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Tónlistarsafn Íslands
verður í Kópavogi
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra og Gunnar
I. Birgisson bæjarstjóri í Kópavogi
undirrituðu 23. janúar sl. samning
um stofnun og rekstur Tónlistar
safns Íslands í Kópavogi. Tónlistar
safninu er ætlað að vera þjónustuog fræðslu- og miðlunarsetur fyr
ir tónlist sem þjónar almenningi,
söfnum og stofnunum í landinu
með upplýsingum um listgreinina.
Um stórviðburð er að ræða þar
sem til verður stofnun til að halda

utan um og miðla heilli listgrein. Þar
með rætist draumurinn um sama
stað fyrir tónlistarsögu þjóðarinn
ar. Forstöðumaður safnsins verð
ur Bjarki Sveinbjörnsson, doktor
í tónvísindum. Safnið verður opn
að almenningi síðar á þessu ári og
verður í Molanum gegnt Listasafni
Kópavogs, og verður þar með enn
ein menningarstofnunin á menning
artorfunni á Borgarholtinu.
Í stofnskrá Tónlistasafns Íslands
segir m.a. að þar verði skráð og

miðlað hvers kyns upplýsingum
og munum sem tengjast tónlist á
Íslandi frá upphafi s.s. hljóðfærum,
hljómtækjum, hljóðupptökum, nót
um, bókum, myndum og munum.
Þar verður safnað heimildum og
gögnum um íslenska tónmenningu.
Haft verður frumkvæði að því að
stunda rannsóknir á sögu íslenskr
ar tónlistar/tónminja í samstarfi við
fræðimenn á þessu sviði og skapa
þeim jafnframt aðstöðu til vinnu
sinnar eftir því sem kostur er. Safn
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ið skal hafa frumkvæði að umsókn
um um rannsóknarstyrki á sviði
íslenskrar tónlistar og stuðla að
miðlun sögu íslenskrar tónlistar.
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
sagði m.a. við þetta tækifæri að
hugmyndinni hefði fyrst verið hrey
ft fyrir tveimur árum. Menntamála
ráðuneytið tekur þátt í stofnkostn
aði með 30 milljón króna framlagi
og fjármagnar 40% af rekstrarkostn
aði. ,,Þetta er stór dagur í íslenskri
tónlistarsögu. Hugmyndin er einnig
að héðan verði hægt að útvarpa
menningarefni og fréttum og þetta
verði því lifandi safn,” sagði bæjar
stjóri.
Menntamálaráðherra sagði að
stofnun safnsins væri liður í því að
efla tónlistina í landinu og efla tón
listarvitund meðal landsmanna til
lengri tíma.
,,Það var raunar ofur eðlilegt að
leita til Kópavogs vitandi af frá
bæru tónlistarfólki hér og hér hefur
af einstökum stórhug verið hlúð
að tónlistinni með eina og helsta
tónleikahúsi landsins, Salnum. Ég
vil óska Kópavogsbúum innilega
til hamingju með stofnun Tónlista
safns Íslands. Ég er viss um að þeir
fjármunir sem ríkisvaldið er að láta
af hendi við undirskrift þessa samn
ings munu skila sér ríkul ega til
landsmanna allra,” sagði Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir.
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Vill bregðast við
vanda heimilanna

ý ríkisstjórn tók við völdum sl. sunnudag, tímamótaríksstjórn
þar sem kona er forsætisráðherra og jöfn kynjaskipti eru í ráð
herraskipan. Það sem Kópavogsbúar, og reyndar allur landslýð
ur, bíður eftir eru efndir þessarar ríkistjórnar hvað hvað varðar aðgerðir
í þágu heimilanna. Í verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar er lofað að gripið
verði til markvissra aðgerða til að bregðast við fjárhagslegum vanda
heimila í landinu í virku samráði við hagsmunaaðila. Lögð verða fram
frumvörp um greiðsluaðlögun, greiðslujöfnun gengistryggðra lána og
frestun nauðungaruppboða vegna íbúðarhúsnæðis, sett fram langtíma
áætlun um hvernig skuldavanda heimilanna verði frekar mætt. Gripið
verður til aðgerða í þágu atvinnulífsins til að sporna gegn atvinnu
leysi og leitað leiða til að örva fjárfestingu innlendra og erlendra aðila
og sköpun nýrra starfa á almennum vinnumarkaði. Gripið verður til
aðgerða til að byggja upp fjármálakerfið og greiða úr vanda fyrirtækja.
Haft verður víðtækt samráð við sveitarfélög, aðila vinnumarkaðarins
og almenning í landinu, starfað samkvæmt nýjum siðareglum í stjórn
arráðinu og stjórnsýslan endurskipulögð, og m.a. skipt um yfirstjórn
Seðlabanka og lögum hans breytt þannig að skipaður verður einn seðla
bankastjóri á faglegum forsendum. Þessi verkefnaskrá hljómar vel og
vonandi verður sem mestu af þessu komið í framkvæmd þá 78 daga
sem eftir lifa til alþingiskosninga sem verða 25. apríl nk.

Getur gert betur hvað
varðar jafnrétti kynjanna

F

yrir tæpu ári síðan mældist Kópavogur í níunda sæti á lista sem
sýnir jafnrétti kynjanna í 79 sveitarfélögum á Íslandi samkvæmt
niðurstöðum Jafnréttisvogarinnar. Jafnréttisvogin er Evrópuverk
efni sem Jafnréttisstofa stýrði. Staða jafnréttismála hefur verið verið
mæld hjá sveitarfélögum í fimm löndum. Akureyrarbær reyndist vera
það sveitarfélag íslenskt sem fékk hæstu einkunn miðað við mælikvarða
verkefnisins um jafna stöðu karla og kvenna. Engar upplýsingar hafa
borist um breytingar á þessum lista en níunda sætið á ekki að vera
ásættanlegt fyrir Kópavogsbæ, hvorki fyrir íbúana né stjórnendur þess,
en ekki síst jafnréttisnefndina. Kópavogsblaðið hvatti til þess fyrir tæpu
ári að farið yrði ofan í saumana á því af hverju átta sveitarfélög eru að
gera betur á Íslandi en Kópavogsbær, læra af reynslu þeirra og tileinka
sér það besta sem þau eru að gera á hverjum tíma. Ekkert annað en
hæsta einkunn á að vera markmið, bæði í bráð og lengd. Það er verðugt
verkefni Jafnréttisnefndar Kópavogs sem og Kristínar Ólafsdóttur, jafn
réttisráðgjafa Kópavogsbæjar, en engar fréttir hafa borist af því hvað
nefndin hefur gert á sl. ári. Sé vilji til þess að útskýra það fyrir Kópa
vogsbúum, er rými fyrir það á síðum blaðsins. Jafnréttisstofa, staðsett
á Akureyri, gaf í ársbyrjun út jafréttisplakat sem sent var í alla leik- og
grunnskóla. Kópavogur styrkti útgáfuna um 50 þúsund krónur en Kópa
vogur og Fljótsdalshérað voru einu sveitarfélögin sem styrktu verkefnið.

Atvinnuleysi vart mælanlegt,
nú bullandi!

F

yrir ári síðan var bent á það hér í leiðara að atvinnuleysi væri er
vart mælanlegt, launaskrið síðustu 12 mánuðina allt að 10%, upp
bygging héldi áfram með sama krafti, sannfæringu og ákafa sem
fyrr, svo ekki væri hægt annað en að líta björtum augum fram á veginn.
Það sama gildir sannarlega ekki nú, en lítum samt björtum augum fram
á veginn. Ástandið getur varla versnað, eða hvað?
					

Geir A. Guðsteinsson

Samþætting frístunda
starfs

Bæjarráð Kópavogs hefur sam
þykkt að vísa til umsagnar ÍTK
og skólanefndar tillögu um sam
þættingu frístundastarfs fyrir börn
í Kópavogi.´ Tillaga bæjarráðs
er svohljóðandi: ,,Bæjarráð sam
þykkir að kalla eftir samráði við
þá aðila, sem eru með frístundatil
boð til barna í bænum. Markmiðið
er að samþætta dægradvöl grunn
skóla og íþrótta- og tómstundastarf
6 til 9 ára barna eins og kostur er,
einfalda daglegt líf barnanna og
draga úr kostnaði foreldra vegna
frístunda barnanna. Bæjarráð legg
ur áherslu á að hugmyndir liggi fyr
ir í vor og nýtt fyrirkomulag verði
tekið upp í haust.”

Breytingar á
aksturstíðni strætó

Þann 1. febrúar sl. urðu breyt
ingar á aksturstíðni á flestum leið
um Strætó bs. Breytingarnar eru
í samræmi við stefnu Strætó og
miðast að því að laga þjónustu
að eftirspurn á annatímum, þ.e.
morgna og síðdegis, en um leið að
draga úr ferðatíðni um miðjan dag,
á kvöldin og um helgar. Fargjöld
munu hinsvegar ekki hækka. Þjón
ustuaðlögunin er viðbrögð Strætó
við afar erfiðum rekstraraðstæðum
í kjölfar gengisfalls krónunnar og
kostnaðarhækkana í kjölfar þess.
Stjórn Strætó ákvað í nóvember
sl. að sveitarfélögin sem að Strætó
standa auki á þessu ári framlög sín
til byggðasamlagsins, en jafnframt
var nauðsynlegt að minnka rekstr
arkostnað. Í þeirri erfiðu stöðu sem
upp var komin þótti þessi aðferða
fræði, að standa vörð um þjónustu
á annatímum þegar flestir ferðast
með strætó, en fækka ferðum þeg
ar eftirspurn er minni, þjóna hags
munum farþega best.

Kársnesbraut 106
breytt í íbúðir

að leggja bílum við golfskálann
eða æfingasvæðið og skemmta sér
með skíðagöngu á meðan snjórinn
dugar.

Árlegur leikskóladag
ur 6. febrúar

Leikskólanefnd hefur samþykkt
að árlegur dagur leikskólanna í
Kópavogi verði haldinn á morgun,
föstudaginn 6. febrúar. Yfirskrift
dagsins í leikskólum Kópavogs er:
Að varpa ljósi á leikskólabarnið
í leikskólanum. Lagður var fram
breyttur samningur um þjónustu
talmeinafræðings við leikskóla
Kópavogs og mælti leikskólanefnd
með því að samningurinn yrði sam
þykktur. Leikskólanefnd barst beið
ni frá Hjördísi Ósk Óskarsdóttur og
Sigríði Björk Þorláksdóttur Baxter
um að fá að gera könnun í leikskól
um í Kópavogi. Þær Hjördís og Sig
ríður eru nemendur við menntavís
indasvið HÍ, íþróttabraut, og óska
eftir að leggja spurningalista fyrir
20 leikskólabörn í Efstahjalla og
Furugrund. Leikskólanefnd sam
þykkti erindið fyrir sitt leyti og
óskaði eftir að fá að sjá niðurstöð
ur könnunarinnar.

Upplýsandi handbók
félagsmiðstöðva

Handb ók fél agsm iðs töðva
Íþrótta- og tómstundaráðs Kópa
vogs er komin út en þar er gerð
grein fyrir starfi félagsmiðstöðv
anna og fjallað um markmiðin með
unglingastarfinu. Þá er þar einnig
að finna upplýsingar um stjórnend
ur og starfsfólk. Sameiginlegir við
burðir félagsmiðstöðvanna eru sjö
yfir veturinn og viðburðir á vegum
Samfés eru fjórir. Önnur hefðbund
in starfsemi, það er „opin hús“, er
til dæmis margvíslegar skemmti
legar samverustundir, svo sem
kvikmyndakvöld, kaffihúsakvöld,
stelpu- og strákaklúbbar, leiklist,
tónlist, dagblaðahokkí, diskótek,
hæfileikakeppni, spilakvöld og

margt, margt fleira. Arna Margrét
Erlingsdóttir verkefnastjóri tóm
stundamála segir vona að hand
bókin veiti góða innsýn í það mikla
og góða starf sem í boði er fyrir
unglingana í félagsmiðstöðvun
um og verði foreldrum hvatning
til að kynna sér starfið enn frekar
og hvetja unglingana til þátttöku í
starfinu.

Tónlistarmessa í
Hjallakirkju

Sunnudaginn 22. febrúar nk.
kl. 11.00 verður tónlistarmessa
í Hjallakirkju. Kammerkór flytur
kirkjuleg verk eftir íslensk kventón
skáld. Aðaluppistaðan er Missa
brevis eftir Hildigunni Rúnarsdótt
ur ásamt minni verkum eftir sama
tónskáld, einnig verk eftir Elínu
Gunnlaugsdóttur og fleiri. Séra Íris
Kritjánsdóttir þjónar en söngstjóri
er Jón Ólafur Sigurðsson.

