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Brunch
laugardaga
og sunnudaga

& BÍLAAPÓTEK

Traust og persónuleg þjónusta

Gjósandi hver við Salinn og Bókasafn Kópavogs!

MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Auglýsingagerð er með ýmsum hætti og oft ekkert til sparað til að ná athygli almennings. Gerð sjón
varpsauglýsinga er eðli málsins samkvæmt dýrari og stundum valdir staðir sem öðru jöfnu þjóna öðru
hlutverki. Saga-film setti nýlega upp goshver í sundinu milli Salarins og Bókasafns Kópavogs þar sem tek
in var upp hluti auglýsingar fyrir Símann.

- Viðtal við
Ármann Kr.
Ólafsson
- bls. 4

HREINT
hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

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

- Kópavogsdagar
- bls. 6

& BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

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

Reykjavík • Akureyri • Selfossi
Hveragerði • Akranesi

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu
sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
náttúrulega

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

OG BÍLAAPÓTE

MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.
Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson • Sími 564 5933, 898 5933
Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is
Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Landsprent ehf.
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Atvinnuleysi og
menntunarþörf

Í

dag búa liðlega 31 þúsund manns í Kópavogi og sveitarfélagið
það næst stærsta á landinu. Mikill fjöldi ungs fólks hefur flutt
í Kópavog á undanförnum árum, enda hér gott að búa eins og
sagt hefur verið og frægt er orðið. En fjöldi þessa unga fólks á
sér nokkurra skuggahlið því ungt fólk með litla menntun er lang
stærsti hópur atvinnulausra á Íslandi í dag. Atvinnuleysi mælist
í dag um 11% í Kópavogi. Meðal þess vanda sem atvinnulaust
fólk hefur glímt við er að það hefur ekki fengið skólavist í fram
haldsskólum en á árinu 2010 var 800 manns synjað um skólavist.
Stjórnvöld ætluðu að tryggja öllum umsækjendum undir 25 ára
aldri skólavist og það er alveg sérstakt fagnaðarefni en um 70%
atvinnulausra ungmenna eru aðeins með grunnskólapróf. Loforð
ríkisstjórnarinnar hafa því miður ekki gengið eftir. Tækni- og hug
búnaðargeiranum mun tilfinnanlega vanta fólk með sérþekkingu
á komandi árum og þetta skref er mikilvægt til að mæta þeirri
þörf. Það var kyrfilega undirstrikað á síðasta aðalfundi Samtaka
atvinnulífsins. Nauðsynlegt er að fjölga menntunartilboðum fyrir
ungt fólk til að mæta þeirri menntunarþörf sem fylgir uppbygg
ingu atvinnulífsins á komandi árum, ekki síst í tækni- og hugbún
aðargeiranum, en líklega liggja þar stærstu tækifæri framtíðarinn
ar í verðmætasköpun og til að draga úr atvinnuleysi. Niðurstöður
erlends sérfræðingahóps sem íslensk stjórnvöld fengu til að gera
úttekt á menntakerfi, rannsóknum og nýsköpun í kjölfar banka
hrunsins bendir sérstaklega á tryggja verði sem best fjármagn til
menntunar á öllum stigum, endurskipuleggja þyrfti mennta- og
rannsóknakerfið, leggja áherslu á nýsköpun og hrinda ákveðnum
skipulagsbreytingum hratt í framkvæmd.
Menntaskólinn í Kópavogi kann að geta bætt einhverjum nem
endum við sig en þessar fréttir vekja aftur upp umræðu um nýj
an framhaldsskóla í Kópavogi upp í Þingahverfi sem var mjög í
umræðunni áður en efnahagslífið á Íslandi hrundi. Vonandi er að
þær umræður fái nú aftur byr undir báða vængi. Nýr meirihluti í
bæjarstjórn Kópavogs þarf að fylgja því máli eftir af meiri ákveð
ni en til þessa hefur verið gert og fylgja einnig eftir að skýrsla
erlenda sérfræðingahópsins verði meira en orðin tóm.
Geir A. Guðsteinsson

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

Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar
líkkistur
Sverrir Einarsson

