
Þor gerð ur Katrín Gunn ars dótt ir 
mennta mála ráð herra og Gunn ar 
I. Birg is son bæj ar stjóri í Kópa vogi 
und ir rit uðu 23. jan ú ar sl. samn ing 
um stofn un og rekst ur Tón list ar
safns Ís lands í Kópa vogi. Tón list ar
safn inu er ætl að að vera þjón ustu 
og fræðslu og miðl un ar set ur fyr
ir tón list sem þjón ar al menn ingi, 
söfn um og stofn un um í land inu 
með upp lýs ing um um list grein ina. 

Um stór við burð er að ræða þar 
sem til verð ur stofn un til að halda 

utan um og miðla heilli list grein. Þar 
með ræt ist draum ur inn um sama
stað fyr ir tón list ar sögu þjóð ar inn
ar. For stöðu mað ur safns ins verð
ur Bjarki Svein björns son, dokt or 
í tón vís ind um. Safn ið verð ur opn
að al menn ingi síð ar á þessu ári og 
verð ur í Mol an um gegnt Lista safni 
Kópa vogs, og verð ur þar með enn 
ein menn ing ar stofn un in á menn ing
ar torf unni á Borg ar holt inu.

Í stofn skrá Tón lista safns Ís lands 
seg ir m.a. að þar verði skráð og 

miðl að hvers kyns upp lýs ing um 
og mun um sem tengj ast tón list á 
Ís landi frá upp hafi s.s. hljóð fær um, 
hljóm tækj um, hljóð upp tök um, nót
um, bók um, mynd um og mun um. 
Þar verð ur safn að heim ild um og 
gögn um um ís lenska tón menn ingu. 
Haft verð ur frum kvæði að því að 
stunda rann sókn ir á sögu ís lenskr
ar tón list ar/tón minja í sam starfi við 
fræði menn á þessu sviði og skapa 
þeim jafn framt að stöðu til vinnu 
sinn ar eft ir því sem kost ur er. Safn

ið skal hafa frum kvæði að um sókn
um um rann sókn ar styrki á sviði 
ís lenskr ar tón list ar og stuðla að 
miðl un sögu ís lenskr ar tón list ar.

Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri 
sagði m.a. við þetta tæki færi að 
hug mynd inni hefði fyrst ver ið hrey
ft fyr ir tveim ur árum. Mennta mála
ráðu neyt ið tek ur þátt í stofn kostn
aði með 30 millj ón króna fram lagi 
og fjár magn ar 40% af rekstr ar kostn
aði. ,,Þetta er stór dag ur í ís lenskri 
tón list ar sögu. Hug mynd in er einnig 
að héð an verði hægt að út varpa 
menn ing ar efni og frétt um og þetta 
verði því lif andi safn,” sagði bæj ar
stjóri.

Mennta mála ráð herra sagði að 
stofn un safns ins væri lið ur í því að 
efla tón list ina í land inu og efla tón
list ar vit und með al lands manna til 
lengri tíma.

,,Það var raun ar ofur eðli legt að 
leita til Kópa vogs vit andi af frá
bæru tón list ar fólki hér og hér hef ur 
af ein stök um stór hug ver ið hlúð 
að tón list inni með eina og helsta 
tón leika húsi lands ins, Saln um. Ég 
vil óska Kópa vogs bú um inni lega 
til ham ingju með stofn un Tón lista
safns Ís lands. Ég er viss um að þeir 
fjár mun ir sem rík is vald ið er að láta 
af hendi við und ir skrift þessa samn
ings munu skila sér ríku lega til 
lands manna allra,” sagði Þor gerð ur 
Katrín Gunn ars dótt ir.
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Samþættingfrístunda
starfs

Bæj ar ráð Kópa vogs hef ur sam
þykkt að vísa til um sagn ar ÍTK 
og skóla nefnd ar til lögu um sam
þætt ingu frí stunda starfs fyr ir börn 
í Kópa vogi.´ Til laga bæj ar ráðs 
er svohljóð andi: ,,Bæj ar ráð sam
þykk ir að kalla eft ir sam ráði við 
þá að ila, sem eru með frí stunda til
boð til barna í bæn um. Mark mið ið 
er að sam þætta dægradvöl grunn
skóla og íþrótta og tóm stunda starf 
6 til 9 ára barna eins og kost ur er, 
ein falda dag legt líf barn anna og 
draga úr kostn aði for eldra vegna 
frí stunda barn anna. Bæj ar ráð legg
ur áherslu á að hug mynd ir liggi fyr
ir í vor og nýtt fyr ir komu lag verði 
tek ið upp í haust.” 

Breytingará
aksturstíðnistrætó

Þann 1. febr ú ar sl. urðu breyt
ing ar á akst ur s tíðni á flest um leið
um Strætó bs. Breyt ing arn ar eru 
í sam ræmi við stefnu Strætó og 
mið ast að því að laga þjón ustu 
að eft ir spurn á anna tím um, þ.e. 
morgna og síð deg is, en um leið að 
draga úr ferða tíðni um miðj an dag, 
á kvöld in og um helg ar. Far gjöld 
munu hins veg ar ekki hækka. Þjón
ustu að lög un in er við brögð Strætó 
við afar erf ið um rekstr ar að stæð um 
í kjöl far geng is falls krón unn ar og 
kostn að ar hækk ana í kjöl far þess. 
Stjórn Strætó ákvað í nóv em ber 
sl. að sveit ar fé lög in sem að Strætó 
standa auki á þessu ári fram lög sín 
til byggða sam lags ins, en jafn framt 
var nauð syn legt að minnka rekstr
ar kostn að. Í þeirri erf iðu stöðu sem 
upp var kom in þótti þessi að ferða
fræði, að standa vörð um þjón ustu 
á anna tím um þeg ar flest ir ferð ast 
með strætó, en fækka ferð um þeg
ar eft ir spurn er minni, þjóna hags
mun um far þega best.

Kársnesbraut106
breyttííbúðir

Á fundi skipu lags nefnd ar 16. des
em ber 2008 var lagt fram er indi 
bygg ing ar full trúa varð andi beiðni 
um leyfi til að breyta skrif stofu hús
næði að Kárs nes braut 106 í íbúð ir. 
Fyr ir ligg ur sam þykki ann arra eig
enda á upp drætti dags. 14. apr íl 
2008. Á fundi skipu lags nefnd ar 20. 
jan ú ar 2009 var er ind ið lagt fram 
að nýju ásamt um sögn bygg ing ar
full trúa 6. jan ú ar 2009. Skipu lags
nefnd sam þykk ir að lóð ar hafi vinni 
deiliskipu lags til lögu fyr ir um rædda 
lóð og geri húsa könn un í sam ræmi 
við 23. gr. skipu lags og bygg ing ar
laga nr. 73/1997.

Kvartaðyfir
strætóstoppistöð

Á fundi skipu lags nefnd ar í jan
ú ar var lagt fram bréf frá Torfa R. 
Krist jáns syni til skipu lags stjóra 
vegna stoppi stöðv ar Strætó fyr ir 
fram an Skála heiði 9, gegnt Digra
nes skóla. Bréf ið varð ar ónæði fyr ir 
íbúa vegna stað setn ing ar og mat 
bréf rit ara á því að nauð syn legt sé 
að bregð ast við vegna ágangs og 
ónæð is. Bæj ar skipu lagi var falið að 
gera um sögn um er ind ið.

Skíðagangaá
golfvellinum

Áhuga menn um skíða göngu eru 
boðn ir vel komn ir á golf völl GKG. 
Skíða göngu braut hef ur ver ið troð
in um golf völl inn Garða bæj ar meg
in á landi golf klúbbs ins. Hægt er 

að leggja bíl um við golf skál ann 
eða æf inga svæð ið og skemmta sér 
með skíða göngu á með an snjór inn 
dug ar.

Árlegurleikskóladag
ur6.febrúar

Leik skóla nefnd hef ur sam þykkt 
að ár leg ur dag ur leik skól anna í 
Kópa vogi verði hald inn á morg un, 
föstu dag inn 6. febr ú ar. Yf ir skrift 
dags ins í leik skól um Kópa vogs er: 
Að varpa ljósi á leik skóla barn ið 
í leik skól an um. Lagð ur var fram 
breytt ur samn ing ur um þjón ustu 
tal meina fræð ings við leik skóla 
Kópa vogs og mælti leik skóla nefnd 
með því að samn ing ur inn yrði sam
þykkt ur. Leik skóla nefnd barst beið
ni frá Hjör dísi Ósk Ósk ars dótt ur og 
Sig ríði Björk Þor láks dótt ur Baxt er 
um að fá að gera könn un í leik skól
um í Kópa vogi. Þær Hjör dís og Sig
ríð ur eru nem end ur við mennta vís
inda svið HÍ, íþrótta braut, og óska 
eft ir að leggja spurn inga lista fyr ir 
20 leik skóla börn í Efsta hjalla og 
Furu grund. Leik skóla nefnd sam
þykkti er ind ið fyr ir sitt leyti og 
óskaði eft ir að fá að sjá nið ur stöð
ur könn un ar inn ar.   

Upplýsandihandbók
félagsmiðstöðva

Hand bók fé lags mið stöðva   
Íþrótta og tóm stunda ráðs Kópa
vogs er kom in út en þar er gerð 
grein fyr ir starfi fé lags mið stöðv
anna og fjall að um mark mið in með 
ung linga starf inu. Þá er þar einnig 
að finna upp lýs ing ar um stjórn end
ur og starfs fólk. Sam eig in leg ir við
burð ir fé lags mið stöðv anna eru sjö 
yfir vet ur inn og við burð ir á veg um 
Sam fés eru fjór ir. Önn ur hefð bund
in starf semi, það er „opin hús“, er 
til dæm is marg vís leg ar skemmti
leg ar sam veru stund ir, svo sem 
kvik mynda kvöld, kaffi húsa kvöld, 
stelpu og stráka klúbb ar, leik list, 
tón list, dag blaða hokkí, diskó tek, 
hæfi leika keppni, spila kvöld og 

margt, margt fleira. Arna Mar grét 
Er lings dótt ir verk efna stjóri tóm
stunda mála seg ir vona að hand
bók in veiti góða inn sýn í það mikla 
og góða starf sem í boði er fyr ir 
ung ling ana í fé lags mið stöðv un
um og verði for eldr um hvatn ing 
til að kynna sér starf ið enn frek ar 
og hvetja ung ling ana til þátt töku í 
starf inu.

Tónlistarmessaí
Hjallakirkju

Sunnu dag inn 22. febr ú ar nk. 
kl. 11.00 verð ur tón list ar messa 
í Hjalla kirkju. Kam merkór flyt ur 
kirkju leg verk eft ir ís lensk kventón
skáld. Að al uppi stað an er Missa 
brev is eft ir Hildig unni Rún ars dótt
ur ásamt minni verk um eft ir sama 
tón skáld, einnig verk eft ir El ínu 
Gunn laugs dótt ur og fleiri. Séra Íris 
Kritjáns dótt ir þjón ar en söng stjóri 
er Jón Ólaf ur Sig urðs son.

Komiðtilmótsvið
fjölskyldur

Með hlið sjón af að stæð um í 
þjóð fé lag inu hef ur skóla nefnd 
Kópa vogs falið fræðslu skrif stofu 
að skoða leið ir til að koma á móts 
við fjöl skyld ur sem lenda í van
skil um varð andi greiðsl ur mat ar
gjalds í grunn skól um. Jafn framt er 
fræðslu skrif stofu falið að kanna 
hversu marg ar fjöl skyld ur eiga í 
van skil um. Anna Birna Snæ björns
dótt ir, fræðslu stjóri, gerði grein 
fyr ir vinnu við end ur skoð un skóla
samn ings við grunn skól ana á fundi 
skóla nefnd ar. Guð rún Pét urs dótt
ir, for mað ur Fé lags skóla stjóra í 
Kópa vogi, gerði grein fyr ir af stöðu 
skóla stjóra til skóla samn ings ins. 
Skóla nefnd hef ur falið fræðslu
skrif stofu að fá úr því skor ið hjá 
mennta mála ráðu neyt inu hver 
beri ábyrgð á starf semi Waldorfs
skól ans í Lækj ar botn um, sem og 
mennt un og ráðn ingu kenn ara við 
skól ann.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

N ý rík is stjórn tók við völd um sl. sunnu dag, tíma móta ríks stjórn 
þar sem kona er for sæt is ráð herra og jöfn kynja skipti eru í ráð
herra skip an. Það sem Kópa vogs bú ar, og reynd ar all ur lands lýð

ur, bíð ur eft ir eru efnd ir þess ar ar rík i s tjórn ar hvað hvað varð ar að gerð ir 
í þágu heim il anna. Í verk efna skrá rík is stjórn ar inn ar er lof að að grip ið 
verði til mark vissra að gerða til að bregð ast við fjár hags leg um vanda 
heim ila í land inu í virku sam ráði við hags muna að ila. Lögð verða fram 
frum vörp um greiðslu að lög un, greiðslu jöfn un geng is tryggðra lána og 
frest un nauð ung ar upp boða vegna íbúð ar hús næð is, sett fram lang tíma
á ætl un um hvern ig skulda vanda heim il anna verði frek ar mætt. Grip ið 
verð ur til að gerða í þágu at vinnu lífs ins til að sporna gegn at vinnu
leysi og leit að leiða til að örva fjár fest ingu inn lendra og er lendra að ila 
og sköp un nýrra starfa á al menn um vinnu mark aði. Grip ið verð ur til 
að gerða til að byggja upp fjár mála kerf ið og greiða úr vanda fyr ir tækja. 
Haft verð ur víð tækt sam ráð við sveit ar fé lög, að ila vinnu mark að ar ins 
og al menn ing í land inu, starf að sam kvæmt nýj um siða regl um í stjórn
ar ráð inu og stjórn sýsl an end ur skipu lögð, og m.a. skipt um yf ir stjórn 
Seðla banka og lög um hans breytt þannig að skip að ur verð ur einn seðla
banka stjóri á fag leg um for send um. Þessi verk efna skrá hljóm ar vel og 
von andi verð ur sem mestu af þessu kom ið í fram kvæmd þá 78 daga 
sem eft ir lifa til al þing is kosn inga sem verða 25. apr íl nk.

