
Gert er ráð fyr ir því að um 
600 ung menni frá sautján ára 
aldri verði ráð in í sum ar störf hjá 
Kópa vogs bæ í sum ar. Bæj ar ráð 
sam þykkti al menn ar vinnu regl
ur við ráðn ing arn ar á fundi 3. 
mars sl. en opn að verð ur fyr ir 
um sókn ir um sum ar störf in laug
ar dag inn 12. mars nk. á vef 
Kópa vogs bæj ar. 

Tek ið verð ur við um sókn um 
til 4. apr íl en ekki verð ur tek ið á 

móti nein um um sókn um eft ir að 
um sókn ar fresti lýk ur. Ráðn ing ar
tími í flest störf in eru sjö til átta 
vik ur fyr ir 18 ára og eldri en rúm
ar fimm vik ur fyr ir 17 ára. Skil yrði 
til ráðn ing ar er að eiga lög heim ili 
í Kópa vogi.

Störf in sem í boði verða eru 
afar fjöl breytt. Flest eru þau hjá 
áhalda húsi bæj ar ins sem sér m.a. 
um við hald og um hirðu op inna 
svæða og gatna og fegr un bæj

ar ins. Einnig verð ur ráð ið í störf 
á íþrótta völl um, við sund laug ar 
Kópa vogs, á leikja nám skeið um 
og í störf leið bein enda hjá vinnu
skóla og skóla görð um. Þau sem 
koma til greina í ábyrgð ar og 
stjórn un ar störf verða boð uð í 
ráðn ing ar við tal. Stefnt er að því 
að öll um um sækj end um verði 
svar að með form leg um hætti fyr ir 
lok apr íl mán að ar.

3. tbl. 7. árg.
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Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  B Í L A A P Ó T E K  H Æ Ð A S M Á R A  4

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

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  

Linda skóli sigr aði í sín um riðli í Skóla hreysti en þar kepptu skól ar frá Kópa vogi, Garða bæ, Álfta nesi, Mos
fells bæ og Kjal ar nesi. Linda skóli kepp ir kepp ir því til úr slita ásamt 11 öðr um skól um í Laug ar dals höll 28. apr íl 
nk. Á mynd inni fagna lit rík ir stuðn ings menn sín um kepp end um þeg ar úr slit voru ljós. Sjá nán ar á bls. 10.

Um 600 ung menni ráð in í sum ar störf

LindaskólisigraðíísínumriðliíSkólahreysti
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

F jár hags á ætl un Kópa vogs bæj ar til næstu þriggja ára bygg ir á 
mark mið um fjár hags á ætl un ar árs ins 2011 þar sem m.a. er stefnt 
að því að greiða inn á skuld ir bæj ar sjóðs um millj arð á ári næstu 

árin. Sam kvæmt áætl un inni er mið að við að rekstr ar af gang ur verði 
á sam stæðu reikn ingi næstu árin, eða 144 millj ón ir króna árið 2012, 
263 millj ón ir króna árið 2013 og 365 millj ón ir króna árið 2014. Þá er 
stefnt að því að skuld ir sem hlut fall af tekj um lækki og verði 179,5% 
árið 2014. Meiri hluti bæj ar stjórn ar, fjór flokka stjórn in, ger ir ráð fyr ir 
að rekst ur bæj ar ins verði í föst um skorð um á tíma bil inu og að áfram 
verði gætt ítrasta að halds. Áætl að er að fram kvæma fyr ir millj arð 
króna á ár inu 2012, 1,1 millj arð króna árið 2013 og 1,6 millj arða króna 
árið 2014. Inni í þess um töl um eru fjár fest ing ar vegna fé lags legra 
íbúða. Hætt er við því að þetta ítrasta að hald þýði í raun minnk andi 
þjón usta, færri styrk ir til fé lags legr ar starf semi af ýms um toga sem 
líka get ur kost að sam fé lag ið fjár muni, eins og auk in tíðni sjúk dóma.

Í fram kvæmd um er meg in á hersla lögð á að ljúka samn ings bundn
um verk efn um, end ur bæta grunn skóla, byggja nýj an leik skóla, gera 
átak á leigu mark aði, taka í notk un nýtt hús næði hér aðs skjala safns 
og bóka safns í efri byggð um, und ir búa stofn un nýs fram halds skóla í 
bæn um og end ur byggja gamla hress ing ar hæl ið og Kópa vogs bæ inn. 
Vit að er að ekki eru all ir á eitt sátt ir um flutn ing hér aðs skjala safns ins 
upp að El liða vatni og ekk ert sam komu lag er í sjón máli um það hvað á 
að gera við gamla Kópa vogs bæ inn, og á með an grotn ar hann nið ur.

Það er ým is legt fleira í Kópa vogi sem kannski þol ir illa dags ljós ið. 
Þannig kost uðu við skipti Glað heima svæð is ins með Glað heima land ið 
sveit ar fé lag ið um 12 millj arða króna, og ekki tjá ir að kenna krepp unni 
um það allt. En hvað gerð ist? Kópa vogs bær keypti Glað heima land
ið fyr ir 3,2 millj arða króna árið 2006, seldi það Kaupangi fyr ir um 7 
millj arða króna, en því var svo skil að svo bær inn sat uppi með land ið 
óselt, en hafði í milli tíð inni fjár fest í hest húsa byggð á Kjóa völl um, 
gert vatns sölu samn ing við Garða bæ langt und ir kostn að ar verði. Í dag 
er fram tíð Glað heima svæð is ins mjög óljós. Meiri hluti bæj ar stjórn ar 
hef ur nú far ið fram á stjórn sýslu rann sókn á öll um þess um um svif um 
varð andi Glað heima svæð ið, það er lík lega það besta, þá kem ur í ljós 
hvort eitt hvað hafi þar ver ið gert sem þol ir illa dags ins ljós.

     Geir A. Guð steins son

Áfram að hald í 
bæj ar fjár mál um

MARS 2011

Fund að með skóla
ráð um grunn skóla 
Kópa vogs 

For mað ur skóla nefnd ar Kópa
vogs, Rann veig Ás geirs dótt ir, 
hef ur und an farn ar vik ur fund
að með skóla ráð um grunn skóla 
Kópa vogs. Mark mið ið er að koma 
á mark vissu sam starfi milli skóla
nefnd ar inn ar og skóla ráð anna 
svo skapa megi börn um og ung
menn um góð ar að stæð ur til að 
mennta sig og þroskast. Í skóla
ráð um sitja auk skóla stjórn enda, 
full trú ar kenn ara og ann arra 
starfs manna, nem enda og grennd
ar sam fé lags. Til stend ur að fylgja 
þess um fund um eft ir með því að 
boða til sam eig in legs fund ar allra 
skóla ráða Kópa vogs og hef ur 
mennta svið bæj ar ins þeg ar haf ið 
und ir bún ing að því. Þar verð ur 
far ið yfir hlut verk og stöðu skóla
ráða og full trúa þeirra en jafn
framt mun starfs fólk mennta sviðs 
kynna sig og verk efni sín. Í lok in 
verða mynd að ir um ræðu hóp ar til 
þess að full trú ar geti bor ið sam
an bæk ur sín ar og deilt reynslu 
sinni, en ekki síst til að stuðla að 
frek ari virkni og hug mynda vinnu 
í fjöl breyti leg um hópi. Þetta yrði 
í fyrsta sinn sem slík ir sam ráðs
fund ir yrðu haldn ir. Stefnt er að 
því að þeir verði hér eft ir haldn ir 
ár lega. 

Grennd ar kynn ing 
vegna Borg ar holts
braut ar 15

Á fundi skipu lags nefnd ar 15. 
febr ú ar 2011 var lagt er indi fram 
ásamt tölvu pósti frá Hall dóri 
Reyni Hall dórs syni dags. 4. febr
ú ar 2011 fyr ir hönd lóð ar hafa þar 
sem fram kem ur að lóð ar hafi ósk
ar grennd ar kynn ingu á að komu 
fyr ir gang andi og ak andi um ferð 
að íbúð ar húsi. Í breyt ing unni felst 
að gert er ráð fyr ir að kom ið verði 
fyr ir tveim ur bíla stæð um á lóð
inni. Að komu ak andi og gang andi 
um ferð breytt þannig að heim ilt 
verði að keyra frá Borg ar holts
braut frá vestri inn á lóð og frá 
lóð inn á Borg ar holts braut ina til 
aust urs. Lóð ar hafi hef ur heim
ild til að að laga land og kletta á 
norð ur lóð ar mörk um bæj ar lands 
og lóð ar inn ar nr. 15 að keyr andi 
og gang andi um ferð. Stærð bygg
ing ar reits, lóð ar og nýt ing ar hlut
fall helst óbreytt. Skipu lags nefnd 
sam þykkti að senda er ind ið í 
grennd ar kynn ingu. At huga semd ir 
þurfa að ber ast fyr ir 29. mars nk. 

Stefnu mót un í 
Kárs nes sókn

Opið hús verð ur sunnu dag inn 
13. mars nk. kl. 11:00 til 13:00 í 
Kópa vogs kirkju þar sem horft 
verð ur til fram tíð ar í Kárs nes sókn 
og leit að svara við þeirri spurn
ingu hvert söfn uð ur inn eigi að 
stefna á kom andi árum. Í des em
ber 2012 er  50 ára vígslu af mæli 
kirkj unn ar og það sama ár 60 ára 
af mæli Kárs nessafn að ar. Af því 
til efni er vilji til að jafnt starf sem
in sem ytri um gjörð in verði eins 
og best verð ur á kos ið. Dag skrá in 
hefst í kirkj unni með bók mennta
guðs þjón ustu.

Til laga að deiliskipu
lagi á Nón hæð

Bæj ar ráð tók fyr ir 3. mars sl. 
er indi frá stjórn íbúa sam tak anna 

Betri Nón hæð um skipu lag á Nón
hæð, sem vís að var til skipu lags
nefnd ar til úr vinnslu. Full trú ar 
meiri hlut ans lögðu fram eft ir far
andi bók un: ,,Meiri hluti bæj ar ráðs 
bend ir á að vinna við að al skipu lag 
er í gangi.  Að al skipu lag Kópa vogs 
verð ur mót að í sam starfi við íbúa 
bæj ar ins og út frá þeirra hags
mun um.” Bæj ar ráð vís ar er ind inu 
til skipu lags nefnd ar til úr vinnslu.

Gamli 
Kópa vogs bær inn

Ósk að hef ur ver ið eft ir vinnu
að stöðu á á gamla Kópa vogs býl
inu á Kópa vogs túni en bæj ar ráð 
sendi í jan ú ar mán uði er indi til 
sviðs stjóra um hverf is sviðs vegna 
er ind is varð andi beiðni um af not 
af Kóap vogs býl inu. Sviðs stjóri 
um hverf is sviðs legg ur til að er ind
inu verði hafn að. Bæj ar ráð sam
þykkti til lögu sviðs stjóra um hverf
is sviðs og hafn ar er ind inu.

Deilt um um sögn 
Hér aðs skjala safns 
Kópa vogs

Er indi barst frá mennta og 
menn ing ar mála ráðu neyt inu 16. 
febr ú ar sl. þar sem ósk að er  eft ir 
af stöðu sveit ar fé lags ins til at huga
semda frá hér aðs skjala verði Kópa
vogs og hér aðs skjala verði Ár nes
inga varð andi frum varp til nýrra 
laga um Þjóð skjala safn Ís lands. 
Bæj ar ráð vís ar er ind inu til bæj
ar rit ara og ósk ar eft ir til lögu að 
svari. Rann veig Ás geirs dótt ir, bæj
ar full trúi Kópa vogs list ans,  tók 
ekki þátt í af greiðslu máls ins. Það 
vek ur at hygli að ekki skuli leit að 
skýr inga hjá Hrafni Svein bjarn
ar syni hér aðs skjala verði áður en 
bæj ar rit ari er beð inn um svar.

Þjón ustu samn ing
ur við fatl að fólk í 
Kast ala gerði

Lögð hafa ver ið fram drög að 
þjón ustu samn ingi við Ás styrkt ar
fé lag um bú setu þjón ustu við fatl
að fólk í Kast ala gerði. Bæj ar ráð 
vís aði mál inu til fé lags mála ráðs 
til um sagn ar. Einnig var al mennt 
rætt um hæf ingu fyr ir fatl að fólk 
og hús næð is mál þess.

