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Grænt Kársnes
Þessar stelpur í Kársnesskóla unnu mjólkurfernur og hengdu á tré á þemadögum í skólanum.

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

Tveir nýir þingmenn úr
Kópavogi fyrir Samfylkingu
og Borgarahreyfingu
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DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

- Íslandsmeistarar
Salaskóla
- bls. 7
- Blikasumar
- bls. 9-11

Úrs lit Alþ ingi sk osni nga nna
í Suðv estu rk jörd æmi drógu st
fram eftir morgni á sunnudegin
um þar sem tölur úr einni kjör
deildinni pössuðu ekki. Lúðvík
Geirsson fór væntanlega að sofa
sem verðandi þingmaður en þeg
ar síðustu tölur úr Suðvesturkjör
dæmi og Norðausturkjördæmi
bárust breyttist staðan þannig
að Jón Gunnarsson Sjálfstæðis
flokki komst inn á þing sem jöfn
unarþingmaður og felldi Lúðvík
Geirsson Samfylkingu svo upp
bóta rþ ings æti Samf ylki nga r 
innar færðist úr SV-kjördæmi í
NA-kjördæmi svo bæjarstjórinn
í Hafnarfirði þarf að gera sér
varaþingmannssæti að góðu.
Það var anna r Hafnf irði ng
ur sem hlaut sætið, Jónína Rós
Guðmundsdóttir, framhaldsskóla

kennari á Egilsstöðum. Útstrik
anir dugðu ekki til að færa menn
um sæti en flesta r úts trika ni r
fékk Þórunn Sveinbjarnardóttir
Samfylkingu, eða 1168, Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir Sjálfstæðis
flokki fékk 932, Siv Friðleifsdótt
ir Framsóknarflokki 359, Bjarni
Bened iktss on Sjálfs tæði sf lokki
343, Árni Páll Árnason Samfylk
ingu 314, Guðf ríðu r Lilja Grét
arsdóttir VG 155 og Ögmundur
Jóna ss on VG 150 úts trika ni r.
Samkvæmt upplýsingum Jónasar
Þórs Guðmundssonar formanns
yfirkjörstjórnar voru útstrikanir
hjá Samfylkingu 2000, Sjálfstæð
isflokki 1780, Framsóknarflokki
500, VG 410 og hjá Borgarahreyf
ingunni 40. Til að færa til á B-lis
ta hefði þurft 1876 útstrikanir, á
D-lista 1683, á S-lista 1959 og á

V-lista 2118.
Þrír nýir þingm enn sitja st á
þing fyri r Suðv estu rk jörd æmi,

Þór Saari hagfræðingur á Álfta
nesi fyri r Borga rah reyfi ngu na,
Magnús Orri Scram markaðsstjóri
í Kópavogi fyrir Samfylkinguna
og Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
framkvæmdastjóri í Reykjavík fyr
ir Vinstri hreyfinguna- grænt fram
boð. Aðri r þingm enn eru Árni
Páll Árnason Samfylkingu, Bjarni
Benediktsson Sjálfstæðisflokki,
Katrín Júlíusdóttir Samfylkingu,
Þorgerður Katrín Gunnarsdótt
ir Sjálfstæðisflokki, Siv Friðleifs
dóttir Framsóknarflokki, Þórunn
Sveinbjarnardóttir Samfylkingu,
Ragnheiður Ríkharðsdóttir Sjálf
stæðisflokki, Ögmundur Jónasson
VG og Jón Gunnarsson Sjálfstæð
isflokki. Af þingi hverfa Ármann
Kr. Ólafsson Sjálfstæðisflokki og
Gunnar Svavarsson Samfylkingu
en Ragnh eiðu r Elín Árnad ótti r
sem sat á þingi fyrir Sjálfstæðis
flokkinn leiddi lista hans í Suður
kjördæmi.
Fjórir þingmenn sitja nú á þingi
sem búa í Kópavogi. Katrín Júlíus
dóttir og Magnús Orri Schram fyr
ir Samfylkinguna, Jón Gunnarsson
fyrir Sjálfstæðisflokk og Margrét
Tryggvadóttir fyrir Borgarahreyf
inguna en hún er þingmaður Suð
urkjördæmis. Auk þess býr Krist
ján Möller samgönguráðherra og
þingmaður Samfylkingarinnar í
Norðausturkjördæmi í Kópavogi,
en hann á lögheimili á Siglufirði.

VELKOMIN 9. - 15. MAÍ
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OPIÐ Á LAUGARDÖGUM
Nú er opið á laugardögum í Apótekaranum Smiðjuvegi frá kl. 12-16.
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Þjóðin bíður úrræða
ríkisstjórnarinnar
Úrslit Alþingiskosninganna komu ekki á óvart en þau marka
samt tímamót þar sem jafnaðarmannaflokkur er í fyrsta skipti
í sögu lýðveldisins stærsti stjórnmálaflokkur landsins og fylg
ið til hægri í lágmarki. Búsáhaldahreyfingin fékk umboð til að
láta nú í sér heyra innan veggja Alþingis, og vonandi gengur
það vel. Samfylkingin og Vinstri grænir fengu óskorað umboð
til að leiða þjóðina út úr miklum ógöngum, og vonandi tekst
það einnig vel, þjóðin býður þess í ofvæni. Fjölmargir nýir þing
menn takast á við þetta knýjandi verkefni og konur hafa aldrei
verið fleiri á þingi, og það er bara vel, enda eru það aðallega
karlmenn sem eru kenndir við útrásina sem nú vill helst eng
inn kenna sig við. Kópavogsbær tekur þátt í baráttunni gegn
atvinnuleysinu með framlagi til atvinnuskapandi tækifæra og er
öðrum sveitarfélögum landsins fyrirmynd að þessu leiti.

Atvinnuþref
Það eru erfiðir tímar - það er atvinnuþref. Þessar ljóðlínur úr
Maístjörnu Halldórs Laxness eiga vel við um ástandið á Íslandi
í dag, þótt þær hafi verið ortar á fjórða áratug síðustu aldar
því það eru vissulega erfiðir tímar og atvinnuhorfur ekki góð
ar. Atvinnuleysi hefur aukist gríðarlega á örfáum mánuðum og
bendir ir allt til þess að það aukist enn frekar. Samfélag okkar
þolir ekki svo mikið og viðvarandi atvinnuleysi til langs tíma. Sú
græðgisvæðing sem hófst í kjölfar framsals kvótans, einkavæð
ingar bankanna og annarra ríkisfyrirtækja hefur leitt íslenskt
þjóðfélag í þær ógöngur sem það er nú í. Það sér hvergi nærri
fyrir endann á afleiðingum þessarar misheppnuðu einkavæð
ingar stefnu og eins og nær alltaf ber launafólk þyngstu byrð
arnar. Sú stefna sem ráðið hefur ríkjum á Íslandi undangengna
áratugi hefur beðið skipbrot. Síðasta erindi Maístjörnunnar á
því vel við í dag – jafnvel enn betur en oft áður.
En í kvöld lýkur vetri
sérhvers vinnandi manns
og á morgun skín maísól
það er maísólin hans
það er maísólin okkar,
okkar einingarbands,
fyrir þér ber ég fána
þessa framtíðarlands.

Athyglisverðir tónleikar
Fjölmenntar
Vortónleikar Fjölmenntar verða í Salnum í Kópavogi 14. maí
nk. og er aðgangur ókeypis. Fjölmennt er miðstöð símenntunar
sem þjónar fötluðu fólki 20 ára og eldri. Fjölmennt býður fjöl
þætta símenntun og ráðgjöf í þeim tilgangi að auka lífsgæði og
almenna lífsleikni.
Fjölmennt tryggir þeim einstaklingum, sem ekki eiga kost á
sambærilegri þjónustu á öðrum vettvangi forgang að þjónustu.
Fjölmennt kemur ekki í stað annarra stofnana né tekur á sig
þær skyldur sem á þeim hvíla. Fjölmennt leitast við að fatlað
fólk fái alla þá fræðslu, ráðgjöf og stuðning, sem getur talist
sambærileg við það sem þykir sjálfsagt og nauðsynlegt að fólk
fái almennt. Það er því full ástæða til að hvetja fólk til að sækja
þessa tónleika þar sem gleðin yfir því að vera að taka þátt í
þjóðlífinu ræður ríkjum.
					

Geir A. Guðsteinsson

Biðskýli í
Hamraborginni

Kópav ogsb ær hefu r sótt um
leyfi til bygginganefndar að fá að
byggja biðs kýli að Hamrab org
6.a. Byggingarnefnd fól bygging
arfulltrúa að ljúka afgreiðslu máls
ins, að uppfylltum framlögðum
ath ugas emdu m. Efl aust fagna
margir því að nú eigi loks að rísa
veðurhelt biðskýli í Hamraborg.
Eir íku r Guðm undss on Sæb óls
braut 34.a hefu r sótt um leyfi
til að rífa húsið að Sæbólsbraut
40 þar sem byggja á nýtt hús á
lóðinni. Byggingarnefnd telur að
samþykkt deiliskipulag þurfi að
liggja fyrir um nýtt hús á lóðinni
áður en heimilað verður að rífa
eldra hús. Þorsteinn Hjaltested,
Vatnsenda Kópavogi, hefur sótt
um leyfi til að byggja einbýlishús
að Vatnsenda samkvæmt teikn
ingu Sigu rb jarta r Loftss ona r.
Bygginganefnd synjar erindinu
þar sem teikningar eru ekki í sam
ræmi við skipulag.

Kjörsókn í Kópavogi
76,71%

Kjörsókn í Kópavogi var alls
76,71% í alþingiskosningunum 25.
apríl sl., eða 1,9% betri en árið
2007. Alls kusu 16.555 manns í
Kópavogi, 8.566 konur og 7.989
karlar. Árið 2007 kusu 75,28% kjós
enda í bæjarfélaginu og nemur
aukningin 1,43 prósentustigum.
Kjörs töðu m í Kópav ogi var
fækkað úr fimm í tvo og telur kjör
stjórn að sú breyting hafi mælst
mjög vel fyrir. Auk þess bendir
hún á að fulltrúar ÖSE, Öryggisog samvinnustofnunar Evrópu,
hafi fylgst ítarlega með aðstæðum
og framkvæmd kosninga í Kópa
vogi og segir að samskiptin hafi
verið afar ánægjuleg. Hún telji að
ÖSE hafi ekkert við framkvæmd
kosninganna að athuga. Á heima
síðu Kópavogsbæjar var jafnframt
aðgengilegt kerfi í aðdraganda
kosninganna sem sýndi á hvor
um kjörstaðnum, Hörðuvallaskóla
eða Smáranum, íbúar við tiltekn
ar götur í bæjarfélaginu kjósa og í
hvaða kjördeild.

Vorsýning og opið
hús hjá Kvöldskóla
Kópavogs

Vorsýning og opið hús verður í
Kvöldskóla Kópavogs sunnudag
inn 10. maí kl. 13.00 – 17.00 í Snæ
landsskóla. Á sýningunni verður
starfssemi skólans kynnt meðal
annars með því að sýna afrakst
ur af vinnu nemenda í verkleg
um námskeiðum frá liðnum vetri.
Starfsemin í vetur hefur verið fjöl
breytt að vanda. Verklegu nám
skeiðin voru; að breyta fötum,
bókband, crazy quilt, fatasaum

ur, frístundamálun, förðunarnám
skeið, glerbrennsla, matreiðsla,
silfursmíði, skrautritun, trésmíði,
útskurður og þjóðbúningagerð.
Á sýningunni er að finna margs
konar kjörgripi sem nemendur
hafa hannað og útfært undir leið
sögn kennara sinna.

Skólaráð Salaskóla
tekið til starfa

Nýstofnað skólaráð Salaskóla
kom saman í fyrsta skipti mið
vikud agi nn 22. aprí l. En sam
kvæmt nýju m grunns kólal ög
um skal nú starfa skólaráð við
hvern grunnskóla. Skólaráð er
samráðsvettvangur skólastjóra
og skólasamfélagsins um skóla
hald. Hlutverk skólaráð er m.a. að
fjalla um skólanámskrá, starfsá
ætlun, stefnu skólans, skólareglur
og fylgjast með aðstöðu, aðbún
aði og almennri velferð nemenda.
Auk skólastjóra sitja í skólaráði
tveir fulltrúar foreldra, tveir full
trúar kennara, einn fulltrúi annars
starfsfólks skólans, tveir fulltrúar
nemenda og einn fulltrúi grennd
arsamfélags. Á fundinum var full
trúi grenndarsamfélagsins kosinn,
farið yfir drög að skóladagatali
næsta skólaráðs, rætt um fjárveit
ingar til skólans auk þess sem far
ið var yfir hlutverk skólaráðs.

Börnum í
Waldorfskóla
,,bjargað” að óþörfu

Sjö börn og fjóri r fullo rðni r
fengu óvænta björgun á Gróttu
1. maí sl. Þau voru í skólaferða
lagi á vegum Waldorfsskólans í
Lækjarbotnum og gistu þar um
nóttina. Börnin voru að leik þeg
ar björgu na rb átu r kom aðv íf
andi. Vegfarendur í landi töldu
þau í sjálfheldu í hólmanum. og
hafði slökkviliðið á höfuðborgar
svæðinu því verið kallað út til að
„bjarga“ fólkinu. „Við vorum bara
í ró og næði í þessari frábæru
aðstöðu í Gróttu,“sagði Kerstin
Andersson, kennari í Waldorfs
skóla. Í fyrstu tilkynningu til lög
reglunnar í morgun mátti skilja að
fólkið væri í hættu á flæðiskeri,
en eins og gefur að skilja reyndist
það ekki á rökum reist.

innar er að vekja athygli á ólík
um bakgrunni Kópavogsbúa en
börnin í Enter eru af fjölbreyttum
uppruna. Þau koma meðal ann
ars frá Dóminíska lýðveldinu, Sri
Lanka, Póllandi, Portúgal, Litháen
og Tælandi. Öll eiga þau þó það
sameiginlegt að búa í Kópavogi
og ganga í Hjallaskóla. Enter er
starf með ungum innflytjendum
9-12 ára á vegum Kópavogsdeild
ar Rauða Krossins sem felur í sér
málörvun og tómstundastarf fyr
ir nemendur í móttökudeild fyrir
nýbúa í Hjallaskóla.