Geturgertbeturhvað
varðarjafnréttikynjanna

F yr ir tæpu ári síð an mæld ist Kópa vog ur í ní unda sæti á lista sem 
sýn ir jafn rétti kynj anna í 79 sveit ar fé lög um á Ís landi sam kvæmt 
nið ur stöð um Jafn rétt is vog ar inn ar. Jafn rétt is vog in er Evr ópu verk

efni sem Jafn rétt is stofa stýrði. Staða jafn rétt is mála hef ur ver ið ver ið 
mæld hjá sveit ar fé lög um í fimm lönd um. Ak ur eyr ar bær reynd ist vera 
það sveit ar fé lag ís lenskt sem fékk hæstu ein kunn mið að við mæli kvarða 
verk efn is ins um jafna stöðu karla og kvenna. Eng ar upp lýs ing ar hafa 
borist um breyt ing ar á þess um lista en ní unda sæt ið á ekki að vera 
ásætt an legt fyr ir Kópa vogs bæ, hvorki fyr ir íbú ana né stjórn end ur þess, 
en ekki síst jafn réttis nefnd ina. Kópa vogs blað ið hvatti til þess fyr ir tæpu 
ári að far ið yrði ofan í saumana á því af hverju átta sveit ar fé lög eru að 
gera bet ur á Ís landi en Kópa vogs bær, læra af reynslu þeirra og til einka 
sér það besta sem þau eru að gera á hverj um tíma. Ekk ert ann að en 
hæsta ein kunn á að vera mark mið, bæði í bráð og lengd.  Það er verð ugt 
verk efni Jafn réttis nefnd ar Kópa vogs sem og Krist ín ar Ólafs dótt ur, jafn
rétt is ráð gjafa Kópa vogs bæj ar, en eng ar frétt ir hafa borist af því hvað 
nefnd in hef ur gert á sl. ári. Sé vilji til þess að út skýra það fyr ir Kópa
vogs bú um, er rými fyr ir það á síð um blaðs ins. Jafn rétt is stofa, stað sett 
á Ak ur eyri, gaf í árs byrj un út jaf réttis plakat sem sent var í alla leik og 
grunn skóla. Kópa vog ur styrkti út gáf una um 50 þús und krón ur en Kópa
vog ur og Fljóts dals hér að voru einu sveit ar fé lög in sem styrktu verk efn ið.

Atvinnuleysivartmælanlegt,
núbullandi!

F yr ir ári síð an var bent á það hér í leið ara að at vinnu leysi væri er 
vart mæl an legt, launa skrið síð ustu 12 mán uð ina allt að 10%, upp
bygg ing héldi áfram með sama krafti, sann fær ingu og ákafa sem 

fyrr, svo ekki væri hægt ann að en að líta björt um aug um fram á veg inn. 
Það sama gild ir sann ar lega ekki nú, en lít um samt björt um aug um fram 
á veg inn. Ástand ið get ur varla versn að, eða hvað?

     Geir A. Guð steins son

Villbregðastvið
vandaheimilanna
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Jafn réttis nefnd Kópa vogs
bæj ar ákvað í til efni af þátt töku 
bæj ar ins í verk efn inu „jafn rétti 
í skól um”, að gefa skóla stjór um 
leik og grunn skóla bæj ar ins 
bæk ur um jafn rétti í skóla starfi. 
For  mað ur jafn réttis nefnd ar, 
Una Mar ía Ósk ars dótt ir, af henti 
bæk urn ar á fund um skóla stjóra 
grunn skóla og leik skóla bæj ar
ins ný ver ið. Við sama tæki færi 
kynnti jafn rétt is ráð gjafi Kópa
vogs bæj ar, Krist ín Ólafs dótt ir, 
heima síðu verk efn is ins, http://
jafnretti iskol um.is 

Að verk efn inu standa auk fimm 
sveit ar fé laga, Fé lags mála og 
trygg inga ráðu neyti, Mennta mála
ráðu neyti og Jafn rétt is stofa. Verk
efn ið er þró un ar verk efni til eins 
árs og er tví skipt; ann ars veg ar 
að þróa verk efni sem aðr ir hafi 
að gang að og geti nýtt og hins 
veg ar að til verði gagna grunn ur 
um jafn rétt is mál fyr ir skóla þar 
sem finna megi verk efni til að nýta 
í jafn rétt is fræðslu og rann sókn ir 
á sama efni og auka jafn rétt is og 
kynja sjón ar mið í leik og grunn
skól um. Jafn rétti í skól um er laga
skylda en sum um kenn ur um hef ur 
þótt erfitt að nálg ast efni um þessi 
mál. Lögð er áhersla á að flétta 
jafn rétt isum ræðu í ann að náms
efni og starf semi skól anna en að 
hún sé ekki ein og sér.

Það er Smára hvamm ur sem 
tek ur þátt í verk efn inu fyr ir hönd 
leik skóla og Hörðu valla skóli fyr ir 
hönd grunn skóla Kópa vogs. Fylgj
ast má með verk efn un um á heima
síðu þess, http://jafnretti iskol um.
is. Vor ið 2009 verða vænt an lega til 
verk efni og / eða mód el sem nýst 
geta til jafn rétt is fræðslu í skól um 
lands ins.

Smárahvammur
Jafn rétt is verk efni leik skól ans 

Smára hvamms ber heit ið„Get ur 
strák ur ver ið Rauð hetta?“ Verk efn
ið er rann sókn ar og inn grips verk
efni þar sem at hug uð er notk un 
barna á leik svæð um. Áhugi barn
anna er skráð ur og hvern ig þau 
hafa leik ið sér kyn bund ið í eldri 
hóp un um. Inn grip ið felst í því að 
val ið er leikefni sem ögr ar, suma 
daga ákveða t.d. kenn ar arn ir með 
hvað verði leik ið. Einnig er hug
að að sam skipt um við feð ur og í 
októ ber og nóv em ber var reynt að 
hringja ein göngu í feð ur. 

Hörðuvallaskóli
Ja fn  rét t  i s  f ræðslu  verk  e fn i  

Hörðu valla skóla ber heit ið„Þar 
sem tvö tré standa sam an – þar er 

skóg ur.“ Mark hóp ur inn eru nem
end ur í fjórða og átt unda bekk. Í 
fjórða bekk er unn ið með könn
un ar að ferð ina þar sem nem end ur 
búa til bæ með öllu til heyr andi. 
Nem end ur í átt unda bekk fá náms 

og starfs fræðslu með áherslu á 
kyn bund ið náms og starfs val og 
stað al mynd ir. Verk efna bók er í 
smíð um og var sótt um styrk í Þró
un ar sjóð náms gagna vegna vinnu 
við bók ina og hugs an legr ar út gáfu.
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VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

VORIÐ 2009
Viðtalstímarnir verða á 

Bæjarskrifstofum Kópavogs, 
Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19 

sem hér segir: 

12. febrúar:
Ármann Kr. Ólafsson
Guðríður Arnardóttir

26. febrúar:
Sigurrós Þorgrímsdóttir

Hafsteinn Karlsson

12. mars:
Ásthildur Helgadóttir

Flosi Eiríksson 

26. mars:
Gunnsteinn Sigurðsson

Jón Júlíusson

16. apríl:
Gunnar I. Birgisson



Leik fé lag Kópa vogs frum sýndi leik rit
ið SkuggaSvein í nýrri út færslu þeg ar 
nýja leik hús ið við Funa lind var form lega 
form lega í notk un sunnu dag inn 19. októ
ber sl. Í fyrsta sinn í sögu bæj ar ins er orð
ið til hús sem fyrst og fremst er ætl að til 
leik sýn inga og leik list ar iðk un ar al mennt. 
SkuggaSveinn eða Úti legu menn irn ir eft
ir Matth í as Jochums son er eitt elsta og 
þekktasta verk ís lenskr ar leik hús sögu. 
Leik rit ið er í hug um margra tákn mynd 
ís lenskr ar leik list ar fyrri tíma. Í leik gerð 
Leik fé lags Kópa vogs var leit ast við að 
finna nýja fleti á sög unni sem mörg um 
þyk ir nokk uð gam al dags og setja upp 
sýn ingu sem höfð aði til nú tím ans. Tón
list naut sín mik ið í upp setn ing unni og 
spil uðu leik ar arn ir sjálf ir und ir á hin 
ýmsu hljóð færi, s.s. pí anó, harm on ikku 
og fiðlu.

Nú er að hefj ast Sam lest ur á barna leik
rit inu Rúa og Stúa í leik stjórn Harð ar Sig
urð ar son ar og eru gaml ir sem nýir fé lag ar 
hvatt ir til að mæta því þörf á fé lög um í 
ýmis störf við upp setn ing una, hvort sem 
er á sviði eða utan þess

Upp færsl an á SkuggaSveini hjá Leik fé lagi 
Kópa vogs var mjög at hygl is verð um leið og 
hún var nokk uð nú tíma leg, sem sum um 
kann að finn ast ekki vera í takt við út legu
menn og ann að hyski sem ekki finnst á 
Ís landi í dag. En upp færsl an var metn að ar
full og auð séð að leik ar ar tóku hlut verk sitt 
af mik illi al vöru. Þeg ar upp var stað ið var 
sýn ing in skemmti leg og ekki síst eft ir minn
an leg. Von andi er að sýn ing ar Leik fé lags 
Kópa vogs í ná inni fram tíð verði jafn metn
að ar full ar og þessi sýn ing á SkuggaSveini.

Frelsandi frá um hverf inu að 
leika

Gríma Krist jáns dótt ir lék Ástu dótt ur 
Sig urð ar í Dal í SkuggaSveini sem er sæt   
stúlka í byrj un leik rits ins en svo verð ur 
hún ást fang in af úti legu manni. Hún seg ist 
hafa starf að með Leik fé lagi Kópa vogs um 
skeið en aldrei hafa stig ið á svið fyrr hjá 
fé lag inu. Þetta hlut verk hafi því ver ið frum
raun fyr ir Leik fé lag Kópa vogs en áður hafi 
hún ver ið á fjöl un um í leik verki á veg um 
Mennta skól ans í Kópa vogi.

Gríma var spurð hvað það væri sem 
hefði dreg ið hana að leik list inni.

,,Ætli það sé ekki þörf in fyr ir að vera 
áber andi,” seg ir Gríma fyrst en dreg ur það 
síð an til baka. ,,Þetta er al veg ótrú lega 
skemmti legt og svo gott og frelsandi frá 
um hverf inu og dag legu lífi að fá að leika. 
Þetta hef ur auk ið mér veru lega sjálfs traust. 
Ég er í MH og er að stúss ast í leik verki þar 
svo dag ur inn er oft ansi þétt skip að ur.

Ég vissi áður en ég tók að mér hlut verk 
Ástu hvern ig upp færsl an yrði því hóp ur
inn hafði hist áður og þar var lögð áhersla 

á að þetta yrði ekki hefð bund in upp færsla 
á SkuggaSveini. Þetta var svo lít ið erfitt í 
upp hafi af því að ég ef aldrei leik ið svona 
drama hlut verk, tjá til finn ing ar og vera ást
fang in en það hef ur ver ið mjög skemmti
legt og er al veg til bú in til að taka að mér 
svip að hlut verk aft ur.”

- Þetta er ansi tíma frekt áhuga mál að 
leika. Þú þarf að mæta í ein hverj ar vik ur á 
æf ing ar fyr ir frum sýn ingu. Hef ur þér dott ið í 
hug að breyta um takt og velja eitt hvað ann-
að áhuga mál?   

,,Nei, mér finnst svo gam an að glíma við 
svona erfitt verk efni, en auð vit að hef ur 
þetta eitt hvað kom ið nið ur á nám inu þó 
það virð ist stund um gleym ast þeg ar mest 
er að ger ast hér í leik hús inu. En ég held 
að ég sé að standa mig þokka lega í nám inu 
þó oft sé ég lít ið heima, en ég og kærast inn 
búum hér í Kópa vogi. Hann heit ir Arn ar 
Ingv ars son og er einnig í leik list inni, leik ur 
ann an úti legu mann inn, Ög mund og einnig 
ann an Hóla pilt inn, Helga. Það var leik list
inn sem dró okk ur sam an.”

Leik list inn bakt er ía
Bald ur Ragn ars son lék  SkuggaSvein og 

hef ur að eins kom ið ná lægt leik list inni áður 
svo SkuggaSveinn er ekki al veg hans fyrsta 
hlut verk, hef ur m.a. tek ið þátt í upp færslu 
með Hug leik. Bald ur seg ir að leik list inn sé 
bakt er ía, svip að og hjá Grímu.

,,Það að taka þátt í leik riti er gott tæki
færi til að kynn ast fólki og mað ur opn ar sig 

al gjör lega, sem er mjög gott. Mað ur verð ur 
að gera hlut verk inu sem mað ur fær eins 
góð skil og mað ur get ur og það krefst þess 
að mað ur ýti sjálf um sér að eins lengra en 
mað ur þor ir kannski í dag lega líf inu. Svo er 
þetta svo skemmti legt og reynsla sem ég 
hefði alls ekki vilj að fara á mis við. Í leik list
inni get ur mað ur stung ið sjálf an sig svo lít ið 
af og hverfa inn í aðra per sónu, og jafn vel 
prófa að vera vond ur mað ur, skúrk ur, eins 
og SkuggaSveinn. Það er svo ögrandi að 
sjá og reyna hvað mað ur get ur gert á leik
sviði.”

- Sótt ist þú eft ir því að fá að leika Skugga-
Svein?

,,Nei, en mér brá eig in lega þeg ar mér 
var boð ið það. SkuggaSveinn er svo þekkt 
per sóna í ís lensku leik list ar lífi. Svo hafði 
ég séð SkuggaSvein fyr ir mér sem mann 
miklu stærri og þyngri en ég er, með svo lít
ið kjöt á bein un um, en vissu lega var þetta 
ný teg und af SkuggaSveini sem ég var að 
leika.

Mér fannst rosa lega gam an að sjá við
brögð leik hús gesta, sér stak lega hjá eldra 
fólk inu sem var búið að sjá SkuggaSvein í 
hefð bund inni upp setn ingu. Það var ekk ert 
sjálf sagt að það tæki þessu vel. En það er 
einnig að sjá að þeir krakk ar sem komu 
skemmtu sér vel, og það var virki lega gam
an.

Það var margt erfitt í hlut verk inu, margt 
sem ég þurfti veru lega að leggja mig fram 
um að ná tök um á, ekki síst rödd in. Sam

kvæmt hefð bundn um staðli flokk ast ég 
sem ten ór en það pass aði illa við Skugga
Svein sem í hug um fólks á að vera dimm
radd að ur.”

Þau Gríma og Bald ur eru sam mála um 
að þau séu alls ekki að hætta í leik list inni, 
þvert á móti hafi þátt taka þeirra í Skug
gaSveini örv að þau til dáða og þau muni  
starfa áfram með Leik fé lagi Kópa vogs, 
og von andi fá í fram tíð inni spenn andi og 
ögrandi verk efni á leik svið inu.

