
Húsafriðunarnefndhefur sam
þykktaðundirbúafriðuntveggja
gamalla húsa á Kópavogstúni,
gamla Kópavogsbæjarins og
Kópavogshælisins. Skipulags
nefnd Kópavogsbæjar ákvað á
síðasta ári að óska eftir því að
húsin yrðu friðuð. Það kemur í
hlut menntamálaráðherra að
friða húsin að fenginni tillögu
húsafriðunarnefndar. Vonast er
tilþessaðafþvíverðifljótlega.

Gamli Kópa vogs bær inn er elsta 
stein hús bæj ar ins. Hann var reist
ur á ár un um 1902 til 1904 og Kópa
vogs hæl ið var reist á ár un um 1925 
til 1926. Guð jón Sam ú els son húsa
meist ari teikn aði síð ar nefnda hús

ið. Þar var fyrst hæli fyr ir berkla
sjúk linga en síð ar hæli fyr ir holds
veiki sjúk linga. Á sjötta ára tugn um 
var hæl ið gert að vist heim ili fyr ir 
þroska hefta og rek ið sem slíkt allt 
til árs ins 1975. Um tíma fór þar 
fram kennsla fyr ir þroska þjálfa
nema en hús ið hef ur stað ið ónot
að frá ár inu 1985. Bæði hús in eru 
í mik illi nið ur níðslu og þarfn ast 
mik illa við gerða. Ýms ar hug mynd
ir hafa ver ið rædd ar um mögu lega 
starf semi, til dæm is mætti koma 
þar fyr ir minja safni eða að stöðu 
fyr ir lista menn. Ekk ert hef ur þó 
ver ið ákveð ið enn sem kom ið er. 
Með frið un er bær inn að tryggja að 
hús in komi til með að standa um 

ókomna tíð, bæj ar bú um og af kom
end um til ánægju og ynd is auka.
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Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Traust og persónuleg þjónusta

Traust og persónuleg þjónusta

& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

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

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Komdu í Kost 
og verslaðu þar sem þér líður vel

Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar  

Húsafriðunarnefndundirbýrfriðunhúsa
HREINT

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

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

Gaman í rigningunni!



Sólskáli,fjölgun
íbúðaogbreytingar
áveitingastað

Á af greiðslu fundi bygg inga full
trúa Kópa vogs bæj ar ný ver ið var 
tek in fyr ir um sókn Þór is Þór is
son ar, Hraun tungu 40, Kópa vogi, 
um leyfi til að byggja sól skála að 
Hraun tungu 40. Mál ið hef ur ver ið 
grennd ar kynnt og eng ar at huga
semd ir bár ust. Bygg ing ar full trúi 
sam þykkti er ind ið sem sam rým ist 
lög um nr. 160/2010. Bald ur Jóns
son ehf., Græna hjalla 25, Kópa
vogi, sótti um leyfi til að fjölga 
íbúð um úr 21 í 25 ásamt ýms um 
breyt ing um að Trölla kór 1315. 
Bygg ing ar full trúi sam þykkti er ind
ið. Gljá ehf., Króka byggð 3a, Mos
fells bæ, hef ur sótt um leyfi til að 
gera breyt ingu á innra skipu lagi, 
veit inga stað ur í eigna hluta 0203 
að Ög ur hvarfi 2. Bygg ing ar full trúi 
sam þykkti einnig það er indi.

Félagsaðstaða
hestamanna

Á fundi fram kvæmda ráðs Kópa
vogs bæj ar voru til um ræðu samn
ing ar um fé lags að stöðu á Kjóa
völl um, svæði hesta manna. Sviðs
stjóri um hverf is sviðs lagði fram 
drög að samn ingi um upp bygg
ingu fé lags að stöðu á Kjóa völl um 
og var hon um falið að vinna áfram 
að mál inu. Sviðs stjóri um hverf
is sviðs lagði einnig fram drög að 
við auka við samn ing um upp bygg
ingu Lund ar svæð is ins.Af greiðslu 
var frestað og sviðs stjóra falið að 
funda með að il um máls ins. Einnig 
voru lögð fram á fund in um er ind
is bréf fram kvæmda ráðs þar sem 
tek ið er mið af nýju skipu riti og 
nýrri bæj ar mála sam þykkt og voru 
þau sam þykkt. 

Nýstjórnkosiní
Sjálfstæðisfélagi
Kópavogs

Þórð ur Ólaf ur Þórð ar son lög
mað ur var kjör inn for mað ur Sjálf
stæð is fé lags ins í Kópa vogi á fjöl
menn um fé lags fundi þann 2. mars 
sl. og vann sig ur á frá far andi for
manni, Jó hanni Ís berg. Mættu um 
um 165 manns á fund inn svo eitt
hvað hef ur ver ið smal að á fund
inn. Að al menn í stjórn eru Karen 
Hall dórs dótt ir, Frið dóra Krist ins
dótt ir, Trausti Ágústs son, Þóra 
Ólafs dótt ir, Ragn heið ur Dags dótt
ir og Viggó Hilm ars son.  Í vara
stjórn voru kos in Jón Daði Ólafs
son, Guð ný Ólaf ía Páls dótt ir og 
Jón Hauk ur Ingv ars son.

Nýrformaður
Framsóknarfélags
Kópavogs

Á Að al fundi Fram sókn ar fé
lags Kópa vogs 29. mars sl. var 
G. Valdi mar Valde mars son kerf

is fræð ing ur hjá Ferli ehf. kos inn 
for mað ur í stað Rögnu Ívars dótt
ur. Ferli ehf. er hug bún að ar fyr
ir tæki í Kópa vogi sem m.a. sem 
sér hæf ir sig í gagna dreif ingu sem 
miðl ar fyr ir þjóð skrá og RSK. 
Aðr ir í stjórn Fram sókn ar fé lags 
Kópa vogs eru Andr és Pét urs
son, Helgi Þór Jón as son, Krist
inn Dag ur Giss ur ar son og Sveinn 
Sig urðs son.

Heilsudagarí 
Álfhólsskóla

Í lok mars mán að ar voru heilsu
dag ar í Álf hóls skóla. Nem end ur 
fóru víða með kenn ur um sín
um, voru m.a. við skáta heim il ið, 
í Gerplu, í íþrótta húsi Digra ness 
og í Laug ar dal á skaut um og í 
TBR. Einnig var far ið í íþrótta
hús Ár manns, Fíf an var heim sótt, 
Sport hús ið og fleiri stað ir.

Gönguskíðabrautá
golfvellinum

Búið er að troða göngu skíða
braut á golf velli GKG í Vetr ar mýri. 
Það voru starfs menn þjón ustu
mið stöðv ar Garða bæj ar og GKG 
ásamt Drátt ar bíl um sem sam ein
uð ust í þessu verk efni. Braut in 
er um 2,5 km að lengd og byrj ar 
við áhalda hús ið. Braut in verð ur 
opin eins lengi og veð ur leyf ir, en 
kannski verð ur all ur snjór horf inn 
þeg ar þetta birt ist!

Snjóframleiðsla 
ogknattspyrnulands
leikir

Íþrótta ráð hélt ný lega fund 
með skíða deild Breiða bliks vegna 
fram tíð ar deild ar inn ar. Á fund
inn mættu full trú ar skíða deild ar 
Breiða bliks og gerðu í stuttu máli 
grein fyr ir starf semi deild ar inn
ar og þeim að stæð um sem skíða
iðk end ur búa við í Blá fjöll um. 
Jafn framt greindu þau frá þeim 
kost um sem væru í stöð unni til að 
bæta að stöðu á skíða svæð inu og 
nefndu þar helst snjó fram leiðslu. 
Íþrótta ráð legg ur til við bæj ar ráð 
að Kópa vogs bær taki frum kvæð ið 
í því að far ið verði í nauð syn lega 
út tekt á hugs an leg um áhrif um 
snjó fram leiðslu á skíða svæð um 
höf uð borg ar svæð is ins í Blá fjöll
um. Íþrótta ráð hef ur einnig tek ið 
fyr ir er indi frá Knatt spyrnu sam
bandi Ís lands vegna ósk ar um 
U21 árs lands leik á Kópa vogs velli 
2011. Íþrótta ráð fagn ar því að fá 
lands leiki í bæj ar fé lag ið og fel ur 
starfs mönn um að ganga til við
ræðna um fram kvæmd leiks ins, 
vall ar leigu og skipt ingu að gangs
eyr is.

Samfylkinginmeð
60+félag

Fé lag ar í  Sam fylk ing unni 
í Kópa vogi hafa stofn að fé lag ið 
60+ í Kópa vogi sem deild inn an 

Sam fylk ing ar inn ar í Kópa vogi. Á 
stofn fund in um sem var vel sótt ur 
var Stef án Ólafs son kjör inn for
mað ur. Með hon um í stjórn voru 
kjör in Krist ín Á. Guð munds dótt ir, 
Geir Rögn valds son, Stein grím ur 
Stein gríms son og Gréta Elín Guð
munds dótt ir. Til gang ur fé lags ins 
er að gæta hags muna fólks sex tíu 
ára og eldra inn an Sam fylk ing ar
inn ar og í stefnu mót un flokks ins. 
60+ í Kópa vogi verð ur vett vang
ur um ræðu um mál efni lands og 
lýðs á grund velli jafn að ar stefnu, 
jafn rétt is og lýð ræð is, en fé lag ið 
mun jafn framt gang ast fyr ir fund
um, skemmt un um og mann fögn
uð um eft ir því sem til efni gefst. Á 
fund in um fluttu ávörp þau Árni 
Gunn ars son for mað ur 60+, Þór
unn Svein bjarn ar dótt ir for mað
ur þing flokks Sam fylk ing ar inn ar, 
Árni Páll Árna son efna hags og 
við skipta ráð herra og Sig rún Jóns
dótt ir fram kvæmda stýra Sam fylk
ing ar inn ar.

ÝrGunnlaugsdóttir
áframformaður

Á að al fundi Sam fylk ing ar inn ar í 
Kópa vogi í febr ú ar mán uði sl. var 
Ýr Gunn laugs dótt ir end ur kjör in 
for mað ur. Með henni í stjórn eru 
Bryn dís Krist ín Sæv ars dótt ir, Þor
steinn Ingi mars son, Er lend ur Geir
dal og Hjör dís Er lings dótt ir.

NýrformaðurhjáVG
Vinstrihreyf ing in, grænt fram

boð í Kópa vogi kaus sér nýj an 
for mann fyrr í vet ur. For mað ur 
er Arn þór Sig urðs son, en aðr
ir í stjórn Þóra Elfa Björns son, 
Helga Rein hards dótt ir, Þor leif ur 
Frið riks son og Svava Hrönn Guð
munds dótt ir.

Fjölskylduog
skógargangaí 
lokaprílmánaðar

Kópa vogs bær tek ur þátt í 
Græn um apr íl, en það er verk efni 
sem áhuga fólk um um hverf is mál 
hef ur hrint í fram kvæmd. Mark
mið verk efn is ins er m.a. að vekja 
at hygli á um hverf is mál um. Af 
þessu til efni hyggst bær inn halda 
fjöl skyldu og skóg ar göngu í sam
starfi við Skóg rækt ar fé lag Kópa
vogs í lok apr íl mán að ar. Kópa
vogs bær hef ur unn ið öt ul lega að 
um hverf is mál um und an farna ára
tugi. Það sést m.a. á fal leg um opn
um úti vist ar svæð um og á frá gangi 
og um hverfi íbúð ar svæða. Unn ið 
hef ur ver ið að því að bæta lífs
gæði íbúa og vernda nátt úru og 
menn ing arminj ar. Nú er ver ið að 
móta um hverf is stefnu fyr ir Kópa
vog og leik skóla bæj ar ins. Jafn
framt er ver ið að skoða hvort ste
fna beri að því að hafn irn ar tvær í 
Kópa vogi fái al þjóð legu um hverf
is við ur kenn ing una Blá fán ann og 
hvort frið lýsa eigi hluta Skerja
fjarð ar inn an Kópa vogs.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

L eik fé lag Kópa vogs var stofn að 5. jan ú ar 1957 þeg ar 46 áhuga menn 
komu sam an í Kópa vogs skóla, gagn gert til þess að stofna leik fé lag. 
Fyrsta verk efni fé lags ins var Spansk flug an eft ir Arnold og Bach. 

Árið 1959 er fyrsti hluti fé lags heim il is Kópa vogs til bú inn og þar sýndi 
leik fé lag ið sína þriðju upp setn ingu. Það þóttu mik il tíma mót þeg ar Leik
fé lag ið flutti í Fé lags heim il ið. Í dag er Leik fé lag ið í eig in hús næði í Funa
lind og starf sem in blómstr ar. Verk efn in hafa oft ver ið mjög metn að ar full. 
Fyr ir ná kvæm lega 40 árum eða í apr íl 1971 frum sýndi Leik fé lag ið banda
ríska söng leik inn Hár ið og sá hljóm sveit in Nátt úra um tón list ina en sýn
ing arn ar fóru fram í veit inga hús inu Glaum bæ við Tjörn ina. Verk ið vakti 
mikla eft ir tekt og fékk mikla að sókn, en ekki voru all ir ánægð ir og í einni 
um sögn inni sagði að verk ið veg sam aði sam fé lag hipp anna þar sem gróft 
orð bragð væri ekki spar að né klúr ir kyn ferð is leg t og lát bragð haft í fram
mi. En Hár ið kom Leik fé lagi Kópa vogs svo sann ar lega á kort ið. Kópa vog
ur var þá að stækka en að eins 20 árum áður, eða 1951 búa að eins 1.647 
manns í Kópa vogi og 56.251 í Reykja vík og Kópa vog ur var þá 9. fjöl menn
asta sveitarfé lag ið. Vöxt ur Kópa vogs var mjög at hygl is verð ur en hér í 
Kópa vogi var fyrst skráð þétt býli árið 1940 með um 200 manns. 

