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Traust og persónuleg þjónusta

Traust og persónuleg þjónusta

& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

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

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Aug lýs inga gerð er með ýms um hætti og oft ekk ert til spar að til að ná at hygli al menn ings. Gerð sjón
varps aug lýs inga er eðli máls ins sam kvæmt dýr ari og stund um vald ir stað ir sem öðru jöfnu þjóna öðru 
hlut verki. Sagafilm setti ný lega upp gos hver í sund inu milli Sal ar ins og Bóka safns Kópa vogs þar sem tek
in var upp hluti aug lýs ing ar fyr ir Sím ann. HREINT

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

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

- Kópavogsdagar
- bls. 6

- Viðtal við
Ármann Kr. 

Ólafsson
- bls. 4

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig

LAUGAVEGI •  KRINGLUNNI  •  SMÁRATORGI  •  LÁGMÚLA  •  AKUREYRI  •  SELFOSSI •  REYKJANESBÆ

náttúrulega

Gjósandi hver við Sal inn og Bóka safn Kópa vogs!



Breytt bíla geymsla 
við Ara kór 9

Á fundi skipu lags nefnd ar Kópa
vogs 26. apr íl sl. var tek ið fyr ir 
er indi um breytt deiliskipu lag 
að Ara kór 9 frá lóð ar hafa. Ósk
að er eft ir að bíl geymsla í fyr ir
hug uðu húsi verði í norð aust ur 
hluta húss ins sbr. upp drætti ABS 
teikni stofu. Skipu lags nefnd sam
þykkti 17. Jan ú ar sl. að kynna 
fram lagða til lögu fyr ir lóð ar höf
um Ara kórs 6, 7, 8, Auðnu kór 10 
og Álma kór 17, 19 og 23. Kynn ing
ar tíma lauk 16. apr íl 2012. At huga
semd ir bár ust frá Anný Berg lindi 
Thorsten sen og Hall dóri Ás grími 
El vars syni lóð ar höf um Ara kórs 
8 sam kvæmt bréfi 14. apr íl 2012. 
Af greiðslu var frestað og skipu
lags nefnd óskaði eft ir um sögn 
Skipu lags og bygg ing ar deild ar 
um mál ið.

Há marks hæð 
út veggja að Þorra söl
um 37 sam þykkt

Skipu lags nefnd tók fyr ir er indi 
Júl í us ar Sig ur jóns son ar, lóð ar
hafa Þorra sala 37, dags. 7. jan ú
ar 2012 þar sem ósk að er breyt
inga á skil mál um lóð ar inn ar hvað 
varð ar há marks hæð út veggja. 
Upp drætt ir Vil hjálms Hjálm ars
son ar, arki tekts fylgdu er ind
inu.  Skipu lags nefnd sam þykkti 
17. jan ú ar sl. með til vís an í 43. 
gr. skipu lags laga nr. 123/2010 að 
kynna fram lagða til lögu fyr ir lóð
ar höf um Þorra sala 4, 6, 8, 10, 35 
og Þrúð sala 14, 16 og 18 en kynn
ing ar tíma lauk 26. mars sl. Eng
ar at huga semd ir eða ábend ing ar 
bár ust. Er ind ið var sam þykkt.

Breytt ar for send ur 
við veit ingu Jafn
rétt is við ur kenn ing ar 
Kópa vogs

Jafn rétt is og mann réttinda ráð 
hef ur ákveð ið að við veit ingu jafn
rétt is við ur kenn ing ar 2012 skuli 
einnig þeir koma til greina sem 
unn ið hafa að mann rétt inda mál
um. Við ur kenn ing in mun fram
veg is ver ið veitt þeim sem hef ur 
að mati ráðs ins stað ið sig best 
und an geng in ár við að vinna að 
fram gangi jafn rétt is og mann rétt
inda mála í Kópa vogi. Jafn rétt is
ráð gjafa var falið að aug lýsa eft ir 
til nefn ing um til við ur kenn ing ar
inn ar.

Breytt deiliskipu lag á 
Kópa vogs túni

Skipu lags nefnd hef ur sam
þykkt að aug lýsa breytt skipu lag 
á svæð inu Kópa vogs tún  Kópa
vogs gerði. Lögð var fram til laga 
Skipu lag og bygg ing ar deild ar 
Kópa vogs að breyttu deiliskipu
lagi á Kópa vogs túni. Nán ar til 
tek ið af markast deiliskipu lags
svæð ið af fjöl býl is hús inu við 
Kópa vogs tún 8 til norð vest urs, 
Kópa vogs túni 3, 5 og 7 til norð
aust urs, úti vist ar svæði til aust urs 
og Kópa vogi til suð urs. Í breyt
ing unni felst m.a. að sam kvæmt 
gild andi deiliskipu lagi fyr ir Kópa
vogs gerði 1, 3, 5 og 9 er gert ráð 
fyr ir 53 íbúð um í þrem ur fjöl býl
is hús um. Í til lög unni eru þess ir 
bygg ing ar reit ir felld ir út og í stað 
þeirra koma nýir bygg ing ar reit ir 
á tveim ur lóð um fyr ir Kópa vogs
gerði 13 og 57. Út mörk mann

virk is hæf ing ar stöðv ar inn ar, 
Kópa vogs gerði 11, helst óbreytt.  
Að Kópa vogs gerði 13 og 57 
verða 36 íbúð ir. Mið að við fyrri 
bygg ing ar á form lækk ar hæð húsa 
úr 5 hæð um með inn dreg inni þak
hæð og kjall ara í hús sem verða 
3 hæð ir með inn dreg inni þak hæð 
og kjall ara (Kópa vogs gerði 17). 
Við Kópa vogs tún 10 og 12 er gert 
ráð fyr ir að fjöldi íbúða breyt
ist úr 18 í 28. Til laga er gerð að 
frið un Hæl is ins og gamla Kópa
vogs bæj ar ins. Full trú ar Sam fylk
ing ar og Vinstri Grænna lögð ust 
gegn til lög unni en þeir telja að 
inn við ir vest ur bæj ar Kópa vogs 
séu ekki gerð ir fyr ir þá upp bygg
ingu sem fyr ir hug uð er á svæð inu 
sem mun veru lega auka um ferð 
og skerða lífs gæði íbú anna, sem 
hafa ein dreg ið lagst gegn henni. 
Bet ur hefði far ið á því að Kópa
vogs tún væri úti vist ar svæði, en 
mik ill skort ur er á þeim fyr ir íbúa 
vest ur bæj ar.

Teng ing hjóla og 
göngu stíga við 
Garða bæ

Á fundi fram kvæmda ráðs Kópa
vogs bæj ar ný ver ið var sam þykkt 
að stefna að teng ingu hjóla og 
göngu stíga við Garða bæ. Á fundi 
bæj ar ráðs 29. mars sl. var lögð 
fram til laga frá bæj ar stjóra um 
að við ræð ur fari fram við Garða
bæ um teng ingu göngu og hjól
reiða stíga. Bæj ar ráð sam þykkti 
til lög una fyr ir sitt leyti og vís aði 
er ind inu til um ræðu í um hverf is 
og sam göngu nefnd, fram kvæmda
ráði, skóla nefnd, for varna og frí
stunda nefnd og íþrótta ráði. Hér 
er um þarf ar fram kvæmd ir að 
ræða til að auð velda úti vi star fólki 
ferð ir um höf uð borg ar svæð ið en 
það vek ur upp spurn ing ar um 
hvort ekki þurfi líka að stefna að 
teng ingu hjóla og göngu stíga við 
Reykja vík ur borg.

Stúd íó búð í tengsl um 
við ferða mennsku

Ný lega var lögð fram á fundi 
bygg inga full trúa til laga Stein ars 
Sig urðs son ar, arki tekts f.h. lóð ar
hafa þar sem ósk að er heim ild ar 
skipu lags nefnd ar til að inn rétta 
stúd íó í búð 50,3 m2 að flat ar máli 
í tengsl um við ferða mennsku í 
hluta nú ver andi bíl geymslu á lóð
inni nr. 31 við Huldu braut. Skipu
lags nefnd ákvað að kynna er ind ið 

fyr ir lóð ar höf um  Huldu braut 29 
og 33.

Gróð ur hús við Kópa
vogs braut 98

Á fundi skipu lags nefnd ar 14. 
des em ber 2011 var lögð fram 
til laga Hild ar Bjarna dótt ur, arki
tekts fh. lóð ar hafa þar sem ósk
að er heim ild ar til að byggja 
góð ur hús ann að úr gleri og hitt 
úr plasti að Þing hóls braut 98. 
Af greiðslu var þá frestað. Tek ið til 
af greiðslu að nýju fyr ir skömmu 
ásamt mynd um sem tekn ar voru 
í apr íl 2012. Skipu lags nefnd sam
þykkti að kynna er ind ið fyr ir lóð
ar höf um  Kópa vogs braut ar 96 og 
100, Kópa vogs braut ar 76, 77, 78, 
80, 81 og við Þing holts braut 40, 
42 og 44.

Slæmt ástand lóð
ar og um hverf is við 
Múla lind

Á fundi skipu lags nefnd ar voru 
lagð ar fram ljós mynd ir er sýna 
ástand lóða við Múla lind og 
næsta um hverf is. Á mynd un um, 
sem voru tekn ar um miðj an apr íl 
sl. má m.a. sjá, 40 feta gám, fiski
kar, ca. 30 bretti, sendi ferð ar bíl 
sem að mestu er lagt utan lóð ar, 
jeppa bif reið sem lagt er utan lóð
ar, timb ur stafla, tjald vagn sem 
lagt er að hluta á gang stétt og 
stæði fyr ir fram an bíl skúr er að 
hluta ófrá geng ið. Mál inu var vís
að til af greiðslu bygg ing ar full trúa 
og Heil brigð is eft ir lits Hafn ar fjarð
ar og Kópa vogs svæð is.

Fram kvæmd ir án leyf
is við Kleifa kór 1

Lagt var ný lega fram er indi 
bygg inga full trúa á fundi skipu lag
nefnd ar varð andi stöðv un fram
kvæmda á lóð inni Kleifa kór 1. 
Er ind inu fylgdi upp drátt ur ásamt 
ljós mynd um. Enn var frem ur lagt 
fram er indi bygg ing ar full trúa til 
lóð ar hafa að Kleifa kórs 1 varð
andi fram kvæmd ir án leyfi á 
lóð inni. Þá var lagt fram er indi 
lóð ar hafa að Kleifa kór 1 þar sem 
fram kem ur ósk um að gerð verði 
skipu lags breyt ing á um ræddri 
lóð vegna kaldra geymsla á 
lóð og leyfi fyr ir frá gangi á lóð. 
Af greiðslu var frestað.
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson • Sími 564 5933, 898 5933

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Í dag búa lið lega 31 þús und manns í Kópa vogi og sveit ar fé lag ið 
það næst stærsta á land inu. Mik ill fjöldi ungs fólks hef ur flutt 
í Kópa vog á und an förn um árum, enda hér gott að búa eins og 

sagt hef ur ver ið og frægt er orð ið. En fjöldi þessa unga fólks á 
sér nokk urra skugga hlið því ungt fólk með litla mennt un er lang
stærsti hóp ur at vinnu lausra á Ís landi í dag. At vinnu leysi mælist 
í dag um 11% í Kópa vogi. Með al þess vanda sem at vinnu laust 
fólk hef ur glímt við er að það hef ur ekki feng ið skóla vist í fram
halds skól um en á ár inu 2010 var 800 manns synj að um skóla vist. 
Stjórn völd ætl uðu að tryggja öll um um sækj end um und ir 25 ára 
aldri skóla vist og það er al veg sér stakt fagn að ar efni en um 70% 
at vinnu lausra ung menna eru að eins með grunn skóla próf. Lof orð 
rík is stjórn ar inn ar hafa því mið ur ekki geng ið eft ir. Tækni og hug
bún að ar geir an um mun til finn an lega vanta fólk með sér þekk ingu 
á kom andi árum og þetta skref er mik il vægt til að mæta þeirri 
þörf. Það var kyrfi lega und ir strik að á síð asta að al fundi Sam taka 
at vinnu lífs ins. Nauð syn legt er að fjölga mennt un ar til boð um fyr ir 
ungt fólk til að mæta þeirri mennt un ar þörf sem fylg ir upp bygg
ingu at vinnu lífs ins á kom andi árum, ekki síst í tækni og hug bún
að ar geir an um, en lík lega liggja þar stærstu tæki færi fram tíð ar inn
ar í verð mæta sköp un og til að draga úr at vinnu leysi. Nið ur stöð ur 
er lends sér fræð inga hóps sem ís lensk stjórn völd fengu til að gera 
út tekt á mennta kerfi, rann sókn um og ný sköp un í kjöl far banka
hruns ins bend ir sér stak lega á tryggja verði sem best fjár magn til 
mennt un ar á öll um stig um, end ur skipu leggja þyrfti mennta og 
rann sókna kerf ið, leggja áherslu á ný sköp un og hrinda ákveðn um 
skipu lags breyt ing um hratt í fram kvæmd.

Mennta skól inn í Kópa vogi kann að geta bætt ein hverj um nem
end um við sig en þess ar frétt ir vekja aft ur upp um ræðu um nýj
an fram halds skóla í Kópa vogi upp í Þinga hverfi sem var mjög í 
um ræð unni áður en efna hags líf ið á Ís landi hrundi. Von andi er að 
þær um ræð ur fái nú aft ur byr und ir báða vængi. Nýr meiri hluti í 
bæj ar stjórn Kópa vogs þarf að fylgja því máli eft ir af meiri ákveð
ni en til þessa hef ur ver ið gert og fylgja einnig eft ir að skýrsla 
er lenda sér fræð inga hóps ins verði meira en orð in tóm.

	 	 	 	 	 Geir	A.	Guð	steins	son

At vinnu leysi og 
mennt un ar þörf

MAÍ 2012

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla
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Sunnudaginn 13. maí kl. 11 verður 
kveðjumessa í Hjallakirkju, Kópavogi, í 
tilefni þess að sr. Íris Kristjánsdóttir mun 
kveðja  Hjallasöfnuð í sumar. Sr. Íris heldur 
af stað til nýrra prestsstarfa  í Kanada en 
hún hefur verið prestur í Hjallakirkju í tæp 
16 ár. Við  messuna þjóna báðir prestar 
kirkjunnar, sr. Íris og sr. Sigfús  Kristjáns-
son. Kór kirkjunnar syngur og Jón Ólafur 
Sigurðsson leikur á  orgelið. Að messu 
lokinni verður viðstöddum boðið að þiggja 
léttar  veitingar í boði safnaðarins. 
Allir eru hjartanlega velkomnir.