End ur skoð un 
vatns vernd ar

Á fundi sam vinnu nefnd ar um 
svæð is skipu lag lögðu full trú ar 
Sjálf stæð is flokks með stuðn ingi 
Fram sókn ar full trú ans fram bók
un þar sem seg ir m.a. að full trú ar 
Kópa vogs leggi sér staka áherslu 
á að flýta eins og kost ur er end
ur skoð un vatns vernd ar þar sem 
svo margt hangi á spýt unni eins 
og t.d. Þrí hnúka verk efn ið, nýt ing 
Blá fjalla fólk vangs og skipu lags mál 
sveit ar fé lag anna..

Sigl inga leið
ir á Skerja firði og 
um hverf is mál

Er indi hef ur borst hafn ar stjórn 
Kópa vogs frá Sigl inga stofn un 
varð andi fram tíð ar merk ing
ar á sigl inga leið um á Skerja firði. 
Hafn ar vörð ur, Júl í us Skúla son 
fór yfir merk ing ar á sligl ing leið
um á Skerja firði. Hafn ar stjórn fól 
hafn ar stjóra, hafn ar verði og for

manni nefnd ar inn ar að ganga frá 
sam komu lagi við Sigl inga stofn un 
vegna merk ing anna. Hafn ar stjórn 
hef ur falið bæj ar lög manni að rita 
bréf til Steypu stöðv ar inn ar Borg
ar með til greind um loka fresti á 
frá gangi á svæði því sem þeir 
voru á á hafn ar svæð inu. For svars
menn Borg ar hafa lýst því yfir að 
þeir muni leggja sig í líma við að 
skilja við svæð ið á sem best an 
hátt. Lögð var fram um hverf is
stefna Kópa vogs bæj ar og fagn ar
hHafn ar stjórn um hverf is stefn unni 
og sam þykk ir hana fyr ir sitt leyti.  
Hafn ar stjórn fel ur hafn ar verði 
að gera drög að um hverf is stefnu 
Kópa vogs hafna og leggja fyr ir 
nefnd ina.

Bíla stæði aust an 
lóð ar við Smiðju veg

Ósk að hef ur ver ið heim ild ar hjá 
skipu lags nefnd Kópa vogs bæj ar til 
að gera bíla stæði aust an við lóð 
Smiðju veg ar 48 – 50. Er indi lóð ar
hafa var lagt fram 1. febr ú ar sl. en 
í er ind inu er far ið fram á stækk un 
lóð ar til aust urs. Skipu lags nefnd 
sam þykkti að unn in verði til laga 
að breyttu deiliskipu lagi aust an 
lóða við Smiðju veg 4866. Í til lög
unni komi m.a. fram að koma, fyr
ir komu lag bíla stæða, lóða mörk, 
stíg ar, lagn ir og gróð ur. 

 

Grennd ar kynn ing 
vegna nýt ing ar rým is 
und ir ein býl is hús um

Grennd ar kynn ing vegna breyt
ing ar á deiliskipu lagi í ná grenni 
Kópa vogs bakka 24 fer fram 
vegna óveru legr ar breyt ing ar á 
deiliskipu lagi. Kynn ing in felst 
í því að skipu lags nefnd kynn ir 
ná grönn um sem tald ir eru geta 
átt hags muna að gæta, til lögu að 
breyt ingu og gef ur þeim kost á 
að tjá sig um hana inn an til skil
ins frest sem skal vera a.m.k. 
fjór ar vik ur. Al mennt er vís að í 
gild andi deiliskipu lag fyr ir Kópa
vogs tún. Vegna 2,53,0 m hæð
ar muna á götu og landi sunn an 
við Kópa vogs bakka 2 og 4 völdu 
lóð ar haf ar að reisa sökkla und ir 
hús un um í stað þess að vera með 
jarð vegspúða und ir þeim, eins og 
gert var á hús un um nr. 6, 8 og 
10 við Kópa vog bakka. Heim il uð 
hef ur ver ið nýt ing á hluta sökkul
rým is ins í hús inu nr. 4 en ekki í 
nr. 2. Um rædd breyt ing fel ur í sér 
heim ild lóð ar hafa til að nýta rým
ið und ir ein býl is hús un um fyr ir 
geymsl ur og íveru her bergi. Sam
an lagt flat ar mál hús anna eykst 
og þ.m. lóð ar nýt ing. Skrif leg ar 
at huga semd ir þurfa að skrif lega 
bæj ar skipu lagi Kópa vogs fyr ir 
föstu dag inn 18. mars nk.

Gospel nám skeið í 
Linda kirkju

Helg ina 11. 13. mars verð ur 
hald ið gospel nám skeið í Linda
kirkju í Kópa vogi. Nám skeið ið er 
opið öll um sem hafa áhuga á að 
syngja gospel. Kenn ari er Ósk ar 
Ein ars son, tón list ar stjóri Linda
kirkju, auk Fann y ar K. Tryggva
dótt ur og Hrann ar Svans dótt ur. 
Nám skeið inu lýk ur með stór tón
leik um í Linda kirkju sunnu dags
kvöld ið 13. mars kl. 20.00 þar 
sem þátt tak end ur á nám skeið inu 
munu syngja það sem þeir hafa 
lært á nám skeið inu. Gesta söngv
ari á tón leik un um er Regína Ósk 
Ósk ars dótt ir en hljóm sveit ina 
skipa Ósk ar Ein ars son, Jó hann 
Ás munds son á bassa og Brynjólf
ur Snorra son á tromm ur.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson



Ný lega var boð að til fund
ar með starfs fólki leik skól ana 
vegna þess að starfs fólk leik skól
anna í Kópa vogi hef ur þung ar 
áhyggj ur af fram tíð leik skól
anna. Mik ill nið ur skurð ur hef
ur átt sér stað og fyr ir liggj andi 
er meiri nið ur skurð ur í þess um 
mála flokki.

,,Við höf um áhyggj ur að veg ið 
sé að fag legu starfi og að starfs fólk 
leik skól anna sem er með lægst 
laun uða starfs fólki sveita fé lags ins 
hverfi frá störf um og sjái sér ekki 
fært að vinna við þær að stæð ur 

sem þeim er búið í leik skól um 
bæj ar ins. Einnig höfð um við hug 
á að leita svara um hver fram
tíð ar sýn bæj ar ins er og hvað er 
framund an í þess um mála flokki. 
Við send um öll um trún að ar mönn
um og stjórn end um í leik skól an
um fund ar boð, odd vit um stjórn
mála flokk ana, trún að ar mönn um 
starfs manna fé lags Kópa vogs og 
for mönn um for eldra fé laga og for
eldra ráða í leik skól un um,” seg ir 
Bryn dís Bald vins dótt ir, trún að ar
mað ur og deild ar stjóri í leik skól
an um Rjúpna hæð sem var með 

fram sögu ásamt Gerði Magn ús
dótt ur leik skóla kenn ara og deild
ar stjóri í leik skóla og Mörtu Dögg 
Sig urð ar dótt ur, for manns FL.

Fæst ir af odd vit um stjórn mála
flokk anna af boð uðu sig en hins 
veg ar sat um 70 manns fund
inn. Heil mik ið af vanga velt um 
og spurn ing um komu úr sal sem 
voru færð ar til bók ar. Það verð ur 
sent í vik unni til bæj ar stjórn ar 
ásamt nýju fund ar boði þar sem 
ósk að verð ur eft ir svör um við 
álykt un fund ar ins. Stefnt er að 
nýj um fundi 15. mars nk.
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Starfs menn leik skól anna í Kópa
vogi ugg andi um fram tíð þeirra

Situr þú uppi með húsfélagið?

Eignaumsjón sér um innheimtu og bókhald 
húsfélagsins, sækir um endurgreiðslu virðisaukaskatts 
og veitir ráðgjöf þegar vafa- og deilumál koma upp 
í húsfélögum. Oft getur skipt sköpum að hafa hlut- 
lausan aðila sem engra hagsmuna hefur að gæta. Það 
stuðlar að betri og hreinskiptnari samskiptum íbúa.

Við sjáum um húsfélagið þitt.

»

www.eignaumsjon.is

Tilboð fyrir örorku- og ellilífeyrisþega. 

Æfingakort í salinn. Verð: 2.950 kr.

Gildir frá kl. 08.00-16.00, mánudaga-föstudaga.

•    Bjartur og vel útbúinn æfingsalur.

•    Faglegt, rólegt og þægilegt umhverfi.

•    Hægt að panta leiðsögn hjá sjúkraþjálfara 

      í æfingasal.

•    Persónuleg þjónusta.

      Niðurgreiðsla frá stéttarfélögum.

Frekari upplýsingar á Klinik.is eða síma: 445-4404

Staðsetning: Bæjarlind 14-16  •  201 Kópavogur

BryndísBaldvinsdóttiríræðustóláfundinn.Ápallborði
vargertráðfyrirbæjarfulltrúum,enenginnlétsjásig.



Guð rún Ósk ars dótt ir 
hef ur alla tíð átt heima 
í Hrauntung unni í 
Kópa vogi. Hún gekk í 

Kópa vogs skóla, síð an lá leið in 
í Mennta skól ann í Kópa vogi og 
hún út skrif að ist það an á nátt
úru fræði braut í des em ber 2008. 
Ekk ert hik var á Guð rúnu með 
fram hald ið því hún hafði þeg ar 
haf ið nám á Hvann eyri í jan ú ar
mán uði 2009 í um hverf is deild, 
en þar er m.a. kennt um hverf
is skipu lag, natt úra og um hverfi 
auk skóg rækt ar og land græðslu. 
Guð rún seg ir að það hafi ver ið 
und an tekn ing að hleypa nem
anda inn í skól ann á miðj um 
vetri, en það hafð ist.

- Guð rún var spurð hvort það 
hafi lengi blund að í henni að fara í 
nám við Land bún að ar há skól ann á 
Hvann eyri, og hvort hvort hún hafi 
ver ið harð á kveð in í að fara þessa 
náms leið?

,,Ekki lengi, en ég hafði hins 
veg ar lengi haft áhuga á um hverf
is mál um en það var ekki fyrr en 
und ir lok in á mennta skóla göng
unni sem ég átt aði mig á því að 
mig lang aði að læra meira um 
um hverf is mál, gróð ur og fleira 

svo aðr ir skól ar voru alls ekki að 
keppa um at hygli mína þeg ar kom 
að ákvörð un um há skóla nám.

Ég hugsa að ég hafi ver ið und ir 
ein hverj um áhrif um frá mömmu 
minni sem er mik il sum ar blóma
kona og hef alltaf haft gam an af 
gróðri og gróð ur rækt. Móð ir mín 
Mar grét Rósa Gríms dótt ir er tann
rétt inga sér fræð ing ur og pabbi 
minn, Ósk ar Ara son, er hljóð mað
ur hjá RÚV. Ég á tvær yngri syst
ur en þær hafa ekki eins mik inn 
,,græn an” áhuga og ég, þær eru 
mik ið í tón list.

Það eru fimm mis mun andi 
braut ir á há skóla stigi á Hvann
eyri, þ.e. bú vís indi, hesta
mennska, um hverf is skipu lag, nátt
úru braut og síð an er skóg rækt og 
land græðsla. Ég valdi að leggja 
áherslu á land græðslu en þetta 
er þriggja ára nám til BSprófs. 
En ég hugsa að ég hafi alls ekki 
vit að af þessu námi upp á Hvann
eyri ef frænka mín hefði ekki ver
ið að kenna þar, og marga áfanga 
á þess ari braut sem ég er á. Ég 
hafði aldrei kom ið til Hvann eyr ar 
áður en ég fór þang að og sett
ist á skóla bekk og því síð ur gert 
mér grein fyr ir hversu ná lægt höf
uð borg ar svæð inu skól inn er, eða 

í um 80 km fjar lægð. Ég get því 
kom ið heim um helg ar í Kópa vog
inn, sem ég geri oft ast, og á því í 
raun heima á báð um stöð um. Ég 
leigi íbúð á Hvann eyri og er á bíl 
þannig að ég get skot ist í bæ inn 
en það gæti ég ekki nema að því 
að mamma styð ur mig heils hug ar 
i þessu og ég fæ að vera heima 
í Kópa vog in um þeg ar ég er ekki 
uppi í Borg ar firði.”

Námiðýmsumkostum
búið

,,Það eru ýms ir kost ir við að að 
stunda nám á Hvann eyri,” seg ir 
Guð rún. ,,Fá menn ið ger ir það að 
all ir þekkj ast og þú ert ekki að 
hverfa í ein hverju mann hafi. Það 
var ákaf lega vel tek ið á móti mér 
og þarna er mik ið og afar gott 
fé lags líf.”

