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Össur Geirsson stjórnandi
Skólahljómsveitar Kópavogs

Rótarýklúbbur Kópavogs hefur
síðan 1997 útnefnt árlega Eldhuga
Kópavogs, en þann heiður hlýtur
sá Kópavogsbúi sem talinn er hafa
skarað fram úr á einhverju sviði
eða sýnt samfélagi sínu eftirtekt
arverða ræktarsemi eða þjónustu.
Útnefning á Eldhuga Kópavogs hef
Slökkvitæki ehf
ur iðulega vakið athygli langt út
fyrir landsteinana.
Erum flutt að
Nýl ega útn efndi Rótarýk lúbb
ur Kópav ogs Edh uga Kópav ogs í
Helluhrauni 10, Hfj
14. sinn, en það er Össur Geirsson
stjórnandi Skólahljómsveitar Kópa
vogs. Össu r er kvæntu r Vilb orgu
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eik4ara og eiga
Hleðsla - Sala - Þjónusta
þau tvö börn; Sögu, sem stundar nám
við dýralæknaháskólanum í Ósló og
Freyþór sem er framhaldsskólanemi.
upph afi spila ði Össur á ten
- Jafnréttisvika í MK órhÍ orn
í SK en síðar varð básúna
hans hljóðfæri. Össur hóf tónlistar
- bls. 5
nám sitt ungur að árum með blokk
flautunámi hjá Sigursveini D. Krist
inssyni í einn vetur. Hann lærði síð
- Bernskuminningar
an á básúnu hjá Birni Guðjónssyni
Steindórs Elísonar
í nokkur ár og þegar tónlistarskóli
FÍH var stofnaður árið 1980 innrit
- bls. 12
aðist Össur í hann. Þar var kennari

Slökkvitækjaþjónustan

Sími 565-4080
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hans Björn R. Einarsson. Síðar tók
við nám í Tónlistarskóla Reykjavíkur
og útskrifaðist hann frá báðum þess
um skólum. Framhaldsnám stundaði
Össur svo í Berklee College of Music
í Boston, þar sem hann lagði helst
áherslu á útsetningar og tónsmíðar í
jazz geiranum.
Aðspurður segist Össur sennilega
eiga Íslandsmetið í þrautseigju, því
enginn á Íslandi sé jafn þaulsetinn
í barnal úðras veit og hann. Hann
er búinn að vera meðlimur í Skóla
hljóms veit Kópav ogs, nána st án
hléa frá árinu 1972,. Hann lék með
Skólahljómsveit Kópavogs, Horna
flokki Kópavogs og Stórsveit Horna
flokksins fram til ársins 1991, en hóf
kennslu við hljómsveitina árið 1986.
Össur tekur síðan við sem stjórn
andi Skólahjómsveitar Kópavogs árið
1993 þegar Björn Guðjónsson lætur
af störfum.
Samhliða starfi sínu við SK hefur
Össur starfað við fjölmargt tengdu
tónlistarlífinu. Hann var lausamað
ur hjá Sinfóníhljómsveit Íslands um
tíma, kenndi við aðra tónlistarskóla,
lengst af við tónlistarskóla FÍH, ver

Eldhugi Kópavogs 2010,
Össur Geirsson.

ið virkur í að útsetja íslensk lög fyrir
barnalúðrasveitir og unnið að tölvu
setningu tónverka fyrir Tónverkamið
stöð Íslands. Einnig hefur hann leikið
inn á fjölda hljómplatna. Þegar Öss
ur tekur við stjórn Skólahjómsveitar
Kópavogs árið 1993 byggir hann að
sjálfsögðu að miklu leiti, á þeim grun
ni, sem Björn hafði mótað, en breytir
áherslum í takt við hugsjónir sínar

Komdu í Kost

og verslaðu þar sem þér líður vel
Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar

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

og hugmyndir um tónlistarkennslu.
Hann beitti sér m.a. fyrir stofnun
foreldrafélags sem síðan hefur stutt
dyggilega við starf hljómsveitarinar á
margvíslegan máta. Skólahljómsveit
Kópavogs er starfrækt sem tónlist
arskóli. Hjá sveitinni starfa nú auk
Össurar 13 kennarar sem kenna nem
endunum á hljóðfæri í einkatímum.
Alls eru um 150 nemendur hjá sveit
inni í vetur, úr 4. – 10. bekk grunn
skóla og auk þeirra 15-20 nemendur
sem stunda framhaldsskólanám eða
stunda nám í öðrum tónlistarskól
um, en sækja hljómsveitarstarfið til
skólahljómsveitarinnar. Nemendur
fá síðan tvær samæfingar á viku, en
hópnum er síðan skipt í þrjár hljóm
sveitir eftir aldri og getu, þau yngstu
í A-sveit en elsti hópurinn í C-sveit
sem eru ungmenni í 8. bekk og upp
úr. SK hefur ekki tekið þátt í mörgum
hljómsveitakeppnum enda ekki mikil
hefð fyrir slíku hér á landi. Í þau fáu
skipti sem sveitin hefur keppt, hefur
henni gegnið mjög vel. Nægir þar að
nefna sigur sveitarinnar í opinni kep
pni á hljómsveitamóti í Gautaborg
árið 2005.
Össur Geirsson er því verðugur
Eldhugi Kópavogs 2010.
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Líflegt í pólitíkinni
í Kópavogi

U

ndanfarið hafa líka farið fram prófkjör í Kópavogi um skipan
framboðslista stjórnmálaflokkanna. Í tveimur tilfellum komu
úrslit alls ekki á óvart, þ.e. hjá Samfylkingunni og Vinstri
grænum, og hjá Framsóknarflokknum vann oddvitinn stærri sigur en
gert var ráð fyrir en úrslitin hjá Sjálfstæðisflokknum hljóta að teljast
nokkur tíðindi, þar náði forystusætinu bæjarfulltrúi sem skipaði 3.
sæti við síðustu kosningar og felldi fyrrverandi bæjarstjóra sem stýrt
hefur þeim flokki, og raunar bæjarfélaginu, síðustu liðlega 20 ár. Ekki
er ljóst hvernig framboðlisti flokksins verður endanlega skipaður en
allmiklir brestir eru orðnir í innviðum flokksins, og vandséð hvort
hægt verður að berja í þá bresti að sinni. Jafnvel er talað um klofnings
framboð. Frjálslyndi flokkurinn hefur sýnt þess merki að bjóða fram
í Kópavogi, og kannski fleiri, svo kannski verða valmöguleikar kjós
enda í Kópavogi fleiri við kjörborðið 29. maí nk. en nú eru í sjónmáli.

Seinvirkt íbúalýðræði

Á

fundi umhverfisráðs 14. desember 2009 var farið yfir niðurstöð
ur ný yfirstaðins íbúaþings í Kópavogi, m.a. vegna endurskoð
un Aðalskipulags Kópavogs 2008 – 2020. Umhverfisráð lagði til
að tillögur og athugasemdir verði áframsendar til viðkomandi nefnda.
Þar hafa þær verið í þrjá mánuði og á meðan vita þeir sem sóttu þessa
íbúafundi og tóku þátt í starfi þeirra ekkert um niðurstöður eða ákvarð
anir bæjaryfirvalda, eða hvort bæjaryfirvöld ætla yfirhöfuð nokkuð að
taka mið af þeim við ákvarðanir í framtíðinni, t.d. í umhverfis- og skipu
lagsmálum. Hættan er sú að málin sofni í nefndum, þar verði samþykkt
,,útþynnt” álit sem síðan þvælast um skeið í kerfinu og deyja þar loks,
að sjálfsögðu engum að gagni. Bæjarráð Kópavogs ætti að sýna það
frumkvæði nú þegar að kynna samantekt um þessa íbúafundi, og það
örugglega áður en gengið verður til kosninga í maí. Það er einfaldlega
lýðræðisleg krafa bæjarbúa og í takt við fögur orð um opna stjórnsýslu
sem óspart eru notað á tyllidögum. Krafan nú eru efndir í stað orða.
					

Geir A. Guðsteinsson

Ertu að fara á mis við hljóð sem skipta miklu máli?
* Tal fólks í margmenni
* Hjal smábarns
* Marr í snjónum

GRÍPTU TIL ÞINNA RÁÐA

Láttu sérmenntaðan
heyrnarfræðing mæla
heyrnina og fáðu faglega
ráðgjöf.

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur www.heyrn.is

Tímapantanir 534 9600

Sumarstörf hjá
Kópavogsbæ

Byrjað var að taka við umsókn
um um sumarstörf hjá Kópavogs
bæ á heimasíðu bæjarins þann
15. mars sl. Störfin eru fyrir þá
sem eru fæddir árið 1993 og fyrr.
Umsóknarfrestur er til 5. apríl
næstkomandi. Nánari upplýsing
ar varðandi sumarstörfin er að
fá í þjónustuveri Kópavogsbæjar
í síma 570-1500. Einungis verður
hægt að sækja um með rafrænum
hætti hér á heimasíðunni. Aðgang
ur að tölvum og aðstoð er í Mol
anum, Hábraut 2. Opnað verður
fyrir umsóknir 14–16 ára unglinga
(f. 1994-1996) í Vinnuskóla Kópa
vogs í lok aprílmánaðar.
Suma rs törf eru á tímab ili nu
frá um miðjum maí til loka ágúst.
Flest störfin eru í boði í um 8 –
10 vikur en mismunandi er eftir
störfum hvenær starfsmenn hefja
störf og hvenær störfum lýkur og
daglegur vinnutími er breytilegur
á milli starfa.
Nánari upplýsingar má finna í
upplýsinum um störf. Umsækj
endur með lögheimili í Kópavogi
hafa forgang um störf og laun eru
samkvæmt kjarasamningum Efl
ingar og Starfsmannafélags Kópa
vogsbær.

Leyfilegur skemmt
anatími um páskana

Skemmtanir, svo sem dansleikir
eða einkasamkvæmi á opinber
um veitingastöðum eða á öðrum
stöðu m sem alm enni ngu r hef
ur aðg ang að, eru banna ða r á
ákveðnum tíma um bænadaga og
páska. Hið sama gildir um opin
berar sýningar og skemmtanir þar
sem happdrætti, bingó eða önnur
spil fara fram. Listsýningar, tón
leikar, leiksýningar og kvikmynda
sýningar eru undanþegnar banni
um helgidagafrið á föstudaginn
langa en slíkir viðburðir mega þó
ekki hefjast fyrr en klukkan 15:00
umræddan dag.

Hjúkrunarheimilið
í Boðaþingi tekið í
notkun á laugardaginn

Hjúkru na rh eimi li Hrafni stu í
Boðaþingi verður formlega tekið
í notkun í dag, 19.mars kl. 14.00.
Á hjúkrunarheimilinu verða 22
hjúkrunarrými á hverri hæð, alls
44. Verkt aki er Mark-Hús ehf.,
Hraunási 7 í Garðabæ.

tengils, þ.m.t. starfskjörum og
ráðningartíma, verði frestað þar
til við endurskoðun fjárhagsáætl
unar bæjarins.” Ennfremur: ,,Bæj
arstjórn Kópavogs samþykkir að
ákvörðu n um gjaldt öku vegna
sundferða eldri borgara verði aft
urkölluð.” Tillögu Ólafs Þórs um
ráðningu í starf forstöðumanns
almannatengsla var vísað til bæj
arráðs og bæjarstjóra til frekari
úrvinnslu og tillögu um gjaldtöku
vegna sundferða eldri borgara til
endurskoðunar fjárhagsáætlunar.

Breyting á deiliskipu
lagi Fífuhvammslands

Gunnar Ingi Birgisson, bæjar
fulltrúi Sjálfstæðisflokks, sem nú
tók sæti að nýju í bæjarstjórn
eftir nokkura fjarveru lét bóka: ,,
Undirritaður beinir því til bæjar
stjóra að hann skrifi samgöngu
ráðherra og Vegamálastjóra bréf,
þar sem ýtt verði við samgöngu
yfirvöldum um framkvæmdir við
Arnarnesveg og ítrekað að ríkið
geri upp við bæjarfélagið vegna
framkvæmda við undirgöng aust
an Reykjanesbrautar.”

Á fundi skipul agsn efnda r
var lögð fram tillaga Skipulagsog umh verfi ss viðs að breyttu
deiliskipulagi Fífuhvammslands,
vestu rh luta. Atv innu-og íbúa
svæði sunnan Fífuhvammsvegar
sem samþykkt var í bæjarstjórn
21. desember 1994 m.s.br. sam
þykkt í bæjarstjórn 11. apríl 1995.
Í tillögunni felst að í stað hring
torgs við gatnamót Bæjarlindar og
Lindarvegar komi T-gatnamót. Frá
umræddum gatnamótum að Fífu
hvammsvegi verður Lindarvegur
breikkaður um eina akrein. Lega
göngustíga og mana/ hljóðveggja
breytist. Með tillögunni var lögð
fram umhverfisskýrsla og mats
lýsing. Skipulagsnefnd samþykkti
að tillagan yrði auglýst í samræmi
við 25. gr. skipulags- og byggingar
laga nr. 73/1997 og vísar tillögunni
til afgreiðslu bæjarráðs.