Kópavogslækur er í dag að
mestu í upprunalegum farvegi
sínumenernúmunvatnsminni
enáðurfyrr.

Í mikl um rign ing um geta þó 
kom ið í hann flóð, þar sem regn
vatni er veitt í læk inn. Enn kem ur 
það öðru hverju fyr ir að skólp 
ber ist í Kópa vogs læk vegna rang

teng inga frá rennsl islagna. Heil
brigð is eft ir lit ið vakt ar læk inn 
með því að taka þar reglu lega 
gerla sýni. Mik ið hef ur ver ið gróð
ur sett í Kópa vogs dal und an far
in ár og nú er nær full l ok ið við 
að koma upp góðu stíga kerfi um 
dal inn þver an og endi lang an. 
En Kópa vogs læk ur fær oft ekki 

þá um hirðu eða um gengni sem 
hann á skil ið. Í hann safn ast oft 
mik ið rusl, jafn vel er rusli kastað 
vilj andi í hann eins og tunn um 
og vöru brett um. Það er auð vit
að ekki líð andi í bæj ar fé lagi sem 
tel ur sig vera í far ar broddi í 
um hverf is mál um.

Er Kópa vogs læk ur 
rusla tunna eða bæj ar prýði?

Þessi vöru bretti gegna að sjálf sögðu engu hlut verki á bökk um Kópa vogs lækj ar, eru sjón meng un á hæsta stigi.

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

SÉRVERSLUN
MEÐ GRILL, GARÐHÚSGÖGN OG ÚTILJÓS

Grill sem endast

29.900
Verð frá

59.900

www.grillbudin.is

 2.990

Pizza panna

Mikið úrval aukahluta

39.900

GRILLBÚÐIN ER FLUTT 

AÐ SMIÐJUVEG 2 sama hús og Bónus

129.900

Kveðjumessa í
Hjallakirkju 13. maí



Ármann Kr. Ólafsson er
bæjarstjóri í Kópavogi
og oddviti Sjálfstæðis
flokksins og fyrrver

andi alþingismaður Sjálfstæðis
flokksins í Suðvesturkjördæmi.
Eiginkona hans er Hulda Guð
rún Pálsdóttir klæðskerameist
ari sem jafnframt hefur lok
ið kennaranámi frá KHÍ og er
kennari viðKársnesskóla. Þau
eigatvöbörn.Ármannerfædd
ur á Akureyri, foreldrar hans
eru Ólafur Þorsteinn Ármanns
son húsasmíðameistari og
búfræðingur og Anna Guðrún
Árnadóttir, fyrrverandi banka
starfsmaður.Ármannvarðstúd
entfráMenntaskólanumáAkur
eyriogtókvirkanþáttífélagslífi
skólans,varm.a. ritstjóri skóla
blaðsM.A.ÁðurenÁrmannhóf
nám í M.A. lauk hann námi í
grunndeild rafiðnavið Iðnskól
annáAkureyri.

Ármann er stjórnmálafræðing
ur frá Háskóla Íslands, en hluti
af háskólanáminu var markaðs
fræði sem hann nam við Uni
versityofWestFlorida.Samhliða
háskólanáminu lauk Ármann
einkaflugmannsprófi en áður
hafði hann fengið réttindi til að
fljúga svifflugu. Að loknu námi
stofnaðiÁrmann auglýsingastof
una ENNEMM ehf. og var fram
kvæmdastjóri hennar. Eftir það
var Ármann aðstoðarmaður
ráðherra í þremur ráðuneytum.
Ármannvarkjörinnbæjarstjóri í
Kópavogi14. febrúar2012ernýr
meirihlutiSjálfstæðisflokks,Fram
sóknarflokksogYListiKópavogs
búatókviðvöldum.

K ó p a v o g s b l a ð i ð  s p u r ð i
ÁrmannKr.Ólafssonbæjarstjóra
að því hvernig þetta nýja starf
legðist í hann og hvort eitthvað
hefðikomiðáóvartþessarvikur
semhannhefði sinnt starfibæj
arstjóra.

„Það er spennandi fyrir mig
aðfáaðtakastáviðbæjarstjóra
starfið. Verkefnin eru mörg og
krefjandienþaðvarekkert sem
komísjálfuséráóvartendaáég
mörgáraðbaki íbæjarstjórnog
hefstarfað ístjórnsýsluáöðrum
vettvangi.Þaðmáhinsvegarall
tafgerabetur.Þegarégbauðmig
framfyrirsíðustukosningarboð
aðégnýjatímaognývinnubrögð
og er markmiðið að þess sjáist
merkinúþegaréghefsest í stól
bæjarstjóra.“

- Var ein hver ágrein ing ur um 
það milli flokk anna sem nú mynda 
meiri hluta hvern ig skipt ing emb-
ætta væri, s.s. emb ætti bæj ar-

stjóra, for mað ur bæj ar ráðs og for-
mennska í nefnd um bæj ar ins?

„Þegarþessirþrír flokkarsett
ust niður til að mynda nýjan
meirihlutavarbúiðaðlátareyna
áöllhugsanlegstjórnarmynstur.
Viðvorumþvímjögeinbeittíþví
að hugsa í lausnum og sýna þá
ábyrgð að standa ekki upp fyrr
en við værum búin að ná sam
an.Málinvoruræddútfrámörg
umhliðumognei,þaðkomaldrei
upp sú staða að átök væri um
einstök embætti. Afstaða Ylist
ans var sú að ráða bæjarstjóra
samkvæmtauglýsinguenþarsem
langtvar liðiðákjörtímabiliðvar
ljóstaðþaðgætiekkigengiðeftir
ogþvívarþettaniðurstaðan.“

- Í mál efna samn ingi um meiri-
hluta sam starf seg ir m.a. að fjölga 
skuli leigu í búð um. Er mik il þörf 
á fleiri fé lags leg um íbúð um eft ir 
efna hags hrun ið. Hvað á Kópa vogs-
bær marg ar fé lags leg ar íbúð ir í 
dag og hvað þarf að fjölga þeim 
mik ið til þess að anna eft ir spurn-
inni?

„Staða margra versnaði eftir
efnahagshrunið,kaupmátturrýrn
aði og laun lækkuðu. Það þýðir
aðsífelltfleirifallaundirþauvið
mið sem notuð eru í félagslega
íbúðakerfinu.Þörfinhefurþvíver
ið að aukast. Kópavogsbær get
urbrugðistviðmeðþvíaðfjölga
íbúðum í samræmi við fjárhags
lega burði sína. Bærinn á núna
um 390 félagslegar leiguíbúðir
ogerstefntaðþvíaðþeimverði
fjölgaðumalltaðtíuáþessuári.“

Nýir samn ing ar við 
íþrótta fé lög in

- Lengi hef ur stað ið til að end-
ur skoða skip an mála við íþrótta- 
og tóm stunda fé lög bæj ar ins og 
gera samn ing við þau, m.a. um 
þjón ustu svæði íþrótta fé lag anna. Í 
mál efna samn ingn um seg ir að regl-
ur um út hlut un tóm stunda styrkja 
verð ir end ur skoð að ar með það 
að mark miði að fjölga val kost um. 
Hvað þýð ir það?

„Þessi meirihluti leggur mikið
uppúrþvíaðgeranýjasamninga
við íþróttafélögin þar sem þjón
ustusvæði eru skilgreind með
ákveðnari hætti en nú er. Með
því er leitastviðaðaukamögu
leika barnanna á að iðka íþrótt
ir í sínuhverfi.Þaðmunminnka
hið alræmda „skutl.“ Viðræður
eruþegarhafnarviðíþróttafélög
inumþettaogvonandi tekstað
sigla þessu í höfn áður en langt
um líður. Varðandi tómstunda
styrkinaþáerþaðréttaðviðvilj

um fjölga valkostum og verður
það skoðað í samhengi við nýja
fjárhagsáætlunnæstavetur.“

- Skipu lags- og um hverf is mál eru 
eðli máls ins sam kvæmt stöðugt í 
skoð un. Sum mál virð ast þó ganga 
hæg ar en önn ur, eins og um fram-
tíð ar skip an hest húsa hverf is ins á 
Kjóa völl um og bygg ing reið hall ar 
þar og fram tíð ar skipu lag á Glað-
heima svæð inu. Verða þessi mál til 
lykta leidd á þessu kjör tíma bili og 
hvern ig vill nú ver andi meiri hluta 
gera það?

„Þaðerekki réttaðþettahafi
gengiðhægtaðþvíleytiaðskipu
lagiðáKjóavöllumhefurlegiðfyr
ir í fimm ár og uppbygging þar
hefurveriðmikiloghröðsíðustu
tvö árin. Svo til allir hestamenn
eru fluttir af Glaðheimasvæð

inu.Viðerumaðvonast tilþess
að hægt verði að bjóða út reið
höllinaánæstuvikum.Varðandi
Glaðheimasvæðið þá á eftir að
útfærahugmyndiráþvísvæðien
stefnt er að því að auka íbúða
byggð á þeim hluta lóðarinnar
semnæsterLindahverfinu.“

- Stofna á hverfa ráð í Kópa vogi. 
Hvað verða þau mörg, hvern ig 
verð ur hverfa skipt ing in og hvert 
verð ur hlut verk þeirra í stjórn sýsl-
unni í Kópa vogi?

„Hverfaráðin verða fimm, í
Kársnesi, Digranesi, Smárum,
FífuhvammslandiogáVatnsenda.
Hlutverk þeirra er að vera sam
ráðsvettvangurbæjaryfirvaldaog
íbúa.Veriðeraðgangafráerind
isbréfumogskipaníráðin.“

Mörg tæki færi í Kópa vogi 
í ferða þjón ustu

- Að il ar í ferða þjón ustu í bæn-
um kvarta yfir því að ekki sé nein 
heild ar stefna til í þess um mála-
flokki. Í mál efna samn ingn um er 
stefnt að stefnu mót un ferða mála 
fyr ir Kópa vog, með teng ingu við 
menn ing ar stofn an ir bæj ar ins, 
um hverfi, nátt úru minj ar og mann-
líf. Geng ur það eft ir, og þá hvern-
ig?

„Ég veit ekki til þess að aðil
ar í ferðaþjónustu hafi verið að
kvarta,aðminnstakostihafaþær
kvartanirþáekkiboristinnámitt
borð.Þaðbreytirþvíþóekkiað
við stefnum að því að halda vel
utanumþennanmálaflokkenda
fjölmörgtækifærihéríKópavogs
bæ til að koma okkur á kortið
hjá ferðamönnum. Til dæmis á
menningarholtinuokkarþarsem
eru Gerðarsafn, Salurinn, nátt
úrufræðistofan, bókasafnið og
tónlistarsafnið. Auk þess eigum
við tvær glæsilegar sundlaugar
ogmeðframströndinnierugóðar
gönguleiðirogreyndarvíðar inn
anbæjarmarkanna.Þámánefna
fjölbreytta verslun og þjónustu,
íþróttaviðburðiog aðra stórvið
burði á borð við sjávarútvegs
sýninguna og vonandi verður
matvælasýningin endurreist. Að
lokum má geta þess að sýning
in Heimilið og garðurinn verður
haldiníSmáranumítengslumvið
Kópavogsdagananú ímaí. Sókn
arfærin í sýningarhaldi eru klár
legafyrirhendi.“

Aft ur kröft ug upp bygg ing
- Á bæj ar stjóri eitt hvað ,,óska-

verk efni“ sem hann vill sjá verða 
að veru leika á kjör tíma bil inu?

„Fyrst og fremst vil ég sjá
það rætast sem við sjálfstæðis
menn höfum lagt áherslu á, að
hér íKópavogihefjistafturkröft
ug uppbygging. Við höfum allar
forsendur til þess að svo megi
verða, legabæjarinsgefurokkur
fleiriogbetrisóknarfæriennokk
ur önnur sveitarfélög á höfuð
borgarsvæðinu.Fyrirtækiog fólk
hefursótt íKópavogsemtreyst
ir rekstragrunn bæjarfélagsins.
Innviðir eru til staðarþannigað
þaðfylgirþvílítillkostnaðurþótt
fjölgi í bænum og engin ástæða
tilaðætlaannaðenaðmarkmið
okkarumbættastöðubæjarsjóðs
náist–svoframarlegasemengin
óvæntstóráföllverða íefnahags
lífinu,“segirÁrmannKr.Ólafsson
bæjarstjóri.
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Ferða þjón ust an efld og 
bygg ing reið hall ar boð in út

ÁrmannKr.Ólafssonbæjarstjóri:

ÁrmannKr.Ólafssonbæjarstjóri.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagörðumReykjavíkurvegiBorgartúni

.

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 
leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 1. mars 2012

8.395

9.460

8.900

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji
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A F  H Á L S I N U M

Kóramenning hefur snarauk
ist í Kópavogi á undanförnum
árum. Bæði hafa kórar eflst
með tilkomu nýrra sögmanna
og metnaður til að gera betur
hefureinnigaukist.

Samkór Kópavogs og Kvenna
kór Kópavogs héldu nýlega
glæsilega tónleika og í þenn
an hóp bættist svo Karlakór
Kópavogs í síðustu viku. Garð
ar Cortes tók við stjórn hans
sl. haust og eitt af markmið
unum var að fjölga söngmönn
um. Það hefur gengið eftir og
um leið verður söngurinn mun
fyllri og áheyrilegri. Á söngskrá
Karlakórs  Kópavogs voru lög
sem kórinn má vera stoltur af,

s.s.,Ólafur Tryggvason, Látum
sönginn hvellan hljóma og The
Comradesofhope.

KarlakórKópavogs
íSalnum

KarlakórKópavogshefurmjögeflstaðfjöldatilívetureftiraðGarð
arCortestókviðstjórnhans.Meðauknumfjöldasöngmannaukast
líkagæðisöngsins.

Samkór Kópavogs var stofn
aður 1966 og er rótgróinn kór
íKópavogiog stolturað tilveru
sinniogverahlutiafmenningar
lífibæjarins.Kórfélagarkomaúr
ýmsumáttumogeigamismund
andi fjölda ára að baki í kórn
um. Einn kórfélagi á t.d. 27 ár
aðbakiogsegistbaraekkigeta
hætt þvíkórinnereinsogein
stórfjölskyldaótrúlegasamstæð
ogsamhljóma.

