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ÁRSHÁTÍÐ Í HJALLASKÓLA
Nemendur unglingastigs Hjallaskóla héldu árshátíð 28. febrúar sl. á sal skólans. Allir voru klæddir í sitt
fínasta eins og þessir kátu krakkar. Foreldrar sáu um matargerð og að þjóna. Sjá nánar á bls. 12.

Bankar draga saman í Kópavogi
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SPRON, Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis, hefur lokað
afgreiðslu sparisjóðsins í Smáralind og beinir viðskiptavinum
að afgreiðslunni í Mjódd. Ólafur
Haraldsson hjá SPRON segir að
ekki hafi verið leitað til ráðgjafa
á þessum stað að neinu marki og
því aðeins um gjaldkeraafgeiðslu
að ræða sem ekki hafi verið ásættanlegt að mati sparisjóðsins. Ólafur þvertekur þó ekki fyrir að í
framtíðinni verði horft til suðurs,
t.d. til Garðabæjar eða Hafnarfjarðar en viðskiptasvæði SPRON
sé fyrst og fremst Reykjavík.
Glitnir hyggst loka sínu útibúi í

Smáralind í apríl og sameina starfsemina útibúi bankans í Hamraborginni. Már Másson upplýsingafulltrúi segist ekki vilja svara
því hvort ekki hefði verið lengur
grundvöllur fyrir rekstrinum í
Smáralind en á hinn bóginn væri
verið á vinna að hagræðingu í
rekstri. Þessi ákvörðun væri hluti
af því. Engin ákvörðun hefur verið tekin um það hvort útibúi Glitnis í Hamraborg verður stækkað
en Már sagði hins vegar að flestir
starfsmenn bankans í Smáralind
fengju vinnu áfram en e.t.v. kysu
einhverjir að hætta störfum.
Eftir þessar breytingar verður

Landsbankinn einn með útibú
í Smáralind en Kaupþing banki
hefur nýlega opnað nýtt útibú í
háhýsinu við Smáratorg.
Við Hálsatorg bíður nýtt húsnæði þess að starfsemi BYRSsparisjóðs flytji þangað, sem
verður 15. maí en Sparisjóður
Kópavogs hóf byggingu hússins
áður en hann var sameinaður
BYR. Þegar af flutningi verður
mun útibúinu við Digranesveg
verða lokað. Útibú Sparisjóðsins
í Select-verslunni við Smáralind
hefur þegar verið lokað.

sími 54 54 300

www.gler.is
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Kópavogstúnið
og Kópavogshælið

K

ópavogsbær hefur hafið samningaviðræður við ríkið
um kaup á svæðinu við Kópavogstún þar sem í dag er
m.a. endurhæfingar - og líknardeild Landspítalans. Hugmynd bæjaryfirvalda er að reisa á svæðinu 50 sérbýli en til
lengri framtíðar er uppi áætlun um að á og við Kópavogstúnið
rísi 1.000 manna byggð. Hvernig það hugnast samtökunum
Betri byggð skal ósagt látið, en samtökin munu eflaust fylgjast
með og fara yfir þau gögn sem fyrir liggja um málið. Í gildandi
deiliskipulagi er þegar gert ráð fyrir liðlega 200 íbúðum og þar
af um 60 þjónustuíbúðum og hefur úthlutun á hluta þeirra lóða
þegar farið fram. Í umræðum um óperuhús í Kópavogi hefur
komið fram að sumum Kópavogsbúum finnst um of þrengt
að óperuhúsi á svæðinu við Bókasafnið og Gerðarsafn og réttast væri að byggja það fjær og sunnar, t.d. þar sem núverandi
Kvennafangelsi stendur við Kópavogsbraut. Gerð yrðu þá góð
bílastæði í nágrenninu og einnig góð gönguleið að menningartorfunni við Hálsatorg til að þessar menningarstofnanir væru
samt sem áður í nánu samneyti. Kannski eru þessar hugmyndir
óraunhæfar, en orð eru til alls fyrst. Ekki skal tekin afstaða til
þessara hugmynda hér, enda upphaflegar hugmyndir um staðsetningu óperuhúss kannski bestar. Gamla Kópavogshælið er
nú aftur á söluskrá en hugmyndir bæjaryfirvalda fela í sér að
þarna verði menningartengd starfsemi. Húsið er elsta steinsteypta hús Kópavogs og því við hæfi að sögu þess sé sýnd
tilhlýðanleg virðing þegar ráðist verður í endurbyggingu þess.
Bæði Tónlistarskóli Kópavogs og Skólahljómsveit Kópavogs
búa við þröngan kost. Kannski væri skynsamlegt að gera ráð
fyrir annari hvorri starfseminni þarna.

Á

Hraðakstur er
dauðans alvara

þessu ári hafa þegar orðið banaslys í umferðinni vegna
hraðaksturs, nú síðast á Akranesi. Nú þegar vonandi
fer að vora má búast við að einhverjir ökumenn telji sig
hafa fengið aukin réttindi til hraðaksturs, sem auðvitað er hrein
vitleysa og er bara ógn við aðra í umferðinni. Ef eitthvað bregður út af er dauðaslys oft eina útkoman. Þetta er glæpsamlegt
athæfi og ætti refsing við því að vera í samræmi við það. Dómsmálaráðherra, Björn Bjarnason sagði fyrir nokkru að að mestu
máli skipti að hugarfarsbreyting ætti sér stað hjá þeim sem
virða umferðarlög og líf annara að engu. Vélhjólamenn sem
virða eigið líf og annara segja að hraðakstur sé fyrst og fremst
óvirðing fyrir lífi annara, sú skemmtun sem fáist út úr því
að aka vélhjóli felist ekki í hraðanum, heldur því frelsi að vera á
slíkum járnfáki, einn með sjálfum sér á löglegum hraða. Sýnum
gott fordæmi, förum inn í vorið á löglegum hraða, á öllum farartækjum.
Geir A. Guðsteinsson

Ástin blómstrar sem
aldrei fyrr á Bókasafni
Kópavogs
Fyrirlestrarröðin “Ástin í ýmsum myndum” heldur áfram á Bókasafni Kópavogs en fyrirlestrarnir
eru á fimmtudögum kl. 17.15, þ.e. á
bráðheppilegum tíma fyrir þá sem
eru á leiðinni heim úr vinnu og
vilja aðeins losna út úr bílaösinni
sem er á þessum tíma. Í dag,
13. mars, mun Óttar Guðmundsson fjalla um ástina og dauðann.
Aðgangur er ókeypis.

Andri Þór Lefever
forstöðumaður
Ungmennahúss
Á fundi Lista- og menningarráðs
Kópavogs 25. febrúar sl. var ráðning forstöðumanns Ungmennahúss
Kópavogs á dagskrá. Alls barst 21
umsókn og voru 8 einstaklingar
boðaðir í viðtöl. Lista- og menningarráð leggur til við bæjarráð
að Andri Þór Lefever verði ráðinn
sem forstöðumaður ungmennahúss. Ungmennahúsið, sem stendur gegnt Gerðarsafni, verður tekið
í notkun með vorinu.

Tímabundin fjárveiting
til Sunnuhlíðar
Bæjarráð Kópavogsbæjar hefur samþykkt tímabundna fjárveitingu til sjálfseignarstofnunarinnar
Sunnuhlíðar, sem er hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi, þar
sem ekki hefur tekist á síðastliðnum tveimur mánuðum að manna
vaktir að fullu. Styrknum er ætlað að standa undir þeim umframkostnaði sem aðkeyptur vinnukraftur hefur í för með sér. Styrkurinn er veittur í 6 mánuði en fellur
niður ef Sunnuhlíð nær að manna
þær stöður sem starfsfólk vantar í.
Vegna manneklu hafa átta hjúkrunarrými ekki verið nýtt í Sunnuhlíð
og við þær aðstæður fær hjúkrunarheimilið ekki meðgjöf frá ríkinu
fyrir þau rými. “Ekki þarf að tíunda
þá þörf sem er almennt fyrir hjúkrunarþjónustu fyrir aldraða og er
þessi staða því verulega bagaleg
og raunar óásættanleg,” segir í
tillögu þeirri sem bæjarráð samþykkti. Eina lausnin sé aðkeypt
þjónusta hjúkrunarfræðinga.
„Slíkt kallar á talsvert umframfjármagn sem Sunnuhlíð hefur ekki
yfir að ráða.” Styrkurinn úr bæjarsjóði Kópavogs nemur samtals
að hámarki 2,4 milljónum króna.
Félagsmálastjóra hefur verið falið
að ganga frá samkomulagi þar um.

Leikskólakennarar
styrktir til utanfarar
Leikskólanefnd hefur borist
styrkbeiðnir frá 6 kennurum í Arnarsmára vegna náms- og kynnisferðar til New York, frá Leikskólanum Dal vegna náms- og kynnisferðar 20 starfsmanna skólans
til Stokkhólms, frá SARE samtökunum vegna námskeiðs í starfsaðferðum Reggio Emilia stefnunnar,
frá leikskólanum Kópahvoli vegna
náms- og kynnisferðar til Stokkhólms ogg frá leikskólanum Grænatúni vegna náms- og kynnisferðar
til Edinborgar. Samþykkt var að
styrkja starfsmenn í Dal og Kópahvoli um 20.000 krónur á hvern
þátttakanda og kennara í Arnarsmára um 40.000 krónur hvern.
Leikskólanefnd sér sér ekki fært
að styrkja námsferð Grænatúns
en samþykkir að styrkja námskeið
SARE um 100 þúsund krónur.

Kópavogsbær tekur
við rekstri leikskólans
Hvarfs
Kópavogsbær hefur sagt upp
þjónustusamningi við ÓB-ráðgjöf
sem hefur í för með sér að fyrirtækið hætti rekstri leikskólans Hvarfs
30. apríl nk. Í framhaldi af uppsögn
samningsins fjallaði leikskólanefnd
hinn 12. febrúar sl. um mismunandi rekstrarform fyrir leikskólann
Hvarf og bókaði eftirfarandi:
Leikskólanefnd ræddi þrjár leiðir mögulegar varðandi rekstur
leikskólans Hvarfs, samanber meðfylgjandi vinnuplagg:
A) Að nýr rekstraraðili taki við
þjónustusamningi við Kópavogsbæ,
B) að Kópavogsbær taki sjálfur
að sér reksturinn og
C) að reksturinn verði boðinn
út.
Óvissa og erfitt ástand hefur ríkt
í leikskólanum Hvarfi síðan í október. Leikskólanefnd telur afar mikilvægt að binda enda á það óvissuástand sem allra fyrst. Nefndin telur
þá leið færasta að Kópavogsbær
taki sjálfur við rekstrinum og eyði
þannig allri óvissu.
Bæjarráð Kópavogsbæjar hefur
staðfest afgreiðslu leikskólanefndar og fól fræðslustjóra, leikskólafulltrúa, bæjarlögmanni og starfsmannastjóra að hefja undirbúning
að yfirtöku bæjarins á rekstri leikskólans í samræmi við afgreiðslu
leikskólanefndar.

Kópavogsbær kærir
Borg til lögreglu
Kópavogsbær telur að Einingaverksmiðjan Borg ehf. í Kópavogi
auglýsi ranglega í dagblöðum að
starfsemi hennar rúmist innan
heimilda fyrirliggjandi starfsleyfis.
Af því tilefni vekur Kópavogsbær
athygli á því að Einingaverksmiðjan Borg hafi aðeins leyfi til að reka
„steypueiningaverksmiðju”, eins
og fram kemur í starfsleyfi hennar,
enda var í starfsleyfisumsókn fyrirtækisins dags. 5. desember 2005
einungis sótt um heimild til „framleiðslu forsteyptra eininga”. Sala
og dreifing Borgar á steinsteypu er
á hinn bóginn óheimil og ólögmæt.
Einingaverksmiðjan Borg óskaði eftir starfsleyfi hinn 16. október 2007
til að „framleiða, selja og dreifa
steinsteypu á almennum byggingamarkaði”. Þeirri umsókn var
hafnað. Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, sem
gefur út starfsleyfi, segir í bréfi til
Borgar dags. 9. nóvember 2007 að
starfsleyfisumsókn fyrirtækisins
hafi ekki gefið tilefni til þess að
veitt væri víðtækara starfsleyfi. Í
bréfi Heilbrigðiseftirlitsins dags.
28. nóvember 2007 segir að Borg
sé óheimilt að stunda umrædda
starfsemi. Í bréfi byggingarfulltrúa
Kópavogsbæjar til Heilbrigðiseftirlitsins dags. 16. janúar 2008 segir
að niðurstaða byggingarnefndar
sé sú að rekstur Borgar samrýmist
ekki samþykktri notkun húsnæðisins auk þess sem reist hafi verið
mannvirki á lóðinni sem ekki er
í samræmi við byggingarnefndarteikningar. Þrátt fyrir þetta heldur
Borg ehf. rekstri þessum áfram.
Íbúar í hverfinu hafa haft ama af
mengun, ónæði og aukinni umferð

AUGL†SINGASÍMI:

sem af ólögmætri starfsemi Einingaverksmiðjunnar Borgar stafar.
Kópavogsbær hefur því kært fyrirtækið til lögreglu.

Úttekt á sjálfsmatsaðferðum Salaskóla og
Kársnesskóla
Á fundi skólanefndar 25. febrúar
sl. var lagt fram bréf frá menntamálaráðuneytinu með niðurstöðum úttekta á sjálfsmatsaðferðum
Sala- og Kársnesskóla. Eftirfarandi
bókun var gerð:
Skólanefnd felur fræðsluskrifstofu að kalla eftir áætlun Salaskóla
um með hvaða hætti fyrirhugað er
að ljúka við gerð og framkvæmd
endurbætts sjálfsmats við skólann
í ljósi athugasemda ráðuneytisins
eins og gert er ráð fyrir í 49. gr.
grunnskólalaga. Fræðsluskrifstofa
býður fram faglegar ráðleggingar.
Skólastjóri skal leggja áætlunina
fyrir skólanefnd eigi síðar en á
fundi nefndarinnar 31. mars. Skólanefnd mun óska eftir nýrri úttekt
frá ráðuneytinu á næsta skólaári.

Skipulag lóða við Hagasmára og Hæðarsmára
til endurskoðunar
Á fundi skipulagsnefndar 6.
mars 2007 var lögð fram tillaga
bæjarskipulags Kópavogs að
breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2000 -2012. breytingin nær til
lóða Hagasmára 1 (Smáralindar)
og Hæðarsmára 1 - 5. Í tillögunni
felst að landnotkun verslunar- og
þjónustusvæðis í smárareit breytist að hluta í miðsvæði sem tengist Smáralindarreit. Á miðsvæðinu
fullbyggðu er gert ráð fyrir að
hámarki 240.000 m2 í verslunarþjónustu- og atvinnuhúsnæði.
Stærð reitsins er um 133.000 m2
og nýtingarhlutfall því um 1.8. Bílastæði verða að mestu leiti neðanjarðar, byggt verður á suðvestur
hluta bílastæða Smáralindar. Nýir
bílastæðapallar verða byggðir í
norðvestur og suðaustur hluta lóðarinnar. Akstursleiðir um svæðið
breytast.
Breytingin eflir verslunar- og
þjónustusvæði í Smára- og Lindarhverfum og styrkir þannig hlutverk þess sem þjónustusvæði fyrir
allt höfuðborgarsvæðið.
Skipulagsnefnd samþykkti framlagða tillögu, hún verði auglýst í
samræmi við 18. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar
til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar. Á fundi skipulagsnefndar 4. desember 2007 samþykkti
skipulagsnefnd að gerður yrði
samningur við VGK. Hönnun ehf.
um gerð sameiginlegs umhverfismats áætlana fyrir Hæðarsmára
1 - 5 og suðursvæði Smáralindar
auk Hæðarsmára 2, 4 og 6. Á fundi
samvinnunefndar um svæðisskipulag höfuðborgasvæðisins sem
haldinn var þann 25. febrúar sl.
komu fram þau tilmæli að skipulag fyrir umrætt svæði yrði unnið
í heild sinni og að umhverfismat
áætlana taki til alls svæðisins. Í
ljósi þessa fellur skipulagsnefnd
frá fyrri ákvörðun sinni í málinu
frá 4. desember sl.

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is
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Straumhvörf í Kópavogi
í málefnum geðfatlaðra
Jóhanna Sigurðardóttir, félagsog tryggingamálaráðherra, og
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri
í Kópavogi, gáfu út sameiginlega
yfirlýsingu 6. mars sl. um búsetu
og þjónustu við fólk með geðfötlun í Kópavogi. Yfirlýsing félagsog tryggingamálaráðuneytisins
og Kópavogsbæjar varðar þjónustu sem veitt er í samræmi
við lög um málefni fatlaðra nr.
59/1992, lög um félagsþjónustu
sveitarfélaga nr. 40/1991 og stefnu og framkvæmdaáætlun vegna
átaks ráðuneytisins í þjónustu
við geðfatlað fólk 2006-2010 sem
ber heitið Straumhvörf. Félagsog tyggingamálaráðuneytið og
Kópavogsbær eru sammála um
að uppbygging í þágu geðfatlaðra sé samstarfsverkefni þar
sem lögð er áhersla á breytileg
búsetuúrræði sem henta þörfum
hvers íbúa.
Kópavogsbær útvegar íbúðir
til búsetu með þjónustu fyrir fólk
með geðfötlun sem þarf almenna
félagslega heimaþjónustu í samræmi við lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Umsýsla
húsnæðisins og þjónustunnar
verður í höndum Kópavogsbæjar.
Félags- og tryggingamálaráðuneytið, Straumhvörf, efling þjónustu
við geðfatlaða, útvegar íbúðir í
tveimur þjónustueiningum fyrir 12
geðfatlaða einstaklinga sem þurfa

fólkinu búsetu í einstaklingsíbúðum utan stofnana og styrkja þjónustu sem eflir virkni fólks sem býr
við geðfötlun.
Fyrsta verkefni Straumhvarfa á
grundvelli framangreindrar yfirlýsingar er bygging 6 til 7 íbúða fyrir
geðfatlaða á lóð sem Kópavogsbær hefur úthlutað til verkefnisins. Hönnun hússins er hafin og
verkið verður boðið út í sumar.
Framkvæmdum vegna uppbyggingar skal vera lokið eigi síðar en
1. apríl 2010.