- Hvern ig eru at vinnu mögu leik ar 
að loknu námi?

,,Ég tel þá vera góða og mér 
skilst að það sé sí vax andi þörf 
fyr ir fólk með sér þekk ingu á 
þessu sviði, það þarf að hugsa 
vel um land ið og stöðugt svo við 

get um not ið þess sem heil brigð 
vist kerfi veita okk ur. Mér finnst 
gam an í þessu námi en ég er hre
int ekki viss um hvað mig lang ar 
að gera að því loknu, hvort það 
verð ur hjá hinu op in bera, t.d. hjá 
Um hverf is stofn un eða sem kenn
ari eða í einka geir an um á græna 
svið inu, en þar leyn ast mý mörg 
tæki færi, og mörg enn þá vann nýtt 
eða jafn vel ónýtt. Ég gæti einnig 
hugs að mér að fara til Nor egs, þar 
eru mikl ir mögurleikar til fram
haldsnáms

Á þess um bráð um þrem ur 
árum sem ég hef ver ið á Hvann
eyri hef ég ver ið að fá vax andi 
áhuga á vist fræði og vist kerf is
fræði, því mig lang ar oft að vita 
hvern ig hlut irn ir ger ast þar en 
ekki bara að þeir ger ist af því að 
þeir hafa gert það öld um sam
an. Vist fræð in teng ist svo ógn ar 
mörgu í kring um okk ur.”

Ætlarekkiaðverðabóndi
- Færðu stund um spurn ingu um 

hvort þú ætl að ir að verða bóndi?
,,Nei, ekki oft, en það er kannski 

skilj an legt að spurt sé því skól inn 

hét lengi Bænda skól inn á Hvann
eyri. En eft ir að þess ar nýju braut
ir komu inn hef ur þetta breyst, 
þetta er orðið mun breið ara svið 
og náms val meira. En það er ákaf
lega skemmti legt hvað þarna er 
hald ið í marg ar gaml ar hefð ir, en 
er á sama tíma er skól inn ákaf lega 
nú tíma vænn. Mér finnst gam an 
að um gang ast skepn ur og fór í 
sveit þeg ar ég var yngri norð ur í 
Skaga fjörð en þar er líka stund
uð skóg rækt. Ég veit það af kynn
um mín um við það fólk sem er í 
bú fræði og bú vís ind um að það er 
miklu meira en að segja það að 
fara í bú skap.”

- Hvað ger ir þú í frí stund um 
þeg ar þær gef ast?

,,Ég er að æfa kara te með 
Breiða blik flest ar helg ar og þjálf
ar inn þar er einnig að þjálfa i á 
Akra nesi. Ég fer því stund um á 
virk um dög um nið ur á Akra
nes til þess að æfa kara te. Það 
er ekki svo að mig langi að gera 
eitt hvað þver öf ugt við það sem 
marg ir aðr ir hafa áhuga á, en 
þetta hef ur bara æxl ast þannig,” 
seg ir Guð rún Ósk ars dótt ir.
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Áhugiávistfræðiogvistkerfisfræði
hefurfariðvaxandimeðárunum

GuðrúnÓskarsdóttir.

KópavogsbúinnGuðrúnÓskarsdóttirstundarnámáHvanneyri



Þór ar inn Björns son hef ur ver
ið fasta gest ur í Sund laug Kópa
vogs í tæp 19 ár og sund lauga
vörð ur þar í 4 ár. Hann þekk ir 
því stað inn vel. Hann seg ir að 
það hafi tek ið óra tíma að klára 
þessa sund laug ar bygg ingu en 
vor ið 2008 var því lok ið. Þarna 
eru tvær inni sund laug ar, önn ur 
25 metra laug og hin 10 metra 
barna laug, 50 metra útisund
laug og góð ir pott ar, gufu bað og 
renni braut ir.

,,Það er gam an að vinna á þess
um stað og hér líð ur fólki vel. 
Hér mynd ast mjög not ar legt and
rúms loft, all ir jafn ir, um ræðu efn
ið allt milli him ins og jarð ar, all
taf eitt hvað gott og spenn andi í 
loft inu,” seg ir Þór ar inn. ,,Hér er 
sjálf sprott in aka dem ía lífs ins og 
vatns ins, magn að og gott sam fé
lag enda er töfra mátt ur vatns ins 
gulls ígildi. Ís lensk ar sund laug ar 
eru heilsu brunn ar, bæta and legt 
og lík am legt líf manna und an tekn
inga laust enda spara sund lauga
gest ir sér lyf, lækna og sjúkra hús
leg ur. Sund laug in er galdra tæki og 
vatn ið hef ur töfra mátt sem get ur 
líkn að þjáð um og þreytt um Árið 
2009 komu í sund laug ina um 500 
þús und gest ir. Þeir komu úr öll
um átt um og eru á aldr in um frá 
nokkra mán aða göml um unga
börn um til öld unga.

Elsti fasta gest ur inn er Jón minn 
Stranda mað ur, lít ill karl á tí ræð
is aldri, bros andi og alltaf í góðu 
skapi og er að halda sér í formi. 
Hér við sund laug ina starfar fjöld
inn all ur af góðu fólki, en flott ast
ur er Arn ar sund kenn ari þeg ar 
hann er að kenna litl um börn um. 
Þar fer lista mað ur. Svo er það hún 
Mar grét sem leið ir eldri borg ara í 
vatns leik fimi.”

Þór ar inn seg ir að skömmu eft ir 
ára mót in hafi sund laug ar menn 
feng ið gesti í heim sókn sem báru 
kald ar kveðj ur frá bæj ar stjórn 
Kópa vogs, er ind ið var að skera 
nið ur og loka, segja upp samn ing
um við starfs menn, lækka laun in 
sem voru fyr ir á hung ur mörk um. 
Opn un ar tím inn er stytt ur, hætt 
að bjóða gest um kaffi sopa en síð
ast en ekki síst að heimta af eldri 
borg ur um gjald fyr ir það að fara í 
sund. Þór ar inn seg ir eldri borg ara 
haft frítt í sund í ára tugi.

Bæjarstjórnskilurekki
sitthlutverk

,,Það hafa glæpa menn náð á 
rústa sam fé lag inu en bæj ar stjórn 
Kópa vogs skil ur ekki sitt hlut verk 
í tengsl um við það. Hér á að opna 
en ekki loka enda á góð póli tík að 
snú ast um ham ingju manns ins og 
ann að ekki.”

- Þú seg ist hafa heyrt að bæj ar-
stjórn Kópa vogs hafi áhyggj ur af 
fækk un sund laug ar gesta í Kópa-
vogi. Hef ur þú orð ið þess var 
sjálf ur?

,,Ég veit að fjöldi gesta hef ur 
flutt sig í aðr ar sund laug ar. Það 
er mest fólk af eldri kyn slóð inni. 
Gest ir í sund laug um Kópa vogs 
sem eru 70 ára og eldri borga 
að gangs eyri en ekki í sund laug
um í öðr um bæj ar fé lög um. Fjöldi 
sund lauga gesta mót mælti þess ari 
að för skrif lega til bæj ar stjórn ar en 
þeim mót mæl um var stung ið und
ir stól. Þetta er slæm stjórn sýsla 
sem þarf að bæta,” seg ir Þór ar inn 
Björns son, sem býr í Trönu hjalla í 
Kópa vogi.

Alltniðurí31,25krónur
fyrirhvertskipti

Þó ekki sé leng ur frítt í sund 

fyr ir eldri borg ara get ur það hins 
veg ar ver ið ódýrt að sækja sund 
ef skyn sam lega er að mál um stað
ið. Ef eldri borg ari sem fer í sund 
5 sinn um í viku í 48 vik ur á ári 
og kaup ir ár skort á 7.500 krón ur 
leggst hver ferð á 31,25 krón ur. 
Ef sá sem borg ar fullt gjald fer 
jafn oft í sund og kaup ir ár skort 

á 24.000 krón ur leggst hver ferð á 
100 krón ur en fullt, ein stakt gjald, 
er 450 krón ur. Þeir sem sækja 
sund laug ar óreglu lega kaupa flest
ir kort. Þannig leggst hver ferð 
fyr ir full borg andi sund lauga gest 
sem kaup ir 60 punkta kort á 208 
krón ur, eða 46% af slátt ur.

5KópavogsblaðiðMARS 2011

SundlauginíKópavogi
erakademíavatnsins
-segirÞórarinnBjörnsson

ÞórarinnBjörnssonviðeinnmargrapottaíSundlaugKópavogs.

Theó dóra Þor steins dótt ir sagði 
ný lega frá áhuga verðu verk efni 
sem hún hef ur ver ið að vinna 
að og lýt ur að hags mun um fyr
ir tækja í Kópa vogi. Í grein inni 
lýsti hún áhyggj um sín um af því 
að bæj ar yf ir völd hafi ákveð ið að 
hækka fast eigna gjöld á at vinnu
hús næði og að þau yrðu 50% 
hærri í Kópa vogi en í Reykja vík. 

Haf steinn Karls son bæj ar
full trúi seg ir að það sé hon um 
mik ið ánægju efni að upp lýsa að 
hér er um mik inn mis skiln ing að 
ræða, slík ur mun ur er fjarri sanni. 
Fast eigna gjöld á at vinnu hús
næði í Kópa vogi lækka al mennt 
á milli ára og eru auk þess svip
uð og í t.d. Reykja vík og Hafn ar
firði. Álagn ing fast eigna skatta er 
ná kvæm lega eins í öll um þess um 
sveit ar fé lög um eða 1,65% af fast
eigna mati. Lóð ar leiga, frá veitu
gjald og vatns gjald eru hins veg ar 
reikn uð á ólík an hátt og vegna 
þess eru fast eigna gjöld in mis mun
andi á milli sveit ar fé laga. Mun
ur inn er hins veg ar í lang flest um 
til fell um óveru leg ur, í sum um til
fell um eru þau lægst í Kópa vogi 
og í öðr um hæst en mun ur inn er í 
mesta lagi örfá pró sentu stig.

Haf steinn seg ir Theó dóru 
byggja upp lýs ing ar sín ar úr grein 
Gunn ars Birg is son ar bæj ar full
trúa sem birt ist fyr ir nokkru en 
þar hafi slæð st inn vond ar vill ur 
sem skekkja nið ur stöð una veru
lega, Kópa vogi í óhag.

,,Ég vona að þessi mis skiln ing
ur sé hér með leið rétt ur,” seg ir 
Haf steinn. Það er keppi kefli okk
ar allra sem sitj um í bæj ar stjórn 
að hér bygg ist upp fjöl breytt og 
gott at vinnu líf. Nú er að taka til 
starfa nýtt menn ing ar og þró un
ar ráð hér í Kópa vogi og eitt af 
verk efn um þess er að stuðla að 
fjöl breytni og einnig ný sköp un í 
at vinnu rekstri hér í bæ. Til þess 
að svo megi verða verð ur Kópa

vog ur að vera eft ir sókn ar verð
ur stað ur fyr ir fyr ir tæki. Ég fagna 
frum kvæði Theó dóru um stofn
un hags muna sam taka fyr ir tækja 
í Kópa vogi sem er ætl að að efla 
fyr ir tæk in sem hér eru og laða 
önn ur til bæj ar ins.”

HafsteinnKarlssonbæjarfulltrúi.

Misskilningur
leiðréttur
-fasteignagjöldáatvinnuhúsnæði
svipuðáhöfuðborgarsvæðinu
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A F  H Á L S I N U M

Ný lok ið er sýn ingu um Sig fús 
Hall dórs son tón skáld í Tón list ar
safni Ís lands í Kópa vogi. Að sókn á 
sýn ing una var mjög góð og marg
ir komu til að rifja upp kynni sín 
af lista mann in um. Sýn ing in stóð í 
sjö mán uði. Nú er unn ið að und ir
bú ingu næstu sýn ing ar sem verð
ur um Svein björn Svein björns son 
pí anó leik ara, kenn ara og tón
skáld, höf und Þjóð söngs ins, og 
verð ur hún opn uð nk. laug ar dag. 