,,Viðsyngjumsaman, skemmt
um okkur saman og ferðumst
saman innanlands og utan.
Og hvað er hægt að hugsa sér
skemmtilegra.  Fólk sem syngur
í kórer jákvættog skemmtilegt,
þvíþaðerekkihægtaðveraleið
inlegur í kórastarfi.  Eftir mikið
álag í vinnu er ekkert betra en
aðmætaákóræfinguoggleyma
ölluöðru. Þaðmætti líkjakóra
starfi við hugleiðslu, það gefur
miklahugarróogkyrrðfráamstri
hverdagsins. Söngur er streitu
losandiogstyrkirónæmiskerfið.
Þaðer samhljómurinnog félags
skapurinn sem gefur mikið.  Að
takast á við erfið og spennandi
verkefni,setjasérmarkmiðogsjá
og finna framför hjá sjálfum sér
og kórnum í heild,“ segir Birna
Guðmundsdóttir,formaður.

Tónleikar Samkórsins voru í
Langholtskirkjuogyfirskriftþeir
ra var  ,,Sólskinsdögum síst má
gleyma,“ogertekiðúrVikivaka,
e. Jóhannes úr Kötlum.  Í júní
nk. fer kórinn á vit nýrra ævin
týra, til St. Pétursborgar.  Verð
urþetta skemmtiogmenningar
ferð,ásamtþvíaðhaldatónleika

í borginni.  Á leið heim verður
stuttstoppíHelsinkiogþarsung
inmessa áþjóðhátíðardeginum,
17. júní. Undirbúningurþessarar

ferðarhefurstaðiðyfir írúmtár,
m.a.varefnttilsöngskemmtunar
með5öðrumkórum ímarsmán
uðisl.

MetnaðarfullirtónleikarSamkórs
KópavogsíLangholtskirkju

SamkórKópavogsásamtsöngstjóranum,SkarphéðniÞór.

,,Sólskinsdögummásístgleyma“
,,Látumsönginnhvellanhljóma“

Hin árlega menningarhá
tíð Kópavogs, Kópavogsdagar,
hefst laugardaginn 5. maí nk.
Viðburðarsíðaþar semhægter
aðskráviðburðieráheimasíðu
Kópavogsbæjarenbúastmávið
líflegrihátíð í áreinsogáriná
undan. Kópavogsbærhefurum
árabilstuttvelviðmenninguog
listiríbænum.

Markmið hátíðarinnar er ekki
sístaðgefabæjarbúumkostáþví
aðsjáafraksturmenningarstarfs
ins í bænum og hefur stundum
veriðtalaðumhátíðinasemupp
skeruhátíð.Menningarstofnanirn
aráTorfunnimunuleikalykilhlut
verk á hátíðinni og í ár verður
þarsérstaklegareyntaðhöfðatil
barnaogungmenna.

Ormadagar
Töfrahurðin, Salurinn, Gerðar

safn, Bókasafn Kópavogs, Nátt
úrufræðistofa KópavogsogTón
listarsafn Íslands bjóða á Kópa
vogsdögum upp á dagskrá fyrir
leik og grunnskóla sem nefnast
Ormadagar.CarmenverðuríTón
listarsafni Íslands í boði Töfra
hornsins,enCarmenkemurmeð
beinu flugi frá Spáni og syngur
aríur, leikur og dansar. Það er

HallveigRúnarsdóttirsópransem
fer með hlutverk Camen en við
píanóið verðurSteingrímurÞór
hallsson. Í Salnum verða söng
tónleikar fyrir börn, m.a. Kisa
mín, Tengdamæðurnar, draug
arog fleiri kynlegarverur. Boð
ið verður upp á flugdrekadag 9.
maí, gerður verður mannormur
ávegumbókasafnsinsenOrmur
inn langi verður gerður afbörn

um í skrautlegum fötum, allt frá
Borgarholti að Hálsatorgi og á
Náttúrufræðisafninu verðurdag
skrá sem nefnist ,,Ormar – litlir
ogstórir, langirogmjóir“semer
skemmti og fræðsluerindi fyrir
4–6árabörn.Þaðættiþvíeng
inn að verða svikinn af dagskrá
Kópavogsdagaíár,háirsemlágir,
ungirsemgamlir.

Kópavogsdagarhefjast
álaugardaginn

Salurinn.

Kópavogsdagar, menningar
hátíðKópavogs,erunúhaldnir í
níundasinndagana4.til12.maí.
Kópavogurhefurumárabil stutt
vel við menningarlífið í bænum
ogermarkmiðKópavogsdagaað
gefa bæjarbúum færi á að njóta
afraksturþessáeinskonarupp
skeruhátíð. Í ár verður sérstök
áherslalögðáaðhöfðatilyngstu
kynslóðarinnar og á menningar
torfunniokkarverðaýmsarupp
ákomur sem eiga eftir að vekja
kátínu og gleði barna og ung
mennaundiryfirskriftinni:Orma
dagar.

Barnatónleikar verða í Saln
um, listasmiðja í Gerðarsafni,
fræðslaogkynningar íbókasafni
og  í náttúrufræðistofu, flug
drekadagur við safna og menn
ingarhúsinogsíðastenekki síst
munCarmenheimsækjaTónlist
arsafn Íslands  beint frá Spáni!
Hægt verður að lesa verðlauna
ljóð í ljóðasamkeppnigrunnskóla
Kópavogs,semframfóríársbyrj
un,ístrætóogþeirsemskellasér
í sund í sundlaugum Kópavogs
munurekastáljóðiníheitapott
inum.Fjölmargiraðrirspennandi
viðburðir verða einnig í boði í

skólum, í félagsmiðstöðum aldr
aðra eða hjá listamönnunum í
Auðbrekku,svofátteittsénefnt.

Bærinnmuniðaaflífi!
Éghvetbæjarbúa til aðkynna

sérdagskránaákopavogsdagar.is
ognjótaallsþesssembærinnhef
uruppáaðbjóða ímenningum
oglistumnæstuvikuna.

ÁrmannKr.Ólafsson
bæjarstjóriKópavogs

Kópavogsdagareru
menningarhátíðfyrir
allafjölskylduna

ÁrmannKr.Ólafsson

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu
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Ljóð mán að ar ins:
Orðasérspor

Ólöf Pétursdóttir er þýð
andi og fyrrum Kópavogsbúi.
Hún hefur föndrað við ljóða
gerðfráþvíhúnmaneftirsér,
einnig hefur hún dundað sér
við að hella ljóðum annarra
úreinumáliáannað.

Þessa dagana skrifar hún
hækur og semur skyndimynd
ir og birtir á vefsíðu sinni:

http://enezenn.canalblog.com/
Bricoles enezenn.canalblog.
com

ORÐASÉRSPOR

Hereliesonewhosenamewas
writinwater

JohnKeats

talnabandúrtærridögg
nemurlitiregnbogans
rennursaman
ídýrandropa
blóðvolgan
fellurákaldanspegil
oghverfur

enhálfsýnilegirbaugar
gárayfirborðið
réttísvip

Ólöf
Pétursdóttir.

Lóðahreinsun er víða hafin í
Kópavogi, og ef hitastigið eykst
eitthvaðfráþvísemnúerogekki
verðurmikilúrkomamábúastvið
aðsjáfólkvíðaviðtiltektviðhús

insín.Ífjölbýlishúsumtakaíbúar
sig oft saman og að loknu góðu
dagsverkieroftbrugðiðáleikog
efnttilgrillveislu.

Íbúar við austanverðan Reynihvamm hafa verið að taka til í sínum
lóðum og sl. sunnudag var afraksturinn kominn í poka og út á
gangstétt.

Linda Margrét Sigfúsdótt
ir þverflautu og forskólakenn
ari hefur búið til og gefið sjálf
tónlistarsnámsefni fyrir 38 ára
börn. Þetta er efni sem hún
þróaði með nemendum sínum
mínumáKópasteini íKópavogi
og forskólanemendum á Álfta
nesiþarsemhúnkennireinnig.
Einnig var efnið prufukennt í
SmáraskólahéríKópavogi.

,,Efniðhefégkynntmeðþvíað
halda námskeið í Tónlistarskól
anumíKópavogiogvíðaroghafa
viðtökurveriðmjöggóðar, enda
ervöntunáefnisemþessu,”seg
ir Linda Margrét. ,,Einnig hef ég
farið í fjöldamarga leikskóla og
haldið námskeið fyrir börn og
starfsfólk.Ég fékk teiknara,Krist
ínu Maríu Ingimarsdóttur, sem
teiknaði allar myndir fyrir mig
ogsettiuppefnið.Þaðerekki til
sambærilegt tónlistarefni fyrir
börnáþessumaldriá Íslandiog
hefreyndarekkiséðþaðerlendis
heldur. Þetta tónlistarefni hefur
því töluverðasérstöðuá íslensk
ummarkaði.

Nú er ég að fara af stað með
tónlistarnámskeið fyrir leikskóla

börnogforeldraþeirraogerbúin
að koma mér upp aðstöðu í bíl
skúrnumáheimilimínu íGrófar
smára18íKópavogi.

E r  m e ð  h e i m a s í ð u n a
www.hofumgaman.com þar sem
égauglýsiefninoghvaðerádöf
inni,”segirLindaMargrét.

Fuglaþema
Leikskólinn Kópasteinn er á

grænnigreinenhannhlautGræn
fánann fyrirnokkru.Börniná2ja
til3jaárdeildinnihöfðuveriðað
vinnaað fuglaþemaogendurnýt
inguísínuhópastarfi.Þaunotuðu
endurnýtalegtefnisem fellur til í
daglegulífiífuglahúsinsín.

Tónlistarefniþróað
fyrir3–8árabörn

LindaMargrétmeðbörnumíleikskólanumKópasteinisemvorumeð
grímursenhentuðutónlistarnámsefninu.

Fjallalamb á framandi máta
Grillað fillet á spjóti, marinerað í hvítlauk,  

ólífuolíu, tímian & dijon sinnepi, borið fram á 

salatbeði með hægelduðum rauðlauk, ristuðum 

sveppum, bakaðri kartöflu & hvítlauks dressingu

2.690 kr.

Hálendis

spjótNÝ
TT

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, 
sími: 5275000, grillhusid@grillhusid.is, www.grillhusid.is

Lóðahreinsun
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Kristján Jónsson er 104 ára
fæddist 1908 í Ísafjarðardjúpi.
Missti föður sinn 1915. Hann
stundaðisjómennsku fyrrihluta
æfinnarogvarútróðrumáopn
um bátum þar sem menn tóku
með sér skrínukost og sýru til
viðurværis.

Hann flutt ist svo í Kópa vog 
1953 og byggði sér hús ið sitt í 
Hlé gerði þar sem hann hef ur búið 

síð an. Hef ur feng ið tvisvar feg
urð ar verð laun fyr ir garð inn sinn 
sem hann snudd ar að eins í enn. 
Krist ján er ótrú lega ern og koll
ur inn í fínu lagi, hann eld ar í sig 
sjálf ur en fær konu tvisvar í mán
uði sem þrí fur fyr ir hann. Krist ján 
vann alla tíð hjá Kópa vogs bæ og 
var lengi á Y2, þeim fræga ösku bíl 
sem hann keyrði lengi.

Býr enn heima og eld
ar ofan í sig sjálf ur

Gunnar Ingi Birgisson fyrrverandi bæjarstjóri færði Kristjáni Jóns
syniblömvöndá104afmælisdeginum,22.aprílsl.ÞaðgerðiGunnar
einnigþegarKristjánvarð100ára2008.

KristjánJónsson104áraerelstiíbúi
Kópavogs:

Sýningum á óperunni La
Bohémeer lokið, sýninginhef
ur fengið feykigóðadómaenda
glæsileg í alla staði. Fjölmargir
Kópavogsbúarkoma fram í sýn
ingunni, meðalannarsbörnúr
BarnakórKársnesskólaoghljóð
færaleikararúrSkólahljómsveit
Kópavogs. Einn gagnrýnandi
gekkreyndarsvolangtaðsegja
að hápunktur sýningarinnar
væri„…hiðótrúlegaatriðiþegar
lúðrasveitbirtistogmarseraðiá
sviðinuogágöngunumviðhlið
áheyrendapallanna.”

Þetta hef ur ver ið ein stakt upp

lif un fyr ir hljóð færa leik ar ana 
ungu að koma fram við hlið alls 
at vinnu fólks ins í sýn ing unni og 
spila fyr ir full um sal í Eld borg. 
Þau þurftu að læra nót urn ar sín ar 
ut an bók ar því þau koma mar ser
andi nið ur tröpp ur inn á svið ið og 
ekki mögu legt að vera með nein ar 
nót ur.

,,Þetta var al veg frá bært tæki
færi og gam an að vera hluti 
af þess ar flottu sýn ingu,” seg ir 
Svan hild ur Tekla Bryn geirs dótt ir, 
trompet leik ari. „Það var ekk ert 
mál að læra allt ut an bók ar því 
það var svo gam an að fá að vera 

með. Erf ið ast er að ganga út af 
svið inu og spila um leið, halda 
tón in um stöð ug um á með an við 
göng um nið ur tröpp urn ar.” Hún 
lét þess einnig get ið að það hefði 
ver ið stressandi að koma á fyrstu 
æf ing una með at vinnu hljóð færa
leik ur un um í óp eru hljóm sveit
inni því það var svo mik il vægt að 
standa sig vel og spila allt rétt. 

Skóla hljóm sveit Kópa vogs tók 
þátt í lands móti A og B sveita 
sem fram fer á Ak ur eyri 27. til 29. 
apr íl sl.

Krakk ar úr Skóla hljóm sveit Kópa vogs 
og Kárs neskórn um með al þátt tak enda

Lúðrasveitinsembirtistásýningunniogmarseraðiásviðinuogágöngunumviðhliðáheyrendapallanna.
HljóðfæraleikarnarúrröðumSkólahljómsveitarKópavogsmeðalþátttakenda.

LaBohémeíHörpu:
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Risapokinn er frábær lausn fyrir úrgang sem víða fellur til, svo sem við 

húsabreytingar, garðvinnu og fleira. Á mörgum stöðum er erfitt að koma 

gámum við og þá er Risapokinn ódýr og þægilegur valkostur! 

Þú pantar poka á risapokinn.is. Þar er líka pöntuð og greidd hirðing 

pokanna ásamt eyðingargjöldum. 

Í pokann má setja nánast allt nema spilliefni og lífrænan matarúrgang.

Sterkur poki undir 
grófan úrgang!

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • www.gamar.is

XXL
Stærð: 90 cm x 180 cm x 70 cm
Burðarþol: 1.5 tonn.
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www.gamar.is • Sími 535 2510

Léttur, 
sterkur og 
risastór!

RISA
POKINN

XL
Stærð: 85 cm x 85 cm x 85 cm
Burðarþol: 1.0 tonn.

