sér heyra og
geta sett sér mörk. Að vera hugrakkur
og góður félagi sem bregst við óréttlæti.

Verkefnið snýst ekki síst um að virkja alla
til þátttöku og samábyrgðar á góðum
skólabrag og velferð allra nemenda.
Samstarf allra aðila skólasamfélagsins er
grundvöllur þess að vel til takist; nemenda, starfsfólks skóla og foreldra.
Ábyrgðin er þó alltaf hinna fullorðnu, ekki
barnanna. Þátttaka foreldra og hlutverk
þeirra og starfsfólks sem fyrirmyndir er
lykilatriði. Foreldrar og þeir sem vinna
með börnum og unglingum þurfa að vita
hvað einelti er og vera meðvitaðir um
einkenni þess. Þó mikilvægast sé að fyrirbyggja einelti þarf jafnframt að tryggja að
ef upp koma eineltismál í skóla eða
félags-starfi með börnum, sé til staðar
áætlun um hvernig sé tekið á málum.
Einnig er mikilvægt að allir aðilar málsins
fái aðstoð og stuðning.
AFLEIÐINGAR
EINELTIS
Því lengur sem einelti fær að þrífast, því
alvarlegri áhrif getur það haft á þolanda
þess, því sjálfsmynd viðkomandi er
markvisst brotin niður. Sá sem lendir í
einelti segir oft ekki frá því. Hann fer jafnvel að trúa því að hann eigi eineltið skilið
og sé lítils virði. Við langvarandi einelti
getur hegðun og framkoma breyst hjá
þeim sem fyrir verður og hann verður
ýmist hlédrægur og lætur fara lítið fyrir
sér, eða jafnvel ágengur við aðra til að
reyna að öðlast viðurkenningu.
Hann missir trúna á sjálfum sér og missir
traust til annarra. Einelti getur líka valdið
líkamlegum kvillum, s.s. verkjum í höfði
og maga auk streitu. Hann vill oft ekki
fara í skólann og ber fyrir sig vanlíðan.
Þeir sem hafa lent í langvarandi einelti
geta átt erfitt með að tengjast öðrum tilfinningaböndum og/eða að trúa því að
þeir séu metnir að verðleikum. Höfnunartilfinningin er sterk. Til lengri tíma getur
einelti valdið kvíða og þunglyndi. Því er
mikilvægt að þeir fái aðstoð við að byggja
upp sjálfstraust og efla sjálfsmynd sína.
Nauðsynlegt er að þeir fái trúna á sjálfa
sig og séu metnir að verðleikum, því sá
sem lendir í einelti ber ekki ábyrgð á því.
Eins og fram er komið hér að framan, þá
eru hlutverkaskipti ekki alltaf skýr í eineltismálum. Því er mikilvægt að vinna
með hópinn í heild sinni, en jafnframt

veita þeim einstaklingum stuðning, sem
hafa orðið fyrir einelti eða tekið þátt í því.
RAFRÆNT
EINELTI
Mikil aukning hefur orðið á svokölluðu
rafrænu einelti á undanförnum árum.
Rafrænt einelti er notað yfir þá tegund
eineltis þegar internetið og/eða GSM
símar eru notaðir til að koma niðrandi og
yfirleitt meiðandi upplýsingum um einstakling á framfæri. Auðveldara getur
verið að leyna athæfi sínu á netinu en
augliti til auglitis. Þetta veldur því að oft er
erfitt að verjast þessari tegund eineltis.
Einelti eða útlokun á samfélagsmiðlum er
eitt helsta áhyggjuefni margra ungmenna,
þ.e. hvernig athugasemdir eru gerðar við
myndir sem þeir setja inn, hve mörgum
líkar við myndirnar og hve marga vini hver
á. Hópeðli ungmenna getur svo orðið að
keðjuverkun eineltis eða útilokunar á
samfélagsmiðlum; ungmenni vill ekki
vera vinur einhvers sem einhver annar
vill ekki vingast við. Sama á líka við um
myndir.
Áður voru heimilin gjarnan griðarstaðir
þeirra sem lentu í einelti, en nú er einstaklingurinn hvergi óhultur, því nettengdir símar sem stöðugt gefa til kynna
færslur á samfélagsmiðlum eða sms, eru
í vösum flestra ungmenna. Mikilvægt er
að foreldrar fylgist með notkun barna
sinna á samfélagsmiðlum, ræði þessa
þætti við þau og hvetji þau til að vera
hugrökk og sjálfstæð og útiloka ekki
ákveðna bekkjarfélaga á samfélagsmiðlum. Þess má geta að á facebook er
13 ára aldurstakmark.
SAFT - Samfélag, fjölskylda og tækni, er
vakningarátak um örugga og ábyrga
tækninotkun barna og unglinga á Íslandi.
SAFT vill jafnframt stemma stigu við því
að hin rafræna tækni sé notuð á
neikvæðan hátt, s.s. til að leggja einstaklinga í einelti.
Mikilvægt er að átta sig á því að sömu
reglur gilda um samskipti og framkomu á
netinu og í gegnum síma og í daglegu lífi.
Ábyrgðin er sú sama.
Sjá nánar á: www.saft.is.
Tilkynna má einelti á neti í gegnum
ábendingalínu Barnaheilla - Safe the
Children á Íslandi.