Komið til móts við
fjölskyldur

Með hliðsjón af aðstæðum í
þjóðf él agi nu hefu r skólan efnd
Kópavogs falið fræðsluskrifstofu
að skoða leiðir til að koma á móts
við fjölskyldur sem lenda í van
skilum varðandi greiðslur matar
gjalds í grunnskólum. Jafnframt er
fræðsluskrifstofu falið að kanna
hversu margar fjölskyldur eiga í
vanskilum. Anna Birna Snæbjörns
dóttir, fræðslustjóri, gerði grein
fyrir vinnu við endurskoðun skóla
samnings við grunnskólana á fundi
skólanefndar. Guðrún Pétursdótt
ir, formaður Félags skólastjóra í
Kópavogi, gerði grein fyrir afstöðu
skólastjóra til skólasamningsins.
Skólanefnd hefur falið fræðslu
skrifstofu að fá úr því skorið hjá
menntam álar áðun eyti nu hver
beri ábyrgð á starfsemi Waldorfs
skólans í Lækjarbotnum, sem og
menntun og ráðningu kennara við
skólann.

Á fundi skipulagsnefndar 16. des
ember 2008 var lagt fram erindi
byggingarfulltrúa varðandi beiðni
um leyfi til að breyta skrifstofuhús
næði að Kársnesbraut 106 í íbúðir.
Fyrir liggur samþykki annarra eig
enda á uppdrætti dags. 14. apríl
2008. Á fundi skipulagsnefndar 20.
janúa
 r 2009 var erindið lagt fram
að nýju ásamt umsögn byggingar
fulltrúa 6. janúar 2009. Skipulags
nefnd samþykkir að lóðarhafi vinni
deiliskipulagstillögu fyrir umrædda
lóð og geri húsakönnun í samræmi
við 23. gr. skipulags- og byggingar
laga nr. 73/1997.

Kvartað yfir 	
strætóstoppistöð

Á fundi skipulagsnefndar í jan
úar var lagt fram bréf frá Torfa R.
Kristjánssyni til skipulagsstjóra
vegna stoppistöðvar Strætó fyrir
framan Skálaheiði 9, gegnt Digra
nesskóla. Bréfið varðar ónæði fyrir
íbúa vegna staðsetningar og mat
bréfritara á því að nauðsynlegt sé
að bregðast við vegna ágangs og
ónæðis. Bæjarskipulagi var falið að
gera umsögn um erindið.

Skíðaganga á 	
golfvellinum

Áhugamenn um skíðagöngu eru
boðnir velkomnir á golfvöll GKG.
Skíðagöngubraut hefur verið troð
in um golfvöllinn Garðabæjarmeg
in á landi golfklúbbsins. Hægt er

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Jafnréttisnefnd Kópavogs:

Gefur leik- og grunnskólum
bækur um jafnrétti
Jafnr éttisn efnd Kópav ogs
bæjar ákvað í tilefni af þátttöku
bæjarins í verkefninu „jafnrétti
í skólum”, að gefa skólastjórum
leik- og grunns kóla bæja ri ns
bækur um jafnrétti í skólastarfi.
For m aðu r jafnr éttisn efnda r,
Una María Óskarsdóttir, afhenti
bækurnar á fundum skólastjóra
grunnskóla og leikskóla bæjar
ins nýverið. Við sama tækifæri
kynnti jafnréttisráðgjafi Kópa
vogsbæjar, Kristín Ólafsdóttir,
heimasíðu verkefnisins, http://
jafnrettiiskolum.is
Að verkefninu standa auk fimm
sveita rf él aga, Fél agsm ála- og
tryggingaráðuneyti, Menntamála
ráðuneyti og Jafnréttisstofa. Verk
efnið er þróunarverkefni til eins
árs og er tvískipt; annars vegar
að þróa verkefni sem aðrir hafi
aðgang að og geti nýtt og hins
vegar að til verði gagnagrunnur
um jafnréttismál fyrir skóla þar
sem finna megi verkefni til að nýta
í jafnréttisfræðslu og rannsóknir
á sama efni og auka jafnréttis- og
kynjasjónarmið í leik- og grunn
skólum. Jafnrétti í skólum er laga
skylda en sumum kennurum hefur
þótt erfitt að nálgast efni um þessi
mál. Lögð er áhersla á að flétta
jafnréttisumræðu í annað náms
efni og starfsemi skólanna en að
hún sé ekki ein og sér.
Það er Smárah vammu r sem
tekur þátt í verkefninu fyrir hönd
leikskóla og Hörðuvallaskóli fyrir
hönd grunnskóla Kópavogs. Fylgj
ast má með verkefnunum á heima
síðu þess, http://jafnrettiiskolum.
is. Vorið 2009 verða væntanlega til
verkefni og / eða módel sem nýst
geta til jafnréttisfræðslu í skólum
landsins.
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Leikskólastjórar ásamt formanni jafnréttisnefndar, Unu Maríu Óskarsdóttur með bækurnar.

Smárahvammur
Jafnr étti sv erke fni leiks kóla ns
Smárahvamms ber heitið„Getur
strákur verið Rauðhetta?“ Verkefn
ið er rannsóknar- og inngripsverk
efni þar sem athuguð er notkun
barna á leiksvæðum. Áhugi barn
anna er skráður og hvernig þau
hafa leikið sér kynbundið í eldri
hópunum. Inngripið felst í því að
valið er leikefni sem ögrar, suma
daga ákveða t.d. kennararnir með
hvað verði leikið. Einnig er hug
að að samskiptum við feður og í
október og nóvember var reynt að
hringja eingöngu í feður.

skógur.“ Markhópurinn eru nem
endur í fjórða og áttunda bekk. Í
fjórða bekk er unnið með könn
unaraðferðina þar sem nemendur
búa til bæ með öllu tilheyrandi.
Nemendur í áttunda bekk fá náms-

og starfsfræðslu með áherslu á
kynbundið náms- og starfsval og
staða lm yndi r. Verke fnab ók er í
smíðum og var sótt um styrk í Þró
unarsjóð námsgagna vegna vinnu
við bókina og hugsanlegrar útgáfu.

Hörðuvallaskóli
J a f n r é t t i s f r æ ð s l u v e r k e f n i
Hörðuv allas kóla ber heiti ð„Þar
sem tvö tré standa saman – þar er

VIÐTALSTÍMAR
BÆJARFULLTRÚA
KÓPAVOGSBÆJAR
VORIÐ 2009

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

GZn`_Vk`6`jgZng^HZa[dhh^

Viðtalstímarnir verða á
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19
sem hér segir:
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Ögrun að taka á við hlutverk
sem ekki henta karakternum vel
- segja leikararnir Gríma Kristjánsdóttir og Baldur Ragnarsson hjá Leikfélagi Kópavogs.
Leikfélag Kópavogs frumsýndi leikrit
ið Skugga-Svein í nýrri útfærslu þegar
nýja leikhúsið við Funalind var formlega
formlega í notkun sunnudaginn 19. októ
ber sl. Í fyrsta sinn í sögu bæjarins er orð
ið til hús sem fyrst og fremst er ætlað til
leiksýninga og leiklistariðkunar almennt.
Skugga-Sveinn eða Útilegumennirnir eft
ir Matthías Jochumsson er eitt elsta og
þekktasta verk íslenskrar leikhússögu.
Leikritið er í hugum margra táknmynd
íslenskrar leiklistar fyrri tíma. Í leikgerð
Leikfélags Kópavogs var leitast við að
finna nýja fleti á sögunni sem mörgum
þykir nokkuð gamaldags og setja upp
sýningu sem höfðaði til nútímans. Tón
list naut sín mikið í uppsetningunni og
spiluðu leikararnir sjálfir undir á hin
ýmsu hljóðfæri, s.s. píanó, harmonikku
og fiðlu.
Nú er að hefjast Samlestur á barnaleik
ritinu Rúa og Stúa í leikstjórn Harðar Sig
urðarsonar og eru gamlir sem nýir félagar
hvattir til að mæta því þörf á félögum í
ýmis störf við uppsetninguna, hvort sem
er á sviði eða utan þess
Uppfærslan á Skugga-Sveini hjá Leikfélagi
Kópavogs var mjög athyglisverð um leið og
hún var nokkuð nútímaleg, sem sumum
kann að finnast ekki vera í takt við útlegu
menn og annað hyski sem ekki finnst á
Íslandi í dag. En uppfærslan var metnaðar
full og auðséð að leikarar tóku hlutverk sitt
af mikilli alvöru. Þegar upp var staðið var
sýningin skemmtileg og ekki síst eftirminn
anleg. Vonandi er að sýningar Leikfélags
Kópavogs í náinni framtíð verði jafn metn
aðarfullar og þessi sýning á Skugga-Sveini.

Frelsandi frá umhverfinu að
leika
Gríma Kristjánsdóttir lék Ástu dóttur
Sigurðar í Dal í Skugga-Sveini sem er sæt
stúlka í byrjun leikritsins en svo verður
hún ástfangin af útilegumanni. Hún segist
hafa starfað með Leikfélagi Kópavogs um
skeið en aldrei hafa stigið á svið fyrr hjá
félaginu. Þetta hlutverk hafi því verið frum
raun fyrir Leikfélag Kópavogs en áður hafi
hún verið á fjölunum í leikverki á vegum
Menntaskólans í Kópavogi.
Gríma var spurð hvað það væri sem
hefði dregið hana að leiklistinni.
,,Ætli það sé ekki þörfin fyrir að vera
áberandi,” segir Gríma fyrst en dregur það
síðan til baka. ,,Þetta er alveg ótrúlega
skemmtilegt og svo gott og frelsandi frá
umhverfinu og daglegu lífi að fá að leika.
Þetta hefur aukið mér verulega sjálfstraust.
Ég er í MH og er að stússast í leikverki þar
svo dagurinn er oft ansi þéttskipaður.
Ég vissi áður en ég tók að mér hlutverk
Ástu hvernig uppfærslan yrði því hópur
inn hafði hist áður og þar var lögð áhersla

kvæmt hefðbundnum staðli flokkast ég
sem tenór en það passaði illa við SkuggaSvein sem í hugum fólks á að vera dimm
raddaður.”

Gríma og Baldur í hlutverkum sínum hjá Leikfélagi Kópavogs.

á að þetta yrði ekki hefðbundin uppfærsla
á Skugga-Sveini. Þetta var svolítið erfitt í
upphafi af því að ég ef aldrei leikið svona
dramahlutverk, tjá tilfinningar og vera ást
fangin en það hefur verið mjög skemmti
legt og er alveg tilbúin til að taka að mér
svipað hlutverk aftur.”
- Þetta er ansi tímafrekt áhugamál að
leika. Þú þarf að mæta í einhverjar vikur á
æfingar fyrir frumsýningu. Hefur þér dottið í
hug að breyta um takt og velja eitthvað ann
að áhugamál?
,,Nei, mér finnst svo gaman að glíma við
svona erfitt verkefni, en auðvitað hefur
þetta eitthvað komið niður á náminu þó
það virðist stundum gleymast þegar mest
er að gerast hér í leikhúsinu. En ég held
að ég sé að standa mig þokkalega í náminu
þó oft sé ég lítið heima, en ég og kærastinn
búum hér í Kópavogi. Hann heitir Arnar
Ingvarsson og er einnig í leiklistinni, leikur
annan útilegumanninn, Ögmund og einnig
annan Hólapiltinn, Helga. Það var leiklist
inn sem dró okkur saman.”