,,Ég er far inn að gæla við það að læra eitt
hvað í leik list, þ.e. að fara í leik list ar skóla, 
en veit ekki hvað verð ur. Ég er í tón list ar
skóla að læra á flautu, og einnig á pí anó 
og mand ólín en írsk þjóð lagatón list heill ar 
mig mjög og ég hef ver ið að spila hana svo
lít ið. Ég er að spila í hljóm sveit sem heit ir 
,,Ljótu hálf vit arn ir” og við erum 9 tals ins 
í hljóm sveit inni, það er mjög gam an, við 
njót um þess al veg fram í fing ur góma,” seg
ir Bald ur.

Bald ur tók þátt í leik verki með Leik fé lagi 
Kópa vogs fyr ir mörg um árum síð an og 
spil aði þar á hljóð færi og hann tel ur að það 
hafi hrein lega vald ið því að hon um lang aði 
til að reyna sig á sviði, en lengi fram an af 
taldi hann að sá draum ur mundi ekki ræt
ast. En svo breytt ist það.

Hlut verk sem hent ar ekki vel!
- Hvers kon ar hlut verk vilt þú helst fást við 

á sviði?
,,Ég mundi ör ugg lega velja hlut verk sem 

ekki hent ar mér vel! Það er vegna þess að 
þetta á að vera ögrun því ef þú tek ur að 
þér hlut verk sem þú veist að ef þú átt eft
ir að skila vel án mik ill ar fyr ir hafn ar þá er 
hætta á að ein beit ing una vanti. Ef mað ur 
glím ir við erf ið verk efni gæti mað ur end að 
sem þokka leg ur leik ari.”

,,Mér mundi finnst skemmi leg ast að fá 
hlut verk sem ég virki lega lærði af,” seg ir 
Gríma, ,,það er viss ögrun rétt eins og Bald
ur nefndi. Mér fannst mjög gam an að takast 
á við drama hlut verk, lang aði að vera með, 
og það var ögrun að takast á við hlut verk  
Ástu. Ég held að mér hafi tek ist þokka lega 
vel upp og er svo lít ið stolt af mér, von andi 
eru það ein hverj ir fleiri!

Mér finnst ekki ólík legt að ég fari að læra 
leik list síð ar eft ir mennta skóla námi lýk ur. 
Ég hef áhuga á að fara út í leik list ar nám, 
það gæti ver ið í Kaup manna höfn eða Lon
don. Von andi fær mað ur hlut verk í stóru 
leik hús un um í Reykja vík ef vel geng ur úti, 
en í bili er ég bara að hugsa um líð andi 
stund hér hjá Leik fé lagi Kópa vogs.”

Gríma hef ur feng ið hlut verk í kvik mynd
inni ,,Sum ar land ið” sem er í leik stjórn 
Gríms Há kon ar son ar, og verð ur tek ið upp 
í vor og sum ar.
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Ögrun að taka á við hlut verk
sem ekki henta karakt ern um vel

Gríma og Bald ur í hlut verk um sín um hjá Leik fé lagi Kópa vogs.

- segja leik ar arn ir Gríma Krist jáns dótt ir og Bald ur Ragn ars son hjá Leik fé lagi Kópa vogs.

Sjónmælingar 
linsumælingar
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Bæjarstjórn Kópavogs hefur samkvæmt 
2. mgr. 5 gr. laga um tekjustofna 

sveitarfélaga nr. 4/1995 samþykkt eftirfarandi 
reglur um styrkveitingar til félaga- og 

félagasamtaka. Reglur þessar ná til greiðslu 
fasteignaskatts af fasteignum þar sem fram 
fer starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, 
svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstundastarfsemi og mannúðarstörf.

1. gr.
Félög og félagasamtök, sem eru fasteignareigendur í 
Kópavogi, og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfsemi 
sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, 
íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfssemi og 
mannúðarstörf, eiga þess kost að sækja um styrki til 
greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.
Ekki er um að ræða styrki til greiðslu á fasteignatengdum 
gjöldum, svo sem vegna sorphirðu, vatnsnotkunar o.s.frv. 

2. gr.
Nú eru fasteignir þær sem um ræðir í 1. gr. jafnframt 
notaðar til annarra nota en að fram greinir og skal þá 
styrkur veittur í réttu hlutfalli við slík not.

3. gr.
Sækja skal um styrki til bæjarráðs skv. ofansögðu á þar til 
gerðum eyðublöðum sem liggja frammi á bæjarskrifstofu 
ásamt þeim fylgigögnum sem þar kann að verða beðið 
um hverju sinni. Bæjarráð getur og óskað frekari gagna 
en þar er beðið um, telji ráðið að slíkt kunni að vera 
nauðsynlegt við mat á umsóknum.

4. gr.
Auglýst skal í janúar ár hvert eftir umsóknum um styrki 
til greiðslu fasteignaskatts. Við það skal miðað að 
frestur til að skila inn umsóknum sé einn mánuður og 
að úthlutun og greiðslu styrks sé lokið mánuði eftir að 
umsóknarfrestur er liðinn. Meginreglan skal vera sú að 
þær umsóknir einar séu gildar sem berast innan tilsetts 
umsóknarfrests og uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í 
auglýsingu.

5. gr.
Bæjarráð Kópavogs í umboði bæjarstjórnar móttekur 
og afgreiðir umsóknir skv. reglum þessum. Tilkynna 
skal öllum umsækjendum skriflega um afgreiðslu 
styrkumsóknar og hvenær styrkur kemur til greiðslu, ef 
hann er veittur.

6. gr.
Sætti aðili sig ekki við afgreiðslu bæjarráðs á umsókn 
getur hann óskað eftir endurupptöku máls skv. 24. gr. 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
 

Reglur þessar, sem samþykktar eru í bæjarstjórn 
Kópavogs, eru settar með heimild í lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 með síðari 

breytingum og með vísan til 7. gr. í reglugerð um 
fasteignaskatt nr. 1160/2005.

Í ár eiga umsóknir að berast fyrir 6. mars nk.
Umsóknareyðublöð eru aðgengileg á vef 

Kópavogsbæjar: www.kopavogur.is

Bæjarritari

Reglur um styrkveitingar 
til félaga- og félagasamtaka

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Um það bil 400 krakk ar komu 
sam an í fé lags mið stöð inni Mekka 
í Hjalla skóla í byrj un árs á nýárs
ball. Fram koma krakk anna var 
til mik ill ar fyr ir mynd ar en ball ið 
stóð í þrjá tíma.

Mik ið er framund an á fé lags mið
stöðv un um í Kópa vogi en síð asta 
mið viku dag fór fram söng keppni 
ÍTK í Saln um í Kópa vogi en sig ur
veg ari þeirr ar keppni kepp ir fyr ir 
hönd fé lags mið stöðv anna í Kópa
vogi á Söng keppni Sam fés sem fram 

fer í Laug ar dals höll 20. og 21. febr
ú ar nk.

Sköp un ar dag ur inn er 18. febr ú ar 
nk. og fer fram í einni fé lags mið stöð
inni. Sköp un ar dag ur inn er keppni 
milli fé lags mið stöðv anna í mynd list, 
tón list, hönn un, ljóða gerð, stutt
mynda gerð o.fl,.en heild ar stiga fjöldi 
sker í lok in úr um hvaða fé lags mið
stöð er sig ur veg ari. Það er því ým is
legt að ger ast í fé lags mið stöð un um 
á næst unni, þar rík ir svo sann ar lega 
eng in logn molla.

Frá bært stuð var á nýárs balli fé lags mið stöðv anna sem hald ið var í 
Mekka í Hjalla skóla.

Nýárs ball fé lags
mið stöðv anna var 
al gjört æði

Þau hjónin Linda Jörundsdóttir og Guðmundur Gísli Geirdal útgerðar-
maður hafa opnað Fiskbúðina Freyju að Bakkabraut 6 þar sem þau 
bjóða splunkunýjan fisk af línubátnum þeirra Gísla KO 10. Á mynd-
inni eru þær Linda Jörundsdóttir verslunareigandi og Valgerður 
Jóndóttir starfsmaður Freyju ásamt Ágústi Þórhallssyni verkfræðingi 
sem mættur var í verslunina til að ná sér í úrvals fisk í soðið.



Ant on Helgi Jóns son rit höf
und ur hlaut Ljóð staf Jóns úr 
Vör fyr ir ljóð sitt „Ein söng ur án 
und ir leiks“ í ár legri ljóða sam
keppni lista og menn ing ar ráðs 
Kópa vogs. Ant on Helgi er sjö
undi hand hafi verð laun anna 
frá stofn un sam keppn inn ar árið 
2002. Verð launa af hend ing in fór 
fram við há tíð lega at höfn í Saln
um, Tón list ar húsi Kópa vogs, að 
kvöldi af mæl is dags Jóns úr Vör, 
21. jan ú ar sl.

„Skáld ið beit ir takt fastri hrynj
andi og næst um þrá hyggju kennd
um end ur tekn ing um til að und ir
strika djúpa ang ist ljóð mæl anda,“ 
seg ir með al ann ars í rök stuðn ingi 
dóm nefnd ar fyr ir vali henn ar á 
vinn ings ljóð inu.

Ant on Helgi er jafn framt höf
und ur ann ars af tveim ur ljóð um 
sem dóm nefnd veitti sér staka við
ur kenn ingu og nefn ist „Vor ganga 
í Döl um“. Ljóð um er skil að inn 
í sam keppn ina und ir dul nefni 
og vissi dóm nefnd ekki fyrr en 
af lokn um störf um henn ar hver 
hefði ort þau. Auk Ant ons Helga 
hlaut Dav íð Hjálm ar Har alds son 
ljóð skáld á Ak ur eyri sér staka við
ur kenn ingu fyr ir „Við strák arn ir“ 
en hann hlaut einnig við ur kenn
ingu í fyrra.

Dóm nefnd skip uðu Sig þrúð ur 
Gunn ars dótt ur bók mennta fræð
ing ur, for mað ur, og rit höf und arn ir 

Ingi björg Har alds dótt ir og Þór ar
inn Eld járn. Dóm nefnd in komst 
að ein róma nið ur stöðu.

Þetta er í átt unda sinn sem 
lista og menn ing ar ráð Kópa vogs 
stend ur fyr ir ljóða sam keppni 
þess ari en hug mynd in er upp
haf lega kom in frá fé lög um úr Rit
list ar hópi Kópa vogs. Um 300 ljóð 
bár ust í keppn ina. Sig ur veg ar inn 
fær 500 þús und króna pen inga
verð laun og verð launa grip inn, 
Ljóð staf Jóns úr Vör, áletrað an 
með nafni sínu til varð veislu í eitt 
ár auk eign ar grips sem Sig mar Ó. 

Mar íus son gull smið ur hann aði. 
Höf und ar hinna ljóð anna tveggja 
fá hvor um sig 150 þús und króna 
verð laun. Ant on Helgi Jóns son 
fædd ist í Hafn ar firði 15. jan ú ar 
1955 en flutti tólf ára til Reykja
vík ur og hef ur ver ið bú sett ur þar 
lengst af æv inn ar. Ant on gaf út 
sína fyrstu ljóða bók árið 1974 en 
síð an hafa kom ið frá hans hendi 
fjór ar bæk ur með kveð skap, sein
ast lim ru kver ið „Hálf gerð ir englar 
og all ur fjand inn“, árið 2006.

Hér fylg ir verð launa ljóð ið.
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Mynd in í síð asta blaði er tal
in tek in af skrúð göngu í Bröttu
brekku við Víg hóla stíg hinn 17. 
júní á ár un um 19571959, sem 
skát ar leiða. 

Lengst til hægri stend ur Frið
rik Har alds son skáta for ingi og 
við hlið hans son ur hans Finn ur 
Frið riks son. Fremst í göng unni 
t.v. er Trausti Trausta son er bjó 
að Hlíð ar hvammi 9 t.v. aft an við 
hann er Mar grét sem vann á póst
húsi bæj ar ins og bjó við Kópa
vogs braut, t.h. aft an við Trausta 
er Berg þóra Skúla dótt ir er starf aði 
í SPK á tíma bili. Fremst í göng unni 
t.h. er Bolli.

Bíll inn á mynd inni er rússa
jeppi, gamli lög reglu bíll inn í Kópa
vogi sem Ingi berg ur Sæ munds son 
(bróð ir Sveins Sæ munds son ar) 
lög reglu þjónn ók. Stór svan ur er 
þarna dreg inn á vagni og mun 
hann hafa ver ið sett ur á flot á 

tjörn inni í Hlíð ar garði.
En nú biðj um við líka um upp

lýs ing ar af þess um spræku mönn
um sem eru í grunni húss sem er 
byrj að er að reisa. Hvaða menn 
eru þetta, hvar eru þeir, þ.e. hvaða 
hús eru þeir að reisa? Vin sam lega 
kom ið öll um upp lýs ing um sem 
þið búið yfir til Hrafns Svein bjarn
ar son ar, hér aðs skjala varð ar á 
Hér aðs skjala safni Kópa vogs að 
Hamra borg 1, eða í síma 5444710. 
Einnig má senda upp lýs ing ar á 
net fang ið hrafns@kopa vog ur.is 

A F  H Á L S I N U M

Hver? Hvar? Hvenær?

AntonHelgihlaut
LjóðstafJónsúrVör2009

AntonHelgiJónssonmeðLjóðstafJónsúrVörásamtGunnariI.Birg
issyni bæjarstjóra og Sigurrósu Þorgrímsdóttur, formanni lista og
menningarráðsKópavogs.

Einsönguránundirleiks
Röð in við kass ann er löng og hún leng ist.
Hún leng ist og leng ist. Ég bíð og ég bíð. 
Mér hitn ar í kinn um. Það er kom ið að mér. 
Það er fólk fyr ir aft an. Það bíð ur og bíð ur. 
Hel vít is stelp an. Það er ekki heim ild. 
Ég lít ekki um öxl. Ég veit að það sér mig. 
Það er ekki heim ild. Það þekk ir mig eng inn. 

Það þekk ir mig eng inn. Það er kom ið að mér.
Ég ætla að ferð ast. Ég bíð og ég bíð. 
Dansa frá mér vit ið á karni vali í Ríó. 
Gant ast við norð ur ljós alls ber í potti.
Syndi með höfr ung um. Reyki hass.
Hel vít is stelp an. Það er ekki heim ild.

Það er ekki heim ild. Ég lít ekki um öxl.
Mæti í út hverfri peysu. Set ilj ar í sand inn.
Mér hitn ar í kinn um. Mín fró un er núna.
Fæ bréf í pósti frá öðr um en banka.
Það bíð ur og bíð ur. Ég bíð og ég bíð.

Ég bíð og ég bíð. Það er kom ið að mér.
Ég næ sátt um við líf mitt. Það bíð ur og bíð ur. 
Ég reið ist og öskra. Það er ekki heim ild.
Loks segi ég: Nei. Mér hitn ar í kinn um.