Mörg áhugaverð
námskeið í
sumarbæklingi ÍTK

Í sumarbæklingi Íþrótta- og tóm
stundaráðs Kópavogs fyrir árið
2009 er að finna mörg áhugaverð
bæði ný og rótgróin tómstundaog íþróttanámskeið fyrir börn og
unglinga. Leikja- og reiðnámskeið
ÍTK, skapandi námskeið, smíða
vellir og siglingarnámskeiðið eru
á sínum stað og við bætast fjög
ur ný námskeið, leiklistarnám
skeið, leikja- og sundnámskeið,
ævintýra- og útivistarnámskeið
og námskeið í stuttmyndagerð.
Boðið verður upp á sumaropnum
í félagsmiðstöðvum. Félagsmið
stöðin Ekkó í Kársnesskóla hefur
verið með sumaropnun síðastlið
in 5 sumur og síðasta sumar bætt
ist félagsmiðstöðin Fönix í Sala
skóla við. Í ár bætist svo þriðja
fél agsm iðs töði n við, Hólli nn í
Digranesskóla. Félagsmiðstöðv
arnar verða opnar frá kl. 9:00 og
fram eftir degi og kvöldopnun
aðra hvora viku. Með opnun á
morgnana er lögð áhersla á frjáls
ar tómstundir fyrir 11 til 12 ára
börn. Í sumar verður í boði nýtt
vinnutengt námskeið í samstarfi
við Vinnuskóla Kópavogs en það
er Kaffi Hjalli sem verður starf
rækt í félagsmiðstöðinni Mekka í
Hjallaskóla. Þar gefst unglingum
í 9. og 10. bekk kostur á að reka
kaffihús sem verður opið öllum
þeim sem vilja koma og kaupa sér
léttan mat í hádegi og/eða hress
ingu í kaffihléum. Á öllum nám
skeiðum sumarsins 2009 starfar
fagfólk og fólk með mikla og góða
reynslu af starfi með börnum og
unglingum sem leggur metnað í
vinnu sína.

Enter tekur þátt í
Kópavogsdögum
Enterh ópu ri nn teku r þátt
Kópav ogsd ögu m sem haldni r
verða 9.-13. maí. Hópurinn vann
dúkkulísur sem eiga að túlka þau
sjálf en þær verða hengdar upp
til sýnis á bæjarskrifstofum Kópa
vogsb æja r. Markm ið sýni nga r
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Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir
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Óskum Kópavogsbúum
til hamingju með nýja
leikskólann Aðalþing
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SÞ-verktakar hafa fyrst
og fremst byggt fyrir sveitarfélög
Bygginga- og verktakafyrirtæk
ið SÞ-verktakar hófu starfsemi
árið 1993 þegar enn var ekki
farið að gæta efnahagskreppu
á Íslandi en að vísu var þá ekk
ert sérs takt góðæri á Íslandi.
Byggingafyrirtækið hefur verið
nokkuð umsvifamikið við bygg
ingu opinberra bygginga í Kópa
vogi undanfarin ár, og nýlega
afhenti fyrirtækið leikskólann
Aðalþing í Þingum fullfrágeng
inn. Kópav ogsb úi nn Sigu rðu r
Þórða rs on húsas míðam eista ri
og framkvæmdastjóri og eigandi
fyrirtækisins, segir að hann hafi
verið að starfa sem verktaki síð
an hann var tvítugur og hafi í
raun aldrei unni ð hjá öðru m
síðan hann lauk námi hjá Karli
Eina rss yni. Sigu rðu r stofna ði
SÞ-verktaka aðallega til þess að
fara inn á útboðsmarkaðinn hjá
bæjarfélögum og stórfyrirtækj
um og vann framan af mikið fyr
ir Reykjavíkurborg.
,,Ég hef verið að byggja t.d. leik
skóla fyri r sveita rf él ög, ýmsa r
opinberar byggingar fyrir ríkið
og fyrir fatlaða og hef því alfarið
verið að vinna í útboðum. Fyrsta
verkefni mitt fyrir Kópavogsbæ
var viðbygging við Lindaskóla en

fólki fjölgað hér mjög. Ég tel að
Kópavogur eigi eftir að njóta þess
arar framsýni vel í náinni framtíð
en ég bý hér í Kópavogi með þrjú
börn sem ég vona að þau búi hér
líka í náinni framtíð.”

Staða byggingamarkað
arins verður erfið allt
næsta ár

Sigurður Þórðarson byggingaverktaki, annar frá vinstri, fyrir utan leikskólann Aðalþing sem hann hefur
nýlega lokið við. Með honum eru nokkrir af undirverktökunum við bygginguna.

í dag er ég að ljúka við byggingu
leikskólans Aðalþings í Þingum í
Kópavogi sem reyndar átti ekki

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins
6000 krónur
Þú
r
ákveðu g
ar o
svo hv þú
r
hvenæ
veiðir

að taka í notkun fyrr en í haust en
fyrstu börnin komu í leikskólann
í byrjun marsmánaðar sl. Síðan
höfum við verið upp í Vatnsenda
skóla en þar stóð til að byggja
íþróttahús og félagsaðstöðu fyrir
nemendur en sú byggingafram
kvæmd hefu r veri ð sett í bið
vegna kreppuástandsins. Það er
búið að grafa þar grunn, en ekk
ert meira. Við byggðum áhorf
endastúkuna við Kópavogsvöll og
seinasta áfanga Salaskóla, klædd
um Kópavogsskóla að utan nú á
allra síðustu misserum. Síðan var
verið að ljúka byggingu íþrótta
húss fyrir fatlaða niður í Hátúni
í Reykjavík og við erum að byrja
á byggingu læknaminjasafns úti
á Seltjarnarnesi. Við erum því í
þokkal egri verke fnas töðu allt
þetta ár í það minnsta.”

Lóðaverð miðað við 		
húsverð var allt of hátt

veidikortid.is

gir að
Hver se ýrt
d
það sé ?
a
að veið

Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

Sigu rðu r segi r að það megi
hæla vissum bæjarfélögum fyr
ir að beita sér fyrir ákveðnum
framk væmdu m og þar standi
Kópavogsbær í stafni. Þannig sé
verið að byrja á byggingu hjúkr
unarheimilis fyrir aldraða upp í
Boðaþingi sem Baldur Jónsson er
verktaki að og Seltjarnarnesbær

hafi líka sýnt framsýni nú þegar
kreppir að, bæði við læknaminja
safn og í minni útboðum. Sigurð
ur vill fyrir og fremst kenna einni
manneskju um hversu dýrt hef
ur verið að byggja á Íslandi, og
það er Ingibjörg Sólrún Gísladótt
ir meðan hún var borgarstjóri.
Hún hafi farið í lóðabrask með
lóðaúthlutanir sem hækkaði verð
þeirra verulega en nú hafi nokkur
sveitarfélög stigið fram og lækkað
lóðaverð mjög hressilega, muni
bjóða byggingalóðir á niðursettu
verði, ekki síst í hverfum sem
standi hálfbyggð. Lóðaverð mið
að við húsverð hafi verið orðið
allt of hátt.
,,Þetta sér maðu r hins veg
ar ekki hjá Reykjavíkurborg eða
Hafnarfjarðarbæ og minni bæjar
félögum. Þetta framtak fárra sveit
arfélaga er því alls ekki nóg fyrir
allan markaðinn en ég skal viður
kenna að það mátti aðeins hægja
á honum. Þessi mikla uppbygging
í Kópavogi hefur breytt mjög íbúa
mynstrinu því fyrir allnokkrum
árum bjó fyrst og
fremst mið
aldra fólk í
Kópavogi
en nú
hefu
 r
ungu

- Hvernig sérðu fyrir þér stöðuna
á byggingamarkaðnum á næstu
misserum?
,,Hún verðu r ákafl ega erfi ð,
í það minnsta þetta ár og það
næsta. Ég var ekki að byggja og
selja íbúðir en ég tel að íbúða
markaðurinn hafi verið orðinn all
mettur hér á landi þegar kreppan
skall á síðasta haust. Margir verk
takar voru ekki að bjóða í verk hjá
sveitarfélögunum meðan allt lék
í lyndi en ég og Baldur Jónsson
buðum hins vegar í verk hjá t.d.
Kópavogsbæ sem aðrir verktakar
litu ekki við vegna þess að þeir
voru að græða svo mikið á því
að byggja íbúðablokkir. Það var á
tímabili þegar nánast engir vildu
vinna fyrir Kópavogsbæ nema við
Baldur.
Það er ekki hægt að snúa sér
nú að viðhaldsverkefnum nema
í mjög litlu mæli því hver á að
greiða fyrir þau? Það geta ein
staklingar ekki því þeir fá enga
fjárhagsfyrirgreiðslu í bönkunum
og við sjáu m dæmi þess víða.
Bygging nýrra húsa hefur einnig
stöðvast að mestu þar sem fyr
irgreiðsla fæst þar ekki heldur.
Ástæðan er sú að það er raun
verulega engin bankastarfsemi í
landinu.”
Sigurður segir að það vanti inn
spýtingu frá ríki og sveitarfélögum
inn á markaðinn og ef ein stærsta
stétt landsi ns, byggi ngai ðna ð
urinn sé nánast verkefnalaus, fá
sveitarfélögin og ríkið heldur ekki
tekjur af þeirra starfsemi. Ríkis
stjórnin verði að fara að bregðast
við þessum vanda með einhverj
um hætti.

5

Kópavogsblaðið

APRÍL 2009

*%ÄhjcYh`Vii[g_{ah^gk^cc^c\Vg{{g^cj

+hi`#

7BL
(&-^
(
&-^

*!'b^aa_c^gh`dii^Â

ZÂV

&,hi`#

AM&'*

*%%ÄhjcYjcY^gh¨i^cj

ZÂV

{ik[VaYVcb^ÂV

ÏHA:CH@6 $ H>6#>H $ 96H)*',%%) $%.

*!'

b^aa_c^g

WZ^cikVhVcc

*!'b^aa_c^g]^cckVhVcc
{ik[VaYVcb^ÂV

{ik[VaYVcb^ÂV

KZheV

lll#YVh#^h

ÄhjcY

*%%WZ^cikVhVcc
*%%ÄhjcY]^cckVhVcc
{ik[VaYVcb^ÂV

CÅii]VeeYg¨ii^h{g
]Z[hibV#
6aYgVÂ^g]V[V{iiVaaVcd``VghijÂc^c\{gVij\^#

IV`ijÄ{iiÄkÄg[^cZgWgÅc#:^c[VaYjgb^Â^`dhiVgVÂZ^ch&#%%%`g#

@Vjeijb^ÂV{lll#YVh#^h

Vinningur í hverri viku

6

Kópavogsblaðið

MAÍ 2009

AF HÁLSINUM

Kópavogur býður
heim
Kópavogsdagar verða haldnir
dagana 9.-17. maí nk. í Kópavogi.
Dagskráin er kynnt á netinu á
vefslóðinni www.kopavogsdag
ar.is en þar getur hver og einn
valið sér þau atriði sem honum
hugnast og raðað þeim saman
í eigin dagskrá. Viðburðir eru
hátt í 200, af ýmsu tagi og við
allra hæfi.
Um helgi na verðu r opnu ð
myndlistarsýning á verkum eftir
Baltasar, gengið að Þríhnúkagíg,
tónl eika r í Salnu m, Kópav ogs
kirkju, Lindakirkju og Salalaug;
Skoppa og Skrítla skemmta börn
unum, hestarnir í Glaðheimum
bjóða í heimsókn og margt fleira
verður til boða. Nefna má opið
hús í vinnustofum listamanna í
Kópavogi, sem alltaf hefur verið
vinsælt á Kópavogsdögum.
Á vegu m Náttú ruf ræðis tofu
Kópav ogs verðu r boði ð upp á
viðburði af ýmsu tagi, m.a. sýn
ing á verkum 18 listamanna úr
Kópavogi sem flest eru unnin sér
staklega fyrir húsakynni Náttúru
fræðistofu Kópavogs. Margvísleg

tengsl náttúru og myndlistar eru
hér í brennipunkti og þar á meðal
vangaveltur um söfn almennt og
hvaða hlutverki þau gegna. Efnt
verður til gönguferðar á Þríhnúka
gíg í Bláfjöllum 10. maí í fylgd
Árna Hjartarsonar jarðfræðings
hjá Íslenskum orkurannsóknum,
en gígurinn er einn af náttúru
gersemum Kópavogs, gíghellir af
fágætri gerð. Lagt verður af stað
frá Náttúrufræðistofunni kl.13:00.
Sunnudaginn 10. maí flytur Adolf
Friðriksson, fornleifafræðingur á
Fornleifastofnun Íslands, erindi
um þingstaðinn Þinghól í Kópa
vogi. Erindið hefst kl. 14:00 og er
flutt í Kórnum, fjölnotasal safna
hússins. Að erindinu loknu er ráð
gerð skoðunarferð á Þinghól.
Snorri selur, ævintýri og fróð
leiku r í máli og myndu m fyri r
börn á leikskólaaldri verður í
safnahúsinu í umsjón starfsfólks
Náttúrufræðistofu Kópavogs og
Bókasafns Kópavogs. Um er að
ræða fjörugt fræðsluerindi um seli
og sitthvað fleira í sjávarlífríkinu
og hlustað á söguna um Snorra
sel. Snorri selur verður í boði kl.
10:00 vikuna 11.-15. maí og 18.22. maí. Haraldur Rafn Ingvason,
líffræðingur á Náttúrufræðistofu
Kópavogs, flytur erindi 12. maí kl.
17.15 í Kórnum, fjölnotasal safna
hússins, um rannsóknir Náttúru
fræðis tofu nna r á lífr íki í Foss
vogi í tengslum við fyrirhugaðar
skipulagsbreytingar á Kársnesi og
14. maí kl. 17.15 flytur Hilmar J.
Malmquist, forstöðumaður Nátt
úrufræðistofu Kópavogs, flytur
erindi í Kórnum, fjölnotasal safna
hússi ns, um hvali og sitth vað
fleira af sjávarkyni sem tengist
Kópavogi. Yfir sumu af því efni
hefur hvílt hernaðarleynd þar til
fyrir skömmu.

borgarblod.is

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

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

Hver? Hvar? Hvenær?