Leiklistinn baktería
Baldur Ragnarsson lék Skugga-Svein og
hefur aðeins komið nálægt leiklistinni áður
svo Skugga-Sveinn er ekki alveg hans fyrsta
hlutverk, hefur m.a. tekið þátt í uppfærslu
með Hugleik. Baldur segir að leiklistinn sé
baktería, svipað og hjá Grímu.
,,Það að taka þátt í leikriti er gott tæki
færi til að kynnast fólki og maður opnar sig

algjörlega, sem er mjög gott. Maður verður
að gera hlutverkinu sem maður fær eins
góð skil og maður getur og það krefst þess
að maður ýti sjálfum sér aðeins lengra en
maður þorir kannski í daglega lífinu. Svo er
þetta svo skemmtilegt og reynsla sem ég
hefði alls ekki viljað fara á mis við. Í leiklist
inni getur maður stungið sjálfan sig svolítið
af og hverfa inn í aðra persónu, og jafnvel
prófa að vera vondur maður, skúrkur, eins
og Skugga-Sveinn. Það er svo ögrandi að
sjá og reyna hvað maður getur gert á leik
sviði.”
- Sóttist þú eftir því að fá að leika SkuggaSvein?
,,Nei, en mér brá eiginlega þegar mér
var boðið það. Skugga-Sveinn er svo þekkt
persóna í íslensku leiklistarlífi. Svo hafði
ég séð Skugga-Svein fyrir mér sem mann
miklu stærri og þyngri en ég er, með svolít
ið kjöt á beinunum, en vissulega var þetta
ný tegund af Skugga-Sveini sem ég var að
leika.
Mér fannst rosalega gaman að sjá við
brögð leikhúsgesta, sérstaklega hjá eldra
fólkinu sem var búið að sjá Skugga-Svein í
hefðbundinni uppsetningu. Það var ekkert
sjálfsagt að það tæki þessu vel. En það er
einnig að sjá að þeir krakkar sem komu
skemmtu sér vel, og það var virkilega gam
an.
Það var margt erfitt í hlutverkinu, margt
sem ég þurfti verulega að leggja mig fram
um að ná tökum á, ekki síst röddin. Sam

Þau Gríma og Baldur eru sammála um
að þau séu alls ekki að hætta í leiklistinni,
þvert á móti hafi þátttaka þeirra í Skug
ga-Sveini örvað þau til dáða og þau muni
starfa áfram með Leikf él agi Kópav ogs,
og vonandi fá í framtíðinni spennandi og
ögrandi verkefni á leiksviðinu.
,,Ég er farinn að gæla við það að læra eitt
hvað í leiklist, þ.e. að fara í leiklistarskóla,
en veit ekki hvað verður. Ég er í tónlistar
skóla að læra á flautu, og einnig á píanó
og mandólín en írsk þjóðlagatónlist heillar
mig mjög og ég hef verið að spila hana svo
lítið. Ég er að spila í hljómsveit sem heitir
,,Ljótu hálfvitarnir” og við erum 9 talsins
í hljómsveitinni, það er mjög gaman, við
njótum þess alveg fram í fingurgóma,” seg
ir Baldur.
Baldur tók þátt í leikverki með Leikfélagi
Kópavogs fyrir mörgum árum síðan og
spilaði þar á hljóðfæri og hann telur að það
hafi hreinlega valdið því að honum langaði
til að reyna sig á sviði, en lengi framan af
taldi hann að sá draumur mundi ekki ræt
ast. En svo breyttist það.

Hlutverk sem hentar ekki vel!
- Hvers konar hlutverk vilt þú helst fást við
á sviði?
,,Ég mundi örugglega velja hlutverk sem
ekki hentar mér vel! Það er vegna þess að
þetta á að vera ögrun því ef þú tekur að
þér hlutverk sem þú veist að ef þú átt eft
ir að skila vel án mikillar fyrirhafnar þá er
hætta á að einbeitinguna vanti. Ef maður
glímir við erfið verkefni gæti maður endað
sem þokkalegur leikari.”
,,Mér mundi finnst skemmilegast að fá
hlutverk sem ég virkilega lærði af,” segir
Gríma, ,,það er viss ögrun rétt eins og Bald
ur nefndi. Mér fannst mjög gaman að takast
á við dramahlutverk, langaði að vera með,
og það var ögrun að takast á við hlutverk
Ástu. Ég held að mér hafi tekist þokkalega
vel upp og er svolítið stolt af mér, vonandi
eru það einhverjir fleiri!
Mér finnst ekki ólíklegt að ég fari að læra
leiklist síðar eftir menntaskólanámi lýkur.
Ég hef áhuga á að fara út í leiklistarnám,
það gæti verið í Kaupmannahöfn eða Lon
don. Vonandi fær maður hlutverk í stóru
leikhúsunum í Reykjavík ef vel gengur úti,
en í bili er ég bara að hugsa um líðandi
stund hér hjá Leikfélagi Kópavogs.”
Gríma hefur fengið hlutverk í kvikmynd
inni ,,Sumarl andi ð” sem er í leiks tjórn
Gríms Hákonarsonar, og verður tekið upp
í vor og sumar.

Sjónmælingar
linsumælingar
3ÅMI  

Nýársball félags
miðstöðvanna var
algjört æði

Frábært stuð var á nýársballi félagsmiðstöðvanna sem haldið var í
Mekka í Hjallaskóla.

Um það bil 400 krakkar komu
saman í félagsmiðstöðinni Mekka
í Hjallaskóla í byrjun árs á nýárs
ball. Framkoma krakkanna var
til mikillar fyrirmyndar en ballið
stóð í þrjá tíma.
Mikið er framundan á félagsmið
stöðvunum í Kópavogi en síðasta
miðvikudag fór fram söngkeppni
ÍTK í Salnum í Kópavogi en sigur
vegari þeirrar keppni keppir fyrir
hönd félagsmiðstöðvanna í Kópa
vogi á Söngkeppni Samfés sem fram

fer í Laugardalshöll 20. og 21. febr
úar nk.
Sköpunardagurinn er 18. febrúar
nk. og fer fram í einni félagsmiðstöð
inni. Sköpunardagurinn er keppni
milli félagsmiðstöðvanna í myndlist,
tónlist, hönnun, ljóðagerð, stutt
myndagerð o.fl,.en heildarstigafjöldi
sker í lokin úr um hvaða félagsmið
stöð er sigurvegari. Það er því ýmis
legt að gerast í félagsmiðstöðunum
á næstunni, þar ríkir svo sannarlega
engin lognmolla.

Þau hjónin Linda Jörundsdóttir og Guðmundur Gísli Geirdal útgerðarmaður hafa opnað Fiskbúðina Freyju að Bakkabraut 6 þar sem þau
bjóða splunkunýjan fisk af línubátnum þeirra Gísla KO 10. Á myndinni 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.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A
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•

UM HYGGJ A

•

TR AUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Reglur um styrkveitingar
til félaga- og félagasamtaka
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
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AF HÁLSINUM

Anton Helgi hlaut
Ljóðstaf Jóns úr Vör 2009

Hver? Hvar? Hvenær?
Myndin í síðasta blaði er tal
in tekin af skrúðgöngu í Bröttu
brekku við Víghólastíg hinn 17.
júní á árunum 1957-1959, sem
skátar leiða.
Lengst til hægri stendur Frið
rik Hara ldss on skátaf ori ngi og
við hlið hans sonur hans Finnur
Friðriksson. Fremst í göngunni
t.v. er Trausti Traustason er bjó
að Hlíðarhvammi 9 t.v. aftan við
hann er Margrét sem vann á póst
húsi bæjarins og bjó við Kópa
vogsbraut, t.h. aftan við Trausta
er Bergþóra Skúladóttir er starfaði
í SPK á tímabili. Fremst í göngunni
t.h. er Bolli.
Bílli nn á myndi nni er rússa
jeppi, gamli lögreglubíllinn í Kópa
vogi sem Ingibergur Sæmundsson
(bróðir Sveins Sæmundssonar)
lögregluþjónn ók. Stór svanur er
þarna dregi nn á vagni og mun
hann hafa verið settur á flot á

Anton Helgi Jónsson rithöf
undu r hlaut Ljóðs taf Jóns úr
Vör fyrir ljóð sitt „Einsöngur án
undirleiks“ í árlegri ljóðasam
keppni lista- og menningarráðs
Kópavogs. Anton Helgi er sjö
undi handh afi verðl auna nna
frá stofnun samkeppninnar árið
2002. Verðlaunaafhendingin fór
fram við hátíðlega athöfn í Saln
um, Tónlistarhúsi Kópavogs, að
kvöldi afmælisdags Jóns úr Vör,
21. janúar sl.
„Skáldið beitir taktfastri hrynj
andi og næstum þráhyggjukennd
um endurtekningum til að undir
strika djúpa angist ljóðmælanda,“
segir meðal annars í rökstuðningi
dómnefndar fyrir vali hennar á
vinningsljóðinu.
Anton Helgi er jafnframt höf
undur annars af tveimur ljóðum
sem dómnefnd veitti sérstaka við
urkenningu og nefnist „Vorganga
í Dölum“. Ljóðum er skilað inn
í samk eppni na undi r duln efni
og vissi dómnefnd ekki fyrr en
afloknum störfum hennar hver
hefði ort þau. Auk Antons Helga
hlaut Davíð Hjálmar Haraldsson
ljóðskáld á Akureyri sérstaka við
urkenningu fyrir „Við strákarnir“
en hann hlaut einnig viðurkenn
ingu í fyrra.
Dómnefnd skipuðu Sigþrúður
Gunnarsdóttur bókmenntafræð
ingur, formaður, og rithöfundarnir

Anton Helgi Jónsson með Ljóðstaf Jóns úr Vör ásamt Gunnari I. Birg
issyni bæjarstjóra og Sigurrósu Þorgrímsdóttur, formanni lista-  og
menningarráðs Kópavogs.

Ingibjörg Haraldsdóttir og Þórar
inn Eldjárn. Dómnefndin komst
að einróma niðurstöðu.
Þetta er í áttu nda sinn sem
lista- og menningarráð Kópavogs
stendu r fyri r ljóðas amk eppni
þessari en hugmyndin er upp
haflega komin frá félögum úr Rit
listarhópi Kópavogs. Um 300 ljóð
bárust í keppnina. Sigurvegarinn
fær 500 þúsund króna peninga
verðl aun og verðl aunag ripi nn,
Ljóðstaf Jóns úr Vör, áletraðan
með nafni sínu til varðveislu í eitt
ár auk eignargrips sem Sigmar Ó.

Einsöngur án undirleiks
Röðin við kassann er löng og hún lengist.
Hún lengist og lengist. Ég bíð og ég bíð.
Mér hitnar í kinnum. Það er komið að mér.
Það er fólk fyrir aftan. Það bíður og bíður.
Helvítis stelpan. Það er ekki heimild.
Ég lít ekki um öxl. Ég veit að það sér mig.
Það er ekki heimild. Það þekkir mig enginn.
tjörninni í Hlíðargarði.
En nú biðjum við líka um upp
lýsingar af þessum spræku mönn
um sem eru í grunni húss sem er
byrjað er að reisa. Hvaða menn
eru þetta, hvar eru þeir, þ.e. hvaða
hús eru þeir að reisa? Vinsamlega
komið öllum upplýsingum sem
þið búið yfir til Hrafns Sveinbjarn
ars ona r, héra ðss kjalav arða r á
Héraðsskjalasafni Kópavogs að
Hamraborg 1, eða í síma 544-4710.
Einnig má senda upplýsingar á
netfangið hrafns@kopavogur.is
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Það þekkir mig enginn. Það er komið að mér.
Ég ætla að ferðast. Ég bíð og ég bíð.
Dansa frá mér vitið á karnivali í Ríó.
Gantast við norðurljós allsber í potti.
Syndi með höfrungum. Reyki hass.
Helvítis stelpan. Það er ekki heimild.

Maríusson gullsmiður hannaði.
Höfundar hinna ljóðanna tveggja
fá hvor um sig 150 þúsund króna
verðlaun. Anton Helgi Jónsson
fæddist í Hafnarfirði 15. janúar
1955 en flutti tólf ára til Reykja
víkur og hefur verið búsettur þar
lengst af ævinnar. Anton gaf út
sína fyrstu ljóðabók árið 1974 en
síðan hafa komið frá hans hendi
fjórar bækur með kveðskap, sein
ast limrukverið „Hálfgerðir englar
og allur fjandinn“, árið 2006.
Hér fylgir verðlaunaljóðið.

Það er ekki heimild. Ég lít ekki um öxl.
Mæti í úthverfri peysu. Set iljar í sandinn.
Mér hitnar í kinnum. Mín fróun er núna.
Fæ bréf í pósti frá öðrum en banka.
Það bíður og bíður. Ég bíð og ég bíð.
Ég bíð og ég bíð. Það er komið að mér.
Ég næ sáttum við líf mitt. Það bíður og bíður.
Ég reiðist og öskra. Það er ekki heimild.
Loks segi ég: Nei. Mér hitnar í kinnum.
Mér hitnar í kinnum. Helvítis stelpan.
Finn handleggi hlýja um háls minn að nýju.
Það skrjáfar í poka. Ég lít ekki um öxl.
Ég lít ekki um öxl. Það er fólk fyrir aftan.
Mér hitnar í kinnum. Það er komið að mér.
Það er komið að mér. Ég bíð og ég bíð.

