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Fyrsta lagið sem þar hljómaði var Þrymskviða, fyrsta íslenska óperan. Stjórandi er Garðar Cortes.
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Framtíðarbyggð Kársness kallar
á breytingar á aðalskipulagi
Á fundi skipulagsnefndar Kópavogsbæjar 16. apríl sl. var lögð
fram til kynningar tillaga bæjarskipulags að breyttu svæðisskipulagi við Kópavogshöfn og endurbótasvæði Kársness. Tillagan er
gerð með hliðsjón af áformum um
uppbyggingu íbúðar- og athafnasvæðis vestast á Kársnesi sem
kynntar hafa verið sem hugmyndir af framtíðarbyggð Kársness.
Fyrirhugaðar tillögur kalla á
breytingar á Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012 hvað varðar landnotkun á vestasta hluta Kársness.
Breytingin felur í sér að fyrirhuguð landfylling og hluti núverandi
hafnarsvæðis verur skilgreint sem
athafnasvæði. Skipulagssvæðið
nær til um 13 ha lands og er áætlað

að á því verði byggðir um 52.000m2
í athafnahúsnæði á 1- 3 hæðum, en
fjarlægðir verða 29.000 m2 athafnahúsnæði í illanýttu (sérhæfðu) hafnsæktu húsnæði. (skilgreint sem endurbótasvæði að stærstum hluta).
Einnig er fyrirhugað að á svæðinu
rísi 478 íbúðir á umræddu endurbótasvæði og 2. 4 ha landfyllingu í
tengslum við smábátahöfn.
Í tillögunni felst að tölur um
stærð atvinnuhúsnæðis, breytast,
þannig að heildarstærð atvinnuhúsnæðis í Kópavogi stækkar um
23.000 m2 fyrir árið 2024 og tölur
um fjölda íbúða aukast um 480 Eftirfarandi tillögur um breytingar
eru gerðar á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins.
• Byggðasvæði 15 „Kópavogur

Vestur” stækkar yfir 4,8 ha landfyllingarsvæði og lagðir eru til nýjir
byggðarreitir (athafnasvæði)
• Byggðarsvæði 15 „Kópavogur
Vestur” stækkar yfir 2,4 ha. landfyllingarsvæði og lagðir eru til nýjir
byggðarreitir. (íbúðir)
• Dregið er úr magni hafnsækissvæðis á endurbótasvæðum Kársness.
Samkvæmt svæðisskipulaginu
eykst fjöldi íbúða um 480 og stærð
verslunar - og athafnahúsnæðis um
23.000 m2. Skipulagsnefnd hefur
óskað eftir umsögn hafnarstjórnar
og felur sviðstjóra umhverfis og
skipulagssviðs og skipulagsstjóra
og formanni skipulagsnefndar að
kynna tillöguna fyrir hagsmunaaðilum.
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Skólastarf tryggt
næsta skólaár

ví ber sérstaklega að fagna að undirritaðir hafa verið kjarasamningar
milli Félags Grunnskólakennara og Launanefndar sveitarfélaga. Báðir
áðilar sýndu þar ábyrgð sem stundum hefur skort í kjaraviðræðum.
Allt annað hefði verið óásættanlegt, skólabörn þessa lands eiga að hafa
trygga kennslu auk þess sem hugsanlegt verkfall kennara hefði enn á ný
sett fræðslumál í ákveðinna klemmu sem búið var að vinna sig út úr. Síðasta
verkfall kennara var landsmönnum mjög mótrækt þrátt fyrir að meirihluti
landsmanna vildi kjör þeirra sem best. Það fundu kennarar og forystumenn
þeirra og því var samið nú áður en samningar runnu út. Þann 1. júní nk.
hækka laun kennara um 25 þúsund krónur á mánuði en með þ ví er að hluta
verið að færa launataxta að greiddum launum þar sem yfirborganir hafa átt
sér stað. Við upphaf næsta skólaárs bætast 9 þúsund krónur inn í launatöflu
auk þess sem uppbyggingu hennar er breytt til hagsbóta fyrir yngri kennara.
Lokaáfanga að framangreindu marki er síðan náð 1. október nk. þegar öll
starfsheiti hækka um einn launaflokk. Þessar þrjár hækkanir fyrir þá sem
ekki hafa notið yfirborgana nema samtals um 15-23% á grunnlaun eftir aldurshópum. Þann 1. janúar 2009 hækka laun síðan um 2,5%. Á þessu ári má
vænta að launakostnaður sveitarfélaga vegna þessa samnings hækki um 1,2
milljarða króna. Vænta má þess að með samningnum verði skólastarf næsta
árs tryggt og hann verði kennurum hvatning til að halda áfram því þýðingarmikla og góða starfi sem þeir hafa innt af hendi um árabil. Þá má binda vonir
við að samningurinn verði ungum kennurum hvatning til að koma til starfa í
grunnskólum Kópavogs, og taka þátt í því metnaðarfulla starfi sem unnið í
öllum grunnskólum bæjarins. KÓPAVOGSBLAÐIÐ hefur margoft vakið athygli
á því með því að birta fréttir af metnaðarfullu starfi skóla bæjarins.

Knattspyrnuvertíðin að hefjast

Í

slandsmótið í knattspyrnu, fjölmennasta og vinsælasta íþróttamót landsins, hefst á laugardag. Löngum undirbúningi leikmanna, þjálfara og forystumanna er að ljúka og tilhlökkunin fer dagvaxandi. Nú á Kópavogur
fjögur lið í efstu deild, tvö í karladeild, Breiðablik og HK, og tvö í kvennadeildinni, Breiðablik og HK/Víking sem vann sér sæti í deildinni á sl.sumri. Blikar
gera sér vonir um að karlaliðið vinni nú loks til verðlauna, á Íslandsmótinu
eða í bikarkeppninni, og það ætti að vera raunhæfur möguleiki því nú er
teflt fram sterku liði, kannski því sterkasta um árabil. Kvennaliðið er ungt, en
ætti að geta veitt hinum liðunum skráveifu, jafnvel unnið til verðlauna. HK
sannaði sl. sumar að liðið er ekki auðunnið og það verður það ekki heldur
nú. Í fyrra voru HK-ingar nýliðar, og kannski hafa einhverjir andstæðingar
vanmetið þá, en það gerist ekki nú. HK hefur sýnt í leikjunum í vor að þeir
eru alls ekki auðunnir en ef heppnin er ekki með þeim gætu þeir lent i basli í
neðri hluta deildar. HK-Víkingur á eflaust erfitt sumar fyrir vændum en með
einbeitni, sjálfsaga og trú á eigin getu eru möguleikarnir á áframhaldandi
setu í deildinni umtalsverðir.

M

Kópavogsdagar eru
menningarveisla

enningarhátíðin Kópavogsdagar hefur farið af stað með glæsileg og
er okkur Kópavogsbúum til mikils sóma. Fyrsta tónverkið sem flutt
er þar sem óperan á að rísa, Þrymskviða, hefur þegar verið flutt,
að vísu undir berum himni af Óperukórnum en ýmislegt er enn á boðstólum
fram til sunnudags þegar veislunni lýkur. Þar má nefna húsagöngu í kvöld
frá bókasafninu, opnunarhátíð vegna áhorfendastúkunnar við Kópavogsvöll,
og menningarnótt í félagsmiðstöðvum ÍTK og fuglaskoðun á Kópavogsleiru í
fylgd sérfræðinga á fösudeginum og opnunarhátíðar nýrrar og endurbættar
Sundlaugar Kópavogs.
Kópavogsbúar geta verið stoltir af metnaðarfulltri menningarveislu.
Geir A. Guðsteinsson

Deiliskipulag
hesthúsahverfis við
Kjóavelli samþykkt
Á fundi skipulagsnefndar 15.
apríl sl. samþykkti skipulagsnefnd
Kópavogsbæjar tillögu Landforms ehf. um deiliskipulag hesthúsahverfis á Kjóavöllum og var
samþykktinni vísað til afgreiðslu
bæjarráðs og bæjarstjórnsar.
Tillögunni hefur verið breytt
til samræmis við framkomnar
athugasemdir og ábendingar frá
skipulagsstjórum Garðabæjar og
Kópavogs. Tillagan var auglýst
í samræmi við 25. gr. skipulagsog byggingarlaga nr. 73/1997. Fjölmargar athugasemdir bárust, m.a.
um þarfagreiningu vegna hesthúsa á heimsenda. Bæjarskipulag
tók saman umsögn varðandi innsendar athugasemdir.

Hátröð 8 rifin og
byggt parhús
Á sl. ári var lögð fram beiðni
um að skipulagsnefnd heimilaði
að fjarlægja núverandi hús að
Hátröð 8 og reisa þess í stað parhús á einni hæð auk nýtanlegs
ris með aðkomu frá Hátröð og
Barnhólastíg. Á fundi skipulagsnefndar 5. febrúar sl. er málið
lagt fram að nýju ásamt umsögn
bæjarskipulags og á fundi 3. apríl
sl. er málið tekið fyrir að nýju og
lagðir fram nýjir uppdrættir þar
sem hús er lækkað um 1/2 meter,
dregið úr byggingarmagni í risi og
þaki breytt. Skipulagsnefnd samþykkti að tillagan verði auglýst í
samræmi við 25 gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997 og vísaði tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs. Skipulagsstjóri hefur vikið af
fundi í öllum tilfellum þegar fjallað hefur verið um málið vegna
aðildar að Hátröð 8 ehf.

Umhverfisráð
hafnar að hróflað sé
við menningarsögulegum stöðum
Á fundi skipulagsnefndar 18.
mars sl. var lagt fram erindi K.J.
Hönnunar ehf., þar sem óskað er
eftir að fá að reisa viðbyggingu
við húsið, en þar er húsgagnavinnustofa. Um er að ræða u.þ.b.
750 m2 skrifstofu/iðnaðarhúsnæði
á þremur hæðum ásamt u.þ.b.
350 m2 bílakjallara á jarðhæð.
Skemmuvegur 36 er með 12 bílastæði og nýbygging með 18 bílastæði, þar af 12 í bílakjallara. Sótt
er um að fara inn fyrir lóðarmörk
aðliggjandi lóðar sem er friðlýst
svæði.Á fundi skipulagsnefndar
15. apríl sl. er málið lagt fram að
nýju ásamt umsögn garðyrkjustjóra og umhverfisráðs. Í bókun
umhverfisráðs segir: “Umhverfisráð tekur fyllilega undir umsögn
garðyrkjustjóra að ekki sé vikið
frá þeirri stefnu sem mörkuð hefur verið af bæjaryfirvöldum varðandi menningarsögulega staði og
verndun og hafnar því erindinu
um að farið sé út fyrir lóðarmörk
inn á friðlýst svæði. Enn fremur

AUGL†SINGASÍMI:

fer umhverfisráð fram á að lóðarhafi geri skriflega grein fyrir
þeim framkvæmdum og því raski
sem þegar hefur orðið á svæðinu.
Skipulagsnefnd ítrekaði beiðni
umhverfisráðs um að gerð sé skriflega grein fyrir framkvæmdum og
því raski, sem þegar hefur orðið á
svæðinu.

Ekki svigrúm til fjárveitinga vegna vettvangsferða skólanna
Á fundi skólanefndar Kópavogs
nýverið var lögð fram beiðni frá
foreldraráði Smáraskóla um fjárhagslegan stuðning við Hóla- og
fjallaferðir Smáraskóla. Skólanefnd samþykkti eftirfarandi
bókun: “Með vísun til sérstakrar
aukafjárveitingar til vettvangsferða á fjárhagsáætlun fyrir 2008
og með vísun til fjárhagslegs
sjálfstæðis grunnskólanna sér
skólanefnd sér ekki fært að mæla
með frekari aukafjárveitingum til
skólanna vegna vettvangsferða.
Það er skilningur skólanefndar
að þær séráherslur sem einstakir skólar marka sér eigi að rúmast innan ramma þess fjárhagslega svigrúms sem skólarnir hafa
samkvæmt skólasamningi. Á
fundinum voru einnig lögð fram
skóladagatöl Kópavogsskóla og
Smáraskóla og þau samþykkt af
skólanefnd.

Fagleg úttekt á
Fræðsluskrifstofu
Kópavogs
Skólanefnd hefur samþykkt að
fram fari fagleg úttekt á Fræðsluskrifstofu Kópavogs. Í samþykkt
skólanefndar segir: “Með vísan
til fjölgunar nemenda og grunnskóla í Kópavogi undanfarin ár
leggur skólanefnd til við bæjarráð að gerð verði fagleg úttekt á
hlutverki, umfangi og verkefnum
Fræðsluskrifstofu Kópavogs. Við
framkvæmd úttektarinnar er mikilvægt að skoða hvernig til hefur tekist með framkvæmd skólasamningsins og hvaða skipulag
er heppilegast miðað við að markmiðum sveitarfélagsins í rekstri
skólanna sé náð og að lögum um
grunnskóla sé fullnægt.”

Hafnardagar hefjast
31. maí
Á fundi hafnarstjórnar Kópavogs var lagt fram bréf frá
Umhverfisstofnun til hafnaryfirvalda vegna bæklingsins “Guidance for Waste Reception and
Handling in Harbours”, þar sem
farið er fram á að hafnaryfirvöld
sjái til þess að unnin verði áætlun varðandi móttöku úrgangs í
höfnum. Hafnarverði og skrifstofustjóra framkvæmda- og tæknisviðs var falið að koma með tillögur að áætlun hið fyrsta. Lögð
var fram yfirlýsing frá aðalfundi
Kvikunnar, félags smábátaeigenda í Kópavogi, þar sem lýst er
yfir ánægju og fært þakklæti fyrir góða samvinnu við uppbyggingu smábátahafnarinnar. Stefnt

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is

er að því að Hafnardagar hefjist
31. maí nk. en undirbúningur er
fyrir löngu hafinn og gengur vel.
Sjómannadagurinn er daginn eftir,
1. júní.

Útivistarsvæði
aðgengileg öllum
Á nýlegum fundi skipulagsnefndar var lagt fram erindi frá fundi
bæjarráðs Kópavogs sem varðar
útivistarsvæði fyrir almenning.
Í fundargerð ferlinefndar frá 29.
nóvember sl. segir m.a.: “Friðrik
Baldursson garðyrkjustjóri kynnti
útivistarsvæði í vestanverðum
Fossvogsdal. Á fundi ferlinefndar
þann 1. nóvember 2007 var samþykkt að óska eftir því við bæjarráð, að Kópavogsbær leggi til
svæði til útivistar fyrir almenning,
sem í samráði við nefndina verði
hannað og frágengið með tilliti
til aðgengis og merkt sérstaklega
aðgengi fyrir alla. Ferlinefnd telur
að útivistarsvæðið í vestanverðum Fossvogsdal kæmi þar vel til
álita.”
Skipulagsnefnd fagnaði tillögu
garðyrkjustjóra að útfærslu skipulags svæðisins og telur að útivistarsvæði í Kópavogi eiga að vera
aðgengileg öllum.

Fyrirtækjaskilti leyfð
en ekki auglýsingaskilti
Smáragarður ehf. sótti nýlega
um leyfi til Bygginganefndar Kópavogs til að setja upp skilti á húsið
að Skógarlind 2. Byggingarnefnd
samþykkti tillögur Smáragarðs
ehf. um fyrirtækjaskilti fyrir Elko,
Intersport og Krónuna en hafnaði
tillögum um auglýsingaskilti á húsinu. Tillaga barst frá einum fulltrúa nefndarinnar um að leyfa auglýsingaskilti til reynslu til eins árs.
Smáratorg ehf. hefur sótt um leyfi
til að setja upp skilti á háhýsið að
Smáratorgi 3. Byggingarnefnd samþykkti tillögur á innsendu bréfi
en óskar eftir að teikningar verði
leiðréttar í samræmi við það sem
fram kemur í bréfinu.

Framkvæmdir við
Fjallakór 2 á eftir
áætlun
Á fundi bæjarráðs 3. apríl sl. var
farið yfir stöðu framkvæmda á lóðum í Kórum. Mannvirki á lóðinni
Fjallakór 2 eru ekki enn fokheld
og ákvað bæjarráð að vísa málinu
til byggingafulltrúa til úrvinnslu,
þar sem ástæða er talin til þess
að grípa til dagsekta, en tímamark
til að ljúka framkvæmdum í samræmi við 8. gr. lóðarleigusamnings
var 1. júní 2006. Byggingarnefnd
fól byggingarfulltrúa að tilkynna
lóðarhafa um að málið sé til skoðunar hjá byggingarnefnd.
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Heildarfjárfestingar Kópavogsbæjar
námu 10,2 milljörðum króna á sl. ári
Ársreikningur Kópavogsbæjar
fyrir árið 2007 sýnir meiri rekstrarafgang en gert var ráð fyrir í
endurskoðaðri fjárhagsáætlun,
þrátt fyrir meiri framkvæmdaumsvif en dæmi eru um í meira en
50 ára sögu bæjarins. Ársreikningur Kópavogsbæjar fyrir árið
2007 var lagður fram til fyrri
umræðu í bæjarstjórn Kópavogs
22. apríl sl. Afgangur af rekstri
A hluta ársreiknings er 3,1 milljarðar króna en 2,8 milljarðar
króna samkvæmt samanteknum
ársreikningi A og B hluta.
Rekstrarniðurstaða samantekins ársreiknings A og B hluta varð
754 milljónum krónum betri en
samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun. Hagnaður af sölu
byggingarréttar varð 560 milljónir króna hærri en áætlun gerði
ráð fyrir. Sömuleiðis urðu skatttekjur 521 milljónum króna hærri
en samkvæmt áætlun. Hins vegar
varð hækkun lífeyrisskuldbindingar 162 milljónum krónum. meiri
en áætlun gerði ráð fyrir, afskriftir
voru 59 milljónum króna umfram
áætlun og fjármagnsliðir fóru 90
milljónir króna fram úr áætlun.
Þá urðu ýmsir aðrir liðir 16 milljónum króna óhagstæðari en samkvæmt áætlun.
Heildarfjárfestingar A og B
hluta (brúttó) urðu tæpir 10,2
milljarðar króna á árinu 2007 eða
rúmlega 1,4 milljarði króna meiri
en áætlað hafði verið. Þar munar
mestu um að landakaup og framkvæmdir við gatnagerð og skólaog íþróttamannvirki urðu meiri
en gert var ráð fyrir. Heildarskuldir samantekins ársreiknings A og
B hluta að teknu tilliti til lífeyrisskuldbindingar hækkuðu milli ára
úr 14.563 milljónum króna í árslok
2006 í 18.926 milljónir króna í árslok 2007, eða um 4.363 milljónir
króna. Hækkunin skýrist einkum
af því að framlag rekstrar og tekjur af lóðaúthlutunum náðu ekki

Það skýrir hraðan vöxt bæjarins,
hátt framkvæmdastig og auknar
tekjur. Bærinn hefur á sama tíma
staðið í ýmsum mikilvægum framkvæmdum umfram það sem fylgir byggingu nýrra hverfa. Þannig
hefur Kópavogsbær lagt verulegt
fé til endurbyggingar gamalla
gatna, endurnýjunar lagnakerfis,
nýs fráveitukerfis og í ýmis önnur
mannvirki. Þar sem bærinn er í
örum vexti hefur fjárfesting í þjónustumannvirkjum haft forgang frá
1990.

