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Handboltastjörnur framtíðarinnar?
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Brunch
laugardaga
og sunnudaga
Nýlega fór handboltamót í Digranesi sem HK sá um. Þessir HK-strákar voru meðal þátttakenda og biðu
& BÍLAAPÓTEK

þolinmóðir
eftir næsta leik, stoltir eftir sigur í nýloknum leik. Skemmtilegum handboltavetri er
Traust ogþarna
persónuleg
þjónusta
senn lokið, og kannski fáum við að sjá einhverja af þessum strákum á fótboltavöllunum í sumar.
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Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Héraðsskjalasafninu berst góð gjöf
Föstudaginn 15. apríl sl.
afhentu Gísli Rafn Ólafsson og
Jóhanna Axelsdóttir Héraðsskjalasafni Kópavogs safn innbundinna Alþingistíðinda afa síns
og föður, Axels Jónssonar (19221985). Axel var bæjarfulltrúi fyrir
Sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi frá
1962-1982, í bæjarráði 1962-1975
og 1978-1979, forseti bæjarstjórnar 1976-1977.
Axel sat á þingi fyrir Reykjaneskjördæmi 1965 – 1978, þó með
hléum. Þar fyrir utan gegndi Axel
fjölmörgum trúnaðarstörfum
fyrir Ungmennafélagshreyfinguna og Sjálfstæðisflokkinn.

Alþingistíðindunum safnaði Axel á
löngum tíma og lagði sig fram um
að safnið yrði sem fullkomnast.
Bækurnar eru í góðu bandi og
standi, en elsta bókin er frá fyrsta
þingi endurreists Alþingis 1845.
Einstakt er að svo heilt og gott
safn Alþingistíðinda sé gefið og
má telja víst að óvíða á landinu sé
aðgangur að þessum grundvallarritum löggjafans betri.
Gestir Héraðsskjalasafns Kópavogs hafa aðgang að handbókasafni stofnunarinnar, sem telur
auk Alþingistíðindanna ágætt safn
Stjórnartíðinda, lagasafna, fagrita á
sviði skjalavörslu og sagnfræðirita,

bæði um sögu Kópavogs sérstaklega og einnig um landssöguna.

HREINT
hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is

Reykjavík • Akureyri • Selfossi
Hveragerði • Akranesi

& BÍLAAPÓTEK
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Komdu í Kost

og verslaðu þar sem þér líður vel
Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar

OG BÍLAAPÓTE
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Atvinnuþref

að eru erfiðir tímar - það er atvinnuþref. Þessar ljóðlínur
úr Maístjörnu Halldórs Laxness eiga vel við um ástandið
á Íslandi í dag þegar forsvarsmönnum atvinnulífs og
verkalýðsins virðist fyrirmunað að semja um kaup og kjör.
Þessar ljóðlínur voru ortar á fjórða áratug síðustu aldar þegar
það eru vissulega erfiðir tímar og atvinnuhorfur ekki góðar,
rétt eins og nú. Atvinnulausir eru nú um 15.000 talsins sem er
auðvitað allt of há tala í liðlega 300 þúsund manna þjóðfélagi.
Ef ekki nást kjarasamningar er viðbótið að enn fleiri bætist í
hóp atvinnulausra. Samfélag okkar þolir ekki svo mikið og
viðvarandi atvinnuleysi til langs tíma. Sú græðgisvæðing sem
hófst í kjölfar framsals kvótans, einkavæðingar bankanna og
annarra ríkisfyrirtækja hefur m.a. leitt íslenskt þjóðfélag í þær
ógöngur sem það er nú í. Það sér hvergi nærri fyrir endann á
afleiðingum þessarar misheppnuðu einkavæðingar stefnu og
eins og nær alltaf ber launafólk þyngstu byrðarnar. Sú stefna
sem ráðið hefur ríkjum á Íslandi undangengna áratugi hefur
beðið skipbrot en því miður virðist núverandi ríkisstjórn ekki
bera gæfu til að leiða þjóðina út úr ógöngunum. 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.
					

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Geir A. Guðsteinsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Hákarl í Kópavogi

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fann 250 kg af unnum
hákarli við húsleit í iðnaðarhúsnæði í Kópavogi fyrr skömmu.
Á sama stað var einnig lagt hald
á fíkniefni og tvo peningaskápa.
Karl á fertugsaldri var handtekinn
í þágu rannsóknarinnar en hún er
unnin í samvinnu við lögregluna á
Suðurnesjum. Í ársbyrjun var 500
kg af hákarli stolið í Innri-Njarðvík
en talið er að málin tengist.

Húsnæðismál
Héraðsskjalasafns

Á fundi bæjarráðs var lögð fram
skýrsla undirbúningshóps um
húsnæðismál Héraðsskjalasafns
Kópavogs og Bókasafns Kópavogs
sem kosinn var af bæjarráði
Kópavogs. Undirbúningshópurinn
tekur æskilegt að Héraðsskjalasafn
Kópavogs sé í nágrenni við stjórnsýslu bæjarins. Það er því mat
undirbúningshópsins að best sé
að Héraðsskjalasafnið sé staðsett
í eða við Hamraborgarsvæðið.
Æskilegt er að Bókasafn Kópavogs sé í nágrenni við verslun og
þjónustu í Kópavogi. Bókasafn
er í eðli sínu þjónustustofnun við
bæjarbúa. Til að geta sinnt þjónustuhlutverki sínu sem best er
eðlilegt að safnið, eða útibú þess,
sé þar sem bæjarbúar sækja verslun og þjónustu. Telji Bæjarstjórn
Kópavogs það mögulegt að
flytja útibú Bókasafns Kópavogs
í Smáralind eða Smáratorg telur
starfshópurinn það mikilvægt að
aðrir þættir í starfsemi bæjarins
verði fluttir þangað líka. Þangað
geti bæjarbúar nálgast gögn og
upplýsingar um bæinn og skilað
inn umsóknum, viðtalstími
bæjarfulltrúa ofl. Möguleiki er
talinn á því að samið verði við
ríkið um kaup á gamla pósthúsinu sem síðast þjónaði sem
póstdreifingarstöð, en hefur nú
ekkert hlutverk í Hamraborginni,
en mundi henta afar vel fyrir
Héraðsskjalasafnið.

Sérkennilegur júlímánuður framundan

Á þessu ári innifelur
júlímánuður 5 föstudaga, 5 laugardaga og 5 sunnudaga. Þetta
gerist aðeins á 823 ára fresti og
er nefnt peningasekkurinn. Sendu
þetta öllum þínum vinum og þá,
eða svo segja munnmælin, munt
þú taka á móti peningum innan
4 daga. Samkvæmt kínverskum
áhangendum Feng Shui mun sá
sem ekki sendir skilaboðin áfram
eða tekur þátt verða áfram fjár
vant!

Breyttur útivistartími
frá 1. maí

Útivistartími barna og unglinga
tekur breytingum 1. maí. Frá
þeim tíma mega 12 ára börn og
yngri vera úti til klukkan 22.00.
13 til 16 ára unglingar mega vera
úti til klukkan 24.00. Börn mega
ekki vera á almannafæri utan fyrrgreinds tíma nema í fylgd með
fullorðnum. Bregða má út af
reglunum fyrir síðartalda hópinn
þegar unglingar eru á heimleið frá
viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða
æskulýðssamkomu. Aldur miðast
við fæðingarár. Útivistarreglurnar
eru samkvæmt barnaverndarlögum. Þeim er m.a. ætlað að
tryggja nægan svefn en hann er
börnum og unglingum nauðsynlegur. Svefnþörfin er einstaklingsbundin en þó má ætla að börn og

unglingar á grunnskólaaldri þurfi
10 tíma svefn á nóttu.

Sjálfstæðisflokksins að það væri
spes að fara 500 þúsund krónum
fram úr eigin áætlun.

Hraðakstur á Kóravegi
Nýtt ríkisfangelsi í
í Kópavogi
Brot 24 ökumanna voru mynduð Kópavogi?
á Kóravegi í Kópavogi á föstudag.
Fylgst var með ökutækjum sem
var ekið Kóraveg í vesturátt, að
Drekakór. Á einni klukkustund,
eftir hádegi, fóru 33 ökutæki þessa
akstursleið og því ók meirihluti
ökumanna, eða 73%, of hratt eða
yfir afskiptahraða. Meðalhraði
hinna brotlegu var 44 km/klst en
þarna er 30 km hámarkshraði. Sá
sem hraðast ók mældist á 52 km
hraða. Þess má geta að lögreglan
hefur verið við hraðamælingar
á þessum stað nokkrum sinnum
áður og þá hefur brotahlutfallið
jafnan verið mjög hátt, eða 54-72%
en meðalhraði hinna brotlegu
hefur verið um 46 km/klst.

Mótmæla langri
sumarlokun

Leikskólanefnd Kópavogs hefur
borist mótmæli foreldrafélags leikskólans Dals að loka leikskólum
bæjarins samfellt í 4 vikur í sumar
en í fjárhagsáætlun 2011 samþykkti bæjarráð Kópavogs að taka
aftur upp 4ra vikna sumarlokanir
í leikskólum í hagræðingarskyni.
Leikskólanefnd gerir sér grein fyrir
að 4ra vikna lokun getur komið sér
illa fyrir foreldra. Leikskólar loka
ekki allir á sama tíma og því gefst
foreldrum kostur á að færa börn
sín í aðra leikskóla á tímabilinu.
Ennfremur hafa borist mótmæli
frá foreldrafélagi leikskólans Núps
sama efnis, þ.e. 4 vikna lokun.

Sund í stað
skrúðgöngu

Engar skrúðgöngur eða annað
sem hefur verið fylgifiskur
sumardagsins fyrsta var nú í
Kópavogi, og þótti mörgum miður.
Veittur var afsláttur í sund sem
kostaði bæjarsjóð 800 þúsund
krónur. Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins
lagði fram á fundi bæjarráðs fyrir
skömmu bókun þar sem segir:
,,Ljóst er að þessi tilraun selskapsins varðandi sumardaginn fyrsta
mistókst. Legg til að í framtíðinni
verði haldið sig við S-in fjögur á
sumardaginn fyrsta: Skrúðgöngu,
skólahljómsveitina, skátana
og skemmtiatriði.” Guðríður
Arnardóttir lagði þá fram fram
svofellda bókun: ,,Það er ekki
bæði sleppt og haldið. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lýst
yfir áhyggjum sínum í ræðu og
riti vegna minni aðsóknar í sundlaugar Kópavogs. Nú þegar við
reynum að auka aðsókn í laugarnar með sérstöku markaðsátaki,
finna þeir því allt til foráttu. Spes!”
í framhaldinu óskað fulltrúar

Á fundi bæjarráðs fyrir
skömmu var tekið fyrir erindi um
fyrirhugað útboð á fangelsi frá
Þróun og ráðgjöf. Óskað er eftir
lóð fyrir fangelsi, en um er að
ræða sameiningu lóða Tónahvarfs
2 og 4 og Turnahvarfs 6 og 8.
Erindinu var vísað til sviðsstjóra
umhverfissviðs til umsagnar.

Miðbæjarsamtök og
hagsmunasamtök
fyrirtækja

Guðlaugur Kristjánsson, eigandi
Videómarkaðarins og Linda Ósk
Sigurðardóttir, framkvæmdastóri
Rauða krossins í Kópavogi, mættu
á fund menningar- og þróunarráðs Kópavogsbæjar og ræddu
hugmyndir að stofnun miðbæjarsamtaka í Kópavogi. Garðar
Heimir Guðjónsson aðalfulltrúi í
nefndinni bauðst til að hitta þau
tvö og taka þátt í undirbúningnum
að stofnfundi. Theódóra S. Þorsteinsdóttir mætti einnig á fundinn
og kynnti undirbúning að stofnun
hagsmunasamtaka fyrirtækja í
Kópavogi.

Skautahöll við
Dalsmára

Á fundi skipulagsnefndar
19. apríl sl. var lagt fram erindi
Vilhelm Patrick Bernhöft f.h.
Skautafélagsins Fálkar. Í erindinu
er kynnt hugmynd að staðsetningu skautahallar í Kópavogsdal
austan Dalsmára 9-11. Afgreiðslu
var frestað og skipulagsnefnd fól
skipulagsstjóra að ræða við erindishafa. Á sama fundi var lögð fram
ósk um útikennslusvæði í erindi frá
Vatnsendaskóla og leikskólanum
Sólhvörfum. Óskað er eftir því að
fá til umráða svæði til útikennslu.
Einnig voru lagðar fram hugmyndir
umhverfissviðs um staðsetningu
svæðisins. Skipulagsnefnd samþykkti að unnið verði áfram að
málinu í samráði við skólayfirvöld
og ábúenda Vatnsendabýlisins.

Rætt um berjalyng í
bæjarráði

Ómar Stefánsson lagði fram eftirfarandi bókun í bæjarráði skömmu
fyrir páska: ,,Skógrækt í Lækjarbotnum á ekki að vera á kostnað
berjalyngs.” Guðríður Arnardóttir
þakkaði Ómari Stefánssyni fyrir
ábendinguna og tók undir hana.
Kannski spurningin sé í kjölfarið
hverjir fái að tína ber í Lækjarbotnum, hverra hagsmunir eru það?
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Vilhelmína Þorvarðardóttir er ,,fyrsti Kópavogsbúinn”

Leiksvæðið var allt holtið
og svæðið allt niður í fjöru
K

ópavogur hlaut kaupstaðaréttindi 11. maí
1955 og þá voru íbúar
3.783. Í dag búa í Kópavogi tæplega 31.000 manns svo
fjölgunin hefur verið gríðarleg á þessu 56 árum. Fyrsta
barnið sem fæddist eftir að
kaupstaðaréttindin fengust og
átti foreldra með búsetu í Kópavogi, fæddist 15. maí, Vilhelmína
Þorvarðardóttir sem með sanni
má því segja að sé fyrsti Kópavogsbúinn. Næsta barn fæddist svo ekki fyrr en undir lok
maímánaðar svo hér er ólíku
saman að jafna miðað við barnsfæðingar í dag í Kópavogi.
Sigurður Tryggvason og Karl
Finnbogason og konur þeirra
fluttu í Kópavog 1946 frá Seyðisfirði og keyptu lóð í Kópavoginn sem hét Grasbýli og lá
frá Kársnesbraut og upp Hafnarfjarðarvegi. Síðan keypti Karl
Sigurð út sem byggði á Borgarholtsbrautinni en Karl byggði við
sumarbústaðinn sem var fyrir á
Grasbýli. 1949 kaupa Þorvarður
faðir Vilhelmínu og hans kona
helminginn af lóð Grasbýlis, byggja sér hús og hefja búskap. Lóð
hússins var stór, náði m.a. yfir
það svæði þar sem blokkirnar á
Ásbrautinni standa í dag.
,,Þarna bjó fjölskyldan þegar ég
fæðist 15. maí 1955, fjórða barna
foreldra minna. Elsta systir mín
Guðrún er fædd 1947, næst kom
Helga 1949 og svo Margrét 1953
og svo fæddist bróðir minn Þorvarður Karl 1962, en hann býr enn
í Kópavogi, og er að flytja inn á
nýtt sambýli að Skjólbraut 1.
Leiksvæðið var allt holtið og
svæðið allt niður í fjöru, þarna
voru ekki önnur hús en þau örfáu
sem stóðu við Kársnesbrautina.
Um 1960 koma jarðýtur og gröfur
og byggingaframkvæmdir hefjast
við fjölbýlishúsin á Ásbrautinni.
Landið undir þær framkvæmdir
var tekið eignarnámi. Þegar flutt

var inn fjölgaði leiksystkinum
mikið en ég var ein af mínum
systkinum sem kynntist eitthvað
krökkunum í Ásbrautarblokkunum. Þar sem Huldubrautin í
dag var fótboltavöllur og engin
hús neðan við Kársnesbrautina
fyrr en niður við Sæból þar sem
blómaskáli Þórðar var og jólagjafirnar voru keyptar og blóm á
sunnudögum en niður við brúna
var hænsnabú, og þangað vorum
við oft send til að kaupa egg. Þá
tíðkaðist ekki að borða kjúklinga.
Þar sem Kársnesbrautin og
Nýbýlavegur mætast og nú fer
Hafnarfjarðarvegurinn á brú yfir,
var Guðnabúð og síðan Gíslabúð
þegar Guðni flutti út á Borgarholtsbraut. Í Gíslabúð var allt til
sem við þörfnuðumst þá en þá
var þarna sérstök mjólkurbúð
og síðan sjoppa sem var opin á
kvöldin. Við hliðina á Gíslabúð var
fiskbúð sem síðar breyttist í hjólbarðaverkstæði og þá keyptum
við fiskinn úti á Borgarholtsbraut
hjá Sindra, vafinn inn í dagblaðapappír. Þegar ég kom í fiskbúðina
sagði karlinn oft stundarhátt: jæja,
sjáiði hvað fiskurinn hjá mér er
góður, héðan koma kaupendur
alveg neðan af Kársnesbraut.”
Þennan spöl gekk maður, ekki var
verið að fara í bíl. Ég átti oftast
að segja: ,,ég ætla að fá nýja ýsu.”
Úti á horni á Kársnesbrautinni
þar sem Barbara Árnason bjó var
vefnaðarvöruverslun, en þessi
listamaður þótti mjög framandi.
Á þessum árum teiknaði Barbara
myndir af okkur systrinum, og
mína mynd á ég enn. Síðan kom
vatnslitamynd af föður mínum.”