Húmorinn í hávegum í bókasafninu
Undanfarin ár hefur Bókasafn
Kópavogs staðið fyrir erindaröð
með hækkandi sól. Fjallað hefur
verið um trúmál, furður og ást
ina. Nú á að létta fólki lund og
fjalla um húmor og fyndni. Þetta
verða fjögur erindi, haldin viku
lega á fimmtudögum og hefjast
kl. 17:15 í Kórnum á fyrstu hæð
Bókasafnsins. Fengið hefur verið
skemmtilegt fólk til að fjalla um
efnið frá ólíkum sjónarhornum.
Fyrsta eri ndi ð var í gær, 5.
febrúar, en þá flutti Ásta Valdi
marsdóttir yfirlitserindi um gildi
húmors og fyndni, hvaða áhrif
það hefu r á líka ma og sál og
hvernig við getum bætt líf okkar
með slíkum skemmtilegheitum.
Ásta hefur haldið hláturnámskeið
og þekki r vel hversu bæta ndi
áhrif hlátur og léttleiki getur haft.
12. febrúar talar Auður Haralds
um “kvenna”húmor og anna n
húmor. Auður er löngu landsþekkt
fyrir orðheppni og skorðinorðan

málflutning. Hún varð fyrst þekkt
fyrir skáldsögur sínar sem auð
vitað eru til útláns á Bókasafninu,
Einnig hefur hún skrifað pistla í
dagblöð.
19. febrúar ætlar Bjarni Harð
arson að tala um íslenska fynd
ni, sem hann hefur kynnt sér frá
unga aldri. Bjarni var til skamms
tíma þingmaður, en var lengi rit
stjóri og eiga ndi Sunnl enska
fréttablaðsins. Hann hefur vakið
athygli fyrir blaðagreinar sínar
og blogg og hefur nú nýlega gefið
þær út á bók. Hann rekur eigin
bókabúð á Selfossi, Sunnlenska
bókakaffið.
26. febrúar kemur svo sr. Hjálm

ar Jónsson dómkirkjuprestur og
slær botnin í erindaröðina með
því að tala um Gaman og alvöru.
Hjálmar er löngu landsþekktur
fyri r smellna r vísu r, en einnig
blaðagreinar. Hann hefur setið á
alþingi eins og Bjarni, en ekki fyrir
sama flokk.
Þessar samkomur eru byggðar
þannig upp að fyrst eru erindin
flutt en síðan er gestum frjálst að
spyrja fyrirlesara og oft skapast
fjörugar og skemmtilegar umræð
ur. Aðgangur er ókeypis og allir
velkomnir. Það er von þeirra sem
að þessu standa að efnið geti létt
fólki lífið á tímum sem eru mörg
um erfiðir nú um stundir.
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Þjónustusamningur við
Sigöldu ehf. um rekstur
leikskóla við Aðalþing
Kópavogsbær hefur gert þjón
ustusamning við Sigöldu ehf. um
rekstur leikskóla við Aðalþing í
Kópavogi. Aðalþing verður um
120 barna leikskóli sem gert er
ráð fyrir að taki til starfa í febrú
ar eða mars nk. Starfsmenn verða
25 til 30 talsins þegar hann hefur
að fullu tekið til starfa og þetta
verður reyklaus vinnustaður. Sig
alda ehf. er fyrirtæki sem hjónin
Guðrún Alda Harðardóttir leik
skólakennari og Sigurður Þór Sal
varsson blaðamaður stofnuðu í
nóvember árið 2008.
Meginmarkmið og tilgangur fyrir
tækisins er rekstur leikskóla, rann
sóknar- og fræðslustarfsemi auk
útgáfu og miðlunar ýmiss konar.
Guðrún Alda verður jafnframt leik
skólastjóri en hún hefur áratuga
reynslu og víðtæka menntun í leik
skólastarfi og kennslu leikskóla
kennara. Nafn eignarhaldfyrirtækis
þeirra hjóna er myndað úr nöfnum
þeirra.
Rekstra ra ði la r leggja mik
inn metnað í leikskólastarfið og
áforma að stuðla að ýmiss kon
ar nýbreytni. Þau Guðrún Alda og
Sigu rðu r Þór voru spurð hvort
ákvörðun um að sækja um leikskól
ann hefði átt sér langan aðdrag
anda.
Guðrún Alda segir ekki svo vera
en þegar bygging leikskólans hófst
hafi það ekki verið hugmynd bæj
ars tjórna r Kópav ogs að bjóða
rekstur hans út. Guðrún Alda var
þá milli vita, var leikskólaráðgjafi
hjá Reykjavíkurborg en í septem
bermánuði sl. ákvað Reykjavíkur
borg að sameina ráðgjafana aftur
á menntasviði og Guðrún Alda var
önnur þeirra sem ekki fékk áfram
haldandi ráðningu sem leikskóla
ráðgjafi þrátt fyrir að hún hefði
meiri menntun en sumar þeirra
sem héldu áfram. Þá var hún ein
nig nýbúin að segja stöðu sinni
lausri sem dósent við Háskólann á
Akureyri og hugðist sinna doktors
námi sem hún stundar.

Starfsmenn á ýmsum aldri
með fjölbreytta menntun
Það sem skipti hins vegar sköp
um um að tilboð Guðrúnar Öldu
og Sigurðar Þórs um rekstur leik

skólans við Aðalþing varð að veru
leika, var gamall draumur.
,,Ég og vink ona mín, Sigr íð
ur Síta, gerðum tilboð í leikskóla
í Kópavogi fyrir nokkrum árum
svo við áttum grunninn að náms
skránni og við Sigurður gátum því
sett sama n ums ókn á nokkrum
dögum, sem við skiluðum svo inn.
Umsóknin var ein af fjórum. Við
áttum lægsta tilboðið,” segir Guð
rún Alda.
,,Bygging leikskólans er langt
komin,” segir Sigurður Þór. ,,Við
fáum húsið afhent 1.mars nk. en
þeir segja st ætla að láta okku r
hafa einhvern hluta hússins fyrr.
Þetta verður 120 barna leikskóli en
við gerum ekki ráð fyrir að þarna
verði orðið fullt af börnum fyrr
en í haust. Við höfum auglýst eftir
starfsfólki og höfum fengið mjög fín
viðbrögð. Þetta er öflugur og kraft
mikill hópur sem hefur sótt um, og
fólk á ýmsum aldri, ekki bara ungt
fólk eins og var áður en kreppan
skall á. Þarna verður m.a. fólk með
ýmiss konar háskólamenntun, þó
aðallega leikskólakennaramenntun,
en einnig listamenn, textilhönnuð
ur, innanhúsarkitekt, ljósmyndari,
svo hópurinn er mjög breiður. Það
er mikill kostur. Við fengum einnig
svo margrar umsóknir að við gát
um valið úr.”

Í anda Reggio Emilia
stefnunnar
Leikskólinn verður rekin í anda
ítölsku Reggio Emilia stefnunnar
og segir Guðrún Alda að leikskól
ar reknir í anda þeirrar stefnu séu
samt mjög mismunandi. ,,Við verð
um með öflugt upplýsingatækni
nám en einmitt á því sviði finnst
mér að höfuðborgarsvæðið hafi
staðið sig slælega. Akureyri er þar
langt á undan. Við verðum með
vísindasmiðju fyrir börnin allt frá
eins árs aldri, m.a. verður unnið
með stærðfræðiverkefni við hæfi,
ljós og skugga o.fl. Það verður ekki
mikið um hefðbundin leikföng en
mikið af efni fyrir börnin til að leika
sér með, t.d. endurnýtanlegu efni
sem höfðar til sjálfbærrar þróunar.
Þetta skerpir sköpunargleði barn
anna.
Við munum töluvert höfða til

valdeflingar sem er m.a. það sem
ég er að vinna með í mínu doktors
námi. Valdefling táknar m.a. það að
hafa áhrif á líf sitt sem nýtist bæði
í starfi með börnunum, með starfs
mönnum og einnig með foreldrum
barnanna. Þannig geta foreldrar
haft áhrif á það sem er að gerast í
lífi barna þeirra í leikskólanum.”
Þau Guðrún Alda og Sigurður Þór
segja að í skólanum verði ákveðin

Við undirritun þjónustusamningsins á bæjarskrifstofum Kópavogs.
Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs, og Gunnar Ingi Birgisson
bæjarstjóri skrifuðu undir samninginn fyrir hönd Kópavogsbæjar og
hjónin Guðrún Alda Harðardóttir og Sigurður Þór Salvarsson fyrir
hönd Sigöldu ehf.

matarmenning en allur matur í leik
skólanum verður unnin frá grunni,
ekki verður um aðkeyptar, unnar
matvörur, heldur aðallega byggt á
hollustu og hreinleika þar sem hrá

efnið er unnið frá grunni. Ráðinn
hefur verið maður sem hefur feng
ið sitt uppeldi í eldamennskunni
hjá meistarakokknum Friðriki V. á
Akureyri.

Fasteignaskattur hjá
tekjulitlum elli- og
örorkulífeyrisþegum
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 afslátturinn 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

T
T ÆSTUUN

Ý T Í N ERSL

N FÆS NUSV
BÓ

BYGG FLATKÖKUR

með íslensku byggi frá Þorvaldseyri
Gæðabakstur/Ömmubakstur ehf • Álfabakka 12 • 109 Reykjavík • Sími: 564 2024

8

Kópavogsblaðið

FEBRÚAR 2009

Þrítugþúsundasti Kópavogs
búinn fæddist 10. janúar sl.
Mæður ásamt börnum sínum í Malaví fagna fatapökkum frá Kópa
vogi.

Fatapakkar frá
sjálfboðaliðum
Kópavogsdeildar
afhentir í Malaví
Sjálfboðaliðar Kópavogsdeild
ar Rauða krossins í verkefninu
,,Föt sem framl ag” prjóna og
sauma ungbarnaföt fyrir börn í
neyð í Malaví. Þó að Malaví sé
vissulega á suðlægum slóðum
getur sums staðar orðið kalt á
kvöldin og á nóttunni, sérstak
lega við fjalllendi. Sjálfboðalið
arnir pakka þessum ungbarna
fötum reglulega í þar til gerða
fatapakka en í hverjum slíkum
pakka er prjónuð peysa, teppi,
sokkar, bleyjubuxur og húfa auk
handklæðis, taubleyja, treyja og
buxna.
Á síðasta ári sendu sjálfboða
liðarnir frá sér 640 pakka og í
nóvember síðastliðnum var þeim
dreift, ásamt pökkum frá öðrum
deildum, til mæðra með lítil börn
í Chiradzulu-héraði í Malaví undir
stjórn malavíska Rauða krossins.
Í hinu mánaðarlega prjónakaffi
sem haldið var í sjálfboðamiðstöð
deildarinnar í síðustu viku kom
fullt rúi frá alþ jóðas viði Rauða
kross Íslands og sagði frá dreif
ingunni og viðbrögðum mæðr
anna við að fá pakkana. Þær voru
hæstánægðar með að fá þessar

ÚTSALA

góðu gjafir frá Íslandi og voru
þakklátar fyrir stuðninginn.
Aida var ein mæðra nna sem
fékk pakka fyrir son sinn Faris.
Með stóru brosi sagði hún Rauða
kross starfsmanni að hún væri
mjög ánægð með pakkann sem
hún fékk. Aida þéna r um þrjá
Bandaríkjadali á mánuði við garð
vinnu en það myndi kosta hana
heil mánaðarlaun að kaupa notað
an bol á markaðinum á staðnum.
Það er óhætt að segja að það
hafi veri ð sjálfb oðal iðu nu m
í prjónahópi deildarinnar mikil
hvatning að heyra viðbrögðin við
pökkunum sem þeir sendu frá sér.
Þörfin er greinilega fyrir hendi og
prjónahópurinn er staðráðinn í
að halda áfram kraftmiklu starfi
sínu og sinna þessari þörf. Þeir
sem hafa áhuga á að taka þátt í
verkefninu geta haft samband við
Kópavogsdeild í síma 554-6626
eða með tölvupósti á kopavogur@
redcross.is.