Lækkun heildarskulda á
næstu árum

Bæjarstjórn Kópavogs hefur tekið í notkun nýjan og glæsilegan fundarstað þar sem góð aðstaða er
einnig fyrir þá sem vilja fylgjast með bæjarstjórnarfundum.

Samkvæmt fjárhagsáætlunum
bæjarins fyrir árin 2008-2010
er gert ráð fyrir lækkun heildarskulda á næstu árum og verulegri
hækkun eigin fjár. Þá er búist við
að fjölgun íbúa muni skila bænum
tekjuaukningu umfram verðlagsbreytingar.

að standa undir öllum fjárfestingum ársins, en þær hafa aldrei verið meiri í sögu bæjarins. Þannig
eru fjármunir bundnir vegna tafa
af völdum skipulagsyfirvalda sem
koma bæjarfélaginu til tekna á
árinu 2008.

Íbúum Kópavogsbæjar
hefur fjölgað um 64% á
þrettán árum
Frá árslokum 1994 til ársloka
2007 fjölgaði íbúum Kópavogs um
64% á meðan landsmönnum fjölgaði um 17%. Þannig voru Kópavogsbúar 17.431 í árslok 1994 en
28.561 í lok sl. árs. Áætlanir gera
ráð fyrir að íbúum muni fjölga
verulega áfram á næstu árum.
Kópavogsbær hefur í meira en
áratug staðið fyrir miklu framboði af byggingarlóðum í bænum.

Ný sundlaugarmannvirki opnuð
í Sundlaug Kópavogs

SUNNUDAGINN 11. MAÍ KL. 15:00 verða ný sundlaugarmannvirki í Sundlaug
Kópavogs blessuð við hátíðlega athöfn.
Dagskrá:
• Skólahljómsveit Kópavogs
• Mannvirkin blessuð, séra Ægir Sigurgeirsson
• Ávörp, Gunnar Ingi Birgisson bæjarstjóri og
Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs
• Atriði frá Sunddeild Breiðabliks
Almenningi boðið að skoða mannvirkið til kl.18:00.
Ókeypis verður í sund mánudaginn 12. maí í Sundlaug Kópavogs og Versölum.
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“Lykilatriði að allir hafi aðgang að
skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi”
- segir Arnar Ævarsson, forvarnarfulltrúi Kópavogsbæjar
Sl.haust var skipuð sérstök
forvarnarnefnd í Kópavogi en
slík nefnd hefur aldrei starfað í
Kópavogi á pólitískum grunni.
Formaður hennar er Una María
Óskarsdóttir.
Arnar Ævarsson var frá sama
tíma ráðinn í stöðu forvarnarfulltrúa Kópavogs, en til þess
hafði íþrótta- og æskuýðsfulltrúi
með aðstoð félagsþjónustunnar
sinnt þessu starfi. Því má segja
að forvarnir hafi eiginlega verið
aukastarf hjá öðrum starfsmönnum Kópavogsbæjar. Nú má segja
að málaflokknum forvarnir séu
gerð betri skil og hærra undir
höfði, málaflokkurinn er orðinn
sér svið, löngu tímabært segja
sumir. Nú er því lögð miklu
meiri áhersla á forvarnarmál hjá
Kópavogsbæ en var gert áður.
Arnar Ævarsson er fæddur og
uppalinn í Kópavogi og býr þar í
dag. Fór að vísu til kennslu í þrjá
vetur til Reyðarfjarðar árið 19982001. Föðurætt hans er frá Bolungarvík en móðurættin frá Finnlandi. Hann er giftur Sunnu Björg
Sigurjónsdóttur tölvunarfræðingi
og á einn son, Róbert Ívar sem
er 13 ára. Arnar hefur starfað í
þessum “bransa” síðan 1992 með
börnum og unglingum, bæði sem
þjálfari og kennari og starfaði
áður sem forstöðumaður æskulýðsmiðstöðvar í Hafnarfirði og
starfaði einnig þar að forvörnum í
forvarnarteymi áður en hann var
ráðinn til Kópavogsbæjar. Hann
telur að kennarastarfið og reynslan af kennslu hafi hjálpað honum
mikið í þessu nýja starfi fornvarnarfulltrúa.
“Kópavogur er eina bæjarfélagið á landinu sem gerir þessum
málaflokk skil með þessum hætti,
og í fjárlögum bæjarins er eyrnamerkt fjármagn sem eingöngu er
ætlað forvörnum. Forvarnir verða
því meira miðstýrðar en hafa verið til þessa, sem ég tel bara vera
kost. Það fjármagn sem rennur til
forvarna nú er ekki tekið af öðrum stofnunum bæjarins, heldur
er það hrein viðbót. Nú er það
ekki í ákvörðunarvaldi hvers og
eins skólastjóra hvort hann vilji
fá forvarnarfræðslu inn í skólann,
heldur er farið allan hringinn, í
alla grunnskóla bæjarins. Það
skapar bara góðan samhljóm í
forvörnum.







































Við hugsum þessar forvarnir og
forvarnir í mjög víðum skilningi,
eða allt frá meðgöngu til 18 ára
aldurs.”

krakkar getu stundað íþróttir við
sitt hæfi. Það hentar ekki öllum
krökkum að stunda keppnisíþróttir, þá þarf að finna þeim annan
farveg til þess að þau nái þessu
viðmiði sem við viljum hafa hvað
varðar almenna lýðheilsu. Það er
lykilatriði að allir hafi aðgang að
skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi, hver á sínu áhugasviði. Það
er ekki aðalariðið að vera númer
eitt, tvö eða þrjú, það eru íþróttafélögin að skynja betur, enda er
brottfall í íþróttum mikið þegar
krakkarnir eru orðnir 14 til 15 ára,
og gegn því þarf að styðja íþróttaog tómstundafélögin með ráðum
og dáð. Þar hafa félagsmiðstöðvarnar stórt hlutverk.”

- Hvernig nærðu til þessa stóra
hóps?
“Fyrst og fremst í gegnum stofnanir bæjarins, skólana, leikskólana og íþróttafélögin og í samstarfi við kennara og þjálfara svo
mitt hlutverk er raunverulega það
að fylgja stefnunni eftir. Sú stefna
er mörkuð af forvarnarnefndinni,
mér, samstarfsnefnd um forvarnir sem er skipuð fulltrúum allra
stofnana í Kópavogi, bæði embættismenn og pólitískt kjörnir
fulltrúar auk fulltrúa frá íþróttafélögunun. Þetta er 15 til 20 manna
hópur.”

Foreldrar eru mikilvægasti hlekkurinn í
forvörnum
- Hvað segja krakkarnir þegar
þú birtist? Hlusta þau á það sem
þú ert að segja þeim eða finnst
þeim heimsóknin kannski bara
vera truflun á kennslu?
“Ég fer ekki mikið inn í kennsluna, er ekki að trufla kennsluna.
Stefnumótunin markast nokkuð af
því hvert við viljum stefna, hvert
við erum að fara í forvörnum,
hvernig náum við sem bestum
árangri. Tilgangurinn er ekki síst
sá að allir fái sitt hlutverk í ferlinu, grunnskólarnir, leikskólarnir, íþróttafélögin og aðrir. Áður
fyrr voru ýmsir að sinna þessum
málaflokki, en hver í sínu horni
og oft án samstarfs eða skýrra
markmiða.”
Fræðandi og skemmtilegir fundir um jákvæðar forvarnir voru
haldnir í öllum grunnskólum Kópavogsbæjar í aprílmánuði fyrir forráðamenn barna í 7. bekk. Unglingsárin eru skemmtilegt tímabil
og hlutverk foreldra er mjög mikilvægt. Arnar segir að þessi mál
komi öllum foreldrum við, foreldrar eru mikilvægasti hlekkurinn í
forvörnum.
Á fundunum var m.a. sýnd heimildarmynd þar sem Jónsi, söngvari hljómsveitarinnar Í svörtum
fötum, segir sögu sína en hann
tók þá ákvörðun þegar hann var
unglingur að neyta ekki áfengis
eða eiturlyfja og stóð við það.






















Arnar Ævarsson, forvarnarfulltrúi.

Forvarnir eru ekki bara til að koma í veg
fyrir að viðkomandi fari að drekka áfengi
eða nota eiturlyf, forvarnir eru orðnar
hluti af almennri lýðheilsu. Áfengisneysla
og eiturlyfjaneysla er oft afleiðing þess að
eitthvað hefur misfarist fyrr á æskuskeiðinu, líkamlegri heilsu ekki nógu vel sinnt.
Forvarnir þurfa að byrja
fyrr
- Er þetta forvarnarstarf þá frekar hugsað nú sem “maður gegn
manni” fremur en í einhverri
útgáfustarfsemi, sem unglingarnir
nenna jafnvel ekki að lesa?
“Forvarnir byggja ekki síður á
því að uppfræða foreldra, það er
sá hópur sem við viljum ná best
til nú. Það höfum við gert með
því að boða foreldra á fundi í skólana, uppfræða þá en ekki síður að
hlusta á þeirra mál og skoðanir.
Áhugi þeirra á að mæta á fundi í
skólanum á mánudagsmorgni segir mér að þeir hafi raunverulegan
áhuga á þessu forvarnarstarfi og
vilja taka þátt í því, vilja verka
virkari. Þeir vilja vita hvað barnið

þeirra er að gera, vilja skilja betur
þarfir þess og langanir og vera þá
tilbúin til að beina því inn á réttar
brautir, gerist þess þörf. Það hefur verið vandamál að fá foreldra á
fundi, en kannski er það að breytast.
Það er lykilatriði að byrja forvarnir miklu fyrr en gert hefur
verið til þessa, byrja forvarnir
markvisst strax í leikskóla. Forvarnir eru ekki bara til að koma
í veg fyrir að viðkomandi fari
að drekka áfengi eða nota eiturlyf, forvarnir eru orðnar hluti af
almennri lýðheilsu. Áfengisneysla
og eiturlyfjaneysla er oft afleiðing
þess að eitthvað hefur misfarist
fyrr á æskuskeiðinu, líkamlegri
heilsu ekki nógu vel sinnt, börnin
njóta ekki nauðsynlegrar hreyfingar, og það er aðkallandi að allir

Allt hefur áhrif, einkum við
sjálf, er heiti samstarfsverkefnis
25 sveitarfélaga þar sem m.a. er
tekið fyrir mataræði hvað er boðið upp á í mötuneytum skóla og
stofnana sem og hjá íþróttafélögunum. Hafa börnin aðgengi eða
möguleika á að fá ferska ávexti?
Þarna er tekið fyrir aðgengi að
hreyfingu og aðbúnaður starfsmanna, enda skiptir það einnig
miklu máli að starfsmönnum líður
vel, ekki síður en börnum og unglingum. Forvarnir taka því í raun
á öllu þáttum í mannlegu eðli.
- Hefur eitthvað komið þér á
óvart í þessu starfi?
“Í fyrsta lagi held ég að ástandið
í Kópavogi sé nokkuð gott samanborið við mörg önnur sveitarfélög. En kannski hefur það komið
mér mest á óvart hversu margir
eru virkir og opnir fyrir forvörnum,” segir Arnar Ævarsson forvarnarfulltrúi.

Próflokaferðir í
grunnskóla
Forvarnanefnd Kópavogsbæjar
hefur ákveðið að styrkja nemendur í 10. bekk til að fara í ferð á vegum foreldrafélaga/skólans við lok
samræmdra prófa. Styrkupphæð
á hvern nemenda er 1.400 krónur.
Með styrknum er Forvarnanefnd
að styðja við hið öfluga forvarnaverkefni sem foreldrafélögin/skólarnir hafa staðið fyrir við lok samræmdra prófa. Skilyrði fyrir styrkveitingu er að ferðin sé farin sama
dag og síðasta prófi lýkur.

Skólahljómsveit Kópavogs
Innritun fyrir skólaárið 2008 – 2009
Innritun í Skólahljómsveit Kópavogs verður í Íþróttahúsinu Digranesi við Skálaheiði

þriðjudaginn 20. maí kl. 16 – 18 og
miðvikudaginn 21. maí kl. 16 – 18.
Skólahljómsveitin býður upp á metnaðarfullt og ódýrt hljóðfæranám
í góðu umhverfi, þar sem börn og unglingar vinna saman að því að
læra á hljóðfærin sín og koma fram á tónleikum.
Úrvals tónlistarkennarar kenna samkvæmt námskrá tónlistarskóla
á eftirtalin hljóðfæri:
þverflautu, klarínett, saxófón, trompet, kornett,
horn, barítón, básúnu, túbu, rafbassa og trommur/slagverk.
Innritun er opin börnum í 3ja bekk grunnskóla.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu hljómsveitarinnar:
http://skolahljomsveit.kopavogur.is
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Tryggðu þína framtíð
Hjá Allianz sparar þú í evrum
Viðbótarlífeyrissparnaður
- tryggir þína framtíð

Allianz Ísland hf. | Laugavegur 176 | 105 Reykjavík | 595 3300 | allianz@allianz.is | allianz.is | BYR er eigandi Allianz á Íslandi

Lifandi
ARGUS / 08-0195

menning í hverju skrefi!

í
3. til 11. ma
Allir velkomnir.
Nánari upplýsingar
á kopavogur.is

Á menningarhæðinni í Kópavogi mynda Bókasafn Kópavogs, Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn, Tónlistarhús Kópavogs - Salurinn, Náttúrufræðistofa Kópavogs og nýtt ungmennahús
töfrandi heild sem á engan sinn líka hér á landi.

Upplifðu samspil mannlífs, listar og náttúru þar sem menningin rís hæst, í Kópavogi.
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Kópavogsdagar undirstrika grósku
í menningarlífi bæjarins
Kópavogsdagar, þeir fimmtu
í röðinni, voru settir sl. laugardag og þeim lýkur á afmælisdegi Kópavogsbæjar 11. maí nk.
Setning fór fram í Gerðarsafni
og þá var um leið opnuð 20 ára
afmælissýning nemenda Myndlistaskóla Kópavogs af Gunnari
I. Birgissyni, bæjarstjóra. Myndlistaskólinn var fyrstu árin í iðnaðarhúsi við Auðbrekku við rýran kost. Við upphaf næsta skólaárs flytur skólinn í nýtt húsnæði
að Smiðjuvegi 74. Upphaf Myndlistaskólans að stofnendur skólans, þær Sigríður Einarsdóttir og
Sólveig Helga Jónasdóttir, voru
þess fullvissar að nauðsyn bæri
til að í Kópavogi væri starfræktur en árið 1974 komst skólinn
á fjárlög ríkisins, sem var mikill
ávinningur. Sigríður Einarsdóttir og Ingunn Erna Stefánsdóttir
eru nú skólastjórar en formaður
stjórnar er Bragi Michaelsson.
Kópavogsdaga setti Sigurrós
Þorgrímsdóttur, forseti bæjarstjórnar og formaður lista- og
menningaráðs. Hún sagði að samhliða mikilli stækkun bæjarins
hefði bæjarstjórn Kópavogs lagt
metnað sinn í að styðja og styrkja
menningu og listir í bænum.
“Hér við rætur Borgarholtsins,
við gætum líka sagt hér á Listahæðinni -, hafa á rúmum áratug
risið þrjú menningarhús - Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn, Salurinn og Menningarmiðstöðin og
nú bætist við fjórða menningarhúsið, Ungmennahúsið, en því er
ætlað að sinna menningarstarfi
ungs fólks frá 16 ára aldri. Jafnframt er fyrirhugað að opna nýtt
útibú bókasafnsins í Kórahverfi
á næsta ári. Með tilkomu þessara stofnana hefur mikil gróska
færst í menningarlíf bæjarins og
oft er haft á orði að í Kópavogi

Sigurrós Þorgrímsdóttir setti Kópavogsdaga í Salnum.

sé listahátíð allt árið. Þessa viku
sem dagarnir standa verður boðið upp á fjölmarga lista- og menningarviðburði s.s. listsýningar,
fjölmarga tónleika, fræðsluerindi,
kveðskap, gönguferðir undir leiðsögn, íþróttahátíð og margt fleira.
Lista- og menningarráð býður
upp á leiksýningar í leikskólum og
grunnskólum. Listamenn sem búa
og starfa í bænum eru með opið
hús og bjóða fólki að koma í heimsókn á vinnustofur sínar. Einnig
verða ýmsar uppákomur í hinu
nýja Ungmennahúsi.”