Gustarar í Glaðheim
um og á Kjóavöllum

Foreldrafélög skóla
og SAMKÓP

Framtíð Arnarnesvegar

Bæjarfulltrúi VG lagði fram á
fundi bæjarstjórnar bókun þar
sem teki ð er fram miki lv ægi
þess að náð verði samkomulagi
við Hestamannafélagið Gust um
lausn á þeim vanda sem hlýst
tímabundið af því að félagið er
með starfsemi á tveimur stöðum.
Í slíku samk omul agi væri m.a.
tekið á þáttum eins og afgjaldi
vegna leigu hesthúsa í Glaðheim
um, tímasetningum vegna flutn
ings og bygginga á Kjóavöllum,
og öðrum þeim ágreiningsefnum
sem kunna að vera vegna fyrri
samninga við félagið. Í framhald
inu lögðu bæjarfulltrúar Samfylk
ingarinnar fram tillögu þar sem
segir: ,,Bæjarstjórn samþykkir að
ganga nú þegar til samninga við
Hestamannafélagið Gust um upp
byggingu á hesthúsasvæðinu á
Kjóavöllum, leiguverð fyrir hest
hús í Glaðheimum og hversu lengi
hestamenn geta verið með hesta
sína þar.”
Fimm greiddu atk væði með
tillögunni og jafnmörg atkvæði
voru greidd gegn henni en einn
bæjarfulltrúi sat hjá. Var tillagan
því felld. Í framhaldinu lögðu bæj
arfulltrúar Sjálfstæðisflokks fram
eftirfarandi bókun: ,,”Í ljósi þess
að nú þegar, eins og bæjarstjóri
hefur gert grein fyrir í bæjarráði,
er unni ð að heilda rl ausn fyri r
hestamannafélagið Gust er óþarfi
að hafa sérstaka samþykkt þar að
lútandi.”

Kórinn, almannateng
Styrkir til menningar
ill og sundferðir
Á fundi bæja rs tjórna r Kópa
vogs 9. mars sl. las forseti bæj og lista

arstjórnar, Ármann Kr. Ólafsson,
upp bréf frá Ásthildi Helgadóttur,
þar sem hún biðst lausnar sem
bæjarfulltrúi í Kópavogi. Forseti
færði henni þakkir fyrir samstarf
ið. Ásthildur dvelur í Svíþjóð.
Á fundinum var lögð fram eft
irfarandi bókun frá bæjarfulltrúa
VG, Ólafi Þór Gunnarssyni; Einka
væðingarstefnan hefur beðið enn
eitt skipbrotið í Kópavogi. Bærinn
þarf að koma einkaframtakinu til
bjargar, og taka á sig skuldbind
ingar þess vegna. VG fagna því
að kennslu- og íþróttamannvirki
við Kórinn komist í eigu bæjar
ins en hafnar alfarið þeirri stefnu
sem leiddi bæinn á þessa braut.”
Ólafur Þór lagði jafnframt fram
eftirfarandi tillögur: ,,Bæjarstjórn
Kópavogs samþykkir að ákvörð
un um ráðningu í starf almanna

er að viðkomandi sé búsettur í
Kópavogi.

Lista- og menningarráð Kópa
vogs hefur aglýst eftir umsóknum
um styrki til verkefna/viðburða á
sviði menningar og lista í Kópa
vogi. Einstaklingar, félagasamtök
og stofnanir geta sótt um styrki
úr sjóðnum en sttyrkþegum ber
að skila greinargerð um nýtingu
styrks eigi síðar en 6 mánuðum
eftir úthlutun. Umsóknum skal
skilað á þar til gerðum umsókn
areyðublöðum fyrir 7. apríl nk.,
ásamt fylgis kjölu m. Lista- og
menni nga rr áð Kópav ogs veiti r
styrki tvisvar á ári, í nóvember og
maí en styrkir til félaga og stofn
ana í formi rekstrarstyrkja eru
veittir einu sinni á ári, í maí. Listaog menningarráð Kópavogs hefur
auk þess ákveðið að veita árlega
viðurkenningu til framúrskarandi
námsmanns á sviði lista. Skilyrði

Starfandi eru í Kópavogi sam
tök foreldrafélaga og skólaráða
við grunnskóla Kópavogs. Mark
mið þeirra er að standa vörð um
réttindi barna til menntunar og
þroska og beita sér fyrir aukn
um áhrifum foreldra á skólastarf.
Samt öki n stuðla að skipul agu
samstarfi aðildarfélaga, þ.e. for
eldrafélaga og skólaráða og eru
sameiginlegur málsvari foreldra
gagnvart stjórnvöldum. Þær leiðir
sem félögin beita er m.a. að fylgj
ast með framkvæmd grunnskóla
laga og aðalnámskrár og beita
sér fyrir umbótum í starfi; að afla
reglulega upplýsinga um starf for
eldrafélaga og skólaráða og kynna
niðurstöður; að stuðla að opin
berri umræðu um skóla- og upp
eldismál, m.a. með ársþingum,
félagsfundum, málþingum, ráð
stefnum, greinaskrifum og mynd
um starfshópa og verka virkur
tengliliður við foreldra varðandi
áherslur í forvarnarstarfi bæjar
ins.

Flotbryggja í 	
Kópavogshöfn

Hafm ynd ehf., Vestu rv ör 29,
sótti um leyfi til að setja upp flot
bryggju eða flotpramma fyrir aft
an starfsaðstöðu félagsins, sem
snýr að ytri Kársneshöfn. Hafn
arstjórn samþykkti erindið fyrir
sitt leyti. Einnig samþykkti hafn
arstjórn að uppboð á togaranum
Lóm vegna vangreiddra gjalda
færi fram 4. febrúar sl. Stefnt var
að því að það væri lokasala en
engar fréttir hafa borist af því
hvort einhver hafi haft áhuga á
þessum togara. Hafnarstjórn hef
ur einnig samþ ykkt að hækka
gjaldskrá hafnarinnar um 10%.

Bensínstöð við 	
Ögurhvarf

Á fundi skipulagsnefndar nýver
ið var lagt fram erindi Arkís arki
tekta fh. lóðarhafa nr. 6 við Ögur
hvarf. Erindið er fyrirspurn, um
álit á því hvort setja megi á lóð
ina sjálfvirka bensínafgreiðslu og
auglýsingaskilti. Skipulagsnefnd
samþykkir að fela skipulagsstjóra
að afla frekari upplýsinga og skila
greinargerð á næsta fund skipu
lagsnefndar.

Fyrsta nýja hjúkrunarheimilið
í 8 ár á höfuðborgarsvæðinu
Kaflaskil hafa orðið í húsnæð
is- og umönnunarmálum aldraðra
á höfuðborgarsvæðinu með nýju
hjúkrunarheimili Hrafnistu við
Boðaþing 22-24 í Kópavogi, sem
vígt er í dag, 19. mars. Rúm átta ár
eru síðan nýtt hjúkrunarheimili
tók til starfa á höfuðborgarsvæð
inu, en það var Sóltún í Reykjavík
sem tók til starfa árið 2002.
Félags- og tryggingamálaráðu
neytið og Kópavogsbær hafa byggt
hjúkrunarheimilið og falið rekst
urinn Sjómannadagsráði, eiganda
Hrafni stuh eimi la nna. Við Boða
þing er jafnframt gert ráð fyrir 95
öryggis- og þjónustuíb
 úðum í fjöl
býlishúsum í nágrenni hjúkrunar
heimilisins og verða þær leigðar
öldruðum. Naustavör, dótturfyr
irtæki Sjómannadagsráðs, reisir
þjónustuíbúðirnar í tveimur áföng
um og verður fyrri áfanginn með
48 íbúðum tilbúinn til útleigu í lok
þessa árs.

og setustofa. Við upphaf rekstrar
ins munu á bilinu 40 til 50 manns
starfa hjá Hrafnistu í Boðaþingi.

Um Hrafnistu
Dvala rh eimi li aldra ðra sjó
manna, Hrafnista, hóf starfsemi
1957 og er rekið af Sjómannadags

ráði. Hrafnistuheimilin eru nú alls
fimm á höfu ðb orga rs væði nu að
Boðaþingi meðtöldu. Á öldrunar
heimilum Hrafnistu búa liðlega 600
manns auk þess sem rúmlega 400
aðrir aldraðir einstaklingar njóta
margvíslegrar daglegrar þjónustu
á heimilunum. Hjá Hrafnistu starfa
rúmlega 900 manns.

Hjúkrunarheimilið við Boðaþing.

heimi li sl ega r eini nga r með eld
húsi og borðstofu í miðju hússins,
sem myndar umgjörð um daglegt
líf á heimilinu. Persónuleg rými
eru stór og björt með sér baðher
bergi og te-eldhúsi. Stoðeiningar
eru staðsettar í samtengdri þjón
ustum iðs töð sem Kópav ogsb ær
hefur byggt og verið er að leggja
lokahönd á. Má þar nefna endur
hæfingu, sundlaug, starfsmannaað
stöðu, dagvistun og mötuneyti.

Ný hugmyndafræði
Hrafnista við Boðaþing, sem nú
er verið að taka í notkun, verður
rekin eftir nýrri hugmyndafræði í
öldrunarþjónustu, sem ekki hef
ur verið reynd áður hér á landi.
Að sögn Péturs Magnússonar, for
stjóra Hrafnistuheimilanna, felur
hún í sér þá grunnhugsun að nýta
bestu kostina, sem felast í sjálf
stæðri búsetu, og sameina þá því
öryggi sem hjúkrunarheimilin hafa
uppá að bjóða. „Hugmyndafræðin
byggir á því að íbúarnir sjálfir og
aðstandendur þeirra taki virkan
þátt í hinu daglega lífi á heimilinu,
þar sem starfsfólk og íbúar vinna
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Fyrri áfangi af tveimur

Pétur Magnússon,
forstjóri Hrafnistuheimilanna.

saman að því að skapa eins hlýlegt
og virkt samfélag og kostur er,“ seg
ir Pétur.

Hannað með hliðsjón af
hugmyndafræðinni
Öll hönnun húsnæðis tekur mið
af þessari nýju hugmyndafræði.
Hún byggir á að vera með litlar

Fyrstu íbúa rni r hjá Hrafni stu
við Boðaþ ing munu flytja inn á
næstu dögum, en um er að ræða
fyrri áfanga af tveimur, með rýmum
fyrir 44 einstaklinga. Alls er gert
ráð fyrir rýmum fyrir 88 aldraða
á hjúkrunarheimilinu og verður
seinni áfanginn tekinn í notkun á
næstu árum. Allir íbúar hafa um 35
fermetra sérherbergi með baðher
bergi. Í miðrými hverrar einingar
eru opin fullbúin eldhús, borðstofa

Kópavogsbær

Sumarstörf
Opnað verður fyrir umsóknir um sumarstörf
hjá Kópavogsbæ mánudaginn 15. mars.
Umsóknir og upplýsingar um störfin eru á heimasíðu
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl 2010.

www.kopavogur.is
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Fyrirhuguð er sameining Digranes
skóla og Hjallaskóla á næsta skólaári
Fjárhagsáætlun Kópavogsbæj
ar fyrir árið 2010 gerir ráð fyr
ir 25 milljóna króna rekstraraf
gangi en fulltrúar allra flokka
í bæjarstjórn standa að henni.
Hún er sögð raunhæf og ábyrg
og með henni er frekari vexti á
kostnaði hamlað en áfram stað
inn vörður um grunnþjónustu
og velferðarmál. Áætlunin gerir
ráð fyrir auknum framlögum til
fræðslusviðs og félagsþjónustu
með hliðs jón af ástandi þjóð
mála en þó er gerð krafa um
hagræðingu á þeim sviðum ekki
síður en öðrum.
Framkvæmdum er haldið í lág
marki en þó þannig að öllu nauð
synl egu viðh aldi verðu r sinnt.
Beitt er auknu aðhaldi á öllum
sviðu m sem felu r í sér minni
sveigjanleika í rekstri en nýtur á
uppgangstímum. Þrátt fyrir það
heldur Kópavogsbær áfram að
bjóða góða þjónustu. Þótt reikn
að sé með auknu atvinnuleysi í
bænum er talið að útsvarstekj

ur verði svipaðar milli ára vegna
fjölgunar íbúa og samningsbund
inna launahækkana.
Eitt af því sem samdráttur og
aðhald í rekstri bæjarins leiðir af
sér eru umræður um að sameina
undir eina stjórn Hjallaskóla og
Digranesskóla. Formaður Skóla
nefndar Kópavogs, Andrés Pét
ursson var spurður hversu langt
þær umræður væru komnar og
hvort það kæmi þá strax til fram
kvæmda á næsta skólaári.
,,Undanfarnar vikur hafa farið
fram umræður milli Fræðsluskrif
stofu Kópavogsbæjar, skólastjórn
enda Digran es- og Hjallas kóla,
skólaráða, kennara og stjórna
foreldrafélaga skólanna um hug
myndir um sameiningu þessara
skóla í einn skóla frá og með
upphafi næsta skólaárs, haustið
2010. Á þessum umræðufundum
hafa ólík sjónarmið komið fram
varðandi sameiningu skólanna en
heildarniðurstaðan þó verið sú

André s Pétu rss on, form aðu r
Skólanefndar Kópavogs.

að teknu tilliti til aðstæðna þá sé
skynsamlegt að stefna að samein
ingu skólanna.
Ástæðurnar sem liggja að baki
hugmyndum um sameiningu má
rekja til mikillar fækkunar nem
enda í báðu m skólu nu m und
anfarin ár og til fyrirsjáanlegar
áframh alda ndi fækku na r nem
enda sem gerir hvorn skóla fyrir
sig erfiða rekstrareiningu og ein

Rúnar
Geirmundsson

nig til þeirrar staðreyndar að ekki
verður í nánustu framtíð hægt að
ráðast í þá gagngeru endurnýjun
þess hluta húsnæðis Digranes
skóla sem er í slæmu ásigkomu
lagi. Með sameiningu í einn skóla
má nýta húsn æði Hjallas kóla
betur fyrir stærri hóp nemenda
og það húsnæði Digranesskóla
sem er í góðu ásigkomulagi fyrir
minni hóp.
Málið er enn í vinnslu en þær
hugmyndir sem liggja fyrir gera
ráð fyrir að skólastjórarnir tveir
haldi áfram störfum og stýri hvor
sinni einingu. Það er hins veg
ar ákvörðu n bæja rs tjórna r og
bæjarráðs hvort haldið verður
áfram með þessar viðræður,” seg
ir Andrés Pétursson.
- Er rekstur allra 10 grunnskóla
Kópavogs innan marka fjárhagsá
ætlunar?
,,Uppgjör grunnskólanna fyrir
árið 2009 er ekki tilbúið og því
ekki tímabært að svara þessu.”