XXL
Stærð: 90 cm x 180 cm x 70 cm
Burðarþol: 1.5 tonn.

www.gamar.is • Sími 535 2510
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www.gamar.is • Sími 535 2510



Blikasumar

Hápunktur knattspyrnunnar á Íslandi,
Íslandsmótið, PEPSIdeild karla, byrj
arhjákarlaliðiBreiðabliks6.maínk.og
hjá kvennaliðinu 13. maí, hvoru tveg
gja heimaleikir. Þetta eru viðburðir sem
margirhafabeðiðeftirmeðóþreyjusíðan
sól fóraðhækkaá lofti.Knattspyrnaner
langvinsælasta íþrótt landsins og á eng
an íþróttaviðburðmætaeinsmargirogá
knattspyrnuleik.

Eins og æv in lega áður gera leik menn og 
for svars menn lið anna sér von ir um góð an 
ár ang ur, en tvö lið verða hins veg ar að bíta 
í það súra epli að falla um deild. Reikna má 
með að marg ir sæki leik ina í sum ar, kannski 
fleiri en nokkru sinni fyrr, ekki síst vegna 
þess að júní mán uði fer fram Evr ópu meist
ara mót ið í knatt spyrnu karla. PEPSIdeild 
kvenna verð ur senni legra jafn ari en nokkru 
sinni fyrr, og ólík legt að getu mun ur á lið

un um verði eins mik ill og stund um áður. 
Lið Breiða bliks kem ur nú reynsl unni rík ara 
til leiks og bland ar sér von andi í topp bar
átt una í ár. Sig ur í PEPSIdeild inni og/eða 
bik ar keppn inni væri auð vit að al veg frá bær 
ár ang ur fyr ir þær græn klæddu.

Vænt ing ar voru gerð ar í fyrra til ár ang
urs karla liðs Breiða bliks eft ir að hafa orð
ið Ís lands meist ar ar árið 2010. Flest ir leik
manna frá því í fyrra eru enn með lið inu og 
auk þess hafa nokkr ir sterk ir leik menn frá 
öðr um lið um bæst í hóp inn þó auð vit að sé 
skarð fyr ir skildi vegna brott far ar þeirra 
sem hald ið hafa út í at vinnu mennsku.  Lið ið 
féll út í und an úr slit um Lengju bik ars ins gegn 
KR, en von andi er það fall far ar heill. Lið ið 
verð ur vafa laust í topp bar átt unni í sum ar 
og það verð ur gam an að fylgj ast með þessu 
græn klædda, létt leik andi liði á vell in um í 
sum ar, líkt og fyrri sum ur. 

Blik ar hafa fulla ástæðu til þess að horfa 
björt um aug um fram á knatt spyrnu sum
ar ið 2012 en yngri flokk ar Breiða bliks hafa 
ætíð skil að a.m.k. nokkrum Ís lands eða bik
ar meist aratitl um í hús á hverju sumri, og 
stund um hafa þeir ver ið fjöl marg ir. Breiða
blik á einnig einn sig ur sælasta eldri flokk 
lands ins, þar leika ,,full orðn ir” leik menn 
sem engu hafa gleymt. Fast lega má reikna 
með skemmti legu og við burð ar ríku knatt
spyrnusumri í knatt spyrnu bæn um Kópa vogi 
þar sem að staða til iðk un ar knatt spyrnu er 
orð in sú glæsi leg asta og besta á land inu.

Fyrsti leik ur Breiða bliks í PEPSIdeild 
karla á þessu sumri er gegn Akra nesi sunnu
dag inn 6. maí. Skaga menn hafa ver ið fjar
ver andi frá efstu deild karla síð ustu fimm 
ár og mega sann ar lega muna sinn fíf il feg
urri á knatt spyrnu vell in um. Þeir  ætla sér 
hins veg ar stóra hluti í sum ar og til liðs 

við þá hef ur geng ið Kári Ár sæls son, fyrr um 
leik mað ur og fyr ir liði Breiða bliks, m.a. þeg
ar Blik ar urðu Ís lands meist ar ar árið 2010 
og mun mæta sín um fyrri fé lög um í mikl
um bar áttu leik. Það er von á mikl um fjölda 
Skaga manna í bæ inn og og að sjálf sögðu eru 
þeir boðn ir vel komn ir en full ástæða er til 
að hvetja Kópa vogs búa á völl inn svo áhorf
enda stúk an á Kópa vogs velli verði  fyrst og 
fremst lit uð græn klædd um áhorf end um en 
ekki gul klædd um. Ekki má neinn velkj ast í 
vafa um að um heima völl Kópa vogslið anna 
er að ræða. Þetta gild ir auð vit að um alla 
leiki Breiða bliks í sum ar, og gam an væri að 
sjá sem flesta græn klædda á úti leikj un um, 
ekki síst þang að sem lengst er að sækja, þ.e. 
til Vest manna eyja og upp á Akra nes.

ÁFRAM BREIÐA BLIK!

Áfram Breiða blik!

Breiðabliksliðið í PEPSIdeildkarla2012.Þjálfari erÓlafurKristjánssonogaðstoðarþjálfararGuðmundurBenediktssonogÚlfarHinriksson.Ólafurhefurveriðmeð liðið síðan
2008,gerðiþaðaðbikarmeisturum2009og Íslandsmeisturum2010.Deildinverðureflaustafar jöfn ísumar,ognýliðarnir ídeildinni,SkagamennogSelfoss,ætlarsérekkert
annaðenáframhaldandisetuíúrvalsdeildinni.

StelpurnarsemhaldauppiheiðriBreiðabliksísumaríPEPSIdeildkvenna.ÞjálfarierHlynurEiríksson,Liðiðhefureflsteitthvaðfráfyrraáriogertilallslíklegtísumar.Baráttaní
sumarumtoppsætideildarinnarverðurlíklegaviðVal,Þór/KAogÍslandsmeistaraStjörnunnar.
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Nokkrarbreytingarhafaorðið
áBreiðabliksliðunummilliára.

Hjá kon un um eru komn ir þess
ir leik menn fyr ir sum ar ið: Björk 
Gunn ars dótt ir frá Val, Fjolla 
Shala frá Fylki, Mist El í as dótt ir 
frá USA, Guð rún Arn ar dótt ir frá 

Sel fossi, Rakel Hönnu dótt ir frá 
Þór/KA og Rósa Húg ós dótt ir frá 
Fram.

Farn ar eru Andr ea Ýr Gúst
avs dótt ir í óstað fest lið, Bryn dís 
Jó hann es dótt ir í ÍBV og Sig rún 
Inga Ólafs dótt ir í KR. Auk þess 

er Gréta Mjöll Sam ú els dótt ir 
í masters námi í sum ar í Banda
ríkj un um og spil ar því ekki hér 
heima þetta sum ar.

Til karla liðs Breiða bliks eru 
komn ir Elf ar Árni Að al steins son 
frá Völs ungi, Gísli Páll Helga

son frá Þór, Pet ar Rn kovic frá 
Mjønda len í Nor egi, Sindri Snær 
Magn ús son frá ÍR, Stef án Þór 
Páls son frá ÍR og Viggó Krist jáns
son frá Gróttu.

Farn ir eru Ágúst Örn Arn ar son 
í Fjölni, Guð mund ur Krist jáns son 

í Start,  Kári Ár sæls son í ÍA, Krist
inn Stein dórs son í Halm stad og 
Vikt or Unn ar Ill uga son í Hauka 
að láni.

Íslandsmótið í knattspyrnu
karla og kvenna er handan við
hornið.Þá flykkist fólkvonandi
ávöllinn,æpirsighásaafæsingi
ístuðningiviðsitt lið,gleðstyfir
velgengni en leitar skýringa ef
illagengur.

Það hef ur ör ugg lega kætt gall
harða stuðn ings menn Breiða bliks, 
að samið hef ur ver ið við hol lenska 
mið vörð inn Renee Troost um að 
spila með lið inu í sum ar. Með til
komu hans ætti að koma mun 
meiri festa og ör yggi í all an varn ar
leik liðs ins sem nokk uð hef ur skort 
á í vor leikj un um. Áður var búið að 
til kynna um sókn ar mann inn Pet ar 
Rn kovic. Karla liði Breiða bliks hef
ur af svoköll uð um ,,sér fræð ing um” 
ekki ver ið spáð neitt sér stak lega 
góðu gengi í sum ar, þar er nefnt að 
lið ið verði í 6. til 7. sæti. Í dag verð
ur svo birt spá fyr ir liða og þjálf ara 
lið anna um gengi lið anna í sum ar. 
Þær spár hafa reynd ar sjaldn ast 
geng ið eft ir, eru kannski meira til 
gam ans.

Kópa vogs blað ið spurði nokkra 
áhuga menn um fót bolta hverj um 
þeir spáðu Ís lands meist aratitl in um 
og hvern ig röð efstu liða yrði.

MargrétMaríaSigurðardóttir,
umboðsmaðurbarna:
,,Í Pepsideild karla verð ur 

Fram Ís lands meist ari, en næst ir 
þeim koma KR, svo Breiða blik, 
FH og ÍA.

Í Pepsi deild kvenna kvenna 
verð ur Breiða blik Ís lands meist ari, 
Val ur verð ur í 2. sæti, síð an koma 
Stjarn an, Þór/KA og ÍBV.“

EggertÞórKristófersson
viðskiptafræðingurhjáN1:
,,Karla lið Breiða bliks verð ur í 

4. sæti og kvenna lið Breiða bliks 
í 2. Sæti.  KRing ar verða Ís lands
meist ar ar í karla flokki, og á eft ir 
þeim koma ÍA í 2. sæti og Fram 
í 3. sæt inu. Í kvenna deild inni 
verð ur Stjarn an Ís lands meist ari, 
Breiða blik í 2. sæti og Val ur í 3. 
sæti.“

ÖrnÖrlygsson,annartveggja
liðstjórakarlaliðsBreiðabliks:
,,Akra neslið ið verð ur Ís lands

meist ari því þeir hafa styrkt sitt 
lið mest allra liða í Pepsideild 
karla, hafa feng ið gríð ar lega 
sterka leik menn. KR verð ur í 2. 
sæti og Breiða blik í 3. sæti, FH í 4. 
sæti og Stjarn an í 5. sæti. Breiða
blik verð ur í topp báráttu í Pepsi
deild kvenna en lenda í 2. sæti, 
Stjarn an verð ur Ís lands meist ari 
og Val ur í 3. sæti.“

ÁrniPállÁrnason
alþingismaður:
,,Breiða blik verð ur Ís lands

meist ari karla, FH verð ur í 2. sæti 
og Stjarn an í 3. sæti. Síð an koma 
KRing ar og Fram ar ar sem hafa 
byrj að vel í vor en halda það ekki 
út. Þetta verð ur tvö falt hjá Blik
um í sum ar því Breiða blik verð
ur Ís lands meist ari kvenna, en í 
2. og 3. sæti verða KR og Val ur.  
Kannski Stjarn an blandi sér í þá 
bar áttu.“ 

HverjirverðaÍslandsmeistarar?

LeikmannabreytingarhjáBlikaliðunum

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



UnglingastarfBreiðabliksereitt
hið besta á landinu, ef ekki það
besta,bæðihjástúlkumogdrengj
um. Metnaður forsvarsmanna
félagsins og frábærir þjálfarar
yngri flokkanna er eitthvað sem
önnurfélöggetatekiðsértilfyrir
myndar.

Styrk leik ar Breiða bliks í meist
ara flokk um fé lags ins liggja í yngri 
flokka starfi fé lags ins. Það eitt að 
fimm upp ald ir leik menn hafa far
ið úr Breiða bliki í at vinnu mennsku 
síð ustu tvö árin seg ir í raun allt sem 
segja þarf. Krist inn Stein dórs son, 
Guð mund ur Krist jáns son, Arn ór 
Sveinn Að al steins son, Al freð Finn
boga son og Elf ar Freyr Helga son 
eru all ir upp ald ir hjá Blik um. En 
marg ir ung ir og efni leg ir eru hér 
heima sem hafa spil að í yngri flokk
um fé lags ins, t.d. Andri Rafn Yeo
man, sem er skap andi og  teknísk ur 
leik mað ur. Andri gæti átt frá bært 
sum ar og orð ið næsti at vinnu mað ur 
úr röð um Blika.

Tryggvi Haf stein, for mað ur ung
linga ráðs Breiða bliks, seg ir að und
ir ung linga ráð knatt spyrnu deild ar 
Breiða bliks falli starf semi yngri 
flokka fé lags ins, allt frá 8. flokki upp 
í 3. flokk.  ,,Þeir flokk ar sem hafa 
ald ur til og taka þátt í Faxa flóa móti 
eru flest ir bún ir að ljúka þátt töku 
eða eru við það að ljúka þátt töku í 
maí.  Eft ir það hefst hin hefð bundna 
sum ar dag skrá þar sem fjöldi móta 
er á dag skrá.  Eins og áður verð ur 
knatt spyrnu skóli starf rækt ur fyr ir 
yngstu iðk end urna sem og Æv in
týra nám skeið í sam vinnu við aðr ar 
deild ir fé lags ins.  Totten ham skól
inn verð ur starf rækt ur ann að árið 
í röð en nú gefst iðk end um í öll um 
fé lög um frá 6. flokki upp í 3. flokk 
kost ur á því að taka þátt í þess um 

frá bæra knatt spyrnu skóla sem þótti 
takast mjög vel síð asta sum ar þeg
ar hann var hald inn í fyrsta skipti,” 
seg ir Tryggvi Haf stein.

Helstu mót yngri flokk anna 
sum ar ið 2012
• 8. flokk ur; Taka þátt í fé lags mót

um.
• 7. flokk ur; Dreng ir: KFC mót ið 

á Vík ings velli og Norð ur áls mót ið á 
Akra nesi. Stúlk ur: KFC mót ið á Vík
ings velli, Lands banka mót ið á Sauð
ár króki og Síma mót ið.

• 6. flokk ur; Dreng ir: Shell mót ið í 
Eyj um, Króks mót ið á Sauð ár króki 
og  Polla mót KSÍ. Stúlk ur: Lands
banka mót ið á Sauð ár króki, Síma
mót ið og Hnátu mót KSÍ.
• 5. flokk ur; Dreng ir: N1 mót ið og 

Ís lands mót ið. Stúlk ur: TM Pæj u mót
ið í Eyj um, Síma mót ið og Ís lands
mót ið.
• 4. flokk ur; Dreng ir: Dana Cup og 

Ís lands mót ið. Stúlk ur: Norway Cup 
og Ís lands mót ið.
• 3. flokk ur; Dreng ir: Ís lands mót ið 

og Bik ar keppni KSÍ. Stúlk ur: Ís lands
mót ið og Bik ar keppni KSÍ.
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Lið Breiðabliks í Pepsideild kvenna og karla
verðaörugglegabæði í toppbaráttunni í sumar.
Þvíerafarmikilvægtaðbyrjaveltilaðeflasjálfs
traustið og þurfa ekki að elta skottið á öðrum
toppliðumframeftirsumri.Fyrirliðarnir,Fanndís
Friðriksdóttir og Finnur Orri Margeirsson, voru
beðinaðspáíframvindumálaáknattspyrnuvell
inumísumar.

