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DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Þótt hátíðleiki öskudagsins hafi
minnkað og jafnvel horfið hér á
landi við siðbreytinguna hélt fólk
áfram að gera sér glaðan dag síð
ustu dagana fyrir lönguföstu og
hér hafa þróast ýmsir siðir kring
um bolludag, sprengidag og ösku
dag. Athyglisvert er að bolludag
ur og öskudagur hafa að nokkru
leyti skipt um hlutverk. Lengi vel
var mánudagurinn í 7. viku fyrir
páska hefðbundinn frídagur barna
í skólum og þá tíðkaðist víða um
landið að marséra í grímubúning
um og að slá köttinn úr tunnunni.
Árið 1917 hafði frídagurinn verið
færður yfir á öskudaginn víðast
hvar á landinu og siðirnir fluttust
með. Að marséra og slá köttinn
úr tunnunni datt þó víðast hvar
uppfyrir á 20. öld, en hélst þó við
á Akureyri og hefur þaðan breiðst
út á ný.

& BÍLAAPÓTEK

Traust og persónuleg þjónusta
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Mikael Benjamín, 8 ára, sló köttinn úr tunnunni í Lindaskóla og er því tunnukóngur ársins ár.

Mikael Benjamín
tunnukóngur í Lindaskóla

- Kópavogsbær
og OR semja
- bls. 6
- Bernskuminningar
Þuríðar
Jónsdóttir
- bls. 16

Á öskud agi nn héldu nem
endur í 10. bekk Lindaskóla og
aðstandendur þeirra öskudags
skemmtun fyrir nemendur í 1. –
4. bekk og komu þeir jafnvel úr
öðrum skólum. Skemmtunin var
liður í fjáröflun fyrir útskriftar
ferðina sem farin verður í vor.
Krakkarnir voru klæddir í föt
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sem hæfðu deginum, og var það

& BÍLAAPÓTEK

mjög fjölskrúðug flóra. Veitt voru
verðlaun fyrir skemmtulegustu
búningana. Farið var í skemmti
lega leiki og dansað og kötturinn
sleginn úr tunnunni. Í lokin var
krökkunum boðið upp á popp
korn og safa.
Nafnið öskudagur kemur fyrir í
íslenskum handritum frá 14. öld
og leiða má líkum að því að það

Ódýrari ly f í Ap

sé enn eldra. Þar má sjá að dagur
inn gegnir sama hlutverki hér og
í öðrum katólskum sið í Evrópu,
hann er dagur iðrunar fyrir gjörð
ar syndir. Langafasta átti að vera
tími íhugunar og góðrar breytni,
auk föstunnar að sjálfsögðu, sem
á Íslandi takmarkaðist yfirleitt
við kjötmeti en gat einnig náð til
fiskvöru og mjólkurafurða.

ótekaranum

- bls. 12

borgarblod.is

LAUGARDAGAR
12-16

Nú er opið á laugardögum í Apótekaranum Smiðjuvegi frá kl. 12-16.

PIPAR

•

SÍA

•

90072

OPIÐ Á LAUGARDÖGUM

- Uppsprettan
í Hjallakirkju

OG BÍLAAPÓTE
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Forgangsverkefni að
endurreisa bankana

E

itt allra mikilvægasta verkefnið nú í þessu þjóðfélagi er að end
urreisa bankana. Virki bankakerfið ekki, mun atvinnulífið ekki
ná sér á strik á nýjan leik. Svo einfalt er það. Tryggja þarf endur
mat á eignum bankanna og samningar við kröfuhafa gömlu bankanna
umfram yfirteknar skuldir þeirra gangi skjótt fyrir sig. Ríkið getur þá
lagt þeim til eigið fé og starfsemi þeirra komist í eðlilegt horf. Atvinnu
lífið í landinu getur ekki án skilvirks bankakerfis verið og gangi end
urreisn bankanna ekki hratt og vel fyrir sig mun það hafa alvarlegar
afleiðingar fyrir atvinnulífið og mýmörg heimili í landinu. Fjármála
ráðherra hefur sagt að vænta megi einhverra lausna á þessum vanda
frá ríkisstjórninni fyrri hluta þessa mánaðar, og við getum ekki annað
en treyst og vonað að það sé rétt. Það er eðlilegt að við núverandi
aðstæður óttist fólk um framtíð sína enda hafa fasteignir fólks rýrn
að að verðgildi og margir eru að missa vinnuna eða lækkað í launum,
kaupmáttur hefur dregist saman og greiðslugetan minnkað. Ofan á allt
þetta bætist svo sú staðreynd að vextir á Íslandi eru með þeim hæstu
sem þekkjast á byggðu bóli, eða um 18%. Í Evrópu eru stýrivextir 3%
en 0% í Bandaríkjunum, þessi vaxtastefna á Íslandi getur ekki verið
eðlileg. Ef ekki verður ráðist í að lækka vexti umtalsvert, og það sem
allra fyrst, til að verja heimilin og atvinnustarfsemina í landinu. Verði
það ekki gert munu fleiri fyrirtæki leggja upp laupana og atvinnu
leysi aukast enn frekar. Það vantraust sem ríkir nú milli almennings
og stjórnvalda er alls ekki ásættanlegt en vonandi munu boðaðar
efnahagsráðstafanir og þingkosningar 25. apríl nk. endurheimta að
einhverju leiti það traust. Það þarf líka að upplýsa fólk um það sem er
að gerast á hverjum tíma, ekki dugir að segja að verið sé að vinna að
málum. Fólk kaupir þannig skýringar ekki lengur en markviss upplýs
ingagjöf um gang einstakra verkefna sem unnið er að hverju sinni ætti
að endurvekja það traust sem glatast hefur milli almennings og stjórn
valda.

Í

Miðstöð fyrir
atvinnulausa

Hjallakirkju í Kópavogi fer fram verkefni sem heitir Uppsprettan og
er miðstöð fyrir þá sem misst hafa atvinnu sína. Það er athyglisvert
og um leið þakkarvert að ýmsir aðilar hafa verið duglegir að leggja
verkefninu lið, þar er heilsueflingarnámskeið undir stjórn dr. Sólfríðar
Guðmundsdóttur, jógatímar og í Uppsprettu hafa komið fyrirlesarar
eins og t.d. Sigurður Erlingsson hjá Velgegni is og hugmyndin er að
koma á fót prjónahóp, föndurhóp og matreiðsluhóp sem og göngu
hópum. Í Hjallakirkju er alltaf einhver sem tekur á móti fólki og þarna
er hægt að taka í spil og gera fleira með öðru fólki. Það er full ástæða
til að hvetja þá sem hafa orðið fyrir þeirri þungbæru reynslu að missa
atvinnuna að koma við í Hjallakirkju og athuga hvort þeir finni ekki
eitthvað við sitt hæfi.

N

Ljósabekkjanotkun
fermingarbarna

ú nálgast fermingar og því ástæða til að benda fermingarbörn
um og foreldrum eða forráðamönnum þeirra á þá hættu sem
fylgir því að ungt fólk fari í ljósabekki og eru skilaboðin frá
Félagi íslenskra húðlækna, Geislavörnum ríkisins, Krabbameinsfélag
inu, Landlæknisembættinu og Lýðheilsustöð skýr að þessu leiti. Kenn
arar og skólastjórnendur grunnskólanna í Kópavogi ættu að benda
væntanlegum ferminginarbörnum á þessu hættu en börn og unglingar
eru næmari en aðrir fyrir skaðlegum áhrifum geislunar frá ljósabekkj
um og sól. Prestarnir í Kópavogi ættu einnig að leggja þessu máli lið.
					

Geir A. Guðsteinsson

Bæjarráð aðstoðar
atvinnulausa
Bæjarráð Kópavogs hefur sam
þykkt að Kópavogsbær greiði fyr
ir sex mánaða bókasafnskort og
sömuleiðis þriggja mánaða kort til
að stunda líkamsrækt, hvort held
ur er í sundlaugum bæjarins eða
líkamsræktarmiðstöðvum, fyrir
Kópavogsbúa sem eru á atvinnu
leysisbótum og ekki njóta sam
svarandi styrkja frá stéttarfélagi.
Eigendur líkamsræktarstöðv
anna Nautilus, Sporthússins og
World Class Turninum hafa fallist
á að bjóða sérstakt þriggja mán
aða kort af þessu tilefni að því
gefnu að æfingatímar séu á virkum
dögum og á dagvinnutíma. Ætla
má að kringum þúsund Kópavogs
búar séu án atvinnu. Útfærslan er
á þann veg að afgreiðslufulltrúi
Félagsþjónustu Kópavogs stað
festir rétt viðkomandi á gjafakorti
gegn framvísun á persónuskilríki
og vottorði frá Vinnumálastofnun.

Framkvæmir fyrir 	
1,8 milljarð króna
Kópavogsbær íhugar að fram
kvæma fyri r um 1,8 millja rð
króna á árinu. Þetta kom fram á
Útboðsþingi Samtaka iðnaðarins
fyrir skömmu. Nokkur verk fara í
útboð á næstu mánuðum. Skipu
lagi á Rjúpnahæð verður breytt
til að skapa svigrúm fyrir 2-3 her
bergja íbúðir, en vegna efnahags
ástandsins eykst eftirspurn eftir
minni íbúðum hjá ungu fólki. Við
skóla- og leikskóla verður fram
kvæmt fyri r um 490 milljó ni r
króna og m.a. yrði lokið við Hörðu
vallaskóla. Líklegt er að Kópavogs
bær yfirtaki smíði íþróttahúss
sem Knattspyrnuakademían er að
smíða við knattspyrnuhúsið Kóra,
en meiri óvissa ríkti um smíði
óperuhúss sem er nú hjá skipu
lagsnefnd, en Gunnar I. Birgisson
bæjarstjóri taldi að framkvæmdir
við það hús byrjuðu ekki fyrr en
efnahagsþrengingum lyki. Hanna á
að nýju tvær eldri götur og breyta
á skipulagi á Rjúpnahæð til þess
að skapa svigrúm fyrir 2 – 3 her
bergja íbúðir en vegna efnahagsá
standsins er að aukast eftirspurn
eftir minni íbúðum hjá unga fólk
inu. Um 100 milljónir króna fara í
atvinnuskapandi verkefni og byrj
ar það strax í aprílmánuði en fram
kvæmdir í fráveitu verða upp á 51
milljón króna og við vatnsveitu
upp á um 30 milljónir króna.

Ákvörðun um 	
skotvöll við 	
Lækjarbotna frestað
Á fundi íþrótta- og tómstunda
ráðs Kópavogs í byrjun febrúar
mánaðar var lögð fram beiðni um
umsögn frá Skipulagsnefnd Kópa
vogs er varðar umsókn Skotfélags
Kópavogs um skotvöll til útiæfinga
við Lækjarbotna. Umhverfisráð
óskar eftir umsögn ÍTK og skóla
nefndar vegna nálægðar svæðisins
við Waldorfskólann. ÍTK telur sig
hafa of takmarkaðar upplýsingar
um málið til að geta gefið umsögn.
Starfsmönnum var því falið að
kalla eftir nánari upplýsingum
um svæðið og umsögn frestað til
næsta fundar.

Deiliskipulag
samþykkt
Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs
24. febrúar sl. var lögð fram til
seinni umræðu tillaga VSÓ ráðgjaf

ar og bæjarskipulags Kópavogs
að deiliskipulagi við Arnarnesveg.
Deiliskipulagstillagan nær til hluta
Arnarnesvegar, frá nýjum mislæg
um gatnamótum við Reykjanes
braut austur fyrir gatnamót við
Fífuhvammsveg. Megin tilgangur
fyrirhugaðrar framkvæmdar er að
leggja stofnbraut, sem tengir jað
arsvæði í Reykjavík, Kópavogi og
Garðabæ við megin umferðaræðar
höfuðborgarsvæðisins, Breiðholts
braut og Reykjanesbraut. Þessi
hluti Arnarnesvegar er um 1,7 km
langur og veghelgunarsvæði hans
30 metrar frá miðlínu vegarins.
Gert er ráð fyrir að hljóðvörnum
verði komið fyrir innan skipulags
svæðisins. Safnbrautir á fyrirhug
uðu íbúðarsvæði í Hnoðraholti í
Garðabæ og á fyrirhuguðu versl
unar-, þjónustu- og íbúðarsvæði
í Glaðheimum í Kópavogi munu
tengjast veginum á ljósastýrðum
X-gatnamótum. Lindarvegur mun
jafnframt tengjast þessum nýja
hluta Arnarnesvegarins til suðurs
með T-gatnamótum. Alls er gert
ráð fyri r 4 gatnam ótu m inna n
skipulagssvæðisins. Bæjarstjórn
samþykkti deiliskipulagstillöguna
sem og tillögu að breyttu aðal
skipulagi Kópavogs 2000-2012 en
skipulagssvæðið ær til lóðarinn
ar nr. 24 við Dalveg og afmarkast
af Dalvegi til norðvesturs, lóð
nr. 26 við Dalveg til norðausturs,
Dalvegi 20 til suðausturs og Dal
vegi 18 til suðvesturs, er sam
kvæmt gilda ndi aða ls kipul agi
svæði fyrir verslun og þjónustu,
þar sem stærsti hluti lóðar er skil
greindur sem endurbótasvæði.
Landsnýtin verður óbreytt en en
nýtingarhlutfall aukið úr 0.8 í 1.4.

Fjárhagslegu aðhaldi
beitt við sýningarhald
í Gerðarsafni

Á fundi Lista- og menningarráð
Kópavogs nýverið var lögð fram
kostnaðaráætlun frá Gerðarsafni
vegna útgáfu bóka r (sýninga r
skrár) vegna 80 ára afmælis Gerð
ar Helgardóttur. Áætlað er að bók
in verði gefin út við opnun sum
arsýningarinnar. Forstöðumaður
lagði fram kostnaðaráætlun fyrir
hverja sýningu árið 2009 og var
forstöðumanni jafnframt falið að
koma með tillögur um aðhaldsað
gerðir við skipulag sýningarhalds.
Samþykkt var að bjóða ekki upp
á áfengi við opnanir í safninu að
svo stöddu. Farið var yfir úthlutun
styrkja og kostnað vegna viðburða
á árinu 2008, farið yfir fjárhagsá
ætlun 2009 og stöðu á Menningar
sjóði Kópavogs og rætt um vinnu
reglur við styrkúthlutun 2009.