Heiðurslistamaður
Kópavogs 2008
Á morgun, föstudaginn 9. maí
verður hátíð í Salnum þar sem
kynnt verður hver verður heiðurslistamaður Kópavogs árið
2008 og mun bæjarstjóri afhenda
listamanninum heiðursviðurkenninguna. Veittir verða starfsstyrkir til listamanna og framúrskar-

andi listnemar styrktir. Auk þessa
verða flutt tónlistaratriði frábærra
listamanna.
Kópavogsdögum lýkur síðan
á afmælisdegi bæjarins þann 11.
maí með opnunarhátíð Sundlaugar Kópavogs eftir gagngerar endurbætur, en daginn áður verður
nýja stúkan við Kópavogsvöll
formlega vígð.
“Með þeirri miklu framsýni og
vilja bæjarstjórnar Kópavogs
að byggja upp og styrkja ólíkar
menningarstofnanir hefur Kópavogur lagt þungt lóð á vogarskálar menningar og lista í landinu.
Á Kópavogsdögunum viljum við
kynna bæjarbúum enn frekar það
fjölbreytta starf sem fram fer í
bænum og bjóða íbúum bæjarins
upp á fjölbreytta dagskrá þar sem
bæði er boðið upp á skemmtun
og fræðslu, þar sem ungir sem
aldnir taka þátt og allir ættu að
geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Það er von okkar að Kópavogsdagar veiti íbúum bæjarins tækifæri til að kynnast bænum sínum

Ungir listamenn á Hálsatorgi við upphaf Kópavogsdaga 2008

Eftir setningu Kópavogsdaga var opnuð afmælissýning nemenda
Myndlistaskóla Kópavogs. Hér er einn nemenda við verk sitt.

og þeirri fjölbreyttu starfsemi
sem fram fer í stofnunum bæjarins betur. Jafnframt viljum við
bjóða íbúa nágrannasveitarfélaga
velkomna á Kópavogsdaganna og

vonum að þeir nýti sér einnig
hina glæsilegu dagskrá og kynnist
því fjölbreytta menningarlífi sem
fram fer í bænum,” sagði Sigurrós
Þorgrímsdóttir.

Sótt um byggingu háhýsis neðan Lindavegar
Sigurður Þór Sigurðsson, íbúi
í Fífulind í Kópavogi, segist hafa
fyrir tilviljun rekist á frétt á annars fallegum vef Kópavogsbæjar þar sem byggja eigi turn við
Skógarlind sem eigi samkvæmt
ókynntri tillögu skipulagsyfir valda í Kópavogi að rísa á sama
grunni þar sem samþykkt hefur
verið þriggja hæða bygging.
“Ég hef hins vegar hvergi rekist á neinar tillögur vegna bætts
umferðaröryggis gangandi, t.d.
göngubrýr í nágrenni við þau
mannvirki sem byggja á. Það vakti
þó athygli að gert er ráð fyrir einu
bílastæði fyrir hverja 35 fermetra
ef að byggingu þessa nýja turns
verður.
Vera má að þessa breytingu eigi
að kynna með hefðbundnum auglýsingum án mynda en með tilvísunum í samþykktir og reglugerðir
og þess efnis að tillögur sé hægt
að skoða á skrifstofu skipulagsstjóra. Engar kröfur eru gerðar af
hálfu bæjaryfirvalda, bæjarstjórnar eða skipulagsnefndar, um að
lóðarhafi kynni þessa breytingu
sérstaklega íbúum og atvinnufyrirtækjum áður en svo veigamikil
breyting fái samþykki í skipulagsnefnd. Ekki er heldur gert ráð fyrir grenndarkynningu,” segir Sigurður Þór Sigurðsson.
Á umræddri lóð neðan Lindavegar og norðan Fífuhvammsvegar er að rísa 3 - 4ra hæða verslunarhúsnæði fyrir Norvíkursamstæðuna þar sem verða m.a.
verslanirnar Krónan, Intersport
og BYKO. Í byggingu næst Fífu-

íl sl. þar sem m.a. er fjallað um
breytt deiliskipulag Linda IV, Skógarlind 2, var lagt fram erindi VA
arkítekta f.h. lóðarhafa lóðar nr.
2 við Skógarlind. Í erindinu felst
að hæð suðurhluta byggingarreits
er aukinn úr 3 hæðum í 11. Jarðhæð turns verði eftir breytingu
1400 m2, 1. hæð verði 400 m2,
2.-8. hæð verði 740 m2, 9. og 10
hæð verði 380 m2. Heildarstærð
húss verði eftir breytingu 7740
m2. Heildarbílastæðaþörf eftir
breytingu verða 225 stæði (eitt

stæði á hverja 35 m2). Skipulagsnefnd óskaði eftir frekari gögnum
og á fundi skipulagsnefndar 15.
apríl sl. var erindið lagt fram að
nýju ásamt frekari gögnum, en
afgreiðslu frestað.
Á sama fundi var lögð fram ósk
um framkvæmdaleyfi vegna endurbóta á götu milli Fífuhvammsvegar og Núpalindar og gerð
hringtorgs við Núpalind. Skipulagsnefnd samþykkti framkvæmdarleyfið.

Verslunarhúsnæði við Lindir IV. Rís þar einnig 11 hæða turn?

hvammsveginum er að rísa 3ja
hæða skrifstofuhúsnæði.
Einar Kristján Jónsson, formaður skipulagsnefndar Kópavogs,
segir það rétt að sótt hafi verið
um 11 hæða byggingu á svæðinu,
en það sé á milli skrifstofuhúsnæðisins og verslunarbyggingarinnar.
Þar hafi áður verið samþykkt að
byggja mætti 8 hæða hús en síðan
fallið frá því af hálfu umsóknaraðila. Nú sé aftur sótt um að byggja
á þeim reit, en hærri byggingu, og
það séu umtalsverðar breytingar.
En þetta séu enn aðeins fyrstu
drög.
Formaður skipulagsnefndar segir að umsóknin um þessa byggingu þurfi að auglýsa fái hún samþykki skipulagsnefndar og einnig

þurfi að senda umsóknina til Samráðsnefndar sveitarfélaga, sem sé
umsagnaraðili.
Hvað varðar bætt umferðaröryggi segir Einar Kristján að lagning Digranesvegar áfram undir
Reykjanesbraut og upp að mótum
Lindavegar og Hlíðardagsvegar
sé í útboðsferli, en verklok séu
ákveðin á þessu ári. Fleiri vegaframkvæmdir verða framkvæmdir
á þessu ári á þessu svæði sem
tryggja á bættar samgöngur, m.a.
er hafin bygging á mislægum
gatnamótum á mótum Reykjanesbrautar og Arnarnesvegar.

Samþykktir
skipulagsnefndar
Á fundi skipulagsnefndar 1. apr-

Ungfrú Reykjavík 2008, Aðalbjörg Ósk Gunnarsdóttir, er Kópavogsbúi. Á myndinni er hún eftir verðlaunaafhendinguna með
kærastanum, Árna Jóni Baldurssyni og foreldrunum, Ólínu Ingu
Kristjánsdóttur og Gunnari Snorrasyni. Til hamingju, Aðalbjörg!
Keppnin um titilinn Ungrú Ísland fer fram 30. maí nk. Aðalbjörg er
nemandi í sálfræði við Háskóla Íslands en í sumar hyggst hún vera
frístundaleiðbeinandi hjá Kópavogsbæ.
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Óskum Kópavogsbúum til hamingju
með ný sundlaugamannvirki í
Sundlaug Kópavogs

Tækniþjónusta
Jóns R Sigmundssonar ehf
Bæjarlind 14 Kóp.

Járnsmiðja
Gylfa Geirssonar ehf
Kársnesbraut 110 - 200 Kóp.
Sími 893 1026

Flísalagnir ehf
Bílshöfða 14
Sími 897 3436

GH Guðmundssynir ehf
Símar 8923009, 8937234

Jarðvinna

Smiðjuveg 11- 200 Kópavogur
S. 564 4680 - takplan@islandia.is

Geirsgata 9
Sími 515 0300

Straumvirki ehf
HRAUNBERG 4 – 557-4477, 567-0487

Suðurbúð 2a - Garðabæ
Sími 564 3640
straumvirki@simnet.is
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AF HÁLSINUM

Vigdís Esradóttir, forstöðumaður Salarins.

Val á heiðurslistamanni Kópavogs
2008 kynnt í
Salnum á föstudag Molinn er ný menningar-

Opið hús og sýning var á verkum nemenda Kvöldskóla Kópavogs um sl. helgi. Í vetur stunduðu um 600
manns nám við skólann, s.s. í tungumálanámi, bókbandi, breyta fötum, þjóðbúningagerð, silfursmíði,
trésmíði, frístundamálun o.fl. Meðal sýnenda var Gauti Arnþórsson fyrrverandi yfirlæknir, sem sýndi
ungum og áhugasömum gestum hvernig á að bera sig að við útskurð.

Fjölbreytt dagskrá er í Salnum í maímánuði, eins og
reyndar hefur verið í allan vetur en Salurinn býður upp á
eina metnaðarfyllstu og bestu
menningardagskrá, ekki síst
tónlist, sem þekkist hérlendis.
Í kvöld, fimmtudag 8. maí, eru
söngtónleikar LHÍ en þar kemur fram Þorvaldur Kr. Þorvaldsson, og er aðgangur ókeypis. Á
efnisskrá eru verk eftir Bach,
Beethoven, Karl Ottó Runólfsson, Tshaikovsky og Verdi.
Á morgun, föstudag, er dagskrá á vegum Lista- og menningarráðs Kópavogs. Úthlutað
verður starfsstyrkjum til listamanna í Kópavogi og útnefndur
verður Heiðurslistamaður Kópavogs fyrir árið 2008. Aðgangur
er ókeypis og öllum frjáls.
Kl. 20.00 um kvöldið eru svo
Tíbrártónleikar, en þar kemur
fram söngvarinn Gissur Páll
Gissurarson sem flytur íslensk
og ítölsk sönglög undir heitinu
“Ferskur blær frá Ítalíu”en undirleikari er Jónas Ingimundarson.
Þriðjudagur 13. maí kl. 20.00
eru víólutónleikar LHÍ en þar
kemur fram Katharina Wolf en
meðleikarar eru Richard Simm
píanó; Arngunnur Árnadóttir,
klarínett og Nína Margrét Grímsdóttir, píanó. Fimmtudag 15.
maí kl. 20.00 eru fiðlutónleikar
LHÍ en þar kemur fram Gréta
Salome Stefánsdóttir við undirleik Richard Simm og daginn
eftir, 16. maí kl. 19.00 og 21.00
og laugardaginn 17. maí á sama

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

tíma er fluttur nýr gamanleikur
úr smiðju Bjarna Hauks Þórssonar og Sigurðar Sigurjónssonar sem ber heitið “Hvers virði
er ég?”
Laugardaginn 17. maí kl.
10.00 til 17.00 halda kórarnir
úr Kársnesskóla sitt sívinsæla
söng-marþon undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur. Dagskráin
stendur allan daginn og þar
stíga á svið allir aldurshópar
ásamt gestum.Gunnar Guðjónsson leikur á píanótónleikum LHÍ
20. maí og eru meðleikarar Viktor Orri Árnason, fiðla og Hildur
Heimisdóttir, selló. Hulda Jónsdóttir leikur á fiðlutónleikum
LHÍ sama dag og 22. maí leikur
leikur Hákon Bjarnason á píanótónleikum LHÍ
27. maí eru kórtónleikar Samkórs Reykjavíkur sem fagnar
30 ára starfsafmæli. Stjórnandi
er Keith Reed. Fimmtudaginn
29. maí nk. eru tónleikar eins
þekktasta “body percussionista” Bandaríkjanna, Keith Terry
í Salnum og föstudaginn 30. maí
eru píanótónleikar Víkings Heiðars Ólafssonar til minningar um
Birgi Einarsson.
Á efnisskránni eru Eroica
tilbrigðin eftir Beethoven, 16
valsar eftir Jóhannes Brahms,
Reykjavík by Night (Fimm
örmíníatúrar, fr.fl.) eftir Ólaf
Axelsson og fleira.
Segja má að Salurinn sé þrútinn af skemmtilegum tónleikum
í þessum mánuði, sem og reyndar endranær.

Elís
Rúnarsson

og tómstundamiðstöð
ungs fólks í Kópavogi
Ný menningar- og tómstundamiðstöð ungs fólks var opnuð í
Kópavogi sl. laugardag, á fyrsta
degi menningarhátíðarinnar
Kópavogsdaga. Ungir listamenn
koma fram og sungu og röppuðu, og þar var myndlistarsýning, ljóðaupplestur og tónlistaratriði.
Bergrún Íris Sævarsdóttir sýndi
í nýju menningarmiðstöðinni
akrýlverk, teikningar og ljósmyndir, mjög athyglisverð listaverk.
Ávörp fluttu Ómar Stefánsson,
formaður bæjarráðs, sem jafnframt tilkynnti úrslit í samkeppni
um nafn á menningsarmiðstöðinni, en það heitir Molinn. Vinningshafi vill ekki láta nafns síns
getið svo ákveðið var að láta
verðlaunaféð, 50 þúsund krónur, renna til BUGL’s, Barna- og
unglingadeildar Landsspítalans.
Sigurrós Þorgrímsdóttir, formaður lista- og menningarráðs flutti
ávarp sem og Sólrún Sigvaldadóttir, formaður nemendafélags
Menntaskólans í Kópavogi. Ómar
Stefánsson og Gunnar I. Birgisson
bæjarstjóri klipptu á borða og sr.
Ægir Sigurgeirsson sóknarprestur

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Sr. Ægir Sigurgeirsson blessar
húsið.

Bæjarstjóri og formaður bæjarráðs klippa á borða í tilefni af opnun
menningar- og tómstundarmiðstöðvar ungs fólks.

í Kópavogskirkju blessaði húsið.
Í tilefni af 50 ára afmæli Kópavogs í maí 2005 samþykkti bæjarstjórn Kópavogs að reisa hús fyrir menningar- og tómstundastarf
ungs fólks. Fyrstu skóflustunguna
tók Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs, 8. október 2005.
Með stofnun menningar- og tómstundamiðstöðvar er ungu fólki
16 ára og eldra búin vímulaus
félags- og tómstundaaðstaða sem
er sérsniðin að þeirra óskum.
Ungt fólk getur komið menningu
sinni og listum á framfæri, t.d.
með tónleikahaldi, sýningum eða
öðrum gjörningum. Einnig verður
veitt ráðgjöf í samstarfi við fagaðila og samtök. Síðast en ekki síst
er húsið hugsað sem samkomustaður þar sem rekið verður kaffihús, aðgangur verður að netinu
og aðstaða til ýmissar tómstundaiðkunar.
Emil Hjörvar Petersen flutti ljóð
við opnunarhátíðina og m.a. ljóð
sem ort var sérstaklega af þessu
tilefni. Það fylgir hér með.

Straumar
Hátt við bogahæð
vogur hýsir uppvöxt
strauma sem fléttast
milli steina
Ávallt þeir flakka
um vitund bæjarvætta
taktfastir textar
orðanna tónar
Yfir fjölum svífa grímur
með léttum strokum
og litir líða úr striga
streyma utan ramma
Bergmál frá hömrum
hvísl hins forna
en kall nýrra tíma:
frelsi, sköpun, tjáning.
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Stöður við leikskóla
Kópavogs mannaðar
allt að 95%

Þeim Víði Smára, Erni og Hafsteini Viðari fylgja stuðningskveðjur allra Kópavogsbúa.

Kópavogur í úrslit í “Útsvari”
gegn höfuðborginni
Víðir Smári Petersen býr á Álfaheiðinni í Kópavogi, Hafsteinn
Viðar Hafsteinsson býr á Kársnesbrautinni en Örn Arnarson
býr í Blöndukvíslinni en er að
reisa sér hús í Hólmaþinginu og
flytur þangað eins fljótt og hann
getur. Þar með eru þremenningarnir allir Kópavogsbúar.
Þeir hafa hins vegar unnið sér
það til frægðar að keppa í spurn-

inga keppni sveit ar fé lag anna á
Íslandi, Útsvari, og eru komnir í
úrslit og etja kappi við Reykvíkinga annað kvöld, föstudagskvöldið. Í undanúrslitum unnu þeir lið
Akureyringa sem margir höfðu
spáð sigri í keppninni en Reykvíkingar unnu Garðbæinga, sem voru
án hins hreinskilna hrokagikks,
Vilhjálms Bjarnasonar, og það var
auðvitað miður fyrir skemmtana-

gildið. Hvernig svo úrslit verða
annað kvöld, má segja að lið Kópavogs hefur verið eitt það skemmtilegasta, og eina liðið sem hefur
komið hressilega til baka, því það
tapaði í fyrstu umferðinni, en hélt
áfram vegna þess að það hafði
flest stig tapliða.
Áfram Kópavogur!

“Leik skóla mál in í Kópa vogi
líta vel út og við lítum glöð fram
á veg inn”, seg ir Sam ú el Örn
Erlingsson for maður Leikskólanefndar Kópavogs. “Leikskólastjórar eru almennt bjartsýnni á
mannaráðningar í haust en verið
hefur síðustu misserin.”
Leikskólarými í Kópavogi eru nú
rétt tæplega tvö þúsund talsins og
starfsmenn hátt í fimm hundruð
í 22 leikskólum. 120 rými bættust
við þegar Leikskólinn Baugur tók
til starfa í byrjun október.
“Það hefur verið stöðugt verkefni í langan tíma hér í bænum að
fjölga leikskólarýmum og starfsmönnum. Nú eru flest börn í heils
dags vistun, fyrir 17 árum voru
um 600 börn á leikskólum hér í
bænum og aðeins þriðjungur allan
daginn.”
- Hvernig er staðan nú hvað varðar mannaráðningar við leikskólana?
“Nú um mánaðamótin apríl-maí
vantar aðeins starfsfólk í um 20
stöðugildi, 10 færri en um miðjan
mars sl. Það er í rauninni rétara
að segja að þar með séu stöður
í leikskólum bæjarins mannaðar
yfir 95%. Við teljum þetta góðan
árangur. Þegar lagðar voru saman
tölur um áramót, þeir sem vantaði
þá og þeir sem sagt höfðu upp í
janúar og febrúar, reyndust það
fjórum sinnum fleiri en vantar nú.
Við þökkum þann árangur sam-

stilltu átaki
bæjar yfir valda
á haust mánuð um og um
áramót í kjaramálum starfsmanna skólanna í bænum.
Breytt staða
á vinnu markaði hafi einnig Samúel Örn
áhrif. Svo má Erlingsson,
ekki gleyma formaður
því að við höf- Leikskólanefndar
um litið á þetta Kópavogs.
sem viðvarandi verkefni.
Hér í Kópavogi hefur fjölgað um á
annað þúsund manns á ári í mörg
ár. Þar að auki vilja bæjaryfirvöld
svara kröfum tímans um að börn
komist fyrr á leikskóla en verið hefur. Mér sýnist að leikskólum í bænum hafi fjölgað um 6 á 7 árum.”
Samúel Örn segir að það tákni
að reisa hafi þurft sem svarar einum leikskóla á ári á þessari öld og
þannig verði það a.m.k. fyrsta áratuginn. Gert er ráð fyrir þremur
nýjum leikskólum með rýmum fyrir allt að 330 börn á næstu tveimur árum, auk þess sem 40 rými
bætast við nú þegar byggt verður
við einn af eldri skólunum.
Ljóst er að staða leik skólamála í Kópa vogi er mun betri
en í nágrannasveitarfélögunum,
og það ætti öðru fremur að laða
barnafólk til búsetu í Kópavogi.