Síðast birtum við mynd frá
opnun skíðasvæðis þar áður
frá opnun listasýningar. Enn
eru að koma upplýsingar um
þessa atburði, en betur má ef
duga skal.
En nú birtu m við mynd af
þessum fjórum heiðursmönnum
á góðri stund. Hverjir eru þetta,
af hvaða tilefni er myndin tekin
og hvenær er hún tekin? Eflaust

þekkja margir þessa menn en
allar upplýsingar eru vel þegn
ar. Vinsamlega komið þeim upp
lýsingum sem þið búið yfir til
Hrafns Sveinbjarnarsonar, hér
aðsskjalavarðar á Héraðsskjala
safni Kópavogs að Hamraborg 1,
eða í síma 544-4710.
Einnig má senda upplýsingar
á netfangið hrafns@kopavogur.is

Prestastefna haldin í
Kópavogi í fyrsta sinn
Prestas tefna var haldi nn í
Kópavogi 28. til 30. apríl sl. Þetta
er í fyrsta sinn sem prestastefna
er haldin í Kópavogi. Hún hófst
með prósessíu djákna, presta og
biskupa frá nýju safnaðarheim
ili Kópavogskirkju til kirkjunnar
þar sem fram fór Synodusmessa
þar sem sr. Ingibjörg Ásta Pét
ursdóttir sóknarprestur á Bíldu
dal predikaði. Prestastefnan fór
svo að mestu fram í safnaðar
heimilinu og Salnum.
Prestastefna Íslands 2009 ályk
taði m.a. að Þjóðkirkjan hvetti
til virðingar fyrir mannhelgi og
hvetti fólk til að vera á verði gagn
vart misnotkun valds og auðs.
Kirkjan vill styðja við allt það
sem eflir kærleika og manngildi.
Kirkjan vill leggja rækt við lýð
ræði og tjáningarfrelsi. Kirkjan vill
vera opinn vettvangur samtals
um grunngildi samfélagsins og
framtíðarsýn sem byggist á kær
leiksboðskap Jesú Krists. Kirkj
an styður hvers kyns heiðarlega
baráttu gegn ranglæti, spillingu
og kúgun. Þjóðkirkjan hvetur til
þess að Íslendingar leiti allra leiða
til að halda skuldbindingar sínar
varðandi þróunarhjálp og neyðar
aðstoð við fátækar þjóðir.
Velferð sem byggir á kærleiks
boði Krists, er sáttmáli samfélags
ins um að við erum skuldbundin
hvert öðru og ber að gæta sys
tra og bræðra, en ekki hvað síst
þeirra sem halloka hafa farið.
Sérstaklega þarf að gæta að:
• börnum, að þau búi við öryggi
og jafnan hlut,
• öldruðum að þau fái að njóta
ævikvöldsins með reisn,
• þeim sem eru veikburða, að

Skrúðganga presta kemur frá safnaðarheimilinu til Kópavogskirkju.
Hressilega blés á kirkjunnar fólk á þessari göngu.

þau verði ekki undir,
• heill þeirra sem setjast að á
Íslandi, svo að þau einangrist ekki
heldur geti aðlagast og auðgað
samfélag og menningu.
Prestastefna Íslands 2009 styð
ur Hjálpa rs tarf kirkju nna r og
Fjölskylduþjónustu kirkjunnar í

mikilvægri þjónustu á viðsjálum
tímum og hvetur til þess að prest
ar, djáknar og söfnuðir landsins
standi þétt að baki því mikilvæga
starfi. Þjóðkirkjan býr yfir víð
tæku þjónustuneti vel menntaðs
starfsfólks sem veitir faglega þjón
ustu um land allt.

Molaport á Kópavogsdögum
Næsta laugardag 9. maí, á
upph afsd egi Kópav ogsd aga,
verðu r Róta ractk lúbbu ri nn
Geysi r með Molap ort í bíla
stæðahúsi menningar- og tóm
stundahússins Molans, Hábraut
2, Kópavogi milli k. 11.00 og
17.00.
Þar mun kenna ýmissa grasa,
m.a. bæku r, föt, húsg ögn og

fleira og það verður boðið upp á
lifandi tónlist og veitingar verða
á boðstólum gegn frjálsum fram
lögum.
Allur ágóði rennur til verkefnis
Rauða Krossins ,,Sálrænn stuðn
ingur við skólabörn í Palestínu”
og það sem ekki selst fer beint
til Rauða Krossins á Íslandi.

Gleðilegt sumar!

Íslandsmeistaralið Salaskóla með sigurlaunin. Í efri röð f.v. Patrekur
Maron Magnússon, Páll Snædal Andrason og Eiríkur Örn Brynjarsson.
Framan við sitja Guðmundur Kristinn Lee og Jóhanna Björg Jóhanns
dóttir.

Salaskóli Íslands
meistari í skákkeppni
grunnskólasveita
Skáks veit Salas kóla varð
Íslandsmeistari grunnskólasveita
2009, en keppt var í Salaskóla og
sendu 12 skólar lið til keppn
innar í alls 32 sveitum, þar af
voru 8 sveitir frá Salaskóla. Lið
Salaskóla skipuðu þau Patrek
ur Maron Magnússon, Jóhanna
Björg Jóhannsdóttir, Páll Snæ
dal Andras on og Eir íku r Örn
Brynjarsson.
Íslandsmeistararnir, A-lið Sala
skóla, hlaut 32 vinni nga af 36
mögulegum. Á 1. borði var Patrek
ur Maron með 7,5 vinninga af af 9
mögulegum, á 2. borði Jóhanna
Björg með 8 vinninga af 9 mögu
legum, Páll Snædal á 3. borði sem
vann allar sínar skákir með 9 vinn
inga af 9 mögulegum og með best
an árangvorsyning2009-kb.pdf
ur keppenda á 3. borði,
5/4/09
og Eiríkur Örn með 7,5 vinning

af 9 mögulegum. Fyrsti varamað
ur sveita ri nna r var Guðm und
ur Kristinn Lee. Í öðru sæti eftir
lengst af harða keppni varð A lið
Rimaskóla með 29,5 vinninga og
í þriðja sæti með 25 vinninga fékk
svo langbest klædda lið keppn
innar svo til fyrirmyndar var, A-lið
Hagaskóla.
Salaskóli vann ekki bara keppni
A-liða heldur sigraði D-lið skólans
með 18 vinninga, E-liðið með 15
vinninga, F-liðið með 15,5 vinn
inga, G-liðið með 10 vinninga og
H-liðið með 5 vinninga. Sannar
lega glæsilegur árangur Salaskóla
sem hefur átt mikilli velgengni að
fagna við skákborðið, m.a. heims
meistaratitli en þetta er í fyrsta
sinn sem skólinn fagnar Íslands
meist
aratitli.
4:17:37 PM

Opið hús og vorsýning
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Bókband
Glerbrennsla
Crazy Quilt
Að breyta fötum
Fatasaumur
Þjóðbúningagerð
Frístundamálun

Skrautritun
Silfursmíði
Trésmíði
Útskurður
Matreiðsla
Förðun

Allir velkomnir!

Skrúðganga frá Digraneskirkju í Smárann á sumardaginn fyrsta. Ekki viðraði alls kostar vel til göngunnar
því vel rigndi á skáta, lúðrasveitarfólk og aðra sem þátt töku. Víða voru því regnhlífar á lofti.

Dagskrá sumardagsins fyrsta
var með hefðb undnu sniði í
Kópavogi. Að lokinni skátamessu
í Lindakirkju gengu skátar fyrir
skrúðgöngu frá Digraneskirkju í
íþróttahúsið Smárann þar sem
beið bæjarbúa skemmtidagskrá.
Skólah ljóms veit Kópav ogs lék
nokkur lög og Gunnar I. Birgisson

bæjarstjóri ávarpaði samkomuna
og sagði m.a.:
„Ég kýs að vera bjarts ýnn á
þessum tímamótum. Ég treysti
því að íslensk þjóð muni vinna
sig úr vandanum og að endurupp
bygging samfélagsins sé þegar
hafin. Að það sé komið vor að
liðnum vetri bæði í eiginlegri og

óeiginlegri merkingu.“
Að loknu ávarpi bæja rs tjóra
sýndu nemendur í Dansskóla Sig
urðar Hákonarsonar dansatriði,
leikhópurinn Lotta sýndi atriði úr
Rauðhettu, hljómsveitin Noname
Band úr Lindaskóla lék og sigur
vegarar úr söngkeppni ÍTK stigu
á stokk.
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,,Power Rangers”
Lif
a
ndi
safn
í
sam
s
tarfi
á Kópamessu
Tónlistarsafn Íslands í Kópavogi:

Kópam essa er Dimmiss jón
nemenda MK sem eru að útskrif
ast frá skólanum. Kópamessa var
30. apríl sl. og hófst með þvi að
nemendur og kennarar hittust
yfir glæsilegurm morgunverði
sem nemendur og kennarar mat
vælaskólans höfðu veg og vanda
af.
Síðan kvöddu deildir skólans
hver fyrir sig, ýmist með einhverju
skemmtilegu um kennarana og/
eða söng sem tengdist veru þeirra
í skólanum.
Í lokin var sungin þessi óður til
skólans:
Ég þakka þér allt það er við átt
um saman,
ég þakka þann fróðleik er þú
veitti mér,
ég þakka þann tíma er allt var
svo gaman,
ég þakka þann auð er ég þáði

frá þér.
Ég þakka þér stjórne ndu m
umhyggju þína,
ég þakka þér tímann sem ég
lærði hér,
ég þakka að þú kenndi r mér
viskuna mína,
ég þakka að hún fylgi r mér
hvert sem ég fer.
Eftir þetta fóru nemendur heim
og komu aftur klæddir skemmti
legum búningum, en mest áber
andi voru nemendur sem klædd
ust Power Rangers” búningum.
Að sjálfsögðu voru ýmiss drykkj
arföng með í för. Síðan var haldið
á braut, m.a. í strætisvagni sem
hafði verið tekinn á legu, og lá leið
fyrst til keppni í ,,Paint ball” og
síðan á ýmsa aðra staði.
Útskrift frá MK er svo 22. maí
nk. frá dagskóla.

Power Rangers var þema marga þeirra sem voru að dimmitera í HK,
skemmtilegir búningar.

Nemendur á félagsfræði og málabraut, Rauðhettur, með landafræði
kennara sínum, Hildi Jónsdóttur.

Art8 í Toyotahúsinu
á Kópavogsdögum
Art8 er hópur 8 listakvenna
sem sýni r á Kópav ogsd ögu m
9. til 15. maí í Toyotahúsinu við
Nýb ýlav eg 4 í Kópav ogi. Þær
hafa numið og ástundað listina
árum saman og koma hver úr
sínni áttinni. Nú sameina þær
krafta na og sýna hönnu n og

handverk úr ýmis konar efnum.
Listakonurnar eru Edda Svav
arsdóttir, Guðrún Ósk Sæmunds
dóttir, Hildur Harðardóttir, Hjör
dís Hafnfjörð, Hulda Sveinsdóttir,
Inga Magnúsdóttir, Katrín Níels
dóttir og Steinunn Guðnadóttir.

við fólkið í landinu

Stefnt er að því að Tónlistar
safn Íslands verði opnað almenn
ingi á Kópavogsdögum í byrjun
maím ána ða r nk. Safni ð er að
Hábraut 2 í nýju húsnæði gegnt
Gerðarsafni og er ætlað að vera
þjónustu- og fræðslusetur fyrir
tónlist sem þjónar almenningi,
söfnum og stofnunum í landinu
með upplýsingum um greinina.
Stofnaður hefur verið Minning
arsjóður Tónlistarsafns Íslands.
Markmið hans er að stuðla að
rannsóknum og miðlun á sögu
ísl enskra r tónl ista r. Það var
23. janú a r sl. sem Þorg erðu r
Katrín Gunna rsd ótti r, þáv er 
andi menntamálaráðherra, og
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
í Kópavogi undirrituðu samn
ing um stofnun og rekstur Tón
listarsafns Íslands í Kópavogi.
„Sögul eg stund,“ sagði Jónas
Ingimundarson, píanóleikari og
tónlistarráðunautur Kópavogs
við það tækifæri. Ríkið leggur til
30 milljónir króna í stofnkostn
að og stendur straum af 40% af
rekstrarkostnaði.
Forstöðumaður Tónlistarsafns
Ísl ands er Bjarki Sveinb jörns
son sem segir að hugmyndin að
Tónlistarsafninu hafi verið kynnt
Gunnari Birgissyni bæjarstjóra í
desember 2006 og eftir skamman
umhugsunarfrest hafi hann ákveð
ið að láta verða af því að Kópa
vogsbær kæmi að þessu verkefni.
Í nóvember 2007 fékk svo Bjarki
aðstöðu hjá Kópavogsbæ til þess
að einbeita sér að þessu verkefni
og segir að ýmsu þurfti að gæta
að í upphafi, s.s. leyfi safnaráðs
og hvernig samstarfi þessa safns
verði háttað í samráði við önnur
söfn í landinu.
,,Við erum að tala um safn hér
sem fellur undir skyldur vörusafna
en jafnframt tekur það að sér þær
skyldur að miðla upplýsingum um
fagið fyrir önnur söfn hvar sem er
í landinu og einnig fyrir skóla og
aðrar stofnanir sem vilja fá fróð
leik um það sem hér er í boði í
þjóðlegu samhengi. Einnig að geta
boðið þeim sem vilja fræðast frek
ar aðstöðu til að koma hingað og
kynnast möguleikum safnsins að
eigin raun. Þannig getur Tónlist
arsafn Íslands orðið lifandi safn
í samstarfi við fólkið í landinu,”
segir Bjarki Sveinbjörnsson.

Öflugur gagnagrunnur
heldur utan um
fjölbreyttan fróðleik
Bjarki segir það alls ekki hug
myndina að draga á safnið alla
skapaða hluti heldur að koma á
samstarfi við höfuðsöfnin um að
þau varðveiti muni tengdu tón
listarsögu Íslands, heldur að á
safninu séu upplýsingar um hvar
ákveðna hluti, tónverk eða annað
sé að finna og á safninu verði stór
gagnagrunnur sem haldi utan um
allan mögulegan fróðleik og það
an verði upplýsingum sjálfkrafa
miðlað af netinu. Þá er ekki bara
verið að hugsa um Íslendinga sem
hafa starfað hérlendis heldur ekki
síður Íslendinga sem hafa starfað
erlendis.
Markmiðið er ekki síst að skrá
og miðla hvers kyns upplýsingum
og munum sem tengjast tónlist á
Íslandi frá upphafi s.s. hljóðfær
um, hljómtækjum, hljóðupptök
um, nótum, bókum, myndum og
munum. Einnig að safna heimild
um og gögnum um íslenska tón
menningu í formi frásagna, bréfa,
viðtala, blaða- og tímaritsgreina,
ævisagna og kvikmynda sem end

Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður Tónlistarsafns Íslands.

