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Gaman í rigningunni!
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Brunch
laugardaga
og sunnudaga

& BÍLAAPÓTEK

Traust og persónuleg þjónusta
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Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Líklega þykir börnum á leikskóla fátt skemmtilegra en að fá að fara út í pollagalla og leika sér í
pollunum sem myndast í rigningunni, helst að setjast í þá líka! Þessi börn á leikskólanum Efstahjalla
voru úti í rigningunni fyrir síðustu helgi.

Húsafriðunarnefnd undirbýr friðun húsa
Húsafriðunarnefnd hefur sam
þykkt að undirbúa friðun tveggja
gama lla húsa á Kópav ogst úni,
gamla Kópav ogsb æja ri ns og
Kópav ogsh æli si ns. Skipul ags
nefnd Kópav ogsb æja r ákvað á
síðasta ári að óska eftir því að
húsin yrðu friðuð. Það kemur í
hlut menntam álar áðh erra að
friða húsin að fenginni tillögu
húsafriðunarnefndar. Vonast er
til þess að af því verði fljótlega.
Gamli Kópavogsbærinn er elsta
steinhús bæjarins. Hann var reist
ur á árunum 1902 til 1904 og Kópa
vogshælið var reist á árunum 1925
til 1926. Guðjón Samúelsson húsa
meistari teiknaði síðarnefnda hús

ið. Þar var fyrst hæli fyrir berkla
sjúklinga en síðar hæli fyrir holds
veikisjúklinga. Á sjötta áratugnum
var hælið gert að vistheimili fyrir
þroskahefta og rekið sem slíkt allt
til ársins 1975. Um tíma fór þar
fram kennsla fyrir þroskaþjálfa
nema en húsið hefur staðið ónot
að frá árinu 1985. Bæði húsin eru
í mikilli niðurníðslu og þarfnast
mikilla viðgerða. Ýmsar hugmynd
ir hafa verið ræddar um mögulega
starfsemi, til dæmis mætti koma
þar fyrir minjasafni eða aðstöðu
fyrir listamenn. Ekkert hefur þó
verið ákveðið enn sem komið er.
Með friðun er bærinn að tryggja að
húsin komi til með að standa um

ókomna tíð, bæjarbúum og afkom
endum til ánægju og yndisauka.

HREINT
hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

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

Reykjavík • Akureyri • Selfossi
Hveragerði • Akranesi

& BÍLAAPÓTEK
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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

OG BÍLAAPÓTE

MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

2

Kópavogsblaðið

S

T

APRÍL 2011

U

T

T

A

R

b æ j a r f r é t t i r
Útgefandi: Borgarblöð ehf.
Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson • Sími 564 5933, 898 5933
Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is
Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Morgunblaðið
4. tbl. 14. árgangur
Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Leiklist, atvinnuleysi
og menntun

L

eikfélag Kópavogs var stofnað 5. janúar 1957 þegar 46 áhugamenn
komu saman í Kópavogsskóla, gagngert til þess að stofna leikfélag.
Fyrsta verkefni félagsins var Spanskflugan eftir Arnold og Bach.
Árið 1959 er fyrsti hluti félagsheimilis Kópavogs tilbúinn og þar sýndi
leikfélagið sína þriðju uppsetningu. Það þóttu mikil tímamót þegar Leik
félagið flutti í Félagsheimilið. Í dag er Leikfélagið í eigin húsnæði í Funa
lind og starfsemin blómstrar. Verkefnin hafa oft verið mjög metnaðarfull.
Fyrir nákvæmlega 40 árum eða í apríl 1971 frumsýndi Leikfélagið banda
ríska söngleikinn Hárið og sá hljómsveitin Náttúra um tónlistina en sýn
ingarnar fóru fram í veitingahúsinu Glaumbæ við Tjörnina. Verkið vakti
mikla eftirtekt og fékk mikla aðsókn, en ekki voru allir ánægðir og í einni
umsögninni sagði að verkið vegsamaði samfélag hippanna þar sem gróft
orðbragð væri ekki sparað né klúrir kynferðislegt og látbragð haft í fram
mi. En Hárið kom Leikfélagi Kópavogs svo sannarlega á kortið. Kópavog
ur var þá að stækka en aðeins 20 árum áður, eða 1951 búa aðeins 1.647
manns í Kópavogi og 56.251 í Reykjavík og Kópavogur var þá 9. fjölmenn
asta sveitarfélagið. Vöxtur Kópavogs var mjög athyglisverður en hér í
Kópavogi var fyrst skráð þéttbýli árið 1940 með um 200 manns.
Í dag búa yfir 30 þúsund manns í Kópavogi og sveitarfélagið það næst
stærsta. Mikill fjöldi ungs fólks hefur flutt í Kópavog á undanförnum
árum, enda hér gott að búa eins og sagt hefur verið og frægt er orðið. En
fjöldi þessa unga fólks á sér nokkura skuggahlið því ungt fólk með litla
menntun er langstærsti hópur atvinnulausra á Íslandi í dag. Meðal þess
vanda sem atvinnulaust fólk hefur glímt við er að það hefur ekki feng
ið skólavist í framhaldsskólum, en á síðasta ári var 800 manns synjað
um skólavist. Nú ætla stjórnvöld að tryggja öllum umsækjendum undir
25 ára aldri skólavist og það er alveg sérstakt fagnaðarefni en um 70%
atvinnulausra ungmenna eru aðeins með grunnskólapróf. Nauðsynlegt
er að fjölga menntunartilboðum fyrir ungt fólk til að mæta þeirri mennt
unarþörf sem fylgir uppbyggingu atvinnulífsins á komandi árum.
Menntaskólinn í Kópavogi kann að geta bætt einhverjum nemendum
við sig en þessar fréttir vekja aftur upp umræðu um nýjan framhalds
skóla í Kópavogi upp í Þingahverfi sem var mjög í umræðunni áður en
efnahagslífið á Íslandi hrundi. Vonandi er að þær umræður fái nú aftur
byr undir báða vængi.
Geir A. Guðsteinsson

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Sólskáli, fjölgun
íbúða og breytingar
á veitingastað

Á afgreiðslufundi byggingafull
trúa Kópavogsbæjar nýverið var
tekin fyrir umsókn Þóris Þóris
sonar, Hrauntungu 40, Kópavogi,
um leyfi til að byggja sólskála að
Hrauntungu 40. Málið hefur verið
grenndarkynnt og engar athuga
semdir bárust. Byggingarfulltrúi
samþykkti erindið sem samrýmist
lögum nr. 160/2010. Baldur Jóns
son ehf., Grænahjalla 25, Kópa
vogi, sótti um leyfi til að fjölga
íbúðum úr 21 í 25 ásamt ýmsum
breytingum að Tröllakór 13-15.
Byggingarfulltrúi samþykkti erind
ið. Gljá ehf., Krókabyggð 3a, Mos
fellsbæ, hefur sótt um leyfi til að
gera breytingu á innra skipulagi,
veitingastaður í eignahluta 0203
að Ögurhvarfi 2. Byggingarfulltrúi
samþykkti einnig það erindi.

Félagsaðstaða 	
hestamanna

Á fundi framkvæmdaráðs Kópa
vogsbæjar voru til umræðu samn
ingar um félagsaðstöðu á Kjóa
völlum, svæði hestamanna. Sviðs
stjóri umhverfissviðs lagði fram
drög að samningi um uppbygg
ingu félagsaðstöðu á Kjóavöllum
og var honum falið að vinna áfram
að málinu. Sviðsstjóri umhverf
issviðs lagði einnig fram drög að
viðauka við samning um uppbygg
ingu Lundarsvæðisins.Afgreiðslu
var frestað og sviðsstjóra falið að
funda með aðilum málsins. Einnig
voru lögð fram á fundinum erind
isbréf framkvæmdaráðs þar sem
tekið er mið af nýju skipuriti og
nýrri bæjarmálasamþykkt og voru
þau samþykkt.

Ný stjórn kosin í
Sjálfstæðisfélagi
Kópavogs

Þórður Ólafur Þórðarson lög
maður var kjörinn formaður Sjálf
stæðisfélagsins í Kópavogi á fjöl
mennum félagsfundi þann 2. mars
sl. og vann sigur á fráfarandi for
manni, Jóhanni Ísberg. Mættu um
um 165 manns á fundinn svo eitt
hvað hefur verið smalað á fund
inn. Aðalmenn í stjórn eru Karen
Halldórsdóttir, Friðdóra Kristins
dóttir, Trausti Ágústsson, Þóra
Ólafsdóttir, Ragnheiður Dagsdótt
ir og Viggó Hilmarsson. Í vara
stjórn voru kosin Jón Daði Ólafs
son, Guðný Ólafía Pálsdóttir og
Jón Haukur Ingvarsson.

Nýr formaður 	
Framsóknarfélags
Kópavogs

Á Aða lf undi Frams ókna rf é
lags Kópavogs 29. mars sl. var
G. Valdimar Valdemarsson kerf

isfræðingur hjá Ferli ehf. kosinn
formaður í stað Rögnu Ívarsdótt
ur. Ferli ehf. er hugbúnaðarfyr
irtæki í Kópavogi sem m.a. sem
sérhæfir sig í gagnadreifingu sem
miðla r fyri r þjóðs krá og RSK.
Aðrir í stjórn Framsóknarfélags
Kópav ogs eru André s Pétu rs
son, Helgi Þór Jónasson, Krist
inn Dagur Gissurarson og Sveinn
Sigurðsson.

Í lok marsmánaðar voru heilsu
dagar í Álfhólsskóla. Nemendur
fóru víða með kennu ru m sín
um, voru m.a. við skátaheimilið,
í Gerplu, í íþróttahúsi Digraness
og í Laugardal á skautum og í
TBR. Einnig var farið í íþrótta
hús Ármanns, Fífan var heimsótt,
Sporthúsið og fleiri staðir.

Samfylkingarinnar í Kópavogi. Á
stofnfundinum sem var vel sóttur
var Stefán Ólafsson kjörinn for
maður. Með honum í stjórn voru
kjörin Kristín Á. Guðmundsdóttir,
Geir Rögnvaldsson, Steingrímur
Steingrímsson og Gréta Elín Guð
mundsdóttir. Tilgangur félagsins
er að gæta hagsmuna fólks sextíu
ára og eldra innan Samfylkingar
innar og í stefnumótun flokksins.
60+ í Kópavogi verður vettvang
ur umræðu um málefni lands og
lýðs á grundvelli jafnaðarstefnu,
jafnréttis og lýðræðis, en félagið
mun jafnframt gangast fyrir fund
um, skemmtunum og mannfögn
uðum eftir því sem tilefni gefst. Á
fundinum fluttu ávörp þau Árni
Gunnarsson formaður 60+, Þór
unn Sveinbjarnardóttir formað
ur þingflokks Samfylkingarinnar,
Árni Páll Árnason efnahags- og
viðskiptaráðherra og Sigrún Jóns
dóttir framkvæmdastýra Samfylk
ingarinnar.

Gönguskíðabraut 	á
golfvellinum

Ýr Gunnlaugsdóttir
áfram formaður

Heilsudagar í 		
Álfhólsskóla

Búið er að troða gönguskíða
braut á golfvelli GKG í Vetrarmýri.
Það voru starfsmenn þjónustu
miðstöðvar Garðabæjar og GKG
ásamt Dráttarbílum sem samein
uðust í þessu verkefni. Brautin
er um 2,5 km að lengd og byrjar
við áhaldahúsið. Brautin verður
opin eins lengi og veður leyfir, en
kannski verður allur snjór horfinn
þegar þetta birtist!

Snjóframleiðsla 		
og knattspyrnulands
leikir

Íþróttar áð hélt nýl ega fund
með skíðadeild Breiðabliks vegna
framtíðar deildarinnar. Á fund
inn mættu fulltrúar skíðadeildar
Breiðabliks og gerðu í stuttu máli
grein fyrir starfsemi deildarinn
ar og þeim aðstæðum sem skíða
iðke ndu r búa við í Bláf jöllu m.
Jafnframt greindu þau frá þeim
kostum sem væru í stöðunni til að
bæta aðstöðu á skíðasvæðinu og
nefndu þar helst snjóframleiðslu.
Íþróttaráð leggur til við bæjarráð
að Kópavogsbær taki frumkvæðið
í því að farið verði í nauðsynlega
útt ekt á hugsa nl egu m áhrifu m
snjóframleiðslu á skíðasvæðum
höfuðborgarsvæðisins í Bláfjöll
um. Íþróttaráð hefur einnig tekið
fyrir erindi frá Knattspyrnusam
bandi Íslands vegna óskar um
U-21 árs landsleik á Kópavogsvelli
2011. Íþróttaráð fagnar því að fá
landsleiki í bæjarfélagið og felur
starfsmönnum að ganga til við
ræðna um framkvæmd leiksins,
vallarleigu og skiptingu aðgangs
eyris.

Samfylkingin með
60+ félag

Fél aga r í Samf ylki ngu nni
í Kópavogi hafa stofnað félagið
60+ í Kópavogi sem deild innan

Á aðalfundi Samfylkingarinnar í
Kópavogi í febrúa
 rmánuði sl. var
Ýr Gunnlaugsdóttir endurkjörin
formaður. Með henni í stjórn eru
Bryndís Kristín Sævarsdóttir, Þor
steinn Ingimarsson, Erlendur Geir
dal og Hjördís Erlingsdóttir.

Nýr formaður hjá VG

Vinstri-hreyfingin, grænt fram
boð í Kópavogi kaus sér nýjan
formann fyrr í vetur. Formaður
er Arnþ ór Sigu rðss on, en aðr
ir í stjórn Þóra Elfa Björnsson,
Helga Reinhardsdóttir, Þorleifur
Friðriksson og Svava Hrönn Guð
mundsdóttir.

Fjölskyldu- og 	
skógarganga í 		
lok aprílmánaðar

Kópav ogsb ær teku r þátt í
Grænum apríl, en það er verkefni
sem áhugafólk um umhverfismál
hefur hrint í framkvæmd. Mark
mið verkefnisins er m.a. að vekja
ath ygli á umh verfi sm álu m. Af
þessu tilefni hyggst bærinn halda
fjölskyldu- og skógargöngu í sam
starfi við Skógræktarfélag Kópa
vogs í lok aprílmánaðar. Kópa
vogsbær hefur unnið ötullega að
umhverfismálum undanfarna ára
tugi. Það sést m.a. á fallegum opn
um útivistarsvæðum og á frágangi
og umhverfi íbúðarsvæða. Unnið
hefur verið að því að bæta lífs
gæði íbúa og vernda náttúru- og
menningarminjar. Nú er verið að
móta umhverfisstefnu fyrir Kópa
vog og leikskóla bæjarins. Jafn
framt er verið að skoða hvort ste
fna beri að því að hafnirnar tvær í
Kópavogi fái alþjóðlegu umhverf
isviðurkenninguna Bláfánann og
hvort friðlýsa eigi hluta Skerja
fjarðar innan Kópavogs.