Sparnaður í rekstri
félagsmiðstöðva
- Stendur til að færa hluta fjár
magns sem notað hefur verið til

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

rekstu rs fél agsm iðs töðva nna til
reksturs grunnskólanna og segja
þá upp einhverjum starfsmönnum
félagsmiðstöðvanna?
,,Bæjaryfirvöld í Kópavogi eru
að skoða ýmsar leiðir til að hag
ræða í rekstri. Þegar hefur verið
skorið niður í rekstri grunnskóla
og ég geri ráð fyrir að félagsmið
stöðvarnar hafi einnig þurft að
grípa til ýmissa hagræðingarað
gerða. Rekstur félagsmiðstöðva
er hins vegar á forræði íþróttaog tómstundaráðs og öllum fyrir
spurnum varðandi fjármál þeirra
verð ég að vísa til formanns ÍTK
eða Gunna rs Guðm undss ona r
íþróttafulltrúa. Þar sem þetta eru
tvær aðskildar rekstrareiningar
þá er erfitt að segja að sparnaður
á einu sviði fari sjálfkrafa til ein
hvers annars sviðs.”

Kórinn og
Knattspynuakademían
- Stendur til að gengið verði til
samni nga við Knatts pyrnua ka
demíu Íslands um kaup á íþrótta
mannvirkjum í Vallakór og húsið
verði notað sem íþróttahús fyrir
Hörðuv allas kóla og Vatnse nda
skóla, jafnvel til fleiri nota, og þá
hverra?
,,Viðræður hafa staðið á milli
bæjaryfirvalda í Kópavogi og for
svarsmanna Knattspyrnuakadem
íu Íslands um framtíðarskipulag
íþróttam annv irkja í Valla rkór.
Ýmsar hugmyndir hafa verið reif
aðar en engar endanlegar niður
stöður eru komnar í málið. Þessar
viðræður eru á hendi æðstu yfir
manna Kópavogsbæjar og skóla
nefnd og fræðslusvið hafa ekki
komið nálægt þeim viðræðum.
Óháð þessum viðræðum þá nýta
þessi r skóla r nú þega r mann
virkin í Vallarkór og hugmynd
in var alltaf að þessi íþróttahús
myndu þjóna þessum skólum,”
segir Andrés Pétursson, formað
ur skólanefndar Kópavogs.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod.is
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Jafnréttisvika í MK orðinn fastur liður

Jafnréttisvika var haldinn í
Menntas kóla nu m í Kópav ogi
í 4. sinn dagana 8. – 11. mars
sl. í samstarfi við jafnréttisráð
gjafa Kópavogsbæjar, Kristínu
Ólafsd óttu r. Jafnr étti svika n
hófst á alþjóðlegum baráttudegi
kvenna, 8. mars.
Dagskráin skiptist í kvikmyndir
og innlegg fræðimanna og uppi
standara. Í uppistandi er oft að
finna beitta samfélagsrýni, ekki
síst varðandi kynin og staðalí
myndir, en í staðaðimyndinni fel
ast oftar en ekki einfaldar og for
dómafullar lýsingar á fólki. M.a.
dagskrárliða má nefna að Elva
Backmann fjallaði um kynferðis
gbrot og viðurlög gegn þeim og
fulltrúar lögreglunnar fjölluðu um
mansal en síðasta dag jafnrétt
isvikunnar fjallaði Ásdís Olsen
um hamingjuna og aðferðir til að
öðla st enn meiri hami ngju, en
hún gaf nýlega út bókina ,,.Meiri
hamingja.”
Á þriðjudeginum var opið hús í
MK en þann dag heimsótti mikill
fjöldi nemenda úr 10. bekk skól
ann frá öllu höfuðborgarsvæð
inu. Nemar og kennarar elduðu
fyrir gesti og veittu þeim upplýs
ingar um námið. Einnig fór fram
spennandi spurningarkeppni og
fær vinningshafinn frí skólagjöld
á komandi hausti.
Jafnréttisviku lauk með svoköll
uðum hamingjudegi. Þá var sýnd
kvikmyndin ,,Anchorman” og auk
erindis Ásdísar Olsen um ham
ingjuna var boðið upp á pyslur
og kók sem skólameistari, Mar
grét Friðriksdóttir, afgreiddi með
form anni Jafnr étti sr áðs Kópa
vogs, Unu Maríu Óskarsdóttur,
og félagsmálaráðherra, Árni Páll
Árnason, kom í heimsókn. Herleg
heitunum lauk með tónlistaratriði
á Sunnusal.
Menntaskólinn í Kópavogi fékk
jafnr étti sv iðu rk enni ngu Kópa

FRUMFLUTNINGUR Á ÍSLANDI

Vopnaði maðurinn
friðarmessa

Samkór Kópavogs stendur fyrir
stórtónleikum í Lindakirkju
16. og 17. apríl n.k. kl. 20:00

Ásdís Olsen ávarpar nemendur á hamingjudegi.

í samvinnu við
Kór Menntaskólans við Sund,
Tónlistarskóla Kópavogs,
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og
Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar
Stjórnandi á tónleikunum er Björn Thorarensen
Miðaverð 3000 kr./ 2500 kr. fyrir aldraða og öryrkja
Miðapantanir á samkor@samkor.is og í síma 695 0427
Una María Óskardóttir formaður Jafnréttisnefndar Kópavogs og Árni
Páll Árnason félagsmálaráðherra heimsóttu MK á Jafnréttisvikunni.

vogs árið 2006 og viðurkenningu
Jafnréttisráðs árið 2005. Á árun
um 2004 til 2007 stýrði skólinn
Comeníusarverkefni um hvernig

hægt væri að auka vitund nem
enda á mótun kynímynda og leið
ir um hvernig væri hægt að fjalla
um jafnréttismál í kennslu.

Kornax-hveiti er framleitt með mismunandi baksturseiginleika
í huga sem byggja á próteininnihaldi hveitisins.
Próteinríkt hveiti hentar t.d. vel í pizzur og brauð en hveiti
sem innheldur minna prótein hentar betur í kökur og kex.
Kornax framleiðir 2 gerðir af hveiti ásamt heilhveiti og rúgmjöli.

borgarblod.is
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Á heimasíðu Kornax, www.kornax.is,
má ﬁnna ýmsan fróðleik, hollráð og uppskriftir
sem falla vel að bakstri úr Kornax-hveiti.
Veldu íslenska
gæðaframleiðslu!

Á heimasíðu Kornax, www.kornax.is, má ﬁnna frekari fróðleik, hollráð og uppskriftir.
Kornax hveitimylla | Korngörðum 11 - 104 Reykjavík | Sími: 540 8700 | kornax@kornax.is | www.kornax.is
A5_hveiti_okt_09.indd 1

10/7/2009 10:23:23
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AF HÁLSINUM
Sýning Blaðaljósmyndarafélagsins:

Með mest sóttu
sýningum Gerðarsafns

Myndaröð frá bruna hótelsins á Þingvöllum var valinn myndaröð
ársins 2009.

Árleg sýning Blaðamannafé
lags Íslands og Blaðaljósmynd
arafélag Íslands á myndum árs
ins 2009 var opnuð í Gerðar 
safni í Kópavogi 6. mars sl. og
stendur til 2. maí nk, eða fram
að Kópavogsdögum, en þá tekur
við sýning á verkum Hafsteins
Austmanns, sem býr í Kópavogi.
Fréttamynd ársins var valinn
mynd af átöku m lögreglu við
mótmælendur við Alþingishús
ið, myndaröð ársins var af brun
anum á Hótel Valhöll á Þingvöll
um en fjölmargar aðrar myndir

HÁGÆÐI
HÁGÆÐA HÚSAVIÐGERÐIR

Sími: 565-7070
www.husavidgerdir.is
info@husavidgerdir.is

hlutu viðurkenningar. En sjón er
sögu ríkari.
Við opnun sýningarinnar var í
fyrsta sinn veitt Blaðamannaverð
laun ársins samhliða verðlaunum
í blaðaljósmyndarasamkeppninni.
Í flokknum „Rannsóknarblaða
mennska ársins 2009“ fékk Þórð
ur Snær Júlíu
 sson Viðskiptablað
inu verðlaunin fyrir upplýsandi
fréttir og greinaflokka um aflands
félög og skattaskjól, einkavæð
ingu bankanna og umfangsmikil
viðskipti stórfyrirtækja.
Í flokknu m ,,Besta umf jöllu n
ársins 2009” fékk Lóa Pind Aldís
ardóttir, Stöð 2, verðlaunin fyrir
vandaðar og aðgengilegar frétta
skýri nga r um flóki n mál, sem
varða almenning miklu svo sem
um fjármál heimilanna og aðild
Íslands að ESB.
Blaðam annav erðl aun ársi ns
hlaut Jóhann Hauksson, DV, fyrir
leiðandi umfjöllun um fall ríkis
stjórnarinnar og þýðingarmikl
ar fréttaskýringar um mikilvæg
þjóðfélagsmál. Jóhann er fagmað
ur með mikla og víðtæka reynslu
og sambönd.

Hver? Hvar? Hvenær?

Í febrúarútgáfu Kópavogsblaðsins 2010 birtist
mynd tekin 1990 eða 1991 í Vinnuskóla Kópa
vogs, annaðhvort við upphaf hans eða sumarhátíð
Vinnuskólans miðað við staðinn, en myndin er tek
in frá aðalbækistöð vinnuskólans við Fífuhvamm í
Kópavogsdal (ljósmyndarinn hefur verið fyrir
framan með bækistöðina hægra megin við sig).
Á myndinni eru strákar úr Hjallaskóla, fæddir
1976. Frá vinstri: Magnús Þór Sverrisson (Maggi),
Sigurbjörn Þorgrímsson (Bjössi), Egill Tómasson
(Egill), líklega Jón Heiðar, (Jón) Elías Rúnar Jóhanns
son, (Elli). Fyrir aftan, ljóshærður, er Baldur Ingi
Guðbjörnsson (Baldur) og á milli sést aðeinst í and
litið á Brynjari (Bibba). Fyrir aftan eru krakkar úr
Hjallaskóla og Snælandsskóla.
Þeir sem eru nafngreindir af þeim eru eftirtaldir,
eru allir úr Snælandsskóla, fæddir 1975-1977. Sá sem
er t.v. í bakgrunni framan við bílinn og snýr fram er
Kjartan Róbertsson og við hlið hans einnig framan
við bílinn er Árni Sveinsson. Bak við piltana í for
grunni sést líklega í vangasvipinn á Steinunni Krist
insdóttur (sem er í svartri úlpu).
Fimmti frá hægri er Davíð Guðjónsson, fjórði frá
hægri (ljóshærður) er líklega Björgvin Antonsson.
Þriðji frá hægri er Alli, annar frá hægri Eyþór Sverr
isson og sá sem er lengst til hægri er Guðlaugur Ingi
Guðlaugsson. Buxnaskálmin lengst til hægri er talin
tilheyra Björgvini Pétri Björgvinssyni.
Myndin sem birtist nú er einnig tekin í Vinnuskóla

Kópavogs og sá sem gengur niður tröppurnar er að
öllum líkindum sjálfur verkstjórinn. Vonandi verða
eins góð og skilmerkileg svör við þessari mynd og
þeirri síðustu. Hverjir eru á myndinni, af hvaða til
efni er myndin tekin, og hvenær? Allar upplýsingar
eru vel þegnar, jafnvel þótt aðeins sé borin kennsl á
eina manneskju.
Vinsamlega komið þeim upplýsingum sem þið
búið yfir á framfæri við Hrafn Sveinbjarnarson hér
aðsskjalavörð á Héraðsskjalasafni Kópavogs að
Hamraborg 1. Líta má við hjá Hrafni á skrifstofunni,
hringja í hann í síma 544-4710 eða senda honum
tölvupóst á netfangið hrafns@kopavogur.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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Sköpunardagur ÍTK:

Þroskar ímyndunar
aflið og eflir
sjálfstraustið
Nemendur í 1. bekk í afrískum dansi.

Dansar kenndir og iðkaðir
á þemaviku í Lindaskóla
Þessa viku hefur verið þemavika í Lindakskóla
þar sem krakkarnir eru m.a. að læra ýmsa dansa
sem almennt eru ekki stundaðir hérlendis. Á
þemaviku er allt hefðbundið skólastarf brotið
upp og nemendur vinna að fjölbreyttum verkefn
um er tengjast þemanu „Taktur og tónar“.
Blandað var saman bekkjardeildum eftir þörfum.
Í lok þemaviku verður að vanda fjölskylduhátíð og
hefst hún í dag, föstudag, kl. 16.00 í íþróttasal skól
ans. Í bekkjarstofum verður afrakstur þemaviku til
sýnis fyrir foreldra sem og aðra gesti og í matsal
verður 10. bekkur með veitingasölu til fjáröflunar
fyrir vorferð. Starfsfólk skólans verður einnig með
fjáröflun vegna áætlaðrar námsferðar vorið 2011,
það er barnafatamarkaður í ,,Lindu” stofu.