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

Kristín Ingólfsdóttir

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

Breytt bílageymsla
við Arakór 9

Á fundi skipulagsnefndar Kópa
vogs 26. apríl sl. var tekið fyrir
eri ndi um breytt deiliskipul ag
að Arakór 9 frá lóðarhafa. Ósk
að er eftir að bílgeymsla í fyrir
huguðu húsi verði í norðaustur
hluta hússins sbr. uppdrætti ABS
teiknistofu. Skipulagsnefnd sam
þykkti 17. Janúar sl. að kynna
framlagða tillögu fyrir lóðarhöf
um Arakórs 6, 7, 8, Auðnukór 10
og Álmakór 17, 19 og 23. Kynning
artíma lauk 16. apríl 2012. Athuga
semdir bárust frá Anný Berglindi
Thorstensen og Halldóri Ásgrími
Elvarssyni lóðarhöfum Arakórs
8 samkvæmt bréfi 14. apríl 2012.
Afgreiðslu var frestað og skipu
lagsn efnd óskaði efti r ums ögn
Skipulags- og byggingardeildar
um málið.

virki s hæfi nga rs töðva ri nna r,
Kópavogsgerði 11, helst óbreytt.
Að Kópav ogsg erði 1-3 og 5-7
verða 36 íbúðir. Miðað við fyrri
byggingaráform lækkar hæð húsa
úr 5 hæðum með inndreginni þak
hæð og kjallara í hús sem verða
3 hæðir með inndreginni þakhæð
og kjallara (Kópavogsgerði 1-7).
Við Kópavogstún 10 og 12 er gert
ráð fyrir að fjöldi íbúða breyt
ist úr 18 í 28. Tillaga er gerð að
friðun Hælisins og gamla Kópa
vogsbæjarins. Fulltrúar Samfylk
ingar og Vinstri Grænna lögðust
gegn tillögunni en þeir telja að
innviðir vesturbæjar Kópavogs
séu ekki gerðir fyrir þá uppbygg
ingu sem fyrirhuguð er á svæðinu
sem mun verulega auka umferð
og skerða lífsgæði íbúanna, sem
hafa eindregið lagst gegn henni.
Betur hefði farið á því að Kópa
vogstún væri útivistarsvæði, en
mikill skortur er á þeim fyrir íbúa
vesturbæjar.

Hámarkshæð
Tenging hjóla- og
útveggja að Þorrasöl göngustíga við
um 37 samþykkt
Garðabæ
Skipulagsnefnd tók fyrir erindi

Júlíusar Sigurjónssonar, lóðar
hafa Þorrasala 37, dags. 7. janú
ar 2012 þar sem óskað er breyt
inga á skilmálum lóðarinnar hvað
varða r hám arksh æð útv eggja.
Uppdrættir Vilhjálms Hjálmars
sona r, arkit ekts fylgdu eri nd
inu. Skipulagsnefnd samþykkti
17. janúar sl. með tilvísan í 43.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að
kynna framlagða tillögu fyrir lóð
arhöfum Þorrasala 4, 6, 8, 10, 35
og Þrúðsala 14, 16 og 18 en kynn
ingartíma lauk 26. mars sl. Eng
ar athugasemdir eða ábendingar
bárust. Erindið var samþykkt.

Breyttar forsendur
við veitingu Jafn
réttisviðurkenningar
Kópavogs

Jafnréttis- og mannréttindaráð
hefur ákveðið að við veitingu jafn
réttisviðurkenningar 2012 skuli
einnig þeir koma til greina sem
unnið hafa að mannréttindamál
um. Viðurkenningin mun fram
vegis verið veitt þeim sem hefur
að mati ráðsins staðið sig best
undangengin ár við að vinna að
framgangi jafnréttis- og mannrétt
indamála í Kópavogi. Jafnréttis
ráðgjafa var falið að auglýsa eftir
tilnefningum til viðurkenningar
innar.

Breytt deiliskipulag á
Kópavogstúni

Skipul agsn efnd hefu r sam
þykkt að auglýsa breytt skipulag
á svæðinu Kópavogstún - Kópa
vogsgerði. Lögð var fram tillaga
Skipul ag- og byggi nga rd eilda r
Kópavogs að breyttu deiliskipu
lagi á Kópav ogst úni. Nána r til
tekið afmarkast deiliskipulags
svæði ð af fjölb ýli sh úsi nu við
Kópavogstún 8 til norðvesturs,
Kópavogstúni 3, 5 og 7 til norð
austurs, útivistarsvæði til austurs
og Kópavogi til suðurs. Í breyt
ingunni felst m.a. að samkvæmt
gildandi deiliskipulagi fyrir Kópa
vogsgerði 1, 3, 5 og 9 er gert ráð
fyrir 53 íbúðum í þremur fjölbýl
ishúsum. Í tillögunni eru þessir
byggingarreitir felldir út og í stað
þeirra koma nýir byggingarreitir
á tveimur lóðum fyrir Kópavogs
gerði 1-3 og 5-7. Útmörk mann