Safn inu hafa borist fjölda muna 
úr búi Svein björns, en af kom end
ur hans í Kanada af hentu Tón list
ar safni Ís lands þá til varð veislu. 
Guð rún Helga Stef áns dótt ir, meist
ara nemi í menn ing ar stjórn un hef
ur yf ir um sjón með upp setn ingu 

sýn ing ar inn ar.
Tón leik ar verða haldn ir í Linda

kirkju sunnu dag inn 27. mars kl. 
16.00 í tengsl um við opn un sýn
ing ar inn ar í Tón list ar safni Ís lands 
þar sem Karla kór inn Þrest ir und ir 
stjórn Jóns Krist ins Cor tez og ein
söngv ar arn ir Val gerð ur G. Guðna
dótt ir, Garð ar Thór Cortes og Ei rík
ur Hreinn Helga son munu flytja lög 
eft ir Svein björn Svein björns son. 
Pí anó leik ari er Krystyna Cortes. 
Bjarki Svein björns son, dokt or í 
tón vís ind um og for stöðu mað
ur Tón list ar safns Ís lands, verð ur 
leið sögu mað ur á tón leik un um, en 
hann mun kynna tón skáld ið og 
verk hans, og einnig lög in sem flutt 
verða á tón leik un um.

GuðrúnHelgaStefánsdóttirviðpíanósemvaríeiguSveinbjörnsog
erásýningunnieneríeiguþjóðminjasafnsins.

SýningumSveinbjörn
Sveinbjörnssonopnuð

Björn Thorodd sen & Stór sveit Reykja vík ur held
ur tón leika í Saln um sunnu dag inn 13. mars nk., og 
er að gang ur ókeyp is. Í til efni tón leik anna kem ur 
kanadíski stjórn and inn Dr. Ric hard Gill is og stjórn
ar sveit inni. 

Ný lega kom út í Kanada disk ur með tón list Björns 
sem út sett hef ur ver ið af Dr. Gill is. Disk ur inn hef ur 
feng ið mjög góð ar við tök ur í Kanada og  hlaut m.a. 
fjór ar  stjörn ur af  fimm í stærsta dag blaði í Winnipeg. 
Tón list in sem flutt verð ur á tón leik un um er fjöl breitt, 
þjóð lög, jazz, blús, funk, surf og stand ard ar. Tón list
ina hef ur Björn sett sam an en Gill is út sett fyr ir stór
sveit. Björn Thorodd sen, sem býr í Kópa vogi, hef ur 
ver ið at kvæða mik ill í ís lensku tón list ar lífi und an far in 
30 ár en á síð ustu árum töl vert starf að í út lönd um 

og leik ið með mörg
um heims þekkt um 
t ó n  l i s t  a r  m ö n n 
um ásamt því að 
vera í for svari fyr ir  
ís lensku hljóm sveit
inni Guit ar Islancio. 
Stór sveit Reykja
vík ur er löngu búin 
að sanna til veru rétt 
sinn og er skip uð 
mörg um af okk ar 
allra bestu hljóð færa leik ur um. Á liðn um árum hef ur 
sveit in feng ið til liðs við sig  stjórend ur og ein leik ara 
sem marg ir hverj ir eru með þeim fremstu í heim in um 
í dag m.a. Greg Hop k ins og Bob Mintz er. Sér stak ur 
gest ur á tón leik un um verð ur Eg ill Ólafs son.

StórtónleikaríSalnumumnæstuhelgi

Björn Thoroddsen og félagi í
,,réttumgír.”

Mynd in í Kópa vogs blað inu 
í jan ú ar 2011 var tek in við iðn
kynn ingu þ.e. kynn ingu á ís lensk
um iðn aði á Degi iðn að ar ins í 
Kópa vogi 28. jan ú ar 1977, en það 
ár var nefnt ,,Ár iðn að ar ins” af 
hags muna að il um. Þá voru haldn
ar iðn kynn ing ar í Þing hóls skóla 
og Víg hóla skóla er nem end ur 
stóðu að og ráð stefna í Fé lags
heim ili Kópa vogs. 

Sér stök und ir bún ings nefnd dags
ins var skip uð af bæj ar ráði Kópa
vogs og var for mað ur henn ar Bragi 
Michaels son og fram kvæmda
stjóri Sig ur laug Guð munds dótt ir. 
Á mynd inni eru f.v. Ólaf ur Jóns
son bæj ar full trúi, Bragi Hann es son 
banka stjóri Iðn að ar bank ans og 
síð ar for stjóri Iðn lána sjóðs, Sig urð

ur Krist ins son mál ari og for mað ur 
Lands sam bands iðn að ar manna, 
Jón Þór Hann es son, Þór leif ur Jóns
son fram kvæmda stjóri Lands sam
bands iðn að ar manna og Anna 
Jóns dótt ir full trúi Al þýðu banda
lags ins í nefnd inni.

Mynd in í Kópa vogs blað inu í 
des em ber 2010 mun vera af vígslu 
brú ar inn ar yfir Ný býla veg hinn 7. 
júlí 1969 sem sam kvæmt blöð um 
árið 1969 var ,,hin fyrsta á þurru 
landi hér lend is.” Þá klippti Helga 
Ár manns dótt ir á græn an borða (í 
lit Kópa vogs kaup stað ar) og mann
fjöldi gekk yfir brúna, í far ar broddi 
Ingólf ur Jóns son sam göngu mála
ráð herra, Brynjólf ur Ing ólfs son 
ráðu neyt is stjóri, Sig urð ur Jó hanns
son vega mála stjóri og Sig urð ur 

Grét ar Guð munds son for mað ur 
bygg ing ar nefnd ar. Sig urð ur Grét ar 
er fimmti frá vinstri á á mynd inni 
og Ingólf ur Jóns son er með hatt, 
sem hann gekk æv in lega með.

Enn leit um við því svara, og ein
nig á þeirri mynd sem nú birt ist og 
virð ist vera frá ein hverj um fundi. 
Hverj ir eru þarna að funda, af 
hvaða til efni og hvenær? All ar upp
lýs ing ar eru vel þegn ar, smá ar sem 
stór ar, vin sam lega kom ið þeim 
upp lýs ing um sem þið búið yfir á 
fram færi við Hrafn Svein bjarn ar son 
hér aðs skjala vörð á Hér aðs skjala
safni Kópa vogs að Hamra borg 1. 
Líta má við hjá Hrafni á skrif stof
unni, hringja í hann í síma 5444710 
eða senda hon um tölvu póst á net
fang ið hrafns@kopa vog ur.is 

Hver? Hvar? Hvenær?

TónlistarsafnÍslands:

-aðgangurókeypis

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Yvonne Dorothea TixSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason



Í ár set ur leik fé lag Mennta skól
ans í Kópa vogi upp út færslu af 
ein um af fræg ustu söng leikj um 
okk ar tíma, Mamma Mia. Söng
leik ur inn er upp runa lega sam
inn af Catherine John son við 
tón list ABBA og var frum sýnd ur 
á West End 1999 þar sem hann 
gerði væg ast sagt allt vit laust og 
eru sýn ing ar enn í full um gangi. 
Ekki leið á löngu þar til Mamma 
Mia æðið dreifði sér um heim
inn og hef ur söng leik ur inn sleg
ið í gegn hvar vetna sem hann 
er sett ur upp. Þá muna flest ir 
ef laust eft ir bíó mynd inni sem 
gerð var eft ir söng leikn um, en 
hún er ein sú vin sælasta sem 
sýnd hef ur ver ið á land inu.

Mamma Mia seg ir frá mæðg
un um Donnu og Sophie. Donna 
hef ur alið Sophie upp ein á grískri 
eyju frá blautu barns beini og 
aldrei sagt henni hver fað ir henn
ar er. Nú þeg ar Sophie ætl ar að 
gifta sig ákveð ur hún að leysa 
gát una um fað erni sitt og bíð ur 
þeim þrem ur sem koma til greina 
sam kvæmt gam alli dag bók móð ur 
henn ar í brúð kaup ið að Donnu 
óaðspurðri. Upp hefst þá mik ið 
drama sem að sjálfs sögðu er grát
bros legt og spreng hlægi legt allt 
í senn, með an þær mæðg ur gera 
upp for tíð ina í eitt sinn fyir öll. 

Út færsla Mennta skól ans í Kópa

vogi verð ur frum sýnd 2. apr íl nk. í 
hús næði Leik fé lags Kópa vogs við 
Funa lind 2 í leik stjórn Kol brún ar 
Bjart ar Sig fús dótt ur.

Kol brún út skrif að ist úr fræði 
og fram kvæmd við leik list ar deild 
Lista há skól ans 2008 og hef ur sett 
upp fjöl marg ar sýn ing ar síð an, 
með an ann ars Lyk il inn að jól un

um hjá Leik fé lagi Ak ur eyr ar 2009, 
Aladd ín og Harry Pott er söng leik
inn hjá Mennta skól an um við Sund 
2008 og 2009 og GaldraLoft hjá 
Leik fé lagi Hvera gerð is 2010.
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NemendurMKsýnaMammaMia

NemendurMKæfaatriðiúrMammaMia.

Það fer ekki milli mála þeg ar 
blóð banka bíll inn er stað sett ur 
ein hvers stað ar, stór bíll og eld
rauð ur á lit inn. Hann var fyr ir 
skömmu fyr ir fram an Turn inn 
á Smára torgi að beiðni starfs
manna end ur skoð un ar fyr ir tæk
is ins Deloitte, sem er þar uppi á 
hæð um. Fjöldi manns dreif sig 
út til að skrá sig, láta taka blóð
sýni til að kanna hvort það væri 
hæf ur blóð gjafi. 

Þeg ar kom ið er í fyrsta skipti er 
far ið yfir heilsu fars sögu, mæld

ur blóð þrýst ing ur og púls en 
við fyrstu komu er ein ung is tek
in blóð sýni vegna blóð flokk un ar, 
veiru skimun ar og járn birgða mæl
ing ar. Ef nið ur stöð ur blóð rann
sókna er í lagi má koma eft ir 14 
daga og gefa blóð en tekn ir eru 
450 ml. Flest ir Ís lend ing ar eru í 
Oblóð flokki, eða 54%, en fæst ir í 
ABblóð flokki, eða 2,5%.

Til að mæta þörf um sam fé lags
ins þarf Blóð bank inn um 16.000 
blóð gjafa á ári, eða um 70 blóð
gjafa hvern virk an dag.

Þau vinna bæði í Turninum og voru bæði að koma í fyrsta skipti.
KonanvinstrameginvinnurhjáDeloitteenmaðurinnhægramegin
hjáArcticaFinance.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod.is

Tekið verður við umsóknum um sumarstörf 
hjá Kópavogsbæ frá 12. mars – 4. apríl 2011

Umsóknir og upplýsingar um störfin er að finna á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www. kopavogur.is

• Ráðningartími í flest störfin er 7-8 vikur fyrir 18 ára og eldri 
en rúmar 5 vikur fyrir 17 ára.

• Ekki verður tekið við umsóknum eftir að 
umsóknarfresti lýkur, þ.e. 4. apríl.

• Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi eigi 
lögheimili í Kópavogi.

• Takmarkaður fjöldi starfa er í boði. 

www.kopavogur.is

Sumarstörf

Fjöldimannskom
íblóðbankabílinn
áSmáratorgi
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Sig ríð ur Dag björt Ás geirs dótt
ir, tví tug Kópa vogs búi, var fyr ir 
skömmu kjör in Ung frú Reykja
vík, en alls tóku 20 stúlk ur þátt 
í keppn inni. Í 3. sæti varð einnig 
stúlka úr Kópa vogi, Hjör dís Hjör
leifs dótt ir. Sig ríð ur Dag björt 
hef ur búið í Kópa vogi frá 10 ára 
aldri, út skrif ast af við skipta fræði
braut frá Versl un ar skóla Ís lands í 
vor og  ætl ar í út skrift ar ferða lag 
að því loknu og stefn ir að námi í 
lög fræði á kom andi hausti.

Hjör dís Hjör leifs dótt ir hef
ur alla tíð búið í Kópa vogi. Hún 
út skrif að ist af fé lags fræði braut frá 
Mennta skól an um í Kópa vogi um 
síð ustu ára mót og dreif sig svo á 
vinnu mark að inn, er gjald keri hjá 
Ís lands pósti, þjónn á Grand Hót
eli, er að kenna sam kvæm is dansa 
auk þess að vera að læra nagla
snyrt ingu.

Þær stöll ur segj ast hlakka til að 
taka þátt í keppn inni Ung frú Ís land 
í lok maí mán að ar, gam an verði að 
hitta nýj ar stúlk ur af lands byggð

inni í þeirri keppni. Reynsl an sem 
þær hafi öðl ast með þátt tök unni 
hafi ver ið ómet an leg, sjálfs traust
ið hafi styrkst. En hvað við taki í 

sum ar fari kannski svo lít ið eft ir 
því hvern ig gangi í keppn inni um 
tit il inn Ung frú Ís land.