Í dag búa yfir 30 þús und manns í Kópa vogi og sveit ar fé lag ið það næst 
stærsta. Mik ill fjöldi ungs fólks hef ur flutt í Kópa vog á und an förn um 
árum, enda hér gott að búa eins og sagt hef ur ver ið og frægt er orð ið. En 
fjöldi þessa unga fólks á sér nokkura skugga hlið því ungt fólk með litla 
mennt un er langstærsti hóp ur at vinnu lausra á Ís landi í dag. Með al þess 
vanda sem at vinnu laust fólk hef ur glímt við er að það hef ur ekki feng
ið skóla vist í fram halds skól um, en á síð asta ári var 800 manns synj að 
um skóla vist. Nú ætla stjórn völd að tryggja öll um um sækj end um und ir 
25 ára aldri skóla vist og það er al veg sér stakt fagn að ar efni en um 70% 
at vinnu lausra ung menna eru að eins með grunn skóla próf. Nauð syn legt 
er að fjölga mennt un ar til boð um fyr ir ungt fólk til að mæta þeirri mennt
un ar þörf sem fylg ir upp bygg ingu at vinnu lífs ins á kom andi árum.

Mennta skól inn í Kópa vogi kann að geta bætt ein hverj um nem end um 
við sig en þess ar frétt ir vekja aft ur upp um ræðu um nýj an fram halds
skóla í Kópa vogi upp í Þinga hverfi sem var mjög í um ræð unni áður en 
efna hags líf ið á Ís landi hrundi. Von andi er að þær um ræð ur fái nú aft ur 
byr und ir báða vængi.

	 	 	 	 	 Geir	A.	Guð	steins	son

Leiklist,atvinnuleysi
ogmenntun

APRÍL 2011

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

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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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

Íþróttahúsið Kórinn við Vallakór
1. kjördeild
Aðalþing
Aflakór
Akrakór
Akurhvarf
Andarhvarf
Arakór
Asparhvarf
Auðnukór
Austurkór
Álaþing
Álfahvarf
Álfkonuhvarf
Álmakór
Ásakór
Björtusalir

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

Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverfi kjósa í íþrótta húsinu Smáranum, Dalsmára 5.

Íbúar austan Reykjanesbrautar að frátöldum þeim sem búa í Linda hverfi kjósa í íþróttahúsinu 
Kórnum, Vallakór 12.

3. kjördeild
Drangakór
Drekakór
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf

Fellahvarf
Fensalir
Fjallakór
Flesjakór
Fornahvarf
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing

Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðakór
Goðasalir
Grandahvarf
Grundarhvarf

Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Heiðaþing
Hólmaþing

Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára
1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Álfhólsvegur

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

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

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

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

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

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

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

Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir 

Kjörfundur 
vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 9. apríl 2011 
hefst kl. 9 og lýkur kl. 22 

Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við þjóðaratkvæðagreiðsluna 9. apríl 2011

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

Kjörstjórn Kópavogs
Dalla Ólafsdóttir, Helgi Jóhannesson, Snorri Tómasson

Geymið auglýsinguna

Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað 
með því að framvísa persónuskilríki eða á annan 
fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.

Aðsetur kjörstjórnar á kjördag verður í íþrótta húsinu 
Smáranum, sími 510 6412.    
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Heiður Hjaltadóttir tók á síð
asta aðalfundi skíðadeildar
Breiðabliks við starfi formanns
deildarinnar.Heiðurer fæddá
Húsavík,bjósíðanáAkureyrien
fluttiárið2008íKópavoginn,og
segistkunnaákaflegavelviðsig
íKópavogi.Húnsegiraðþaðsé
ekkihægtaðberasamanaðstöð
unahéríKópavogieðaíBláfjöll
umogíHlíðarfjalliviðAkureyri
hvaðaðstöðunatilskíðaiðkunar
varðar.

,,Fyrstu vet urna, þ.e. 2008 og 
2009 sem við vor um hér fyr
ir sunn an voru að stæð ur góð
ar hvað varð ar snjó í brekk um 
í Blá fjöll um og víð ar hér á suð
vest ur horn inu en vet ur inn í 
fyrra var al veg skelfi leg ur, það 
kom eig in lega aldrei snjó korn 
úr lofti. Skíða svæð ið var að eins 
opið í 5 daga. Þenn an vet ur inn 
hef ur þetta ver ið mun betra hvað 
varð ar snjó, en und an far ið hef ur 
ver ið tals vert um vind í fjöll un
um svo ekki heft ur ver ið hægt 
að halda opnu eins mik ið og við 
hefð um vilj að. Ég á 14 ára son 
sem er að keppa á skíð um, Hjalta 
Þór Ís leifs son, og einnig fimm ára 
dótt ur sem ekki er byrj uð að æfa 
en fer á skíði. Ég er frek ar dug leg 
að fara sjálf á skíði og var það ein
nig áður og keppti, en var ekk ert 
að sópa að mér nein um titl um 
nema nokk um verð launa pen ing
um frá því að ég var t.d. að keppa 
á Andr és ar and ar leik un um í Hlíð
ar fjalli. Ég keppti fyrst árið 1981, 
þá 7 ára svo ég hef nán ast ver ið á 
skíð um alla mína æfi, og lík ar það 
afar vel.”

- Nú ert þú for mað ur skíða deild-
ar Breiða bliks. Sótt ist þú eft ir því 
eða varstu beð in um að taka for-

manns hlut verk ið að þér?
,,Ég sótt ist ekki eft ir því og var 

alls ekki strax til bú in til þess að 
taka það að mér. En ég hef ver
ið að styðja við bak ið á syn in
um í hans keppni á skíð um og 
því fannst mér ég geta sam ein að 
þetta að ein hverju leiti.”

- Er það mik ið ,,pen inga hark” 
að stýra deild eins og skíða deild 
Breiða bliks?

,,Svar ið er eig in lega bæði já og 
nei. Þetta verð ur erf ið ara á næst
unni vegna þess að vegna efna
hags þreng inga og erf iðr ar skulda
stöðu Kópa vogs bæj ar var far ið í 
frek ari hag ræð ing ar að gerð ir hjá 
bæn um í tengsl um við gerð fjár
hags á ætl un ar. Nokkr ir styrk ir til 
íþrótta og tóm stunda mála hafa 
ver ið felld ir nið ur, m.a. ár ang urs
styrk ir, og iðk enda styrk ir lækk
að ir svo þetta verð ur ein hver 
brekka.

Skíða deild in átti fund á dög un
um með Íþrótta ráði bæj ar ins þar 
sem við fór um yfir fram tíð íþrótt
ar inn ar á höf uð borg ar svæð inu 
og gerð um þeim grein fyr ir okk ar 
stöðu í þess um efn um. Það sem 
verð ur að ger ast til að hægt sé 
að halda skíða í þrótt inni inni sem 
keppn is grein hér á svæð inu er 
að fá snjó fram leiðslu vél ar í Blá
fjöll, svo hægt sé að halda úti að 
minnsta kosti 100 opn un ar dög um 
á vetri. 

Þær tekj ur sem deild in fær 
bygg ist mest á rekstri skíða skála 
Breiða bliks og svo æf inga gjöld 
iðk end anna, en fyrst og fremst 
eru krakk arn ir/for eldr arn ir að 
borga sín ar æf inga og keppn
is ferð ir sjálf. Skíði og skíða út
bún að ur kost ar mun meira en 
krakk ar þurfa að borga í mörg

um öðr um íþrótta grein um. Einnig 
þurfa krakk arn ir sjálf að standa 
straum af æf inga og keppn is ferð
um með lands liðlinu ef þau eru 
val in í það eða verk efni á veg um 
þess. En auð vit að vel ur hver og 
einn þá íþrótta grein sem hann 
vill stunda. Ung linga skíði kosta 
t.d. frá um 130 þús und krón um 
parið, og þeg ar á ung lings ald ur
inn er kom ið og jafn vel fyrr, eru 
krakk arn ir með tvenn pör í gangi, 
þ.e. eitt fyr ir svig og ann að fyr ir 
stór svig. Son ur minn er reynd ar 

kom inn á það stig að hann þarf 
fleiri pör yfir vet ur inn, við reikn
um með að hann muni þurfa 45 
pör af skíð um næsta vet ur, ásamt 
skíða skóm og öllu sem til heyr ir.  
Skíð in hjá hon um hrein lega klár
ast, þ.e. bæði spenn an í þeim og 
kant arn ir.“

Um 50 börn og ung ling ar eru að 
æfa skíði hjá skíða deild Breiða
bliks og alltaf verð ur ein hver 
ný lið un á hverj um vetri.  Eitt hvað 
er um að eldri krakk arn ir hætti, 

þar sem ým is legt ann að tog ast á 
í þeim, en snjó laus vet ur líkt og í 
fyrra hef ur einnig mjög nei kvæð 
áhrif á að sókn í það að æfa og 
keppa á skíð um. 

- Er ekki lausn in þá að fram leiða 
snjó?

Jú, það er það eina sem fram tíð 
er í en það kost ar um 250 millj
ón ir króna að koma því af stað 
á Blá fjalla svæð inu. Hlut ur Kópa
vogs nem ur að eins um 40 millj
ón um króna mið að við höfða tölu 
þeirra sveit ar fé laga sem eiga hlut 
í Blá fjalla svæð inu. Það þarf m.a. 
að bora eft ir vatni og í því ligg ur 
stærsti hluti kostn að ar ins.

Kjánaleghugmyndað
lokaskíðasvæðinuí
Bláfjöllum 

- Borg ar stjór inn í Reykja vík 
ámálg aði það fyr ir nokkru að loka 
skíða svæð inu í Blá fjöll um í sparn-
að ar skyni. Varla hef ur það glatt 
ykk ur skíða fólk mjög?

,,Sann ar lega ekki, það er hrein
lega kjána legt. Þeg ar opið er í Blá
fjöll um koma þang að fleiri þús
und manns, og það sama hvern ig 
viðr ar svo fram ar lega sem lyft
urn ar eru opn ar. Jafn vel í slag veð
urs rign ingu er þar fjöldi manns 
að njóta úti ver unn ar. Ef þessu 
svæði væri lok að þyrft um við að 
fara t.d. norð ur. Helg ar ferð fyr
ir fjöl skyld una er dýr, ekki síst í 
hækk andi bens ín verði, hún kost
ar ekki und ir 100 þús und krón
um með ferð um, gist ingu og mat. 
En þrátt fyr ir það að ég nefni 
kostn að í þessu sam bandi vegna 
skíða iðk un ar veit ég að það að 
stunda ýms ar aðr ar íþrótta grein
ar kost ar einnig mikla pen inga, 
t.d. motorcross og hesta mennska 
eru kostn að ar söm.

Það er far ið að velta millj ón um 
króna ef æft er og keppt er lend is 
á skíð um sem er nauð syn legt ef 
ná á ár angri. En við fjöl skyld an 
stefn um að því að flytja til Nor egs 
til að gefa syn in um tæki færi til 
að æfa skíða í þrótt ina við bestu 
mögu legu að stæð ur. Lands lið
kon an Erla Ás geirs dótt ir sem 
kepp ir fyr ir Breiða blik er t.d. flutt 
ásamt móð ur sinni til Geilo í Nor
egi og stund ar þar nám við skíða
mennta skól ann NTG, svo for
dæm ið er fyr ir hendi, og reynd ar 
eru for dæm in fleiri,” seg ir Heið ur 
Hjalta dótt ir.

,,KostarKópavogsbæum40milljónirkróna
aðtakaþáttísnjóframleiðsluíBláfjöllum”

HeiðurHjaltadóttir.

- seg ir Heið ur Hjalta dótt ir, for mað ur skíða deild ar Breiða bliks

BlikinnHjaltiÞórÍsleifsson,sonurHeiðar,íkeppniísvigiábikarrmóti
13til14áraáDalvík.Hannsigraðiísviginokkuðörugglega.
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

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

KRÆSINGAR OG KOSTAKJÖR

1.399kr/kg

áður 1.998 kr/kg

898kr/kg

áður 1.298 kr/kg

69 kr/stk.

áður 99 kr/stk.

orkudrykkur
250 ml

GrísahryGGur m/puru
ferskur

hraun- eða æðibitar
200 G

lambakótelettur
ferskar

1.679kr/kg

áður 2.398 kr/kg 

98kr/pk.

áður 239 kr/pk.

Grísalundir
ferskar 

kornflex
500 G

 59%
afsláttur

 30%
afsláttur

 30%
afsláttur  31%

afsláttur

NÝ
Íslensk 

vara

klettaGos cola/vatn 
2l

179kr/stk.áður 

frábært verð! 

Kræsingar og kostakjör

 50%
afsláttur

melónur
Gular

135kr/kg

áður 269 kr/kg

199kr/pk.

áður 229 kr/pk.

95kr/pk.

áður 159 kr/pk.

saltstanGir
250 G

 40%
afsláttur

179kr/stk.

frábært verð!

appelsínumarmelaði
400 G

 29%
afsláttur

198kr/pk.

áður 279 kr/pk.

bruður
300 G
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A F  H Á L S I N U M

Nú líð ur að vori og einn vor
boð inn í Kópa vogi und an far
in ár eru vor tón leik ar Karla
kórs Kópa vogs, eng in breyt ing 
verð ur á því í ár og tón leik
arn ir verða haldn ir í Saln um 
14. apr íl nk.

Veturinn hefur verið anna
samur hjá kórnum, Kötlumót í
október, aðventan annasöm og
þorrinn þrælgóður. Jólatrjáasal
an fór fram að venju og minnir
kórinn handhafa boðsmiða er
héngu á jólatrjánum á að nýta
sér miðana og taka með sér

gesti. Handhafar boðsmiða eru
vinsamlegast beðnir um að til
kynniðkomusínaá tónleikanaá
karlakor@karlakor.com.

