
Kópa vogs bær tók nýlega 
form lega við nýj um íþrótta
mann virkj um í Kórn um í Vatns
enda hverfi af Knatt spyrnu aka
dem íu Ís lands. Þar með eign
ast bær inn um 6.900 fer metra 
íþrótta að stöðu í Valla kór til 
við bót ar við þá að stöðu sem 
fyr ir var. Nýju íþrótta mann virk
in eru íþrótta sal ur, sem rúm ar 
tvo lög lega keppn is velli fyr ir 
hand knatt leiki, inn an hússsund
laug og lík ams rækt ar að staða. 
Íþrótta sal ur inn er til bú inn til 
notk un ar en von ast er til að 
sund laug in og lík ams rækt in 
verði tekn ar í notk un inn an 
fárra ára.

Sam kvæmt samn ingi sem 
Kópa vogs bær og Knatt spyrnu

aka dem ía Ís lands gerðu með sér 
árið 2005 átti Kópa vog ur að taka 
mann virk in á leigu til 25 ára og 
eign ast 50% hlut í þeim á tíma
bil inu. Vegna efna hags hruns ins 
breytt ust for send ur hins veg ar 
vegna auk ins bygg inga kostn að
ar og taldi Knatt spyrnu aka dem
í an fyr ir sjá an legt að til hækk un
ar kæmi á leigu verði sam kvæmt 
ákvæð um samn ings ins. Samn
inga við ræð ur hófust því milli 
að ila sem lauk með kaup um 
Kópa vogs bæj ar á íþrótta mann
virkj un um en það var sam þykkt 
í bæj ar stjórn 13. apr íl sl. Kaup
verð ið er rúm lega 1,6 millj arð ar 
króna sem greið ist með skulda
bréfi til 25 ára. Greiðslu byrð in 
verð ur lægri fyr ir Kópa vogs bæ 

með kaup un um en sem leigu
greiðsl um hefði  numið. Þetta 
þóttu því hag stæð ir samn ing ar 
fyr ir bæ inn í ljósi að stæðna.

Logi Ólafs son þjálf ari og einn 
að ili Knatt spyrnu aka dem í unn
ar af henti Ár manni Kr. Ólafs syni 
for seta bæj ar stjórn ar master
slyk il að bygg ing unni. Íþrótta
hús ið verð ur not að til íþrótta
kennslu barna í Hörðu valla skóla 
og Vatns enda skóla, en börn 
frá þeim skól um voru við stödd 
af hend ing una en íþrótta fé lög in í 
Kópa vogi munu sömu leið is nýta 
hús ið. Fyr ir er í Valla kór knatt
hús ásamt bún ings klef um og 
íþrótta rými, gervi gras völl ur og 
tveir gras vell ir.
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Í blíð viðr inu að und an förnu hef ur ver ið hreint augna yndi að horfa út á Elliðavatn og sjá land ið spegla 
sig í því.
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M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4
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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

 Blikastelpur í U-15
- bls. 15

sjö,

þ ttt
... milljónir

Skemmtilegt 
að skafa

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

 Saga BYKO í 
Kópavogi
- bls. 8-9

Slökkvitækja-
þjónustan

Slökkvitæki ehf

Erum flutt að
Helluhrauni 10, Hfj

Sími 565-4080
Hleðsla  -  Sala  -  Þjónusta

Gleðilegt sumar!



Héraðsskjalasafn
iðíléleguogdýru
húsnæði

Á fundi bæj ar ráðs ný ver ið 
lögðu full trú ar Sam fylk ing ar inn ar 
fram eft ir far andi til lögu:

,,Hér aðs skjala safn Kópa vogs 
er nú í 330 fm lé legu hús næði í 
Hamra borg. Leigu verð er ekki í 
nokkru sam ræmi við mark aðs
leigu eða tæp ar 480.000 kr/mán
uði. Mið að við þetta gæti jafn vel 
reynst ódýr ara fyr ir bæ inn að 
fjár magna bygg ingu und ir Hér aðs
skjala safn en leigja áfram nú ver
andi hús næði. Því leggj um við til 
að leig unni sé sagt upp nú þeg
ar og kann að með aðra og ódýr
ari kosti. Áheyrn ar full trúi VG, 
óskaði eft ir að ger ast með flutn
ings mað ur til lög unn ar. Bæj ar ráð 
frestaði af greiðslu til lög unn ar 
og ósk að var eft ir sam an burði á 
leigu samn ingn um við aðra húsa
leigu samn inga sem bær inn hef ur 
gert. Gunn ar Ingi Birg is son lagði 
fram fyr ir spurn þar sem spurt var 
hvern ig hátt að var út boði og leigu 
á hús næð inu að Hamra borg 14a, 
og að at hug un in næði aft ur til árs
ins 1990.

ArnaSchramráðin
forstöðumaður

B æ j  a r  r á ð 
K ó p a  v o g s 
hef  ur  ráð ið 
Örnu Schram 
í  s tar f  for 
stöðu manns 
a l  m a n n a 
tengsla Kópa
v o g s  b æ j  a r. 
Arna er stjórn
mála fræð ing ur 
að mennt og 
hef  ur  starf 
að við blaða mennsku um ára bil, 
lengst af á Morg un blað inu sem 
stjórn mála frétta mað ur og pistla
höf und ur, en einnig á Krónikunni 
sem að stoð ar rit stjóri og nú síð
ast á Við skipta blað inu sem frétta
stjóri. Und an farna mán uði hef ur 
hún starf að við upp lýs inga og 
kynn ing ar mál hjá Há skól an um í 
Reykja vík.

ÁrsfundurBetri
byggðaráKársnesi

Árs fund ur Betri byggð ar á Kárs
nesi verð ur hald inn fimmtu dag
inn 6. maí nk. kl. 20.00 í Muffins 
bakery í Hamra borg 3 og þar eru 
hefð bundn ar að al fund ar gerð ir 
á dag skrá, s.s. skýrsla stjórn ar, 
reikn ing ar fé lags ins og kosn ing 
stjórn ar. Þessi sam tök hafa ver ið 
mjög vak andi yfir því sem bæj ar
yf ir völd hafa ver ið að sam þykkja 
og gera á Kárs nes inu, ekki síst 
í skipu ags mál um og hafa hald
ið fjöl menna fundi um skipu lags
mál. Nú er mik il deyfð yfir öll um 
fram kvæmd um í Kópa vogi eins 
og víð ast ann ars stað ar á land
inu vegna efna hags á stands ins, en 
nauð syn legt er að halda vök unni. 
Því vænta sam tök in þess að marg
ir sýni fundi þess um áhuga.

Óskaðeftirtilnefn
ingumtiljafnréttis
viðurkenningar

Jafn réttis nefnd Kópa vogs bæj
ar ósk ar eft ir til nefn ing um vegna 
ár legr ar jafn rétt is við ur kenn ing ar. 
Sam kvæmt jafn rétt is stefnu Kópa
vogs bæj ar veit ir jafn réttis nefnd 

ár hvert við ur kenn ingu þeirri 
stofn un, nefnd eða ráði bæj ar
ins, ein stak lingi, fé lagi, fyr ir tæki 
eða annarri stofn un sem hef ur 
að mati nefnd ar inn ar stað ið sig 
best und an geng ið ár við að vinna 
að fram gangi jafn rétt is mála. Til 
greina koma að il ar sem sinnt hafa 
jafn rétt is mál um með verk efn um, 
fræðslu, rann sókn um, gerð jafn
rétt is á ætl un ar eða á ann an hátt 
unn ið með jafn rétti kynja í Kópa
vogi. Til nefn ingu skal senda til 
Jafn rétt is ráð gjafa Kópa vogs bæj ar.

Agnessigraðií
upplestrarkeppninni

Hin ár lega upp lestr ar keppni í 
7. bekk var hald in í Saln um 17. 
mars sl. Kepp end ur voru 17 frá 
10 grunn skól um í Kópa vogi. Sig
ur veg ari að þessu sinni var Agn
es Gísla dótt ir, Snæ lands skóla. Í 2. 
sæti var Anna E. Sig urð ar dótt ir, 
Digra nes skóla og í 3. sæti varð 
El ísa bet Ósk Braga dótt ir, einnig 
úr Digra nes skóla. Kepp end ur lásu 
kafla úr sög unni Undra flug vél in 
eft ir Ár mann Kr. Ein ars son og ljóð 
eft ir Þor stein frá Hamri. Í loka
um ferð lásu kepp end ur ljóð að 
eig in vali. Í hléi lék Elín Ásta Ólafs
dótt ir ein leik á pí anó. Byr spari
sjóð ur færði þrem ur efstu kepp
end um pen inga verð laun og Fé lag 
ís lenskra bóka út gef enda og Bóka
safn Kópa vogs gáfu bóka gjaf ir.

Hefurúthlutað14
íbúðumáþessuári

Á fundi Hús næð is nefnd ar 
Kópa vogs var lagt fram er indi frá 
Íbúða lána sjóði þar sem til kynnt 
er að veitt hafi ver ið lán til bygg
inga eða kaupa á leigu í búð um skv. 
15 gr. laga nr. 44/1998 sbr.VII. kafla 
sömu laga um hús næð is mál, að 
fjár hæð 200 millj ón ir króna. Lagð
ur var fram listi yfir óaf greidd ar 
um sókn ir um leigu í búð ir, en þær 
eru 177 tals ins og  auk þess 38 
um sókn ir frá fólki sem ósk ar eft ir 
flutn ingi inn an kerf is ins. Á ár inu 
2009 var út hlut að 43 íbúð um  og 
það sem af er ár inu 2010 hef ur 
ver ið út hlut að 14 íbúð um. 

Breyttdeiliskipu
lagvesturhluta
Fífuhvammslands

Á fundi skipu lags nefnd ar fyr
ir skömmu var lögð fram til laga 
Skipu lags og um hverf is sviðs 
að breyttu deiliskipu lagi Fífu
hvammslands, vest ur hluta. 
At vinnuog íbú ar svæði sunn an 
Fífu hvamms veg ar var sam þykkt 
í bæj ar stjórn Kópa vogs  21. des
em ber 1994. Í til lög unni nú felst 
að Lind ar veg ur breikk ar um eina 
akrein við gatna mót Fífu hvamms

veg ar og Lind ar  veg ar. Lega 
göngu stíga og mana/ hljóð veggja 
breyt ist. Lögð voru fram drög að 
um hverf is skýrslu og mats lýs ingu. 
kipu lags nefnd sam þykkti að til
lag an verði aug lýst í sam ræmi við 
25. gr. skipu lags og bygg ing ar
laga nr. 73/1997 og vís ar til lög unni 
til af greiðslu bæj ar ráðs. Á fundi 
skipu lags nefnd ar 16. mars sl. var 
lögð fram um hverf is mats skýrsla 
sem skipu lags nefnd sam þykkti 
og vís aði til af greiðslu bæj ar ráðs 
Kópa vogs.

Viðmið,forgangsröð
unogóaðgengileg
fundargögn

Leik skóla nefnd hef ur falið for
manni og leik skóla full trúa að 
vinna til lög ur til nefnd ar inn ar um 
við mið og for gangs röð un vegna 
fjölda barna í leik skól um Kópa
vogs. Tek ið verði til lit til ým issa 
þátta sem fjall að hef ur ver ið um á 
fund um nefnd ar inn ar. Leik skóla
nefnd hef ur átalið verk lag við 
mála og funda kerfi Kópa vogs bæj
ar. Fund ar gögn eru ít rek að óað
gengi leg, auk þess sem fund ar boð 
hafa far ið út skeið is vegna rangr ar 
skrán ing ar á fund ar mönn um. Leik
skóla nefnd ósk ar eft ir að nefnd ar
mönn um verði send fund ar gögn 
sér stak lega sé það nokkrum vafa 
und ir orp ið að gögn in séu þeim 
að gengi leg.

Menningarstyrkir
Lista og menn ing ar ráð Kópa

vogs hef ur sam þykkt að styrkja 
Sam kór Kópa vogs um 150 þús
und króna rekstr ar styrk; Söngvini 
um 150 þús und króna rekstr ar
styrk og Kvenna kór Kópa vogs um 
150 þús und króna rekstr ar styrk. 
Fjöldi ann ara um sókna um styrk 
hafa borist Lista og menn ing ar
ráði en þeim ým ist hafn að eðaaf
greiðslu frestað.