Óskum Kópavogsbúum til
hamingju með nýja stúku
Jarðkraftur ehf

Fossaleyni 8
112 Reykjavík
Sími 412 1700
www.formaco.is

Smiðjuveg 11- 200 Kópavogur
S. 564 4680 - takplan@islandia.is

Flotmúr

Akralind 2
564 0023

ehf

Steinhellu 1
567 0700

Aðalhönnun:
Tjarnarmýri 19
170 Seltjarnarnesi
) 898 3516
myri@simnet.is

���������������������������������
��������������������������

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -

www.vektor.is

Blikasumar

Lið Breiðabliks í Landsbankadeild kvenna sumarið 2008. Þjálfarinn, Vanda Sigurgeirsdóttir, lengst til hægri í aftari röð. Vonandi mæta sem flestir á leiki liðsins í sumar í stúku
Kópavogsvallar sem sést að baki stúlknanna.

Breiðabliksliðið í Landsbankadeild karla hefur náð góðum úrslitum í vor og því má vissulega vænta þess að liðið fagni góðum árangri á knattspspyrnuvellinum í sumar. Liðið gæti
verið i toppbaráttu með Akranesi og KR, en hætt er við að sumarið verði liðum Grindavíkur og Fjölnis erfitt.

ÁFRAM BREIÐABLIK!
Fótboltinn er að byrja, nokkuð sem
margir hafa beðið eftir með óþreyju
síðan sól fór að hækka á lofti. Knattspyrnan er langvinsælasta íþrótt landsins og á engan íþróttaviðburð mæta
eins margir og á knattspyrnuleik. Eins
og ævinlega áður gera leikmenn og forsvarsmenn liðanna sér vonir um góðan
árangur, en tvö lið verða hins vegar að
bíta í það súra epli að falla um deild.
Landsbankadeild karla nýtur mestrar
hylli en Landsbankadeild kvenna hefur verið að sækja á, því má eflaust að

einhverju leiti fagna gott gengi íslenska
kvennalandsliðsins og gott gengi
íslenskra kvennaliða í Evrópukeppnunum.
Breiðablik er með ungt lið í Landsbankadeild kvenna sem eflaust á eftir að gera
þeim liðum sem hæst fóru í fyrra, Val og
KR, skráveifu, og vonandi blanda sér í
toppbaráttuna. Þjálfari liðsins er Vanda
Sigurgeirsdóttir, sem á glæsilegan feril
að baki sem leikmaður sem vonandi skilar sér í sumar í skemmtilegum leikjum
Breiðabliksliðsins. Sigur í Landsbanka-

deildinni og/eða bikarkeppninni væri
auðvitað alveg frábær árangur fyrir þær
grænklæddu.
Væntingar eru talsverðar til árangurs
Breiðabliks í Landsbankadeild karla, það
kom berlega fram á herrakvöldi félagsins
nýverið. Liðið sýndi á sl. ári að á góðum
degi getur það unnið hvaða íslenskt lið
sem er. Marel Baldvinsson er kominn
aftur til liðs við Blika eftir dvöl í Noregi
og það veður gaman að sjá hvernig þeir
ná saman í framlínunni, Marel og Prinsinn. Liðið er skipað ungum leikmönnum í

bland við reynslubolta, m.a. fyrirliðanna
Arnar Grétarsson, sem vonandi skilar
sér í verðlaunum áður en knattspyrnuvertíðinni lýkur í haust. Ástæða er til
þess að hvetja alla Kópavogsbúa, sem og
alla aðra knattspyrnuáhugamenn, að fjölmenna á Kópavogsvöll í sumar, og einnig
væri gaman að sjá sem flesta á útileikjum
félagsins. Ekki er langt að fara á þessu
sumri, lengst í norði upp á Skaga og í
suðri til Keflavíkur.
ÁFRAM BREIÐABLIK!
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Stefnan sett á þrjú efstu sætin
í Landsbankadeildunum
“Við Blikar eru bjartsýnir um
árangur í knattspyrnu fyrir sumarið 2008 enda full ástæða til,” segir
Einar Kristján Jónsson, formaður
knattspyrnudeildar Breiðabliks.
“Yngri flokkar okkar hafa verið að
standa sig vel í Faxaflóamótinu
og eru nokkrir flokkar komnir í
úrslit. Yngri flokkar Breiðabliks
hafa ætíð skilað a.m.k. nokkrum
Íslands- eða bikarmeistaratitlum
í hús ár hvert og stundum hafa
þeir verið fjölmargir á ári. Við
erum vel mannaðir þegar kemur
að þjálfurum og flokkarnir koma
vel undan vetri og því er ekki
ástæða til annars en að vera bjartsýnn. Á hinn bóginn eru 2. og 3.
flokkur kvenna helst til fámennir
en það er vandamál sem við erum
ekki einir um þar sem fjöldinn í
stúlknaflokkum í knattspyrnu frá
3. flokki og upp úr hefur almennt
farið minnkandi í íslenskum félögum undanfarin ár og er Breiðablik
þar síst í vestri stöðu.”

Það er mikið starf að halda utan
um rekstur allra þessara flokka.
Þar mæðir mikið á formönnum
ráða og vilja þeir stundum gleymast í fjölmiðlum þar sem oftar er
horft til leikmanna og þjálfara.
Ég vil því nýta þetta tækifæri og
þakka sérstaklega þeim Marinó
Önundarsyni formanni unglingaráðs, Jóhannesi Sveinbirnssyni
formanni meistaraflokksráðs
kvenna og Ólafi Björnssyni formanni meistaraflokksráðs karla
fyrir dugmikið starf að undanförnu. Auk þeirra hefur fjöldinn
allur af stjórnarmönnum, ráðsmönnum, umsjónarmönnum og
starfsmönnum deildarinnar lagt
hart að sér í vetur og allir viljum
við uppskera árangur fyrir starf
okkar í sumar.”

Skemmtilegt
knattspyrnusumar

Stefnan tekin á
efstu sætin
“Blikar eru því með væntingar
um árangur í sumar. Hvað meistaraflokkana varðar stefnum við
á þrjú efstu sætin í bæði Landsbankadeild karla og kvenna.
Meistaraflokkur kvenna er nú
ekki vanur öðru en að vera í toppbaráttunni. Í ár er staðan þannig
að við erum með mjög sterkt lið
en einnig mjög ungt á meðan að
bæði KR og Valur eru með töluvert reynslumeiri lið. En við
getum vel strítt þeim líkt og við

Einar Kristján Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks ásamt Birki Jóni Jónssyni alþingismanni
og Siglfirðingi á herrakvöldi Breiðabliks.

gerðum í fyrra þegar við slógum
Val út úr bikarkeppninni og við
vitum að þessi lið munu ekki vanmeta okkur. Framtíðin er björt hjá
stúlkunum okkar og þær verða
bara betri með hverju árinu undir handleiðslu Vöndu Sigurgeirsdóttur þjálfara og Jóhannesi Karli

Sigursteinssyni aðstoðarþjálfara
sem er jafnframt þjálfari 2. flokks
kvenna.
Meistaraflokkur karla Breiðabliks hefur sjaldan ef nokkurn
tímann verið sterkari en nú í ár.
Liðið er lítið breytt frá því í fyrra
og aðeins einn hefur bæst við,

enginn annar en markahrókurinn
Marel Jóhann Baldvinsson. Ungu
strákarnir fengu einnig reynslu
síðasta ár og koma eflaust sterkari inn í ár. Lærisveinar Ólafs Kristjánssonar ætla því að láta finna
fyrir sér í sumar og stefnan er sett
á toppbaráttuna.

Einar Kristján vill minna á flokk
sem sem stundum vill gleymast,
en það er eldri flokkur karla. Hann
segist viss um að þeir muni standa sig vel í sumar en Breiðablik
á eflaust sigursælasta eldri flokk
landsins. Það líður varla það ár
að þeir verði ekki meistarar þessir gömlu kappar og eru þeir vel að
því komnir.
Formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks segist eiga von á
skemmtilegu knattspyrnusumri
í knattspyrnubænum Kópavogi
þar sem aðstaða til iðkunar knattspyrnu er orðin glæsileg og með
því besta sem gerist á landinu.

Yfirþjálfari yngri flokka Breiðabliks
sér einnig um Afreksskólann
Arnar Bill Gunnarsson er yfirþjálfari yngri flokka Breiðabliks
í knattspyrnu og umsjónarmaður
Afreksskóla Breiðabliks. Arnar
Bill úrskrifaðist sem íþróttafræðingur frá Laugarvatni árið 2002,
er með UEFA-A þjálfaragráðu frá
Danmörku árið 2002.
Sem yfirþjálfari yngri flokka
Breiðabliks í knattspyrnu felst
starfið fyrst og fremst í því að
veita þjálfurum félagsins stuðning og fylgja því eftir að þeir
vinni eftir stefnu félagsins. Einnig stýrir Arnar séræfingum fyrir
efnilegustu leikmenn Breiðabliks
í 4. og 3. flokki karla og kvenna.
Arnar Bill er einnig umsjónarmaður Afreksskóla Breiðabliks og er
aðalhlutverkið að halda skólanum
gangandi faglega. Hann skipulegg-

Um 800 krakkar í yngri
flokkunum

ur einnig hvernig félagið nýtir þá
tíma sem það fær úthlutað á knattspyrnuvöllum Kópavogsbæjar og
heldur utan um mótamál félagsins. Hann stjórnar æfingum fyrir
leikmenn Breiðabliks sem stunda
nám við Menntaskólann í Kópavogi, en þeir nemendur mæta
þrisvar sinnum í viku á skólatíma
á æfingar í Fífunni. Þessar æfingar
koma í staðin fyrir hefðbundna
íþróttakennslu.
Arnar Bill segir markmið sín
sem yfirþjálfara yngri flokka
Breiðabliks vera fyrst og fremst
vera þau að allir iðkendur Breiðabliks fái góða þjálfun og verkefni
við hæfi.
Arnar Bill Gunnarsson.

Um 800 krakkar eru að æfa
knattspyrnu hjá Breiðabliki, um
580 drengir og 220 stúlkur. Í 4.,
5., 6. og 7. flokki karla eru um 100
drengir í hverjum flokki.
Haft er eftir Arnari Bill að Breiðablik standi ekki í harðri markaðsbaráttu til að fá sem flesta iðkendur á vegum félagsins, iðkendafjöldi skili sér í öflugu starfi innan
félagsins. Ef foreldrar og iðkendur
eru ánægðir með þjónustuna þá
skili það sér alltaf í fleiri iðkendum. Vinsældir knattspyrnunnar
eru líka alltaf að aukast og það
hjálpar að sjálfsögðu til.
Markmið Afreksskólans er
að skapa topp afreks umhverfi,

aðstöðu og umgjörð fyrir efnilegasta íþróttafólk Breiðabliks. Í
framhaldi af því er vonast til að
nemendur skólans þróist úr því
að vera efnilegt íþróttafólk í afreksíþróttafólk. Verkefnið er keyrt
þvert á félagið, þ.e.a.s. allar deildir/íþróttagreinar innan Breiðabliks taka þátt í verkefninu. Skólinn er fyrir unglinga á aldrinum
14-20 ára. Það er hverju félagi mikilvægt að hafa sterka einstaklinga/
lið sem ná árangri og haldi þannig
merki félagsins á lofti. Þar skiptir
miklu máli að finna góða þjálfara
og gera vel við þá. Það eru þeir
sem leiðbeina krökkunum og þjálfari sem er faglegur og hvetjandi
og höfðar til iðkendanna er gulls
ígildi.
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FJÖLMENNUM
Á VÖLLINN

3

Blikakort - Tryggir Blikaklúbburinn
viðskipti við Blika! styður við sína menn
Knattspyrnudeild Breiðabliks
mun hefja útgáfu á Blikakortinu
vorið 2008 í samstarfi við Landsbanka Íslands og VISA Ísland. Gefin verða út kreditkort sem merkt
verða Breiðabliki í fyrsta áfanga
og stefnt er að útgáfu debetkorta
í næsta áfanga. Kortið mun veita
afslátt hjá völdum samstarfsaðilum og sér Breiðablik um að semja
við þá. Knattspyrnudeildin býður þér að taka þátt í samstarfinu
með því að veita korthöfum Blikakortsins afslátt og jafnframt styrkja deildina. Þannig fær kreditkorthafi ákveðna prósentutölu í
afslátt gegn notkun kortsins og
lægri prósentutala af viðskiptunum rennur síðan til knattspyrnudeildarinnar.
Hugmyndin að baki Blikakortsins
er að allir hagnist. Korthafar Blikakorta njóti betri kjara og viðkomandi fyrirtæki auki viðskipti sín
og stækki kúnnahópinn auk þess
sem knattspyrnudeildin fær lága
þóknun þegar Blikakortið er notað. Í því samhengi er rétt að taka
fram að í félaginu eru tæplega þúsund knattspyrnuiðkendur en um
5000 einstaklingar tengjast deildinni á einn eða annan hátt. Markmið deildarinnar er að koma út
hundruðum korta strax við útgáfu
kortanna vorið 2008 og fjölga þeim
svo jafnt og þétt. Því er um stóran kúnnahóp að ræða. Auk þess
verða þau fyrirtæki sem bjóða upp
á afslátt gegn notkun Blikakortsins kynnt sem Blikakortsfyrirtæki
þegar knattspyrnudeildin hefur
markaðssetningu á kortunum enda
er það kynning á samstarfsfyrirtækjunum sem skiptir einna helst

máli þegar kemur að því að koma
kortunum út. Kortin og samstarfsfyrirtækin verða m.a. kynnt með
útgáfu bæklings, birtingu á vefsíðu
deildarinnar og annars konar markaðssetningu innan Breiðabliks.
Fyrirkomulagið á samstarfi fyrirtækja við deildina um afslátt gegn
notkun Blikakorta er með þeim
hætti að fyrst gerir viðkomandi fyrirtæki staðlaðan samning við deildina um ákveðna afsláttarprósentu
til korthafans og aðra prósentutölu
sem rennur til deildarinnar. Afslátturinn er reiknaður út í kortakerfi
VISA Ísland og kemur til frádráttar á reikningi handhafa kortsins
á hverjum gjalddaga. Á inneignarkortum (fyrirframgreitt kreditkort)
leggst afslátturinn inn sem inneign.
Samanlagður veittur afsláttur hjá
hverjum samstarfsaðila er dreginn
frá daglegu, vikulegu eða mánaðarlegu söluaðilauppgjöri VISA Ísland
til samstarfsaðila. Þegar um er að
ræða debetkort verður afslátturinn
ekki rafrænn. Þar af leiðandi þarf
viðkomandi fyrirtæki og korthafinn
að gæta þess að draga afsláttinn
frá heildarverði áður en greiðsla
fer fram.
Í samstarfssamningi þessum
skuldbindur Breiðablik sig til að
kynna fyrir handhöfum Blikakortsins þann afslátt sem samstarfsaðili
veitir korthöfum í öllu kynningarefni Breiðabliks, auglýsingum og
sölustarfi vegna kortsins. Breiðablik skuldbindur sig til að tryggja
að við sölu á Blikakortinu og í auglýsingum komi skýrt fram hvaða
samstarfsaðilar veita handhöfum
kortsins afslátt.