Ágæti hundaeigandi!
Athygli skal vakin á því að hundahald er takmarkað í Kópavogsbæ.
· Hundur skuli ávallt vera í taumi á svæðum þar sem
umferð ökutækja eða gangandi fólks er almenn.
· Ávallt skal fjarlægja saur eftir hund.
Kópavogsbær
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Kjörfundur

vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 9. apríl 2011
hefst kl. 9 og lýkur kl. 22
Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir
Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu Smáranum, Dalsmára 5.
Íbúar austan Reykjanesbrautar að frátöldum þeim sem búa í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu
Kórnum, Vallakór 12.

Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við þjóðaratkvæðagreiðsluna 9. apríl 2011
Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára
1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Álfhólsvegur

10. kjördeild
Kjarrhólmi
Kópalind
Kópavogsbakki
Kópavogsbarð
Kópavogsbraut
Kópavogstún
Krossalind
Langabrekka
Laufbrekka
Lindasmári

2. kjördeild
Álftröð
Ásbraut
Ástún
Bakkabraut
Bakkahjalli
Bakkasmári
Bergsmári
Birkigrund
Birkihvammur
Bjarnhólastígur
Blikahjalli
Bollasmári
Borgarholtsbraut
Brattatunga

11. kjördeild
Laugalind
Lautasmári
Laxalind
Lindarhvammur
Litlavör
Litlihjalli
Ljósalind
Lundarbrekka
Lundur
Lyngbrekka
Lyngheiði
Lækjarhjalli
Marbakkabraut

3. kjördeild
Brekkuhjalli
Brekkusmári
Brekkutún
Bryggjuvör
Bræðratunga
Bæjartún
Dalbrekka
Daltún
Dalvegur
Digranesheiði
Digranesvegur
Efstihjalli
Ekrusmári
Fagrabrekka
Fagrihjalli

4. kjördeild
Engihjalli
Engjasmári
Eskihvammur
Eyktarsmári
Fellasmári
Fitjasmári
Fífuhjalli
Fífulind
Fjallalind

12. kjördeild
Lækjasmári
Mánabraut
Mánalind
Meðalbraut
Melaheiði
Melalind
Melgerði
Meltröð
Múlalind
Neðstatröð
Núpalind
Nýbýlavegur

13. kjördeild
Óstaðsettir
Rauðihjalli
Reynigrund
Reynihvammur
Selbrekka
Skálaheiði
Skemmuvegur
Skjólbraut
Skógarhjalli
Skólagerði
Skólatröð
Smiðjuvegur
Starhólmi
Stórihjalli
Suðurbraut
Sunnubraut
Sæbólsbraut

5. kjördeild
Funalind
Fannborg
Fífuhvammur
Foldarsmári
Fossvogsbrún
Furugrund
Furuhjalli
Galtalind
Geislalind

6. kjördeild
Gnitaheiði
Gnípuheiði
Grenigrund
Grófarsmári
Grundarsmári
Grænatunga
Grænatún
Grænihjalli
Gullsmári
Hafnarbraut
Hamraborg
Haukalind

7. kjördeild
Háalind
Hábraut
Hátröð
Hávegur
Heiðarhjalli
Heimalind
Helgubraut
Hjallabrekka
Hlaðbrekka
Hlégerði
Hlíðarhjalli
Hlíðarhvammur

8. kjördeild
Hlíðarvegur
Hlíðarsmári
Hljóðalind
Holtagerði
Hófgerði
Hólahjalli
Hraunbraut
Hrauntunga
Huldubraut
Húsalind

9. kjördeild
Hvannhólmi
Hveralind
Iðalind
Ísalind

Íslendingar erlendis

Jöklalind
Jörfalind
Kaldalind
Kastalagerði
Kársnesbraut

Íþróttahúsið Kórinn við Vallakór

Kópavogsbúar
Upplýsingar um kosningarnar er að finna á kosningavef
innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is
og á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

14. kjördeild
Trönuhjalli
Tunguheiði
Túnbrekka
Urðarbraut
Vallargerði
Vallartröð
Vallhólmi
Vesturvör
Víðigrund
Víðihvammur
Víghólastígur
Vogatunga
Þinghólsbraut
Þverbrekka

1. kjördeild
Aðalþing
Aflakór
Akrakór
Akurhvarf
Andarhvarf
Arakór
Asparhvarf
Auðnukór
Austurkór
Álaþing
Álfahvarf
Álfkonuhvarf
Álmakór
Ásakór
Björtusalir
3. kjördeild
Drangakór
Drekakór
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf

2. kjördeild
Ásaþing
Ársalir
Baugakór
Blásalir
Boðaþing
Breiðahvarf
Brekkuhvarf
Dalaþing
Desjakór
Dimmuhvarf
Dofrakór
Dynsalir

4. kjördeild
Hásalir
Hlynsalir
Hörðukór
Jórsalir
Jötunsalir
Klappakór
Kleifakór
Klettakór
Kórsalir
Logasalir
Lómasalir
Lækjarbotnar
Melahvarf
Miðsalir
Perlukór

5. kjördeild
Rjúpnasalir
Roðasalir
Skjólsalir
Sólarsalir
Straumsalir
Suðursalir
Tröllakór
Vallakór
Vatnsendablettir
Vindakór
Þorrasalir
Þrúðsalir
Þrymsalir
Öldusalir
Örvasalir

Fellahvarf
Fensalir
Fjallakór
Flesjakór
Fornahvarf
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing

Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðakór
Goðasalir
Grandahvarf
Grundarhvarf

Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Heiðaþing
Hólmaþing

Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað
með því að framvísa persónuskilríki eða á annan
fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.
Kjörstjórn Kópavogs
Dalla Ólafsdóttir, Helgi Jóhannesson, Snorri Tómasson

Geymið auglýsinguna

Aðsetur kjörstjórnar á kjördag verður í íþróttahúsinu
Smáranum, sími 510 6412.
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,,Kostar Kópavogsbæ um 40 milljónir króna
að taka þátt í snjóframleiðslu í Bláfjöllum”
- segir Heiður Hjaltadóttir, formaður skíðadeildar Breiðabliks
Heiður Hjaltadóttir tók á síð
asta aða lf undi skíðad eilda r
Breiðabliks við starfi formanns
deildarinnar. Heiður er fædd á
Húsavík, bjó síðan á Akureyri en
flutti árið 2008 í Kópavoginn, og
segist kunna ákaflega vel við sig
í Kópavogi. Hún segir að það sé
ekki hægt að bera saman aðstöð
una hér í Kópavogi eða í Bláfjöll
um og í Hlíðarfjalli við Akureyri
hvað aðstöðuna til skíðaiðkunar
varðar.
,,Fyrstu veturna, þ.e. 2008 og
2009 sem við voru m hér fyr
ir sunna n voru aðs tæðu r góð
ar hvað varðar snjó í brekkum
í Bláfjöllum og víðar hér á suð
vestu rh orni nu en vetu ri nn í
fyrra var alveg skelfilegur, það
kom eigi nl ega aldrei snjók orn
úr lofti. Skíðasvæðið var aðeins
opið í 5 daga. Þennan veturinn
hefur þetta verið mun betra hvað
varðar snjó, en undanfarið hefur
verið talsvert um vind í fjöllun
um svo ekki heftur verið hægt
að halda opnu eins mikið og við
hefðum viljað. Ég á 14 ára son
sem er að keppa á skíðum, Hjalta
Þór Ísleifsson, og einnig fimm ára
dóttur sem ekki er byrjuð að æfa
en fer á skíði. Ég er frekar dugleg
að fara sjálf á skíði og var það ein
nig áður og keppti, en var ekkert
að sópa að mér neinum titlum
nema nokkum verðlaunapening
um frá því að ég var t.d. að keppa
á Andrésar andarleikunum í Hlíð
arfjalli. Ég keppti fyrst árið 1981,
þá 7 ára svo ég hef nánast verið á
skíðum alla mína æfi, og líkar það
afar vel.”
- Nú ert þú formaður skíðadeild
ar Breiðabliks. Sóttist þú eftir því
eða varstu beðin um að taka for

mannshlutverkið að þér?
,,Ég sóttist ekki eftir því og var
alls ekki strax tilbúin til þess að
taka það að mér. En ég hef ver
ið að styðja við bakið á synin
um í hans keppni á skíðum og
því fannst mér ég geta sameinað
þetta að einhverju leiti.”
- Er það mikið ,,peningahark”
að stýra deild eins og skíðadeild
Breiðabliks?
,,Svarið er eiginlega bæði já og
nei. Þetta verður erfiðara á næst
unni vegna þess að vegna efna
hagsþrenginga og erfiðrar skulda
stöðu Kópavogsbæjar var farið í
frekari hagræðingaraðgerðir hjá
bænum í tengslum við gerð fjár
hagsáæ
 tlunar. Nokkrir styrkir til
íþrótta- og tómstundamála hafa
verið felldir niður, m.a. árangurs
styrkir, og iðkendastyrkir lækk
aði r svo þetta verðu r einh ver
brekka.
Skíðadeildin átti fund á dögun
um með Íþróttaráði bæjarins þar
sem við fórum yfir framtíð íþrótt
arinnar á höfuðborgarsvæðinu
og gerðum þeim grein fyrir okkar
stöðu í þessum efnum. Það sem
verður að gerast til að hægt sé
að halda skíðaíþróttinni inni sem
keppnisgrein hér á svæðinu er
að fá snjóframleiðsluvélar í Blá
fjöll, svo hægt sé að halda úti að
minnsta kosti 100 opnunardögum
á vetri.
Þær tekju r sem deildi n fær
byggist mest á rekstri skíðaskála
Breiðabliks og svo æfingagjöld
iðkendanna, en fyrst og fremst
eru krakka rni r/fore ldra rni r að
borga sína r æfi nga- og keppn
isf erði r sjálf. Skíði og skíðaú t
búna ðu r kosta r mun meira en
krakkar þurfa að borga í mörg

þar sem ýmislegt annað togast á
í þeim, en snjólaus vetur líkt og í
fyrra hefur einnig mjög neikvæð
áhrif á aðsókn í það að æfa og
keppa á skíðum.
- Er ekki lausnin þá að framleiða
snjó?
Jú, það er það eina sem framtíð
er í en það kostar um 250 millj
ónir króna að koma því af stað
á Bláfjallasvæðinu. Hlutur Kópa
vogs nemur aðeins um 40 millj
ónum króna miðað við höfðatölu
þeirra sveitarfélaga sem eiga hlut
í Bláfjallasvæðinu. Það þarf m.a.
að bora eftir vatni og í því liggur
stærsti hluti kostnaðarins.

Kjánaleg hugmynd að
loka skíðasvæðinu í
Bláfjöllum
Heiður Hjaltadóttir.

um öðrum íþróttagreinum. Einnig
þurfa krakkarnir sjálf að standa
straum af æfinga- og keppnisferð
um með landsliðlinu ef þau eru
valin í það eða verkefni á vegum
þess. En auðvitað velur hver og
einn þá íþróttagrein sem hann
vill stunda. Unglingaskíði kosta
t.d. frá um 130 þúsund krónum
parið, og þegar á unglingsaldur
inn er komið og jafnvel fyrr, eru
krakkarnir með tvenn pör í gangi,
þ.e. eitt fyrir svig og annað fyrir
stórsvig. Sonur minn er reyndar

kominn á það stig að hann þarf
fleiri pör yfir veturinn, við reikn
um með að hann muni þurfa 4-5
pör af skíðum næsta vetur, ásamt
skíðaskóm og öllu sem tilheyrir.
Skíðin hjá honum hreinlega klár
ast, þ.e. bæði spennan í þeim og
kantarnir.“
Um 50 börn og unglingar eru að
æfa skíði hjá skíðadeild Breiða
bliks og alltaf verðu r einh ver
nýliðun á hverjum vetri. Eitthvað
er um að eldri krakkarnir hætti,

Blikinn Hjalti Þór Ísleifsson, sonur Heiðar, í keppni í svigi á bikarrmóti
13 til 14 ára á Dalvík. Hann sigraði í svigi nokkuð örugglega.

- Borga rs tjóri nn í Reykjav ík
ámálgaði það fyrir nokkru að loka
skíðasvæðinu í Bláfjöllum í sparn
aðarskyni. Varla hefur það glatt
ykkur skíðafólk mjög?
,,Sannarlega ekki, það er hrein
lega kjánalegt. Þegar opið er í Blá
fjöllum koma þangað fleiri þús
und manns, og það sama hvernig
viðrar svo framarlega sem lyft
urnar eru opnar. Jafnvel í slagveð
ursrigningu er þar fjöldi manns
að njóta útiverunnar. Ef þessu
svæði væri lokað þyrftum við að
fara t.d. norður. Helgarferð fyr
ir fjölskylduna er dýr, ekki síst í
hækkandi bensínverði, hún kost
ar ekki undir 100 þúsund krón
um með ferðum, gistingu og mat.
En þrátt fyri r það að ég nefni
kostnað í þessu sambandi vegna
skíðaiðkunar veit ég að það að
stunda ýmsar aðrar íþróttagrein
ar kostar einnig mikla peninga,
t.d. motorcross og hestamennska
eru kostnaðarsöm.
Það er farið að velta milljónum
króna ef æft er og keppt erlendis
á skíðum sem er nauðsynlegt ef
ná á árangri. En við fjölskyldan
stefnum að því að flytja til Noregs
til að gefa syninum tækifæri til
að æfa skíðaíþróttina við bestu
mögul egu aðs tæðu r. Landsl ið
kona n Erla Ásg eirsd ótti r sem
keppir fyrir Breiðablik er t.d. flutt
ásamt móður sinni til Geilo í Nor
egi og stundar þar nám við skíða
menntas kóla nn NTG, svo for
dæmið er fyrir hendi, og reyndar
eru fordæmin fleiri,” segir Heiður
Hjaltadóttir.
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melónur
Gular
Kræsingar og kostakjör

50
%
afsláttur

135kr/kg
áður 269 kr/kg

KRÆSINGAR OG KOSTAKJÖR
Grísalundir
ferskar

lambakótelettur

30%

GrísahryGGur m/puru

ferskar

ferskur

afsláttur

31
%
afsláttur

30%

afsláttur

1.399

kr/kg
áður 2.398 kr/kg

kornflex

hraun- eða æðibitar

250 ml

59%

afsláttur

kr/pk.
áður 239 kr/pk.