Á safninu verði stór
gagnagrunnur sem
haldi utan um allan
mögulegan fróðleik og
þaðan verði upplýsing
um sjálfkrafa miðlað
af netinu. Þá er ekki
bara verið að hugsa
um Íslendinga sem
hafa starfað hérlend
is heldur ekki síður
Íslendinga sem hafa
starfað erlendis.
urspegla íslenskan tónlistarheim.
Bjarki er spurður hvernig þeirri
upplýsingaöflun verði háttað sem
snýr að Íslendingum erlendis.
,,Ég er búinn að fara einar sex
ferðir á Íslendingaslóðir í Kanada
til að safna upplýsingum, heim
ildum og gögnum um íslensk tón
skáld í Kanada sem bjuggu fyrir
vestan og skrifuðu íslenska texta
og íslensk lög og lyftu menning
unni fyrir vestan á hærra plan.
Þarna voru skrifuð mjög mörg
leikrit og teknar ljósmyndir af
mörgu af þessu fólki og sem dæmi
má nefna að um 1910 voru um 20
íslenskir tónlistarkennarar starf
andi í Winnipeg. Einnig hefur okk
ur borist ýmis gögn frá Evrópu og
ýmiss fróðleikur sem gaman væri
að geta nálgast frekar.
Mig mundi langa til að fá upp
lýsingar um hvaða gögn og munir
liggja á héraðsskjalasöfnunum um
allt land og við hvetjum fólk til
að fara með gamla hluti á næsta
héraðsskjalasafn í stað þess að
henda þeim. Það geta verið nótur,
bréf, munir eða annað tengt tón
listarsögunni. Þannig höldum við
á lofti minningu listgreinarinnar

og þeirra einstaklinga sem báru
hana uppi fyrr á tímum.”
- Geta söngvarar, kórar eða tón
listarmenn leitað í smiðju til ykkar
ef þá vantar nótur af gömlum lög
um sem líklegt er að gagnagrunnur
Tónlistarsafnsins geymi?
,,Þar gæti komið til samstarfs
við Tónverkamiðstöðina þar sem
við gætum miðlað upplýsingum.
Eins gæti það gerst að ef við finn
um eitthvað nýtanlegt að því sé
skilað til Tónverkamiðstöðvarinn
ar sem varðveitir nótnasöfnin og
miðlar slíku efni.”
- Hefur þessi vinna þín hér á
Tónlistarsafni Íslands gengið betur
eða ver en þú áætlaðir í upphafi?
,,Það eru tíu ár síðan ég byrjaði
að vinna að þessu verkefni með
safni Páls Ísólfssonar á Stokkseyri,
en starfsemin þar leið undir lok,
því miður. Munirnir úr því safni
eru nú varðveittir hjá Byggðasafni
Árnesinga. Þetta starf lá síðan í
dvala um skeið en var svo endur
vakið hér í Kópavogi svo farsæl
lega sem raun ber vitni.
Ég lít með björtum augum til
framtíðarinnar og samstarfs við
stofnanir, háskóla og fleiri sem
vilja koma hér að og gefa okkur
hugmyndir. Þannig geta listahá
skólar spilað stórt hlutverk.”
- Hafa Íslendingar verið eftirbát
ar annara þjóða hvað þessa starf
semi varðar?
,,Það eru til tónlistasöfn á öll
um Norðurlöndunum og raunar
út um allan heim en kannski ekki
með sama sniði og hér hefur haf
ið starfsemi. Við höfum stofnað
fyrsta tónlistarsafnið á Íslandi svo
kannski eru við ekki eins miklir
eftirbátar lengur og við vorum
kannski áður fyrr og allt fram á
þennan dag,” segir Bjarki Svein
björnsson tónlistarfræðingur og
fors töðum aðu r Tónl ista rs afns
Íslands í Kópavogi.

Blikasumar

Breiðabliksliðið í PEPSI-deild karla. Þjálfari er Ólafur Kristjánsson sem einnig var með liðið sumarið 2008. Flestir hallast að því að Íslandsmeistarar FH verji titilinn.

Stelpurnar sem halda uppi heiðri Breiðabliks í sumar í PEPSI-deild kvenna. Þjálfari er Gary Wake sem tók við því sl. haust af Vöndu Sigurgeirsdóttur. Liðið blandar sér vafalítið í
toppbaráttuna í sumar.

ÁFRAM BREIÐAB LIK!

Hápunktur knattspyrnunnar á Íslandi,
Íslandsmótið er að byrja um næstu helgi,
nokkuð sem margir hafa beðið eftir með
óþreyju síðan sól fór að hækka á lofti.
Knatts pyrna n er langv ins ælasta íþrótt
landsins og á engan íþróttaviðburð mæta
eins margir og á knattspyrnuleik. Eins og
ævinlega áður gera leikmenn og forsvars
menn liðanna sér vonir um góðan árangur,
en tvö lið verða hins vegar að bíta í það
súra epli að falla um deild.
Efstu deildir karla og kvenna heita nú
PEPSI-deildin en reikna má með að margir
sæki leikina í sumar, kannski fleiri en nokkru
sinni fyrr vegna þess að mjög dregur úr
utanlandsferðum vegna efnahagskreppunn

ar. Reikna má með meiri aðsókn að PEPSIdeild kvenna en áður, ekki síst í ljósi þess að
íslenska kvennalandsliðið tekur í haust þátt í
úrslitakeppni Evrópumótsins í Finnlandi.
Breiðablik var í fyrra með ungt lið í úrvals
deild kvenna sem þrátt fyrir það var að
stríða efstu liðunum, Val og KR, en er nú
reynslunni ríkara og blandar sér eflaust í
toppbaráttuna í ár. Sigur í PEPSI-deildinni
og/eða bikarkeppninni væri auðvitað alveg
frábær árangur fyrir þær grænklæddu.
Væntingar voru gerðar í fyrra til árangurs
karlaliðs sem ekki gengu alveg eftir en síðan
hefur liðið misst nokkra lykilmenn og raun
sætt mat er að liðið muni ekki blanda sér í
toppbaráttuna í sumar þrátt fyrir að komast

í undanúrslit í Lengjubikarkeppninni fyrir
skömmu. Liðið er skipað ungum leikmönn
um í bland við reynslubolta, m.a. fyrirlið
ann Arnar Grétarsson. Í spá forsvarsmanna
liðanna er karlalið Breiðabliks spáð 6. sætinu
en kvennaliðinu 2. sætinu. Blikar hafa fulla
ástæðu til þess að horfa björtum augum
fram á knattspyrnusumarið 2009 en 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. Einnig má minnast á flokk
sem stundum vill gleymast, en það er eldri
flokkur karla. Full ástæða er til að ætla að
þeir muni standa sig vel í sumar en Breiða
blik á eflaust sigursælasta eldri flokk lands

ins. Það líður varla það ár að þeir verði ekki
meistarar þessir gömlu kappar og eru þeir
vel að því komnir. Formaður knattspyrnu
deildar Breiðabliks hefur sagt að búast megi
við skemmtilegu knattspyrnusumri í knatt
spyrnubænum Kópavogi þar sem aðstaða
til iðkunar knattspyrnu er orðin glæsileg og
með því besta sem gerist á landinu.
Ástæða er til þess að hvetja alla Kópa
vogsbúa, sem og alla aðra knattspyrnuá
hugamenn, 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, út í Vestmannaeyjar og
til Keflavíkur.
Áfram Breiðablik!
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Hverjir verða Íslandsmeistarar?
K Ó PAV O G S B L A Ð I Ð t ó k
nokkra knattspyrnuáhugamenn
tali og spurði þá hvaða lið þeir
teldu að yrðu Íslandsmeistari
í knattspyrnu karla og kvenna
árið 2009.

Einar Freyr;
,,Ég held að FH taki titilinn í
sumar. Breiðablik verður í 5. til 8.
sæti en ég held að þeir verði ekki
í fallhættu. Ef Breiðablik byrjar
mótið vel sleppur það við fallið.
Breiðablik verður í einhverjum af
þremur efstu sætunum hjá kon

unum, en sú deild verður jafnari
en oft áður.”

Guðmunda Guðmundsdóttir;
,,Ætli KR verði ekki Ísl ands
meista ra r karla en Breiðab lik
verður um miðja deild vegna þess
að þeir hafi verið að missa svo
marga góða leikm enn. En ætli
þeir verði ekki í 5. sæti. Konurn
ar verða í einhverjum af þremur
efstu sætunum, ég þori ekki að
segja nánar um það. Valskonur
eru með sterkt lið.”

Stjarnan sé með gott lið og einnig
KA/Þór á Akureyri.”

Marínó Önundarson;
,,Ég held að FH-ingar klári mót
ið, jafnvel dálítið snemma þannig
að spennan verður úr toppbar
áttunni. Það væru helst Valur eða
KR sem gætu ógnað því. Það er
svolítið þunnskipaður hópurinn
hjá Breiðabliki en ég vona að þeir
verði ekki í fallbaráttu. Blikastelp
urnar gætu unnið mótið en það
eru mörg sterk lið í kvennadeild
inni svo það er spennandi sumar
framundan hjá Breiðabliksstelp
unum.”

Hákon Sverrisson;
,,Það er held ég alveg ljóst að
FH hirðir sigurlaunin hjá körlun
um í sumar. Það væru helst KR
eða Valur sem gætu breytt því ef
þau byrja mótið vel. Breiðablik
verður vonandi um miðja deild en
gætu lent í fallströggli. En ég spái
þeim 5. til 6. sæti. Blikastelpurn
ar verða í baráttunni um Íslands
meistaratitilinn ásamt stelpun
um úr Val. Ég reikna ekki með KR
í sumar, þær hafa misst marga
góða leikmenn. Svo skilst mér að

PEPSI-deildin í knattspyrnu 2009
Ölgerðin og Pepsi verða sam
starfsa ði la r fél aga nna í efstu
deildum karla og kvenna í knatt
spyrnu til næstu þriggja ára, þ.e.
2009 – 2011. Deildirnar heita
héðan í frá Pepsi-deild karla og
Pepsi-deild kvenna í stað Lands
bankadeildar.
Áhugi á íslenskri knattspyrnu
og vinsældir knattspyrnu almennt
hafa farið stigvaxandi undanfarin
ár. Beinar sjónvarpsútsendingar
eru fleiri en áður, umfjöllun fjöl
miðla er viðameiri og fjöldi áhorf
enda á leikjum hefur aukist, auk
þess sem gæði knattspyrnunnar
verða sífellt meiri.
Spennan fyrir baráttuna í sumar
magnast með hverjum deginum
sem líður. Útlit er fyrir að Pepsideild karla verði jöfn og spenn
andi, líkt og undanfarin ár, og að
baráttan verði hörð jafnt á toppi
sem botni. Hið sama má segja um
Pepsi-deild kvenna, þar sem fleiri
lið eru farin að blanda sér í barátt
una um toppsætin.
Í Pepsi-deild karla 2009 leika
þessi lið: Breiðablik, FH, Fjöln
ir, Fram, Fylkir, Grindavík, ÍBV,
Keflav ík, KR, Stjarna n, Valu r

ing um að æfa meir og gera betur.
Annað markmið Ölgerðarinnar
og Pepsi varðandi þetta samstarf
er afskaplega einfalt og þarf ekki
að koma neinum á óvart. Við ætl
um okkur að auka hlutdeild Pepsi
og Pepsi Max á íslenskum mark
aði og sýnileikinn sem fylgir knatt
spyrnu nni, vins ælu stu íþrótta
grein landsins, næstu þrjú árin, er
leið að því markmiði. Við hlökkum
til samstarfsins og við hlökkum
Samningurinn milli Ölgerðarinnar og KSÍ handsalaður af Andra
Þór Guðmundssyni forstjóra Ölgerðarinnar og Geir Þorsteinssyni,
formanni KSÍ í höfuðstöðvum KSÍ við Laugardalsvöll.

og Þróttur R.
Í Pepsi-deild kvenna 2009 leika
þessi lið: Aftu re ldi ng/Fjölni r,
Breiðablik, Fylkir, GRV, ÍR, Kefla
vík, KR, Stjarnan, Valur og Þór/KA.
Pepsi hefur stutt við bakið á
knattspyrnu um víða veröld um
langa hríð og er mikill fengur að
þessu sams tarfi fyri r ísl enska
knattpsyrnu. Ölgerðin, framleið
andi Pepsi hérlendis, var stofnuð
árið 1913 og framleiðir og selur
drykki, matvörur og margs konar

sérvörur fyrir íslensk heimili og
fyrirtæki.

Styðjum vinsælustu
íþróttagrein landsins
,,Ölgerðin vill styðja íslenska
knattspyrnu og stuðla að því að
leikir í Pepsi-deild karla og kvenna
sameini fjölskyldur, hverfi og bæj
arfélög í að styðja sitt lið. Við vit
um að afreksfólk Pepsi-deildanna
er unga knattspyrnufólkinu hvatn

Breiðablik komst í
úrslit Lengjubikarsins
en brotlenti þar
FH-ingar unnu fjórða sigurinn
í deildabikarkeppninni frá árinu
2004 þegar þeir lögðu Breiða
blik örugglega 3-0 í Kórnum í
Kópavogi.
Blika rni r byrju ðu ágætl ega í
leiknum en það var Björn Daníel
Sveinsson sem kom Íslandsmeist
urunum á bragðið á 37. mínútu
þegar hann skoraði með skalla
eftir hornspyrnu frá Viktori Guð
mundssyni. Staðan var 1-0 í hálf
leik og um miðb ik þess síða ri
kom Matthías Vilhjálmsson FH í
2-0 með öðrum skalla - einnig eft
ir sendingu frá Viktori. Það var
svo Atli Guðnason sem innsigl
aði verðskuldaðan sigur FH-inga
skömmu fyrir leikslok.
Breiðablik byrjaði báða hálf
leiki ágætlega en svo virtist allur
vindur vera úr leikmönnum liðs
ins. Haft var eftir Ólafi Kristjáns
syni þjálfara að ekki væri nóg að
fara bara í peysuna, hlaupa inn á
völlinn og halda að allt kæmi af

Breiðablik vann 2-1 sigur gegn HK í undanúrslitum Lengjubikarins.

sjálfu sér.
Ólafur sagði að atriði sem hafa
verið í fínu lagi hjá Breiðablikslið
inu, eins og sendingar, móttaka
og spil hefðu ekki sést í leiknum

og nú yrði að finna leiðir til þess
að laga það. Vonandi verður það
komið í lag fyrir fyrsta leik liðsins
í PEPSI-deild karla gegn Þrótti á
Kópavogsvelli 10. maí nk.