Mér hitn ar í kinn um. Hel vít is stelp an.
Finn hand leggi hlýja um háls minn að nýju.
Það skrjáfar í poka. Ég lít ekki um öxl.

Ég lít ekki um öxl. Það er fólk fyr ir aft an.
Mér hitn ar í kinn um. Það er kom ið að mér.

Það er kom ið að mér. Ég bíð og ég bíð.

Und an far in ár hef ur Bóka safn 
Kópa vogs stað ið fyr ir er inda röð 
með hækk andi sól. Fjall að hef ur 
ver ið um trú mál, furð ur og ást
ina. Nú á að létta fólki lund og 
fjalla um húmor og fyndni. Þetta 
verða fjög ur er indi, hald in viku
lega á fimmtu dög um og hefj ast  
kl. 17:15 í Kórn um á fyrstu hæð 
Bóka safns ins. Feng ið hef ur ver ið 
skemmti legt fólk til að fjalla um 
efn ið frá ólík um sjón ar horn um.

Fyrsta er ind ið var í gær, 5. 
febr ú ar, en þá flutti Ásta Valdi
mars dótt ir yf ir lits er indi um gildi 
húmors og fyndni, hvaða áhrif 
það hef ur á lík ama og sál og 
hvern ig við get um bætt líf okk ar 
með slík um skemmti leg heit um. 
Ásta hef ur hald ið hlát ur nám skeið 
og þekk ir vel hversu bæt andi 
áhrif hlát ur og létt leiki get ur haft.

12. febr ú ar tal ar Auð ur Har alds 
um “kvenna”húmor og ann an 
húmor. Auð ur er löngu lands þekkt 
fyr ir orð heppni og skorðin orð an 

mál flutn ing. Hún varð fyrst þekkt 
fyr ir skáld sög ur sín ar sem auð
vit að eru til út láns á Bóka safn inu, 
Einnig hef ur hún skrif að pistla í 
dag blöð.

19. febr ú ar ætl ar Bjarni Harð
ar son að tala um ís lenska fynd
ni, sem hann hef ur kynnt sér frá 
unga aldri. Bjarni var til skamms 
tíma þing mað ur, en var lengi rit
stjóri og eig andi Sunn lenska 
frétta blaðs ins. Hann hef ur vak ið 
at hygli fyr ir blaða grein ar sín ar 
og blogg og hef ur nú ný lega gef ið 
þær út á bók. Hann rek ur eig in 
bóka búð á Sel fossi, Sunn lenska 
bóka kaff ið.

26. febr ú ar kem ur svo sr. Hjálm

ar Jóns son dóm kirkju prest ur og  
slær botn in í er inda röð ina með 
því að tala um Gam an og al vöru. 
Hjálm ar er löngu lands þekkt ur 
fyr ir smelln ar vís ur, en einnig 
blaða grein ar. Hann hef ur set ið á 
al þingi eins og Bjarni, en ekki fyr ir 
sama flokk.

Þess ar sam kom ur eru byggð ar 
þannig upp að fyrst eru er ind in 
flutt en síð an er gest um frjálst að 
spyrja fyr ir les ara og oft skap ast 
fjörug ar og skemmti leg ar um ræð
ur. Að gang ur er ókeyp is og all ir 
vel komn ir. Það er von þeirra sem 
að þessu standa að efn ið geti létt 
fólki líf ið á tím um sem eru mörg
um erf ið ir nú um stund ir.

Húmorinníhávegumíbókasafninu
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Kópa vogs bær hef ur gert þjón
ustu samn ing við Sig öldu ehf. um 
rekst ur leik skóla við Að al þing í 
Kópa vogi. Að al þing verð ur um 
120 barna leik skóli sem gert er 
ráð fyr ir að taki til starfa í febr ú
ar eða mars nk. Starfs menn verða 
25 til 30 tals ins þeg ar hann hef ur 
að fullu tek ið til starfa og þetta 
verð ur reyk laus vinnu stað ur. Sig
alda ehf. er fyr ir tæki sem hjón in 
Guð rún Alda Harð ar dótt ir leik
skóla kenn ari og Sig urð ur Þór Sal
vars son blaða mað ur stofn uðu í 
nóv em ber árið 2008. 

Meg in mark mið og til gang ur fyr ir
tæk is ins er rekst ur leik skóla, rann
sókn ar og fræðslu starf semi auk 
út gáfu og miðl un ar ým iss kon ar. 
Guð rún Alda verð ur jafn framt leik
skóla stjóri en hún hef ur ára tuga 
reynslu og víð tæka mennt un í leik
skóla starfi og kennslu leik skóla
kenn ara. Nafn eign ar hald fyr ir tæk is 
þeirra hjóna er mynd að úr nöfn um 
þeirra.

Rekstr ar að il  ar leggja mik
inn metn að í leik skóla starf ið og 
áforma að stuðla að ým iss kon
ar ný breytni. Þau Guð rún Alda og 
Sig urð ur Þór voru spurð hvort 
ákvörð un um að sækja um leik skól
ann hefði átt sér lang an að drag
anda.

Guð rún Alda seg ir ekki svo vera 
en þeg ar bygg ing leik skól ans hófst 
hafi það ekki ver ið hug mynd bæj
ar stjórn ar Kópa vogs að bjóða 
rekst ur hans út. Guð rún Alda var 
þá milli vita, var leik skóla ráð gjafi 
hjá Reykja vík ur borg en í sept em
ber mán uði sl. ákvað Reykja vík ur
borg að sam eina ráð gjaf ana aft ur 
á mennta sviði og Guð rún Alda var 
önn ur þeirra sem ekki fékk áfram
hald andi ráðn ingu sem leik skóla
ráð gjafi þrátt fyr ir að hún hefði 
meiri mennt un en sum ar þeirra 
sem héldu áfram. Þá var hún ein
nig ný bú in að segja stöðu sinni 
lausri sem dós ent við Há skól ann á 
Ak ur eyri og hugð ist sinna dokt ors
námi sem hún stund ar.

Starfsmennáýmsumaldri
meðfjölbreyttamenntun

Það sem skipti hins veg ar sköp
um um að til boð Guð rún ar Öldu 
og Sig urð ar Þórs um rekst ur leik

skól ans við Að al þing varð að veru
leika, var gam all draum ur.

,,Ég og vin kona mín, Sig ríð
ur Síta, gerð um til boð í leik skóla 
í Kópa vogi fyr ir nokkrum árum 
svo við átt um grunn inn að náms
skránni og við Sig urð ur gát um því 
sett sam an um sókn á nokkrum 
dög um, sem við skil uð um svo inn. 
Um sókn in var ein af fjór um. Við 
átt um lægsta til boð ið,” seg ir Guð
rún Alda.

,,Bygg ing leik skól ans er langt 
kom in,” seg ir Sig urð ur Þór. ,,Við 
fáum hús ið af hent 1.mars nk. en 
þeir segj ast ætla að láta okk ur 
hafa ein hvern hluta húss ins fyrr. 
Þetta verð ur 120 barna leik skóli en 
við ger um ekki ráð fyr ir að þarna 
verði orð ið fullt af börn um fyrr 
en í haust. Við höf um aug lýst eft ir 
starfs fólki og höf um feng ið mjög fín 
við brögð. Þetta er öfl ug ur og kraft
mik ill hóp ur sem hef ur sótt um, og 
fólk á ýms um aldri, ekki bara ungt 
fólk eins og var áður en krepp an 
skall á. Þarna verð ur m.a. fólk með 
ým iss kon ar há skóla mennt un, þó 
að al lega leik skóla kenn ara mennt un, 
en einnig lista menn, textil hönn uð
ur, inn an hús arki tekt, ljós mynd ari, 
svo hóp ur inn er mjög breið ur. Það 
er mik ill kost ur. Við feng um einnig 
svo margr ar um sókn ir að við gát
um val ið úr.”

ÍandaReggioEmilia
stefnunnar

Leik skól inn verð ur rek in í anda 
ítölsku Reggio Em il ia stefn unn ar 
og seg ir Guð rún Alda að leik skól
ar rekn ir í anda þeirr ar stefnu séu 
samt mjög mis mun andi. ,,Við verð
um með öfl ugt upp lýs inga tækni
nám en einmitt á því sviði finnst 
mér að höf uð borg ar svæð ið hafi 
stað ið sig slæ lega. Ak ur eyri er þar 
langt á und an. Við verð um með 
vís inda smiðju fyr ir börn in allt frá 
eins árs aldri, m.a. verð ur unn ið 
með stærð fræði verk efni við hæfi, 
ljós og skugga o.fl. Það verð ur ekki 
mik ið um hefð bund in leik föng en 
mik ið af efni fyr ir börn in til að leika 
sér með, t.d. end ur nýt an legu efni 
sem höfð ar til sjálf bærr ar þró un ar. 
Þetta skerp ir sköp un ar gleði barn
anna.

Við mun um tölu vert höfða til 

vald efl ing ar sem er m.a. það sem 
ég er að vinna með í mínu dokt ors
námi. Vald efl ing tákn ar m.a. það að 
hafa áhrif á líf sitt sem nýt ist bæði 
í starfi með börn un um, með starfs
mönn um og einnig með for eldr um 
barn anna. Þannig geta for eldr ar 
haft áhrif á það sem er að ger ast í 
lífi barna þeirra í leik skól an um.”

Þau Guð rún Alda og Sig urð ur Þór 
segja að í skól an um verði ákveð in 

mat ar menn ing en all ur mat ur í leik
skól an um verð ur unn in frá grunni, 
ekki verð ur um að keypt ar, unn ar 
mat vör ur, held ur að al lega byggt á 
holl ustu og hrein leika þar sem hrá

efn ið er unn ið frá grunni. Ráð inn 
hef ur ver ið mað ur sem hef ur feng
ið sitt upp eldi í elda mennsk unni 
hjá meist ara kokkn um Frið riki V. á 
Ak ur eyri.
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Þjónustusamningurvið
Sigölduehf.umrekstur
leikskólaviðAðalþing

Við undirritun þjónustusamningsins á bæjarskrifstofum Kópavogs.
Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs, og Gunnar Ingi Birgisson
bæjarstjóriskrifuðuundirsamninginnfyrirhöndKópavogsbæjarog
hjónin Guðrún Alda Harðardóttir og Sigurður Þór Salvarsson fyrir
höndSigölduehf.
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FÆST Í N
ÆSTU

BÓNUSVERSLUN

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í 
samræmi við 4. mgr. 5. gr. l. nr. 4/1995 að lækka 

eða fella niður fasteignaskatt hjá tekjulitlum 
elli- og örorkulífeyrisþegum

Veittur er afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og 
örorkulífeyrisþega sem búa í eigin íbúð. Miðast afslát-

turinn við eftirfarandi tekjumörk liðins árs:

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 2.400.000 krónur.

Hjón með heildarárstekjur allt að 3.300.000 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 

2.400.001 - 2.800.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 

3.300.001 - 3.730.000 krónur.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 

2.800.001 - 3.050.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 

3.730.001 - 4.430.000 krónur.

Nú við álagningu fasteignagjalda 2009 er afslátturinn 
reiknaður vélrænt skv. upplýsingum RSK um álagningu 
skatta vegna tekna ársins 2007.  Í haust þegar staðfest 
skattframtal liggur fyrir vegna tekna ársins 2008 verður 

afsláttur endurskoðaður og leiðréttur.

Frekari upplýsingar veitir innheimtudeild 
Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð, sími 570 1500, 

netfang: thjonustuver@kopavogur.is

Bæjarritari

Fasteignaskattur hjá 
tekjulitlum elli- og 

örorkulífeyrisþegum



Íbú ar í Kópa vogi urðu 30 þús
und tals ins 10. jan ú ar sl. þeg ar 
Jó hann esi Kr. Krist jáns syni og 
Brynju Gísla dótt ur í Galta lind 
fædd ist son ur. 

Af því til efni heim sóttu Gunn ar 
I. Birg is son bæj ar stjóri og Ómar 
Stef áns son, for mað ur bæj ar
ráðs, fjöl skyld una 26. jan ú ar sl. 
og af hentu svein in um skjal og 
smekk til vitn is um að hann sé 30 
þús und asti íbú inn í bæn um. Auk 
þess var drengn um fært tann fé 
sem nem ur 1 krónu á hvern íbúa, 
þ.e. 30.000 krón ur. For eldr un um 
var færð ur blóm vönd ur. Dreng
ur inn á þrjú hálf systk ini í föð ur
ætt. Móð ir in, Brynja, er upp al in í 
Selja hverf inu í Reykja vík en flutti í 
Kópa vog 2005. Fað ir inn, Jó hann es 
Kr. Krist jáns son, er fædd ur á Ingj
alds sandi við Ön und ar fjörð, hef ur 
átt þar heima sem og í Garða bæ 
áður en hann flutti í Kópa vog. 
Þau Brynja og Jó hann es segj ast 
hvergi ann ars stað ar vilja búa en 
í Kópa vogi.

Krist ín Her manns dótt ir fædd ist 
17. febr ú ar 1998, og var 20 þús
und asti Kópa vogs bú inn. Þá ver
andi bæj ar stjóri, Sig urð ur Geir dal, 
heim sótti hana og for eldra henn ar 
og færði þeim stað fest ingu á því. 
For eldr ar henn ar eru Matt hild ur 
R. Krist jáns dótt ir og Her mann Ingi 
Vil mund ar son, en fjöl skyld an býr 
að Víði grund 39 í Kópa vogi. Krist
ín á eldri bróð ir, Guð mund Há kon 
sem er 16 ára. Krist ín er nem andi 
í Snæ lands skóla en í tóm stund um 
er hún í hesta mennsku, fim leik
um og fót bolta og hún á hund, 
Labrador Border Coll ie, sem hún 
er að þjálfa.
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ÞrítugþúsundastiKópavogs
búinnfæddist10.janúarsl.

Sjálf boða lið ar Kópa vogs deild
ar Rauða kross ins í verk efn inu 
,,Föt sem fram lag” prjóna og 
sauma ung barna föt fyr ir börn í 
neyð í Malaví. Þó að Malaví sé 
vissu lega á suð læg um slóð um 
get ur sums stað ar orð ið kalt á 
kvöld in og á nótt unni, sér stak
lega við fjall lendi. Sjálf boða lið
arn ir pakka þess um ung barna
föt um reglu lega í þar til gerða 
fata pakka en í hverj um slík um 
pakka er prjón uð peysa, teppi, 
sokk ar, bl eyju bux ur og húfa auk 
hand klæð is, taubl eyja, treyja og 
buxna. 