Stöndum saman gegn einelti - tökum ábyrgð
Kársnesbraut 98
200 Kópavogur
s. 540-3900
fagsmidi@fagsmidi.is

Skemmuvegi 44m - Kópavogi
www.bilarogtjon.is

Góð stemning í 30 ára afmæli
Landsbankans í Kópavogi
„Það var frábært hversu margir
viðskiptavinir kíktu í afmæliskaffið
og gæddu sér á ljúffengri súkkulaðiköku. Við áttum samt smávegis
afgang og gátum því haldið veislunni
áfram næsta opnunardag,“ segir
Sigrún Sæmundsdóttir, útibússtjóri
Landsbankans í Kópavogi. Landsbankinn opnaði í Hamraborg 1, þar
sem SOS barnaþorp eru nú til húsa,
fyrir 30 árum. Útibúið flutti í
Hamraborg 8 árið 2005.
Mikil þróun er í fjármálaþjónustu og
þarfir og kröfur viðskiptavina hafa gjörbreyst. Í um 99% tilfella notar fólk tölvu
eða síma til að leysa úr sínum bankaerindum en stundum þarf að fara í útibú
og fá ráðgjöf og persónulega þjónustu. Í
útibúinu í Hamraborg er alltaf heitt á
könnunni, þótt ekki sé alltaf afmælisterta
í boði líkt og var 4. nóvember.

Mælst efst banka í Íslensku
ánægjuvoginni þrjú ár í röð
Hjá bankanum í Kópavogi starfa 11
manns. „Þetta er öflugur og fjölbreyttur
hópur og hér eigum við marga trausta
og góða viðskiptavini. Sumir eru nýkomnir
í viðskipti, oft eftir að hafa valið að taka
hagstæð íbúðalán hjá bankanum, en
aðrir hafa verið hjá okkur árum og jafnvel áratugum saman. Við kunnum vel að
meta tryggðina og traustið og erum stolt af
því að hafa mælst efst banka í Íslensku

Stuðla að jákvæðum
samskiptum
Vináttudagur Lindskóla og Leikskólana
Dals og Núps var haldin í síðustu viku í
tilefni baráttu Kópavogsbæjar gegn
einelti. Mikil gleði ríkti á meðal leik- og
grunnskólabarna, sem gerðu sér ýmislegt til skemmtunar m.a. lásu unglingarnir í Lindaskóla fyrir leikskólabörnin
og síðan var frjáls leikur.

Starfsfólk Landsbankans í Hamraborg, Sigrún er þriðja frá hægri

ánægjuvoginni þrjú ár í röð. Ég held að
jákvæðni gagnvart bankanum byggi á
því að hér færðu bæði framúrskarandi
stafræna þjónustu og líka vandaða
persónulega þjónustu þegar á þarf að
halda. Appið okkar og netbankinn eru
auðvitað frábær og við erum svo heppin
að vera með mjög reynslumikið og gott
starfsfólk sem er boðið og búið að veita
frábæra þjónustu, hvort sem er í útibúinu
eða á fjarfundum. Fyrir stuttu endur-

nýjuðum við og bættum við hraðbönkum
og öðrum sjálfsafgreiðslutækjum sem
eru aðgengileg allan sólarhringinn í
anddyrinu. Gjaldeyrishraðbankinn okkar
er sérlega mikið notaður, enda þægilegt
fyrir fólk sem er á leiðinni suður á völl að
renna sér upp á brúna og fara í útibúið.
Ég held reyndar að það sé erfitt að finna
útibú á höfuðborgarsvæðinu sem liggur
betur við samgöngum en einmitt útibúið
okkar í Hamraborg,“ segir Sigrún.