Margur efnilegur myndlistamaðurinn tekur þátt í keppninni.

Sköpu na rd agu r Íþrótta- og
tóms tundar áðs Kópav ogs er
árlegur atburður sem félagsmið
stöðvarnar taka sameiginlega
þátt í.
Keppt er í sex greinum, ljóða
gerð, smásagnagerð, myndlist,
fatahönnun, ljósmyndun og stutt
myndagerð. Hver félagsmiðstöð
sendir 10 - 16 þátttakendur sem
keppa í greinunum sex, þ.e. einn

Spilað á tunnur og Mackintoch-dollur

til fjórir nemendur í hverri grein.
Sérs tök nefnd dóma ra teku r
verkin út og velur sigurvegara í
hverjum flokki. Keppnin er hluti
af heildarstigakeppni ÍTK, líkt og
söngkeppni ÍTK, íþróttadagurinn
og Getkó. Keppnin hefur einnig
fest sig í sessi hvað staða rv al
varðar, en hún fer fram í Hólnum
í Digranesskóla.

Teppalagt 533 5060
tækifæri
fyrir stigaganga
Ó! · 00000

HRINGDU NÚNA

Vönduð og slitsterk, þé�oﬁn teppi sem auðvelt er að þrífa

Bjóðum heildarlausnir, þegar endurnýja á gól�eppi í stigagöngum í �ölbýlis- og sambýlishúsum. Við mætum og gerum tilboð í efni og vinnu. Tökum saman næstu skref í Ármúla 32
eða í síma 533 5060.

Ármúla 32 · 108 Re yk ja vík · S ími 5 3 3 5 0 6 0 · F a x 5 3 3 5 0 6 1 · w w w .st e p p .is
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Samkór Kópavogs í Lindakirkju:

Frumflytur ,,Vopnaða manninn” með
menntaskólakór og sinfóníuhljómsveit
Samk ór Kópav ogs og Kór
Menntaskólans við Sund í sam
vinnu við nemendur og kennara
út Tónlistarskóla Kópavs, Tón
listarskóla Hafnarfjarðar og Tón
skóla Sigursveins D. Kristinsson
ar efna til tónleika í Lindakirkju
16. og 17. apríl nk. Flutt verð
ur verkið ,,Vopnaði maðurinn,”
friðarmessa eftir Karl Jenkins.
Stjórnandi er Björn Thorarensen
en konsertmeistari er Hjörleifur
Valsson. Kórarnir tveir hafa inn
an sinna raða yfir 100 söngvara
og í hljómsveitinni eru um 70
hljóðfæraleikarar. Þetta eru því
sannkallaðir stórtónleikar.
Verkið hefur mjög sterkan frið
arboðskap og er tileinkað fórn
arl ömbu m borga rs tríðsi ns í
Kosovo, en það stríð stóð einmitt
sem hæst þegar verkið var samið.
Það er mjög nútímalegt en um
leið aðgengilegt hinum almenna
hlustanda. Messan samanstend
ur af hefðbundnum messuliðum,
Kyrie, Sancuts, Bened i ctu s og
Agnus Dei en inn á milli er fléttað
köflum sem hafa það hlutverk að
sýna hvað stríð eru hryllileg og
tilgangslaus og að þau bitna helst
á venjulegu, saklausu fólki. Text
ar verksins eru úr ýmsum áttum,
m.a. múslímskt bænakall.

Í drengjakór og
Mezzoforte

Björn Thorarensen, stjórnandi Samkórs Kópavogs og Kórs Mennta
skólans við Sund. ,,Verkið hefur sterkan friðarboðskap og er tileinkað
fórnarlömbum borgarastríðsins í Kosovo.”

tölvufræðings hjá Eftirlitsstofnun
EFTA í Genf í Sviss í tengslum við
EES-samninginn og var valinn úr
hópi 500 umsækjenda og sá um
tölvumálin hjá þessari stofnun í
7 ár. Það var í Bruxelles því þeg
ar Svisslendingar höfnuðu EESsamningnum var stofnunin flutt
til Bruxelles.”

Smitaðist af kórstjórnar
bakteríunni í Bruxelles
Í Bruxe lles voru þá um 200
Íslendingar og á góðri stund þar
fæddist sú hugmynd að stofna
kór og Björn fenginn til að stjórna

honu m. Hann segi r að þá hafi
hann fengið tilfinningu fyrir því
hvað það var gefandi og gaman
að stjórna kór en í honum voru
um 20 manns.
Kórinn söng mikið íslensk ætt
jarðarlög en þarna smitaðist ég
alvarlega af þessari kórstjórnar
bakteríu. Síðar var kórnum breytt
í EFTA-kórinn og inn í hann tekið
fólk af öðrum þjóðernum en um
leið breyttist lagavalið, ekki gekk
lengur að syngja íslensk ættjarð
arlög.
,,Þegar fjölskyldan kemur heim
var ég orðinn svolítið þreyttur
á tölvuvinnunni og innritaðist í

ÍSLENSKA / SIA.IS / AOL 49598 03/10

Björn Torarensen, stjórnandi
Samkórs Kópavogs, er fæddur í
Reykjavík og ólst upp í Laugar
neshverfinu og síðar inni í Sund
um. Hann lauk sinni skólagöngu
í Langholtsskóla og fór síðan í
MR. Foreldrar hans eru Þorsteinn

Thorarensen og Sigurlaug Bjarna
dóttir frá Vigur í Ísafjarðardjúpi
og þar dvaldi hann mörg sumur
hjá ættingjunum og hann segir
að það hafi mjög góð og mótandi
áhrif á sig, allt frá barnæsku fram
á táningsaldur og þarna var geng
ið til allra verka.
,,Það var algjör Paradís að vera
þarna og ég fer árlega vestur í
Vigur. Mamma og systurnar voru
sniðugar þegar þær byggðu sér
þarna lítinn sumarbústað, ekki
síst vegna þess að þarna var alltaf
yfirfullt af fólki. Við börnin þeir
ra höfum nú aðgang að húsinu
og hvert okkar fær þarna viku til
10 daga á sumrin, en við erum
fimm um þetta hús. Maður hleður
algjörlega batteríin að fara þarna.
Föðurættin er úr Fljótshlíð og frá
Móeiðarhvoli, en þar er minna
samband.
Mitt tónlistarnám var framan
af ákaflega gloppótt en hafði þó
snemma áhuga og byrjaði á því
að fara í kór þegar ég var átta ára
gamall. Það var Drengjakór Sjón
varpsins undir stjórn Rut Magnús
son og var um tíma í drengjalúðra
sveit auk þess að vera eitthvað að
gutla við það að spila á píanó. Svo
fór ég að spila í popp- og rokk
hljómsveitum og var í Mezzoforte
í þrjú ár og gerði með þeim tvær
plötur en þá hafði lengi blundað í
mér að læra tölvunarfræði, og ég
lét verða af því, en þá var Mezzof
orte að komast á hátind frægð
arinnar, en ég sé ekki eftir því að
hafa hætt, ég var svo ákveðinn að
fara í þetta nám. Eftir útskrift fór
ég að vinna í gamla Iðnaðarbank
anum og var þarna í ein 7 eða 8
ár, en þá var auglýst laus staða

NÝ BENSÍNSTÖÐ
ATLANTSOLÍU
VIÐ
BYKO BREIDD
Lækkaðu eldsneytiskostnaðinn.

Sæktu um dælulykil á www.atlantsolia.is.

Dagskrá Lindakirkju
á páskum

Kórinn telur um 70 manns, fólk
á ýmsum aldri, en það er úr ýms
um áttum en stærstur hlutinn úr
Kópavogi. Allir sem vilja syngja
með honum fara í raddpróf en
ekki er skilyrði að lesa nótur en
þurfa að vera ágætlega lagvissir.
Kórinn hefur eflst töluvert und
ir stjórn Björns og starfar mjög
skipulegja, skipaðar eru nefndir
til að sjá um einstaka þætti kór
starfsins, smáa sem stóra, innan
sem utan, s.s. eins og markaðs
starfið sem er mjög mikilvægt.
,,Ég stjórna einnig kór Mennt
skólans við Sund sem verður með
Samkórnum á flutningi á ,,Vopn
aða manninum,” en krakkarnir
hafa mjög gaman af því að taka
þátt í svona stóru verkefni, þá
eflist þeirra kór. Ég stjórna einnig
barnakór Neskirkju en í honum
eru börn á aldrinum 6 -9 ára og
syng einnig í ,,Voces Masculor
um,” 15 manna kór, var að syngja
í Ástardrykknum í Íslensku óper
unni og hef veri ð að vinna að
talsetningu á teiknimyndum. Ég
starfa því eingöngu við tónlist, og
finn mig ákaflega vel í því,” segir
Björn Thorarensen.

Fimmtudagur 1. apríl
SKÍRDAGUR kl. 20
Máltíð Drottins. Helg og hátíðleg stund. Allir velkomnir.
Föstudagur 2. apríl
FÖSTUDAGURINN LANGI kl. 13
Upplestur Píslarsögunnar eins og hún birtist í Jóhannesarguðspjalli.
Sunnudagur 4. apríl
PÁSKADAGUR kl. 8 Athugið breyttan messutíma!
KRISTUR ER UPP RISINN! Guðsþjónusta. Kór Lindakirkju syngur
undir stjórn Óskars Einarssonar. Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.
Að guðsþjónustu lokinni verður boðið upp á léttan morgunverð.
Heimabakstur og annað meðlæti er vel þegið á morgunverðarborðið.
Kl. 11:00 Fjölskylduguðsþjónusta. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson
þjónar. Páskaeggjaleit fyrir börnin eftir athöfnina.

Atlantsolía / Lónsbraut 2 / 220 Hafnarfjörður / Sími 591 3100
www.atlantsolia.is

organistanám í Tónskóla Þjóð
kirkjunnar og lærði þar hjá Herði
Áskelssyni og fleirum og hef síðan
verið við þetta.
Fyrsti kórinn sem ég stjórnaði
var Landsbankakórinn en síðan
leituðu forsvarsmenn Samkórsins
í Kópavogi til mín en kórstjórinn
hafði hætt vegna einhvers ósætt
is á miðju ári. Þetta var afmælis
ár kórsins, 2006, og mikið ferða
lag framundan sem var reyndar
hætt við. Um haustið voru svo
40 ára afmælistónleikar kórsins í
Salnum þar sem á dagskrá voru
lög tengd Kópavogi, s.s. eftir Sig
fús Halldórsson, Björgvin Valdi
marsson og fleiri og með kórn
um söng Guðrún Gunnarsdóttir.
Árið eftir var svo farið í söng
ferðalag til Eystrasaltslandanna,
ákaflega skemmtileg ferð. Í fyrra
voru svo tónleikar í Lindakirkju
þar sem einnig var flutt verk eftir
Karl Jenkins eins og nú, en þá
var Kór Kársnesskóla með okkur
og hljómsveit sem samanstóð af
nemendum og kennurum úr Tón
listarskóla Kópavogs. Þá var flutt
,,Requiem” eftir Karl Jenkins.”

Mánudagur 5. apríl
ANNAR Í PÁSKUM kl. 20:00 Gospelkvöld. Kór Lindakirkju syngur
undir stjórn Óskars Einarssonar. Prestar safnaðarins þjóna.

Hléskógar 16
eddalara@islandia.is
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Sjálfstæðismenn í Kópavogi:

Prófkjör Framsóknarflokksins í
Kópavogi:

Ármann öruggur sigurvegari
Ármann Kr. Ólafsson, forseti
bæjarstjórnar Kópavogs, varð
sigurvegari prófkjörs sjálfstæð
ismanna í Kópavogi sem fram
fór 20. febrúar sl. vegna sveitar
stjórnarkosninganna í vor.
Við lok kjörfundar voru 5.998 á
kjörskrá og 3.337 manns kusu, eða
56% kjörsókn. Fólk var að ganga í
Sjálfstæðisflokkinn alveg fram að
lokum kjörfundar kl. 18.00. 140
atkvæði voru auð eða ógild en
gild atkvæði voru 3.197.
12 manns gáfu kost á sér á fram
boðslistann en í 7 efstu sætunum
voru eftirtaldir en nefndin á eftir
að leggja fyrir fulltrúaráðsfund til
lögu um skipan listans.
1. Árm ann Kr. Ólafss on með
1.677 atkvæði í 1. sæti (52,5%)
2. Hildu r Dungal með 1.668
atkvæði í 1.-2. sæti (52,2%)
3. Gunna r I. Birgi ss on með
1.366 atkvæði í 1.-3. sæti (42,7%)
4. Marg rét Björnsd ótti r með
1.329 atkvæði í 1.-4. sæti (41,6%)
5. Aða ls teinn Jónss on með

Ómar Stefánsson
vann öruggan sigur

Ármann Kr. Ólafsson í hópi dyggra stuðningsmanna á sigurstund.

1.468 atkvæði í 1.-5. sæti (45,9%)
6. Karen E. Halldórsdóttir með
1.625 atkvæði í 1.-6. sæti (50,8%)
7. Árni Bragas on með 2.015

atkvæði í 1.-7. sæti (63,0%)
Aðri r framb jóðe ndu r fengu
færri atkvæði.