200 G

69

199

kr/stk.
áður 99 kr/stk.

klettaGos cola/vatn
2l

kr/kg
áður 1.298 kr/kg

orkudrykkur

500 G

98

898

kr/kg
áður 1.998 kr/kg

NÝ

saltstanGir
250 G

Íslensk
vara

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

1.679

kr/pk.
áður 229 kr/pk.
appelsínumarmelaði

40%

400 G

bruður
300 G

afsláttur

29%

afsláttur

179

kr/stk.áður
frábært verð!

95kr/pk.

179kr/stk.

198kr/pk.

áður 159 kr/pk.

frábært verð!

áður 279 kr/pk.

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

Tilboðin gilda 7. - 10. apríl
eða meðan birgðir endast
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AF HÁLSINUM

Vorboðinn í Kópavogi Mikið safn frábærra steina

gefið Náttúrufræðistofunni

Karlakór Kópavogs.

Nú líður að vori og einn vor
boði nn í Kópav ogi unda nf ar
in ár eru vort ónl eika r Karla
kórs Kópavogs, engin breyting
verðu r á því í ár og tónl eik
arni r verða haldni r í Salnu m
14. apríl nk.
Vetu ri nn hefu r veri ð anna
samur hjá kórnum, Kötlumót í
október, aðventan annasöm og
þorrinn þrælgóður. Jólatrjáasal
an fór fram að venju og minnir
kóri nn handh afa boðsmiða er
héngu á jólatrjánum á að nýta
sér miða na og taka með sér

gesti. Handhafar boðsmiða eru
vinsamlegast beðnir um að til
kynnið komu sína á tónleikana á
karlakor@karlakor.com.
Dags krái n verðu r létt og
s k e m m t i l e g á h e y r n a r m e ð
ísl ensku m þjóðl ögu m, ítölsk
um sönglögum og bandarískum
söngleikjalögum og ætti engum
að leiða st þessa kvölds tund.
Einsöngvari með kórnum verð
ur kórf él agi Sigu rðu r Þengi ls
son tenór, stjórnandi kórsins er
Julian M. Hewlett og píanóleikari
er Guðríður St. Sigurðardóttir.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Yvonne Dorothea Tix

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

AUGLÝSINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

www.borgarblod.is

Náttúrufræðistofu Kópavogs
barst fyrir rúmi ári síðan mynd
arl eg steinag jöf úr dána rb úi
Ólínu Sigurðardóttur og Dags
Daníelssonar á Álfhólsvegi 82.
Frumkvæði að gjöfinni áttu son
urinn Daníel Dagsson og Guð
laug Snorradóttir. Steinasafnið
hefur nú verið flokkað og skráð.
Að sögn Hilmars J. Malmquist,
fors töðum anns Náttú ruf ræði
stofunnar, er um að ræða stórt
og gott safn steina, með um 200
eintökum víðs vegar að af land
inu og nokkrum afar góðum ein
tökum af hrafntinnu og geisla
steinum. Steinarnir voru tíndir
á ferðalögum fjölskyldunnar um
landið að sögn Daníels.
„Steina rni r heillu ðu, liti rni r
og kristallarnir og svo var svo
spenna ndi að finna eitth vað
fallegt úti í náttúrunni“ sagði Guð
laug sem á sitt eigið steinasafn.
Hilmar segir að Náttúrufræðistof
an eigi fyrir ágætt safn steina frá
fyrri tíð, m.a. gjöf frá Axel Kaa
ber á níunda áratug síðustu aldar,
en að ávallt sé fengur að góðum
steinum til viðbótar. „Hjá vísinda- 
og fræðslustofnum eins og Nátt
úruf ræðis tofu nni skipti r miklu
máli að eiga gott úrval af stein
um, bæði mismunandi tegundir
og ekki síður ólík afbrigði sömu
tegu nda r. Funda rs taðu r skipt

Hilmar J. Malmquist, forstöðumaður Náttúrufræðistofunnar virðir
fyrir sér steina úr safninu ásamt gefendum, Daníeli Dagssyni og
Guðlaugu Snorradóttur.

ir t.d. miklu máli og veitir upp
lýsingar um kringumstæður og
myndunarsögu landsins og því er
akkur í því fyrir náttúrugripasöfn
að eiga eintök af sömu tegund frá
fleiri en einum stað“ segir Hilmar
Malmquist.
Guðríður Gísladóttur í Austur
gerði 7 hefur einnig gefið Náttúru
fræðistofunni steinasafn. Það er
úrval úr góðu steinasafni henn

ar og mannsins hennar heitins,
Hauks Einarssonar, en þau hjónin
söfnuðu fallegum steinum víðs
vegar um landið í vinnunni hjá
Vegagerðinni. Haukar var einnig
listrænn og hagur á tré, bein og
stein og bjó til marga athyglis
verða muni úr steina-, jurta- 
og dýraríkinu.

Leikskólabörnum kennd meðferð bóka
Bókasafn Kópavogs hefur um nokkur misseri
verið með námskeið á bókasafninu fyrir leikskóla
börn þar sem þeim er kennt að fara vel með bæk
ur. Að lokinni heimsókn og smá ,,prófi” fá þau
afhent prófskírteini sem nefnist Bókabarnið.
Á námskeiðinu er börnunum m.a. kennt að allar
bækur hafa forsíðu, baksíðu og kjöl og þegar tekið
er hlé frá lestri á ekki að leggja bókina á ,,magann”,
heldur nota bókamerki. Allar blaðsíður hafa ,,bóka
hönd” neðst í hægra horninu og skal taka í hornið
með vísifingri og þumalfingri til að fletta henni.
Þannig er bókinni heilsað.
Börnunum er bent á að bækur þola ekki braum
með sultu, nammi eða tyggjó því þá límast blaðsíð
urnar saman Þær þoka ekki mjólk, vatn, safa eða
aðra drykki því þá krumpast blaðsíðurnar. Svo þola
þær auðvitað ekki að í þær sé klippt, litað eða þær
nagaðar. Sannarlega hvetjandi til að fara vel með
bækur.

Þau Marg rét Steinu nn, Nökkvi, Jón Eina r og
Arnaldur Máni á leikskólanum Rjúpnahæð fylgjast
af athygli með leiðbeiningum Ingu Kristjánsdóttur,
deildarstjóra barna- og unglindadeildar Bókasafns
Kópavogs.

Lán til endurbóta
og viðbygginga
Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan.
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði.
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.

www.ils.is

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969
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Meistaramót Kópavogs í skólaskák:

Vignir Vatnar vann í yngri flokki og
Guðmundur Kristinn í eldri flokki
Meista r a m
 ó t Kó pav o gs í
skólas kák 2011 var haldi ð í
Álfh ólss kóla fimmtud agi nn
17. mars sl. Mjög góð þátttaka
var á móti nu, því 54 krakka r
mættu til leiks í yngri flokki (1.7. bekk) og 16 krakkar í eldri
flokki (8.-10. bekk). Í yngri flok
ki sigraði hinn efnilegi Vignir
Vatnar Stefánsson, Hörðuvalla
skóla, þrátt fyrir að vera ein
ungis í 2. bekk!
Í eldri flokki sigraði Guðmund
ur Kristinn Lee úr Salaskóla en
neme ndu r úr Salas kóla voru í
þremur efstu sætunum. Álfhóls
skólakrakka r náðu mjög góð
um ára ngri í yngri flokki, því
Rób ert Leó varð í þriðja sæti,
Dawid í fjórða og Felix í fimmta.
Skáká h ugi nn er greinil ega að
aukast meða l grunns kólan em
enda enda hefur árangur nem
enda í þeim skólu m þar sem
stundaðar eru reglulega skákæf
ingar verið að skila sér.
Vignir Vatnar, sem einungis er
8 ára, tók nýlega þátt í Reykja
víkurskákmótinu í Ráðhúsinu og
hlaut 1,5 vinni nga í 8 skáku m,
tefldi m.a. við einn alþjóðlegan
meistara. Hann hóf að æfa skák
fyrir þremur árum síðan en hef
ur m.a. æft sig með því að tefla
við andstæðing einhvers staðar
í heiminum gegnum tölvu. Hann
er farinn að æfa skák hjá Taflfé
lagi Reykjavíkur og Hellinum og

Þessi hópur myndaði lifandi bókasafn, mjög virðingarvert framtak.

Fatamarkaður og lifandi
bókasafn í Molanum

Vignir Vatnar Stefánsson sigraði í yngri flokki.

segir að það sé alltaf jafn gaman
að tefla.
,,Pabbi minn kenndi mér
manng angi nn en síða n hef ég
verið í skólanum að tefla og hjá
taflf él ögu nu m. Ég tefli ofta st
Sikileyjarvörn en finnst oft gam
an að enska leiknu m og Grün
feld-vörn. Ég er búinn að vinna
þrjá bikara og ég keppti nýlega
með landsliðinu í Noregi og lenti

í 4. sæti. Ég átti séns á vinnings
sæti en lék af mér drottningunni
í síðustu skákinni.
Ég er ekki alltaf að tefla, ég er
stundu m í fótb olta með strák
unum, sérstaklega í frímínútun
um. Í skólanum finnst mér lang
skemmtil ega st í stærðf ræði,”
segir Vignir Vatnar, þessi efni
legi skákmaður.

P l ú s i n n , u n g m e n n a s t a r f
Rauða krossins í Kópavogi hélt
fatam arka ð lauga rd agi nn 19.
mars sl. í Ungmennahúsi Kópa
vogs að Hábraut 2. Þar voru seld
notuð föt á mjög vægu verði.
Á staðnum var einnig ungt fólk
frá Alþjóðatorgi ungmenna með
,,Lifandi bókasafn.” Allur ágóði
markaðarins rann til uppbygg
inga rv erke fna Rauða krossi ns
til hjálpar börnum sem enn búa
við neyð á Haítí eftir hamfarirnar
þar fyrir rúmu ári. Full þörf er á
áframhaldandi stuðningi við verk
efnið.
Að auki var var Alþ jóðat org
ungmenna með svokallað lifandi
bókasafn á staðnum en það er í
raun líkt og venjulegt bókasafn

þar sem lesendur koma og fá lán
aða bók í takmarkaðan tíma. Mun
urinn felst bara í því að bækurnar
í lifandi bóksafni eru fólk og bæk
urnar og lesendur spjalla sam
an. Markmið lifandi bókasafns er
að vinna gegn fordómum og eru
bækurnar fulltrúar ólíkra hópa í
samfélaginu, hópa sem oft mæta
fordómum, búa við misrétti og /
eða félagslega einangrun.
Lifandi bækur sem voru í boði
voru:
• Litháískur innflytjandi
•  Ströng grænmetisæta
•  Flóttamaður frá Kolumbíu
•  Blindur maður
•  Múslímskur Íslendingur
•  Tvíkynhneigður maður.

SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF

Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is
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Katrín Kristinsdóttir í Salaskóla sigur
vegari í upplestrarkeppni 7. bekkjar

Atriði í Sunnusal skólans sem nefndist: Feministar sem vilja reka
jafnréttisbaráttu í anda Gay pride. Áfram stelpur!

Hin árlega upplestrarkeppni
í 7. bekk var haldin í Salnum í
marsmánuði. Keppendur voru
18 frá 9 grunnskólum í Kópa
vogi.
Sigurvegari að þessu sinni var
Katrín Kristinsdóttir, Salaskóla,
í 2. sæti var Ingveldur Lúðvíks
dóttir Gröndal, Snælandsskóla og
í 3. sæti var Marta Andrésdótt
ir, Snæl andss kóla. Keppe ndu r
lásu kafla úr sögunni Bærinn á
ströndinni eftir Gunnar M. Magn
ús og ljóð eftir Huldu. Í lokaum
ferð lásu keppendur ljóð að eigin
vali. Fyrir keppnina léku nemend
ur úr Skólahljómsveit Kópavogs
tvö lög og í hléi léku nemendur
Tónlistarskóla Kópavogs lög eft
ir Edward Grieg. Sparisjóðirnir á
Íslandi færðu þremur efstu kepp
endum peningaverðlaun og Félag
íslenskra bókaútgefenda og Bóka
safn Kópavogs gáfu bókagjafir.

Staðalmyndir í
fjölmiðlum á
jafnréttisviku MK Rasisti,
Árleg jafnréttisvika fór fram
í Menntaskólanum í Kópavogi í
marsmánuði.
Þá er eðli málsins samkvæmt
jafnréttismálum veitt sérstök
eftirtekt og nemendur fræðast
m.a. um fólk sem hefur oft þurft
að berjast fyrir réttindum sín

um. Þema vikunnar í ár var stað
almyndir kynjanna í fjölmiðlum.
Meðal þess sem boðið var upp
á voru fyrirlestrar Margrétar
Helgadóttur um staðalmyndir
húsm æðra og Katrína r Önnu
Guðm undsd óttu r um staða l
myndir í auglýsingum.

Á lokadegi jafnréttisviku fengu allir pylsu og gos. Hér eru formað
ur jafnréttis-  og mannréttindanefndar Kópavogs, Erla Karlsdóttir,
og skólameistari MK, Margrét Friðriksdóttir, að afhenda svöngum
pylsur.

Þessar stelpur lentu í þremur efstu sætunum.

Glaðar stúlkur í Smáralindinni.

ekki ég!

Á Evrópuviku um kynjamis
rétti var lögð áhersla á að upp
ræta þröngs ýni, ford óma og
þjóðernishyggju í Evrópu.
Á Evrópuvikunni stóðu ýmis
samtök og stofnanir að viðburð
um þar sem unnið var gegn mis
rétti. Einn þessara hópa tengdist
Rauðakrossinn í Kópavogi, Eld
hugar, og þeir voru með uppá
komu í Smáralind. Þar voru sýnd
ir dansar, fluttur leikþáttur um
einelti og nemendur Menntaskól
ans í Kópavogi sýndu atriði úr
leikr iti nu ,,Mamma mia.” Sam
keppni fór fram í Listaháskóla
Íslands um merki Evrópuvikunnar
2011 og bar Egill Rúnar, nemandi
á 2. ári í grafík, sigur úr býtum.

Atriði úr ,,Mamma mia.”

D y n a m o R eyk j a ví k

Þú...