Á fundi framkvæmdaráðs Kópa
vogsbæjar nýverið var samþykkt
að stefna að tengingu hjóla- og
göngustíga við Garðabæ. Á fundi
bæjarráðs 29. mars sl. var lögð
fram tillaga frá bæjarstjóra um
að viðræður fari fram við Garða
bæ um tengingu göngu- og hjól
reiðastíga. Bæjarráð samþykkti
tillöguna fyrir sitt leyti og vísaði
erindinu til umræðu í umhverfisog samgöngunefnd, framkvæmda
ráði, skólanefnd, forvarna- og frí
stundanefnd og íþróttaráði. Hér
er um þarfa r framk væmdi r að
ræða til að auðvelda útivistarfólki
ferðir um höfuðborgarsvæðið en
það veku r upp spurni nga r um
hvort ekki þurfi líka að stefna að
tengingu hjóla- og göngustíga við
Reykjavíkurborg.

Stúdíóbúð í tengslum
við ferðamennsku

Nýlega var lögð fram á fundi
byggingafulltrúa tillaga Steinars
Sigurðssonar, arkitekts f.h. lóðar
hafa þar sem óskað er heimildar
skipulagsnefndar til að innrétta
stúdíóíb
 úð 50,3 m2 að flatarmáli
í tengslum við ferðamennsku í
hluta núverandi bílgeymslu á lóð
inni nr. 31 við Huldubraut. Skipu
lagsnefnd ákvað að kynna erindið

fyrir lóðarhöfum Huldubraut 29
og 33.

Gróðurhús við Kópa
vogsbraut 98

Á fundi skipulagsnefndar 14.
dese mb er 2011 var lögð fram
tillaga Hildar Bjarnadóttur, arki
tekts fh. lóðarhafa þar sem ósk
að er heimi lda r til að byggja
góðurhús annað úr gleri og hitt
úr plasti að Þingh ólsb raut 98.
Afgreiðslu var þá frestað. Tekið til
afgreiðslu að nýju fyrir skömmu
ásamt myndum sem teknar voru
í apríl 2012. Skipulagsnefnd sam
þykkti að kynna erindið fyrir lóð
arhöfum Kópavogsbrautar 96 og
100, Kópavogsbrautar 76, 77, 78,
80, 81 og við Þingholtsbraut 40,
42 og 44.

Slæmt ástand lóð
ar og umhverfis við
Múlalind

Á fundi skipulagsnefndar voru
lagðar fram ljósmyndir er sýna
ástand lóða við Múlal ind og
næsta umhverfis. Á myndunum,
sem voru teknar um miðjan apríl
sl. má m.a. sjá, 40 feta gám, fiski
kar, ca. 30 bretti, sendiferðarbíl
sem að mestu er lagt utan lóðar,
jeppabifreið sem lagt er utan lóð
ar, timburstafla, tjaldvagn sem
lagt er að hluta á gangstétt og
stæði fyrir framan bílskúr er að
hluta ófrágengið. Málinu var vís
að til afgreiðslu byggingarfulltrúa
og Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarð
ar og Kópavogssvæðis.

Framkvæmdir án leyf
is við Kleifakór 1

Lagt var nýl ega fram eri ndi
byggingafulltrúa á fundi skipulag
nefndar varðandi stöðvun fram
kvæmda á lóði nni Kleifak ór 1.
Erindinu fylgdi uppdráttur ásamt
ljósmyndum. Enn var fremur lagt
fram erindi byggingarfulltrúa til
lóðarhafa að Kleifakórs 1 varð
andi framk væmdi r án leyfi á
lóðinni. Þá var lagt fram erindi
lóðarhafa að Kleifakór 1 þar sem
fram kemur ósk um að gerð verði
skipul agsb reyti ng á umr æddri
lóð vegna kaldra geymsla á
lóð og leyfi fyrir frágangi á lóð.
Afgreiðslu var frestað.
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Kveðjumessa í
Hjallakirkju 13. maí
Þessi vörubretti gegna að sjálfsögðu engu hlutverki á bökkum Kópavogslækjar, eru sjónmengun á hæsta stigi.