Dagskráin verður létt og
skemmti leg áheyrnar  með
íslenskum þjóðlögum, ítölsk
um sönglögum og bandarískum
söngleikjalögum og ætti engum
að leiðast þessa kvöldstund.
Einsöngvari með kórnum verð
ur kórfélagi Sigurður Þengils
son tenór, stjórnandi kórsinser
JulianM.Hewlettogpíanóleikari
erGuðríðurSt.Sigurðardóttir.

KarlakórKópavogs.

VorboðinníKópavogi

Bóka safn Kópa vogs hef ur um nokk ur miss eri 
ver ið með nám skeið á bóka safn inu fyr ir leik skóla
börn þar sem þeim er kennt að fara vel með bæk
ur. Að lok inni heim sókn og smá ,,prófi” fá þau 
af hent próf skír teini sem nefn ist Bóka barn ið.

Ánámskeiðinuerbörnunumm.a.kenntaðallar
bækurhafa forsíðu,baksíðuogkjölogþegar tekið
erhléfrálestriáekkiaðleggjabókinaá,,magann”,
heldurnotabókamerki.Allarblaðsíðurhafa ,,bóka
hönd”neðst íhægrahorninuogskal taka íhornið
með vísifingri og þumalfingri til að fletta henni.
Þannigerbókinniheilsað.

Börnunumerbentáaðbækurþolaekkibraum
meðsultu,nammieðatyggjóþvíþálímastblaðsíð
urnar saman Þær þoka ekki mjólk, vatn, safa eða
aðradrykkiþvíþákrumpastblaðsíðurnar.Svoþola
þærauðvitaðekkiaðíþærséklippt, litaðeðaþær
nagaðar. Sannarlegahvetjandi til að faravelmeð
bækur.

Leikskólabörnumkenndmeðferðbóka

Þau Margrét Steinunn, Nökkvi, Jón Einar og
ArnaldurMániá leikskólanumRjúpnahæðfylgjast
afathyglimeðleiðbeiningumInguKristjánsdóttur,
deildarstjórabarna- ogunglindadeildarBókasafns
Kópavogs.

Nátt úru fræði stofu Kópa vogs 
barst fyr ir rúmi ári síð an mynd
ar leg steina gjöf úr dán ar búi 
Ólínu Sig urð ar dótt ur og Dags 
Dan í els son ar á Álf hóls vegi 82. 
Frum kvæði að gjöf inni áttu son
ur inn Dan í el Dags son og Guð
laug Snorra dótt ir. Steina safn ið 
hef ur nú ver ið flokk að og skráð. 
Að sögn Hilm ars J. Malmquist, 
for stöðu manns Nátt úru fræði
stof unn ar, er um að ræða stórt 
og gott safn steina, með um 200 
ein tök um víðs veg ar að af land
inu og nokkrum afar góð um ein
tök um af hrafn tinnu og geisla
stein um. Stein arn ir voru tínd ir 
á ferða lög um fjöl skyld unn ar um 
land ið að sögn Dan í els.

„Steinarnir heilluðu, litirnir
og kristallarnir og svo var svo
spennandi að finna eitthvað
fallegtútiínáttúrunni“sagðiGuð
laug sem á sitt eigið steinasafn.
HilmarsegiraðNáttúrufræðistof
aneigi fyrirágættsafnsteina frá
fyrri tíð, m.a. gjöf frá Axel Kaa
beráníundaáratugsíðustualdar,
enaðávallt sé fenguraðgóðum
steinumtilviðbótar.„Hjávísinda
og fræðslustofnumeinsogNátt
úrufræðistofunni skiptir miklu
máli að eiga gott úrval af stein
um, bæði mismunandi tegundir
og ekki síður ólík afbrigði sömu
tegundar. Fundarstaður skipt

ir t.d. miklu máli og veitir upp
lýsingar um kringumstæður og
myndunarsögulandsinsogþvíer
akkur íþví fyrirnáttúrugripasöfn
aðeigaeintökafsömutegundfrá
fleirieneinumstað“segirHilmar
Malmquist.

GuðríðurGísladóttur íAustur
gerði7hefureinniggefiðNáttúru
fræðistofunni steinasafn. Það er
úrval úr góðu steinasafni henn

ar og mannsins hennar heitins,
HauksEinarssonar,enþauhjónin
söfnuðu fallegum steinum víðs
vegar um landið í vinnunni hjá
Vegagerðinni.Haukarvareinnig
listrænnoghagurá tré,beinog
stein og bjó til marga athyglis
verða muni úr steina, jurta
ogdýraríkinu.

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Yvonne Dorothea TixSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Mikiðsafnfrábærrasteina
gefiðNáttúrufræðistofunni

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

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.

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
www.borgarblod.is



Meist ara mót Kópa vogs í 
skóla skák 2011 var hald ið í 
Álf hóls skóla fimmtu dag inn 
17. mars sl. Mjög góð þátt taka 
var á mót inu, því 54 krakk ar 
mættu til leiks í yngri flokki (1.
7. bekk) og 16 krakk ar í eldri 
flokki (8.10. bekk). Í yngri flok
ki sigr aði hinn efni legi Vign ir 
Vatn ar Stef áns son, Hörðu valla
skóla, þrátt fyr ir að vera ein
ung is í 2. bekk! 

ÍeldriflokkisigraðiGuðmund
ur Kristinn Lee úr Salaskóla en
nemendur úr Salaskóla voru í
þremur efstu sætunum. Álfhóls
skólakrakkar náðu mjög góð
um árangri í yngri flokki, því
Róbert Leó varð í þriðja sæti,
Dawid í fjórðaogFelix í fimmta.
Skákáhuginn er greinilega að
aukast meðal grunnskólanem
enda enda hefur árangur nem
enda í þeim skólum þar sem
stundaðar eru reglulega skákæf
ingarveriðaðskilasér.

VignirVatnar,semeinungiser
8 ára, tók nýlega þátt í Reykja
víkurskákmótinu íRáðhúsinuog
hlaut 1,5 vinninga í 8 skákum,
tefldi m.a. við einn alþjóðlegan
meistara. Hann hóf að æfa skák
fyrirþremurárumsíðanenhef
ur m.a. æft sig með því að tefla
við andstæðing einhvers staðar
íheiminumgegnumtölvu.Hann
er farinnaðæfa skákhjáTaflfé
lagi Reykjavíkur og Hellinum og

segiraðþaðséalltafjafngaman
aðtefla.

, ,Pabbi minn kenndi mér
mannganginn en síðan hef ég
verið í skólanumað teflaoghjá
taflfélögunum. Ég tefli oftast
Sikileyjarvörn en finnst oft gam
an að enska leiknum og Grün
feldvörn. Ég er búinn að vinna
þrjá bikara og ég keppti nýlega
meðlandsliðinuíNoregioglenti

í4.sæti.Égáttisénsávinnings
sætienlékafmérdrottningunni
ísíðustuskákinni.

Égerekkialltafaðtefla,éger
stundum í fótbolta með strák
unum, sérstaklega í frímínútun
um. Í skólanum finnst mér lang
skemmtilegast í stærðfræði,”
segir Vignir Vatnar, þessi efni
legiskákmaður.
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Plús inn,  ung menna starf 
Rauða kross ins í Kópa vogi hélt 
fata mark að laug ar dag inn 19. 
mars sl. í Ung menna húsi Kópa
vogs að Há braut 2. Þar voru seld 
not uð föt á mjög vægu verði. 

Ástaðnumvareinnigungtfólk
frá Alþjóðatorgi ungmenna með
,,Lifandi bókasafn.” Allur ágóði
markaðarins rann til uppbygg
ingarverkefna Rauða krossins
til hjálpar börnum sem enn búa
viðneyðáHaítíeftirhamfarirnar
þar fyrir rúmuári. Fullþörferá
áframhaldandistuðningiviðverk
efnið.

Að auki var var Alþjóðatorg
ungmennameðsvokallað lifandi
bókasafná staðnumenþaðer í
raun líkt og venjulegt bókasafn

þarsemlesendurkomaogfálán
aðabókítakmarkaðantíma.Mun
urinnfelstbaraíþvíaðbækurnar
ílifandibóksafnierufólkogbæk
urnar og lesendur spjalla sam
an.Markmið lifandibókasafnser
aðvinnagegn fordómumogeru
bækurnar fulltrúar ólíkra hópa í
samfélaginu,hópasemoftmæta
fordómum,búaviðmisréttiog /
eðafélagslegaeinangrun.

Lifandibækursemvoru íboði
voru:

• Litháískurinnflytjandi
•Strönggrænmetisæta
•FlóttamaðurfráKolumbíu
•Blindurmaður
•MúslímskurÍslendingur
•Tvíkynhneigðurmaður.

Þessihópurmyndaðilifandibókasafn,mjögvirðingarvertframtak.

Fatamarkaðuroglifandi
bókasafníMolanum

MeistaramótKópavogsískólaskák:

VignirVatnarvanníyngriflokkiog
GuðmundurKristinníeldriflokki

Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is

SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF

VignirVatnarStefánssonsigraðiíyngriflokki.
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Hin ár lega upp lestr ar keppni 
í 7. bekk var hald in í Saln um í 
mars mán uði. Kepp end ur voru 
18 frá 9 grunn skól um í Kópa
vogi. 

Sigurvegari aðþessusinnivar
Katrín Kristinsdóttir, Salaskóla,
í 2. sæti var Ingveldur Lúðvíks
dóttirGröndal,Snælandsskólaog
í 3. sæti var Marta Andrésdótt
ir, Snælandsskóla. Keppendur
lásu kafla úr sögunni Bærinn á
ströndinnieftirGunnarM.Magn
úsog ljóðeftirHuldu. Í lokaum
ferðlásukeppendurljóðaðeigin
vali.Fyrirkeppninalékunemend
ur úr Skólahljómsveit Kópavogs
tvö lög og í hléi léku nemendur
Tónlistarskóla Kópavogs lögeft
irEdwardGrieg.Sparisjóðirnir á
Íslandi færðuþremurefstukepp
endumpeningaverðlaunogFélag
íslenskrabókaútgefendaogBóka
safnKópavogsgáfubókagjafir.

Katrín Krist ins dótt ir í Sala skóla sig ur
veg ari í upp lestr ar keppni 7. bekkj ar

Þessarstelpurlentuíþremurefstusætunum.

Ár leg jafn rétt isvika fór fram 
í Mennta skól an um í Kópa vogi í 
mars mán uði. 

Þáereðlimálsinssamkvæmt
jafnréttismálum veitt sérstök
eftirtekt og nemendur fræðast
m.a.umfólksemhefuroftþurft
að berjast fyrir réttindum sín

um.Þemavikunnaríárvarstað
almyndirkynjannaífjölmiðlum.
Meðalþesssemboðiðvarupp
á voru fyrirlestrar Margrétar
Helgadóttur um staðalmyndir
húsmæðra og Katrínar Önnu
Guðmundsdóttur um staðal
myndiríauglýsingum.

Atriði í Sunnusal skólans sem nefndist: Feministar sem vilja reka
jafnréttisbaráttuíandaGaypride.Áframstelpur!

Stað al mynd ir í 
fjöl miðl um á 
jafn rétt isviku MK

Á Evr ópu viku um kynja mis
rétti var lögð áhersla á að upp
ræta þröng sýni, for dóma og 
þjóð ern is hyggju í Evr ópu. 

Á Evrópuvikunni stóðu ýmis
samtökogstofnanir aðviðburð
umþarsemunniðvargegnmis
rétti.Einnþessarahópa tengdist
Rauðakrossinn í Kópavogi, Eld
hugar, og þeir voru með uppá
komuíSmáralind.Þarvorusýnd
ir dansar, fluttur leikþáttur um
eineltiognemendurMenntaskól
ans í Kópavogi sýndu atriði úr
leikritinu ,,Mamma mia.” Sam
keppni fór fram í Listaháskóla
ÍslandsummerkiEvrópuvikunnar
2011ogbarEgillRúnar,nemandi
á2.áriígrafík,sigurúrbýtum.

Ras isti, 
ekki ég!

GlaðarstúlkuríSmáralindinni.

Sími 575 4000  I byr@byr.is  I  www.byr.is

Þú ...
… skiptir máli.

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

Álokadegijafnréttisvikufenguallirpylsuoggos.Héreruformað
ur jafnréttisogmannréttindanefndarKópavogs,ErlaKarlsdóttir,
ogskólameistariMK,MargrétFriðriksdóttir,aðafhendasvöngum
pylsur.

Atriðiúr,,Mammamia.”
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Situr þú uppi með húsfélagið?

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

Við sjáum um húsfélagið þitt.

»

www.eignaumsjon.is

Tjónaskoðun 
- málun - réttingar

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

Allar almennar 
viðgerðir

Ása Arn fríð ur Krist jáns dótt ir, 
lög fræð ing ur hjá Kópa vogs bæ, 
hef ur tek ið við verk efn um jafn
rétt is ráð gjafa hjá bæn um. 

Jafnréttisráðgjafi starfar með
jafnréttis og mannréttindaráði
ogsérm.a.umaðfylgjaeftirjafn
réttisstefnubæjarins í samvinnu
við ráðiðogbæjaryfirvöld. Jafn
réttisráðgjafi veitir starfsmönn
umbæjarins ráðgjöfum jafnrétt
ismál oghefur auk þess umsjón
meðúttektumog rannsóknum á
stöðuogkjörumkynjanna íbæj
arkerfinuog í sveitarfélaginu.Þá
ber ráðgjafinnábyrgðá jafnrétt
isfræðslu fyrir bæjarbúa, starfs
mennKópavogsbæjar,stjórnend
ur og kjörna fulltrúa. Ása hefur
starfaðhjáFélagsþjónustuKópa
vogs frá apríl 2009 en þar áður
starfaðihúnvið lögmennskuhjá
DPLögmenn. Samhliða því að

sinna verkefnum jafnréttisráð
gjafaerÁsalögfræðingurvelferð
arsviðsbæjarins.