… skiptir máli.

Komdu við í útibúinu okkar
að Digranesvegi 1.
Með persónulegri þjónustu
reynum við að ﬁnna hvað
við getum gert fyrir þig.

Sími 575 4000 I byr@byr.is I www.byr.is
KÓPAVOGUR
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Skólahljómsveit Kópavogs Kópavogsbær ræður
jafn
r
étt
i
s
r
áð
g
jafa
hlaut verðlaun á ,,Nótunni”
Ása Arnfríður Kristjánsdóttir,
lögfræðingur hjá Kópavogsbæ,
hefur tekið við verkefnum jafn
réttisráðgjafa hjá bænum.
Jafnréttisráðgjafi starfar með
jafnréttis-  og mannréttindaráði
og sér m.a. um að fylgja eftir jafn
réttisstefnu bæjarins í samvinnu
við ráðið og bæjaryfirvöld. Jafn
réttisráðgjafi veitir starfsmönn
um bæjarins ráðgjöf um jafnrétt
ismál og hefur auk þess umsjón
með úttektum og rannsóknum á
stöðu og kjörum kynjanna í bæj
arkerfinu og í sveitarfélaginu. Þá
ber ráðgjafinn ábyrgð á jafnrétt
isfræðslu fyrir bæjarbúa, starfs
menn Kópavogsbæjar, stjórnend
ur og kjörna fulltrúa. Ása hefur
starfað hjá Félagsþjónustu Kópa
vogs frá apríl 2009 en þar áður
starfaði hún við lögmennsku hjá
DP-Lögm enn. Samh liða því að

Ása Arnfríður Kristjánsdóttir
jafnréttisráðgjafi.

sinna verke fnu m jafnr étti sr áð
gjafa er Ása lögfræðingur velferð
arsviðs bæjarins.

Tjónaskoðun
- málun - réttingar

Skólahljómsveit Kópavogs að leika í Langholtskirkju.

Uppskeruhátíð tónlistaskóla
landsi ns, Nóta n, fór fram 26.
mars sl. Þessi upps keruh át íð
fer fram í þremur hlutum, fyrst
innan einstakra tónlistaskóla,
á svæðisbundnum tónleikum á
þremur stöðum út um land og á
tónleikum á landsvísu, sem nú
fóru fram í Langholtskirkju.

Allir þátttakendur á lokatón
leikum hlutu viðurkenningu fyrir
þátttöku sína, en á tónleikunum
veitti valnefnd sem í sátu Hall
dór Hara ldss on pía nól eika ri,
Mist Þork elsd ótti r deilda rf or
seti tónlistardeildar LHÍ og Þórir
Baldursson tónskáld, níu framúr
skarandi tónlistaratriðum viður

kenningar og verðlaunagripi.
Skólah ljóms veit Kópav ogs,
B-sveit, undi r stjórn Össu ra r
Geirssonar, hlaut verðlaun fyrir
flutni ng á lagi nu ,,Beyond the
seven hills,” eftir Michael Sween
ey. Til hamingju!

Allar almennar
viðgerðir
Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.iS
VeSturVör 24 • 200 KópaVogur

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 hlutlausan aðila sem engra hagsmuna hefur að gæta. Það
stuðlar að betri og hreinskiptnari samskiptum íbúa.
Við sjáum um húsfélagið þitt.

www.eignaumsjon.is
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Bót og betrun hjá
Leikfélagi Kópavogs
Nemendur í Álfhólsskóla hlýða á lestur Hörpuslags í Ríkisútvarpinu.

Bauð grunnskólabörn
um upp á spennandi
sögu í útvarpi
Smás aga n Hörpus lag, ný
íslensk smásaga, var frumflutt
fyri r 42.000 grunns kólan ema
samt ími s fimmtud agi nn 31.
mars sl. nk. í öllum grunnskól
um landsins, kl. 09.45. Sagan var
lesin á Rás-1 í svo öll þjóðin gat
fylgst með. Kristín Helga Gunn
arsdóttir, rithöfundur, skrifaði
söguna Hörpuslag fyrir börn á
aldrinum 6-16 ára í tilefni dags
barnabókarinnar að beiðni IBBY
á Íslandi.
Hörpuslag segir af systkinum
sem eru á leið í skólann þar sem
á að lesa upp nýja, íslenska smá
sögu fyrir alla grunnskólanema
á Íslandi. Á þessari örstuttu leið
þurfa þau að keppa við tímann,
glíma við dauðann, takast á kald
rifjaðar hulduverur í klettahöll
og færa miklar fórnir. Sagan spyr
áleitinna spurninga um sjálfstæði,
frjálsan vilja og virði þess sem
manni er kærast. Tilgangurinn er

að fagna degi barnabókarinnar
með notalegri sögustund og vekja
um leið athygli á sameiningar
mætti skáldskaparins. Með því að
flytja söguna fyrir mörg þúsund
lesendur í einu var mögulegt að
skapa bókmenntaumræðu sem
náði til samfélagsins alls.
IBBY eru alþjóðleg samtök sem
stofnuð voru 1953 og starfa nú
í sjötíu löndum. Markmið sam
takanna er að vinna í anda stofn
andans, Jellu Lepman, sem áleit
að góðar barnabækur gætu byggt
brú á milli þjóða heims og miðlað
fróðleik og skilningi milli ólíkra
menningarsamfélaga. Alþjóðlegur
dagur barnabókarinnar er hald
inn hátíðlegur 2. apríl ár hvert
á fæðingardegi H.C. Andersen.
Að þessu sinni bar daginn upp
á laugardag og því hélt IBBY á
Íslandi halda upp á hann fimmtu
dag 31. mars þegar smásagan var
frumflutt.

Gjafakortið sem
gildir alls staðar
Þú velur upphæðina en viðtakandinn velur gjöfina.

F
Fallegar
gjafaumbúðir
g
Hentar öllum
H
Gildir hvar sem er
G

Ármúla 13a | Borgartúni 26 | 540 3200 | www.mp.is

Leikfélag Kópavogs frumsýndi
í marsm ánu ði sprengh lægi
legan gamanleik sem ber yfir
skriftina Bót og betrun – fimm
hurða farsi úr félagslega kerf
inu. Fjórar aukasýningar verða í
maímánuði.
Verkið er eftir Michael Coon
ey. Bót og betrun segir frá bóta
svindla ra nu m Eric Swan sem
grípur til svika þegar hann miss
ir vinnuna. Svindlið fer hins veg
ar úr böndunum og Eric kemst
að því að það er stundum ein
faldara að komast á bætur en af
þegar boltinn er einu sinni far
inn að rúlla. Að endingu er hann
rígfastur í eigin lygavef, fulltrúar
Félagsstofnunar sækja að honum
úr öllum áttum og eiginkonan er
full grunsemda. Til að höggva á
hnútinn þarf Eric að losa sig við
upplogna bótaþega sína en vand
inn vex bara með hverri viðleitni
hans til að snúa við blaðinu.
Þetta er hefðb undi nn farsi
með misskilningi og flækjum af
öllu tagi og pínl egu m aðs tæð
um eins og efnið ber með sér.
Er því óhætt að lofa gestu m
góðri skemmtun. Þá spillir það
ekki fyrir að verkið er nú frum
flutt á Íslandi en óvenjulegt er
að áhugafélög ríði þannig á vað
ið. Hörðu r Sigu rða rs on þýddi

Líf og fjör á sýningu á Bót og betrun.

verkið úr ensku og er hann jafn
framt leikstjóri. Um sviðsmynd
og lýsingu sjá félagar úr fjöllista
hópnum Norðanbáli. Tíu leikar
ar fara með hlutverkin, þeir eru:
Erna Björg Hallbera Einarsdótt
ir, Héðinn Sveinbjörnsson, Víðir

Örn Jóakimsson, Bjarni Magnús
Erl endss on, Örn Ale xa nde rs
son, Guðlaug Björk Eiríksdóttir,
Bjarni Rúnar Guðmarsson, Andri
Freyr Sigurpálsson, Þórdís Sig
urgeirsdóttir og Sigríður Björk
Sigurðardóttir.

FRUMFLUTNINGUR Á ÍSLANDI

Tónleikar í Langholtskirkju
Sunnudaginn 18. apríl kl. 20.00
Mánudaginn 19. apríl kl. 20.00

Samkór Kópavogs

Kór Menntaskólans við Sund
Sinfóníuhljómsveit

skipuð kennurum og nemendum úr
tónlistarskólum á höfuðborgarsvæðinu
Konsertmeistari: Hjörleifur Valsson
Einsöngvarar:
Valgerður Guðnadóttir og Ágústa Eva Erlendsdóttir
Einleikur á duduk:
Peter Tompkins

Stjórnandi: Björn Thorarensen
Aðgöngumiðar seldir á samkor.is og við innganginn – Miðaverð kr. 3.000
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Hvað er Rauðakrosshúsið í Kópavogi?
Rauðakrosshúsið í Kópavogi
er skrifs tofa og samk omuh ús
Rauða krossins að Hamraborg
11 í Kópavogi. Þar vinna starfs
menn og sjálfboðaliðar að ýms
um verkefnum sem á einn eða
anna n hátt hafa áhrif inna n
samfélags okkar.   Þar er m.a.
opið hús. En hvað er ,,opið
hús”?
Rauði krossinn í Kópavogi hef
ur staðið fyrir opnu húsi þrisvar í
viku síðan í september síðastliðn
um. Á mánudögum, þriðjudögum
og föstudögum hefur verið boðið
uppá fjölbreytta dagskrá milli 11
og 15 ásamt föstum liðum eins og
göngu- og umræðuhópum.
- Hvað er boðið uppá á opnu
húsi?
,,Dagskráin mótast að mestu af
þeim sem sækja húsið og reyn
um við að verða við beiðni fólks
um fyrirlestra eða gesti sem þeim
þykja áhugaverðir,” segir Ingólf
ur Pálsson verkefnastjóri Kópa
vogsdeildar Rauðakross Íslands.
,,Boði ð er uppá bingó anna n
hvern föstudag og allavega einn
áhugaverðan fyrirlestur í viku. Þá
hittist umræðuhópur einu sinni í
viku og gönguhópur fer í labbitúr
á hverjum mánudagsmorgni. Ein
nig býðst gestum að koma með
sína eigi n fyri rl estra inní dag
skrána í samráði við stjórnendur.
Þetta getur verið fínn vettvangur
til þess að æfa sig í framkomu
eða halda fyrirlestur fyrir hóp af
fólki. Þess má líka geta að sjálf
boðaliði ætlar að vera með lög
fræðiaðstoð hjá okkur einu sinni í
viku í apríl.”
- Getur þá hver sem er fengið að
tala um sitt áhugamál?

Dansararnir frá Kópavogi fagna með bikar í höndunum.

Neisti í varð í 2. sæti
á línudansmóti
Ingólfur Pálsson verkefnisstjóri Kópavogsdeildar Rauðakross Íslands.

,,Já. Við hvetjum gesti endilega
til að fjalla um sín áhugamál og
reyna þannig að breyða út boð
skapinn og fá aðra til að kynnast
nýjum og spennandi hlutum.”
- Fyrir hverja er opið hús?
,,Rauðakrosshúsið í Kópavogi
býður alla velkomna og þá sér
staklega þá sem ekki hafa komið
áður. Kíkið við og kynnið ykkur
hvað er í gangi hjá okkur. Við tök
um sérstaklega vel á móti nýju
fólki.”
- Hvað annað getur maður gert

hjá Rauða krossinum?
Að mæta á opin hús er tilval
inn vettvangur til að kynna sér
sjálfboðaliðastörf innan Rauða
krossins. Margir hafa hugsað sér
að sinna sjálfboðaliðastörfum en
vita kannski ekki alveg hvar á að
byrja. Þá er um að gera að koma
á opið hús og spjalla við sjálf
boðaliða eða starfsfólk um hvaða
verkefni henti hverjum og einum.
Ég hvet bara alla sem hafa áhuga
og tíma til að kíkja við hjá okkur.
Skrifstofan okkar er opin milli 9
og 15 alla daga vikunnar,” segir
Ingólfur Pálsson.

Línudansmót UMSK fyrir 50+
fór fram í íþróttam iðs töði nni
Varmá Mosfellsbæ um helgina.
Tæplega eitthundrað keppend
ur í sex liðum tóku þátt í keppn
inni. Gul og glöð frá Akranesi lenti

í fyrsta sæti, Neisti Kópavogi var
í öðru sæti og Kátir félagar frá
Akranesi í því þriðja. Mikil ánægja
var með mótið sem tókst einstak
lega vel og verður örugglega hald
ið aftur að ári.

Ókeypis í sund á sumardaginn fyrsta
Fulltrúar meirihlutans í bæjarráði lögðu fram tillögu um að bæj
arráð samþykkti að veittur verði ókeypis aðgangur að sundlaug
um bæjarins á sumardaginn fyrsta, 21. apríl nk. Þar verði í boði
skemmtidagskrá fyrir fjölskyldufólk í tilefni dagsins. Bæjarráð sam
þykkti tillöguna.

italiano.is 55 12345 italiano.is 55 12345 italiano.is 55 12345

HÓPATILBOÐ
ITALIANO OG LIMO.IS
PIZZA + BJÓR
+ HÁLFTÍMA
AKSTUR FRÁ IT
Í HUMMER LIMO
3.900 Á MANN
FYRIR 10 EÐA FLEIRI
PANTA ÞARF MEÐ
FYRIRVARA HJÁ
LIMO.IS
Í SÍMA

Take away tilboð

Heimsendingatilboð

30% afsláttur af sóttum pizzum,

TILBOÐ 1
Stór pizza af matseðli og 2 lítra gos
og þá fylgir miðstærð af
Italiano plain frítt með

20% afsláttur af matseðilspizzum

TILBOÐ 2
Tvær stórar pizzur með tveimur
áleggjum og 2 lítra gos á 3.980 kr.

þú velur sjálf/ur áleggið

Gildir ekki á Como og Parma

868 9800

TILBOÐ 3
Tvær miðstærðir með tveimur
áleggjum og 2 lítra gos á 3.450 kr.