Veltiskilti fjögur ár 	
í kerfinu

Allar götur síðan 6. september
2005 hefur umsókn Handknatt
leiksf él ags Kópav ogs um flett
iskilti á hljóðmön austan Hafn
arfjarðarvegar verið að þvælast
í skipulagsnefnd. Skipulagsnefnd

óskaði umsagnar umferðarnefnd
ar, umhverfisráðs og Vegagerð
arinnar og bárust þær sama ár.
Bæjarskipulagi var falið að koma
með tillögu að staðsetningu skilt
isi ns utan vegh elgu na rs væð
is rampa frá Nýbýlavegi. Á fundi
skipulagsnefndar 4. apríl 2006 er
samþykkt að unnin verði tillaga að
breyttu deiliskipulagi samanber
ofangreinda tillögu bæjarskipu
lags og hún lögð fyrir nefndina til
afgreiðslu og á fundi skipulags
nefndar 5. febrúar 2008 er erindið
lagt fram að nýju ásamt deiliskipu
lagstillögu, og enn er óskasð eftir
umsögn umhverfisráðs, umferð
arnefndar og Vegagerðarinnar en
enn hefur umsögn umferðarnefnd
ar ekki borist þrátt fyrir ítrekun.
Erindið hefur síðan þvælst milli
skipulagsnefndar, bæjarráðs og
bæjarskipulags og var tekið fyrir í
skipulagsnefnd 17. febrúar sl., en
afgreiðslu enn frestað, nær fjórum
árum eftir að umsóknin barst.

Hljóðmengun, mötu
neyti, skátar og 		
fjárhagsupplýsingar

Á fundi bæjarráðs Kópavogs 19.
febrúar sl. var lagt fram erindi frá
íbúum að Nýbýlavegi 80 þar sem
óskað er eftir girðingu og hljóð
varnargleri vegna hljóðmengunar.
Bæjarráð óskaði umsagnar sviðs
stjóra framkvæmda- og tæknis
viðs. Einnig var lagt fram bréf frá
skólaráði Snælandsskóla þar sem
óskað er eftir úrbótum á mötu
neyti skólans til samræmis við
aðra skóla bæjarins. Gunnsteinn
Sigurðsson bæjarfulltrúi spurðist
fyrir um gerð rekstrarsamnings við
Hjálparsveit skáta í Kópavogi að
Byggjuvör 2 og Bakkabraut 4. Páll
Magnússon, bæjarritari, svaraði
fyrirspurninni og greindi frá því að
fundað hafi verið með fulltrúum
stjórnar sveitarinnar og að drög
að rekstrarsamningi verði lögð
fram fljótlega. Gunnsteinn óskaði
einnig eftir að fjármála- og hag
sýslustjóri taki saman upplýsingar
um aðhaldsaðgerðir sem gripið
hefur verið til af hálfu Kópavogs
bæjar frá síðastliðnu hausti.

Nýjar úthlutunarreglur

Lista- og menningarráð hefur
farið yfir úthlutun styrkja og kostn
að vegna viðburða á árinu 2008
og farið yfir fjárhagsáætlun 2009
og stöðu á Menningarsjóði Kópa
vogs. Rætt var um vinnureglur
við styrkúthlutun 2009 og starfs
mönnum falið að setja saman drög
að matsblaði vegna eftirfylgni á
styrkjaúthlutunum. Starfsmönn
um var einnig falið að gera tillögur
að nýjum úthlutunarreglum fyrir
Lista- og menningarráð. Forstöðu
maður Molans mætti á fund ráðs
ins og gerði grein fyrir fjöldatölum
og lagði fram yfirlit um starfið á
haustdögum. Fjölbreytt starfssemi
hefur verið í Molanum á haust
misseri og aðsókn með ágætum.
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Vinningslíkurnar í Happdrætti Háskólans
eru ótrúlega miklar. Jafnvel seinheppnasta fólk getur unnið!
Við minnum á afmælisútdráttinn í
desember, 75 milljónir á einn miða.
Því fyrr sem þú kaupir þér miða á
árinu, þeim mun oftar er númerið
þitt í afmælispottinum.
Fáðu þér miða á hhi.is, hjá næsta
umboðsmanni eða í síma 800 6611.

Við drögum næst 10. mars.
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,,Hönnun safnaðarheimilisins
var hjartfólgið verkefni”
- segir Guðni Tyrfingsson arkitekt hússins sem er uppalinn í Kópavogi

Guðni Tyrfingsson arkitekt ásamt konu sinni, Auði Alfreðsdóttur.

gja nýtt safnaðarheimili og mér
datt strax í hug þessi staður þar
sem safnaðarheimilið nýja stend
ur nú. Ég gerði skissur af safnað
arheimili en síðan liðu ein 3 ár
áður en deiliskipulag fyrir þetta
svæði var samþ ykkt af bæja r
stjórn Kópavogs þar sem gert var
ráð fyrir safnaðarheimili,” segir
Guðni Tyrfingsson.

Harðákveðinn í að vinna
samkeppnina
,,Mér var boðið að taka þátt í
lokuðu útboði ásamt tveimur öðr
um arkitektum og ég var strax
harðákveðinn í að vinna þá sam
keppni, þetta var eiginlega mér
mjög hjartfólgið verkefni og það

Ég sá strax að það
þyrfti að fella bygg
ingu safnaðarheimil
isins vel að svæðinu
og Borgarholtinu
öllu og að tekið yrði
ákveðið form af kirkj
unni, m.a. þurfti hvíti
liturinn að fá að
njóta sín.
fyrsta hér heima en ég hef síð
an verið í fleiri verkefnum og um
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Biskup Íslands, herra Karl Sigurbjörnsson blessar safnaðarheimili
Kópavogskirkju þegar það var tekið í notkun. Hjá honum stendur
sóknarpresturinn, sr. Ægir Sigurgeirsson.

tíma var allt að 70% minna verka
hér heima á Íslandi.
Ég sá strax að það þyrfti að fella
byggingu safnaðarheimilisins vel
að svæðinu og Borgarholtinu öllu
og að tekið yrði ákveðið form af
kirkjunni, m.a. þurfti hvíti liturinn
að fá að njóta sín. Safnaðarheim
ilið er mjög opið til norðurs til
þess að þeir sem þar eru njóti
útsýnisins.
Ég hef eytt miklum en ánægju
legum tíma í þetta hús og haft
mikil samskipti við Vífil Odds
son, umsjónamann verkkaupa.
Mér finnst öðrum þræði að ég sé
að skila minni kirkju til baka ein
hverju sem hún gaf mér á upp
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Nýtt og glæsil egt safna ða r 
heimili var tekið í notkun 15.
febrúar sl. og blessað af bisk
upi Íslands, herra Karli Sigur
björ nss yni. Kirkjukóri nn og
Kór Kársn ess kóla sungu við
athöfnina. Þetta safnaðarheimili
gjörbreytir allri aðstöðu safnað
arins sem hefur verið í fremur
þröngri aðs töðu í íbúða rh úsi
skammt vestan kirkjunnar. Það
var á 40 ára afmæli kirkjunn
ar sem ákveðið var að ráðast
í byggi ngu safna ða rh eimi li s
en í söfnuðinum eru um 4.400
manns.
Til að létta undi r rekstri n
um verða salirnir leigðir út m.a.
fyrir fermingarveislur, brúðkaup,
afmæli og erfidrykkjur, og m.a.
mun Rótarýtk lúbbu r hafa þar
vikulega fundi. Safnaðarheimil
ið er 1.237 fermetrar, en á neðri
hæð hússins hefur Tónlistarskóli
Kópavogs aðstöðu. Verktaki var
byggingafyrirtækið Spöng.
Arkitekt hússins er Guðni Tyrf
ingsson, sem er fæddur og upp
alinn í Kópavogi en rekur í dag
arkitektastofuna Gassa arkitekt
er í Kaupmannahöfn ásamt konu
sinni, Auði Alf reðsd óttu r sem
einnig kom að hönnun safnaðar
heimilisins.
,,Ég er alltaf Kópavogsbúi þó
ég búi nú í Danmörku og kem oft
heim til að heimsækja vini og ætt
ingja eða til að fylgja eftir verkefn
um sem við erum með hér heima.
Dóttir okkar er einnig fermd á
Íslandi, og auðvitað í Kópavogs
kirkju. Í einni slíkri ferð hér hitti
ég sr. Ægi Sigurgeirsson sóknar
prest og færði það í tal við hann
hvort ekki væri tímabært að byg
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Vaxtalaus greiðslukjör
í allt að 12 mánuði
(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga
og linsumælinga

vaxtarárunum, en ég fermdist í
Kópav ogsk irkju,” segi r Guðni
Tyrfingsson, arkitekt safnaðar
heimilis Kópavogskirkju.
Guðni telur að finna hefði átt
ópe ruh úsi nu anna n stað því
hann telur að það muni skemma
ásýnd kirkjunnar og það gímald
muni eyðileggja Borgarholtið, það
muni einfaldlega standa of hátt.
Hægt hefði verið að finna því ann
an stað án þess að óperuhúsið
missti tengingu við menningar
torfuna í Kópavogi þar sem Bóka
safn Kópavogs, Salurinn, Gerð
arsafn og Molinn standa, og nú
safnaðarheimili Kópavogs.
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Kópavogsbær og OR semja um
sameiginlegar framkvæmdir
Gunna r I. Birgi ss on, bæja r 
stjóri í Kópavogi, og Hjörleifur
B. Kvaran, forstjóri Orkuveitu
Reykjav íku r, hafa gengi ð frá
samkomulagi um samstarf við
same igi nl ega r framk væmdi r,
götul ýsi ngu og rafm agnsk aup
fyrir stofnanir sveitarfélagsins af
Orkuveitunni. Með samningun
um er komið á samræmdu verk
lagi sem tryggja á að við nýlagn
ir og viðh ald verði rask sem
minnst og vari sem skemmst.
Hér er um mikið framfaraspor
að ræða þar sem ekki þarf í hverju
verki fyrir sig að semja um mörg
atriði frá grunni. Þetta mun því
spara tíma beggja og njóta íbúar
góðs af samstarfinu með því að sá
tími sem rask stendur yfir verður
skemmri og upplýsingar aðgengi
legri. Kópav ogsk aups taðu r er
fjórða sveitarfélagið sem Orku
veita Reykjavíkur semur við um
samræmt verklag og samskipti í
tengslum við framkvæmdir.
Samk omul agi ð nær til sam
starfs og upplýsingagjafar vegna
verke fna á skipul ags- og áætl
anas tigi sem og hönnu na r- og
framkvæmdastigi. Tekið er á mál
efnum eins og vali sameiginlegs
ums jóna rm anns framk væmda,
kostnaðarskiptingu og meðferð
útboða, val á ráðgjöfum, kostn
aðarskiptingu vegna færslu eldri
lagna og fleira.

Vatnse ndah líð og Kjóav elli r,
hvoru tveggja nýlagnir.”

Samkomulag við Kópavog
í veigamiklum atriðum

Hjörleifur B. Kvaran, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur og Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri undirrituðu      
samkomulagið milli Kópavogsbæjar og OR.

Raforkukaup og samstarf
um vatnsvernd
Um leið og skrifað var undir
samstarfssamninginn var undirrit
aður samningur um raforkukaup
Kópavogs af Orkuveitu Reykja
víkur ásamt samkomulagi um við

hald og eftrilit OR með götulýs
ingu í bænum. Þá tekur Orkuveita
Reykjavíkur að sér eftirlit og vökt
un með vatnsverndarsvæði Kópa
vogs í Heiðmörk. Þar taka báðir
aðilar vatn fyrir vatnsveitur sínar
og er því gagnkvæmt hagræði af
þessu samstarfi.

Færsla hitaveitu og 		
rafmagns vegna 		
Arnarnesvegar
Samkvæmt upplýsingum Ingu
Dóru Hrólfsdóttur starfsmanns
OR á Útboðsþingi Samtaka iðn
aðarins fyrir skömmu nema fjár
festingar OR á þessu ári nær 13
milljörðum króna. Eiríkur Hjálm
arsson starfar við yfirstjórn Orku
veitu Reykjavíkur og er m.a. kynn
ingarstjóri fyrirtækisins. Eiríkur
var spurðu r hver væru helstu
verkefnin á höfuðborgarsvæðinu
á komandi mánuðum.
,,Helstu verkefnin á höfuðborg
arsvæðinu eru endurnýjunarverk
efni í miðbæ Reykjavíkur, oftast
samhliða endurnýjun sveitarfé
lagsins á götum þar. Dæmi um

þetta eru Klapparstígur, Kvosin,
Álfh eima r og Selv ogsg runnu r.
Einnig styrking og endurnýjun í
hitaveitu eins og Víkurbakkaæð
og Kjalarnesæð, fóðrun holræsa
lagna ofl. Þá eru nýframkvæmda
verkefni eins og Hlíðarfótur og
Flugvallarvegur í tengslum við
Háskólann í Reykjavík. Breikkun
Reykjan esb rauta r í Hafna rf irði
kallar á færslu og sverun hita
veituæðar á talsvert löngum kafla.
Þá er einnig styrking háspennu
kerfis á nokkrum stöðum á höfuð
borgarsvæðinu.”

- Orkuveita Reykjavíkur hefur
gengið frá samkomulagi um sam
starf við Kópavogsbæ um sameig
inlegar framkvæmdir, götulýsingu
og rafmagnskaup. Er þessi samn
ingur merki um að sú togstreita
sem skapaðist milli OR og Kópa
vogsbæjar við stofnun Vatnsveitu
Kópavogs sé nú að baki?
,,Það má segja að náðst hafi
samk omul ag í mörgu m veiga
miklum atriðum. Til dæmis hef
ur náðst samkomulag um sam
starf í framkvæmdaverkum, eins
og nú er við önnur sveitarfélög,
t.d. Reykjavík, Akranes og Hvera
gerði. Þar er fjallað um samræm
ingu í undirbúningi framkvæmda
verka, hönnun, útboðum, eftirliti,
skiptingu kostnaðar o.fl. Þetta eru
atriði sem spara öllum aðilum
tíma og fyrirhöfn og leiðir til hag
ræðingar verka fyrir báða aðila.
Það eru nokkur misseri síðan
sá áfangi náðist að Kópavogsbær
og Reykjavíkurborg sömdu sín á
milli um landamerki, sem lengi
hafði staðið styrr um, og á voru
m.a. umdeildar kaldavatnsholur.
Orkuveita Reykjavíkur hefur um
langt árabil átt í prýðilegu sam
starfi við Kópavogsbæ, enda er
það mikilvægt þar sem fyrirtækið
sér bæjarbúum fyrir margvíslegri
grunnþ jónu stu,” sagði Eir íku r
Hjálmarsson.