Félags- og tryggingamálaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, og bæjarstjóri, Gunnar I. Birgisson, undirrita yfirlýsingu um búsetu- og þjónustuúrræði fyrir geðfatlaða í þjónustuíbúð fyrir geðfatlaða að Hörðukór 10 - 16.

á sértækri þjónustu að halda, jafnvel sólarhringsþjónustu. Umsýsla
húsnæðisins er á vegum ráðuneytisins en Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi annast
skipulag og veitir íbúum þjónustu
ásamt Kópavogsbæ samkvæmt

gildandi lögum. Straumhvörf
spannar árin 2006-2010 og tekur
til 160 einstaklinga á landinu öllu

sem þurfa búsetu á vegum svæðisskrifstofu eða félagsþjónustu sveitarfélaga. Markmiðið er að bjóða

Líkamsrækt fyrir konur
Betri heilsa á 30 mínútum
Meira fjör, styttri
tími og skemmtilegur félagsskapur.
Hjá okkur færðu,
aðhald og stuðning
hvort sem þú þarft
að grennast eða
styrkjast. Reglulegar líkamsmælingar
svo þú getir fylgst
með árangrinum.

allar
Fyrir ur
kon
Hringdu og pantaðu
prufutíma og líkamsmælingu

50% afsláttur af þjónustugjaldi
Curves, Bæjarlind 12 - Sími 566 6161 - curves@simnet.is
�����������������������������������������������������������������

Páskatilboð

Fjallalambalæri kr. 998.- Lambahryggur kr. 1198.Kjúklingaútsala
(30% afsláttur við kassa)

Þú kaupir 4x2l. coke kr. 789.(og færð Freyjupáskaegg nr. 2 frítt með.)

Eina kjötborðið
í Breiðholti
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Fyrst kvenna í bæjarstjórn
Svandís Skúladóttir var kosin fyrst kvenna í bæjarstjórn Kópavogs
Kópavogur var á seinni hluta
síðustu aldar oft kallaður félagsmálabærinn vegna þess að félagsleg þjónusta við íbúanna þótti, og
var oft á tíðum, meiri en algengt
var í nágrannasveitarfélögunum.
Þegar Kópavogsbúar héldu upp
á 25 ára afmæli bæjarins 11. maí
1980, var gefinn út minnispeningur þar sem á var letrað “Bær
barnanna.”
Konur hafa verið áberandi í
stjórnum og nefndum í sveitarfélaginu á síðustu áratugum og
einnig hafa listamenn, arkitektar, verkfræðingar o.fl. úr röðum
kvenna vakið athygli, og það
langt út fyrir bæjarmörk Kópavogs. Nefna má að Högna Sigurðardóttir arkitekt teiknaði Sundlaug Kópavogs sem þykir mjög
fallegt og hagkvæmt mannvirki,
reist var listasafn Gerðar Helgadóttur frá Norðfirði, en á sínum
tíma þótti ekki sýnt að safnið
yrði byggt þar sem þáverandi
bæjarstjórn taldi ekki þörf á að
eyða peningum í “þvílíkt fánýti”,
nær væri að gera gatnakerfið
ökufært!
Sigríður Gísladóttir var formaður undirbúningsnefndar
Félagsmálastofnunar Kópavogs
og Ásthildur Pétursdóttir var öðrum fremur frumkvöðull að því
að koma félagsstarfi aldraðra á
laggirnar. Stella Guðmundsdóttir
kennari í Digranesskóla og síðar
skólastjóri var mjög atkvæðamikil í skólamálum í Kópavogi,
og er það reyndar enn á öðrum
vettvangi, því hún rekur ferðaþjónustu vestur í Heydölum. Rannveig
Guðmundsdóttir var bæjarfulltrúi
um árabil og m.a. formaður Félagsmálaráðs og á þeim árum fékk bærinn áðurnefnd heiti, félagsmálabærinn. Hulda Jakobsdóttir varð
bæjarstjóri 1957 þegar Finnbogi
Rútur Valdimarsson, eiginmaður
hennar var skipaður bankastjóri
við Útvegsbankann. Hún gegndi
stöðu bæjarstjóra fram að kosningunum 1962.
Fyrsta konan sem kosin var í
bæjarstjórn Kópavogs var Svandís Skúladóttir sem var kosinn
bæjarfulltrúi 1962 af lista Óháðra
kjósenda, en þá voru aðeins liðlega 1% fulltrúa í sveitarstjórnum
konur. Óháðir mynduðu meirihluta með Framsóknarflokki og
það samstarf hélt áfram eftir kosningarnar 1966. Svandís var forseti
bæjarstjórnar 1966 - 1970, fyrst
kvenna á Íslandi til að gegna starfi
forseta bæjarstjórnar. Við kosningarnar 1970 var Hulda Jakobsdóttir kosinn í bæjarstjórn af lista
Samtaka frjálslyndra og vinstri
manna og þar með voru konurnar
í bæjarstjórn orðnar tvær. Síðan
hafa konur ávallt átt sæti í bæjarstjórn, nú 3 af 11 bæjarfulltrúum.
Við kosningarnar 1970 stofnuðu
framsóknar- og sjálfstæðismenn
til samstarfs en einn fulltrúa sjálfstæðismanna, Eggert Steinsen,
gekk úr því samstarfi í ársbyrjun
1973 og gekk þá Hulda Jakobsdóttir inn í meirihlutasamstarfið. Kona
átti þó áfram sæti í bæjarstjórn
Kópavogs eftir að Svandís og
Hulda hættu. Það var Helga Sigurjónsdóttir fyrir Alþýðubandalagið.
Þegar Svandís hætti í bæjarstjórn 1974 eftir þrjú kjörtímabil
hafði Alþingi samþykkt lög um
leikskóla. Svandís var ráðin til að
sinna þessum málaflokki í menntamálaráðuneytinu, fyrst sem fulltrúi frá 1974 til 1989, og síðan
deildarstjóri frá 1989 til 1999.
Kristlaug Svandís, eins og hún
heitir fullu nafni, er fædd á Ísafirði 1929, næstelst fjögurra barna
hjónanna Sigrúnar Laufeyjar Finnbjörnsdóttur frá Skáladal í Sléttuhreppi sem var verkakona og
Skúla Þórðarsonar frá Krossanesi
í Árneshreppi á Ströndum sem

að ég komst varla upp í jeppann!
Hún var sjálf engin pjattrófa.”

Ekki við hæfi að hafa
konu í bygginganefnd!

Hjónin Svandís Skúladóttir og Páll Theodórsson.

var skipasmiður hjá Marselíusi
Bernharðssyni. Hún kom ekki til
Reykjavíkur fyrr en hún var 19 ára
gömul en segist ekki hafa séð það
fyrir sér að setjast að á Ísafirði.
Eftir gagnfræðapróf vann Svandís í bókabúð Matthíasar Bjarnasonar á Ísafirði og var í félagi
ungra sjálfstæðismanna á Ísafirði
sem hét Fylkir. 19 ára kemur hún
til Reykjavíkur til náms í uppeldisskóla sem svo hét en skólastjóri
var Valborg Sigurðardóttir. Í framhaldi fékk hún styrk frá Reykjavíkurborg til framhaldsnáms í Danmörku og Englandi. Þá var Svandís búin að söðla um í pólitíkinni,
var ritari Æskulýðsfylkingarinnar.
“Þegar ég þroskaðist fannst mér
að verkafólk ætti ekki að kjósa
Sjálfstæðisflokkinn, þrátt fyrir að
báðir foreldrar mínir styddu Sjálfstæðisflokkinn. “Pabbi hennar var
mikið íhald, og var illa við Halldór
Kiljan, en á stórafmælum tók móðir hennar af henni loforð að vera
ekki að rífast við föður sinn um
pólitík!”

Nærri sest að í Danmörku
Eftir að hafa unnið eitt ár í leikskóla að loknu fóstruprófi hélt
hún1952 til vinnu og framhaldsnáms við Kennaraháskólann í
Kaupmannahöfn. Þar hitti hún
Pál Theodórsson, sem lagði þar
stund á eðlisfræði og þau giftust
ári síðar. Þar eignuðust þau tvö
eldri börn sín, Flóka og Sigrúnu,
en eftir að þau fluttust til Íslands
eignuðust þau tvö börn, Skúla og
Beru. Flóki er verkfræðingur, Sigrún er vélaverkfræðingur, Skúli
er kennari og MA í heimspeki og
Bera er doktor í eðlisfræði. Svandís gekk með Beru þegar hún tók
sæti í bæjarstjórn 1962.
“Það munaði litlu að við settumst að í Danmörku. Páli var
boðið einbýlishús sem kjarnorkunefndin lét reisa í Hróarskeldu,

en við bjuggum þá í lítilli tveggja
herbergja íbúð í Kaupmannahöfn.
Þegar ég sá húsið hugsaði ég með
mér að ef við flyttum inn í þetta
hús mundum við aldrei flytja út
úr því!
Það varð því úr að flytja heim,
en Páli var boðinn staða við eðlisfræðistofnun Háskólans og við
fluttum í Kópavog í parhús í Snælandi sem við festum kaup á. Við
vorum búin að reyna að fá leigt í
Reykjavík, en þegar það kom í ljós
að við áttum tvö börn var skyndilega búið að leigja íbúðina! Þetta
var alveg öfugt við það sem við
þekktum í Kaupmannahöfn, þar
var erfitt að fá leigt nema þú ættir
börn. Við bjuggum í Snælandi í
nágrenni við frábært fólk frá 1958
til 1967 er við fluttum í Bræðratungu, þar sem við búum enn.
Þegar kom að því árið 1962 að
taka sæti á framboðslista hafði ég
aldrei komið nálægt neinu slíku í
Kópavogi. Ég hafði verið formaður í Fóstrufélaginu og rekið eigin
leikskóla. Ég hafði kosið Finnboga
Rút í alþingiskosningum, þó ég
væri aldrei hrifin af honum. Hann
var mikil karlremba, mér fannst
eins og það væri fyrir neðan hans
virðingu að taka við okkur á fundum, ekki bara konurnar. Mér var
ómögulegt að sjá þennan sjarma
sem margir aðrir sáu hjá honum,
við áttum bara að kjósa hann, en
hann lofaði engu. Upphaf þátttöku
minnar í bæjarstjórn bar að með
þeim hætti að hringt var í mig og
spurð hvort ég vildi ekki taka sæti
á lista Óháðra kjósenda. Ég féllst á
það og var sett í annað sætið. Þó
konur hefðu viljað fara í framboð
á þessum árum voru mennirnir
þeirra því oft mótfallnir, vildu ekki
að þær væru svona áberandi. Þegar ég var komin í bæjarstjórn var
ég oft spurð: “Hvað segir maðurinn þinn við þessu?” Ein vinkona
mín hefur sagt mér að ef hún færi
í pólitík hefði maðurinn hennar

skilið við hana. Þetta var því oft
erfitt.”

Vildi hætta 1970
“Fyrir kosningarnar 1970 vildi
ég hætta, fannst gott að vera í tvö
kjörtímabil, en mjög var lagt að
mér að vera áfram, m.a. vegna nýs
lista með Huldu Jakobsdóttur í
fyrsta sæti. Ég hafði þá hugmyndir
um að gera allt aðra hluti en féllst
þá á að vera enn eitt kjörtímabil.
Listi minn missti þá einn mann.
Þá fyrst kynntist ég Huldu. Hún
var mjög fær í mannlegum samskiptum eins og maður hennar,
Finnbogi Rútur, og fékk heilmikið
fylgi út á það. Þau voru sérfræðingar í einkasamtölum. En þegar
hún kom í bæjarstjórn kunni hún
ekki þessi vinnubrögð, að standa
í pontu, málin höfðu greinilega verið leyst yfir borðið áður. Í fyrstu
stóð hún ekki upp án þess að hafa
það skrifað á miða sem hún ætlaði
að segja.
Þegar kosið var í nefnd árið
1970 vegna Hafnarfjarðarvegarins,
sem Sigurður Grétar Guðmundsson hafði verið formaður fyrir,
kaus Hulda frekar sjálfstæðismann
en Sigurð, sem hafði verið náinn
vinur barna hennar. Þá fyrst skildi
ég hversu mikill fortíðarvandinn
var sem rekja má til þess hverjir
voru á lista Óháðra kjósenda árið
1962.
Þegar kynntist henni betur sá ég
að Hulda var mjög greind kona og
góð manneskja. Ég átti ekkert sökótt við hana, fortíðarvandinn var
ekki mitt mál, og við urðum góðar vinkonur. Henni fannst ég vera
svoltið tildurrófa og átti það til að
fara með mig eitthvað sem mér
hugnaðist ekki, t.d. í afmæli Fossvogskirkju og þar vildi hún að ég
heilsaði biskupnum vegna þess að
hún vissi að ég var ekki svo trúuð.
Hún kom á stórum jeppa hingað
heim, en ég var í svo þröngu pilsi

Bæjarstjórn Kópavogs 1962, þegar Svandís Skúladóttir tók þar sæti, fyrst kvenna. F.v. Axel Benediktsson,
Sigurður Helgason, Kristinn Wium, Axel Jónsson, Þormóður Pálsson forseti bæjarstjórnar, Hjálmar Ólafsson bæjarstjóri, Björn Einarsson, Ólafur Jensson, Svandís Skúladóttir og Ólafur Jónsson. Fundarritari,
Sigurður Ólafsson situr milli borðaraða, en hann gegndi því starfi í mörg ár.

Þessi þrjú kjörtímabil sem
Svandís sat í bæjarstjórn sat hún
í mörgum nefndum auk þess að
vera forseti bæjarstjórnar, m.a. í
nefnd sem mörgum fannst á þeim
tíma að konur ættu alls ekki að
vera í eins og bygginganefnd, það
væri óviðeigandi. Svandís sat í
bæjarráði, félagsmálanefnd, stjórn
Heilsuverndarstöðvarinnar, formaður Lista- og menningarráðs,
í bygginganefnd Listasafns Kópavogs, þ.e. Gerðarsafns, og formaður leikvalla- og leikskólanefndar.
Svandís segir það ánægjulegt að
allar götur síðan hafi setið konur
í bæjarstjórn og nefndum úr öllum flokkum sem hafi verið óragar
við að taka að sér störf, og taka
ákvarðanir sem stundum hafi ekki
verið vinsælar, en nauðsynlegar.
“Í upphafi voru félagsmálin svolítið dæmd á okkur konur fremur
en við höfum verið að velja okkur
þau og stundum skildu karlar ekki
þörfina á því að vera að verja peningum í þennan málaflokk.”
- Var þá félagsmálunum betur
sinnt í Kópavogi á þessum tíma en
í nágrannasveitarfélögunum?
“Kannski að einhverju leyti, en
alls ekki öllu. Þetta var ungt sveitarfélag og það var svo margt sem
þurfti að gera á stuttum tíma, s.s.
að koma upp skólum, leggja götur
og fleira sem var lögbundið. En
auk þess komum við ýmsu góðu í
verk fyrir 1970, fyrir utan það sem
var skylda. Við reistum leikskóla,
rákum starfsvelli, stofnuðum tónlistarskóla og skólahljómsveit og
Lista og menningarráð með myndarlega fjárveitingu.”
- Hvað hefur þú fyrir stafni í dag?
“Þegar ég hætti í Menntamálaráðuneytinu hafði ég svo mikið
að gera að ég skyldi ekki hvernig
ég hafði haft tíma til að mæta í
vinnunni. Við eigum 7 barnabörn
og gaman er að tala við þau. En
maðurinn minn, hann Páll, er enn
að vinna í Háskólanum. En við gefum okkur tíma til að gera ýmislegt
skemmtilegt, fara á tónleika og
ferðast. Svo fylgist ég auðvitað vel
með pólitíkinni, ekki síst í Kópavogi, og er mjög hrifin af þeirri
uppbyggingu allri sem hefur átt
sér stað hér á síðustu árum. Nú vil
ég að Kópavogur stofni úti-skóla
með hugmyndaleikjum. Yngsta
barnabarn okkar, Egill, er í svona
skóla í Kaupmannahöfn.
Svo er ég auðvitað mjög ánægð
með að Samfylkingin skuli vera í
ríkisstjórn, og hann Árni Páll Árnason skuli vera þingmaður. Ég vann
fyrir hann í prófkjörinu, en hann
hefur unnið með okkur vinstra
fólki í Kópavogi frá því hann var
unglingur.”
- Hefðir þú tekið að þér starf bæjarstjóra á sínum tíma ef þér hefði
staðið það til boða?
“Já, á þessum árum var það eitthvað annað en sjálfstraust sem
mig skorti,” segir Svandís Skúladóttir og hlær við.
Segja má að dóttir Svandísar
og Páls, Sigrún, hafi fetað dyggilega í fótspor móður sinnar hvað
varðar að fara ótroðnar slóðir og
leggja fyrir sig ýmislegt sem ekki
þekktist áður að konur leggðu fyrir sig. Sigrún var fyrsta konan sem
var kosin inspector Scolae í MR,
fyrsta konan til að útskrifast sem
vélaverkfræðingur og fyrsta konan
til að gerast Rotary-félagi á Íslandi.
Sigrún er nú mannauðsstjóri hjá
Íslenska járnblendifélaginu.
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Í Lundshverfinu verður
sambýli fólks á öllum aldri

Safnahús
Kópavogs
-Bókasafn
og
Náttúrufræðistofaverður lokað frá
og með skírdegi,
20. mars,
til og með
2. í páskum,
24. mars.

Lundur í Fossvogsdalnum eins og svæðið mun líta út fullbyggt.