Íbúar í Kópavogi urðu 30 þús
und talsins 10. janúar sl. þegar
Jóhannesi Kr. Kristjánssyni og
Brynju Gísladóttur í Galtalind
fæddist sonur.
Af því tilefni heimsóttu Gunnar
I. Birgisson bæjarstjóri og Ómar
Stefá nss on, form aðu r bæja r
ráðs, fjölskylduna 26. janúar sl.
og afhentu sveininum skjal og
smekk til vitnis um að hann sé 30
þúsundasti íbúinn í bænum. Auk
þess var drengnum fært tannfé
sem nemur 1 krónu á hvern íbúa,
þ.e. 30.000 krónur. Foreldrunum
var færður blómvöndur. Dreng
urinn á þrjú hálfsystkini í föður
ætt. Móðirin, Brynja, er uppalin í
Seljahverfinu í Reykjavík en flutti í
Kópavog 2005. Faðirinn, Jóhannes
Kr. Kristjánsson, er fæddur á Ingj
aldssandi við Önundarfjörð, hefur
átt þar heima sem og í Garðabæ
áður en hann flutti í Kópavog.
Þau Brynja og Jóhannes segjast
hvergi annars staðar vilja búa en
í Kópavogi.
Kristín Hermannsdóttir fæddist
17. febrúar 1998, og var 20 þús
undasti Kópavogsbúinn. Þáver
andi bæjarstjóri, Sigurður Geirdal,
heimsótti hana og foreldra hennar
og færði þeim staðfestingu á því.
Foreldrar hennar eru Matthildur
R. Kristjánsdóttir og Hermann Ingi
Vilmundarson, en fjölskyldan býr
að Víðigrund 39 í Kópavogi. Krist
ín á eldri bróðir, Guðmund Hákon
sem er 16 ára. Kristín er nemandi
í Snælandsskóla en í tómstundum
er hún í hestamennsku, fimleik
um og fótbolta og hún á hund,
Labrador Border Collie, sem hún
er að þjálfa.

Kristín Hermannsdóttir, 20 þús
unda sti Kópav ogsb úi nn, með
dreng Jóhannesson í fanginu sem
er 30 þúsundasti Kópavogsbúinn.

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.

Triumph sundbolir og
bikini í úrvali.

Hamraborg 7 • 200 Kópavogur
Sími: 564 0035.
Gengið inn frá Hamrabrekku.
www.aquasport.is

Frekari upplýsingar veitir
innheimtudeild Kópavogsbæjar,
Fannborg 2, 1. hæð, sími 570-1500,
netfang: thjonustuver@kopavogur.is.
Bæjarritari

F.v. Ómar Stefánsson, Jóhannes Kr. Kristjánsson, drengur Jóhannes
son, Brynja Gísladóttir og Gunnar I. Birgisson þegar fjölskyldan var
heimsótt nýverið.

Kópavogsblaðið

FEBRÚAR 2009

9

Jólasíldarhópurinn
útnefnir spámann ársins
Það var árið 1992 sem Mart
einn Sigu rg eirss on, núv er 
andi handhafi titilsins „Eld
hugi ársins“ hjá Rótaryklúbbi
Kópavogs, hóaði saman nok
krum félögum sínum í árslok,
alls um 10 manns. Hópurinn
hefur hittst síðan, lítið breytt
ur, á sama tíma ár hvert.
Tilg angu ri nn er að gæða
sér á jólasíldinni og ef til vill
einh verju m öðru m völdu m
afgöngum frá jólum. Að sjálf
sögðu líka, að hitta góða félaga
til að ræða það markverðasta
sem einkenndi liðið ár og velta
fyrir sér hvað það nýja muni
bera í skauti sínu. Fljótlega
fóru menn að keppa í spá
mennsku með því að segja fyrir
um ákveðna viðburði komandi

árs. Spáð er t.d. fyrir um tíðar
far spádagsins næsta ár, helstu
úrslit í íþróttunum, pólitíkina
og svo getur hver og einn sagt
fyrir um eitthvað annað en
það sem var á spurningablað
inu. Þetta kalla félagarnir „plott
ársins“. Sá sem bestum árangri
nær hverju sinni hlýtur sæmd
ar heitið „Spámaður ársins“ og
fylgir því vegleg eftirlíking af
styttunni sem keppt er um í
HM í knattspyrnu karla.
Sem dæmi um góð plott
má nefna þega r einn sagði
nákvæmlega fyrir um það þeg
ar Þingv allap resti nu m var
skipt út svo séra Heimir, þáver
andi útvarpsstjóri, kæmist að
þar en allt var það gert til að
rýma fyrir Markúsi Erni í stól

útvarpsstjóra. Annar sá fyrir
Suðurlandsskjálftann árið 2000
og nú síðast lýsti einn furðu
nákvæmlega öllum hrókering
um í borgarstjórn Reykjavíkur.
Spámaður síðast árs var eini
utanbæjarmaðurinn í hópnum,
Teitur Bergþórsson kennari,
en hann hafði algera yfirburði
í spurni ngu m sem tengja st
íþróttum, en hann er þó raun
ar yfirlýstur antisportisti. Fyrir
árið 2009 voru flestir sammála
um að kosið verði til Alþingis
í vor en annað vildi hópurinn
ekki gefa upp að svo stöddu
vegna bankaleyndar.

Hini r vísu spám enn sem hafa hist sl. 17 ár. Fremstu r er fors prakki nn       
Marteinn Sigurgeirsson. Í 2. röð eru Gunnar Leó Gunnarsson, Bjarni Harð
arson, Eiríkur Páll Eiríksson, Sigurður Þorsteinsson og Skafti Þ. Halldórsson.      
Í 3. röð eru Þórður St. Guðmundsson, Teitur Bergþórsson, spámaður ársins
2008, og Einar B. Sveinsson.
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Gettu betur:

MK í 8-liða úrslitin

Sigurvegarnir, Harpa Ósk og Glódís Perla í Igló.

Stelpnadúett úr Igló
vann glæsilega
Söngkeppni Samfés
Söngk eppni ÍTK fór fram í
Salnum í Kópavogi í síðustu viku
en þrjár efstu félagsmiðstöðv
arnar í þeirri keppni keppa fyr
ir hönd fél agsmiðstöðvanna í
Kópavogi á Söngkeppni Samfés
sem fram fer í Laugardalshöll
20. og 21. febrúar nk.
Keppe ndu r komu frá öllu m
félagsmiðstöðvunum nema þeir
ri yngstu, Kúlunni í Hörðuvalla
skóla, en elstu nemendur þar eru
í 8. bekk en verða örugglega með
þegar þar er kominn 10. bekkur.
Félagsmiðstöðvarnar eru 10 tals
ins.
Í fyrsta sæti voru keppendur

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

frá félagsmiðstöðinni Igló í Snæ
landss kóla en þær Harpa Ósk
Björnsdóttir og Glódís Perla Vigg
ósd ótti r fluttu duet með eigi n
undirleik á kassagítara. Í 2. sæti
var Edda Margrét Erlendsdóttir
frá frá félagsmiðstöðinni Þebu í
Smáras kóla sem flutti ítalskt
lag með ísl ensku m texta efti r
hana sjálfa. Í 3. sæti varð Lauf
ey Jóhannsdóttir frá félagsmið
stöðinni Dimmu í Vatnsendaskóla
sem flutti rómantískt ástarljóð við
undirleik Ásgeirs Þórs Eiríkssonar
á kassagítar. Dansarar í atriðinu
voru Elísabet Metta Ásgeirsdóttir
og Þorkell Jónsson.

Elís
Rúnarsson

Lið Menntas kóla ns í Kópa
vogi pakkaði liði Menntaskól
ans á Laugarvatni saman í fyrstu
umferð Gettu betur í vetur, unnu
29-15.
Í annari umferð mætti MK liði
Verkmenntaskólans á Akureyri
sem rétt marði Fjölbrautaskóla
Snæfellinga í fyrstu umferðinni
svo ekki virtist erfitt að spá fyr
ir um úrslit þeirrar viðureignar.
MK-liði ð, sem skipa ð er þeim
Ingva Þór Sæmundssyni, Bjarna
Þór Sigurbjörnssyni og Herði Inga
Gunnarssyni, náðu 17 stigum úr
hraðaspurningum en Akureyring
ar virtust ánægðir með að ná 9
stigum. Nýr stjórnandi keppninn
ar, Eva María Jónsdóttir, var mjög
stressuð í þessum hraðaspurn
ingum og hefðu liðin eflaust getað
náð inn 1 til 2 spurningum í viðbót
hefði hún haldið ró sinni. Í bjöllu
spurningunum sigu Kópavogsbú
ar svo enn lengra framúr, náðu
9 stigum gegn 3 stigum VMA. 14
stiga sigur MK-inga, 26-12, var í
höfn sem virðast mjög sterkir í ár
og gætu hæglega farið í undanúr
slit. Lið MK hefur einu sinni borið
sigur úr býtum í Gettu betur, það
var árið 1989.

Þessir strákar skipa lið MK í Gettu betur á þessum vetri. F.v.: Hörður
Ingi Gunnarsson, Ingvi Þór Sæmundsson og Bjarni Þór Sigurbjörnsson.

Sigu rv ega ra r síða sta árs, og
alls 11 sinnum í keppninni, lið
Menntas kóla ns í Reykjav ík, er
ekki árennilegt frekar en fyrri dag
inn. MR vann lið Fjölbrautarskóla
Vesturlands í fyrstu umferð 32-15
og síðan vann MR lið Fjölbrauta
skólans í Breiðholti 28-13.
Í 8-liða úrslit, sem fram fara í
Ríkissjónvarpinu og hefjast laug

ardaginn 21. febrúar, eru lið MR,
Menntas kóla ns við Hamrah líð,
Menntas kóla ns á Egi lss töðu m,
Kvennaskólans í Reykjavík, MK,
Fjölb rauta rs kóla Suðu rn esja,
Verslunarskóla Íslands og Borg
arh oltss kóla. Úrs litav iðure ign
in verður laugardaginn 4. apríl.
Dregið var í gærkvöldi, 5. febrúar,
í Kastljósi RÚV.

GKG fær aðstöðu í Kórnum til golfæfinga
Kópav ogsb ær hefu r ger t
samning um afnot af æfingahús
næði í fjölnotahúsinu Kórnum í
Vallakór 14 í Kópavogi við Golf
klúbb Kópavogs- og Garðabæjar
(GKG).
GKG fær til afn ota húsn æði
í sal á 1. hæð undi r stúku til
golfæfinga. Rýmið er í nyrðri enda
mannvirkisins, u.þ.b. 400 m2 að
stærð. Húsnæðið er fullfrágengið
með teppalögðu gólfi. GKG hefur
nú þegar innréttað það með pútt
flöt, vippaðstöðu og höggæfinga
svæði.
„Ég óska klúbbnu m góðs
gengis og vona að þessi aðstaða
hjálpi til við að fjölga titlu m,“

Skrifað undir.

sagði Gunnar I. Birgisson bæjar
stjóri við formlega afhendingu á
aðstöðunni í Kórnum. Þeir Ómar
Stefánsson, formaður bæjarráðs,
og bæjarstjóri undirrituðu samn
inginn fyrir hönd Kópavogsbæj
ar og Guðmundur Oddsson, for
maður GKG, og Ólafur E. Ólafs

son, framkvæmdastjóri GKG, fyrir
hönd félagsins.
„Bæjarbúar eru velkomnir hing
að í Kórinn til okkar svo fremi sé
til laus tími,“ sagði Guðmundur
Oddsson. „Þetta húsnæði gefur
okkur ekki síst feiknarlega mögu
leika í þágu aldraðra og grunn
skólabarna því að við viljum nýta
það sem best.“
Samningurinn gildir til áramóta
og framlengist sjálfkrafa um eitt ár
í senn nema farið sé fram á endur
skoðun hans með a.m.k. eins mán
aðar fyrirvara. Aðstaðan í Kórnum
er opin öllum félagsmönnum GKG
þeim að kostnaðarlausu en skráð
ir félagar eru 1558 talsins.