FegurstufljóðiníKópavogi!

Sigríður Dagbjört Ásgeirsdóttir og Hjördís Hjörleifsdóttir, fegurðar
dísirnarúrKópavogi,afslappaðarnokkrumdögumeftirkeppnina.

Að al fund ur Hjálp ar sveit ar 
skáta í Kópa vogi og var hann 
hald inn í hús næði sveit ar inn ar 
fyr ir skömmu með þeim hætti 
að bíla geymslu var breytt í 
fund ar sal með góð um stuðn
ingi Skáta fé lags ins Kópa sem 
lán aði sveit inni þau borð sem 
upp á vant aði til að gera sal inn 
boð leg an. 

Kaffi veit ing ar í hléi voru born
ar fram á dúk uð um vélsleða
vagni. Þeg ar að al fund ur var 
ný haf inn kom úta kalls boð un 
vegna rekalds á floti í Skerja
firði. Báta flokk ur fór þeg ar á sjó
inn og tók sex mín út ur að sjó
setja björg un ar bát sveit ar inn ar. 
Ör stutt hlé var gert á að al fund
ar störf um en fljót lega kom í ljós 
að eng in hætta var á ferð um og 

gátu fund ar höld hald ið áfram.   
Á fund in um skrif uðu 19 nýir 

fé lag ar und ir eið staf sveit ar inn
ar og er und ir rit un in stað fest ing 
á að þeir eru nú full gild ir fé lag
ar á út kalls skrá. Ný lið ar þurfa 
fyrst að ljúka 18 mán aða þjálf un 
þar sem áhersla er lögð á ferða
mennsku við erf ið ar að stæð ur, 
leit ar tækni og fyrstu hjálp. Á 
fund in um fór einnig fram form
leg af hend ing á tveim ur nýj um 
vélsleð um til vélsleða flokks ins, 
en tveir eldri sleð ar sveit ar inn ar 
eru komn ir í sölu ferli.    

Hjálp ar sveit skáta Kópa vogi 
hef ur í dag yfir að ráða góð um 
tækja bún aði og hef ur vel þjálf
að an hóp á út kalls skrá. For mað
ur HSSK er Íris Mar els dótt ir.

GlæsilegurnýliðahópurHSSK.

Nýirfélagartilstarfa
íHjálparsveitskáta
Kópavogi

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

Er ekki kominn tími til að klippa?

- út kall á miðj um að al fundi

Skát ar í skáta fé lag inu Kóp
um hófu Góð verka vik una með 
stæl þeg ar þeir gengu til styrkt
ar skát um í Suð urAfr íku sunnu
dag inn 20. febr ú ar sl. Alls safn
að ist um 200 þús und krón ur 
sem sam svar ar um það bil 250 
fer metra flöt fyr ir skáta í Suð ur 
Afr íku. Kóp arn ir eru að safna 
fyr ir skáta í Mpuma langa í Suð
urAfr íku en þar er fé lag sem 
heit ir Nangu Thina sem þýsk ir 
skát ar stofn uðu 1998, en þetta 
fé lag hef ur gert það mögu legt 
fyr ir mörg efna minni börn að 
taka þátt í skáta starfi. Skáta fé
lag ið Kóp ar er kom ið í sam starf 
við þetta fé lag.

Í Mpuma langa á að fara að 
byggja skáta og úti lífsmið stöð og 
er ver ið að safna fyr ir pen ing um 
til að búa til tjald stæði. Fer met
er inn kost ar 5 evr ur og er mark
mið ið að safna und ir nokk ur tjöld. 
Ætl un in er svo í fram tíð inni að 
skát ar úr Kóp um fari til Suð urAfr
íku og tjaldi á sjálfri flöt inni.

Á Góð gerð ar vik unni gengu 
nokkr ir skát ar frá skáta skál an um 
Þristi sem er u.þ.b. 40 km gang ur. 

Við skáta skál ann Hvell við El liða
ár vatn bætt ust svo fleiri í hóp inn 
og þeir yngstu sam ein uð ust svo 
hópn um við Sala laug. Hóp ur inn 
gekk svo það an að skáta heim il inu 
þar sem all ir fengu kakó og kex. 
Alls tóku tæp lega 70 krakk ar þátt 

og marg ir for eldr ar og systk ini 
gengu með. Bíll frá Hjálp ar sveit 
skáta í Kópa vogi fylgdi göng unni 
alla leið og var það mik ill stuðn
ing ur við þá skáta sem gengu 
lengst. Ætl un in er gera áheita
göng una að ár leg um við burði.

SkátaríKópumíKópavogi
styrkjasuðurafrískaskáta

HlutigöngugarpannaíupphafiGóðgerðarvikunnar.

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
www.borgarblod.is
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Sköp un ar dag ur fé lags mið
stöðv anna í Kópa vogi var ný lega 
hald inn. Nem end ur reyndu með 
sér í smá sagna gerð, mynd list, 
fata hönn un, ljós mynd un, stutt
mynda gerð og ljóða gerð.

Í fata hönn un sigr uðu kepp
end ur frá fé lags mið stöð inni Igló 
í Snæ lands skóla, í ljós mynd un 
krakk ar frá Jemen í Linda skóla, 
í stutt mynda gerð frá Kúl unni í 

Hörðu valla skóla, í mynd list frá 
Igló í Snæ lands skóla, í ljóða
gerð frá Igló í Snæ lands skóla 
og í smá sagna gerð frá Igló í 
Snæ lands skóla.

Heild ar úr slit urðu þau að þátt
tak end ur frá fé lags mið stöð inni 
Igló í Snæ lands skóla sigr uðu, 
Jemen í Linda skóla varð í 2. 
sæti og Ekkó frá Kárs nes skóla 
í 3. sæti.

SólveiguogSuzönnufráfélagsmiðstöðinniPegasusíÁlfhólsskólavar
greinilegaskemmtumleiðogþærtókuþáttímyndlistakeppninni.

Sköpunardagur

MINNI HRUKKUR
Í KRINGUM AUGUN?

Frískar og endurnærir á áhrifa -
ríkan hátt, dregur úr þreytu-
merkjum og hrukkum í kringum 
augun. Inniheldur Q10 leyndar-
málið sem  finnst náttúru lega í 
húðinni og vinnur gegn hrukkum.

NIVEA Q10 ANTI-WRINKLE 
AUGNROLLER

NÝTT!

Söng keppni Mennta skól ans í Kópa vogi fór fram 
16. febr ú ar sl. í Saln um í Kópa vogi. Marg ir frá bær
ir söngv ar ar tóku þátt og er ljóst að fram tíð in er 
björt hjá MK á vængj um söngs ins. 

Regína Ósk, Her bert Guð munds son og Krist mund
ur Axel voru í dóm nefnd inni. Í 3. sæti urðu þau El ísa
bet Metta og Ró bert Freyr með lag ið Þú og ég eft ir 
Ró bert Frey. Í 2. sæti voru þær Jón ína og Ólöf sem 
tóku Black Hor se með glæsi brag.

Krist ín Svava Sig urð ar dótt ir vann með lag ið Pric

etag en rödd henn ar þyk ir minna á Duf fy og Al an is 
Morri sette, dimm og flott. Úr slita keppn in fer fram á 
Ak ur eyri laug ar dag inn 9. apr íl nk.

KristínSvavasigraði
meðlaginu,,Pricetag”

Söng keppni MK:

Sigurvegarinn,KristínSvavaSigurðardóttir.
ElísabetMettaogRóbertFreyrlentuí3.sæti.
Héreruþauásviðiískólanum.
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Ljóð mán að ar ins:

Skáldinábókasafninu Fyrstu þrír riðl arn ir af Skóla
hreysti MS 2011 fóru fram 3. 
mars sl. í íþrótta húsi Breiða bliks 
í Smár an um í Kópa vogi. Um 3000 
stuðn ings menn og áhorf end ur 
komu til að styðja sína  skóla og 
var mik il stemn ing í hús inu. Í 2. 
riðli voru skól ar frá Kópa vogi, 
Garða bæ, Álfta nesi, Mos fells bæ 
og Kjal ar nesi en Linda skóli hafði 
þar tit il að verja. 

Linda skóli og Lága fells skóli 
háðu harða bar áttu um sig ur sæt
ið og í síð ustu grein inni, hraða
þraut, náði Linda skóli sigri með 
65 stig. Lága fells skóli varð í öðru 
sæti með 58 stig og Garða skóli í 
þriðja sæti með 50,5 stig.

Val garð Reyn ards son úr Linda
skóla setti Ís lands met í úr slit um 
í Skóla heysti MS 2010 og tók þar 
81 dýfu. Hann sló nú eig ið met 
og tók alls 83 dýf ur. Val garð æfir 
einnig fim leika með Gerplu sem 
ör ugg lega hef ur hjálp að hon um 
mik ið. Tíu riðl ar eru í Skóla hreysti 
MS og sig ur lið hvers rið ils kemst 
áfram í úr slit sem verða 28. apr íl 
nk. í beinni út send ingu frá Laug ar
dals höll. Tvö upp bót ar lið kom ast 
einnig í úr slit sem eru með best an 
ár ang ur af þeim lið um sem enda  í 
2. sæti en 12 lið keppa til úr slita.

LindaskóliíúrslitSkólahreysti

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

Gæsluvellir
í Kópavogi

Frá og með 16. mars

Fram til vors, jafn vel leng ur, 
munu birt ast hér ljóð mán að
ar ins í Kópa vogs blað inu eft ir 
ein hvern af fé lög um í Rit lista
klúbbi Kópa vogs. 

Á vað ið ríð ur Ey þór Rafn Giss
ur ar son, fædd ur í Reykja vík en 
ólst upp í Kópa vogi. Hann lauk 
stúd ents prófi frá mála deild MK 
1982 og B.Ed. prófi frá Kenn
ara há skóla Ís lands 1989.  Ey þór 
hef ur gef ið út þrjár ljóða bæk ur 
sem heita Hvítu ský sem kom út 
1994, Öld ur 1997 og Raf 2003). 
Ljóð ið Vor jafn dæg ur úr Raf 
var not að í sjúkra prófi í sam
ræmdu prófi í ís lensku fyr ir 10. 
bekk 2004. Ey þór birti mörg af 
ljóð um sín um í Les bók Morg un
blaðs ins þeg ar Gísli Sig urðs son 
var rit stjóri henn ar. Ey þór hef ur 
und an far in ár ver ið virk ur fé lagi 
í Rit list ar hópi Kópa vogs og vet
ur inn 2006 til 2007 var hann for
mað ur þess fé lags skap ar.

Ljóð ið ,,Skáld in á bóka safn
inu” er um það að Ey þór Rafn 
fór stund um á Bóka safn Kópa
vogs hérna áður fyrr að lesa 
blöð in og þá sát um þeir Jón 
úr Vör stund um við sitt hvorn 
borð end ann að lesa dag blöð in.

EyþórRafnGissurarson.

Sigurvegarar.
Fv.IngunnJónasdóttir,

KonnýLáraBirgisdóttir,
ValgarðReynaldssonog

ViktorFranJónsson.

ValgarðReynardssonsettiÍslandsmetídýfum,tók83dýfur.