Fann dís Frið riks dótt ir:
,,Við ætl um að vera í bar átt unni, en Val ur, ÍBV og 

Fylk ir, sem við mæt um í fyrsta leik, eru einnig með 
sterk lið. Stjarn an er kom in aft ur með marka skorar
ann frá því í fyrra, og því gætu þær unn ið tit il inn 
aft ur. Þetta verð ur ákaf lega jöfn deild, það verða 
eng ir stór sigr ar í nein um leik eins og stund um vildi 
bregða við fyr ir nokkrum árum, eins og 100. Ný lið
arn ir Sel foss og FH munu ör ugg lega selja sig dýrt en 
FH er með gott lið, þar eru ung ar, efni leg ar og fljót ar 
stelp ur. Þetta verð ur skemmti legt knatt spyrnu sum
ar!“

Finn ur Orri Mar geirs son:
,,Við ætl um okk ur auð vit að sig ur á Ís lands mót inu 

og tel að við höf um góða burði til þess. Ann ars er 
hugs an legt gengi lið anna svo lít ið óráð ið, nokkr ar 
breyt ing ar hafa orð ið leik manna hópn um hjá mörg
um og svo koma ný lið arn ir, Akra nes og Sel foss, inn 
á blússandi sigl ingu. Ég held ef ég tek okk ur út að 
KR verði meist ar ar, þeir hafa sög una með sér þó 
þeir séu kannski ekki með eins sterkt lið og í fyrra. Í 
2. sæti verða Skaga menn sem eru með sterk an hóp 
og hafa spil að vel í vor, FH í 3. sæti, Stjarn an í 4. sæti 
og Fram í 5. sæti.“

Breiðabliksliðinverða
ítoppbaráttunnií
sumar

Íslandsmótið – PEPSI deild karla 2012
Dags Tími Leikir

Sunnudagur 6. maí kl. 19:15 Breiðablik - ÍA

Fimmtudagur 10. maí kl. 18:00 ÍBV - Breiðablik

Miðvikudagur 14. maí kl. 19:15 Breiðablik - Valur

Sunnudagur 20. maí kl. 20:00 FH - Breiðablik

Fimmtudagur 24. maí kl. 19:15 Breiðablik - Fram

Fimmtudagur 31. maí kl. 19:15 Selfoss - Breiðablik

Laugardagur 16. júní kl. 14:00 Breiðablik - Grindavík

Miðvikudagur 20. júní kl. 19:15 Breiðablik - KR

Mánudagur 2. júlí kl. 19:15 Fylkir - Breiðablik

Fimmtudagur 5. júlí kl. 16:00 Breiðablik - Keflavík

Mánudagur 16. júlí kl. 16:00 Stjarnan - Breiðablik

Mánudagur 23. júlí kl. 19:15 ÍA - Breiðablik

Sunnudagur 29. júlí kl. 18:00 Breiðablik - ÍBV

Miðvikudagur 8. ágúst kl. 19:15 Valur - Breiðablik

Sunnudagur 12. ágúst kl. 18:00 Breiðablik - FH

Mánudagur 20. ágúst kl. 18:00 Fram - Breiðablik

Sunnudagur 26. ágúst kl. 18:00 Breiðablik - Selfoss

Mánudagur 3. sept. kl. 18:00 Grindavík - Breiðablik

Sunnudagur 16. sept. kl. 17:00 KR - Breiðablik

Fimmtudagur 20. sept. kl. 17:00 Breiðablik - Fylki

Sunnudagur 23. sept. kl. 16:00 Keflavík - Breiðablik

Laugardagur 29. sept. kl. 14:00 Breiðablik - Stjarnan

Íslandsmótið – PEPSI deild kvenna 2012
Dags Tími Leikir

Sunnudagur 13. maí kl. 19:15 Breiðablik - Fylkir

Föstudagur 18. maí kl. 19:15 Breiðablik - Afturelding

Miðvikudagur 23. maí kl. 18:00 ÍBV - Breiðablik

Þriðjudagur 29. maí kl. 19:15 Breiðablik - Selfoss

Mánudagur 4. júní kl. 18:30 Þór/KA - Breiðablik

Mánudagur 11. júní kl. 19:15 Breiðablik - Stjarnan

Sunnudagur 24. júní kl. 14:00 KR - Breiðablik

Þriðjudagur 3. júlí kl. 19:15 Breiðablik - Valur

Þriðjudagur 10. júlí kl. 19:15 FH - Breiðablik

Þriðjudagur 17. júlí kl. 19:15 Fylkir - Breiðablik

Þriðjudagur 24. júlí kl. 19:15 Afturelding - Breiðablik

Þriðjudagur 31. júlí kl. 18:00 Breiðablik - ÍBV

Fimmtudagur 9. ágúst kl. 19:15 Selfoss - Breiðablik

Fimmtudagur 16. ágúst kl. 18:00 Breiðablik - Þór/KA

Þriðjudagur 21. ágúst kl. 19:15 Stjarnan - Breiðablik

Miðvikudagur 29. ágúst kl. 18:30 Breiðablik - KR

Þriðjudagur 4. sept. kl. 18:00 Valur - Breiðablik

Laugardagur 8. sept. kl. 14:00 Breiðablik - FH

FanndísFriðriksdóttir

Afaröflugtogfjöldimóta
íalltsumar

FinnurOrriMargeirsson

UnglingastarfknattspyrnudeildarBreiðabliks:

StoltirBlikaraðloknumsigri.

ÁShell-mótinuíVestmannaeyjum.

Á Símamótinu sem er stærsta einstaka mót landsins fyrir stúlkur.
GlaðarBlikastelpurmeðlukkutrölliðsitt.
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Fótboltasumarið
HK lið ið leik ur í  2. deild karla 2012. Þjálf ari er Ragn ar 

Gísla son og að stoð ar þjálf ari Þor steinn Gunn ars son en Ragn
ar tók við lið inu á miðju sumri 2011 í 1. deild þeg ar það var 
í bull andi fall hætti. Því mið ur tókst ekki að hindra fall ið í 2. 
deild ina. 

Miklarbreytingarhafaorðiðá liðinu fyrirkomandi leiktíð
ogþvíerfittaðspáfyrirumgengiþessísumar,enkeppniní2.
deilderalltafaðverðajafnariogmörgþeirraliðasemþarleik
stefnaleyntogljóstaðtveimurefstusætumdeildarinnarsem
gefasæti í1.deildsumarið2013.VonandiverðurHK íþeim
hópi.HKleikurfyrstaleikinnídeildinnigegnReyniSandgerði
áN1-vellinumíSandgerði11.maínk.enfyrstiheimaleikurinn
á Kópavogsvelli er gegn Dalvík/Reyni laugardaginn 19. maí
nk.Full ástæðaer tilþessaðhvetjaKópavogsbúaávöllinn
þegarHKleikurþar,þeirþurfaástuðningiáhorfendatilþess
aðkomastuppí1.deildaðnýju.Eittþaðskemmtilegastavið
knattspyrnuna er að oft er erfitt að spá um úrslit leikja en
þaðværigamanaðsjáHK-liðiðí1.deildaðnýju,ogþvíþurfa
strákarniröfluganstuðningávellinumsumar.

Áfram HK!

Áfram HK!

HK leik ur í 2. deild karla í sum ar og 
ætla sér ör ugg lega ekki langa við veru 
þar, að eins sum ar ið 2012 og fara aft ur 
upp í 1. deild. Tölu verð ar breyt ing ar hafa 
orð ið á leik manna hópn um milli ára sem 
auð vit að þarf ekki að koma á óvart.

 Sumir þeir leikmanna sem hafa leikið
með HK undanfarin keppnistímabil hafa
metnað til að leika í efrideildum,ogþað
erbaragott.FyrstuleikurHKí2.deildinni
ergegnReyniáSandgerðisvelli11.maíen
fyrstiheimaleikurinnergegnDalvík/Reyni

áKópavogsvellilaugardaginn19.maí.

Þeir leik menn sem komn ir eru til fé lags ins 
fyr ir sum ar ið eru:

ArnarÞórIngasonfráStjörnunni
AronBaldurssonfráGrundarfirði
BeitirÓlafssonfráÝmi
BrynjarÖ.M.EðvaldssonfráStjörnunni
ElvarFreyrArnþórssonfráAugnabliki
GuðjónÓlafssonfráKFS
GunnarPállPálssonfráÍH
HinrikHinrikssonfráDalvík/Reyni

IngiÞórÞorsteinssonfráÝmi
KáriEiríkssonfráAugnabliki
ÓmarIngiGuðmundssonfráÝmi
RagnarMarSigrúnarsonfráVíkingiÓ.
SigurjónM.KevinssonfráÍH
StefánÖrnStefánssonfráVal

Farn ir eru til ann arra fé laga eða eru 
hætt ir:

ÁsgeirAronÁsgeirssoníFjölni
ÁsgrímurAlbertsson,hættur
DamirMuminovicíLeikniR.

DavíðMagnússon,hættur
EyþórHelgiBirgissoníÍBV
HafsteinnBriemíVal
HervéAka’atilSviss
JóhannAndriKristjánssoníFylki
OrriSigurðurÓmarssoníAGF
(Danmörku)
StefánJóhannEggertssoníLeikniR.
VigfúsGeirJúlíussoníHamar
ÖgmundurÓlafssoníÞróttR.

Mikl ar breyt ing ar á HK-lið inu milli ára

*M.v. vaxtatöflu Íslandsbanka 13.04 2012

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Íslandsbanki býður hagstæð framkvæmdalán  
til endurbóta á húsnæði. Lánin eru óverðtryggð 
skuldabréfalán með breytilegum vaxtakjörum  
samkvæmt vaxtatöflu bankans hverju sinni. 
Framkvæmdalán geta numið allt að 1,5 milljónum  
gegn veði og allt að 750.000 kr. án veðs.

Kynntu þér framkvæmdalán á  
www.islandsbanki.is eða í næsta útibúi  
Íslandsbanka.  

 

Stjórnvöld hafa framlengt átakið ALLIR VINNA 
til 1. janúar 2013

Þú getur fengið endurgreiðslu á virðisaukaskatti 
fyrir framkvæmdir á árinu 2012. 

Kynntu þér málið á www.allirvinna.is.

6,25% óverðtryggðir vextir*  
og engin lántökugjöld

Við bjóðum 
framkvæmdalán 
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Ragn ar Mar Sig rún ar son, fyr
ir liði HK, seg ir að auð vit að sé 
stefn an tek inn strax frá fyrsta 
leik gegn Reyni Sand gerði að 
vinna 2. deild ina, það sé ótví
rætt mark mið. 

Það geti hins vegar orðið
strembið þar sem mörg góð lið
séu ídeildinni. Því sé mikilvægt
að liðið fá góðan stuðning frá
áhorfendapöllunum í leikjunum í
sumar.

Ragnar Mar spáir því að röð
efstu liða verði eftirfarandi, var
beðinnaðsleppaHKúrspánni:

Grótta
Afturelding
Völsungur
Njarðvík
ReynirSandgerði
KV
Fjarðabyggð
KF
Hamar
Dalvík/Reynir
KFR.

Mark mið ið að 
vinna 2. deild ina

Það er alltaf ákveðin spenna í
loftiþegarknattspyrnuvertíðhefst
ávorin.Eftirerfitttímabilhjástrák-
unum í HK í 1. Deildinni í fyrra
varðþaðhlutskiptiþeirraað falla
niðurumdeildogspila í2.deild í
ár. Íárhefstnýtt tímabilmeðnýj-
um tækifærum. Það verður mikil
áskorun fyrir leikmenn að vinna
þessadeildísumarsemerkárlega
krafa allra HK-inga, en það verð-
ur ekki auðvelt og mun stuðning-
ur stuðningsmanna skipta miklu
máli.Mörgsterk liðeru ídeildinni
og mun hver einasti leikur vera
sannkallaður úrslitaleikur. Stelp-
urnar  íHK/Víkingivoruekki langt
frá því í fyrra að vinna sér aftur
sæti íúrvalsdeild.Liðiðhefuralla
burði tilþess í sumar.Þaðverður
skemmtilegt að fylgjast með lið-
unum okkar í sumar sem eru að
mestu leytiskipuðuppöldum leik-

mönnum félagsins sem sýnir það
mikla og mikilvæga starf sem er
unniðíyngriflokkumfélagsins.Það
aðalastuppsemleikmaðurífélagi
sembýrviðeinsfrábæraraðstæð-
ur og við í HK búum við eru for-
réttindi.Þaumarkmið félagsinsað
byggja upp liðin sín á uppöldum
leikmönnumsegirmikiðumþátrú
félagsinsáaðviðséumþessfullfær
aðalaupp framtíðarleikmennsjálf
oggefaþeimtækifæriíliðinu.

Gæðistarfsinser líkamælanleg-
ur í þeim fjölda landsliðsmanna
félagsins í öllum landsliðum
Íslands. Þau markmið sem knatt-
spyrnudeildhefursettsértilnæstu
áraerusannarlegaháenmeðþví
að leggjast öll á árarnar, tökum
þátt ístarfinuogstyðjumvið liðið
okkará leikjum,munokkur takast
aðnáþeimmarkmiðum.Mætumá
völlinnísumarsýnumliðinuokkar

stuðningíverkioghvetjumliðokk-
artilsigursíöllumleikjum.

ÁframHK!

Sig ur jón Sig urðs son
for mað ur HK

RagnarMarSigrúnarson,fyrirliðiHK: Sum ar ið 2012

RagnarMarSigrúnarson,
fyrirliðiHK.

SigurjónSigurðsson.

Leikir HK 
í sumar
Fös.11.maíkl.20:00ReynirS.-HK

Lau.19.maíkl.15:00HK-Dalvík/Reynir

Fös.25.maíkl.20:00KV-HK

Fös.01.júnkl.20:00HK-KFR

Lau.09.júnkl.14:00Fjarðabyggð-HK

Fös.15.júnkl.20:00Grótta-HK

Fim.21.júnkl.20:00HK-Njarðvík

Lau.30.júnkl.14:00KF-HK

Mið.04.júlkl.20:00HK-Hamar

Þri.10.júlkl.20:00Völsungur-HK

Mán.16.júlkl.20:00HK-Afturelding

Fös.20.júlkl.20:00HK-ReynirS.