- Hver verða helstu verkefnin
á næstu vikum og verða einhver
þeirra verkefna í Kópavogi, og þá
hver? Stendur til að efla dreifikerfi
hitaveitu í Kópavogi á næstu vik
um, og þá í hvaða hverfum?
,,Nýleg styrking hitaveituæðar
í Kópavogi, austan Smáralindar,
stórbætti flutningsgetu á suður
svæði heita vatnsins, t.d. í Hafnar
fjörð. Helstu verkefnin í Kópavogi
eru Arnarnesvegur í tengslum við
framkvæmdir Vegagerðarinnar,
þ.e. færsla hitaveitu og rafmagns,

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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Fyrsti ,,Iðnaðarmaður ársins”
með járnsmiðju í Kópavogi
Briddsspilararnir niðursokknir í í þessa skemmtilegu hugaríþrótt. F.v.:
Sigurður Ólafsson ættaður úr Þykkvabæ; Njáll Þorgeirsson úr Helga
fellssveit, Guðmundur Ari Ásmundarson héðan af mölinni og Erna
Þórðardóttir úr Borgarfirði.

Óðinn Gunnarsson í fyrirtæki sínu, Jársmiðju Óðins, í Kópavogi ásamt börnum sínum, Hallgerði Kötu
og Daníel Óla sem bæði starfa þar.

Óðinn Gunnarsson járnsmiða sem Iðnaðarmaður ársins er val
meistari var valinn ,,Iðnaðar  inn á hátíðinni sem var haldin í
maður ársins” á Iðnsveinahátíð Tjarnarsal Ráðhússins í Reykjavík
Iðnaðarmannafélagsins í Reykja Á hátiðinni hlutu hlutu sveins
vík 8. febrúar sl. Óðinn hefur prófshafar einnig viðurkenningar
unnið við járnsmíði allan sinn fyrir góðan námsárangur.
Óðinn er fæddur á Ísafirði en
starfsaldur og rekur Járnsmiðju
Óðins að Smiðjuvegi 4b í Kópa flutti aðeins 5 ára gamall í Kópa
vogi ásamt konu sinni, Auði vog með eins árs stoppi í Reykja
Hallgrímsdóttur, sem m.a. er í vík. Síðan þá hefur hann alltaf haft
rætur í Kópavogi, bæði sem íbúi
stjórn Málms.
Hjá fyri rt æki nu starfa tíu og verið þar með fyrirtæki. Hann
manns, þar af bæði dóttir og son flutti í Garðabæ 1979 en stofnaði
5x20_dbl.augl.ai
2.3.2009
árið12:53
1986 fyrirtækið Járnsmiðju
ur hjónanna,
þau Hallgerðu1r Kata
og Daníel Óli. Þetta er í fyrsta sinn Óðins en frá 1978 hafði hann rek

ið með öðrum fyrirtækið Sjóvélar
í Kópavogi en seldi sinn hlut. Fyr
irtækið var fyrst á Skemmuvegi
en flutti síðan á Smiðjuveginn.
,,Reksturinn gengur mjög vel
en við höfum m.a. sérhæft okkur
í glerfestingum og glerhurðum,
en tökum nánast öll verkefni sem
til falla. Við höfum fengið D-gæða
vottum á reksturinn og erum að
vinna í því að fá C-gæðavottun.
Þessi gæðav ottu n skipti r máli
bæði fyrir okkar viðskiptavini og
okkur hérna,” segir Óðinn Gunn
arsson.

Spila bridds fjór
um sinnum í viku
Í Gjáb akka, fél agsm iðs töð
eldri borgara, koma saman fjór
um sinnum í viku, 2 – 3 tíma í
senn, nokkrir eldri borgarar og
spila bridds.
Þau segja þetta vera mjög
skemmtilegt auk þess að skerpa

hugann en ekki hafa spilararnir
alltaf sama makkerinn, skipt er um
spilafélaga eftir hverja rúbertu.
Ekki segjast þau vera neinir snill
ingar í bridds, enda sé þetta mest
gert til stytta sér stundir og hafa
gaman af félagsskapnum.

borgarblod.is
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Opið alla daga.
Verið velkomin.

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Ná
Natural History Museum of Kópavogur
Hamraborg 6a
Kópavogi
Sími 570 0430
www.natkop.is
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AF HÁLSINUM

Sr. Hjálmar fór á
kostum á Bókasafni
Kópavogs

Hver? Hvar? Hvenær?

Sr. Hjálmar kemur brosviprum fram á andliti áheyrenda.

Bókasafn Kópavogs hefur að
undanförnu fengið skemmtilegt
fólk til að fjalla um efnið húmor
frá mismunandi sjónarhorni og
hafa þessar uppákomur verið
á fimmtudagseftirmiðdögum í
fundarsalnum Kórnum á 1. hæð
bókasafnsins.
Síðastur í röð þessa skemmti
lega fólks var sr. Hjálmar Jónsson
dómkirkjuprestur með því að tala
um gaman og alvöru. Hjálmar er
löngu landsþekktur fyrir smelln
ar vísur en einnig blaðagreinar.
M.a.hafði sr. Hjálmar það eftir

AUGL†SINGASÍMI:

Dúdda á Skörðugili í Skagafirði að
allir ættu að hafa vit á því að vera
í góðu skapi. Húmor og fyndni
væri hluti af lífinu.
Þessar samkomur voru þannig
byggðar upp upp að fyrst voru
erindin flutt en síðan var gestum
frjálst að spyrja fyrirlesara. Líf
legar umræður sköpuðust eftir að
sr. Hjálmar hafði farið á kostum,
aðallega í bundnu máli.
Bókasafnið hefur á undanförn
um árum staðið fyrir erindaröð
með hækkandi sól. Fjallað hefur
verið um trúmál, furður og ástina.

511 1188 - 895 8298

borgarblod@simnet.is

M

yndin í febrúarútgáfu Kópa
vogsblaðsins var af bygging
arvinnu í júlí 1980. Hún var tek
in við Digranesveginn þar sem
byggður var stoðveggur til þess
að hindra að brekka rynni niður.
Björn Þórhallsson flokksstjóri í
unglingavinnunni sést á myndinni
og Sigurður Einarsson fyrir aftan
hann. Ekki voru borin kennsl á
þann sem snýr baki í myndavél
ina. Líklegt er talið að Marteinn

Sigurðsson hafi tekið myndina.
En nú biðjum við líka um upp
lýsingar af þessum atburði sem
eflaust margir bera kennsl á. Hvað
er þarna á ferðinni og hvar? Vin
samlega komið þeim upplýsingum
sem þið búið yfir til Hrafns Svein
bjarnarsonar, héraðsskjalavarðar
á Héraðsskjalasafni Kópavogs að
Hamraborg 1, eða í síma 544-4710.
Einnig má senda upplýsingar á
netfangið hrafns@kopavogur.is

Klassísk dýrahljóð í Salnum
Laugardaginn 7. mars klukkan
13:00 verða barna og fjölskyldu
tónleikar í Salnum í Kópavogi.
Flutt verðu r verki ð Karniv al
dýranna eftir Saint- Saens sem er
eins konar tónlistardýragarður
þar sem leikari og hljóðfæraleik
arar sameinast og skapa heim
sem auðvelt er fyrir unga sem

aldna að lifa sig inn í og kynn
ast klassískri tónlist á léttan og
skemmtilegan hátt. Flytjendur á
tónleikunum eru kennarar í Tón
listarskóla Kópavogs ásamt leik
urunum Guðrúnu Ásmundsdóttur
og Sigurþóri Heimissyni. Sérstak
ur kynnir á tónleikunum er Maxí
mús Músíkús.

Frá klukkan 12:30 verða fjöl
listamenn frá Götuleikhúsinu og
einnig tveir andlitsmálarar sem
bjóða upp á ókeypi s andl its
málun. Börn eru beðin að koma
klædd í grímubúninga á tónleik
ana ef þau geta.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir

3. sæti

Kraftur og áræðni

Starfsstöð er opin frá kl. 15–21
Hlíðarsmári 8, 2. hæð, Kópavogur
Sími 771–2330

ragnheidurrikhardsdottir.blog.is
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Skólahljómsveit Kópavogs:

Krefjandi verk fyrir hljóðfæraleikarana
Álegi r vor t ónl eika r Skóla
hljóms veita r Kópav ogs verða
næsta sunnud ag kl. 14.00 í
Hás kólab íói. Ingib jörg Ásta
Tómasdóttir er í 9. bekk í Snæ
landsskóla og spilar á klarinett
í C-sveit hljómsveitarinnar sem
er sú sveit sem lengst hefur spil
að, þ.e. hljóðfæraleikararnir þar
hafa verið lengst í Skólahljóm
sveit Kópavogs en til þess að
komast í þá sveit þurfa krakk
arnir auk þess að vera komnir
upp í 8. bekk. Í öllum þremur
hljóms veitu nu m inna n Skóla
hljómsveitarinnar eru um 150
hljóðfæraleikarar. Ingibjörg Ásta
er á 5. ári í hljómsveitinni og
segir að hana hafi langað sjálfa
til að læra á eitthvað hljóðfæri
og eins hafi systir hennar verið í
tónlistarnámi.
,,Mig langaði að læra á þver
flautu eða klarinett svo að hluta
til fékk ég ósk mína uppfyllta því
ég spila í dag á klarinett í skóla
hljómsveitinni. Klarinettið tekur
mikið þátt í öllum tónlistarflutn
ingi svo segja má að klarinettleik
arar séu með á tónleikunum all
an tímann. Það finnst mér mjög
spennandi og einnig er það líka
viss krafa á okkur að standa okk
ur vel og kunna vel það sem við
spilum í hverju tónverki.”
Sindri Már Ágústss on er í
9. bekk Smáraskóla og spilar á
trommur. Hann segir að hann hafi
farið að læra á trommur í skól
anum þegar hann var í 2. bekk
og þegar hann var í 4. bekk var
það félagi hans sem benti hon
um á þann möguleika að spila
með Skólahljómsveit Kópavogs á
trommur. Hann er einnig á 5. ári í
hljómsveitinni.
,,Ég fékk að prófa trommu r
í tónlistartíma þegar ég var í 2.
bekk og ég vissi að ef ég mundi
komast inn í skólahljómsveitina
mundi ég fá að læra á trommur
hjá góðum kennurum. Þó ekki sé
alltaf verið að spila á trommurnar
í þeim tónverkum sem hljómsveit
in er að spila hafa þær samt mjög
stórt og mikilvægt hlutverk. Í mín

Ingibjörg Ásta Tómasdóttir spilar á klarinett.

Við trommurnar situr Sindri Már Ágústsson.

um huga hefur aldrei neitt ann
að komið til greina en að spila á
trommur, það er einfaldlega lang
skemmtilegast.”

Góður, strangur 		
en sanngjarn stjórnandi

Félagslíf er mjög fjölbreytt inn
an Skólahljómsveitar Kópavogs,
farið í æfingarbúðir og í tónleika
ferðir innanlands sem erlendis.
Þau Ingibjörg Ásta og Sindri Már
eru sammála um að það sé mjög
gaman á æfingum og gaman að
spjalla við aðra krakka í hljóm
sveitinni þegar færi gefst til þess
á æfingum. Auk þess séu í hljóm
sveitinni krakkar úr mörgum skól
um og það sé gaman að hitta þá
krakka á æfingum sem koma úr
öðrum skólum.
,,Við getum nánast verið eins
lengi í Skólahljómsveit Kópavogs
og við viljum en eftir 10. bekk
fáum við enga kennslu,” segi r
Sindri Már, ,,en ég hyggst halda
áfram að læra og spila á trommur
og læra meira í tónlist. Ég held
að ferðalög erlendis og tónleikar
séu eitt það skemmtilegasta sem
við gerum. Á síðasta ári fórum
við í ferlega skemmtilega ferð til
Svíþjóðar og við lærum heilmikið
í þessum ferðum og af þessum
ferðum þar sem við erum saman
dag og nótt alla ferðina.

VIÐTALSTÍMAR
BÆJARFULLTRÚA
KÓPAVOGSBÆJAR
VORIÐ 2009
Viðtalstímarnir verða á
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19
sem hér segir:
12. mars:
Ásthildur Helgadóttir
Flosi Eiríksson
26. mars:
Gunnsteinn Sigurðsson
Jón Júlíusson
16. apríl:
Gunnar I. Birgisson

,,Ég ætla líka að halda áfram að
mennta mig í tónlist eftir að ég
hætti hér,” segir Ingibjörg Ásta.
,,Mér finnst ferðir erlendis einnig
mjög skemmtilegar og við lærum
mikið af þeim, einnig að hlusta
á aðrar hljómsveitir sem koma
fram. Ég var einnig í kór í skól
anum mínum og það var einnig
mjög skemmtilegt og gaman að
vera bæði að syngja og spila, oft
bæði sama daginn.”

Þau Ingibjörg Ásta og Sindri
Már voru spurð hvernig þeim lík
aði við hljómsveitarstjórann, Öss
ur Geirsson. Það kom fyrst svolít
ið skrýtinn svipur á þau bæði, en
þau voru síðan sammála um að
hann væri frábær.
,,Hann nær góðu sambandi við
okkur og er góður stjórnandi og
getur verið strangur þegar þarf

að vera strangur, en sanngjarn.
Það bera allir mikla virðingu fyrir
honum. Það er mjög gott að spila
undir hans stjórn. Við erum nú
að spila mjög löng, flókin og sterk
verk sem eru mjög krefjandi fyrir
okkur krakkana í hljómsveitinni.
En þetta eru flott verk og það
verður örugglega gaman að koma
á tónleikana hjá okkur á sunnu
daginn,” segja þau Ingibjörg Ásta
og Sindri Már.

Er kominn tími til að gera
eitthvað?
Hringsjá veitir náms- og starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem
hafa orðið fyrir slysum, veikindum, atvinnuleysi eða öðrum áföllum. Námið
hentar einnig þeim sem hafa litla grunnmenntun. Markmið nemenda er að halda
áfram í námi og/eða að fara út á vinnumarkaðinn.

Fullt nám

Námskeið

Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2009 er
til 15. apríl 2009.

Inntaka fer fram allt
skólaárið

Fullt nám er 3 annir og er inntaka tvisvar á ári.
Kennd eru ýmis fög sem veita:
 undirbúning fyrir atvinnu og frekara nám
 einingar í almennum framhaldsskólum
 aukna persónulega færni
Veitt er náms- og starfsráðgjöf, félagsleg ráðgjöf
og sálfræðilegur stuðningur. Greiningar vegna
lestrarerfiðleika. Tilhliðrun og stuðningur vegna
námserfiðleika, prófkvíða, ADHD og annarra
persónulegra þátta. Markviss undirbúningur fyrir
atvinnuleit eða skipulagningu áframhaldandi
náms.
Kennt er í litlum hópum, námið er einstaklingsmiðað og áhersla lögð á þægilegt náms- og
starfsumhverfi.
Kennslan hefst kl 8:45 alla daga og lýkur
kl. 14:00 nema á föstudögum lýkur kennslu
kl. 12:00.

 Minnistækni
 Sjálfsstyrking til að efla

sjálfsmynd, sjálfsöryggi og
almenna vellíðan (nýtt!)