Á efnisskrá verða lög eftir Óskar Einarsson, Áslaugu Helgu og 
gamlir Gospelsálmar í bland við lög eftir þekkta 20. aldar höfunda 

Gospeltónlistar 

Miðaverð kr. 
1.000.-

Frítt fyrir 14 ára og yngri
(Allur ágóði rennur í flygilsjóð Lindakirkju)

lindakirkja.is

Óskar Einarsson

Áslaug Helga

Kór Lindakirkju 

Skáld in á bóka safn inu

Í enda laus um bóka hill um
á eft ir mið degi
sitja tveir Kópa vogs bú ar
við sitt hvorn borð end ann
og lesa blöð in
ann ar í ljós brún um ryk frakka 
með hatt 
og göngustaf sér við hlið
hinn í gauðrifn um galla bux um
svo ber hnén blasa við
báð ir með skálda fák inn 
Pegasus
á flugi í huga sér.
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Grjótkastúrfortíðinni
Nýr meiri hluti tók við völd um í 

Kópa vogi á sum ar mán uð um síð
asta árs. Í upp hafi var alltaf lagt 
upp með að meiri hluti Sam fylk
ing ar, Vinstri grænna, Næst besta 
flokks ins og Lista Kópa vogs búa 
myndi end ur heimta mann orð 
bæj ar ins eft ir fá dæma óstjórn 
Sjálf stæð is og Fram sókn ar flokks. 
Sá meiri hluti ákvað með vit að 
eða ómeð vit að að steypa bæj ar
sjóði í skulda fen. Gríð ar leg sóun 
á al manna fé átti sér stað í tíð 
þá ver andi meiri hluta og er það 
ástæð an fyr ir mikl um og erf ið um 
sparn aði í rekstri bæj ar ins. Vild
ar vin ir fengu fé úr vasa bæj ar búa, 
gjald þrota aura púk ar voru leyst ir 
úr snör unni í Glað heim um með 
millj arða skuld bind ing um fyr ir 
bæj ar sjóð og skuld ir bæj ar sjóðs, 
sam eig in legs sjóðs bæj ar búa fóru 
upp úr öllu valdi. Rjúk andi rúst 
blasti við hin um nýja meiri hluta 
sem hef ur nú lyft grettistaki í fjár
mál um Kópa vogs m.a. með fjár
hags á ætl un þessa árs og þriggja 
ára áætl un út kjör tíma bil ið. 

ÓhróðurÁrmanns
Við gerð fjár hags á ætl un ar var 

ákveð ið að leita sam starfs við 
aðra kjörna full trúa í bæj ar stjórn. 
Sam starf ið gekk vel og náð ist 
þrauta lend ing í erf ið um mál
um. Skömmu síð ar birt ist odd
viti Sjálf stæð is flokks ins í við tali 
við Kópa vogs blað ið og lýs ir því 
yfir að flokk ur hans hafi reynt að 
verja vel ferð ina, að það sé þeim 
að þakka að meiri hlut inn hafi 
ekki seilst enn lengra í álög um og 
þjón ustu skerð ingu á bæj ar búa. 
Hvern ig get ur þessi sami odd viti 
kraf ist áfram hald andi sam starfs 
eft ir slík ar yf ir lýs ing ar? Í vinnu 
okk ar við gerð fjár hags á ætl unn
ar var ljóst að við sem mynd um 
meiri hluta flokk ana í bæj ar stjórn 
þurft um að gera mála miðl an ir. 
Við slóg um veru lega af kröf um 
okk ar til að mæta vilja minni hlut
ans í anda breiðs sam starfs og 
lýð ræð is. Á hinn bóg inn verð ur 
meiri hlut inn einnig að at huga að 
í 20 ár réðu hér flokk ar sem nú 
mynda minni hlut ann. Það var 
skýr krafa Kópa vogs búa eft ir 
kosn ing ar að breyt inga væri þörf. 
Hvern ig eig um við að svara því 
kalli öðru vísi en að setja mark 
okk ar á rekst ur Kópa vogs bæj ar, 
inn viði hans og íbúa?

Skipulagsbreytingarnar
Ár mann odd viti ger ir breytt 

skipu rit og nýja nefnd ar skip an 
að um tals efni í grein sinni í Morg
un blað inu á dög un um. Þar full
yrð ir hann með frem ur langri fyr
ir sögn að  nú ver andi meiri hluti 
ætli sér að gera út um at vinnu, 
íþrótta, lista, menn ing ar og 

um hverf is mál í bæn um. Þetta er 
djörf yf ir lýs ing frá odd vit an um 
og spyr mað ur sjálf an sig hvort 
lyg in sé helsta vopn Sjálf stæð is
manna í bæj ar stjórn. Í grein inni 
set ur hann með al ann ars út á 
að At vinnu og upp lýs inga nefnd 
skyldi lögð nið ur. Und ir rit að ur er 
frá far andi for mað ur þeirra nefnd
ar en hlut verk henn ar var með al 
ann ars að beita sér fyr ir auknu 
at vinnustigi í bæn um. Í fyrsta lagi 
hafa verk efni at vinnu og upp lýs
inga nefnd ar ver ið færð, ann ars 
veg ar til Menn ing ar og þró un ar
ráðs og hins veg ar til Jafn rétt is 
og mann rétt inda nefnd ar. Á eng an 
hátt er ver ið að leggja nið ur áætl
an ir bæj ar ins í at vinnu mál um. Í 
öðru lagi er at vinnu leysi minnst 
í Kópa vogi á öllu höf uð borg ar
svæð inu og er það senni lega 
at vinnu full trú um bæj ar ins fyrst 
og fremst að þakka sem lyft hafa 
grettistaki í mál efn um at vinnu
lausra. Þeg ar kem ur að úr ræð um 
fyr ir at vinnu lausa er það handa
flið eitt sem skipt ir máli og það 
er einmitt það sem at vinnu full
trú arn ir hafa gert. Í þriðja lagi er 
höf uð borg ar svæð ið löngu orð ið 
að einu at vinnu svæði og ligg ur 
því ligg ur bein ast við að sveit
ar fé lög in sem það mynda, reyni 
að marka stefnu í þeim mál um 
í anda auk inn ar sam vinnu þeir
ra. Í fjórða lagi er meiri hlut inn 
að reyna að draga úr út gjöld um 
með því að fækka nefnd um og 
auka vægi þeirra. Það er í takt við 
þró un í ná granna sveit ar fé lög um 
enda verð ur að stjórn kerfi bæj ar
ins að geta brugð ist við breytt um 
að stæð um. 

Ófriðarstjórnmál
Aðr ar breyt ing ar hafa ver ið 

gerð ar í nefnd
a r  k e r f  i n u . 
Tóm stunda 
mál voru skil in 
frá íþrótta mál
um til að gera 
tóm stund um 
hærra  und
ir höfði enda 
hafa íþrótt irn
ar ávallt tek ið 
b r ó ð  u r  p a r t 
funda Íþrót
ta og tóm stunda ráðs. Hið nýja 
ráð sem nefn ist For varna og frí
stunda ráð mun enn frem ur setja 
auk in kraft í for varn ir enda afar 
brýnt mál. Hvað varð ar ábyrgð 
þá gengst þessi meiri hluti full
kom a lega við henni í öll um sín
um ákvörð un um. Það sama er 
ekki hægt að segja um nú ver andi 
minni hluta sem vill ekki – eða get
ur ekki horfst í augu við klúð ur 
for tíð ar sem bæj ar bú ar þurfa nú 
að gjalda dýru verði. Því mið ur.  

Það get ur ver ið erfitt að fóta sig 
í minni hluta eft ir ára tuga valda
setu. Það sést afar vel á ófrið ar
stjórn mál um Gunn ar Birg is son
ar og veik um til burð um odd vita 
Sjálf stæð is flokks ins í gagn rýni á 
hinn nýja meiri hluta. Ef til vill vita 
þeir ekki að hreina stjórn mála
sam visku er ekki að finna í þeim 
drullu polli sem þeir kjósa að 
velta sér upp úr – held ur að eins 
með heið ar legu upp gjöri á eig in 
for tíð á valda stól um bæj ar ins.

Pét ur Ólafs son er bæj ar full trúi
- skip aði 3. sæt ið á lista 
Sam fylk ing ar inn ar við 
bæj ar stjórn ar kosn ing arn ar 
vor ið 2010.

PéturÓlafsson.

Fjöldieldriborgaramætirdaglega5dagavikunnarííþróttahúsið
Fífunaognýtirsérþaðaðgangaþaríörugguumhverfiágöngu
brautumumhverfisgervigrasvöllinn.Nokkuðmisjafnlegalangter
gengið,allteftirþvíhvaðandinninnblæsþeimhverjusinni.Síðan
ersestniðurogspjallaðogdrukkiðvatn.Þettakátafólkvarþarna
í síðustu viku. Þau eru frá vinstri Eygló, Guðjón, Guðmundur,
Kolbrún,RannveigogJóelHreiðar.

Trimma dag lega 
í Fíf unni

Fermingar
Brúðkaup
Afmæli

Árshátíðir 
Fundir
Móttökur

veisluþjónusta

Lystauki veisluþjónusta ehf.  Búðakór 1  203 Kópavogi  Sími 820 7085  lystauki@lystauki.is

Lystaukandi veislur

Fermingartilboð
Húðhreinsun 

kr. 3900
Fermingarförðun m/prufu 

kr. 4500
Plokkun / vax á augabrúnir 

kr. 2000
Brúnkumeðferð á allan líkaman 

kr. 3800
Partabrúnka 

kr. 3300
Ef allur pakkinn er tekinn kr 9200

ÞÚ SPARAR KR. 5000

Tilboð
Viltu vera brúnn/brún 
án sólar? 
Su-do airbrush brúnka

kr. 3800

Erum að taka pantanir núna
Viljum minna á heimasíðuna okkar

www.snyrting.is

Tilboð 
litun og plokkun 
frítt an dl itsnud  d 

kr.3800
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Æskuheimiliðvarafarpólitísktogviðáttum
gróðurhússemégvarðifyriröðrumkrökkum

É g  h e i t i 
Karen El ísa
bet Hall dórs
dótt ir, fædd 
19. febr ú ar 
1974 .  For 
eldr ar mín ir 
eru Stein unn 
Helga Sig urð
ar  dótt ir og 
Hall dór Jóns
son. Ég á þrjá 
bræð ur,  þá 
Þor stein Hall
dórs son, Jón Ólaf Hall dórs son 
og Pét ur Há kon Hall dórs son. 
Minn maki er Sig urð ur Örn 
Sig urðs son og börn in eru tvö, 
Júl ía Vil borg Sig urð ar dótt ir og 
El ísa Helga Sig urð ar dótt ir. 

Gekk ósköp eði lega og venju
lega skóla göngu í Kópa vogi í 
æsku og er í dag með meistara
gráðu frá Við skipta fræði deild 
Há skóla Ís lands í mannauðs
stjórn un, BA gráðu við sál
fræðiskor Há skóla Ís lands, sit 
í Fé lags mála ráði Kópa vogs frá 
2010 og er vara mað ur í bæj ar
stjórn Kópa vogs frá vor inu 2010 
fyr ir Sjálf stæð is flokk inn. Er í 
bók haldi og launa um sýslu fyr ir 
ÍspartaVéla vit ehf. og skrif stofu
stjóri á Erfða og sam einda lækn
is fræði deild Land spít ala.

Kjarrhólminneinsog
baraverksmiðja

Ég hef alltaf átt heima í Kópa
vogi. Fyrst á Hlíð ar vegi en flutt ist 
svo í Hvann hólmann,  þar sem 
að ég sleit barnskón um. Ég bjó 
við Kjarr hólmann sem var eins 
og barna verk smiðja, þar sem 
að úr hverj um stiga gangi þustu 
tug ir barna og ég eign að ist mín
ar fyrstu vin kon ur þar. Hjör dís 
vin kona mín kom og spurði eft ir 
mér þeg ar við vor um fjög urra 
ára. Hún spurði eft ir stelp unni 
sem átti heima þarna og hvort 
hún vildi leika. Við höf um leik ið 
okk ur sam an alla tíð síð an. Það 
var hrein dá semd að al ast þarna 
upp, inn an um svona stór an 
barna hóp. Leik svæð ið náði alla 
leið nið ur í Foss vogs dal og tug ir 
barna úti í einu í marg vísi leg um 
leikj um og fjöri.

Varðigróðurhúsið
Mamma og pabbi voru ,,í hest

un um“ og það þótti ekki til töku

mál að koma ríð andi heim frá 
Glað heim um í þá daga. Við fjöl
skyld an vor um á köfl um ekki 
eins og fólk var flest að mörgu 
leyti. Pabbi flaug á rell unni sinni 
með okk ur í sunnu dags rúnta til 
Blöndu ós ar, ég fylgdi hon um á 
skot svæði hjá ný stofn uðu Skot
fé lagi Kópa vogs, gróð ur setn
ing ar árátta fylgdi okk ur, vor um 
afar póli tískt heim ili og við átt
um gróð ur hús. Í gróð ur hús inu 

var mynd ast við að koma upp 
tómöt um, sem seinna viku fyr
ir helj ar inn ar vín berja rækt. Það 
kom í minn hlut að ,,verja gróð
ur hús ið.“

Það var stans laust ver ið að 
laum ast í það og ná í ber, enda 
ljúf feng með meiru. Ég og mitt 
gengi  lág um í leyni og bið um 
eft ir því að nappa þjóf ana með 
mis jöfn um ár angri.  Það hafði nú 
líka alltaf viss an fæl ing ar mátt að 

abb ast upp á mig þar sem að ég 
átti þrjá eldri bræð ur, ég hafði 
því fleiri sigra en töp í þess um 
stríð um.