Á síð asta ári sendu sjálf boða
lið arn ir frá sér 640 pakka og í 
nóv em ber síð ast liðn um var þeim 
dreift, ásamt pökk um frá öðr um 
deild um, til mæðra með lít il börn 
í Chira dzuluhér aði í Malaví und ir 
stjórn mala víska Rauða kross ins.

Í hinu mán að ar lega prjóna kaffi 
sem hald ið var í sjálf boða mið stöð 
deild ar inn ar í síð ustu viku kom 
full trúi frá al þjóða sviði Rauða 
kross Ís lands og sagði frá dreif
ing unni og við brögð um mæðr
anna við að fá pakk ana. Þær voru 
hæstá nægð ar með að fá þess ar 

góðu gjaf ir frá Ís landi og voru 
þakk lát ar fyr ir stuðn ing inn.

Aida var ein mæðr anna sem 
fékk pakka fyr ir son sinn Far is. 
Með stóru brosi sagði hún Rauða 
kross starfs manni að hún væri 
mjög ánægð með pakk ann sem 
hún fékk. Aida þén ar um þrjá 
Banda ríkja dali á mán uði við garð
vinnu en það myndi kosta hana 
heil mán að ar laun að kaupa not að
an bol á mark að in um á staðn um.

Það er óhætt að segja að það 
hafi ver ið sjálf boða lið un um 
í prjóna hópi deild ar inn ar mik il 
hvatn ing að heyra við brögð in við 
pökk un um sem þeir sendu frá sér. 
Þörf in er greini lega fyr ir hendi og 
prjóna hóp ur inn er stað ráð inn í 
að halda áfram kraft miklu starfi 
sínu og sinna þess ari þörf. Þeir 
sem hafa áhuga á að taka þátt í 
verk efn inu geta haft sam band við 
Kópa vogs deild í síma 5546626 
eða með tölvu pósti á kopa vog ur@
redcross.is.

Fatapakkarfrá
sjálfboðaliðum
Kópavogsdeildar
afhentiríMalaví

ÚTSALA

Triumph sundbolir og 
bikini í úrvali.

Hamraborg 7 • 200 Kópavogur
Sími: 564 0035.

Gengið inn frá Hamrabrekku.  
www.aquasport.is

Mæður ásamt börnum sínum í Malaví fagna fatapökkum frá Kópa
vogi.

F.v.ÓmarStefánsson, JóhannesKr.Kristjánsson,drengur Jóhannes
son, BrynjaGísladóttir og Gunnar I. Birgissonþegar fjölskyldanvar
heimsóttnýverið.

Kristín Hermannsdóttir, 20 þús
undasti Kópavogsbúinn, með
drengJóhannessonífanginusem
er30þúsundastiKópavogsbúinn.

Kópavogsbúar 
athugið!

Veittur er 5% 
staðgreiðsluafsláttur

ef fasteignagjöldin í heild eru 
greidd 16. febrúar nk. eða fyrr.

Hægt er að ganga frá staðgreiðslu 
gjalda með því að draga 5% frá 
heildarálagningu gjaldanna og 
leggja inn á banka: 0130-26-74, 

kt. 700169 3759.

Frekari upplýsingar veitir 
innheimtudeild Kópavogsbæjar, 

Fannborg 2, 1. hæð, sími 570-1500, 
netfang: thjonustuver@kopavogur.is.

Bæjarritari
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Það var árið 1992 sem Mart
einn Sig ur geirs son, nú ver 
andi hand hafi tit ils ins „Eld
hugi árs ins“ hjá Rótaryklúbbi 
Kópa vogs,  hóaði sam an nok
krum fé lög um sín um í árs lok, 
alls um 10 manns. Hóp ur inn 
hef ur hittst síð an, lít ið breytt
ur, á sama tíma ár hvert. 

Til gang ur inn er að gæða 
sér á jóla síld inni og ef til vill 
ein hverj um öðr um völd um 
af göng um frá jól um. Að sjálf
sögðu líka, að hitta góða fé laga 
til að ræða það mark verð asta 
sem ein kenndi lið ið ár og velta 
fyr ir sér hvað það nýja muni 
bera í skauti sínu.  Fljót lega 
fóru menn að keppa í spá
mennsku með því að segja fyr ir 
um ákveðna við burði kom andi 

árs.  Spáð er t.d. fyr ir um tíð ar
far spá dags ins næsta ár, helstu 
úr slit í íþrótt un um, póli tík ina 
og svo get ur hver og einn sagt 
fyr ir um eitt hvað ann að  en 
það sem var á spurn inga blað
inu. Þetta kalla fé lag arn ir „plott 
árs ins“. Sá sem best um ár angri 
nær hverju sinni hlýt ur sæmd
ar heit ið „Spá mað ur árs ins“ og 
fylg ir því veg leg eft ir lík ing af 
stytt unni sem keppt er um í 
HM í knatt spyrnu karla.

Sem dæmi um góð plott 
má nefna þeg ar einn sagði 
ná kvæm lega fyr ir um það þeg
ar Þing valla prest in um var 
skipt út svo séra Heim ir, þá ver
andi út varps stjóri, kæm ist að 
þar en allt var það gert til að 
rýma fyr ir Mark úsi Erni í stól 

út varps stjóra. Ann ar sá fyr ir 
Suð ur lands skjálft ann árið 2000 
og nú síð ast lýsti einn furðu 
ná kvæm lega öll um hróker ing
um í borg ar stjórn Reykja vík ur.

Spá mað ur  síð ast árs var eini 
ut an bæj ar mað ur inn í hópn um, 
Teit ur Berg þórs son kenn ari, 
en hann hafði al gera yf ir burði 
í spurn ing um sem tengj ast 
íþrótt um, en hann er þó raun
ar yf ir lýst ur antisportisti. Fyr ir 
árið 2009 voru flest ir sam mála 
um að kos ið verði til Al þing is 
í vor  en ann að vildi hóp ur inn 
ekki gefa upp að svo stöddu 
vegna banka leynd ar.

Jólasíldarhópurinn
útnefnirspámannársins

Hinir vísu spámenn sem hafa hist sl. 17 ár. Fremstur er forsprakkinn
Marteinn Sigurgeirsson. Í 2. röð eru Gunnar Leó Gunnarsson,BjarniHarð
arson,EiríkurPállEiríksson,SigurðurÞorsteinssonogSkaftiÞ.Halldórsson.
Í3. röðeruÞórðurSt.Guðmundsson,TeiturBergþórsson,spámaðurársins
2008,ogEinarB.Sveinsson.
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Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Sigurvegarnir,HarpaÓskogGlódísPerlaíIgló.

Söng keppni ÍTK fór fram í 
Saln um í Kópa vogi í síð ustu viku 
en þrjár efstu fé lags mið stöðv
arn ar í þeirri keppni keppa  fyr
ir hönd fé lags mið stöðv anna í 
Kópa vogi á Söng keppni Sam fés 
sem fram fer í Laug ar dals höll 
20. og 21. febr ú ar nk. 

Kepp end ur komu frá öll um 
fé lags mið stöðv un um nema þeir
ri yngstu, Kúl unni í Hörðu valla
skóla, en elstu nem end ur þar eru 
í 8. bekk en verða ör ugg lega með 
þeg ar þar er kom inn 10. bekk ur. 
Fé lags mið stöðv arn ar eru 10 tals
ins.

Í fyrsta sæti voru kepp end ur 

frá fé lags mið stöð inni Igló í Snæ
lands skóla en þær Harpa Ósk 
Björns dótt ir og Gló dís Perla Vigg
ós dótt ir fluttu duet með eig in 
und ir leik á kassagít ara. Í 2. sæti 
var Edda Mar grét Er lends dótt ir 
frá frá fé lags mið stöð inni Þebu í 
Smára skóla  sem flutti ítalskt 
lag með ís lensk um texta eft ir 
hana sjálfa. Í 3. sæti varð Lauf
ey Jó hanns dótt ir frá fé lags mið
stöð inni Dimmu í Vatns enda skóla 
sem flutti róm an tískt ást ar ljóð við 
und ir leik Ás geirs Þórs Ei ríks son ar 
á kassagít ar. Dans ar ar í at rið inu 
voru El ísa bet Metta Ás geirs dótt ir 
og Þor kell Jóns son.

StelpnadúettúrIgló
vannglæsilega
SöngkeppniSamfés

Lið Mennta skól ans í Kópa
vogi pakk aði liði Mennta skól
ans á Laug ar vatni sam an í fyrstu 
um ferð Gettu bet ur í vet ur, unnu 
2915. 

Í ann ari um ferð mætti MK liði 
Verk mennta skól ans á Ak ur eyri 
sem rétt marði Fjöl brauta skóla 
Snæ fell inga í fyrstu um ferð inni 
svo ekki virt ist erfitt að spá fyr
ir um úr slit þeirr ar viður eign ar. 
MKlið ið, sem skip að er þeim 
Ingva Þór Sæ munds syni, Bjarna 
Þór Sig ur björns syni og Herði Inga 
Gunn ars syni, náðu 17 stig um úr 
hraða spurn ing um en Ak ur eyr ing
ar virt ust ánægð ir með að ná 9 
stig um. Nýr stjórn andi keppn inn
ar, Eva Mar ía Jóns dótt ir, var mjög 
stressuð í þess um hraða spurn
ing um og hefðu lið in ef laust get að 
náð inn 1 til 2 spurn ing um í við bót 
hefði hún hald ið ró sinni. Í bjöllu
spurn ing un um sigu Kópa vogs bú
ar svo enn lengra fram úr, náðu 
9 stig um gegn 3 stig um VMA. 14 
stiga sig ur MKinga, 2612, var í 
höfn sem virð ast mjög sterk ir í ár 
og gætu hæg lega far ið í und an úr
slit. Lið MK hef ur einu sinni bor ið 
sig ur úr být um í Gettu bet ur, það 
var árið 1989.

Sig ur veg ar ar síð asta árs, og 
alls 11 sinn um í keppn inni, lið 
Mennta skól ans í Reykja vík, er 
ekki árenni legt frek ar en fyrri dag
inn. MR vann lið Fjöl braut ar skóla 
Vest ur lands í fyrstu um ferð 3215 
og síð an vann MR lið Fjöl brauta
skól ans í Breið holti 2813.

Í 8liða úr slit, sem fram fara í 
Rík is sjón varp inu og hefj ast laug

ar dag inn 21. febr ú ar, eru lið MR, 
Mennta skól ans við Hamra hlíð, 
Mennta skól ans á Eg ils stöð um, 
Kvenna skól ans í Reykja vík, MK, 
Fjöl braut ar skóla Suð ur nesja, 
Versl un ar skóla Ís lands og Borg
ar holts skóla. Úr slita viður eign
in verð ur laug ar dag inn 4. apr íl. 
Dreg ið var í gærkvöldi, 5. febr ú ar, 
í Kast ljósi RÚV.

Gettu bet ur:

MKí8-liðaúrslitin

ÞessirstrákarskipaliðMKíGettubeturáþessumvetri.F.v.:Hörður
IngiGunnarsson,IngviÞórSæmundssonogBjarniÞórSigurbjörnsson.

GKGfæraðstöðuíKórnumtilgolfæfinga
Kópa vogs bær hef ur ger t 

samn ing um af not af æf inga hús
næði í fjöl nota hús inu Kórn um í 
Valla kór 14 í Kópa vogi við Golf
klúbb Kópa vogs og Garða bæj ar 
(GKG). 

GKG fær til af nota hús næði 
í sal á 1. hæð und ir stúku til               
gol fæf inga. Rým ið er í nyrðri enda 
mann virk is ins, u.þ.b. 400 m2 að 
stærð. Hús næð ið er full frá geng ið 
með teppa lögðu gólfi. GKG hef ur 
nú þeg ar inn rétt að það með pútt
flöt, vipp að stöðu og höggæf inga
svæði.

„Ég óska klúbbn um góðs     
geng is og vona að þessi að staða 
hjálpi til við að fjölga titl um,“ 

sagði Gunn ar I. Birg is son bæj ar
stjóri við form lega af hend ingu á 
að stöð unni í Kórn um. Þeir Ómar 
Stef áns son, for mað ur bæj ar ráðs, 
og bæj ar stjóri und ir rit uðu samn
ing inn fyr ir hönd Kópa vogs bæj
ar og Guð mund ur Odds son, for
mað ur GKG, og Ólaf ur E. Ólafs

son, fram kvæmda stjóri GKG, fyr ir 
hönd fé lags ins.

„Bæj ar bú ar eru vel komn ir hing
að í Kór inn til okk ar svo fremi sé 
til laus tími,“ sagði Guð mund ur 
Odds son. „Þetta hús næði gef ur 
okk ur ekki síst feikn ar lega mögu
leika í þágu aldr aðra og grunn
skóla barna því að við vilj um nýta 
það sem best.“

Samn ing ur inn gild ir til ára móta 
og fram leng ist sjálf krafa um eitt ár 
í senn nema far ið sé fram á end ur
skoð un hans með a.m.k. eins mán
að ar fyr ir vara. Að stað an í Kórn um 
er opin öll um fé lags mönn um GKG 
þeim að kostn að ar lausu en skráð
ir fé lag ar eru 1558 tals ins.

Skrifaðundir.
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AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod.is

Átta ára nem end ur í Kópa vogs
skóla og eldri borg ar ar í fé lags
mið stöð inni Gjá bakka í Kópa
vogi hafa sam ein að krafta sína 
og gef ið út ljóða bók. Und an far in 
ár hef ur nú ver andi 3. bekk ur í 
Kópa vogs skóla far ið reglu lega 
í heim sókn til eldri borg ara á 
Gjá bakka, sung ið fyr ir gesti þar 
og tek ið þátt í leik fimi tím um. 
Eldri borg ar ar hafa end ur gold ið 
heim sókn ir þeirra og tek ið þátt í 
ýms um við burð um hjá bekkn um 
og kennslu stund um.

Ragna Sig urð ar dótt ir kenn ari 
og Sig ur björg Björg vins dótt ir, 
yf ir mað ur fé lags starfs ins á Gjá
bakka, hafa lagt drög að út gáfu 
fram an greindr ar ljóða bók ar sem 
unn in verð ur í sam starfi nem enda 
og gesta á Gjá bakka. Nem end ur 
vinna nú hörð um hönd um að því 
að semja margs kon ar ljóð og svo 
þurfa þau að velja eitt sem þau 
setja inn í tölvu og teikna mynd 
við. Því næst fær mynd list ar hóp
ur Gjá bakka ljóð nem enda til að 
túlka þau í mynd um og nem end

ur vinna á móti mynd ir við ljóð 
ljóða hóps ins á Gjá bakka. Þessi 
vinna snert ir marga kennslu fræði
lega þætti og nem end ur þurfa 
að vinna á fjöl breytt an hátt áður 
en ljóð ið verð ur til bú ið í bók ina. 