Fös.27.júlkl.20:00Dalvík/Reynir-HK

Mið.01.ágúkl.20:00HK-KV

Fös.10.ágúkl.19:00KFR-HK

Þri.14.ágúkl.19:00HK-Fjarðabyggð

Mán.20.ágúkl.19:00HK-Grótta

Fös.24.ágúkl.18:30Njarðvík-HK

Lau.01.sepkl.16:00HK-KF

Sun.09.sepkl.14:00Hamar-HK

Lau.15.sepkl.14:00HK-Völsungur

Lau.22.sepkl.14:00Afturelding-HK
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Grillbúðinsemnúer5árahóf
starfsemi sína að Hlíðarsmára
oghefurveriðþarþangaðtilnú
ummánaðamótinaðhún flutti í
stærra húsnæði að Smiðjuvegi
2.EinsogalþekkterþáerGrill
búðin söluaðili grilla fráþýska
fyrirtækinu Landmann sem er
stærsti framleiðandi gasgrilla í
Evrópu.

Við rædd um við Ein ar Long eig
anda og stofn anda versl un ar inn ar 
og spurð um hann út í breyt ing
arn ar.

Ein ar sagði okk ur að meg in á
stæð an fyr ir stærra hús næði 
væri til að geta svar að eft ir spurn 
við skipta vina með því að bjóða 
meira úr val grilla og mik ið úr val 
vand aðra garð hús gagna frá Þýsku 
fram leið und un um Gar vida og 
Belardo, fyr ir tækja sem eru í eigu 
Land mann. Einnig bjóð um við nú 
úr val vand aðra úti ljósa frá Sæns
ka fram leið and an um KonstSmide 
og velj um úti ljós sem henta 
ís lensk um að stæð um og eru 
mörg þeirra með 25 ára ábyrgð 

gagn vart ryði og tær ingu.
Gar vida eru garð hús gögn í 

hæsta gæða flokki bæði varð andi 
hönn un og end ingu. Frá Belar
do er í boði mik ið úr val af mjög 
vönd uð um garð hús gögn um. 

Ein ar bætti við. “Hús gögn in 
hafa set ið á hak an um hjá okk ur 
und an far in ár en með til komu 
nýja hús næð is ins þá get um við 
boð ið upp á mik ið úr val þess ara 
vönd uðu garð hús gagna. Við erum 
einnig svo hepp in að vera með 
um boð fyr ir vör ur frá Sænska 
fram leið and an um KonstSmide 
og erum nú að bjóða úti ljós in frá 
þeim sem eru í hæsta gæða flokki. 
KonstSmide er m. a. stærsti fram
leið andi Evr ópu í jóla ljós um og 
kom um við til með að bjóða mik
ið úr val þeirra”.

Við þökk um Ein ari fyr ir spjall
ið og ósk um hon um til ham ingju 
með nýja hús næð ið og hvetj um 
les end ur til að heim sækja Grill
búð ina í nýja hús næð ið og kynna 
sér vöru úr val ið.

Smiðjuvegur2–stærra
húsnæði–meiraúrval

EinarLong,eigandiGrillbúðarinnarviðafarvandaðoggottgasgrill
fráLandmann.

Nokk ur evr ópsk fyr ir tæki 
vinna að fram tíð ar verk efni 
sem fellst í því að tengja sam
an bíla lest ir þannig að ein ung is 
fremsti bíl stjór inn þurfi að ein
beita sér að akstr in um. Kerf ið 
mun auka þæg indi á löng um 
akst ursleið um og einnig mun 
ör ygg ið aukast til muna, en 
í dag verða um 80% um ferða
ó happa vegna mann legra mis
taka. En með þessu kerfi munu 
tölv ur ráða hrað an um og hægja 
á ferð bíl anna. Einnig mun þetta 
kerfi draga úr meng un, þar sem 
um ferð in verð ur mun jafn ari, 
auk þess verð ur loft mót stað an 
minni. Þar sem bíla lest in verð
ur mjög þétt þá verð ur meira 
pláss fyr ir önn ur öku tæki á veg
um, auk þess sem það dreg ur 
úr um ferð ar hnút um og elds
neytis neyslu. Verk efn ið er fjár
magn að af Evr ópu sam band inu 
og heit ir SAR TRE. Reikn að er 
með að hægt verði að gera til

raun ir á hrað braut um haust ið 
2012 og ef að allt geng ur sam
kvæmt áætl un gæti þetta orð ið 
að veru leika inn an 10 ára. Ef að 
þessu verð ur munu það fyrst 
og fremst verða at vinnu bíl stjór
ar sem nota þetta, t.d. rút ur og 
flutn inga bíl ar.

Breyta þarf lög gjöf inni í Evr
ópu áður en til fram kvæmd ar
inn ar kem ur þar sem bann að er 
að sleppa stýr inu á hrað braut
um í dag.  Fyrsta til raun in var 
gerð í Sví þjóð með 2 vöru bíl um 
og 3 fólks bíl um á til rauna braut 
en gert er ráð fyr ir að gera til
raun með 15 öku tæki áður en 
far ið verð ur út á hrað braut ir. 
Bíla lest inni verð ur stjórn að 
þráð laust af fremsta bíl í röð
inni sem verð ur und ir stjórn 
bíl stjóra með meira próf. Tölvu
kerfi sér um að bíl ar haldi réttri 
fjar lægð, hemli og beygi á rétt
um stöð um. Þeg ar bíll í lest inni 
nálg ast áfanga stað, sveig ir bíl

stjóri ein fald
lega út af og 
af teng ist lest
inni og tek ur 
s jál f  ur  við 
stjórn bíls
ins. Næstu 
bíl ar í röð
inni loka síð
an sjálf krafa 
bil  inu sem 
mynd ast. Ef 
b í l  s t jór i  á 
h r a ð  b r a u t 
vill tengj ast vega lest, finn ur 
hann hana á GPStæk inu, kem ur 
sér fyr ir aft ast í röð inni og ýtir á 
hnapp á GPStæk inu og teng ist 
þar með bíla lest inni. Þá tek ur 
bíla lest in við stjórn og hann get
ur slak að á og jafn vel sofn að. 

Karl Frið rik Schiöth
Smára skóla

Framtíðináhraðbrautinni

KarlFriðrik
Schiöth

Það er mik il vægt að finna 
sér hreyf ingu sem manni finnst 
skemmti leg því þá er lík legra 
að upp skera ár ang ur erf ið is ins. 
Já, það er svo sann ar lega mik
il vægt að hreyfa sig og mis jafnt 
hvað hent ar hverj um og ein um. 
Menn irn ir eru mis jafn ir og því  
þarf hver og einn að geta sér
snið ið sína þjálf un til dæm is að 
sinni lík ams bygg ingu. Manns lík
am inn er þannig gerð ur að hann 
þarfn ast hreyf ing ar til að starfa 
sem best og til vaxt ar og við
halds. 

Hver og einn þarf á því að 
halda að standa með sjálf um 
sér og það er líka þannig með 
val á hreyf ing unni, það er ekki 
endi lega að henta þér það sem 
vin ir þín ir eru að æfa.  Að sjálf
sögðu get ur ver ið skemmti legt 
að æfa sömu íþrótt og vin irn ir 

en þeg ar uppi er stað ið þá eru 
það ekki vin irn ir sem þinn per
sónu legi ár ang ur bygg ist á – það 
ert þú og þinn áhugi sem allt 
snýst um. Þú ert lík legri til að 
ná há marks ár angri ef þú vel ur 
hreyf ingu sem þér þyk ir áhuga
verð og skemmti leg. Í dag er 
úr val ið mjög fjöl breytt og all ir 
ættu að geta fund ið hreyf ingu 
við sitt hæfi. Auð vit að er eðli legt 
að áhugi manna sé mis jafn því 
það eru, sem bet ur fer, ekki all ir 
steypt ir í sama mót ið.

Hafa ber í huga að lík ams
bygg ing ein stak linga er mis jöfn, 
sum ir eru vel hæf ir til þess að 
stunda hlaup og aðr ir hæf ari í 
að lyfta eða synda, stunda hóp
í þrótt ir eða þá aðr ir sem velja 
ein stak lings íþrótt ir. Einnig er 
mjög mis jafnt hvað hver og einn 
hef ur mik inn tima af lögu til að 

stunda sína 
h r e y f  i n g u . 
Það er al veg 
sama í hvern
i g  l í k  a m 
legu ástandi 
fólk er það 
æ t t i  s a m t 
sem áður að 
vera  hægt 
að finna eitt
h v a ð  s e m 
við kom andi 
get ur gert. 

Mun ið að betra er seint en 
aldrei að byrja að hreyfa sig.

HEIL BRIGÐ SÁL Í HRAUST UM 
LÍK AMA!

Þor geir Krist ján
10. ÞK Smára skóla

Hreyfingviðhæfi–allaævi

ÞorgeirKristján.

Grillbúðin:

Vistvænar íslenskar  kistur.
Þjónusta allan sólarhringinn.

Komum heim til aðstandenda ef óskað er.
Sími 892 4650

Netfang: foldehf@simnet.is - Vefsíða: foldehf.is

Gísli Gunnar
Guðmundsson

Guðmundur
Þór Gíslason

Elfar Freyr
Sigurjónsson

ÚtfararstofanÚtfÚÚÚtftftfaftffarararsrsstotofofaoffan
FoldFold
f
FoFoldldldl

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA

Bæjarráð hefur ákveðið fasta 

viðtalstíma með bæjarfulltrúum 

fram í maí. Viðtalstímarnir fara 

fram á bæjarskrifstofunum, 

Fannborg 2, í Kópavogi. 

Ekki þarf að panta tíma, bara mæta. 

Viðtalstímar eru sem hér segir frá 

kl. 18:00 til 19:00:

10. maí

Ármann Kr. Ólafsson

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
www.borgarblod.is
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Á sínu 28. starfsári fór Bók
menntaklúbburinn Hananú í
menningarog skemmtireisuum
Suðurnesin.

Föstu dag inn 27. apr íl lagði 22 
manna hóp ur af stað und ir leið
sögn Hrafns A. Harð ar son ar bæj ar
bóka varð ar til Kefla vík ur. Þar tók 
Hild ur Harð ar dótt ir, leið sögu mað
ur, við hópn um og fór með hon
um um Garð inn og til Sand gerð is. 
Þar var hið stór kost lega Fræða set
ur skoð að og sýn ing in um Pour
quoi pas vakti undr un og að dá
un. Kom ið var við í Hvals nes kirkju 
og margt fleira skoð að. Ferð inni 
lauk svo í Nes völl um þar sem bók
mennta klúbbs með lim ir lásu upp 
um klukku stund ar langa dag skrá 
með efni eft ir skáld og rit höf unda 
af Suð ur nesj um fyr ir full an sal af 
fólki alls stað ar að af Suð ur nesj
um við góð ar und ir tekt ir. Vakti 
til tæk ið at hygli stað ar manna og 

voru þeir á því að slíkt fé lags legt 
menn ing ar starf sem Bók mennta
klúbbs ins, sem starfar í Bóka safni 
Kópa vogs að vetr um væri mjög til 

eft ir breytni. Kjör orð far ar inn ar var 
hið óskrif aða að lest ur er best ur til 
lang líf is og auk inna lífs gæða, fyr ir 
fólk á öll um aldri.

BókmenntaklúbburinnHana-nú
gerðivíðreistumSuðurnes

LesiðáSuðurnesjunum.

Lionsklúbbur Kópavogs &
Lionsklúbburinn Muninnverða
með herrakvöld föstudaginn 4.
maínk. Í félagsheimilinuLundi
íAuðbrekku.Þettaer jafnframt
fjáröflunarsamkoma þar sem
m.a. verðaboðinupp listaverk
enallurágóðiafherrakvöldinu
rennur tilendurnýjunar innrétt
ingaoghúsgagnaíheilabilunar
deildSunnuhlíðar.

Veislu stjór ar verða Ein ar 
Bolla son og Dan í el Björns son, 
en ræðu mað ur kvölds ins Guðni 
Ágústs son fram sókn ar mað ur frá 
Brúna stöð um. Magn ús Kjart ans
son sér um að halda uppi söng og 
gleði fram eft ir kvöldi. Virki lega 
þarft og að kallandi mál efni sem 
vert er að leggja lið.

Herrakvöldogfjáröflunarsamkomatil
styrktarheilabilunardeildSunnuhlíðar

SönguríSunnuhlíð.

"Það geta ekki allir bílar 
verið rÉttir bílar!"

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

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar 
viðgerðir í sumar.

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Kvöldskóli Kópavogs heldur
sína árlegu vorsýningu sunnu
daginn 6. maí nk. kl. 13.00 til
17.00 í Snælandsskóla. Segja
máaðsýninginséhlutiafKópa
vogsdögumíár.Ásýningunnier
starfsemi skólans kynnt meðal
annarsmeðþvíaðsýnaafrakst
ur af vinnu nemenda í verk
legum námskeiðum frá liðnum
vetri.

Starf sem in í vet ur hef ur ver ið 
fjöl breytt að vanda en verk legu 
nám skeið in voru bók band, fata
saum ur, frá gang ur á prjóni, frí

stunda mál un, hekl,  mat reiðslu
nám skeið, prjón, silf ur smíði, 
skraut rit un, tré smíði, út skurð ur 
og þjóð bún inga gerð. Á sýn ing
unni verð ur að finna margs kon
ar kjör gripi sem nem end ur hafa 
hann að og út fært und ir leið sögn 
kenn ara sinna.

Kópa vogs bú ar og gest ir þeirra 
eru hvatt ir til að koma og skoða 
sýn ing una og taka þátt í þess um 
ár lega við burði í starf semi skól
ans. For stöðu mað ur Kvöld skóla 
Kópa vogs er Krist ín Jóns dótt ir.

Vorsýningogopiðhús
íKvöldskólaKópavogs

FráfyrrisýninguKvöldskólaKópavogs.

25 % Afsláttur

LionsklúbburKópavogs&LionsklúbburinnMuninn:
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Sr. Íris Krist jáns dótt ir hef ur 
starf að sem sókn ar prest ur við 
Hjalla kirkju í Kópa vogi síð an í 
árs byrj un 2000, og prest ur fjög
ur ár þar á und an, en læt ur af 
störf um 1. júní nk. en hún er 
að flytja bú ferl um til Kanada. 
Kveðju messa henni til heið urs 
verð ur í Hjalla kirkju sunnu dag
inn 13. maí nk. kl. 11.00. Íris 
er upp al in í Kefla vík þar sem 
for eldr ar henn ar búa. Þar gekk 
hún í grunn skóla og síð an í 
Versl un ar skól ann þar sem hún 
lauk stúd ents prófi.