Ómar Stefánsson ásamt Alexander Arnarsyni sem varð í 4. sætinu.

Forval VG í Kópavogi:

Ólafur Þór hlaut yfirburða kosningu
Ólafur Þór Gunnarsson vann
afráttaralausan sigur í forvali
Vinstri grænna í Kópavogi 27.
febrúar sl. Guðný Dóra Gests
dóttir er í öðru sæti, Karólína
Einarsdóttir í því þriðja, Guð
björg Sveinsdóttir í fjórða sæti
en Guðbjörg skipaði 2. sætið við
síðustu kosningar, Arnþór Sig
urðsson í því fimmta og að lok
um hlaut Hreggviður Norðdahl
sjötta sætið. Kjörsókn var góð,
eða 42,36%.
Konur röðuðust í 2., 3. og 4.
sæti en samkvæmt reglum for
valsins um kynjakvóta verður að
færa þann karl upp í 4. sæti sem
hefur hlotið flest atkvæði í það
sæti. Því hefur forvalsnefnd VG í
Kópavogi gefið út þá yfirlýsingu
að Arnþór Sigurðsson sem hlaut
5. sæti í forvalinu verði færður
upp í 4. sætið. Listi VG í Kópavogi
er því eftirfarandi í 6 efstu sætin
eftir breytingarnar:
I. Ólafur Þór Gunnarsson
II. Guðný Dóra Gestsdóttir
III. Karólína Einarsdóttir

Þau skipa sex efstu sæti n á
framb oðsl ista VG í Kópav ogi
við bæja rs tjórna rk osni nga rna r
29. maí nk.

IV. Arnþór Sigurðsson
V. Guðbjörg Sveinsdóttir
VI. Hreggviður Norðdahl.

VIÐTALSTÍMAR
BÆJARFULLTRÚA
KÓPAVOGSBÆJAR
VORIÐ 2010
Viðtalstímarnir verða á
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, IV. hæð kl. 18 - 19
eftirtalda fimmtudaga:
Með fyrirvara um breytingar

25. mars
Ómar Stefánsson
Hafsteinn Karlsson
8. apríl
Gunnsteinn Sigurðsson

Ómar Stefánsson, bæjarfull
trúi Framsóknarflokksins í Kópa
vogi, sigraði í prófkjöri flokksins
fyrir sveitarstjórnarkosningarn
ar í vor.
Una María Óskarsdóttir verður
í öðru sæti. Gísli Tryggvason, sem
einnig bauð sig fram í fyrsta sæt
ið, hlaut 248 atkvæði það sæti og
hreppti fimmta sætið en færist í
það sjötta vegna kynjahlutfalls á
framboðslistanum en Ólöf Pálína
Úlfarsdóttir færist upp í það fim
mta. Einar Kristján Jónsson, sem
einnig ætlaði sér að leiða listans,
er ekki á meðal sex efstu í próf
kjörinu. Gild atkvæði voru 936 en

30 ógildir seðlar en 1.817 manns
voru á kjörskrá, en nokkuð var
um smölun inn á félagaskrá áður
en henni var lokað.
1) Ómar Stefánsson í 1. sæti
með 382 atkvæði.
2) Una María Óskarsdóttir í 1.-2.
sæti með 345 akvæði.
3) Andrés Pétursson í 1.-3. sæti
með 385 atkvæð.
4) Alexander Arnarsson í 1.-4.
sæti með 433 atkvæði.
5) Gísli Tryggvason í 1.-5. sæti
með 443 atkvæði.
6) Ólöf Pálína Úlfarsdóttir í 1.-6.
sæti með 463 atkvæði.
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ÏhaZcY^c\VYV\h]{iÂ{<^ba^{\hiWng_jc/
Ik¨g[ZgÂ^g0
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Kópavogskirkja:

Námskeið og listsköpun í
safnaðarheimilinu Borgum
Í dymbilviku verður sú nýjung
í Kópavogskirkju að boðið verður
upp á námskeið fyrir hádegi fyrir 6
ára börn og eftir hádegi fyrir 7 ára
börn. Námskeiðið verður haldið
í Borgum, safnaðarheimili Kópa
vogsk irkju klukka n 9-12 fyri r 6
ára börn og 13-16 fyrir 7 ára börn,
mánudaginn 29. mars, þriðjudag
inn 30. mars og miðvikudaginn 31.
mars nk.
Þátttökugjald er 1000 krónur fyrir
hvert barn og hvert þeirra er beð
ið að koma með eigið nesti. Skrán
ing er á netfanginu kopavogskirkja@
kirkjan.is og lýkur fimmtudaginn 25.
mars nk. Tilgreina skal fullt nafn,
kennitölu, heimilsfang barns og for
eldris sem og símanúmer foreldris.
Hver dagur hefst á helgistund og
síðan fer helmingur hópsins í könn
unnar og efnisöflunarferð í nágrenni

kirkjunar og hinn helmingurinn vinn
ur listaverk tengd atburðum dymbil
vikunar og upprisu Jesú. Eftir nest
istíma skipta hóparnir um stað og
lýkur hverjum degi með helgistund.
Miðvikudaginn 31. mars verður
svo uppskeruhátíð námskeiðsins og
hefst hún klukkan 18:00 með helgi
stund í kirkjunni en síðan er haldið í
Borgir og listaverkin sýnd ættingjum
og vinum.

Bókmenntaguðsþjónusta
Sunnudaginn 18. apríl nk. klukkan
11.00 mun Gísli Örn Garðarson, leik
stjóri og leikari fjalla í bókmennta
guðsþjónustu um ,,Faust” eftir Göt
he. Nína Dögg Filippusdóttir, leikari
mun lesa texta úr verkinu og leik
in verður tónlist sem tengist efni
verksins.
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IGLÓ-liðið flutti The Sandman
til sigurs á Samfés 2010
Samféshátíðin 2010 fór fram í
Laugardalshöll í byrjun marsmán
aðar. Hún hófst á Samfésballinu
á föstudeginum og endaði með
Söngkeppni Samfés á laugardegin
um. Þrjátíu lög víðsvegar af land
inu kepptu um sigur og er keppn
in einatt hin glæsilegasta. Þrjú lög
tóku þátt í keppninni fyrir hönd
Kópavogsbæjar, frá frá Igló í Snæ
landsskóla, Fönix í Salaskóla og
Jemen í Lindaskóla en þessi lið
urðu í fyrstu þremur sætunum í
söngvakeppni ÍTK í Salnum í jan
úarmánuði sl. Keppninni var sjón
varpað beint á Skjá 1 og útvarpað
beint á Rás 2.
Keppendur frá Igló urðu sigur
vegarar, en stelpurnar sungu lagið
The Sandman sem The Chordelles
gerðu vinsælt árið 1954. Fulltrúar
Igló voru þau Harpa Ósk Björns
dóttir, Marta Jónsdóttir, Hulda Mar
grét Erlingsdóttir og Tinna Hall
grímsdóttir ásamt Sigursteini Páls
syni Enos sigruðu. Íslensk þýðing
lagsins er Óli lokbrá og samin af
Halldóru Elínborgu Björgólfsdóttur
sem er í 10. bekk Snælandsskóla,
en mamma Heru Bjarga r, Euró
visionsöngkonu átti einnig nokkrar
línur.
Stelpunum er ýmislegt til lista
lagt fyrir utan að syngja í kvartett.
Þar má nefna söng í Stúlknakórn
um hjá Margréti Pálmadóttur og í
Gradualekór Langholtskirkju, æfa
og spila á píanó og spila á saxafón
í Skólahljómsveit Kópavogs. Þær
segja að þær hafi haft mikinn áhuga
á að taka þátt í söngvakeppninni
nú þetta síðasta ár þeirra í grun
skóla og því hafi þær komið sam
an og vel vöngum yfir lagavalinu.
Þar hafi The Sandman komið fljótt
til sögunnar og mikið fremur en
t.d. Lollypopp sem The Chordelles
sungu einnig og gerðu frægt. Byrj
að var að raða tveimur í sópran og
hinum tveimur í mezzósópran og
svo var Sigursteinn Pálsson Enos
til að vera með í afar stuttu atriði,
hann hefði svo geðveikt flotta og
djúpa rödd og alveg týpan til að
gera svolítið grín.
Þær Harpa, Marta, Hulda og

Harpa, Marta, Hulda, Tinna og Sigursteinn, virkilega flottir krakkar
sem einnig fluttu sigurlagið frábærlega.

Það er mikil tónlist í hópnum. Hér er ein söngkvennanna, Tinna Hall
grímsdóttir, að spila á tenórsaxafón með þremur öðrum á kynningardegi
tónlistarskólanna í Vetrargarðinum, en þær spila með Skólahljómsveit
Kópavogs. Tinna er önnur frá vinstri, hægra megin við hana er Sara Rut
Kristbjarnardóttir á barítónsaxafón, en vinstra megin við hana Hrafnhild
ur Ólafsdóttir á altsaxafón og Hugrún Óskarsdóttir á altsaxafón.

Tinna segjast auðvitað hafa gert sér
vonir um sigur, enda verði sjálfsá
litið að vera í lagi í svona keppnum,
annars náist ekki árangur. Af keppi
nautunum segjast þær helst hafa
hrifist af hljómsveitinni Copy Paste
frá Dalvík og stelpu frá Egilsstöðum
sem söng ein og spilaði á gítar.
Kjólarnir sem þær voru í voru
fengnir að láni frá Þjóðleikhúsinu
en þeir voru notaðir í leikritinu

Hart í bak. Vinkonur þeirra aðstoð
uðu við hárgreiðslu sem Auður Þór
arinsdóttir sá um og á förðun bar
Halldóra Elínborg ábyrgð á. Ekki
má gleyma Hannesi tónmennta
kennara Snælandsskóla sem hjálp
aði til við röddun.
Ekki voru stelpurnar svo vissar
um að þetta væri upphafið að ein
hverri frægðarbraut, en fyrst og
fremst væri alltaf gaman að syngja.

Heyrn veitir faglega þjónustu
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

- unnin af heyrnarfræðing sem er með löggildingu frá sínu námslandi
Heyrn er heyrnarþjónusta í
Hlíðarsmára 11 í Kópavogi sem
hóf starfsemi sína 1. júní 2007.
Þar er veitt sérhæfð þjónusta til
að bæta úr heyrnarskerðingu.
Eigandi Heyrnar er Ellisif Katrín
Björnsdóttir heyrnarfræðingur
sem starfar einnig hjá fyrirtæk
inu. Hún nam heyrnarfræði við
Gautab orga rh ás kóla og hefu r
hlotið löggildingu sænskra heil
brigði sy fi rv alda í sinni grein.
Hún hefur starfað frá 2002 hér á
landi við heyrnarmælingar, ráð
gjöf og úthlutun heyrnartækja.

Þróun heyrnartækja
Á síðustu 15 árum hafa heyrnar
tæki þróast mjög mikið. Þau hafa
breyst úr stórum, klunnalegum
hljóðmögnurum í fallegan, örsmá
an hátæknibúnað. Þannig að nú
er heyrnarskerðingin hjá þeim,
sem ekki notar tæki, mun meira
áberandi en tækin sem geta bætt
skerðinguna. Heyrn býður upp á
heyrnartæki frá danska heyrnar
tækjaframleiðandanum ReSound
sem er einn af stærstu framleið
endum heyrnartækja í heiminum í
dag og er nafntogað fyrir nýjungar
í tækniþróun og hönnun. ReSound
er brautryðjandi í opnum tenging
um og nýrri hönnun á heyrnar
tækjum.

Ellisif Katrín Björnsd
 ó t t i r
heyrnarfræðingur.

Kringóma heyrn breytir
miklu
Það nýjasta í dag eru heyrnar
tæki sem útbúin eru kringómatækni
(surround), sem endurvekja tilfinn
ingu fyrir hljóðum, sem berast úr
hvaða átt sem er, á svipaðan hátt
og þegar skipt er úr einföldum ster
íótækjum með tveimur hátölurum
í kringóma heimabíó með hátalara
til allra átta. ReSound heyrnartækin
setja mann í miðpunkt hljóðheims
ins sem maður hrærist í. Gefur fyllri
og hljómbetri hljóð án vindgnauðs
og annarra truflana. Maður tekur
betur eftir því sem gerist umhverfis

mann. ReSound heyrnartækin bæta
talskilning mikið, jafnvel þar sem
verulegur hávaði er. Með kringóma
hljóðvinnslu vaktar maður og skynj
ar betur umhverfið og á auðveldara
með að átta sig á hvaðan hljóðið
berst. Á leið um fjölfarna götu get
ur maður haldið uppi samræðum
og heyrt í bíl sem nálgast og vitað
hvaðan hann kemur. Í teiti eða á
þéttsetnum veitingastað er auðvelt
að tala við þann sem er fyrir fram
an mann og um leið fylgjast með
þeim sem er við hliðina eða þjóni
sem spyr spurninga. Í stuttu máli
er maður mjög meðvitaður um það
sem er að gerast umhverfis mann.