Leikir meistaraflokks karla Landsbankadeildin sumarið 2008
lau. 10. maí
fim. 15. maí
þri. 20. maí
sun. 25. maí
sun. 01. jún
sun. 08. jún
mán. 16. jún
mán. 23. jún
mán. 30. jún
mán. 07. júl
mán. 14. júl
sun. 20. júl
mán. 28. júl
mið. 06. ágú
mán. 11. ágú
sun. 17. ágú
sun. 24. ágú
sun. 31. ágú
lau. 13. sep
fim. 18. sep
sun. 21. sep
lau. 27. sep

14:00
19:15
20:00
19:15
19:15
14:00
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
18:00
18:00
16:00
17:15
16:00
14:00

Akranesvöllur
Kópavogsvöllur
KR-völlur
Kópavogsvöllur
Fjölnisvöllur
Vodafonevöllurinn
Kópavogsvöllur
Laugardalsvöllur
Kópavogsvöllur
Fylkisvöllur
Kópavogsvöllur
Kópavogsvöllur
Valbjarnarvöllur
Kópavogsvöllur
Grindavíkurvöllur
Kópavogsvöllur
Kópavogsvöllur
Kaplakrikavöllur
Kópavogsvöllur
Sparisjv. Keflavík
Kópavogsvöllur
Kópavogsvöllur

ÍA-Breiðablik
Breiðablik-Þróttur R.
KR-Breiðablik
Breiðablik-Grindavík
Fjölnir-Breiðablik
Valur-Breiðablik
Breiðablik-FH
Fram-Breiðablik
Breiðablik-Keflavík
Fylkir-Breiðablik
Breiðablik-HK
Breiðablik-ÍA
Þróttur R.-Breiðablik
Breiðablik-KR
Grindavík-Breiðablik
Breiðablik-Fjölnir
Breiðablik-Valur
FH-Breiðablik
Breiðablik-Fram
Keflavík-Breiðablik
Breiðablik-Fylkir
HK-Breiðablik

Leikir Breiðabliks í Landsbankadeild kvenna sumarið 2008
þri. 13. maí
19:15
sun. 18. maí
19:15
fös. 23. maí
19:15
þri. 03. júní
19:15
lau. 07. júní
14:00
mið. 11. júní
19:15
sun. 15. júní
16:00
þri. 01. júlí
19:15
þri. 08. júlí
19:15
þri. 15. júlí
19:15
þri. 22. júlí
19:15
sun. 27. júlí
16:00
lau. 09. ágúst
16:00
mið. 13. ágúst
19:15
mán. 18. ágúst
19:15
þri. 26. ágúst
18:00
lau. 30. ágúst
14:00
lau. 13. september 13:00

Afturelding - Breiðablik, Varmárvöllur
Breiðablik - Keflavík, Kópavogsvöllur
KR - Breiðablik, KR-völlur
Þór/KA - Breiðablik, Akureyrarvöllur
Breiðablik - Fylkir, Kópavogsvöllur
Stjarnan - Breiðablik, Stjörnuvöllur
Breiðablik - Valur, Kópavogsvöllur
HK/Víkingur - Breiðablik, Víkingsvöllur
Breiðablik - Fjölnir, Kópavogsvöllur
Breiðablik - Afturelding, Kópavogsvöllur
Keflavík - Breiðablik, Sparisjóðsv. Keflavík
Breiðablik - KR, Kópavogsvöllur
Breiðablik - Þór/KA, Kópavogsvöllur
Fylkir - Breiðablik, Fylkisvöllur
Breiðablik - Stjarnan, Kópavogsvöllur
Valur - Breiðablik, Vodafonevöllurinn
Breiðablik - HK/Víkingur, Kópavogsvöllur
Fjölnir - Breiðablik, Fjölnisvöllur

Blikaklúbburinn er stuðningsmannaklúbbur knattspyr nudeildar Breiðabliks. Tilgangur
þessa félagsskapar er að styðja
á sem fjölbreyttastan hátt við
starfsemi deildarinnar. Það er
gert með því að standa fyrir upplýsingafundum fyrir alla heimaleiki deildarinnar og þar að auki
fá félagsmenn klúbbsins aðgang
að kaffi og bakkelsi í leikhléi á
heimaleikjum Breiðabliks. Blikaklúbburinn stendur einnig fyrir
ferðum á þá útileiki sem fram
fara utan höfuðborgarsvæðisins
meðal annars til Keflavíkur og
Akranes. Klúbburinn skiptist í
karla og kvennadeild en deildirnar tvær vinna náið saman.
Andrés Pétursson hefur verið
formaður Blikaklúbbs karla undanfarin ár. Hann segir að mikil
eftirvænting sé meðal stuðningsmanna Breiðabliks um þessar
mundir.
“Við finnum fyrir meðbyr enda
er leikmannahópurinn einn sá
sterkasti sem við höfum átt frá
upphafi. Þetta er skemmtileg
blanda reynsluboltum og svo ungum og efnilegum leikmönnum. Við
hlökkum því mikið til enda hef ég
trú á því að sumarið verði grænt,”
segir Andrés formaður.

Klúbburinn virkur allt
árið
Blikaklúbburinn er einnig virkur utan hins hefðbundna knattspyrnutímabils og sendir reglu-

Formaður Blikaklúbbsins, Andrés Pétursson, við dómarastörf á Símamótinu 2007, en þetta er árlegt mót og eitt það stærsta sem yngri
flokkar stúlkna fá tækifæri til að taka þátt í.

lega út fréttir til félagsmanna
með tölvupósti. Þar að auki hefur klúbburinn stutt við bakið á
nýrri heimasíðu stuðningsmanna
http://www.blikar.is Það eru margir á því að þetta sé ein skemmtilegasta heimasíða stuðningsmannaliðs í íslenskri knattspyrnu og jafnvel þótt víðar væri leitað. Á síðunni eru hátt í eitt þúsund myndir
úr sögu knattspyrnudeildarinnar
og hægt er að skoða myndbrot
úr nýjustu leikjum meistaraflokksins.

StuðBlikar
“Ungliðahreyfing Blikarklúbbs-

ins nefnist ,,StuðBlikar” og vöktu
þeir mikla athygli síðasta sumar
fyrir öflugan stuðning við Blikaliðið í áhorfendastæðunum. Mikill
hugur er í hópnum fyrir sumarið
enda hafa leikmenn talað um að
þessi stuðningur hafi virkað sem
12 maðurinn í mörgum leikjum,”
segir Andrés Pétursson.
Allir stuðningsmenn Breiðabliks
eru velkomnir í þennan félagsskap og eina sem þarf að gera
er að mæta í grænum búningi á
leikina og blanda sér í hópinn.
Nánari upplýsingar veita Andrés
Pétursson ap@hi.is og Guðjón
Már Sveinsson gudjons@hi.is

| Hefst 10.maí
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Kópavogsblaðið

Hundruðir fatapakka
frá Kópavogi til
Malaví og Gambíu
Pökkunardagur í sjálfboðamiðstöð Kópavogsdeildar Rauða krossins var haldinn fyrir skömmu en
þar vinna sjálfboðaliðar í verkefninu “Föt sem framlag” við að
pakka prjónaflíkum í fatapakka
fyrir börn á aldrinum 0-1 ára og
sendir eru til Afríku.
Í þróunarlöndum og á svæðum
þar sem neyðarástand ríkir er víðast mikill skortur á barnafötum. Í
fatasöfnunum berst minnst af barnafötum. Handavinnuverkefnið Föt
sem framlag miðar að því að draga
úr þessum skorti. Þörfin er brýn og
allir geta lagt sitt af mörkum til að
aðstoða þá sem þurfa á fötum að
halda. Alls pökkuðust 230 fatapakkar að þessu sinni og hefur Kópavogsdeild ekki áður sent frá sér jafnmarga pakka í einu. Sjálfboðaliðar
Kópavogsdeildar hafa á þessu ári
sent frá sér 428 fatapakka og 93
teppi. Á síðasta ári sendi deildin
557 fatapakkar og 134 teppi. Fatapakkarnir eru sendir til Malaví og
Gambíu og eru þeir þar afhendir
einstæðum mæðrum og fjölskyldum í neyð. Fötin í pökkunum eru
afrakstur prjónavinnu sjálfboðaliðanna síðustu mánaða og eins hefur heimilisfólk í Sunnhlíð og gestir
Dvalar, athvarf fyrir fólk með geðraskanir, lagt verkefninu lið með
teppum og annari prjónvöru. Á allt
þetta fólk svo sannarlega hrós skilið fyrir framtakssemi og mikin dugnað.
Fyrir skömmu var einnig haldið
prjónakaffi í sjálfboðamiðstöðinni
og fengu sjálfboðaliðarnir þá garn
með sér heim til að prjóna ungbarnaföt í fleiri pakka, eins og peysur, teppi, húfur og sokka. Einnig

Tekið við fötum í Malaví frá
Kópavogsdeild Rauða krossins.

fara samfellur, treyjur, handklæði
og taubleyjur í pakkana. Prjónakaffi
er ávallt haldið síðasta miðvikudag
hvers mánaðar og eru allir áhugasamir hvattir til að mæta því næg
önnur vinna er á staðnum fyrir þá
sem ekki geta eða hafa áhuga á að
prjóna. Það þarf að flokka föt, ganga
frá lausum endum og undirbúa eitt
og annað fyrir næstu fatapökkun,
ekki hvað síst þarf að hita kaffi og
leggja meðlæti á borð. Það geta allir
lagt eitthvað til og prjónakaffi því
kjörin vettvangur sjálfboðaliða til
að hittast og hafa gaman saman.
Oft er mikið fjör og mikið hlegið enda er félagsskapurinn á þessum samverum það sem skiptir líka
hvað mestu máli. Síðasta samvera
hópsins fyrir sumarið verður haldin í lok maí en þá er fyrirhugað að
gera sér glaðan dag og heimsækja
prjónahóp á vegum Árnesingadeildar Rauða krossins. Það er kærkomið
fyrir Kópavogsdeild Rauða krossins
að fá fleiri sjálfboðaliða í hópinn og
eru áhugasamir eindregið hvattir til
að hafa sambandi við deildina.

MAÍ 2008

Marteinn Sigurgeirsson
“Eldhugi Kópavogs 2008”
Rótarýklúbbur Kópavogs hefur síðan árið 1997 útnefnt “Eldhuga Rótarýklúbbs Kópavogs”,
en sú heiður hlotnast þeim sem
þykir á einhvern hátt hafa skarað
fram úr eða sýnt með framtaki
sínu og störfum þann dug, framsækni, frumkvæði og eldmóð sem
hefur komið mörgum til góða og
verið mörgum fyrirmynd. Fyrsti
eldhuginn var Jónas Ingimundarson píanóleikari sem hlaut þann
heiður fyrir einstakt tónlistastarf,
ekki síst fyrir Kópavogsbúa en
tónlistahúsið Salurinn er hugafóstur Jónasar öðrum fremur
þótt þaðhafi að sjálfsögðu verið
reist af Kópavogsbæ. Á síðasta
ári hluti þessa viðurkenningu Sigríður Einarsdóttir og Sólveig Jónasdóttir fyrir frumkvæði að stofnun Myndlistarskóla í Kópavogi.
Eldhugi Rótarýklúbbs Kópavogs
árið 2008 er Marteinn Sigurgeirsson fyrir gerð og varðveislu heimildamynda um Kópavog, uppbyggingu, sögu og mannlíf en hann
hefur innið mikið og óeigingjarnt
starf fyrir menningar- og byggðarsögu Kópavogs.
Marteinn flutti til Kópavogs
frá Selfossi árið 1975. Hann hefur unnið að ýmsum störfum sem
lúta að kennslu og fjölmiðun allt
frá því hann lauk kennaraprófi
árið 1971, m.a. verið kennari við
Oddeyrarskóla, stundarkennari
við Kópavogsskóla og Þinghólsskóla, ritstjóri Bæjarblaðsins í
Kópavogi um skeið, en hefur verið þjónustustjóri Myndvers grunnskóla á vegum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur frá árinu 1996.
Marteinn hefur gert fjölmargar
fræðslu- og heimildamyndir fyrir

Eldhugi Kópavogs 2008, Marteinn Sigurgeirsson. Verðlaunagripurinn
er gerður af Ingu Elínu Kristinsdóttur, glerlistakonu og hönnuði. Honum á hægri hönd er Sveinn Hjörtur Hjartarson forseti Rótarýklúbbs
Kópavogs en vinstra meginn er Guðmundur Þ. Harðarson, formaður
viðurkenningarnefndar klúbbsins.

félagasamtök, stofnanir, sveitarfélög og sjónvarp. Hann samdi
fyrsta fræðsluefni hér á landi um
fjölmiðlafræðslu með áherslu
myndræna miðla í skapandi skólastarfi og kenndi það námsefni í
Þinghólsskóla.

Viðtöl við landnema Kópavogs
Marteinn hefur gert fjölmargar
kvikmyndir sem sýna mannlíf í
bænum við allsskonar tækifæri og
þróun Kópavogs all frá árunum
fyrir 1980. Í kvikmyndasafni hans

má finna byggðasögu bæjarins
síðustu áratugi og einnig fjölmörg
viðtöl við landnema Kópavogs.
Þar ræðir hann m.a. við Rebekku
Ísaksdóttur í Fífuhvammi, Huldu
Jakobsdóttir bæjarstjóra, Jósafat Líndal og Ólaf Jónsson bæjarstjórnarmenn og Helgu Sigurjónsdóttir kennara og bæjarstjórnarmann. Árið 2005 gerði hann myndina “Kópavogur - Saga og kaupstaður í 50 ár.” Myndir Marteins
eru og munu verða ómetanlegur
fjársjóður komandi kynslóða, um
sögu og mannlíf í Kópavogi okkar
tíma.
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Bankaselsbrunnur líklega
fyrsta vatnsveitan í Kópavogi
Í miðri seinni heimsstyrjöldinni, árið 1942, byggðu Útvegsbankinn, Landsbankinn og Búnaðarbankinn húsið sem síðar
var nefnt Banka sel og nú er
Skjólbraut 15 til að varðveita
afrit af skjölum sínum á þessum
viðsjár verðu tímum. Húsið var
að ýmsu leyti óvenjulegt, veggir
voru 40 cm. þykkir, járnhlerar
fyrir gluggum og innihurðir úr
járni. Í húsinu var aðstaða fyrir
húsvörð.
Á þessum tíma var Kópavogur strjálbýll og að mestu sumarbústaðabyggð - án vatnsveitu.
Rennandi vatn þótti nauðsynlegt
og þessvegna gengust bankarnir
í það að leitað væri vatnsuppsprettu sem síðan fannst á landssvæði sem kall að var Tung ur.
Nánar tiltekið var þessi vatnsuppspretta í þeirri lóð sem nú
er númer 10 við Kópavogsbraut.
Borað var niður við þessa vatnsupp sprettu og dælu hús byggt
yfir brunninn sem gerður var.
Í skiptum fyrir spilduna undir
dæluhúsið fékk lóðareigandinn,
Guðmundur Guðmundson, tengingu við þessa vatns veitu án
endurgjalds. Grafinn var lögn til
norðurs að Skjólbraut og þaðan
til vesturs í Bankasel sem nú er
Skjólbraut 15 og tengt við það
hús.
Síð ar voru eft ir far andi hús
tengd inn á þessa vatns lögn:
Kópavogsbraut 22, Skjólbraut 9,

Dæluhús Bankaselsveitunnar að Kópavogsbraut 10. Það er illa farið
en Kópavogsbær ætti að sýna þessum hluta í sögu bæjarins virðingu
með því að varðveita húsið.

Bankasel. Á lóðinni fyrir neðan er Auður Jónsdóttir við kartöflurækt,
en hún og maður hennar, Haukur Jóhannesson, keyptu Bankasel árið
1945.

Borgarholtsbraut 11 og 11a. Fleiri notendum annaði þessi uppspretta ekki.
Þann 16. júní 1945 keyptu
Bankaselið Haukur Jóhannesson
og Auður Jónsdóttir og er húsið
enn í eigu afkomenda þeirra.
Nýt ing vatns veit unn ar var
áfram með sama hætti og verið

hafði og nýir eigendur að Bankaseli, og þar með vatnsveitunnar,
tóku ekkert gjald af notendum
hennar á þessum frumbýlingsárum Kópavosbúa. Vatnsveitan
þurfti þó töluverðs eftirlits og
umönnunar við. Bæði þurfti að
fylgjast með því að vatnsnotkun færi ekki yfir það sem afköst

dælunnar leyfðu og eins þurfti
í vetrarfrostum að kynda dæluskúrinn með rafmagni svo ekki
frysi í dælubúnaði.
Þegar almenn vatnsveita kom
síð an til sög unn ar í vest ur bæ
Kópavogs var vatnsveita Bankasels tekin úr notkun.
Dælu hús ið stóð ónot að og
óhreyft í tugi ára. Mikilvægi þessara sögulegu minja voru þó eig-

endum Bankasels ofarlega í huga
og jafnframt varðveisla þeirra og
viðhald sem sýnilegt dæmi um
frumbýlingsárin í Kópavogi. Því
var það að þau Haukur og Auður færðu Kópavogsbæ til eignar með gjafabréfi þessa fyrstu
vatnsveitu bæjarins, að því best
er vitað, og með réttu má því
kalla Bankaselsbrunn.

borgarblod.is
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Reiðhjól og hjálmar Eldvarnarteppi vantaði í 58% tilfella í
Um leið og fer að vora fjölgar
hjólreiðafólki sem er á ferðinni,
ekki síst börnum. Foreldrar þurfa
að sjá til þess að reiðhjólin séu í
lagi hjá börnunum og að þau noti
hjálma á hjólinu. Því miður virðist
sem aukning sé á því að börn noti
ekki hjálma á reiðhjólum, sérstaklega þau sem eldri eru.

Skylda samkvæmt lögum
til 15 ára aldurs

Nauðsyn þess að nota hjálma
á reiðhjólum hefur marg sannað
sig. Notkun hjálma er, samkvæmt
umferðarlögum , skylda hjá börnum yngri en 15 ára. Það skiptir
máli að foreldrar séu góð fyrirmynd og noti hjálma er þau eru úti
að hjóla með börnum sínum. Það
virðist sem yngstu börnin séu hlýðin að nota hjálma en er þau eldast
þarf að minna þau mörg hver á þá.
Við hvetjum foreldra til að fylgja
því vel eftir að börnin þeirra noti
hjálma á reiðhjólum.

Rétt stærð og rétt stilltur
hjálmur

Það þarf að stilla vel hjálmana
á börnin, jafnvel nokkrum sinnum að sumri. Laus og illa stilltur
hjálmur gerir ekki mikið gagn ef
slys verður. Þegar börnin stækka
og hjálmurinn verður of lítill þarf
að endurnýja hann. Oft fá börnin
sinn fyrsta reiðhjólahjálm um 5
ára aldur. Það þarf að endurnýja
hann um 8 til 9 ára aldur, fer það
eftir stærð barna og höfuðulagi
hvenær þörf er á því. Því miður
virðist það of algengt að foreldrar
láti það ógert að endurnýja hjálm-

ana á þessum aldri.

Hvar eiga börn að hjóla

Við þurfum að vera meðvituð
um það að börn eru síður tilbúin en hinir fullorðnu að fara út í
umferðina. Börnum er hættara
við að lenda í slysum. Það hefur
oft verið miðað við 10 til 11 ára
aldurinn við að hleypa börnum út
í umferðina. Þarna kemur margt
til; þau eru smávaxnari, hugsa ekki
alltaf rökrétt og athygli þeirra er
mjög skipt. Þá eiga þau erfiðara
með að meta fjarlægð og hraða,
þurfa oft lengri tíma til að taka
ákvarðanir og eiga erfitt með hugtökin hægri og vinstri. Nauðsynlegt er að þau nái að þjálfa sig á
reiðhjólinu á öruggum svæðum
svo sem leiksvæðum, göngustígum og gangstéttum. Það er ekki
síður nauðsynlegt að þau þjálfi
sig með fullorðnum í umferðinni í
fyrstu, þar sem hin fullorðnu eiga
að vera þeim góð fyrirmynd.
Hægt er að nálgast upplýsingar
á heimasíðu Umferðarstofu www.
us.is, um nauðsynlegan búnað á
reiðhjólum, um hjálmanotkun og
stillingar hjálma.
Hvetjum við foreldra til að sýna
ábyrgð með því að sjá til þess að
börnin þeirra noti hjálma á reiðhjólum, auk þess að vera góðar
fyrirmyndir hvað þetta varðar.
Lögreglan óskar Kópavogsbúum
góðs hjólreiðasumars.
Anna Elísabet Ólafsdóttir
svæðislögreglumaður í Kópavogi.