,,Við höfum tekið þátt í göngum gegn
einelti síðan 2013 þar sem vinátta milli
skólastíga eflir samstöðu og vináttu
milli barna. Markmiðið er að stuðla að
jákvæðum samskiptum, vekja athygli á
mikilvægi vináttu og virðingar og benda
á að einelti er ofbeldi sem ekki verður
liðið. Við köllum þetta vináttudag,”
segir Jóhanna Stella Oddsdóttir á leikskólanum Dal.

Sigrún tók við sem útibússtjóri árið 2018
en hún hefur 25 starfsreynslu í fjármálageiranum, lengst af hjá Landsbankanum. „Það er mjög skemmtilegt að starfa
í útibúinu og vera í beinum tengslum við
viðskiptavini. Hér er góður starfsandi og
samskiptin við viðskiptavini mjög
ánægjuleg,“ segir hún að lokum.

KAKÓ JÓL
JÓLATÓNLEIKAR

Digraneskirkju 10. desember, kl. 16:00. Miðaverð kr. 4000

Karlakór Kópavogs og Skólakór Kársnesskóla

Einsöngur: Garðar Eggertsson, Rosemary Atieno og Íris Sveinsdóttir
Píanóleikari: Einar Bjartur Egilsson
Stjórnendur: Sigurður Helgi Oddsson og Álfheiður Björgvinsdóttir
Húsið opnar kl. 15.00. Miðasala á Tix.is og við innganginn.
Kópavogspósturinn - kgp.is
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Náttúrulegar dekurvörur
í jólapakkann þinn
Það styttist óðum í jólin og þá er um
að gera að dekra við ástvini sína
með fallegum gjöfum, en á Dalveginum í Kópavogi er heildsalan
RS-snyrtivörur til húsa, sem er
umboðsaðili L‘Occitane en Provence
& Erborian á Íslandi, en frá árinu
1976 hefur L’Occitane en Provence,
framleitt og selt náttúrulegar
snyrtivörur, húðvörur og hárvörur.
Allt eru þetta vörur sem auka
vellíðan með það fyrir augum að
deila undrum náttúrunnar með
umheiminum.
L‘Occitane en Provence býður því upp
gott úrval af náttúrulegum dekurvörum
sem eru spennandi í jólapakkann auk
þess sem hægt er að fá þrjár tegundir af
jóladagatölum.
Sigrún Ásgeirsdóttir, er framkvæmdastjóri RS-snyrtivara og Kópavogspósturinn spurði hana nánar út í vörulínu
L‘Occitane en Provence og fyrir hvað
merkið stendur? ,,L‘Occitane var
stofnað árið 1976 þegar stofnandinn
Olivier Baussan byrjaði að eima ilmkjarnaolíur og selja þær í Provence. Náttúran
skiptir okkur gríðarlega miklu máli þar
sem að aðal innihaldsefnin í vörunum
okkar eru fengin úr náttúrunni. Þannig
að náttúrulegar vörur frá Suður-Frakklandi er góð saman- tekt yfir L‘Occitane
en merkið er einnig með 6 skýrar skuldbindingar sem leggja áherslu á að vernda
plánetuna okkar og koma fram við fólk
og umhverfi af virðingu,” segir Sigrún.

Við erum ræktendur breytinga
,,Og kjörorð L‘Occitane en Provence er:
,,Við erum ræktendur breytinga“. Þetta
hugarfar skiptir okkur miklu máli og
snýst um að við gerum okkar besta til að
skapa jákvæðar breytingar fyrir heiminn
og við reynum alltaf að hvetja alla í
kringum okkur til að gera slíkt hið sama.
Þetta endurspeglast í skuldbindingunum okkar sem eru meðal annars að
virða líffræðilegan fjölbreytileika, styðja
við hráefnisframleiðendur okkar, minnka
sóun með því að bjóða upp á áfyllingar,
nota endurunnar umbúðir og minnka
notkun á umbúðum. Við höfum stuðlað
að valdeflingu kvennanna sem framleiða fyrir okkur Shea smjörið í Búrkína
Fasó og við höfum stutt við samtök sem
stuðla að því að minnka blindu í heiminum með sölu á styrktarvörum.”
Og þið bjóðið upp á fjölbreytta vörulínu af snyrti- og húðvörum frá L‘Occitane en Provence? ,,Já, L‘Occitane
býður upp á gott úrval af hágæða
líkams, hár- og húðvörum. Innihaldsefni
skipta gríðarlega miklu máli og erum við
í stöðugri þróun að gera vörurnar eins
hreinar og hægt er.”