ÁsaArnfríðurKristjánsdóttir
jafnréttisráðgjafi.

Kópa vogs bær ræð ur 
jafn rétt is ráð gjafa

Upp skeru há tíð tón lista skóla 
lands ins, Nót an, fór fram 26. 
mars sl. Þessi upp skeru há tíð 
fer fram í þrem ur hlut um, fyrst 
inn an ein stakra tón lista skóla, 
á svæð is bundn um tón leik um á 
þrem ur stöð um út um land og á 
tón leik um á lands vísu, sem nú 
fóru fram í Lang holts kirkju. 

Allir þátttakendur á lokatón
leikumhlutuviðurkenningufyrir
þátttöku sína, en á tónleikunum
veitti valnefnd sem í sátu Hall
dór Haraldsson píanóleikari,
Mist Þorkelsdóttir deildarfor
setitónlistardeildarLHÍogÞórir
Baldurssontónskáld,níuframúr
skarandi tónlistaratriðumviður

kenningarogverðlaunagripi.
Skólahljómsveit Kópavogs,

Bsveit, undir stjórn Össurar
Geirssonar, hlaut verðlaun fyrir
flutning á laginu ,,Beyond the
sevenhills,”eftirMichaelSween
ey.Tilhamingju!

SkólahljómsveitKópavogsaðleikaíLangholtskirkju.

Skóla hljóm sveit Kópa vogs 
hlaut verð laun á ,,Nót unni”



10 Kópavogsblaðið APRÍL 2011

FRUMFLUTNINGUR Á ÍSLANDI

Sunnudaginn 18. apríl kl. 20.00
Mánudaginn 19. apríl kl. 20.00

Aðgöngumiðar seldir á samkor.is og við innganginn – Miðaverð kr. 3.000

Stjórnandi: Björn Thorarensen

Tónleikar í Langholtskirkju

Einsöngvarar:
Valgerður Guðnadóttir og Ágústa Eva Erlendsdóttir

Einleikur á duduk:
Peter Tompkins

Samkór Kópavogs
Kór Menntaskólans við Sund

Sinfóníuhljómsveit
skipuð kennurum og nemendum úr

tónlistarskólum á höfuðborgarsvæðinu
Konsertmeistari: Hjörleifur Valsson

Fallegar 
gjafaumbúðir

Hentar öllum

Gildir hvar sem er

F
g

H

G

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

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

Bót og betr un hjá 
Leik fé lagi Kópa vogs

LeikfélagKópavogsfrumsýndi
í marsmánuði sprenghlægi
legan gamanleik sem ber yfir
skriftina Bót og betrun – fimm
hurða farsi úr félagslega kerf
inu.Fjóraraukasýningarverðaí
maímánuði.

Verkið er eftir Michael Coon
ey.Bótogbetrunsegir frábóta
svindlaranum Eric Swan sem
grípur til svikaþegarhannmiss
irvinnuna.Svindlið ferhinsveg
ar úr böndunum og Eric kemst
að því að það er stundum ein
faldaraaðkomastábæturenaf
þegar boltinn er einu sinni far
innaðrúlla.Aðendinguerhann
rígfastur í eigin lygavef, fulltrúar
Félagsstofnunarsækjaaðhonum
úröllumáttumogeiginkonaner
full grunsemda. Til að höggva á
hnútinnþarfEricað losasigvið
upplognabótaþegasínaenvand
innvexbarameðhverriviðleitni
hanstilaðsnúaviðblaðinu.

Þetta er hefðbundinn farsi
með misskilningi og flækjum af
öllu tagi og pínlegum aðstæð
um eins og efnið ber með sér.
Er því óhætt að lofa gestum
góðri skemmtun. Þá spillir það
ekki fyrir að verkið er nú frum
flutt á Íslandi en óvenjulegt er
aðáhugafélög ríðiþannigávað
ið. Hörður Sigurðarson þýddi

verkiðúrenskuogerhann jafn
framt leikstjóri. Um sviðsmynd
og lýsingusjá félagarúr fjöllista
hópnum Norðanbáli. Tíu leikar
ar farameðhlutverkin,þeireru:
Erna Björg Hallbera Einarsdótt
ir, Héðinn Sveinbjörnsson, Víðir

Örn Jóakimsson, Bjarni Magnús
Erlendsson, Örn Alexanders
son, Guðlaug Björk Eiríksdóttir,
BjarniRúnarGuðmarsson,Andri
Freyr Sigurpálsson, Þórdís Sig
urgeirsdóttir og Sigríður Björk
Sigurðardóttir.

Líf og fjör á sýn ingu á Bót og betr un.
Smásagan Hörpuslag, ný

íslensk smásaga, var frumflutt
fyrir 42.000 grunnskólanema
samtímis fimmtudaginn 31.
mars sl. nk. í öllumgrunnskól
umlandsins,kl.09.45.Saganvar
lesináRás1ísvoöllþjóðingat
fylgstmeð.KristínHelgaGunn
arsdóttir, rithöfundur, skrifaði
söguna Hörpuslag fyrir börn á
aldrinum616ára í tilefnidags
barnabókarinnaraðbeiðniIBBY
áÍslandi.

Hörpuslag segir af systkinum
semeruá leið ískólannþarsem
áað lesauppnýja, íslenskasmá
sögu fyrir alla grunnskólanema
á Íslandi.Áþessariörstuttu leið
þurfa þau að keppa við tímann,
glímaviðdauðann,takastákald
rifjaðar hulduverur í klettahöll
ogfæramiklarfórnir.Saganspyr
áleitinnaspurningaumsjálfstæði,
frjálsan vilja og virði þess sem
mannierkærast.Tilgangurinner

að fagna degi barnabókarinnar
meðnotalegrisögustundogvekja
um leið athygli á sameiningar
mættiskáldskaparins.Meðþvíað
flytja söguna fyrir mörg þúsund
lesendur í einuvarmögulegtað
skapa bókmenntaumræðu sem
náðitilsamfélagsinsalls.

IBBYerualþjóðlegsamtöksem
stofnuð voru 1953 og starfa nú
í sjötíu löndum. Markmið sam
takannaeraðvinnaíandastofn
andans, Jellu Lepman, sem áleit
aðgóðarbarnabækurgætubyggt
brúámilliþjóðaheimsogmiðlað
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
Íslandihaldauppáhannfimmtu
dag31.marsþegarsmásaganvar
frumflutt.

Bauð grunn skóla börn
um upp á spenn andi 
sögu í út varpi

Nem end ur í Álf hóls skóla hlýða á lest ur Hörpu slags í Rík is út varp inu.



LínudansmótUMSK fyrir 50+
fór fram í íþróttamiðstöðinni
VarmáMosfellsbæumhelgina.

Tæplegaeitthundraðkeppend
ur í sex liðumtókuþátt íkeppn
inni.GulogglöðfráAkranesilenti

í fyrstasæti,NeistiKópavogivar
í öðru sæti og Kátir félagar frá
Akranesiíþvíþriðja.Mikilánægja
varmeðmótiðsemtóksteinstak
legavelogverðurörugglegahald
iðafturaðári.
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Hvað er Rauða kross hús ið í Kópa vogi?
Rauðakrosshúsið í Kópavogi

er skrifstofa og samkomuhús
Rauða krossins að Hamraborg
11 íKópavogi.Þarvinnastarfs
mennog sjálfboðaliðaraðýms
um verkefnum sem á einn eða
annan hátt hafa áhrif innan
samfélags okkar.  Þar er m.a.
opið hús. En hvað er ,,opið
hús”?

Rauðikrossinn íKópavogihef
urstaðiðfyriropnuhúsiþrisvarí
vikusíðaníseptembersíðastliðn
um.Ámánudögum,þriðjudögum
ogföstudögumhefurveriðboðið
uppá fjölbreyttadagskrámilli 11
og15ásamtföstumliðumeinsog
gönguogumræðuhópum.


- Hvað er boð ið uppá á opnu 

húsi?
,,Dagskráinmótastaðmestuaf

þeim sem sækja húsið og reyn
umviðaðverðaviðbeiðni fólks
umfyrirlestraeðagestisemþeim
þykja áhugaverðir,” segir Ingólf
ur Pálsson verkefnastjóri Kópa
vogsdeildar Rauðakross Íslands.
,,Boðið er uppá bingó annan
hvern föstudag og allavega einn
áhugaverðanfyrirlesturíviku.Þá
hittistumræðuhópureinusinni í
vikuoggönguhópurferílabbitúr
áhverjummánudagsmorgni.Ein
nig býðst gestum að koma með
sína eigin fyrirlestra inní dag
skránaísamráðiviðstjórnendur.
Þettageturveriðfínnvettvangur
til þess að æfa sig í framkomu
eðahalda fyrirlestur fyrirhópaf
fólki. Þess má líka geta að sjálf
boðaliði ætlar að vera með lög
fræðiaðstoðhjáokkureinusinnií
vikuíapríl.”

- Get ur þá hver sem er feng ið að 
tala um sitt áhuga mál?

,,Já.Viðhvetjumgestiendilega
til að fjalla um sín áhugamál og
reyna þannig að breyða út boð
skapinnogfáaðratilaðkynnast
nýjumogspennandihlutum.”

- Fyr ir hverja er opið hús?
,,Rauðakrosshúsið í Kópavogi

býður alla velkomna og þá sér
staklegaþásemekkihafakomið
áður. Kíkið við og kynnið ykkur
hvaðerígangihjáokkur.Viðtök
um sérstaklega vel á móti nýju
fólki.”

- Hvað ann að get ur mað ur gert 

hjá Rauða kross in um?
Að mæta á opin hús er tilval

inn vettvangur til að kynna sér
sjálfboðaliðastörf innan Rauða
krossins.Margirhafahugsaðsér
aðsinnasjálfboðaliðastörfumen
vitakannskiekkialveghvaráað
byrja.Þáerumaðgeraaðkoma
á opið hús og spjalla við sjálf
boðaliðaeðastarfsfólkumhvaða
verkefnihentihverjumogeinum.
Éghvetbaraallasemhafaáhuga
ogtímatilaðkíkjaviðhjáokkur.
Skrifstofanokkar er opin milli 9
og 15 alla daga vikunnar,” segir
IngólfurPálsson.

Neisti í varð í 2. sæti
á línu dans móti

Ingólf ur Páls son verk efn is stjóri Kópa vogs deild ar Rauða kross Ís lands.

Dans ar arn ir frá Kópa vogi fagna með bik ar í hönd un um.

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 

868 9800

Heimsendingatilboð 
TILBOÐ 1
Stór pizza af matseðli og 2 lítra gos 
og þá fylgir miðstærð af 
Italiano plain frítt með 
TILBOÐ 2
Tvær stórar pizzur með tveimur 
áleggjum og 2 lítra gos á 3.980 kr.

TILBOÐ 3
Tvær miðstærðir með tveimur 

áleggjum og 2 lítra gos á 3.450 kr.

55 12345
Hlíðasmára 15 - beint fyrir ofan Smáralind

Take away tilboð 
30% afsláttur af sóttum pizzum, 
þú velur sjálf/ur áleggið 

20% afsláttur af matseðilspizzum
Gildir ekki á Como og Parma

Ókeyp is í sund á sum ar dag inn fyrsta
Fulltrúarmeirihlutansíbæjarráðilögðuframtillöguumaðbæj

arráðsamþykkti aðveitturverðiókeypisaðganguraðsundlaug
umbæjarins á sumardaginn fyrsta, 21. aprílnk.Þarverði íboði
skemmtidagskráfyrirfjölskyldufólkítilefnidagsins.Bæjarráðsam
þykktitillöguna.
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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. 

 

 

Ljóð mán að ar ins:

Hrif
Séra Jón Bjarm an lést að far

arnótt 17. mars, 78 ára að aldri. 
Hann fædd ist á Ak ur eyri, 13. 
jan ú ar 1933 son ur hjón anna 
Guð bjarg ar Björns dótt ur og 
Sveins Árna son ar Bjarm an. Jón 
lauk stúd ents prófi frá Mennta
skól an um á Ak ur eyri 1954 og 
emb ætt is prófi frá guð fræði
deild Há skóla Ís lands 1958. 

Í fram haldi af því var hann 
prest ur hjá Vest ur Ís lend ing
um  í Kanada. Hann var skip
að ur sókn ar prest ur í Lauf ás
presta kalli árið 1961. Hann var 
æsku lýðs full trúi Þjóð kirkj unn
ar 1966  1970 og fanga prest ur 
1970  1986. Það ár varð hann 
sjúkra hús prest ur Þjóð kirkj
unn ar með starfs svið á Lands
spít ala og gegndi því til starfs
loka árið 1998. Séra Jón afl aði 
sér víð tækr ar sér mennt un ar á 
sviði sál gæslu í Banda ríkj un um 
og  lauk síð ar meist ara námi í 
klíniskri sál gæslu. Séra Jón var 
kjör inn heið urs fé lagi Presta fé
lags Ís lands  árið 1998. Mann
rétt inda mál fanga og al þjóð leg 
sam skipti ung menna voru séra 
Jóni jafn an hug leik in.  Séra Jón 
unni ís lensku máli, bók mennt um 
og ljóð list, þýð ing ar hans bera 
málsmekk hans gott vitni, sem 

og ljóða bæk ur hans. Jón var 
fé lagi í Rit list ar hópi Kópa vogs 
og átti ljóð í rit um hans. Eft ir lif
andi eig in kona hans er Jó hanna 
Katrín Páls dótt ir frá Skinna
stað. Þetta ljóð Jóns er í bók inni 
Gluggi, sem út kom árið 1996.