Með einu barnabarnanna sem er 11.000 íbúinn í Garðabæ.

Kennari við
Langholtsskóla
,,Þaðan lá leið mín í
Kvennaskólann og síðan á Bifröst
og loks í Kennaraskólann og hef
síðan verið að kenna, meira og
minna. Nú er ég kennari í Langholtsskóla í Reykjavík og bý þar
ekki langt frá, í litlu en skemmtilegu húsi í Efstasundi. Ég á 4 börn
og þrjú barnabörn og eiginmann,
Stefán Franklín endurskoðanda.”

Mikil eftirvænting vegna
fyrsta malbiksins
Vilhelmína segir að þegar fyrstu
götuspottinn var malbikaður
í Kópavogi á sjöunda áratugnum hafi ríkt mikil eftirvænting,
ekki síst meðal barnanna. ,,Það
komu allir krakkar úr Kópavogi
til að hjóla á þessum um 200

MENNINGARSTARF
Í KÓPAVOGI
Menningar- og þróunarráð auglýsir eftir umsóknum
um styrki úr lista- og menningarsjóði Kópavogsbæjar.
Umsóknum skal skila fyrir 25. maí.
Umsóknareyðublöð fást á vef Kópavogsbæjar eða í
þjónustuveri bæjarins, Fannborg 2.

og fórum víða.
Foreldrar mínir bjuggu alltaf í
sama húsinu þó byggt væri við
það nokkrum sinnum en það var
selt eftir að mamma var orðin ein.
Pabbi rak ísbúðir Dairy Queen,
meðal annars í skýlinu uppi á
Hálsi þar sem Gerðarsafn er nú
en hann var líka að versla með
föt, m.a. Corona-karlmannaföt
en mamma var alltaf húsmóðir
heima. Það var alveg ómetanlegt
þegar komið var heim úr skólanum eða frá einhverjum leikjum
að finna mömmu heima, það var
fastur punktur í tilverunni.
Skammt frá okkur bjuggu þau
Jónas og Bíbí og voru með hesta
og í bröggum ekki langt frá bjó
einnig fólk, m.a. hún Gunna
sem var með kindur og þegar
ég eignaðist mína fyrstu myndavél fór fyrsta filman í það að
taka myndir af kindunum hennar
Gunnu. Þetta var mjög sérstök
kona, blandaði ekki mikið geði
við fólk, kom þó heim til okkar,
og okkur krökkunum stóð nokkur
stuggur af henni en hún var með
svart, sítt hár og dökk yfirlitum og
ég man alls ekki eftir því að hafa
séð hana brosa. Þessir braggar
stóðu þarna heillengi.”

Með systrum sínum og frænkum á Kársnesbrautinni 1958.
Vilhelmína er þriðja f.h.

metra vegaspotta sem hafi verið
malbikaður á Kársnesbrau tinni, og lengi vel var þetta eini
malbikaði vegarspottinn í Kópavogi. Við æfðum okkur að hjóla
hring eftir hring, og helst með því
að sleppa höndunum af stýrinu!
Einn leikurinn var líka að telja
bílana sem fóru þennan malbikaða
spotta og skrifa niður bílnúmerin.”
Þegar elsta systir Vilhelmínu
fer í skóla fer hún í Ísaksskóla í
Reykjavík því það var á þeim tíma
enginn skóli í Reykjavík. En fyrst
var hún á Grænuborg. ,,Við systur hennar fetuðum í hennar spor,
tókum strætó sem stoppaði við
Þóroddsstaði og gengum þaðan
í skólann, dágóðan spöl. En
þegar ég kom í 9 ára bekk fór ég í
Kársnesskóla. Ég bað sérstaklega
um það að Ingvar mundi kenna
mér af því að hann hafði kennt
einni systur minni. Ég fann því

Ingvar og var hjá honum!
Þegar ég var búinn í 12 ára
bekk var Þinghólsskóli byrjaður
en mörkin milli Þinghólsskóla
og Gagnfræðaskóla Kópavogs
voru við Hábrautina, svo ég fór í
Gagnfræðaskólann og þá skildu
svolítið mínar og margra krakka
sem ég hafði verið með. Í Gagnfræðaskólann komu krakkar úr
Kópavogsskóla og Kársnesskóla
og eins úr ,,Hruna” en það
kölluðum við Snælandsskóla
vegna þess að hann hrundi á byggingatímabilinu í slæmu veðri.
Þarna voru mörg börn, og skólinn
jafnvel þrísettur.
Þegar Sundlaug Kópavogs var
vígð voru við fimm stelpur fengnar
til að synda samsíða fram og til
baka og vígja þannig sundlaugina.
Upp frá því fór ég að æfa sund
hjá Breiðabliki og um nokkuð
tímabil vorum við nokkuð stór
hópur að keppa fyrir okkar félag,

Umsóknum skal skilað til:
Lista- og menningarsjóður, Fannborg 2, 200 Kópavogur.

Hefur haft einhver tengsl við
Kópavog síðan þú fluttir í burtu?
,,Þau eru ekki mikil, kannski
helst þau að bróðir minn býr
í Kópavogi og ég lít stundum til
hans. En það er oft ýmislegt að
gerast í Kópavogi sem gaman er
að fylgjast með.”
Hvenær gerðir þú grein fyrir því
að þú hefðir þessa ,,sérstöðu” að
vera fyrsta barnið fætt í Kópavogi
eftir að kaupstaðaréttindin voru
fengin?
,,Þessu var alls ekki haldið
á lofti en þegar brúin yfir gjána
á Hálsinum var vígð var það á
fermingarárinu mínu. Ég fékk
m.a. í fermingargjöf að fara í
Kerlingafjöll á skíði svo ég var
þar með vinkonu minni þegar
brúin var vígð. Ég átti að vígja
brúna en það frétti ég ekki fyrr
en ég kom heim. Stelpa sem er
jafngömul mér en fædd síðar í
mánuðinum og var annað barnið
fætt eftir kaupstaðaréttindinn
fékk þann heiður að vígja brúna.
Þetta er það eina sem ég hef heyrt
um og tengist því að ég skuli vera
fyrsta barnið fætt í Kópavogi
eftir kaupstaðaréttindinn. En ég
var lengi ógurlega svekkt yfir því
að missa af því að fá að klippa á
borðann.”

Númer 1 og 11.000

Allar nánari upplýsingar á kopavogur.is

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

Svo skemmtilega og óvenjulega vill til að nýlega heiðraði
Garðabær sinn 11.000 íbúa og kom
bæjarstjórinn, Gunnar Einarsson
færandi hendi. Barnið sem naut
þessa heiðurs er dótturdóttir
Vilhelmínu Þorvarðardóttur, dóttir Guðrúnar Gyðu Franklín og
Gunnars Logasonar.
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Heimagreiðslur
falla niður
í haust
Fulltrúar meirihlutans
í bæjarstjórn Kópavogs
lögðu fram fyrir skömmu
eftirfarandi tillögu:
,,Bæjarráð Kópavogs
samþykkir að heimgreiðslur í Kópavogi falli niður frá
og með 1. september 2011.
Þjónusta dagforeldra verður
áfram niðurgreidd af Kópavogsbæ um 35 þúsund krónur
á mánuði.” Í fjárhágsáætlun
ársins 2011 er gert ráð
fyrir að kostnaður vegna
heimgreiðslna nemi um 125
milljónum króna. Fjöldi þeirra
foreldra sem fá heimgreiðslur
með börnum sínum undir
2ja ára hefur aukist umfram
spár og stefnir því kostnaður
bæjarins í 150 milljónir vegna
þessa. Fjárhagsleg rök, sem
og félagsleg, hníga öll að því
að foreldrum barna undir 2ja
ára sem ekki nýta sér þjónustu
dagforeldra eða leikskóla sé
ekki greitt sérstaklega enda
mun Kópavogsbær áfram
niðurgreiða gæslu barna
þeirra foreldra sem vinna utan
heimilis. Strax eftir staðfestingu bæjarstjórnar skal tilkynna
ákvörðunina bréfleiðis til
þeirra sem þiggja heimgreiðslur. Samhliða þessari ákvörðun
verður unnið að því að fjölga
leikskólarýmum í Kópavogi
strax um næstu áramót. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks óskuðu
eftir upplýsingum um sparnað
sem hlýst af þessari tillögu á
ársgrundvelli.
Á framhaldinu lögðu meirihlutafulltrúarnir Guðríður
Arnardóttir, Hjálmar Hjálmarsson, Guðný Dóra Gestsdóttir
og Rannveig Ásgeirsdóttir
fram bókun þar sem segir m.a.
að það hafi legið fyrir í nokkurn tíma að kostnaður vegna
heimgreiðslna myndi fara fram
úr áætlun á árinu, það hafi
verið kynnt í bæjarráði og rætt
í bæjarstjórn þann 12. apríl sl.
Þar sem fjárhagsáætlun ársins
var unnin sameiginlega af
öllum flokkum var kallað eftir
samráði við minnihlutann um
viðbrögð en fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi lýst því yfir að
þeir sjái enga ástæðu til að
bregðast við og jafnframt talið
ástættanlegt að þessi liður fari
fram úr áætlun. Meirihlutinn
segist ekki taka undir slík vinnubrögð og bregst því við eins
og þau telja best.
Í bókun sem svar frá
Ármanni Kr. Ólafssyni og
Gunnari I. Birgissyni, fulltrúum
Sjálfstæðisflokks segir: ,,Þegar
rýnt er í þennan lið þá sjáum
við að hækkunin er ekki vegna
heimgreiðslna heldur aðallega vegna fjölgunar hjá dagmæðrum og kemur til vegna
skorts á leikskólaplássum. Í
ljósi þessa er verið að kippa
fótunum undan afkomumöguleikum fjölda fjölskyldna. Það
er langt síðan meirihlutinn
hætti að hafa nokkuð samráð
við minnihlutann eins og
glöggt mátti sjá við breytingar
á stjórnsýslu bæjarins.”

www. borgarblod.is
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Byggingafélagið Mótandi:

Byggir 10 íbúðir að Austurkór 5
Mótandi ehf. var stofnað árið 2004 og er
alhliða byggingafyrirtæki sem sérhæfir sig í uppsteypu mannvirkja. Mótandi tekur að sér minni
og stærri verk.
Meðal verkefna sem unnin hafa verið eru:
uppsteypa á skólum, fjölbýlishúsum, rað- og
parhúsum ásamt fleiru. Mótandi á meðal annars
um 80 metra í tvöföldun af steypumótum
og allt sem þarf til plötuundirslátt. Stofnendur
og eigendur fyrirtækisins eru Hafþór Árnason,
húsasmíðameistari, Jón Pétur Kristjánsson,
húsasmíðameistari og Ragnar Þór Ólason, smiður.
Þeir félagar segja að fyrirtækið hafi verið að taka
á sig töp í efnahagskreppunni síðan 2008 en lítið
hafi verið að gera utan þess að gera upp eldri hús
sem þeir hafi meðal annars keypt og síðan selt
fullendurnýjuð.
,,Nú gangi ekki lengur að horfa á aðgerðarleysið
í byggingarmálum, ef ekkert verður gert mun bara
myndast algjört neyðarástand. Á markaðinn í dag
fer að vanta 3ja herbergja íbúðir fyrir ungt fólk
sem er að hefja búskap og vantar þak yfir höfuðið.
Það er markaður fyrir þær einna helst í dag. Í
Austurkór 5 munum við byggja 10 slíkar íbúðir á
þremur hæðum sem munu kosta tilbúnar undir 20
milljónum króna,” segir Jón Pétur Kristjánsson, en
þeir félagar í Mótanda segja að stöðnuninni byggingaiðnaðinum verði að fara að ljúka.
Áður hefur Mótandi m.a. byggt 32 íbúða
fjölbýlishús við Ásakór í Kópavogi.

Eigendur Mótanda á byggingasvæðinu þegar jarðvegsframkvæmdir voru að hefjast þar
fyrir skömmu.

JAFNRÉTTISVIÐURKENNING
KÓPAVOGSBÆJAR
TILNEFNINGAR ÓSKAST
Jafnréttis- og mannréttindanefnd Kópavogsbæjar óskar eftir
tilnefningum vegna árlegrar jafnréttisviðurkenningar
Viðurkenningin er veitt árlega þeirri stofnun, nefnd eða ráði bæjarins, einstaklingi,
félagi, fyrirtæki eða annarri stofnun sem hefur að mati jafnréttis- og
mannréttindanefndar staðið sig best undangengið ár við að vinna að framgangi
jafnréttismála. Til greina koma aðilar sem sinnt hafa jafnréttismálum með
verkefnum, fræðslu, rannsóknum, gerð jafnréttisáætlunar eða hafa á annan hátt
unnið með jafnrétti kynja í Kópavogi.
Knattspyrnudeild Breiðabliks hlaut viðurkenninguna fyrir ári en auk hennar hlaut
Íris Arnardóttir, náms- og starfsráðgjafi Hörðuvallaskóla í Kópavogi,
hvatningarverðlaun. Var það í fyrsta sinn sem slík verðlaun voru veitt.
Tilnefningar skal senda til starfsmanns jafnréttis- og mannréttindanefndar
Kópavogsbæjar, Ásu A. Kristjánsdóttur. Netfangið er: asakr@kopavogur.is.
Einnig má senda tilnefningar á faxi: 570 1501 eða í pósti: Kópavogsbær,
jafnréttisráðgjafi, Fannborg 4, 200 Kópavogur.
Frestur er til og með 1. júní 2011.
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AF HÁLSINUM
Jón Múli, Nína tvítug og jazz með
dívu á Kópavogsdögum í Salnum
Karlakór Kópavogs.