Er Kópavogslækur
ruslatunna eða bæjarprýði?
Kópav ogsl æku r er í dag að
mestu í upprunalegum farvegi
sínum en er nú mun vatnsminni
en áður fyrr.
Í miklu m rigni ngu m geta þó
komið í hann flóð, þar sem regn
vatni er veitt í lækinn. Enn kemur
það öðru hverju fyrir að skólp
berist í Kópavogslæk vegna rang

tenginga frárennslislagna. Heil
brigði se fti rl iti ð vakta r læki nn
með því að taka þar reglulega
gerlasýni. Mikið hefur verið gróð
ursett í Kópavogsdal undanfar
in ár og nú er nær fulllo
 kið við
að koma upp góðu stígakerfi um
dali nn þvera n og endil anga n.
En Kópavogslækur fær oft ekki

þá umhirðu eða umgengni sem
hann á skilið. Í hann safnast oft
mikið rusl, jafnvel er rusli kastað
viljandi í hann eins og tunnum
og vörubrettum. Það er auðvit
að ekki líðandi í bæjarfélagi sem
telu r sig vera í fara rb roddi í
umhverfismálum.

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 Kristjánsson. 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.

SÉRVERSLUN

MEÐ GRILL, GARÐHÚSGÖGN OG ÚTILJÓS

Mikið úrval aukahluta
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Pizza panna
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Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri:

Ferðaþjónustan efld og
bygging reiðhallar boðin út
Á

rmann Kr. Ólafsson er
bæjarstjóri í Kópavogi
og oddviti Sjálfstæðis
flokksi ns og fyrrv er
andi alþingismaður Sjálfstæðis
flokksins í Suðvesturkjördæmi.
Eiginkona hans er Hulda Guð
rún Pálsdóttir klæðskerameist
ari sem jafnf ramt hefu r lok
ið kennaranámi frá KHÍ og er
kennari við Kársnesskóla.   Þau
eiga tvö börn. Ármann er fædd
ur á Akureyri, foreldrar hans
eru Ólafur Þorsteinn Ármanns
son húsas míðam eista ri og
búfræðingur og Anna Guðrún
Árnadóttir, fyrrverandi banka
starfsmaður.  Ármann varð stúd
ent frá Menntaskólanum á Akur
eyri og tók virkan þátt í félagslífi
skólans, var m.a. ritstjóri skóla
blaðs M.A. Áður en Ármann hóf
nám í M.A. lauk hann námi í
grunndeild rafiðna við Iðnskól
ann á Akureyri.
Ármann er stjórnmálafræðing
ur frá Háskóla Íslands, en hluti
af háskólanáminu var markaðs
fræði sem hann nam við Uni
versity of West Florida. Samhliða
hás kólan ámi nu lauk Árm ann
einkaf lugm annsp rófi en áður
hafði hann fengið réttindi til að
fljúga svifflugu. Að loknu námi
stofnaði Ármann auglýsingastof
una ENNEMM ehf. og var fram
kvæmdastjóri hennar. Eftir það
var Árm ann aðs toða rm aðu r
ráðherra í þremur ráðuneytum.
Ármann var kjörinn bæjarstjóri í
Kópavogi 14. febrúar 2012 er nýr
meirihluti Sjálfstæðisflokks, Fram
sóknarflokks og Y-Listi Kópavogs
búa tók við völdum.
K ó p a v o g s b l a ð i ð s p u r ð i
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóra
að því hvernig þetta nýja starf
legðist í hann og hvort eitthvað
hefði komið á óvart þessar vikur
sem hann hefði sinnt starfi bæj
arstjóra.
„Það er spenna ndi fyri r mig
að fá að takast á við bæjarstjóra
starfið. Verkefnin eru mörg og
krefjandi en það var ekkert sem
kom í sjálfu sér á óvart enda á ég
mörg ár að baki í bæjarstjórn og
hef starfað í stjórnsýslu á öðrum
vettvangi. Það má hins vegar all
taf gera betur. Þegar ég bauð mig
fram fyrir síðustu kosningar boð
að ég nýja tíma og ný vinnubrögð
og er markmiðið að þess sjáist
merki nú þegar ég hef sest í stól
bæjarstjóra.“
- Var einhver ágreiningur um
það milli flokkanna sem nú mynda
meirihluta hvernig skipting emb
ætta væri, s.s. embæ tti bæja r