Sr. Jón Bjarm an.

Hrif

Þú spyrð um
hvað hríf ur mig

Tær og djúp augu barns
sem stara í undr un

Þrjú fjög ur orð
sem standa fal lega sam an

Tón ar tveir sem óma óvænt
hvor með öðr um

Lag lega dreg in lína
í lands lagi fleti eða dúk

Lit ir sem virð ast elskast

Allt þetta hríf ur mig
en þó mest sann leik ur inn
sem í því er fal inn

Andri Krist jáns son sig ur veg ari
Nema keppni Kornax í bakstri 

var hald in dag ana 17.18. mars 
sl. Eins og fyrr voru það Kor
nax ásamt Lands sam bandi 
bak ara meist ara og Klúbbi bak
ara meist ara sem sáu um fram
kvæmd keppn inn ar í sam vinnu 
við Hót el og mat væla skól ann í 
Kópa vogi. 

Kornax gef ur öll um þátt tak end
um við ur kenn ing ar skjöl og sig ur
veg ar an um eign ar bik ar og ferða

vinn ing. Klúbb ur bak ara meist ara 
af hend ir sig ur veg ar an um glæsi
leg an far and bik ar auk þess sem 
all ir kepp end ur fengu verð launa
pen inga og blóm vönd. Dóm ar
ar í keppn inni í ár voru Dav íð 
Freyr Jó hanns son, Dan í el Kjart an 
Ár manns son og Stein þór Jóns son 
en yf ir dóm ari Sig rún Guð jóns
dótt ir frá Kornaxi.

Sig ur veg ari í Nema keppni 
Kornax í ár varð Andri Krist jáns
son frá Reyni bak ara. Aðr ir sem 
tóku þátt í keppn inni voru Dan í el 
Karl Krist jáns son og Ragn heið
ur Guð munds dótt ir frá Sand holt 
bak arí, Ei rík ur Fann ar Ás geirs son 
frá Köku horn inu og Rún ar Snær 
Jóns son frá Jóa Fel.

NemakeppniKornaxíMK:

Þau kepptu til úr slita. Rún ar Snær Jóns son, Jóa Fel; Andri Krist jáns
son, Reyni bak ara; Dan í el Karl Krist jáns son, Sand holt; Ei rík ur Fann ar 
Ei ríks son, Köku horn inu og Ragn heið ur Guð munds dótt ir, Sand holt.

Sig ur veg ar inn, Andri Krist jáns
son sem er hjá Reyni bak ara við 
Dal veg í Kópa vogi.

Opið til kl. 16:00 laugardag
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Einka rekst ur sund lauga er und
an tekn ing hér á Ís landi. Op in ber 
rekst ur er nán ast alls ráð andi sem 
er sér stakt í ljósi þess að ýmis 
heilsu tengd þjón usta hef ur ver ið 
rek in af einka að il um með mikl
um blóma og háu þjón ustu stigi. 
Í sund laug un um er þessu öf ugt 
far ið þar sem sí fellt er ver ið að 
draga úr þjón ust unni vegna 
sparn að ar og hækk andi verðs 
á heitu vatni frá Orku veit unni. 
Í kjöl far ið hafa tekj urn ar svo 
dreg ist sam an þar sem að sókn
in minnk ar. Þetta gef ur til efni til 
þess að end ur skoða rekstr ar
form sund laug anna í Kópa vogi 
með því að koma á sam vinnu 
hins op in bera og einka að ila. Nýta 
kosti beggja við rekst ur inn. Því 
lögðu full trú ar Sjálf stæð is flokks
ins í bæj ar ráði Kópa vogs fram til
lögu um að Kópa vogs bær bjóði út 
rekst ur Sala laug ar í til rauna skyni.

Eft ir far andi grein ar gerð fylgdi 
til lög unni.

„Þró un á að sókn og tekj um 
sund lauga Kópa vogs hef ur þró
ast til hins verra á síð ustu árum 
og auk ið birgð ar bæj ar sjóðs. Lít ið 
hef ur ver ið um nýj ung ar í rekstr
in um og má segja að rekstr ar
form ið hafi að mörgu leyti steypt 
rekst ur laug anna í ákveð ið mót 
þrátt fyr ir að eðli rekstr ar ins feli 
í sér ýmis tæki færi. Út boð myndi 
leiða í ljós hvort hægt væri að 
létta byrgð ar á bæj ar sjóði, lífga 

upp á rekst ur 
laug ar inn ar og 
hækka þjón
ustu stig ið við 
íbú anna“. 

Það er sann
fær ing mín að 
með því að 
bjóða út rekst
ur Sala laug ar 
komi fram nýj
ar hug mynd
ir sem auki 
á fjöl breytni 
þjón ust unn ar. Opn un ar tími laug
anna verði sveigj an legri og taki 
rík ara til lit til þarfa ólíkra ald urs
hópa. Þá má reikna með að nýir 
rekstr ar að il ar muni auka fram
boð í veit inga sölu enda um ferð 
um Sala laug tengd íþrótta mann
virk inu öllu. Þá er al gengt að sjá 
marg vís lega þjón ustu spretta upp 
í tengsl um við heilsu tengda þjón
ustu eins og nudd, hár greiðslu 
og snyrti stof ur svo dæmi sé tek
ið. Það er hins veg ar ekki á verk
sviði hins op in bera að bjóða upp 
á slíkt.  Í breyttu rekstr ar formi 
sund laug anna geta leg ið tæki færi 
sem auka þjón ustu og lífs gæði 
íbú anna enn frek ar um leið og 
út gjöld bæj ar sjóðs myndu lækka.

 
Ár mann Kr. Ólafs son
bæj ar full trúi Sjálf stæð is flokks

Máls kostn að ur í meið yrða máli
Í apr íl 2009 lögð um við und ir

rit uð fram fyr ir spurn í bæj ar ráði 
Kópa vogs um við skipti bæj ar ins 
við fyr ir tæki dótt ur þá ver andi 
bæj ar stjóra. Henni var svar að 
um miðj an maí og í kjöl far ið leit
uðu fjöl miðl ar til bæj ar full trúa 
eft ir frek ari upp lýs ing um og áliti. 
Bæj ar ráð óskaði eft ir skýrslu frá 
end ur skoð un ar fyr ir tæki um við
skipt in. Skýrsla þess kom í byrj
un júní og skömmu síð ar er hún 
lögð fram í bæj ar ráði og rædd 
þar. Þá ver andi bæj ar stjóri, Gunn
ar Birg is son, vék af fundi og tók 
ekki þátt í um ræð um. Sama dag 
birt ist grein eft ir hann í Morg un
blað inu þar sem hann fjall ar um 
skýrsl una og ger ir at huga semd ir 
við hana í sex lið um. Dag inn eft ir 
birt um við svar við grein bæj ar
stjór ans í sama blaði. Sú grein er 
grund völl ur að því meið yrða máli 
sem um ræð ir. 

Vor um að sinna eft ir lits
hlut verki okk ar

Bæj ar stjór inn sat ekki fundi þar 
sem þessi mál voru rædd vegna 
van hæf is en skrif aði á sama tíma 
grein um mál ið sem bæj ar stjóri. 
Þar komu fram full yrð ing ar sem 
ork uðu tví mæl is. Við svöruð um 
grein hans og sinnt um þannig 
skyldu okk ar sem bæj ar full trú ar 
að upp lýsa bæj ar búa um mál ið. 
Þátt taka bæj ar stjór ans í þess ari 
um ræðu ork ar hins veg ar tví mæl
is vegna ótví ræðra hags muna
tengsla. Það var skylda okk ar að 
svara grein inni og halda þeim 
upp lýs ing um um mál ið sem við 
töld um réttast ar að al menn ingi. 
Hér aðs dóm ur stað fest ir þetta 
en þar seg ir: ,,Eins og áður sagði 
vörð uðu fram an greind um mæli 
stefndu fyrst og fremst stjórn
sýslu hætti hjá Kópa vogs bæ og 

voru stefndu að sinna eft ir lits hlut
verki sínu sem bæj ar full trú ar.” 

Ein stak ling ar og starfs menn 
varð ir fyr ir máls kostn aði  
ekki bæj ar full trú ar

Í heim il is trygg ing um okk ar er 
svoköll uð málsvarn ar trygg ing. 
Trygg ing ar fé lög okk ar höfn uðu 
kröfu okk ar um greiðslu málsvarn
ar kostn að ar á þeirri for sendu að 
um rædd trygg ing næði ein ung
is yfir rekst ur einka mála en mál
sókn in á hend ur okk ar væri vegna 
starfa okk ar sem bæj ar full trú ar í 
Kópa vogi. Al menn ur borg ari sem 
hefði tjáð sig um um rædd við
skipti á sama hátt og við hefði feng
ið málsvörn ina greidda. Að sama 
skapi hefði Kópa vogs bær greitt 
máls kostn að okk ar ef við hefð um 
sem al menn ir starfs menn bæj ar ins 
tjáð okk ur í mál inu. Eft ir sitja kjörn
ir full trú ar í bæj ar stjórn en þeir 
eru þeir einu sem ekki hafa bak
trygg ingu verði þeir lög sótt ir fyr ir 
það sem telst hluti af starf skyld um 
þeirra. 

Bæj ar rit ari hef ur kann að laga leg
an grund völl fyr ir því að bæj ar sjóð
ur beri máls kostn að í til fell um sem 
þess um. Laga stofn un Há skól ans og 
lög fræð ing ar Sam bands ís lenskra 
sveit ar fé laga telja að ekk ert komi 
í veg fyr ir það. Laga stofn un tel ur 
að vísu að það geti ver ið for dæm
is gef andi og bæj ar bú ar geti sótt 
máls kostn að í bæj ar sjóð, en þá 
gleym ist sú mik il væga stað reynd 
að al menn ir borg ar ar geta tryggt 
sig fyr ir mál sókn sem kjörn ir full
trú ar geta ekki. Um boðs mað ur 
Al þing is hef ur fellt úr skurð í svip
uðu máli. Nið ur staða hans var sú 
að sveit ar stjórn bar að greiða eðli
leg an kostn að vegna mál sókn ar
inn ar og vís aði m.a. í þá al mennu 

reglu að starfs menn stjórn sýsl unn
ar beri ekki per sónu lega ábyrgð á 
þeim út gjöld um sem af starf sem
inni kann að leiða ef hann hef ur í 
henni að eins far ið eft ir þeim lög
um, regl um eða fyr ir skip un um sem 
við eiga. Það sveit ar fé lag greiddi 
all an máls kostn að skóla nefnd ar
mann anna í kjöl far úr skurð ar ins.

Þögg un í lýð ræð is legri 
um ræðu

Í því máli sem hér um ræð ir hef
ur ver ið þagg að nið ur í bæj ar full
trú un um. Með an þeir hafa mál ið 
yfir sér geta þeir ekki tjáð sig um 
það op in ber lega. Það er óá sætt an
legt að tján ing ar frelsi bæj ar full trúa 
sé þrengt svo að þeim sé ómögu
legt að gera at huga semd ir um 
stjórn sýslu hætti bæj ar ins. Þurfi 
þeir að bera máls kostn að í til fell um 
sem þess um haml ar það þátt töku 
þeirra í lýð ræð is legri op in berri 
um ræðu, vit andi vits að ein tak ling
ar út í bæ geta stefnt þeim og att 
út í háan máls kostn að án mik ils 
til efn is. Þetta snýst ekki að eins um 
okk ur þrjú held ur mik il vægi þess 
að kjörn ir full trú ar í sveit ar stjórn
um geti óhindr að tjáð sig inn an 
ramma tján ing ar frels is án þess að 
eiga á hættu að bera af því kostn
að. Það virð ist nefni lega vera hægt 
að draga fólk fyr ir dóm stóla fyr ir 
býsna litl ar sak ir. Komi til þess að 
Hæsti rétt ur snúi hér aðs dómi við 
er ljóst að við höf um far ið út fyr ir 
þann ramma sem lög in setja okk ur 
í op in berri um ræðu og þá að sjálf
sögðu ber um við sjálf all an kostn
að af mál inu. Um leið er kom in upp 
mjög al var leg staða sem kall ar á 
end ur skoð un á starfs um hverfi kjör
inna full trúa í sveit ar stjórn um. 

Guð ríð ur Arn ar dótt ir
Haf steinn Karls son

Ár mann Kr. 
Ólafs son

Nýrra leið er þörf til að bæta 
þjón ustu sund laug anna

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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 fyrir heimili og fyrirtæki

Borgarbókasafn Reykjavíkur 
Tryggvagötu 15, sími 411 6100 
www.artotek.is

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.

Það er auðvelt að eignast góða myndlist

Þann 31. mars sl. hélt úti bú 
Lands bank ans í Hamra borg 
há deg is verð ar fund fyr ir fyr ir
tæki. Tæp lega 150 for svars
menn fyr ir tækja sem eru í við
skipt um við úti bú ið mættu á Hil
ton Nor dica Reykja vík í há deg
inu, hlust uðu á fróð lega fyr ir
lestra frá sér fræð ing um bank
ans og snæddu há deg is verð.

Yngvi Óð inn Guð munds son, 
úti bús stjóri, bauð gesti vel komna 
og kynnti dag skrá fund ar ins. 
Dan í el Svav ars son, for stöðu
mað ur Hag fræði deild ar, ræddi 
um þró un og horf ur í efna hags
mál um á næstu miss er um, m.a. 
verð bólgu horf ur, at vinnu leysi og 
þró un vaxta. Kjart an Ó. Niel sen, 
sér fræð ing ur í við skipta lausn um, 
fór yfir þjón ustu bank ans með 
áherslu á þarf ir minni og með
al stórra fyr ir tækja. Í lok in sagði 
Gyða Gunn ars dótt ir, sér fræð ing
ur í korta lausn um, frá því hvern ig 
korta lausn ir geta gert inn kaup 
ein fald ari og spar að við um sýslu 
reikn inga. 