Karlakór Kópavogs kemur
víða við á Kópavogsdögum
Karlakór Kópavogs verður afar
virkur þátttakandi á Kópavogsdögum 2011 sem haldnir verða
7. – 14. maí.
Þann 7.maí kl. 13.30 mun
karlakórinn syngja við opnun
listsýningar í Norm-X húsinu við
Auðbrekku og í kjölfarið flytja sig
vestar í Auðbrekkuna og syngja
í opnum vinnustofum Art-11
hópsins. Eftir þennar söng er
ekki úr vegi að fá sér kaffisopa
á Muffins Barkery í Hamraborg.
Þar ætlar kórinn að vera með kaffihúsatónleika. Það hefur kórinn

gert áður við góðar undirtektir
bæjarbúa. Kaffihúsið verður opið
og hvað er betra með kaffinu
en nýbakað brauð eða kökur og
karlakórssöngur. Kórinn mun
flytja hefðbundin karlakórslög
ásamt ítölskum og amerískum
sönglögum.
Frítt verður á tónleikana og frítt
kaffi meðan á tónleikunum stendur ef keypt er meðlæti. Það er vel
þess virði að gera sér glaðan dag
mæta á tónleika á Muffins Bakery
í Hamraborg, og þar með taka
virkan þátt í Kópavogsdögum.

,,Sköpun” RAX í

safnaðarheimilinu Borgum
Opnuð verður ljósmyndasýning Ragnars Th. Sigurðssonar á myndum frá eldgosinu
í Eyja-fjallajökli miðvikudagskvöldið 11. maí klukkan 20:00
í safnaðarheimilinu Borgum.
Kór Kópavogsskirkju mun
syngja við opnunina nokkur
lög tengd Kópavogi, en þetta er
afmælisdagur Kópavogsbæjar.
Laugardaginn 14. maí verður
Kópavogskirkja svo opin frá kl.
11:00 - 14:00 í tilefni Kópavogsdaga. Sýndir verða gripir í eigu
kirkjunnar og stuttar bæna- og
helgistundir verða á heila tímanum kl. 11:00, 12:00 og 13:00.
Sunnudaginn 22. maí verður
fundur með fermingarbörnum
sem fermast vorið 2012 í Kópavogskirkju og eru foreldrar
og forráðamenn einnig boðuð
til fundarins. Hann hefst með

Safnaðarheimilið Borgir.

guðsþjónustu kl.11:00 í kirkjunni
og fundurinn verður svo í beinu
framhaldi í safnaðarheimilinu
Borgum þar sem skráning
verður í frelsuna. Boðið verður
upp á sumarfræðslu frá 15.
– 18. ágúst nk. frá 10:00-16:00
í safnaðarheimilinu Borgum.
Þau sem það kjósa geta verið
í vetrarfræðslu vikulega frá
byrjun september fram að
fermingu.

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför
Áratuga reynsla
Sverrir Einarsson

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn
Kristín Ingólfsdóttir
Jón G. Bjarnason
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

Fölbreytt tónlistardagskrá
verður á Kópavogsdögum
7. – 14. maí nk. í Salnum og
óhætt að segja að Evróvisjón
andinn svífi yfir vötnum. Hverjir
tónleikarnir af öðrum hafa
slegið í gegn í Salnum og má þá
nefna tónleika sem blásið var til
í tilefni þess að Jón Múli hefði
orðið níræður og tónleika í tilefni tvítugs afmælis Evróvisjón
lagsins Nína.
Tónleikarnir með tónlist
Jóns Múla verða endurteknir í
annað sinn þann 8. maí kl. 17:00.
Á tónleikunum flytja Ragnar
Bjarnason, Ellen Kristjánsdóttir,
Sigurður Guðmundsson, Magga
Stína og Ómar Ragnarsson mörg
þekktustu lög bræðranna Jóns
Múla Árnasonar og Jónasar Árnasonar ásamt nokkrum lögum sem
sjaldan heyrast. Meðal annars
þrjú lög úr óbirtum söngleik
sem bræðurnir skrifuðu á tíundu
áratug síðustu aldar. Hljómsveitina skipa Eyþór Gunnarsson á píanó, Óskar Guðjónsson
á saxófón, Scott MacLemore á
trommur og Valdimar Kolbeinn
Sigurjónsson á bassa.
Fimmtudaginn 12. maí verða
aukatónleikar á Nína tvítug kl.
20:00. Í tilefni þess að tuttugu ár
eru liðin frá því Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson
fluttu lag Eyjólf Nína á sviðinu
í CineCitta kvikmyndaverinu
í Rómarborg halda þeir félagar
einstaka tónleika í Salnum. Á

Salurinn í Kópavogi er vinsæll til tónleikahalds. Hér er KK á styrktartónleikum Lionsklúbbsins Munins 29. apríl sl. í Kópavogi í tilefni
40 ára afmælis klúbbsins. Á tónleikunum söfnuðust yfir 700 þúsund
krónur sem fara til styrktar Vímulausri æsku, Foreldrahúsi.

tónleikunum munu þeir flytja
blandaða blandaða dagskrá, með
sérstakri áherslu á Evróvisjónlög sem þeir hafa ýmist komið
nálægt í gegnum tíðina, tekið þátt
í að skapa eða eru þeim hugleikin.
Auk þess fljóta vitaskuld með
uppáhaldslög af öðrum ættstofni
og lög sem þeir hafa gert þekkt í
gegnum árin, ýmist saman eða í
sitthvoru lagi.
Föstudaginn 13. maí sýnir
Hera Björk á sér nýja hlið á

tónleikunum Jazz með Dívu.
Enn einn Evróvisjónfarinn
okkar mun stíga á svið þessa
daga í Salnum en í þetta sinn
mun Hera Björk sýna á sér áður
óþekkta hlið með því að flytja
nokkrar af dáðustu perlum jazzbókmenntanna ásamt jazzgeggjaranum Agnari Má Magnússyni
á píanó. Tónleikar sem enginn
sannur unnandi Jazztónlistar má
láta fram hjá sér fara.

Sýning á verkum Barböru Árnason
sýnir hversu fjölbreytt hennar list var
Í tilefni aldarafmælis
listakonunnar Barböru Árnason
var opnuð yfirlitssýning með
verkum hennar í Gerðarsafni,
Listasafni Kópavogs, 19. apríl sl.
og stendur sýningin yfir til 5.
júní. Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands, opnaði sýninguna. Yfir 250 verk eftir listakonuna eru til sýnis auk fjölda
myndskreyttra bóka, jóla- og
tækifæriskorta, jólamerkja og
fleira sem Barbara hefur skreytt.
Mörg verkanna á sýningunni eru
í einkaeigu og hafa aldrei áður
komið fyrir almenningssjónir.
Barbara Árnason er fædd og
uppalin á Englandi og lauk þar
listnámi. Hún var fengin til að
myndskreyta endursagnir úr
Íslendingasögunum skömmu eftir
að hún lauk námi og kveikti það
í henni áhuga á landi og þjóð.
Hún hélt til Íslands árið 1936 og
reyndist það mikil örlagaferð í
hennar lífi. Hún kynntist Magnúsi
Á. Árnasyni, myndhöggvara og
málara, og gengu þau í hjónaband
1937. Sama ár fluttist hún til
Íslands, og bjuggu þau í Kópavogi.
Á neðri hæð Gerðarsafns
eru verk eftir Barböru sem
sýna hvernig henni tókst að ná
undraverðum tökum á hinni
ofurnákvæmu og vandasömu
tækni tréstungunnar. Barbara
lagði með tréstungunum grunninn að íslenskri þrykklist og telst
meðal brautryðjenda á því sviði
hér á landi.
Í vestursal eru vatnslitamyndir
eftir Barböru en þær eru m.a.

vitnisburður um þær byggðir
Íslands sem hún heimsótti ásamt
eiginmanni sínum á árunum 1937
til 1975. Síðustu vatnslitamyndirnar málaði hún á Þingvöllum
sumarið áður en hún lést. Þá
málaði hún barnamyndir, sem
urðu mjög eftirsóttar, sem og
myndir af dýrum og villi- og
stofublómum.
Í austursal má m.a. sjá verk
sem Barbara vann úr lopa. Til
þessara verka teljast bæði veggteppi og tískuvara. Lopaverk Barböru eru eitt af því frumlegasta
sem lagt hefur verið af mörkum
til íslenskrar vefjarlistar á síðustu
öld. Hún sýndi þau margsinnis í
París og seldi vel. Gerðarsafn er
opið alla daga, en ókeypis er á
miðvikudögum.

Barbara Árnason.

Strandafjöll t.v. og t.h. eru Kúvíkur á Ströndum. Hvoru tveggja
vatnslitir á pappír.
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Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri:

,,Dagskrá Kópavogsdaga í ár er jafn fjölbreytt,
skemmtileg og áhugaverð og undanfarin ár”
Kópavogsdagar hafa verið
haldnir mörg undanfarin
ár í tilefni af afmælisdegi
Kópavogsbæjar, sem öðlaðist
kaupstaðaréttindi 11. maí 1955.
Þeir hafa lengst af verið hugsaðir
sem menningarhátíð fyrir alla
fjölskylduna. Kópavogsdagar
standa í ár frá 7. – 14. maí.
Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri var
spurð að því hvort komið hefði til
greina að hafa alls enga Kópavogsdaga í ár, og lágu þá að baki aðrar
ástæður en beinn sparnaður?
„Já, vegna niðurskurðar í rekstri
bæjarins stóð til að fella niður
Kópavogsdaga í ár. Forstöðumenn
menningarstofnananna lögðu hins
vegar ríka áherslu á að þeir yrðu á
sínum stað og því var ákveðið að
láta hendur standa fram úr ermum
og halda hátíðina í ár eins og
undanfarin ár en með lágmarkskynningarkostnaði. Kópavogsdagar eru nú haldnir í áttunda
sinn. Þeir hafa öðlast sinn sess
í huga Kópavogsbúa og annarra
landsmanna og gefa þeir innsýn í
það mikla og frjóa menningarstarf
sem fram fer í bænum. Við lítum á
þá sem uppskeruhátíð.“
Dagskrá Kópavogsdaga er
auðvitað ekki nema svipur hjá
því sem var. Hver er dagskráin
og höfðar hún til allra Kópavogsbúa og gesta þeirra eða aðeins til
afmarkaðs hóps?
,,Ég er alls ekki sammála því að
Kópavogsdagar séu svipur hjá
sjón frá því sem var. Alls ekki.
Dagskráin í ár er jafn fjölbreytt,
skemmtileg og áhugaverð og
undanfarin ár. Ég efast ekki um
að allir eigi eftir að finna eitthvað
við sitt hæfi. Það er líka gaman
að segja frá því hvað allir eru
áhugasamir og viljugir til að taka
þátt í hátíðinni, hvort sem um
er að ræða menningarstofnanir,
skóla, kóra, listamenn eða aðra.
Það er greinilegt að fólki þykir
vænt um þessa daga og vil ég
nota tækifærið og þakka öllum
þeim sem hafa lagt hönd á plóg
við að gera þessa daga sem
eftirminnilegasta.
Ég get nefnt fjölmörg dæmi
um spennandi viðburði. Má
nefna barnaleiðsögn um sýningu
Barböru Árnason í Gerðarsafni,
flugdrekadag á menningarholtinu,
tónleika tónlistarnema í Salnum,
fræðslu Náttúrufræðistofu um
pöddur í heimahúsum, opið hús
Kópavogskirkju og listasýningar
leikskóla. Ég hvet alla þá sem hafa
áhuga á að kynna sér dagskrána á
kopavogur.is.”
Af hverju er ekki valinn
listamaður ársins 2011 eins og
gert hefur verið undanfarin ár á
afmælisdegi Kópavogs, 11. maí?
,,Eins og ég vék að áðan
stóðum við frammi fyrir því erfiða
verkefni, við gerð fjárhagsáætlunar þessa árs, að þurfa að skera
niður til að láta enda ná saman.
Megináherslan var lögð á að
standa vörð um hag barnafjölskyldna en þá um leið þurfti eitthvað annað að láta undan. Því var
ákveðið að í ár yrði ekki veitt fé til
starfslauna bæjarlistamanns. Ég
minni á að þetta er ekki í fyrsta
sinn, frá því þessi ágæti siður var
tekinn upp, að bæjarlistamaður
er ekki valinn. Ég legg líka áherslu
á að við erum ekki að leggja niður
þennan sið. Alls ekki. Í ár þurfum
við hins vegar að sníða okkur
stakk eftir vexti og forgangsraða í
samræmi við það.”
Stendur til í sumar að vera með
einhvers konar Hamraborgarhátíð
sem höfðar þá til allra aldurshópa?
,,Gaman að þú skulir minnast

á Hamraborgarhátíðina því við
erum mjög ánægð með hve vel
tókst til með hana síðasta sumar.
Bærinn hafði forgöngu um það
í fyrra að hátíðin yrði haldin og
voru kallaðir til þeir aðilar sem
stunda verslun og þjónustu í
Hamraborginni. Nú er boltinn í
þeirra höndum og vona ég að þeir
sjái sér hag í því að efna aftur til
slíkrar hátíðar í ár. Ég hef reyndar
heyrt, mér til mikillar ánægju, að

sá áhugi sé fyrir hendi.”
Hefur komið til greina að Kópavogsbær stæði fyrir útihátið með
listrænu ívafi við Elliðavatn?
,,Það er eitt af því sem kæmi
fyllilega til greina en hvort það
yrði með sérstöku listrænu
ívafi kæmi bara í ljós,” segir
bæjarstjóri.
,,Það er mikilvægt að hafa í huga
að við eigum fyrst og síðast að
skemmta okkur sjálf í stað þess

að láta aðra skemmta okkur. Það
á með öðrum orðum að vera
hlutverk bæjaryfirvalda að skapa
umgjörðina og aðstoða við að
koma viðburðum sem þessum
á koppinn en viðkomandi aðila
sjálfra að halda þá. Ég vil einnig
minna á Bryggjudaga sem haldnir voru á hafnarsvæðinu. Ef til
vill gæti orðið af þeim í sumar
ef aðilarnir sem stóðu að þeim á
sínum tíma hafa áhuga á að standa

Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri.

fyrir þeim aftur. Hver veit?
Það sem ég á við er að það er
ekki síst íbúanna sjálfra að hafa
frumkvæði að hátíðum bæjarins
en síðan bæjarins að veita slíkum
verkefnum stuðning.”
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Bútasaumur í Boðaþingi

Formaður skipulagsnefndar Kópavogsbæjar, Guðný Dóra Gestsdóttir,
í Hamraborginni þar sem kvöldsólin dansaði á gluggum.