Uppbygging nýs hverfis í Kópavogi, Lundahverfis, gengur vel
og þegar hefur verið flutt inn í
fyrsta fjölbýlishúsið á svæðinu.
Svæðið mun verða fullbyggt á
allra næstu árum og þá búa á
annað þúsund manns á svæðinu.
Hilmar Óskarsson hjá Fjárfestingu, sem er fasteignasala sem sér
um sölu íbúðanna, segir að vel
hafi gengið að selja íbúðir á svæðinu en enn sem komið er eru kaupendur fyrst og fremst eldra fólk en
Hilmar gerir ráð fyrir að þegar parhúsaíbúðir og einbýlishús komi

til sölu verði kaupendur yngra
fólk. Í framtíðinni muni því búa í
hverfi sambland af fólki á öllum
aldri, þ.e. allt frá ungabörnum til
eldri borgara. Það er Byggingafélag Gunnars og Gylfa sem byggir
á svæðinu og fyrsta fjölbýlishúsið
á svæðinu er risið og íbúðirnar
í því frá 120 til 160 fermetrar og
allar með stæði í upphitaðri bílageymslu. Fjölbýlishúsin verða tvö,
álklædd með samtals 76 íbúðum.
Lundur er ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu, hverfið skipulagt

með sex byggðakjörnum og milli
þeirra verða stór græn svæði.
Stutt er í Hamraborgina, þar sem
þjónusta er af öllu tagi, í gönguleiðir um Fossvogsdalinn, upp
í Öskjuhlíð eða um Kársnesið í
Kópavogi. Í næsta nágrenni er verið að byggja mislæg gatanmót og
hringtorg sem gerir alla umferð til
og frá svæðinu greiða.
Byggingafélag Gunnars og Gylfa
hefur á undanförnum árum byggt
um 2.000 fullbúnar íbúðir, þar af
um 300 sérhannaðar íbúðir fyrir
eldri borgara.

Sama gildir um
útibúið
í Lindasafni.
Eftir það opið eins
og venjulega.

�������������������������������
��������������������
Gjafir sem gleðja
við öll tækifæri.
Mikið af vörum á leiðinni.
Sjón er sögu ríkari.
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Augnakonfekt gallerý
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Þemavika
í Lindaskóla

Þemavika var í Lindaskóla í lok febrúarmánaðar. 29. febrúar var efnt til skemmtunar
og allir fengu nægju sína af pitsum.

Harasystur skemmtu, og með þeim steig á svið hún Tinna sem var
greinilega með á nótunum.

Krakkarnir skemmtu sér vel í íþróttasalnum.

Kennarabandið Pókó og Pétur fór á kostum.

MARS 2008

Ekkert samráð um
menningarstefnu
Í janúarblaði Kópavogsblaðsins er spurt í grein á forsíðu
hvor t menningarstefna sé í
Kópavogi og síðan vitnað í samþykkt fulltrúa Samfylkingarinnar í Lista- og menningarráði í
árslok 2007 þar sem segir m.a.
að meirihlutinn hafi haft öll tækifæri til að hrinda í framkvæmd
þeim markmiðum sem birtast í
stefnunni en þess beri ekki mörg
merki í þeirri fjárhagsáætlun
sem meirihlutinn lagði fram fyrir árið 2008. Í bókun Samfylkingarinnar er einnig nefnt að meirihlutinn hafi lagt fram árið 2004
stefnu í menningarmálum sem
var nánast afritun af menningarstefnu Reykjavíkurborgar.
Í viðtali við Sigurrósu Þorgrímsdóttur, formann Lista- og menningaráðs í febrúarblaði er m.a.
spurt hvort menningarstefnan sé
afrit af menningarstefnu Reykjavíkurborgar eins og fulltrúar Samfylkingarinnar halda fram?
Þarna blandar ritstjóri Kópavogsblaðsins saman fundargerðum frá árinu 2004 og hins vegar
fundargerð frá því í árslok 2007,
eftir að menningarstefna hafði verið samþykkt. Í svörum formanns
Lista- og menningarráðs er því
miður ekki gerð nein athugasemd
við orðalag spurningarinnar. Ritstjóri biðst afsökunar á þessum
mistökum.
Í fundargerð nefndarinnar frá
20. janúar 2004 um menningarstefnu Kópavogs segir orðrétt:
“Formaður tilkynnti að fresta
þyrfti umræðu um menningarstefnu Kópavogs þar sem hún
væri enn í vinnslu og einnig vegna
veikinda Björns Þorsteinssonar.
Fulltrúi Samfylkingarinnar lætur bóka eftirfarandi: Sú tillaga
að menningarstefnu Kópavogs
sem formaður ráðsins lagði fram
á fundi þess 2. desember sl. er
nánast bein afritun á menningarstefnu Reykjavíkurborgar sem
samþykkt var í Borgarráði Reykjavíkur fyrir rúmum tveimur árum,
eða 11. desember 2001, og er
aðgengileg á heimasíðu Reykjavíkur. Menningarstefna Reykjavíkur
er vandað plagg sem hefur skipt
máli í framþróun Reykjavíkur sem
menningarborgar. Að baki hennar
býr stefnumótunarvinna þar sem
til voru kallaðir fjölmargir aðilar í
menningarlífi borgarinnar.” Síðan

fyrr en síðar að mér varð ljós uppruni þeirra. Ég harma þau mistök og að hafa lagt þær fram með
þessum hætti.”

Saga meirihlutans í
stefnumótun sorgleg

Ása Richardsdóttir, fulltrúi
Samfylkingarinnar í Lista- og
menningarráði Kópavogs.

er nefnd dæmi málinu til staðfestingar.
Síðan segir: “Stjónmálamenn
sem sækjast eftir trausti almennings ættu að vita betur en að taka
stefnu annars sveitarfélags og
gera að sinni. Samfylkingin í Kópavogi leggur ekki nafn sitt við slíkt.
Kópavogsbúar eiga skilið að borin
sé virðing fyrir menningu þeirra
og listalífi og þeir ekki blekktir
með þeim vinnubrögðum sem hér
eru viðhöfð.”
Síðan er lögð fram bókun formanns Lista- og menningarráðs
Kópavogs:
“Framlögð menningarstefna
meirihlutans var fyrst og fremst
lögð fram og hugsuð sem umræðugrundvöllur að menningarstefnu.
Menningarstefna Kópavogs er nú
í vinnslu og verður lögð fram endurskoðuð stefna að þeirri undirbúningsvinnu lokinni”.
Á fundi Lista- og menningaráðs
29. janúar 2004 er aðeins eitt mál
á dagskrá, bókun formanns ráðsins:
“Á fundi lista- og menningarráðs í byrjun desember sl. lagði
ég fram tillögur að menningarstefnu Kópavogs. Tillögur þessar
voru unnar fyrir mig af aðila úti í
bæ án þess að greiðsla kæmi fyrir
og lagði ég þær fram til kynningar
í ráðinu í góðri trú. Það var ekki

Ása Richardsdóttir, fulltrúi Samfylkingarinnar í Lista- og menningaráði, segir það rétt að í spurningum Kópavogsblaðsins sé verið
að blanda saman saman tveimur
tillögum meirihlutans að menningarstefnu og viðbrögðum Samfylkingarinnar við þeim. Ása segir að
saga meirihlutans í stefnumótun
í menningarmálum sé því miður
sorgleg, sérstaklega sérstaklega í
ljósi þess að sami meirihluti hafi
náð árangri í húsbyggingum fyrir
menningarstarfsemi.
“En stefnan hefur aldrei verið
unnin í samráði, ekki við minnihluta, fagfólk, hvað þá bæjarbúa. Í
Kópavogsblaðinu er spurt hví bæjarbúar fái ekki að koma að stefnumótun. Ég hef lagt til frá því ég
settist í ráðið árið 2002, að haldnir séu opnir fundir, þing, efnt til
samræðu þar sem fólkið sem býr
í þessum bæ fær tækifæri til að
tjá sig um hvernig menningu það
vill sjá í þessum bæ, hvað það er
sem skiptir það máli. Slíkt á ekki
að vera aðeins mál örfárra aðila.”
Á fundi Lista- og menningaráðs
21. febrúar 2006 lagði meirihlutinn fram aðra tillögu að menningarstefnu bæjarins. Í umræddu
viðtali við Sigurrósu Þorgrímsdóttur í Kópavogsblaðinu segir
hún að tillaga hafi verið unnin af
meistaranema í stjórnsýslufræðum en gleymir að geta þess að
sá stjórnsýslunemi var samflokksmaður hennar í ráðinu, Gísli Þór
Gíslason. Samfylkingin lagði til að
plaggið yrði unnið “ frá grunni í
samvinnu allra flokka og í samráði
við fagfólk í menningu og listum”.
Ekki var höfð samvinnu um gerð
plaggsins og aðeins einn samráðsfundur var haldinn með listafólki
og var til hans efnt eftir áskorun
frá Samfylkingunni,” segir Ása Richardsdóttir, fulltrúi Samfylkingarinnar í Lista- og menningaráði frá
árinu 2002.

borgarblod.is

Er ekki kominn tími til að klippa?
Öll viljum við geta komist auðveldlega um gangstéttar og göngustíga bæjarins. Sumstaðar vex trjágróður á lóðum
það mikið út fyrir lóðarmörk að götum, gangstéttum og stígum að vandræði og jafnvel hætta stafar af. Þetta á við um
bæði umferð gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda, þar sem lóðarmörk liggja að götu. Einnig eru dæmi um að
trjágróður skyggi á umferðarmerki, götuheiti og jafnvel lýsingu.
Í byggingarreglugerð er kveðið á um að lóðarhafa sé skylt að halda vexti trjáa og runna á lóð innan lóðarmarka og
jafnframt að bæjaryfirvöldum sé heimilt að fjarlægja þann gróður sem vex út fyrir lóðarmörk og er til vandræða, á
kostnað lóðarhafa.
Lóðarhafar eru hvattir til að hafa þessi mál í lagi og snyrta trjágróður á lóðarmörkum eftir því sem við á. Á næstunni
verður gerð úttekt á gróðri við götur, gangstéttar og stíga og í framhaldi af því verður „vandræðagróður“ snyrtur á
kostnað lóðarhafa.
Garðyrkjustjóri Kópavogs
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Fundað með flokks- Halda á kynningu á áformmönnum í Kópavogi um um Glaðheimasvæðið

Guðni Ágústsson, formaður
Framsóknarflokksins, heimsótti
flokksmenn í Kópavogi fyrr í vetur og hvatti þá til dáða í þeim
þrengingum sem skoðanakannanir sýna að Framsóknarflokkurinn er í á landsvísu. Guðni hvatti
framsóknarmenn í Kópavogi til
að þjappa sér saman og kalla eftir
þeim sem hafa starfað fyrir Framsóknarflokkinn í Kópavogi fyrr
á árum.
Guðni var spurður hvort þessir
fundir, þ.á.m. fundurinn í Kópavogi
væri eins konar “örvæntingaútspil”
vegna stöðu flokksins.
“Í Kópavogi hafa í áratugi verið
haldnir fundir á laugardagsmorgni
í Kópavogi og þar hefur jafnan komið saman mikið af fólki, bæði kringum bæjarmálin og þjóðmálin. Með
því eru raðirnar þéttar og málin
rædd. Það er engin örvænting fólgin í því enda trúum við því, Framsóknarmenn, að eftir þessar vondu
kosningar sem við lentum í síðasta
vor séu erfiðleikarnir að baki og
öflugt uppbyggingastarf þegar hafið. Framsóknarflokkurinn mun rísa
sterkur til leiks. Ég held að þegar
kreppir að núverandi ríkisstjórn
sem lítið aðhefst í efnahagsmálum
mun verða spurt eftir Framsóknarflokknum vegna þess að hann var
ábyrgur í efnahagsmálum og steig
á hemla til að hemja verðbólguna.
Þessir fundir, m.a. í Kópavogi, eru
liður í því að undirbúa næstu þingkosningar, og svo auðvitað næstu
sveitarstjórnarkosningar.”
- Kom eitthvað á óvart sem þú
heyrðir frá flokksmönnum þínum í
Kópavogi?
“Það kom berlega fram í orðum
manna hér í Kópavogi, m.a. hjá
Ómari Stefánssyni okkar fulltrúa
í bæjarstjórn Kópavogs og fleirum, að þeim finnst Alþingi Íslendinga veikt og það þurfi alvarlega
að hugsa um það hvernig það
verður eflt. Framkvæmdavaldið,

Guðni Ágústsson, formaður
Framsóknarflokksins, á fundi
flokksmanna sinna í Kópavogi
fyrr í vetur.

þ.e. ríkisstjórnin, telur sig eiga að
ráða þinginu og það kom berlega
fram að sveitarstjórnarstigið situr
ekki við sama borð. Það þarf að
leggja miklu meira afl í Alþingi,
þetta elsta þing heimsins þarf að
vera burðarás í lagasetningu og
eftirlitshlutverki. Þær breytingar
sem hafa verið gerðar á ráðuneytunum, m.a. sameining sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyta,
eru að fara í öfuga átt og munu
aldrei standa lengi enda ekki faglega unnar. Styrking Alþingis ætti
að efla sveitarstjórnarstigið.
Eitt af því sem þarf að stefna að
er að gera leikskólann að hluta af
grunnskólanum. Börn eru mjög
næm á þessum árum og leikskólarnir eru þegar liður í menntun og
uppeldi barnanna, hlutverk sem
var aðallega á hendi heimilanna
en nú eru flestallir úti á vinnumarkaðnum og tími til að kenna börnum heima takmarkaður. Breytt
þjóðfélagsmynstur krefst þessara
breytinga. Þessar breytingar munu
efla leikskólana í Kópavogi, sem
þó eru öflugir fyrir,” segir Guðni
Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins.

VIÐTALSTÍMAR
BÆJARFULLTRÚA
KÓPAVOGSBÆJAR
VORIÐ 2008
Viðtalstímarnir verða á
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, IV. hæð kl. 18 - 19
sem hér segir:
19. mars:

(Ath. 19. mars er miðvikudagur)

Ásthildur Helgadóttir
Flosi Eiríksson

3. apríl:

Gunnsteinn Sigurðsson
Hafsteinn Karlsson

17. apríl:

Gunnar I. Birgisson

Á fundi skipulagsnefndar
Kópavogs 4. september sl. var
lagt fram bréf samvinnunefndar dags. 24. ágúst 2007 þar
sem fram kemur m.a. að Kópavogsbær standi fyrir almennri
kynningu á Glaðheimasvæðinu.
Garðabær fer fram á það, að
áður en tillagan verði lögð fram
til samþykktar eftir kynningu,
að fyrir liggi eftirfarandi gögn:
Áætlun Kópavogsbæjar um
hvernig samræma megi framkvæmdir á Glaðheimasvæðinu við
uppbyggingu umferðamannvirkja
þannig að ekki myndist umferðaröngþveiti til lengri eða skemmri
tíma og umsögn Vegagerðar um
tillöguna og áhrif hennar á uppbyggingu vegakerfisins. Skipulagsnefnd hefur samþykkt að halda
eigi kynningu á svæðinu, gera
áætlun um framkvæmdir til lengri tíma og fá umsögn Vegagerðarinnar. Breytingartillaga ásamt
umhverfisskýrslu var til sýnis á
skrifstofum sveitarfélaga svæðisskipulagsins, hjá Skipulagsstofnun og á skrifstofu SSH til 4. janúar
sl. og bárust athugasemdir innan athugasemdarfrests. Á fundi
skipulagsnefndar 5. febrúar sl.
var málið lagt fram að nýju ásamt
athugasemdum og frestað.

Átta turnar allt að
40 hæðir
Bæjarráð Kópavogs ræddi á
fundi 7. febrúar sl. deiliskipulag
á Glaðheimasvæðinu. Guðríður
Arnardóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, segir meirihluta bæjarstjórnar vera með áform um
gríðarlega uppbyggingu í Glaheimum og nágrenni Smárans. Nái ítrustu áætlanir að ganga eftir verða
þarna a.m.k. 8 turnar, allt að 40
hæðir, Reykjanesbraut sexföld og
á kafla við Dalveg séu hugmyndir
um allt að 12 akreinar!
Guðríður spyr hvort þetta sé
það það sem Kópavogsbúar og
íbúar höfuðborgarsvæðisins vilja?
Bókun Samfylkingarinnar og

Glaðheimasvæðið, séð af 20. hæð turnsins við Smáratorg.

VG á fundinum var svohljóðandi:
“Tillögur um skipulag á Glaðheimasvæðinu, sem hér liggja fyrir, gera ráð fyrir að á svæðinu rísi
þéttasta byggð verslunar- og þjónustu á landinu. Þetta á að gera á
svæði, þar sem umferð er þung
fyrir og í gangi er enn frekari uppbygging á nálægum lóðum.
Fjöldi athugasemda meðal annars frá Umhverfisstofnun, Garðabæ og Hafnarfirði staðfesta að
um óraunhæfar áætlanir er að
ræða. Við teljum einnig að svör
Almennu Verkfræðistofunnar við
innsendum athugasemdum séu
ekki nægilega skýr og á köflum
ósannfærandi. Engan veginn verði
sýnt fram á með fullnægjandi
hætti að raunhæfar vegabætur
séu í farvatninu, sem munu anna
aukinni umferð frá Glaðheimum
og öðrum reitum í nágrenninu.
Flestar nauðsynlegar vegabætur
munu verða á kostnað Kópavogsbæjar og því óljóst hverra hagsmuna er verið að gæta með því að
hleypa svo miklu byggingarmagni
í gegn og er það alls ekki til þess
fallið að bæta umferðarástand
á svæðinu né ásýnd Kópavogs í
þeim efnum. Lífsgæði þeirra sem
búa í nágrenni við Smárann munu

rýrna verulega.
Aukin svifryksmengun, meiri
hávaði frá bílaumferð, umferðarhnútar og 12 akreina Reykjanesbraut er ekki framtíð, sem okkur
hugnast fyrir hönd Kópavogsbúa.
Fulltrúar Samfylkingarinnar og VG
hafna alfarið svo miklu byggingarmagni á þessum reit, sérstaklega í
ljósi þess að umferðarmál og fleiri
tengd atriði eru óleyst. Við undirrituð greiðum því atkvæði gegn
þessari tillögu.”
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AF HÁLSINUM
Hver? Hvar? Hvenær?

Slagverkssveitin var hreint frábær. Greinilega er hægt að töfra
ýmislegt fram með áslætti, stórkostlegan rythma.