Jón Heiðar Guðmundsson;
,,Í karlaf lokki spái ég að FH
vinni Íslandsmótið, þeir sem helst
ógna þeim geta verið KR en það
lið sem mest gæti komið á óvart
er Grindavík.
Í kvennaflokki spái ég að Stjarn
an vinni og þær sem helst ógna
þeim geta verið Breiðablik en þau
lið sem mest gætu komið á óvart
eru Þór/KA og Fylkir.”

til þess að mæta á völlinn,” segir
Andri Þór Guðmundsson, forstjóri
Ölgerðarinnar.

Ein milljón í verðlaunafé
fyrir Íslandsmeistaratitilinn
Verðl aunaf é í Pepsi-deild
um karla og kvenna 2009 verður
1.000.000 króna fyrir fyrsta sæti,
700.000 krónur fyrir annað sætið
og 500.000 krónur fyrir þriðja sæt
ið en greitt er fyrir öll sætin í báð
um deildum. Jafnaðar er gætt milli
kynja, þ.e. sama upphæð í báðum
deildum.

Leikjaskrá karlali›s Brei›abliks - PEPSI-deildin 2009
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fim. 06. ágúst
sun. 09. ágúst
sun. 16. ágúst
lau. 22. ágúst
mán. 31. ágúst
sun. 13. sept.
sun. 20. sept.
lau. 26. sept.

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

Brei›ablik - ﬁróttur R.
Kópavogsvöllur
ÍBV - Brei›ablik
Hásteinsvöllur
Brei›ablik - FH
Kópavogsvöllur
Fylkir - Brei›ablik 		
Fylkisvöllur
Brei›ablik - Keflavík
Kópavogsvöllur
Fram - Brei›ablik
Laugardalsvöllur
Brei›ablik - Valur
Kópavogsvöllur
Brei›ablik - Stjarnan
Kópavogsvöllur
KR - Brei›ablik 		
KR-völlur
Brei›ablik - Fjölnir
Kópavogsvöllur
Grindavík - Brei›ablik
Grindavíkurvöllur
ﬁróttur R. - Brei›ablik
Valbjarnarvöllur
Brei›ablik - ÍBV
Kópavogsvöllur
FH - Brei›ablik
Kaplakrikavöllur
Brei›ablik - Fylkir
Kópavogsvöllur
Keflavík - Brei›ablik Sparisjó›sv. Keflavík
Brei›ablik - Fram
Kópavogsvöllur
Valur - Brei›ablik
Vodafonevöllurinn
Stjarnan - Brei›ablik
Stjörnuvöllur
Brei›ablik - KR
Kópavogsvöllur
Fjölnir - Brei›ablik 		
Fjölnisvöllur
Brei›ablik - Grindavík
Kópavogsvöllur

Leikjaskrá kvennali›s Brei›abliks - PEPSI-deildin 2009
lau. 09. maí
mi›. 13. maí
lau. 16. maí
fös. 22. maí
fös. 29. maí
mi›. 03. júní
mán. 08. júní
ﬂri. 16. júní
ﬂri. 23. júní
fim. 02. júlí
lau. 11. júlí
mi›. 22. júlí
mi›. 29. júlí
fim. 06. ágúst
ﬂri. 11. ágúst
ﬂri. 08. sept.
mán. 14. sept.
sun. 27. sept.

14:00
19:15
14:00
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
14:00
19:15
19:15
19:15
19:15
18:00
17:30
14:00

Brei›ablik - ﬁór/KA
Kópavogsvöllur
Valur - Brei›ablik
Vodafonevöllurinn
Brei›ablik - Stjarnan
Kópavogsvöllur
Keflavík - Brei›ablik Sparisjó›sv. Keflavík
Brei›ablik - Afturelding/Fjölnir Kópavogsv.
KR - Brei›ablik 		
KR-völlur
Brei›ablik - Fylkir
Kópavogsvöllur
Brei›ablik - ÍR
Kópavogsvöllur
GRV - Brei›ablik
Grindavíkurvöllur
ﬁór/KA - Brei›ablik
Akureyrarvöllur
Brei›ablik - Valur
Kópavogsvöllur
Stjarnan - Brei›ablik
Stjörnuvöllur
Brei›ablik - Keflavík
Kópavogsvöllur
Afturelding/Fjölnir - Brei›ablik Fjölnisvöllur
Brei›ablik - KR
Kópavogsvöllur
Fylkir - Brei›ablik 		
Fylkisvöllur
ÍR - Brei›ablik 		
ÍR-völlur
Brei›ablik - GRV
Kópavogsvöllur
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,,Mikilvægt uppeldisstarf
fer fram hjá Breiðabliki”
- segir forseti Íslands

það sé ekki alltaf vinsælt, fer eftir
því hvar ég er spurður. Ástæð
an er sú að þegar ég sem strák
ur flutti til Reykjavíkur vestan
af fjörðum 10 ára gamall þá var
Akranes eina utanbæjarliðið sem
keppti við Reykjavíkurliðin KR,
Val og fleiri og stóð þeim fyllilega
á sporði. Við fundum líka svolítið
fyrir því strákar sem komu utan
af landi að við vorum ekki teknir
inn í hópinn af þeim sem voru
innanbæjar í Reykjavík. Þetta var
líka blómatími Akranesliðsins, þá
var gullaldarlið þeirra á toppnum.
Ég sé einstaka sinnum leiki með
Skagamönnum en fylgi þeim oftar
í huganum og fór upp á Akranes
í fyrra þegar þessar gömlu hetjur
voru heiðraðar.

Mikilvægt að sýna
forsetanum aðstöðuna

Forsetinn í strákaskaranum.

Strákarnir í 7. flokki Breiða
bliks í knattspyrnu fengu óvænta
en ánægjulega heimsókn síðasta
sunnud agsm orgu n er fors eti
Íslands, Ólafur Ragnar Gríms
son, kom í heimsókn, fylgdist
með æfingum í Fífunni, ræddi
við strákana um knattspyrnu,
hversu lengi þeir ætlu ðu að
æfa og fleira skemmtilegt. Að
sjálfsögðu barst svo talið að því
hverjir væru bestir, bæði hér
lendis og erlendis, ekki síst á
Englandi og kom þá í ljós að
Manchester United og Liverpool
áttu flesta aðdáendurna. Einnig
leitaði forsetinn svara við því
hverjir væru erfiðustu andstæð
ingar þeirra á knattspyrnuvellin
um og nefndu flestir KR og FH.
En hvernig leist forsetanum á
aðstöðuna og það sem hann sá í
Fífunni?
,,Þetta er frábær aðs taða en
þega r þessi knatts pyrnuh ús
voru byggð á sínum tíma bund
um menn miklar vonir við að þau
yrðu til að efla æskulýðsstarfið og
uppbyggingastarfið hjá íþrótta
félögunum með öflugri þjálfun. Í
Kópavogi hefur lengi verið unnið
mikið fyrirmyndarstarf á þessum
vettvangi. Mér finnst líka ánægju
legt á þessum erfiðleikatímum að
sjá á þessum sunnudagsmorgni
hversu margir foreldrar eru mætt
ir með börnunum sínum og taka
virkan þátt í þeirri þjálfun sem

hér fer fram af mikilli gleði. En við
skulum einnig hafa í huga að svip
að starf fer fram um allt land en
ekki bara hjá Breiðabliki sem er
frábært félag og hefur vaxið með
bænum. Tugþúsundir Íslendinga
taka þátt í svipuðu starfi í hverri
viku en fá ekki mikla athygli fjöl
miðla því við höfum tilhneigingu
til að veita athygli og horfa fyrst
og fremst á úrslitaleiki á stærri
íþróttamótum og taka virkan þátt
í því drama sem oft eink enni r
þá keppni í efstu flokkum og þá
baráttu.
En hér er framtíðin og á þess
um sunnudagsmorgni fer hér ekki

bara fram þjálfun í fótbolta held
ur einnig þjálfun í aga, ástundum,
félagsþroska og virðingu fyrir öðr
um keppendum. Það er því afar
mikilvægt uppeldisstarf sem hér
fer fram hjá Breiðabliki og gam
an fyrir bæjarfélagið að sjá æsk
una taka þátt í þessu með jafn öfl
ugum hætti og við verðum vitni
hér að.”
- Stunda ði r þú íþrótti r þeg
ar þú varst að alast upp vestur á
fjörðum?
,,Við spiluðum mikið fótbolta
fyrir vestan þó við hefðum ekki
svona glæsilega aðstöðu, heldur

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, spjallar við Blikastráka í
Fífunni.

bara frekar lélegan grasvöll úti á
odda á Ísafirði, og stundum mal
arvöll. Okkar helsta skemmtun
var að spila við færeyska sjómenn
sem voru á skútunum en þeir spil
uðu við okkur í sínum stígvélum
svo það styrkti okkar samkeppn
isstöðu gagnvart þeim verulega.
Það voru mín fyrstu kynni sem
strákur af alþjóðegum fótbolta að
spila við færeyska skútukarla sem
komu til Vestfjarða.”

Fylgist töluvert með
íþróttum
- Fylgist þú vel með íþróttum í
dag?
,,Já, töluvert. Ég hef lagt áherslu
á að leggja lið ekki bara þessum
helstu keppni sliðu m og lands
liðum og líka fara á vettvang þar
sem þjálfunin fer fram og unn
ið er gott starf. Ég fer á Smá
þjóðaleikana í sumar sem verða
á Kýpur þar sem keppa tæplega
200 íslenskir íþróttamenn og fyr
ir margra íslenska íþróttamenn
eru það fyrsta alþjóðlega keppn
in sem þeir taka þátt í og góður
undirbúningur t.d. fyrir Olympíu
leika.”
- Heldur forsetinn með einhverju
íslensku knattspyrnuliði?
,,Það er nú svolítið feimnismál
að segja frá því hér í Kópavogi
en ég segi bara sannleikann en ég
hef alltaf haldið með Akranesi þó

Vaxtalaus greiðslukjör
í allt að 12 mánuði
(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga
og linsumælinga

Hákon Sverrisson, annar tveggja
þjálfari strákanna, voru spurður
hvort það væri miki ls virði að
fá forseta Íslands í heimsókn á
æfingu hér í Fífunni hjá 7. flokki
Breiðabliks?
,,Það er alv eg fráb ært fyri r
strákana og gaman að geta sýnt
forsetanum þessa góðu umgjörð
sem er í kringu m stráka na og
raunar allt félagið. Þessi heim
sókn eykur jákvæðnina hjá strák
unum og gerir að vissu leiti allt
starfið miklu auðveldara. Þetta
auðveldar líka fyrir okkur þjálfar
ana að fá foreldrana til að aðstoða
okkur enda erum við ekki einir að
standa í þessu. Það er mjög mik
ilvægt að ná að virkja foreldrana
og það er auðvitað um leið mjög
jákvætt fyrir félagið. Svo er gaman
fyrir strákana að geta sagt frá því
að forsetinn hafi komið á æfingu
hjá þeim og ég held að hann hafi
líka haft mjög gaman af þeim tíma
sem hann eyddi hér með strák
unum og spjallaði við þá,” segir
Hákon Sverrisson annar þjálfar
ana en hinn er Sverrir Óskarsson.
Hákon hefur hefur þjálfað þenn
an aldurshóp hjá Breiðabliki í lið
lega 10 ár. Á skrá í þessum aldurs
flokki eru um 130 strákar og um
110 þeirra mæta reglulega. Æfing
arnar eru margskiptar og þjálfur
um til aðstoðar eru iðulega leik
menn í eldri flokkum Breiðabliks.
Hákon segir þetta vera meira álag
þegar fjöldinn er svona mikill, en
það sé bara gaman.



ARGUS / 08-0256

GLÆSILEG
SUNDLAUG!
Hin nýuppgerða Sundlaug Kópavogs er öll hin glæsilegasta og leitun að öðru
eins. Hún er búin nýjustu tækni og öryggiskerfið er það besta sem völ er á.
Í Sundlaug Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga sem aldna: Frábærar
úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar, þægileg vaðlaug, spennandi
rennibrautir og hvers kyns önnur aðstaða til góðrar hreyfingar, slökunar og
skemmtunar.
Er hægt að hugsa sér það dásamlegra?

KOMDU Í SUND!
SUNDLAUG KÓPAVOGS
V "ORGARHOLTSBRAUT s S   s /PI¦ VIRKA DAGA KL   OG UM HELGAR KL  
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Lionsklúbbur Kópavogs 50 ára:

Hefur tekið þátt í að móta bæjarbraginn

Lionsfélagar við sölu varnings í Kolaportinu til tekjuöflunar.

Garðar Briem, formaður afmælisnefndar, Sæmundur Alfreðsson formaður Lionsklúbbs Kópavogs 2008 –
2009 og Pétur Stefánsson, einn þriggja stofnenda klúbbsins sem enn starfa í honum.