Fundur um aðalskipulag Kópavogsbæjar
í Hörðuvallaskóla
Í dag, 5. maí kl. 17.00 er
fundur í Hörðuvallaskóla á
vegum skipulagsnefndar Kópavogs um aðalskipulag Kópavogsbæjar 2012 – 2024. Fundurinn
er öllum opinn og eru Kópavogsbúar hvattir til að mæta.
Lögboðið er að vinna verður
aðalskipulag fyrir sveitarfélög í
nánu sambandi við íbúana, og
í samstarfssáttmála núverandi
meirihluta Kópavogsbæjar er
ákvæði um að hafa skuli náið
samráð við bæjarbúa um skipulagsmál, og að bæjaryfirvöld
séu opin fyrir hugmyndum frá
bæjarbúum. Núverandi aðalskipulag gildir til ársins 2012
svo nú þarf að hafa hraðar
hendur.
Guðný Dóra Gestsdóttir, formaður skipulagsnefndar segir að
eftir fundinn í Hörðuvallaskóla
verði fundir í hverfunum, eins
konar rýnihópafundir, og til
þeirra funda verður boðið fólki
samkvæmt úrtaki úr þjóðskrá
sem endurspegli þá vonandi samsetningu á aldri og kyni þeirra
íbúa sem búa í viðkomandi hverfum. Á þeim fundum gæti verið
milli 30 og 40 manns.
,,Við höfum opnað gátt á vefnum, heimasíðu Kópavogsbæjar,
þar sem fólk getur sett fram
sínar skoðanir og við hvetjum
fólk til að tjá sínar skoðanir um
skipulagsmál, ekki bara í sínu
nærumhverfi heldur hvar sem er í
bænum. Svo eru svæði í Kópavogi
sem allir hafa skoðun á, eins og
Kársnesið og Hamraborgin og
ýmiss útivistarsvæði.
Við erum ekki síst að kalla

eftir hugmyndum, ekk bara
ábendingum um það sem betur
má fara. Fólk hefur vaxandi áhuga
á almenningssamgöngum og
eins gerð göngu- og hjólastíga,
því veldur líka stöðugt hækkandi
bensínkostnaður. Reiðhjólanotkun fer vaxandi.”
Það koma oft upp vangaveltur
um hvar miðbær Kópavogs sé. Er
hann í Hamraborg, á Smáratorgi
eða á einhverjum enn öðrum stað?
,,Smáratorgið og Smáralindin
er mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og gæti orðið enn
mikilvægari sem verslunarkjarni
en í hugum flestra Kópavogsbúa
er Hamraborgin miðbærinn,
en svolítið erfiður miðbær
samgöngulega og kannski
þyrfti þar að vera fjölbreyttari
verslunarsamsetning. Menningar- og þróunarráð er að hvetja
Hamraborgarsamtökin til að taka
sig saman og blása auknu lífi í
svæðið. Hamraborgarhátíðin á
síðasta ári var mjög gagnleg, þá
hittumst ýmsir verslunareigendur
sem varla höfðu sést áður. Við
eigum fallegt útivistarsvæði sem
er Elliðavatnið sem við þurfum að
vernda og gera meira aðlaðandi.”
Guðný Dóra segir nauðsynlegt
að varpa fram lýsingu á skipulagsverkefni í byrjun og kalla framhugmyndir frá íbúasamtökum,
funda með þeim. Líka þurfi að
skoða höfuðborgarsvæðið sem
heild, samgöngur og verslunarkjarna en ekki síst hlúa að þeim
svæðum sem fyrir eru og vernda
þau, eins og t.d. Kópavogstúnið.

Værðarvoðin sem fjallhressar konur gerðu í Boðaþingi. Þær standa í kring.

Boðinn heitir nýtilkomin
þjónustumiðstöð fyrir aldraða
við Boðaþing í Kópavogi.
Í húsinu eru einnig hjúkrunardeildir og í næsta nágrenni eru
risin fjölbýlishús ætluð öldruðum
og smámsaman hefur fólk verið
að flytja þar inn. Þannig hafa
á skömmum tíma safnast þarna
saman aldraðir einstaklingar
sem lítið sem ekkert þekkjast og
þjónustumiðstöðin er staðurinn
þar sem fólkið hittist og kynnist.
Í þjónustumiðstöðinni er ýmislegt í boði, m.a. er einn handavinnudagur í viku hverri undir
leiðsögn Guðlaugar Rafnsdóttur.
Tilgangur verksins var að að auka
tengsl og gleði, en efniviðurinn
var plötulopi, léttlopi, einband og
kambgarn.
Framan af vetri var aðsókn í
handavinnuna fremur dræm, konurnar þekktust lítið og samræður

litlar, en Guðlaug er afar glaðleg
og hugmyndarík kona og þegar
hún sá auglýsingu um prjónasamkeppni Hagkaupa kom hún með
þá hugmynd að konurnar tækju
þátt í henni og hver og ein skyldi
prjóna einhverskonar bút/búta
sem ættu að vera í ákveðni stærð.
Í upphafi voru 4-5 konur sem
hófust handa, en þetta varð eins
og snjóboltinn sem hleður utan á
sig, þarna var komið sameiginlegt
hugðarefni til að stefna að, tala
um, bera sig saman, skoða hver
hjá annarri og undir lokin voru 15
glaðværar konur farnar að prjóna
marglita búta með mismunandi munstri og úr mismunandi
tegundum af íslenska bandinu.
Bútarnir urðu þannig til að gera
samverustundirnar frjálslegri og
glaðari, þökk sé Guðlaugu. Konurnar ákváðu sjálfar hverskonar
búta þær gerðu og hvaða tegund

Námskeið
um réttindi
lífeyrisþega

5. maí:

Útibúið í Breiðholti, Álfabakka 10

12. maí: Útibúið í Hamraborg, Hamraborg 8
19. maí: Útibúið á Selfossi, Austurvegi 20

Farið verður yfir núgildandi reglur á réttindum
og greiðslum lífeyrisþega hjá Tryggingastofnun.
Skráning og nánari upplýsingar á vef bankans
og í síma 410 4000.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

af ull þær myndu nota eða litaval. Þær notuðu hugmyndaflug sitt
ásamt sköpunarhæfni við gerð
bútana og þar endurspeglaðist
kunnátta þeirra í prjónaskap.
Einnig var ákveðið að sauma
út í bútana til þess að lífga upp
á værðarvoðina og var höfð til
hliðsjónar Sjónbókin sem hefur að
geyma íslensk munstur sem hægt
er að nota í allar hannyrðir ásamt
munstrum sem konurnar fundu
til hjá sér sem að allra mati gerði
værðarvoðina þjóðlegri og fallegri.
Höfundar værðarvoðarinnar eru
Ingibjörg Þórunn Jóhannsdóttir,
Stella Gísladóttir, Hrefna Jónsdóttir,
Bergþóra Skarphéðinsdóttir,
Símonía K. Helgadóttir, Anna
Jóhannsdóttir, Þóra Sigurjónsdóttir, Sigurlaug A. Stefánsdóttir,
Guðrún Sveinsdóttir, Sigríður
Antonsdóttir, Kristín Hjördís, Dóra
Magnúsdóttir og Dagfríður.

Blikasumar

Breiðabliksliðið í PEPSI-deild karla 2011. Þjálfari er Ólafur Kristjánsson og aðstoðarþjálfari Guðmundur Benediktsson en Ólafur hefur verið með liðið síðan 2008, gerði það að
bikarmeisturum 2009 og Íslandsmeisturum 2010. Margir spá liðinu velgengni í sumar, en titilbaráttan verður hörð og og mörg lið að blanda sér í toppbaráttuna.

Stelpurnar sem halda uppi heiðri Breiðabliks í sumar í PEPSI-deild kvenna. Þjálfari er Jóhannes Karl Sigursteinsson og honum til aðstoðar Vanda Sigurgeirsdóttir. Liðið hefur eflst
frá fyrra ári ef eitthvað er og er til alls líklegt í sumar. Baráttan í sumar um toppsæti deildarinnar verður líklega við Val, Þór/KA og Stjörnuna.

Áfram Breiðab lik!
Hápunktur knattspyrnunnar á Íslandi,
Íslandsmótið, PEPSI-deild karla, byrjaði í
síðustu viku, nokkuð sem margir hafa beðið
eftir með óþreyju síðan sól fór að hækka
á lofti. Eitthvað hikstaði þó vorkoman
því til stóð að opunarleikur mótsins milli
Breiðabliks og KR yrði sl. sunnudag en þá
var 15 cm þykkt snjólag á Kópavogsvelli.
Leikurinn fór fram sl. þriðjudag.
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. Reikna má með að margir
sæki leikina í sumar, kannski fleiri en nokkru
sinni fyrr vegna þess að enn hefur aðsókn í
utanlands-ferðir ekki aukist að neinu marki

vegna efnahagskreppunnar.
PEPSI-deild kvenna verður sennilegra
jafnari en nokkru sinni fyrr, og ólíklegt að
getumunur á liðunum verði eins mikill og
stundum áður. Breiðablik var í fyrra með ungt
lið í úrvalsdeild kvenna sem þrátt fyrir það
var að stríða efsta liðinu, Val. Liðið kemur
nú reynslunni ríkara til leiks og blandar sér
vonandi í toppbaráttuna í ár. Sigur í PEPSIdeildinni og/eða bikarkeppninni væri auðvitað
alveg frábær árangur fyrir þær grænklæddu.
Væntingar voru gerðar í fyrra til árangurs
karlaliðs Breiðabliks, sem gengu fullkomlega eftir í PEPSI-deildinni og liðið stóð undir
þeim væntingum og varð Íslandsmeistari í
fyrsta sinn í sögu félagsins, gerði jafntefli við
Stjörnuna í síðustu umferð mótsins. Flestir
leikmanna frá því í fyrra eru enn með liðinu
og auk þess hafa nokkrir sterkir leikmenn frá

öðrum liðum bæst í hópinn þó auðvitað sé
skarð fyrir skildi vegna brottfarar Alfreðs Finnbogasonar í atvinnumennsku erlendis. Liðið
hefur svolítið hikstað á undirbúningstímabilinu, féll út í undanúrslitum Lengjubikarsins
og tapaði fyrir FH í leik Íslandsmeistara og
bikarmeistara um meistarabikarinn. Liðið
verður vafalust í toppbaráttunni í sumar og
það verður gaman að fylgjast með þessu
grænklædda, léttleikandi liði á vellinum í
sumar, líkt og fyrri sumur. Líklegt að á toppnum í ár berjist Breiðablik, FH, Valur og KR.
Blikar hafa fulla ástæðu til þess að horfa
björtum augum fram á knattspyrnusumarið
2011 en yngri flokkar Breiðabliks hafa ætíð
skilað a.m.k. nokkrum Íslands- eða bikarmeistaratitlum í hús á hverju sumri, og stundum
hafa þeir verið fjölmargir. Breiðablik á einnig

einn sigursælasta eldri flokk landsins, þar
leika ,,fullorðnir” leikmenn sem engu hafa
gleymt. Fastlega má reikna með skemmtilegu
og viðburðarríku knattspyrnusumri í knattspyrnubænum Kópavogi þar sem aðstaða til
iðkunar knattspyrnu er orðin sú glæsilegasta
og besta á landinu.
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. Nokkuð lengra er að fara á þessu
sumri,en úr deildinni féllu Selfoss og Haukar
en í deildina komu Víkingur og Þór Akureyri
svo lengsta ferðalagið verður til Akureyrar og
síðan til Vestmannaeyja. Ekki er langt að fara á
þessu sumri hjá konunum að undanskildri ferð
til Akureyrar í leik gegn Þór/KA.
Áfram Breiðablik!
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Ástæða til bjartsýni!
Orri Hlöðversson, formaður
Breiðabliks, er bjartsýnn á að
árangur meirstaraflokka félagsins í knattspyrnu verði góður á
komandi sumri. Lykilatriði í því
sambandi sé að halda áfram á
þeirri braut sem mörkuð hefur
verið á síðustu árum að treysta
á þann efnivið sem uppeldisstarf
félagsins skilar á hverju ári upp
í meistaraflokk. Þessi leið hefur
skilað frábærum árangri nú
þegar og mun einnig til lengri
tíma litið halda félaginu á stalli
með þeim bestu.
Hverja telur þú möguleika
meistarflokks karla á að endurtaka leikinn frá því í fyrrasumar og
vinna Íslandsmeistaratitilinn?
,,Ég tel fyllilega raunhæft markmið og trúi því að Ólafur og hans
menn muni endurtaka leikinn.
Með fáeinum undantekningum þá
teflum við fram sama mannskap
og tryggt hefur félaginu tvo
stóra titla á tveimur árum. Liðið
er ennþá ungt að árum á mikið
inni að mínu mati. Reynsla
leikmannanna af því að vinna
titla undanfarin ár mun líka án
efa skila sér á vellinum í sumar.
Á móti kemur að Breiðablik er í
dag liðið sem allir vilja vinna og

þurfa að vinna til að ná árangri í
deildinni og það gerir róðurinn
þyngri fyrir okkar menn. Þetta er
fylgifiskur þess að vera meistarar
og mikilvægt að okkar lið geri sér
grein fyrir þessari staðreynd.”
Nú hefur árangur liðsins í vetur
og á undirbúiningstímabilinu ekki
orðið jafn góður og margir bjuggust
við. Er það áhyggjuefni?
,,Ég hef ekki stórar áhyggjur
af því. Sagan segir okkur að oft
er lítið samband milli árangurs
yfir vetrartímann og þess sem
gerist þegar út í alvöruna er
komið. Undirbúningstímabilið
er líka tími tilraunanna er varðar
taktík og val á leikmönnum. Við
byrjun Íslandsmóts tekur annar
veruleiki við”.
Hvernig líst þér á stöðu mála
í kvennaknattspyrnunni hjá
Breiðablik?
,,Við Blikar erum einfaldlega
stórveldi í kvennanknattspyrnunni, svo einfalt er það nú. Hjá
okkur ríkir hefðin, hjá okkur eru
gæðin til staðar og hjá okkur er
iðkendafjöldinn mestur. Þótt
meistaraflokksliðið okkar hafi
staðið í skugga annarra liða
undanfarin ár þá er það það

einungist tímaspursmál í mínum
huga hvenær okkar konur taka
að hala inn titla á ný. Fá félög eiga
viðlíka efnivið og er til staðar hjá
okkur. Mín skoðun er sú að ef við
höldum okkur við það að einblína
á það að gefa ungum leikmönnum
tækifæri þá munum við uppskera
ríkulega að lokum. Það er sú leið
sem skilaði okkur að lokum titlum hjá körlunum og ég er sannfærður um að hún mun skila sér á
endanum konumegin.”
Hvaða væntingar hefur þú til
kvennaliðsins í sumar?
,,Ég tel að liðið muni blanda sér
í baráttuna um Íslandsmeistaratitilinn. Ég held að mótið verði
opnara og jafnara en undanfarin
ár enda nokkuð um breytingar
hjá öðrum liðum. Við vorum
nálægt toppbaráttunni í fyrra
og markimið stúlknanna hlytur
að vera að blanda sér í hana af
alvöru í ár.”
Nú hafa sterkir leikmenn
horfið á brott bæði kvenna- og
karlamegin.
,,Það er rétt að lykilmenn hafa
horfið á braut. En í staðinn hafa
aðrir leikmenn gengið til liðs við
okkur. Í stofninn erum við samt

Orri Hlöðversson.

með sama mannskap og í fyrra
og það er verkefni þjálfara og leikmanna að laga leik sinna liða að
breytingunni. Ég er ekki í vafa um
að þeir munu leysa það verkefni
með sóma.”
Þarf ekki að kaupa leikmenn til
að styrkja hópinn?

,,Leikmannakaup eru hluti af
knattspyrnunni í dag. Þau geta
verið réttlætanleg þegar sú
staða er uppi. Mín skoðun samt
er sú að menn eigi að hverfa frá
áherslu á leikmannakaup og gefa
sér tíma í að byggja upp. Almennt
eru fjárhagslegar forsendur ekki
til staðar og nánast vonlaust að
reka knattspyrnudeild hérlendis
á sjálfbæran hátt þegar stunduð
eru leikmannakaup. Á því hafa
margir brennt sig í gegnum tíðina.
Áherslan á að vera á uppeldisstarfið því til lengri tíma liggur
árangurinn þar eins og við Blikar
erum að sanna þessi misserin.
Uppeldisstefnan er heildstæð og
festir í sessi naflastrenginn á milli
yngri flokka og meistarflokka.
Æskulýðsstarf og afreksstarf
eru nefnilega tvær hliðar á sama
peningi.”

Allir á völlinn!
,,Ég óska öllum Blikum
velfarnaðar í sumar, innan vallar sem utan. Ég vil líka hvetja
sem flesta til að mæta á völlinn.
Það er ósvikin skemmtun fyrir
unga sem aldna,” segir formaður
Breiðabliks.