Stjórnendaþjálfun í þágu
leikskóla Kópavogsbæjar
Kópa vogs bær býð ur leikskólastjór um og aðstoðarleikskóla stjór um í leik skól um í
rekstri bæjarins upp á stjórnendaþjálfun þeim að kostnaðarlausu. Markmiðið með stjórnendaþjálfuninni er að efla fjárhagslegt og faglegt sjálfstæði
leikskólastjóra í daglegum rekstri.
Kópavogsbær leggur áherslu
á að hlúa vel að íbúum bæjarins
og bjóða þeim upp á þjónustu
í takt við þarfir þeirra. Í ört vaxandi bæjarfélagi er mikilvægt að
starfsmenn leikskólanna vinni
saman sem heild að sameiginleg um mark mið um bæj ar ins.
Sterkari stjórnendur og ánægð-

ari starfsmenn gera leikskóla
bæjarins að betri vinnustöðum
sem leiðir af sér fækkun veikindadaga og minni starfsmannaveltu. Stjórnendaþjálfunin verður á vegum Þekkingarmiðlunar
sem hefur skipulagt fyrir Kópavogsbæ faglegt og metnaðarfullt
nám sem spannar tvö misseri.
Með verkefni af þessu tagi vill
Kópavogsbær skipa sér meðal
fremstu bæj ar fé laga lands ins
á sviði þróunar, menntunar og
fræðslumála. Nýlega fór fram
kynning í Gerðarsafni á stjórnendaþjálfuninni fyrir leikskólastjóra og að stoð ar leik skólastjóra í Kópavogi.

eldhúsum hjá eldri borgurum í Kópavogi

F.v: Svanhildur Þengilsdóttir, hjúkrunarfræðingur og yfirmaður þjónustudeildar aldraðra hjá Félagsþjónustu Kópavogs, Dagbjört H. Kristinsdóttir hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg, Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri og Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs Kópavogs.

Í febr ú ar 2007 gerðu Kópavogsbær og Slysavarnafélagið
Landsbjörg með sér samning um
að starfsmenn félagsins mundu
bjóða öll um eldri borg ur um
Kópavogs, 75 ára og eldri, upp
á ör yggisskoðun á heimili þeirra í þeim tilgangi að draga úr
slysum aldraðra. Kópavogsbær
styrkti verkefnið ríflega með því
að greiða Slysa varna fé lag inu
Landsbjörgu 4 milljónir króna
enda ríkti mikill skilningur á
mikilvægi heimsóknanna fyrir
eldri íbúa Kópavogsbæjar. Securitas styrkti einnig verkefnið með
fjár framlagi og voru allar ör yggisvör ur frá þeim. Jafnframt var
öllum þeim sem voru viðskiptavinir Sjóvá færður reykskynjari.
Bréf var sent til allra íbúa 75
ára og eldri í Kópavogsbæ ásamt
bæklingnum “Örugg efri ár.”
Jafn framt var met ið hvort
viðkomandi væru einmana eða
byggju við slæmar aðstæður og
þörfnuðust aðstoðar félagsmálayfirvalda. Algengust eru fallslys í
svefnherbergjum eða setustofu,
flest tengd hálu gólfi, lélegri lýsingu og lausum mottum. Markmið
verkefnisins var að stuðla að því,
í samræmi við stefnu stjórnvalda,
að aldrað fólk haldi heilsu og geti
með viðeigandi stuðningi búið
lengur heima.
Í Kópa vogi voru skráð ir um
1.600 íbúar sem voru 75 ára eða
eldri á 1.347 heimilum. Íbúar á
886 heimilum þáðu öryggisheim-

sókn eða 66%, 12% voru flutt á
brott, 3% svöruðu ekki og 19%
afþökkuðu heimsókn.

heimili þörfnuðust frekari skoðunar hjá félagsmálayfir völdum í
Kópavogi.

Í 30% tilfella er brunavörnum ábótavant

Framkvæmd verkefnisins var
í hönd um Slysa varna fé lags ins
Landsbjargar. Hjá þeim sem þáðu
heimsókn var farið yfir öryggisatriði eins og reykskynjara, slökkvitæki, eldvarnateppi, handföng í
sturtu og baðkeri, stamar mottur í baðkeri og sturtu, næturljós
og stiga. Íbúum voru svo boðnar
ör yggisvörur sem þá vanhagaði
um á kostnaðarverði frá Securitas og ókeypis uppsetning. Auk
þess var skipt um raf hlöð ur í
reykskynjur um. Íbúarnir fengu
einnig afhenta bæklinga um starfsemi Kópavogsbæjar í þágu eldri
borgara. Jafnframt var afhentur
bæklingur um öryggishnapp sem
Securitas þjónustar.
Starfsmenn Slysavarnafélagsins
Landsbjargar höfðu einnig það
hlutverk að meta það hvort þeir
teldu aðstæður einhverra eldri
borgara óviðunandi og þörfnuðust frekari aðkomu félagsmálayfirvalda í Kópavogsbæ. Þeir mátu
út frá eigin forsendum hvort viðkomandi væri einmana eða byggi
við slæmar aðstæður sem þörfnuðust úrbóta sem fyrst. Af þeim
886 heimilum sem voru heimsótt
voru 20 heimili sem þörfnuðust
nánari skoðunar hjá félagsmálayfirvöldum í Kópavogi.

Dagbjört H. Kristinsdóttir hjá
Slysa varna fé lag inu Lands björg
tók saman skýrslu um niðurstöður verk efn is ins. Með al helstu
atriða má nefna að:
• Aðkoma að húsum var í flestum tilfellum í góðu lagi.
• Neðsta þrep í tröppum innanhúss var í næstum 20% tilvika
ekki nógu greinilegt.
• Oft vantaði staman límborða
fremst á þrep í tröppum innanhúss.
• 16% eldri borgara í Kópavogi
nota öryggishnapp.
• Eldvarnateppi vantaði í eldhús
í 58% tilfella og 19% höfðu gleymt
potti á heitri hellu.
• Brunavörnum var ábótavant.
Í 30% tilfella vantaði slökkvitæki
eða íbúar kunnu ekki á það.
• Í 7% tilvika heyrðist ekki í reykskynjurum í öllum herbergjum og
var bætt úr því.
• Aðstæður í svefnherbergjum
voru langoftast í góðu lagi en fleiri
mættu nota næturljós.
• Hitastilli vantaði á krana við
baðkar og sturtu á 16% heimila.
• Mottur í stofum voru án skriðvarna í 13% tilfella.
• Af þeim 886 heimilum sem
voru heim sótt var talið að 20
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AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Gítarnámskeið - Trommunámskeið - Bassanámskeið.

Þátttakendur mæta tvisvar í viku, 4 vikur frá 9. júní. Námskeiðin eru ætluð stelpum og
strákum á aldrinum 7-14 ára. Ætlað byrjendum sem vilja kynnast hljóðfærunum og
undirbúa sig fyrir frekara tónlistarnám.

Upplýsingar og skráning: www.tonsalir.is
Lokadagur skráningar er 19 maí.

ónsalir

Bæjarlind 2, Kópavogi - Sími 534-3700
www.tonsalir.is
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Styrkir frjálsa félagastarfsemi og Æskulýðshátíð í
fylgist með þörfum þjóðfélagsins Kópavogi á vordögum

Lionsklúbburinn Muninn var
stofnaður 20. apríl 1971 í Kópavogi að frumkvæði Friðriks Haraldssonar bakara og var einn
megintilgangur stofnunarinnar
að vera bakjarl fyrir skátastarf í
Kópavogi. Síðan hefur það verið
eitt af meginhlutverkum
Klúbbsins að styðja starfsemi
skátafélagsins Kópa, ásamt því að
styðja við ýmis góð máefni, meðal
annars íþróttafélagið Ösp, sem er
félag fatlaðra íþróttamanna. Muninn sér um kaup og afhending
verðlauna á árlegu jólamóti Aspar,
íþróttafélags fatlaðra. Þar mæta
árlega tæplega eitthundrað félagsmenn Aspar, fá kaffi og taka við
verðlaunum úr hendi Lionsfélaga.
Muninn hefur einnig stutt við Foreldrahús vímulausrar æsku með
fjárframlagi auk þess að styðja
við bágstadda í Kópavogi sem fá
árlega nokkra peningaupphæð fyrir jólin.

Þrír Lionsklúbbar
í Kópavogi
Þrír Lionsklúbbar starfa í
Kópavogi, auk Munins eru það
Lionsklúbbur Kópavogs og Lionsklúbburinn Ýr, en klúbbarnir reka
sameiginlega félagsheimilið Lund
við Auðbrekku í Kópavogi. Eitt
af föstu verkefnum klúbbsins
hefur einnig verið að bjóða eldri
borgurum í Kópavogi í kirkjuferð
að hausti og til nýjársfagnaðar í
byrjun árs, sem er sameiginlegt
verkefni Munins og Lionsklúbbs
Kópavogs.
Muninn er einn af þeim klúbbum sem stóðu að stofnun hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar í Kópavogi og hafa klúbbfélagar m.a. séð
um málun og viðhald utandyra
í Sunnuhlíð. Klúbburinn hefur
bæði útvegað alla málngingu og
séð um að mála. Önnur félög sem
standa að Sunnuhlíð eru Rauðikross Íslands, Kiwanisklúbburinn
Eldey, Lionsklúbbur Kópavogs,
Lionsklúbburinn Ýr, Rotaryklúbbur Kópavogs, Rotaryklúbburinn
Borgir, Soroptimistaklúbbur Kópavogs, Félag eldri borgara í Kópavogi, Kvenfélag Kópavogs og Safnaðarfélag Digranessóknar.
Ein af fjáröflunum klúbbanna
í Kópavogi hefur verið útleiga á
borðum og börum fyrir hverskyns mannamót. Þetta hefur gefið
klúbbunum drjúgan hluta þess
fjár, sem aftur er svo veitt til líkn-

Frá fundi í Lionsklúbbnum Muninn á sl. vetri.

armála. Einnig má nefna sölu jóladagatala. Vinna Lionsfélaganna
er öll unnin í sjálfboðavinnu, en
félagarnir inna af hendi ýmiss
konar þjónustu á sviði líknar- og
mannúðarmála. Þeir eru skipaðir athafnasömu og félagssinnuðu
fólki sem vill láta gott af sér leiða.
Ávinningurinn sem það sjálft hlýtur er að mynda góðan vina- og
kunningjahóp, en félagarnir eru á
öllum aldri og úr ýmsum stéttum
þjóðfélagsins. Haldnir eru fundir
tvisvar í mánuði, níu mánuði ársins. Þar eru verkefnin rædd og
öðru hvoru eru fengnir gestir til
að upplýsa félagana um ýmis málefni sem eru á döfinni.

Fylgst með þörfum
samfélagsins
Tilgangur Lionsklúbbanna er er
ekki aðeins að efla félagsandann,
heldur ekki síður að að fylgjast
með þörfum samfélagsins og finna
leiðir til að fullnægja þeim, annað
hvort með eigin átaki eða í samvinnu við aðra aðila, og er sérstök
áhersla lögð á líknar-, mannúðarog menningarmál. Lionsklúbbar
ættu því að vera heppilegur og
áhrifaríkur vettvangur fyrir fólk
sem vill í sameiningu og með sameiginlegu átaki vinna að góðum
málefnum. Þá má nefna að líknarsjóður Lionshreyfingarinnar hefur
við náttúruhamfarir á Íslandi veitt
fjármagn til hjálparstarfs, eins og
til dæmis eftir Vestmannaeyjagosið og snjóflóðin á Neskaupstað,
Súðavík og Flateyri.
Fundir Lionsklúbbsins Munins
eru 1. og 3. miðvikudag hvers
mánaðar í Lundi við Auðbrekku
og hefjast kl. 19:15. Áhugasamir
geta haft samband við forsvarsmenn klúbbsins hafi þeir áhuga
á að starfa með honum. Árlegur
samfundur með Kiwanisklúbbnum Eldey er haldinn síðasta vetrardag, og hefur svo verið í liðlega
þrjá áratugi. Núverandi formaður
Lionsklúbbsins Munins er Gunnar
F. Sigurjónsson.
Lionshreyfingin á Íslandi stóð
að sölu Rauðu fjaðrarinnar 3. til 6.
apríl sl. og ekki er að efa að Lionsklúbbarnir í Kópavogi hafi tekið
myndarlega þátt í henni. Þetta
er landssöfnun og er hugmyndin

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

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

að styðja myndarlega við bakið á
blindum og sjónskertum á Íslandi.
Nýstofnaður er t.d. sjóður vegna
kaupa á hjálpartækjum fyrir yngra
fólk, blint og sjónskert, sem mun
styðja það í námi og leik.

Dagana 16. og 17. maí nk.
verður haldin Æskulýðshátíð í
Kópavogi. Tilefni hennar er að
16. maí nk. eru liðin 50 ár frá
stofnun æskulýðsráðs, sem nú
er Íþrótta - og Tómstundaráð
Kópavogs. Hálf öld gefur tilefni til fagnaðar og það munu
unglingarnir í Kópavogi sjá
um með miklum myndarbrag.
Æskulýðshátíðin er uppskeruhátíð vetrarstarfs unglinga í
félagsmiðstöðvum ÍTK, krakka
í skólahljómsveit Kópavogs og
í hljómsveitavali innan grunnskóla Kópavogs.
Hátíðin hefst með fjölskylduskemmtun í Salnum frá kl. 15:00
- 17:00 þann 16. maí og saman
stendur af ýmsum atriðum hæfi-

leikaríkra unglinga. Auk þess
mun hljómsveitin Spíral úr
Lindaskóla frumflytja lag sem
þeir hafa samið í tilefni afmælisins.
17. maí verður svo tónlistin
alsráðandi. Skólakórar Kársnes
verða með maraþontónleika í
Salnum frá kl. 09:00 til kl.16:00
sem Þórunn Björnsdóttir stjórnar og hennar söngelsku börn á
aldrinum 8 - 16 ára munu syngja
ásamt nokkrum leynigestum.
Að þeim loknum hefjast æskulýðstónleikar á Hálsatorgi. Þar
verða á sviði ungt og efnilegt
tónlistarfólk úr Kópavogi og
aldrei að vita nema gamalgrónir
popparar taki þátt í gleðinni.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188, 895 8298
borgarblod@simnet.is
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Bernskuminningar úr Kópavogi

“Þegar Kópavogurinn fraus
var oft farið þangað á skauta”
Haukur Hauksson er fæddur og uppalinn í Kópavogi, við Skjólbrautina í húsi sem lengst af
hefur gengið undir nafninu Bankasel. Hann er sonur Auðar Jónsdóttur sem auk þess að sinna
húsmóðurstörfum starfaði í Kópavogsbíói og hjá Leikfélagi Kópavogs, bæði sem leikari og leikstjóri og Hauks Jóhannessonar loftskeytamanns.
Faðir Hauks, Haukur Jóhannesson loftskeytamaður, hóf störf
eft ir loft skeyta próf á rit síma
Morgunblaðsins, síðan fór hann
á sjó á togaranum Gerpi en síðan lá leiðin í Loftskeytastöðina
í Gufunesi auk þess að vera um
tíma stöðvarstjóri Pósts og síma
á Siglufirði. Ekki vildi Haukur
Jóhannesson þó alveg hætta á
vinnumarkaðnum þegar aldur
sagði til heldur fór hann nokkra
túra með skipum Nesskipa.
Haukur segir að krakkarnir í
Tung un um, en það var þetta
landsvæði kallað, hafi stundað
hefðbundna leiki og eins hafi þau
nokkuð sótt niður á Kópavogsbúið til að hjálpa til við heyskapinn,
eða bara þvælast fyrir! Haukur
segir að vistmenn á Kópavogshæli hafi stundum verið þarna á
ferðinni en krakkarnir hafi ekki
haft mikla áhyggj ur af þeim,
þeir vistmenn sem fengu að fara
frjálsir ferða sinna hafi verið skaðlausir. “Helstu leikfélagar mínir á
þessum tíma voru Hrafn Andrés
Harðarson, sem nú er forstöðumaður Bókasafns Kópavogs, Pétur Mogensen og hans bræður á
Skjólbrautinni, Þorleifur Friðriksson sem nú er sagn fræð ing ur
og Skerjafjarðarskáldið Kristján
Hreinsson.
Þegar Kópavogurinn fraus var
oft farið á skauta þar en það er
eiginlega miður að hann skuli
ekki leggja lengur, það er sjálfsagt áhrif frá hlýnandi veðráttu
í heiminum. Ég fór líka í sveit á
unga aldri eins og reyndar sum
systkina minna og við fórum að
Miðfossum í Andakíl í Borgarfirði.
Þar var ég þrjú sumur og hafði
verulega gott af dvölinni.
Ég tók landspróf 1964, tók stúdents próf frá Mennta skól an um
á Laugar vatni 1969 og þaðan lá
leiðin í fyrrihlutanám í verkfræði
við Háskóla Íslands og lauk prófi
1972. Ég lauk svo meistaranámi í
rafmagnsverkfræði í Þrándheimi
1974, og fékk í kjölfarið starf hjá
Flug mála stjórn, sem nú heit ir
Flugstoðir, og starfa þar enn. Sumarið 1972 var ég í sumarstarfi hjá
Flugmálastjórn. Ég sótti um tíma
nám í Bandaríkjunum hjá bandarísku flugmálastjórninni.”

Á góðri stund með eiginkonunni, Magneu Kristinsdóttur, sem er úr
Heimahverfinu í Reykjavík, dótturinn Heiðrúnu Ösp, sem er byggingaverkfræðingur, föður sínum Hauki Jóhannessyni, Auði Jónsdóttur móður sinni, Jóhannesi Hlyn syni sínum sem er flugmaður
og verkfræðinemi og dótturinni Fjólu Björk sem er viðskiptafræðingur og grafískur hönnuður.