 Einstaklingsnámskeið

vegna lesblindu eða
sértækra námserfiðleika

 Grunnnámskeið í

tölvunotkun

 Excel námskeið
 Bókhaldsnámskeið

Hvert námskeið er alls 20 klst.
og kennt er tvo seinniparta í
viku, oftast frá kl. 14:30-16:30.

Frekari upplýsingar veita Helga Eysteinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi
helga@hringsja.is og Linda Skúladóttir, forstöðumaður, rlinda@hringjsa.is
Einnig má fá upplýsingar svo og umsóknareyðublað á vef Hringsjár,
www.hringsja.is.
HRINGSJÁ, Hátúni 10d, Reykjavík. s: 552-9380/562-2840, www.hringsja.is
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Skyndihjálparmaður ársins 2008:

Vann björgunarafrekið
við Frumherja á Dalvegi
Ágústu Hafberg fannst rjómaollurnar sem hún fékk í Gjábakka á
bolludaginn alveg bráðgóðar.

Fannst alveg tilvalið að
læra að spila lomber
Ágústa Hafberg er ættuð vest
an frá Flateyri, en hefur búið all
an sinn búskap á Þinghólsbraut
29 í Kópavogi.
Lengst af vann hún hjá Land
símanum. Ágústa segir að eftir að
hún hafi farið af vinnumarkaðn
um hafi hún dundað við ýmislegt,
og nú sé hún t.d. að læra að spila
lomber. Hún segir það mjög mik
ilvægt fyrir eldri borgara að loka

sig ekki af, og þá sé mjög gott að
taka í spil. Hún er einnig í leik
fimi í hverri viku, er í sundleikfimi
í Sundl aug Kópav ogs og syng
ur í kór eldri borgara sem heitir
Söngvinir.
Hún segir það mjög skemmti
legt að syngja í kórnum, og svo sé
söngstjórinn, Kjartan Sigurjóns
son, svo bráðágætur!

Sundlaug Kópavogs
Lokun á laugum
Vegna viðhalds verður sundlaugum
hjá Sundlaug Kópavogs lokað
sem hér segir:
50 metra útilaug:
sunnudaginn 15. mars,
mánudaginn 16. mars og
þriðjudaginn 17. mars
25 metra innilaug:
miðvikudaginn 18. mars og
fimmtudaginn 19. mars.
Þá verður útiklefum laugarinnar lokað
á sama tíma og
25 metra lauginni.

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17 – 200 Kópavogur
Sími 570 0470

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

Á 112-daginn, sem auðvitað
er 11.02, tilkynnti Rauði kross
Íslands að Magnús Þór Óskars
son bifvélavirki í bifreiðarskoð
uni nni Frumh erja við Dalv eg
í Kópavogi hefði verið valinn
Skyndihjálparmaður ársins 2008
fyrir hárrétt viðbrögð á neyðar
stundu. Magnúsi Þór var veitt
viðurkenning Rauða krossins í
Samh æfi nga rs töði nni Skóga r 
hlíð á hátíðardagskrá Neyðar
línunnar og samstarfsaðila um
112-daginn.
Magnús vann það þrekvirki að
bjarga Hannesi Ragnarssyni sem
kramdist milli tveggja bifreiða á
bílastæði við Frumherja í ágúst
á síðasta ári. Hannes hafði skilið
bifreið sína eftir í gangi. Hann ætl
aði að teygja sig inn í bílinn til að
drepa á honum en virðist þá hafa
rekið sig í sjálfskiptinguna og sett
bílinn í bakkgír. Hannes var þá
hálfur inni í bílnum. Bíllinn bakk
aði á fullri ferð og lenti Hannes
milli eigin bifreiðar og bílsins fyrir
aftan. Við áreksturinn fór hurðin
af með miklum látum og Hannes
skellur þá út úr bílnum og lendir á
milli bifreiðanna. Magnús Þór býr
á Borgarholtsbrautinni í Kópa
vogi.
Símastúlka í Frumh erja varð
vör við slysið og kallaði eftir hjálp
Magnúsar og hringdi á Neyðarlín
una. Þegar Magnús kom að var
Hanne s hættu r að anda. Hann
var stórslasaður á brjóstkassa,
mjaðmakúla úr lið, lungun fallin
saman og nýra var í lamasessi.
Magnús gat komist að Hannesi
með því að fara inn um hægri
framhurðina og náði að blása í
Hannes úr bílstjórasætinu þar til
hjálp barst.

Magnús Þór Óskarsson skyndihjálparmaður ársins 2008 ásamt Hann
esi Ragnarssyni sem hann bjargaði svo hetjulega við vinnustað sinn,
Frumherja í Kópavogi.

Þetta er í áttu nda sinn sem
Rauði krossinn velur Skyndihjálp
arm ann ársi ns. Viðu rk enni ng
una hlýtur sá einstaklingur sem
hefur á árinu veitt skyndihjálp á
eftirtektarverðan hátt. Tilgang
ur tilnefningarinnar er ekki síður
að hvetja aðra til að læra skyndi
hjálp og vera þar af leiðandi hæf
ari til að veita aðstoð á vettvangi
slysa og áfalla. Maagnús hefur far
ið nokkrum sinnum á námskeið í
skyndihjálp, meðal annars á veg
um vinnu sinnar. Rauða krossin
um hefur aldrei borist eins marg
ar tilnefningar og fyrir árið 2008,
og voru björgunarafrekin eins fjöl
breytt og þau voru mörg. Sérstök

dómnefnd er kölluð til að skera úr
um hver hlýtur viðurkenninguna
en hana skipa fulltrúar frá Rauða
krossi Íslands, Slysavarnarfélag
inu Landsbjörgu, Neyðarlínunni,
Landsspítala háskólasjúkrahúsi,
lögreglunni, og Landssambandi
slökkviliðs- og sjúkraflutninga
manna.
Þó aðeins einn sé útnefndur
Skyndih jálpa rm aðu r ársi ns er
hver og einn sem tilnefndur er
hversdagshetja sem bjargað hefur
mannslífi. Í flestum tilfellum var
það við aðstæður sem eru hluti
af daglegu lífi við vinnu eða inni á
heimilinu - aðstæður sem hver og
einn gæti hæglega lent í.

Skipulag fræðsluskrifstofu
og skólasamningur í skoðun
Á fundi skólanefndar 26. jan
úar sl. ræddi Anna Birna Snæ
björ nsd ótti r, framk væmda
stjóri fræðslusviðs um skipulag
fræðslus krifs tofu. Kópav ogs
blaðið leitaði svara við því hjá
formanni skólanefndar, Andr 
ési Péturssyni, og framkvæmda
stjóra fræðslus viðs Kópavogs
bæjar, Önnu Birnu Snæbjörns
dóttur, hvort til stæðu einhverj
ar breytingar og í hverju þær
væru fólgnar.
Á sama fundi var kallað eftir
áframhaldandi umræðu um skóla
samninginn í Kópavogi. - Eru uppi
hugmyndir um að breyta honum
eitthvað? Í hvaða veru? Er hann
of dýr fyrir Kópavogsbæ?
Svar barst frá Önnu Birnu Snæ
björnsdóttur, framkvæmdastjóra
fræðslusviðs, þar sem segir:
,,Eins og fram kemur í fundar
gerðinni hafa þessi mál verið til
umræðu í nefndinni. Þær umræð
ur hafa verið mjög almenns eðlis
og engar ákvarðanir um breyt
ingar verið teknar, hvorki hvað
varðar skipulag sviðsins né skóla
samninginn.”

málar áðun eyti nu hver beri
ábyrgð á starfsemi Waldorfsskól
ans í Lækjarbotnum.
S v a r f r a m k v æ m d a s t j ó r a
fræðslusviðs Kópavogsbæjar var
eftirfarandi:
,,Fullt rúa r fræðslus krifs tofu
áttu fund með fulltrúum mennta
málaráðuneytis þar sem rætt var

um málefni Waldorfsskóla. Rætt
var um samráð og verkaskiptingu
milli ráðuneytis og sveitarfélags
hvað varðar ábyrgð á starfsemi
Waldorfsskóla. Ákveðið var að
sams tarfi þessu verði haldi ð
áfram með markvissum hætti.”

Velkomin á glersalurinn.is
Tilvalið fyrir fermingarveislur
Glersalurinn er einn glæsilegasti veislusalur
á landinu, salurinn er bjartur, hátt til lofts
og stórar svalir allan hringinn og fallegt
útsýni. Öll aðstaða er eins og best gerist
með góðum hljómburði, píanó, skjávarpa og
fullkomnu hljóðkerfi.

Waldorfskólinn
Á fundi skólanefndar 12. janúar
var eftirfarandi bókað:
Waldorfsskólinn í Lækjarbotn
um- menntun og ráðning kennara.
Skólanefnd felur fræðsluskrifstofu
að fá úr því skorið hjá mennta

Salavegi 2 - 201 Kópavogi - Sími: 5869006
GSM: 8620713 - freyja@glersalurinn.is
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Hundaskítur og lausir hundar á Ljósi varpað á barnið
göngustígum er ekki ásættanlegt í leikskólanum
Hundas kítu r á göngus tíg
um og opnum svæðum er vax
andi vandamál. Svo virðist sem
hundaeigendur sinni því lítt að
hafa með sér poka til að hirða
upp skíti nn efti r hunda sína,
heldur skiljan hann bara eftir
svo þeir sem næstir koma geti
bara gengið í honum!
Fjöls kylda í Vestu rb æ Kópa
vogs sem oft fer í göngutúra með
börnum sínum og jafnvel einnig
með vinafólki hafði samband við
ritstjóra og sagðist áþreifanlega
hafa orði ð vör við aukni ngu á
hundaskít í Vesturbæ Kópavogs á
göngustígum og grasi við göngu
stígana. Einnig í sandkassa á rólu
velli og raunar nánast út um allt.
Hundaeigendur kvarta sumir
hverjir undan því að mega ekki
vera hér og þar með hundana.
Ef þeir vilja ják vætt viðm ót
þeirra sem ekki eru með hund þá
er fyrsta skrefið að hafa plastpoka
með sér og hirða upp skítinn eftir
hundana.
Þessi fjöls kylda var á gangi
nýl ega með vinaf jöls kyldu og
gengið var fram á hundaskít u.þ.b.
tíu til tólf sinnum. Skíturinn festist
ekki bara undir skósólum hend
ur einnig í hjólum barnakerru og
svo kórónaði það alveg göngutúr
inn þegar heim var komið og það
var kominn hundaskítur í garðinn
sem börnin stigu í.
Þessi fjöls kylda benti einnig
á að hundaeigendur slepptu oft
hundu nu m lausu m og létu þá
hlaupa á undan sér. Hundar eiga
alltaf að vera í ól. Sumt fólk er
smeykt við hunda og vill helst
ekki mæta þeim á göngutúrum, og
alls ekki lausum því alltaf er hætta
á að þá flaðri þeir upp um ókunn

Börnin á Kópahvoli með vasaljósin í álfaleit, sem bar árangur!
Hundaskítur er stundum mikil klessa eins og þessi á göngustíg neðan
Sæbólsbrautar. Það vill enginn stíga í þennan ófögnuð.

ugt fólk. Bæjaryfirvöld þurfa að
taka á þessu vaxandi vandamáli.
Það er í gildi reglugerð um hunda

hald í Kópavogi, og íbúar eiga ský
lausan rétt á að þeirri reglugerð
sé framfylgt í hvívetna.

Átt þú gamlar ljósmyndir?
Nú eru 60 ár frá því að skóla
hald hófst í elsta hluta skóla
húsnæðis Kópavogsskóla.
Því leitar skólinn nú að göml
um ljósmyndum úr skólastarfinu
frá árunum 1949 til 1970. Skólinn
óskar eftir hvers konar mynd
um, bæði gömlum bekkjarmynd
um sem og myndum úr leik og
starfi í skólanum. Nú er um að
gera fyrir gamla nemendur að
kíkja í albúmin sín, finna mynd

ir og færa skóla nu m að láni
svo það megi afrita þær. Öllum
myndunum verður skilað til eig
enda eftir afritun. Hérna í blað
inu má finna auglýsingu hvar
kemur fram hvert á að snúa sér
til að koma myndunum á fram
færi. Við skorum á alla sem eiga
gamlar myndir úr Kópavogsskól
anum að koma þeim á framfæri
við skólann.

Dagur leikskólans var hald
inn 6. febrúar sl. Börnin í leik
skólunum í Kópavogi lögðu úr
af yfirskrift dagsins sem var að
„varpa ljósi á barnið á leikskól
anum“ með ljósagjörningum úti
við í morgunskímunni.
Um leið og gert er ýmislegt til
hát íða rb rigða á leiks kólu nu m
minna þeir á hlutverk og tilgang
leikskólanna, til dæmis að börn
læri í leikskóla gegnum leik og
daglegt starf, í örvandi og skap
andi umhverfi; að í leikskóla sé
lögð áhersla á skapandi starf og
samskipti; og að börnin fái í hópi

jafnaldra tækifæri til að láta til sín
taka, eiga frumkvæði, leika sér og
deila gleði með öðrum.
Í leikskólanum Kópahvoli var
farið í göngu með vasaljós um
Víghól og heilsað upp á álfa og
huldufólk. Þar leituðu börnin í
myrkrinu með vasaljósin af álfum
og huldufólki. Leitin bar árangur
og fundust tveir álfar í myrkrinu.
Síðan var haldið til baka og fáni
dregin að húni og börnin sungu
ættjarðarlög. Mikil gleði ríkti og
allir voru sælir og ánægðir með
daginn.

Skoðið munstur og myndir

www.sgmerking.is

--------------------------------------------------------Það er allt hægt blanda saman munstrum
eða búa til ný hikið ekki við að spurja

<I?=GWNOPMNuGHPMcC@DH<CqNJBATMDMO\FDNF@MPHqOIlAI
HPINOPMJB<GGON@HTFFPM?@ƕPMcCPB|
DIIDBH@MFEPHQDž=cG<ATMDMO\FDy=qPHODGNFDGODJB<II<žy
@MPHH@žNiG<MJBlMTBBDNuGHPM|
hikið ekki við að hafa samband í síma 534-8700
eða sgmerking@sgmerking.is
---------------------------------------------------------

Gerum föst verðtilboð sem standa

Hjallasókn
- Aðalsafnaðarfundur Aðalsafnaðarfundur Hjallasóknar verður haldinn sunnudaginn 8. mars n.k.
að lokinni messu sem hefst kl. 11.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf og önnur mál, löglega fram
borin samkvæmt samþykktum Hjallasóknar.