FH og KR í toppbaráttunni með Blikum
- segir Ingvar Þór Kale markvörður Breiðabliks
Ingvar Þór Kale, markvörður
Íslandsmeistara Breiðabliks átti
frábært leiktímabil sl. sumar
og átti stóran þátt í að tryggja
Blikum Íslandsmeistaratitilinn
2010. Hann fékk í kjölfarið
tækifæri með íslenska landsliðinu og spurning hvað verður
þegar Ísland mætir Dönum
4. júní nk. í undankeppni EM
2012 á Laugardalsvelli. Ingvar
var spurður hvernig komandi
keppnistímabil legðist í hann og
sagði hann tilfinninguna góða,
Breiðablik væri með sterkan
hóp og hann væri því fullur
bjartsýni.
,,Okkar frammistaða í vor er
kannski ekki alveg eins og góð og
við vonuðumst eftir en við höfum
verið að spila á mörgum mönnum
vegna meiðsla en vonandi verða
flestir eða allir heilir í byrjun

móts. Við fáum örgrandi verkefni,
fyrst að leika við KR hér heima
(viðtal tekið fyrir leikinn), síðan
FH úti, Grindavík heima og Eyjamenn í Vestmannaeyjum.
Við veltum því ekki mikið
fyrir okkur að við erum að verja
Íslandsmeistaratitil en það er
vissulega áskorun, en nú er að
hefjast nýtt tímabil þar sem við
gefum ekkert eftir.”
Ingvar Þór Kale segir það ekki
tiltökumál því það verði þriggja
vikna hlé í júnímánuði vegna
þátttöku Íslands í úrslitakeppni
U-21, mikilvægt sé að halda haus
á meðan og kannski leika æfingaleiki ef þjálfara finnist þörf á því.
Aðspurður hverjir yrðu í toppbaráttunni auk Breiðabliks það
ekki spurning að það væri FH og
KR, bæði þess lið væru skipuð
frábærum leikmönnum. ,,Mér

finnst Valur svolítið óskrifað blað
þrátt fyrir sigur í Lengjubikarnum, ég á erfitt með að sjá þá á
toppnum. Þetta verður afar jafnt
mót, bæði á toppi og botni, meiri
gæði í knattspyrnunni sem áhorfendur sjá, betri fótbolti,” segir
markvörður Breiðabliks.

Ingvar Þór Kale.

Mætum á völlinn í sumar og
styðjum okkar menn til sigurs!

Þema kvennakvölds
Breiðabliks 7. maí
er Bollywood!
Hið frábæra kvennakvöld
Breiðabliks verður í ár haldið laugardaginn 7. maí með
Bollywoodívafi. Að venju verða
frábær skemmtiatriði en veislustjóri kvöldsins er hin margrómaði þjálfar meistaraflokks
karla Ólafur Kristjánsson.
Nordica Spa kennir Zumba,
Herbert Guðmundsson mætir
o.fl. o.fl. Miðasala er hafin í

Smáranum og kostar miðinn
4.900 í forsölu en hækkar í 5.900
eftir 4. maí. Hér er um gríðarlega skemmtilegt konukvöld að
ræða, hvað annað, og því eru
konur hvattar til að tryggja sér
miða í tíma því þeir rjúka út eins
og heitar lummur. DJ Fox heldur
svo uppi stanslausu fjöri langt
fram á nótt!

www.breidablik.is

Hópferðir
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Öflug starfsemi
Blikaklúbbsins

Íslandsmótið – PEPSI deild karla 2011
Dags

Blikaklúbburinn var stofnaður um haustið 1993 og er
því tæplega 20 ára gamall. Tilgangur hans er að styðja við
bakið á meistaraflokkum félagsins meðal annars með því að
standa fyrir uppákomum fyrir
heimaleiki, skipuleggja ferðir á
útileiki og á annan þann hátt
sem talið er geta styrkt deildina. Klúbburinn er opinn öllum
stuðningsmönnum Breiðabliks.
Hægt er að velja mismunandi
stuðningsleiðir eins og hér er
talið upp:

Tími

Leikir

Þriðjudagur 3. maí

kl. 19:15

Breiðablik - KR

Sunnudagur 8. maí

kl. 19:15

FH - Breiðablik

Miðvikudagur 11. maí

kl. 19:15

Breiðablik - Grindavík

Sunnudagur 15. maí

kl. 16:00

ÍBV - Breiðablik

Mánudagur 23. maí

kl. 19:15

Breiðablik - Fylkir

Mánudagur 30. maí

kl. 19:15

Valur - Breiðablik

Sunnudagur 5. júní

kl. 19:15

Breiðablik - Fram

Mánudagur 27. júní

kl. 19:15

Breiðablik - Keflavík

Miðvikudagur 6. júlí

kl. 19:15

Víkingur R. - Breiðablik

Laugardagur 9. júlí

kl. 16:00

Breiðablik - Þór

Laugardagur 16. júlí

kl. 16:00

Stjarnan - Breiðablik

Sunnudagur 24. júlí

kl. 19:15

KR - Breiðablik

Miðvikudagur 3. ágúst

kl. 19:15

Breiðablik - FH

Sunnudagur 7. ágúst

kl. 19:15

Grindavík - Breiðablik

Mánudagur 15. ágúst

kl. 18:00

Breiðablik - ÍBV

Mánudagur 22. ágúst

kl. 18:00

Fylkir - Breiðablik

Stór-Blikar:

Mánudagur 28. ágúst

kl. 18:00

Breiðablik - Valur

• Ársmiði fyrir tvo á alla heimaleiki í Pepsideild karla og kvenna.
• VIP á efstuhæð í stúku fyrir
leiki. Þjálfarinn fer yfir leikinn, tölfræðin og sagan skoðuð. Fyrrum
og núverandi leikmenn, aðalstyrktaraðilar og fleiri mæta á svæðið
• Frátekin 2 sæti í stúku
• Kaffi og meðlæti í hálfleik
fyrir 2
• Miði á Herrakvöld og
Konukvöld Breiðabliks
• Miði á Uppskeruhátíð
Breiðabliks
• Veglega Breiðabliksgjöf á
hverju ári
• Takmarkað framboð miða
(hámark 50 miðar á ári)
• Stuðningsmannafundur
á hverju ári með þjálfara,
leikmönnum og stjórn.
• Verð 70.000 kr. staðgreitt
(5.800 kr.- á mánuði með greiðslukorti)

Sunnudagur 11. sept.

kl. 14:00

Fram - Breiðablik

Fimmtudagur 15. sept.

kl. 17:15

Keflavík - Breiðablik

Sunnudagur 18. sept.

kl. 17:00

Breiðablik - Víkingur R.

Laugardagur 24. sept.

kl. 14:00

Þór - Breiðablik

Laugardagur 1. okt.

kl. 14:00

Breiðablik - Stjarnan

Fjölskyldu-Blikar:
• Ársmið fyrir 2 á alla heima-

Það var oft fjölmennt í Kópavogsstúkunni sumarið 2010, og svo verð
ur vonandi einnig í sumar og boðið upp á skemmtilega knattspyrnu
á vellinum.

leiki í Pepsideild karla og kvenna.
• Kaffi og meðlæti í hálfleik
fyrir 2
• Blikagjöf á hverju ári.
• Stuðningsmannafundur
á hverju ári með þjálfara,
leikmönnum og stjórn.
• Verð 46.800 kr. staðgreitt
(3.900 kr.- á mánuði með greiðslukorti)

Sport-Blikar:
Sama og Blikaklúbburinn í dag
nema að miðinn gildir fyrir einn
• Ársmið fyrir einn á alla heimaleiki í Pepsideild karla og kvenna.
• Blikagjöf
• Kaffi og meðlæti fyrir einn á
heimaleikjum
• Stuðningsmannafundur

á hverju ári með þjálfara,
leikmönum og stjórn
• Verð 26.400 kr. staðgreitt
(2.200 kr.- á mánuði með greiðslukorti)

Stuðnings-Blikar:
• Blikagjöf
• Fréttabréf í tölvupósti um það
sem er á döfinni
• Verð 14.400 kr. staðgreitt
(1.200 kr.- á mánuði með greiðslukorti)
Formaður Blikaklúbbsins er
Andrés Pétursson og varaformaður Borghildur Sigurðardóttir.
Sent er reglulega út fréttabréf
með upplýsingum um það sem er
að gerast hjá deildinni.

Pepsi deild karla hófst
með stórleik
Hundraðasta Íslandsmótið
hófst í vikunni, en Íslandsmeistarar Breiðabliks tóku á móti KR
sl. þriðjudagskvöld í Pepsi-deild
karla. KR vann 3:2.
Leikurinn átti upphaflega að
vera opnunarleikur Íslandsmótsins og fara fram sl. sunnudag á Kópavogsvelli, en þá var

völlurinn þakinn 15 cm þykku
snjólagi. Blikar eru núverandi
Íslandsmeistarar og KR var fyrsta
félagið til að vinna Íslandsmótið.
Dagskráin hófst með pompi og
prakt og fengu fyrstu hundrað
vallargestirnir ókeypis grillaðan
hamborgara í boði Knattspyrnudeildar Breiðabliks og Pepsi í

boði Ölgerðarinnar. Ýmislegt var
til skemmtunar fyrir leik.
Miðaverð á leiki í Pepsi-deild
karla í sumar verður 1.500 krónur
fyrir 17 ára og eldri og 500 krónur
fyrir 11-16 ára og er ráðlegt að
hafa með sér reiðufé til að komast
hjá biðröð. Allir á völlinn – Áfram
Breiðablik!

Íslandsmótið – PEPSI deild kvenna 2011
Dags

Tími

Leikir

Laugardagur 14. maí

kl. 16:00

Breiðablik - Þróttur R.

Þriðjudagur 24. maí

kl. 19:15

KR - Breiðablik

Miðvikudagur 1. júní

kl. 18:00

Breiðablik - ÍBV

Miðvikudagur 8. júní

kl. 19:15

Grindavík - Breiðablik

Miðvikudagur 15. júní

kl. 19:15

Breiðablik - Fylkir

Fimmtudagur 23. júní

kl. 19:15

Valur - Breiðablik

Þriðjudagur 28. júní

kl. 19:15

Breiðablik - Þór/KA

Þriðjudagur 5. júlí

kl. 19:15

Afturelding - Breiðablik

Þriðjudagur 12. júlí

kl. 19:15

Breiðablik - Stjarnan

Mánudagur 18. júlí

kl. 19:15

Þróttur R. - Breiðablik

Þriðjudagur 26. júlí

kl. 19:15

Breiðablik - KR

Fimmtudagur 4. ágúst

kl. 18:00

ÍBV - Breiðablik

Þriðjudagur 9. ágúst

kl. 19:15

Breiðablik - Grindavík

Sunnudagur 16. ágúst

kl. 19:15

Fylkir - Breiðablik

Fimmtudagur 25. ágúst

kl. 18:30

Breiðablik - Valur

Þriðjudagur 30. ágúst

kl. 18:00

Þór/KA - Breiðablik

Laugardagur 3. sept.

kl. 14:00

Breiðablik - Afturelding

Laugardagur 10. sept.

kl. 13:00

Stjarnan - Breiðablik

www.breidablik.is

Hreinsiefni
fyrir heita potta
Eigum mikið úrval af
hreinsiefnum fyrir
heita potta.
Gæði,þjónusta og ábyrgð- það er TENGI

Opið virka daga frá 8 -18 laugardaga frá 10 -15 • www. tengi.is • tengi@tengi.is
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Sími 414 1000
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Jóhann Berg heimsóttur til AZ Alkmar
Eins og flestir knattspyrnuáhugamenn vita þá spilar nú
Blikinn Jóhann Berg Guðmundsson með hollenska úrvalsdeildarfélaginu AZ Alkmaar. Hann hafði
vistaskipti í janúar 2009 eftir
frábært tímabil með Blikaliðinu
hér heima. Jóhann Berg spilaði að
mestu með varaliði AZ Alkmaar
tímabilið 2009 - 2010 en á þessu
keppnistímabili hefur hann smám
saman verið að vinna sér fast
sæti í byrjunarliðinu. ,,Mér líður
mjög vel hér og þetta er allt að
þróast eins og ég stefndi að,” segir
Jóhann.
Jóhann Berg hefur komið sér
vel fyrir í notalegu raðhúsi í úthverfi Alkmaarborgar. Borgin er
í norð-vesturhluta Hollands í um
45 mínútna lestarferð frá Amsterdam. Íbúar Alkmaar eru um 100
þúsund og er borgin einkum þekkt
fyrir knattspyrnuliðið og ostaframleiðslu. Mikill knattspyrnuáhugi er í
Alkmaar og er nánast alltaf uppselt
á leiki liðsins á heimavelli en
leikvangurinn tekur um 17 þúsund
manns. Jóhann er greinilega orðinn
þekktur í borginni því á rölti um
miðbæinn voru margir sem snéru
sér við til að berja knattspyrnumanninn unga augum og þó nokkuð
margir vildu spjalla við kappann
um komandi leik við Ado den
haag um kvöldið. Því miður voru
smávægileg meiðsli að hrjá Jóhann
Berg og því gat hann ekki spilað
þennan leik.
,,Leikmannahópur AZ Alkmaarsliðsins er mjög alþjóðlegur.
Leikmennirnir koma meðal annars
frá Danmörku, Svíþjóð, Belgíu,
Mexíkó, Paraguay og Finnlandi.
Minnihluti leikmannanna kemur

frá Hollandi og eru yfirleitt ekki
nema nema 2 - 3 innfæddir í liðinu.
Það trufli þó ekki áhangendur
liðsins. Knattspyrnan er orðin svo
alþjóðleg,” segir Jóhann. ,,Eina
krafa aðdáenda liðsins sé að leikmenn standa sig vel á vellinum.”
Jóhann segir að unglingastarfið sé
nokkuð gott hjá klúbbnum. ,,Að
vísu eru ekki margir að spila með
AZ Alkmaar eins og staðan er í dag
en margir leikmenn eru í atvinnumennsku víðs vegar í Evrópu.”
Jóhann Berg er fæddur árið 1990
og er því 21 árs á þessu ári. Hann
hefur verið einn af lykilmönnum
í hinu frábæra U-21 árs landsliði
Íslands sem spilar til úrslita á
Evrópumótinu í þessum aldursflokki i Danmörku í sumar. Jóhann
segist hlakka mikið til mótsins í
sumar. ,,Það verður frábært að fá
að taka þátt í þessum úrslitum. Við
höfum alla burði til að standa okkur
vel ef við náum ekki vel á strik og ef
meiðsli eru ekki að hrjá hópinn.”

Gott þegar mamma kemur
í heimsókn, þá er heimilislegur matur!
Kópavogsbúinn ungi er einhleypur en foreldrar hans og vinir eru
þó duglegir að heimsækja hann til
Hollands. Ekki segist hann þó vera
einmana þrátt fyrir að búa einn.
,,Liðiði æfir á hverjum degi og stundum tvisvar á dag þannig að það
heldur manni uppteknum. Svo er
ég mikið í sambandi við fjölskyldu
mína og vini á Íslandi í gegnum
Facebook og Skype.” Jóhann segir
verið orðinn þrælklár á þvottavélina en eldamennskan sé eitthvað

lokum samdi Blikinn efnilegi við
AZ Alkmaar og hélt í víking í byrjun
árs 2009.