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

$ALVEGI  +ËP 3ÅMI   WWWFÎNDRAIS
OPIÈ   VIRKA DAGA LAUGARDAGA  
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Ljóðabók í samvinnu yngstu Fjölmenni á
nýársfagnaði Lions
og elstu kynslóðarinnar
fyrir eldri borgara

Átta ára nemendur í Kópavogs
skóla og eldri borgarar í félags
miðstöðinni Gjábakka í Kópa
vogi hafa sameinað krafta sína
og gefið út ljóðabók. Undanfarin
ár hefur núverandi 3. bekkur í
Kópavogsskóla farið reglulega
í heimsókn til eldri borgara á
Gjábakka, sungið fyrir gesti þar
og tekið þátt í leikfimitímum.
Eldri borgarar hafa endurgoldið
heimsóknir þeirra og tekið þátt í
ýmsum viðburðum hjá bekknum
og kennslustundum.
Ragna Sigurðardóttir kennari
og Sigu rb jörg Björgv insd ótti r,
yfirmaður félagsstarfsins á Gjá
bakka, hafa lagt drög að útgáfu
framangreindrar ljóðabókar sem
unnin verður í samstarfi nemenda
og gesta á Gjábakka. Nemendur
vinna nú hörðum höndum að því
að semja margs konar ljóð og svo
þurfa þau að velja eitt sem þau
setja inn í tölvu og teikna mynd
við. Því næst fær myndlistarhóp
ur Gjábakka ljóð nemenda til að
túlka þau í myndum og nemend

Ljóðelskir nemendur í Kópavogsskóla.

ur vinna á móti myndir við ljóð
ljóðahópsins á Gjábakka. Þessi
vinna snertir marga kennslufræði
lega þætti og neme ndu r þurfa
að vinna á fjölbreyttan hátt áður
en ljóðið verður tilbúið í bókina.

Nuddstofa Ingibjargar
– Smárasól
Sporthúsinu, Dalsmára 9-11

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

=Z^bh`cVk^c^g
\Z[Va[^cja^i
=Z^bh`cVk^c^g@eVkd\hYZ^aYVgGVjÂV`gdhh^chZgjVaah
`dcVg[a`{ÅbhjbVaYg^#ÃZ^g]Z^bh¨`_V[a`{Z^c`V]Z^b^ajb
d\hid[cjcjb@eVkd\^i^aVÂYgV\VgZ^chZbYd\[aV\haZ\g^
Z^cVc\gjc!\Z[Va[^cja^i#

<¨i^]Z^bh`cVk^cjg\Z[^ÂÄcja[^bZ^g^a^i4
=Z^bh`cVk^c^gc^gZgjh_{a[WdÂVa^ÂVg#ÃZ^gkZ^iV[aV\hh`Ved\
c¨gkZgj#I^aY¨b^hbZÂÄkVÂhe_VaaV!aZhV!iZ[aV!hnc\_Vd\
[VgViVÂV`VZÂV\Vc\V#BVg\^ggZ^ÂVh^\{]Z^bh`c^gh_{a["
WdÂVa^ÂVccVi^aVÂ\aZnbV\g{bV]kjccYV\h^chjbhijcY#

ÃZ``^gÂjZ^c]kZgchZbbncY^]V[V\diiV[ÄkVÂ[{
]Z^bh`ch_{a[WdÂVa^ÂV4I^aY¨b^hZ^cjh^cc^k^`j!
`aj``jhijcYhZcc4
:``^]^`Vk^ÂVÂ]V[VhVbWVcYhbV**)++'+
ZÂVcZi[Vc\^Â`deVkd\jg5gZYXgdhh#^h#

H_{a[WdÂVb^ÂhiÂ=VbgVWdg\&& de^Âk^g`VYV\V`a#&%"&+ hb^**)++'+
`deVkd\jg5gZYXgdhh#^h gZYXgdhh#^h$`deVkd\jg

Þórðu r Helgas on, kenna ri við
Háskóla Íslands, er ráðgjafi við
verkið en gert er ráð fyrir að bók
in komi út föstudaginn 17. apríl, í
vikunni fyrir sumardaginn fyrsta.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod.is

Jónas Ásgeir Ásgeirsson ( 16 ára ) spilaði á harmonikku fyrir eldri
borgaranna, og hlaut gott lof fyrir.

Lionsk lúbbu ri nn Muni nn
í Kópav ogi hefu r staði ð að
nýárfagnaði fyrir eldri borgara á
þriðja áratug.
Lengst framan af fengu Lions
félagar maka sína til aðstoðar við
veitingarnar en eftir að stærstu
hluti þeirra gekk til liðs við Lions
klúbbinn Ýr tók sá klúbbur við
því hlutverki en hætti svo þátt
töku fyrir nokkrum árum og þá
tók Lionsklúbbur Kópavogs við
samstarfshlutverkinu. Þessi sam
koma hefur alltaf verið ákaflega
vel sótt og stundum hefur við

legið að vísa þyrfti fólki frá. Að
þessu sinni skráðu sig til þátttöku
um 140 manns og skemmtu sér
konunglega.
Eftir að Gunnar F. Sigurjóns
son hafði boðið gesti velkomna
tók Pétur Sveinsson við stjórn
skemmtunarinnar en auk þess að
þiggja veitingar var dregið í happ
drætti þar sem ýmsir velunnarar
klúbbsins höfðu gefið vinninga,
Jónas Ásg eir Ásg eirss on lék á
harmonikku fyrir gesti, m.a. eitt
frumsamið lag og að lokum var
stiginn dans.

Auglýsing um
skipulag í Kópavogi
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 Smalaholt - 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. Byggingarreitir færast til suðurs og austurs og byggingarreitir niðurgrafinna bílageymslna 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.
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Byrjuðu búskapinn í bráðabirgðahúsnæði
sem áður var hænsnakofi

Ármann J. Lárusson fæddist
12. mars árið 1932 í Bergstaða
strætinu. Fyrstu ár ævi sinnar
átti hann heima í Þingholtunum
í Reykjavík en árið 1943, þá er
Ármann var 11 ára, flutti fjöl
skylda n að Kársn esb raut 36 í
Kópavogi. Þar hafði faðir hans
byggt lítið hús fyrir fjölskylduna
á landi sínu en verksmiðjan ORA
fékk einmitt hluta af því landi síð
ar undir starfsemi sína. Ármann
segir að fram að flutningunum
í Kópavog hafi hann ýmist átt
heima í kjallara eða risi og man
eftir að hafa gengið í stuttbux
um og gúmmís kóm. Fore ldra r
hans voru Lárus Salómonsson og
Kristín Gísladóttir. Faðir hans var
lengst af lögreglumaður eða allt
frá árinu 1938 þar til hann lét af
störfum, sjötugur að aldri, árið
1975 og hafði þá unnið síðustu
árin á Seltjarnarnesi. Móðir hans
var heimav inna ndi enda voru
börnin fimm talsins. Síðar vann
hún úti, m.a. í Kjöti & rengi sem
síðar varð ORA. Ármann var elst
ur, síðan kom Grettir sem nú er
látinn, þá Kristján Heimir, Brynja
og Lárus.

samleið í yfir 60 ár. Þau giftu sig
síðan 24. júlí árið 1953 þegar þau
höfðu aldur til. Fyrst leigðu þau
tæpt ár í Garðabæ og bjuggu síðan
í risinu hjá foreldrum Ármanns í
ár. Á þeim tíma fæddist þeim son
urinn Sverrir Gaukur, árið 1952,
og á sama tíma innréttuðu þau og
byggðu við hænsnakofa á landi for
eldra Bjargar við Digranesveginn.
Þau fluttu síðan í þau húsakynni
eftir stutta viðveru hjá foreldrum
Bjargar. Þá var hænsnakofinn orð
inn 14,5 fm2, þar bjuggu þau í fjög
ur ár og þar fæddist þeim dóttirin
Helga Ragna árið 1955. Þau byggðu
sér svo hús á þessu sama landi
foreldra Bjargar og fluttu inn í það
húsn æði í maí 1958. Árið 1995
fluttu þau þaðan en héldu sig við
Digranesveginn og færðu sig niður
á Digranesveg 20.

Glíman líf hans og yndi
Árm ann kynnti st ísl enskri
glímu snemma og voru það aðal
lega áhrif frá föður hans og Helga
Hjörvar, hálfbróður föður hans.
“Ungmennafélagshreyfingin var þá
mjög sterk á Íslandi, mikil áher
sla var lögð á allt sem íslenskt
var, íslenskt mál, ritmál og Íslend
ingasögurnar. Ég hreifst af þessari
íþrótt og sé ekki eftir því. Ég er
mjög ánægður með þann árang
ur að hafa unnið Grettisbeltið 15
sinnum, þar af 14 sinnum í röð. Ég
tapaði aldrei glímu á þessum árum
utan einu sinni. Minn skæða sti
keppinautur á glímuvellinum var
hins vegar Heimir bróðir. Ég tók
þátt í mörgum öðrum íþróttagrein
um, spilaði handbolta og keppti í
frjálsum íþróttum og fótbolta fyrir
Breiðablik. Einnig keppti ég fyrir
Kópavog í bæjarkeppnum, t.d. við
Ísfirðinga. Í dag hef ég mikið yndi
af því að spila og keppa í bridds.”

Björg og Ármann með börnin, Sverri Gauk og Helgu Rögnu.

Síðari heimsstyrjöldin var í full
um gangi þegar flutt var í Kópa
voginn. Ármann minnist vel allra
Catalina-flugbátanna sem stöðugt
voru á Fossv ogi nu m og einnig
stærri flugvéla sem lentu á Reykja
víkurflugvelli. Þarna voru einnig
smærri flugvélar sem Norðmenn
voru með en aðallega voru her
mennirnir breskir og bandarískir.
Ármann segir að stríðsreksturinn
hafi verið hluti af daglegu lífi en
þegar eitthvað óvenjulegt gerðist
vakti það mikla athygli, ekki síst
barna og unglinga, eins og þegar
logandi sprengjuflugvél rétt náði
inn til lendingar.
„Við krakka rni r léku m okku r
oft í flæðarmálinu í Fossvogi. Eitt
sinn er yngsti bróðir minn, Lárus,
var tveggja til þriggja ára var hann
að leika sér í fjörunni og komst á
pramma sem var ýtt á flot af öðr
um börnum. Ég sá hvað verða vildi
og hljóp til á annan pramma því
ég óttaðist að Lárus félli í sjóinn.
Pramminn sem ég var á var aðeins
búinn til úr fjórum tunnum sem
voru boltaðar saman enda fór svo
að ég datt í sjóinn, prammanum
hvolfdi og teinn úr honum hjó gat í
gegnum efri vör mína og inn í góm
inn. Ögmundur grásleppukarl sá
hvað gerðist, hann skaut út báti og
bjargaði okkur bræðrum. Mamma
var einnig vitni að þessu en hún
fékk áfall þegar hún sá mig hverfa
í sjóinn og í kjölfar þessa áfalls
missti hún barn sem hún var næst
um fullgengin með.
Þetta voru ævintýralegir tímar.
Á víð og dreif á Kársnesinu og á
Kópavogshálsinum voru bragga
hverfi hermanna sem ýmist Bretar
eða Bandaríkjamenn bjuggu í. Við
krakkarnir á nesinu höfðum mikið
samband við þá, annað var raunar
ekki hægt.
Þar sem ég var orðinn 11 ára
þegar við fluttum í Kópavoginn
kláraði ég barnaskólagönguna í
Miðbæjarskólanum. Það gat ver
ið strembið því ég þurfti að fara
á fætur klukkan sex á morgnana
og ganga út á Hafnarfjarðarveg til
að ná strætó. En þetta þótti sjálf
sagt á sínum tíma. Þar lauk minni
hefðbundnu skólagöngu, þegar ég

Nýgift og hamingjusöm.