- Var ein hver sér stök ástæða fyr-
ir því eða at burð ur sem varð þess 
vald andi að þú ákvaðst að fara í 
guð fræðiám við Há skóla Ís lands?

,,Það var nú frek ar skyndi leg 
ákvörð un eft ir að ég lauk stúd
ents prófi en ég hafði lengi ver ið 
trú ar lega sinn uð og hafði starf að 
um tíma með KFUM & K í Kefla
vík. Það hafði lengi blund að í mér 
að læra meira um trúna svo lík
lega var þetta rök rétt fram hald af 
því. Við vor um tvær stúlk ur sem 
vor um sam an í Versló sem fór um 
í guð fræði deild ina.

Eft ir guð fræði nám ið sótti ég um 
starf sem prest ur í Hjalla kirkju 
árið 1996 og fékk það og hlaut 
vígslu þeg ar ég var 25 ára. Ég 
starf aði í byrj un með sr. Krist jáni 
Ein ari Þor varð ar syni en hann lést 
árið 1999 og þá sótti ég um starf 
sókn ar prests í Hjalla kirkju og 
hlaut það og tók við því starfi 1. 
jan ú ar árið 2000. Ég hef því ver ið 
prest ur í Hjalla kirkju í hart nær 16 

ár, þar af sókn ar prest ur í 12 ár.“

- Þú ert að hætta störf um við 
Hjalla kirkju og flytja til Kanada. 
Hver er ástæða þess?

,,Mig vant aði vissa til breyt ingu 
í líf ið og svo tel ég einnig að það 
sé gott, bæði fyr ir prest inn og 
söfn uð inn, að það verði breyt ing 
með vissu milli bili. Það eru ekki 
mikl ir mögu leik ar hér á Ís landi 
til breyt inga eða til færslna milli 
söfn uða þar sem störf in eru ekki 
það mörg og það sækja ávallt 
marg ir um hvert eitt prest starf 
sem losn ar. Það er því ekki und
ar legt að prest ar séu lengi í sínu 
starfi og hyggi ekki á breyt ing ar 
nema þeir hætti t.d. fyr ir ald urs 
sak ir. Það er hins veg ar nauð
syn legt  okk ar vegna prest anna 
og með söfn uð inn í huga að það 
verði viss ar breyt ing ar.

Ég fór til Kanada fyr ir hálfu 
öðru ári síð an í leyfi frá Hjalla
kirkju til að læra, og eft ir það 
ákvað ég að kanna mögu leik ana 
á því að verða prest ur í Kanada 
eft ir að ég kynnt ist Lúth ersku 
kirkj unni þar og því safn að ar starfi 
sem þar er. Það leiddi til þess 
að ég fékk starf í kirkju í bæn um 
Prince Al bert í Saskatchewan fylki 
í Kanada sem er vest an við Man
itoba og nokk uð inni í land inu.“

- Af hverju Kanada? Kom eitt-
hvað ann að land til greina eða 
höfðu flutn ing ar Ís lend inga til 
Kanada í 19. öld inni þar ein hver 
áhrif?

,,Auð vit að eru frá sagn ir af 

flutn ingi Ís lend inga til Kanada 
og sög ur því tengd ar áhrifa rík ar, 
en fyrst og fremst lang aði mig að 
fara til ensku mæl andi lands, og 
frek ar til Kanada en til Banda ríkj
anna.  Söfn uð ur inn sem ég fer til 
er ekki ís lensk ur svo allt starf við 
kirkj una í Prince Al bert fer fram á 
ensku.“

Enginóánægjaaðbaki
ákvörðuninni

- Þeg ar þú lít ur til baka, hef-
ur starf ið við Hjalla kirkju ver ið 
ánægju legt og kannski án áfalla ef 
orða má það svo?

,,Ég hef ver ið mjög ánægð í 
Hjalla kirkju og starf ið geng ið 
hér mjög vel. Það er því eng in 
óá nægja eða árekstr ar sem valda 

því að ég er að hætta í Hjalla
kirkju, síð ur en svo. Mað ur þarf  
hins veg ar að vera órag ur að taka 
svona skref, og ég hef ver ið hepp
in með margt í mínu lífi sem hef
ur auð veld að mér að taka svona 
ákvörð un. Auk þess bý ég ein svo 
ekki þarf að taka til lit til ann arra 
fjöl skyldu með lima þó auð vit að 
eigi ég for eldra og skyld menni.“

- Áhugi þinn á mót or hjól um er 
þekkt ur. Ætl ar þú að halda því 
áfram, og jafn vel ferð ast eitt hvað 
um Kanada á mót or hjóli?

,,Það kem ur ekk ert ann að 
til greina! Þenn an áhuga minn 
á mót or hjól um má rekja allt til 
ung lings ár anna sem vakn aði aft
ur þeg ar ég var orð in eldri. Þeim 
fjölg ar stöðugt sem hafa áhuga á 

þessu og kon um á mót or hjól um 
fjölg ar jafnt og þétt. Ég mun selja 
hjól ið mitt hér og kaupa nýtt í 
Kanada, það er allt of dýrt að fly
tja það vest ur um haf.“

- Áttu önn ur áhuga mál fyr ir utan 
trúna og hjól ið?

,,Hjól ið mitt er ör ugg lega í 1. 
sæti, en ég er svo lít ill ein fari og 
hef mjög gam an að sinna ýms
um hugð ar efn um mín um í friði, 
t.d. lest ur góðra bóka, og ég tel 
að ég fái mörg tæki færi til þess í 
Kanada.“

- Það hef ur gu stað nokk uð um 
Þjóð kirkj una, um ræð an stund um 
ver ið nokk uð óvæg in. Nú tek ur 
kona, sr. Agn es Sig urð ar dótt ir, við 
emb ætti bisk ups 1. júlí nk.  Er að 
renna upp betri tími fyr ir Þjóð kirkj-
una?

,, Það eru að renna upp nýir 
og von andi góð ir tím ar en þetta 
hafa ekki bara ver ið erf ið ir tím
ar, það hef ur margt blómg ast og 
dafn að í kirkj unni á und an förn um 
árum og geng ið vel. Marg ir ein
blína um of á hið nei kvæða og 
hugsa um kirkj una stofn ana lega 
séð og það gleym ist stund um að 
hugsa um hana út frá for send um 
safn að ar ins og safn að ar fólks sem 
henni til heyr ir. Gagn rýn in hef ur 
að sumu leiti ver ið ósann gjörn og 
hjá sum um byggð á van þekk ingu, 
en hún hef ur brýnt fyr ir okk ur 
þjón um kirkj unn ar að gera bet
ur, við erum að þjón usta fólk ið í 
kirkj unni, og það skipt ir auð vit
að miklu máli. Gagn rýni get ur oft 
leitt af sér góða hluti,“ seg ir sr. 
Íris Krist jáns dótt ir. Kópa vogs
blað ið ósk ar henni vel farn að ar á 
nýj um slóð um.

,,Gottfyrirprestinnogsöfnuðinnað
breytingverðimeðvissumillibili“

Sr. Íris Krist jáns dótt ir.

Sr. Íris Krist jáns dótt ir sókn ar prest ur í Hjalla kirkju að flytja bú ferl um til Kanada:

Skemmuvegi 44m Kópavogi · www.bilarogtjon.is
Avis bílaleigubílar á staðnum

- seg ir sr. Íris Krist jáns dótt ir

Börn og umhver�

Á námskeiðinu er farið í ýmsa þætti sem varða umgengni og framkomu
við börn. Rætt er um árangursrík samskipti, aga, umönnun
og hollar lífsvenjur, leiki og leikföng. Lögð er áhersla á um�öllun
um slysavarnir og algengar slysabætur í umhver�nu ásamt ítarlegri
kennslu í skyndihjálp. 

Næstu námskeið: 7. maí - 10. maí
   21. maí - 24. maí

Námskeiðsgjald er kr. 8500. Innifalið: Námsgögn og hressing.
Skráning á redcross.is/kopavogur
Kennsla skiptist á 4 kvöld og fer fram í húsnæði Kópavogsdeildar
Hamraborg 11, 2. hæð, kl. 17-20.

opið virka daga kl. 9-15 sími 554 6626kopavogur@redcross.is

Námskeið fyrir ungmenni á 12. aldursári og eldri. Við gerum meira en að
klippa og beygja blikk.

Erum komnir með vatnskurð
og skerum allflest efni

flísar, marmara, gler og fl.

	   Heimasíða: www.simnet.is/ble
E-mail: omar.einars@simnet.is



Um hverf is ráð herra, Svan dís 
Svav ars dótt ir, hef ur stað fest 
frið lýs ingu hluta Skerja fjarð ar 
inn an bæj ar marka Kópa vogs 
með fjör um ásamt grunn sævi 
en með und ir skrift ráð herr ans 
öðl ast frið lýs ing in laga gildi. Þá 
hafa full trú ar Kópa vogs bæj ar, 
Nátt úru fræði stofu Kópa vogs og 
Um hverf is stofn un ar gert með 
sér samn ing um um sjón og rekst
ur hins frið lýsta svæð is. Bæj ar
stjórn Kópa vogs sam þykkti frið
lýs ing una fyr ir sitt leyti á fundi 
sín um 10. jan ú ar sl. 

Frið lýst eru tvö svæði, ann
ars veg ar um 39 hekt ara svæði 
í Kópa vogi og hins veg ar um 
24 hekt ara svæði í Foss vogi. 
Þrjú önn ur svæði hafa þeg ar 
ver ið frið lýst í bæn um, þ.e.a.s. 
Víg hóll árið 1983, Borg ar holt ið 
árið 1981 og Trölla börn í Lækj
ar botn um árið 1983. Mark mið ið 
með frið lýs ing unni er að vernda 
líf ríki við strönd ina, í fjöru og á 
grunn sævi, en þar er und ir staða 
fyr ir afar fjöl breytt fugla líf all an 
árs ins hring.

Kópavogursýnir
frumkvæði

Um hverf is ráð herra, Svan dís 
Svav ars dótt ir, seg ir að þetta sam
komu lag um frið lýs ingu í Skerja
firði sé gríð ar lega mik ils virði, 
ekki síst í ljósi þess að um frið
lýs ingu sé að ræða í þétt býli sem 
sé frek ar sjald gæft. ,,Kópa vogs
bær stíg ur hér fram og frið lýs ir 
sinn hluta og sýn ir mik ið frum
kvæði sem er mik ils virði fyr ir 
ímynd Kópa vogs sem og er um 
leið mik ils virði fyr ir nátt úr una, 
ekki síst fugla líf ið. Nú er að hefj
ast vinna við stjórn ar og vernd
ar á ætl un fyr ir svæð ið,sem m.a. 
fel ur í sér áætl un um fræðslu 
sem Nátt úru fræði stofa Kópa
vogs tek ur að sér í sam starfi við 
Um hverf is stofn un.”

-  Kann þetta sam komu lag 
að vekja al menn ing til frek ari 
um hugs un ar um vernd un þessa 
svæð is?

,,Tví mæla laust. Ís lend ing ar 
ganga vel um land ið en þessi frið
lýs ing eyk ur enn frek ar virð ingu 
fyr ir land inu. Í þessu sam komu
lagi er um að ræða m.a. fugla
teg und ir sem hafa vernd ar gildi 
á heims vísu, svo þeir sem um 
svæð ið fara hafa m.a. það hlut
verk að um gang ast svæð ið af 
virð ingu. Þessi frið lýs ing ætti að 
vera öðr um sveit ar fé lög um til eft
ir breytni en frá ár inu 2004 hef ur 
ver ið í gangi áætl un um að frið
lýsa Skerja fjörð inn í heild. Garða
bær hef ur lok ið sín um hluta, 
vinna stend ur yfir gagn vart Álfta
nesi og Sel tjarn ar nesi en Reykja
vík er ekki kom in af stað en ég 
vona að þar verði inn an tíð ar 
hreyf ing í þessa átt,” seg ir Svan
dís Svav ars dótt ir um hverf is ráð
herra.

Búsvæðisfriðlýsing
Skerjafjarðarinnan
markaKópavogsmikið
fagnaðarefni

Krist ín Linda Árna dótt ir, for
stjóri Um hverf is stofn un ar, sagði 
við þetta tæki færi að þetta verk
efni ætti sér nokk uð langa og 
flókna sögu, og því væri það enn 
ánægju legra að fagna sigri.

,,Segja má að frið lýs ing ar hafi 
haft með byr að und an förnu,” 
sagði Krist ín Linda. ,,Vel hef ur 
geng ið og mörg um mik il væg um 
áföng um náð. Á síð asta ári voru 
alls 7 svæði frið lýst.  Öll svæð in 
7 eru ein stök í sjálfu sér og hafa 

mik ið vernd ar gildi, en eiga það 
einnig sam merkt að vera öll utan 
þétt býl is ins. Það sem mark ar sér
stöðu Skerja fjarð ar frið lýs ing ar
inn ar hér í Kópa vogi að hún er í 
hjarta höf uð borg ar svæð is ins.

 Við erum gjörn á að gleyma 
hversu lánsöm við erum að búa 
í borg ar um hverfi  þar sem enn 
fyr ir finnst fjöl skrúð ugt fugla líf, 

fugla varp og nátt úru leg ar fjör
ur – þó þeim fari fækk andi. Gildi 
nátt úr unn ar og nátt úru skoð un
ar fyr ir mann fólk ið er fjöl þætt.  
Rann sókn ir hafa sýnt að ná lægð 
við ósnortna nátt úru og dýra líf 
bæt ir líð an fólks og heilsu  nátt
úr an er mann bæt andi,” seg ir 
Krist ín Linda Árna dótt ir for stjóri 
Um hverf is stofn un ar.
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Kópa vogs bær sýn ir frum kvæði í frið lýs ing ar mál um:

FriðlýsingSkerjafjarðar
staðfestafumhverfisráðherra

Við und ir rit un frið lýs ing ar inn ar, f.v. Krist ín Linda Árna dótt ir, for stjóri 
Um hverf is stofn un ar; Guð rún Páls dótt ir, fyrrverandi bæj ar stjóri 
Kópa vogs; Svan dís Svav ars dótt ir um hverf is ráð herra og Hilm ar J. 
Malmquist, for stöðu mað ur Nátt úru fræði stofu Kópa vogs.
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Kópavogsmótið í skólaskákvar
haldiðíSalaskólaþann17.aprílsl.
Aldreihafajafnmargirkeppendur
veriðákaupstaðamótiíKópavogi.