Heyrnarþjónusta fyrir
heyrnarskerta
Það þarf enga tilvísun til að fá
heyrnargreiningu og ráðgjöf heyrn
arf ræði ngs en þurfi viðk oma ndi
læknisaðstoð er honum vísað til
háls- nef- og eyrnalæknis. Hjá Heyrn
er lögð áhersla á fagmennsku, per
sónulega ráðgjöf og góðan tíma til
að leiðbeina við notkun heyrnar
tækja. Vel þarf að vanda til við val
á heyrnartækjum í upphafi svo þau
nýtist eiganda sínum til fulls. Til
valið er að nýta sér þá þjónustu
sem Heyrn bíður upp á og fá heyrn
artæki að láni til að fá úr því skorið
hvernig þau henta.
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ROBOBOBO lið Salaskóla:

Sigurvegari í First Lego
á Íslandi
Lególið Salaskóla varð Íslands
meista ri í Legókeppni grunn
skóla nna og hefu r unni ð sér
þátttökurétt í Evrópukeppni First
Lego League í Tyrklandi 21. – 24.
apríl nk. en þar munu keppa um
800 krakkar frá um 50 löndum.
First Lego League er keppni sem
gerð er af First, fyrirtæki í Banda
ríkjunum sem hefur sett sér það
markmið að auka áhuga barna á
tækni og vísindum. Keppnin sam
anstendur af 4 greinum; að hanna
vélmenni úr tölvustýrðu Leogó og
forrita það til að leysa ákveðnar
þrautir, gera rannsóknarverkefni
um þema sem ákveðin eru fyrir
hvert ár, en í ár eru það umhverf
isvænar samgöngur, hanna dag
bók sem lýsir öllu sem hefur ver
ið gert og gera skemmtiatriði sem
er svo dæmt af hinum liðunum.
Lið Salaskóla, ROBOBOBO, vann
verðlaun fyrir bestu dagbókina,
bestu hönnun vélmennis og aðal
verðlaunin, FLL-meistara Íslands
2009.
Þetta var sjötta árið sem Sala
skóli tók þátt í keppninni, en í lið
ið veljast krakkar sem hafa hæfi
leika til að leysa þrautir og hafa
áhuga á tækni og margvíslegum
tækniþrautum. Krakkarnir segja
að þátttakan sé afar skemmtileg
en um leið nokkuð krefjandi, oft

Starfið í Kópavogskirkju í
dymbilviku og um páska
Pálmasunnudagur 28. mars:
Klukkan 11:00: Ferming. Prestar: Sr. Sigurður Arnarson og sr. Hjörtur Hjartarson.
Mánudagur 29. mars, þriðjudagur 30. mars og miðvikudagur 31. mars:
Krakkar í Kópavogskirkju. Þriggja daga námskeið frá kl. 09:00-12:00 fyrir 6. ára
börn og frá kl.13:00-16:00 fyrir 7. ára börn í safnaðarheimilinu Borgum.
Sjá nánar á www.kopavogskirkja.is

Hluti af liði Salas kóla við þrauta rb orði ð. Logi Guðm undss on,
Ingigerður Gunnarsdóttir, Sigurjón Már Ólason, Jón Pétur Sævars
son, Kristó fer Elís Einarsson, Jafet Egill Magnason og Þorvaldu r
Hermannsson. Mentorar liðsins eru Logi Guðmundsson og Þorvaldur
Hermannsson.

þurfi að leggja heilann verulega í
bleyti til þess að leysa þau verk
efni sem glíma þarf við.
En þáttt aka n í Tyrkl andi er
verulega kostnaðarsöm, og því

hafa krakkarnir leitað eftir styrkj
um til fara ri nna r. Lofo rð hafa
borist frá Kópavogsbæ og Katrínu
Júlíusdóttur iðnaðarráðherra, en
betur má ef duga skal.

Þriðjudagur 30. mars:
Klukkan 12:10. Fyrirbæna og kyrrðarstund í kirkju, hádegisverður gegn vægu
verði í Borgum á eftir.
Klukkan 14:30-16:00. Mál dagsins í Borgum. Friðrik Kristinsson og
Lenka Mátéóvá leiða samsöng. Flutt verður erindi um páskahald og
stundinni lýkur með helgistund.
Skírdagur 1. apríl:
Klukkan 11:00: Ferming. Prestar: Sr. Sigurður Arnarson og sr. Hjörtur Hjartarson.
Föstudagurinn langi,. 2. apríl:
Klukkan 11:00. Guðsþjónusta. Sr. Sigurður Arnarson prédikar og
þjónar fyrir altari.
Páskadagur, 4. apríl:
Klukkan 08:00. Hátíðarguðsþjónusta. Sr. Sigurður Arnarson prédikar og þjónar
fyrir altari. Hátíðarkaffi í Borgum á eftir og páskaeggjaleit fyrir börnin á eftir kaffinu.
Kór Kópavogskirkju syngur við allar athafnir í kirkju undir
stjórn Lenku Mátéová, organista.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is
borgarblod.is

Framúrskarandi árangur

í listnámi
Lista- og menningarráð Kópavogs hefur ákveðið að veita árlega
viðurkenningu til framúrskarandi námsmanns á sviði lista.
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Skilyrði er að viðkomandi sé búsettur í Kópavogi.

Myndir ársins 2009
í Gerðarsafni
Sýningin stendur til 2. maí 2010.
Listasafn Kópavogs-Gerðarsafn er opið alla daga nema mánudaga frá 11-17.
Aðgangur ókeypis.

Ráðið óskar eftir ábendingum um slíka námsmenn frá kennurum,
listamönnum og öðrum sérfróðum aðilum.
Styrkþega ber að skila greinargerð um nýtingu styrks
eigi síðar en 6 mánuðum eftir úthlutun.
Ábendingum skal skilað skriflega, fyrir 7. apríl nk. til:
Lista- og menningarráð Kópavogs
Viðurkenning - listnemi
Fannborg 2
200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri menningarmála,
Linda Udengård í síma 570- 1500 eða linda@kopavogur.is
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Malargryfjurnar voru vinsælar til hjólreiða
eða siglinga, ef ekki var verið í fótbolta!
Steindór Elíson er fæddur í
Kópavogi 1965, bjó á Bjarnhóla
stíg 9 þar til hann er 14 ára er
fjölskyldan flutti í vesturbæinn,
en þá voru ekki önnur börn
eftir heima nema hann, sem
var yngstur systkinanna, og ein
systir hans auk foreldranna.
Steind ór er yngstu r 6 systk
ina, en þau eru Gunnar, Krist
ín, Málfríður, Agnes og Krist
björg en foreldrar hans eru Elí
Jóhannsson húsasmíðameist
ari og Matthildur Kristinsdótt
ir húsmóðir. Steindór segir að
það hafi bara verið stórkostlegt
að vera yngstur, það hafi verið
dekrað við hann þó systur hans
segi, og það enn, að hann hafi
komist upp með ýmislegt sem
þeim hafi verið bannað, og það
hafi verið ósanngjarnt gagnvart
þeim!
,,Það var mjög gott að vera
á Bjarnhólastígnum, ekki langt
í að komast á fótboltavöll sem
snemma var mitt helsta áhuga
mál. Það var helst Smára
hvammsv öllu ri nn sem ég og
félagar mínir sóttu á og oft kom
það fyri r að einh ver kom að
heiman til að sækja mann þegar
ég átti fyrir löngu að vera kom
inn heim. Í Fögrubrekki við Digra
nesveg var maður með kindur
og við félagarnir fórum stund
um þangað til að kíkja á karlinn
og kindurnar hans og á svæðinu
þar sem Sorpa er við Dalveginn
og skátaheimilið þar skammt frá
í dag og þar voru heilmiklar mal
argryfjur sem vinsælt var að fara
í á hjólunum og búa sér til alls
konar þrautabrautir til að hjóla
í. Þar myndust einnig stundum
stórir pollar eða tjarnir sem við
vorum stundum að sigla á og
notuðum til þess fleka sem við
klömbruðum saman. Það var því
nóg að gera og flestallir krakk
ar úti við, gagnstætt því sem er
í dag, því miður. Nú sér maður
ekki krakka t.d. í fallin spítan.
Á veturna renndum við okkur á
sleðum á Hugó-túni, en það er

Steindór Elíson.

Systkinahópurinn á Bjarnhólastígnum. F.v.: Gunnar, Kristín, Málfríður, Agnes og Kristbjörg en sá
yngsti, Steindór, situr framan við.

nánast þar sem Digraneskirkja
er í dag. Við sóttum ekki mikið í
Kópavogslækinn sem við þurft
um þó oft að fara yfir, aðallega
var það til að veiða hornsíli.”

Hefur spilað fótbolta
með 8 liðum
Steindór var þó ekki bara í fót
bolta í Breiðabliki, heldur einnig
í handb olta hjá HK og gekk í
ÍK þegar það félag var stofnað
og þarna eignaðist hann marga
félaga sem hann hefur samband
við enn í dag, marga hverja.
,,Í Bjarnh ólas tígnu m voru
bræðurnir Arnþór og Einar Sig
urðssynir og einnig Hörður og
Fjalar Sigurðssynir og einnig Sig
valdi Einarsson og Sigurjón Sig
urðsson sem er í dag formaður
HK. Svo kynntist maður auðvitað
alveg hellingi af krökkum í skól
anum, en margt af þessu fólki sé
ég því miður sárasjaldan í dag,
sum þeirra aldrei. Við hittumst

Knáir leikmenn Breiðabliks, ég er annar frá hægri í fremri röð.

ennþá nokkrir Blikar sem vor
um saman áður í fótboltanum og
erum í old-boys fótbolta, það er
mjög skemmtilegt.
Fótb oltaá h ugi nn hefu r loð
að við mig alla tíð, og ég hætti
ekki að spila fótb olta sem
keppnisíþrótt fyrr en 1999, en
þá var ég að spila með Selfoss
liðinu. Auðvitað hef ég sterkar
taugar til Breiðabíks en ég hef
einnig spilað fótbolta með Fram,
ÍK, HK, Leikni og Víkingi auk Sel
foss. En þegar ég hélt að ég væri
hættur að keppa opinberlega var
ég fenginn til að spila eitt sumar
með utandeildarliðinu Dufþaki,
sem aðallega var skipað Vest
mannaeyingum. Sumarið 1987
varð ég markahæstur í 2. deild
inni, skoraði 25 mörk með ÍK og
það hafa ekki fleiri mörk verið
skoruð í þeirri deild síðan 1981,
eða í 29 ár!
En svo hefu r einn stráku r
inn minn tekið við að spila með

Breiðabliki, Kristinn, sem spilar
með Breiðabliki í dag. Annar son
ur, Hinrik, er í borðtennis hjá HK
og sá yngsti, Guðgeir Ingi sem
er 7 ára er í knattspyrnu hjá HK.
Konan mín Valgerður Guðlaug
Guðgeirsdóttir, er ekki að tapa
sér yfir íþróttum en finnst gam
an að fara og sjá strákana okkar
keppa, t.d. á þessum stóru mót
um í Eyjum og á Akureyri.”

Atvinnumaður í fótbolta
eða málari
,,Ég gekk í Kópavogsskóla og
þaðan lá leiðin í Víghólaskóla
sem var gagnfræðaskóli. Í Kópa
vogsskóla áttum við að skrifa í
skólablaðið hver draumur okkar
væri að verða þegar við yrðum
stór. Ég skrifaði að mig langaði til
að verða atvinnumaður í fótbolta
eða málari. Þessi áhugi kom til af
því að ég hafði verið að fylgjast
með málarameistara sem var að
mála hurðarnir í Bjarnhólastígn
um. Ég, smápattinn, fékk bréfhatt
á hausinn eins og hann, búinn til
úr dagblöðum og sat á stól þar
skammt frá, og fylgdist með þeg
ar hann var að sigta lakkmáln
inguna gegnum nælonsokk. Ég
held að þetta hafi kveikt í mér
áhugann á málningu og málning
arvinnu fyrir lífstíð.

Síðan var ég einn vetur í Iðn
skóla nu m í Reykjav ík því ég
ætlaði að verða smiður eins og
pabbi. En mér fannst þetta fljótt
ekki spennandi og ætlaði að fara
á samning, en það var lítið að
gera í húsbyggingum þá eins og
nú, svo ég fékk vinnu í BYKO, 17
ára gamall, en ég ílengdist. Ég
fór svo í BYKO í Hafnarfirði og
sá þar um málningadeildina en
þaðan lá leiðin í Byggt og búið í
Kringlunni þegar sú verslun opn
aði, en leiddist sú búð, lítið að
gera í málningarvörum sem ég
hafði helst áhuga á og svo fannst
mér umhverfið í Kringlunni ekki
spennandi. Þá fór ég að vinna hjá
málningaverksmiðjunni Hörpu
og síðan hjá Slippfélaginu þar
sem ég var í 15 ár, m.a. að selja
málningu. Þaðan lá leiðin í BYKO
í Breidd en var fenginn þaðan til
Flügger, sem var gamla Harpa,
en var sagt upp eftir hálft annað
ár og fékk þá aftur vinnu í Slipp
félaginu, þar sem ég er í dag.
Ég hef því allan minn starfs
feril verið í verslunarrekstri, og
nánast eingöngu tengdu máln
ingarvörum svo ég held í mínu
lítillæti að ég viti nánast allt um
málningu!
Þrátt fyrir að vera ekki lærð
ur málari hef ég alltaf gaman
að grípa pensil og hef stundum
verið að hjálpa málurum, enda
finnst mér þetta gaman.”
Steindór segist ekki eiga mörg
áhugamál fyrir utan íþróttirnar,
þær hafi tekið allan hans tíma og
áhuga, og geri að miklu leiti enn.
En hann sé afar sáttur við það
hlutskipti.