Þórð ur Helga son, kenn ari við 
Há skóla Ís lands, er ráð gjafi við 
verk ið en gert er ráð fyr ir að bók
in komi út föstu dag inn 17. apr íl, í 
vik unni fyr ir sum ar dag inn fyrsta.

LjóðelskirnemenduríKópavogsskóla.

Ljóðabókísamvinnuyngstu
ogelstukynslóðarinnar

Hugsum vel um heilsuna.
Nudd er sjálfsagður liður í heilsurækt. 

Býð upp á allt alhliða nudd.
 

Heilsunudd - Slökunarnudd - Partanudd 
- Heitsteinanudd - Lúxusnudd

 
Munið gjafakortin okkar vinsælu. 

Tímapantanir í síma: 567 8780 – GSM 863 3667

Nuddstofa Ingibjargar 
– Smárasól

Sporthúsinu, Dalsmára 9-11

Lions klúbb ur inn Mun inn 
í Kópa vogi hef ur stað ið að 
nýárfagn aði fyr ir eldri borg ara á 
þriðja ára tug. 

Lengst fram an af fengu Lions
fé lag ar maka sína til að stoð ar við 
veit ing arn ar en eft ir að stærstu 
hluti þeirra gekk til liðs við Lions
klúbb inn Ýr tók sá klúbb ur við 
því hlut verki en hætti svo þátt
töku fyr ir nokkrum árum og þá 
tók Lions klúbb ur Kópa vogs við 
sam starfs hlut verk inu. Þessi sam
koma hef ur alltaf ver ið ákaf lega 
vel sótt og stund um hef ur við 

leg ið að vísa þyrfti fólki frá.  Að 
þessu sinni skráðu sig til þátt töku 
um 140 manns og skemmtu sér 
kon ung lega.  

Eft ir að Gunn ar F. Sig ur jóns
son hafði boð ið gesti vel komna 
tók Pét ur Sveins son við stjórn 
skemmt un ar inn ar en auk þess að 
þiggja veit ing ar var dreg ið í happ
drætti þar sem ýms ir vel unn ar ar 
klúbbs ins höfðu gef ið vinn inga, 
Jónas Ás geir Ás geirs son lék á 
harm on ikku fyr ir gesti, m.a. eitt 
frum samið lag og að lok um var 
stig inn dans.

Fjölmenniá
nýársfagnaðiLions
fyrireldriborgara

Jónas Ásgeir Ásgeirsson ( 16 ára ) spilaði á harmonikku fyrir eldri
borgaranna,oghlautgottloffyrir.

Kópavogstún, Kópavogsbrún 2-4, breytt deiliskipulag. 0802210

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga að 
breyttu deiliskipulagi Kópavogsbrúnar 2-4. Vísað er í gildandi skipulagsskilmála 
fyrir Kópavogstún samþykkta í bæjarstjórn 8. nóvember 2005. Í tillögunni er 
gert ráð fyrir að  stækka bílageymslu 6 metra til vesturs, 6 metra til austurs og 
1 meter til suðurs. Heildarstækkun bílageymslna er um 160 m2. Jafnframt er 
bílageymsla fyrir hús nr. 4 hækkuð í landi um 1 meter til samræmis við hæð 
og lögun bílageymslu á húsi nr. 2. Heildarfjöldi bílastæða verður 18 þar af 10 
bílastæði í niðurgrafinni bílageymslu. Aðrar breytingar eru ekki á lóð eða húsi nr. 
2. Fjölgað er um eina íbúð í kjallara hússins nr. 4 og er vestur álma þess hækkuð 
um 1 metra. Hámarksflatarmál húsa, og nýtingarhlutfall lóðar er óbreytt. Tillagan 
er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000/1:500 dags. 16. janúar 2009. Nánar vísast 
til kynningargagna.

Smalaholt – Hnoðraholt, Þorrasalir 1-15, breytt deiliskipulag. 0901090

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga að 
breyttu deiliskipulagi Þorrasala 1-15. Vísað er í gildandi deiliskipulag fyrir Smala-
holt - Hnoðraholt samþykkt í bæjarstjórn 26. febrúar 2008. 
Erindið varðar ósk um fjölgun íbúða á lóðunum að Þorrasölum 5 – 7 og 9 – 11 úr 
32 íbúðum í 35 íbúðir. Að Þorrasölum 13 – 15 fjölgar íbúðum úr 32 í 38.  Byggin-
garreitir færast til suðurs og austurs og byggingarreitir niðurgrafinna bílageymsl-
na stækka til norðurs. Hæð fjölbýlishúsa við Þorrasali 5-7 og 9-11 hækkar um 
eina hæð í suðurhluta byggingarreits úr 15 metrum í 17. 8 metra. Húsin hækka 
ekki í landi. Hæð fjölbýlishússins að Þorrasölum 13-15 hækkar um 2 hæðir í 
suðurhluta byggingarreits úr 15 metrum í 20.5 metra. Húsið hækkar ekki í landi. 
Hámarks byggingarmagn að meðtöldum kjöllurum án bílageymslu eykst úr 3500 
m2 í um 3900 m2 á lóð nr 1-3. Á lóðunum nr. 5-7 og 9-11 úr 3500 m2 í um 4300 
m2 og úr 3500 m2 í um 4500 m2 á lóð nr. 13-15. Bílastæðum fjölgar um 18.
Nýtingarhlutfall breytist og verður 0.9 fyrir Þorrasali 1-3, 1.2 fyrir Þorrasali 5-7 og 
9-11 og 1.1 fyrir Þorrasali 13-15. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 
dags. 16. desember 2008. Nánar vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá 
kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00 
frá 10. febrúar 2009 til 10. mars 2009. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu 
bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist 
skriflega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 24. mars 2009. Þeir 
sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um
skipulag í Kópavogi
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Byrjuðubúskapinníbráðabirgðahúsnæði
semáðurvarhænsnakofi

Ár mann J. Lár us son fædd ist 
12. mars árið 1932 í Berg staða
stræt inu. Fyrstu ár ævi sinn ar 
átti hann heima í Þing holt un um 
í Reykja vík en árið 1943, þá er 
Ár mann var 11 ára, flutti fjöl
skyld an að Kárs nes braut 36 í 
Kópa vogi. Þar hafði fað ir hans 
byggt lít ið hús fyr ir fjöl skyld una 
á landi sínu en verk smiðj an ORA 
fékk einmitt hluta af því landi síð
ar und ir starf semi sína. Ár mann 
seg ir að fram að flutn ing un um 
í Kópa vog hafi hann ým ist átt 
heima í kjall ara eða risi og man 
eft ir að hafa geng ið í stutt bux
um og gúmmí skóm. For eldr ar 
hans voru Lár us Salómons son og 
Krist ín Gísla dótt ir. Fað ir hans var 
lengst af lög reglu mað ur eða allt 
frá ár inu 1938 þar til hann lét af 
störf um, sjö tug ur að aldri, árið 
1975 og hafði þá unn ið síð ustu 
árin á Sel tjarn ar nesi. Móð ir hans 
var heima vinn andi enda voru 
börn in fimm tals ins. Síð ar vann 
hún úti, m.a. í Kjöti & rengi sem 
síð ar varð ORA. Ár mann var elst
ur, síð an kom Grett ir sem nú er 
lát inn, þá Krist ján Heim ir, Brynja 
og Lár us. 

Síð ari heims styrj öld in var í full
um gangi þeg ar flutt var í Kópa
vog inn. Ár mann minn ist vel allra 
Catal inaflug bát anna sem stöðugt 
voru á Foss vog in um og einnig 
stærri flug véla sem lentu á Reykja
vík ur flug velli. Þarna voru einnig 
smærri flug vél ar sem Norð menn 
voru með en að al lega voru her
menn irn ir bresk ir og banda rísk ir. 
Ár mann seg ir að stríðs rekst ur inn 
hafi ver ið hluti af dag legu lífi en 
þeg ar eitt hvað óvenju legt gerð ist 
vakti það mikla at hygli, ekki síst 
barna og ung linga, eins og þeg ar 
log andi sprengju flug vél rétt náði 
inn til lend ing ar. 

„Við krakk arn ir lék um okk ur 
oft í flæð ar mál inu í Foss vogi. Eitt 
sinn er yngsti bróð ir minn, Lár us, 
var tveggja til þriggja ára var hann 
að leika sér í fjör unni og komst á 
pramma sem var ýtt á flot af öðr
um börn um. Ég sá hvað verða vildi 
og hljóp til á ann an pramma því 
ég ótt að ist að Lár us félli í sjó inn. 
Pramm inn sem ég var á var að eins 
bú inn til úr fjór um tunn um sem 
voru bolt að ar sam an enda fór svo 
að ég datt í sjó inn, pramm an um 
hvolfdi og teinn úr hon um hjó gat í 
gegn um efri vör mína og inn í góm
inn. Ög mund ur grá sleppu karl sá 
hvað gerð ist, hann skaut út báti og 
bjarg aði okk ur bræðr um. Mamma 
var einnig vitni að þessu en hún 
fékk áfall þeg ar hún sá mig hverfa 
í sjó inn og í kjöl far þessa áfalls    
missti hún barn sem hún var næst
um full geng in með.

Þetta voru æv in týra leg ir tím ar. 
Á víð og dreif á Kárs nes inu og á 
Kópa vogs háls in um voru bragga
hverfi her manna sem ým ist Bret ar 
eða Banda ríkja menn bjuggu í. Við 
krakk arn ir á nes inu höfð um mik ið 
sam band við þá, ann að var raun ar 
ekki hægt.

Þar sem ég var orð inn 11 ára 
þeg ar við flutt um í Kópa vog inn 
kláraði ég barna skóla göng una í 
Mið bæj ar skól an um. Það gat ver
ið stremb ið því ég þurfti að fara 
á fæt ur klukk an sex á morgn ana 
og ganga út á Hafn ar fjarð ar veg til 
að ná strætó. En þetta þótti sjálf
sagt á sín um tíma. Þar lauk minni 
hefð bundnu skóla göngu, þeg ar ég 

var 13 ára, að und an skildu einu 
ári sem ég var á náms samn ingi hjá 
Reykja vík ur borg en ég vildi verða 
smið ur. Það gekk hins veg ar ekki 
upp fjár hags lega.

Ég fór í sveit mörg sum ur, sex 
fyrstu sumr in í Með al holt um í 
Gaul verja bæ hjá mínu móð ur fólki. 
Næst síð asta sum ar ið mitt í sveit 
var ég að Ferju koti á Rang ár völl um 
og var sett ur þar í vega vinnu. Síð ar 
um saum ar ið fór ég svo í hey skap
inn en þá var m.a. heyjað á hólm
um úti í ánni og ég man hversu 
gróft hey ið var. Ég fékk frí á sunnu
dög um og hest sem ég not aði til að 
ríða út í kaup fé lag ið und ir Eyja fjöll
um til að kaupa kram ar hús fyr ir 
eina krónu. Það fékkst þónokk uð 
sæl gæti fyr ir þá upp hæð. 

Vegna þess að ég gekk í skóla í 
mið bæ Reykja vík ur og var mik ið 
í sveit á sumr in kynnt ist ég ekki 
mörg um krökk um á Kárs nes inu 

enda fór ég snemma á vinnu mark
að inn. Fimmt án ára byrj aði ég að 
vinna hjá Vatns veitu Reykja víkur 
en öll rör sem lögð voru gróf um 
við á hönd um nið ur. Við gróf um 
þannig skurð allt frá El liða vatni og 
nið ur í bæ og end uð um skurð inn 
við Sjó manna skól ann. Það var ekki 
tækn inni fyr ir að fara á þeim árum. 
Síð an var ég hjá Eim skip í tvö ár, 
þá á sendi bíl en síð an fór ég í lög
regl una þeg ar ég var 21 árs og var 
þar í 11 ár. Það var ekk ert sæld ar
líf. Síð an tók við bygg ing ar vinna 
en segja má að ég hafi alla tíð ver
ið hálf gerð ur vinnu fík ill, gat aldrei 
sagt nei og var m.a. oft að hellu
leggja en ég hef hins veg ar aldrei 
þjáðst af neinni gróðraf íkn.“

Hittilífsförunautinn 
16ára

Ár mann seg ir að að eins 16 ára 

gam all hafi hann far ið að veita 
ungri stúlku sem af greiddi í mat
vöru búð sem hét Foss vogs búð in 
at hygli. Hún var í bak arí inu og var 
einnig að af greiða mjólk á brúsa og 
þang að lagði hann oft leið sína til 
að kaupa kók og snúð! Á þess um 
árum var flest skammt að á Ís landi 
og því fór Ár mann oft fyr ir mömmu 
sína með skömmt un ar seðla í búð. 
Það þætti ungu fólki sér kenni legt 
í dag. Stúlk an í búð inni var Björg 
Ragn heið ur Árna dótt ir, ætt uð frá 
Snæ fells nesi og þau Ár mann trú
lof uðu sig árið 1949 og hafa því átt 

sam leið í yfir 60 ár. Þau giftu sig 
síð an 24. júlí árið 1953 þeg ar þau 
höfðu ald ur til. Fyrst leigðu þau 
tæpt ár í Garða bæ og bjuggu síð an 
í ris inu hjá for eldr um Ár manns í 
ár. Á þeim tíma fædd ist þeim son
ur inn Sverr ir Gauk ur, árið 1952, 
og á sama tíma inn rétt uðu þau og 
byggðu við hænsna kofa á landi for
eldra Bjarg ar við Digra nes veg inn. 
Þau fluttu síð an í þau húsa kynni 
eft ir stutta við veru hjá for eldr um 
Bjarg ar. Þá var hænsna kof inn orð
inn 14,5 fm2, þar bjuggu þau í fjög
ur ár og þar fædd ist þeim dóttir in 
Helga Ragna árið 1955. Þau byggðu 
sér svo hús á þessu sama landi 
for eldra Bjarg ar og fluttu inn í það 
hús næði í maí 1958. Árið 1995 
fluttu þau það an en héldu sig við 
Digra nes veg inn og færðu sig nið ur 
á Digra nes veg 20.