55 12345

Hlíðasmára 15 - beint fyrir ofan Smáralind
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Ljóð mánaðarins:

Hrif
Séra Jón Bjarman lést aðfar
arnótt 17. mars, 78 ára að aldri.
Hann fæddist á Akureyri, 13.
janú a r 1933 sonu r hjóna nna
Guðb jarga r Björnsd óttu r og
Sveins Árnasonar Bjarman. Jón
lauk stúdentsprófi frá Mennta
skólanum á Akureyri 1954 og
embæ tti sp rófi frá guðf ræði
deild Háskóla Íslands 1958.
Í framhaldi af því var hann
prestu r hjá Vestu r Ísl endi ng
um í Kanada. Hann var skip
aðu r sókna rp restu r í Laufá s
prestakalli árið 1961. Hann var
æskulýðsfulltrúi Þjóðkirkjunn
ar 1966 - 1970 og fangaprestur
1970 - 1986. Það ár varð hann
sjúkrah úsp restu r Þjóðk irkj
unnar með starfssvið á Lands
spítala og gegndi því til starfs
loka árið 1998. Séra Jón aflaði
sér víðtækrar sérmenntunar á
sviði sálgæslu í Bandaríkjunum
og lauk síðar meistaranámi í
klíniskri sálgæslu. Séra Jón var
kjörinn heiðursfélagi Prestafé
lags Íslands árið 1998. Mann
réttindamál fanga og alþjóðleg
samskipti ungmenna voru séra
Jóni jafnan hugleikin. Séra Jón
unni íslensku máli, bókmenntum
og ljóðlist, þýðingar hans bera
málsmekk hans gott vitni, sem

Sr. Jón Bjarman.

og ljóðab æku r hans. Jón var
félagi í Ritlistarhópi Kópavogs
og átti ljóð í ritum hans. Eftirlif
andi eiginkona hans er Jóhanna
Katrín Pálsd ótti r frá Skinna
stað. Þetta ljóð Jóns er í bókinni
Gluggi, sem út kom árið 1996.
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Nemakeppni Kornax í MK:

Andri Kristjánsson sigurvegari
Nemakeppni Kornax í bakstri
var haldin dagana 17.-18. mars
sl. Eins og fyrr voru það Kor
nax ásamt Landss amb andi
bakarameistara og Klúbbi bak
arameistara sem sáu um fram
kvæmd keppninnar í samvinnu
við Hótel- og matvælaskólann í
Kópavogi.
Kornax gefur öllum þátttakend
um viðurkenningarskjöl og sigur
vegaranum eignarbikar og ferða

Þú spyrð um
hvað hrífur mig
Tær og djúp augu barns
sem stara í undrun

Þau kepptu til úrslita. Rúnar Snær Jónsson, Jóa Fel; Andri Kristjáns
son, Reyni bakara; Daníel Karl Kristjánsson, Sandholt; Eiríkur Fannar
Eiríksson, Kökuhorninu og Ragnheiður Guðmundsdóttir, Sandholt.

Þrjú fjögur orð
sem standa fallega saman
Tónar tveir sem óma óvænt
hvor með öðrum
Laglega dregin lína
í landslagi fleti eða dúk
Litir sem virðast elskast

Sigu rvegarinn, Andri Kristjáns
son sem er hjá Reyni bakara við
Dalveg í Kópavogi.

vinning. Klúbbur bakarameistara
afhendir sigurvegaranum glæsi
legan farandbikar auk þess sem
allir keppendur fengu verðlauna
peni nga og blómv önd. Dóma r
ar í keppninni í ár voru Davíð
Freyr Jóhannsson, Daníel Kjartan
Ármannsson og Steinþór Jónsson
en yfi rd óma ri Sigr ún Guðj óns
dóttir frá Kornaxi.

Sigu rv ega ri í Nemak eppni
Kornax í ár varð Andri Kristjáns
son frá Reyni bakara. Aðrir sem
tóku þátt í keppninni voru Daníel
Karl Kristjánsson og Ragnheið
ur Guðmundsdóttir frá Sandholt
bakarí, Eiríkur Fannar Ásgeirsson
frá Kökuhorninu og Rúnar Snær
Jónsson frá Jóa Fel.

Allt þetta hrífur mig
en þó mest sannleikurinn
sem í því er falinn

Vortónleikar

Karlakórs Kópavogs
verða haldnir í

Salnum,

Hamraborg 6 í Kópavogi,

fimmtudaginn 14. apríl 2011 ‐ kl 20:30
Miðaverð: 2.700,‐ kr
(2.000,‐ kr fyrir eldri borgara og öryrkja)

Miðasala í Salnum eða á www.salurinn.is
Á efnisskránni verður blanda af:
íslenskum þjóðlögum,
ítölskum sönglögum og
amerískum söngleikjalögum.
Einsöngvari er Sigurður Þengilsson.
Stjórnandi kórsins er Julian Hewlett.
Píanóleikari er Guðríður St. Sigurðardóttir.

Opið til kl. 16:00 laugardag
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Málskostnaður í meiðyrðamáli
Í apríl 2009 lögðum við undir
rituð fram fyrirspurn í bæjarráði
Kópavogs um viðskipti bæjarins
við fyri rt æki dóttu r þáv era ndi
bæja rs tjóra. Henni var svara ð
um miðjan maí og í kjölfarið leit
uðu fjölmiðlar til bæjarfulltrúa
eftir frekari upplýsingum og áliti.
Bæjarráð óskaði eftir skýrslu frá
endurskoðunarfyrirtæki um við
skiptin. Skýrsla þess kom í byrj
un júní og skömmu síðar er hún
lögð fram í bæjarráði og rædd
þar. Þáverandi bæjarstjóri, Gunn
ar Birgisson, vék af fundi og tók
ekki þátt í umræðum. Sama dag
birtist grein eftir hann í Morgun
blaðinu þar sem hann fjallar um
skýrsluna og gerir athugasemdir
við hana í sex liðum. Daginn eftir
birtum við svar við grein bæjar
stjórans í sama blaði. Sú grein er
grundvöllur að því meiðyrðamáli
sem um ræðir.

Vorum að sinna eftirlits
hlutverki okkar
Bæjarstjórinn sat ekki fundi þar
sem þessi mál voru rædd vegna
vanhæfis en skrifaði á sama tíma
grein um málið sem bæjarstjóri.
Þar komu fram fullyrðingar sem
orkuðu tvímælis. Við svöruðum
grein hans og sinntu m þannig
skyldu okkar sem bæjarfulltrúar
að upplýsa bæjarbúa um málið.
Þátttaka bæjarstjórans í þessari
umræðu orkar hinsvegar tvímæl
is vegna ótvír æðra hagsm una
tengsla. Það var skylda okkar að
svara greini nni og halda þeim
upplýsingum um málið sem við
töldum réttastar að almenningi.
Héra ðsd ómu r staðf esti r þetta
en þar segir: ,,Eins og áður sagði
vörðuðu framangreind ummæli
stefndu fyrst og fremst stjórn
sýsluhætti hjá Kópavogsbæ og

voru stefndu að sinna eftirlitshlut
verki sínu sem bæjarfulltrúar.”

Einstaklingar og starfsmenn
varðir fyrir málskostnaði ekki bæjarfulltrúar
Í heimilistryggingum okkar er
svoköllu ð málsvarna rt ryggi ng.
Tryggi nga rf él ög okka r höfnu ðu
kröfu okkar um greiðslu málsvarn
arkostnaðar á þeirri forsendu að
umr ædd tryggi ng næði einu ng
is yfir rekstur einkamála en mál
sóknin á hendur okkar væri vegna
starfa okkar sem bæjarfulltrúar í
Kópavogi. Almennur borgari sem
hefði tjáð sig um umr ædd við
skipti á sama hátt og við hefði feng
ið málsvörnina greidda. Að sama
skapi hefði Kópavogsbær greitt
málskostnað okkar ef við hefðum
sem almennir starfsmenn bæjarins
tjáð okkur í málinu. Eftir sitja kjörn
ir fulltrúar í bæjarstjórn en þeir
eru þeir einu sem ekki hafa bak
tryggingu verði þeir lögsóttir fyrir
það sem telst hluti af starfskyldum
þeirra.
Bæjarritari hefur kannað lagaleg
an grundvöll fyrir því að bæjarsjóð
ur beri málskostnað í tilfellum sem
þessum. Lagastofnun Háskólans og
lögfræðingar Sambands íslenskra
sveitarfélaga telja að ekkert komi
í veg fyrir það. Lagastofnun telur
að vísu að það geti verið fordæm
isgefandi og bæjarbúar geti sótt
málskostnað í bæjarsjóð, en þá
gleymist sú mikilvæga staðreynd
að almennir borgarar geta tryggt
sig fyrir málsókn sem kjörnir full
trúa r geta ekki. Umb oðsm aðu r
Alþingis hefur fellt úrskurð í svip
uðu máli. Niðurstaða hans var sú
að sveitarstjórn bar að greiða eðli
legan kostnað vegna málsóknar
innar og vísaði m.a. í þá almennu

reglu að starfsmenn stjórnsýslunn
ar beri ekki persónulega ábyrgð á
þeim útgjöldum sem af starfsem
inni kann að leiða ef hann hefur í
henni aðeins farið eftir þeim lög
um, reglum eða fyrirskipunum sem
við eiga. Það sveitarfélag greiddi
allan málskostnað skólanefndar
mannanna í kjölfar úrskurðarins.

Þöggun í lýðræðislegri
umræðu
Í því máli sem hér um ræðir hef
ur verið þaggað niður í bæjarfull
trúunum. Meðan þeir hafa málið
yfir sér geta þeir ekki tjáð sig um
það opinberlega. Það er óásættan
legt að tjáningarfrelsi bæjarfulltrúa
sé þrengt svo að þeim sé ómögu
legt að gera ath ugas emdi r um
stjórnsýsluhætti bæjarins. Þurfi
þeir að bera málskostnað í tilfellum
sem þessum hamlar það þátttöku
þeirra í lýðr æði sl egri opi nb erri
umræðu, vitandi vits að eintakling
ar út í bæ geta stefnt þeim og att
út í háan málskostnað án mikils
tilefnis. Þetta snýst ekki aðeins um
okkur þrjú heldur mikilvægi þess
að kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn
um geti óhindrað tjáð sig innan
ramma tjáningarfrelsis án þess að
eiga á hættu að bera af því kostn
að. Það virðist nefnilega vera hægt
að draga fólk fyrir dómstóla fyrir
býsna litlar sakir. Komi til þess að
Hæstiréttur snúi héraðsdómi við
er ljóst að við höfum farið út fyrir
þann ramma sem lögin setja okkur
í opinberri umræðu og þá að sjálf
sögðu berum við sjálf allan kostn
að af málinu. Um leið er komin upp
mjög alvarleg staða sem kallar á
endurskoðun á starfsumhverfi kjör
inna fulltrúa í sveitarstjórnum.

Nýrra leið er þörf til að bæta
þjónustu sundlauganna
Einkarekstur sundlauga er und
antekning hér á Íslandi. Opinber
rekstur er nánast allsráðandi sem
er sérstakt í ljósi þess að ýmis
heilsutengd þjónusta hefur verið
rekin af einkaaðilum með mikl
um blóma og háu þjónustustigi.
Í sundlaugunum er þessu öfugt
farið þar sem sífellt er verið að
draga úr þjónu stu nni vegna
sparna ða r og hækka ndi verðs
á heitu vatni frá Orkuveitunni.
Í kjölf ari ð hafa tekju rna r svo
dregist saman þar sem aðsókn
in minnkar. Þetta gefur tilefni til
þess að endu rs koða rekstra r
form sundlauganna í Kópavogi
með því að koma á samv innu
hins opinbera og einkaaðila. Nýta
kosti beggja við reksturinn. Því
lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokks
ins í bæjarráði Kópavogs fram til
lögu um að Kópavogsbær bjóði út
rekstur Salalaugar í tilraunaskyni.
Eftirfarandi greinargerð fylgdi
tillögunni.
„Þróu n á aðs ókn og tekju m
sundlauga Kópavogs hefur þró
ast til hins verra á síðustu árum
og aukið birgðar bæjarsjóðs. Lítið
hefur verið um nýjungar í rekstr
inum og má segja að rekstrar
formið hafi að mörgu leyti steypt
rekstur lauganna í ákveðið mót
þrátt fyrir að eðli rekstrarins feli
í sér ýmis tækifæri. Útboð myndi
leiða í ljós hvort hægt væri að
létta byrgðar á bæjarsjóði, lífga

upp á rekstur
laugarinnar og
hækka þjón
ustustigið við
íbúanna“.
Það er sann
færing mín að
með því að
bjóða út rekst
ur Salal auga r
komi fram nýj Ármann Kr.
ar hugm ynd Ólafsson
ir sem auki
á fjölb reytni
þjónustunnar. Opnunartími laug
anna verði sveigjanlegri og taki
ríkara tillit til þarfa ólíkra aldurs
hópa. Þá má reikna með að nýir
rekstraraðilar muni auka fram
boð í veitingasölu enda umferð
um Salalaug tengd íþróttamann
virkinu öllu. Þá er algengt að sjá
margvíslega þjónustu spretta upp
í tengslum við heilsutengda þjón
ustu eins og nudd, hárgreiðsluog snyrtistofur svo dæmi sé tek
ið. Það er hins vegar ekki á verk
sviði hins opinbera að bjóða upp
á slíkt. Í breyttu rekstrarformi
sundlauganna geta legið tækifæri
sem auka þjónustu og lífsgæði
íbúanna enn frekar um leið og
útgjöld bæjarsjóðs myndu lækka.
Ármann Kr. Ólafsson
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks

Guðríður Arnardóttir
Hafsteinn Karlsson

Sumar í Kópavogi 2011
Heimasíða. http://sumar.kopavogur.is/
Á sumarvef Kópavogsbæjar 2011 er að finna kynningar á sumarnámskeiðum fyrir börn
og ungmenni. Hluti námskeiðanna er á vegum Kópavogsbæjar og önnur á vegum stofnanna
og íþróttafélaga bæjarins, félagasamtaka og fl. aðila í Kópavogi.

Skráningar á námskeið Kópavogsbæjar
fara fram á sumarvefnum og hefjast 2. maí 2011
Leikja – og reiðnámskeið, smíðavöllur, siglinganámskeið,
sumarfjör í félagsmiðstöðvunum Ekkó, Pegasus og Kúlunni.

Skráningar á önnur námskeið sumarsins fara fram hjá þeim aðilum sem bjóða upp á
sumarnámskeið. Upplýsingar má finna á sumar.kopavogur.is
Nánari upplýsingar í þjónustuveri Kópavogsbæjar í síma 570 1500.
Netfang. Thjonustuver@kopavogur.is. Fyrirspurnum er einnig svarað á sumar2011@kopavogur.is.
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Vel sóttur fyrirtækjafundur
Landsbankans í Hamraborg
Viðurkenningar veittar í pollaflokki, en þar var ekki um sætaröðun
að ræða. F.v.: Skorri Hrafn Rafnarsson, Hulda María Sveinbjörnsdóttir
og Victor Örn Victorsson.