Sett var í gang sér stakt mót fyr ir 
yngstu krakk ana eða fyr ir nem end
ur í 1.4 bekk. Mælt ist það vel fyr ir 
og mættu 68 krakk ar til leiks í þeim 
ald urs flokki. Í flokki 1. til 7 bekkj ar 
voru 49 kepp end ur og í flokki ung
linga mættu 10 kepp end ur. Alls voru 
kepp end ur 127 sem er nýtt met í 
Kópa vogi.

Kópa vogs meist ar ar 2012 urðu:
> Pét ur Steinn Atla son 4. bekk 

Bald urs brá Vatns enda skóla, 7 vinn
ing ar af 7 mögu leg um.

> Dawíd Pawel Kolka 6. bekk Álf
hóls skóla, 6.5 vinn inga af 7 mögu
leg um.

> Birk ir Karl Sig urðs son 10. bekk 
Krumm ar Sala skóla,  9 vinn ing ar af 9 
mögu leg um.

Aldrei ver ið fleiri þátt tak end ur

Sigurvegararíflokkiunglinga.

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Kópavogsmótiðískólaskák:

Kópamessa, semerdimission
þeirraMK-inga semútskrifast í
vorvarsl.mánudag.

Hún hefst strax að morgni með 
því að sest er að glæsi legu morg
un verð ar hlað borði sem mat væla
kenn ar ar og deild ir höfðu unn ið 
að hörð um hönd um. Síð an hófst 
mess an  skóla meist ari mess aði 
yfir lýðn um, síð an messuðu nem
end ur yfir kenn ur um sín um með 
glensi og gam an mál um.

Kópa messa í MK!

ÁKópamessuerlífinutekiðlétt,
flestirklæðasigíeinhverjabún

inga,ogsvoerfariðumbæinn
meðglesioggríni.Þannigvar

meðþessarmeyjarsemvoruá
leiðinniíSmáralind.

Bekkjarkvöld eru haldin í
1. Bekk HM í Hörðuvallaskóla
í Kópavogi nokkrum sinnum á
vetri,a.m.k.tvöáhverriönn.

Ný lega hélt þessi bekk ur 
bekkja kvöld og voru for eldr ar að 
sjálf sögðu með. Þarna var spil að, 
teikn að, púsl að og fleira skemmti
legt gert. Svo var auð vit að gos og 
snakk til þess að gera þetta föstu
dags eft ir mið degi enn þá skemmti
legra. Næsta bekkj ar kvöld, og 
jafn framt það síð asta á þessu 
skóla ári verð ur síð ar í þess um 
mán uði, og þá verð ur grill að.

Bekkj ar kvöld í Hörðu valla skóla!

Bekkjarkvöld1.bekkjarHM
tókstvel,ogsvobeiðsnakká

borðiviðhliðinaásemauðvitað
hafðiaðdráttarafl.

Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

	  

• Frítt verðmat án skilyrða um sölu

• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki

• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is  

eða  S: 822-5588

Sala fasteigna í 

35 ár

Jónas Örn Jónasson                                                                       
Lögg. Fasteignasali                                                                        
lögfræðingur



Blakfólk í Kópavogi getur ver-
iðstoltþegarlitiðeryfirárangur
tímabilsins semnúer senn liðið.
HK-ingarvorugestgjafar Íslands-
meistaramótsbarnaogunglingaí
aprílsl.ogtókstþaðrisastóramót
meðeindæmumvel.

Spil að var í Kórn um heila helgi 
og fengu kepp end ur sem komu 
langt að að gista í Hörðu valla skóla 
þar sem einnig var eld að ur mat ur 
fyr ir lið in. Spil að ir voru 190 leik ir 
en þátt tökulið in sem komu víða af 
land inu voru 71 tals ins og einnig 
komu tvö gestalið frá Fær eyj um.  
Sex HK lið fóru á verð launa pall, 
2. flokk ur karla eru Ís lands meist
ar ar, 2.flokk ur kvenna varð í 3. 
sæti, 3. flokk ur kvenna, Blið, eru 
Ís lands meist ar ar, 3. flokk ur karla 
varð í 2. sæti, 4 flokk ur karla eru 
Ís lands meist ar ar og 5. flokk ur karla 
og kvenna varð í 3. sæti.  Yf ir þjálf
ari yngri flokka HK er Ásta Sig rún 
Gylfa dótt ir.

Ís lands meist ar ar karla
Meist ara flokk ar HK áttu einnig 

ljóm andi góð an vet ur og urðu 
deild ar meist ar í kvenna flokki og í 
lok apr íl urðu strák arn ir Ís lands
meist ar ar karla árið 2012.  Flest ir 
leik menn meist ara flokka HK eru 
upp ald ir í HK og eru ungu strák arn
ir í 2. flokki farn ir að banka hraust
lega á dyrn ar enda hafa þeir spil að 
með meist ara flokki í vet ur og stað
ið sig frá bær lega.  Það á einnig við 
um stelp urn ar í 2 og 3. flokki, þær 
eru marg ar orðn ar öfl ug ir leik menn 
sem fé lag ið get ur ver ið feikn ar lega 
stolt af.  Þjálf ari 2. og 3. flokks bæði 
karla og kvenna er Natal ia Raava 
en þjálf ari meist ara flokka HK er 
Zdra vko Dem irev.  

Á árs – og upp skeru há tíð Blak
sam bands Ís lands fá þeir leik menn 
sem skar að hafa fram úr á tíma bil
inu við ur kenn ingu og var HKing ur
inn Lúð vik Már Matth í as son val inn 
efni leg asti leik mað ur Mikasa deild
ar inn ar.  HKing arn ir Guð rún Ása 
Krist leifs dótt ir og Ingólf ur Hilm ar 
Guð jóns son voru stiga hæst í upp
gjöf og Al ex and er Stef áns son var 
stiga hæst ur í há vörn. HK blak ar ar 
eru einnig at kvæða mikl ir í for vals

hópi Alands liða, en bæði lands lið
in eru nú að hefja æf ing ar fyr ir und
ankeppni EM smá þjóða sem verð
ur í maí.   HK hef ur einnig þrjú sl. 
ár ver ið með þriðja lið ið í 1. deild 
Ís lands móts ins en það er kvenna lið 
sem spil ar und ir merkj um Ýmis og 
er þjálf ari þeirra Brynj ar J. Pét urs
son.  Á Ís lands móti Blak sam bands
ins er einnig keppt í 2. 3. og 4. deild 
og var HK með tvö lið í 2. deild, 
HKB og Ými.  Í 4. deild Ís lands
móts ins var leyfi legt að tefla fram 
mörg um lið um frá sama fé lagi og 
kepptu þar fimm lið frá HK og stóð 
HK C uppi sem sig ur veg ari og tek
ur því sæti í 3. deild næsta haust. 
Þjálf ari HKB og C er Fríða Sig urð
ar dótt ir.

Mik il gróska er í blak inu og má 
nefna að alls send ir HK tíu lið á 

Ís lands mót Öld unga sem hald ið 
var fyr ir norð an á Trölla skaga dag
ana 28. – 30. apr íl.  Þar voru því 
ná lægt 100 manns frá HK á því risa
móti en þátt tökulið in voru 142 alls.

Strand blak í sum ar
Það blak fólk sem spil ar inn an

húss er nú við það að fara í sum
ar frí en þeir sem vilja geta hald
ið áfram í stand blak inu í sum ar.  
Við Fagra lund er fyr ir taks að staða 
til strand blaksiðk un ar og hef ur 
HKing ur inn Karl Sig urðs son ver
ið óþreyt andi við að inn leiða og 
kenna stand blak ið út um allt land 
og stend ur hann einnig fyr ir móta
röð allt sum ar ið ásamt því að vera 
lands liðs þjálf ari karla, kvenna og 
ung linga lands lið anna í grein inni.
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Uppskeruhátíð yngri  flokka
Breiðabliksíkörfuboltafórfram
fyrir skömmu og veittar viður-
kenningar. Í drengjaflokki var
ÆgirBjarnasonvalinnBlikiárs-
ins2012,mikilvægasti leikmað-
urinn Ágúst Orrason og viður-
kenningufyrirmestuframfarirn-
arhlautSnorriHafsteinsson.

Í 11. flokki var Þröst ur Krist ins
son val inn Bliki árs ins, mik il væg
asti leik mað ur inn Mark ús Freyr 
og mestu fram far ir þótti sýna 
Axel Guð munds son. Í 10. flokki 
var Snorri Örn Bliki árs ins, mik
il væg asti leik mað ur inn Matth í as 
B. og Ólaf ur Guð munds son sýndi 
mestu fram far irn ar. Í 9. flokki 
drengja var Snorri Vign is son mik
il væg asti leik mað ur inn, Hrafn
kell Diego Bliki árs ins og mestu 
fram far ir sýndi Breki Gylfa son. Í 
8. flokki drengja var Bliki árs ins 

Brynj ar Karl Æv ars son, mik il væg
asti leik mað ur inn Bjarni Steinn 
og mestu fram far ir sýndi Þor kell 
Aron El í as son. Í 7. flokki dreng
ja var Bliki árs ins Bjarki Smári 
Smára son, mik il væg asti leik mað
ur inn Aron Freyr Ingi mars son og 
mestu fram far ir á vetr in um sýndi 
Trausti Eyj ólfs son. Í flokki 11 ára 
drengja var Bliki árs ins Gabrí el 
Arn ar Þor valds son Bliki árs ins, 
Haf steinn Guðna son mik il væg asti 
leik mað ur inn en Þor steinn Breki 
Ei ríks son sýndi mestu fram far irn
ar á vetr in um.

Í 9. til 10. flokki stúlkna var Ísa
bella val inn Bliki árs ins, Birta var 
leik mað ur árs ins og Aníta sýndi 
mestu fram far irn ar. Í 8. flokki 
stúlkna var Krist ín Rós Bliki árs
ins, Arn dís Þóra mik il væg asti 
leik mað ur inn og Elín sýndi mestu 
fram far irn ar.

Upp skeru há tíð yngri flokk
anna und ir strik aði vax andi 
starf semi

Ís lands meist ar ar karla og 
í nokkrum yngri flokk um

Hópurinnvarstórsemmætturvaráuppskeruhátíðina.

HKliðið,Íslandsmeistararkarla.

Úrslitakeppnin í handbolta
hófst sl.þriðjudagmeð leikHK
ogFH íKaplakrika semendaði
með26:23sigriHK.Liðinleika
aftur í kvöld íDigranesinu.HK
gerðisérlítiðfyrirogtryggðisér
sæti í lokaúrslitum N1-deildar
karlaeftiraðhafasópaðdeildar-
meisturumHaukaúrleikenFH
vannAkureyriídramatískuein-
vígi.HKeraðleikaífyrstaskipti
ísögufélagsinsumÍslandsmeist-
aratitil karla en félagið hefur
áðurhampaðbikarmeistaratitli.

Fæst ir áttu von á því að und
an úr slitarimm unni gegn Hauk um 
myndi ljúka með 30 sigri HK sem 
end aði í fjórða sæti deild ar keppn
inn ar. Það var engu að síð ur raun
in og sýndu HKing ar að þeir eru 
til alls lík leg ir í bar átt unni um 
Ís lands meist ara tit il inn.

Sig ur HK gegn Hauk um byggð
ist fyrst og fremst á frá bærri vörn 
en einnig var sókn ar leik ur inn 
mjög góð ur og fjöl breytt ur sem 
Hauk ar áttu eng in svör við. ,,Ég 
er gríð ar lega stolt ur af lið inu. Við 
vor um að mæta góðu Hauka liði 

en við stóð um okk ur frá bær lega 
gegn þeim og eig um þetta svo 
sann ar lega skil ið,” sagði Er ling ur 
Ric hards son þjálf ari HK eft ir sig
ur inn gegn Hauk um. Eft ir sig ur 

í fyrsta leikn um gegn FH er stig
ið eitt skref nær fyrsta Ís lands
meist aratitli karla í hand bolta í 
sögu fé lags ins. Næsti leikur er í 
Digranesi í kvöld.

HK leik ur til úr slita gegn FH

HK sýndi Íslandsmeisturum FH enga virðingu í fyrsta leiknum í
úrslitakeppninniumÍslandsmeistaratitilinnogunnu2623.Hérsvífur
TandriMárKonráðssonuppfyrirvörnFH,enhannskoraði5mörkí
leiknuum.

Úrslitakeppniníhandboltakarla:

BlakdeildHK:

KörfuknattleiksdeildBreiðabliks:

Árið2011gerðuBreiðablikog
TottenhamHotspurFCmeðsér
samkomulag um rekstur knatt-
spyrnuskólafyrirstrákaogstelp-
ur íBreiðablikogverða4nám-
skeið haldin fyrir iðkendur úr
öllum félögum áaldrinum 9-16
ára.Breiðablikvar fyrsta félag-
ið í Evrópu sem kynnti knatt-
spyrnuskólaTottenhamHotspur
tilleiks.

Yngri flokka starf þeirra er talið 
vera eitt hið besta í dag á Bret
landseyj um og hef ur það tek ið 
stór stíg um fram för um und an far
in 10 ár. Þeir þjálf ar ar sem koma 
til lands ins í sum ar eru starf andi 
yngri flokka þjálf ar ar hjá Totten
ham Hotspur og til þeirra eru 
gerð ar mikla kröf ur varð andi 

mennt un inn an knatt spyrnu fræð
anna, en ásamt þeim munu þjálf
ar ar Breiða bliks vera starf andi á 
nám skeið un um.

Ákveð ið hef ur ver ið að bjóða 
að eins 80 iðk end um á hvert nám
skeið en þau eru 4 tals ins og 
ald ur skipt, þar sem að þjálf ar ar 
Totten ham Hotspur vilja vinna 
með smærri hópa og sinna ein
stak ling um því bet ur en ella ef 
hóp arn ir væru stærri í snið um. 
All ir þeir sem vilja bæta sig og 
efla færni sína í knatt spyrnu eru 
hvatt ir til að skrá sig og fá leið
sögn und ir stjórn þjálf ara Totten
ham. Áhersla er lögð á að vinna 
með að efla tækni, hraða og áræði 
iðk end anna á nám skeið inu.

KnattspyrnudeildBreiðabliks:

Knatt spyrnu skóli Tottenham 
bæði fyr ir stelp ur og stráka

Flottur hópur krakka á knattspyrnuskóla Tottenham Hotspur frá
fyrraári.
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