Frábærir vortónleikar
Skólahljómsveitar
Kópavogs
Skóla hljóm sveit Kópa vogs
hélt vor tónleika hljómsveitarinnar fyrir skömmu í Háskólabíói.
Efnisskrá allra þriggja sveitanna sem starfa innan SK var
mjög fjöl breytt og ekki síð ur
urðu tónleikagestir, sem fylltu
Háskólabíó, áþreifanlega varir
við þann áhuga, kraft og gleði
sem einkennir allt starf sveit-

anna. Flutt voru m.a. verk eftir Mozart, Rossini og Holst og
einnig var frumflutt verk eftir
túbuleikara yngstu sveitarinnar,
Ásþór Bjarna Guðmundsson.
Einnig mátti heyra lög úr kvikmyndunum Star Wars og Pirates
of the Caribbean. Trommusveit
tróð upp og vakti mikla og verðskuldaða athygli með flutningi á
House of the Rythm.

Smíðavöllur

Meðfylgjandi mynd sem er af
krakkaskara í nánd við smíðavöll
í Fossvogsdal, sennilega neðan
Reynigrundar, ættu væntanlega
ýms ir að kann ast við. Hús in í
Löndunum Reykjavíkurmeginn í
Fossvogsdal, voru þá vel sýnileg
en eru nú mikið til horfinn bak
við trjágróður. Við leitum eins og

venjulega eftir svör um við því
hvar myndin er tekin, af hvaða tilefni og hvenær. Allar takmarkaðri
upplýsingar eru að sjálfsögðu vel
þegnar. Vinsamlega komið þeim
upplýsingum til Hrafns Sveinbjarnarsonar héraðsskjalavarðar á Héraðsskjalasafni Kópavogs í síma
544-4710 eða með tölvupósti á net-

fangið hrafns@kopavogur.is
Myndin sem birtist í síðasta
tölublaði KÓPAVOGSBLAÐSINS er
af Ingunni Hauksdóttur og Elísabetu Sigvaldadóttur þegar þær
störfuðu í bókhaldsdeild Kópavogsbæjar árið 1972. Þá voru bæjarskrifstofurnar á 3. hæð Félagsheimilisins.

Athyglisverðir tónleikar
Þriðju dag inn 4. mars voru
Tíbrár tónleikar sem nefndust
Kvikhljóð. Þuríður Jónsdóttir,
Una Sveinbjarnardóttir og Borgar Magnason voru með tónlist
eftir Þuríði Jónsdóttur og Salvatore Sciarrino í samtali við
myndlist og vídeó. Hér var boðið upp á ein leik, hljóð list og
myndlist!
Meistari Mozart hljómaði í Salnum laugardaginn 8. mars. Margrét
Kristjánsdóttir, fiðla, Sigurlaug
Eðvaldsdóttir, fiðla, Ásdís H. Runólfsdóttir, víóla, Svava Bernharðsdótt ir, víóla, Pawel Panasiuk,
selló og Agniezka Panasiuk, píanó

léku Strengjakvintett í c-dúr KV
515, Píanókvintett g-moll KV 478
eftir Wolfgang Amadeus Mozart.
Þetta voru tónleikar kennara Tónlistarskóla Kópavogs.
Um kvöld ið voru Tí brár tónleikar, Söngbók jazzins - tónlist
Coles Porters. Kristjana Stefáns,
Pétur Grétars, Gunnar Hrafns og
Kjartan Hákonar flytja framhald
af sögu jazzins.
Sunnudaginn 9. mars voru tónleikar í tilefni 90 ára afmælis tónskáldsins Jórunnar Viðar og voru
flutt sönglög hennar. Flytjendur
voru Helga Rós Indriðadóttir sópran, Guðrún Dalía Salómonsdóttir

píanó og Hallfríður Ólafsdóttir
flauta.
Þriðju dag inn 11. mars voru
söngtónleikar í Tíbrár tónleikaröð inni. Lubov Stuchevska ya,
Tómas Tómasson og Kurt Kopetsky fluttu sönglög eftir Tosti og
Rachmaninoff og aríur og dúettar
eftir Verdi og Tchaikovsky.
Miðvikudaginn 12. mars er píanótónlist Hafliða Hallgrímssonar
í Tíbrár tónleikaröðinni. Simon
Smith leikur þar öll píanóverk Hafliða, þar af eru fjögur frumflutt á
Íslandi. Hér er um heildarflutning
að ræða og alveg einstakt tækifæri!

Stórar stærðir
Ný verslun með sportfatnað í stórum
stærðum hefur verið opnuð. Verslunin
heitir Al X ehf og er hún til húsa á
Hafnarbraut 4 í Kópavogi.
Þetta er sportfatnaður frá Danmörku
sem heitir Beat-x, og er verslunin með
stærðir frá XL - 8XL.
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������������������������������������������������������������
��������������������������������

AL X ehf er með jakka, buxur, boli og
treyjur, þetta er fatnaður sem hentar til
daglegra nota og í ræktina.
Einnig er AL X ehf með léttan göngufatnað og hægt er að sérpanta
(skíða)buxur og (skíða)úlpur.
AL X ehf ● Hafnarbraut 4 ● 200 Kópavogur ● Sími 587-0545 ● www.alx.is thelsa@simnet.is
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Á sviði Carnegie Hall í janúar
og aftur á leið þangað á næstunni
Hörn Hrafnsdóttir mezzosópran er fædd og uppalin í Kópavogi, á Meðalbrautinni, rétt fyrir neðan kirkjuholtið og lék sér
m.a. þar sem krakki á því svæði
þar sem bókasafnið og Salurinn
er og segist verða manna glöðust
þegar óperuhús rísi á svæði sem
einnig var hennar leiksvæði.
Hörn býr enn í Kópavogi, á Hlíðarveginum, og er vatnsauðlindaverkfræðingur hjá Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen.
Hörn segist snemma hafa farið
að syngja, verið mjög söngelskt
barn. Þegar undirgöngin undir
Reykjanesbrautina voru í byggingu og ekki búið að opna þau lék
hún sér stundum að því að syngja
þar í þessum líka fína tónleikasal,
fór jafnvel með upptökutæki með
sér og söng þar “Næturdrottninguna” í Töfraflautunni eftir Mozart. Þá var hún um 10 ára gömul
og taldi þetta hlutverk vera það
merkilegasta sem nokkur söngkona gat sungið hér í heimi.
“Nú er ég mezzosópran og fæ
ekki að syngja Næturdrottninguna, það eru viss vonbrigði!
Ég hugsa að það hafi verið
umhverfið sem vakti þennan
óstjórnlega söngáhuga hjá mér.
Afi minn, Einar Sturluson, var
tenórsöngvari og kenndi söng og
móðir mín, Anna Sigríður Einarsdóttir, söng í Skagfirsku söngsveitinni og ég heimtaði alltaf að fá
að fara með og kunni þess vegna
kvenraddirnar og var sár yfir því
að fá ekki að vera með. Pabbi,
Hrafn Harðarson, syngur nú
einnig í kór, í Óperukór Hafnarfjarðar, þar sem móðir mín er
einnig. Þegar ég var á þessum
aldri dreymdi mig svo sannarlega
að verða söngkona. Mamma fór
í söngskóla þegar ég var á barnaskólaaldri, og mér fannst það hálfgerð svik því hún var að gera það
sem ég ætlaði að gera, hún var að
stela minni hugmynd!”

flutt Næturdrottninguna á sviði?
“Þessi draumur dó þegar ég
hitti Svanhvíti Egilsson í Vínarborg en hún sagði strax að ég
væri með mezzo hljóð, og það
staðfesti svo Elín Ósk o.fl. Í mínu
nótnasafni eru því helmingurinn
sóprannótur en hinn helmingurinn mezzo nótur. En sem mezzósópran gæti einhvern tíma ræst
sá draumur að syngja Carmen,
sem væri alveg stórkostlegt. Túlkun skiptir miklu máli og eftir að
hafa verið á fjölum óperunnar skil
ég betur samspil búninga, meðleikara, samtala o.fl. með söngnum sem er alveg magnað. Það
einfaldlega rísa á manni hárin í
senum þar sem mikið er að gerast. Það er alveg ótrúleg breyting
sem verður frá því að syngja á
tónleikum þar sem auðvitað er
líka nauðsynlegt að túlka.”

Sopranos

Á sviði Carnegie Hall í New York.

varpi, en um frumflutning verður að ræða á sumum þeirra, auk
þess sem þetta er í fyrsta sinn
sem ljóðaflokkarnir verða fluttir
í heild sinni. Hrafn hefur gefið út
6 ljóðabækur auk þess að þýða
nokkrar. Ljóð hans hafa vakið
athygli tónskálda en auk Gunnars Reynis hefur Rosalind Page,
ástralskt tónskáld, samið tónverk
við ljóð hans, einmitt líka úr Tónmyndaljóðum eins og Gunnar
Reynir hefur gert. Tónverkið hefur þegar verið flutt í ríkisútvarpinu í Ástralíu og geisladiskur er
væntanlegur hið ytra um þessar
mundir.
Hörn stefnir að því að gefa út
geisladisk á þessu ári.

Í Tónlistarskóla
Kópavogs
Hörn hóf sitt tónlistarnám í
Tónlistarskóla Kópavogs, fyrst
á blokkflautu en bætti svo við
píanói. Fór síðan í skólakór Kársnesskóla þar sem hún fékk fystu
tilsögnina í söng. Þaðan lá leiðin í
Söngskólann í Reykjavík þar sem
hún lauk 8. stigi í söng og 5. stigi
í píanóleik fimm árum síðar. Söngkennari Harnar í Söngskólanum
í Reykjavík var afi hennar, Einar
Sturluson, tenór. Undir lok skólagöngunnar stundaði hún einnig
söngtíma hjá Elínu Ósk Óskarsdóttur, sópran og hefur gert reglulega síðan þá. Hún lauk 8. stigi frá
Söngskólanum. Jafnhliða þessu
hóf hún nám í Menntaskólanum í
Reykjavík, og það gekk fínt upp.
Hörn hefur starfað og sungið
einsöng með ýmsum kórum. Hún
hefur sótt ýmis söngnámskeið
m.a. hjá Eugenía Ratti og Anthony
Hose og hún fót út í einn mánuð
þegar hún var að ljúka 8. stiginu
til Svanhvítar Egilsson í Vínarborg.
“Ég ætlaði út aftur og var búinn
að panta miða í inntökuprófið en
þá var ég orðinn ástfanginn og
ófrísk og því fannst mér það ansi
grimmt af mér að skilja eftir hér
heima bæði foreldra og kærasta
og fara út ófrísk og láta alla hafa
áhyggjur af mér. Síðan hef ég einnig farið til Rubert Forbes í Edinborg og verið hjá Mammen og
Paul Ferrington í London.
Ég ákvað því að taka smá millistig meðan á meðgöngu og barnauppeldi stæði og fór í verkfræðideild Háskólans, ljóshærð stelpa,
ólétt! Ég lauk verkfræðináminu og

Með foreldrum sínum, Önnu Sigríði Einarsdóttur og Hrafni
Harðarsyni, í New York.

stofnaði heimili með manninum
mínum, Þórði Ólafi Þórðarsyni lögfræðingi. Í dag er sonurinn, Hrafn,
orðinn 14 ára og hlustar mikið
á þungarokk, kann ekki alltaf að
meta óperuaríur móður sinnar.
Á 2. vetri í verkfræðinni var ég
orðinn svo illa haldin af söngleysinu að ég sótti um að fá að syngja
í Þjóðleikhúskórnum, en þá var
verið að setja upp “Á valdi örlaganna” þar sem Kristján Jóhannsson og Elín Ósk Óskarsdóttir fóru
með aðalhlutverkin. Ég var því
í skólanum á daginn en fór svo
niður í leikhús og var þar til miðnættis. Svo sinnti ég barni og fjölskyldu þess á milli svo þetta var
strembið tímabil, en skemmtilegt
og ögrandi,” segir Hörn Hrafnsdóttir.
Frumraun Harnar á fjölum
Íslensku Óperunnar var í óperustúdíóinu í mars 2007 þar sem
hún fór með hlutverk La Zia Principessa úr Óperunni Sour Angelica eftir Puccini. Og svo í beinu
framhaldi hlutverk mamma Lucia
í Cavalleria Rusticana eftir Mascagni í apríl 2007.

Á svið Carnegie Hall,
og aftur í næsta mánuði
Í janúarmánuði sl. “debuteraði”
svo Hörn svo í Carnegie Hall á tónleikum þar sem fram komu vinningshafar fyrstu verðlauna í söngv-

arakeppninni “Barry Alexander
International Vocal Competition”.
Þrjár íslenskar söngkonur, þær
Hörn Hrafnsdóttir, Margrét Grétarsdóttir og Rannveig Káradóttir, komust í hóp vinningshafa í
alþjóðlegu söngvarakeppninni
Barry Alexander International
Vocal Competition í hóp 1. og 2.
sætis vinningshafa. Hörn og Rannveig komust í hóp fyrsta sætis
vinningshafa. Barry Alexander
International Vocal Competitionkeppnin er haldin til að hjálpa
söngvurum við að koma sér á
framfæri og er vinningshöfum
meðal annars boðið uppá námskeið sem fjallar um hvernig listamenn geti komið sér á framfæri í
heimi tónlistarinnar.
Nú hefur Hörn fengið boð um
að syngja aftur í Carnegie Hall í
aprílmánuði, einhverjar glansaríur. Sannarlega stórkostlegt fyrir
unga söngkonu.

Söngtónleikar í Salnum
í apríl
Hörn heldur ljóðatónleika í Salnum í aprílmánuði og syngur þar
lög Gunnars Reynis Sveinssonar
við ljóð Hrafns Andrésar Harðarsonar, föður hennar, forstöðumanns Bókasafns Kópavogs. Undirleikari verðu Antonia Hevesi.
Nokkur laganna hafa áður verið
flutt á tónleikum, í útvarpi og sjón-

- Það er langt um liðið síðan þú
varst að syngja Næturdrottninguna
í undirgöngunum. Þá hefur þú gert
þér vonir um að þúr værir sópran,
en ert nú mezzosópran. Voru það
vonbrigði að geta þar með ekki

“Árið 2004 stofnaði ég ásamt
tveimur stöllum mínum, Margréti
Grétarsdóttur og Svönu Berglindi Karlsdóttur, sem báðar eru
sópran, tríóið Sópranos. Það samstarf hefur þroskað okkar allar
alveg óskaplega mikið. Tilgangurinn var fyrst og fremst að búa
til tækifæri til að koma fram og
syngja aríur o.fl. en síðan breyttum við um stefnu þannig að við
syngjum hver um sig tvær aríur
á tónleikum en bjuggum síðan til
syrpur upp úr sönglögum sem
við skeyttum saman. Við höldum
öðru hverju tónleika, einnig úti á
landi, og höfum komið fram sem
skemmtiatriði, s.s. á árshátíðum
og hátíðum eins og t.d. Björtum
dögum í Hafnarfirði. Stundum
erum við með grínlög þar sem
við tökum okkur hæfilega alvarlega, eins og t.d. í laginu “Ég vil
vera prímadonna”! Þar syngum
við einnig falskar nótur til að gera
stólpagrín að okkur sjálfum. Þetta
er ekki síst gaman vegna þess að
þetta reynir líka að leikhæfileika,
en við skemmtun okkur ekki síður en áhorfendur,” segir mezzosópransöngkonan og Kópavogsbúinn Hörn Hrafnsdóttir sem er að
sanna sig á erlendri grund.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY NS L A

•

U MH YG G JA

•

T RAU S T

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
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Vinavika í Kársnesskóla:

Tókst frábærlega

Kennara tóku einnig þátt í furðufataballi.

Vinakeðja mynduð kringum Kársnesskóla við Skólagerði.

MARS 2008

Aðalútibú Kaupþings
í Kópavogi í turninn
við Smáratorg
Starfsemi aðalútibús Kaupþings banka í Kópavogi, sem sl.
25 ár hefur verið staðsett við
Hamraborg 9, hefur flutt í nýtt
og glæsilegt húsnæði á jarðhæð
Smáratorgs 3, í nýja 20 hæða
húsinu. Eftir sem áður mun
Kaupþing áfram reka öflugt útibú við Hamraborg í rótgrónari
hluta Kópavogs því starfsfólkið
sem áður var staðsett í útibúinu
við Smáratorg er flutt í Hamraborgina. Frá sama tíma hefur
yfirstjór n beggja útibúanna
verið sameinuð til aukinnar hagræðingar.
Gunnar Jóakimsson útibússtjóri
segir að ákvörðun um breytta
staðsetningu útibúanna taki mið
af miklum breytingum í íbúa- og
atvinnuþróun í Kópavogi og á höfuðborgarsvæðinu en miðja Kópavogs er ekki fjarri Smáratorginu.
Því hafi þótt eðlilegt að stíga þetta
skref. Gunnar segir að útibúin
hafi frá upphafi verið mjög öflug
í einstaklingsþjónustu en að veigamikill þáttur í starfsemi útibúsins
felist í þjónustu við rekstraðaðila. Þróunin hafi verið sú að fyrirtæki hafa í vaxandi mæli verið
að byggja upp starfsemi sína í
mið- og austurhluta Kópavogs,
því hefur fyrirtækjaeining útibúsins, sem staðsett er í útibúinu við
Smáratorg, verið efld til muna í
samræmi við vaxandi umsvif.
Gunnar segir að á báðum stöðum koma viðskiptavinirnir í húsnæði sem svarar kröfum tímans,

Í nýja útibúi Kaupþings banka í turninum á Smáratorgi.
Gunnar Jóakimsson útibússtjóri ásamt aðstoðarútibússtjórunum Unu
Árnadóttur og Erlu Björk Guðjónsdóttur.

þau eru í nútímalegu horfi sem
gerir aðstöðuna fyrir viðskiptavinina og starfsfólk eins og best verður kosið. Er þetta til samræmis
við þá stefnu bankans að skapa
skilyrði til þess að vera leiðandi í
fjármálaþjónustu í Kópavogi.
Í útibúum bankans starfi góður
hópur traustra starfsmanna sem
hafa metnað, þekkingu og reynslu
til að veita faglega og persónulega
þjónustu. Hér eftir sem hingað
til geti viðskiptavinirnir leitað til
starfsfólks beggja útibúanna, sem
mun áfram leggja metnað sinn í
að veita framúrskarandi þjónustu

en endurbætt húsnæði ætti að
gefa starfsmönnum aukið tækifæri til þess að bæta þjónustuna
enn frekar.