Ný lega þeg ar mamma fór til 
tann lækn is, lenti hún hjá ung
um og mynd ar leg um tann lækni 
sem leit skömmustu leg ur á hana 
í miðri að gerð, hann sagð ist 
þurfa að biðja hana af sök unn ar 
á berja þjófn að in um fyr ir rúm um 
26 árum! Hún fyr ir gaf það auð
veld lega enda var svo mik ið af 
vín berj um að það náði að fæða 
heila blokk af krökk um.

ÆskuvinkonurnarHjördís,Unaogég

Karen El ísa bet Hall dórs dótt ir rifjar upp bernsku sína í Kópavogi:

Karen Elísabet
Halldórsdóttir.

FermingPétursbróðurogstórfjölskyldansamankomin.

17.júní.ÁleiðáRútstún. HestaáningíHvannhólmanumíKópavogi.

Meðmömmu,semvaraðkomaúrreiðtúr.

MeðÁrsæliValfellsfrændameðuppskerunaúrgróðurhúsinu.

Áleiðíflugtúrmeðpabba.
Á skotæfingu hjá Skotfélagi
Kópavogs.
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Öll börn og ungmenni eiga sér drauma um framtíðina. Undan sumum þeirra er fótunum kippt fyrirvaralaust vegna slysa eða sjúkdóma í 
æsku. OKKAR Framtíð er ný trygging fyrir börn og ungmenni sem skipt getur sköpum fyrir fjárhagslegt sjálfstæði þeirra á fullorðinsárum.

Það er einfalt að ganga frá OKKAR framtíðartryggingu á okkar.is
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„Þegar ég verð stór langar mig að verða svona lagari  sem getur lagað al ls konar dót og svo le ið is .  Svo 
langar mig að verða blómalæknir svo að ö l l  b lómin geti  l ifað þó að veturinn komi .  Best væri samt að vera 
hjó lamaður.  Þá getur maður hjó lað al lan daginn og haft nesti  með sér og skoðað fuglana á le ið inni  og 
svo le ið is .  Svo langar mig að vera al ltaf g laður - svona eins og Ól i  frændi .  Ég held að hann þurfi  a ldrei 
að sofa eða borða f isk.”

“… að vera alltaf glaður
 - svona eins og Óli frændi.”

Heildarendurkoðunfariframá
rekstrisundlaugannaíKópavogi

Á fundi bæj ar stjórn ar Kópa
vogs 11. jan ú ar sl. lagði Una Mar
ía Ósk ars dótt ir, vara bæj ar full trúi 
Fram sókn ar flokks ins, fram bók un 
vegna Sund laug ar Kópa vogs og 
vakti at hygli á því að mán að ar
skýrsla um yf ir lit um starf semi 
Kópa vogs bæj ar sýn ir að telj andi 
fækk un hef ur orð ið á sund laug ar
gest um í Sund laug ar Kópa vogs. 
,,Sund ið hent ar öll um ald urs hóp
um og er ein hver hollasta íþrótta
grein sem völ er á. Það er því 
áhyggju efni ef fram held ur sem 
horf ir, en hægt er að leiða að því 
lík um að fækk un in eigi sér ræt ur í 
styttri opn un ar tíma laug anna. 

Ég vil því gera það að til lögu 
minni að skoða þann mögu leika 
að lengja opn un ar tím ann  t.d. á 
þann hátt að úti laug verði lok að 
fyrr og innilaug og pott um síð ar. 
Sund laug ar Kópa vogs eru stærsta 
rekstr ar ein ing íþrótta og tóm
stunda ráðs og eins og hjá öðr
um stofn un um þarf rekst ur og 
þjón usta að vera í stöðugri end
ur skoð un. Ég vil því enn frem ur 
gera það að til lögu minni að heild
ar end ur skoð un fari fram á rekstri 
sund lauga Kópa vogs með það að 
mark miði að hægt verði að bæta 
þjón ustu Sund laug ar Kópa vogs 
og Sund laug ar inn ar í Ver söl um 
við Kópa vogs búa.”

Á fundi bæj ar ráðs 13. jan ú ar 
sl. ít rek aði Una Mar ía ábend
ingu sína og þar lét hún bóka: 
,,Und ir rit uð ósk ar eft ir skýrslu 
um þá end ur skoð un sem þeg
ar hef ur fram varð andi rekst ur 

sund lauga Kópa vogs.”
Á sama bæj ar ráðs fundi lagði 

Una Mar ía fram til lögu um breyt
ing ar á bæj ar mála sam þykkt þar 
sem seg ir m.a. að með vís an til 
12. gr. laga um jafna stöðu og jafn
an rétt kvenna og karla og að jafn
réttis nefnd Kópa vogs er fyrsta 
jafn réttis nefnd sveit ar fé laga er 
lagt til að í stað mann rétt inda
nefnd ar komi jafn réttis nefnd í 
fram lagðri til lögu.

ÞjónustaStrætó
Á fundi bæj ar stjórn ar Kópa vogs 

11. jan ú ar sl. óskaði Una Mar ía að 
bók að yrði:

,,Marg ir telja að lengi hafi 
Kópa vogs bú ar þurft að búa við 
ófull nægj andi þjón ustu Strætó í 
Kópa vogi. Ég tel að Kópa vogs bær 
eigi að leita allra leiða og hefja 
rekst ur Kópa vogs strætó sem aka 
myndi inn an bæj ar ins og tengj
ast stofnæð um í ná granna sveit ar
fé lög un um. Þannig myndu börn, 
ung menni og al menn ing ur eiga 
auð veld ara með að sækja versl un 
og marg vís lega íþrótta og tóm
stunda þjón ustu í bæn um.

Á fundi bæj ar ráðs Kópa vogs 
20. jan ú ar sl. er bók að að ósk Unu 
Mar íu um nið ur fell ingu af slátt ar 
leiks skóla kenn ara á leiks skóla
gjöld um ,,Ég tel með öllu óeðli
legt að af slátt ur nú ver andi starfs
manna við leik skóla Kópa vogs af 
leik skóla gjöld um verði af num inn. 
Af slátt ur inn er hluti af starfs kjör
um starfs manna og  vafa samt er 

að þeir verði 
svipt ir þess
um starfs kjör
um án þess 
að það verði 
bætt með öðr
um hætti, eins 
o g  h æ k k  u n 
launa.”

Á fundi bæj
ar ráðs er enn
frem ur bók
að: ,,Það er mið ur að ákvörð un 
hafi ver ið tek in um að af nema frí 
bóka safns og lík ams rækt ar kort 
fyr ir at vinnu lausa í Kópa vogi sem 
þeim hef ur gef ist kost ur á að nýta 
sér. Fram hef ur kom ið að at vinnu
full trú ar Kópa vogs segja að mik il 
ánægja og góð nýt ing hafi ver ið  
með þessa góðu þjón ustu. Því er 
aug ljóst að þessi hvatn ing til lík
ams rækt ar og ann arr ar af þrey
ing ar skipti miklu máli til þess 
að létta und ir með at vinnu laus
um. Ég vil því gera það að til lögu 
minni að bæj ar yrif völd end ur
skoði þá ákvörð un og búi bet ur 
að at vinnu laus um hvað þetta 
varð ar.”

Svo und ar lega sem það kann að 
hljóma var bæj ar ráði ekki kunn
ugt um mál ið og óskaði eft ir því 
að fé lags mála stjóri mætti á næsta 
fund ráðs ins vegna máls ins.

Una Mar ía Ósk ars dótt ir, 
vara bæj ar full trúi 
Fram sókn ar flokks ins.

UnaMaría
Óskarsdóttir.

Skóla hljóm sveit Kópa vogs hélt 
vor tón leika sína í Há skóla bíói sl. 
sunnu dag. Þar komu fram þær 
þrjár sveit ir sem starfa inn an SK 
og lék hver þeirra nokk ur lög. 

Yngsta sveit in, skip uð börn um 
í 4.  6. bekk grunn skóla hóf leik
inn með lagi um dreka dans ara. 
Þau stóðu sig mjög vel, og settu 
tón inn fyr ir það sem koma skyldi 
á þess um tón leik um. Mið sveit
in steig næst á svið. Með dill andi 
lat íntakti hófu þau leik sinn og 
ið uðu áheyr end ur í sæt um sín
um. Eft ir tekt vakti hve mjúk
ur hljóm ur inn var hjá þess um 

ungu hljóð færa leik ur um.
Eft ir hlé spil uðu svo elstu krakk

arn ir í C sveit inni marsa og kvik
mynda tón list. Einnig buðu þeir 
upp á syrpu af lög um Bítl anna og 
aðra með lög um þung arokk ar anna 
í Led Zepp el in og kom það veru
lega á óvart hve vel þung arokk ið 
skil aði sér í flutn ingi lúðra sveit
ar. Gæsa húð hrísl að ist um marga 
þá laumu rokk ara sem leynd ust í 
saln um og ekki laust við að nokkr
ir ættu erfitt með að sitja kyrr
ir. Skóla hljóm sveit in und ir stjórn 
Öss ur ar Geirs son ar er greini lega á 
góðri sigl ingu þessa dag ana.

Kvikmyndatónlistoglög
Bítlannaávortónleikum

Skóla hljóm sveit  Kópa vogs:

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Sveita keppni grunn skóla í skák í Kópa vogi var 
hald in sl. mánu dag í Sala skóla. Keppt var í þrem
ur ald urs hólf um, 1. – 4. bekk, yngsta stig, 5. – 7. 
bekk, mið stig og 8. – 10. bekk, ung linga stig. Alls 
mættu 40 lið til keppn inn ar og hef ur ann ar eins 
fjöldi skák manna aldrei sést í Kópa vogi, eða hart
nær 200 kepp end ur. 

Kepp end ur komu frá Álf hólss skóla, Hörðu valla
skóla, Kárs nes skóla, Linda skóla, Sala skóla, Smára
skóla, Snæ lands skóla og Vatns enda skóla. Að eins 
vant aði kepp end ur frá Kópa vogs skóla. Mót ið var 
styrkt af  Skák styrkt ar sjóði Kópa vogs og af henti Haf
steinn Karls son skóla stjóri Sala skóla verð laun fyr ir 
best an ár ang ur. Mik il gróska er í skák lífi krakka í 
Kópa vogi um þess ar mund ir, og fjöldi mjög efni legra 
krakka og ung linga að æfa skák ina í skól um Kópa
vogs og þeir allra efni leg ustu einnig hjá Skákakadem
íu Kópa vogs und ir hand leiðslu Helga Ólafs son ar 
stór meist ara.

• Í elsta ald urs flokki sigr aði sveit Sala skóla, sveit 
Vatns enda skóla varð í 3. sæti og sveit Smára skóla í 
3. sæti.

• Á mið stig inu sigr aði sveit Álf hóls skóla, sveit 
Sala skóla varð í 2. sæti og sveit Vatns enda skóla í 3. 
sæti.

• Sig ur veg ari á yngsta stig inu var sveit Sala skóla, 
sveit Smára skóla varð í 2. sæti og sveit Hörðu valla
skóla í 3. sæti. 

Metþáttakavarísveitakeppni
grunnskólaískákíKópavogi

Sveit Sala skóla á ung linga stigi, t.h. að tafli 
við sveit Smára skóla. Sveit in varð sig ur veg ari 
í sín um ald urs flokki.

Stúlk ur voru ekki síð ur þáttak end ur í mót inu. 
Hér eig ast við kepp andi frá Smára skóla, t.v., að 
tafli við kepp anda frá Hörðu valla skóla.

Kom in er út barna bók in, Seli, sem inni
held ur sjö sög ur um strák inn Axel sem fær 
gælu nafn ið Seli eft ir að hann dett ur í sjó
inn og seg ist hafa synt í land eins og sel ur.

Höf und ur bók ar inn ar er Ey þór Rafn Giss
ur ar son, Kópa vogs búi og fé lagi í Rit lista
klúbbi Kópa vogs. Sög urn ar urðu til á þann 
hátt að hann spann þær upp fyr ir 78 ára 
börn, sem hann kenndi í Kárs nes skóla, á 
með an þau borð uðu nest ið sitt. Ey þór Rafn 
er jafn framt út gef andi bók ar inn ar. Frey dís 
Krist jáns dótt ir teikn aði mynd ir í bók ina 
og gerði einnig for síðu mynd ina. Sög urn ar 
byggj ast á æskuminn ing um Ey þórs í Kópa
vogi og sum aræv in týr um á Hjalt eyri við 
Eyja fjörð. Ey þór Rafn hef ur áður sent frá sér 
ljóða bæk urn ar Hvítu ský 1994, Öld ur 1997 og Raf 2003. Bók in fæst í Bóka
búð inni í Hamra borg í Kópa vogi, í Ey munds son og hjá höf undi.