Tveir 6 ára guttar, ég og Arnþór Sigurðsson, sitjandi úti undir hús
vegg í veðurblíðu.
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Sátt milli bæjaryfirvalda
og hestamanna í Kópavogi
nýtt hesthús á Kjóavöllum. Þegar
ljóst var að það myndi dragast
keyptu sumir sér hús í Hafnar
firði eða Reykjavík og yfirgáfu þar
með hestamannafélagið sitt. Aðrir
geymdu peningana sína á „örugg
um“ sparnaðarleiðum þar mik
ið af þeim þurrkaðist út þann 6.
október árið 2008. Kópavogsbær
hefur ekki hagnast á þessum við
skiptum. Peningar sem áttu að
streyma í bæjarsjóð vegna þessa
„snjalla“ gjörnings hafa ekki skilað
sér. Þvert á móti hefur þetta kost
að bæjarsjóð og skattgreiðendur
verulega fjármuni.
Við, bæja rf ullt rúa r Samf ylk
ingarinnar, tókum harða afstöðu
gegn þessu öllu saman enda á
sveitarfélag ekki að standa í eða
stuðla að braski. Við lögðum til
að smátt og smátt yrði hesthúsa
hverfið flutt að Kjóavöllum með
því að eigendur fengju nýtt hús
þar gegn gamla húsinu í Glað
heimum. Við fengum bágt fyrir
þá, en ég hygg að margur vildi nú
að sú leið hefði verið farin.
Uppbygging á Kjóavöllum hefur
gengið miklu hægar en fyrirhug
að var og efnahagshrunið setur
þar auðvitað strik í reikninginn.
Enn eru hesthúsin í Glaðheimum
í notkun og verða líklega enn um
sinn. Samningar sem gerðir voru
á sínum tíma um uppbygginguna
á Kjóavöllum og heimild hesta
manna til að nota Glaðheimahús
in eru í uppnámi og halda vart
lengur. Þetta veldur óöryggi og

pirringi og gott
star f öflu gs
hestamannafé
lags er í upp
námi.
Það er brýnt
að bæja ry fi r
völd og hesta
menn nái sátt
um. Sú sátt
verður að ein Hafsteinn
kennast af hóf Karlsson.
semd og virð
ingu. Sáttin þarf að ná til hægari
uppbyggingar á Kjóavöllum en
fyrirhugað var þar sem mjög hef
ur gengið á sjóði bæjarins. Sáttin
þarf að ná til hversu lengi hesta
menn geta leigt hesthúsin í Glað
heimum en ólíklegt er að bráð
liggi á að rífa húsin. Sáttin þarf
einnig að ná til þess hver leigan
fyrir hesthúsin þar á að vera og
hvernig viðhaldi húsa og hverfis
verður háttað.
Það er mikilvægt að skapa ró
um þessi mál. Hestamenn í Gusti
munu smátt og smátt flytja sig á
Kjóavelli og bærinn mun smátt
og smátt leggja sitt af mörkum
til að gera aðstöðuna þar góða.
Í stað þeirra r óvissu sem ríkt
hefur undanfarin ár verða hesta
menn öruggari um stöðu sína og
hestamannafélagið Gustur mun
blómstra aftur á nýjum stað.

í Kópavogi
Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum um styrki til
verkefna /viðburða á sviði menningar og lista í Kópavogi.
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir geta sótt um styrki úr sjóðnum.
Styrkþegum ber að skila greinargerð um nýtingu styrks
eigi síðar en 6 mánuðum eftir úthlutun.
Umsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknareyðublöðum
fyrir 7. apríl nk., ásamt fylgiskjölum.
Eyðublöðin fást í Þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2,
og á heimasíðu Kópavogs, www.kopavogur.is
Lista- og menningaráð Kópavogs veitir styrki til verkefna / viðburða
í Kópavogi tvisvar á ári, í nóvember og maí en styrkir til félaga og
stofnana í formi rekstrarstyrkja eru veittir einu sinni á ári, í maí.
Umsóknum skal skilað til:
Lista- og menningarráð Kópavogs
Starfs- og verkefnastyrkir
Fannborg 2
200 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri menningarmála,
Linda Udengård í síma 570- 1500 eða linda@kopavogur.is

Hafsteinn Karlsson
bæjarfulltrúi í Kópavogi

Nýtt upphaf
Í vor eru 20 ár liðin frá því sam
starf Sjálfstæðisflokksins og Fram
sóknarflokksins hófst í Kópavogi.
Ári síðar hófst 18 ára valdatíð
Sjálfstæðisflokksins með Davíð
Oddsson í fararbroddi á lands
vísu. Flestir eru sammála um að
18 ár séu of langur tími fyrir sam
fellda ríkisstjórnarsetu og að hluti
þess vanda sem íslenskt samfélag
glímir við í dag sé beinlínis til
kominn þess vegna.
Spilab org íslensks viðs kiptaog efnahagslífs hrundi haustið
2008 og kröfur um nýtt Ísl and
urðu háværari eftir því sem leið
á veturinn. Kröfur um heiðarleika,
gegnsæi, samráð og auknar upp
lýsingar af hálfu stjórnvalda hafa
ómað stöðugt síðan og voninni

Menningarstarf
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Frá því að nokkrir einstakling
ar fóru að kaupa upp hesthús á
félagssvæði Gusts í gróðaskyni
hausti ð 2005 hefu r blási ð um
hestamenn í Kópavogi. Veturinn
eftir reyndu félagsmenn Gusts að
standa vörð um félagið sitt með
an hart var að þeim sótt og þeim
boðnar fúlgur fjár fyrir hesthúsin.
Sumir seldu en margir létu ekki
freistast af gylliboðunum. Upp
kaupsmennirnir komust í þrot á
miðjum vetri þegar þeir höfðu
ekki aðgang að meira fé og voru
þá aðeins búnir að ná undir sig
hluta hesthúsanna. En þá barst
þeim „hjálp“ úr óvæntri átt. Meiri
hluti bæjarstjórnar, undir forystu
þáverandi bæjarstjóra, losaði þá
úr snörunni og keypti af þeim
hesthúsin sem þeir voru búnir að
kaupa. Uppkaupsmennirnir fengu
þannig nokkur hundruð milljóna
króna hagnað úr vasa bæjarbúa.
Svo buðu bæjaryfirvöld hesta
mönnum sem ekki höfðu selt hús
in sín verð langt yfir markaðsvirði
fyrir húsin. Sömdu jafnframt við
þá um að byggja upp nýtt hest
húsahverfi á Kjóavöllum.
Leiðin sem var farin var pen
ingamiðuð. Allir áttu að græða
mikið. Hestamenn á því að selja
hesthúsin sín og bærinn á því að
fá Glaðheimasvæðið undir við
skipta- og fjármálahverfi á heims
vísu. Vissul ega græddu upp
kaupsmennirnir og hestamenn
irnir fengu fullt af peningum fyrir
húsin sín. Þeir þurftu að geyma
þá þar til hægt væri að byggja

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

um nýtt Ísland er enn haldið á
lofti.
Í vor gefst Kópav ogsb úu m
tækifæri til endurnýjunar; okkur
býðst nýtt upphaf. Upphaf í anda
kröfu nna r um nýtt Ísl and þar
sem heiðarleiki, samráð og sam
starf við íbúana eru raunveruleg
leiðarljós en ekki slagorð í kosn
ingabaráttu. Þar sem mannvirkin
þjóna samfélaginu, nærumhverfi,
nág renni og innviðu m en ekki
öfugt.
Á næstu vikum og mánuðum
mun Samf ylki ngi n í Kópav ogi
kynna stefnumál sín fyrir komandi
kosningar. Kynntar verða áhersl
ur flokksins og framtíðarsýn við
krefja ndi aðs tæðu r. Í kjölf ari ð
munu Kópav ogsb úar ganga að

kjörborðinu og
taka afs töðu
til þeirra val
kosta sem
boðnir verða.
Framtíðin er í
höndum Kópa
vogsbúa allra
en í mínu m
huga er vali ð
einfalt.
Elfur Logadóttir.
Ég vel nýtt
upphaf.
Elfur Logadóttir
höfundur er í 4. sæti á
framboðslista Samfylkingarinnar
í Kópavogi fyrir sveitastjórnar
kosningarnar 2010

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

Kíktu við á mánudögum eða
þriðjudögum í mars og nýttu þér...

... sumar og sól tilboð
3 TAPAS ÚR SUMAR OG SÓL
MATSEÐLI MEÐ HVÍTVÍNSEÐA RAUÐVÍNSGLASI

Tilboðið fæst gegn framvísun auglýsingarinnar.

1.990 KR.

Sjá Sumar- og sól matseðil á tapas.is

RESTAURANT- BAR

Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík | Sími 551 2344 | www.tapas.is
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Til sjávar og sveita í Kópavogi

Páskar í Hjallakirkju
Í kyrru viku og á páskum verður helgihald í Hjallakirkju sem hér segir:
Á skírdagskvöld, fimmtudaginn 1. apríl kl. 20 verður passíustund í kirkjunni.
Atburðir skírdagskvöldsins verða rifjaðir upp, þátttakendur á stundinni feta
í fótspor lærisveina Jesús er þeir áttu samfélag við hann við stofnun heilagrar
kvöldmáltíðar. Séra Sigfús Kristjánsson þjónar og
félagar úr Kór Hjallakirkju leiða sálmasönginn.
Á föstudaginn langa, 2. apríl kl. 20, verður Kvöldvaka við krossinn. Á þeirri stund
er leitast við að lifa atburði dagsins á myndrænan hátt og minnast dauða Krists
með táknrænum hætti. Í kórdyrum kirkjunnar verður reistur kross sem minnir á
krossinn á Golgatahæð, þann sem frelsari okkar og Drottinn var negldur á og
líflátinn. Við hann munu fermingarbörn lesa sjö orð Krists á krossinum.
Sr. Íris Kristjánsdóttir leiðir stundina og fólk úr kirkjustarfinu annast lestur
píslarsögunnar. Kórinn flytur fallega passíutónlist.
Þátttakendur í kvöldvökunni yfirgefa kirkjuna myrkvaða.
Í henni verða ekki tendruð ljós fyrr en árla á páskadagsmorgun, 4. apríl. Þá hefst
hátíðarguðsþjónusta kl. 8 árdegis, sannkölluð upprisuhátíð. Kór kirkjunnar syngur
Páskadagsmorgun eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson og leiðir safnaðarsöng. Auk
þess verða sungnir hátíðarsöngvar séra Bjarna Þorsteinssonar og hefðbundnir
páskasálmar. Að guðsþjónustunni lokinni er kirkjugestum boðið í morgunkaffi.
Fólk er hvatt til að leggja leið sína í Hjallakirkju í kyrruviku og um páska.
Þess má einnig geta að mánudaginn 29. mars verður hið árlega páskaeggjabingó
í safnaðarheimili Hjallakirkju, efri hæð. Bingóið hefst kl. 20 og eru allir velkomnir,
ungir sem aldnir. Í verðlaun verða páskaegg af öllum stærðum og gerðum.
Bingóspjaldið kostar kr. 300. Allur ágóði af bingóinu rennur til
barna- og æskulýðsstarfs kirkjunnar.
Allir eru velkomnir.

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

Allar almennar
viðgerðir
SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR

H j ó n i n J ó h
 ann Ólafu
 r
Jóhannsson og Ingibjörg Hjalta
dóttir opnuðu fyrir tæpum mán
uði síðan verslun og veitingastað
í Ögurhvarfi í Kópavogi sem ber
hið þjóðlega nafn ,,Til sjávar og
sveita” sem segir meira en mörg
orð um það hvað þarna er á
boðstólum. Auk Jóhanns starfar
þarna í föstu starfi Jónas Rafn
Jónsson en á álagstímum koma
fleiri að daglegum rekstri. Á efri
hæðinni, þar sem er útsýni yfir
verslunina, er boðið upp á ódýr
an hádegismat alla virka daga
frá kl. 11.30 til 14.00, bæði kjötog fiskrétti. Verðinu er still í hóf,
eða 995 krónur.
,,Ég starfaði hjá Nóatúni í tugi
ára,” segir Jóhann, ,,en ákvað svo
að breyta til og byrjaði á neta
bát frá Vestmannaeyjum. En það
hefur verið gamall draumur að
opna svo þjónustubúð og þegar
við ókum hér fram hjá um ára
mótin, hjónin, og sáum að þetta
verslunarrými var laust, leituðum
við eftir því. Þetta hefur gengið

Þeir Jóhann og Jónas Rafn við glæsilegt kjötborðið.

afskaplega vel allt frá upphafi. Hér
hafa komið milli 90 og 100 manns
í hádegismat, góðan og hollan
heimilismat og aðsókn í verslun
ina er alltaf að aukast.” Jóhann
segir staðsetninguna góða, verið
sé að byggja stórhýsi í nágrenn
inu sem hýsa munu mannmörg
fyrirtæki í framtíðinni.

Nýl ega fengu kenna ra r frá
Hörðuvallaskóla mat frá ,,Til sjáv
ar og sveita” og í þakklætisskini
var þakkað fyrir það í bundnu
máli.
Ef hungur þig hrjáir
og hollustu þráir
Til sjávar og sveita
er sjálfsagt að leita.

Atlantsolía styrkir Kraft
við opnun nýrrar bensínstöðvar
Atlantsolía hefur opnað nýja
bensínstöð bensínstöð við BYKO
í Breidd Kópavogi og af því til
efni hefur fyrirtækið ákveðið að
styðja Kraft, stuðningsfélag fyrir
ungt fólk með krabbamein.
Munu 5 krónur af hverjum seld
um lítra á stöðinni í eina viku
renna til samtakanna. Kraftur hef
ur á síðustu 10 árum unnið ötult
og óeigingjarnt starf í þágu ungra
einstaklinga sem greinst hafa með
krabbamein, sem og aðstandend
um þeirra. Hafa samtökin kom
ið að andlegum og félagslegum
stuðningi, stuðlað að endurhæf
ingu fyri r krabbam einsg reinda
sem og útgáfu á kynningarefni svo
fátt eitt sé nefnt.