Lands bank inn hef ur far ið í 
gegn um mikl ar skipu lags breyt
ing ar á síð ustu miss er um og 
mun breyt ast og efl ast enn frek
ar í takt við nýja stefnu bank ans 
sem var kynnt í októ ber síð ast lið
inn. Yngvi seg ir að við skipta vin
ir bank ans hafi lýst ánægju með 
það fram tak bank ans að birta 
lista yfir þær að gerð ir sem bank

inn ætl ar að hrinda í fram kvæmd 
á fyrstu sex mán uð um árs ins, í 
sam ræmi við nýja stefnu og fram
tíð ar sýn.

„Við finn um að við skipta vin
ir úti bús ins eru ánægð ir með 
fram tak bank ans og starfs fólk 
okk ar er með vit að um að mark
mið ið með þessu er að efla þjón
ustu við við skipta vini. Úti bú ið 
í Hamra borg er eitt af stærstu 
úti bú um bank ans, enda er það 
vel stað sett uppi á brúnni í 
Hamra borg, mið svæð is á höf uð
borg ar svæð inu. Hér starfar fólk 

með mikla reynslu og við kapp
kost um að veita bæði fyr ir tækj
um og ein stak ling um víð tæka og 
fag lega þjón ustu,“ sagði Yngvi. 
„Ég er þakk lát ur öll um þeim for
svars mönn um fyr ir tækja sem 
gáfu sér tíma til að sitja há deg is
fund inn með okk ur og ég finn að 
það er al menn ánægja með fund
inn. Mark mið ið var að efla tengsl 
minni og með al stórra fyr ir tækja 
við úti bú ið og starfs menn þess 
og tel ég að það hafi tek ist vel 
með þess um fundi.“

Vel sótt ur fyr ir tækja fund ur 
Lands bank ans í Hamra borg

HlustaðafathygliáeitterindannaáhádegisfundiLandsbankans.

Þriðju vetr ar leik ar árs ins hjá 
hesta manna fé lag inu Gusti í Kópa
vogi fóru fram á keppn is vell in um 
laug ar dag inn 26.mars sl. Í polla
flokki urðu sig ur sælust Vict or Örn 
Vict ors son á Grána frá Bjarna stöð
um, grár 26 vetra; Hulda Mar ía 
Svein björns son á Breka frá Húsa
vík, grár 12 vetra og Skorri Hrafn 
Rafn ars son á Emblu frá Stóra
Hofi, brún 10 vetra.

Í barna flokki voru það Krist
ín Her manns dótt ir á Viði frá frá 
Reyn is vatni, bleik ál l ótt ur 16 vetra; 
Gunn ar Rafn ars son á Hyll ing frá 
Kópa vogi, rauð ur 11 vetra og Vict
or Örn Vict ors son á Grána frá 
Bjarna stöð um, grár 26 vetra.

Í ung linga flokki Her borg Vera 
Leifs dótt ir á Við ey frá Hest heim
um, rauð 8 vetra; Hjálm ar Ingi 
Kjart ans son á Glóa frá Valla nesi, 
rauð gló fext ur 10 vetra; Valdi mar 
Sig urðs son á Ber serk frá Breiða
bóls stað, jarp ur 8 vetra og Elín Rós 
Hauks dótt ir á Hörpu frá Enni, brún 
6 vetra.

Í flokki ung menna voru sig
ur sælust Hel ena Rík ey Leifs dótt
ir á Jökli frá Hólkoti, grár 8 vetra; 

Hafrún Ósk Agn ars dótt ir á Gjólu 
frá Grenj um, brún 11 vetra; Anna 
Dís Reyn is dótt ir á Merkúr frá Sval
barði, jarp ur 10 vetra og Stein unn 
Reyn is dótt ir á Mónu Gauta vík, 
bleikbl. 8 vetra.

Í flokki heldri manna og kvenna 
voru það Sig urð ur E.L. Guð munds
son á Flygli frá Bjarn ar nesi, rauð
bles ótt ur 7 vetra og Vict or Ágústs
son á Keðju frá Bjarn ar nes strönd
um, rauð 6 vetra. Í flokki kvenna 
2 voru það Ragna Em ils dótt ir á 
Gammi frá Kálf holti, brúnn 13 vetra 
og Jenny Jo hans son á Eldi frá Litlu 
Tungu 2, rauð ur 15 vetra. Í Opn
um flokki Mar ía Greeve á Söru frá 
Álf hól um, brún 6 vetra; Har ald ur 
Gunn ars son á Hlekk frá Bjarn ar
nesi, jarp ur 6 vetra; Rafn Rafn ars
son á Hrók frá Stekkj ar dal, jarp ur 
8 vetra; Svein björn Svein björns son 
á Baugi frá Blesa stöð um, rauð ur 5 
vetra og Bjarn leif ur Smári Bjarn
leifs son á Sæ dísi frá Grá steini, brún 
7 vetra.

Hesta menn í Kópa vogi búa nú 
sig af keppi und ir þátt töku á Lands
móti hesta manna í sum ar á Vind
heima mel um í Skaga firði.

Mik il þátt taka á 
Vetr ar leik um Gusts

Viðurkenningar veittar í pollaflokki, en þar var ekki um sætaröðun
aðræða.F.v.:SkorriHrafnRafnarsson,HuldaMaríaSveinbjörnsdóttir
ogVictorÖrnVictorsson.

Stjórn SAM LEIKS, sam taka 
for eldra barna í leik skól um 
Kópa vogs, hef ur mót mælt harð
lega hvern ig stað ið var að upp
sögn þjón ustu samn ings Kópa
vogs bæj ar við Leik skól ann 
Kjarr ið. Stjórn in mót mælti ein
nig að leik skóla stjór um sé falið 
að ná fram 7 millj óna króna 
sparn aði sem vant ar upp á hag
ræð ing ar kröfu sam kvæmt fjár
hags á ætl un bæj ar ins.

Bæj ar ráð Kópa vogs sam þykkti 
upp sögn þjón ustu samn ings við 
Kjarr ið, og kröfu um enn frek ari 
nið ur skurð á leik skól um bæj ar

ins en orð ið er, á fundi 10. mars 
síð ast lið inn. Vinnu brögð bæj ar
ráðs í þessu máli eru ekki með 
þeim hætti sem stjórn SAM LEIKS 
hugn ast. Skort ur á sam ráði og 
ófull nægj andi upp lýs inga gjöf 
veld ur óör yggi jafnt með al starfs
fólks leik skóla Kópa vogs bæj ar 
og for eldra barna á leik skól um. 
Hjá því er auð velt að kom ast.

Stjórn SAM LEIKS skor ar á bæj
ar ráð Kópa vogs að temja sér 
vand aðri vinnu brögð í fram tíð
inni og hafa sam ráð við og bæta 
upp lýs inga gjöf til for eldra og 
leik skóla starfs fólks.

Stjórn Sam leiks harm ar lít ið 
sam ráð um fram tíð leik skól anna
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Sam kór Kópa vogs og Kór 
Mennta skól ans við Sund í sam
vinnu við kenn ara og lengra 
komna nem end ur úr tón list ar
skól um á höf uð borg ar svæð inu 
efna til tón leika í Lang holts
kirkju dag ana 17. og 18. apr íl 
næst kom andi. 

Flutt verð ur verk ið Stabat 
Ma t er eft ir Karl Jenk ins. Ein
söngv ar ar verða þær Val gerð ur 
Guðna dótt ir (mezzó sópr an) og 
Ágústa Eva Er lends dótt ir (vocal
ist). Hjör leif ur Vals son verm ir 
sæti konsert meist ara og stjórn
andi á tón leik un um verð ur Björn 
Thoraren sen. Kór arn ir tveir hafa 
inn an sinna raða yfir 100 söngv
ara og sin fón íu hljóm sveit in úr 
skól un um þrem ur verð ur skip uð 
um 60 hljóð færa leik ur um, blöndu 
af kenn ur um og lengra komn um 
tón list ar nem um. Þetta verða því 
sann kall að ir stór tón leik ar sem án 
efa verða mjög áhuga verð ir og 
skemmti leg ir.

Þetta er í þriðja sinn á jafn
mörg um árum sem Sam kór Kópa
vogs í sam vinnu við aðra tón list
ar flytj end ur frum flyt ur stórt kór
verk eft ir Karl Jenk ins. Í fyrra var 
það ,,Vopn aði mað ur inn: Frið ar
messa” og árið þar áður ,,Requi
em/Sálu messa.” Þetta er hins veg
ar í fyrsta sinn sem kór inn held ur 
tón leika í Lang holts kirkju.

Stabat Ma t er út legg ur þjóð
skáld ið Matth í as Jochums son 
„Stóð við kross inn mær in mæra“ 
í róm aðri þýð ingu sinni á þess

um 13 ald ar kirkju texta. Verk ið 
fjall ar um þján ingu Mar íu meyj
ar, móð ur Krists, er hún fylgist 
með kross fest ingu og dauða 
son ar síns. Í gegn um tíð ina hafa 
fjöl mörg tón skáld spreytt sig á 
þess um texta, má þar helst nefna 
Pergo lesi, Haydn, Ross ini og 
Dvo?ák. Út gáfa Karls Jenk ins er 
ein af þeim lengri og tek ur rúm an 
klukku tíma í flutn ingi. Að venju 
flétt ar Jenk ins ýms um ut an að
kom andi text um inn í verk ið og 
er þar m.a. að finna brot úr hinu 
ævaforna Gil ga mesh sagna ljóði, 
ljóð eft ir pers neska 13. ald ar 
skáld ið Rumi, og 14. ald ar sálm
inn Ave ver um corpus. Einn kafli 
verks ins er Harm ljóð við texta 
Carol Benn et, eig in konu tón

skálds ins, og flutt ur af Val gerði 
Guðna dótt ur.

Í tón list inni gæt ir víða aust
rænna áhrifa, jafnt í tón máli 
og í hljóð færa vali í fjöl skip uðu 
slag verki og notk un hins aust
urevr ópska blást urs hljóð fær
is duduk, sem og í ar ab ísk um 
söngspuna sem flutt ur verð ur af 
Ágústu Evu Er lends dótt ur. Eins 
og efni text ans gef ur til efni til er 
Stabat Ma t er eft ir Karl Jenk ins 
lengst af hæg ferð ugt og íhug ult 
tón verk en um leið afar áhrifa
ríkt og rís á nokkrum stöð um 
upp úr hin um hæg láta harmi 
þar sem radd ir, streng ir, lúðr ar, 
trumb ur og málm gjöll eru þan in 
til hins ýtrasta svo und ir tek ur í 
fjöll un um!

Stabat Ma t er eft ir Karl Jenk ins 
í Lang holts kirkju

SamkórKópavogs:

SamkórKópavogsfyrirutanLindakirkjumeðKópavogsbæíbaksýn.

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 safnaðar-
heimili Hjallakirkju, efri hæð. Bingóið hefst kl. 19.30 (ath. breytta tí-

masetningu) 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!

Páskar í Hjallakirkju

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.

“Frá SkírDegi til PáSkASólAr” 

trúarlegt ferðalag í helgihaldi Digraneskirkju

Örvi starfs þjálf un á Kópa vogs
braut 110 í Kópa vogi er ein þeirra 
starfs stöðva, sem veit ir fötl uð um 
ein stak ling um þjón ustu, og flutt
ust frá rík inu til Kópa vogs bæj ar 
um síð ustu ára mót. Þar fer fram 
starfs próf un og starfs þjálf un fyr ir 
ein stak linga með skerta vinnu
getu svo þeir eigi auð veld ara með 
að fóta sig í at vinnu á al menn um 
vinnu mark aði að lok inni þjálf un. 

Starf semi starfs þjálf un ar stað ar
ins Örva er tví þætt. Ann ars veg ar 
stend ur fötl uð um ein stak ling um til 
boða starfs próf un og starfs þjálf un. 
Mark mið þessa hluta starf sem inn
ar er að sem flest ir geti átt þess 
kost að starfa á al menn um vinnu
mark aði að lok inni próf un og þjálf
un í Örva. Þessi þátt ur starf sem
inn ar grein ir Örva frá öðr um vinnu
stöð um fyr ir fatl aða.

Hins veg ar veit ir Örvi fyr ir tækj
um á al menn um mark aði víð tæka 
þjón ustu. Bæði er um að ræða 
margs kon ar pökk un ar og sam setn
ing ar þjón ustu og einnig eru fram
leidd ar um búð ir úr plast filmu allt 
eft ir ósk um hvers við skipta vin ar. 
Örvi fram leið ir og einnota plast
svunt ur sem eru, að mati þeirra 
sem þær nota, mun betri en þær 
svunt ur sem flutt ar eru til lands ins.

Mark mið Örva í þjón ustu við fyr
ir tæki og aðra við skipta vini er að 
veita þjón ustu sem er betri en við
skipta vin ur inn reikn ar með. Galla
laus vara af greidd á rétt um tíma er 
meg in vinnu regla Örva.

 Hjá Örva er einnig fyr ir tækj um 
veitt margs kon ar þjón usta. For
stöðu mað ur er Krist ján Valdi mars
son.