Dagurumhverfisins
ogfróðleiksskilti

Á fundi bæj ar ráðs 11. mars sl. 
var lagt fram er indi frá um hverf
is ráðu neyt inu þar sem ósk að er 
eft ir þátt töku Kópa vogs bæj ar og 
upp lýs ing um um fyr ir hug aða dag
skrá í Kópa vogi í tengsl um við 
dag um hverf is ins þann 25. apr íl 
nk. Sum ar ið 2009 var sam þykkt 
að vinna tvö fróð leiks skilti af 
El liða vatni. Skilti sem fjall ar um 
sögu El liða vatns og um hverf is er 
þeg ar til bú ið. Lagð ar hafa ver
ið fram til lög ur að texta og út liti 
skilt is um líf ríki El liða vatns. Á 
fundi um hverf is ráðs 29. mars sl. 
var mál ið lagt fram að nýju ásamt 
tveim ur hug mynd um að út liti 
skilt is ins.
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S T U T T A R
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Á fundi bæj ar ráðs sl. fimmtu dag var lögð fram til laga fram kvæmda
hóps frá 7. apr íl á grund velli fag legr ar út tekt ar Ell erts Borg
ars Þor valds son ar. Fram kvæmda hóp ur inn árétt aði fyrri til lögu 

sína um að far ið verði í sam ein ingu Digra nes og Hjalla skóla í nýj an 
skóla sem taki til starfa haust ið 2010. Bæj ar ráð sam þykkt ir til lög una. 

Saknæmtaðkveikjasinu
S nemma á þró un ar skeiði manna er far ið að taka eft ir því, að ný græð

ing ur sprett ur ört og verð ur að gengi leg ur á svæð um, þar sem eld ur 
hef ur eytt göml um, upp söfn uð um af rakstri gróð ur lenda. Þá þekk

ingu er unnt að nýta og svíða gróð ur til þess að auka frjó semi jarð vegs 
og rýma fyr ir nýj um eða nyt sam ari árs vexti. Með því má bæta beiti land 
fyr ir veiði dýr og síð ar bú pen ing. Og þannig má brenna rjóð ur í skóg in um 
og planta eða sá til korns og græn met is í frjósam an ösku bor inn jarð veg. 
Ak ur inn mátti hafa til rækt un ar í nokk ur ár, en síð an var unnt að beita 
í rjóðr ið, þar til það huld ist skógi að nýju. Mátti þá enn svíða og svo 
end ur taka rækt un ina. Land náms menn fluttu þessa kunn áttu með sér til 
Ís lands og fóru eldi um það land sem þeir vildu nema og nýta til rækt un ar 
og beit ar fyr ir inn flutt an bú pen ing. Í Land námu stend ur: ,,Menn skyldu 
eld gera, þá er sól var í austri, skyldu brenna til næt ur. Síð an skyldu þeir 
ganga til þess, er sól væri í vestri, og gera þar aðra elda.” En þetta á að 
sjálf sögðu ekki við þétt býli og alls ekki um svæði þar sem við kom andi 
hef ur ekki eign ar hald á. Þeir sem kveikja sinu elda eru ekk ert ann að en 
brennu varg ar og dóms kerf ið ætti að fara með slík mál sem saka mál. For
eldr ar ættu að hafa í huga að börn hafa ekk ert með eld spýt ur að gera.

RannsóknarnefndAlþingis

S kýrsla rann sókn ar nefnd ar Al þing is varp ar skýru ljósi á þá sið blindu 
sem ríkti á Ís landi og varð þess vald andi að hrun ið átti sér stað. 
Starf þeirra sem stóðu að skýrsl unni er ómet an legt. Það er þó fram

vinda mála sem ræð ur því hvort þjóð in hef ur það gagn af skýrsl unni sem 
efni standa til. Þeg ar eru uppi vís bend ing ar um að ýms ir að il ar á sviði 
við skipta, stjórn mála og eft ir lits eigi að sleppa við form lega rann sókn. 
Óvíst er hvort tek ið verð ur á mál um seðla banka stjóra og for stöðu manns 
Fjár mála eft ir lits fyr ir dóm stól um, sem og þeirra ráð herra sem nefnd in tel
ur að hafi orð ið upp vís ir að van rækslu sem nú hef ur skert lífs kjör hvers 
ein asta Ís lend ings. Eðli legt verð ur að telja að lands dóm ur verði skip að ur 
til að fjalla um þeirra mál eins og fyrr ver andi við skipta ráð herra hef ur 
far ið fram á. Út rás ar vík ing ar, banka menn og aðr ir sem svín uðu á kerf inu 
verða að mæta fyr ir dóm þar sem skor ið verð ur úr um sekt eða sýknu.

     Geir A. Guð steins son 

SameiningDigranesskóla
ogHjallaskóla

APRÍL 2010

Hreinsiefni 
fyrir heita potta

Eigum mikið úrval af hreinsiefnum fyrir heita potta.

    

Opið
föstud.-laugard.
til kl. 21
mán.-�mmtud.
til kl. 19
sunnud. 
til kl. 18

Kransar og blómaskreytingar

HAGSTÆTT  VERÐ

Bænakerti

Bænakort - Kr. 350.-
Samúðar-
skreyting

Mikið úrval
afskorinna blóma.
Falleg íslensk
gjafavara.

Sími 564 1199
Núpalind 1  -  201 Kóp.

Margar tegundir
af handgerðum
kortum og
kertaskreytingum.

Blóm er List

Frí
heimsending

eftir kl. 19
virka daga og
allar helgar.

Arna Schram.
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,,Hafði mett að gjafa mark að inn, 
all ir ætt ingj ar og vin ir bún ir að fá 
frá mér ein hverja handa vinnu,”

Hulda Björg Bald vins dótt ir í Kópa vogi nýt ir 
stór an hluta sinna frí stunda í að hanna flík ur og 
prjóna. Hún er Kópa vogs búi í húð og hár. Hulda 
Björg kveðst nær alla tíð hafa ver ið prjón a ndi, 
ým ist eft ir upp skrift um eða þá að hún út færði þær 
eft ir eig in höfði. Hún prjón ar og hann ar lopa peys
ur og hef ur nú ný ver ið „ver ið að skoða horn og 
bein“ eins og hún orð ar það, en þau nýt ir hún til 
skrauts í peys ur sín ar. Hún seg ist vera að þróa 
ýms ar hug mynd ir í þeim efn um. Með tím an um 
þró uð ust mál á þann veg að Hulda Björg fór í 
aukn u mæli að hanna þær peys ur sem hún prjón a
ði. Jafn framt fór hún að taka sér fleira fyr ir hend
ur, búta saum og korta gerð sem dæmi.

Hulda Björg er í fullu starfi við ann að og sinn ir 
handa vinn unni í frí stund um, hún prjón a ði flík ur á 
ætt ingja og vini eða út bjó búta saumsteppi eða eitt
hvað ann að, „og ég var eig in lega búin að metta gjafa
mark að inn í kring um mig, það voru all ir ætt ingj ar og 
vin ir bún ir að fá frá mér ein hverja handa vinnu.  Ég 
var samt ekki til bú in að leggja þetta áhuga mál mitt á 
hill una og ekki var fýsi legt að safna upp heil mikl um 
lag er á heim il inu,“ seg ir hún um þá ákvörð un sína 
að kynna og selja vör ur sín ar í Litlu búð un um sem 
er vef versl un sem hef ur það að mark miði að selja 
ís lenskt hand verk. Hug mynda fræð in er ein föld. Um 
allt land búa hand verks menn sem fram leiða frá bær
ar vör ur. Dag lega er þetta sama fólk yf ir leitt að vinna 
full an vinnu dag við allt milli him ins og jarð ar. Víða er 
ver ið að fram leiða afar góð ar vör ur úr nátt úru leg um 
efn um sem oft vaxa eða eru feng in í næsta ná grenni.

Fram til þessa hef ur Hulda Björg lít ið gert af því 
að kynna vör ur sín ar al menn ingi, en það var í fyrsta 
sinni á liðnu sumri, 2009, sem hún fékk inni í hand
verks hús inu á Flat eyri. „Það var nú bara rétt svona 
í blá lok in á sumr inu en nú er ég ný bú in að senda 
þó nokk uð af prjóna vöru í Purku, þæfð ar tösk ur 
og púða, dömu peys ur, barna peys ur og skokka og 
það nýjasta sem ég hef ver ið að prjóna í vet ur, 
hrúta bindi. Þau eru enn í vinnslu með fjöl breyttu 
mynstri.“ seg ir Hulda Björg.

Hún tók þátt í prjóna sam keppni A4 og þó nokk uð 
sé um lið ið frá lok um keppn inn ar hef ur ekki enn ver
ið til kynnt um úr slit in og því bíð ur hún spennt eft ir 
þeim.  „Þetta eru fyrstu skref in hjá mér varð andi það 
að koma mín um vör um á fram færi og ég vænti mik ils 
af sam starfi mínu við Litlu búð irn ar en þar er frek ar 
reikn að með að ég prjóni eft ir að fólk hef ur pant að 
sér vöru held ur en að ég liggi með lag er og þó þar 
séu ákveðn ar hug mynd ir að vör um sett ar fram reyni 
ég alltaf að koma til móts við sér ósk ir fólks,” seg ir 
Hulda Björg Bald vins dótt ir.

Hulda Björg Bald vins dótt ir hefur nán ast alla tíð 
ver ið að prjóna.

Kafla skil urðu í hús næð is og 
um önn un ar mál um aldr aðra 19. 
mars sl. með nýju hjúkr un ar 
heim ili Hrafn istu við Boða þing 
í Kópa vogi.

Rúm átta ár eru síð an nýtt og 
sér hann að hjúkr un ar heim ili tók 
til starfa á höf uð borg ar svæð inu. 
Hjúkr un ar heim il ið verð ur rek ið 
eft ir nýrri hug mynda fræði í öldr
un ar þjón ustu sem ekki hef ur ver
ið reynd áður hér á landi. Fé lags 
og trygg inga mála ráðu neyt ið og 

Kópa vogs bær hafa byggt hjúkr
un ar heim il ið og falið rekst ur
inn Sjó manna dags ráði, eig anda 
Hrafn istu heim il anna. Við Boða
þing er jafn framt gert ráð fyr ir 95 
ör ygg is og þjón ustu í búð um í fjöl
býl is hús um í ná grenni hjúkr un ar
heim il is ins og verða þær leigð ar 
öldruð um.

Fjöldi manns var sam an kom inn 
til að fagna þess um áfanga þeg ar 
hjúkr un ar heim il ið var form lega 
tek ið í notk un.

Klippt á borða, f.v.: Gunn steinn Sig urðs son bæj ar stjóri í Kópa vogi, 
Árni Páll Árna son fé lags- og trygg inga mála ráð herra og Guð mund ur 
Hall varðs son for mað ur Sjó manna dags ráðs.

Hrafn ista í Kópa vogi 
tek in í notk un

- seg ir Hulda Björg Bald vins dótt ir

Glæsi leg handa vinna frá Huldu Björg.

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
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Vnr.  49620201

Götuhjól
26“ götureiðhjól fyrir konur, 6 gíra með 
brettum og bögglabera.

Vnr.  49620208-9

Hjól
16“ BMX barnahjól með hjálpardekkjum, 
blátt eða rautt.

16“ REIÐHJÓL

22.990

20%
afsláttur
fyrir BYKO korthafa

Mikið úrval 
af áburði 
og mold 
á frábæru 
verði!
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KORTHAFA-
TILBOÐ

Vnr.  49606608/18

Hjól
HUFFY  26“ fjallahjól fyrir karla eða konur, 15 gíra.

Vorið er
komið í BYKO

Vnr. 50630099

Gasgrill
OUTBACK gasgrill, tvískiptur 
járn  brennari og grill flötur 
48 x 36 cm. Hitaplata yfir 
brennara, neistakvei kj ari og 
þrýsti jafnari fylgja. 6,2 kW.

890

Vnr. 55095118-9

Kartö�uútsæði
Kartöfluútsæði, gullauga eða rauðar, 5 kg.

15.995
Fullt verð:  19.995

ÓDÝRT

26.99029.900

26“ REIÐHJÓL
26“ REIÐHJÓL

Vnr. 0058254

Girðingaefni
Fura afhefhluð, 22x95 mm, 
A-gagnvarið.

248
kr./lm

3.900 kr.  á frostfrítt undirlag* 

5.900 kr. með tvöfaldri grind og undirstöðum**

Verð á m2:

* Verðdæmið miðast við efni í sólpall á frostfrítt undirlag og innheldur 
 gagnvarða furu 4 5x 95 mm og 27 x 95 mm ásamt galvinseruðum saumi.
** Verðdæmið miðast við efni í sólpall með tvöfaldri grind og undirstöðum. 
 Innifalið er gagnvarin fura 45 x 95 mm, 27 x 95 mm og 45 x 145 mm, 
 galvinseraður saumur, þakásanker, kambsaumur, blikkhólkar og gataplötur.

Frábært verð á pallaefni

7.990Vnr.  41622115/18

Garðstóll
Garðstóll með mósaík setu.

Vnr.  41622116/17

Garðborð
Garðborð með mósaík borðplötu, 
þvermál 76 cm, grænt eða svart.