Gæsluvellir
í Kópavogi
Frá og með 16. mars
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,
Félagsþjónusta Kópavogs
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Uppsprettan í Hjallakirkju
fyrir atvinnulaust fólk
Lið Kópavogs hafði betur í viðureign sinni við liðsmenn Norðurþings
sl. föstudag og unnu með 97 stigum gegn 74 stigum norðanmanna.
Kópavogsmenn náðu fljótt forustunni og héldu henni allan tímann. Í
lok þáttar skiptust liðin svo á gjöfum og fengu Ljótu hálfvitarnir frá
Norðurþingi svuntur merkta Kópavogsbæ og Kópavogsmenn, ásamt
spyrlum, geisladisk Ljótu hálfvitanna.
Kópavogsmenn eru komnir í úrslit og geta því varið titil sinn frá í
fyrra. Í kvöld mætast Árborg og Fljótsdalshérað og þá ræðst hverjir
verða mótherjar Kópavogs í úrslitum 13. mars nk.
F.v.: Víðir Smári Petersen, Hafsteinn Viðar Hafsteinsson og Kristján
Guy Burgess.

www.jongunnarsson.is

Eldri borgarar
Verið velkomin á kosningaskrifstofu mína
mánudaginn 9. mars á milli kl. 17-19 í húsi
Kraftvéla að Dalvegi 6 í Kópavogi.
Komið og ræðið við mig um málefni eldri
borgara og önnur þjóðmál.
Boðið verður upp á kaffi og meðlæti.

Jón Gunnarsson
Alþingismaður

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í SV-kjördæmi verður 14. mars nk.

Uppsprettan er verkefni sem
hefur aðsetur í safnaðarheim
ili Hjallakirkju í Kópavogi og er
miðstöð fyrir þá sem misst hafa
atvinnu sína. Opnað var 16.janú
ar sl. og er opið þriðjudaga, mið
vikudaga og fimmtudaga frá kl.
09.00-12.00 og er alltaf heitt á
könnunni. Verkefnið fór frekar
hægt af stað en hefur verið að
vaxa dag frá degi.
Ýmsir aðilar hafa verið duglegir
að leggja verkefninu lið. Heilsuefl
ingarnámskeið sem hófst í byrjun
febrúar undir stjórn dr. Sólfríðar
Guðmundsdóttur og er það alla
miðvikudaga frá kl. 10.00-12.00
eins og er. Um 20 manns hafa tek
ið þátt í þessu námskeiði sem er
frábært og skemmtilegt þar sem
allir eru þáttakendur og hefur
myndast mjög skemmtilegur hóp
ur í kringum þetta.
Einnig hafa verið Jógatímar en
kenna ri þar er hjúkru na rf ræð
ingurinn Inga Þ.Haraldsdóttir og
er það einu sinni i viku, ýmist á
þriðjudögum eða fimmtudögum
kl. 09.00. Þá hafa komið fyrirlesar
ar eins og t.d. Sigurður Erlingsson
hjá Velgegni is, en erindi hans var
mjög fróðlegt og skemmtilegt á
að hlusta og er stefnt á annan dag

Hjallakirkja í Kópavogi. Framan við sitja tveir sóknarprestar á mótor
hjólum, þau sr. Íris Kristjánsdóttir í Hjallasókn og sr. Gunnar Sigurjóns
son í Digranessókn. Báðir prestarnir eru að sjálfsögðu boðnir og búnir
til að aðstoða fólk sem er að lenda í vandræðum í kreppunni.

með Sigurði. Bókhaldsdisknum
Bóthildi hefur verið dreift end
urgjaldslaust til fólks sem getur
þá haft heimilisbókhaldið sitt á
hreinu.
Hugmyndin er að koma á fót
prjónahóp, föndurhóp og mat

reiðsluhóp og einnig gönguhóp
um. Í Hjallakirkju er alltaf einhver
sem tekur á móti fólki og þarna er
hægt að taka í spil og gera fleira
með öðru fólki.

Einar Hákonarson var gestur
menningardaga í Lindaskóla
Þann 12. desember sl. hófust
menni nga rd aga r Lindas kóla
með því að opnuð var sýning á
verku m Eina rs Hák ona rs ona r
og jafnframt var sýning á verk
um nemenda skólans. Gestum
sem komu á opnunina var boðið
að þiggja súkkulaði og smákök
ur í mjög þægilegu og menning
arlegu andrúmslofti.
Menni nga rd aga r Lindas kóla,
sem haldnir eru síðustu skóla
dagana fyrir jól, hafa verið helg
aðir menningu og listum frá því
skóli nn tók til starfa og hefu r
jafnan einn listamaður heiðrað
skólann með sýningu á verkum
sínu m. Ýmsi r listam enn hafa
sett upp sýni nga r; fyrst komu
Baltasar, Míreyja, Kristj ana og
Rebekka Rán Samper. Næstu r
kom Brian Pilkington, síðan Tolli,
þá Sossa, næstur Ragnar Axels
son, þá Bjarni Sigurbjörnsson og

Verk nemenda Lindaskóla voru einnig á menningardögum.

í fyrra sýndi Sara Vilbergsdóttir
verk sín.
Listamaður menningardaganna
2008 var Einar Hákonarson. Ein
ar er fæddur í Reykjavík 1945 og
hefur hann starfað sem listamað
ur í yfir 40 ár og hlotið viðurkenn
ingar og verðlaun fyrir list sína.
Hann hefur ætið haft manneskj
una í fyrirrúmi í listsköpun sinni
og mátti glöggt sjá það á þeim
verkum sem sett voru upp í skól
anum.
Ými sl egt fleira var í boði á
menningardögum Lindaskóla, svo
sem samstund fyrir allan skólann
í íþróttah úsi, kirkjuf erði r fyri r
1. - 7. bekk, heimsókn 1. bekkj
ar í Sívertsenshús í Hafnarfirði,
föndu rsmiðju r á ungl ingas tigi
og einnig var kaffihús sett upp í
skólanum þangað sem nemend
ur og kenna ra r fóru sama n og
nutu jólaveitinga og hlustuðu á
jólasögu sem nemendur í 7. bekk
lásu. Einnig var öllum nemend
um og starfsfólki boðið í jólamat
þann 18. desember sl. þar sem
hangikjöt var á boðstólum með
meðlæti að þjóðlegum sið.
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,,Hægt að að kaupa miða á miðju ári án
þess að borga fyrir mánuðina á undan”
- segir Hans Júlíus Þórðarson, markaðs- og kynningastjóri Happdrættis Háskóla Íslands
Happdrætti Háskóla Íslands
(HHÍ) er alfarið í eigu Háskóla
Ísl ands og reki ð með það að
markmiði að afla fjár til bygg
ingaframkvæmda og tækjakaupa
fyri r Hás kóla nn. Happd rætti
Háskóla Íslands var stofnað með
lögum frá Alþingi 3. maí 1933, í
skugga kreppu, en fyrsti dráttur
fór fram 10. mars 1934, og allar
götur síðan hefur verið litið á
þá dagsetningu sem upphafsdag
happd rætti si ns. Næsta þriðju
dag, 10. mars, verður happdrætt
ið því 75 ára, og það í skugga
efnahagskreppu á Íslandi. Allt
frá stofnun happdrættisins árið
1933, hefur það fjármagnað nær
allar byggingar Háskóla Íslands.
Húsn æði og tæki Hás kóla ns
eru því ekki keypt fyrir skatt
fé almennings, heldur að lang
stærstu m hluta fyri r framl ög
HHÍ.
Hans Júlíus Þórðarson, mark
aðs- og kynningarstjóri happ
drættisins segir að að árið 1933
hafi Háskólann mjög skort hús
næði og m.a. hafi þá verið kennt
í Alþingishúsinu. Lög um happ
drættið sem hafi alla tíð haft það
að meginmarkmiði að byggja yfir
starfsemi Háskóla Íslands, hafi
því verið mikill happafengur fyrir
háskólann. Strax í upphafi naut
happdrættið mikillar lýðhylli, var
raunar þjóðarátak, og þátttaka
mjög almenn og hafi verið það
alla tíð. Fram að stofnun HHÍ hafi
Íslendingar tekið þó nokkra þátt í
erlendum happdrættum en mjög
hafi dregið úr því með stofnum
HHÍ.
,,Auðvitað hefur fólk alla tíð
m.a. keypt miða í happdrættinu
vegna gróðrarvonarinnar enda
engin furða þar sem um 70% af

Frá sýningu HHÍ í Smáralind í Kópavogi.
Hans Júlíus Þórða rson markaðs- og kynningarstjóri Happd rættis
Háskóla Íslands við hólkinn sem inniheldur sex teninga og er notaður
við útdrátt á vinningsnúmerum.

tekju m happd rætti si ns rennu r
til greiðslu vinninga, en auðvitað
kaupir fólk líka miða vegna þess
að það vill styrkja uppbyggingu
Háskóla Íslands. Margir þeir sem
útskrifast frá Háskólanum kaupa
miða þega r námi lýku r og eru
þannig óbeint að sýna skólanum
sínum ákveðið þakklæti. En það
er visst vandamál að það er frekar
eldra fólkið sem kaupir miða eða
hefur átt miða um áraraðir og er í
mörgum tilfellum frekar að styðja
málefnið en eiga miða vegna vinn
ingsvonarinnar. Frá stofnun hefur
happdrættið fjármagnað um 90%
af öllu m byggi ngaf ramk væmd
um háskólans, auk viðhalds og

Bjöllu- og dyrasímaþjónusta
Öll almenn rafvirkjavinna
Gestur Arnarson
rafvirkjameistari

Sími: 551-9637 • Gsm: 893 2329

kaupa á rannsóknatækjum og því
eru hús og tæki Háskóla Íslands
að langm estu leiti byggð fyri r
framlög HHÍ en ekki fyrir skattfé
almennings.Um 7,8% kemur frá
ríkinu (sjá að ofan).
Happaþrennan (skafmiðarnir)
byjaði 1987 og Gullnáman 1993
en við erum auðvitað ekki ein á
þessum markaði þar sem DAS og
SÍBS eru líka með happdrætti en
LOTTÓ og Getraunir hafa svolítið
dregið úr, hafa veitt okkur sam
keppni,” segir Hans Júlíus.

Hægt að kaupa einn og
einn miða í hvaða mánuði
sem er
Aðalútdráttur er 10. hvers mán
aðar hjá HHÍ og er þá dregið úr
öllu m miðu m, eða um 60.000
númerum, eða um 300.000 mið
um. Um 80% endurnýjunarinnar
í dag er með VISA eða gegnum
beingreiðslu í banka og í flestum
tilfellum vill fólk að vinningurinn
sé greiddu r inn á bankareikn
inginn. ,,Þó eru enn þess dæmi
að fólki vilji sækja vinninginn og
fá hann greiddan í beinhörðum
peningum. Milljónaútdráttur er
svo um 25. hvers mánaðar og þá
aðeins dregið úr seldum miðum.
Á árinu 2008 voru greiddar út 900
milljónir króna í vinninga og vinn

ingar um 36 þúsund talsins eða
um 3 þúsund í hverjum mánuði.
Það halda margir að ef þeir kaupi
miða á miðju ári að þá þurfi þeir
að borga fyrir alla mánuðina þar
á undan. Það var svo en er löngu
aflagt. Þú getur keypt miða í júlí
og borgað fyrir hann 1.000 krón
ur sem er miðaverð í dag og hef
ur verið síðan 2006 þegar miðinn
kostaði 900 krónur, og látið svo
gott heita, þ.e. ekki endurnýjað í
ágústmánuði. Það er þó fremur
fátítt að keyptur einn og einn miði
stakur í einum mánuði, en þekkist
þó.”

Öll númer með í útdrætti
,,Númer gleymast aldrei í kerf
inu,” segir Hans Júlíus. ,,Útdrátt
ur fer fram með þeim hætti að
hólki sem inniheldur sex teninga
er snúið. Þá birtist á teningunum
talnaröð sem er skráð og staðfest
af fulltrúum dómsmálaráðuneyt
isins. Þetta er gert sex sinnum.
Talnaraðirnar sex eru svo matað
ar í sérstakt forrit sem vinnur úr
þeim vinningaskrá, sem birtist
samstundis á vef HHÍ. Forritið
er geymt á fartölvu sem er læst
í skjalatösku í viðurvist fulltrúa
ráðuneytisins, en taskan sjálf
er læst í peninga
skáp strax að
l o k n u m
drætti.
Allt ferl
ið fer
fram

undir nákvæmu eftirliti fulltrúa
dómsmálaráðuneytisins þannig
að allt fari fram samkvæmt lög
um. Öllum er frjálst að mæta í
Aðalumboð á Tjarnargötu til að
fylgjast með útdrætti með eigin
augum.”

Afmælispottur í 		
desember
,,Við verðu m öru ggl ega með
stærstu jólag jöfi na í ár,” segi r
Hans Júlíus Þórðarson markaðs
stjóri. ,,Í tilefni af 75 ára afmæli
Hás kólah appd rætti si ns verð
ur sérs taku r afm æli sv inni ngu r
dreginn út í Milljónaútdrætti í
desembermánuði. Allir sem eiga
miða þá geta átt von á að vinna
75 milljónir króna á miðann sinn.
Vinningurinn er skattfrjáls eins og
aðrir vinningar. Einnig er hægt að
fá sérstaka gjafamiða í gjafaöskj
um í Smáralind þar sem við erum
nú með afmælissýningu sem og
hjá umboðsmönnum um allt land.
Er það ekki kjörin gjöf sem gleð
ur vini og ættingja og stuðlar um
leið að uppbyggingu menntunar í
landinu?,” segir Hans Júlíus Þórð
arson markaðsstjóri.
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Salaskóli vann í fyrsta Mannspeki Rudolfs Steiners er
þætti Skólahreysti
hornsteinn allra Waldorfskóla

Keppnin reynir mjög á þátttakendur eins og sést á þessum dreng,
Snæbirni Val Guðmundssyni sem er í 9. Krækilyngi í Vatnsendaskóla.

Salaskóli bar sigur úr býtum
í fyrstu Skólay h reystik eppni
vetrarins sem fram fór í Smár
anum 12. febrúar sl. Þar kepptu
skólarnir í Kópavogi, Mosfells
bæ, Garðabæ, Álftanesi og Kjal
arnesi. Lið Salaskóla fer svo í
úrslitakeppnina í Laugardalshöll
inni 2. apríl nk. þar sem keppa
10 skólar, væntanlega víðs vegar
að af landinu.
Í liði Salaskóla voru Valdimar
Snær Stefánsson, Tinna Óðins
dóttir, Glódís Guðgeirsdóttir og
Tómas Óli Garðarsson.