Nýuppgert útibú í
Hamraborg
Útibúið í Hamraborg opnaði
í nýuppgerðu húsnæði þann 5.
mars sl. Fyrstu dagana á eftir
verður viðskiptavinum og gestum
útibúsins boðið uppá ljúffengar
veitingar með kaffinu og vonast
Gunnar Jóakimsson útibússtjóri
eftir að sjá þar sem flesta.

Búningar voru einnig úr dýraríkinu, m.a. bleikir bangsar!

Vinavika var haldin í Kársnesskóla í lok febrúarmánaðar en
þá tengdist kennsla á mið- og
elsta stigi vináttu fyrr og nú.
Veittar voru viðurkenningar fyrir ljóð og ritgerðir og síðan var
furðufataball á sal skólans, en
þeir sem eru ekki mikið fyrir
böll fengu að njóta Friends-þátta
í nokkrum stofum!
Í dönsku bjuggu nemendur
á elsta stigi til Vennebog þar
sem nemendur tjáðu vináttu á
dönsku. Á mið- og elsta stigi áttu

allir leynivini og var mikill spenningur í kringum það. Veggir skólans voru skreyttir með slagorðum
og á elsta stigi hófu nemendur að
safna faðmlögum, og því var mikið faðmast á göngum skólans.
Föstudaginn 22. febrúar hittust
nemendur yngsta stigs á skólavellinum og mynduð var vinakeðja
kringum skólann þar sem bekkjum og árgöngum var blandað
saman. Mynduð var vinabylgja og
genginn vinahringur.

Gæsluvellir í Kópavogi
Frá og með 17. mars

NÝTT
BETR &
A

verða Holtsvöllur og Lækjarvöllur opnir
frá kl. 10:00 - 12:00 og 13:30 - 16:30.
Hjallavöllur og Hvammsvöllur opna 1. júní
og verða opnir til 31. ágúst á sama tíma.
Gæsluvellir eru ætlaðir börnum á
aldrinum 20 mánaða til 6 ára,

NÝR OG BETRI JÚMBÓ Í NÆSTU VERSLUN
Kársnesbraut 112 | 220 Kópavogi | Sími 554 6999 | Fax 554 6239 | jumbo@jumbo.is | www.jumbo.is
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Húsmóðir í Kópavogi fann upp tappa
til að loka götum í veggjum
Guðrún Sigríður Guðrúnar dóttir, sem býr í Lindarsmáranum í Kópavogi, segist alltaf hafa
haldið að það væru til einhvers
konar tappar til að loka götum á
auðveldan hátt á veggjum, hvort
sem þeir séu úr gifs, spón eða
steini.
“Það var í ágústmánuði 2005
er ég var að gera við mjög stór
göt í veggjum þar sem ég var að
vinna. Ég var orðin frekar pirruð
á þessu veseni og tímanum sem
fór í þetta. Ég rauk því út úr húsi
í orðsins fyllstu merkingu og fór
í næstu byggingarvöruverslun.
Aumingja afgreiðslumaðurinn
sem ég hitti þá, ég með hárið allt
í sparsli, rifnum bol og frekar
ófrýnileg, og heimtaði það að
hann seldi mér tappanna. Svipurinn sem kom á manninn var
frábær en þarna var mér tjáð
að þetta væri ekki til og að ég
skyldi hunskast upp á skrifstofu
og selja þeim hugmyndina. Ekki
gerði ég neitt í málinu þarna
heldur fór rakleiðis í vinnuna
með sparsltúpu í höndum.
Þetta fór hins vegar aldrei úr
huga mér. Það var svo í septembermánuði 2006 að ég tók þá
ákvörðun að nú skyldu tapparnir
hannaðir, settist fyrir framan eldhúsborðið heima hjá mér og skar
út hugmyndina. Vinkona mín sat
á móti mér og leit á mig stórum
augum, hélt að ég væri gengin af
göflunum. En þarna gerðist það,

tappinn var tilbúinn.
Pabbi hannaði lítinn gifsvegg
sem ég notaði til að ganga með á
milli stofnanna og sýna vöruna.
Viðbrögðin voru framar öllum
vonum, allstaðar var mér takið
opnum huga og fólk dolfallið yfir
hversu einfalt þetta væri.
“Guðrún hefur sýnt undirrituðum mjög einfalda og frumlega
leið til að gera við göt í veggjum.
Að því undiritaður best veit er
engin slík aðgerð til á markaði,
og því sennilegt að þarna sé um
álitlega vöru að ræða.” Þetta skrifaði Björn Marteinsson arkitekt
og verkfræðingur hjá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins
þann 22. september 2006,” segir
Guðrún.

Einkaleyfi í febrúar 2007
“Ferlið fór af stað og einkaleyfisumsóknin var send inn il umsóknar í nóvember 2006 og einkaleyfið fékkst svo nokkru síðar. Tekin
var ákvörðum um að láta fram-

Guðrún Guðrúnardóttir, með
Gips-plug.

leiða tappana í Kína og er ég með
umboðsmann þarna úti sem sér
um allt þar á bæ, ungan mann
sem fann litla verksmiðju sem
fékkst til að framleiða tappana, en

Markaðurinn á gipstöppunum er að taka
við sér, eðlilegt að það gerist ekki hratt því
varan er hvergi til í heiminum svo markaðsetningin er mikil. Það sem gerir tappana sérstaka er að þeir eru ódýrir, einfaldir í notkun
og er hægt að nota þá á mismunandi hátt.

hönnun á kassanum fór fram hér
á Íslandi en þeir eru prentaðir úti í
Kína. Fyrstu sýnishornin komu til
landsins í maí aðeins 8 mánuðum
eftir hönnunina við eldhúsborðið
heima og fyrsta pöntunin staðfest
í júní. Tapparnir eru 8 cm langir
og brotarauf í þá á þremur stöðum og því getur einn tappi dugað
í 4 göt. Þeir koma í 7 mismunandi
stærðum, frá 12 - 84 mm.
Eftir að fyrsti blandaði gámurinn var framleiddur þá tók ég
ákvörðun um að athuga hvort
það borgaði sig að stofna verksmiðju þarna úti, og varð hún að
veruleika nú í ágústmánuði sl., þá
fór vinur minn Lárus Einarsson til
Kína en hann er einnig eigandi og
hefur hann yfirumsjón með framleiðsluferlinu í verksmiðjunni.
Það er búið að þjálfa 60 manns til
að vinna í verksmiðjunni því við
getum framleitt í dag í allt að 35
40” gáma á mánuði, og ekkert mál
að stækka ef þess þarf allt upp í
60 gáma á mánuði.”

ið þar í nokkra mánuði og lofar
mjög góðu og eru samningaviðræður í fullum gangi. Þá er búið
að opna Ameríkumarkað örlítið
og voru viðbrögðin þar framar
vonum. Markaðurinn í Bretlandi
og á Norðurlöndunum er einnig í
athugun. Guðrún segir að iðnaðarmenn hafi tekið þessu misjafnlega
enda skiljanlegt, að heimavinnandi húsmóðir sem er með enga
fagþekkingu einungis reddað sér
sjálf með það sem þarf að gera
inn á heimilinu komi með svona
lausn. Guðrún er félagskona í
Félagi kvenna í atvinnurekstri.
Hægt er að fá nánari upplýsingar um þessa tappa á heimasíðunni www.plasterplug.com

Guðrún fór utan til Kína í janúar
sl. Markaðurinn á gipstöppunum
er að taka við sér, eðlilegt að það
gerist ekki hratt því varan er hvergi til í heiminum svo markaðsetningin er mikil. Það sem gerir tappana sérstaka er að þeir eru ódýrir,
einfaldir í notkun og er hægt að
nota þá á mismunandi hátt. Tapparnir eru að fara inn á Þýskalandsmarkað og hefur markaðsátak ver-

ÍSLENSKA
FYRIR ÚTLENDINGA

ICELANDIC
FOR FOREIGNERS

NAUKA JEZYKA ISLANDZKIEGO
DLA OBCOKRAJOWCOW

9 vikna námskeið – 50 kennslustundir

9 weeks courses – 50 class hours

Kurs 9-tygodniowy-50 godzin lekcyjnych

Kennslan hefst
31. mars og 1. apríl

Courses start on
31st of March and on 1st of April

Zajecia rozpoczynaja sie
31. marca oraz 1. kwietnia

ÍSLENSKA I
þriðjudag og fimmtudag 19:00 – 21:10

ICELANDIC I
Tuesday and Thursday 19:00 – 21:10

POZIOM I
wtorki i czwartki 19:00-21:10

ÍSLENSKA II
mánudag og miðvikudag 19:00 – 21:10

ICELANDIC II
Monday and Wednesday 19:00 – 21:10

POZIOM II
poniedzialki i srody 19:00-21:10

ÍSLENSKA III
þriðjudag og fimmtudag 19:00 – 21:10

ICELANDIC III
Tuesday and Thursday 19:00 – 21:10

POZIOM III
wtorki i czwartki 19:00 – 21:10

ÍSLENSKA IV
mánudag og miðvikudag 17:30 – 19:40

ICELANDIC IV
Monday and Wednesday 17:30 – 19:40

POZIOM IV
poniedzialki i srody 17:30-19:40

ÍSLENSKA V
þriðjudag og fimmtudag 17:30 – 19:40

ICELANDIC V
Tuesday and Thursday 17:30 – 19:40

POZIOM V
wtorki i czwartki 17:30 – 19:40

Verð: 6000 kr.

Price: 6000 kr.

Innritun og upplýsingar um námskeiðin

Registrations and information:

Cena:6000 kr
Zapisy i informacje pod nr telefonu:

í síma:

564 1507

á vef skólans
http://kvoldskoli.kopavogur.is
og á skrifstofu Kvöldskólans í
Snælandsskóla

Tel: 564 1507

or
http://kvoldskoli.kopavogur.is
and in the office of Kvöldskóli at
Snælandsskóli

564 1507,
na stronie szkoly:
http://kvoldskoli.kopavogur.is
oraz w biurze Szkoly przy Snælandsskóla

http://kvoldskoli.kopavogur.is
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Glæsileg árshátíð
LIQUI MOLY er undraefni
Hjallaskóla
Bílaáttan, Smiðjuvegi:

Sviðið í Hjallaskóla var eins og á Óskarsverðlaunahátíð.

Þau Ethem Bajramaj og Guðrún Lilja Sigurbjörnsdóttir voru flott á
árshátíðinni.

Rauðklæddar og flottar.

Kristín Pétursdóttir dönskukennari, önnur f.v., vann í keppni kennara
í kókosbolluáti.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Við heimsóttum Jóhannes
Ragnarsson eiganda Bílaáttunnar, Smiðjuvegi 30. Hann sagði
okkur að fyrirtækið hefði verið
stofnað 19. mars 1999 og því 9
ára núna í þessum mánuði.
“Við bjóðum upp á allar almennar bílaviðgerðir, smurþjónustu
ásamt allri dekkjaþjónustu, söluog dekkjviðgerðum. Síðan erum
við með verslun þar sem við seljum vara- og aukahluti svo sem allar bremsuvörur, diska og klossa.
Síðan erum við dreifiaðilar fyrir
þýskt fyrirtæki sem heitir LIQUI
MOLY GMBH. Þetta fyrirtæki framleiðir olíur og bætiefni fyrir bílvélar, þar með talið hreinsir fyrir
innspýtingar, hvoru tveggja fyrir
bensín- og díeselvélar. Frábært
efni til að hreinsa vélar að innan
og svo höfum við frá þeim einstaka vélarslitvörn. Það er efni
sem sest á alla slitfleti og kemur
t.d. í veg fyrir að vélar bræði úr
sér á skömmum tíma ef bíllinn
missir olíuna. Ég get t.d. sagt frá
því að ég tók vél úr Daihatsu skipti um olíu á henni setti á hana vélarslitvörn og keyrði hana síðan í
eina klukkustund. Þá tók ég hann
inn og tappaði af olíunni. Keyrði
hana síðan “alveg” olíulausa í samtals 90 mínútur á einni viku. Eftir
þennan tíma þá gaf ég bílinn og

Jóhannes býður fjölbreytt vöruúrval fyrir bílinn í versluninni á
Smiðjuvegi 30.

mæltist til þess að viðkomandi
leyfði mér að sjá vélina ef hann
myndi þurfa að opna hana. Í stut-

tu máli sagt, sá ekkert slit á vélinni. Þetta eru alveg ótrúleg efni,”
sagði Jóhannes og klikkti síðan út
með því að árétta að Bílaáttan hefur það að stefnumiði að til þeirra
sé hægt að leita til viðgerða á
bremsum, stýrisliðum, drifliðum,
tengslum og höggdeyfum, með
afar skömmum fyrirvara og veitir
hann viðskiptavinum sem allra
bestu þjónustu á hverjum tíma.
Að sjálfsögðu þarf ekki að panta
tíma í smur- og dekkjaþjónustu.
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Svo eru það góðu stundirnar... Veisluturninn opnar
Síðustu áratugi hafa þúsundir
Íslendinga farið á skíði til Austurríkis og Ítalíu. Eins og viðrað hefur á suðvesturhorninu undanfarin
ár er það e.t.v. ekki skrítið því hér
er orðið æ snjóléttara. Skíðaferðir í Alpana eru rómaðar og margir fara ár eftir ár. Þegar spurt er
hvað fólki fannst skemmtilegast
og notalegast í þessum ferðum
þá verða svörin oftar en ekki “Útiveran og góðar stundir með
“extragóðu” kaffi eftir góðan dag.”

Núna þegar líður að páskum
og dagarnir lengjast er ekki síður gaman að njóta útiveru hér
heima. Ef nægur snjór er til staðar
þá er upplagt að skreppa í Skálafell eða Bláfjöll. Ef hinsvegar snjóinn vantar, eða fólk stundar ekki
skíði, þá eru nú gönguleiðir um
allt nágrenni höfuðborgarsvæðisins þar sem hægt er að njóta útiveru í fallegri náttúru. Upplagt er
fyrir þá sem hyggja á útiveru hér
heima um páskana að “googla”
t.d. “Gönguleiðir í Reykjavík”. Á
netinu má finna kort yfir allar
gönguleiðir í Reykjavík, Kópavogi,
Heiðmörk, Öskjuhlíð og víðar.
Svo eru það góðu stundirnar
þegar heim er komið eftir frábæran útiverudag. Þá er fátt betra en
að fá sér “extragott” kaffi á notalegri stund. Við látum hér fylgja
nokkrar uppskriftir að heitum
kaffidrykkjum með Grand Marnier.
Grand Orange kaffi
3 cl Grand Marnier
Espresso kaffi
Léttþeyttur rjómi
Rifinn appelsínubörkur.
Blandið saman Grand Marnier
og espresso kaffi í kokteilglas,
sett þunnt lag af þeyttum rjóma
ofan á og skreytið með rifnum
appelsínuberki.

um mánaðarmótin

Daginn fyrir skírdag, 19. mars,
opnar Veisluturninn veitingasali
á tveimur efstu hæðum turnsins
í Kópavogi. Á 19. hæð verður
fyrsta flokks hádegisverðarstaður sem ber nafnið Nítjánda, en
þar verður auk þess boðið upp
á fyrsta flokks aðstöðu til funda,
rástefna og veisluhalda.
Á 20. hæð verða glæsilegur
veislusalir með sex metra lofthæð, bar og setustofu þar sem
hægt er að njóta frábærs útsýnis í veislum og móttökum af
öllum gerðum. Þar er t.d. hægt
að vera með kokkteilveislur, fjölréttaborð, hlaðborð af ýmsu
tagi, brúkaup, árshátíðar eða
fermingaveislur. 20. hæðin nefnist T20. Barinn verður auk þess
opinn fyrir þá sem vilja slappa af

Páskarnir eru góður tími til útiveru.

Grand French Latter
3 cl Grand Marnier
Espresso kaffi
2 dl flóuð/heit mjólk
Kaffibaun eða súkkulaði
til skrauts.
Blandið saman Grand Marnier,
espresso kaffi og flóaðri mjólk í
hátt glas, hrærið í og raspið
örlítið súkkulaði yfir, eða
kaffibaun ofaná.
Kaffi og Grand
Hellið 6 cl Grand Marnier í
Koníaksglas og berið fram með
Góðu kaffi... alltaf klassískt!
Að síðustu má benda á að
Grand Marnier er frábær út á
ísinn eftir páskasteikina.

“FRÁ SKÍRDEGI TIL PÁSKASÓLAR”
Trúarlegt ferðalag í helgihaldi Digraneskirkju

Skírdagur (20. mars)

er dagur seinustu kvöldmáltíðarinnar og því tilhlýðilegt að
söfnuðurinn komi saman um kvöldið kl. 20 til þess að eiga samfélag um borð Guðs.
Altarissakramentið verður fram borið með sérbökuðu ósýrðu brauði og bergt af
sameiginlegum kaleik.
Prestur sr. Gunnar Sigurjónsson. Organisti: Kjartan Sigurjónsson.

Föstudagurinn langi (21. mars)

Fyrirlestur sr. Yrsu Þórðardóttur með tónlistarlegri íhugun verður kl. 14 í kapellu á neðri
hæð. Fyrirlesturinn kallar hún Vita contemplativa, ellegar þankar okkar á föstu um trú.
Um kvöldið kl. 20 er passíuguðsþjónusta. Sr. Yrsa Þórðardóttir syngur litaníuna ásamt
kór Digraneskirkju. Litanían minnir okkur á píslardauða og krossfestingu Krists.
Sr. Gunnar Sigurjónsson les ritningartexta passíunnar. Passíuguðsþjónustunni lýkur með
því að kirkjan verður myrkvuð og íhugun þagnarinnar tekur við. Organisti: Kjartan Sigurjónsson.

Aðfangadag páska (22. mars) kl. 22 er Páskavaka.