14.990
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A F  H Á L S I N U M
Á Kópa vogs dög um, sem hefj

ast 8. maí nk., mun Tón list ar 
safn Ís lands opna sýn ingu um 
lista mann inn Sig fús Hall dórs son 
(19201996), en í ár verða 90 ár 
frá fæð ingu hans. Sig fús hef ur 
sterk höf und ar ein kenni í list 
sinni, hvort sem um er að ræða 
tón list eða mynd list og mun sýn
ing in leit ast við að draga þau 
fram. 

Stillt verð ur upp nokkrum 
mynd list ar verk um Sig fús ar, sýnd 
frum rit tón verka hans, sem mörg 
hver eru lista verk í sjálfu sér, ýms
um per sónu leg um mun um verð ur 
einnig stillt upp og þannig dreg in 
upp mynd af ferli lista manns ins. 
Þá verð ur hægt að heyra ýms ar 
hljóð rit an ir með lista mann in um, 
bæði þar sem hann les úr eig in 
ævi sögu og þar sem hann flyt
ur eig in sönglög. Úr klippu bæk ur 
lista manns ins munu liggja frammi 
sem og mynd ir úr fjöl skyldu albú
m inu.

Eng in heild ar skrá er til um 
mynd verk Sig fús ar. Tón list ar safn
ið mun því  safna ljós mynd um af 
verk um hans og kalla eft ir upp lýs
ing um frá þeim sem eiga mynd ir 
eft ir lista mann inn. Ósk að er eft ir 

staf ræn um mynd um af verk un um 
frá þeim sem þau eiga, upp lýs
ing um um fyr ir mynd ir og hvar 
og hvenær verk ið komst í hend
ur eig and ans. Safn ið að stoð ar þá 
sem ekki geta tek ið staf ræn ar ljós
mynd ir.

Ýmsirheiðraminningu
Sigfúsar

Nokkr ir að il ar koma einnig að 
því að heiðra minn ingu Sig fús ar á 
mis mun andi hátt og má þar nefna 
Tón list ar skóla Kópa vogs, leik skól
ann Kópa steinn við Há braut, Tón
ver Tón list ar skól ans í Kópa vogi, 
Björn Thorodd sen og Ung menna
hús ið Mol inn. Þá vinna nokkr ir 
að il ar að því að gefa út heild ar út
gáfu á tón verk um tón skálds ins.

Sig fús var kjör inn heið urs borg
ari Kópa vogs 2. mars árið 1994 og 
er sýn ing in sett upp í nánu sam
starfi við af kom end ur Sig fús ar 
Hall dórs son ar en sýn ing ar stjór ar 
eru Guð rún Helga Stef áns dótt ir 
og Anna Þóra Karls dótt ir. Upp lýs
ing um um verk Sig fús ar má koma 
til Tón list ar safns Ís lands, Há braut 
2, í síma 5701693 eða á net fang ið 
ts@ton list ar safn.is 

Fúsiáýmsavegu

Nú stend ur yfir sýn ing á 
nokkrum mynd um eft ir Ingu 
Krist jáns dótt ur, star fs mann 
Bóka safns Kópa vogs, á 1. hæð 
Bóka safns Kópa vogs. 

Mynd irn ar eru mál að ar með 
ol íu lit um og hafa ver ið unn ar á 
síð ustu þrem ur árum. Inga Krist
jáns dótt ir stund aði nám við 
Mynd lista skóla Kópa vogs auk 
þess að sækja nám skeið hjá ýms
um lista mönn um.

Sýn ing in stend ur til mán aða
mót apr íl/maí og eru mynd irn ar 
til sölu.

,,Ánaglanum”íBókasafniKópavogs

Inga Krist jáns dótt ir við mynd ir sín ar Í Bóka safni Kópa vogs.

VARMI
réttingar og sprautun
Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur

Sími: 564 2141

Netfang: varmi@varmiehf.is

Í dymbil vik unni sóttu yfir 30 
börn á aldr in um 6 til 8 ára nám
skeið í Kópa vogs kirkju. Nám
skeið ið stóð frá mánu degi til 
mið viku dags og leið bein end ur 
voru þær Inga Harð ar dótt ir, guð
fræði nemi og barna starfs mað ur 
Kópa vogs kirkju ásamt þeim Haf
dísi Huld Þrast ar dótt ur og Alist
er Wright, tón list ar mönn um. 

Enn frem ur að stoð uðu þau 
Krist ín Lín dal, Hrefna Sig ur geirs

dótt ir úr sókn ar nefnd Kópa vogs
kirkju og sr. Sig urð ur Arn ar son, 
sókn ar prest ur við nám skeið ið. 
Krakk arn ir föndr uðu, sungu frum
samið lag eft ir Haf dísi Huld og 
fóru í ýmsa leiki.

Nám skeið ið tókst vel og á mið
viku dags kvöld inu sýndu krakk
arn ir ætt ingj um sín um af rakst ur 
vinnu sinn ar í kirkj unni og í safn
að ar heim il inu Borg um. Alls sóttu 
yfir 150 manns þá sýn ingu.

Afarskemmtilegtnám
skeiðfyrir6til8árabörn

Kópavogskirkja:

Í síð asta blaði birt ist mynd frá Vinnu skóla Kópa
vogs og þess get ið til að sá sem geng ur niðð ur 
tröpp urn ar sé verk stjór inn. Eng in svör hafa borist 
því því er ít rek uð beiðni um svör við því hverj ir þar 
eru og af hvaða til efni mynd in er tek in og hvenær.

Þessi mynd sem hér fylg ir er tek in við und ir rit un 
samn ings milli Kópa vogs bæj ar og ÍK 11. maí 1990. 
Hverj ir eru á mynd inni og hvern ig tengj ast þeir und ir
rit un inni og af hvaða til efni var hún?

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?



Um næstu mán að ar mót verð ur 
tek in í notk un ný fé lags og þjón
ustu mið stöð í Boða þingi fyr ir 
eldri borg ara þar sem m.a. verð
ur boð ið er upp nudd, sjúkra
þjálf un, hár greiðsla og fleira auk 
þess að kaupa sér mat og kaffi. 
Að stað an í Boða þingi verð ur ein
hver glæsi leg asta sem völ er á. 
Þar verðu einnig boð ið uppá dag
vist. Nýtt hjúkr un ar heim ili fyr ir 
44 vist rými hef ur ver ið opn að en 
það ligg ur að þjón ustu mið stöð
inni og í næsta ná grenni eru að 
rísa leigu í búð ir fyr ir eldri borg
ara sem eru bein tengd ar þjón
ustu mið stöð inni. Hlut fall bæj ar
búa 67 ára og eldri hef ur vax ið 
jafnt og þétt á síð ustu árum, var 
7 % fyr ir ára tug síð an en er nú 
um 11 %.

Bald ur Jóns son er að al verk taki 
að þjón ustu mið stöð inni. Hann 
seg ir að byrj að hafi ver ið á þjón
ustu mið stöð inni haust ið 2007 en 
hann hafði hreppt verk ið með læg
sta til boð ið, kring um 200 millj ón ir 
króna.

,,Þetta er nokk uð flók ið hús, 
nán ast ekk ert er horn rétt í hús inu, 
arki tekt ar vilja marka sín spor en 
hús ið er fjór ar hæð ir, efst ým iss 
sú þjón usta sem veitt verð ur, mót
taka og mat sal ur á næstu hæð fyr
ir neð an, sund lauga hæð in þar fyr
ir neð an og loks tækja hæð neðst, 
m.a. fyr ir sund laug ina og loft ræsti
kerfi húss ins.

Í þjón ustu mið stöð inni get ur fólk 
kom ið sam an og spil að, teflt eða 
bara spjall að eða les ið blöð og 
tíma rit, en auk mat sal ar á jarð hæð 

eru fjór ir sal ir eða efri hæð inni. 
Eldri borg ur um mun vænt an lega 
fjölga hér á næstu árum, því auk 
þeirra bygg ingu sem hér eru að 
rísa mun fjöl býl is hús rísa aust an 
þjón ustu mið stöðv ar inn ar sem 
einnig verð ur bein tein gt henni.”

Bald ur Jóns son er einnig bygg
inga meist ari að Hörðu valla skóla 
sem haf in var bygg ing á árið 2005 
en er að ljúka. ,,Bygg inga hraði 
skóla bygg ing ing ar inn ar hef ur far ið 
eft ir þörf um hverf is ins, þ.e. byggt 
á þeim hraða sem er í takt við 
fjölg un nem enda við skól ann. Það 
er fyrst næsta haust sem verð ur 
10. bekk ur við Hörðu valla skóla.”

Bald ur hef ur kom ið að bygg ingu 
fjölda skóla í Kópa vogi á síð ustu 

árum, er nú með 10. bygg ing una. 
Með al verk efna má nefna íþrótta
hús HK við Fagra lund, bygg ing 
við Kárs nes skóla, Snæ lands skóla, 
Hjalla skóla, ofan á Digra nes skóla, 
fjór ir leik skól ar. Bald ur seg ir að 
framund an sé ekki mörg stór verk
efni, en nokk ur smærri, og fyr ir
tæk ið eigi nokkr ar lóð ir í Kópa
vogi sem mögu lega verði ráð ist í 
að byggja íbúð ar hús á. ,,Ég ætla 

að þrauka, von andi geng ur þessa 
efna hag skreppa yfir, en ég hef ver
ið í þess um bygg inga bransa í um 
30 ár, síð ustu 12 árin að al lega fyr ir 
Kópa vogs bæ. Sam starf ið við arki
tekta og tækni deild Kópa vogs bæj
ar hef ur geng ið vel, enda er það 
for senda þess að úr öll um erf ið
um úr lausn ar efn um hef ur tek ist 
að leysa far sæl lega,” seg ir Bald ur 
Jóns son.
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Glæsilegþjónustumiðstöð
tekinínotkunviðBoðaþing

Hörðu valla skóli sem Bald ur hef ur byggt og senn verð ur af hent ur 
Kópa vogs bæ.

11:00:  Skátamessa í Hjallakirkju. Prestur sr. Sigfús Kristjánsson

13:30:  Skrúðganga leggur af stað frá Digraneskirkju

14:00:  Sumardagsins fyrsta skemmtun hefst og
 verður að þessu sinni í Fífunni 

•  Skólahljómsveit Kópavogs leikur nokkur lög

•  Ávarp bæjarstjóra

•  Sirkus Íslands verður með sýningu

•  Hoppukastalar og fleira skemmtilegt fyrir börnin

SUMARDAGURINN FYRSTI

Bald ur Jóns son 
bygg inga meist ari.

FrábærárshátíðMK

Árs há t íð  MK fór  fram 
skömmu fyr ir páska. Há tíð in 
hófst með for drykk fram an við 
Sunnu sal, en síð an var geng ið 
til borð halds. Mat seð ill inn, sem 
var af urð nem enda mat væla
skól ans var sann ar lega eitt hvað 
til að kitla bragð lauk ana.

Í for rétt var eðal ,,con semme” 
(nauta seiði) með freydd um, 
rjóma soðn um svepp um og 
fjór um teg und um af brauði og 
pestó. Í að al rétt var rauð víns
leg ið, ,,brass er að” lamba læri 
og fyllt innra læri fram reitt 
með græn metis pressu og fyll

tri kart öflu kænu og í des er var 
kar ab ísk bragð bomba, kókos, 
pina colada, ástríðu á vöxt ur og 
mar engs. Fram reiðslu nem ar 
þjón uðu til borðs. Er hægt að 
biðja um glæsi legri mat seð il?

Að venju voru skemmti at riði 
frá nem end um og kenn ur um og 
til kynnt voru úr slit í kosn ing um 
til stjórn ar nem enda fé lags MK. 
For mað ur skóla ár ið 2010 – 2011 
verð ur Ómar Þór Arn ars son, 
rit ari Sunna Dís Guð jóns dótt ir, 
gjald keri Karen Birg is dótt ir og 
marg miðl un ar stjóri Rós hild ur 
Björns dótt ir.

Þess ar föngu legu stúlk ur voru mætt ar í for drykk inn fyr ir árs há tíð ina.



Ekk er t sveit ar  fé lag á 
Ís landi hef ur vax ið jafn
hratt á síð asta ára tug og 
Kópa vog ur og byggð in 

þan ist út á síð ustu árum. Ofan 
byggð ar inn ar er afar mynd ar
leg ur skóg rækt ar lund ur. Á 
skilti við Guð mund ar lund, en 
svo heit ir lund ur inn, er letr að: 
,,Guð mund ur Hall dór Jóns son 
varð snemma áhuga sam ur um 
rækt un lands ins.” Í lund in um 
er einnig brjóst mynd af þess um 
merk is manni.