Mikil þátttaka á
Vetrarleikum Gusts
Þriðju vetrarleikar ársins hjá
hestamannafélaginu Gusti í Kópa
vogi fóru fram á keppnisvellinum
laugardaginn 26.mars sl. Í polla
flokki urðu sigursælust Victor Örn
Victorsson á Grána frá Bjarnastöð
um, grár 26 vetra; Hulda María
Sveinbjörnsson á Breka frá Húsa
vík, grár 12 vetra og Skorri Hrafn
Rafna rss on á Emblu frá StóraHofi, brún 10 vetra.
Í barnaf lokki voru það Krist
ín Hermannsdóttir á Viði frá frá
Reynisvatni, bleikállóttur 16 vetra;
Gunnar Rafnarsson á Hylling frá
Kópavogi, rauður 11 vetra og Vict
or Örn Victo rss on á Grána frá
Bjarnastöðum, grár 26 vetra.
Í unglingaflokki Herborg Vera
Leifsdóttir á Viðey frá Hestheim
um, rauð 8 vetra; Hjálma r Ingi
Kjartansson á Glóa frá Vallanesi,
rauðglófextur 10 vetra; Valdimar
Sigurðsson á Berserk frá Breiða
bólsstað, jarpur 8 vetra og Elín Rós
Hauksdóttir á Hörpu frá Enni, brún
6 vetra.
Í flokki ungm enna voru sig
ursælust Helena Ríkey Leifsdótt
ir á Jökli frá Hólkoti, grár 8 vetra;

Hafrún Ósk Agnarsdóttir á Gjólu
frá Grenjum, brún 11 vetra; Anna
Dís Reynisdóttir á Merkúr frá Sval
barði, jarpur 10 vetra og Steinunn
Reyni sd ótti r á Mónu Gautav ík,
bleikbl. 8 vetra.
Í flokki heldri manna og kvenna
voru það Sigurður E.L. Guðmunds
son á Flygli frá Bjarnarnesi, rauð
blesóttur 7 vetra og Victor Ágústs
son á Keðju frá Bjarnarnesströnd
um, rauð 6 vetra. Í flokki kvenna
2 voru það Ragna Emilsdóttir á
Gammi frá Kálfholti, brúnn 13 vetra
og Jenny Johansson á Eldi frá Litlu
Tungu 2, rauður 15 vetra. Í Opn
um flokki María Greeve á Söru frá
Álfhólum, brún 6 vetra; Haraldur
Gunnarsson á Hlekk frá Bjarnar
nesi, jarpur 6 vetra; Rafn Rafnars
son á Hrók frá Stekkjardal, jarpur
8 vetra; Sveinbjörn Sveinbjörnsson
á Baugi frá Blesastöðum, rauður 5
vetra og Bjarnleifur Smári Bjarn
leifsson á Sædísi frá Grásteini, brún
7 vetra.
Hestamenn í Kópavogi búa nú
sig af keppi undir þátttöku á Lands
móti hestamanna í sumar á Vind
heimamelum í Skagafirði.

Þann 31. mars sl. hélt útibú
Landsb anka ns í Hamrab org
hádegisverðarfund fyrir fyrir
tæki. Tæpl ega 150 fors vars
menn fyrirtækja sem eru í við
skiptum við útibúið mættu á Hil
ton Nordica Reykjavík í hádeg
inu, hlustuðu á fróðlega fyrir
lestra frá sérfræðingum bank
ans og snæddu hádegisverð.
Yngvi Óði nn Guðm undss on,
útibússtjóri, bauð gesti velkomna
og kynnti dags krá funda ri ns.
Daní e
 l Svava rss on, fors töðu
maðu r Hagf ræðid eilda r, ræddi
um þróun og horfur í efnahags
málum á næstu misserum, m.a.
verðbólguhorfur, atvinnuleysi og
þróun vaxta. Kjartan Ó. Nielsen,
sérfræðingur í viðskiptalausnum,
fór yfir þjónustu bankans með
áherslu á þarfir minni og með
alstórra fyrirtækja. Í lokin sagði
Gyða Gunnarsdóttir, sérfræðing
ur í kortalausnum, frá því hvernig
kortalausnir geta gert innkaup
einfaldari og sparað við umsýslu
reikninga.
Landsb anki nn hefu r fari ð í
gegnum miklar skipulagsbreyt
inga r á síðu stu misse ru m og
mun breytast og eflast enn frek
ar í takt við nýja stefnu bankans
sem var kynnt í október síðastlið
inn. Yngvi segir að viðskiptavin
ir bankans hafi lýst ánægju með
það framt ak banka ns að birta
lista yfir þær aðgerðir sem bank

Hlustað af athygli á eitt erindanna á hádegisfundi Landsbankans.

inn ætlar að hrinda í framkvæmd
á fyrstu sex mánuðum ársins, í
samræmi við nýja stefnu og fram
tíðarsýn.
„Við finnum að viðskiptavin
ir útib úsi ns eru ánægði r með
framt ak banka ns og starfsf ólk
okkar er meðvitað um að mark
miðið með þessu er að efla þjón
ustu við viðskiptavini. Útibúið
í Hamraborg er eitt af stærstu
útibúum bankans, enda er það
vel staðs ett uppi á brúnni í
Hamraborg, miðsvæðis á höfuð
borgarsvæðinu. Hér starfar fólk

með mikla reynslu og við kapp
kostum að veita bæði fyrirtækj
um og einstaklingum víðtæka og
faglega þjónustu,“ sagði Yngvi.
„Ég er þakklátur öllum þeim for
svarsm önnu m fyri rt ækja sem
gáfu sér tíma til að sitja hádegis
fundinn með okkur og ég finn að
það er almenn ánægja með fund
inn. Markmiðið var að efla tengsl
minni og meðalstórra fyrirtækja
við útibúið og starfsmenn þess
og tel ég að það hafi tekist vel
með þessum fundi.“

Stjórn Samleiks harmar lítið
samráð um framtíð leikskólanna
Stjórn SAML EIKS, samt aka
fore ldra barna í leiks kólu m
Kópavogs, hefur mótmælt harð
lega hvernig staðið var að upp
sögn þjónustusamnings Kópa
vogsb æja r við Leiks kóla nn
Kjarrið. Stjórnin mótmælti ein
nig að leikskólastjórum sé falið
að ná fram 7 milljó na króna
sparnaði sem vantar upp á hag
ræðingarkröfu samkvæmt fjár
hagsáætlun bæjarins.
Bæjarráð Kópavogs samþykkti
uppsögn þjónustusamnings við
Kjarrið, og kröfu um enn frekari
niðurskurð á leikskólum bæjar

ins en orðið er, á fundi 10. mars
síðastliðinn. Vinnubrögð bæjar
ráðs í þessu máli eru ekki með
þeim hætti sem stjórn SAMLEIKS
hugnast. Skortur á samráði og
ófulln ægja ndi uppl ýsi ngag jöf
veldur óöryggi jafnt meðal starfs
fólks leikskóla Kópavogsbæjar
og foreldra barna á leikskólum.
Hjá því er auðvelt að komast.
Stjórn SAMLEIKS skorar á bæj
arr áð Kópav ogs að temja sér
vandaðri vinnubrögð í framtíð
inni og hafa samráð við og bæta
uppl ýsi ngag jöf til fore ldra og
leikskólastarfsfólks.

Það er auðvelt að eignast góða myndlist
fyrir heimili og fyrirtæki
Í Artóteki er til leigu og sölu myndlist eftir íslenska
myndlistarmenn. Leigan er 1.000 – 10.000 kr. á mánuði.
Listaverkin má leigja þar til þau eru að fullu greidd eða ljúka
greiðslu fyrr og dregst þá frá áður greidd leiga.
Kynntu þér málið á staðnum og á heimasíðunni.
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Tryggvagötu 15, sími 411 6100
www.artotek.is
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Örvi í Kópavogi veitir
Stabat Mater eftir Karl Jenkins fötluðum þjónustu
Samkór Kópavogs:

í Langholtskirkju
Samk ór Kópav ogs og Kór
Menntaskólans við Sund í sam
vinnu við kenna ra og lengra
komna nemendur úr tónlistar
skólum á höfuðborgarsvæðinu
efna til tónl eika í Langh olts
kirkju dagana 17. og 18. apríl
næstkomandi.
Flutt verðu r verki ð Stabat
Mat e r efti r Karl Jenki ns. Ein
söngvarar verða þær Valgerður
Guðnadóttir (mezzósópran) og
Ágústa Eva Erlendsdóttir (vocal
ist). Hjörl eifu r Valss on vermi r
sæti konsertmeistara og stjórn
andi á tónleikunum verður Björn
Thorarensen. Kórarnir tveir hafa
innan sinna raða yfir 100 söngv
ara og sinfóníuhljómsveitin úr
skólunum þremur verður skipuð
um 60 hljóðfæraleikurum, blöndu
af kennurum og lengra komnum
tónlistarnemum. Þetta verða því
sannkallaðir stórtónleikar sem án
efa verða mjög áhugaverðir og
skemmtilegir.
Þetta er í þriðja sinn á jafn
mörgum árum sem Samkór Kópa
vogs í samvinnu við aðra tónlist
arflytjendur frumflytur stórt kór
verk eftir Karl Jenkins. Í fyrra var
það ,,Vopnaði maðurinn: Friðar
messa” og árið þar áður ,,Requi
em/Sálumessa.” Þetta er hins veg
ar í fyrsta sinn sem kórinn heldur
tónleika í Langholtskirkju.
Stabat Mat e r útl eggu r þjóð
skáldi ð Matthí a s Jochumss on
„Stóð við krossinn mærin mæra“
í rómaðri þýðingu sinni á þess

Plastöskjur unnar hjá Örva.

Samkór Kópavogs fyrir utan Lindakirkju með Kópavogsbæ í baksýn.

um 13 aldar kirkjutexta. Verkið
fjallar um þjáningu Maríu meyj
ar, móður Krists, er hún fylgist
með krossf esti ngu og dauða
sonar síns. Í gegnum tíðina hafa
fjölmörg tónskáld spreytt sig á
þessum texta, má þar helst nefna
Pergol esi, Haydn, Rossi ni og
Dvo?ák. Útgáfa Karls Jenkins er
ein af þeim lengri og tekur rúman
klukkutíma í flutningi. Að venju
fléttar Jenkins ýmsum utanað
komandi textum inn í verkið og
er þar m.a. að finna brot úr hinu
ævaforna Gilgamesh sagnaljóði,
ljóð efti r persn eska 13. alda r
skáldið Rumi, og 14. aldar sálm
inn Ave verum corpus. Einn kafli
verksins er Harmljóð við texta
Carol Benne t, eigi nk onu tón

skáldsins, og fluttur af Valgerði
Guðnadóttur.
Í tónl isti nni gæti r víða aust
rænna áhrifa, jafnt í tónm áli
og í hljóðfæravali í fjölskipuðu
slagverki og notkun hins aust
ur-evró pska blástu rsh ljóðf ær
is duduk, sem og í ara bí sku m
söngspuna sem fluttur verður af
Ágústu Evu Erlendsdóttur. Eins
og efni textans gefur tilefni til er
Stabat Mater eftir Karl Jenkins
lengst af hægferðugt og íhugult
tónverk en um leið afar áhrifa
ríkt og rís á nokkrum stöðu m
upp úr hinu m hægl áta harmi
þar sem raddir, strengir, lúðrar,
trumbur og málmgjöll eru þanin
til hins ýtrasta svo undir tekur í
fjöllunum!

Örvi starfsþjálfun á Kópavogs
braut 110 í Kópavogi er ein þeirra
starfsstöðva, sem veitir fötluðum
einstaklingum þjónustu, og flutt
ust frá ríkinu til Kópavogsbæjar
um síðustu áramót. Þar fer fram
starfsprófun- og starfsþjálfun fyrir
einstaklinga með skerta vinnu
getu svo þeir eigi auðveldara með
að fóta sig í atvinnu á almennum
vinnumarkaði að lokinni þjálfun.
Starfsemi starfsþjálfunarstaðar
ins Örva er tvíþætt. Annars vegar
stendur fötluðum einstaklingum til
boða starfsprófun og starfsþjálfun.
Markmið þessa hluta starfseminn
ar er að sem flestir geti átt þess
kost að starfa á almennum vinnu
markaði að lokinni prófun og þjálf
un í Örva. Þessi þáttur starfsem
innar greinir Örva frá öðrum vinnu
stöðum fyrir fatlaða.

Hins vegar veitir Örvi fyrirtækj
um á almennum markaði víðtæka
þjónu stu. Bæði er um að ræða
margskonar pökkunar og samsetn
ingarþjónustu og einnig eru fram
leiddar umbúðir úr plastfilmu allt
eftir óskum hvers viðskiptavinar.
Örvi framleiðir og einnota plast
svuntur sem eru, að mati þeirra
sem þær nota, mun betri en þær
svuntur sem fluttar eru til landsins.
Markmið Örva í þjónustu við fyr
irtæki og aðra viðskiptavini er að
veita þjónustu sem er betri en við
skiptavinurinn reiknar með. Galla
laus vara afgreidd á réttum tíma er
meginvinnuregla Örva.
Hjá Örva er einnig fyrirtækjum
veitt margskonar þjónusta. For
stöðumaður er Kristján Valdimars
son.

“Frá skírdegi til páskasólar”
Trúarlegt ferðalag í helgihaldi Digraneskirkju

Skírdagur (21. apríl) er dagur seinustu kvöldmáltíðarinnar og því tilhlýðilegt að

söfnuðurinn komi saman um kvöldið kl. 20 til þess að eiga samfélag um borð Guðs.
Altarissakramentið verður fram borið með sérbökuðu ósýrðu brauði og bergt af
sameiginlegum kaleik.
Prestur Sr. Yrsa Þórðardóttir. Organisti: Zbigniew Zuchowicz

Föstudagurinn langi (22. apríl).

Passíuguðsþjónusta kl. 20. Duet syngja Aðalheiður Margrét Gunnarsdóttir og Vilborg
Helgadóttir. Sr. Yrsa Þórðardóttir syngur litaníuna ásamt kór Digraneskirkju.
Litanían minnir okkur á píslardauða og krossfestingu Krists.
Sr. Magnús Björn Björnsson les ritningartexta passíunnar. Passíuguðsþjónustunni lýkur
með því að kirkjan verður myrkvuð og íhugun þagnarinnar tekur við.
Organisti: Zbigniew Zuchowicz

Aðfangadag páska (23. apríl) kl. 22 er Páskavaka.