Glímanlífhansogyndi
Ár mann kynnt ist ís lenskri 

glímu snemma og voru það að al
lega áhrif frá föð ur hans og Helga 
Hjörv ar, hálf bróð ur föð ur hans. 
“Ung menna fé lags hreyf ing in var þá 
mjög sterk á Ís landi, mik il áher
sla var lögð á allt sem ís lenskt 
var, ís lenskt mál, rit mál og Ís lend
inga sög urn ar. Ég hreifst af þess ari 
íþrótt og sé ekki eft ir því. Ég er 
mjög ánægð ur með þann ár ang
ur að hafa unn ið Grett is belt ið 15 
sinn um, þar af 14 sinn um í röð. Ég 
tap aði aldrei glímu á þess um árum 
utan einu sinni. Minn skæð asti 
keppi naut ur á glímu vell in um var 
hins veg ar Heim ir bróð ir. Ég tók 
þátt í mörg um öðr um íþrótta grein
um, spil aði hand bolta og keppti í 
frjáls um íþrótt um og fót bolta fyr ir 
Breiða blik. Einnig keppti ég fyr ir 
Kópa vog í bæj ar keppn um, t.d. við 
Ís firð inga. Í dag hef ég mik ið yndi 
af því að spila og keppa í bridds.”

Í dag taka þau Björg og Ár mann 
mik inn þátt í starfi Frí kirkj unn ar 
Kefas en upp haf henn ar má rekja 
til þess að lít ill bæna hóp ur kom 
sam an á heim ili þeirra. “Ég var 
ekki þátt tak andi í byrj un en fór 
svo að fylgj ast með. Það var ekki 
mik ið um trú ar iðk un á árum áður 
hjá mér en ég fór þó í KFUM við 
Amt manns stíg inn í Reykja vík og í 
Bet an íu við Lauf ás veg. Björg ásamt 
öðru fólki var þó drif kraft ur inn í 
því að byggð var kirkja á Vatns
enda á lóð sem Magn ús heit inn 
Hjalte sted á Vatns enda gaf kirkj
unni. Við höf um beð ið þess að 
þessi kirkja mætti vera mörg um til 
bless un ar, því hún er af Guði gef
in,” seg ir Ár mann J. Lár us son.

Björg og Ár mann með börn in, Sverri Gauk og Helgu Rögnu.

Hjón in Ár mann J. Lár us son og Björg Ragn heið ur Árna dótt ir með 
við ur kenn ingu sem Ár mann hlaut frá Glímu sam bandi Ís lands.

Glímu kapp inn með verð launa safn ið.

Ný gift og ham ingju söm.
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Verkfæralagerinn–Smáratorgi1:

Flest ir Kópa vogs bú ar kann ast 
við Verk færa lager inn sem var um 
ára bil til húsa í Skeif unni, en hef
ur nú flutt sig um set í bjart og 
stórt hús næði að Smára torgi 1 
hér í bæ, þar sem ELKO var áður.

Við lit um inn í Verk færa lager inn 
og röbbuð um við Gunn ar Brynj
ólfs son eig anda og stofn anda 
versl un ar inn ar. Gunn ar sagði okk
ur að nú væri mik ið rýmra um þau 
held ur en á gamla staðn um og því 
mun þægi legra að versla og ekki 
vant aði bíla stæð in.

“Við bjóð um fjöl breytt úr val 
af verk fær um, áhöld um og bún
aði til flestra verka og verð in eru 
þau bestu sem fólki býðst,” sagði 
Gunn ar okk ur. “Ég vil bjóða alla 
Kópa vogs búa vel komna til okk ar 
á nýja stað inn,  og hérna erum við 
nán ast í hjarta bæj ar ins,” bætti 
hann við.

Við rölt um um bjarta og rúm
góða versl un ina og þar gaf að líta 
ótrú legt úr val af verk fær um, verk
færa sett um, topp lykla sett um og 
nán ast hverju því sem þarf til lag
fær inga og við halds heim il is ins. 
Svo er nú vert að benda á fönd ur 
og mynd lista vör urn ar sem fást í 
Verk færa lagern um í miklu úr vali. 
Þarna gaf að líta trön ur, striga í 
ótal stærð um, vatns liti, olíu og 
akrylliti, pensla og allt það sem 
þarf til list mál un ar, á frá bæru 
verði. Of langt mál yrði að telja 
upp allt það sem fæst í versl un inni  
en sjón er sögu rík ari. Því vilj um 
við ein dreg ið hvetja les end ur til 
að líta við í Ver færa lagern um því 

þar má finna flest áhöld og verk
færi sem henta öll um til við gerða, 
ný smíði, í hobbý ið, mynd list og 
hvað eina sem fólk þarf að taka 
sér fyr ir hend ur heima eða heim

an. Við bjóð um Verk færa lager inn 
vel kom inn í Kópa vog og ósk um 
Gunn ari til ham ingju með flutn ing
inn á nýja stað inn og vel farn að ar í 
fram tíð inni.

Verðinþaubestusembjóðast

Gunn ar Brynj ólfs son eig andi Verk færa lagers ins í björtu og rúm góðu 
hús næði versl un ar inn ar að Smára torgi 1 í Kópa vogi. En versl un in 
flutti ný lega í hús næð ið sem hýsti ELKO áður.

Mik ið úr val mynd lista vara fæst í Verk færa lagern um.

Sparnaðarmiðar
Klipptu út miðann. Tilgreindur afsláttur 

fæst gegn framvísun hans.

15%
af verðlistaverðum

Gildir til 31. 3. 2009

HÁRSNYRTISTOFAN 
HÁRLAUSNIR

HÁTEIGSVEGI 2  -  105  RVK.
S: 552-1345

15%
af allri gjafavöru

Gildir til 28. 2. 2009

20%
af öllum vörum í tilefni 
20 ára afmælis Ný-blóma

Gildir til 20. 2. 2009

15%
af öllum blómum og vörum

Gildir til 28. 2. 2009

15%
af öllum leðurhönskum

Gildir til 28. 2. 2009

10%
aukaafsláttur af 
allri útsöluvöru

Gildir til 17. 2. 2009

Heilsuleikskólinn Kór
Kópavogi

Vilt þú vinna á skemmtilegum stað í 
Kópavogi þar sem skýr leikskólastefna 

er til staðar.

Við hjá Heilsuleikskólanum Kór erum að 
leita eftir matráði í framtíðarstarf sem 
getur hafið störf við fyrsta tækifæri.

Leikskólinn er sex deilda fyrir börn á aldrinum 
18 mánaða til 6 ára. Við hvetjum karla jafnt 

sem konur til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Bjarney skólastjóri í síma 570-4940 eða 
netfang kor@skolar.is . Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á www.skolar.is

Snyrtistofa
Deddu

Dedda
Snyrtifræðingur

Snyrtistofa
DedduSnyrtistofa

Deddu

Snyrtistofa
Deddu

Álfabakka 14 b • Sími: 557 9060

Bæjarlind 12 • Sími: 554 5410

Ný-blóm
Nýbýlavegi 14 • Sími 564 1129

Laugavegi 55 • S: 551 1040

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is
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Heilsu leik skól an um Kór við 
Bauga kór 25 í Kópa vogi var form
lega tek inn í notk un í des em ber
mán uði. Í upp hafi flutti Guð laug ur 
Þór Þórð ar son heil brigð is ráð herra 
ávarp, Bjarn ey Kr. Hlöðvers dótt
ir leik skóla stjóri sagði frá skól an
um, Unn ur Stef áns dótt ir for mað
ur Heilsu leik skól anna flutti ávarp 
og af henti við ur kenn ing ar skjal og 
heilsu fána sam tak anna. Elstu börn 
leik skól ans sungu svo fyr ir gesti.

Unn ur Stef áns dótt ir seg ir að mark
mið heilsu leik skóla sé að stuðla að 
heilsu efl ingu í leik skóla sam fé lag inu 
með áherslu á nær ingu, hreyf ingu 
og list sköp un í leik. Öll börn ættu 
að al ast upp við að læra að virða 
heilsu sína og ann arra sem ómet
an leg verð mæti og grund völl fyr ir 
full nægj andi lífi.

,,Í  heilsu leik skóla er heilsu efl ing 
höfð að leið ar ljósi í einu og öllu.  
Mark mið heilsu stefn unn ar er að 
venja börn strax í barn æsku við 
heil brigða lífs hætti með það í huga 
að þeir verði hluti af lífs stíl þeirra 
til fram tíð ar.  Áherslu þætt ir heilsu
leik skóla geta ver ið mis mun andi eft
ir leik skól um en góð nær ing, góð 
hreyf ing og list sköp un skal ávallt 
vera í fyr ir rúmi.

Heilsu bók barns ins er gæða
matskvarði heilsu leik skóla og seg
ir til um hvort sett um mark mið um 
heilsu stefn unn ar er náð. Hún hef ur 
að geyma út færð skrán ing ar blöð 
varð andi þroska og ýms ar upp lýs
ing ar um barn ið. Skrán ing in ger ir 
kenn ur um kleift að fylgj ast með 
þroska fram vindu barns ins og er 
einnig tæki til að upp lýsa for eldra 
um stöðu þess í leik skól an um,” seg

ir Unn ur Stef áns dótt ir, for mað ur 
Heilsu leik skól anna.

Tíu leik skól ar á Ís landi hafa nú 

feng ið við ur kenn ingu sem heilsu
leik skól ar og sex eru að und ir búa 
umsókn.

Í heilsu leik skól an um Kór er 
heilsu efl ing höfð að leið ar ljósi

Elstu börn leik skól ans sungu fyr ir gesti.

Unn ur Stef áns dótt ir for mað ur Heilsu leik skól anna og Bjarn ey Kr. 
Hlöðvers dótt ir leik skóla stjóri með heilsu fán ann á milli sín.

Hilti-Hagi ehf.:

Við heim sótt um Hilti á Stór höfð
an um og innt um Ósk ar G Sig urðs
son stjórn ar for mann um til urð fyr
ir tæk is ins. 

Ósk ar sagði okk ur. “Hilti um
boð ið stofn uð um við sam an ég og 
Björn G Björns son fóstri minn árið 
1965. Við vor um með heild versl un 
á þeim árum og flutt um inn vör ur 
frá Jap an. Um fang ið í Hilti þjón ust
unni jókst ár frá ári og jafn framt 
minnk aði ann ar inn flutn ing ur, 
þang að til Hilti þjón ust an varð allt                 
okk ar starf og rekst ur inn hef ur 
byggst nán ast ein vörð ungu á Hilti 
vör um s.l. 40 ár.” Við spurð um 
Ósk ar hverju hann þakk ar þessa 
vel gengni. “Gæði tækj anna,” svar
aði Ósk ar og bætti við: “Við höf um 
kapp kost að að hafa gott starfs lið og 
veita eins góða þjón ustu og mögu
legt er.”

Hilti hef ur nú rek ið véla leigu sem 
leigt hef ur út vél ar og tæki um ára 

bil. Véla leig an hef ur not ið mik illa 
vin sælda hvoru tveggja hjá fag
mönn um sem og hin um al menna 
borg ara sem stað ið hef ur í fram
kvæmd um.

Hilti hef ur enn bætt við þjón ust
una og býð ur flísa sög un á staðn um. 
Að il ar geta kom ið með flís ar af öll
um þykkt um og stærð um, merkt ar 
og mæld ar, og þær síð an sag að ar 
og bor að ar í bestu fá an legu tækj um. 
Ekk ert mál er t.d. að bora á þær göt 
af ákveð inni stærð eða setja á þær 
göt af mis mun andi lög un. Allt eft
ir ósk um hvers og eins. Þykkt og 
stærð skipt ir eig in lega ekki máli, 
því þeir í Hilti geta jafn vel sag að 
gang stétt ar hell ur ef svo ber við. 
Það er mik ið hag ræði að þess ari 
þjón ustu því nú þurfa eng ar mis fell
ur eða sag ar för að sjást í kring um 
rofa, innstung ur eða við nið ur föll. 
Einnig er kjarna bor un og sög un í 
heima hús um í boði ef ósk að er.

Flísa sög un á staðn um

Versl un Hilti að Stór höfða 37.

Tólf stúlk ur í 8. fl. kvenna í 
körfuknatt leik hjá Breiða blik fóru 
í æf inga búð ir að Flúð um helg ina 
16. til 18. jan ú ar sl. 

Gist var að Flúð um og æft var alla 
helg ina und ir stjórn Karls Ágústs 
Hanni bals son ar þjálf ara þeirra, 
ásamt því að æf inga leik ur var spil
að ur á sunnu degi við heimalið 
Hruna manna.  Stúlk urn ar hafa æft 
sam an körfuknatt leik um ára bil og 
marg ar þeirra stunda einnig æf ing
ar og keppni með knatt spyrnu deild 
Breiða bliks, hafa ver ið sam an í 
körfu bolta og fót bolta í a.m.k. 6 ár.

Stúlk urn ar eru komn ar í úr slit 
Ís lands móts ins í 8. fl. en úr slita
turn er ing in fer fram í Kefla vík helg
ina 14. til 15. mars nk. en þær hafa    
einnig ver ið að leika ,,upp fyr ir sig” 
í 9. fl. með góðum árangri.

Efni leg ar körfu bolta stelp ur hjá Blik um

Blika stelp urn ar í íþrótta húsi Flúða manna ásamt þjálf ar an um, Karli 
Ágústi Hanni bals syni.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 20:00

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Í Bóka safni Kópa vogs í Hamra
borg er í gangi ljós mynda sýn
ing með ljóð um skáld anna í Rit
list ar hópn um. Mynd irn ar eru í 
Djúp inu á fyrstu hæð og ljóð eft
ir skáld in við hlið hverr ar mynd
ar. Fjór ar mynd ir eru sett ar upp 
í hverj um mán uði. Fjög ur skáld 
eru þeg ar kom in upp, þau Ey þór 

Rafn Giss ur ar son, G. Lillý Guð
björns dótt ir, Ólöf Pét urs dótt ir 
og Sig rún Odds dótt ir, og inn an 
tíð ar verð ur boð að til upp lestr
ar dag skrár á verk um þeirra. Í 
þess um mán uði bæt ast fjög ur 
skáld við. Mynd irn ar eru tekn ar 
af Krissý, ljós mynd ara í Kópa
vogi.

Ljós mynda sýn ing í Bóka safninu
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Borð tenn is fólk HK stóð sig frá
bær lega á Punkta móti Vík ings 
sem fram fór helg ina 24. til 25. 
jan ú ar sl. 

Vign ir Krist munds son sigr aði 
1. flokk karla, Snorri Páll Ein ars
son sigr aði í 2 flokki og Hjört ur 
Haf steinn Krist jáns son, Birn ir Sig
urðs son, Jak ob Inga son og Hrefna 
Namfa Finns dótt ir voru öll á verð
launa palli. Vign ir lenti í úr slit um 
við Jó hann Rún ar Krist jáns son, 
Nes, og hafði bet ur og sigr aði 30 
(117, 117, 118). Í öðr um flokki 
karla léku HKing ar ein göngu í 
und an úr slit um í hörku spenn andi 
leikj um og var eng an veg in hægt 
að spá fyr ir fram um hver færi í 
úr slit in. Hrefna átti spenn andi 
úr slita leik og var hárs breidd frá 
fyrsta sæt inu.  