MS er aðalstyrktaraðili Skóla
hreysti sem hefur vaxið gífurlega
frá því að fyrsta keppnin var hald
in á vordögum 2005. Þá var sex
grunnskólum boðið að keppa í
hreystik eppni í Íþróttah úsi nu
Varmá í Mosfellsbæ. Þetta mælt
ist vel fyrir og sýndu nemendur
skóla nna þessu framt aki mik
inn áhuga. Nú fimm árum síðar
er Skólahreysti stærri en nokkru
sinni fyrr og taka 117 skólar þátt
í 9 undankeppnum víðs vegar um
landið.
Hagaskóli vann keppnina 2008.

borgarblod.is

Gamlar ljósmyndir
Í tilefni af því að 60 ár eru síðan skólahald hófst
í elsta hluta skólahúsnæðis Kópavogsskóla er
verið að leita að gömlum myndum úr skólastarfinu.
Ef þú átt í fórum þínum mynd/myndir frá árunum
1949-1970 óskum við eftir að þú hafir samband
við skólann í síma 570 4960 eða með tölvupósti
(kopavogsskoli@kopavogur.is) . Skólinn hefur
áhuga á að fá myndirnar til afritunar og mun
síðan skila þeim aftur. Verið er að leita eftir
gömlum bekkjarmyndum ekki síður
en ljósmyndum úr skólastarfinu.
Skólastjóri

VARMI
réttingar og sprautun

Ingib jörg Ósk Guðjónsd ótt
ir segir að eftir að fjölskyldan
flutti heim til Íslands eftir að
hafa búið í Danmörku hafi verið
miklar vangaveltur í fjölskyld
unni um í hvaða skóla barnið
ætti nú að fara í. Fjölskyldan
hafði kynnst Waldorfhugmynda
fræðinni í gegnum leikskóla dótt
urinnar í Kaupmannahöfn og eft
ir að hafa prófað hverfisskólann
í eitt ár var skrefið stigið til fulls
og daman flutt í Waldorfskólann
í Lækjarbotnum.
,,Það er óhætt að segja að við
sjáum ekki eftir því. Barnið sem
við fáum heim að skóla loknum er
jafnan rautt í kinnum og iðandi af
lífsgleði og fjöri. Hún er hjálpsöm
heima við, hefur frá heilmiklu að
segja og virðist hafa nóg af krafti
og einbeitingu eftir annars ágætis
vinnudag.”
- En hvað er það þá sem er
svona spennandi og sérstakt við
þennan skóla?
,,Það sem er augl jósa st er
kannski náttúran, en skólinn er
staðsettur í litlum dal og börnin
klífa fjöll, hoppa yfir „Litlalæk“,
leika sér í Drekadal og safna stein
um og trjágreinum í vasana sem
seinna eru notaðir í hina ýmsu
leiki. Um daginn sá ég strákana
í 5. bekk gera heljarinnar stíflu í
vatnselgnum sem var mikill þá.
Allt sem unnið er í Waldorfskóla
er unnið út frá heildinni. Í stað
inn fyrir að spyrja börnin hvað
13 mínus 3 eða 7 plús 3 sé, þá eru
þau kannski spurð: “Hvað er 10?
Ég kom einu sinni í stofu dóttur
minnar þegar þau voru í reikningi
og þá voru þau einmitt að kljást
við þessa spurningu. Þau höfðu
litla steina sem þau færðu til og
leituðu að svörum. Þau komust
að því að 10 er heilmargt, t.d.: 13
mínus 3, 7 plús 3, 20 deilt með 2, 2
sinnum 5, o.s.frv. Reikningsaðferð
irnar eru ekki aðskildar og settar
upp á þurran hátt heldur haldið
saman og sýna mismunandi hlið
ar á sama hlutnum. Barnið fær að
nota sköpunargáfu sína til þess
sjálft að finna út svör, möguleika
og lifandi munstur stærðfræðinn
ar. Og hjálpartækið voru steinar
og fingur. En stærðfræðin byrjar
einmitt þar hjá litlum börnum, í
skynjuninni. Hún byrjar í fingur
gómunum og fer svo þaðan upp
í kollinn. Hrynjandinn er líka mik
ilvægur. Nemendur fara í stærð
fræðil eiki þar sem hrynja ndi,
snerting og munstur gefa tóninn.
Börnin í skólanum í Lækjarbotn
um vinna mjög oft með þemu og í
lengri lotum en tíðkast í almenna
kerfinu. Því ef maður ætlar að
sökkva sér ofan í eitthvað og skil
ja til botns er mjög gott að hafa
lengri tíma í einu til að vinna með.
Nemendur læra handverk og aðra
líkamlega vinnu, listir og bókleg
fög til jafns, sem veldur góðu jafn
vægi. Við höfum öll hugsun, til

Teikningar eftir nemendur Waldorfskóla.

finningar og vilja og það verður
að vera jafnvægi á milli þessara
þátta, hjá hinni verða ndi full
orðnu mannveru. Handverk og
önnur líkamleg vinna sýna okkur
að við fáum ýmsu áorkað ef við
notum krafta okkar til að fram
kvæma. Listir þroska tilfinningar
okkar og sköpunargáfu og vits
munalegur lærdómur eflir hugsun
okkar og vit.”
Annar eiginleiki sem heillaði
foreldrana við uppeldisfræðina
er sú viðleitni kennarans að reyna
að kveikja eld áhugans í brjóstum
nemenda sinna. Hlutverk kennar
ans sé ekki að hella nemandann
fullan af vitneskju um allt mögu
legt heldur að sinna kennslu sinni
af þvílíkri kostgæfni að hann hrífi
nemendur sína með sér. Ef kennsl
an er lifandi, skemmtileg, fræð
andi og byggir á því að barnið sé
virkur þátttakandi í eigin námi,
þá og ekki fyrr en þá, er hægt að
segja að raunverulegt og lifandi
nám fari fram. Því barnið hefur
ekkert að gera með dauða, kalda
vitneskju.
,,Dóttir mín kom heim einu sinni
og sýndi okkur stafinn sem hún

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Laugardaginn 21. mars nk. verð
ur opið hús í Waldorfskólanum
í Lækjarbotnum og Waldorfleik
skólanum Yl. Húsið verður opið
frá kl. 12.00 til 17.00 og gefst þar
tækifæri til að upplifa stemning
una í Lækjarbotnum, hitta kenn
ara og foreldra og fræðast um
starfsemina sem þar fer fram.

Bryndís Valbjarnardóttir

Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Sími: 564 2141

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Netfang: varmi@varmiehf.is

hafði lært þann daginn, stafinn K.
Hún var upprifin yfir lærdómnum
og sögunni sem þeim hafði verið
sögð í tengslum við stafinn. Hún
stóð þarna á miðju stofugólfinu
og stillti sér allt í einu upp þannig
að líkami hennar myndaði bók
stafinn K og hún sagðist vera karl
son með sverðið sitt. Hún fékk að
upplifa stafinn K eins nálægt sér
og hægt er. Hún bókstaflega var
hann.
Mannspeki Rúdolfs Steiners er
hornsteinn allra Waldorfskóla og
út frá henni vinna allir Waldorf
kennarar. Kennarinn hefur opinn
hug og hjarta fyrir öllum þeim
eiginleikum, hæfni, karakter og
möguleikum sem blunda í brjósti
hvers og eins. Öllum finnst börnin
sín einstök og sérstök og þau eru
það líka, því allir hafa eitthvað
sérstakt og einstakt sem enginn
annar hefur til að bjóða samfélag
inu. Það er því svo dýrmætt að
finna skóla þar sem maður finnur
að starfsfólk deilir þessu viðhorfi
með manni og vinnur samkvæmt
því,” segir Ingibjörg Ósk Guðjóns
dóttir.

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

Öll almenn prentun

Sími 561 1594
895 8298
Hrólfsskálavör 14
Netfang: nes@isholf.is
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Frábært verkefni í Snælandsskóla:

Kanadaferð rifjuð
upp í Digraneskirkju

Kór Digraneskirkju í Kanadaferðinni sl. sumar.

Sunnudaginn 8. mars nk. verða
tónleikar í Digraneskirkju kl. 17.00,
þar sem kór kirkju nna r muna
syngja söngva þá sem hann söng

Lesið í tjaldi á bókasafni Snælandsskóla.

Lesið saman með öllum
aldurshópum á bókasafninu
Verkefnið ,,Lesum saman” hef
ur verið í gangi í 1. – 4. bekk í
Snælandsskóla, og var í korter
á dag í bókasafni skólans. Þetta
er samvinnuverkefni skóla og
heimila og felst m.a. í því að
lesa með börnunum í korter á
dag, bæði heima og í skólanum.
Skólas afni ð var með sérs taka
síðdegisopnun af þessu tilefni
einu sinni í viku þær þrjár vikur
sem lestrarátakið stóð yfir.
Í ,,Lesum saman” gátu nemend
ur og gestir þeirra fengið lánaðar
bækur og tekið þátt í verðlauna
getraun. Einnig er hægt að lesa
bækur í tjaldi sem búið var að
„tjalda“ inni á bókasafninu. Þar
var einnig boðið upp á kaffi og
heitt kakó. Þessar síðdegisopn
anir voru mjög vinsælar hjá nem
endum og gestum þeirra en þar
mátti sjá foreldra, systkini, ömm
ur og afa. Fólkið var afar ánægt
með að geta komið við á bóka
safni skólans til að eiga notalega
stund með börnunum. Þetta fram
tak í Snælandsskóla er til mikillar

á liðnu sumri í Kanada. Gunnlaug
ur Björnss on, 18 ára nema ndi
Tónl ista rs kóla Kópav ogs mun
einnig skemmta með gítarspili.

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins
6000 krónur
Þú
r
v
ák eðu g
ar o
svo hv þú
r
hvenæ
ð
i
ve ir

veidikortid.is

gir að
Hver se ýrt
d
það sé ?
a
að veið

Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

Hauk Þór
í 4. sæti

Prófkjör sjálfstæðismanna
í SV-kjördæmi

Ein amman með barnabarninu á bókasafninu.

fyrirmyndar enda veitir ekki af
að efla lestur og lestrarkunnáttu
hjá börnum. Ýmsar kannanir hafa
bent til að bókalestur hjá yngstu

borgurunum fari þverrandi, og
því er þetta átak í Snælandsskóla
til mikillar fyrirmyndar og til eftir
breytni fyrir aðra skóla.

Óskum eftir einbýlishúsi
Óskum eftir einbýlishúsi eða parhúsi í Salahverfi í Kópavogi í
skiptum fyrir góða 4 herb. íbúð í sama hverfi auk milligjafar.
Íbúðin er glæsileg endaíbúð á efstu hæð með útsýni, 117 fm. fallegu fjölbýli,
gott stæði í bílakjallara. Gott aðgengi.
Íbúðin er til sölu hjá fasteignasölunni Hraunhamri.

8AA8@@"FÜ4"A@&)$,&

Áhugasamir hafi samband við Hlyn hjá Hraunhamri
hlynur@hraunhamar.is eða gsm: 698-2603.

:GAÞ;> :G;>II4
=?ÛAE6GHÞB>G6J 6@GDHH>CH
:GDE>CC

&,&,

Ráðdeild og lausnir
www.haukurthor.is
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Bernskuminningar úr Kópavogi

,,Breyttum bílskúrnum heima
nokkrum sinnum í leikhús”
Ég heiti Þurí ðu r Jónsd ótti r,
tónskáld og flautuleikari, fædd
og uppalin í Kópavogi. Foreldrar
mínir eru Sigrún Brynjólfsdóttir,
fyrrum fulltrúi í heimspekideild
Háskóla Íslands og Jón Erlingur
Þorláksson, tryggingafræðingur.
Ég á fimm systkini svo það var
stundum fjörlegt á heimilinu, en
elstur er Brynjólfur Jónsson bækl
unarlæknir fæddur 1954; Þorlákur
Jónsson fæddur1956, verkfræðing
ur og briddsmeistari; Þorgerður
Jónsdóttir fædd 1957, framhalds
skólakennari; Guðrún Ragnheiður
Jónsdóttir fædd 1960, deildarstjóri
á Hagstofu Íslands og Jón Erlingur
Jónsson, stærðfræðingur í Lundi,
fæddur 1965. Ég er yngst, fædd
1967.
,,Það var stór krakkaskarinn í
Skólagerðinu. Ég man eftir mér lítilli
að passa enn minni börn í vögnum
sem voru mun hærri en ég sjálf svo
ég sá ekki fram á veginn. Eitt sinn
fékk ég matskeið af heitri karamellu
fyrir að passa Baldvin á númer 16.
Ég gat ekki hugsað mér betri þókn
un. Það var fundið upp á ýmsu á
þessum árum. Ég man eftir að við
týndum rautt grjót í húsgrunninum
hjá Rikku á móti og sendum einn
úr hópnum að bjóða Rögnvaldi í
næsta húsi það til kaups. Röggi tók
okkur ævinlega vel og í framhald
inu fórum við með andvirðið í “Jóa
búð” og keyptum íspinna fyrir allan
hópinn. Þetta þótti okkur góður bis
ness! Haugarnir yst á nesinu voru
svo ekki óspennandi leikvöllur fyrir
okkur. Þar var hægt að gramsa og
til mikils að vinna. Eitt sinn fundum
við stóran pappakassa með ótal kar
tónum af tyggigúmmíi. Sjálfsagt var
gúmmíið komið langt fram yfir síð
asta söludag en okkur stóð á sama
um það.
Við stofnu ðu m leikf él ag og
breyttum bílskúrnum heima hjá mér
nokkrum sinnum í leikhús. Nonni
bróðir var forsprakkinn í þessu. Það
var æft af kappi, kaðlar strengdir
þvers og kruss til að halda uppi
leiktjöldum og ljóskösturum. Borð
tennisplata var sett yfir múrsteina til
að gera sviðið, búkkum og kössum
raðað fyrir áhorfendur og auglýs
ingar negldar á ljósastaura í hverf
inu. Mér þótti þetta ótrúlega líkt
alvöru leikhúsi og man greinilega
eftir prímadonnu-tilfinningunni og
ljúfsárum spenningnum er ég gekk
ein um á leiksviðinu kvöldið fyrir
frumsýningu.”

Við nám í Bologna
Þuríður Jónsdóttir stundaði nám

Ég stödd í Visby á Gotlandi í Sví
þjóð í september 2008 þar sem
ég var að skrifa flautukonsert
inn Flutter.

nám við tónfræðadeild Tónlistar
skólans í Reykjavík og svo lá leið
in til Ítalíu þar sem ég lærði tón
smíðar flautuleik og raftónlist við
konservatórið í Bologna. Við Atli
Ingólfsson, maðurinn minn sem er
tónskáld, ílentumst á Ítalíu í sext
án ár, stofnuðum þar tónlistarfélag,
hljómsveit og tónlistarhátíð sem
enn dafnar þar og blómstrar og þar
fæddust börnin okkar, Þorgerður og
Ólafur.”