Hátíðahöld páskanna eru elsta kristna guðsþjónustugerð sem þekkt er í kirkjunni og á uppruna
sinn í Jerúsalem á 1. öld, í kirkju postulanna.
Jóhannes guðspjallamaður nefnir Jesú Krist “ljós heimsins”. Af þeirri hefð spratt sá siður að
tendra nýjan eld á vökunni og kveikja á páskakertinu sem tákn um nærveru
Jesú Krists, hins upprisna Drottins, sem lýsir myrkri veröld. Orð og athafnir
páskavökunar eru full af táknum, sum auðskilin, önnur krefjast nokkurrar
þekkingar og íhugunar.
Páskavakan hefst kl. 22 við eldstæði fyrir utan Digraneskirkju.

Páskahátíðin (23. mars) hefst að morgni páskadags kl. 8

Sungin verður hátíðarmessa sr. Bjarna Þorsteinssonar.
Einsöng syngja Eiríkur Hreinn Helgason, Þórunn Freyja Stefánsdóttir og Sólveig
Samúelsdóttir. Organisti: Kjartan Sigurjónsson. Prestar Digraneskirkju þjóna allir
í messunni. Eftir messu verður morgunmatur í safnaðarsal og er mælst til þess að
safnaðarfólk komi með eitthvað meðlæti með sér. Húsmóðir kirkjunnar hitar kaffi,
te og heitt súkkulaði og heit rúnnstykki þar að auki. Allir eru velkomnir

Eigendur Veisluturnsins, þeir
Borgþór Ágústsson og Sigurður Friðrik Gíslason, á 19. hæð
sem verður fyrsta flokks hádegisverðarstaður ásamt funda, ráðstefnu- og veislusölum.

í skemmtilegu umhverfi og njóta
útsýnisins með góðum viðskiptavinum, eða bara gömlum kunningjum eða ættingjum.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Ræktuðu dúfur, kanínur og grænmeti
í Skólagerðinu og stofnuðu Skýjaglópa
Lárus Pétur Ragnarsson er fæddur á Blönduósi en átti heimili sín fyrstu æviár í Grímstungu í Vatnsdal og að
Keldunúpi á Síðu. Þegar hann var ellefu ára flutti fjölskyldann á Borgarholtsbrautina í Kópavogi í hús sem
eitt sinn var sumarbústaður bræðranna Finnboga Rúts og Hannibals Valdimarssona.
Ég heiti Lár us Pétur Ragnarsson, fyrr ver andi lög reglu varðstjóri í Kópavogi. Ég var á ellefta
árinu þegar ég flutti í vesturbæinn í Kópavogi, en ég er fæddur
á Blönduósi 10. mars 1947. Foreldrar mínir eru Ragnar Jóhann
Lár usson, sem lengst af starfaði
sem verkstjóri hjá Kópavogsbæ
og Elín Jónsdóttir húsmóðir og
handverkskona. For eldar mínir
eru frá sitt hvoru landshorninu
og forlögin fengu þau til að hittast á Hólum í Hjaltadal. Þar er ég
sennilega getinn í þetta líf sem
alla tíð hefur verið mér bæði ljúft
og gott. For eldar mínir bjuggu
síðan á bernskuheimili pabba að
Grímstungu í Vatnsdal sín fyrstu
búskaparár en fluttu þaðan austur í Skaftafellssýslu, en þaðan er
móðir mín ættuð. Þar hófu þau
búskap á Keldunúpi á Síðu og
bjuggu þar þangað til við fluttum
í Kópavoginn.
Fyrsta heimili okkar var að Borgarholtsbraut 31 sem þá var, en er
nú númer 45. Eftir því sem sögur
segja var húsið sem pabbi keypti
gamall sumarbústaður sem þeir
höfðu átt Finnbogi Rútur Valdimarsson, fyrsti bæjarstjóri Kópavogs,
og bróðir hans Hannibal Valdimarsson. Búið var að byggja við húsið,
en það var á einni hæð með háalofti og kyndiklefa fyrir miðstöðina
sem staðett var austan við húsið.
Enginn skolplögn var á þessu tíma
frá húsinu, en rotþró austan við
húsið. Húsið stóð á tveimur eignalóðum, aðra þeirra seldu foreldar
mínir og byggðu sér hús á hinni lóðinni og er það nr. 45 við Borgarholtsbraut. Í húsinu voru þrjú herbergi
og eldhús fyrir þessa 7 manna fjölskyldu, en á heimili okkar bjó alla
tíð amma mín í móðurætt Karólína
Pálsdóttir og þrjár systur mín í aldursröð, Sigrún, Halldóra og Ásdís.

Moldargötur og
blindhæðir
Fyrstu minningar mínar tengjast
leiksvæði sem var bæði gott og
víðfermt, enda lítið um hús þegar
við fluttum, tómar moldargötur og
meira að segja var blindhæð á Borgarholtsbrautinni beint fyrir ofan
húsið okkar. Húsið stóð talsvert
niður í lóðinni. Lóðin sjálf var lítið
annað en urð og grjót eins og flest
allt umhverfi í Kópavogi á þessum
árum. Manni verður oft hugsað
til þessa umhverfis þegar ekið er
vestur Borgarholtsbraut framhjá
sundlauginni og maður sér allan
þann mikla gróður sem prýðir vesturbæinn minn í dag. Ein minning
mín er tengd gömlum bíl sem stóð
á lóðinni heima en þetta mundi
í dag kallast antik bifreið, ekki man
ég sortina lengur en þetta var hreinn dýrgripur á sínum tíma. Ég átti
dyggan hóp leikfélaga sem ennþá
heldur hópinn, en samskiptin í dag
eru nú ekki eins mikil og í þá daga.
Allir þessir hefðbundnu leikir voru
stundaðir eins og fallin spýtan, yfir,
og fjölmargir aðrir leikir sem börn
og unglingar stunduðu í þá daga.
Betur væri að þetta þekktist enn í
dag svo að þessir hlutir falli ekki í
gleymsku. Á þessum árum gerðist
ég sendill hjá KRON á Borgarholtsbraut, þar sem nú er Bettís sjopp-

Merki Skýjaglópa.

texta og félagsmerki. Við stóðum
fyrir unglingaböllum í Félagsheimili
Kópavogs og einnig fyrir ferðum í
Þórsmörk í nokkur ár. Allt eru þetta
skemmtilegar minningar.
Ekki má heldur gleyma fótboltanum sem var æfður á Vallargerðisvelli sem þá var nú heldur grófur
og leiðinlegur, en engin aðstaða var
þá komin við völlinn. Ég lauk minni
skólaskyldu og fór þaðan beint í
iðnnám hjá Morgunblaðinu um áramótin 1963 og 1964. Ég lauk síðan
námi í prentverki setningu frá Iðnskólanum 1969 og fékk meistarabréf í iðninni 1973.
Margir merkir menn komu við
sögu mína er ég vann á Morgunblaðinu. Minn fyrsti verkstjóri í

12 ára Þ.

an, en hinu megin í húsinu var
mjólkurbúð okkar vesturbæinga.
Þarna vann ég með skólanum,
sem sendill á stóru sendisveinahjóli með litlu dekki að framan, en
stóru að aftan og grind yfir framhjóli þar sem kassinn var bundinn
með vörunum í, en þá þekktust
ekki plastpokar. Á þessum árum
var flest vara í stórum umbúðum
og kex selt eftir vikt úr stórum kössum. Þessi sendilstörf gerðu það að
verkum að ég kynnist mörgu góðu
fólki, sem ég síðar átti eftir að eiga
mikil og góð samskipti við, eins
og síðar verður getið. Oft kom svo
fyrir að ég fór í sendiferðir fyrir
Jóa í Borgarbúðinni eftir að vinnu
lauk hjá KRON. Þegar á unglingsárin kom tóku við nýir tímar og ný
áhugamál. Ég var fermdur í Fríkirkjunni af séra Gunnari Árnasyni, en
enginn kirkja hafði verið byggð í
Kópavogi þegar ég var fermdur. Á
þessum tíma var maður lítill drengur með rautt hár og með þeim
minnstu af mínum fermingarsystkinum.

Skýjaglópar
Fljótlega eftir fermingu fórum við
leikfélagarnir að rækta bæði dúfur

Ásta Sigurðardóttir, hálfgerð fósturmóðir “Skýjaglópa” orti eftirfarandi
vísu til strákanna í tilefni
af útkomu á minningum
þeirra úr Kópavogi.

Lárus að störfum í prentsmiðju Morgunblaðsins.

og kanínur á lóð leikfélaga míns
Steina að Skólagerði 6a, en þar var
kjörin aðstaða fyrir okkur leikfélagana til þessara verka. Við ræktuðum einnig grænmeti og annað góðgæti handa þessum dýrum okkar,
en í þessum hópi voru einnig Frímann Ingi Helgason, Arnór G. Ragnarsson og Gunnar Einarsson og
svo Þorsteinn Ásgeirsson sem bjó
í Skólagerði 6a. Faðir Steina, eins

og hann er kallaður, var sjómaður og því gerðist móðir hans, Ásta
Sigurðardóttir ,hálfgerð fósturmóðir okkar félaganna og hafði örugglega eftirlit með okkur þó hún léti
nú ekki mikið á því bera. Við leikfélagarnir vorum á þessum árum
miklar félagsverur og stofnuðum
með okkur félagsskap sem nefndur
var SKYJAGLÓPAR og er sá félagsskapur til enn og á sér bæði lag,

Minninguna man ég bjarta
um marga Skýjaglópa enn.
Gleður mjög mitt gamla hjarta
hve góðir strákar urðu menn.
prentsmiðju var Jóhannes Jónsson
nú oftast kenndur við Bónus, en
hann var á þessum tíma verkstjóri
í prentsal MBL. Margir þeir sem
unnu við MBL og skrifuðu greinar komu í prentsal til að lesa þær
yfir og kynntist maður þessu ágætu
mönnum mörgum hverjum nokkuð
vel.

Þjóðþekktir menn í
prentsal

Fyrsta húsið í Kópavogi.

Þarna voru margar þjóðþekktar
persónur eins og Halldór Laxness,
Kjarval, Bjarni Benediktsson, Ólafur
Thors, Sigurður Bjarnason, Eyjólfur
Konráð Jónsson, Matthías Jóhannesen, en sonur hans Haraldur, sem
nú er Ríkislögreglustjóri, var eimitt
sendisveinn á blaðinu á þessum
tíma. Margar góðar minningar eru
frá þessum Morgunblaðsárum og
ýmsir merkilegir atburðir gerðust á
þessum árum sem ég vann á MBL.
Mér er sérstaklega minnistætt að
þegar Eisenhover, forseti Bandaríkjanna, lá fyrir dauðanum, þá voru
minningarsíður um hann tilbúnar
í prentsmiðjunni nokkru áður en
hann dó. Þá eru mér stórvirðburð-
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Mannréttindavika með
kynjuðu ívafi í MK

Við starfslok hjá lögreglunni.

ir minnistæðir eins og innrásinn
í Tékkóslóvakíu, Hekla gaus meðan ég vann þarna og ég minnist
sérstaklega þess sorglega atburðar
þegar Bjarni Benediktsson, kona
hans og dóttursonur brunni inni í
sumarbústað á Þingvöllum. Eftir
MBL- árin fór ég til starfa í Félagsprentsmiðunni og vann þar sem
sölustjóri og við útreikning á prentverki.
Á þessum árum kynntist ég konunni minni til 35 ára, Karlottu B.
Aðalsteinsdóttur löggiltum endurskoðanda, sem ættuð er úr Svarfaðardal og Skagafirði. Við giftum okkur 1972 og hófum þá búskap, fyrst
í Reykjavík, en 1973 fluttum við í
Kópavog og höfum átt þar heima
öll okkar búskaparár að undanskildum 5 árum sem við bjuggum
á Akureyri. Við eigum saman tvo
syni, Sigurbjörn Birki og Jón Bjartmar, en áður átti ég soninn Ragnar Jóhann. Í dag eigum við fjögur
barnabörn sem veita okkur mikla
gleði og ánægju.

Í lögreglunni á fjórða
áratug
Árið 1973 hóf ég sjálft ævistarfið
sem ég lauk um síðustu áramót eftir 35 ár. Ég hóf störf í lögreglunni
í Reykjavík skömmu áður en fundur þeirra Nixons og Pompidou átti
sér stað á Kjarvalsstöðum árið
1973. Þetta var mikil breyting fyrir mig og fjölskylduna þar sem ég
var nú kominn í vaktavinnu, allan
sólarhringinn. Fyrstu kynni mín
af gæslu fólust í því að gæta bíls
á veginum í Vogana, en hann var
þar á ferð á sama tíma og Nixon
forseti Bandaríkjanna var á leið
frá Keflavíkurflugvelli. Mjög margar eftirminnilegar stundir eru frá
þessum langa starfsferli m.a. koma
handritanna til Íslands, Þjóðhátíðin
á Þingvöllum 1974, svo og allar þær
þjóðhátíðir sem við vorum sendir á
til gæslu um land allt. Segja má að
ég hafi lítið komið heim til mín árið
1974. Árið 1975 fluttum við hjónin
til Akureyrar og ég hóf þar störf í
lögreglunni og við bjuggum þar til
1980 er við fluttum aftur í Kópavog.
Ég hóf störf í lögreglunni í Kópavogi 1980 og starfaði þar í 27 ár.
Á þessum tíma starfaði ég með
þremur lögreglustjórum, fimm yfirlögregluþjónum og flesta lögreglumennina var ég búinn að hafa á
vaktinni minni suma alllengi. Kynni
mín af Kópavogsbúum eru mjög
góð og þar nýttist staðarþekkingin
mér oft vel, því ef ég þekkti ekki
foreldrana þá þekkti ég afann og
ömmuna.
Það er hollast að mínu mati fyrir hvern lögreglumann að minnast æsku sinnar þegar þeir eru að
afgreiða mál unglinga og varast að
tala niður til þeirra heldur við þau
beint. Ég hef alltaf sagt við þá ungu
lögreglumenn sem störfuðu hjá mér
á vaktinni að koma sér aldrei í þá
aðstöðu að þeir gætu ekki bakkað
út úr henni og beðist afsökunar. Ég
hef í gengum lífið tekið mikinn þátt
í félagsstörfum á ýmsum vettvangi
og eignast þar marga og góða vini.
Alltaf eru samt æskuvinirnir manni
kærastir.
Ég hef nú á seinna skeiðinu hafið
störf á nýjum vettvangi og átt þess
kost að starfa þar með eldra fólki
og fötluðu og það hefur gefið mér
nýja sýn á lífið.

Atli Viðar Thorsteinsson og Dögg Guðmundsdóttir fjölluðu um starfsemi Rauða Krossins í Kópavogi og um mannréttindi og flóttamenn.

Menntaskólinn í Kópavogi
í samstarfi við jafnréttisnefnd
Kópavogsbæjar hóf mannréttindaviku með kynjuðu ívafi í
upphafi síðustu viku. Öflug dagskrá hefur verið alla dagana og
með svipuðu sniði og i fyrra en
þá hlaut MK jafnréttisverðlaun
Jafnréttisráðs. Tveir kennarar
og þrír nemendur úr nemendaráði sátu í undirbúningsnefnd
auk jafnréttisfulltrúa Kópavogsbæjar.
Sýnd var kvikmyndin Motorcycle diaries og dagskrá sem nefnist Mismunandi trúarbrögð.
Fimmtudag var matur í boði
skólans en í dagskrárkynningu
segir:
“Freyr Eyjólfsson; grín og gigg,
dragsýning karlkennara; túlkun
konunnar o.fl. Fyrr í vikunni fjölluðu fulltrúar Rauða Krossins

um mannréttindi, flóttamenn og
starfið í Kópavogi, víetnömsk ungmenni fjölluðu líf í nýju landi, ungt
fólk af ólíkum uppruna sagði frá
reynslu sinni af Íslandi og Íslendingum og fjallað var um samtök
gegn rasisma. Mannréttindavikan
hefur verið MK til sóma, og sýnir
að jafnréttisverðlaun Jafnréttisráðs voru engin tilviljun.
Garðar Gíslason, kennari í MK,
segir að full ástæða sé til að fjalla
opinberlega um mannréttindi á
Íslandi. Í fjölmenningarlegu samfélagi eins og hér er orðið ber alltaf eitthvað á rasisma, fordómar
aukast gegn kynþáttum, litarhætti
fólks og trúarbrögðum sem m.a.
kristallast í óþoli gegn muslimum. Með umræðum um þessi mál
má útskýra ýmislegt og leiðrétta
misskilning.

ÚTSALA

HEILSÁRSDEKK
Ath! takmarkað magn

Fjölmargir Íslendingar
hafa reynt LR kúrinn
Þýskt fyrirtæki LR Health and
Beauty Systems hefur þróað
megrunaraðferð sem jafnframt
styrkir líkamann, eykur vellíðan, svefn, minnkar vöðvabólgur
og margt fleira. Megrunaraðferðin byggist á að stilla efni líkamans svo þau haldist í jafnvægi
eins og líkamanum er eðlilegt.
Fyrst er sýrustig stillt og síðan
blóðsykur og insúlín. Þetta gerir
líkamanum léttara að vinna úr
fitulögum án allra annarra átaka
og hreyfinga.
Fjölmargir Íslendingar hafa
reynt LR kúrinn með slíkum
árangri að um er talað. Margir
hafa á nokkrum mánuðum léttst
um allt að 50 kg og haldið síðan í
horfinu. Kúrinn fer nú sigurför um

Evrópu með þróunaraðferðum
Danans Henning Klausens og dr.
Hans Wohlfahrt lækni þýska landsliðsins í knattspyrnu í farabroddi.
Jafnframt er Aloe vera djús er
LR margverðlaunaður fyrir bragð,
gæði og hreinleika. LR er eina fyrirtæki sinnar tegundar sem fær að
selja vörur sínar inn á sjúkrahús.
LR hefur mikið úrval af öðrum Aloe Vera vörum og um 1000
öðrum vöruflokkum t.d. snyrtivörur, húðvörur og fengið fjölda
verðlauna og viðurkenninga fyrir náttúruleg gæði og hreinleika.
Vörurnar eru í hæsta gæðaflokki
en á lágu verði og aðeins seldar
í beinni sölu. Upplýsingar um vörurnar gefur Eiríkur Einarsson s.
562 6261 eða 869 3846.