Guð mund ur þessi var vax inn 
úr grasi norð ur í Fljót um í Skaga
firði, þar sem vet ur eru snjó
þung ir og harð ir, en jörð vakn ar 
gjarn an iða græn að vori und an 
hvít um feldi. Sú nátt úru sýn hef
ur án efa haft sterk og mót andi 
áhrif á Guð mund. Hann hleypti 
ung ur heim drag an um, varð 
að yf ir gefa heima hag ana vegna 
heilsu brests til árs veru á Víf ils
staða spít ala. Þótt sú reynsla væri 
erf ið við kvæm um dreng þá opn
aði hún vafa laust sveita barn inu 
víð ari sjón deild ar hring en blasti 
við norð ur í Fljót um. Heim kom inn 
fór Guð mund ur að stefna mark
visst að því að afla sér mennt un ar 
og það var ekki hægt án pen inga. 
Þá strax fór hann að vinna marg
falda vinnu. Hann lagði lið heima
fyr ir og létti ekki hvað síst und ir 
með móð ur sinni. Hann starf aði 
við kaup fé lag ið í Haga nes vík, en 
þá var ver ið að reisa Skeiðs foss
virkj un. Þang að hélt Guð mund ur 
um kvöld og helg ar. Hann tók út 
vör ur í kaup fé lag inu í Haga nes
vík á eig in reikn ing og seldi þær 
starfs mönn um við virkj un ina með 
hóf legri álagn ingu. Þessi að ferð 
Guð mund ar var dæmi gerð fyr ir 
at hafna semi hans síð ar á æv inni 
 að púkka und ir sig sjálf ur og láta 
afla féð ávaxt ast með iðju semi og 
af hug kvæmni. 

Byggingavöruverslun
Kópavogsstofnuð1962

Það er óhætt að segja að 
að drag andi stofn un ar Bygg inga
vöru versl un ar Kópa vogs árið 
1962, sem Guð mund ur reisti 
og rak um margra ára bil ásamt 
Hjalta Bjarna syni, mági sín um, hafi 
ver ið rækt un ar starf hans í landi 
Vatns enda. Þar tók Guð mund ur 
á leigu land spildu snemma á sjö
unda ára tugn um, hóf að brjóta 
jörð ina og setja nið ur kart öfl ur 
og róf ur. Upp sker an var síð an 
seld og ágóð an um var ið í upp
bygg ingu versl un ar rekst urs ins. 
Árið 1967 voru fyrstu trjá plönt
ur gróð ur sett ar í Stóra bási, eins 
og þetta land heit ir, þar á með al 
sitka grenis planta, sem Guð mund
ur hljóp með upp í hlíð ina og gróf 
nið ur mót suð vestri. Þetta tré er í 
dag mjög áber andi og grósku mik
ið þar sem það breið ir út sí græn
ar grein ar og býð ur gesti og gang
andi vel komna í Guð mund ar lund. 
Af brenn andi áhuga og óbilandi 
elju rækt aði Guð mund ur upp 
þetta ör foka land, sem nú er orð
ið að sann kall aðri vin fyr ir Kópa
vogs búa sem og aðra.

Hann var stofn fé lagi í Skóg rækt
ar fé lagi Kópa vogs og heið urs fé
lagi frá 1998. Einnig rækt aði hann 
skóg að MinniGrindli í Fljót um 
en feg urð ar inn ar við Mikla vatn 
naut hann, þar átti hann marg
ar ánægju stund ir á æsku slóð
um. Skóg sinn í Vatns enda landi 
gaf Guð mund ur Skóg rækt ar fé lagi 
Kópa vogs 1998.

Einnafmáttarstólpun
umviðuppbyggingu
Kópavogs

En hver var þessi mað ur sem 
við ann an mann stofn aði það fyr
ir tæki í Kópa vogi sem þekkt ast 
er í dag, og er með starf semi um 
allt land?

Guð mund ur Hall dór Jóns son 
fædd ist í NeðraHaga nesi í Fljót um 

1. ágúst 1923. Hann ólst þar upp 
og í Dæli, í Mó skóg um og á Mola
stöð um í Fljót um. Guð mund ur 
lauk versl un ar prófi frá Sam vinnu
skól an um 1945. Hann starf aði hjá 
Kaup fé lagi Ár nes inga og SÍS og 
var þá lengst af versl un ar stjóri 
bygg ing ar vöru deild ar Sam bands
ins. Guð mund ur var for stjóri 
Bygg inga vöru versl un ar Kópa
vogs til árs ins 1985, en árið 1962 
stofn aði hann ásamt mági sín um, 
Hjalta Bjarna syni, Bygg inga vöru
versl un Kópa vogs, BYKO og var 
for stjóri fyr ir tæk is ins til 1985. Þá 
stofn aði Guð mund ur Fljóta lax hf. 
1981, ásamt Teiti Arn laugs syni, 
og var fram kvæmda stjóri fyr ir
tæk is ins á með an það starf aði. 
Guð mund ur stund aði söng nám 
og söng með Tíg ul kvar tett in um, 
Þjóð leik húskórn um og Karla kórn
um Fóst bræðr um, bæði sem kór
fé lagi og ein söngv ari. Hann var 
sæmd ur titl in um Eld hugi Kópa
vogs 1999, af Rótaryklúbbi Kópa
vogs vegna fram taks í skóg rækt 
og um hverf is mál um í Kópa vogi.

Í öll um sam fé lög um,  litl um 
og stór um, eru mátt ar stólp ar. Í 
Kópa vogi allt frá upp hafi sjö unda 
ára tug ar ins var Guð mund ur H. 
Jóns son einn slík ur. Nafn hans og 
hans versl un ar um svif í Kópa vogi 
hef ur órofa samóm með sögu 
Kópa vogs bæj ar.

BYKOnafniðkom
tiltölulegafljótt

Fyr ir tæk ið sem stofn að var 
í Kópa vogi fyr ir bráð um hálfri 
öld er enn sam of ið sögu bæj ar
fé lag ins, nú und ir stjórn son ar 
Guð mund ar, Jóns Helga, sem var 
15 ára gam all þeg ar fað ir hans 
stofn aði fyr ir tæk ið og hóf að selja 
timb ur í litl um skúr við hlið gróð
ur húsa Þórð ar á Sæ bóli, nú eitt 
stærsta bygg inga vöru fyr ir tæki 
lands ins.

Guð mund ur og Anna Bjarna
dótt ir, fyrri kona hans eign uð ust 5 
börn, einn son, Jón Helga sem er 
elst ur, og fjór ar dæt ur, þær Bjarn
heiði Krist ínu, Þór unni, Björk og 
Sjöfn. 

Jón Helgi Guð munds son seg ir 
að að þeg ar í upp hafi hafi hann 
ver ið tölu vert með föð ur sín
um þeg ar Bygg inga vöru versl un 
Kópa vogs var kom ið á lagg irn
ar, og reynd ar einnig áður þeg ar 
hann var hjá bygg inga vöru deild 
Sam bands ins sem þá var stað
sett vest ur á Granda garði þar 

sem gömlu ösku haug arn ir voru í 
Ána naust um.

,,Ég var reynd ar fram an af oft
ast í sveit á sumr in en á öðr um 
árs tíma oft með hon um og reyndi 
að sam eina það skóla göngu. 
BYKO nafn ið kom til tölu lega fljótt 
á fyr ir tæk ið en á þess um árum 
voru sam skipt in er lend is fyrst og 
fremst með sím skeyt um þar sem 
þá var ekki önn ur tækni til tæk 
og því var reynt að stytta nafn ið 
á fyr ir tæk inu til að stytta stafa
fjöld ann í sím skeyt un um. Síð ar 
var nafn inu svo breytt því nafn
ið Bygg inga vöru versl un Kópa
vogs er frem ur langt og ekki síð ur 
óþjált í munni.

,,Þeg ar pabbi og Hjalti móð
ur bróð ur minn stofn uðu BYKO 
var ein göngu um timb ur sölu að 
ræða og var svo að mestu fyrstu 
tvö árin en síð an bætt ist hægt og 
hægt við nagl ar, saum ur, skrúf ur 
og verk fræri ým iss kon ar. Fyr ir
tæk ið hafði fyrst að set ur nærri 
Blóma skál an um sem Þórð ur á 
Sæ bóli átti og rak og var rétt vest
an brú ar inn ar við Kárs nes braut
ina. Keypt var land til við bót ar 
þeg ar fram í sótti en fljót lega kom 
í ljós að sú starf semi sem þarna 
var sam ræmd ist ekki skipu lagi 
Kópa vogs bæj ar.

Þá var far ið að leita að hent ugri 
stað setn ingu fyr ir starf sem ina, og 
var þá far ið inn á Ný býla veg 6, 
þar sem nú er Toyotaum boð ið og 
þar var byggt hús næði fyr ir versl
un ina og skrif stofu, en keypt ur 
var þar hús grunn ur en upp haf
lega átti þar að vera pökk un ar
verk smiðja fyr ir ýms ar mat vör

ur. Þang að var flutt 1972 en jafn
framt var ver ið með leigu hús næði 
upp í Auð brekku und ir hluta af 
starf sem inni, þ.e. all an plötu við 
og fleiri skyld ar vör ur. Síð ar var 
einnig byggt und ir plötu við inn í 
Auð brekkunni. Þetta var fyrsta 
bygg inga vöru versl un in á Ís landi 
sem var með sjálfs af greiðslu sniði, 
ný nálg un í versl un ar rekstri með 
bygg inga vör ur sem fékk strax 
mjög góð ar und ir tekt ir,” seg ir Jón 
Helgi.

Grófvaranákveðin
kjölfesta

Þessi gróf vara sem byrj að 
var með 1962 var og hef ur ver
ið ákveð in kjöl festa í starf semi 
fyr ir tæk is ins og í dag er fyr ir tæk
ið einn stærsti timb ur sali lands
ins, en einnig er rek in timb ur sala 
og timb ur fram leiðsla í Lett landi, 
Eist landi, Rúss landi, Sví þjóð og 
Bret landi.

,,Snemma var tek in upp póst
kröfu versl un gagn vert við skipta
vin um okk ar á lands byggð inni 
en hún er eig in lega lögst af, í dag 
heit ir þetta vef versl un auk þess 
sem við erum með versl an ir víðs 
veg ar um land ið, s.s. á Ak ur eyri, 
Reyð ar firði, Sel fossi, Reykja nes
bæ, Garða bæ, og á Fiski slóð á 
Granda garði auk versl un ar inn ar á 
Skemmu vegi.”

- Sástu fyr ir þér, 15 ára gam all 
strák ur, þeg ar pabbi þinn hóf rekst-
ur á BYKO að versl an irn ar yrðu 
svona víða og vöru úr val ið svona 
gríð ar lega fjöl þætt?

,,Það sá eng inn fyr ir sér þá 
þró un. Þeg ar versl un in var sett 
upp á Ný býla veg in um 1972 stóð 
pabbi uppi í stiga upp á 2. hæð ina 
og sagði, ,,hvern ig á að koma vör
um í þetta allt?” En þrátt fyr ir það 
varð versl un in á Ný býla veg in um 
allt of fljótt of lít il en við vor um 
þarna frá 1972 til 1982 en tveim ur 
árum áður, 1980, flutti timb ur sal
an inn á Skemmu veg, en 1982 var 
flutt inn á Skemmu veg. Það var á 
þeim tíma eig in lega uppi í sveit, 
en áður hafði KRON kom ið þarna 
með stór mark að en BYKO hafði 
að set ur í sama húsi til að byrja 
með.”

Ég verð svo síð ar einn eig andi 
að BYKO með því að kaupa hlut 
systra minna og ætt ingja Hjalta.”

- Hvern ig hef ur BYKO geng ið 
í sam keppn inni á bygg inga vöru-
mark aðn um?

,,Þeg ar ég tók við þess um rek
stri voru ótal marg ir að selja 
timb ur og fleiri gróf ar bygg inga
vör ur. Ég man eft ir Völ undi, Timb
ur versl un Árna Jóns son ar, Slipp
fé lag inu, Versl ana sam band inu, 
Reyk dal og tveim ur að il um í Hafn
ar firði auk Sam bands ins að sjálf
sögðu. Á fyrstu ár un um kom ansi 
mik ið af timbri og öðr um vör um 
frá gömlu Sov ét ríkj un um en mað
ur þurfti stund um að byrgja sig 
upp fyr ir allt árið, en þrátt fyr ir 
það voru þetta alls ekki óhag stæð 
við skipti. 

Þeg ar við stig um okk ar fyrstu 
skref í út rás var það til að kanna 
við skipti í timbri en síð an hef ur 
þetta ver ið að vinda upp á sig í 
ýms um öðr um vöru teg und um. 
Það hafa því orð ið mikl ar breyt
ing ar síð an fyr ir tæk ið hóf starf
semi á Kárs nes braut inni.”