Glímukappinn með verðlaunasafnið.

var 13 ára, að undanskildu einu
ári sem ég var á námssamningi hjá
Reykjavíkurborg en ég vildi verða
smiður. Það gekk hinsvegar ekki
upp fjárhagslega.
Ég fór í sveit mörg sumur, sex
fyrstu sumri n í Meða lh oltu m í
Gaulverjabæ hjá mínu móðurfólki.
Næstsíðasta sumarið mitt í sveit
var ég að Ferjukoti á Rangárvöllum
og var settur þar í vegavinnu. Síðar
um saumarið fór ég svo í heyskap
inn en þá var m.a. heyjað á hólm
um úti í ánni og ég man hversu
gróft heyið var. Ég fékk frí á sunnu
dögum og hest sem ég notaði til að
ríða út í kaupfélagið undir Eyjafjöll
um til að kaupa kramarhús fyrir
eina krónu. Það fékkst þónokkuð
sælgæti fyrir þá upphæð.
Vegna þess að ég gekk í skóla í
miðbæ Reykjavíkur og var mikið
í sveit á sumrin kynntist ég ekki
mörgum krökkum á Kársnesinu

enda fór ég snemma á vinnumark
aðinn. Fimmtán ára byrjaði ég að
vinna hjá Vatnsveitu Reykjavíkur
en öll rör sem lögð voru grófum
við á höndum niður. Við grófum
þannig skurð allt frá Elliðavatni og
niður í bæ og enduðum skurðinn
við Sjómannaskólann. Það var ekki
tækninni fyrir að fara á þeim árum.
Síðan var ég hjá Eimskip í tvö ár,
þá á sendibíl en síðan fór ég í lög
regluna þegar ég var 21 árs og var
þar í 11 ár. Það var ekkert sældar
líf. Síðan tók við byggingarvinna
en segja má að ég hafi alla tíð ver
ið hálfgerður vinnufíkill, gat aldrei
sagt nei og var m.a. oft að hellu
leggja en ég hef hins vegar aldrei
þjáðst af neinni gróðrafíkn.“

Hitti lífsförunautinn 		
16 ára
Ármann segir að aðeins 16 ára

gamall hafi hann farið að veita
ungri stúlku sem afgreiddi í mat
vörubúð sem hét Fossvogsbúðin
athygli. Hún var í bakaríinu og var
einnig að afgreiða mjólk á brúsa og
þangað lagði hann oft leið sína til
að kaupa kók og snúð! Á þessum
árum var flest skammtað á Íslandi
og því fór Ármann oft fyrir mömmu
sína með skömmtunarseðla í búð.
Það þætti ungu fólki sérkennilegt
í dag. Stúlkan í búðinni var Björg
Ragnheiður Árnadóttir, ættuð frá
Snæfellsnesi og þau Ármann trú
lofuðu sig árið 1949 og hafa því átt

Í dag taka þau Björg og Ármann
mikinn þátt í starfi Fríkirkjunnar
Kefas en upphaf hennar má rekja
til þess að lítill bænahópur kom
saman á heimili þeirra. “Ég var
ekki þátttakandi í byrjun en fór
svo að fylgjast með. Það var ekki
mikið um trúariðkun á árum áður
hjá mér en ég fór þó í KFUM við
Amtmannsstíginn í Reykjavík og í
Betaníu við Laufásveg. Björg ásamt
öðru fólki var þó drifkrafturinn í
því að byggð var kirkja á Vatns
enda á lóð sem Magnús heitinn
Hjaltested á Vatnsenda gaf kirkj
unni. Við höfum beðið þess að
þessi kirkja mætti vera mörgum til
blessunar, því hún er af Guði gef
in,” segir Ármann J. Lárusson.

Hjónin Ármann J. Lárusson og Björg Ragnheiður Árnadóttir með
viðurkenningu sem Ármann hlaut frá Glímusambandi Íslands.
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Verkfæralagerinn – Smáratorgi 1:

Verðin þau bestu sem bjóðast
Flestir Kópavogsbúar kannast
við Verkfæralagerinn sem var um
árabil til húsa í Skeifunni, en hef
ur nú flutt sig um set í bjart og
stórt húsnæði að Smáratorgi 1
hér í bæ, þar sem ELKO var áður.
Við litum inn í Verkfæralagerinn
og röbbuðum við Gunnar Brynj
ólfss on eiga nda og stofna nda
verslunarinnar. Gunnar sagði okk
ur að nú væri mikið rýmra um þau
heldur en á gamla staðnum og því
mun þægilegra að versla og ekki
vantaði bílastæðin.
“Við bjóðu m fjölb reytt úrv al
af verkfærum, áhöldum og bún
aði til flestra verka og verðin eru
þau bestu sem fólki býðst,” sagði
Gunnar okkur. “Ég vil bjóða alla
Kópavogsbúa velkomna til okkar
á nýja staðinn, og hérna erum við
nánast í hjarta bæjarins,” bætti
hann við.
Við röltum um bjarta og rúm
góða verslunina og þar gaf að líta
ótrúlegt úrval af verkfærum, verk
færasettum, topplyklasettum og
nánast hverju því sem þarf til lag
færinga og viðhalds heimilisins.
Svo er nú vert að benda á föndur
og myndlistavörurnar sem fást í
Verkfæralagernum í miklu úrvali.
Þarna gaf að líta trönur, striga í
ótal stærðum, vatnsliti, olíu- og
akrylliti, pensla og allt það sem
þarf til listm álu na r, á fráb æru
verði. Of langt mál yrði að telja
upp allt það sem fæst í versluninni
en sjón er sögu ríkari. Því viljum
við eindregið hvetja lesendur til
að líta við í Verfæralagernum því

Sparnaðarmiðar
Klipptu út miðann. Tilgreindur afsláttur
fæst gegn framvísun hans.

15%

af allri gjafavöru

15%

af verðlistaverðum

15%

af öllum leðurhönskum

15%

af öllum blómum og vörum

Gildir til 28. 2. 2009

Gunnar Brynjólfsson eigandi Verkfæralagersins í björtu og rúmgóðu
húsnæði verslunarinnar að Smáratorgi 1 í Kópavogi. En verslunin
flutti nýlega í húsnæðið sem hýsti ELKO áður.

HÁRSNYRTISTOFAN
HÁRLAUSNIR
HÁTEIGSVEGI 2 - 105 RVK.
S: 552-1345

Gildir til 31. 3. 2009

Mikið úrval myndlistavara fæst í Verkfæralagernum.

þar má finna flest áhöld og verk
færi sem henta öllum til viðgerða,
nýsmíði, í hobbýið, myndlist og
hvað eina sem fólk þarf að taka
sér fyrir hendur heima eða heim

an. Við bjóðum Verkfæralagerinn
velkominn í Kópavog og óskum
Gunnari til hamingju með flutning
inn á nýja staðinn og velfarnaðar í
framtíðinni.

Laugavegi 55 • S: 551 1040

Gildir til 28. 2. 2009

Gildir til 28. 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.

8AA8@@"FÜ4"A@&)$,&

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
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20%
Gildir til 20. 2. 2009

10%
Gildir til 17. 2. 2009
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Snyrtistofa
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í tilefni
Deddu
20 ára afmælis
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Nýbýlavegi 14 • Sími 564 1129

aukaafsláttur af
allri útsöluvöru

Bæjarlind 12 • Sími: 554 5410

511 1188 - 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is
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Í heilsuleikskólanum Kór er
Flísasögun á staðnum
heilsuefling höfð að leiðarljósi
Hilti-Hagi ehf.:

Verslun Hilti að Stórhöfða 37.

Við heimsóttum Hilti á Stórhöfð
anum og inntum Óskar G Sigurðs
son stjórnarformann um tilurð fyr
irtækisins.
Óska r sagði okku r. “Hilti-um
boðið stofnuðum við saman ég og
Björn G Björnsson fóstri minn árið
1965. Við vorum með heildverslun
á þeim árum og fluttum inn vörur
frá Japan. Umfangið í Hiltiþjónust
unni jókst ár frá ári og jafnframt
minnka ði anna r innf lutni ngu r,
þangað til Hiltiþjónustan varð allt
okka r starf og rekstu ri nn hefu r
byggst nánast einvörðungu á Hilti
vöru m s.l. 40 ár.” Við spurðu m
Óskar hverju hann þakkar þessa
velgengni. “Gæði tækjanna,” svar
aði Óskar og bætti við: “Við höfum
kappkostað að hafa gott starfslið og
veita eins góða þjónustu og mögu
legt er.”
Hilti hefur nú rekið vélaleigu sem
leigt hefur út vélar og tæki um ára

bil. Vélaleigan hefur notið mikilla
vins ælda hvoru tveggja hjá fag
mönnum sem og hinum almenna
borgara sem staðið hefur í fram
kvæmdum.
Hilti hefur enn bætt við þjónust
una og býður flísasögun á staðnum.
Aðilar geta komið með flísar af öll
um þykktum og stærðum, merktar
og mældar, og þær síðan sagaðar
og boraðar í bestu fáanlegu tækjum.
Ekkert mál er t.d. að bora á þær göt
af ákveðinni stærð eða setja á þær
göt af mismunandi lögun. Allt eft
ir óskum hvers og eins. Þykkt og
stærð skiptir eiginlega ekki máli,
því þeir í Hilti geta jafnvel sagað
gangstéttarhellur ef svo ber við.
Það er mikið hagræði að þessari
þjónustu því nú þurfa engar misfell
ur eða sagarför að sjást í kringum
rofa, innstungur eða við niðurföll.
Einnig er kjarnaborun og sögun í
heimahúsum í boði ef óskað er.

Heilsul eiks kóla nu m Kór við
Baugakór 25 í Kópavogi var form
lega tekinn í notkun í desember
mánuði. Í upphafi flutti Guðlaugur
Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra
ávarp, Bjarney Kr. Hlöðversdótt
ir leikskólastjóri sagði frá skólan
um, Unnur Stefánsdóttir formað
ur Heilsuleikskólanna flutti ávarp
og afhenti viðurkenningarskjal og
heilsufána samtakanna. Elstu börn
leikskólans sungu svo fyrir gesti.
Unnur Stefánsdóttir segir að mark
mið heilsuleikskóla sé að stuðla að
heilsueflingu í leikskólasamfélaginu
með áherslu á næringu, hreyfingu
og listsköpun í leik. Öll börn ættu
að alast upp við að læra að virða
heilsu sína og annarra sem ómet
anleg verðmæti og grundvöll fyrir
fullnægjandi lífi.
,,Í heilsuleikskóla er heilsuefling
höfð að leiðarljósi í einu og öllu.
Markmið heilsustefnunnar er að
venja börn strax í barnæsku við
heilbrigða lífshætti með það í huga
að þeir verði hluti af lífsstíl þeirra
til framtíðar. Áhersluþættir heilsu
leikskóla geta verið mismunandi eft
ir leikskólum en góð næring, góð
hreyfing og listsköpun skal ávallt
vera í fyrirrúmi.
Heilsub ók barnsi ns er gæða
matskvarði heilsuleikskóla og seg
ir til um hvort settum markmiðum
heilsustefnunnar er náð. Hún hefur
að geyma útfærð skráningarblöð
varðandi þroska og ýmsar upplýs
ingar um barnið. Skráningin gerir
kennu ru m kleift að fylgja st með
þroskaframvindu barnsins og er
einnig tæki til að upplýsa foreldra
um stöðu þess í leikskólanum,” seg

Elstu börn leikskólans sungu fyrir gesti.

Unnur Stefánsdóttir formaður Heilsuleikskólanna og Bjarney Kr.
Hlöðversdóttir leikskólastjóri með heilsufánann á milli sín.

ir Unnur Stefánsdóttir, formaður
Heilsuleikskólanna.
Tíu leikskólar á Íslandi hafa nú

fengið viðurkenningu sem heilsu
leikskólar og sex eru að undirbúa
umsókn.

Ljósmyndasýning í Bókasafninu Efnilegar körfuboltastelpur hjá Blikum
Í Bókasafni Kópavogs í Hamra
borg er í gangi ljósmyndasýn
ing með ljóðum skáldanna í Rit
listarhópnum. Myndirnar eru í
Djúpinu á fyrstu hæð og ljóð eft
ir skáldin við hlið hverrar mynd
ar. Fjórar myndir eru settar upp
í hverjum mánuði. Fjögur skáld
eru þegar komin upp, þau Eyþór

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Rafn Gissurarson, G. Lillý Guð
björnsdóttir, Ólöf Pétursdóttir
og Sigrún Oddsdóttir, og innan
tíðar verður boðað til upplestr
ardagskrár á verkum þeirra. Í
þessum mánuði bætast fjögur
skáld við. Myndirnar eru teknar
af Krissý, ljósmyndara í Kópa
vogi.
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

Tólf stúlku r í 8. fl. kvenna í
körfuknattleik hjá Breiðablik fóru
í æfingabúðir að Flúðum helgina
16. til 18. janúar sl.
Gist var að Flúðum og æft var alla
helgina undir stjórn Karls Ágústs
Hannib alss ona r þjálfa ra þeirra,
ásamt því að æfingaleikur var spil
aðu r á sunnud egi við heimalið
Hrunamanna. Stúlkurnar hafa æft
saman körfuknattleik um árabil og
margar þeirra stunda einnig æfing
ar og keppni með knattspyrnudeild
Breiðab liks, hafa veri ð sama n í
körfubolta og fótbolta í a.m.k. 6 ár.
Stúlkurnar eru komnar í úrslit
Íslandsmótsins í 8. fl. en úrslita
turneringin fer fram í Keflavík helg
ina 14. til 15. mars nk. en þær hafa
einnig verið að leika ,,upp fyrir sig”
í 9. fl. með góðum árangri.