Lionsk lúbbu r Kópav ogs var bæjar. Klúbburinn hefur reynt
stofnaður 13. maí 1959 og fagn að leggja lið til hagsbóta fyrir
ar því 50 ára afmæli í þessum samfélagið og heimabyggð og
mánu ði. Aða lh vatam aðu r að með áherslu á að starfið sé gef
stofnum klúbbsins var Brynjúlf andi.
ur Dagsson héraðslæknir og var
Lions er stærsta alþ jóðl ega
hann jafnframt fyrsti form að þjónustuhreyfing heims með um
ur klúbbsins. Stofnfélagar voru 46.000 klúbbu m í rúml ega 200
26. Segja má að klúbburinn hafi löndum og hefur Lionsklúbbur
tekið þátt í að móta bæjarbrag Kópavogs tekið þátt í alþjóðaverk
inn í Kópavogi á þessari hálfu efnum á vegum alþjóðasambands
öld enda aðeins 4 árum yngri Lionsklúbba, s.s. með framlögum
1
5.5.2009
17:00
en kaups5x20_dbl.augl.ai
taðarréttindi Kópa
vogs
í Al
þjóðlega hjálparsjóð Lions,

miki lsv erðu Sjónv ernda rá taki
Sight First I og II til að minnka
og berjast gegn blindu með lækn
ingu og fyrirbyggjandi starfi. Ein
nig með þátttöku í Lífsleikni með
Lions Quest sem er námsefni um
heilbrigðan lífsstíl og nýtist við
fíkniefnavarnir í skólum og með
sölu Rauðu fjaðrarinnar sem er
landsverkefni.
Lionshreyfingin starfar undir
kjörorðinu “Við leggjum lið” og
er markmið að standa vörð um

velferð byggðarlagsins, umhverfi
og sögu. Félagsstarfið bíður upp
á skemmtilegan félagskap, fjöl
breytni, fræðslu, skemmtun og
fjáröflunarstarf til að fræða, göfga
og líkna.
Fundir eru tvisvar í mánuði í
Lionsh eimi li nu Lundi við Auð
brekku yfir vetrarmánuðina og
þar mæta gestir á fundi með fróð
leg erindi en félagar í klúbbnum
eru 44 og koma úr ýmsum þjóð
félagsstéttum. Lionsklúbbarnir í
Kópavogi eru þrír, tveir karla- og
ein kvennaklúbbur.
Meðal verkefna klúbbsins má
nefna:
• Útgáfa ritsins Saga Kópavogs í
þremur bindum
• Kópasel, sumardvalarheimili

Opið alla daga
Verið velkomin
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Natural History Museum of Kópavogur

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is

fyrir börn í Kópavogi, sem nú er
Waldorfskóli í Lækjarbotnum
• Árlega er fötluðum unglingi
boðið í sumarbúðir Lions í Nor
egi, og hafa um 25 fatlaðir ungling
ar í Kópavogi notið dvalarinnar
• Stofnun og rekstur Sunnuhlíð
ar hjúkrunarheimilis ásamt öðr
um klúbbum og samtökum
• Medic Alert á Íslandi sem er
alþjóðlegt öryggiskerfi fyrir sjúk
linga með hættulega sjúkdóma
• Móttaka grænlenskra barna
frá Tasiilaq, vinabæjar Kópavogs
á Grænlandi en þau koma 6 í einu
og dvelja hér viku í senn
• Blóðs yku rs m æli nga r fyri r
almenning.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Dúfnarækt uppi á bílskúrsþaki heima
Ég, Jóhanna Guðrún Ólafs
dótti r, er fædd og uppa li n í
Kópavoginum. Foreldrar mínir
eru Ágústa Hafberg sem lengst
af starfaði hjá Landsímanum,
Alþýðubankanum og Íslands
banka nu m og Ólafu r Guð
mundsson málarameistari. Ég
á einn bróði r, Vilb erg, sem
starfar sem málari í Danmörku.
Ég bý með Hjalta Kristinssyni
bankas tar fsm anni og börn
in eru fjögur, Guðlaug Sunna,
Guðrún Heiða, Ólöf Aníta og
Hjalti Freyr. Í dag starfa ég sem
djákni við sunnudagsskólann
í Vídalínskirkju í Garðabæ og
er við háskólanám. Við búum í
Garðabæ.
Ef ég rifja upp æskuna í Kópa
voginum finnst mér eins og ég
hafi alltaf verið úti. Úti í brennu
bolta, fótbolta, fallinni spýtu og
öðrum feluleikjum. Eins vorum
við klifrandi upp um allt, upp á
bílskúrsþök, jafnvel húsþök en
það má ekki segja frá því. Mér
finnst ég hafi verið úti í leik allan
ársins hring. Á veturna rétt kom
maður við heima til að fá þurra
vettlinga og sokka og hélt svo
áfram að moka snjó. Var meiri
snjór þá? Ég hef engar veður
fræðilegar athuganir gert á því
en í minningunni snjóaði meira
þá en nú. Það var líka spraut
að á völlinn fyrir framan Þing

hólsskóla þegar frost var úti svo
við gætum verið á skautum og
hagstæðast var að kaupa bara
árskort í Bláfjöllin, rútan tekin
beint eftir skóla og skíðað fram
á kvöld.

Pissbíllinn
Við krakkarnir í kring lékum
okkur mikið á götunni. Og áður
en Þinghólsbrautin var malbikuð
var spennandi þegar rykbindi
bílli nn keyrði um götu na, þá
hlupum á eftir honum og hróp
uðum: ,,pissbíllinn, pissbíllinn.”
Flatkökugerðin var hinum megin
við götuna og fengum við krakk
arni r oft nokkra r aukak rónu r
ef við skokkuðum út í búð fyrir
konurnar sem þar unnu. Skyr
ið var selt eftir vigt og pakkað
inn í smjörpappír, alveg hnaus
þykkt svo það þurfti hrærivél til
að gera það ætt. Það voru fimm
kjörbúðir eða kaupmenn á horn
inu í vesturbæ Kópavogs einum
þá og þá er ekki talin bensínstöð
in á nesinu sem seldi sitt lítið af
hverju.
Fyrir jól og páska mátti stund
um þakka fyrir að fá 1 kg af eggj
um aukalega frá hænsnabúinu
sem var á Sunnubrautinni. Þar
fengum við líka korn fyrir dúf
urnar sem voru uppi á bílskúrs
þaki heima og bróðir minn sá

Fjölskyldan í Kirkjulundi 4 í Garðabæ. Ég lengst til vinstri, Guðlaug Sunna efst, Guðrún Heiða til hægri,
Ólöf Aníta til vinstri og Hjalti Freyr í miðið. Maðurinn minn Hjalti Kristinsson til hægri.

Pabbi og mamma.

Kópavogur þegar byggð var mjög strjál og ekki óalgengt að matjurtargarða væri víða að finna.
Dúfnakofar voru víða og eins hænsnarækt og þannig varð eggjaframleiðsla oft ágætis búbót á barn
mörgum heimilum.

um. Það þurfti mikla útsjónar
semi við að veiða þær, þó nokk
uð margar tegundir komu í gildr
urnar eins og topparar, prest
arar en aðallega skræpur. Síðan
var skipt innbyrðis á ungum og
fuglum. Hvað varð um allar dúf
urnar?

Bílskúrsböndin alls
staðar

Djáknavígsla í Dómkirkjunni 1. október 2006. Ég lengst til vinstri í
fremri röð.

Ég var vart búin að klára 6.
bekk í Kársnesskóla þar sem við
lærðum meðal annars að dansa
undir taktfastri tónlist Boni M og
annarri diskótónlist þegar pönk
ið og rokkið hélt innreið sína.

Tónleikar hér og þar. Þursaflokk
uri nn í Kópav ogs kóla á efti r
minnilegum tónleikum, Fræbbl
arnir, Vonbrigði, Sjálfsfróun og
hvað þær nú hétu allar saman
á sal Félagsheimilis Kópavogs.
Og hver man ekki eftir Rokki í
Reykjavík og Melarokki? Það var
kannski ekki viðurkennt þá, en
tónlistarstefnurnar sköruðust og
ég hef grun um að margur pönk
arinn og diskófríkið hafi stungið
undan og hlustað á sitt lítið af
hverju í þeirri miklu grósku tón
listar sem þá var. Bílskúrsböndin
voru alls staðar, það voru all
ir dansandi, spilandi eða syngj
andi hvort sem það var diskó

eða pönk.
Í fyrrasumar var skemmtilegt
málþing á Árbæjarsafni þar sem
rennt var yfir diskó/pönk tíma
bilið með gleraugum fræðanna
og þar var meðal annars sýnt
fram á að báðar tónlistarstefn
urnar hafa lifað góðu lífi fram
til dagsins í dag. Það fer allt í
hring, líka leggings og leðurjakk
ar. Ég hefði sennilega aldrei orð
ið alvöru diskófrík eða pönkari
því ég hef alltaf verið svo lítið
fyrir túberingar og skraut, en ég
átti bæði leggings og leðurjakka
og á enn.

Frábærir möguleikar
fyrir fullorðið fólk
Í Menntaskólanum í Kópavogi
er ótrúlega fjölbreytt námsfram
boð bæði fyrir þá sem yngri eru
og eins fyrir fullorðið fólk sem
óskar eftir námi á morgnana, á
námskeiðum síðdegis eða í fjar
námi.
Nám í viðskiptatengdum grein
um á fjármálagreinabraut skólans
er dæmi um möguleika fyrir þá
sem hafa ekki verið lengi í skóla,
eru hræddir við að hefja nám að
nýju eða eiga slæmar minning
ar frá fyrri skólagöngu. Hér gefst
tækifæri til þess að byrja alveg
upp á nýtt og læra á tölvur, bók
hald og fleira sem atvinnurekend
ur eru að leita eftir.

á viðskipta- og samskiptagreinar.
Inntökuskilyrðin eru grunnskóla
próf en að öðru leyti er ekki kraf
ist undirstöðuþekkingar í náms
greinunum. Við kappkostum að
sinna hverjum einstaklingi sér
staklega og kennararnir okkar eru
bæði áhugasamir og vel menntað
ir,” segir Inga.

Fjarnám á skrifstofubraut I

Inga Karlsdóttir, fagstjóri braut
arinnar taldi upp allt það sem
fullorðnu fólki stendur til boða á
þessu sviði.

,,Við erum líka með fjarnám ætl
að þeim sem búa utan höfuðborg
arsvæðisins eða hafa ekki tök á
að koma í skólann. Kennslugrein
ar eru þær sömu og í staðbundna
náminu. Inntökuskilyrði eru ein
nig þau sömu en námsefninu deilt
á þrjár annir. Ein staðbundin lota
er á hverri önn svo þetta er mjög
hentugt fyrir þá sem eru til dæm
is heimavinnandi,” heldur Inga
áfram.

Staðbundið nám á
skrifstofubraut

Office Skills Programme
for Foreign Students

„Við bjóðum staðbundið nám á
skrifstofubraut I sem tekur tvær
annir og þar er höfuðáhersla lögð
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,,Auk þessa bjóðum við nám á
skrifstofubraut fyrir þá sem ekki
hafa íslensku að móðurmáli eða

Office Skills Programme for For
eign Stud ents. Þá kennu m við
fjögur kvöld í viku í tvær annir og
kennum námsgreinarnar í lotum
þannig að nemendur þurfi ekki
að hafa nema tvær námsgrein
ar að hugsa um og þetta er ekki
allt,“ segir Inga ,,því við bjóðum
líka upp á framhaldsnám á skrif
stofubraut eða skrifstofubraut II
og jafnvel í haust verður boðið
framhald af þeirri braut.“

Hagnýtt viðskipta- og
fjármálagreinanám í
fjarnámi

,,Til viðbótar þessu erum við
ennfremur með fjarnám sem hent
ar þeim sem hafa undirstöðu í
bókhaldi og vilja bæta við þekk
ingu sína eða eru starfandi í fjár
málafyrirtækjum. Svo höfum við
líka boðið upp á stök námskeið
í viðs kiptae nsku og bókh aldi
og munum örugglega halda því
áfram næsta vetur.“

Innritun er hafin

,,Við erum byrjuð að innrita og
það er um að gera fyrir þá sem
hafa áhuga að fara inn á heima
síðuna okkar www.mk.is eða hafa
samband við mig í síma 594 4000
/8244114 og svo má alltaf senda
mér línu í inga.karlsdottir@mk.is
svo er fólk alltaf hjartanlega vel
komið í heimsókn til okkar,“segir
Inga Karlsdóttir.
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Leikskólinn Aðalþing
fullskipaður eftir
sumarleyfi

Gaman að eiga afmæli. Þá fær viðkomandi barn að sitja í hásæti með
kórónu og hin börnin syngja fyrir afmælisbarnið. 28. apríl sl. varð
Baldur Jökull Ásmundsson 5 ára og sat því í hásætinu.

Siga lda ehf. hóf starfs emi í
leikskólanum Aðalþingi þann 4.
mars sl. Þessi nýjasti leikskóli
Kópavogsbæjar er við Aðalþing
2 í Kópavogi skammt frá knatt
spyrnu- og íþróttahúsinu Kórnum.
Skólahúsið er um 840 fermetrar
að flatarmáli og hafa SÞ-verktakar
séð um byggingu hússins. Þegar
fram líða stundir verða um 120
börn í leikskólanum en ekki er
gert ráð fyrir að hann verði full
setinn fyrr en í haust en nú eru

Rúnar
Geirmundsson

þar um 60 börn. Leikskólastjóri í
Aðalþingi er Guðrún Alda Harðar
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri
er Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir.
Allar deildir og starfsaðstaða
kennara bera nöfn tengdu nafni
leiks kóla ns. Kenna raa th varfi ð
heitir Alþingi og þar er m.a. að
finna Stjórnlagaþing. Hinir ýmsu
deildi r bera nöfn eins og Vís
indaþing, Lóuþing, Rjúpnaþing,
Hrafnaþing og Spóaþing. Litið var
inn í leikskólann fyrir skömmu.