- Und ir þinni stjórn hef ur starf-
sem in breyst mik ið og fleiri fyr ir-
tæki ver ið stofn uð. Hvaða fyr ir tæki 
eru það?

,,Starf semi Nor vík ur hf. hófst 
árið 1962 með stofn un BYKO hf., 
sem nú er stærsta bygg inga vöru
versl un Ís lands og starf ræk ir 8 
bygg inga vöru versl an ir, timb ur söl
ur, leigu mark aði og lagna deild ir. 
Árið 2000 voru gerð ar skipu lags
breyt ing ar hjá BYKO og tengd
um fyr ir tækj um til að skerpa sýn 
og gera fyr ir tæk in inn an sam
steypunn ar bet ur í stakk búin til 
að takast á við fram tíð ina. Fram 
að þessu hafði BYKO  ver ið bæði 
rekstr ar fé lag um rekst ur bygg
inga vöru versl ana og eign ar halds
fé lag, en þar und ir féllu ELKO ehf., 
Sia BYKOLAT í Lett landi, Ax ent 
ehf. og Smára garð ur ehf.  BYKO 
hf. var því skipt upp í tvö sjálf
stæð fé lög, ann ars veg ar BYKO 
hf. með alla starf semi er lýt ur að 
rekstri bygg inga vöru versl ana, og 
hins veg ar Nor vík hf., sem varð 
eign ar halds fé lag sam steypunn ar. 
Í dag er Smára garð ur ehf. rek ið 
sem fast eigna fé lag utan Nor vík ur
sam steypunn ar. Árið 2003 keypti 
Nor vík fyr ir tæk ið Kaupás hf., sem 
var eign ar halds fé lag yfir Nóa túns, 
1111 og Krónu versl an irn ar ásamt 
Hús gagna höll inni og Inter sport 
versl un un um. Starfs menn Nor
vík ur sam steypunn ar eru nú um 
3.000 og eru höf uð stöðv ar henn
ar að Bílds höfða 20, Reykja vík (á 
efstu hæð Hús gagna hall ar inn ar). 
Dótt ur fyr ir tæki Nor vík ur hf eru 
nú 15 tals ins, þ.e. BYKO, ELKO, 
Inter sport, Húsag ana höll in, Nóa
tún, Krón an, 1111, Kjar val, Ax ent, 
EXPO, BYKOLat, Norwood, Con
tinental Wood Prod ucts, Jarl Tim
ber og Vika Wood.”

SagaGuðmundarlundar
eldriensagaBYKO

Það þekkja marg ir skóg ar lund-
inn Guð mund ar lund ofan byggð ar-
inn ar í Kópa vogi sem pabbi þinn 
kom á fót. Hver voru til drög þess 
að hann hóf þar trjá rækt?

,,Saga þessa lund ar er nokk
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SagaBYKOsamofinsöguKópavogs

Hér var BYKO fyrstu 10 árin, – í hús inu lágreista lengst til hægri.

Stofendur BYKO, Guðmundur H. Jónsson og Hjalti Bjarnason.



uð eldri en saga BYKO. Pabbi 
fékk þarna leigu land frá Magn
úsi bónda á Vatns enda og hóf þar 
rófu og kart öflu rækt í all stór um 
stíl, braut þarna land und ir þessa 
garða. Garð ur inn stend ur í vel 
yfir 100 metra hæð og það voru 
marg ir sem ekki höfðu trú á rækt 
þarna, en ann að kom í ljós. Hluta 
af af urð inni seldi hann og þannig 
sköp uð ust tekj ur sem pabbi not
aði til að koma und ir sig fót un um 
þeg ar kom að því að stofna Bygg
inga vöru versl un Kópa vogs.

Síð ar fékk hann geysi leg an 
áhuga á skóg rækt og hóf skóg
rækt í lund in um sem sann ar lega 
hef ur breitt úr sér. Ég hef sjálf
sagt erft að ein hverju leiti þenn
an skóg rækt ar á huga frá pabba 
því við erum með jörð aust ur í 
sveit un um sem við sett um upp 
sem skóg rækt ar jörð, Drumbodds

staði, og þar hef ur ver ið plant að 
nokk uð hund ruð þús und trjám 
sem er orð inn nokk uð mynd ar
leg ur skóg ur. Það kem ur að því 
að við för um að nytja skóg inn að 
ein hverju marki, en mér sýn ist að 
þetta geti orð ið fal leg ur skóg ur í 
fram tíð inni.

Drumbodd ur þessi sem jörð in 
heit ir eft ir var þræll land náms
manns ins sem nam land í Bisk
ups tung un um og hét Odd ur. Hann 
var síð ar leyst ur und an því að 
vera þræll, varð leys ingi, og fékk 
þessa jörð. Hann fékk þetta við
ur nefni vegna þess að hann seldi 
eldi við í formi timb ur drumba. 
Drumboddd ur er því elsti timb ur
sal inn á Ís landi sem sög ur fara af!”

Jón Helgi seg ir BYKO vera flagg
skip ið í rekstr in um, en rekst ur inn 
hafi átt nokk uð erfitt upp drátt ar 

að und an förnu í efna hag skrepp
unni, ekki síst í öllu því sem lít ur 
að fram kvæmd um og það bitni 
hast ar lega á bygg inga vöru versl
un inni. Jón Helgi seg ir að fyr ir tæk
ið muni standa af sér þann storm, 
enda rekst ur inn mun víð tæk ari 
nú en hann var áður fyrr. Svo hef
ur mat vöru þátt ur inn kom ið inn 
en hrygg stykk ið í rekstr in um að 
und an förnu hef ur ver ið timb ur
fram leiðsl an í Lett landi, Eist landi, 
Rúss landi, Sví þjóð auk við skipta 
við Bret land.”

- Ef ein hver kem ur og bið ur um 
ein hverja sér staka og sjald gæfa 
við ar teg und sem ekki er á boðstól-
um hér lend is, yrði sú við ar teg und 
pönt uð fyr ir við kom andi við skipta-
vin?

,,Það væri alls ekki ,praktískt”, 
en yrði lík lega gert. En við erum 
einnig með all an al geng an harð
við sem flutt ur er inn úr ýms um 
átt um og frá ýms um heims horn
um og vöru úr val ið því um tals
vert.”

NafngiftinBreiddinátti
ekkisístlandfræðilegar
skýringar

- Versl un in í Breidd inni í Kópa-
vogi hef ur ver ið ykk ar helsta versl-
un um ára bil. Ertu sátt ur við þá 
stað setn ingu og þá þjón ustu sem 
Kópa vogs bær er að veita ykk ar 
rekstri?

,,Við erum mjög ánægð með 
það, eig um mjög góð sam skipti 
við Kópa vogs bæ og hef ur ver ið 
svo mörg und an far in ár. Þetta var 
kannski eitt hvað stirð ara áður 
fyrr, pabba fannst stund um að 
þess ir póli tíkus ar hefðu ekki skiln

ing á rekstr in um og þörf um hans, 
en pabbi var hins veg ar ekki mjög 
póli tísk ur, var þó ein hvern tíma 
á fram boðs lista hjá Fram sókn ar
flokkn um í Kópa vogi, enda al inn 
upp í sam vinnu um hverfi og hafði 
sín ar lífs skoð an ir að ein hverju 
leiti það an.

Þeg ar  v ið  byggð um við 
Skemmu veg inn þurft um við m.a. 
að ryðja burt trön um sem höfðu 
ver ið not að ar til að þurrka fisk 
í eða verka skreið og Reykja
nes braut in var þá ekki kom in 
þar sem hún ligg ur í dag þarna 
skammt frá. Við vor um því á þeim 
tíma vissu lega nokk uð út úr. Nú 
erum við hins veg ar frá bær lega 
stað sett ir þarna með um ferð ina 
þarna allt í kring og gott að gengi 

að versl un inni.
Á þess um tíma var haf in versl

un ar rekst ur í Mjódd inni í Breið
holti og því gáf um við þess um 
stað nafn ið Breidd in sem visst 
mót vægi og við höfð um góð ar og 
gild ar ástæð ur fyr ir því. Fyrst og 
fremst vor um við að vísa til okk ar 
mikla og fjöl breytta vöru úr vals 
en við höfð um ekki síð ur land
fræði leg ar ástæð ur, því Mjódd
in var við Mjóu mýri en Breidd in 
við Breiðu mýri. Kópa vogs bú inn 
Krist ín Þor kels dótt ir teikn ari átti 
sinn hlut í þess ari nafn gift en við 
átt um frá bært sam starf við hana 
árum sam an og hún hann aði m.a. 
BYKOmerk ið sem hef ur hald
ið sjó gegn um tíð ina,” seg ir Jón 
Helgi Guð munds son.
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Höldum saman uppá 10 ára afmæli Max1

 Fáðu 20% afslátt af 

olíu, smurningu og 

skiptum á olíusíu í dag!
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 Jón Helgi Guð munds son, for stjóri og eig andi Nor vík ur.

Jón Helgi Guðmundsson, Sigurður Blöndal þáverandi Skógræktarstjóri og Guðmundur H. Jónsson, 
stofnandi BYKO við skógrækt á Drumboddsstöðum.

BYKO-verslunin í Breidd.
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Skiptu á sumardekkin í dag 
Sólning og Barðinn bjóða vönduð dekk í miklu úrvali frá

Continental, Hankook, Nankang og Mastercraft.

Afgreiðslutímar í Sólningu, Smiðjuvegi og Barðanum, Skútuvogi: Virka daga 8.00–18.00, laugardaga 9.00–13.00
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Íslenskthandverk
oghollusta

Auglýsing frá yfirkjörstjórn 
í Kópavogi

Þann 8. maí nk. kl. 12.00 rennur út frestur til að skila framboðslistum vegna 
sveitarstjórnarkosninga í Kópavogi 29. maí 2010.
Yfirkjörstjórn mun þá taka á móti framboðslistum á skrifstofu Kópavogsbæjar að Fannborg 2, 
1. hæð milli kl. 10.00 og 12.00. 

Yfirkjörstjórn boðar síðan til fundar 9. maí kl. 12.00 á skrifstofu Kópavogsbæjar að Fannborg 2, 
1. hæð þar sem hún úrskurðar um framkomna framboðslista að viðstöddum umboðsmönnum 
listanna.

Þegar yfirkjörstjórn hefur úrskurðað framboðin mun hún auglýsa framboðslista í 
bæjarblöðunum, bókstaf listanna og nöfn frambjóðenda á hverjum lista í réttri röð.

Kópavogi 19. apríl 2010

Yfirkjörstjórn í Kópavogi,
Jón Atli Kristjánsson
Haukur Ingibergsson
Grétar Kristjánsson

„Óhætt er að segja að mik
ið fjör sé í starf semi Ferða fé
lags Ís lands um þess ar mund
ir. Fé lag ið hef ur vax ið á síð ustu 
miss er um og starf sem in orð ið 
fjöl breytt ari. Þar kem ur til stór
auk inn áhugi fólks á úti veru 
og ferða lög um en ekki síð ur að 
al menn ing ur tel ur grunn gild in í 
starf semi fé lags ins nú eiga er indi 
við sig.  Það er ljóst að það er 
mik ið ferða sum ar framund an 
hjá lands mönn um en sl. sum ar 
var metár í þátt töku í ferð um 
fé lags ins, “ seg ir Páll Guð munds
son fram kvæmda stjóri Ferða fé
lags Íslan ds.

 
Starf FÍ hef ur eflst að mun á 

und an förnu árum, fé lög um hef
ur fjölg að og nú læt ur nærri að 
þeir séu um níu þús und. Þátt
taka í ferð um er góð og marg ar 
nýj ung ar lit ið dags ins ljós. Áher
sla er lögð á að ná til yngra fólks 
og fjöl skyldna, til dæm is með í 
barna vagna göng um og Ferða fé
lagi barn anna. Þá er góð þátt taka 
í verk efn inu 52 fjöll sem hrund ið 
var af stað nú í árs byrj un og marg
ir sem hafa tek ið þeirri áskor un 
að ganga á eitt fjall í viku yfir árið.

„Það er eitt af keppi kefl um okk
ar að hvetja fólk til að stíga sín 
fyrstu skref í ferða mennsku og 
veita því tæki færi til slíks á við
ráð an legu verði og í við ráð an
leg um verk efn um. Þetta er hægt 
að gera hjá FÍ án nokk urs end ur
gjalds eða með litl um kostn aði,“ 
seg ir Páll.

Sjálfboðastarfiðer
mikilvægt

Grunn gild in í starfi FÍ eru fjög ur, 
að sögn Páls, það er skipu lagn ing 
ferða, út gáfa rita um land og leið ir, 
rekst ur skála víða um land ið og 
í fjórða og síð asta lagi nátt úru
vernd í sinni víð ustu merk ingu. 
Sjálf boða liða starf er burða rás inn í 
starfi FÍ. Hóp ar röskra fé laga sinn
ir ýms um verk efn um á vett vangi 
fé lags ins, svo sem við hald skála, 
merk ingu göngu leiða, far ar stjórn 
að nokkru leyti og þannig mætti 
áfram telja.