Unnur Guðrún Pálsdóttir, varaformaður Krafts, t.h., ásamt Guðrúnu
Rögnu Garðarsdóttur framkvæmdastjóra Atlantsolíu handsala sam
starfið við opnun bensínstöðvarinnar. Unnur Guðrún var jafnframt
fyrsti viðskiptavinur stöðvarinnar.

PÁSKASUND
Sundlaugar í Kópavogi verða opnar
um páskana sem hér segir:

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

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

Sundlaug Kópavogs

Sundlaugin Versölum

Skírdagur

09:00 – 18:00

LOKAÐ

Föstudagurinn langi

LOKAÐ

LOKAÐ

Laugardagur

09:00 – 18:00

10:00 – 19:00

Páskadagur

LOKAÐ

LOKAÐ

Annan í páskum

LOKAÐ

10:00 – 19:00

Nautilus heilsuræktin er opin á sama tíma og laugarnar.
Opið í báðum laugum virka daga 06:30 – 22:30,
laugardaga og sunnudaga 08:00 – 20:00.
Sundlaugin Versölum

Sundlaug Kópavogs

Versölum 3
201 Kópavogur
S: 570 0480
www.sund.kopavogur.is

Borgarholtsbraut 17
200 Kópavogur
S: 570 0470

HK bikarmeistari í blaki

HK-stúlkur unnu sannfærandi
sigur á KA , 3 – 1, í úrslitaleik
bikarkeppni Blaksambandsins.
HK hefur sýnt í vetur að þær
hafa besta liðið og breiddin í
hóp þeirra er mikil.
Sigu ri nn í dag kom því ekki
mjög á óvart. KA stúlkur létu hins
vegar finna fyrir sér og unnu aðra
hrinuna nokkuð örugglega. Þær
börðust svo vel í leiknum en urðu
að lokum að játa sig sigraðar. KA
tefldi fram ungu og efnilegu liði,
sannkölluðu framtíðarliði. Liðs
heildin hjá HK skóp sigurinn í dag
en vert er að minnast á þátt þeirra
Þóreyjar Haraldsdóttur og Fríðu
Sigurðardóttur, en þær reyndust
KA erfiðar. Margir leikmenn hjá
HK fengu að taka þátt í leiknum
og fengu að upplifa þá reynslu
sem það er að leika úrslitaleik.

Í karlaf lokki tapa ði HK gegn
Stjörnunni í undanúrslitum 3 –

2, en KA varð bikarmeistari með
sigri á Stjörnunni.

hálfleik. Með sigrinum náði HK 2.
sæti deildarinnar. Bjarki Már Elís
son var markahæstur með 7 mörk
úr 8 skotum og fór hreinlega á
kostum í leiknum. HK lék í gær,
fimmtudag, gegn Fram í Digra
nesi og leikur síðan gegn Val á
Hlíðarenda mánudaginn 22. mars.
Það verður hörkuleikur sem full

ástæða er til að hvetja alla hand
boltaáhugamenn til að mæta á.
HK-konur töpuðu 28:41 gegn
Hauku m í síða sta leik sínu m
í N1-deildi nni en léku síða n á
þriðjudag gegn Fylki og töpuðu
en leika næst gegn Val á Hlíðar
enda næsta laugardag.

HK gerði jafntefli við ÍBV
HK og ÍBV skildu jöfn, 1:1, í
hörkuleik í deildabikar meistara
flokks karla sl. sunnudag í Kórn
um. Þórður Birgisson kom HK yfir
undir lok fyrri hálfleiks en Matt
Garner jafnaði fyrir ÍBV 14 mínút
um fyrir leikslok.
Liðin fengu bæði mörg góð færi,
HK þó öllu fleiri. ÍBV átti tvö stang
arskot en markvörður Eyjamanna,
Elí a s Fanna r Stefni ss on, varði
nokkrum sinnum mjög vel úr dauða
færum HK-inga. HK leikur næst við

Blikar Goðameistarar í
5. flokki í knattspyrnu

Bikarmeistarar HK.

HK vann mikilvægan sigur
gegn Gróttu í handboltanum
HK sigraði Gróttu í í Digranesi
í fyrsta leik þriðju umferðar N1
deildar karla með 29:24.
Leikurinn var jafn fyrstu mín
úturnar en þegar staðan var 3 - 3
tóku HK menn öll völd á vellinum
og sigu hægt og smátt fram úr
og var staðan í hálfleik 18:12, en
forystan var mest 8 mörk í fyrri
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Gróttu í Kórnum 21. mars nk.
Breiðab lik og HK leika í
sama riðli í Lengjubikarnum.
Leiku r þeirra var skemmti
legur eins og flestir innbyrðis
leikir þessara Kópavogsliða,
en Breiðablik vann 3:2. Breiða
blik lék einnig við ÍBV fyr
ir skömmu og vann 2:0 og
þeir unnu sanfærandi sigur
á Íslandsmeisturum FH, 3:0. Í
gær léku þeir við Keflvíkinga í
Reykjaneshöll en töpuðu Breiðablik

C-lið Breiðabliks varð Goðameistari 2010, rétt eins og A-liðið. Unnu
Leikni 3-1 í úrslitaleiknum.

Fimmti flokku r karla varð
Goðam eista ri A-liða og C-liða
(yngra árs A-lið) en töpuðu ein
nig í úrslitaleikjum B og D liða.
Mótið er haldið árlega á Akur
eyri. Í fyrsta skipti á Goðamóti
var boðið upp á F-lið, var það gert
vegna mikillar þátttöku og einnig
vegna mikils getumunar á liðum
frá ári áður. Lið Breiðabliks lentu
í 7. - 8. sæti og 9. sæti í mótinu.
E-liðið varð í 6. sæti, D-liðið vann
alla sína leiki í riðlinum en tapaði
fyrir Þór í úrslitum, C-liðið vann
Þrótt í undanúrslitum 2-1 og klár
uðu svo Leikni 3-1 í úrslitaleik.
Taplausir í gegnum mótið og spil

uðu flottan bolta.
Breiðablik-1 vann 3 leiki og tap
aði 1 í riðlinum og spilaði svo við
Breiðablik-2 í undanúrslitum sem
varð á endanum mest spennandi
leikur mótsins, 3-3 eftir venju
legan leiktíma og framlengingu,
á endanum vann Breiðablik-2 á
hlutkesti en tapaði fyrir Fjölni 5-2
í úrslitaleiknum. A-lið Breiðabliks
vann alla sína leiki í riðlinum og
það virkilega sannfærandi með
markat ölu na 22-2 efti r 4 leiki.
Mættu svo Þrótti í undaúrslitum í
hörkuleik sem vannst 5-3. Léku til
úrslita við KA og sá leikur vannst
sannfærandi 5-1.

Blikar fallnir
eftir tap gegn Fjölni

er í efsta sæti riðilsins með 12 stig
en HK er í 6. sæti með 2 stig.

Sundfólk í Breiðabliki:

Frábær árangur á Vormóti Fjölnis
Blikar náðu ágætum árangri á
Vormóti Fjölnis í sundi í Laugar
dalslaug fyrir skömmu. Breiða
blik var í þriðja sæti í liðakeppni
mótsins og voru oft á verðlauna
palli. Mótið var fyrir keppend
ur 14 ára og yngri og komu
sundmenn úr A, B og C flokk
um Breiðabliks til keppni. Nán
ast allir keppendur Breiðabliks
voru að bæta sinn eigin tíma.

Fjölmörg verðlaun fyrri
keppnisdag
Ingimar Logi Guðlaugsson vann
gull í 100 m skriðsundi í drengja
flokki, 13-14 ára; Rebekka Þurý
Pétursdóttir vann silfur í 100 m
bringusundi 11 til 12 ára stúlk
na; Líney Ragna Ólafsdóttir vann
brons í 200 m baksundi í flokki
stúlkna, 13-14 ára; Gunnar Bjarki
Jónsson vann silfur í 100 m bak
sundi í flokki drengja, 11 til 12
ára; Katla Liv Örnólfsdóttir vann
brons í 100 m skriðsundi í flokki
stúlkna, 13-14 ára. Þá varð Breiða
blik í 2 sæti í 400 m fjórsundi, boð
sundi í flokki stúlkna, 11-14 ára.

Sex af níu efstu í 50 m
skriðsundi
Ingimar Logi Guðlaugsson, varð

Boðsundssveit drengja sem varð
í 1. sæti.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

í 1. sæti í 50 m skriðsundi 13-14
ára og Edmund Zukovskis í 2. sæti
í sama sundi. Þá sigraði Ingimar
einnig í 200 m flugsundi 13-14 ára.
Katla Líf Örnólfsdóttir varð í
2. sæti í 50 m skriðsundi 13-14
ára og Líney Ragna Ólafsdóttir í
3. sæti en Breiðablik átti 6 sund
menn í 9 efstu sætum þessarar
greinar. Rebekka Þurý Pétursdótt
ir varð í 2. sæti í 50 m skriðsundi
11-12 ára; Gunnar Bjarki Jónsson
varð í 2. sæti í 50 m skriðsundi
11-12 ára; Þórf ríðu r Ina Ari n
bjarnardóttir varð í 2. sæti í 100
m flugsundi 11-12 ára og Einar
Logi Þorleifsson varð í 3. sæti í 50
m bringusundi 10 ára og yngri. Í
boðsundunum varð drengjasveit
Breiðabliks, 11-14 ára í 1. sæti í
200 m skriðsundi og A og B sveitir
Blikastelpna náðu 2. og 3. sæti í
200 m skriðsundi.
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

Frá leik Breiðabliks gegn Fjölni.

Úrslitin í fallbaráttu úrvals
deildar karla í körfuknattleik
réðu st á sunnud agsk völd.
Breiðablik er fallið í 1. deild
eftir ósigur gegn Fjölni á heima
velli, 81:93 en Fjölnir á enn
möguleika á tryggja sér síðasta
sætið inn í úrslitakeppnina.
Fjölni r lagði grunni nn að
sigrinum í 2. leikhluta þegar þeir
skoruðu 18 stig í röð án þess að
Blikar næðu að svara fyrir sig.
Blikar náðu aldrei að komast
almennilega í takt við leikinn eft
ir það. Stigahæstir í liði Breiða
bliks voru J. Schmidt með 29 stig
og J. Caldwell með 14 stig.

Blikar komust í 29:20 í fyrsta
leikhluta en Fjölnismenn söxuðu
á forskotið og voru yfir 35:42 í
leikhléi og litu aldrei til baka eft
ir það.
Það var sérkennilegt að fylgj
ast með áhorfe ndapöllu nu m
í Smára nu m. Þar voru mun
fleiri stuðningsmenn Fjölnis en
Breiðabliks, þeir fögnuðu hverju
stigi Fjölnismanna af krafti en að
sama skapi var stuðningur við
Breiðablik dapur. Það kann svo
sannarlega ekki góðri lukku að
stýra, og því leikur Breiðablik í
1. deild næsta leiktímabil.
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Þökkum frábærara viðtökur!
Bókið strax og tryggið ykkur
besta verðið!

Verðdæmi:

79.900 kr.

Flug og gisting í viku á mann miðað við 2 fullorðna og 2
börn í íbúð með 1 svefnherbergi.
Brottför: 10 júní
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Paladim

Dom Pancho

Einfalt og snyrtilegt 3 stjörnu íbúðarhótel
með góðum garði og mjög vel staðsett um
200 metra frá “Laugaveginum”. Hótelið var
allt endurnýjað árið 2006 og því er allt hótelið,
bæði sameign og íbúðir mjög huggulegar.
Verðdæmi (10. júní - vika)
85.900 kr. á mann miðað við 2 fullorðna og
2 börn í íbúðargistingu með 1 svefnherbergi.

Gott hótel vel staðsett mitt á milli gamla
bæjarins og “Laugavegarins”, við hlið hinnar
vinsælu verslunarmiðstöðvar Modelo.
Notalegur sundlaugargarður með barnalaug
og bar með léttum réttum.
Verðdæmi (10. júní - vika)
86.150 kr. á mann miðað við 2 fullorðna og
2 börn í íbúð með 1 svefnherbergi.

Ótal Íslendingar eiga góðar minningar
frá Portúgal enda hefur landið verið
allra vinsælasti áfangastaður okkar
árum saman. Í Portúgal mætast gamli
og nýi tíminn og mynda heillandi veröld.
Portúgal er land sólgylltra stranda,
skuggsælla skóga, öldusorﬁnna kletta
og hvítkalkaðra húsa. Land þar sem
virðulegir kastalar, kyrrlátar kirkjur og
syngjandi vindmyllur standa eins og þær
haﬁ orðið viðskila við nútímann. Albufeira
er gamall ﬁskimannabær í Algarvehéraði en í dag býður hann upp á ﬂest það
sem ferðamenn á sólarstað þrá.

Úrval Útsýn hefur hlotið æðstu viðurkenningu
stjórnvalda í Algarve-héraði fyrir brautryðjendastarf í sólarlandaferðum til Portúgals
og þátt ferðaskrifstofunnar í uppbyggingu
ferðamannaþjónustu héraðsins.

SKOÐAÐU FLEIRI SPENNANDI GISTIMÖGULEIKA Á

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Vinsælastur frá upphaﬁ!

* Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu.

urvalutsyn.is