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

Páskahátíðin (24. apríl) hefst að morgni páskadags kl. 8.
Sungin verður hátíðarmessa sr. Bjarna Þorsteinssonar.
Organisti: Zbigniew Zuchowicz. Einsöngur: Aðalheiður Margrét Gunnarsdóttir.
Prestar Digraneskirkju þjóna allir í messunni.
Eftir messu verður morgunmatur í safnaðarsal og er mælst til þess að safnaðarfólk
komi með eitthvert meðlæti með sér. Húsmóðir kirkjunnar hitar kaffi, te og heitt
súkkulaði og heit rúnnstykki þar að auki. Allir eru velkomnir.

Páskar í Hjallakirkju
Í kyrru viku og á páskum verður helgihald í Hjallakirkju sem hér segir:
Á skírdagskvöld, fimmtudaginn 21. apríl kl. 20 er Passíustund í
kirkjunni. Atburðir skírdagskvöldsins verða rifjaðir upp.
Á föstudaginn langa, 22. apríl, verður Passíustund kl. 15. Passían
er lesin samkvæmt Jóhannesarguðspjalli og sungin verður
föstutónlist m.a. úr Jóhannesarpassíunni eftir Bach. Um kvöldið kl.
20, verður Kvöldvaka við krossinn. Á þeirri stund er leitast við að lifa
atburði dagsins á mynd-rænan hátt og minnast dauða Krists með
táknrænum hætti. Fermingarbörn lesa sjö orð Krists á krossinum
og fólk úr kirkjustarfinu annast lestur píslarsögunnar. Þátttakendur í
kvöldvökunni yfirgefa kirkjuna myrkvaða.
Á páskadagsmorgun, 24. apríl, er hátíðarguðsþjónusta kl. 8
árdegis. Sungnir verða hátíðarsöngvar séra Bjarna Þorsteinssonar og
hefðbundnir páskasálmar. Að guðsþjónustunni lokinni er kirkjugestum
boðið í morgunkaffi. Fólk er hvatt til að leggja leið sína í Hjallakirkju í
kyrruviku og um páska. Sjá nánar á www.hjallakirkja.is.
Páskaeggjabingó í Hjallakirkju
Mánudaginn 18. apríl verður hið árlega páskaeggjabingó í safnaðarheimili Hjallakirkju, efri hæð. Bingóið hefst kl. 19.30 (ath. breytta tímasetningu) og eru allir velkomnir, ungir sem aldnir. Í verðlaun verða
páskaegg af öllum stærðum og gerðum. Bingóspjaldið kostar kr. 300.
Allur ágóði af bingóinu rennur til barna- og æskulýðsstarfs kirkjunnar.
Verið velkomin í páskaeggjabingó í Hjallakirkju!
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Þóra Arnórsdóttir fréttamaður rifjar upp bernsku sína í Kópavogi:

Í Einni krónu og Fallinni spýtu fram
eftir öllu á fallegum sumarkvöldum
Ég, Þóra Arnórsdóttir, fædd
ist í Reykjavík þann 18. febrú
ar 1975, en var skömmu síðar
borin yfir þröskuldinn á Hraun
braut 14, þar sem ég bjó næstu
20 árin. Þar voru fyrir bræður
mínir fjórir; Ari, Kjartan, Auð
unn og Hrafn. Sjálf var ég lát
in heita Þóra og hef alltaf verið
nokkuð sátt við það. Foreldrar
mínir, Nína Sæunn Sveinsdóttir
og Arnór Hannibalsson, höfðu
fest kaup á fokheldri efri hæð
inni þar í kringum 1970. Mamma
býr þar enn og krakkarnir mín
ir vita ekkert betra en að fá að
hanga heima hjá ömmu Nínu og
róta í gamla dótinu okkar. Okk
ur systkinunum finnst reyndar
ekkert leiðinlegt að geta komið
saman á æskuheimilinu. Það er
oft fullt hús á sunnudögum þar
sem pönnukökustaflarnir hverfa
á ógnarhraða!
Það var gaman að alast upp
í vesturbænum í Kópavogi, allt
fullt af krökkum í hverfinu. Systir
hennar mömmu bjó og býr enn á
Kársnesbrautinni, bara steinsnar
frá okkur og við frændsystkinin
átta eyddu m löngu m stundu m
saman.
Það var líka hópu r krakka í
næstu húsum á líku reki og það
voru oft tuttugu manns í Einni
krónu og Fallinni spýtu fram eftir
öllu á fallegum sumarkvöldum.
Ég man varla til þess að nokkur
hafi verið kallaður inn að sofa, við
fengum bara að leika lausum hala
þar til þreytan bugaði. Hópurinn
sem bjó í húsum númer 10, 12 og
14 gerði líka kofa bakvið númer
tíu sem hét Litla skjól og þar voru
settar upp sýningar af öllu tagi.
Það er mikil synd að ekki skuli
vera til ljósmyndir frá þeim!

Þóra Arnórsdóttir.

um Kópavogshælinu. Forstöðu
konan varð svo uppnumin að hún
keyrði með okkur beina leið á
Moggann að láta mynda okkur.

Heimtaði að byrja í skóla
fimm ára
Íslandsmeistari með 3. flokki Breiðabliks sumarið 1985, eða ’86? Ég er þriðja frá vinstri í efri röð.
Spurning um að hysja stuttbuxurnar bara alla leið upp í handarkrika!?

Stærsta tombóla sem
sögur fara af
Við héldum líka stærstu tom
bólu sem haldi n hefu r veri ð á
þessum slóðum, líklega árið 1985.
Gústa og Óli á númer tólf leyfðu
okkur að leggja undir okkur bíl
skúrinn sinn, undirbúningur stóð
viku m sama n og ágóði nn varð
töluverður eins og sjá má á með
fylgja ndi mynd. Við löbbuðu m
svo með féð í umslagi og afhent

Við Kristín Gróa á númer tíu og Sigga á númer tólf með hluta ágóðans af tombólunni frægu.

Æskuheimilið Hraunbraut 14 einhvern tímann á 9. áratugnum.

Með Helgu Sif bestu vinkonu á leið heim úr unglingavinnunni sum
arið 1988. Erum á horninu þar sem Salurinn er núna.

Ég heimtaði að fá að byrja í
skóla fimm ára og fékk það í gegn
að setjast á skólabekk í Kársnes
skóla haustið 1980. Það var nú
barasta ljómandi fínt, árgangurinn
stór, meira en sextíu krakkar. Ég
held líka að ég hafi æft eða mætt
á fundi hjá nær öllum tómstunda
félögum í bænum – var í fótbolta,
handbolta, frjálsum, sundi, í reið
skóla hjá Gusti, og svo í Tónlistar
skólanum, skátunum, KFUK, Ung
lingaleikhúsinu– að ógleymdum
kórnum hjá Tótu sem öll sæmileg
börn sungu með.
Þegar ég kláraði Þinghólsskóla
ákvað ég hins vegar að fara í MH,
en ekki MK, því í tíu ár hafði ég
fengið að heyra: ,,Já, þú ert syst
ir ÞEIRRA, bræðu r þíni r fengu
alltaf tíu í öllu og voru aldrei með
vesen...” Ekki það að ég hefði
knýjandi þörf fyrir að vera með
vesen, en það var ágætt að kanna
nýjar slóðir.
Ég flutti tvítug niður í bæ og
bý núna í Hafnarfirðinum. Mað
urinn minn, Svavar Halldórsson,
er alinn þar upp, en við gætum
alveg hugsað okkur að færa okkur
yfir á mínar heimaslóðir. Það er
skemmtilegt að sjá hversu mörg
skólasystkinin úr Kársnesskóla
eru flutt ,,heim” aftur og hverf
ið er að endu rn ýja st hægt og
bítandi. Ræturnar eru nefnilega
merkilega sterkar, þótt þeir sem
ekki þekkja til haldi að það sé fátt
sem sameinar Kópavogsbúa. Bær
inn er að vísu gerbreyttur, þegar
Vesturbæingar og Austurbæingar
tókust á í reiptogi á Vallargerðis
velli á 17. júní þegar ég var lítil var
nokkuð jafnt í liðum. Síðan hafa
Austu rb æi nga rni r margf alda st
að tölu en við Vesturbæingarnir
staðið í stað og fækkað ef eitthvað
er. Mig grunar líka að þeir sem
búa í Kórum, Sölum og Þingum
séu lítið að velta fyrir sér hvað
an úr bænum menn eru og dytti
varla í hug að lumbra á Vesturbæ
ingi fyrir það eitt að búa vestan
við gjá, eins og tíðkaðist í blóðug
um slagsmálum í Kirkjuholtinu í
gamla daga.
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Selskapnum illa við íþróttir
Þann 24. mars sl. apríl skipaði
bæjarráð sviðsstjóra stjórnsýslu
sviðs, menntasviðs og umhverfis
sviðs í viðræðunefnd um rekstrarog þjónustusamninga við íþrótta
félög bæjarins. Það er óhætt að
segja að það var tími til kominn.
Það hefur verið vandræðalegur
misskilningur milli íþróttafélag
anna í bænum og hins nýja meiri
hluta eða ,,Selskapsins,” eins og
þau kjósa að kalla sig. Engu að
síður er batnandi mönnum best
að lifa. Eini gallinn við að skipa
embættismenn er það einkenni
Selskapsins að henda embættis
mönnum bæjarins fram fyrir sig
og standa í þeirra skjóli og kenna
þeim um það sem miður fer. Von
andi breytist það í þessum við
ræðum og útkomunni frá þeim.
Þessum viðræðum skal verða lok
ið eigi síðar en 15. maí n.k. eins
og segir í tillögu frá Selskapnum
þann 22. mars sl. í bæjarstjórn.
Miðað við reynslu þá sem hing
að til hefur einkennt Selskapinn

verður þessum tímamörkum ekki
náð.
Það hafa til þessa veri ð vís
bendingar á lofti um að Selskapn
um sé ekkert sérstaklega hlýtt
til íþróttaf él aga nna í bænu m.
Síðasta haust voru t.d. íþrótta
félögin tilbúin með samkomulag
um hverfas kipti ngu á bænu m
og hugmyndir um að þjónusta
bæja rb úa út frá skólah verfu m
varðandi knattspyrnu. Selskap
urinn ákvað að gera ekkert með
þetta samkomulag, en ætlaði að
skoða þetta betur. Síðan þá hefur
nákvæmlega ekkert gerst. Hraði
snigilsins einkennir Selskapinn
í þessu máli eins og flestu öðru
sem að þeim snýr, að minns
ta kosti allt fram til þessa. Þau
hafa einbeitt sér að því að horfa
í baksýnisspegilinn og velta fyrir
sér hvað hefði betur mátt fara,
í stað þess að taka til óspilltra
málanna og hefjast handa við þau
brýnu verkefni sem bíða þeirra.
Þau virðast ekki gera sér grein

25 % Afsláttur

fyri r því að
kjört ímab ili ð
er aðeins 4 ár
og nú þegar er
næstu m eitt
ár síða n þau
komu sama n
í þessu m Sel
skap.
Þrátt fyr
ir það sem á Ómar
undan er sagt Stefánsson.
bind ég vonir
og væntingar við að þessar við
ræður. Því þessir embættismenn
sem eru í nefndinni þekkja vel til
hvors annars og til íþróttafélag
anna og það góða starfs sem þau
eru að skila. Það er því mín trú
að baksýnisspegillinn og snigilinn
verði eftir sem áður í Selskapnum
en fari ekki með embættismönn
unum inn í viðræðunefndina.
Ómar Stefánsson
bæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins

Hvað er ferming?

,,Svo kemur að fermingarárinu
í 8. bekk. Fermingarfræðslan er
skírnarfræðsla. Hún er sniðin að
aldri og þroska fermingarbarns
ins. Í henni er fermingarbarnið
frætt um innihald trúarinnar, sið
fræði og trúarlíf kristins manns.
Messur og bænastundir eru hluti
af fermingarfræðslunni. Eftir að

sér og þeim sem fermast á annan
hátt eða fermast ekki. Þau vita að
þau eru að játa kristna trú með
því að fermast, staðfesta skírnina.
Ég óska fermingarbörnum í Kópa
vogi innilega til hamingju með
ferminguna sína. Guð blessi þau
og fjölskyldur þeirra.”
Sr. Magnús Björn Björnsson
prestur í Digraneskirkju

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

ER LÍFIÐ ERFITT?
HJÁLPARSÍMI RAUÐA KROSSINS
ER OPINN
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Fermingarfræðslan

hafa gengið til spurninga, eins
og það hét í gamla daga, heil
an vetur, er sjálfsagt að halda
hátíð þegar barnið er fermt. Það
er mikil vinna sem liggur á bak
við fermingarfræðslu heilan vet
ur. Þau eiga því góða veislu og
gjafir skildar á fermingardaginn.
Fermingarbörn eru á viðkvæm
um aldri, en þau eru vel upplýst.
Þau vita vel um muninn á sjálfum
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F e r m i n g 
ar eru hafn
ar í sumu m
k i r k j u m o g
eru framund
an í öðru m,
m.a. í Digra
nesk
 irkju.
Sr. Magnú
 s
Björn Björns
son, prestu r S r . M a g n ú s
í D i g r a n e s  Björn Björnsson.
kirkju, var
spurður hvað fælist í fermingu,
hvað væri ferming.
,,Ferming þýðir staðfesting á
skírninni. Í fermingunni staðfestir
fermingarbarnið skuldbindingu
foreldra og guðfeðgina í skírn
arathöfninni. En á undan hefur
fermingarbarnið sótt fermingar
fræðslu kirkju nna r. Í skírni nni
færðu foreldrarnir barnið Guði.
Það var merkt krossi á enni og
brjóst, vatni ausið í nafni Guðs
föður, sonar og heilags anda, um
leið og nafn þess var nefnt, oft í
fyrsta sinn. Í skírninni tók Guð við
því sem barni sínu, en um leið var
það tekið í kirkjuna og samfélag
trúaðra.
Skírna rv otta rni r, guðf eðgin
in, tókust það hlutverk á hendur
að biðja fyrir barninu og styðja
foreldrana í hinu kristna uppeld
ish lutv erki. Hlutv erk allra for
eldra er að ala upp börnin sín.
Kristnir foreldrar, sem láta skíra
börnin sín, ala þau upp í krist
inni trú. Þau kenna þeim bænir
og ala þau upp í guðsótta og góð
um siðum. Allan tímann er styður
kirkjan þau með sunnudagaskóla
og barnastarfi, og fræðsludeild
kirkjunnar gefur út efni s.s. barna
biblíur og bænabækur. Nýlega gaf
Lindakirkja út sunndagaskólaefni
á DVD.”