LR Henning
kúrinn
Einstakur megrunarkúr með
öllum efnum, sem líkaminn þarfnast.
Einfalt að halda kjörþyngd.
LR kúrinn er eftirfarandi:
6*450 g dósir Figu Aktiv,
Probalance 360 töflur,Te,
Aloe Vera djús 1L
og Ph mæli strimlar.
Dugir í 5-6vikur.

Heilsu
demanturinn.
Forvarnir,
líkamsvöxtur
og lausnir.

Áður

Tilboð

5
5.99
5.990,.990

3.990,4.900,5.990,7.600.7.900,8.900,-

Dekk

Stærð

NordMaster ST
NordMaster ST-310
NordMaster ST
NordMaster ST
NordMaster ST
NordMaster ST-310

13"

175/70R 13

14"

185/65R 14

6
6.90
6.900,.900

15"

195/65R 15

7
7.
7.990
7.990,.990

15"

205/65R15

8
8.
8.600
8.600,.600

15"

205/70R 15

8
8.
8.900
8.900,.900

16"

205/55R 16

9
9.990
9.990,..990,

Draumalíkaminn

Þýskar hágæða Aloe Vera,
næringar og snyrtivörur
á lágu verði.
Tækifæri þitt til hagsældar!!
Eiríkur Einarsson
s. 5626261 og 8693846
eirikureinars@simnet.is

www.stilling.is // stilling@stilling.is
Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur
Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður | Draupnisgata 1, 600 Akureyri
Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000
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Orkuveita Reykjavíkur - Elliðaárdalur:

Fræðasetur - náttúruperla - minjasafn
Elliðaárdalurinn er sennilega
eitt fjölsóttasta útivistarsvæði á
Íslandi. Dalurinn er einstök perla
þar sem mikið skógræktar - og
náttúruverndarstarf hefur verið
unnið um áratugaskeið. Í dalnum
er Garðyrkjudeild Orkuveitunnar
staðsett. Þar er jafnframt Minjasafn Orkuveitunnar og fræðasetrið Rafheimar til húsa í aflagðri
aðveitustöð við Rafstöðvarveg.
Svo viðamikil er starfsemi þessara deilda Orkuveitunnar í Elliðaárdalnum að líkja mætti þeim við
“fræðasetur”, enda fer þar fram, á
öllum tímum ársins, hin fjölbreytilegasta fræðsla fyrir alla aldurshópa.

fræðslugöngu í dalnum. Á hverju
sumri býður Orkuveitan, starfsmannafélögum, félagasamtökum,
nemendum og kennurum skóla og
að sjálfsögðu almenningi fræðslugöngur um dalinn þar sem hugað
er að örnefnum, jarðfræði, gróðri
og dýralífi, mannvirkjum og sögu.
Tilgangurinn er að opna augu allra
sem áhuga hafa fyrir fegurð náttúrunnar, vekja virðingu þeirra og
ábyrgðarkennd fyrir henni og ekki
síst að leggja grundvöll að siðgæðisviðhorfi barna til allra lifandi
vera, manna, dýra og plantna. Á
síðasta sumri voru farnar fjölmargar slíkar fræðslugöngur um Elliðaárdalinn og verða þær að sjálfsögu
ekki færri á komandi sumri.

Nú þegar dagarnir lengjast og
líður að vori er fyllsta ástæða fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins að
flykkjast í Elliðaárdalinn til að njóta
útiveru, skemmtunar, heilsubótar
og alls þess sem dalurinn hefur að
bjóða.

Umferð og aðgát
Elliðaárnar eru ein helsta perlan í Elliðaárdalnum. Í þeim er mikið lífríki sem er mjög viðkvæmt
fyrir mannlegu áreiti og hefur átt
undir högg að sækja vegna nábýlis við manninn. Með þetta í huga
eru gestir og gangandi hvattir til
að ganga ekki eftir árbökkum og
láta lífríki ánna óáreitt. Ekki þarf að
orða að öll berum við sameiginlega
ábyrgð á því að halda umhverfi
okkar hreinu og ósnortnu. Því er
góð regla að tína upp rusl eða matvælaumbúðir sem verður á vegi
okkar og koma því í næsta “græna
sorpkassa” sem eru staðsettir við
fjölmarga bekki í dalnum.

Skógrækt, umhverfisstarf
og fræðslugöngur
Garðyrkjudeild Orkuveitunnar
hefur unnið mikið starf í umhverfisvernd og skógrækt í Elliðaárdal, sem og í nágrenni virkjana á
Hengilssvæðinu, á Úlfljótsvatni,
í nágrenni Sogsvirkjana og víðar.
Deildin kemur að flestum sviðum
Orkuveitunnar. Starfar hún þvert í
gegnum allt fyrirtækið að umhverfismálum, fræðsu- og menningarmálum. Kristinn H. Þorsteinsson
garðyrkjufræðingur veitir deildinni
forstöðu.
Við sameiningu Rafmagnsveitu
Reykjavíkur og Hitaveitu Reykjavíkur í Orkuveitu Reykjavíkur hófst
samstarf Kristins H. Þorsteinssonar garðyrkjufræðings og Einars
Gunnlaugssonar jarðfræðings í
náttúrufræðslu og umhverfismálum, en áður voru þeir starfandi hjá
sitthvoru fyrirtækinu.
Sjálfsagt er fyrir fólk á öllum
aldri að nýta Elliðaárdalinn til útiveru, hvort sem er að sumri eða
vetri. Þar geta elskendur leiðst um
skóginn, afar og ömmur rölt með
barnabörnin eða íþróttafólk skokkað og hlaupið. Svo er fátt betra en
að fá sér góðan göngutúr eftir eril
dagsins í fallegu umhverfi. Nóg er
af malbikuðum og malarlögðum
stígum sem teygja sig um þveran
og endilangan dalinn. Til að njóta
til fullnustu þess sem Elliðadalurinn hefur að bjóða er þó ekkert
sem jafnast á við skemmtilega

Orkuveitan býður upp á fróðlegar og skemmtilegar fræðslugöngur um Elliðaárdalinn.

Kristinn H. Þorsteinsson garðyrkjufræðingur. Deildarstjóri
Garðyrkjudeildar Orkuveitunnar.

Kristinn sagði okkur að hann
hefði leitað víða á veraldarvefnum að fræðsluvef sem jafnaðist á
við fræðsluvef Orkuveitunnar, en
hvergi fundið neinn sambærilegan eða jafnlifandi fræðsluvef um
umhverfis- og orkumál. Það er því
aldeilis ómaksins vert að kynna
sér fræðsluvef Orkuveitunnar á
www.or.is

Fyrir hönd Orkuveitunnar tekur
Kristinn reglulega á móti hópum
úr skólum höfuðborgarsvæðisins.
Hóparnir heimsækja Elliðaárdalinn
í tengslum við námsskrá. Þá eru
heimsóknir mjög oft sérhæfðar þar
sem er fjallað t.d. sérstaklega um
a) fugla þá jafnvel með fuglafræðingi, b) Tré og gróður, sem Kristinn að sjálfsögðu annast sjálfur, c)
Skordýrin í dalnum skoðuð með
skordýrafræðingi og d) Mannvirkin
í dalnum skoðuð undir handleiðslu
Stefáns Pálssonar sagnfræðings
og jarðfræðina annast Einar Gunnlaugsson.
Þeim hópum, sem vilja heimsækja “undur” Elliðaárdalsins með
leiðsögn og fræðslu, er velkomið
að setja sig í sambandi við Kynningardeild Orkuveitunnar í síma
516 6000 þar sem þeim er tekið
með kostum og kynjum.

Fræðsluvefur sem á
engan sinn líka
Upplýsingar um Elliðaárdalinn,
gönguleiðir, jarðfræði, skógrækt og
ótal annað efni, er á vef Orkuveitunnar www.or.is þar er tengill yfir
á fræðsluvefinn sem er í heild sinni
um 4 klukkutímar af hreifimyndum þar sem Elliðaárdalurinn leikur
stórt hlutverk.
Um þessar mundir er Orkuveitan að vinna, í samstarfi við fræðsluyfirvöld, að gerð verkefnabókar
sem tengist vefnum til notkunar
við kennslu á sviði náttúrufræða
í grunnskólum. Áætlað er að
Verkefnabókin muni verða öllum
aðgengileg á vefnum með haustinu.

Fræðslugöngurnar um Elliðaárdalinn eru fyrir alla aldurshópa.

fer varð það aldrei. Hæðin stóð
auð þangað til safnið var opnað
árið1990.
Fyrsti safnstjórinn var Guðmundur Egilsson. Hann byrjaði að vinna
sem verkamaður hjá Rafmagnsveitunni, varð síðan verkstjóri. Guðmundur var mikill hvatamaður
að söfnun gamalla hluta og því að
sinna sögu rafvæðingar á Íslandi.
Guðmundur er nú um áttrætt og
sinnir ennþá tilfallandi verkefnum
fyrir Minjasafnið. Núverandi safnstjóri er Stefán Pálsson sagnfræðingur, betur þekktur sem Stefán
“Gettu betur” Pálsson. Hann hefur
verið viðloðandi safnið, meira og
minna, síðan 1998.

Starfsemi og áhersla
safnsins

Stefán Pálsson sagnfræðingur.
Forstöðumaður Minjasafns Orkuveitunnar og Rafheima.

Rafheimar og Minjasafnið
við Rafstöðvarveg.
Fortíðin lifnar við í Minjasafni
Orkuveitunnar við Rafstöðvarveg.
Það er eins og að koma 50 eða 70
ár aftur í tímann að líta þar við.
Þar gefur að líta mikið safn muna.
Allt frá séríslenskum lausnum á
tengingum amerískra gaskældra
háspennukapla við evrópska olíukælda, niður í íslensk-framleidd
vöfflujárn og pönnukökupönnur.
Þar má fræðast um allt það sem
tengja má rafmagni á einhvern
hátt. Svo ekki sé minnst á gömlu
Rafha eldavélarnar. Allir sem heimsækja Elliðaárdalinn ættu að líta
við í Minjasafninu.

Stærsti safngripurinn er Elliðaárstöðin. Hún er óvenjuleg að því
leiti að hún er enn í notkun og skilar hvoru tveggja tekjum til Orkuveitunnar sem og rafmagni fyrir
íbúa höfuðborgarsvæðisins. Heimsóknir í stöðina sjálfa eru mögulegar í samráði við safnstjóra.
Minjasafnið er opið meira og
minna allt árið. Yfir sumarmánuðina, frá skólalokum að skólabyrjun,
er opið alla daga vikunnar. Aðgangur er alveg ókeypis og fólk fær
leiðsögn sé þess óskað. Yfir vetrarmánuðina er safnið opið á virkum
dögum, eða eftir samkomulagi. Þá
er lögð megináhersla á að fræða
unga fólkið. Daglega koma hópar
skólakrakka með kennurum sínum.
Þau koma í Rafheima, sem er sérstök deild safnsins, hönnuð fyrir
unga fólkið, þar sem þau fræðast

um flest það sem tengist rafmagni,
virkni þess, eðlisfræði og hvar það
kemur við sögu í mannlífinu. Rafheimar er framlag til raungreinakennslu, þar sem nemendur geta
framkvæmt ýmsar tilraunir. Tilraunaþátturinn var sérhannaður af
Ólafi heitnum Guðmundssyni kennara. Hann starfaði við Æfingadeild
Kennaraskólans um árabil. Hönnun
þessa fræðaseturs er alveg einstök
og hefur vakið mikla athygli hér
heima og erlendis. Börnin heimsækja síðan að sjálfsögðu minjaog sögusafnið. Orkuveitan býður
skólum veitusvæðisins þessa þjónustu þeim að kostnaðarlausu. Þar
með talið flutning hópanna til og
frá Rafheimum. Minjasafn Orkuveitunnar og Rafheimar eru opin fyrir öll skólabörn landsins úr öllum
sveitarfélögum.
Safnstjóri hvetur fólk til að hafa
samband áður en það kemur,
vegna þess að um þessar mundir
eiga sér stað framkvæmdir við húsnæði safnsins, sem vonandi lýkur
sem fyrst. Það hefur nokkra röskun
í för með sér, hvað varðar aðgengi
að safninu, en hamlar þó ekki heimsóknum.
Það eru mikil forréttindi fyrir okkur “borgarbörnin” að eiga
Elliðaárdalinn í þeirri mynd sem
hann er í dag; - geta notið útiveru
þar, hvort sem er að sumri eða
vetri. Geta gengið eða skokkað um
friðsælan skóginn og hlýtt á klið
fugla við þægilegan nið, hreinna og
tærra Elliðaánna. Það er sjálfsagt
að þakka öllum þeim sem lagt hafa
hönd á plóg og stuðlað að því að
við fáum að njóta þessa frábæra
útivistarsvæðis um ókomin ár.

Að stofninum til er safnið hið
gamla minjasafn Rafmagnsveitu
Reykjavíkur sem var opnað 1990.
Byrjað var að safna munum strax
á 50 ára afmæli fyrirtækisins 1971,
sem í raun er mjög sérstakt, því
það sama ár voru þó ekki nema
slétt 50 ár frá gangsetningu Elliðaárvirkjunar. Má segja að það hafi
verið mikil framsýni að hefja söfnun minja fyrir svo löngu síðan.
Minjasafnið er til húsa í gamalli
aðveitustöð við Rafstöðvarveg.
Aðveitustöðin var á neðri hæð en
efri hæðin átti að vera stjórnstöð
fyrir fyrirtækið. Ætlunin var að Rafmagnsveitan yrði með alla starfsemi sína í Elliðaárdal. Sem betur

Anna Pála nemandi í 5. bekk Hlíðaskóla fær nýja rafmagnaða
hárgreiðslu í Rafheimum.

17

Kópavogsblaðið

MARS 2008

Kópavogsdeild RKÍ nýtur umtalsverðs stuðnings fyrirtækja

Eurobandið Regína Ósk og Friðrik Ómar komu, sáu og sigruðu og
fara til Belgrad.

Kópavogsbúar unnu
Eurovisionkeppnina!
Frá aðalfundi Kópavogsdeildar Rauða Krossins fyrir skömmu.

Sjálfboðaliðum Kópavogsdeildar Rauða Krossins fjölgaði um
nær þriðjung á síðasta ári, eða
úr 182 í 240, og varð fjölgunin
einkum í þremur verkefnum.
Heimsóknavinum fjölgaði úr 71
í 87, fjöldi sjálfboðaliða í verkefninu “Föt sem framlag” margfaldaðist og sex sjálfboðaliðar voru
skráðir í nýtt verkefni, Alþjóðlega foreldra, sem hófst haustið
2007. Þetta kom fram í máli Garðars H. Guðjónssonar formanns

á fjölmennum aðalfundi deildarinnar í sl. viku. Garðar var endurkjörinn formaður til tveggja ára.
Deildin verður fimmtíu ára í maí
og athvarfið Dvöl fagnar tíu ára
afmæli í haust. Í ársskýrslu kemur m.a. fram að Kópavogsdeild
nýtur nú umtalsverðs stuðnings
fyrirtækja og opinberra aðila en
reglulegar tekjur af söfnunarkössum nema ríflega helmingi heildartekna.
Mikill fjöldi fólks sækir sjálf-

boðamiðstöðina heim af ýmsu tilefni og hefur hún aldrei verið eins
mikið notuð og um þessar mundir. Til marks um það má nefna að
í síðustu viku febrúar kom um
eitt hundrað manns á námskeið
fyrir heimsóknavini, í starf Enter,
í prjónakaffi, á aðalfund, Alþjóðlega foreldra og samverustund
Eld huga. Reglu leg ir við burð ir
eru að jafnaði þrír til fimm í viku
hverri.

Það voru Kópa vogs bú arnir Regína Ósk Óskarsdóttir og
Friðrik Ómar Hjörleifsson sem
báru sigur úr býtum í Eurovisonkeppninni sem lauk í Ríkissjónvarpinu fyrir tveimur vikum. Lagið “Fullkomið líf” eða “This is
my life” eftir Örlyg Smára bar
sigur af Hó, hó, hey, hey lagi
Mercedes Club sem virtist allt

fram á síðustu stundu eiga sigurinn vísan en líklega hefur söngur
Rebekku gert útslagið fremur en
margt annað, því hún söng lagið
falskt nánast allan tímann.
This is my life mun því heyrast í Belgrad 22. maí í forkeppni
Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, og vonandi áfram í
aðalkeppninni.

NETSAGA.IS

Vantar þig íbúð?
Helst nýja á hagstæðu verði?
Ert þú að hugsa um góða staðsetningu?
Verð frá 36,0 milljónum fyrir 119,5 m2 íbúð
auk sér stæðis í lokuðu bílageymsluhúsi.
Örfáar íbúðir óseldar!

KÓPAVOGSTÚN
Nánari upplýsingar hjá Kjöreign fasteignasölu, sími 533 4040.

Söluaðili er Fasteignasalan Kjöreign

•

Ármúla 21

•

www.kjoreign.is

www.ksverktakar.is

Dan V. S. Wiium hdl, og löggildur fasteignasali

•

Sími 533 4040
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Körfuboltalið
Breiðabliks urðu
að sætta sig við
silfurverðlaun

Breiðablik lék gegn KR í drengja- flokki í bikarúrslitum yngri
flokka sem fram fór á Selfossi. KR
vann leikinn 85-83 en Blikarnir
komu verulega á óvart í leiknum
því fyrirfram var búist við sigri
KR, þó kannski ekki auðveldum.
KR-ingar hafa verið sigursælir
í þessum flokki og það gerði
kannski útslagið í þessum leik.
Blikastrákarnir eru á toppi Ariðils í Íslandsmótinu og koma
Rúnars Inga Erlingssonar hefur
ekki aðeins styrkt meistaraflokk
félagsins heldur hefur hann stýrt
drengjaflokki Breiðabliks til góðra
sigra og ljóst að Blikar verða
í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn. Framtíðin er því björt í
körfunni hjá Breiðabliki.
Stigahæstur Blika var Hraunar
Guðmundsson með 17 stig, tók
4 þriggja stiga skot og skoraði úr
þremur þeirra, skoraði 2 tveggja
stiga körfur og skoraði 4 stig úr
vítum úr jafnmörgum tilraunum,
eða 100%. Hann átti auk þess 6
stoðsendingar. Arnar Pétursson

skoraði 16 stig, Rúnar I. Erlingsson 15, og Björn Kristjánsson 12,
aðrir minna.
Breiðablik lék einnig úrslitaleikinn gegn Fjölni í 11. flokki og
sigruðu Fjölnismenn örugglega, 53109. Arnþór Freyr Guðmundsson
var valinn maður leiksins í röðum
Fjölnis en hjá Blikum var Arnar
Pétursson valinn besti maður leiksins með 20 stig, 5 fráköst og 5
stoðsendingar en Björn Kristjánsson skoraði einnig 20 stig. Tveir
leikmenn með 75% stigaskorsins,
sem er auðvitað ekki nógu gott,
sýnir ekki nóga breidd.
Í þessum tveimur liðum,
Breiðabliki og Fjölni, léku allls
6 leikmenn af 12 sem skipuðu
U-16 sl. vor sem varð Norðurlandameistari. Barátta leikstjórnenda
liðanna, þeirra Arnari Péturssonar
í Breiðabliki og Ægis Steinarssonar gladdi augu körfuboltaunnenda, enda voru þar að kljást
tveir af fljótustu og teknískustu
leikmönnum landsins.