Blikastelpurnar í íþróttahúsi Flúðamanna ásamt þjálfaranum, Karli
Ágústi Hannibalssyni.
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Íþróttaskóli Breiðabliks í 15 ár
Íþróttaskóli 3-6 ára barna er
starfræktur á veturna í Íþrótta
húsi Breiðabliks í Smáranum.
Skólinn hefur notið mikilla vin
sælda undanfarin ár og er ekk
ert lát þar á.
Börnum í íþróttaskóla Breiða
bliks er skipt í tvo aldursflokka,
en 3-4 ára börn mæta á laugardög
um kl. 10.00 og 5-6 ára börn mæta
kl. 11.00. Íþróttaskóli hefur verið
starfræktur á vegum Breiðabliks
frá fyrsta starfsári hússins árið
1994. Fyrsti skólastjóri og helsti
hvatamaður að stofnun skólans
var Anton Bjarnason, lektor við
Kennaraháskóla Íslands. Allt frá
upph afi hefu r Breiðab lik lagt
metnað sinn í að þau börn sem
þangað koma njóti leiðbeininga
færu stu aði la; íþróttak enna ra,
leikskólakennara og grunnskóla
kennara. Undanfarin misseri hafa
þau Aðalsteinn Jónsson, íþrótta
kennari og Alda Helgadóttir, leik
skólakennari haft yfirumsjón með
íþróttas kóla nu m og fengi ð til
liðs við sig hæfa aðstoðarmenn
sem gjarnan hafa verið í námi í
kennslu og/eða uppeldisfræðum.
Aðalsteinn og Alda hafa lagt
mikla áherslu á að þessi fyrstu
kynni barna af íþróttahúsum séu
jákvæð og að þeim líði vel inni í
íþróttasalnum enda er það for
senda þess að börn haldi áfram
að iðka íþróttir.
„Við viljum að börnin finni lík

Skíðafólk á góðum degi.

Líf og fjör í íþróttaskólanum við ýmsar þrautir, oft með hjálp pabba,
mömmu eða einhvers annars í fjölskyldunni.
amlega vellíðan, gleði og ánægju ir orð Aðalsteins. „Í því nútíma
af því að hreyfa sig og að þeim líði samfélagi sem við búum í fá börn
vel í íþróttasalnum,“ segir Aðal takm arka ða hreyfi ngu, því er
steinn og hann bætir við: „Það nauðsynlegt að hlúa vel að hreyfi
er mjög mikilvægt að okkar mati námi barna með hreyfil eikju m
að börnin finni þörf til þess að og íþróttalíkum leikjum þar sem
hreyfa sig og að þau njóti þess reynir á þrótt barnanna og úthald,
að vera í hreyfis tundu í íþrótta ör va r hjarts látt og blóðr ás.
salnum. Rannsóknir hafa líka sýnt Einnig er nauðsynlegt að börnin
fram á að staðgóð grunnþjálfun fái hvíld og slökun í lok slíkra leik
þar sem áhersla er lögð á alhliða ja, þannig að þau skynji muninn á
líkams- og hreyfiþroska og jákvætt spennu og slökun. Íþróttaskólinn
umh verfi hefu r mjög mikla og er tilvalinn vettvangur til þess að
jákvæða þýðingu fyrir einstakling undirbúa börnin fyrir hinar hefð
inn þegar fram í sækir.“
bundnu íþróttagreinar.“
Alda Helgad ótti r teku r und

HK hlaut fjölda verðlauna á
Punktamóti Víkings í borðtennis
Borðtennisfólk HK stóð sig frá
bærlega á Punktamóti Víkings
sem fram fór helgina 24. til 25.
janúar sl.
Vignir Kristmundsson sigraði
1. flokk karla, Snorri Páll Einars
son sigraði í 2 flokki og Hjörtur
Hafsteinn Kristjánsson, Birnir Sig
urðsson, Jakob Ingason og Hrefna
Namfa Finnsdóttir voru öll á verð
launapalli. Vignir lenti í úrslitum
við Jóhann Rúnar Kristjánsson,
Nes, og hafði betur og sigraði 3-0
(11-7, 11-7, 11-8). Í öðrum flokki
karla léku HK-ingar eingöngu í
undanúrslitum í hörkuspennandi
leikjum og var engan vegin hægt
að spá fyrirfram um hver færi í
úrs liti n. Hrefna átti spenna ndi
úrslitaleik og var hársbreidd frá
fyrsta sætinu.
HK-ingar sækja enn fram á veg
inn í borðtennis og árangur helg
arinnar sýnir að borðtennisdeild

Frábær aðstaða
í Bláfjöllum
Vetra rs tarfi ð hjá skíðad eild
Breiðabliks er komið á fulla ferð.
Undi rb úni ngu r fyri r vetu ri nn
hófst í september með þrekæf
ingum sem fóru fram í Sporthús
inu og íþróttahúsum í bænum, en
jafnframt var boðið upp á þjálfun
um sumarið í eldri flokkkunum.
Æfingar byrjuðu í Bláfjöllum um
miðjan desember en snjóinn tók
svo upp um jólin. Skíðafólk lætur
það ekkert á sig fá og fór í æfinga
ferðir út á land. Bjartsýni ríkir um
að þessi vetur verði skíðaunnend
um jafn góður og sá síðasti.
Iðkendum í deildinni er skipt í
flokka eftir aldri: 8 ára og yngri, 9-12
ára, 13-14 ára og 15 ára og eldri.
Skíðaíþ
 róttin er einstaklingsíþrótt,
en liðsheildin skiptir þó sköpum.
Lögð er áhersla á heilbrigða þátt
töku hvers og eins iðkanda þannig
að hver og einn fái að njóta sín. Inn
an raða deildarinnar hafa iðkend
ur unnið mörg afrek og m.a. keppt
á Ólympíuleikum. Nú nýlega valdi
Skíðasamband Íslands einn iðkanda
úr deildinni, Markús Jóhannsson,
til að keppa á Vetrarólympíuhátíð
Evrópuæskunnar 2009 sem fram
fer í Póllandi í þessum mánuði. Þá
hlutu tveir iðkendur í flokki 13-16
ára, Erla Ásgeirsdóttir og Jón Sölvi
Snorras on, viðu rk enni ngu fyri r
unnin afrek þegar íþróttakona og

íþróttakarl Kópavogs fyrir árið 2008
voru valin.

Breiðablik - Skíðamið
stöð Kópavogs
Mikilvægur þáttur í öflugu starfi
skíðad eilda ri nna r er glæsil egu r
skíðaskáli í Bláfjöllum. Skálinn tek
ur um 100 manns í gistingu og í
honum er allt til alls. Þegar skálinn
var tekinn í notkun á árinu 1991
hlaut hann nafni ð Breiðab lik Skíðamiðstöð Kópavogs. Skálinn er
ekki aðeins fyrir iðkendur. Allir eru
velkomnir í skálann til að slappa af
eftir skíðamennskuna og njóta veit
inga. Það er alltaf heitt á könnunni.
Skálinn er einnig leigður út og er
ákjósanlegur fyrir fundi, námskeið
eða hvers konar samverustundir
allt árið um kring.
Ekki er of seint að byrja á skíðum,
og benda má á að skíðaiðkun er frá
bær samvera barna og foreldra. Öll
börn sem hafa áhuga á skíðaíþrótt
inni geta prófað að mæta á æfingu
þeim að kostnaðarlausu og án skuld
bindi nga r. Það er hægt að byrja
hvenær sem er á æfingatímabilinu og
það er tekið vel á móti öllum nýjum
iðkendum. Þeir sem ekki eiga útbún
að geta leigt skíði í Bláfjallaskálanum
og einnig er oft hægt að kaupa notuð
skíði í gegnum deildina.

IE-deild karla í körfubolta:

Einar besti þjálfarinn
Sigursælir HK-ingar á Punktamóti Víkings.

in er að styrkjast til muna og þess
ekki langt að bíða að unglingarnir

í HK fari að ógna efri flokkunum.

Lengjubikarinn hefst 22. febrúar
Lið Breiðabliks í Landsbankadeild karla leikur í
A-deild, riðli 1, í Lengubikarnum ásamt Aftureldingu,
Fjölni, KA, Þór og Val. Fyrsti leikurinn er miðvikudag
inn 3. mars gegn Val í Kórnum kl. 19.00 og síðan er
leikið miðvikudaginn 18. mars gegn Fjölni í Kórnum
kl. 19.00. Laugardaginn 4. april leikur Breiðablik gegn
Þór í Boganum á Akureyri kl. 13.00 og daginn eftir er
leikið við hitt Akureyrarliðið, KA, einnig í Boganum
og á sama tíma. Síðasti leikurinn er svo gegn Aftur
eldingu í Kórnum laugardaginn 18. apríl kl. 16.30.
HK leikur í A-deild, riðli 2, með Fram, Grindavík,
ÍR, Keflavík og Selfoss. Fyrsti leikur HK er sunnudag
inn 22. febrúar kl. 16.00 í Kórnum gegn Selfoss, síðan
er leikið fimmtudaginn 5. mars kl. 21.00 í Egilshöll
gegn Fram, föstudaginn 20. mars í Kórnum kl. 20.30
gegn Grindavík, föstudaginn 3. apríl kl. 20.30 í Kórn
um gegn Keflavík og loks föstudaginn 17. apríl kl.
21.00 í Egilshöll gegn ÍR.
Úrslitaleikurinn fer fram 1. maí.

Lengjubikar kvenna
Lið Breiðablik í Landsbankadeild kvenna leikur í
A-deild. Fyrsti leikurinn er mánudaginn 16. mars kl.
20.30 gegn Stjörnunni í Kórnum, síðan þriðjudaginn
24. mars kl. 19.00 gegn Aftureldingu/Fjölni í Kórnum,
föstudaginn 27. mars kl. 19.00 gegn Val í Egilshöll,

N ý l e g a v a r l ý s t v a l i á
úrvalsliði Iceland Express-deild
ar karla í fyrri hluta mótsins og
varð Einar Jóhannsson, þjálfari
Breiðabliks valinn besti þjálf
arinn. Jakob Örn Sigurðarson
KR var vali nn besti leikm að
urinn en enginn Bliki komst í
úrvalsliðið. Í IE-kvenna var besti
leikm aðu ri nn Kristrún Sigu r 
jónsdóttir, Haukum.
Nema nja Sovic, leikm aðu r
Breiðab liks komst í úrv alslið
umferða nr. 1, 4, 5, 9 og 10 en
hann lék alla 11 leiki Breiða
bliksliðsins og skoraði 276 stig,
Breiðablik vann fimm leiki og tap
aði sex leikjum.
Breiðablik lék í gær gegn ÍR í
Seljaskóla. Síðan leika Blikar gegn
Snæfelli í Stykkishólmi sunnudag
inn 8. febrúar en næsti heima
leikur er föstudaginn 20. febrúar
gegn FSv. Leikið er gegn Grinda

Einar Jóhannsson þjálfari Breiða
bliks með viðurkenninguna.

vík í Grindav ík fimmtud agi nn
26. febrúar.

Frá sl. sumri.

sunnudaginn 5. apríl kl. 16.00 gegn Þór í Kórnum og
loks gegn KR fimmtudaginn 16. apríl kl. 19.00 í Egils
höll. Úrslitaleikurinn fer fram 2. maí.
Lið HK/Víkings leikur í B-deild. Fyrsti leikur stelpn
anna er föstudaginn 13. mars kl. 19.00 í Egilshöll
gegn Fylki, síðan laugardaginn 21. mars kl. 15.00 í
Egilshöll gegn ÍBV, sunnudaginn 5. apríl kl. 21.00 í
Egilshöll gegn GRV, föstudaginn 17. apríl kl. 19.00 á
ÍR-velli gegn ÍR og loks sunnudaginn 3. maí kl. 16.00 í
Kórnum gegn Keflavík.
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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 niðurgreiðslu 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 Bæjarskrifstofur 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;
1. Að barnið eigi lögheimili í Kópavogi.
2. Að barnið iðki íþróttir/tómstundir á ársgrundvelli.
3. Iðkandi getur aðeins fengið niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina.
4. Styrkur getur aldrei orðið hærri en æfingagjald viðkomandi íþrótta-/ tómstundagreinar.
5. Hámarksstyrkur á hverja grein er kr. 15.000,6. Við greiðslu æfingagjalda kemur styrkurinn til frádráttar æfingagjaldi.
7. Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan frá ÍTK þarf að framvísa staðfestingu á 			
greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.
8. Til að einstaklingar sem stunda tómstundir eða íþróttir utan Kópavogs fái styrkinn greiddan 		
frá ÍTK þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.
9. Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og tómstundastarf.

Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs
Fannborg 2 - 1 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500