NýbókumstrákinnSela

Leik list ar val Linda skóla er kom
ið á fullt skrið að und ir búa leik rit 
fyr ir árs há tíð skól ans sem verð ur 
hald in um miðj an apr íl. Það er 
sam bland af nem end um í 9. og 10. 
bekk sem prýða þenn an fríða hóp 
en þau hafa val ið leik list ina sem 
einn af mörg um val áföng um sem 
í boði eru fyr ir þessa ár ganga. 

Leik list ar á fang inn  hófst í haust 
með því að nem end ur gerðu ýms ar 
hópeflisæf ing ar sem og spuna. Þeg
ar líða fór að  jól um fóru krakk arn ir 
á fullt skrið ásamt leik list ar kenn
ar an um sín um, leikkon unni Esther 
Tal íu Casey, að finna út hvaða 
leik rit þau ættu að setja upp fyr ir 
árs há tíð skól ans en það hef ur ver
ið hefð fyr ir því að leik list ar val ið 
frum sýni leik rit á þeirri glæsi legu 
árs há tíð sem nem end ur skól ans 
setja upp ár lega. Að þessu sinni 
mun leik list ar val ið setja upp leik rit
ið „Wake me up before you go go” 
eft ir Hall grím Helga son.  

,,Wake me up before you go go” 
er söng leik ur eft ir Hall grím Helga
son og fjall ar um strák sem ferð ast 
aft ur í tím ann um 20 ár til að reyna 
að koma í veg fyr ir að mamma 

hans og pabbi skilji. Á þessu ferða
lagi lend ir hann í alls kon ar æv in
týr um, m.a. verð ur hann hrif inn 
af bestu vin konu móð ur hans, fær 
vinnu sem DJ á út varps stöð föð ur 
hans og hitt ir hljóm sveit ar drengi 
sem hann ger ist um boðs mað ur hjá. 
Und ir lok in minn ir leik rit ið helst 
á verstu sápu óp eru með til heyr

andi rugl ingi og flækju. Inn í þetta 
flétt ast svo helstu eigh tíslög þess 
tíma sem leik ar arn ir syngja sjálf á 
ís lensku.

Söng leik ur inn hef ur ver ið stytt ur 
nokk uð og að eins krukk að í per
són um svo stykk ið henti leik hópn
um bet ur.

NemendurLindaskólasetjaupp
,,Wakemeupbeforeyougogo”

Leik ar arn ir láta fara vel um sig í skól an um og lesa yfir hand rit ið að 
leik rit inu sem þau ætla að sýna, lík lega í apr íl mán uði. F.v.: Al exía, 
Mar grét, Katrín, Ottó, Guð rún, Hall dóra og Ei rík ur.

SMURSTÖÐIN
DALVEGI 16a
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Kepp end ur í ung linga flokki í 
kata frá Breiða bliki urðu Ís lands
meist ar ar ung linga í sam an lögðu 
3ja árið í röð, frá bær ár ang ur! 

Ís lands meist ar ar úr röð um Blika 
urðu: Arna Katrín Krist ins dótt ir (12 
ára stúlk ur), Katrín Krist ins dótt
ir (13 ára stúlk ur), Heið ar Bene
dikts son (1617 ára pilt ar), Krist ín 
Magn ús dótt ir (1617 ára stúlk ur). 
Þá eign uð umst Breiða blik einnig 
Ís lands meist ara í hóp kata 16-17 ára, 
þau Birki, Krist ínu og Svönu en þau 
urðu nú meist ar ar 5 árið í röð sam

an en áður hafði Birk ir hlot ið þenn
an tit il tvisvar sinn um. Frá bær ir 
full trú ar síns fé lags.

Á barna mót inu varð Blik inn Snor
ri Beck Magn ús son, 10 ára, Ís lands-
meist ari en  All an Fern ando Helga

son lenti í 3ja sæti í sín um flokki.
Það voru 40 Blik ar sem þátt tóku 

í mót un um tveimur en í heild ina 
var þátt tak an 210 í ein stak lingskata 
og 50 lið í hóp kata. Mót ið var hald
ið í Smár an um.

Goða mót Þórs í 5. og 6. flokki 
kvenna í knatt spyrnu fór fram 
um síð ustu helgi á Ak ur eyri og 
voru þar lið frá báð um Kópa
vogs fé lög un um, Breiða bliki 
og HK. 

Mót ið að þessu sinni var eink ar 
skemmti legt og vel heppn að og 
ríkti góð ur andi ríkti með al allra 
sem tóku þátt og það er auð vit að 
fyr ir öllu.

Lið Breiða bliks1 sigr aði í flokki 
Aliða í 6. flokki og í flokki Cliða 
í 5 flokki og Breiða blik varð í 2. 
og 3. sæti í flokki Bliða í 5. flokki. 
Goða skjöld in hlaut lið Hatt ar frá 
Eg ils stöð um.
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Lengju bik ar keppni karla er 
haf in og er ár ang ur Kópa vogslið
anna það sem af er ekk ert til að 
hrópa húrra fyr ir. 

En koma tím ar og koma ráð. 
Ís lands meist ar ar Breiða bliks töp-
uðu í fyrsta leikn um gegn Kefla
vík 2 – 0, síð an fyr ir KR 4 – 0 en 
unnu svo Þór frá Ak ur eyri  4 – 1. 

Næsta leik ur liðs ins er gegn KA 
sunnu dag inn 13. mars í Bog an um 
á Ak ur eyri.

HK lék fyrst gegn Fram og tap
aði 3 – 0 og síð an gegn ný lið un
um í 1. deild, Vík ingi Ólafs vík og 
töp uðu 1 – 0. Þeir leika í kvöld, 
fimmtu dag, gegn Fjölni í Eg ils höll.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Í lok síð ustu viku fór fram loka um ferð 1.deild ar 
karla og tók Þór Þor láks höfn á móti Skalla grími og 
vann þann leik og að leik lokn um fengu Þórs ar ar 
af hent an bik ar inn fyr ir sig ur í 1.deild karla og sæti 
í Iceland Ex press deild inni næsta keppn is tíma bil.

Það eru því Þór Ak ur eyri, Skalla grím ur, Val ur og 
Breiða blik og Skalla grím ur sem fara í úr slita keppn
ina um eitt laust sæti í Iceland Ex pressdeild inni 
næsta keppn istíambili en  loka röð un lið anna var 
sú sem að ofan grein ir. Í un anúr slit um leik ur leik ur 
Breiða blik við Þór Ak ur eyri. Fyrri leik ur inn verð ur 
í Höll inni á Ak ur eyri 11. mars en seinni leik ur inn í 
Smár an um 13. mars nk. Ef þriðja leik þarf verð ur 
hann í Höll inni á Ak ur eyri 15. mars. Það lið sem fyrr 
sigr ar í tveim ur leikj um fer í úr slit en þau hefj ast 
föstu dag inn 18. mars. Í hinni und an úr slitarimm unni 
mæt ast Val ur og Skalla grím ur. Ár mann og Leikn ir 
eru fall in nið ur í 2. deild.

Breiða blik heim sótti Vals menn á Hlíð ar enda í loka
leikn um og var leik ur inn afar spenn andi í lok in en 
Vals menn mörðu sig ur, 102100 en Blik ar unnu fjórða 
leik hlut ann með 11 stiga mun og voru nærri því að 
ná sigri, en lið ið fór kannski of seint í gang í al vöru. 
Stiga hæst ur leik manna Breiða bliks var Nick Brady 

með 22 stig og 5 stoðsend ing ar, Arn ar Pét urs son 
skor aði 18stig og tók 6 frá köst, Þor steinn Gunn
laugs son skor aði 17 stig og tók 18 frá köst og Stein ar 
Ara son 13 stig, aðr ir færra. Cal vin Woot en skor aði 
36 stig fyr ir Val og virt ist geta skor að að vild. Breiða
blik skor aði 1575 stig í deild ar leikj un um 18 en fékk á 
sig 1409 stig. Lið ið vann 7 leiki á heima velli og tap aði 
tveim ur, en vann 4 leiki á úti velli en tap aði 5 leikj um.

Komstíúrslitakeppni1.deildar
umeittlaustsætiíúrvalsdeildkarla

Frá leik Breiða bliks gegn Val í loka um ferð inni.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

Byr hef ur stutt við HK síð ast
lið in 11 ár og mun halda áfram 
að styðja við fé lag ið með end
ur nýj uð um sam starfs samn ingi. 
Samn ing ur inn nær til allra 
deilda inn an HK bæði barna
og ung linga starfs auk meist ara
flokka. 

Á þeim 40 árum frá stofn un 
HK hef ur fé lag ið vax ið jafnt og 
þétt sam hliða örum vexti Kópa
vogs bæj ar. Nú er svo kom ið 
að HK er eitt af fimm stærstu 
íþrótta fé lög um lands ins. Fé lag
ið er með starfs stöðv ar í Digra
nesi, Fagra lundi og Kórn um og 
er með stærstu hand knatt leiks
deild og blak deild lands ins sem 
á á baki margra Ís lands meist-
aratitla og bik ar meist aratitla. 

Knatt spyrnu deild in er fjöl menn
asta deild in hjá fé lag inu. Aðr
ar grein ar sem stund að ar eru 
hjá HK eru  borð tenn is, bandý, 
dans og taekwondo.

Að sögn Gyðu Björns dótt ur 
sér fræð ings í mark aðs mál um hjá 
BYR vill bank inn standa við bak
ið á sínu nær sam fé lagi og sýna 
sam fé lags lega ábyrgð með því að 
styðja við for varn ar starf  íþrótta
fé lags ins. Hún seg ir BYR vera 
stolt  af stuðn ingi við HK og þá 
yfir 2000 iðk end ur sem í fé lag inu 
eru. BYR er virk ur þátt tak andi 
í ís lensku sam fé lagi og legg ur 
áherslu á að styrkja góð og upp
byggi leg verk efni sem stuðla að 
heil brigð um lífs stíl allra ald urs
hópa.

VaskarKópavogsstúlkuráGoðamóti

Breiða bliks stúlk ur, sig ur veg ar ar í flokki A-liða í 6. flokki.

Við und ir skrift samn ings ins milli BYRS og HK. Fyr ir aft an eru Birg ir 
Bjarna son, fram kvæmda stjóri HK og Gyða Björns dótt ir, sér fræð ing-
ur í mark aðs mál um hjá BYR. Fyr ir fram an eru Guð rún Gísla dótt ir, 
úti bú stjóri BYRS í Kópa vogi og Sig ur jón Sig urðs son, for mað ur HK.

BreiðablikÍslandsmeistari
unglingaíkata2011

Flott ur hóp ur Blika á Ís lands mót inu.

KörfuknattleiksliðBreiðabliks:

Snorri Beck Magn ús son varð 
Ís lands meist ari á barna mót inu.

ByrogHKísamstarfi

Auka spyrna und ir bú in í leik HK gegn Vík ingi Ólafs vík í Fíf unni.

Kópavogsliðinbyrja
,,rólega”!



FC 519 Sturtuhorn m. botni 
80x100 cm

39.900
Vinstri og hægri opnun

Bæjarlind 6, Kópavogi, sími  517 6067. Opið mán. - fös. 10 -18, laugard. 11-16.

 
MILAN sturtuhorn 
80x80 cm með botni

 27.900

ÚRVALIÐ ER 
              í Flísa- & Baðmarkaðnum

FC 517 Sturtuhorn 
m. botni 80x80 cm

45.900

FC 503 Sturtuhorn m. botni 
90x90 cm

49.900
FC 504 Sturtuhorn 90x90 cm

29.900

FC 512 Sturtuhorn m. botni 145x80 cm

59.900

Sturtuklefi 80x80x195cm 
með botni, vatnslás og botnventli

41.900
Einnig fánlegur í 90x90x195cm

   NAPOLI hitastýrt 
   sturtusett

29.900

ADELL  sturtusett

2.995

EURO handklæðaofn kúptur 
króm 50x120 cm 

17.990

NAPOLI hitastýrð blöndunartæki 
fyrir sturtu

11.900