Jóhann Berg Guðmundsson í landsliðtreyjunni.

sem eigi eftir koma. ,,Þess vegna
er voða gott þegar mamma kemur
í heimsókn því þá fæ ég heimilislegan mat,” bætir hann við hlæjandi. Íslendingurinn Kópavogsbúinn
og fyrrum HK-ingurinn og jafnaldri
Jóhanns Kolbeinn Sigþórsson
spilar einnig með hollenska liðinu
og eins og gefur að skilja eru þeir
Íslendingarnir nokkuð mikið saman.
Það eru ekki allir sem vita að
Jóhann Berg flutti með foreldrum
sínum 14 ára gamall til Englands og
komst að hjá unglingaliði Chelsea.
Dvölin var þó ekki mjög löng þar
og skipti hann yfir til nágrannanna hjá Fulham. Þar spilaði
hann við ágætan orðstý í 2 ár en
lenti þá í því að slíta krossbönd í
hnénu. Þá tók við löng endurhæfing sem tók nokkuð á hinn unga

og stundum óþolinmóða Blika.
,,Fulham reyndist mér afskaplega
vel í þessu meiðslabasli mínu og
hugsa ég alltaf hlýlega til félagsins,”
segir Jóhann, ,,Ég þurfti hins vegar
að byrja upp á nýtt og taldið því
rétt að koma aftur heim til Blikana.
Ég byrjaði fyrsta að æfa undir
stjórn hins frábæra þjálfara Péturs
Péturssonar í 2. flokki en tókst
fljótlega að vinna mér sæti í meistaraflokki félagsins!”
Næstu skref kannast flestir við.
Jóhann Berg spilaði frábærlega
með meistaraflokknum og vann
sér sæti í yngri landsliðum Íslands.
Svo var hann valinn í A-landslið
Íslands aðeins 17 ára að aldri. Þá
þegar höfðu mörg erlend lið haft
augastað á honum m.a. þýska
liðið Hamborg og ýmsir klúbbar á Norðurlöndunum. En að

Þegar Jóhann er spurður hvar
hann sjái sjálfan sig eftir 5 - 7 ár
verður hann aðeins hugsi; ,,Þó svo
að ég sé ánægður hjá AZ Alkmaar
þá er stefnan auðvitað að komast
að hjá stærra liði. Það væri gaman
að komast að hjá góðu liði í þýsku
eða ensku deildinni. Aðalatriðið
er hins vegar að standa sig vel hjá
núverandi liði og með íslenska
landsliðinu. Þá opnast ýmsir möguleikar og það er um að gera að
grípa þá þegar færi gefst.”
Þrátt fyrir að Jóhann hafi ekki
spilað með Blikaliðinu í 2 ár fylgist
hann vel með íslenska boltanum.
Ég er í góðu sambandi við strákana
í liðinu, m.a. Gumma Kristjáns og
Kidda Steindórs. ,,Auðvitað hefur
maður smá áhyggjur út af frekar
slöku gengi liðsins á undirbúningstímabilinu. En þetta hlýtur að
smella saman þegar mótið byrjar
þannig að ég hef fulla trú á því
að þetta verði ágætt tímabil hjá
Blikaliðinu.”
Jóhann Berg segir það mikilvægt
fyrir ungt knattspyrnufólk að eiga
sér draum og þora að láta hann
rætast. ,,Auðvitað komast ekki allir
að sem atvinnumenn en það má
aldrei gefast upp. Mikilvægt er að
æfa vel, stunda heilbrigt líferni og
gera alltaf aðeins meira á æfingum
en þjálfarinn fer fram á. Það eru
nefnilega ekki æfingin sem skapar
meistarann, heldur aukæfingin!,” segir þessi ungi og efnilegi
knattspyrnumaður.

Er HREINT hjá þér?

SPARAÐU
með faglegri
ræstingu!

Hreint ehf. er öruggur valkostur á íslenskum ræstingarþjónustumarkaði,
þar sem krafist er aðhalds í rekstri og faglegra vinnubragða í öllum
þáttum þjónustunnar.
Við gerum einföld, skýr og skrifleg tilboð í öll verkefni og klæðskerasaumum
þau að ólíkum þörfum þeirra sem til okkar leita.
Við búum yfir þekkingu og reynslu sem er vandfundin hér á landi og bjóðum
hana á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Selfossi, Akranesi og Hveragerði.

EINN, TVEIR OG ÞRÍR 433.056

Hafðu samband í síma 554-6088 eða með netpósti á hreint@hreint.is og við komum að vörmu spori.

Sími 554 6088 • hreint@hreint.is • www.hreint.is

• Reykjavík
• Akureyri
• Selfoss
• Akranes
• Hveragerði
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Dýrin í Hálsaskógi í Hörðuvallaskóla
Í vetur hafa 18 nemendur í 9. og 10.
bekk Hörðuvallaskóla í Kópavogi verið í
leiklistarvali þar sem unnið var með allt
sem viðkemur uppfærslu leikhúsverka.
Á haustönn var unnið með uppfærslu á
Jólanótt sem er leikgerð byggð á Jólasögu
Charles Dickens og var verkið sýnt eldri
og yngri nemendum fyrir jól. Á vorönn
settu nemendur í valhópnum upp leikritið Dýrin í Hálsaskógi eftir Thorbjörn
Egner og frumsýndu á árshátíðardag eldri
nemenda 7. apríl sl. og buðu síðan upp
á tvær sýningar 8. apríl fyrir nemendur
í Hörðuvallaskóla og leikskólanum Kór.
Forsýning fyrir fjölskyldur var þriðjudaginn 5. apríl.
Nemendur lögðu mikinn metnað í
báðar uppfærslurnar og hlutu lof allra
sem á horfðu. Þetta er augljóslega hæfileikaríkur hópur sem starfsmenn Hörðuvallaskóla mega vera stoltir af.

Klæðaburður Kvennakórs er ekki alltaf hefðbundin, og er það vel.
Það lífgar hins vegar upp á allt í kringum sönginn.
Sýning var ekki síður fyrir augað vegna skrautlegra búninga.

Skemmtileg og lifandi árshátíð hjá Pegasus
Árshátíð Pegasus, félagsmiðstöðvar skólans fór fram
fyrir nokkru.
Ari Eldjárn uppistandari
mætti á svæðið og gerði mikla
lukku. Ýmis skemmtiatriði, söngur og leikur voru einnig sem
gaman var að fylgjast með.
Foreldrar sáu um matseldinda
sem var mjög girnileg og þeir
þjónuðu svo börnum sínum til
borðs. Skemmtilegur siður.
Myndin var tekin um það leiti
sem krakkarnir voru að næla
sér í ís í eftirrétt.

Kvöldskóli Kópavogs 40 ára:

Afmælis og vorsýning í Snælandsskóla

Kvöldskóli Kópavogs er 40 ára og verður
afmælishátíð og vorsýning 7. og 8. maí í Snælandsskóla við Furugrund í tilefni afmælisins.
Hátíðin verður formlega sett laugardaginn 7.
maí kl. 13.00 síðan verður opið hús báða dagana
frá kl. 13.00 til 17.00. Á sýningunni er starfsemi
skólans kynnt, meðal annars með því að sýna
afrakstur af vinnu nemenda í verklegum námskeiðum frá liðnum vetri. Ásamt því verður til
sýnis yfirlit yfir starfsemi skólans sl. 40 ár. Auk

Kvennakór Kópavogs
með rokk og rómantík
Kórkonur í Kvennakór Kópavogs eiga að baki skemmtilegan
og annasaman vetur. Í mars fór
kórinn í æfingabúðir austur fyrir
fjall og dvöldu kórkonur þar við
söng og gleði heila helgi.
Hluti kórsins fór á Landsmót
Kvennakóra á Selfossi en þar
hittust yfir 600 konur víðsvegar
að af landinu. Um miðjan júní
leggur Kvennakór Kópavogs svo í
víking og er stefnan tekin á Leeds
Englandi. Þar er starfræktur
vinakór Kvennakórsins sem
kallar sig Good in parts og munu
kórkonur njóta gestrisni breskra
vina meðan á dvölinni stendur.
Kvennakór Kópavogs stendur á
tímamótum. Á næsta ári á kórinn
tíu ára afmæli sem ætlunin er að
halda upp á með veglegum hætti.
Stjórnandi kórsins Julian Hewlett

sem hefur starfað með kórnum
frá stofnun hans árið 2002, fyrst
sem undirleikari en síðustu tvö
ár sem stjórnandi, lætur nú af
störfum. Kvennakór Kópavogs
þakkar Julian fyrir frábær störf og
vináttu í gegnum árin.
Vortónleikar kórsins verða
haldnir þriðjudagskvöldið 17. maí
klukkan 20:00 í Hörðuvallaskóla
í Kópavogi. Á efnisskránni
verða rokkslagarar í bland við
rómantískar ballöður.
Miðaverð er aðeins 1500 krónur
og hægt er að kaupa miða í
forsölu í gegnum netfangið midar.
kveko@gmail.com. Einnig verða
seldir miðar við innganginn.
Ókeypis er fyrir börn yngri en 12
ára. Stjórnandi kórsins er Julian
Hewlett og undirleikari er Helgi
Már Hannesson.

þess þess verður örnámskeið í boði á laugardeginum, baldering kl. 14.00, ræktun ávaxtatrjáa kl.
15.00 og skrautritun kl. 16.00.
Á verklegum námskeiðum í vetur var boðið
upp á að gera upp gömul húsgögn, bókband,
fatasaumur, frístundamálun, hekl, matreiðslunámskeið, prjónanámskeið, silfursmíði, skrautritun,
trésmíði, útskurður og þjóðbúningagerð. Ýmsir
kjörgripir sem nemendur hafa hannað og útfært
undir leiðsögn kennara sinna verða því til sýnis.

KVÖLDSKÓLI KÓPAVOGS 40 ÁRA

"Það geta ekki allir bílar
verið RÉTTIR BÍLAR!"

AFMÆLISHÁTÍÐ OG VORSÝNING 2011
VERÐUR Í SNÆLANDSSKÓLA VIÐ FURUGRUND
LAUGARDAGINN 7. MAÍ
SUNNUDAGINN 8. MAÍ
KL. 13 TIL 17

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar
viðgerðir fyrir sumarið.

AÐ GERA UPP GÖMUL HÚSGÖGN
BÓKBAND
FATASAUMUR
FRÍSTUNDAMÁLUN
HEKL
PRJÓN
SKRAUTRITUN
MATARGERÐ
SILFURSMÍÐI
TRÉSMÍÐI
ÚTSKURÐUR
ÞJÓÐBÚNINGAGERÐ

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.
• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.
11
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Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.is • Vesturvör 24 • 200 Kópavogur

ÖRNÁMSKEIÐ ERU Í BOÐI Á LAUGARDAG:
BALDERING KL. 14:00
RÆKTUN ÁVAXTATRJÁA KL. 15:00
SKRAUTRITUN KL. 16:00

ALLIR ERU VELKOMNIR
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Af einu og öðru
í bæjarmálum

Meirihlutinn í Kópavogi ræðst
að barnafjölskyldum í bænum

Það var ánægjulegt að hlusta
á Guðríði Arnardóttur á bæjarstjórnarfundi þann 26. apríl sl.
Þar óskaði hún eftir þroskuðum
stjórnmálum þar sem að
minnihluti og meirihluti gætu átt
farsælt samstarf bæjarbúum til
hagsbóta. Ég tek undir hvert orð
hennar og vona að aðferðir þessa
meirihluta sem kenndur er við
,,selskap“ verði á þeim nótunum.
Guðríður í sinni ágætu ræðu gat
reyndar ekki sleppt því að ráðast
á persónur frekar en málefni og
sakaði einn bæjarfulltrúann um að
vera með fjölfaldaðann persónuleika. En pólitíkin verður líklega
seint tekin úr pólitískum fulltrúum
og það skil ég mæta vel, enda
samsek.
Á þessum sama fundi gerðist
það að tillaga bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að endurskoða niðurfellingu heimgreiðslna
var samþykkt, að vísu ekki fyrr
en að fulltrúi Kópavogslista tók
undir tillöguna og er henni hér
með hrósað fyrir afstöðu sína.
Þar á undan var minnihlutinn
ásakaður um að hafa ekki komið
með þessar hugmyndir fyrr!
Sem er vægast undarlegur málatilbúnaður og því miður lýsir
úrræðaleysi meirihlutans.
Skrúðganga skátanna og fjölskylduskemmtun var felld niður á
sumardaginn fyrsta. Sem dyggur
aðdáandi skáta og hefða var
ég ósátt við þessa sparnaðartillögu. Boðið var frítt í sund, og
óhjákvæmilegur kostnaður við
það látinn renna annað. Hér hefði
til að mynda mátt greina sparnaðartillögur Sjálfstæðisflokksins
mun betur sem innihéldu virðingu
fyrir hefðum skátanna og gleð-

Við gerð fjárhagsáætlunar
Kópavogs var ákveðið að lækka
heimgreiðslur til foreldra barna
undir tveggja ára aldri úr 35
þúsund krónum í 25 þúsund í
sparnaðarskyni. Bæjarfulltrúar
Sjálfstæðiflokksins höfðu skilning
á þessu í ljósi efnahagsástandsins. Nú hefur meirihlutinn í
Kópavogi hins vegar komið fram
með tillögu um að slá þessar
greiðslur af þann 1. september
nk. Fjórflokka meirihlutinn hikaði
ekki eitt augnablik að ráðast gegn
þessum barnafjölskyldum sem
kannski er sá hópur sem á hvað
erfiðast í atvinnuleysinu.
Notuð var sú afsökun að þetta
væri ekki lögbundið hlutverk
sveitarfélaga og því væri ekki
ástæða til þess að halda þessu
áfram. Af þessu mætti skilja það
sem svo að sveitarfélagið sinnti
einungis verkefnum sem væru
lögbundin. Það er hins vegar
fjarri sanni. Dæmi um verkefni

inni sem
fylgir góðum
skrúðgöngum.
Framundan
eru erfiðar
ákvarðanir í
rekstri bæjarins. Þrátt
fyrir sterkt
fjárstreymi
bæjarsjóðs er Karen E.
skuldastaðan Halldórsdóttir
há og um leið
kreppir að í veski landsmanna
allstaðar. Ljóst er að allir þurfa að
leggjast á eitt til þess að vernda
grunnstoðir bæjarsins í erfiðum
niðurskurði. Aðferðir og verkefnaval verður að vanda. Ég hugsa til
þess með hryllingi að hér verði
teknar upp ömurlegar sparnaðar
aðferðir meirihlutans í Reykjavík.
Þar sem að samstarf við minniluta
í borgarstjórn sem og samstarf
við hagsmunaaðila menntastofnanna var haft að vettugi. Um 60%
útgjalda Kópavogs renna til skóla
og leikskóla. Stærstur er launaliðurinn. Það hefur lengi legið í
loftinu að spara þurfi enn frekar í
skólakerfinu. Vonandi ber okkur
gæfa til þess að horfa til þess, að
í stað tilgangslausra sameininga
sem hafa truflandi áhrif á daglegt
líf barnanna að þá munum við
renna augum í aðrar áttir. Fjárfesting í menntun barnanna okkar
er eitthvað sem við getum þó öll
verið sammála um að er eitt af
mikilvægastu framtíðarverkefnum
okkar allra.
Karen E. Halldórsdóttir
varabæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins.