Mörg tækifæri í Kópavogi
í ferðaþjónustu

stjóra, formaður bæjarráðs og for
mennska í nefndum bæjarins?
„Þegar þessir þrír flokkar sett
ust niðu r til að mynda nýja n
meirihluta var búið að láta reyna
á öll hugsanleg stjórnarmynstur.
Við vorum því mjög einbeitt í því
að hugsa í lausnum og sýna þá
ábyrgð að standa ekki upp fyrr
en við værum búin að ná sam
an.  Málin voru rædd út frá mörg
um hliðum og nei, það kom aldrei
upp sú staða að átök væri um
einstök embætti. Afstaða Y-list
ans var sú að ráða bæjarstjóra
samkvæmt auglýsingu en þar sem
langt var liðið á kjörtímabilið var
ljóst að það gæti ekki gengið eftir
og því var þetta niðurstaðan.“

- Aðilar í ferðaþjónustu í bæn
um kvarta yfir því að ekki sé nein
heildarstefna til í þessum mála
flokki. Í málefnasamningnum er
stefnt að stefnumótun ferðamála
fyrir Kópavog, með tengingu við
menni nga rs tofna ni r bæja ri ns,
umhverfi, náttúruminjar og mann
líf. Gengur það eftir, og þá hvern
ig?
„Ég veit ekki til þess að aðil
ar í ferðaþjónustu hafi verið að
kvarta, að minnsta kosti hafa þær
kvartanir þá ekki borist inn á mitt
borð. Það breytir því þó ekki að
við stefnum að því að halda vel
utan um þennan málaflokk enda
fjölmörg tækifæri hér í Kópavogs
bæ til að koma okkur á kortið
hjá ferðamönnum. Til dæmis á
menningarholtinu okkar þar sem
eru Gerðarsafn, Salurinn, nátt
úruf ræðis tofa n, bókas afni ð og
tónlistarsafnið. Auk þess eigum
við tvær glæsilegar sundlaugar
og meðfram ströndinni eru góðar
gönguleiðir og reyndar víðar inn
an bæjarmarkanna. Þá má nefna
fjölbreytta verslun og þjónustu,
íþróttaviðburði og aðra stórvið
burði á borð við sjávarútvegs
sýni ngu na og vona ndi verðu r
matvælasýningin endurreist. Að
lokum má geta þess að sýning
in Heimilið og garðurinn verður
haldin í Smáranum í tengslum við
Kópavogsdagana nú í maí. Sókn
arfærin í sýningarhaldi eru klár
lega fyrir hendi.“

- Í málefnasamningi um meiri
hlutasamstarf segir m.a. að fjölga
skuli leiguíbúðum. Er mikil þörf
á fleiri félagslegum íbúðum eftir
efnahagshrunið. Hvað á Kópavogs
bær margar félagslegar íbúðir í
dag og hvað þarf að fjölga þeim
mikið til þess að anna eftirspurn
inni?
„Staða margra versnaði eftir
efnahagshrunið, kaupmáttur rýrn
aði og laun lækkuðu. Það þýðir
að sífellt fleiri falla undir þau við
mið sem notuð eru í félagslega
íbúðakerfinu. Þörfin hefur því ver
ið að aukast. Kópavogsbær get
ur brugðist við með því að fjölga
íbúðum í samræmi við fjárhags
lega burði sína. Bærinn á núna
um 390 fél agsl ega r leiguí b úði r
og er stefnt að því að þeim verði
fjölgað um allt að tíu á þessu ári.“

Nýir samningar við
íþróttafélögin
- Lengi hefur staðið til að end
urskoða skipan mála við íþróttaog tóms tundaf él ög bæja ri ns og
gera samning við þau, m.a. um
þjónustusvæði íþróttafélaganna. Í
málefnasamningnum segir að regl
ur um úthlutun tómstundastyrkja
verðir endurskoðaðar með það
að markmiði að fjölga valkostum.
Hvað þýðir það?
„Þessi meirihluti leggur mikið
upp úr því að gera nýja samninga
við íþróttafélögin þar sem þjón
ustus væði eru skilg reind með
ákveðnari hætti en nú er. Með
því er leitast við að auka mögu
leika barnanna á að iðka íþrótt
ir í sínu hverfi. Það mun minnka
hið alræmda „skutl.“ Viðræður
eru þegar hafnar við íþróttafélög
in um þetta og vonandi tekst að
sigla þessu í höfn áður en langt
um líður. Varðandi tómstunda
styrkina þá er það rétt að við vilj