12 ára bekkurinn minn í Kársnesskóla 1979.

við Tónlistarskólann í Reykjavík
og við Konservatórið í Bologna á
Ítalíu, en þaðan lauk hún diplómu
í flautuleik, tónsmíðum og raftón
list. Hún sótti einnig námskeið hjá
Franco Donatoni í Chigiana aka
demíunni í Siena 1992 og tónlist
ars kóla Mílanóborga r ‘92-‘93 og
nam hjá Alessandro Solbiati í tón
listarakademíunni í Novara frá ’95
-‘96. Verk hennar hafa verið leikin
víða um lönd svo sem á Présences
útvarpshátíðinni í París og Volks
buhne leikhúsinu í Berlín. Hljóm
sveitarverkið Flow and Fusion var
valið eitt af tíu athyglisverðustu
tónverkum ársins 2004 á Rostrum,
alþjóðlegu tónskáldaþingi útvarps
stöðva í París. Þuríður starfaði um
árabil sem flautuleikari á Ítalíu og
spilaði meðal annars með Toscan
ini hljómsveitinni og óperuhljóm
sveitinni í Bologna. Hún var einnig
stofnfélagi nútímatónlistarhópsins
Fontana Mix. Þuríður var tilnefnd til
tónskáldaverðlauna Norðurlanda
ráðs 2006.

Með kvartett MK
,,Tónlistarlíf var óvenju blómlegt
á Kársnesi þá eins og nú. Skóla
hljómsveitin hafði aðsetur í Kárs
nesskóla og stórsveit æfði í kjallara
íþróttahússins, en þar lá ég gjarnan
á gægjum við gluggana og fylgdist
með. Þórunn Björnsdóttir stofnaði

Ég var í Kór Kársnesskóla. Hér er fimm stelpna hópur á árshátíð
kórsins.

Á skírnardaginn minn 1967 í garðinum í Skólagerði 22. Pabbi held
ur á Nonna og mamma á mér. Lengst til vinstri er Brynjólfur, síðan
Þorlákur, þá Guðrún Ragnheiður og loks Þorgerður.

kórinn sinn fræga þegar ég var tíu
ára og með honum söng ég í mörg
ár, ferðaðist um landið og önnur
lönd og kynntist fjölda tónsmíða.
Hvað svo sem var að gerast í bæn
um þá var kórinn þar mættur á stað
inn og ég með. Svo var ekki langt í
tónlistarskólann. Þrjú systkini mín
æfðu píanóleik, og Binni, elsti bróð
ir minn hafði líka spilað á básúnu í
Skólahljómsveitinni. Á heimilinu var,
auk píanósins, gítar og harmóníka
sem við þjösnuðumst á. Eldri systur
mínar sungu heilmikið og kenndu
okkur Nonna ýmiss lög í röddum
sem við sungum við gítarundirleik
þeirra. Þá var ég líka farin að læra
á píanó og blokkflautu í tónlistar
skólanum. Ég kynntist þverflautunni
þegar Þórunn Guðmundsdóttir (nú
söngkona og doktor í söngfræðum)
kom heim til okkar að æfa með syst
ur minni. Hún æfði þá á þverflautu
og Þorgerður systir mín lék undir
á píanó. Þá var ekki aftur snúið ég
heimtaði að fá að læra á þverflautu.
Ég lærði fyrst hjá Bernharði Wilk
insyni og svo hjá Martial Nardeau í
Tónlistarskóla Kópavogs.
Á menntaskólaárunum var ég svo
heppin að fá að syngja með kvartett
MK. Þá leysti ég af fyrst Rúnu (Guð
rúnu Gunnars söngkonu) sem flutti
til Noregs og svo Habbý (Hrafnhildi
dagskrárgerðarmann á rás 2) sem
flutti til Austurríkis. Við komum
fram á ótal skemmtunum og héld

um nokkra tónleika. Margir bestu
djassarar landsins léku með okkur
en þeir voru nú ekki allir jafn þekktir
þá: Kjartan Valdemarsson á píanó,
Birgir Bragason á bassa og Friðrik
Karlsson á gítar. Ari Einarsson var
okkar stoð og stytta sem útsetjari
og gítarleikari og karlraddirnar skip
uðu Þór Ásgeirsson og Skarphéðinn
Þór Hjartarson. Hjörleifur Hjartar
son (Hundur í óskilum) var einnig
með okkur um tíma.
Efti r Menntas kóla nn hóf ég

Þuríður fluttist heim til Íslands
fyrir þremur árum og býr nú í Vest
urbænum í Reykjavík. Hún er tónlist
arkennari við Nýja Tónlistarskólann
í Reykjavík og Tóney. Flautukonsert
inn Flutter eftir Þuríði var leikinn af
Sinfóníuhljómsveitinni og flautuleik
aranum Mario Caroli í byrjun febr
úarmánaðar. Hún hefur samið fleiri
verk, t.d. hljómsveitarverkið Flow
and fusion, sem var valið eitt af 10
athyglisverðustu tónsmíðum ársins
2006 á alþjóðlegu tónskáldaþingi
í París, og harmóníkukonsertinn
Installation around a heart.
Framunda n er smíðu m smíði
ópe ru-inns etni nga r í samv innu
við listak onu rna r Ólöfu Nord al
og Ásgerði Júníusdóttur og verð
ur verkið sýnt á Listasafni Íslands í
október á þessu ári. Síðan tekur við
smíði á tónlist við leikgerð Giuseppe
La Licata er byggir á ljóðum Öldu
Merini um Maríu mey í Vaticaninu.

Í MK-kvartettinum. F.v.: Hjörleifur Hjartarson, Kjartan Valdimars
son, Þuríður Jónsdóttir, Guðrún Gunnarsdóttir, Birgir Baldursson á
trommunum, Birgir Bragason á bassa, við hlið hans Ari Einarsson
og fremst Þór Ásgeirsson.
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Þora þeir ekki í
þjóðaratkvæði?
Áður en lengra er haldið í þess
um pistli verð ég að gera grein
fyrir einu. Ég er fylgismaður aðild
ar að Evrópusambandinu. Ég hef
komist að þessari skoðun eftir að
hafa starfað í alþjóðlegu umhverfi
undanfarin þrjú ár við útflutning á
íslenskri hágæðavöru.
Tvær ástæður vega þar þyngst.
Í fyrsta lagi aðgangur að mörk
uðum en núverandi staða heft
ir aðgengi okkar að mikilvægum
viðs kiptav inu m í Evró pu. Slíkt
er ótækt í þeirri samkeppni sem
íslensk fyrirtæki búa við. Í öðru
lagi verður íslenskt atvinnulíf að
fá annan gjaldmiðil. Áður fyrr var
erfitt að gera vitrænar áætlanir
þegar sveiflan á krónunni var mik
il, en nú hefur skortur á trúverð
ugl eika efnahagskerfisi ns bætt
gráu ofa ná svart. Aði ld myndi
leysa úr hvorutveggja.
Andstæðingar aðildar eru fjöl
margi r og ótta st þeir helst að
Ísland missi fullveldi sitt og yfir
ráð yfir sínum auðlindum. Ber ég
fulla virðingu fyrir þeim sjónar
miðum og tel að við þurfum að
gæta sérstaklega að þessum þátt
um. Ég held reyndar að óttinn
sé ástæðulaus en látum það hins
vegar það liggja á milli hluta og
einbeitum okkur að næsta skrefi.
Það er aðildarumsóknin sjálf og
þjóðaratkvæðagreiðslan sem fylg

Hvaða breytingar viljum við?

ir í kjölfarið.
Til
að
skera á þenn
an hnút sem
Evró
 puu
 m
ræðan er föst
í, þá vil ég
leggja til að
andstæðingar
og fylgjendur
aði lda r sam
mælist um að Magnús Orri
hefja aðildar Schram.
viðr æðu r og
fá það á hreint hvernig samning
urinn myndi líta út.
Undir þetta sjónarmið ættu allir
að geta tekið undir því þangað
til að drög liggja á borðinu fyrir
framan okkur, getum við ekki ætl
ast til að umræðan þroskist og
almenningur viti í hvorn fótinn
hann eigi að stíga.
Ands tæði nga r aði lda r ættu
því að ganga til liðs við stuðn
ingsm enn aði lda r og hvetja til
umsóknar og svo þjóðaratkvæða
greiðslu í kjölfarið. Hafi viðkom
andi trú á sínu m málf lutni ngi,
ættu sá hinn sami ekki að hræð
ast niðurstöðuna.

Uppl í síma 894-9186.

511 1188 - 895 8298

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

•

ar. Trúnaður
og traust er
u n d i r s t a ð a
þess að okk
ur taki st að
vinna úr þeim
mikla vanda
sem við blas
ir, stöndu m
sama n í því
verkefni.

Ragnheiður
Ragnheiður Ríkharðsdóttir
Ríkharðsdóttir alþm.
býður sig fram
í 3ja sæti í prófkjöri Sjálfstæðis
flokksins í Suðvesturkjördæmi

Ertu alltaf á leið í jóga?
Tímar í kundalini jóga í Fagralundi við Furugrund í Kópavogi.
Ferðalag gegnum orkustöðvarnar þri og fim kl. 17.15
Kundalini jóga og hugleiðsla þri og fim kl. 18.30
Lærðu að gera jóga heima mánud. kl. 17.15
Kröftugt, markvisst og umbreytandi jóga.
Styrkir innkirtlakerfið, taugakerfið og líkamann í heild
og skilar strax árangri í formi aukinnar orku og vellíðunar.

borgarblod.is

Óska eftir stúlku í barnagæslu
ekki yngri en 17 ára.
Við erum í austurbæ Kópavogs.

R EY N S L A

Öllu m er ljóst að pólit íska r
stöðuveitingar hafa tíðkast hér
á landi árum saman. Hér þarf að
taka af skarið og sjá til þess að
opinberar stöðuveitingar verði
metnar á faglegum og hlutlægum
grunni og það verður að skera
á öll pólitísk tengsl stjórnmála
flokka, ríkisstofnana og ríkisfyrir
tækja.
Í því endu rreisna rf erli sem
framundan er í íslensku samfélagi
er nauðsynlegt að mínu mati að
ráðast í ofangreindar breytingar
því þær eru til þess fallnar að efla
á ný trúnað og traust á milli stofn
ana ríkisins og þingsins annars
vegar og þjóðarinnar hins veg

Magnús Orri Schram býður sig
fram í 3.-4. sæti í prófkjöri Samfylk
ingarinnar í Suðvesturkjördæmi.

Barnagæsla

AUGL†SINGASÍMI:

Á þessu m umr ótat ímu m er
mikið rætt um breytingar og nýja
Ísland án þess að breytingarnar
séu skilgreindar frekar. Eiga þær
einar að verða að fram kemur ný
ríkis tjórn sem segist vera starf
stjórn í stuttan tíma og ætli að
vinna hratt og vel, nægja slíkar
yfirlýsingar okkur hinum ef engar
eða litlar eru efndirnar. Ég segi
nei.
Í nefndum Alþingis eru nú sem
fyrr unni ð með frumv örp sem
lögð hafa verið fram, sum þeirra
tengjast þeim erfiðleikum sem
heimili og fyrirtæki eiga við að
etja og er afar brýnt að klára þau
fyrir þingrof og kosningar.
Í ljósi þeirra aðstæðna sem við
stöndu m frammi fyri r verðu m
við að vera sammála um að auka
gegns æi í viðs kiptu m alm ennt
og efla siðvitið á þeim vettvangi.
Það þarf að binda í lög að hvers
konar krosseignatengsl fyrirtækja
jafnt sem fjölmiðla verði óheimil
og í stað þess komi skilyrði um
dreifða eignaraðild. Hluta hruns
ins má rekja til þess að siðferðið
brást á hinum frjálsa markaði þar
sem eignatilfærsla á grundvelli
forréttinda og samþjöppun auðs
fór hamf öru m. Við þurfu m að
koma í veg fyrir slíkt í framtíðinni.
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Sunddeild Breiðabliks:

Fékk endurnýjun sem
fyrirmyndarfélag á
40 ára afmælinu

Frumherjarnir í kvennakörfuboltanum voru nokkra mættar í 40 ára afmæli körfuknattleiksdeildar Breiða
bliks. Þær voru Jóna Ólafsdóttir, Lína Margrét Þórðardóttir, Margrét Björnsdóttir, Þórunn Andrésdóttir,
Guðrún Hauksdóttir og Ingileif Sigfúsdóttir sem reyndar kom nokkru seinna eins og Hildur Proppé, Sig
ríður Björnsdóttir og Sigrún Pálsdóttir.

Bryndís Ólafsdóttir formaður sunddeildar Breiðabliks tekur við við
urkenningu sem fyrirmyndafélag ÍSÍ úr hendi Hafsteins Pálssonar
stjórnarmanns í ÍSÍ.

Afm æli s- og upps keruh át íð
sundd eilda r Breiðab liks var
haldin í síðasta mánuði. Veittar
voru viðurkenningar til sund
fólks og deildinni bárust góð
ar gjafir og viðurkenningar frá
Kópavogsbæ, Breiðabliki og ÍSÍ.
Sunddeildin hefur starfað í 40
ár og nýlega var gefið út blað
um starfsemi deildarinnar sem
dreift var á öll heimili í Kópa
vogi.
Bæja rs tjóri nn í Kópav ogi,
Gunnar Birgisson, óskaði deild
inni til hami ngju með afmæli ð
og afhenti deildinni myndarlega
peningagjöf til stuðnings starf
semi nni. Þá afh enti form aðu r
Breiðab liks, Orri Hlöðverss on,
sunddeildinni einnig peningagjöf.
Hafsteinn Pálsson, stjórnarmaður
í Íþrótta- og Ólympíusambandi
Íslands, veitti sunddeildinni end

urnýjun á viðurkenningunni „Fyr
irm ynda rf él ag“ en sunddeildin
hefur verið fyrirmyndarfélag frá
2003.
Meðal viðurkenninga sem veitt
ar voru til sundfólks má nefna:
• Sundbliki ársins 2008: Ragnar
Björnsson fyrir stigahæsta sund
deildarinnar, 50 metra flugsund.
• Sundkona ársins 2008: Guð
laug Edda Hannesdóttir.
• Sundm aðu r ársi ns 2008:
Ragnar Björnsson fyrir þrjú stiga
hæstu sund deildarinnar.
• Garpur ársins í karlaflokki:
Einar Kristinn Hauksson.
• Garpur ársins í kvennaflokki:
Þórdís Hrönn Pálsdóttir.
• Duglegasti dómarinn: Viktoría
Gísladóttir
• Sundafrek ársins: Benedikt
Hjarta rs on, garpu r. Sund yfir
Ermarsund 16. júlí 2008.