Aðalsafnaðarfundur
Kársnessóknar 2011
Aðalsafnaðarfundur Kársnessóknar verður
sunnudaginn 15. maí 2011. Fundurinn hefst
klukkan 12.00 í safnaðarheimilinu Borgum.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

sem ekki eru lögbundin og kosta
bæinn hundruð milljóna eru
rekstur strætó, rekstur sundlauganna, safnarekstur, rekstur náttúrufræðistofu og svo mætti lengi
telja. Meirihlutinn kaus hins vegar
að bera niður hjá fjölskyldum
yngstu íbúa bæjarins.
Heimgreiðslurnar voru á sínum
tíma hugsaðar til þess að fjölga
úrræðum fyrir foreldra í ljósi
þess að takamarkað pláss er hjá
dagmæðrum og á dagheimilum
fyrir börn undir tveggja ára aldri.
Þetta hefur ekki breyst nema
síður sé. Of fáir dagforeldrar eru
starfandi í Kópavogi og biðlistar á
leiksskóla hafa verið að lengjast.
Heimgreiðslurnar gefa fólki kleift
að leita í önnur úrræði. Foreldrar
300 barna hafa verið að fá þessar greiðslur og því ljóst að þessar breytingar koma sér illa fyrir
marga.
Á síðasta bæjarstjórnarfundi
mótmæltu fulltrúar Sjálfstæðis-

flokksins þessari ráðstöfun
harðlega og
töldu ljóst
að fara mætti
a ðra r le iðir
sem
ekki
bitnuðu með
sama hætti
á þessum
fjölskyldum. Ármann Kr.
Bæjarstjórnin Ólafsson
samþykkti því
að vísa málinu
aftur inn í bæjarráð til frekari
skoðunar. Það gefur fyrirheit um
að meirihlutinn hafi séð að sér
sem vonandi leiðir þess að önnur
og sanngjarnari lausn fáist í málið
sem allir geta verið sáttir við.
Ármann Kr. Ólafsson
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

Byr og félag eldri borgara í
Kópavogi endurýja samstarfið
Byr og félag eldri borgara í Kópavogi
endurnýjuðu samstarfssamning sín á milli.
Með samningnum mun Byr styrkja áfram það
mikilvæga starf sem fer fram hjá félaginu.
Samningurinn er til tveggja ára en Byr hefur
styrkt félagið um árabil. Samkvæmt samningnum
getur félagið til dæmis leitað til Byrs þegar halda
á kynningar- og fræðslufundi um fjármál, einnig
mun Byr sjá um innheimtu félagsgjalda fyrir eldri
borgara í Kópavogi.
Byr er virkur þátttakandi í íslensku samfélagi
og leggur áherslu á að styrkja góð og uppbyggileg
verkefni. Það er með mikilli ánægju sem Byr kemur
áfram að starfi eldri borgara í Kópavogi. Þess má
geta að Byr er einnig í samstarfi við félag eldri
borgara í Hafnafirði og Garðabæ.

Gengið frá samstarfi eldri borgara við BYR
milli Kristjönu Guðmundsdóttur frá FEBK og
Guðrúnar Gísladóttur, útibússtjóra BYRS í
Kópavogi.

FATASKÁPAR!
• Margar viðartegundir og litir • Mikið úrval á lager - skammur afgreiðslufrestur
• Rennihurðir smíðaðar eftir máli • Íslensk framleiðsla á góðu verði!
Allar nánari upplýsingar í síma 535 4300

Sóknarnefnd Kársnessóknar

0

maggi@12og3.is 174.129

1935-201

Smiðjuvegur 9 • 200 Kópavogur • Sími 535 4300 • Fax 535 4301
Netfang axis@axis.is • Heimasíða www.axis
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Bílamarkaðurinn er eitt elsta
fyrirtækið við Smiðjuveginn
Bílamarkaðurinn á Smiðjuvegi 46e, gul gata er eitt elsta
fyrirtækið sem starfar á þessu
mikla starfssvæði fjölmargra
þjónustu- og iðnaðarfyrirtækja.
Eigandinn, Sigurður Jóhann
Lovdal, keypti fyrirtækið fyrir
um ári síðan en hann segir að
stofnandi þess, Ólafur Magnússon hafi byrjað starfsemi
bílasölunnar á Grettisgötu
12 – 18 árið 1974 en árið 1989
flytur fyrirtækið í Kópavoginn
og var þá eitt örfárra fyrirtækja
á þeim stað sem það starfar í
dag þar sem nú úir og grúir af
fyrirtækjum.
,,Bílasalan er mikið að glæðast
hjá okkur á Bílamarkaðnum, það
sýnir kannski best fjöldi bíla á
bílastæðinu. Síðustu ár voru
þetta kannski 25 til 26 bílar en
nú komast færri að en vilja. Það
er líka að færast mikill stöðugleiki í verð notaðra bíla, mikið af
lifna yfir þessu nú. Margir þeir
sem komu og versluðu við Ólaf
Magnússon meðan hann rak
Bílamarkaðinn koma hér enn,
halda tryggð við bílasöluna þótt
eigendaskipti hafi orðið. Margir
koma og yngja upp sér hjá
bílaeignina á tveggja ára fresti,
koma þá með fjögurra ára bíl og
kaupa nýrri bíl, tveggja ára. Það
er kominn skriður á bílasamninga

Bílamarkaðurinn fyrr á árum. Sjá má marga nýlega bíla sem eru nú
verulega að eldast á götunum.

Sigurður Jóhann Lovdal, eigandi Bílamarkaðarins.

að nýju, t.d. hjá Lýsingu, vextir
eru nú hagstæðari en það koma
einnig hingað viðskiptavinir sem
staðgreiða bíla í beinhörðum
peningum. Þessir aðilar hafa
kannski skaðast af viðskiptum
við bankana í efnahagskreppunni
treysta ekki bönkunum, liggja
heima með peningana.”
Sigurður Jóhann segir að mest
sé selt af bifreiðum í verðflokknum 300 þúsund krónur og allt
upp 1.500 þúsund krónur og fyrir

versla mikið við okkur og einnig
starfsmenn þeirra. Hollusta
Kópavogsbúa við bílasöluna er
okkur hvatning til að veita enn
betri þjónustu,” segir Sigurður
Jóhann Lovdal.

er alveg óskilanleg og verður
þess valdandi að við hrekjumst
á brott. Bílamarkaðurinn er elsta
fyrirtækið við Smiðjuveg og eina
almenna bílasalan í Kópavogi.
Fyrirtækin hér í hverfinu

fyrir greiðslu í efri mörkunum sé
hægt að fá miðlungsstærð af 4 ára
bíl, t.d. Toyotu.
Sigurður Jóhann segist undrandi á þeim fyrirætlunum bæjaryfirvalda að leggja veg gegnum
Smiðjuveginn því afar vandséð er
hver eigi að nota þann veg. ,,Hún
nýtist alla vega ekki borgurunum
og er dýr framkvæmd vegna kostnaðar vegna sprenginga, og skilar
engu. Skipulagsnefnd setti hér
fyrir neðan göngustíg, sem er gott
og blessað, en þessi gatnagerð

www.borgarblod.is

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

ÞÚ GÆT
IR UNN
IÐ

200 LÍT
RA
A
F ELDSN
E

YTI

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A - 11 - 1 0 3 5

Einn heppinn viðskiptavinur
dreginn út vikulega í maí.
Nánar á adalskodun.is.

Þarft þú að láta skoða bílinn þinn? Á meðan skoðunin fer
fram getur þú látið fara vel um þig í biðstofunni, fengið þér
kaffisopa og gluggað í tímarit.
Við hvetjum þig til að koma tímanlega með bílinn í skoðun
Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 16 ár
Reykjavík

Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur

Skemmuvegi 6
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær

Holtsgötu 52
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

Opið kl. 8–17

www.adalskodun.is
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Áfram HK!
Leikir í 1. deild karla hefjast
um miðjan mánuðinn en HK
leikur sinn fyrsta leik gegn Akranesi á Kópavogsvelli 13. maí og
síðan við Leikni uppi í Breiðholtinu 19. maí.
HK ætlar sér að sjálfsögðu að
fara upp um deild en sterkustu
liðin í ár eru auk HK líklega
Skagamenn, Selfoss og KA. En það
skemmtilega við knattspyrnuna

er að erfitt er um slíkt að spá.
Konurnar í HK/Víkingi ætla sér
einnig að komast í úrslitakeppni
1. deildar en leikið er fyrst í
tveimur riðlum og síðan úrslitakeppni fjögurra liða. Það væri
gaman að sjá HK-liðin í efstu deild
að nýju, og því þurfa þau öflugan
stuðning á vellinum sumar.
Áfram HK!

Sumarið er
komið!
Það er alltaf tilhlökkun þegar fótboltinn byrjar að rúlla á vorin. Mikið
starf er búið að vera allan veturinn
að undirbúa leiktíðina. Spennan
vex dag frá degi, yfir því hvernig
meistaraflokkarnir okkar koma
undan vetri. Stjórnarfólk hefur frá
því síðasta haust unnið hörðum
höndum að fjáröflunum, skipulagi
og öllu sem fylgir því að gera út
keppnislið með það að markmiði
að öll umgjörðin utan um liðin verði
einsog best verður á kosið. Töluverðar breytingar eru á báðum leikmannahópum, karla og kvenna hjá
HK, einsog gerist og gengur. Hátt
hlutfall af uppöldum leikmönnum
er í báðum liðum og ungir leikmenn
munu stíga sín fyrstu skref með
flokkunum í sumar.
Vonir mínar eru til þess að
kvennaliðið verði í baráttu um
að komast í úrvalsdeild. Sumarið
hjá strákunum verður spennandi,
deildin verður mjög jöfn og mörg lið
sem gera atlögu að þessum tveimur
sætum sem gefa úrvalsdeildar
sæti á næstu ári. Bæði liðin okkar
eru ung, fullt af hæfileikaríkum
leikmönnum sem hafa allt til þess
að geta blandað sér í baráttuna í
sumar. Nú er að sjá hvernig öll sú
vinna sem leikmenn og þjálfara
hafa lagt á sig vetur skilar sér. Það
er markmið félagsins að meistaraflokkar félagsins spili meðal þeirra bestu, vonandi tekst liðum það
markmið í sumar með baráttu,vilja
og leikgleði. Á næstu vikum munu
öll yngri lið okkar koma út úr húsunum og líf og fjör færast yfir svæðin

HK-liðið í 1. deild karla 2011. Þjálfari er Tómas Ingi Tómasson sem tók við liðinu fyrir mótið í fyrra.
Árangur liðsins var undir væntingum stuðningsmanna liðsins en þess ber að gæta að miklar breytingar urðu á liðinu eftir að það féll úr PEPSI-deildinni 2009. Margir spá liðinu velgengni í sumar, en
baráttan um að komast upp í efstu deild verður hörð, enda keppnin í 1. deild alltaf að verða jafnari.

Sigurjón Sigurðsson.

okkar Fagralund og Kórinn. Það
verður gaman að fylgjast með flokkunum, öllum þeim fjölda foreldra
sem taka þátt í því starfi og leggja
mikla vinnu á sig til að liðsmenn
geti tekið þátt í skemmtilegum
fótboltamótum út allt land yfir
sumarið. Það að barnið manns stundi íþróttir er ákvörðun um ákveðin
lífstíl sem krefst þess að við leggjum öll okkar á vogarskálarnar til
þess að skapa það umhverfi sem við
viljum að börnin okkar alist upp við
í íþróttastarfi.
Það er mjög ánægjulegt að sjá
hvað fólk leggur mikið á sig við
starfið og hefur valið að barnið sitt
verði HK-ingur eða öfugt að barnið
hefur valið að við foreldrar verðum
HK-ingar. Ég óska öllum HK-ingum
velfarnaðir innan vallar sem utan í
sumar.
Sigurjón Sigurðsson
formaður HK

Stelpurnar sem halda uppi heiðri HK/Víkings, í sumar í 1. deild kvenna. Þjálfari er Sigurður Víðisson.
Liðið hefur eflst frá fyrra ári ef eitthvað er og er til alls líklegt í sumar. Leikið er í tveimur riðlum í
1. deild kvenna.

Sími 575 4000 I byr@byr.is I www.byr.is
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,,Mikilvægasta verkefni ráðsins er
að standa vörð um réttindi bæjarbúa”
segir Erla Karlsdóttir, formaður Jafnréttis- og
mannréttindaráðs Kópavogsbæjar
Í lok síðasta kjörtímabils
bæjarstjórnar Kópavogs varð til
ný jafnréttisáætlun sem er í dag
lögboðið hjá sveitarfélögum.
Jafnréttisáætlun Kópavogsbæjar
fylgir aðgerðaráætlun sem fylgt
verður eftir og ekki verður lagt
í vinnu við gerð nýrrar áætlunar þrátt fyrir nýjan meirihluta
í bæjarstjórn Kópavogs, enda
áætlunin góð og markandi áætlun sem gott er að starfa eftir.
Eftir uppstokkun og einföldun í
nefndakerfi Kópavogsbæjar varð
m.a. til jafnréttis- og mannréttindaráð. Erla Karlsdóttir, formaður
Jafnréttis- og mannréttindaráðs
Kópavogsbæjar, sem kemur
úr frá Næst-besta flokknum,
var spurð hvort breyting hefði
orðið á starfinu og hver væru
verkefni nefndarinnar eftir þessar
breytingar.
,,Ný nefnd heldur áfram þeim
verkefnum sem tengjast jafnréttismálum. Fyrir um ári síðan var
ný jafnréttisáætlun virkjuð hjá
bænum og hlutverk nefndarinnar
er m.a. eftirfylgni við áætlunina.
Við það að nefndin breyttist í
Jafnréttinda- og mannréttindaráð
verður sú breyting á að málaflokk-urinn stækkar og verkefnum
hennar fjölgar. Því er það ekki
einungis hlutverk nefndarinnar
að standa vörð um jafnrétti kynjanna heldur jafnræði almennt, að
mannréttindi bæjarbúa séu virt
í hvívetna. Eitt af því sem nefndin er að vinna í þessa dagana
er að kalla eftir tilnefningum til
árlegrar Jafnréttisviðurkenningar, en frestur til að senda inn
tilnefningar er til 1. júní nk.”

Eitt fyrsta verkefnið var
aðgerðaráætlun gegn
einelti
Af hverju er hnýtt aftan við nafnið mannréttindaráð? Eru mörg
dæmi til þess að mannréttindi sem
fótum troðin í Kópavogi? Hverjir
eru möguleikar nefndarinnar til
þess að hafa áhrif eða hafa bein
afskipti af mannréttindabrotum,
eigi þau sér stað?
,,Við vonum auðvitað að
mannréttindi séu ávallt virt en
því miður er það svo að alls
staðar geta leynst ýmiskonar
brot á réttindum okkar. Því er
ánægjulegt að nýr meirihluti
ákvað að gefa málaflokkinum
meira vægi með því að setja
mannréttindamál undir sér
nefnd sem gerir það vonandi að
verkum að þessi mál gleymast
ekki. Mikilvægasta verkefni ráðsins er að standa vörð um réttindi bæjarbúa til þess að lifa
átakalítið í okkar eigin samfélagi.
Þau mál sem tengjast nefndinni
geta verið margs konar, til dæmis
eineltismál innan stofnana bæjarins og eitt af fyrstu verkefnum
nýrrar nefndar verður að útbúa
og virkja aðgerðaráætlun gegn
einelti. Einnig stefnum við að því
að hefja fljótlega átaksverkefni í
baráttunni við einelti sem mun
miða að því að minna okkur á að
einelti er ekki einkamál þolendanna og einskorðast heldur ekki
við börn.”
Er oft sóst eftir áliti sérfræðinga
í störfum nefndarinnar? Í hvaða
tilfellum og þá til hvers konar sérfræðinga er leitað?
,,Þegar kemur að verkefnum
okkar nefndar, sem og annarra,
er mikilvægt að muna að við
getum ekki verið sérfræðingar
í öllum málum. Við viljum að
bæjarbúar geti treyst því að við
vinnum verkefnin okkar vel og

því leitum við álits sérfræðinga
utan nefndarinnar sé þess þörf.”
Munu störf nefndarinnar
að einhverju leiti markast af
efnahagskreppunni og auknu
atvinnuleysi í Kópvogi? Er líklegt
að fólk úr þeim hópi sæki frekar til nefndarinnar en aðrir
þjóðfélagshópar?
,,Þegar harðnar í ári og þegar
fjölgar á atvinnuleysisskrá

þá vitum við að margir eiga
í erfiðleikum en við vonum að
enginn muni nýta sér það og
að réttindi fólks verði virt. Eitt
mikilvægasta starf okkar er að
fyrirbyggja það að við fáum
mál til okkar með því að halda
öllum í samfélaginu upplýstum
um réttindi sín og skyldur,”
segir Erla Karlsdóttir, formaður
Jafnréttis og mannréttindaráðs
Kópavogsbæjar.

Fundur í jafnréttis- og mannréttindaráði Kópavogsbæjar. Í nefndinni
eiga sæti frá meirihlutaflokkkunum í bæjarstjórn þau Erla Karlsdóttir
sem er formaður, Lára Jóna Þorsteinsdóttir og Þorsteinn Ingimarsson.
Af hálfu minnihlutaflokkanna eru það Hjördís Ýr Johnson og Janus
Guðmundsson. Á myndinni er einnig starfsmaður nefndarinnar.