Á bernskuárunum. Systkinin Auður, Leifur í fangi Geirs og Haukur.
Myndin er tekin í tilefni af fermingu Geirs 1953.

Leikfélagar í Tungunum á góðri stund.

Á sjóinn
“Á skólaárunum var ég í byggingavinnu, fór á sjóinn á togarann
Maí hjá aflaklónni Halldóri Halldórssyni sem er alveg ógleymanlegur maður. M.a. var sótt á
karfamiðin við Nýfundnaland og
komið heim með togarann alveg
kjaftfullan, um 500 tonn af boltakarfa.”
Hauk ur hef ur alla tíð búið í
Kópavogi að undanskilum þeim
tíma sem hann var við nám
er lend is. Hann byggði fyrst á
Engi hjalla en síð an fékk hann
lóð að Meðalbraut 26 þar sem
hann býr enn. Lóðin var skiki úr
lóð foreldra hans að Skjólbraut

Haukur og Leifur bróðir hans á dráttarvél á árunum 1955 til 1957,
en dráttarvélina keypti faðir þeirra til að moka möl á vörubíla í
sandgryfjunum í Fífuhvammi. Mölin var svo seld í húsgrunna og til
steypugerðar. Einnig var flutt möl til að steypa ker sem notuð voru
í fyrstu hafnargerðina á Kársnesinu í Kópavogi.

Systkinin Geir, Leifur, Auður og
Jónsdóttur.
15, Bankaselinu, svo segja má
að hann hafi verið komin heim
aftur. Bankasel er enn í eigu fjölskyld unn ar því Leif ur, bróð ir
Hauks, býr þar í dag með sinni
fjölskyldu.
“Ég á mörg áhugamál. Ég er
félagi í Rótarýklúbbi Kópavogs en
ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á
félagsmálum. Þegar börnin voru á
kafi í íþróttum gerðist ég gjaldkeri
knattspyrnudeildar Breiðabliks
og síðan formaður körfuknattleiksdeildar sama félags frá 1991
til 1996. Körfuboltaáhuginn hefur
fylgt mér allar götur síðan, en ég
er nú að fara með góðum vini
mín um, körfu bolta snill ingn um
Einari Bollasyni, til Ameríku til
að sjá okkar lið, Boston Celtics,
leika í undanúrslitum MBA-deildarinnar gegn Cleveland. Þegar ég
var í stjórn körfuboltadeildarinnar fékk ég Einar sem ráðgjafa og
okkar vinskapur hefur verið óslitinn síðan. Ég sat um tíma í stjórn
Körfuknattleikssambands Íslands
og þar fylgdi ég eftir hugmynd að
fá einkaleyfi til að gefa út efni frá
MBA-deildinni og gáfum út blaðið
Karfan, sem var að mestu helgað Michael Johnson. Þegar hann
hætti að leika í deildinni hætti
útgáfan eiginlega sjálfkrafa!”

Haukur ásamt móður sinni, Auði

Hestamennska og
veiðiskapur
“Ég er einnig í hestamennsku
og er með mína hesta upp á
Heimsenda. Ég hef farið sem fararstjóri á sumrin í 6 daga túra
sem m.a. hafa legið um Löngufjörur á sunnanverðu Snæfellsnesi
og um Kjöl. Svo erum við 7 fjölskyldur saman með stangveiði
norður á Skaga, á jörð sem heitir Efra-Nes, og þar er ég a.m.k.
tvær vikur á hverju sumri og er
að veiða bleikju og urriða. Það er
alveg dásamlegur tími.
Við hjón in stund um einnig
ferðalög innanlands, ætlum m.a.
í Lónsöræfin í sumar, og förum
einnig erlendis og oft í fjallaferðir,” segir Haukur Hauksson.
Haukur sat í sóknarnefnd Kópavogskirkju í 10 ár, þar af 9 ár sem
formaður, og hann segir að markmið sitt hafi verið að byggja safnaðarheimili áður en hann hætti í
safnarstjórn. Nú hillir undir það
að safnaðarheimilið verði tekið
í notkun en Haukur er hættur í
stjórn, en situr í varastjórn sóknarnefndar. Segist vilja fylgja bygging ar sögu safn að arheim il is ins
eftir.
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Smáralindarsvæðið - borgarperla
eða skipulagsslys?
Á undanförnum misserum hefur mikið verið byggt af verslunarog þjónustuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu, og hefur Kópavogur
sannarlega fengið sinn skerf af
þeim byggingum. Mest hefur verið byggt á svæðinu í kringum og
út frá verslanamiðstöðinni Smáralind. Þrátt fyrir að mikið hafi
þegar verið byggt á svæðinu er
enn eftir að skipuleggja reiti þar
í kring, og möguleikar á auknum
byggingum verulegir. Undanfarin
misseri hefur einnig verið spurt
hvort þörf sé á öllum þessum
mannvirkjum, og hvort umferðaræðar til og frá muni anna allri
þeirri umferð sem óhjákvæmilega
mun verða.

Tíu nýir Smáratorgs
turnar?

Í megin dráttum er um að ræða
5 reiti eða svæði þar sem enn hefur ekki verið hafin uppbygging
á svæðinu. Fyrst skal nefna Glaðheimasvæðið, sem mun gangast
undir skipulagsbreytingar, en
hestamenn munu flytja sína starfsemi þaðan á Kjóvelli. Svæðið
er all stórt, og hugmyndir hafa
verið uppi um töluvert byggingarmagn, í seinni tíð bæði íbúðir og
atvinnuhúsnæði. Svæðið sunnan
Smáralindar er annað svæði sem
eftir er að byggja, að vísu ekki
eins stórt og Glaðheimar, en þó er
þar hægt að koma fyrir verulegu
magni bygginga, að fermetrafjölda
til stærra en Smáralindin er í dag.
Þriðji reiturinn er Nónhæðin, þar
sem skipulag gerir nú ráð fyrir
kirkjubyggingu, en verktakar hafa
áhuga á að byggja þar all þétta
íbúðabyggð. Sá fjórði er svo reiturinn austan Dalvegar, þar sem nú
eru að leggjast af gróðurstöðvar,
en lóðarhafar vilja byggja verslunar og þjónustuhúsnæði. Loks
er rétt að nefna Lindir 4, reitinn
milli Núpalindar og Smáratorgs
en nýlega voru lagðar fram hugmyndir um að byggja þar stórhýsi
í viðbót við það sem þegar hefur
verið samþykkt. Séu öll svæðin
tekin saman og ítrustu hugmyndir um byggingarmagn skoðaðar er
farið fram á að 3-400 þúsund fermetra byggingar verði leyfðar, en
það samsvarar 8-10 Smáratorgs
turnum og því sem þeim fylgir.

Einkabílisminn
allsráðandi

Vinstri græn hafa frá upphafi lagt áherslu á að við skipulag, hvort heldur er íbúðar eða
atvinnuhverfa, sé tekið fullt tillit
til umhverfisins, að ekki sé gengið
á rétt þeirra sem búa á svæðinu
fyrir, að hægt sé að komast um
svæðið án þess að setjast upp í
bíl (gangandi eða á reiðhjóli) og
að mengun frá svæðinu sé ekki
íbúum og öðrum notendum til
skaða. Svæðið frá Dalvegi og upp
að Nónhæð, og yfir í Glaðheima
er þannig í dag að hvergi er gert
ráð fyrir gangandi eða hjólandi
umferð til að komast á milli. Strætisvagnastöðvar eru í jöðrum svæðisins, þannig að jafnvel þó fólk
vildi nota almenningssamgöngur
til að koma á svæðið er því varla
gert það kleyft því göngutengingar eru ófullkomnar. Hjólagrindur
eru á sárafáum stöðum, og tengingar fyrir gangandi vegfarendur
víðast hvar ófullkomnar. Bílum er
all staðar gert hærra undir höfði,
og afleiðingin er að allir koma á
svæðið akandi. Á sama tíma og
borgir í löndunum í kringum okkur leitast við að finna leiðir til að
minnka notkun einkabíla í miðbæjarkjörnum þenjum við út umferðarmannvirki og bílastæði.

Heildarsýn mikilvæg

Vinstri græn hafa einnig lagt
áherslu á að svæðið allt verði
skipulagt sem heild, þ.e. að einstakir reitir verði ekki skipulagðir
og byggðir úr samhengi við þá
næstu. Það er sérstaklega mikilvægt að bæjaryfirvöld hafi sýn á
þessa hluti, þannig verður tryggt
að uppbygging svæðisins verði
ekki að einhvers konar kapphlaupi um að fá samþykkt sem
mest byggingarmagn á sinn reit,
oft á kostnað einhverra annarra.
Heildarmynd svæðisins getur þá
liðið fyrir skort á yfirsýn.
Umferðarmálin eru svo heill
kapítuli út af fyrir sig. Við þekkjum öll að nú þegar getur verið
erfitt á álagstímum að komast um
svæðið. Vissulega kemur þar til
að hluta að svæðið hefur verið í
byggingu, og því oft tímabundnar
þrengingar. En viljum við að þannig verði það alltaf? Viljum við að
umferð um svæðið margfaldist

frá því sem nú
er? Ég er nokkuð viss um að
svarið við þessum spurningum er nei. Til
að hægt verði
að komast um
svæðið þarf
að bæta verulega aðgengi Ólafur Þór
allra tegunda Gunnarsson.
umferðar frá
því sem nú er, og gera ráð fyrir
aukningu. Slíkt verður ekki gert
nema með aukningu í umferðarmannvirkjum frá því sem nú er,
göngustígakerfi og hjólreiðastígum. Áður en farið verður í að
bæta öllu þessu byggingarmagni
við verður svo að svara eftirfarandi spurningum. Viljum við fá
allar þessar byggingar og höfum
við þörf fyrir þær? Munu loftgæðin á svæðinu verða þannig að þar
verði lífvænlegt? Munu hávaði og
mengun frá umferð verða ásættanlegur? Munu lífsgæði íbúa hverfanna í kring verða óskert eða
betri eftir að uppbyggingunni er
lokið? Getum við leyst umferðar
- og aðgengis mál þannig að ásættanlegt sé?
Ef við treystum okkur ekki til að
svara öllum þessum spurningum
játandi, þá þurfum við að skoða
málin upp á nýtt, með heildarhagsmuni í huga. Skipuleggjum
þetta svæði þannig að úr verði
borgarperla en ekki skipulagsslys.
Ólafur Þór Gunnarsson
bæjarfulltrúi Vinstri Grænna

VINNUFATABÚÐIN
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Ný stúka blessuð á Kópavogsvelli
Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta
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•

UMHYGGJA

•
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Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

Föstudaginn 9. maí kl. 15:00 verður ný stúka við Kópavogsvöll
blessuð við hátíðlega athöfn.
Dagskrá:
• Tónlist, Bryndís Pétursdóttir spilar á þverflautu og
Börkur Smári Kristinsson á gítar
• Mannvirkið blessað
• Ávörp, Gunnar Ingi Birgisson bæjarstjóri og
Ásthildur Helgadóttir, formaður ÍTK
• Minnisskjöldur um fyrrverandi
bæjarstjóra Sigurð Geirdal afhjúpaður
Almenningi boðið að skoða mannvirkið
til kl. 20:00.
Munið leiki Breiðabliks gegn ÍA á Akranesi
og HK gegn FH á Kópavogsvelli kl. 14:00
laugardaginn 10. maí.
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Gríðarlega fjölbreytt starf í félagsmiðstöðvum Kópavogs
Gríðarlega mikið og skemmtilegt starf fer fram í félagsmiðstöðvunum í Kópavogi. Hér á
eftir er gripið niður í sumt af
því, m.a. hvað gerðist á þemadögum. Sköpunardagur ÍTK var
haldinn 20. febrúar sl. í Hólnum Digranesskóla. Þemað í ár
var “ÚTRÁS” og er þemað tengt
öllum greinum. 101 unglingur
frá 9 félagsmiðstöðvum í Kópavogi mættu til leiks og kepptu
í 6 greinum; þ.e. fatahönnun,
myndlist, ljósmyndamaraþoni,
ljóðagerð, smásagnagerð og “In
camera edit” sem er stuttmyndagerð.

Art fartí á þemaviku
Félagsmiðstöðin Kjarninn hélt
svokallað Artí fartí kvöld í þemaviku ÍTK. Á föstudagskvöldi var
Kjarnanum breytt með nokkrum
handtökum í nokkurs konar hippakommúnu þar sem fólk lá saman í
kósý fíling með teppi og kodda
(þó var öllum ólöglegum efnum
sleppt sem og nekt). Það voru
bakaðar vöfflur og hitað súkkulaði fyrir mannskapinn sem rann
vel niður.
Einnig stigu á svið hljómsveit, trúbador, listakonan Ugla
sem kom og var með frábært
uppistand, Esther (starfsmaður
Kjarnans) stjórnaði svo jóga við
mikinn fögnuð Kjarnaunglinga
sem og fleiri viðstaddra. Síðan
var besti Artíbúningurinn valinn
og þau verðlaun hlaut Lilja í 10.
bekk. Þetta kvöld var alveg frábærlega vel heppnað og aldrei að
vita nema það verði fleiri svona
róleg föstudagskvöld í Kjarnanum
á næstunni.
Kaffihúsakvöld í Ekkó Kársnes-

Myndlist á Sköpunardegi ÍTK.

skóla þar mættu krakkarnir með
veitingar og deildu þeim sín á
milli og áttu huggulega stund með
skemmtiatriðum og spjalli. Meðal atriða þetta kvöldið má nefna
rapparan Ramses (Guðjón Örn
Ingólfsson) talaði um íslenskt hip
hop og flutti nokkur lög og sigurvegara söngkeppni ÍTK, Anton
Örn Sanholt, sem söng og spilaði
fyrir Ekkóista í kaffihúsastemningu.”

Árshátíð Hólsins
og Digranesskóla
Hátíðin var haldin 28. febrúar
sl. 110 ungmenni komu saman
í sínu fínasta pússi. Undir borðhaldi voru ýmiss skemmtiatriði í
boði unglinganna. Dansleikur eftir borðhald var undir stjórn Dj
Stef. Óvænt skemmtiatriði vakti
mikla lukku þegar MC Club steig
á svið. Vel heppnuð og ánægjuleg
skemmtun.

Graffiti kennsla og
innflytjandi
Í Kársnesskóla var graffiti
kennsla hjá Guðnýju myndmenntakennara. Síðan fengin heimsókn
frá Amal frá Palestínu. Hún talaði
við krakkana um hvernig það er
að vera innflytjandi á Íslandi og af
hverju fólk kýs að flytja til Íslands.
Einnig kom fyrirlesari frá Kúbu
sem heitir Giselle, hún sagði frá
sínu heimalandi, byltingunni þar,
Fidel Kastró, muninn á sósíalisma
og kapítalisma og mörgu fleiru.

Göngutúrar hjá Jemen
og Þebu
Krakkarnir tóku sig til og fóru í
tvo göngutúra um hverfið en þeir
voru báðir mjög skemmtilegir.
Annar göngutúrinn var án hjóls
en hinn var tekinn með hjól sér
við hlið. Eftir göngutúrana voru

“Cósý fílingur” á hippasamkomu í Kjarnanum.

sögur bornar saman og tíminn
mældur. Í ljós kom að það tekur
lengri tíma að ganga með hjóli en
án hjóls. Eftir þessar æfingar voru
svo settar í gang umræður þar
sem allt gekk út á útiveru og vellíðan sem fylgir útiveru. Starfsmenn
og unglingar voru svo ákveðnir
í því að prufa fleiri jöfnur þegar
nær dregur sumri. Ein hugmynd
er að ganga ákveðna leið án skóa
en ganga svo aftur sömu leið í
skóm. Tíminn leiðir það í ljós
hvað gerist og hvort farið verður
aftur í svona krefjandi verkefni.

Freyja Haraldsdóttir
í Fönix
Freyja Haraldsdóttir mætti
nýlega í Fönix til að ræða við nem-

endur um fordóma. Freyja sem
er sjálf hreyfihömluð gaf nýverið
út bókina “Póstulín” ásamt Ölmu
Guðmundsdóttir vinkonu sinni en
bókin segir frá lífshlaupi Freyju.
Freyja hefur líkt og flestir hreyfihamlaðir þurft að glíma við ýmsa
fordóma í samfélaginu og ræddi
hún við nemendurna um það.
Heimsókn Freyju var virkilega góð
viðbót við þá umræðu sem hefur
verið í gangi í samfélaginu undanfarinn misseri og vonandi að hún
hafi skilið eitthvað eftir hjá þeim
nemendum sem hlýddu á hana.

17

Kópavogsblaðið

MAÍ 2008

Vinnufatabúðin - Laugavegi 76:

Sumartíð
er
humartíð
Wrangler dagar fyrir Kópavogsbúa
Vinnufatabúðin, sem ávallt
hefur verið í eigu sömu fjölskyldu, var stofnuð árið 1941 og
hefur frá upphafi verið að Laugavegi 76. Flestallir sem komnir
eru á miðjan aldur þekkja Vinnufatabúðina. Verslunin býður nú
Kópavogsbúum sérstakt tilboð á
Wrangler buxum næstu vikuna.
Wrangler vörumerkið er fyrir
löngu orðið þekkt á Íslandi fyrir
gæði, góð snið og endingu. Þorgeir
Daníelsson núverandi eigandi segir okkur að gallabuxur séu aldeilis ekki það sama og gallabuxur.
“Wrangler buxurnar eru framleiddar úr besta fáanlega denim-efni.
Við erum stærst hvað varðar fjölbreytileika sniða sem hentar öllum aldurshópum. Við erum hvoru
tveggja með hefðbundnar venjulegar “Texas” galla- og kakíbuxur
og líka með flottar tískubuxur sem
henta öllum aldurshópum. Það er

Þorgeir Daníelsson við afgreiðslu í Vinnufatabúðinni.

ekki auðvelt að gefa góða lýsingu
á Wrangler vöruflokkunum okkar.
Sjón er sögu ríkari og því tel ég
best” bætir Þorgeir við “að fólk líti

til okkar í Vinnufatabúðina hérna
á Laugavegi 76 ef það er að hugleiða gallabuxnakaup. Við eigum
Wrangler buxur fyrir alla.”