Breiðablik í 3. sæti
í bikarkeppni FRÍ
Lið Breiðabliks varð í 3. sæti í
bikarkeppni FRÍ innanhúss með
105 stig og tapaði þar með titlinum sem liðið vann í fyrra.
A-lið ÍR varð Bikarmeistari FRÍ
með 111 stig, einu stigi meira en
FH sem varð í 2. sæti með 110 stig.
A-lið ÍR sigraði í kvennakeppni
mótsins með 62 stig, lið Breiðabliks varð í öðru sæti með 54 stig
og FH varð í þriðja sæti með 49
stig. FH sigraði í karlakeppni mótsins með 61 stig, A-lið Norðurlands
varð í öðru sæti með 53,5 stig og

lið Fjölnis/Ármanns varð í þriðja
sæti með 49 stig.
Sveit Breiðabliks bætti eigið
Íslandsmet kvenna í 4x400m boðhlaupi, þegar þær hlupu á 3:56,92
mín, en gamla metið var 3:58,51
mín. Þetta var jafnfram met í flokki 21-22 ára. Sveit Breiðabliks skipuðu þær Linda Björk Lárusdóttir,
Stefanía Valdimarsdóttir, Þuríður
Erla Helgadóttir og Herdís Helga
Arnalds.
Meistaramót 12-14 ára fer fram
5.-6. apríl nk. í Laugardalshöll.

Rut Jónsdóttir HK í
úrvalslið N1-deildarinnar

Rut Arnfjörð Jónsdóttir, handknattleikskona í HK, var valin í
úrvalslið N1-deildar kvenna fyrir umferðirnar 10-18. Rut var
valin hægri skytta liðsins.
Pavla Nevarilova úr Fram var
valinn besti leikmaður umferðanna og Einar Jónsson úr Fram
besti þjálfarinn. Valur fékk viðkenningu fyrir bestu umgjörð á
leikjum.
Lið umferða 10-18 í N1-deild
kvenna er eftirfarandi:

Markvörður: Florentina Grecu,
Stjörnunni
Vinstri horn: Ásta Birna Gunnarsdóttir, Fram
Hægri horn: Sólveig Lára
Kjærnested, Stjörnunni
Línumaður: Pavla Nevarilova,
Fram
Vinstri skytta: Ramune Pekarskyte, Haukum
Hægri skytta: Rut Arnfjörð
Jónsdóttir, HK
Miðja: Eva Barna, Val.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

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
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Blikar í úrvalsdeildina í körfubolta

Körfuboltalið Breiðabliks í 1. deild í körfubolta karla vann sér keppnisrétt í úrvalsdeild í körfubolta næsta
keppnisár með sigri á Val fyrir skömmu. Eftir sigurleik gegn Þrótti Vogum sl. föstudag fengu leikmenn
afhent sigurlaunin og bikarinn. Blikar eru sigurvegarar í 1. deildinni þó ein umferð sé eftir.

Nýtt íþróttahús fyrir HK
rís í Fossvogsdal
Bæjarráð Kópavogs hefur samþykkt tillögu dómnefndar um að
ganga til samninga við Eykt ehf.
um að reisa íþróttamannvirki
í Fagralundi í Fossvogsdal. Þar
verður reist nýtt íþróttahús og
félagsaðstaða HK stækkuð og
stórbætt.
Eykt ehf. skilaði hagstæðasta
tilboðinu í framkvæmdirnar við
íþróttahús HK, 488.253.993 krónur. Vægi tilboðsverðs nam 70%
af einkunn dómnefndar, en grunnskipulag, gæði og gerð 30%. Aðrir tilboðsgjafar voru Ístak hf., Ris
ehf. og SÞ verktakar ehf.
Íþróttahúsið nýtist handknattleiks- og blakfólki HK og verður
með löglegum handboltavelli þótt
ekki sé ætlunin að nota hann fyrir
keppni nema í yngri flokkunum.
Húsið nýtist enn fremur Snælandsskóla fyrir íþróttakennslu og kemur í stað lítils íþróttasalar sem er
sambyggður skólanum.
Félagsaðstaða HK stækkar verulega en byggt verður við hús sem
tekið var í notkun í Fagralundi fyrir þremur árum. Þar verður meðal annars rúmlega 250 fermetra
veitingasalur á efri hæð og þaðan
verður hægt að fylgjast með æfingum og keppni í íþróttahúsinu. Á
neðri hæðinni verða meðal annars þrír búningsklefar sem bætast
við þá sex sem fyrir eru. Aðkoma
verður bætt með torgi og fjölgun
bílastæða.

Þannig verður umhorfs í Fagralundi þegar nýja íþróttamannvirkið
verður risið.

Skjólríkt torg til
uppákoma á sumrin
Íþróttamannvirkið er teiknað
af arkitektastofunni Á stofunni
arkitektar. Finnur Björgvinsson
arkitekt FAÍ segir að þetta sé framkvæmd upp á ca 2000 m2 sem
skiptist þannig að salurinn er 1000
m2 og er hugsað í framtíðinni að
tvöfalda hann.
“Hann er þannig gerður núna að
gaflinn er með léttum vegg sem er
hægt að fjarlægja þegar stækka á.
Þetta er salur þar sem hægt er að
stunda allar helstu boltagreinar.
Hægt verður að dekka upp borðhald fyrir 600-700 manns þegar

halda á þorrablót eða aðrar uppákomur hjá HK-mönnum ( konum)
með sviði, dansgólfi, börum o.fl.
Í frábærum tengslum við salinn
er byggt félagsheimili með búningsklefum, áhaldageymslu, og
þreksal. Á efri hæðinni eru síðan
300-400 salur með eldhúsi og allri
nauðsynlegri aðstöðu fyrir félagsmenn og foreldra til að fylgjast
með börnunum í gegnum stóra
glugga af efri hæðinni inn í íþróttasalinn. Fyrir utan félagsheimilið
verður skjólríkt torg sem er vel
til fallið að nota vegna alls konar
uppákoma á góðum dögum,” segir
Finnur Björgvinsson, arkitekt FAÍ.
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Sunddeild Breiðabliks
með eina bestu
æfingaaðstöðu landsins
Sund er skemmtileg og holl
íþrótt sem allir geta stundað
án tillits til aldurs eða líkamsburða. Þeir sem æfa sund í
æsku búa að þeirri kunnáttu
og þjálfun alla ævi. Í sundi æfa
strákar og stelpur saman í sínum aldurshópi og gefst það
mjög vel.
Magnús Már Ólafsson, yfirþjálfari hjá sunddeild Breiðabliks
hefur verið þar í 2 ár en áður
þjálfaði hann í Mosfellsbæ. Hann
þjálfar A og B-hópa Breiðabliks
en alls starfa 6 þjálfarar í sundinu. Krakkarnir í þessum hópum
æfa 6 sinnum í viku, tvisvar eru
þrekæfingar og einu sinni eru
æfðar lyftingar. Magnús Már var
sjálfur landsliðsmaður í sundi,
en hans helstu greinar voru 100
og 200 metra flugsund. Mágnús
Már keppti fyrir Íslands hönd á
Olympíuleikunum í Seoul 1988
í 50 og 100 metra flugsundi en
hætti keppni árið 1995 og segist eiginlega hafa þá verið kominn með sundið upp í kok. Hann
segir að þá hafi komið nokkur
ár sem hann hélt sig frá sundinu sem keppnisgrein en segist
ekki sjá eftir að hafa komið aftur að sundinu sem þjálfari. Með
þjálfuninni í dag stundar Magnús
Már nám í heilun. Magnús segir
Breiðablik hafa nú yfir að ráða
frábærri aðstöðu til sundæfinga,
líkast til eina þá bestu á landinu.

Sundkennslu ábótavant
“Sund hefur á síðustu árum
ekki náð þeirri framþróun sem
ég átti von á því breiddin er ekki
nógu mikil. En með þessari frábæru aðstöðu hér í Kópavogi, 4
sundlaugar á tveimur stöðum,
erum við með bestu aðstöðuna
á landinu sem framtíðin ætti að
vera björt. Við þurfum að endurvekja mótshaldið, halda mót
sjálf og halda að nýju UMSK-mót
sem voru vinsæl áður fyrr. 20.

2. flokkur HK með sigurlaunin.

HK vann tvo bikartitla

Þessir krakkar voru á sundæfingu fyrr í vetur.

þegar þau eru 10 til 11 ára en
jafnframt þurfi að gæta þess að
byrja ekki að æfa of snemma og
ekki of mikið fyrstu árin,” segir
Magnús Már Ólafsson.
Í byrjun apríl fer fram Meistaramót Íslands í 50 metra laug í
Laugardal og vonast Magnús Már
til að sem flestir Blikar verði búnir að ná lágmörkunum á meistaramótið. Keppnisferð verður
farin 27. til 29. apríl nk.

Hvatningaverðlaun SSÍ
Magnús Már Ólafsson,
sundþjálfari.

maí verður líklega Vormót Breiðabliks í Kópavogslaug.
Í dag æfa 140 til 160 krakkar
sund hjá Breiðabliki en því miður hefur fækkað nokkuð í yngri
hópnum. Magnús segist ekki
vita skýringu á því en grunar að
ástæðunnar sé m.a. að leita til
þess að sundkennslu sé mjög
ábótavant í dag. Uppbygging fyrir þá krakka sem vilja æfa sund
sem keppnisgrein þarf að byrja

Breiðablk hlaut Hvatningaverðlaun SSÍ og bikar sem fylgdi
vegsemdinni í lok síðasta árs.
Í umsögn dómnefndar segir að
Breiðablik hljóti þennan bikar
vegna þess að sunddeildin hafi
endurskipulagt æfingaumhverfi
sitt og innri starfsemi. Í stað þess
að vera með einn og einn góðan sundmann eru þau kominn
með góða breidd inn í sunddeildina og það skapar afreksárangur
til lengri tíma. Góð uppbygging
skilar árangri til lengri tíma. Þau
eru með 2 sundmenn í aldursflokkahóp SSÍ og 2 sundmenn í
unglingalandsliði SSÍ.

HK Íslandsmeistari í futsal
HK eignaðist fyrir skömmu
Íslandsmeistara er 4. flokkur
kvenna vann Íslandsmeistaratitil í innanhúsmeistaramótinu í
Futsal. Úrslitakeppninn fór fram
í Mosfellsbæ þar sem tveir sterkir riðlar voru spilaðir. HK fékk
verðuga andstæðinga í sínum
riðli, einkum voru stelpurnar frá
Þór á Akureyri og Breiðabliki
erfiðir andstæðingar. Svo fór að
HK vann tvo leiki við Þór frá
Akureyri og Þrótt frá Neskaupsstað og gerði síðan markalaust
jafntefli við Breiðablik þannig
að HK vann sinn riðil nokkuð
örugglega.
Í undanúrslitum mætti HK fyrst
liði Fram og vann þann leik örugglega 2-0 og var þar með komið í
úrslitaleikinn gegn Aftureldingu
sem sem vann Breiðablik í hinum undanúrslitaleiknum. Leikur HK og Aftureldingar varð rafmagnaður háspennuleikur. HK
byrjaði ekki vel heldur lenti undir
þannig að staðan var 0-1 í hálfleik
fyrir Aftureldingu en leikmenn HK
voru staðráðnir að gera betur en
svo og með sigurviljann að vopni
náðu þær að komast inn í leikinn
á ný og skoruðu tvö mörk á jafn
mörgum mínútum, úrslit eftir
venjulegan leiktíma voru jöfn 2-2
eftir að Afturelding náði að jafna
af miklu harðfylgi og eins var jafnt

Sigurliðið með Íslandsmeistarabikarinn, efri röð frá vinstri: Björgvin
Sigurbjörnsson þjálfari, Natalía Reynisdóttir, Berglind Höskuldsdóttir,
Elma Lára Auðunsdóttir, Harpa Björnsdóttir, Zoe Vala Sands. Fremri
röð f.v. Anna Margrét Benediktsdóttir, Glódís Perla Viggósdóttir,
Diljá Helgadóttir og Marta Jónsdóttir. Þórdís Eva Einarsdóttir markmaður fremst.

eftir framlengingu. Því þurfi að
grípa til vítaspyrnukeppni sem
líka reyndist dramatísk þar sem
hvort lið misnotaði tvær spyrnur
af fimm þannig að grípa þurfti til
bráðabana og þar réðust úrslitin.

Fyrst kom Marta Jónsdóttir HK
yfir með öruggu marki og svo gulltryggði Þórdís Eva Einarsdóttir
sigurinn með því að verja spyrnu
Aftureldingar.
Til hamingju, HK-stelpur!

Úrslitaleikirnir í bikakeppni
Eimskips, yngri flokkar, fóru
fram sl. sunnudag. HK átti tvö
lið í úrslitum og vann sigur
í báðum úrslitaleikjunum. Í 4.
flokki kvenna mætti HK liði ÍR
og vann nokkuð öruggan sigur,
20-13. Markahæstar hjá HK voru
Heiðrún Björk Helgadóttir með 6
mörk og Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir með 5 mörk en Valgerður
Ýr var einnig valin maður leiksins.
HK mætti Akureyri í bikarúrslitum 2. flokks, og vann sætan sigur,
32-30. Markahæstir hjá HK voru
Gunnar Steinn Jónsson með 11
mörk og Ólafur Bjarki Ragnarsson
með 8. Maður leiksins var valinn
Björn Ingi Friðþjófsson úr HK en
hann varði 21 bolta í markinu.

Björn Ingi Friðþjófsson markmaður var valinn var maður
leiksins.

Breiðablik byrjar vel
í Lengjubikarnum
Breiðablik vann Grindavík
5-1 í Reykjaneshöllinni fyrsta
leik liðsins í Lengjubikarnum
og byrjar því vel. Liðið lék
svo gegn Vestmannaeyingum
í Kórnum og fór sá leikur enn
betur, eða 7-0. Bæði Grindavík og ÍBV komu upp í úrvalsdeild karla eftir að hafa verið
í tveimur af þremur efstu sætum 1. deildar sumarið 2007,
svo þessi byrjun lofar góðu um
frammistöðu liðsins í Landsbankadeild karla í sumar.
Framtíðin er björt hjá Breiðabliki því félagið á nú sjö leikmenn í æfingahóp U-19 ára
landsliðs Íslands. Þetta eru þeir
Kristinn Jónsson, Vignir Jóhannesson, Kristinn Steindórsson,
Finnur Orri Margeirsson, Alfreð
Finnbogason, Guðmundur Kristjánsson og svo nýjasti meðlimurinn Jóhann Berg Guðmundsson!
Allir þessir strákar hafa verið
að æfa og spila með meistaraflokknum nema Jóhann sem er
nýfluttur aftur heim frá Englandi
eftir tveggja ára dvöl þar. Svo
á Breiðablik tvo leikmenn í U17 ára liðinu, Andra Yeoman og
Reyni Magnússon, og tvo í U-21

árs liðinu, þá Guðmann Þórisson og Arnór Aðalsteinsson.
Flestir þessara stráka eru að
spila með 2. flokki karla sem
hefur verið að spila í Reykjanesmótinu að undanförnu og
sigrað Keflavík 12:0 og Álftanes
12:1! Þess má geta að Alfreð
Finnbogason setti sjö mörk í
leiknum gegn Keflavík!

Leikmenn lánaðar til
annara liða
Breiðablik hefur lánað tvo
unga leikmenn til 1. deildarliðs
KS/Leifturs. Þetta eru þeir Guðjón Guðmundsson og Hrafn Ingason. Báðir voru að ganga upp úr
2. flokki og hafa æft með meistaraflokknum í vetur. Guðjón er
sterkur og öflugur miðjumaður
og Hrafn er skemmtilegur vængmaður. Í vikunni var líka gengið
frá því að Ágúst Þór Ágústsson
færi á láni til Hvatar á Blönduósi. Þar að auki var gengið frá
því fyrr í vetur að Kári Ársælsson og Ellert Hreinsson spili
með Stjörnunni í 1. deildinni í
sumar. Þessir strákar fá því
góða leikreynslu.
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– við erum að tala um fermingarpeninga!
Þú leggur 5.000 kr. eða meira inn á Framtíðarsjóð fermingarbarnsins.
Við hjá Byr leggjum 2.000 kr. á móti.
Þetta köllum við góða vaxtarækt: allt að 40% ávöxtun á aðeins einum degi.
Framtíðarsjóður Byrs er verðtryggður sparnaðarreikningur bundinn til 18 ára aldurs og ber hæstu vexti almennra innlánsreikninga.

Mundu eftir ﬂottu gjafaöskjunum
sem fylgja Framtíðarsjóðnum. Kósí!

Ræktaðu fermingarpeningana með Byr. Öll fermingarbörn sem leggja 50.000 kr. eða meira inn á
Framtíðarsjóð Byrs fá 5.000 kr. mótframlag beint frá Byr. Vertu við fjárhagslega góða heilsu.
Leggðu fermingarpeningana inn hjá Byr.

Vertu með Byr í vaxtaræktinni – framtíðarinnar vegna.
Sími 575 4000

byr.is