SUMARNÁMSKEIÐ

Í FAGRALUNDI & KÓRNUM

KOMDU AÐ
LEIKA Í SUMAR!

SUMARNÁMSKEIÐ HK 2011
Í sumar mun HK að vanda bjóða upp á fjölbreytt og vönduð námskeið fyrir börn og unglinga
á aldrinum 5-15 ára. HK reynir eftir fremsta megni að ná til sem flestra barna og þetta sumarið
er engin undantekning. Að vanda verður boðið upp á knattspyrnuskóla, handboltaskóla,
leikjanámskeiðið Íþróttir og útilíf, krakkablak og taekwondonámskeið. Allir umsjónarmenn
sumarnámskeiða HK eru fagmenntaðir á sviði uppeldis-, íþrótta- eða heilsufræða og hafa
reynslu af skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi barna.
Íþróttir og Útilíf HK

Skemmtilegt sumar fyrir 6-10 ára
(fædd 2001 – 2005)
Boðið er upp á vikunámskeið í Kórnum og
Fagralundi. Námskeiðin eru haldin bæði
fyrir og eftir hádegi og getur því hentað vel
þeim börnum sem eru á öðrum
námskeiðum fyrir eða eftir hádegi.

Krakkablak HK

Skemmtilegt sumar fyrir 6-12 ára
Krakkablak er hinn fullkomni blakleikur fyrir 6
til 12 ára krakka. Krakkablak felur í sér meiri
virkni hjá börnunum og allir fá að vera með
í leik sem tekur mið af hreyfifærni leikmanna
og þróun í getu. Því skiptir engu máli hvort
þátttakandi er nýbyrjaður að æfa eða hefur
æft, því allir geta spilað krakkablak.

Knattspyrnuskóli HK

Handboltaskóli HK

Taekwondo námskeið HK

Skráningaleiðir

Skemmtilegt sumar fyrir 5-13 ára
HK verður með knattspyrnuskóla fyrir börn á
aldrinum 5-13 ára frá kl. 9:00-12:00
Markmið knattspyrnuskóla HK:
Að kynna helstu reglur og grunnþætti
knattspyrnunnar og að þátttakendur kynnist
knattspyrnunni á jákvæðan og skemmtilegan
hátt. Lögð er áhersla á persónulega þjálfun
og að hver þjálfari sé ekki með of mörg
börn í hópi.

Námskeiðið er fyrir börn á
aldrinum 5-12 ára.
Taekwondo er kóresk bardaga- og sjálfsvarnaríþrótt. Hún er þróuð frá gamalli
hernaðarlist Kóreamanna og byggist fyrst
og fremst á sjálfsvörn þar sem fæturnir spila
aðalhlutverkið. Í taekwondo eflist styrkur,
snerpa og liðleiki til muna hjá nemendum auk
þess sem þeir öðlast aukið sjálfstraust,
sjálfsstjórn og einbeitingu.

Skemmtilegt sumar fyrir 5-13 ára
HK verður með handboltaskóla fyrir börn á
aldrinum 5-13 ára. Handboltaskólinn er fyrir
byrjendur sem lengra komna. Á námskeiðinu
verður börnunum skipt niður eftir aldri og með
því er komið til móts við þarfir hvers og eins
þátttakanda.
Markmið handboltaskólans
Þátttakendur á námskeiðinu kynnast handboltanum á skemmtilegan hátt þar sem helstu
grunnþættir handboltans eru kynntir og fleira.

HK býður upp á mjög auðveldar og
skilvirkar skráningaleiðir á sumarnámskeið
félagsins þetta sumarið. Hægt er að skrá
sig á heimasíðu félagsins www.hk.is og á
netfanginu namskeid@hk.is.

Nánari upplýsingar er að
finna á heimasíðu HK,
www.hk.is.
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MENNTASKÓLINN
Í KÓPAVOGI

Nám sem nýtist þér!
Skrifstofubraut I

Er tveggja anna hagnýt braut þar sem höfuðáhersla er lögð á
viðskipta- og samskiptagreinar.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 24. ágúst
Brautin er einnig kennd í fjarnámi – sjá mk.is

50 + Hagnýtt nám

50 + Hagnýtt nám fyrir þá sem komnir eru
yfir fimmtugt, vilja styrkja sig í lífi og starfi
eða taka að sér ný verkefni.
Kennslutími: kl. 15:15 til 18:00,
fjóra daga í viku. Kennsla hefst 12. september.

Kennarar Myndlistarskóla Kópavogs undirbúa vorsýninguna.

Vorsýning Myndlistarskóla
Kópavogs verður í húsnæði
skólans Smiðjuvegi 74, Gul gata,
laugardaginn 7. maí kl 14:0017:00, sunnudaginn 8. maí kl.
14:00-18:00 og mánudaginn 9.
maí kl. 14:00-17:00.
Myndlistarskólinn lýkur 23.
starfsári sínu með veglegri

sýningu á verkum allra nemenda
skólans frá vorönninni. Á sýningunni verða fjölbreytt verk allt frá
byrjendaverkum til verka nemenda, sem vinna sjálfstætt. Verkin
eru teikningar, módelteikningar,
leirverk, pappamassaverk, vatnslita- og olíumyndir.

GETA
PABBAR
EKKI
GRÁTIÐ?
með fjárhagsáhyggjur

Skrifstofubraut II - rekstrarfulltrúi

Tveggja anna framhaldsnám á skrifstofubraut Menntaskólans í Kópavogi.
Mikil áhersla er lögð á tölvunám, viðskipta- og samskiptagreinar.
Inntökuskilyrði: Krafist er þekkingar í ensku, bókfærslu og tölvunotkun.
Þeir nemendur sem lokið hafa námi af skrifstofubraut Menntaskólans í Kópavogi
ganga fyrir um skólavist.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 24. ágúst

Hagnýtt viðskipta- og fjármálagreinanám
Spennandi námsleið sérsniðin að vinnutíma
fólks í fjármálafyrirtækjum. Áhersla lögð á
hagnýtaviðskiptatengdar námsgreinar.
Fjarnám, 3 annir. Kennt í lotum.
Fyrri lotan hefst 3ja september.

Hjálparsími Rauða krossins 1717 er opinn öllum - líka körlum.

Office Skills Programme
for Foreign Students

Office Skills Programme for students, over the age of 20, not having Icelandic as their
mother tongue. The courses are taught both in basic Icelandic and English.
Time: Mondays, Tuesdays and Wednesdays from 17:30 to 20:30. See mk.is
Upplýsingar veitir Inga Karlsdóttir fagstjóri hagnýtra viðskipta- og fjármálagreina í
síma 594 4000/8244114 eða í inga.karlsdottir@mk.is

Notaðir bílar á
frábæru verði!

PORSCHE Cayenne turbo s.
Árgerð 2007, ekinn 33 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 10.900.000.
Rnr. 102017. skoða ýmis skipti

SUBARU Legacy sedan.
Árgerð 2007, ekinn 77 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.450. Þ. TILBOÐ 1.990. Þ.STG.
Rnr. 101446.

sími:5671800

HONDA Cr-v stw 4wd advance 147 h.ö.
Árgerð 1999, ekinn 98 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 790.000.
Rnr.102268.

www.bbv.is

Smiðjuvegur 46e gul gata
200 Kópavogi
Sími 567 1800
www.bilamarkadurinn.is

SUBARU Justy S.
Árgerð 2008, ekinn 79 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.190. Þ. TILBOÐ 990. Þ.STG.
Rnr. 220870.

Barna- og unglingastarf GKG:
Vetraræfingum barna- og
unglinga í GKG lauk formlega
um seinustu helgi með seinustu
umferðunum í púttmótaröð sem
haldin hefur verið annan hvern
laugardag í Kórnum. Um það bil
100 krakkar frá 7-18 ára hafa æft
golf í Kórnum frá því í nóvember
en samhliða því hafa verið haldin púttmót sem vakið hafa mikla
lukku og þátttaka verið frábær,
sérstaklega hjá yngri flokkunum.
Um helgina var haldið sérstakt
Páskaeggjapúttmót og gaf Sælgætisgerðin Góa páskaegg í
verðlaun. Um leið lauk púttmótaröðinni en alls voru leiknir
10 hringir í vetur, og töldu 6 bestu
skorin í hverjum flokki.
Að mótinu loknu var verðlaunaafhending í golfskála GKG og var
þá kynnt vor og sumarstarfið, en
æfingar halda áfram með óbreyttu
sniði þangað til skólum lýkur, en
6. júní tekur við sumaræfingatafla
og þurfa GKG-krakkar að skrá sig á
æfingarnar á heimasíðu GKG.
Eftirfarandi urðu sigurvegarar
á Páskaeggjamótinu laugardaginn
30. apríl:
12 ára og yngri stelpur,
Herdís Hanna Yngvadóttir
12 ára og yngri strákar,
Sólon Baldvin Baldvinsson
13 - 15 ára stúlkur,
Elísabet Ágústsdóttir
13 - 15 ára strákar,
Andri Lórenzson
16 - 18 ára piltar,
Aron Snær Júlíusson
16 - 18 ára stúlkur,
Særós Eva Óskarsdóttir

Púttmótaröðinni lokið og
sumaræfingataflan kynnt

Þessar stelpur urðu í þremur efstu sætunum í Púttmótaröð barna
og unglinga GKG, 13 - 15 ára stúlkur. Sigurvegari varð Borg Dóra
Benediktsdóttir, í 2. sæti Elísabet Ágústsdóttir og í 3. sæti Freydís
Eiríksdóttir.

Í Púttmótaröð Barna og unglinga
GKG vorönn 2011 urður eftirtaldir
sigurvegarar:
12 ára og yngri stelpur,
Hulda Clara Gestsdóttir
12 ára og yngri strákar,
Róbert Þrastarson

Kvennadeild hestamannafélagsins Gusts er með
árlegt kökuhlaðborð í Glaðheimum sunnudaginn
8. maí nk., en þetta er jafnframt er aðalfjáröflun
kvennadeildarinnar. Þarna má fá kökur í öllum
gerður og stærðum, allt upp í gríðarlega girnilegar
hnallþórur, sem alla dreymur auðvitað um, leynt
og ljóst!
Þemað í þessum degi hefur alltaf verið æskan og
hestar. Dagur þessi hefur alla jafnan verið haldinn
á sumardaginn fyrsta, en þar sem hann bar uppá
skírdag í ár þá var ákveðið að vera með kökudaginn
8. maí. Alltaf hefur verið tengt þessum degi einhvert
æskulýðsstarf og oftar en ekki æskulýðsmót þar
sem unga fólkið hefur keppt í töltkeppni. Í ár var
hinnsvegar ákveðið að sýna afrakstur æfinga yngstu
kynslóðar hestamanna í Gusti og munu þeir sýna
listir sýnar á heila tímanum það er kl 14:00 15:00 og
16:00. Milli sýninga munu hestamenn í Gusti bjóða
ungum Kópavogsbúum að bregða sér á bak og er
boðið að teyma undir þeim sem þess óska og eru
óvanir hestum. Sannarlega er hægt að hvetja Kópavogsbúa og gesti þeirra til að koma og kaupa kökur,
en ekki síður að njóta samveru við hesta og menn.

13 - 15 ára stúlkur,
Borg Dóra Benediktsdóttir
13 - 15 ára strákar,
Kristófer Orri Þórðarson
16 - 18 ára piltar,
Daníel Hilmarsson
16 - 18 ára stúlkur,
Helena K. Brynjólfsdóttir

Auðunn Jónsson, Kraftlyftingadeild Breiðabliks, hefur
verið útnefndur af Landsliðsnefnd Kraftlyftingasambands
Íslands til þess að keppa fyrir
hönd Íslands á Evrópumótinu í
kraftlyftingum 2011 sem fram
fer í tékknesku borginni Pilzen
daganna 3. - 7. maí nk.
Æfingar Auðuns hafa gengið
mjög vel að undanförnu og á
góðum degi mun hann blanda
sér slaginn um Evrópumeistaratitilinn í yfirþungavigt (120 +
kg. þyngdarflokkur) sem og um
silfur- eða bronsverðlaun. Þá ætti
Auðunn að geta sigrað í keppni
um gullið í réttstöðulyftu á þessu
stærsta kraftlyftingamóti Evrópu
ár hvert.

Kópavogsmótið í
bekkpressu
Kraftlyftingadeild Breiðabliks
heldur 3. Kópavogsmótið í bekkpressu laugardaginn 18. júní
nk., í íþrótthúsnæði Breiðabliks.
Kópavogsmótið í bekkpressu
2011 verður glæsilegasta kraftlyftingamót sem haldið hefur
verið og hafa þegar margir af
bestu bekkpressuíþróttamönnum Íslands sýnt áhuga á því að
keppa á þessu nú hefðbundna
stórmóti löglegra íslenskra kraftlyftinga. Nýlega gekk Fannar Gauti
Dagbjartsson sem er einn besti
bekkpressuíþróttmaður landsins
í raðir félagsmanna kraftlyftingadeildar Breiðabliks en hann
pressar 250 kg. í bekkpressu.

Síungir 1961 og 1977 árgangar
sigurvegarar á Árgangamótinu
Aðrir í undirbúningsnefndinni
voru Guðmundur Sverrisson, Ívar
Sigurjónsson og Andrés Pétursson. Sigrún Óskarsdóttir sá um
að rukka inn mótsgjaldið með
ákveðni en af stakri lipurð!

Kláraðu
leiKinn!

Frá þrauta og leikjadegi Gusts sem var haldinn 21.
apríl sl. Þessi glaðhlakkalegi grímuklæddi knapi
mun ásamt öðrum krökkum gegnir lykilhlutverki í
sýningunni á kökudeginum næsta sunnudag.

NM í áhaldafimleikum unglinga
fór fram í Versölum

Glæsilega útfærðar æfingar
sáust víða í salnum á ýmsum
áhöldum. Hér sýnir sænsk stúlka
snilli sína.

Blikinn Auðunn Jónsson keppir
á Evrópumótinu í kraftlyftingum

Auðunn Jónsson, lengst til vinstri á verðlaunapalli. Með honum eru
María E. Guðsteinsdóttir frá Ármanni og Vigfús Kröyer frá kraftlyftingadeild Breiðabliks, aðstoðarmaður og þjálfari Auðuns. Þau taka
þátt í Evrópumeistararmótinu 2011 í Pilzen í Tékklandi.

Gustarar með kökuhlaðborð og
sýningu yngstu kynslóðarinnar

Fimleikafélagið Gerpla var
framkvæmdaaðili Norðurlandamóts í áhaldafimleikum
unglinga sem fram fór í Versölum
um sl. helgi. Full lið frá öllum
Norðurlöndunum tóku þátt.
Keppt var í liðakeppni og
fjölþraut einstaklinga, í gólfæfingum karla, bogahesti og hringjum,
í keppni á stökki og tvíslá kvenna,
í stökki, tvíslá og svifrá karla, á
slá og gólfæfingum kvenna. Fimm
keppendur skipuðu hvert landslið.
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Árgangamót Breiðabliks 2011
fór fram með pompi og pragt fyrr
í vetur þegar þjóðin stóð í þeirri
trú að það væri að koma vor. Það
kemur, en tók greinilega fyrstu
ferð sem fellur niður!
Eftir harða baráttu sátu 1961
árgangurinn (eldri flokkur) og 1977
árgangurinn uppi sem sigurvegarar. Keppnisliðin voru 13 að þessu
sinni og keppendur rétt rúmlega
100. Mikil stemmning var á mótinu
sem fór fram undir öruggri stjórn
Sigurðar Thorarensen mótsstjóra.
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