Ein besta leiðin til að spara er með reglubundnum
sparnaði. Þú setur þér skýr markmið og ákveður
hve háa upphæð þú vilt spara mánaðarlega.
Byrjaðu að spara strax í dag.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Íþróttafélögin í Kópavogi ósátt við niður
stöðu fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar 2011

Garðlönd
Kópavogsbær leigir út garðlönd

Íþróttastarf er mjög mikilvægur þáttur í uppeldi
þúsunda barna og unglinga í Kópavogi og stór
þáttur í lífi margra fjölskyldna í bæjarfélaginu. Í
Kópavogi er að finna sterkustu íþróttafélög lands
ins sem byggð hafa verið upp í öflugu samstarfi
við bæjaryfirvöld undanfarna áratugi. Þau fjár
framlög sem bæjaryfirvöld leggja félögunum til
á hverju ári er að langmestu leyti greiðslur sem
félögin þiggja fyrir að reka íþróttamannvirki
í stað þess að bærinn reki þau með sínu starfs
fólki. Allt starf allra stjórnar-, nefndar-, umsjónar
manna og foreldra er unnið í sjálfboðavinnu og er
sú vinna talin í tugþúsundum klukkustunda árlega
í hverju félagi og er hún mikilvægasti hornsteinn
inn að þeirra starfi. Það er samt sem áður þannig
að ekki er hægt að leggja daglegan rekstur íþrótta
félaga sem hafa þúsundir iðkenda alfarið í hendur
sjálfboðaliða. Félögin hafa því reitt sig á frábæra
starfsmenn sína sem leggja sig fram um að þjónusta
iðkendur, þjálfara og foreldra.
Stóru íþróttafélögin í Kópavogi, Gerpla, HK og
Breiðablik, hafa í vetur átt í viðræðum við bæjar
yfirvöld í Kópavogi um framlög til félaganna árið
2011. Strax var ljóst að niðurskurðar var þörf vegna
þrenginga í fjármálumbæjarfélagsins. Íþróttafélög
in gengu sameiginlega til viðræðna, en það hafa
þau aldrei gert áður. Með því vildu félögin ein
falda aðkomu sína að fjárhagsáætlunargerðinni og
auka þannig líkur á því að unnt yrði að mæta niður
skurðaráformum. Töldu þau sig hafa náð ásættan
legri niðurstöðu í lok viðræðna í desember síðast
liðnum.
Skemmst er frá því að segja að mikil óánægja
ríkir innan íþróttafélaganna nú þegar komið hefur
í ljós hversu mikið Kópavogsbær hyggst draga úr
fjárframlögum til íþróttafélaganna á yfirstandandi
ári. Óánægjan stafar fyrst og fremst af því að félög
in telja að það samkomulag sem aðilar gerðu með
sér í desember síðastliðnum hafi verið rangtúlkað
af bæjarfélaginu. Kópavogsbær boðar nú niður
skurð til félaganna upp á 26 milljónir króna, eða um

Formennirnir. Sigurjón Sigurðsson formaður
HK, Jón Finnbogason formaður Gerplu og Orri
Hlöðversson formaður Breiðabliks.

21%, í stað þeirra 16 milljóna króna sem aðilar urðu
ásáttir um. Við þetta vilja félögin ekki una og hafa
nú sent erindi til Kópavogsbæjar þar sem beðið er
um leiðréttingu. Augljóst er að mati félaganna að
21% niðurskurður á framlögum mun vega alvarlega
að starfsgrundvelli þeirra . Félögin hafa ekki burði
til að taka slíkar skerðingar á sig og hættan er sú að
þeim verði að velta yfir á iðkendur og fjölskyldur
þeirra. Félögin þrjú gera líka alvarlegar athugasemd
ir við vinnubrögð starfsmanna bæjarins við gerð
samkomulagsins, samningagerðina og í kjölfar þess.
Þessari óánægju hefur nú verið komið á framfæri í
bréfi til bæjarráðs Kópavogs. Þá hefur bæjarráði líka
verið sent erindi þar sem ráðinu er bent á villandi
bókun meirihluta ráðsins í tengslum við framlög til
íþróttafélaganna.
Virðingarfyllst,
Jón Finnbogason , formaður Gerplu
Orri Hlöðversson, formaður Breiðabliks
Sigurjón Sigurðsson, formaður HK

til matjurtaræktunar.
Nánari upplýsingar og umsóknarform er að finna á heimasíðu
Kópavogsbæjar,
www.kopavogur.is/gardlond
og í Þjónustuveri í Fannborg 2,
sími 570-1500.
Garðyrkjustjóri

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

Þemavika í Lindaskóla:

Ævintýraheimur skapaður í skólanum
Þemavika var í Lindaskóla í síðustu viku. Yfir
skrift þemadaga þetta árið var „Ævintýri“ og hafa
nemendur sýnt og sannað að þeim er ekkert að
vanbúnaði þegar kemur að sköpunargleði og drif
krafti.
Risið hafa heilu húsin, stórkostlegar myndir verið
hannaðar, bakaðar ævintýramúffur, fígúrur búnar
til úr leir, leikrit fæðst, búin til ævintýraspil, litli ljóti
andarunginn fengið nýtt líf, draugahús hannað sem
og margt margt annað ævintýralegt. Í lok vikunnar
var fjölskylduskemmtun þar sem aðstandendum var
boðið að skoða afrakstur vikunnar, og það var reglu
lega glæsileg sjón sem þeim blasti.
Dagskrá var með óhefðbundnum hætti þar sem
nemendur í 8.-10. bekk voru með söfnun í skólanum
og rann ágóðinn til hjálparstarfs í Japan. Söfnunin
verður með ævintýralegum hætti þar sem gest
um og gangandi verður boðið upp á ýmislegt gegn
mjög vægu gjaldi s.s. að fljúga á töfrateppi, kaupa
sér kaffi og heimabakaðar ævintýramúffur, og/eða
ævintýrakarmellu, fá álfadísir til að töfra fram góða
drauma, láta spá fyrir sér, fá í hárið hja Pocahont

Boðið var upp á ,,eitruð” epli í samræmi við ævintýrið.

as, skoða skemmtilega spilagaldra, fara í gegnum
draugahúsið ógurlega, kasta klinki í óskabrunn og
sitthvað fleira.

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

“Spennandi útilífsævintýri - fjör og hópefli”
Kassaklifur-GPS ratleikir-Bátasiglingar-Vatnaleikir-Frumbyggjastörf

Fyrir stráka og stelpur 8-12 ára - skipt í hópa eftir aldri
Upplýsingar og skráning á netinu - www.ulfljotsvatn.is
INNRITUN ER HAFIN - Opið virka daga kl 10-16 - sími 550 9800 - sumarbudir@ulfljotsvatn.is
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Fjölliðamót í
Fjórir Blikar urðu Íslandsmeistarar 5. flokki kvenna

Íslandsmótið í kraftlyftingum 2011:

Íslandsmeistaramótið í kraft
lyftingum 2011 fór fram í Njarð
vík í marsmánuði og hlaut Kraft
lyftingadeild Breiðabliks fjóra
Íslandsmeistara.
Íslandsmeistari drengja í milli
vigt (83 kg.) varð Halldór Arnars
son en hann kom til keppni alla
leið frá Noregi. Íslandsmeistari í
millivigt (83 kg.) í opnum flokki
(óháð aldri) varð Halldór Eyþórs
son sem lyfti yfir kvarttonni (250
kg.) í hnébeygjum og bekkpressu
sem og 637,5 kg. í samanlögðu.
Hann varð og Íslandsmeistari í
II. Öðlingaflokki og setti fjölda
Íslandsmeta á mótinu. Íslands
meistari í mið-þungavigt (120 kg.)
í opnum flokki varð Fannar Gauti
Dagbjartsson sem lyfti glæsileg
um 300 kg. í hnébeygjum og 245
kg. í bekkpressu sem og 842,5 kg.
samanlagt. Hann varð og Íslands
meistari í I. Öðlingaflokki og setti
fjölda Íslandsmeta.

Keppendur Breiðabliks á mótinu. Þjálfari liðsins, Auðunn Jóns
son, yst til vinstri, og stigameistari Íslandsmótsins 2011 varð
Fannar Gauti Dagbjartsson, sem er yst t.h.

Margrét Sóley Kristinsdóttir (með gleraugu) og Fanney Steinarsdótt
ir í leik gegn Fylki sem sigur vannst í. Þjálfarinn, Sigurjón Björnsson,
sést í bakgrunni.

Handb olti á stöðugt aukn
um vinsældum að fagna meðal
kvenna, það sýnir aukin aðsókn
að æfingum hjá íþróttafélögun
um.
Nýlega var haldið fjölliðamót
í handb olta 5. flokks kvenna í
KR-heimilinu við Frostaskjól. HK

Íslandsmeistarar Breiðabliks, f.v.: Halldór Eyþórs
son (millivigt) – og Fannar Gauti Dagbjartsson
(mið-þungavigt). Fannar Gauti varð einnig Stiga
meistari Íslandsmótsins 2011. Með þeim á mynd
lengst til hægri er Krzysztof Stanislaw Pokojski
sem vann silfurverðlaun í þungavigt.

HK tapaði í æsispennandi leik
HK lék til úrslita í bikarkeppni
kvenna í blaki 20. mars sl. gegn
liði Þróttar Neskaupstað.
Þróttur vann tvær fyrstu hrin
urnar og stefnu óðfluga í sigur í
þeirri þriðju og þar með að sigri í
bikarkeppninni. En HK liðið vakn
aði til lífsins, vann tvær næstu
hrinur og allt stefndi í spennandi
úrslitahrinu. Jafnt var á mörgum
tölum en í lokin tókst Þrótti að
ná tilskilinni tveggja stiga forystu
og þar með sigri. HK-liðið var bik
armeistari árið 2010 og Íslands
meistari sama ár.
Karlalið HK tapaði í undanúr
slitu m bika rk eppni nna r fyri r
Stjörnunni sem síðan tapaði fyrir
KA í úrslitaleiknum.

Fjórar HK-leikmenn í U-19
landsliði kvenna í handbolta
U-17 ára landslið kvenna lék
nýlega landsleiki hérlendis í
Kópavogi við Króatíu, Sviss og
Spán í undankeppni EM, unnu
Sviss 29-26, töpuðu fyrir Spáni
27-19 og unnu Króatíu 23-22
og voru mjög nærri að komast
áfram en sigur Króatíu á Spáni
í síðasta leik gerði út um þær
vonir, stelpurnar lentu í 3. sæti.

Valinn hefur verið landsliðs
hópur U-19 ára landsliðs kvenna
sem fer til Serbíu dagana 22.25. apíl til taka þar þátt í und
ankeppni fyrir EM. Í liðinu eru
nokkrir leikmenn frá HK, þær
Gerðu r Ari nb jarna r, Heiðrún
Björk Helgadóttir, Salka Þórðar
dóttir og Valgerður Ýr Þorsteins
dóttir.

Stigi fagnað með tilþrifum hjá HK í úrslitaleiknum gegn Þrótti Nes.

Breiðablik Íslandsmeistari
félaga í kata fullorðinna
Í marsmánuði fór fram Íslands
meista ram óti ð í kata fullo rð
inna í íþróttah úsi Seljas kóla.
Góð þátttaka var á mótinu og
sendu 5 fél ög keppe ndu r til
leiks.   Magnús Kr. Eyjólfsson úr
Breiðablik varð Íslandsmeistari
í kata karla, en þetta er fyrsti
einstaklingstitill Magnúsar sem
hefur áður orðið þrisvar sinnum
Íslandsmeistari í hópkata (20052007).  
Að auki fékk Heiðar Benedikts
son bronsverðlaun í kata karla
en þetta er fyrsta árið sem Heið
ar má keppa í fullorðinsflokki.
Breiðablik varð einnig Íslands
meistari í hópkata þar sem Birk
ir Indriðason, Davíð Freyr Guð
jónsson og Heiðar Benediktsson
komu, sáu og sigruðu, en Davíð
og Heiðar eru að keppa á sínu
fyrsta ári í fullorðinsflokki. Þeir
fél aga r eru þeir yngstu í sögu
karate til að vinna Íslandsmeist
aratitil í hópkata fullorðinna 16
og 17 ára.
Breiðab lik gekk einnig vel í
kvennaf lokki þar sem Svana
Katla Þorsteinsdóttir fékk silfur
verðlaun og Kristín Magnúsdóttir
bronsverðlaun, en þess má geta

sendi þangað harðsnúið lið sem
var að bera öruggan sigur úr být
um gegn Fylki þegar komið var á
staðinn.
Þjálfari þessa harðsnúna liðs
Sigu rj ón Björnss on, leikm aðu r
meistaraflokks HK. Hann sést í
bakgrunni í rauðum bol.

Blikar í unglingalandsliðum
Þessir Blikar eru í unglingalandsliðum í körfu sem taka þátt í NM í
Svíþjóð 1. - 6. júní nk.
F.v.: Snorri Hrafnkelsson, Ágúst Orrason, Andrea Rán Hauksdóttir
og Hallveig Jónsdóttir.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Hópurinn ásamt Helga Jóhannessyni yfirdómara mótsins. F.v.: Helgi
Jóhannesson, Björg Jónsdóttir, Svana Katla Þorsteinsdóttir, Birkir Ind
riðason, Heiðar Benediktsson, Magnús Kr. Eyjólfsson, Kristín Magn
úsdóttir og Davíð Freyr Guðjónsson.

að þau öll eru í landsliði Íslands í
kata og Magnús er landsliðsþjálf
ari í kata. Svana, Kristín og Björg
Jónsdóttir fengu svo silfurverð
laun í hópkata kvenna. Þegar

heildarstigin voru reiknuð kom
í ljós að Breiðablik varð Íslands
meistari félaga í kata fullorðinna
með 17 stig þar sem næsta félag
fékk 10 stig.

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

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Breiðabliks

ER

203

ER

200

45
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MILLJÓNIRNAR
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Fimmfaldur Lottópottur stefnir í 45 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

Skráðu þig sem aðdáanda Lottó á
facebook.com/lotto.is
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