 
„Í sjálf boða starf inu felst kjarn

inn í fé lags starfi okk ar.  FÍ er fyrst 
og fremst áhuga manna fé lag sem 
stend ur fyr ir ferð um, upp bygg
ingu og fræðlu fyr ir ferða menn, 
en jafn framt hug sjóna, menn ing
ar og fram fara fé lag á sínu sviði 
og í það eig um við að halda,“ seg
ir Páll.

Gönguferðireruódýr
afþreying

,,Göngu ferð ir eru ein föld og 
ódýr af þrey ing eins og göngu ferð
ir og holl úti vera og hef ur fjalla
mennska og göngu ferð ir not ið 
vax andi vin sælda að und an förnu. 
Þátt tak an í skipu lögð um ferð um 
okk ar hef ur aldrei ver ið meiri hin 
síð ari ár. Sömu leið is höf um við 
lagt okk ur fram við að að stoða 
ein stak linga og hópa við skipu
lagn ingu lengri og skemmri ferða 
þar sem nauð syn legt er að hafa 

rétt an bún að og ætla sér ekki um 
of.  Við bjóð um upp á dags ferð ir, 
helg ar ferð ir og sum ar leyf is ferð ir 
og ferða á ætl un ina má með al ann

ars finna á heima síðu fé lags ins, 
fi.is “ seg ir Páll. 

Ferða fé lag Ís lands er árið um 

kring með skipu lagð ar ferð ir og 
fræðslu um land ið og gef ur út 
ár bók sem hef ur kom ið út allt frá 
ár inu 1928. Þar hef ur í hverri bók 
um sig ver ið fjall að um ein stök 
hér uð lands ins og eru bæk urn ar 
ein allra besta Ís lands lýs ing sem 
völ er á. Ár bók in í ár fjall ar um 
Torfa jök uls svæð ið og er það for
seti fé lags ins Ólaf ur Örn Har alds
son sem skrif ar bók ina.  Bók in 
kem ur út í maí.

„Að und an förnu höf um við 
brydd að upp á ýms um nýj ung um 
í fé lags starf inu. Í haust höf um við 
til dæm is ver ið með skipu lagð ar 
göngu ferð ir um miðjn dag á virk
um dög um. Þá hafa göngu ferð ir 
fyr ir eldri borg ara mælst vel fyr ir 
rétt eins og skipu lögð dag skrá á 
vor in fyr ir barna fólk á vor in en 
þær höf um við kall að barna vagna
göng ur. Bæði í ferð um fyr ir yngra 
sem eldra fólk þá höld um við okk
ur hér í jaðri þétt býl is ins, höf um 
far ið um El liða ár dal inn, Öskju hlíð 
og út á Gróttu. Þar not um við okk
ur hið frá bæra göngu stíga kerfi 
sem er um borg ina sem alltof fáir 
vita af,“ seg ir Páll.

Margirfrábærir
farastjórar

Í innra starfi FÍ að und an förnu 
hef ur ver ið leit að við að fá nýtt 
fólk til að taka að sér far ar stjórn.   
„Ferða fé lag ið hef ur marga frá
bæra far ar stjóra inn an sinna raða, 
reynslum mikla ferða menn sem 
marg ir hverj ir eru há mennt að ir 
á ýms um svið um, m.a. jarð fræð
inga, land fræð inga, líf fræð inga 
svo dæmi sé tek ið. Við höf um ver
ið að stækka far ar stjóra hóp inn og 
bæði yngt upp og  einnig feng ið 
fleiri kon ur til að sinna far ar stjórn 
og hef ur það gef ist vel, ” seg ir Páll 
Guðmundsson.

Mikiðferðasumarframundan
hjáFerðafélagiÍslands

Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands.

Sum ar leyf is ferð ir FÍ eru alltaf vin sæl ar og má þá einu gilda um 
hvaða slóð ir för inni er heit ið.

Að und an förnu hefur verið brydd að upp á ýms um nýj ung um í 
fé lags starf inu.
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Hóp ur vænt an legra út skrift
ar nem enda í Mennta skól an um 
í Kópa vogi heim sótti ný lega 
há skól ana í Borg ar firði, Bif röst 
og Land bún að ar há skóli Ís lands 
að Hvann eyri. 

LbhÍ er mennta og rann sókna
stofn un á sviði nátt úr u nýt ing ar 
og um hverf is fræða með áherslu 
á vernd un og sjálf bæra nýt ingu 
auð linda lands ins, skipu lags mál, 
menn ingu og sjálf bæra þró un. 
LbhÍ starfar sam kvæmt lög um 
um bún að ar fræðslu og lög um um 
rann sókn ir í þágu at vinnu veg
anna. Það er stefna LbhÍ að bjóða 
fjöl breyti legt og vand að nám og 
stunda öfl ug ar rann sókn ir í ljósi 
hlut verks og mark miða hans. 
Skól inn skal vera virk ur þátt tak
andi í sjálf bærri þró un og vís ind
um í ís lensku sam fé lagi og vera 
full trúi Ís lands á fræða svið um sín
um á er lendri grundu.

Það var margt sem kom nem
end ur MK á óvart í heim sókn inni 
að Hvann eyri, m.a. öll þau tækni 
sem þar er not uð og er kynnt fyr ir 

nem end um, ekki síst ró bót ar. Við
dvöl in á Hvann eyri varð því lengri 
en áætl uð var.

MK-ingaráHvanneyri

MK-ing ar í fjósi, og lík ar vel!

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

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Hin ár lega Nema keppni Kornax 
var hald in í 13. sinn dag ana 17. og 
18. mars í Hót el og mat væla skól an
um í Kópa vogi. 

Mark mið ið með keppn inni er að 
efla fag leg an metn að í bak ara iðn og 
hvetja bak ara nema til ný sköp un
ar og til að temja sér öguð vinnu
brögð. Keppn in hef ur ver ið hald in 
ár lega frá ár inu 1998 og að henni 
standa Hót el og mat væla skól inn í 
Kópa vogi, Lands sam band bak ara
meist ara, Klúbb ur bak ara meist ara 
og Kornax sem er að al stuðn ings að ili. 
Þát taka nú í nema keppni Kornax var 
sú besta í mörg ár en 8 þátt tak end ur 
voru að þessu sinni.

Með al kepp enda voru þeir Guð
mund ur Vik ar Sig urðs son frá Köku
horn inu og Andri Krist jáns son hjá 
Reyni bak ara, hvoru tveggja bak
arí í Kópa vogi. Sig ur veg ar inn í ár 
var Rebekka Helen Karls dótt ir frá 
Brauða og köku gerð inni Akra nesi.

TveirbakaranemarfráKópavogs-
bakaríummeðalkeppenda

Bak ara nem arn ir í höf uð stöðv um Kornax við Korn garða.

NemakeppniKornax2010:

Þær Katrín og Krist jana eru 
tveir út skrift ar nem ar í íþrótta
fræði sem tóku að sér að vera 
með út i nám skeið fyr ir kon ur sem 
hafa ekki hreyft sig lengi og þurfa 
hjálp til að kom ast af stað. 

,,Við leyf um öll um að vera með,” 
segja þær Katrín og Krist jana, ,,en 
flest ar kon urn ar glíma við þó nokk
ur aukakíló. Við erum með tíma 
þrisvar í viku og hitt umst á mis
mun andi stöð um á höf uð borg ar
svæð inu. Æf ing arn ar eru bæði til 
að bæta þol og styrk, og leit umst 

við að hafa þær sem fjöl breyttast
ar og að all ir hafi gagn og gam
an af. Kon urn ar eru mis vel á sig 
komn ar og pöss um við upp á að 
all ar fái æf ing ar við sitt hæfi og 
hver og ein get ur gert æf ing arn ar á 
sín um hraða.

,,Þetta hef ur geng ið fram ar öll um 
von um og hef ur mjög góð stemmn
ing mynd ast í hópn um. Við stefn
um á að hafa nám skeið í allt sum ar 
og mögu lega á fleiri tím um.”

Næsta nám skeið byrj ar mánu
dag inn 26. apr íl nk.

Útinámskeiðfyrirkonur
íKópavogsdal

Kon urn ar slaka á eft ir að hafa tek ið á við hlaup.

Smiðjuvegi 9
200 Kópavogi
Sími: 535-4300
Fax: 535-4301
Netfang: axis@axis.is
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Teiknum og gerum föst verðtilboð í innréttingar 
útfærðar eftir þörfum hvers og eins.

VANDAÐAR ÍSLENSKAR 

INNRÉTTINGAR 
Eldhús- og baðinnréttingar, 

fataskápar og fleira
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Vor  tón leik ar Kvenna kórs 
Kópa vogs verða í Að vent kirkj
unni við Ing ólfs stræti sunnu dag
inn 25. apr íl nk. kl. 16.00. Þar 
verða flutt ým iss létt lög, m.a. 
eft ir Sig fús Hall dórs son. Kvenna
kór Kópa vogs hef ur haft í nógu 
að snú ast á þessu ní unda starfs
ári sínu sem hófst í haust með 
því að nýr kór stjóri, Juli an M. 
Hew lett, tók við stjórn kórs ins.  

Fyrsta verk efni kórs ins á 
haustönn var að standa fyr ir tón
leik um til styrkt ar Mæðra styrks
nefnd Kópa vogs en tón leik arn ir 
báru heit ið ,,Hönd í hönd” og kom 
þar fram fjöldi tón list ar fólks úr 
Kópa vogi sem gaf vinnu sína til 
styrkt ar þessu verð uga mál efni. Í 
des em ber tók kvenna kór inn  þátt 
í að ventu tón leik um í Kópa vogs
kirkju, sem haldn ir voru á veg um 
Karla kórs Kópa vogs. Þar var m.a. 
m.a. flutt tón verk ið ,,Sjá him ins 
opn ast hlið” en flutn ing ur þess 
tek ur um 25 mín út ur og er flókn
asta verk efni sem kór arn ir hafa 
tek ið að sér að flytja til þessa.

Eftir ára mót in fór í hönd langt 
æf ingaa tíma bil en  há punkt ur 
þess voru æf inga búð ir sem kór
inn hélt á hót el Hlíð í Ölf usi um 

miðj an mars til und ir bún ings 
vor tón leik un um. Æf inga búð irn ar 
stóðu yfir heila helgi og var þema 
þeirra ,,Hálar sem ál.”  Að því til
efni skreyttu kór fé lag ar sig með 
áli í bak og fyr ir á laug ar dags
kvöldi og skemmtu sér ær lega 
um leið. Í mars mán uði hélt kór inn 
einnig skemmti kvöld með sama 

þema og bauð til sín þrem ur kór
um, Kvenna kórn um Ym frá Akra
nesi, Kvenna kór Suð ur nesja og 
Karla kór Kópa vogs. Glatt var á 
hjalla, eins og alltaf þeg ar marg
ir söng fugl ar koma sam an, og úr 
varð frá bært kvöld.

Flyturm.a.lögeftirSigfúsHalldórsson

KvennakórKópavogságóðristundásamtstjórnandanum,JulianM.
Hewlett,,,Hálarsemál.”

Helga Sig rún Her manns dótt
ir (12 ára) og Andri Fann ar Pét
urs son (14 ára) urðu ný lega fjór
fald ir Ís lands meistr ar í dansi. 
Þau Helga Sig rún og Andri Fann
ar unnu ný ver ið Cópen hagen 
Open 2010 dans mót ið sem er 
stærra en Norð ur landa mót, svo
kall að NEvr ópu mót. Þau unnu 
það mót fyrst Ís lend inga í flokki 
14 til 15 ára.

Þess ir frá bæru dans ar ar hafa  
keppt tvisvar fyr ir Ís lands hönd 
á HM í dansi í flokki 1416 ára. 
Í febr ú ar 2009 kepptu þau í Lat in á 
HM á Ítal íu og sl. haust kepptu þau 

á HM 2009 í Ball room í Finn landi. 
Parið æfir hjá Dans í þrótta fé lagi 
Hafn ar fjarð ar og sæk ir einkaa tíma 
hjá Adam Reeve en hann er fjór fald
ur heims meist ari og kenn ir í Dans
í þrótta fé lagi Kópa vogs. Einnig eru 
þau þjálf uð af Max Petr ov í Lat in 
döns um. Helga er Kópa vogs búi og 
geng ur í Snæ lands skóla. Hún ætl ar 
sér stóra hluti í dans in um og stefn ir 
að því að verða í hópi þeirra bestu. 
Afi henn ar, Magn ús E. Guð jóns son 
og amma, Alda Bjarna dótt ir, voru af 
Hlíð ar veg in um í Kópa vogi, en móð
ir henn ar, Hauð ur Helga Stef áns
dótt ir er frum byggi í Kópa vogi.