Lykilatriði að bera á sig góð
krem á húð og líkama
Er mikilvægt fyrir húðina að bera á
sig og nota góð andlits- og líkamskrem? ,,Það er lykilatriði að bera á sig
góð krem á húð og líkama. Þar skipta
innihaldsefnin öllu máli og mikilvægt er
að kynna sér þau vel þegar kaupa á
slíkar vörur. L‘Occitane er í stöðugri vinnu
Kópavogspósturinn - kgp.is

Hið árlega bókaspjall
á Bókasafni Kópavogs

Elísabet Jökulssdóttir

Sigrún Ásgeirsdóttir fyrir miðju ásamt Birnu Guðmundsdóttur (l.t.v.)
og Önnu Lilju Gunnarsdóttur á heildsölunni RS-snyrtivörur
við að betrumbæta formúlurnar sínar en
stór hluti af okkar vörum er nú kominn
með Clean Charter stimpil en þá er yfir
95% af innihaldsefnunum af náttúrulegum uppruna eða 95% niðurbrjótanleg í
náttúrunni.”

Karlmenn farnir
að hugsa betur um húðina
Og L‘Occitane er einnig með vörulínu
fyrir herrana – er það alltaf að aukast
– herrarnir farnir að hugsa betur um
sig? ,,Já, við erum með gott úrval fyrir
herrana og eru þær vörulínur mjög vinsælar. Í dag eru karlmenn almennt farnir
að hugsa betur um húðina og það er
mjög skemmtilegt að fá þá til okkar og
ráðleggja þeim vörur sem henta best
fyrir hvern og einn.”

Falleg gafavara frá
L‘Occitane en Provence

Einn dekurmoli
á dag í desember
Þið hafið lengi verið með gott úrval af
töfrandi smágjöfum eins og þú nefnir,
en nú bjóðið þið einnig upp á sérstök
jóladagatöl fyrir jólin? ,,Já við erum
með þrjú dagatöl þetta árið, klassíska,
lúxus og umhverfisvæna dagatalið. Dagatöl eru einmitt orðin svo vinsæl í dag og
gaman að leyfa sér aðeins til að gera
desembermánuð bæði spennandi og
skemmtilegan. Einn dekurmoli á dag í
desember,” segir hún og brosir.
Hver er svo draumajólagjöf Sigrúnar?
,,Slakandi freyðibað, ilmkerti og góð bók
til þess að slaka á eftir álagið í desem-

Fimmtudaginn 17. nóvember verður
hið árlega bókaspjall Bókasafns
Kópavogs haldið. Hefst dagskráin
kl. 20 á aðalsafni og höfundarnir
sem mæta til leiks í ár eru Elísabet
Jökulsdóttir, Dagur Hjartarson og
Snæbjörn Arngrímsson.
Elísabet Jökulsdóttir fjallar um bókina
Saknaðarilmur sem er nýkomin út en
Elísabet hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin árið 2020 fyrir bók sína
Aprílsólarkuldi og var einnig tilnefnd til
Fjöruverðlaunanna árið 2021. Nýjasta
bók Elísabetar fær frábæra dóma og
lætur engan ósnortinn.
Dagur Hjartarson er með bókina Ljósagangur í jólabókaflóðinu í ár. Er þetta
þriðja skáldsaga Dags og var Síðasta
ástarjátningin sem kom út 2016 tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Evrópusambandsins 2017. Einnig hefur Dagur
unnið til verðlauna fyrir ljóðabækur
sínar. Er Ljósagangur ljóðræn og grípur
stíllinn lesandann á áhugaverðan hátt.

Snæbjörn Arngrímsson
Snæbjörn Arngrímsson gaf út sína
fyrstu bók fyrir fullorðna í ár, Eitt satt
orð en hefur starfað sem bókaútgefandi, þýðandi og barnabókahöfundur.
Vann hann Íslensku barnabókaverðlaunin árið 2019 fyrir Rannsóknin á
leyndardómum Eyðihússins. Munu
höfundar lesa upp úr verkum sínum.
Guðrún Sóley Gestsdóttir, fjölmiðlakona
og bókmenntafræðingur stýrir umræðum og boðið verður upp á léttar
veitingar. Öll hjartanlega velkomin á
meðan húsrúm leyfir.