Örvi í Kópa vogi veit ir 
fötl uð um þjón ustu

PlastöskjurunnarhjáÖrva.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Í Einni krónu og Fall inni spýtu fram 
eft ir öllu á fal leg um sum ar kvöld um

Ég, Þóra Arn órs dótt ir, fædd
ist í Reykja vík þann 18. febr ú
ar 1975, en var skömmu síð ar 
bor in yfir þrösk uld inn á Hraun
braut 14, þar sem ég bjó næstu 
20 árin. Þar voru fyr ir bræð ur 
mín ir fjór ir; Ari, Kjart an, Auð
unn og Hrafn. Sjálf var ég lát
in heita Þóra og hef alltaf ver ið 
nokk uð sátt við það. For eldr ar 
mín ir, Nína Sæ unn Sveins dótt ir 
og Arn ór Hanni bals son, höfðu 
fest kaup á fok heldri efri hæð
inni þar í kring um 1970. Mamma 
býr þar enn og krakk arn ir mín
ir vita ekk ert betra en að fá að 
hanga heima hjá ömmu Nínu og 
róta í gamla dót inu okk ar. Okk
ur systkin un um finnst reynd ar 
ekk ert leið in legt að geta kom ið 
sam an á æsku heim il inu. Það er 
oft fullt hús á sunnu dög um þar 
sem pönnu köku stafl arn ir hverfa 
á ógn ar hraða!

Það var gam an að al ast upp 
í vest ur bæn um í Kópa vogi, allt 
fullt af krökk um í hverf inu. Syst ir 
henn ar mömmu bjó og býr enn á 
Kárs nes braut inni, bara stein snar 
frá okk ur og við frændsystk in in 
átta eydd um löng um stund um 
sam an. 

Það var líka hóp ur krakka í 
næstu hús um á líku reki og það 
voru oft tutt ugu manns í Einni 
krónu og Fall inni spýtu fram eft ir 
öllu á fal leg um sum ar kvöld um. 
Ég man varla til þess að nokk ur 
hafi ver ið kall að ur inn að sofa, við 
feng um bara að leika laus um hala 
þar til þreyt an bug aði. Hóp ur inn 
sem bjó í hús um núm er 10, 12 og 
14 gerði líka kofa bak við núm er 
tíu sem hét Litla skjól og þar voru 
sett ar upp sýn ing ar af öllu tagi. 
Það er mik il synd að ekki skuli 
vera til ljós mynd ir frá þeim!

Stærsta tombóla sem 
sög ur fara af

Við héld um líka stærstu tom
bólu sem hald in hef ur ver ið á 
þess um slóð um, lík lega árið 1985. 
Gústa og Óli á núm er tólf leyfðu 
okk ur að leggja und ir okk ur bíl
skúr inn sinn, und ir bún ing ur stóð 
vik um sam an og ágóð inn varð 
tölu verð ur eins og sjá má á með
fylgj andi mynd. Við löbbuð um 
svo með féð í um slagi og af hent

um Kópa vogs hæl inu. For stöðu
kon an varð svo upp num in að hún 
keyrði með okk ur beina leið á 
Mogg ann að láta mynda okk ur.

Heimt aði að byrja í skóla 
fimm ára

Ég heimt aði að fá að byrja í 
skóla fimm ára og fékk það í gegn 
að setj ast á skóla bekk í Kárs nes
skóla haust ið 1980. Það var nú 
barasta ljóm andi fínt, ár gang ur inn 
stór, meira en sex tíu krakk ar. Ég 
held líka að ég hafi æft eða mætt 
á fundi hjá nær öll um tóm stunda
fé lög um í bæn um – var í fót bolta, 
hand bolta, frjáls um, sundi, í reið
skóla hjá Gusti, og svo í Tón list ar
skól an um, skát un um, KFUK, Ung
linga leik hús inu– að ógleymd um 
kórn um hjá Tótu sem öll sæmi leg 
börn sungu með.

Þeg ar ég kláraði Þing hóls skóla 
ákvað ég hins veg ar að fara í MH, 
en ekki MK, því í tíu ár hafði ég 
feng ið að heyra: ,,Já, þú ert syst
ir ÞEIRRA, bræð ur þín ir fengu 
alltaf tíu í öllu og voru aldrei með 
vesen...” Ekki það að ég hefði 
knýj andi þörf fyr ir að vera með 
vesen, en það var ágætt að kanna 
nýj ar slóð ir.

Ég flutti tví tug nið ur í bæ og 
bý núna í Hafn ar firð in um. Mað
ur inn minn, Svav ar Hall dórs son, 
er al inn þar upp, en við gæt um 
al veg hugs að okk ur að færa okk ur 
yfir á mín ar heima slóð ir. Það er 
skemmti legt að sjá hversu mörg 
skóla systk in in úr Kárs nes skóla 
eru flutt ,,heim” aft ur og hverf
ið er að end ur nýj ast hægt og 
bít andi. Ræt urn ar eru nefni lega 
merki lega sterk ar, þótt þeir sem 
ekki þekkja til haldi að það sé fátt 
sem sam ein ar Kópa vogs búa. Bær
inn er að vísu ger breytt ur, þeg ar 
Vest ur bæ ing ar og Aust ur bæ ing ar 
tók ust á í reip togi á Vall ar gerð is
velli á 17. júní þeg ar ég var lít il var 
nokk uð jafnt í lið um. Síð an hafa 
Aust ur bæ ing arn ir marg fald ast 
að tölu en við Vest ur bæ ing arn ir 
stað ið í stað og fækk að ef eitt hvað 
er. Mig grun ar líka að þeir sem 
búa í Kór um, Söl um og Þing um 
séu lít ið að velta fyr ir sér hvað
an úr bæn um menn eru og dytti 
varla í hug að lumbra á Vest ur bæ
ingi fyr ir það eitt að búa vest an 
við gjá, eins og tíðk að ist í blóð ug
um slags mál um í Kirkju holt inu í 
gamla daga.

Íslandsmeistari með 3. flokki Breiðabliks sumarið 1985, eða ’86? Ég er þriðja frá vinstri í efri röð.
Spurningumaðhysjastuttbuxurnarbaraallaleiðuppíhandarkrika!?

Þóra Arn órs dótt ir fréttamaður rifjar upp bernsku sína í Kópavogi:

ÞóraArnórsdóttir.

ÆskuheimiliðHraunbraut14einhverntímanná9.áratugnum.

ViðKristínGróaánúmertíuogSiggaánúmertólfmeðhlutaágóðansaftombólunnifrægu.

MeðHelguSifbestuvinkonuáleiðheimúrunglingavinnunnisum
arið1988.ErumáhorninuþarsemSalurinnernúna.



F e r m  i n g 
ar eru hafn
ar í  sum um 
k i r k j  u m  o g 
eru framund
an í öðr um, 
m.a. í Digra
n e s  k i r k j u . 
Sr .  Magn  ús 
Björn Björns
son, prest ur 
í  D i gr a  ne s 
k i r k j u ,  v a r 
spurð ur hvað fælist í ferm ingu, 
hvað væri ferm ing.

,,Ferm ing þýð ir stað fest ing á 
skírn inni. Í ferm ing unni stað fest ir 
ferm ing ar barn ið skuld bind ingu 
for eldra og guð feðgina í skírn
ar at höfn inni. En á und an hef ur 
ferm ing ar barn ið sótt ferm ing ar
fræðslu kirkj unn ar. Í skírn inni 
færðu for eldr arn ir barn ið Guði. 
Það var merkt krossi á enni og 
brjóst, vatni aus ið í nafni Guðs 
föð ur, son ar og heilags anda, um 
leið og nafn þess var nefnt, oft í 
fyrsta sinn. Í skírn inni tók Guð við 
því sem barni sínu, en um leið var 
það tek ið í kirkj una og sam fé lag 
trú aðra.

Skírn ar vott arn ir, guð feðgin
in, tók ust það hlut verk á hend ur 
að biðja fyr ir barn inu og styðja 
for eld rana í hinu kristna upp eld
is hlut verki. Hlut verk allra for
eldra er að ala upp börn in sín. 
Kristn ir for eldr ar, sem láta skíra 
börn in sín, ala þau upp í krist
inni trú. Þau kenna þeim bæn ir 
og ala þau upp í guðsótta og góð
um sið um. All an tím ann er styð ur 
kirkj an þau með sunnu daga skóla 
og barna starfi, og fræðslu deild 
kirkj unn ar gef ur út efni s.s. barna
bibl í ur og bæna bæk ur. Ný lega gaf 
Linda kirkja út sunndaga skóla efni 
á DVD.”

Ferm ing ar fræðsl an
,,Svo kem ur að ferm ing ar ár inu 

í 8. bekk. Ferm ing ar fræðsl an er 
skírn ar fræðsla. Hún er snið in að 
aldri og þroska ferm ing ar barns
ins. Í henni er ferm ing ar barn ið 
frætt um inni hald trú ar inn ar, sið
fræði og trú ar líf krist ins manns. 
Mess ur og bæna stund ir eru hluti 
af ferm ing ar fræðsl unni. Eft ir að 

hafa geng ið til spurn inga, eins 
og það hét í gamla daga, heil
an vet ur, er sjálf sagt að halda 
há tíð þeg ar barn ið er fermt. Það 
er mik il vinna sem ligg ur á bak 
við ferm ing ar fræðslu heil an vet
ur. Þau eiga því góða veislu og 
gjaf ir skild ar á ferm ing ar dag inn. 
Ferm ing ar börn eru á við kvæm
um aldri, en þau eru vel upp lýst. 
Þau vita vel um mun inn á sjálf um 

sér og þeim sem ferm ast á ann an 
hátt eða ferm ast ekki. Þau vita að 
þau eru að játa kristna trú með 
því að ferm ast, stað festa skírn ina. 
Ég óska ferm ing ar börn um í Kópa
vogi inni lega til ham ingju með 
ferm ing una sína. Guð blessi þau 
og fjöl skyld ur þeirra.”

Sr. Magn ús Björn Björns son
prest ur í Digra nes kirkju
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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.

Reglubundinn 
sparnaður

Landsbankinn 410 4000landsbankinn.is

Sel skapn um illa við íþrótt ir
Þann 24. mars sl. apr íl skip aði 

bæj ar ráð sviðs stjóra stjórn sýslu
sviðs, mennta sviðs og um hverf is
sviðs í við ræðu nefnd um rekstr ar 
og þjón ustu samn inga við íþrótta
fé lög bæj ar ins.  Það er óhætt að 
segja að það var tími til kom inn. 
Það hef ur ver ið vand ræða leg ur 
mis skiln ing ur milli íþrótta fé lag
anna í bæn um og hins nýja meiri
hluta eða ,,Sel skaps ins,” eins og 
þau kjósa að kalla sig. Engu að 
síð ur er batn andi mönn um best 
að lifa. Eini gall inn við að skipa 
emb ætt is menn er það ein kenni 
Sel skaps ins að henda emb ætt is
mönn um bæj ar ins fram fyr ir sig 
og standa í þeirra skjóli og kenna 
þeim um það sem mið ur fer. Von
andi breyt ist það í þess um við
ræð um og út kom unni frá þeim. 
Þess um við ræð um skal verða lok
ið eigi síð ar en 15. maí n.k. eins 
og seg ir í til lögu frá Sel skapn um 
þann 22. mars sl. í bæj ar stjórn. 
Mið að við reynslu þá sem hing
að til hef ur ein kennt Sel skap inn 

verð ur þess um tíma mörk um ekki 
náð.

Það hafa til þessa ver ið vís
bend ing ar á lofti um að Sel skapn
um sé ekk ert sér stak lega hlýtt 
til íþrótta fé lag anna í bæn um. 
Síð asta haust voru t.d. íþrótta
fé lög in til bú in með sam komu lag 
um hverfa skipt ingu á bæn um 
og hug mynd ir um að þjón usta 
bæj ar búa út frá skóla hverf um 
varð andi knatt spyrnu.  Sel skap
ur inn ákvað að gera ekk ert með 
þetta sam komu lag, en ætl aði að 
skoða þetta bet ur. Síð an þá hef ur 
ná kvæm lega ekk ert gerst. Hraði 
snigils ins ein kenn ir Sel skap inn 
í þessu máli eins og flestu öðru 
sem að þeim snýr, að minns
ta kosti allt fram til þessa. Þau 
hafa ein beitt sér að því að horfa 
í bak sýn is speg il inn og velta fyr ir 
sér hvað hefði bet ur mátt fara, 
í stað þess að taka til óspilltra 
mál anna og hefj ast handa við þau 
brýnu verk efni sem bíða þeirra. 
Þau virð ast ekki gera sér grein 

fyr ir því að 
kjör tíma bil ið 
er að eins 4 ár 
og nú þeg ar er 
næst um eitt 
ár síð an þau 
komu sam an 
í þess um Sel
skap.

Þrá t t  f y r 
ir það sem á 
und an er sagt 
bind ég von ir 
og vænt ing ar við að þess ar við
ræð ur. Því þess ir emb ætt is menn 
sem eru í nefnd inni þekkja vel til 
hvors ann ars og til íþrótta fé lag
anna og það góða starfs sem þau 
eru að skila.  Það er því mín trú 
að bak sýn is speg ill inn og snigil inn 
verði eft ir sem áður í Sel skapn um 
en fari ekki með emb ætt is mönn
un um inn í við ræðu nefnd ina.

Ómar Stef áns son
bæj ar full trúi 
Fram sókn ar flokks ins

Ómar
Stefánsson.

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

Hvað er ferm ing?

S r .  M a g n ú s
BjörnBjörnsson.

25 % Afsláttur
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ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Íþróttastarfermjögmikilvægurþátturíuppeldi
þúsunda barna og unglinga í Kópavogi og stór
þáttur í lífimargra fjölskyldna íbæjarfélaginu. Í
Kópavogieraðfinnasterkustuíþróttafélöglands
ins sembyggðhafaveriðupp íöflugu samstarfi
við bæjaryfirvöld undanfarna áratugi. Þau fjár
framlög sem bæjaryfirvöld leggja félögunum til
áhverjuári er að langmestu leyti greiðslur sem
félöginþiggjafyriraðrekaíþróttamannvirki

í stað þess að bær inn reki þau með sínu starfs
fólki. Allt starf allra stjórn ar, nefnd ar, um sjón ar
manna og for eldra er unn ið í sjálf boða vinnu og er 
sú vinna tal in í tug þús und um klukku stunda ár lega 
í hverju fé lagi og er hún mik il væg asti horn steinn
inn að þeirra starfi. Það er samt sem áður þannig 
að ekki er hægt að leggja dag leg an rekst ur íþrótta
fé laga sem hafa þús und ir iðk enda al far ið í hend ur 
sjálf boða liða. Fé lög in hafa því reitt sig á frá bæra 
starfs menn sína sem leggja sig fram um að þjón usta 
iðk end ur, þjálf ara og for eldra.