HKing ar sækja enn fram á veg
inn í borð tenn is og ár ang ur helg
ar inn ar sýn ir að borð tennis deild

in er að styrkj ast til muna og þess 
ekki langt að bíða að ung ling arn ir 

í HK fari að ógna efri flokk un um.

Vetr ar starf ið hjá skíða deild 
Breiða bliks er kom ið á fulla ferð. 
Und ir bún ing ur fyr ir vet ur inn 
hófst í sept em ber með þrekæf
ing um sem fóru fram í Sport hús
inu og íþrótta hús um í bæn um, en 
jafn framt var boð ið upp á þjálf un 
um sum ar ið í eldri flokkkun um. 
Æf ing ar byrj uðu í Blá fjöll um um 
miðj an des em ber en snjó inn tók 
svo upp um jól in. Skíða fólk læt ur 
það ekk ert á sig fá og fór í æf inga
ferð ir út á land. Bjart sýni rík ir um 
að þessi vet ur verði skíðaunn end
um jafn góð ur og sá síð asti.

Iðk end um í deild inni er skipt í 
flokka eft ir aldri: 8 ára og yngri, 912 
ára, 1314 ára og 15 ára og eldri. 
Skíða í þrótt in er ein stak lings í þrótt, 
en liðs heild in skipt ir þó sköp um. 
Lögð er áhersla á heil brigða þátt
töku hvers og eins iðkanda þannig 
að hver og einn fái að njóta sín. Inn
an raða deild ar inn ar hafa iðk end
ur unn ið mörg af rek og m.a. keppt 
á Ólymp íu leik um. Nú ný lega valdi 
Skíða sam band Ís lands einn iðk anda 
úr deild inni, Mark ús Jó hanns son, 
til að keppa á Vetr ar ólymp íu há tíð 
Evr ópu æsk unn ar 2009 sem fram 
fer í Pól landi í þessum mánuði. Þá 
hlutu tveir iðk end ur í flokki 1316 
ára, Erla Ás geirs dótt ir og Jón Sölvi 
Snorra son, við ur kenn ingu fyr ir 
unn in af rek þeg ar íþrótta kona og 

íþrótta karl Kópa vogs fyr ir árið 2008 
voru val in.

Breiða blik - Skíða mið-
stöð Kópa vogs

Mik il væg ur þátt ur í öfl ugu starfi 
skíða deild ar inn ar er glæsi leg ur 
skíða skáli í Blá fjöll um. Skál inn tek
ur um 100 manns í gist ingu og í 
hon um er allt til alls. Þeg ar skál inn 
var tek inn í notk un á ár inu 1991 
hlaut hann nafn ið Breiða blik  
Skíða mið stöð Kópa vogs. Skál inn er 
ekki að eins fyr ir iðk end ur. All ir eru 
vel komn ir í skál ann til að slappa af 
eft ir skíða mennsk una og njóta veit
inga. Það er alltaf heitt á könn unni. 
Skál inn er einnig leigð ur út og er 
ákjós an leg ur fyr ir fundi, nám skeið 
eða hvers kon ar sam veru stund ir 
allt árið um kring.

Ekki er of seint að byrja á skíð um, 
og benda má á að skíða iðk un er frá
bær sam vera barna og for eldra. Öll 
börn sem hafa áhuga á skíða í þrótt
inni geta próf að að mæta á æf ingu 
þeim að kostn að ar lausu og án skuld
bind ing ar. Það er hægt að byrja 
hvenær sem er á æf inga tíma bil inu og 
það er tek ið vel á móti öll um nýj um 
iðk end um. Þeir sem ekki eiga út bún
að geta leigt skíði í Blá fjalla skál an um 
og einnig er oft hægt að kaupa not uð 
skíði í gegn um deild ina.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Skíða fólk á góð um degi.

HK hlaut fjölda verð launa á 
Punkta móti Vík ings í borð tenn is

Sig ur sæl ir HK-ing ar á Punkta móti Vík ings.

Ný lega var  lýst  val i  á 
úr valsliði Iceland Ex pressdeild
ar karla í fyrri hluta móts ins og 
varð Ein ar Jó hanns son, þjálf ari 
Breiða bliks val inn besti þjálf
ar inn. Jak ob Örn Sig urð ar son 
KR var val inn besti leik mað
ur inn en eng inn Bliki komst í 
úr valslið ið. Í IEkvenna var besti 
leik mað ur inn Kristrún Sig ur 
jóns dótt ir, Hauk um.

Nem anja Sovic, leik mað ur 
Breiða bliks komst í úr valslið 
um ferða nr. 1, 4, 5, 9 og 10 en 
hann lék alla 11 leiki Breiða
bliksliðs ins og skor aði 276 stig, 
Breiða blik vann fimm leiki og tap
aði sex leikj um.

Breiða blik lék í gær gegn ÍR í 
Selja skóla. Síð an leika Blik ar gegn 
Snæ felli í Stykk is hólmi sunnu dag
inn 8. febr ú ar en næsti heima
leik ur er föstu dag inn 20. febr ú ar 
gegn FSv. Leik ið er gegn Grinda

vík í Grinda vík fimmtu dag inn     
26. febr ú ar. 

Ein ar besti þjálf arinn

Íþrótta skóli 36 ára barna er 
starf rækt ur á vet urna í Íþrótta
húsi Breiða bliks í Smár an um. 
Skól inn hef ur not ið mik illa vin
sælda und an far in ár og er ekk
ert lát þar á. 

Börn um í íþrótta skóla Breiða
bliks er skipt í tvo ald urs flokka, 
en 34 ára börn mæta á laug ar dög
um kl. 10.00 og 56 ára börn mæta 
kl. 11.00. Íþrótta skóli hef ur ver ið 
starf rækt ur á veg um Breiða bliks 
frá fyrsta starfs ári húss ins árið 
1994. Fyrsti skóla stjóri og helsti 
hvata mað ur að stofn un skól ans 
var Ant on Bjarna son, lekt or við 
Kenn ara há skóla Ís lands. Allt frá 
upp hafi hef ur Breiða blik lagt 
metn að sinn í að þau börn sem 
þang að koma njóti leið bein inga 
fær ustu að ila; íþrótta kenn ara, 
leik skóla kenn ara og grunn skóla
kenn ara. Und an far in miss eri hafa 
þau Að al steinn Jóns son, íþrótta
kenn ari og Alda Helga dótt ir, leik
skóla kenn ari haft yf ir um sjón með 
íþrótta skól an um og feng ið til 
liðs við sig hæfa að stoð ar menn 
sem gjarn an hafa ver ið í námi í        
kennslu og/eða upp eld is fræð um.

Að al steinn og Alda hafa lagt 
mikla áherslu á að þessi fyrstu 
kynni barna af íþrótta hús um séu 
já kvæð og að þeim líði vel inni í 
íþrótta saln um enda er það for
senda þess að börn haldi áfram 
að iðka íþrótt ir.

„Við vilj um að börn in finni lík

am lega vellíð an, gleði og ánægju 
af því að hreyfa sig og að þeim líði 
vel í íþrótta saln um,“ seg ir Að al
steinn og hann bæt ir við: „Það 
er mjög mik il vægt að okk ar mati 
að börn in finni þörf til þess að    
hreyfa sig og að þau njóti þess 
að vera í hreyf i stundu í íþrótta
saln um. Rann sókn ir hafa líka sýnt 
fram á að stað góð grunn þjálf un 
þar sem áhersla er lögð á al hliða 
lík ams og hreyfi þroska og já kvætt 
um hverfi hef ur mjög mikla og 
já kvæða þýð ingu fyr ir ein stak ling
inn þeg ar fram í sæk ir.“

Alda Helga dótt ir tek ur und

ir orð Að al steins. „Í því nú tíma
sam fé lagi sem við búum í fá börn 
tak mark aða hreyf ingu, því er 
nauð syn legt að hlúa vel að hreyfi
námi barna með hreyfi leikj um 
og íþrótta lík um leikj um þar sem 
reyn ir á þrótt barn anna og út hald, 
örv ar hjart slátt og blóð rás.                          
Einnig er nauð syn legt að börn in 
fái hvíld og slök un í lok slíkra leik
ja, þannig að þau skynji mun inn á 
spennu og slök un. Íþrótta skól inn 
er til val inn vett vang ur til þess að 
und ir búa börn in fyr ir hin ar hefð
bundnu íþrótta grein ar.“

Íþrótta skóli Breiða bliks í 15 ár

Líf og fjör í íþrótta skól an um við ýms ar þraut ir, oft með hjálp pabba, 
mömmu eða ein hvers ann ars í fjöl skyld unni.

Frá bær að staða 
í Blá fjöll um

IE-deild karla í körfu bolta:

Ein ar Jó hanns son þjálf ari Breiða-
bliks með við ur kenn ing una.

Lið Breiða bliks í Lands banka deild karla leik ur í 
Adeild, riðli 1, í Lengu bik arn um ásamt Aft ur eld ingu, 
Fjölni, KA, Þór og Val. Fyrsti leik ur inn er mið viku dag
inn 3. mars gegn Val í Kórn um kl. 19.00 og síð an er 
leik ið mið viku dag inn 18. mars gegn Fjölni í Kórn um 
kl. 19.00. Laug ar dag inn 4. april leik ur Breiða blik gegn 
Þór í Bog an um á Ak ur eyri kl. 13.00 og dag inn eft ir er 
leik ið við hitt Ak ur eyr ar lið ið, KA, einnig í Bog an um 
og á sama tíma. Síð asti leik ur inn er svo gegn Aft ur
eld ingu í Kórn um laug ar dag inn 18. apr íl kl. 16.30.

HK leik ur í Adeild, riðli 2, með Fram, Grinda vík, 
ÍR, Kefla vík og Sel foss. Fyrsti leik ur HK er sunnu dag
inn 22. febr ú ar kl. 16.00 í Kórn um gegn Sel foss, síð an 
er leik ið fimmtu dag inn 5. mars kl. 21.00 í Eg ils höll 
gegn Fram, föstu dag inn 20. mars í Kórn um kl. 20.30 
gegn Grinda vík, föstu dag inn 3. apr íl kl. 20.30 í Kórn
um gegn Kefla vík og loks föstu dag inn 17. apr íl kl. 
21.00 í Eg ils höll gegn ÍR.

Úr slita leik ur inn fer fram 1. maí.

Lengju bik ar kvenna
Lið Breiða blik í Lands banka deild kvenna leik ur í 

Adeild. Fyrsti leik ur inn er mánu dag inn 16. mars kl. 
20.30 gegn Stjörn unni í Kórn um, síð an þriðju dag inn 
24. mars kl. 19.00 gegn Aft ur eld ingu/Fjölni í Kórn um, 
föstu dag inn 27. mars kl. 19.00 gegn Val í Eg ils höll, 

sunnu dag inn 5. apr íl kl. 16.00 gegn Þór í Kórn um og 
loks gegn KR fimmtu dag inn 16. apr íl kl. 19.00 í Eg ils
höll. Úr slita leik ur inn fer fram 2. maí.

Lið HK/Vík ings leik ur í Bdeild. Fyrsti leik ur stelpn
anna er föstu dag inn 13. mars kl. 19.00 í Eg ils höll 
gegn Fylki, síð an laug ar dag inn 21. mars kl. 15.00 í 
Eg ils höll gegn ÍBV, sunnu dag inn 5. apr íl kl. 21.00 í 
Eg ils höll gegn GRV, föstu dag inn 17. apr íl kl. 19.00 á 
ÍRvelli gegn ÍR og loks sunnu dag inn 3. maí kl. 16.00 í 
Kórn um gegn Kefla vík.

Lengju bik ar inn hefst 22. febr ú ar

Frá sl. sumri.



Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs

Fannborg 2 - 1 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500

Niðurgreiðsla æfingagjalda 
2008 - 2009

Kópavogsbær vill vekja athygli foreldra og forráðamanna barna á niðurgreiðslu æfingagjalda 
vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar barna á aldrinum 5-16 ára. Frá og með haustinu 2008 
verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1992 - 2003. Frá janúar 2009 
gilda niðurgreiðslurnar  einnig fyrir  myndlistar- og leiklistarnámskeið. 

Styrkurinn fyrir eina grein getur orðið allt að 15 þúsund krónur á ári. Hvert barn getur fengið niður-
greiðslu vegna 2 íþrótta- og / eða tómstundagreina og samtals getur styrkurinn því orðið
kr. 30.000,- að hámarki á ári. Ef iðkun greinar er annarskipt þá er greitt hálft gjald fyrir hverja önn 
að hámarki kr. 7.500,-, þó aldrei hærra en kr. 15.000,- fyrir árið.  

Framkvæmd niðurgreiðslunnar er háttað þannig að íþróttafélögin innheimta æfingagjöldin og sjá 
um að sækja styrkinn til bæjarins. Þetta þýðir að ef æfingagjald á ársgrundvelli er kr. 30.000,- greiðir 
foreldri / forráðamaður kr. 15.000,-  til félagsins og félagið sækir framlagið, kr. 15.000,- 
til bæjarfélagsins*. 
Iðkandi sem er í tómstundafélagi, eða forráðamaður hans, þarf hinsvegar að sækja styrkinn á  Bæjar-
skrifstofur Kópavogs, Fannborg 2, 1. hæð. Með framvísun greiðslukvittunar fyrir viðkomandi 
grein verður styrkurinn greiddur út.
*Þetta á einnig við um Skátafélagið Kópa.

Þeir sem stunda tómstundir og íþróttir utan Kópavogs en eiga lögheimili í bæjarfélaginu þurfa að 
sækja styrkinn á Bæjarskrifstofur Kópavogs, Fannborg 2, 1. hæð. Með framvísun greiðslukvittunar 
fyrir viðkomandi grein verður styrkurinn greiddur út. 

Reglur og skilyrði fyrir styrk vegna niðurgreiðslu æfingagjalda eru eftirfarandi;

Að barnið eigi lögheimili í Kópavogi.1. 

Að barnið iðki íþróttir/tómstundir á ársgrundvelli.2. 

Iðkandi getur aðeins fengið niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina.3. 

Styrkur getur aldrei orðið hærri en æfingagjald viðkomandi íþrótta-/ tómstundagreinar.4. 

Hámarksstyrkur á hverja grein er kr. 15.000,-5. 

Við greiðslu æfingagjalda  kemur styrkurinn til frádráttar æfingagjaldi.6. 

Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan frá ÍTK þarf að framvísa staðfestingu á 7.    
greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.

Til að einstaklingar sem stunda tómstundir eða íþróttir utan Kópavogs fái styrkinn greiddan 8.   
frá ÍTK þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.

Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og tómstundastarf. 9. 