Venjulegar konur

Frábært úrval af
tilbúnum gjafasettum
Þið eruð með margar góðar og fallegar
vörur sem eru tilvaldar í jólapakkann
– hvað þá helst og hvað hefur verið
vinsælast hjá ykkur í gegnum tíðina?
,,Við erum með frábært úrval af tilbúnum gjafasettum og þau hafa verið
gríðarlega vinsæl síðustu árin. Það má
finna gjafasett fyrir allan aldur og öll kyn
hjá okkur og ekki síst fyrir þá sem eiga
allt! Almond og Shea Butter vörulínurnar
okkar eru vinsælastar heilt yfir árið en
við erum einnig með tímabundnar vörulínur fyrir jólin sem eru alltaf vinsælar,
alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt. Það
er svo hægt að velja vörur sem eru í uppáhaldi og setja þær í fallegan gjafapoka
eða gjafakassa frá okkur.”

Dagur Hjartarson

ber. Og ekki væri verra að hafa konfektmola og góðan kaffibolla á kantinum.”
Eins og áður hefur komið fram þá er
heildasalan á Dalveginum, en svo er
sérstök L‘Occitane verslun í Kringlunni? ,,Já, heildsalan er staðsett á Dalveginum og svo er verslunin á fyrstu
hæð í Kringlunni. Hún er einmitt oft
kölluð „gula búðin í Kringlunni“ þar sem
að það er einkennislitur vörumerkisins
og er búðin mjög litrík, hlý og falleg. Við
erum einnig með vefverslun en sumir
vilja einfaldlega panta og fá sent heim til
að auka þægindin. Netpantanir eru
einnig afgreiddar á mjög persónulegan
hátt og fáum við oft að heyra hvað það
sé gaman að fá pakka frá okkur.”

Einhverskonar
dekur slær alltaf í gegn
Þannig að jólagjöfin í ár er eitthvað
spennandi frá L‘occitane? ,,Ef það er
einhver gjöf sem slær alltaf í gegn þá er
það einhverskonar dekur. Við erum með
gott úrval af allskonar dekurgjöfum sem
henta öllum aldri og öllum kynjum. Það
er bæði hægt að koma við hjá okkur í
Kringlunni þar sem allt okkar frábæra
starfsfólk aðstoðar við að finna réttu
gjöfina, svo er hægt að panta og fá sent
heim eða á pósthús,” segir Sigrún.

Brynhildur Björnsdóttir segir frá bók sinni, Venjulegar
konur - vændi á Íslandi á Bókasafni Kópavogs 23. nóv.
Í tilefni af upphafi 16 daga átaks
gegn kynbundnu ofbeldi sem hefst
25. nóvember mun Brynhildur
Björnsdóttir, höfundur bókarinnar
Venjulegar konur – vændi á Íslandi
segja frá bókinni og rannsóknum
sínum við gerð hennar þann 23.
nóvember. Erindið fer fram á 1. hæð
aðalsafns Bókasafns Kópavogs og
hefst kl. 12:15.
Vændi hefur hingað til ekki farið hátt í
umræðunni enda hefur því alltaf fylgt
skömm og launung. Brotþolar vændis
glíma við flóknar og alvarlegar afleiðingar vændisins, skelfilegar minningar
og lífsreynslu sem erfitt getur reynst að
lifa með. Vændiskaup eru ólögleg hérlendis og teljast kynferðisbrot samkvæmt íslenskum lögum. Samkvæmt
lögreglunni og brotaþolum vændis er

Brynhildur Björnsdóttir
eftirspurnin eftir vændi þó gríðarleg hér
á landi. Það er því mikilvægt að tala
opinskátt um vændi, bæði á samfélagslegum grundvelli og ekki síður hvernig
má koma til móts við brotaþola vændis
af skilningi og mannúð.
Menning á miðvikudögum er styrkt af
lista- og menningarráði Kópavogsbæjar.

Vefsíða Kópavogspóstsins

kgp.is

Facebook.com/Kopavogsposturinn
Twitter.com/Kopavogspostur
Instagram.com/Kopavogsposturinn

Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!
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– EÐA LANGAR ÞIG KANNSK
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Við hvetjum alla krakka á aldrinum 8-15 ára að sækja um
og biðjum þau að svara einni spurningu í umsókninni:

Hvernig samfélagi vil ég búa í og hverju myndi
ég breyta til að svo mætti verða ef ég fengi að
ráða í einn dag?

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2022.
Skila má umsókn í hvaða formi sem er á netfangið:
vatnsdropinn@kopavogur.is

Ungir sýningarstjórar
taka þátt í að þróa spennandi alþjóðlegt verkefni.
Young curators.
An exciting project for 8-15 year old students in Kópavogur.
Młodzi kustosze.
Ekscytujący projekt uczniów w wieku 8-15 lat w Kópavogur.