Hópurinn sem fékk viðurkenningar fyrir afrek síðasta árs.

borgarblod.is

Frænkur og vinkonur hófu
kvennakörfuboltann í Kópavogi
Körfuknattleiksdeild Breiða
bliks fagnaði 40 ára afmæli sínu
þann 17. október sl. Viðstadd
ar afm æli sv eislu na voru m.a.
nokkrar af frumherjum kvenna
körfub olta ns hjá Breiðab liki.
Það var árið 1968 sem nokkrar
frænkur og vinkonur úr aust
urbænum í Kópavogi stofnuðu
kvennak örfu na inna n Breiða
bliks.
,,Við stelpurnar fórum á nokkr
ar æfingar hjá strákunum sem
æfðu körfu í leikfimissal Kópa
vogsskóla og upp úr því ákváðum
við að stofna kvennakörfu. Fyrstu
þjálfa ra r voru þeir Árni Guð

mundsson og Kristján Nordahl,
vinir okkar sem æfðu körfubolta
hjá Breiðabliki. Þeir æfðu okkur
þangað til að við komum okkur
sjálfar upp þjálfara.
Æfingarnar voru í Kópavogs
skóla fyrstu fjögur árin en fór
um þá út á Kársnes og æfðum
nokku r ár í íþróttah úsi nu þar.
Við þurftum að borga allt sjálf
ar og gerðum ýmislegt til að fjár
magna starfs emi na, t.d. seldu
sumar miða fyrir Getraunir til að
eiga fyrir æfingagjöldum. Þeir hjá
Breiðabliki voru erfiðir við okkur
og við þurftum að sjá sjálfar um
okkar þjálfaramál og borga fyrir

hverja æfingu. Með tímanum varð
það full erfitt fyrir okkur,” segir
Margrét Björnsdóttir, ein af körfu
boltastelpunum.
Þessi r frumh erja r kepptu á
Ísl andsm ótu m en unnu m enga
titla, en þær telja helstu ástæðu
þess að þær voru of fáliðaðar og
stundum reyndist erfitt að manna
fullt keppnislið. Þessi barátta end
aði með því að hópurinn samein
aðist Framstelpunum í eitt lið.
Þær voru einnig fremur fáliðaðar
en æfingar fóru fram í í íþrótta
húsi Framstelpnanna.

Kraftlyftingafélag og kraftlyft
ingadeild stofnuð í Kópavogi
Stofnfundur kraftlyftingadeild
ar Breiðabliks var haldinn í byrj
un febrúarmánaðar. Deildin hef
ur það að markmiði að kraftlyft
ingar verði keppnisgrein innan
deildarinnar. Önnur markmið
er almenn styrkleika- og vöðva
þjálfu n ásamt æskul ýðss tarfi
sem byggir á þríþraut að fyrir
mynd íþrótta- og olympíuhreyf
inga á öðrum Norðurlöndum.
Formaður deildarinnar er Guð
jón Hafliðason en hann er jafn
framt varaformaður Kraftlyftinga
sambands Íslands. Hann segir að
kraftlyftingar hafi staðið utan ÍSÍ í
allmörg ár en nú verði breytingar
þar á. Guðjón segir það mikinn
kost að vera innan stórs íþrótta
félags eins og Breiðabliks, það
auki félagsþroska þeirra sem eru
í kraftlyftingadeildinni og þannig
geti þeir stutt íþróttamenn innan
Breiðabliks í öðrum íþróttagrein
um og fengið stuðning frá þeim.
Guðjón segir kraftlyftingamenn

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

markmið að kraftlyftingar reki af
sér það slyðruorð. Fleiri kraftlyft
ingadeildir verða stofnaðar inn
an annara íþróttafélaga á næst
unni og framk væmdas tjórn ÍSÍ
samþykkti sl. fimmtudag stofnum
kraftlyftingadeildar innan sam
bandsins. Það er skref í átt að því
að stofna Kraftlyftingasamband
Íslands innan ÍSÍ.

Kraftlyftingaklúbbur
kátra kappa í Kópavogi

Sr. Gunna r Sigu rj ónss on, for
maður Kraftlyftyngaklúbbs kátra
kappa í Kópavogi.

hafa árum saman legið undir grun
um sterkanotkun, og því miður
stundum með réttu, en það sé nú
Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud og Miðvikud.
12:00 til 15:00
Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga
13:00 til 20:00
Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Sr. Gunnar Sigurjónsson, sókn
arprestur í Digraneskirkju hefur
árum saman stundað kraftlyfting
ar og m.a. náð því að vera kallað
ur sterkasti prestur heims. Hann
stofnaði um síðustu áramót kraft
lyftingafélagið K-5 og er heildar
þyngd félagsmanna yfir 10 tonn!
Um 105 félagsmenn eru í K-5, en
nafnið útleggst nánar Kraftlyft
ingaklúbbur kátra kappa í Kópa
vogi. Flestir skráðir félagar æfa í
líkamsræktarstöðinni Nautilius í
Sundlaug Kópavogs. Samkvæmt
lögum Kraftlyftingarklúbbs kátra
kappa í Kópavogi verða kappar
sjálfkrafa heiðurkappar ef þeir
taka tvöfalda eigin líkamsþyngd í
réttstöðulyftu.
Kraftlyftingum vex nú greini
lega mjög ásmeginn hérlendis því
einnig hafa verið stofnuð félög
eða deildir í Njarðvík, Mosfellsbæ
og Akureyri.
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HK BIKARMEISTARAR!
Eina íslenska konan
sem dæmt hefur á fimleika
keppni Olympíuleika
Af þeim Ísl endi ngu m sem
fóru á Ólympíuleikana í Peking
í ágúst sl. fór eðlilega mest fyrir
þeim þáttakendum sem kepptu
fyrir Íslands hönd á leikunum.
En fleiri Íslendingar létu þar að
sér kveða, þar á meðal Berglind
Pétursdóttir sem er alþjóðlegur
fimleikadómari og dæmdi hún á
leikunum.
Fyri rk omul ag dómg æslu í
alþ jóðl egu m keppnu m eins og
Ólympíuleikunum er þannig hátt
að að þau lönd sem eiga keppend
ur í fimleikum fá að senda dóm
ara. Þar fyrir utan velur alþjóðleg
nefnd í áhaldafimleikum svokallað
hlutlausa dómara og var Berglind
ein þeirra. Alls voru 34 dómar
ar sem dæmdu í fimleikakeppni
Ólympíuleikanna.

Ekki fyrstu 		
Ólympíuleikarnir
,,Ég hef verið alþjóðlegur dóm
ari í næstum 20 ár. Þetta er í ann
að skiptið sem ég dæmi á Ólymp
íuleikum en það gerði ég fyrst í
Aþenu árið 2004”, segir Berglind.
Hún er hógvær yfir þeim heiðri að
hafa verið valin úr fjölda alþjóð
legra dóma ra til starfsi ns, en
Berglind er til þessa eina íslenska
konan sem dæmt hefur í fimleika
keppninni á Ólympíuleikunum.
“Það hefur áður farið íslenskur
karldómari á leikana en það var
þegar við sendum íslenskan kepp
anda til Sidney í keppni karla árið
2000,” bætir hún við. Berglind
sinni r einnig dóma ras törfu m í
fimleikum á Íslandi auk þess sem
hún starfar sem sjúkraþjálfi og
fimleikaþjálfari.

Var Íslandsmeistari í
fimleikum
Blaðamanni leikur forvitni á að
vita hvernig maður verður alþjóð
legur dómari. “Ég var í fimleikum
hérna áður fyrr og varð meira að
segja Íslandsmeistari nokkrum
sinnum á 8. áratugnum,” segir
Berglind og brosir.
,,Síðan ég hætti sjálf í fimleikum
hef ég verið að þjálfa og er núna

2. fl. HK í handknattleik varð
bikarmeistari sl. sunnudag er lið
ið vann Akureyri í úrslitum 38-35
eftir tvíframlengdan leik. Akureyr
ingar komust í 24-17 og ekkert í
stöðunni sem benti til neins ann
ars en sigurs þeirra.
Dramatíkin í lok venjulegs leik
tíma var hreint með ólíkindum
þar sem HK missti boltann er 20
sek. lifðu leiks og einu marki und

ir en á einhvern undraverðan hátt
náðu þeir boltanum og jöfnuðum
á allra síðustu sekúndu leiksins
með marki Ármanns. Lokastaða
26-26 og eftir fyrri framlengingu
30-30 en í seinni framlengingu
voru HK-ingar sterkari og sigr
uðu 38-35. Á myndinni er Hlynur
Magnússon í hita leiksins gegn
Akureyri. Til hamingju, HK-ingar!

Berglind Pétursdóttir að leiðbeina ungu og upprennandi fimleikafólki
í Versölum, fimleikasal Gerplu, þar sem hún þjálfar.

hjá Gerplu, mínu gamla félagi. Til
þess að verða alþjóðlegur dóm
ari þarf maður að sækja alþjóðleg
dómaranámskeið og til að eiga
möguleika á að vera gestadómari
eins og á Ólympíuleikunum, þarf
maður að hafa dæmt reglulega á
alþjóðlegum mótum. Dómararétt
indin þarf síðan að endurnýja á
fjögurra ára fresti, þ.e. eftir hverja
Ólympíuleika og var námskeið í
janúarmánuði sl. Mér hefur geng
ið vel í þessum prófum og í kjöl
farið hefur mér verið boðið að
dæma á fimleikamótum víðsvegar
um heiminn,” útskýrir hún. Berg
lind telur að hún fari að meðaltali
tvisvar til þrisvar á ári til útlanda
að dæma á fimleikamóti. Ferðir og
uppihald er greitt fyrir alþjóðlegu
dómarana en að öðru leyti eru
dómarastörfin unnin í sjálfboða
vinnu. Þannig tóku Ólympíuleik
arnir í Peking þriggja vikna bita af
öðrum störfum Berglindar, en hún
var ánægð með ferðina.

Aðbúnaður til 		
fyrirmyndar
,,Allt skipul ag og aðs tæðu r
bæði fyrir keppendur og dómara

var til mikillar fyrirmyndar. Dóm
arar búa ekki meðal keppenda
á Ólympí ul eiku nu m og aðb ún
aður þeirra er stundum lakari á
Ólympíuleikum heldur en öðrum
alþjóðlegum mótum. Allur aðbún
aður var hinsvegar til fyrirmynd
ar í Peking og í raun ekki hægt að
setja út á neitt hjá Kínverjunum”.
- En hvað með stöðu íslenskra
fimleika borið saman við umheim
inn?
,,Við eigu m marga efnil ega
krakka í fimleikum,” segir Berg
lind. “Við erum löngu hætt að
miða okkur einungis við Norður
löndin. Það voru til dæmis nokkrir
keppendur sem duttu úr á síðustu
stundu fyrir fimleikakeppnina í
Peking og þeir sem komu í þeirra
stað, voru fullkomlega sambæri
legi r ísl ensku krökkunum. Það
vantar því bara herslumuninn hjá
okkur; skólakerfið þarf að koma
betur til móts við afrekskrakkana
okkar og síðan vantar alltaf meira
fjármagn. Það þarf að hlúa betur
og fyrr að unga fólkinu okkar í
fimleikum,” segir Berglind Péturs
dóttir.

Breiðablik með tvo
Íslandsmeistaratitla í kata

Breiðablik náði frábærum árangri á glæsilegu
móti á Íslandsmeistaramóti í kata í öllum aldurs
flokkum sem fram fór í Smáranum í Kópavogi 15.
febrúar sl.
Það voru hátt í 300 keppendur frá öllum helstu
karatefélögum landsins sem tóku þátt í mótinu.
Breiðablikskrakkarnir náðu þeim glæsilega árangri
að enda í öðru sæti í stigakeppninni á eftir Víkingum
sem sigruðu með 45 stig en Breiðablik varð í 2. sæti
með 30 stig. Breiðablik rótburtstaði unglingahluta
mótsins, en af 34 stigum uppskar Breiðablik 30 stig.
Kristín Magnúsdóttir varð tvöfaldur Íslandsmeist
ari en hún sigraði bæði í einstaklingskeppni í sínum
aldursflokki og í hópkata með sínu liði. Blikar fengu
tvö gull, fjögur silfur og tólf brons.
Í einstaklingskeppni kata 9 ára varð Róbert Aron
Björnsson í 3. sæti; í einstaklings kata 11 ára varð
Rúnar Hjaltason í 3. sæti, í hópkata -9. ára og yngri
varð Breiðablik B í 3. sæti en í hópnum voru Guð
björg, Ólöf og Díana. Í kata stúlkna 12 ára urðu jafnar
í 3. sæti Hera Björg Jörgensdóttir og Kristín Péturs
dóttir; í kata drengja 12 ára varð Davíð Karlsson í 2.
sæti; í kata drengja 13 ára urðu jafnir í 3. sæti Karl
Friðrik Schiöth og Orri Hjörvarsson; í kata drengja
14 ára varð Heiðar Benediktsson í 2. sæti; í kata
stúlkna 15 ára urðu jafnar sigraði Kristín Magnús
dóttir en Svana Katla Þorsteinsdóttir varð í 3. sæti;

Herrakvöld HK fór fram laugardagskvöldið 21. febrúar sl. í Hákoni
digra. Fyrr um daginn fór fram svokallað árgangamót HK/ÍK þar
sem þessir sigurreifu víkingar báru sigurorð af andstæðingum
sínum, að sagt er!
F.v.: Valdimar H. Hilmarsson, Hlynur Jóhannesson, Rútur Snorra
son, óþekktur eyjapeyi og Hugi Sævarsson.

Sigurliðin voru ánægð, en lið Lindaskóla sigraði í drengjakeppninni.

Fyrsta knatts pyrnum ót 7.
bekkja frá skólum austan Kópa
vogsl ækja r var haldi ð 20. feb.
sl. í Kórnu m. Alli r skóla rni r
mættu með lið, ýmist í stráka-,
stelpna- eða blönduðum flokki,
nema Hörðuvallaskóli sem var á
Reykjum í Hrútafirði. Bæði var
keppt hjá stúlkum og drengjum.

Skemmst er frá því að segja að
Smáraskóli vann stúlknakeppnina
og Lindaskóli drengjakeppnina.
Mikill og góður andi var á mót
inu sem lukkaðist mjög vel. Gríð
arlega góð tilþrif sáust hjá báð
um kynjum og vonandi er hægt
að gera þetta knattspyrnumót að
árlegum viðburði.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks

Íslandsmeistarar í hópkata 14 – 15 ára. Kristín
Magnúsdóttir er fyrir miðju, Birkir Indriðason
henni til hægri handar og Svana Katla Þorsteins
dóttir á vinstri hönd.

í kata drengja 15 ára varð Birkir Indriðason í 2. sæti
og Skúli Þór Árnason og Guðjón Trausti Skúlason
jafnir í 3. sæti. Í hópkata 12-13 ára varð Breiðablik A
í 2. sæti en liðið skipuðu Davíð, Leifur og Karl. Í hóp
kata 14-15 ára sigraði Breiðablik A með þeim Birki,
Svönu og Kristínu og jöfn í þriðja sæti urðu Breiða
blik B og Breiðablik C. Í B-liðinu voru Heiðar, Davíð
og Gunnlaugur en í C-liðinu Freysteinn, Magnús og
Skúli.
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