ErmargfaldurÍslands
meistariogstefnirhátt

Helga Sig rún Her manns dótt ir dans ari:

DanspariðHelgaSigrúnHermannsdóttirogAndriFannarPétursson.

Kvenna kór Kópa vogs með vor tón leika í Að vent kirkj unni:

Í mars á sl. ári hóf Krist ín 
Njáls dótt ir að byggja hest hús á 
nýju hest húsa svæði á Kjóa völl
um, á Hlíð ar enda 5 sem er par
hús. Krist ín var áður með hest
hús á Glað heima svæð inu sem 
hún seldi en það hef ur nú ver ið 
rif ið á samt fleir um hús um sem 
stóðu þar og voru fyr ir áform um 
um að leggja Arn ar nes veg upp 
í Sala hverfi. Ekk ert hef ur hins 
veg ar orð ið af þeim fram kvæmd
um og óvíst hvenær sam göngu
ráðu neyt ið sam þykk ir fjár veit
ingu til þess verk efn is. 

Hús ið að Hlíð ar enda 5 og 7 er 
stein steypt ein ing ar hús frá ein
ing ar verk smiðju BMVallá á Akra
nesi. Hús ið er fyr ir 12 hesta og eru 
hólfin ým ist fyr ir tvo hesta sam an 
eða einn. Skil milli hólfa eru á hjör
um til þess að hægt sé að aka inn 
í hús ið þeg ar moka þarf út tað inu, 
og eru öll hús in sem byggð verða 
á svæð inu með svip uð um skil mál
um, enda er bann að á þessu svæði 
að moka úr hús un um og safna því 
fyr ir utan, held ur verð ur að aka 
tað inu burt. Bygg inga kostn að ur 
nem ur um 20 millj ón um króna.

Krist ín Njáls dótt ir seg ir að upp
haf lega hafi ver ið stofn að bygg
inga sam vinnu fé lag um hest húsa
bygg ing ar á Kjóa völl um sem lið
lega 50 manns voru þátt tak end ur 
í en vegna krepp unn ar hafi það 
svo dott ið upp fyr ir. Strax eft ir söl
una á hest hús inu í Glað heim um 
og eft ir að bygg inga leyfi hafi ver ið 
feng ið var haf ist handa. Um miðj

an mars mán uð voru hest ar svo 
tekn ir í hús að Hlíð ar enda 5. Í vet
ur var reikn að með að hest ar yrðu 
á þrem ur hús um á svæð inu en 
víða er byrj að að byggja en reikna 
má með að veru leg ur kraft ur kom
ist í fram kvæmd ir með vor inu svo 
hest ar verði á hús um á Kjóa völl
um í tug um hest húsa næsta vet ur.

Fyrstuhrossintekininnáhús
aðHlíðarenda

KristínNjálsdóttirínýjahesthúsinuaðHlíðarenda5áKjóavöllum.

GlóðfráKópavogií3.sæti

Fyrsta línu dans mót UMSK fyr
ir ald urs hóp inn 50+ var hald ið í 
Mos fells bæ fyr ir ekki all löngu.

Um 120 manns tóku þátt í mót
inu í níu hóp um og komu kepp
end ur komu frá Kópa vogi, Garða
bæ, Akra nesi, Reykja nes bæ, 
Hafn ar firði og Sel fossi. Mik il og 
al menn ánægja var með mót ið 

og tókst frá bær lega vel og verð ur 
það hald ið ár lega í fram tíð inni.

Keppn in var hörð og hóp arn
ir sýndu glæsi lega dansa en svo 
fór að lok um að Kát ir fé lag ar frá 
Akra nesi unnu, Klassapí ur, einnig 
frá Akra nesi, í öðru sæti og Glóð 1 
frá Kópa vogi var í þriðja sæti.

Vaxtalaus greiðslukjör 
í allt að 12 mánuði

(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga 
og linsumælinga



Þann 14. mars sl. af hentu full trú ar Lions klúbbs 
Kópa vogs og Karla kórs Kópa vogs 150.000 króna 
styrk í Hjálp ar sjóð Lions hreyf ing ar inn ar, LCIF, 
til styrkt ar bág stödd um í Haiti eft ir jarð skjálft ana 
þar. 

Styrk ur inn er af rakst ur sölu happ drætt is miða á 
sam eig in legu herra kvöldi  Lions klúbbs ins og Karla
kórs ins.  Guð rún Björt Yngva dótt ir fjöl um dæm is
stjóri Lions hreyf ing ar inn ar á Ís lands veitti styrkn um 
við töku fyr ir hönd Hjálp ar sjóðs ins og kom á fram
færi þakk læti hreyf ing ar inn ar um leið og hún gerði 
stutta grein fyr ir söfn un inni.

Styrk ur inn af rakst ur herra kvölds sem Lions klúbb
ur Kópa vogs og Karla kór Kópa vogs héldu í fyrsta 
sinn á síð ast liðn um þorra í Lions heim il inu Lundi 
við Auð brekku.  Þar sem mik ið er um veislu höld á 
þess um árs tíma var nokk ur óvissa um það hvern
ig til tæk ist og hvort fram hald yrði á þessu verk
efni. Und ir tekt ir urðu hins veg ar um fram vænt ing ar, 
bæði hvað varð ar mæt ingu og ör læti gesta enda var 
fjár öfl un ar gildi herra kvölds ins í há veg um haft allt 

kvöld ið. Nú er stefnt að því að end ur taka leik inn og 
von ast til þess að hefð kom ist á þessa fjár öfl un og 
skemmti legt sam starf þess ara tveggja fé laga í Kópa
vogi. Vortónleikar Karlakórsins eru 8. mars nk.
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KarlakórKópavogsogLionsklúbbur
KópavogsstyrkjabágstaddaáHaiti

Sumar í  Kópavogi 2010
Á heimasíðu http://sumar.kopavogur. is/

Sumarið 2009 var gerð tilraun með nýja heimsíðu fyrir sumarnámskeið ÍTK. 
Sú tilraun tókst vel og hefur því verið ákveðið að auglýsa á heimasíðunni öll 

námskeið sem í boði verða fyrir börn og unglinga í Kópavogi. 

Á heimasíðunni verður tekið í notkun nýtt skráningarkerfi fyrir sumarnám-
skeið ÍTK sem býður upp á að við skráningu barns á tiltekið námskeið, lýkur 

skráningarferlinu með kvittun fyrir greiðslu í pósthólf umsækjanda.

Hér er um nýung að ræða í útgáfumálum vegna sumarnámskeiða og verður 
heimasíðan opnuð formlega í lok apríl. 

Starfsfólk þjónustuvers Kópavogsbæjar og verkefnastjóri tómstundamála 
munu veita frekari upplýsingar og aðstoð við notkun heimasíðunnar eins og 

þörf krefur. Sími þjónustuvers er 570 - 1500. 
Tölvupóstur:  Thjonustuver@kopavogur.is og arnam@kopavogur.is  

Nýir eig end ur að Sala grilli við 
Rjúpna sali eru hjón in Ás geir og 
Helga. Þau hyggj ast auka þjón
ustu við íbúa hverf is ins sem og 
aðra sem eiga þar við skipti. Þau 
hafa nú þeg ar auk ið vöru úr val ið 
til muna og ætla að bjóða upp á 
öfl ug an nammi b ar og bæta við 
hnet um. 

Þau ætla einnig að leggja aukna 
áherslu á girni legri og fjöl breytt
ari met seð il sem fyrst og fremst 
sam anstend ur af ham borg ur um, 
bát um, vefj ur, sam lok um og fleirri 
snið ug um skyndirétt um. Hægt er 
að hringja í Sala grill og panta mat, 
sækja hann svo stuttu seinna eða 
borða hann á staðn um. Ís vél er 
vænt an leg inn an skamm st og 
mun verða boð ið uppá allskyns 

freist ing ar, venju leg an ís, shake 
og bragð aref sem kitl ar bragð
lauk ana. Vid eó leig an verð ur að 
sjálf sögðu áfram í Sala grilli og 
munu þau efla hana eins og hægt 
er. Mögu legt er að velja mynd
ir á smart dvd.is og er mynd in 
frá tek in í 30 mín út ur eft ir að pönt
un hef ur átt sér stað. Ávallt mun 
eitt hvað vera á til boði í Sala grill 
og munu að dá end ur á Face book 
fá spenn andi  til boð sem öðr um 
býðst ekki.   

Ás geir og Helga fagna öll um 
hug mynd um frá íbú um Sala og 
Kór a hverf is um það hvað þeir 
vilji sjá á boðstól um í Sala grilli. 
Opið er í Sala grilli frá 11.00  23:30 
alla daga. 

Nýirogferskir
eigenduraðSalagrilli

SalagrillviðRjúpnasaliervelstaðsett,ekkibarafyriríbúaSalahverfis
heldureinnigfyriríbúaannarahverfasemleiðeigafráefrihverfum
KópavogsíeldrihlutaKópavogs.

Styrkurinnafhentur.

Lausa ganga hunda er bönn
uð í Kópa vogi, en iðu lega kem
ur fyr ir að þeir losa saur á 
al manna færi, t.d. á göngu stíg um. 
Edda Vals dótt ir, leik skóla stjóri 
í Fögru brekku, seg ir að iðu lega 
losi hund ar saur á leik skóla lóð
inni í Fögru brekku, þar sem þeir 
virð ast fá að leika laus um hala.

Á leik skóla lóð inni eru börn allt 
frá 16 mán aða aldri í úti veru í leik 
og starfi. Börn eru rann sak end
ur og þeg ar þau sjá eitt hvað sem 
vek ur at hygli þeirra, vilja þau 
snerta og smakka. Saur af hund
um er ekki eft ir sókn ar vert að 
borða, hvorki fyr ir hunda eig and

ann né barn ið í í leik skól an um.
,,Hunda eig end um ber að sjá til 

þess að dýr in valdi öðr um ekki 
ónæði eða óþrifn aði en sum ir 

virð ast virða það að vettugi. Ég 
vil vekja at hygli á því að hunda
eig end um ber að fara eft ir því 
sem stend ur í sam þykktri 9. gr. 
Nr. 154/2000 en þar seg ir: „Hund
ur skal ávallt vera í taumi á svæð
um þar sem um ferð öku tækja eða 
gang andi fólks er al menn og skal 
ávallt fjar lægja saur eft ir hund. Ég 
hvet alla hunda eig end ur að vera 
með hundana sína í bandi og ef 
þeir þurfa að losa saur þá ber eig
end un um skylda til að vera með 
poka á sér og hirða saur inn upp,” 
seg ir Edda Vals dótt ir leik skóla
stjóri.

Hundaskíturáekkiaðveraáalmannafæri



Ís lands mót ið í áhalda fim leik
um fór fram 27. & 28. mars sl. 
Gerplu fólk var áber andi á mót
inu og afar sig ur sælt. Þar ber 
hæst að nefna Ís lands meist ara 
karla og kvenna í fjöl þraut, þau 
Vikt or Krist manns son og Thelmu 
Rut Her manns dótt ur. Enn frem
ur varð Ró bert Krist manns son 
fimm fald ur Ís lands meist ari á 
áhöld um en gam an er að geta 
þess að all ir Ís lands meist aratitl
ar fyr ir utan einn í full orð ins
flokki unn ust af Gerplu fólki. 

Vikt or hef ur oft á tíð um unn ið 
mjög sann fær andi sig ur. Að þessu 
sinni sýndi hann góð ar æf ing ar 
en fékk þó mjög harða keppni frá 
fé lög um sín um. Hörð ustu sam
keppn ina fékk hann frá bróð ur 
sín um Ró berti en ein ung is mun
aði 0,95 stig um á þeim bræð
um þeg ar yfir lauk. Vikt or hlaut 
79,750 stig og Ró bert 78,800 stig. 
Ólaf ur G Gunn ars son sigr aði svo 
í keppn inni um þriðja sæt ið en 
hann hlaut 76,500 stig. 

Thelma Rut Her manns dótt ir 
var sann köll uð drottn ing Ís lands
móts ins. Thelma Rut bar höf uð og 
herð ar yfir aðra kepp end ur á mót
inu. Thelma Rut hef ur í árarað ir 
ver ið í lands liði Ís lands og í frem
stu röð fim leika kvenna hér á 
landi en þetta var í ann að skipt ið 
sem Thelma Rut sigr ar fjöl þraut 
á Ís lands móti. Hún sigr aði sann
fær andi með 50,550 stig en það 
er afar sjald gæft að stúlk ur hljóti 
yfir 50 stig sam tals. Í öðru sæti 
var Dom in iqua Belanyi frá Gróttu. 
Hún hlaut 47,100. Í þriðja sæti var 
Dóra Sig ur björg Guð munds dótt
ir með 46,650 stig. All ir Ís lands
meist aratitl ar utan einn í full orð
ins flokki unn ust af fim leika fólki 
Gerplu.