Aftur kröftug uppbygging
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri.

um fjölga valkostum og verður
það skoðað í samhengi við nýja
fjárhagsáætlun næsta vetur.“
- Skipulags- og umhverfismál eru
eðli málsins samkvæmt stöðugt í
skoðun. Sum mál virðast þó ganga
hægar en önnur, eins og um fram
tíðarskipan hesthúsahverfisins á
Kjóavöllum og bygging reiðhallar
þar og framtíðarskipulag á Glað
heimasvæðinu. Verða þessi mál til
lykta leidd á þessu kjörtímabili og
hvernig vill núverandi meirihluta
gera það?
„Það er ekki rétt að þetta hafi
gengið hægt að því leyti að skipu
lagið á Kjóavöllum hefur legið fyr
ir í fimm ár og uppbygging þar
hefur verið mikil og hröð síðustu
tvö árin. Svo til allir hestamenn
eru flutti r af Glaðh eimas væð

inu. Við erum að vonast til þess
að hægt verði að bjóða út reið
höllina á næstu vikum. Varðandi
Glaðheimasvæðið þá á eftir að
útfæra hugmyndir á því svæði en
stefnt er að því að auka íbúða
byggð á þeim hluta lóðarinnar
sem næst er Lindahverfinu.“
- Stofna á hverfaráð í Kópavogi.
Hvað verða þau mörg, hverni g
verður hverfaskiptingin og hvert
verður hlutverk þeirra í stjórnsýsl
unni í Kópavogi?
„Hverfar áði n verða fimm, í
Kársn esi, Digran esi, Smáru m,
Fífuhvammslandi og á Vatnsenda.
Hlutverk þeirra er að vera sam
ráðsvettvangur bæjaryfirvalda og
íbúa. Verið er að ganga frá erind
isbréfum og skipan í ráðin.“

.

- Á bæjarstjóri eitthvað ,,óska
verkefni“ sem hann vill sjá verða
að veruleika á kjörtímabilinu?
„Fyrst og fremst vil ég sjá
það rætast sem við sjálfstæðis
menn höfum lagt áherslu á, að
hér í Kópavogi hefjist aftur kröft
ug uppbygging. Við höfum allar
forsendur til þess að svo megi
verða, lega bæjarins gefur okkur
fleiri og betri sóknarfæri en nokk
ur önnur sveitarfélög á höfuð
borgarsvæðinu. Fyrirtæki og fólk
hefur sótt í Kópavog sem treyst
ir rekstragrunn bæjarfélagsins.  
Innviðir eru til staðar þannig að
það fylgir því lítill kostnaður þótt
fjölgi í bænum og engin ástæða
til að ætla annað en að markmið
okkar um bætta stöðu bæjarsjóðs
náist – svo framarlega sem engin
óvænt stóráföll verða í efnahags
lífinu,“ segir Ármann Kr. Ólafsson
bæjarstjóri.

Tékkland

8.395

Aðalskoðun

9.460

Frumherji

8.900

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

Borgartúni

Reykjavíkurvegi

Holtagörðum

Sími 414 9900

tekkland@tekkland.is

www.tekkland.is
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AF HÁLSINUM

Kópavogsdagar eru
menningarhátíð fyrir
alla fjölskylduna
Kópav ogsd aga r, menni nga r
hátíð Kópavogs, eru nú haldnir í
níunda sinn dagana 4. til 12. maí.
Kópavogur hefur um árabil stutt
vel við menningarlífið í bænum
og er markmið Kópavogsdaga að
gefa bæjarbúum færi á að njóta
afrakstur þess á eins konar upp
skeruhátíð. Í ár verður sérstök
áhersla lögð á að höfða til yngstu
kynslóðarinnar og á menningar
torfunni okkar verða ýmsar upp
ákomur sem eiga eftir að vekja
kátínu og gleði barna og ung
menna undir yfirskriftinni: Orma
dagar.
Barnatónl eika r verða í Saln
um, listas miðja í Gerða rs afni,
fræðsla og kynningar í bókasafni
og   í náttú ruf ræðis tofu, flug
drekadagur við safna-  og menn
ingarhúsin og síðast en ekki síst
mun Carmen heimsækja Tónlist
arsafn Íslands -  beint frá Spáni!
Hægt verður að lesa verðlauna
ljóð í ljóðasamkeppni grunnskóla
Kópavogs, sem fram fór í ársbyrj
un, í strætó og þeir sem skella sér
í sund í sundlaugum Kópavogs
munu rekast á ljóðin í heita pott
inum. Fjölmargir aðrir spennandi
viðburðir verða einnig í boði í