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

FRUMFLUTNINGUR Á ÍSLANDI

Aukatónleikar vegna
fjölda áskorana
Miðapantanir í síma:
695 0427

SÁLUMESSA
með japönsku ívafi

Stórtónleikar í Kópavogi
Í Lindakirkju

Sunnudaginn 10. maí 2009 kl. 20:00

SAMKÓR KÓPAVOGS Stjórnandi Björn Thorarensen
SKÓLAKÓR KÁRSNESS Stjórnandi Þórunn Björnsdóttir
TÓNLISTARSKÓLI KÓPAVOGS Stjórnandi Unnur Pálsdóttir
HLJÓÐFÆRALEIKARAR:
Kolbeinn Bjarnason, shakuhachi ﬂauta
Elísabet Waage, harpa
Strengjasveit Tónlistarskóla Kópavogs
Konsertmeistari: Hjörleifur Valsson

EINSÖNGVARAR:
Ragnheiður Sara Grímsdóttir
Ingibjörg Ólafsdóttir
Guðrún Lóa Jónsdóttir

Stjórnandi á tónleikunum er Björn Thorarensen
Aðgöngumiðar verða seldir við innganginn - Miðaverð 2500 kr - Eldri borgarar og öryrkjar 2000 kr - Ókeypis fyrir 14 ára og yngri.
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Nemendur Snælandsskóla
Gæði
um
f
ram
varðliðar umhverfisins 2009
Hvellur, Smiðjuvegi 30:

Nemendahópar í Grunnskóla
Siglufjarðar og Snælandsskóla í
Kópavogi eru varðliðar umhverf
isins 2009. Útnefningin fór fram
á Degi umhverfisins 25. apríl.
Umh ver fi sr áðun eyti ð, Land
vernd og Náttúruskóli Reykjavík
ur hjá Umhverfis- og samgöngu
sviði standa fyrir keppninni.
Neme ndah ópu r í Snæl ands
skóla hlaut viðu rk enni ngu na
fyrir verkið Hjólaríið var komið
var á fót haustið 2006. Þau komu
upp reiðhjólaverkstæði í tómu
kennsluhúsnæði og þar læra nem
endur að gera við reiðhjól. Nem
endu r hafa gefi ð Rauða kross
inum fjölda hjóla sem þau hafa
tekið við og lagað. Skólinn nýtir
einnig reiðhjól fyrir bekkjardeildir
í styttri vettvangs- og skemmti
ferðir. Nemendur sem ekki eiga
reiðhjól geta eignast ódýr hjól
auk þess sem kennurum stendur
til boða að kaupa viðgerð hjól.
Markmið verkefnisins er meðal
annars að endurnýta og að læra
að meta reiðhjól sem farartæki.
Neme ndaá rg angu r 1997 í
Grunns kóla Sigluf jarða r hlaut
viðurkenninguna fyrir verkefn
ið Jaðrakan. Nemendur fylgdust
með ferðum merktra jaðrakana
frá Bretlandi til Íslands og tóku
þátt í merkingum fugla. Einnig
hafa þessir nemendur látið sig
búsvæði fuglanna varða, meðal







































allt annað

Við verðlaunaafhendinguna, en umhverfisráðherra, Kolbrún Hall
dórsdóttir, afhenti þau.

annars með ályktun um vernd
un þess. Verkefnið er samstarfs
verkefni Grunnskóla Siglufjarðar
og grunnskóla á Bretlandseyjum
og nemendur hafa því skrifast á
við félaga sína í Bretlandi, fengið
gögn þaðan og miðlað upplýsing
um um stöðu verkefnisins í þeirra
eigin skóla.
Verkefnin halda úti heimasíðu
þar sem lesa má nánar um mark
mið. Keppnin Varðliðar umhverf
isins er verkefnasamkeppni um
umh verfi sm ál á meða l grunn
















skólabarna í 5. til 10. bekk. Varð
liðar umhverfisins er verkefna
samkeppni um umhverfismál á
meðal grunnskólabarna í 5. – 10.
bekk. Hún var haldi n í fyrsta
skipti vori ð 2007 en það eru
umhverfisráðuneytið, Landvernd
og Náttúruskóli Reykjavíkur sem
standa að keppninni. Markmið
keppninnar er að hvetja ungt fólk
til góðra verka í umhverfisvernd,
vekja athygli á sýn ungs fólks á
umh verfi sm álu m og kalla efti r
leiðsögn yngri kynslóðarinnar á
því sviði.
Hjólarí Snælandsskóla hóf starf
semi árið 2006 og er nýbreytni
starf sem snýr að viðgerðum á
reiðhjólum, endurnýjun ýmissa
muna úr notuðum hjólum, bók
haldi, kunnáttu á hin ýmsu tæki
o.s.frv. Markmiðin eru m.a. að
endurnýta það sem hefur verið
hent og dæmt ónothæft; að nem
endur læri að gera við reiðhjól,
læri að nota einföld verkfæri og
þekki þau með nafni; að nemend
ur öðlist þá reynslu að taka við
biluðu hjóli og koma því í lag; að
nemendur læri að þrífa hjólin sín;
að nemendur geti selt sum hjól
anna og aflað þannig fjármagns
til varahlutakaupa og til þess að
gera sér dagamun á verkstæðinu;
að nemendur læri að bera virð
ingu fyrir verklegri þekkingu og
njóti þess að öðlast hana.









Netfang: borgarblod@simnet.is

Reiðhjólaverslun og verkstæði Hvells er að Smiðjuvegi 30.

„Hjólareiðar eru aldrei vin
sælli. Hingað kemur til okkar
fólk á öllum aldri til að leita sér
að reiðhjóli og þar eru götuhjól
in svonefndu í mestum metum.
Fólk notar reiðhjólin í vaxandi
mæli hér þega r skreppa þarf
bæjarleið – fyrir utan hvað þetta
er frábær líkamsrækt. Hér hef
ur margt áhrif, meðal annars
þær aðstæður sem nú eru uppi
þjóðfélaginu. Fólk sparar bílinn
við sig,“ segir Guðmundur Tóm
ass on kaupm aðu r hjá Hvell í
Kópavogi.
Við litum við í Hvelli að Smiðju
vegi 30, þar sem Guðmundur rek
ur hvoru tveggja reiðhjólaversl
un, þar sem hann leggur áherslu
á gæði umf ram allt anna ð, og
reiðhjólaverkstæði, þar sem þjón
ustan er í fyrirrúmi. Guðmund
ur sagði okkur jafnframt að hann
væri mjög ánægður með að vera
kominn aftur í Kópavoginn.
Hjá Hvelli fæst mikið úrval reið
hjóla fyri r alla aldu rsh ópa, en
þær tegundir af reiðhjólum, sem
fyrirtækið flytur inn, eru mestan
part þrjár. Mestra vinsælda njóta
Kildemose, sem nefnd hafa ver
ið danski Rollsinn; götuhjól sem
hafa fengið úrvalsdóma allra sem
til þekkja. Everton eru önnur hjól
ekki ósvipuð, en nokkru ódýrari.
Þriðja tegundin sem skorar hátt
eru Fuji; einnig götuhjól sem eru
framleidd í Póllandi en sérstak
lega gerð fyrir Skandinavíu. Þess
má geta að Fuji hefur framleitt
reiðhjól frá árinu 1899 og búa
því að meira en 100 ára reynslu í
greininni.

borgarblod.is

Þýsku Ked reiðhjólahjálmarnir
eru allir með blikkljósum og
hafa hlotið viðurkenningu sem
öruggustu reiðhjólahjálmar í
Þýskalandi.

Hvellu r hefu r jafnf ramt á
boðstólu m alla öry ggi sv öru,
hjálma og aukahluti fyrir reið
hjólafólk. Þar á meðal er ekki úr
vegi að nefna þýsku Ked reið
hjólahjálmana, en þeir hafa hlot
ið viðurkenningu sem öruggustu
reiðh jólah jálma r í Þýskal andi,
falla vel að höfðinu og eru allir
með blikkljósum.
Við bjóðu m Guðm und vel
kominn aftur í Kópavoginn með
verslu n sína og hvetju m alla
Kópavogsbúa, sem hyggja á reið
hjólakaup að líta við í Hvelli, því
þar fást reiðhjól fyrir alla í fjöl
skyldunni. Þeir sem vilja kynna
sér betur hjólin hjá Hvelli, áður
en þeir mæta á staði nn, geta
skoða ð úr v ali ð á vef þeirra
www.hvellur.com

NÝ FÓTAAÐGERÐASTOFA Í TURNINUM
Í tilefni af opnun fótaaðgerðastofu okkar bjóðum við þér

20% afslátt til 1. júni
Notaðu tækifærið og pantaðu tíma í síma 568 8850
( við erum með aðstöðu hjá Heilsu og fegurð Turninum
Smáratorgi 3. sem staðsett er á 2. hæð með mjög góðu
aðgengi af efra bílaplani)

Hlökkum til að taka á móti þér
Bestu kveðjur
Lára & Hólmfríður
Lára Hlöðversdóttir
Löggildur fótaaðgerðafræðingur

Hólmfríður Tryggvadóttir
Löggildur fótaaðgerðafræðingur

ALMENNAR FÓTAAÐGERÐIR VÖRTUMEÐFERÐIR
SPANGARMEÐFERÐIR HLÍFÐARMEÐFERÐIR
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Slysin kosta fé
og valda sorg

Reykjanesbraut þar sem hún liggur um Kópavog.

Umf erði n er gríða rl ega rík
ur þáttur í daglegu lífi flestra
Íslendinga. Hér á landi eru fleiri
bílar miðað við mannfjölda en
gerist víðast hvar í heiminum
og á síðustu 40 árum hefur mik
ið starf verið unnið til að auka
umferðaröryggi.
Stundum hafa menn á tilfinn
ingunni að umferðin og það sem
henni fylgir sé eitthvað sjálfsagt
og nána st óumf lýja nl egt. Fáir
velta fyrir sér hvort ekki sé hægt
að koma í veg fyrir langflest þau
slys sem eiga sér stað. En stað
reyndin er sú að það er hægt.
Þess vegna kynnir Umferðarstofa
um þessar mundir tillögur um
aðferðarfræði til að vinna mark
visst á sem hagkvæmastan hátt
að auknu umferðaröryggi. Er því
beint til sveitarfélaga að þau geri
umferðaröryggisáætlanir.
Við skoðun á umferðarslysum
í Kópavogi árið 2008 kemur eftir
farandi í ljós: 1 lést, 9 slösuðust
alvarlega og 84 urðu fyrir litlum
meiðslum. Á síðustu þremur árum
hafa 3 látist í slysum í bæjarfélag
inu, 29 slasast alvarlega og 244
orðið fyrir minni meiðslum.
Umf erða rs lys eru stundu m
sett á mælistokk peninga, sem
mörgum þykir heldur hæpið og

fyrir því er rík ástæða, en samt
er eðlil egt að skoða máli n frá
sem flestum hliðum. Í rannsókn
sem verkfræðistofan Línuhönn
un, sem nú heitir Efla hefur gert
kemur eftirfarandi í ljós: 1 lát
inn í umferðarslysi kostar á fjár
hagslegum mælikvarða tæplega
285 milljónir króna, miðað við
verðlag þá. Alvarlega slasaður
er metinn á um 45 milljónir króna
og minna slasaðir á 3,8 milljónir
króna. Sé slysakostnaður síðustu
þriggja ára metinn út frá þessum
forsendum kemur í ljós að þau
hafa kostað rúmlega 2,6 milljarða
króna. Með þessari framsetningu
er ekki gert lítið úr þeim tilfinn
ingalegu og félagslegu erfiðleikum
sem slys kunna að valda. Slíkir
þættir verða ekki metnir til fjár og
það er enginn í stakk búinn til að
reyna það.
Ástæða þess að fyrirmyndar
þjóðfélög sinna umferðarörygg
ismálum er virðing fyrir fólki, lífi
þess og heilsu. En það má heldur
ekki gleyma þeirri staðreynd að
vel skipulagt og ígrundað umferð
aröryggisstarf er líka mjög hag
kvæmt fjárhagslega.
Sigurður Helgason
verkefnastjóri Umferðarstofu

Skólahljómsveit Kópavogs
Innritun fyrir skólaárið 2009 – 2010

Innritun í Skólahljómsveit Kópavogs verður í Íþróttahúsinu Digranesi við Skálaheiði

föstudaginn 15. maí kl. 17 – 19 og
laugardaginn 16. maí kl. 12 – 14.
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.
Innritunin er opin börnum í 3ja bekk grunnskóla.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu hljómsveitarinnar:
http://skolahljomsveit.kopavogur.is

Með átaksverkefni tengdu
samdrætti á vinnumarkaði
Vinnumálastofnun hefur sam
þykkt 11 stöðugildi í Kópavogs
bæ tengd átaksverkefnum vegna
samdráttar á vinnumarkaði og
hefur umsóknir um 32 stöðugildi
í viðbót til úrvinnslu. Kópavogs
bær mun sækja um allt að 80
stöðugildi til Vinnumálastofnun
ar til að bregðast við atvinnu
leysi.

Vinnumálastofnun er heimilt að
gera sérstakan samning við fyr
irtæki eða stofnun, þ. á m. sveit
arf él ög, og frjáls fél agas amt ök
um að ráða atvinnuleitanda sem
er tryggður innan atvinnuleys
istryggingakerfisins til að sinna
sérstökum tímabundnum átaks
verkefnum sem eru umfram lög
bundin og venjuleg umsvif. Störfin

í Kópavogi eru af ýmsum toga,
úti- og innistörf, skrifstofustörf,
smíðastörf, rannsóknarverkefni,
skjalaflokkun og skráningar, svo
að nokkuð sé nefnt. Kópavogs
bær greiðir laun í samræmi við
gildandi kjarasamninga en Vinnu
málastofnun greiðir bæjarfélaginu
sem nemur atvinnuleysisbótum
með hverju samþykktu stöðugildi.

Auglýsing um
skipulag í Kópavogi
Rjúpnahæð - austurhluti, Austurkór 5,
breytt deiliskipulag. 0904074
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér
með tillaga f.h. lóðarhafa að breyttu deiliskipulagi á lóðinni nr. 5
við Austurkór. Almennt er vísað í deiliskipulag fyrir Rjúpnahæð –
austurhluta, Austurkór 5 sem samþykkt var í bæjarráði Kópavogs þann
17. janúar 2007. Í tillögunni felst að óskað er eftir að fjölga íbúðum úr 7 í
10. Bílastæði á lóð verða 14. Byggingarreitur svala á suðurhlið hússins
stækkar um 1 meter á 4,25 metra svæði.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 5. maí 2009.
Nánar vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg
6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á
föstudögum frá 8:30 til 15:00 frá 12. maí 2009 til 16. júní 2009.
Einnig má sjá tillögunar á heimasíðu bæjarins,
www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist
skriflega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 30. júní
2009. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast
samþykkir tillögunni.
				

Skipulagsstjóri Kópavogs
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Myndlistarkonur í Auðbrekku
hafa opið á Kópavogsdögum

Þær stöllu r Lára Hlöðversd ótti r og Hólmf ríðu r Tryggvad ótti r á
vinnustaðnum í Turninum.