Stóru íþrótta fé lög in í Kópa vogi, Gerpla, HK og 
Breiða blik, hafa í vet ur átt í við ræð um við bæj ar
yf ir völd í Kópa vogi um fram lög til fé lag anna árið 
2011. Strax var ljóst að nið ur skurð ar var þörf vegna 
þreng inga í fjár mál umbæj ar fé lags ins. Íþrótta fé lög
in gengu sam eig in lega til við ræðna, en það hafa 
þau aldrei gert áður.  Með því vildu fé lög in ein
falda að komu sína að fjár hags á ætl un ar gerð inni og 
auka þannig lík ur á því að unnt yrði að mæta nið ur
skurðar á form um. Töldu þau sig hafa náð ásætt an
legri nið ur stöðu í lok við ræðna í des em ber síð ast
liðn um.

Skemmst er frá því að segja að mik il óá nægja 
rík ir inn an íþrótta fé lag anna nú þeg ar kom ið hef ur 
í ljós hversu mik ið Kópa vogs bær hyggst draga úr 
fjár fram lög um til íþrótta fé lag anna á yf ir stand andi 
ári. Óá nægj an stafar fyrst og fremst af því að fé lög
in telja að það sam komu lag sem að il ar gerðu með 
sér í des em ber síð ast liðn um hafi ver ið rang túlk að 
af bæj ar fé lag inu. Kópa vogs bær boð ar nú  nið ur
skurð til fé lag anna upp á 26 millj ón ir króna, eða um 

21%, í stað þeirra 16 millj óna króna sem að il ar urðu 
ásátt ir um. Við þetta vilja fé lög in ekki una og hafa 
nú sent er indi til Kópa vogs bæj ar þar sem beð ið er 
um leið rétt ingu. Aug ljóst er að mati fé lag anna að 
21% nið ur skurð ur á fram lög um mun vega al var lega 
að  starfs grund velli þeirra . Fé lög in hafa ekki burði 
til að taka slík ar skerð ing ar á sig og hætt an er sú að 
þeim verði að velta yfir á iðk end ur og fjöl skyld ur 
þeirra. Fé lög in þrjú gera líka al var leg ar at huga semd
ir við vinnu brögð starfs manna bæj ar ins við gerð 
sam komu lags ins, samn inga gerð ina og í kjöl far þess. 
Þess ari óá nægju hef ur nú ver ið kom ið á fram færi í 
bréfi til bæj ar ráðs Kópa vogs. Þá hef ur bæj ar ráði líka 
ver ið sent er indi þar sem ráð inu er bent á vill andi 
bók un meiri hluta ráðs ins í tengsl um við fram lög til 
íþrótta fé lag anna.

Virðingarfyllst,
JónFinnbogason,formaðurGerplu
OrriHlöðversson,formaðurBreiðabliks
SigurjónSigurðsson,formaðurHK

ÍþróttafélöginíKópavogiósáttviðniður
stöðufjárhagsáætlunarKópavogsbæjar2011

Þemavikavar í Lindaskóla í síðustuviku.Yfir
skriftþemadagaþettaáriðvar„Ævintýri“oghafa
nemendur sýntog sannaðaðþeimerekkert að
vanbúnaðiþegarkemuraðsköpunargleðiogdrif
krafti.

Ris ið hafa heilu hús in, stór kost leg ar mynd ir ver ið 
hann að ar, bak að ar æv in týramúff ur, fígúr ur bún ar 
til úr leir, leik rit fæðst, búin til æv in týra spil, litli ljóti 
and ar ung inn feng ið nýtt líf, drauga hús hann að sem 
og margt margt ann að æv in týra legt. Í lok vik unn ar 
var fjöl skyldu skemmt un þar sem að stand end um var 
boð ið að skoða af rakst ur vik unn ar, og það var reglu
lega glæsi leg sjón sem þeim blasti.

Dag skrá var með óhefð bundn um hætti þar sem 
nem end ur í 8.10. bekk voru með söfn un í skól an um 
og rann ágóð inn til hjálp ar starfs í Jap an. Söfn un in 
verð ur með æv in týra leg um hætti þar sem gest
um og gang andi verð ur boð ið upp á ým is legt gegn 
mjög vægu gjaldi s.s. að fljúga á töfra teppi, kaupa 
sér kaffi og  heima bak að ar æv in týramúff ur, og/eða 
æv in týrakar mellu, fá álfa dís ir til að töfra fram góða 
drauma, láta spá fyr ir sér, fá í hár ið hja Pocahont

as, skoða skemmti lega spilagaldra, fara í gegn um 
drauga hús ið óg ur lega, kasta klinki í óska brunn og 
sitt hvað fleira.

Ævintýraheimurskapaðurískólanum

Boðiðvaruppá,,eitruð”epliísamræmiviðævintýrið.

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

Kassaklifur-GPS ratleikir-Bátasiglingar-Vatnaleikir-Frumbyggjastörf

Fyrir stráka og stelpur 8-12 ára - skipt í hópa eftir aldri
Upplýsingar og skráning á netinu - www.ul�jotsvatn.is

“Spennandi útilífsævintýri - �ör og hópe�i”

INNRITUN ER HAFIN - Opið virka daga kl 10-16 - sími 550 9800 - sumarbudir@ul�jotsvatn.is

ÞemavikaíLindaskóla:

Garðlönd 
Kópavogsbær leigir út garðlönd

 til matjurtaræktunar. 
Nánari upplýsingar og umsóknar-

form er að finna á heimasíðu 

Kópavogsbæjar, 

www.kopavogur.is/gardlond 

og í Þjónustuveri í Fannborg 2, 

sími 570-1500.

Garðyrkjustjóri



ÍmarsmánuðifórframÍslands
meistaramótið í kata fullorð
inna í íþróttahúsi Seljaskóla.
Góð þátttaka var á mótinu og
sendu 5 félög keppendur til
leiks. MagnúsKr.Eyjólfssonúr
Breiðablikvarð Íslandsmeistari
í kata karla, en þetta er fyrsti
einstaklingstitill Magnúsar sem
hefuráðurorðiðþrisvarsinnum
Íslandsmeistari íhópkata (2005
2007).

Að auki fékk Heið ar Bene dikts
son brons verð laun í kata karla 
en þetta er fyrsta árið sem Heið
ar má keppa í full orð ins flokki.  
Breiða blik varð einnig Ís lands
meist ari í hóp kata þar sem Birk
ir Ind riða son, Dav íð Freyr Guð
jóns son og Heið ar Bene dikts son 
komu, sáu og sigr uðu, en Dav íð 
og Heið ar eru að keppa á sínu 
fyrsta ári í full orð ins flokki.  Þeir 
fé lag ar eru þeir yngstu í sögu 
kara te til að vinna Ís lands meist
ara tit il í hóp kata full orð inna 16 
og 17 ára.

Breiða blik gekk einnig vel í 
kvenna flokki þar sem Svana 
Katla Þor steins dótt ir fékk silf ur
verð laun og Krist ín Magn ús dótt ir 
brons verð laun, en þess má geta 

að þau öll eru í lands liði Ís lands í 
kata og Magn ús er lands liðs þjálf
ari í kata. Svana, Krist ín og Björg 
Jóns dótt ir fengu svo silf ur verð
laun í hóp kata kvenna.  Þeg ar 

heild ar stig in voru reikn uð kom 
í ljós að Breiða blik varð Ís lands
meist ari fé laga í kata full orð inna 
með 17 stig þar sem næsta fé lag 
fékk 10 stig.

HKléktilúrslitaíbikarkeppni
kvennaíblaki20.marssl.gegn
liðiÞróttarNeskaupstað.

Þrótt ur vann tvær fyrstu hrin
urn ar og stefnu óð fluga í sig ur í 
þeirri þriðju og þar með að sigri í 
bik ar keppn inni. En HK lið ið vakn
aði til lífs ins, vann tvær næstu 
hrin ur og allt stefndi í spenn andi 
úr slita hr inu. Jafnt var á mörg um 
töl um en í lok in tókst Þrótti að 
ná til skil inni tveggja stiga for ystu 
og þar með sigri. HKlið ið var bik
ar meist ari árið 2010 og Ís lands
meist ari sama ár.

Karla lið HK tap aði í und an úr
slit um bik ar keppn inn ar fyr ir 
Stjörn unni sem síð an tap aði fyr ir 
KA í úr slita leikn um.
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Handbolti á stöðugt aukn
um vinsældum að fagna meðal
kvenna,þaðsýniraukinaðsókn
að æfingum hjá íþróttafélögun
um.

Ný lega var hald ið fjöl liða mót 
í hand bolta 5. flokks kvenna í 
KRheim il inu við Frosta skjól. HK 

sendi þang að harð snú ið lið sem 
var að bera ör ugg an sig ur úr být
um gegn Fylki þeg ar kom ið var á 
stað inn.

Þjálf ari þessa harð snúna liðs 
Sig ur jón Björns son, leik mað ur 
meist ara flokks HK. Hann sést í 
bak grunni í rauð um bol.

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

U17ára landsliðkvenna lék
nýlega landsleiki hérlendis í
KópavogiviðKróatíu,Svissog
Spán íundankeppniEM,unnu
Sviss2926, töpuðu fyrirSpáni
2719 og unnu Króatíu 2322
ogvorumjögnærriaðkomast
áframensigurKróatíuáSpáni
í síðasta leikgerðiútumþær
vonir,stelpurnarlentuí3.sæti.

Val inn hef ur ver ið lands liðs
hóp ur U19 ára lands liðs kvenna 
sem fer til Serbíu dag ana 22.
25. apíl til taka þar þátt í und
ankeppni fyr ir EM. Í lið inu eru 
nokkr ir leik menn frá HK, þær 
Gerð ur Ar in bjarn ar, Heiðrún 
Björk Helga dótt ir, Salka Þórð ar
dótt ir og Val gerð ur Ýr Þor steins
dótt ir.

HKtapaðiíæsispennandileik

StigifagnaðmeðtilþrifumhjáHKíúrslitaleiknumgegnÞróttiNes.

FjórarHKleikmenníU19
landsliðikvennaíhandbolta

BreiðablikÍslandsmeistari
félagaíkatafullorðinna

HópurinnásamtHelga Jóhannessyniyfirdómaramótsins. F.v.:Helgi
Jóhannesson,BjörgJónsdóttir,SvanaKatlaÞorsteinsdóttir,BirkirInd
riðason, Heiðar Benediktsson, Magnús Kr. Eyjólfsson, Kristín Magn
úsdóttirogDavíðFreyrGuðjónsson.

MargrétSóleyKristinsdóttir(meðgleraugu)ogFanneySteinarsdótt
iríleikgegnFylkisemsigurvannstí.Þjálfarinn,SigurjónBjörnsson,
séstíbakgrunni.

Fjölliðamótí
5.flokkikvenna

Íslandsmeistaramótið í kraft
lyftingum2011fórframíNjarð
víkímarsmánuðioghlautKraft
lyftingadeild Breiðabliks fjóra
Íslandsmeistara.

Ís lands meist ari drengja í milli
vigt (83 kg.) varð Hall dór Arn ars
son en hann kom til keppni alla 
leið frá Nor egi. Ís lands meist ari í 
milli vigt (83 kg.) í opn um flokki 
(óháð aldri) varð Hall dór Ey þórs
son sem lyfti yfir kvarttonni (250 
kg.) í hné beygj um og bekk pressu 
sem og 637,5 kg. í sam an lögðu. 
Hann varð og Ís lands meist ari í 
II. Öðlinga flokki og setti fjölda 
Ís lands meta á mót inu. Ís lands
meist ari í miðþunga vigt (120 kg.) 
í opn um flokki varð Fann ar Gauti 
Dag bjarts son sem lyfti glæsi leg
um 300 kg. í hné beygj um og 245 
kg. í bekk pressu sem og 842,5 kg. 
sam an lagt. Hann varð og Ís lands
meist ari í I. Öðlinga flokki og setti 
fjölda Ís lands meta.

FjórirBlikarurðuÍslandsmeistarar

Keppendur Breiðabliks á mótinu. Þjálfari liðsins, Auðunn Jóns
son, yst til vinstri, og stigameistari Íslandsmótsins 2011 varð
FannarGautiDagbjartsson,semerystt.h.

Íslandsmótiðíkraftlyftingum2011:

ÍslandsmeistararBreiðabliks,f.v.:HalldórEyþórs
son(millivigt)–ogFannarGautiDagbjartsson
(miðþungavigt).FannarGautivarðeinnigStiga
meistariÍslandsmótsins2011.Meðþeimámynd
lengsttilhægrierKrzysztofStanislawPokojski
semvannsilfurverðlauníþungavigt.

ÞessirBlikareruíunglingalandsliðumíkörfusemtakaþáttíNMí
Svíþjóð1.6.júnínk.
F.v.:SnorriHrafnkelsson,ÁgústOrrason,AndreaRánHauksdóttir
ogHallveigJónsdóttir.

Blikaríunglingalandsliðum
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Skráðu þig sem aðdáanda Lottó á

facebook.com/lotto.is

HOPPAÐU Á
MILLJÓNIRNAR

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

45
MILLJÓNIR

45