Ármann Kr. Ólafsson

skólum, í félagsmiðstöðum aldr
aðra eða hjá listam önnunum í
Auðbrekku, svo fátt eitt sé nefnt.
Bærinn mun iða af lífi!
Ég hvet bæjarbúa til að kynna
sér dagskrána á kopavogsdagar.is
og njóta alls þess sem bærinn hef
ur upp á að bjóða í menningum
og listum næstu vikuna.
Ármann Kr. Ólafsson
bæjarstjóri Kópavogs

,,Látum sönginn hvellan hljóma“

Karlakór Kópavogs hefur mjög eflst að fjölda til í vetur eftir að Garð
ar Cortes tók við stjórn hans. Með auknum fjölda söngmann aukast
líka gæði söngsins.

Karlakór Kópavogs
í Salnum

Kóramenning hefur snarauk
ist í Kópavogi á undanförnum
árum. Bæði hafa kóra r eflst
með tilkomu nýrra sögmanna
og metnaður til að gera betur
hefur einnig aukist.
Samkór Kópavogs og Kvenna
kór Kópav ogs héldu nýl ega
glæsil ega tónl eika og í þenn
an hóp bætti st svo Karlak ór
Kópavogs í síðustu viku. Garð
ar Cortes tók við stjórn hans
sl. haust og eitt af markm ið
unum var að fjölga söngmönn
um. Það hefu r gengi ð efti r og
um leið verður söngurinn mun
fyllri og áheyrilegri. Á söngskrá
Karlak órs   Kópav ogs voru lög
sem kórinn má vera stoltur af,

s.s.,Ólafu r Tryggvas on, Látu m
sönginn hvellan hljóma og The
Comrades of hope.

20% afsláttur

fyrir eldri borgara og
öryrkja miðað við staðgreiðslu

Kópavogsdagar hefjast
á laugardaginn
Hin árl ega menni nga rh á
tíð Kópavogs, Kópavogsdagar,
hefst laugardaginn 5. maí nk.
Viðburðarsíða þar sem hægt er
að skrá viðburði er á heimasíðu
Kópavogsbæjar en búast má við
líflegri hátíð í ár eins og árin á
undan.   Kópavogsbær hefur um
árabil stutt vel við menningu og
listir í bænum.
Markmið hátíðarinnar er ekki
síst að gefa bæjarbúum kost á því
að sjá afrakstur menningarstarfs
ins í bænum og hefur stundum
verið talað um hátíðina sem upp
skeruhátíð. Menningarstofnanirn
ar á Torfunni munu leika lykilhlut
verk á hátíðinni og í ár verður
þar sérstaklega reynt að höfða til
barna og ungmenna.

Ormadagar
Töfrahurðin, Salurinn, Gerðar
safn, Bókasafn Kópavogs, Nátt
úrufræðistofa Kópavogs og Tón
listarsafn Íslands bjóða á Kópa
vogsdögum upp á dagskrá fyrir
leik-  og grunnskóla sem nefnast
Ormadagar. Carmen verður í Tón
listarsafni Íslands í boði Töfra
hornsins, en Carmen kemur með
beinu flugi frá Spáni og syngur
aríur, leikur og dansar. Það er

Salurinn.

Hallveig Rúnarsdóttir sópran sem
fer með hlutverk Camen en við
píanóið   verður Steingrímur Þór
hallsson. Í Salnum verða söng
tónl eika r fyri r börn, m.a. Kisa
mín, Tengdam æðu rna r, draug
ar og fleiri kynlegar verur.   Boð
ið verður upp á flugdrekadag 9.
maí, gerður verður mannormur
á vegum bókasafnsins en Ormur
inn langi verður gerður af börn

um í skrautlegum fötum, allt frá
Borgarholti að Hálsatorgi og á
Náttúrufræðisafninu verður dag
skrá sem nefnist ,,Ormar – litlir
og stórir, langir og mjóir“ sem er
skemmti og fræðsluerindi fyrir
4 – 6 ára börn. Það ætti því eng
inn að verða svikinn af dagskrá
Kópavogsdaga í ár, háir sem lágir,
ungir sem gamlir.