Humarvertíðin á Íslandi helst
í hendur við grilltíðina. Hún
hefst á vormánuðum og stendur fram eftir sumri. Humarinn
er veiddur við suðurströnd
landsins og er landað spriklandi ferskum. Síðustu árin hefur honum jafnvel verið landað
lifandi.
Fátt er betra á grillið en nýr
og ferskur leturhumar. Bragðið
af íslenska humrinum er alveg
einstakt og má jafnvel fullyrða
að hann sé eitt það besta sem
veiðist í ferskasta og hreinasta
sjó heimsins sem umlykur landið okkar. Í áraraðir var nánast öllum humri pakkað til útflutnings
og gat verið erfitt fyrir sælkera
hér heima að nálgast hann. Sem
betur fer hafa framleiðendur áttað sig á því að nauðsynlegt er að
sinna heimamarkaðnum og fæst
nú ferskur humar í fiskbúðum

Vorsýning á handverki eldra fólks fór fram í Gullsmára dagana 3. – 4. maí sl. í tengslum við Kópavogsdaga. Konráð Sæmundsson sýndi þar frábær líkön af bátum frá ýmsum tímum, en á sumum
þeirra réri hann, bæði frá Hjalteyri þar sem hann er uppalinn, og eins frá Hafnarfirði þar sem hann
bjó lengstum. Konráð er “aðeins” 92 ára og hóf þetta dundur eins og hann kallaði það þegar hann
var orðinn 88 ára!

Sumarstörf hjá
Vinnuskóla
Kópavogs
Vinnuskóli Kópavogs er ætlaður öllum unglingum
á aldrinum 14-16 ára (fæddir 1992-1994) sem
búsettir eru í Kópavogi.
Starfstímabil Vinnuskólans er frá 9. júní - 29. júlí.
Opnað verður fyrir umsóknir á vefsíðu Vinnuskólans
www.kopavogur.is/vinnuskoli þann 5. maí.
Allar nánari upplýsingar er að finna á vefsíðunni.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is

Forstöðumaður

borgarblod.is

og ferskur frosinn í flestum matvörumörkuðum.
Það er hátíðarstund að grilla
góðan humar og því er vel við
hæfi að undirbúa bragðlaukana
með ljúfum, ferskum og köldum
Camapri-kokteil á meðan grillað
er. Enginn fordrykkur er vinsælli
í heiminum en einmitt Campari,
því ferskt og einstakt bragðið
laðar fram bragðgæðin af matnum. Við látum fylgja hér með
þrjár uppskriftir að Campari-kokteilum.
Síðast en ekki síst, til að kóróna humargrillveisluna, er einstaklega gott að dreypa á vel
kældu Beringer Fume Blanc hvítvíni með humrinum. Beringer
Fume Blanc er þurrt og ávaxtaríkt vín með meðalfyllingu, sem
smellpassar með humrinum og
reyndar með öllu eðal-fiskmeti
svo sem laxi, lúðu og skötusel.
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Blikar hlutu fimm
Andrésarmeistara

- Kiwanisklúbburinn Eldey sér um dreifingu í Kópavogi
Eimskipafélag Íslands hefur
efnt til kynningar- og fræðsluátaks á Íslandi og í Færeyjum um
mikilvægi notkunar reiðhjólahjálma barna og unglinga. Af því
tilefni gefur Eimskip öllum börnum á sjöunda aldursári á Íslandi
reiðhjólahjálma, í samstarfi við
Kíwanis. Á næstu tveimur vikum
munu Kiwanisfélagar heimsækja
alla grunnskóla landsins og
afhenda börnum hjálma og ræða
við þau um umferðaröryggi og
notkun hjálmanna. Guðmundur
P. Davíðsson, forstjóri Eimskips
á Íslandi og Gylfi Ingvarsson,
umdæmisstjóri Kiwanis afhentu
Stellu Bjarkadóttur og Arnari
Jóni Guðmundssyni í 1. bekk í
Ártúnsskóla fyrstu hjálmana.
Eimskip og Kíwanis hafa undanfarin fimm ár átt mjög farsælt samstarf og hafa í sameiningu gefið
og dreift rúmlega 23.000 hjálmum
til grunnskólanema vítt og breitt
um landið. Markmið samstarfsins hefur verið að draga verulega
úr slysatíðni barna í umferðinni,
með öflugu fræðslustarfi um notkun hjálma, sem kostaðir hafa verið af Eimskip. Eimskip og Kiwanis
framlengdu nýlega samning sinn
til næstu þriggja ára.
Frá því að samstarf félaganna
hófst hefur hjálmanotkun barna
og unglinga aukist verulega og

Félagar í Kiwanisblúbbnum Eldey afhenda 7 ára börnum í Snælandsskóla reiðhjólahjálma.

almennt forvarnarstarf hefur einnig aukið þekkingu barna á notkun hjálmanna en afar mikilvægt er
að þeir séu rétt stilltir og að börn
fái góðar leiðbeiningar um notkun
þeirra. Fræðslustarf í skólum er
í góðu samstarfi við skólahjúkrunarfræðinga og með faglegum
stuðningi Forvarnarhúss. En síðast, en ekki síst, þurfa foreldrar
að fylgjast vel með því að börnin
noti hjálmana, og vera góð fyrirmynd.
Kynningarátak fer nú í gang
um allt land undir nafninu “Gott
á haus”. Á næstu 4-5 vikum verða

blaða- og umhverfisauglýsingar átaksins sýnilegar, þar sem
þjóðþekktir einstaklingar sjást á
hvolfi eða með öðrum orðum “á
haus” með hjálm á höfði. Markmið átaksins er fyrst og fremst að
efla vitund fólks fyrir mikilvægi
þess að nota reiðhjólahjálma og
þá ekki hvað síst meðal barna og
unglinga.
Þetta verkefni fellur vel að meginmarkmiði Kíwanis “Hjálpum
börnum heimsins” og góð tímasetning að hefja kynningarátakið
nú við upphaf sumars.

Skíðadeild Breiðabliks hélt upp á 35 ára afmæli deildarinnar í
skíðaskála félagsins í Bláfjöllum. Þessi glæsilegi hópur fékk afhentar
viðurkenningar og verðlaun, og krakkarnir voru að vonum ánægð.

Fimmtíu krakkar frá Breiðablik og Fram tóku þátt í Andrésar Andarleikunum á skíðum
sem fram fóru í blíðskaparveðri
í Hlíðarfjalli ofan Akureyrar 24.
- 26.apríl sl. Krakkarnir stóðu sig
vel og fengu 20 verðlaun. Blikar
hlutu eftirtaldin verðlaun:
12 ára svig:
4. sæti: Ómar Sindri Jóhannsson
6. sæti: Jón Elí Rúnarsson
9 ára svig:
2. sæti: Jón Gunnar Guðmundsson
3. sæti: Atli Jóhannsson
13 ára stórsvig:
1. sæti: Hugrún Elvarsdóttir
4. sæti: Erla Ásgeirsdóttir
11 ára svig:
1. sæti: Hjalti Þór Ísleifsson
Skíðaganga 13-14 ára (hefðb.
aðf.) 3 km
2. sæti: Hugrún Elvarsdóttir
9 ára stórsvig:
1. sæti: Jón Gunnar Guðmunds-

son
2. sæti: Atli Jóhannsson
6. sæti: Arnaldur Karl Einarsson
12 ára stórsvig:
4. sæti: Ómar Sindri Jóhannson
7 ára stórsvig:
1. sæti: Brynja Björg Kristjánsdóttir
5. sæti: Agla Jóna Sigurðardóttir
6. sæti: Melkorka Sif Smáradóttir
7. sæti: Íris Lorange Káradóttir
10. sæti: Hjörvar Daði Arnarson
13 ára svig:
1. sæti: Erla Ásgeirsdóttir
11 ára stórsvig:
3. sæti: Hjalti Þór Ísleifsson
Allir 6 og 7 ára krakkar hlutu
viðurkenningu fyrir þátttöku í
leikjabraut.
Sl. sunnudag var svo haldin uppskeruhátíð og 35 ára afmæli skíðadeildar Breiðabliks í skála félagsins í Bláfjöllum þar sem deildin
fékk m.a. endurnýjað frá ÍSÍ viðurkenningu sem fyrirmyndarfélag.

Fjölbreytt úrval
sumarnámskeiða
hjá Breiðabliki
Í sumar mun Breiðablik bjóða
upp á ævintýranámskeið, körfuboltaskóla og knattspyrnuskóla
á félagssvæði sínu í Kópavogsdalnum. Að þessu sinni eru
námskeiðin byggð þannig upp
að auðvelt er að samræma námskeiðin og búa til dagskrá sem
hentar hverjum og einum, t.d.
vera á ævintýranámskeiði eða
körfuboltaskóla fyrir hádegi og
í knattspyrnuskóla eftir hádegi.
Einnig verður boðið upp á viðameiri gæslu en áður og börn
á báðum námskeiðunum hafa
kost á að fá heitan mat í hádeginu.
Hægt er að skrá börn á námskeið og í gæslu með því að
senda tölvupóst á netfangið
namskeid@breidablik.is eða
hringja í síma 510-6400. Veittur
er 20% systkinaafsláttur.

Ævintýranámskeið
Námskeiðin eru alla virka
daga kl. 09.00 - 16.00 og eru fyrir
börn á aldrinum 6 til 10 ára, þ.e.
fædd 1998 til 2002.

1. vika
9. - 13. júní
2. vika
16. - 20. júní
3. vika
23. - 27. júní
4. vika
30. júní - 4. júlí
5. vika
7. - 11. júlí
6. vika
14. - 18. júlí
7. vika
21. - 25. júlí
Boðið er upp á fjölbreytta dagskrá tengda íþróttum og útivist
og er umsjón í höndum fagfólks
við einhverjar bestu aðstæður
sem finnast hér á landi. Farið
verður í sund, hjólreiðatúra,
fjöruferðir og margt fleira. Hægt
er að velja um að vera allan daginn eða fyrir hádegi eða eftir
hádegi. Vikunámskeið með mat
kostar 10.000 krónur, hálfur
dagur 6.000 krónur og hálfur
dagur án matar 4.000 krónur. Ef
farið er á tvö samliggjandi námskeið er 500 króna afsláttur af
hálfsdagsnámskeiðum en 1.000
króna afsláttur af heilsdagsnámskeiðum. Boðið verður upp á
gæslu kl. 08.00 -09.00 og 12.00
- 13.00 fyrir hálfsdagshópa og
kl. 16.00 til 17.00. Gæslan kostar
300 krónur á tímann.
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HK-sumarið 2008!

Darrell Flake leikur
með Blikum næsta vetur
Stjórn körfuknattleiksdeildar
Breiðabliks hefur komist að samkomulagi við Bandaríkjamanninn Darrell Flake um að hann
leiki með nýliðum Blika í Iceland
Expressdeildinni næsta vetur.
Flake, sem er 28 ára gamall, er
ekki ókunnugur körfuboltalífinu
hér á landi því undanfarin tvö
tímabil hefur hann leikið við góðan orðstír með Skallagrími. Hann
skoraði 23,9 stig að meðaltali í leik
í vetur í Iceland Expressdeildinni
og hirti 13 fráköst. Darrell Flake

Lið HK í Landsbankadeild karla, en þar leikur liðið nú annað árið í röð. Þjálfarinn, Gunnar Guðmundsson
er lengst til hægri í aftari röð.

Lið HK-Víkings í Landsbankadeild kvenna. Þjálfarinn Sigurður Víðisson lengst til hægri í aftari röð. Þetta
er fyrsta ár liðsins meðal hinna bestu.

Íslandsmeistarar í 9. flokki karla í körfu

hefur einnig leikið með KR-ingum
og Fjölni, þ.e. áður en hann fór í
Borgarnesið. Hjá Breiðablik hittir
hann fyrir fyrrum liðsfélaga sinn,
Nemanja Sovic, en saman gerðu
þeir garðinn frægan hjá Fjölni veturinn 2004-2005.
Það er ljóst að tilkoma Flake
styrkir hóp Blika til mikilla muna.
Stjórn deildarinnar hefur ekki sagt
sitt síðasta á leikmannamarkaðnum og er frekari frétta að vænta á
næstu vikum.

Frábær árangur
í körfuboltanum
hjá Breiðablik
Nú að loknu keppnistímabilinu í körfuknattleik getur
körfuknattleiksdeild Breiðabliks horft stolt á árangurinn
sem náðst hefur. Meistaraflokkur karla vann 1. deildina með
yfirburðum og hefur tryggt
sér sæti meðal þeirra bestu
á næsta ári í Iceland Express
deild karla. Markmið Breiðabliks verður væntanlega að
tryggja það sæti og skipa sér í
hóp öflugustu félaga landsins á
næstu árum.
Pétur Hrafn Sigurðsson, formaður körfuknattleiksdeildar
Breiðabliks, var spurður hvernig árangurinn hefði verið í öðrum flokkum félagsins.
“Yngri flokkar félagsins náðu
frábærum árangri í vetur en
körfuknattleiksdeildin sendi
11 flokka til þátttöku í Íslandsmótinu. Í 7 aldursflokkum náði
Breiðablik þeim árangri að vera
meðal fjögurra bestu liða landsins. Ekkert félag á landinu náði
slíkum árangri í drengjaflokkunum eins og Breiðablik og
í stúlknaflokkunum náði helmingur flokkanna fjórða sæti eða
ofar. Toppnum náði 9. flokkur

drengja sem varð Íslandsmeistari í sínum flokki,” segir Pétur
Hrafn.
- Fara vinsældir körfuboltans
vaxandi?
“Það tel ég tvímælalaust. Fjöldi iðkenda hjá deildinni hefur
vaxið jafnt og þétt og er deildin
meðal fimm stærstu körfuknattleiksdeilda á Íslandi. Jafnframt
hefur fleira fólk komið að starfinu en nokkru sinni fyrr, en slíkt
er auðvitað forsenda fyrir öflugu starfi deildarinnar. Rekstur
íþróttafélaga gengur ekki án
stuðningsaðila. Körfuknattleiksdeildin þakkar sparisjóðnum
BYR, Póstinum og Lýsingu öflugan stuðning á keppnistímabilinu,
án þeirra verður allt starf mun
erfiðara, jafnvel óframkvæmanlegt í einhverjum tilfellum.
Markmið næsta keppnistímabils er að fjölga iðkendum enn
frekar, fjölga flokkum sem sendir
verða til keppni í Íslandsmótinu
og bæta árangurinn enn frekar,”
segir Pétur Hrafn Sigurðsson,
formaður körfuknattleiksdeildar
Breiðabliks.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298
borgarblod@simnet.is

borgarblod.is
Íslandsmeistararnir, aftari röð f.v.: Einar Árni Jóhannsson þjálfari, Eyþór Ellertsson, Óskar Pétur Ingibergsson, Helgi Freyr Jóhannsson, Snorri Hrafnkellsson, Anton Örn Sandholt, Ingi Rúnar Kristinsson og Haukur
Þór Sigurðsson. Fremri röð frá vinstri: Þorsteinn Viðarsson, Þórir Sigvaldason, Oddur Rúnar Kristjánsson,
Guðjón Berg Jónsson, Ægir Hreinn Bjarnason, Konráð Helgason og Ágúst Orrason.

Blikar í 9. flokki karla í körfubolta urðu Íslandsmeistarar fyrir
skömmu þegar liðið lagði Keflavík, 50-47, í spennandi úrslitaleik í DHL-höllinni. Sigurinn
færði strákunum fjórða Íslandsmeistaratitilinn á síðastliðnum
fimm árum og örugglega ekki
þann síðasta.
Leikurinn var nokkuð sveiflu-

kenndur. Blikar byrjuðu leikinn
betur og náðu forystu, 20-10 og
virtust hafa leikinn í hendi sér.
Keflvíkingar vöknuðu til lífsins í
öðrum leikhlutanum og náðu
góðu forskoti í hálfleik, 26-34.
En Blikar áttu mjög góðan þriðja leikhluta og náðu að snúa við
blaðinu. Þeir léku frábæra vörn og
náðu á tímabili 10 stiga forystu,

47-37 og titillinn stefndi með hraðbyr í Kópavoginn. Suðurnesjapiltar voru ekki á þeim buxunum að
játa sig sigraða og í fjórða fjórðung fór í hönd æsispennandi lokakafli þar sem hinir grænklæddu
reyndust sterkari og unnu eins
og fyrr segir, 50-47. Til hamingju,
strákar!
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„HEILMIKIÐ FYRIR
PENINGINN“
– M.K. MBL

NÝ OG FÁRÁNLEGA SKEMMTILEG
SÝNING UM FJÁRMÁL ÍSLENDINGA!
Fyrst var það Hellisbúinn, síðan Pabbinn og nú er það HVERS VIRÐI ER ÉG?
Óborganlega fyndin sýning Bjarna Hauks Þórssonar um fjármál Íslendinga.
Frábær sýning í leikstjórn Sigurðar Sigurjónssonar.
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„Þetta er ein skemmtilegasta sýning sem við hjónin
höfum séð í mörg ár, við ætluðum aldrei að geta hætt
að hlæja af atriðinu þegar Bjarni gerði grín að... “.
– Gulli Helga.
„Bráðfyndinn sparnaðarboðskapur og hressandi sýn á
fjármálin“
– Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur.

„…sýning fyrir alla aldurshópa“
– P.B.B. Fréttablaðið
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LEIKFÉLAG AKUREYRAR
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SÝNINGAR

Sýnt í Salnum Kópavogi og hjá Leikfélagi Akureyrar
Miðasala hjá Salnum í síma 5700 400, Leikfélagi Akureyrar í síma 4600 200 og á midi.is.
Miðaverð 2.000 kr. Viðskiptavinir Byrs fá 50% afslátt á allt að 5 miðum ef keypt er í miðasölunni í Salnum eða hjá Leikfélagi Akureyrar.
ATH! Takmarkaður sýningafjöldi. Komdu og sjáðu allt um fjármálin í nýju ljósi.