Einnig var keppt í ung linga flokki 
en í stúlkna flokki sigr aði Gerplu
mær in Norma Dögg Ró berts dótt
ir. Hún sigr aði einnig í keppni 
á stökki og slá en þær Jó hanna 
Rakel Jón as dótt ir Ár manni urðu 
jafn ar á slánni í fyrsta sæti. í 
pilta flokki vann Garð ar Eg ill Guð
munds son keppni á boga hesti.

Íslandsmeistararílands
reglumogNM

10. apr íl sl. fór fram úr slita
keppni í lands regl um en þær eru 
und an fari að al þjóð legu regl un um 
sem keppt er í meist ara flokki, 1. 
flokki og 2. flokki. Gerplu stúlk ur 
báru þar sig ur úr být um. Norð ur
landa mót í áhalda fim leik um full
orð inna og hreppti kvenna lands
lið Ís lands þar silf ur laun in en það 
er að mestu skip að kepp end um 
frá Gerplu, þeim Dóru Sig ur björgu 
Guð munds dótt ur, Hörpu Dögg 
Stein dórs dótt ur, Thelmu Rut 

Her manns dótt ur og Tinna Óð ins
dótt ir, auk Dom in iqua Belany frá 
Gróttu. Karla lið Ís lands lenti í 4. 
sæti í liða keppn inni. Það er besti 
ár ang ur sem Ís land hef ur náð 
í mörg ár í liða keppni karla og 
því ber að fagna, sann ar lega allt 
á upp leið í fim leika heim in um á 
Ís landi. Karla lið Ís lands skip uðu 
Vikt or Krist manns son, Ró bert 
Krist manns son, Ingv ar Ágúst 
Jochums son og Ólaf ur G. Gunn
ars son. Tinna Óð ins dótt ir gerði 
sér svo lít ið fyr ir og sigr aði kep
pni í úr slit um á slá. Tinna sem er 
ung og efni lega fim leika stúlka er 
ný lega kom in í lands lið full orð
inna og verð ur því sann ar lega 
gam an að fylgj ast með henni á 
næstu árum. 

Norðurlandamótdrengja
14áraogyngriíáhalda
fimleikum

Gerpla átti fjóra af sex drengj

um sem vald ir voru í lands lið 
drengja 14 ára og yngri. Það voru 
þeir Ey þór Örn Bald urs son, Gunn
ar Orri Guð munds son, Hrann ar 
Jóns son og Val garð Rein hards
son. Drengirn ir stóðu sig með 
mikl um sóma og marg ir þeirra að 
taka þátt á sínu fyrsta stór móti 
er lend is. Drengirn ir stóðu sig vel 
á mót inu og komst Gunn ar Orri 
í úr slit á boga hesti og Val garð 
komst í úr slit á fjór um áhöld um, 
gólfi, hringj um, stökki og svifrá en 
hann náði 4. sæti á öll um áhöld
un um í úr slit um.
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FimleikafólkGerplu:

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod@simnet.is

borgarblod.is

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

YfirburðastaðaáÍslandsmótinu
íáhaldafimleikum

Thelma Rut Her manns dótt ir og Vikt or Krist manns son, Ís lands meist ar
ar í fjöl þraut.

Kepp end ur frá Gerplu á Ís lands mót inu í áhalda fim leik um.

Vulgateí2.sætiMúsíktilrauna

Hljóm sveit in Vulga te náði 
þeim frá bæra ár angri að verða í 
2. sæti Mús íktil rauna 2010.

Hljóm sveit in, sem upp runa lega 
kem ur úr Hjalla skóla, er skip uð 
þeim Andra Kjart ani Jak obs syni 
söngv ara, Hjalta Þór Krist jáns syni 

trommara, Sam ú el Erni Böðv ars
syni bassa, Ólafi Ein ari Þor bergs
syni gít ar leik ara og Rún ari Erni 
Grét ars syni gít ar leik ara.

Keppn in er ár leg en í ár tók 41 
hljóm sveit þátt í Músiktil raun um.

Sumardekk á góðu verði!
Allar almennar dekkjaviðgerðir, umfelgun og hjólbarðasala.

Úrval góðra hjólbarða, m.a. Michelin, Cooper, Kumho og Sava.

47 ÁRA ÖRUGG ÞJÓNUSTA

Hjólbarðaviðgerð Kópavogs
HJÓLKÓ ehf

Smiðjuvegi 26 (græn gata)
Sími 557 7200
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Knatt spyrnu deild Breiða bliks 
hef ur samið við átta efni lega 
leik menn úr 2. flokki karla. 

Samið var við Ágúst Örn Arn ar
son, Bjarka Að al steins son, El var 
Pál Sig urðs son, Esra Þór Árna son 
og Har ald Birg is son, sem all ir eru 
fædd ir árið 1991, til árs loka 2011 
og samið var við Gunn ar Smára 
Agn ars son, Mark ús Sig urðs son 
og Styrmi Más son, sem fædd ir 
eru árið 1992, til árs loka 2012.

Nokkr ir þess ara pilta eru þeg ar 
byrj að ir að banka á dyrn ar hjá 
meist ara flokki karla og all ir verða 
þeir í eld lín unni með 2. flokki í 
sum ar.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Breiða blik er kom ið í úr slita
keppn inni í Lengju bik ar karla 
í knatt spyrnu en þeir unnu KR 
20 í síð asta leikn um í riðla
keppn inni. Blik arn ir unnu 6 
leiki en töp uðu ein um, gegn 
Kefla vík. Með Blik um í úr slita
keppn ina fara Kefl vík ing ar og 
KRing ar. HK spil aði í sama riðli 
en komst ekki áfram, en lið ið er 
all nokk uð end ur nýj að frá síð
asta ári og vænta má mik ils af 
þeim í sum ar í 1. deild inni.

Áhan  gend  ur  Bre iða  b l iks 
vænta mik ils af sín um knatt
spyrnu mönn um í sum ar, ekki 
síst í meist ara flokki, en bik ar
meistar ar tit ill inn 2009 ætti að 
hafa hleypt mikl um eld móði í þá 
sem og sjálfa knatt spyrnu menn
ina. Ís lands mót ið hefst 10. maí 
nk. en fyrsti leik ur Breiða bliks í 
Pepsideild karla er gegn Kefla
vík í Kefla vík. Kvenna lið Breiða
bliks í Pepsideild inni leik ur sinn 

fyrsta leik 13. maí á Kópa vogs
velli gegn Fylki.

HK hef ur leik í 1. deild inni með 
leik gegn Skaga mönn um á Akra

nes velli og lið HK/Vík ings í 1. 
deild kvenna leik ur sinn fyrsta 
leik gegn Draupni 22. maí í Kórn
um í Kópa vogi.

-aðeinsþrjárvikuríupphafÍslandsmótsins

Síð asti leik ur HK í deild ar 
keppn inni var gegn FH. Fyr ir 
leik inn gat HK end að í 2., 3. eða 
4. sæti í N1deild karla en þan
nig fór að FH sigr aði 22  25 og 
þar sem Ak ur eyri sigr aði Hauka 
á sama tíma var nið ur stað an hjá 
HK 4. sæt ið. 

Framund an er und an úr slita
viður eign á móti Hauk um og er 
fyrsti leik ur inn gegn Hauk um á 
Ás völl um 22. apr íl, á sum ar dag
inn fyrsta kl. 19.30. FH hafði frum
kvæð ið nán ast all an tím ann en 
HK náði að jafna tvisvar en nær 
komust þeir ekki og sig ur FHinga 
stað reynd.

HK leik ur svo gegn Hauk um í 
Digra nesi laug ar dag inn 24. apr íl 
kl. 16.00 og aft ur gegn Hauk um á 
Ás völl um 26. apr íl kl. 19.30 komi 
til odda leiks.

Ár ang ur HK liðs ins er bú inn 
að vera til fyr ir mynd ar í vet ur en 
marg ir spáðu lið inu döpru gengi. 
Mikl ar breyt ing ar voru milli tíma
bila og hef ur Gunn ar Magn ús son 
þjálf ari ver ið að vinna nán ast með 
nýtt lið í vet ur. Þrátt fyr ir dapr ar 
spár fyr ir tíma bil ið var mark mið ið 
alltaf að kom ast í úr slita keppn ina 
og nú er sæti þar stað reynd og 
spenn andi viður eign framund an 
gegn Hauk um í und an úr slit um.

HKleikurgegnHaukum
íúrslitaviðureigninni

Fimm stelp ur í 9. flokki kvenna 
í Breiða bliki voru ný lega vald ar 
í 25 manna úr tak í U15 lands
lið ið í körfu bolta kvenna. Hóp
ur inn verð ur grisjað ur á næst
unni en næsta verk efni hans er 
æf inga mót í Dan mörku 11. – 13. 
júní nk. þar sem leik ið verð ur 
við Svía og Norð menn, og jafn
vel fleiri þjóð ir. 

Mar grét Sturlu dótt ir, þjálf ari 
liðs ins, seg ir að þeg ar sé haf
in und ir bún ing ur að Norð ur
landa mót inu 2011 en þá munu 
þess ar stelp ur keppa í U16 
lands lið inu. Hversu marg ir Blik
ar verða í þeim hópi er eðli lega 
ekki ljóst nú.

HK í leik gegn Ak ur eyri fyrr í vet ur.

Fram tíð ar leik menn Breiða bliks ásamt for manni knatt spyrnu deild ar, 
Ein ari Krist jáni Jóns syni.

Snjall ar í körfu bolta, f.v.: Jóna Pét urs dótt ir, Andr ea Hauks dótt ir, 
Hall veig Jóns dótt ir, Sól li lja Pét urs dótt ir og Birta Árna dótt ir.

Breiðabliksemurviðframtíðarmenn!

Blikastelpurí
U15landsliðsúrtaki

HKÍslandsmeistariíblaki
HK vann Ís lands meist ara tit il

inn í blaki kvenna fyr ir skömmu 
með því að leggja Þrótt Nes kaup
stað að velli í Digra nesi, 3:1. 
Þrótti dugði að vinna tvær lot ur í 
leikn um til að tryggja sér tit il inn 
en Kópa vogs kon ur höfðu bet ur. 
HK vann fyrstu lot una 25:13 en 
Þrótt ur jafn aði met in í 2. lotu 
með 25:22 sigri. HK vann svo 
tvær næstu lot ur, 25:21 og 25:19, 
og því verð ur Ís lands meist ara tit
ill inn áfram í Kópa vogi. HK varð 
einnig bik ar meist ari kvenna og 
deild ar meist ari.

KA á Ak ur eyri vann einnig þre
falt í meist ara flokki karla en í lið
un um eru systk in, Karen Björg 
Gunn ars dótt ir og Krist ján Val ur 
Gunn ars son frá Ak ur eyri. Karen 
Björg er leik mað ur með þre föld
um meist ur um HK í Kópa vogi og 
Krist ján Val ur er leik mað ur með 
þre föld um meist ur um KA á Ak ur
eyri. Þau ólust upp í blak inu á 
Ak ur eyri og spil uðu bæði fyr ir KA 
hér á árum áður. Karen flutt ist 
suð ur og hef ur leik ið með HK síð
an 2006. Krist ján Val ur hef ur lít ið 
ver ið að spila með meist ara flokki 

síð ustu ár þar sem nóg hef ur ver
ið af mann skap hjá KA en í vet ur 
var hon um boð ið að koma aft
ur og sá hann lík lega ekki eft ir 
því mið að við upp sker una. Bróð ir 
þeirra Karen ar og Krist jáns er Sig
urð ur Örn Gunn ars son, fyr ir liði 
liðs Hruna manna sem leik ur í 2. 

deild. Hruna menn unnu til brons
verð launa í 2. deild karla um 
liðna helgi og er því nóg af verð
launa höf um í fjöl skyld unni eft ir 
helg ina. Systkin un um er ósk að til 
ham ingju, sem og fé lög um þeirra 
í HK, KA og Hruna mönn um.

Breiðablikvannriðilinn

Frá leik Breiða bliks á sl. sumri gegn Val í Pepsideild karla.

N1-deildiníhandbolta:Lengjubikarinn:

Ís lands meist ar ar HK í blaki kvenna.



Flísalagnir ehf.
Bílshöfða 14

Símar: 897 3436
898 8487

Siggi Dúkari
Sigurður Hansson

Sími: 896 9604

Straumvirki ehf.
Suðurhrauni 2a
Sími: 564 3640

Kópavogsbúar til hamingju 
með glæsilegu 

þjónustumiðstöðina 
við Boðaþing