Fótaaðgerðastofa
í Turninum á
Smáratorgi
Þær Lára Hlöðversdóttir og
Hólmfríður Tryggvadóttir hafa
opnað fótaaðgerðastofu hjá Heil
su og fegurð í Turninum Smára
torgi. Þær leigja þar eitt herbergi
saman. Þær bjóða nýja viðskipta
vini velkomna til sín.
Fótaaðgerðafræðingar snyrta
fætu r og meðh öndla fótam ein
fyrir neðan ökkla. þ.e. á yfirborði
húðar og tánöglum.
• Skoðun á hreyfigetu og álag
á fætur, ástand húðar og nagla
metin.
• Klipping og þynning tánagla
• Fjarlægja sigg og líkþorn

AUGL†SINGASÍMI:

• Vörtumeðferð
• Meðferð á inngrónum tánögl
um með sérsmíðun á stálspöng
um eða plastspöngum
• Sérhæfð meðferð á fótum syk
ursjúka. Húðin skoðuð, hreyfigeta,
mæling á tilfinningu, næmni, sárs
auka, blóðflæði, og ráðgjöf.
• Hlífðarmeðferð, sem felur í
sér m.a. gerð skóinnleggja og síli
kon stoðhlífa, bæði til réttingar
og hlífðar fótum.
Fótaa ðg erðaf ræði nga r veita
einnig ráðgjöf varðandi fótaum
hirðu og vali á skóm og öðrum
fótabúnaði.

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is

Dagur myndlistar er haldinn
fyrsta laugardag maímánaðar ár
hvert. Myndlistarmenn opna þá
vinnustofur sínar vítt og breitt
um landið fyrir gesti og gangandi.
Þessi dagur var 2. maí sl. Flest
ir myndlistarmenn vinna einir á
vinnustofum sínum en þó kjósa
margir félagsskapinn og vinna í
nánu sambýli hver við aðra. Mynd
list er ört vaxandi atvinnugrein á
Íslandi og aðsókn að myndlistasýn
ingum hefur einnig farið vaxandi.
Að Auðbrekku 25 í Kópavogi eru
þær Freyja Önundardóttir og Sess
elja Tómasdóttir með vinnustofur
sínar hlið við hlið en eru með sam
eiginlega kaffiaðstöðu og svolitla
setustofu. Þær eru meðal þeirra
sem höfðu opið 2. maí sl.
Þeirra vinnustofur verða einnig
opnar á Kópavogsdögum 9. – 11.
maí nk.

Myndlistakonurnar Freyja Önundardóttir t.h. með eitt verka sinna á
hægri hönd og Sesselja Tómasdóttir með listaverk sín á vinstri hönd.

Skólahreysti eykur áhuga
unglinga á hreyfingu
- Kópavogsskólar í 5. og 9. sæti
Úrs litak eppni í Skólah reysti
fór fram í Laugardagshöllinni sl.
fimmtudag en keppnin stóð milli
12 skóla og var hún gríðarlega
spennandi. Úrslit réðust ekki fyrr
en í síðustu keppnisgrein. Það var
lið Heiðarskóla úr Reykjanesbæ
sem sigraði með 55 stigum auk
þess sem liðið setti tvö ný Íslands
met. Foldaskóli endaði í öðru sæti
með 46 stig. Í þriðja sæti endaði
Háteigsskóli með 45,5 stig. Tveir
Kópavogsskólar áttu lið í úrslit
um, Salaskóli sem varð í 5. sæti
með 43 stig og Lindaskóli sem
varð í 9. sæti með 38 stig. Þrjú
Íslandsmet voru slegin í úrslita
keppninni, í hraðþraut, armbeygj
um og dýfum. Mjólkursamsalan,
aðalstyrktaraðili Skólahreysti, gaf

Sumarstörf hjá
Vinnuskóla
Kópavogs

Litskrúðugt stuðningsmannalið Salaskóla.

öll verðlaun, m.a. peningaverð
laun til nemendafélaga efstu þrig
gja skólanna, hjól til vinningsliðs
ins ásamt því að allir keppendur
fengu verðlaunapeninga og boli.
Stuðningsmannaliðin létu ekki
sitt eftir liggja og fjölmenntu í lit
síns skóla, trommur og lúðrar,
spjöld og búningar prýddu einnig
liði n. Stemni ngi n í móti nu var
ólýsanleg og þar voru unglingar
grunnskóla landsins samhentir

og samstilltir og öllum til prýði
og sóma.
Í vetur tóku nærri 120 grunn
skólar víðs vegar um landið þátt
í undankeppnum í Skólahreysti.
Áhugi skólanna eykst ár frá ári
og í mörgum skólum er Skóla
hreysti orðið partur af stunda
skránni. Skólahreysti hefur aukið
áhuga unglinganna á hreyfingu og
hreysti og ljóst er að frammistaða
keppenda verður sífellt betri.

Íslandsmeistarar í öldungablaki

Vinnuskóli Kópavogs er ætlaður öllum unglingum
á aldrinum 14-16 ára (fæddir 1993-1995) sem
búsettir eru í Kópavogi.
Starfstímabil Vinnuskólans er frá 15. júní - 31. júlí.
Opnað hefur verður fyrir umsóknir á vefsíðu
Vinnuskólans www.kopavogur.is/vinnuskoli
Allar nánari upplýsingar er að finna á vefsíðunni.
Forstöðumaður

Þessar konur eru reyndar ekki mjög gamlar að sjá en þær urðu
um síðustu helgi Íslandsmeistarar kvenna í blaki öldunga á móti
sem fram fór austur á landi.
F.v.: Hulda Ólafsdóttir, Hildur Inga Þorsteinsdóttir, Guðrún Ása
Kristleifsdóttir, Katrín Hermannsdóttir, Guðný Laxdal, Birna
Sigrún Hallsdóttir og, Heiðbjört Gylfadóttir.
Ljósm./Margaret Unger
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Skemmtilegt
tímabil að baki

Lið HK sumarið 2009. Slyddurigning lamdi leikmenn þegar myndin var tekin, dæmigert vorveður á Íslandi,
en vonandi verður veðrið skaplegra í sumar þegar Íslandsmótið hefst.

HK stefnir að sæti í
úrvalsdeild að nýju

Rúna r Páll Sigm undss on,
þjálfa ri HK, segi st búa st við
mjög jöfnu móti í sumar enda
sé ekke r t lið þar sem hann
reikni með að dragist aftur úr á
stigatöflunni.
Rúnar segir HK auðvitað stefna
að sigri í deildinni en mörg lið séu
sterk og nefnir þar sérstaklega
Skagamenn og Víking, en ÍR-ingar
séu líka með gott lið og svo hafi
Aku re yra rl iði n KA og Þór ver
ið sterk í vorleikjunum og komi
örugglega til með að blanda sér í
toppbaráttuna í 1. deildinni og þar
með sæti í PEPSI-deildinni sumar
ið 2010. Auk framangreindra liða

leika í 1. deild lið frá Aftureldingu,
Hauku m, Leikni Reykjav ík,
Selfossi, Fjarðabyggð, og Víkingi
Ólafsvík.
Fyrsti leikur HK er heimaleikur
á Kópavogsvelli gegn ÍR mánu
daginn 11. maí. Síðan er leikið
gegn Víkingi Reykjavík föstudag
inn 15. maí á Víkingsvelli, gegn
Víki ngi Ólafsv ík á Kópav ogs
velli föstud agi nn 22. maí og
gegn Self ossi á Kópav ogsv elli
laugardaginn 30. maí.

HK/Víkingur í 1. deild
kvenna
Lið HK/Víkings beið einnig það
erfiða hlutskipti sl. haust að falla
um deild og leika nú í 1. deild
kvenna, A-riðli. Eins og karlaliðið
stefna stelpurnar ótrauðar að því
að endurheimta sæti í úrvalsdeild
kvenna. Fysti leiku r liðsi ns er
gegn Fjarðabyggð/Leikni 31. maí á
Norðfjarðarvelli og daginn eftir, 1.
júní gegn Hetti á Vilhjálmsvelli á
Egilsstöðum. 6. júní er leikið gegn
Sindra frá Hornafirði á Kópavogs
velli og 24. júní gegn Þrótti Reykja
vík á Víkingsvelli í Fossvogi.

HK Íslandsmeistari í 4. fl. kvenna
Fyrir skömmu varð 4. flokkur
kvenna hjá HK Íslandsmeistari
A-liða eftir sigur á FH.
Í hálfleik var staðan 10-11 HK í
vil. Í seinni hálfleiknum héldu HK
stelpur fast í forystuna, sem var
þetta 1-3 mörk þegar mest bar á
milli liðanna. Spennustigið í lok
leiks var næsta óbærilegt fyrir þá
sem á horfðu og sennilegast fyrir
stelpurnar líka, því FH-ingar bitu
frá sér þegar 5 mínútur voru eft
ir af leiknum og náðu að minnka
muninn í 1 mark en sá munur hélst
út leikinn, lokatölur urðu 20-21 HK
í vil. Það var sem fyrr frábær liðs
heild sem skóp þennan sigur og
hafa stelpurnar vaxið sem hópur
og einstaklingar, jafnt og þétt allt
tímabilið. Markahæstar HK-inga
voru Sóley og Gerður, báðar með 8
mörk og Rebekka var góð á krítísk
um augnalblikum í leiknum.
Kópavogsblaðið óskar HK-stelp
um til hamingju með titilinn.

Komið að Vífilsstaðavatni.

Alexander Arnarson.

Fagralund en það mun gjörbylta
öllum æfingamöguleikum deild
arinnar. Einnig mun nýtt íþrótta
hús verða opnað um næstu ára
mót við Kórinn og stefnum við að
sjálfsögðu að bjóða fram okkar
þjónustu í efri byggðum bæjar
ins.
Bæjaryfirvöld eiga heiður skil
inn fyrir vasklega framgöngu þeg
ar að uppbyggingu á aðstöðu fyr
ir íþróttalíf í bænum. Nú er það
okkar að skila góðu en jafnframt
árángursríku starfi og vonandi
fylgja einhverjir titlar þar með.
Að baki er enn eitt lærdóms
ríkt tímabilið þar sem skiptust á
skin og skúrir. “Kreppan” skall
eftirminnilega á og var það þungt
högg fyri r okka r deild eins og
aðra. Útistandandi kröfur deild
ari nna r á þessu m tímap unkti
nema hátt í 10 milljónum króna
og ekki útséð með það hvort eitt
hvað af þeim skili sér. Þó þýðir
ekki að kvarta og kveina, heldur
þarf bara að bretta upp ermarn
ar og fara að vinna eftir breyttu
umhverfi og sníða sér stakk eftir
vexti. Framundan er annað tíma
bil með fleiri möguleikum og nýj
um áskorunum.
Ég þakka öllum þeim er komu
að starfi handknattleiksdeildar
innar á einn og annan hátt í vetur,
án ykkar hefði þetta aldrei verið
svona flott.
Áfram HK!
Alexander Arnarson
formaður handknattleiksdeildar
HK

Rúnar Ingi Erlingsson
kosinn efnilegastur
Íslandsmeistaralið HK.

Lífleg kvennareið Gustskvenna
Síðasta dag aprílmánaðar tóku
Gustskonur á móti öðrum kon
um úr nærliggjandi hestamanna
félögum.
Riðið var frá reiðhöll Gusts til
móts við gesti og síðan safnaðist
allur hópurinn saman við Vífils
staðavatn, stigið af baki, glaðst
yfir ánægjulegri hópreið og auð
vitað drukkin hestaskál.
Síðan var riðið til baka að reið
höll Gusts þar sem kvennanna
beið matur, skemmtun og góður
félagsskapur, þ.e. söngur, glens og
gaman.

Oddaleikur í undanúrslitum
karla markaði endalokin á afar
skemmtilegu tímabili hjá okkur
í HK en þar þurftum við að lúta
í gras gegn góðu lið Vals. Bæði
karla og kvenna liði n stóðu
sig með prýði þetta tímabil þó
væntingar um stóran titil hafi
brugðist að þessu sinni. Þó náð
ist einn titill í hús er meistara
flokkur karla vann Reykjavík
urmótið.
Mikla r breyti nga r áttu sér
stað fyrir þetta tímabil hjá báð
um meistarf lokku m fél agsi ns.
Ber þar hæst að nefna að allir
erlendir leikmenn liðanna hurfu á
braut og einnig þjálfari meistara
flokks karla. Miglus Austraskas.
Við hans starfi tók Gunnar Magn
ússon ásamt því að Sverre Jak
obsson gerðist spilandi aðstoð
arþjálfari. Kristinn Guðmundsson
eða “Kiddi Rauði” eins og flestir
kannast við hann bættist einnig
við þjálfaraflóru félagsins er hann
gerðist annar þjálfari meistara
flokks kvenna ásamt því að þjálfa
unglingaflokk. Aðrar helstu leik
mannabreytingar voru þær að hjá
stelpunum fóru þær systur Auður
og Rut Jónsdætur til Danmerk
ur. Helsti liðstyrkur hjá körlunum
var að Valdimar Fannar Þórsson
kom aftur til HK eftir árs fjarveru
í Svíþjóð.
Liðu nu m var spáð misj öfnu
gengi en stelpu nu m var spáð
neðsta sætinu en strákunum því
þriðja. Stelpurnar blésu allhressi
lega á þessar hrakspár og voru
um tíma í 4. sæti en enduðu að
lokum í því 5. Strákarnir eins og
áður hefur komið fram enduðu
sitt tímabil í oddaleik um sæti í
úrslitarimmu um Íslandsmeistar
titilinn.
2. flokkur karla sem á síðasta
tímab ili varð Ísl ands- og bik
armeistari náði að verja bikar
meistartitilinn í eftirminnilegum
leik þar sem úrslitin réðust eftir
tvíframlengdan leik.
Handboltinn hjá okkur í HK er
í örum vexti og eru allir flokkar
deildarinnar nánast að springa
vegna fjölda. Fram til þessa hefur
handknattleiksdeildin aðeins haft
einn löglegann völl til umráða en
aðstöðuaukning er á næsta leyti
með tilkomu nýs íþróttahús við

Blikinn Rúnar Ingi Erlings
son var kosi nn efnil ega sti
ungi leikm aðurinn í Iceland
Exp ress deild karla á loka
hófi Körfuknattleikssambands
Íslands um síðustu helgi.
Ragna Margrét Brynjarsdótt
ir, leikmaður með Haukum, var
kosin efnilegasti ungi leikmað
urinn í Iceland Express deild

kvenna. Jón Arnór Stefánsson,
bakvörður úr KR og Signý Her
mannsdóttir, miðherji úr Val,
voru kosin bestu leikmenn Ice
land Express deildanna á loka
hófi KKÍ. Þetta er í fyrsta sinn
sem Signý Hermannsdóttir er
kosin best en Jón Arnór Stefáns
son hlaut þessi sömu verðlaun
fyrir sjö árum síðan.
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