,,Sólskinsdögum má síst gleyma“

Metnaðarfullir tónleikar Samkórs
Kópavogs í Langholtskirkju
Samkór Kópavogs var stofn
aður 1966 og er rótgróinn kór
í Kópavogi og stoltur að tilveru
sinni og vera hluti af menningar
lífi bæjarins. Kórfélagar koma úr
ýmsum áttum og eiga mismund
andi fjölda ára að baki í kórn
um. Einn kórfélagi á t.d. 27 ár
að baki og segist bara ekki geta
hætt   því kórinn er eins og ein
stór fjölskylda ótrúlega samstæð
og samhljóma.
,,Við syngjum saman, skemmt
um okku r sama n og ferðu mst
sama n inna nl ands og utan.  
Og hvað er hægt að hugsa sér
skemmtilegra.   Fólk sem syngur
í kór er jákvætt og skemmtilegt,
því það er ekki hægt að vera leið
inlegur í kórastarfi.   Eftir mikið
álag í vinnu er ekkert betra en
að mæta á kóræfingu og gleyma
öllu öðru.   Það mætti líkja kóra
starfi við hugleiðslu, það gefur
mikla hugarró og kyrrð  frá amstri
hverdagsins. Söngur er streitu
losandi og styrkir ónæmiskerfið.
Það er samhljómurinn og félags
skapurinn sem gefur mikið.   Að
takast á við erfið og spennandi
verkefni, setja sér markmið og sjá
og finna framför hjá sjálfum sér
og kórnum í heild,“ segir Birna
Guðmundsdóttir, formaður.
Tónl eikar Samkórsi ns voru í
Langholtskirkju og yfirskrift þeir
ra var   ,,Sólskinsdögum síst má
gleyma,“ og er tekið úr   Vikivaka,
e. Jóhannes úr Kötlum.   Í júní
nk. fer kórinn á vit nýrra ævin
týra, til St. Pétursborgar.   Verð
ur þetta skemmti og menningar
ferð, ásamt því að halda tónleika

Samkór Kópavogs ásamt söngstjóranum, Skarphéðni Þór.

í borginni.   Á leið heim verður
stutt stopp í Helsinki og þar sung
in messa á þjóðhátíðardeginum,
17. júní.  Undirbúningur þessarar

ferðar hefur staðið yfir í rúmt ár,
m.a. var efnt til söngskemmtunar
með 5 öðrum kórum í marsmán
uði sl.
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Tónlistarefni þróað
fyrir 3 – 8 ára börn
Íbúar við austanverðan Reynihvamm hafa verið að taka til í sínum
lóðu m og sl. sunnud ag var afr akstu ri nn komi nn í poka og út á
gangstétt.

Lóðahreinsun
Linda Margrét með börnum í leikskólanum Kópasteini sem voru með
grímur sen hentuðu tónlistarnámsefninu.

börn og foreldra þeirra og er búin
að koma mér upp aðstöðu í bíl
skúrnum á heimili mínu í Grófar
smára 18 í Kópavogi.
E r m e ð h e i m a s í ð u n a
www.hofumgaman.com þar sem
ég auglýsi efnin og hvað er á döf
inni,” segir Linda Margrét.

Ljóð mánaðarins:

Orða sér spor
Ólöf Pétu rsd ótti r er þýð
andi og fyrrum Kópavogsbúi.
Hún hefur föndrað við ljóða
gerð frá því hún man eftir sér,
einnig hefur hún dundað sér
við að hella ljóðum annarra
úr einu máli á annað.
Þessa daga na skrifa r hún
hækur og semur skyndimynd
ir og birti r á vefs íðu sinni:      

Ólöf
Pétursdóttir.

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

Fuglaþema
Leiks kóli nn Kópas teinn er á
grænni grein en hann hlaut Græn
fánann fyrir nokkru. Börnin á 2ja
til 3ja ár deildinni höfðu verið að
vinna að fuglaþema og endurnýt
ingu í sínu hópastarfi. Þau notuðu
endurnýtalegt efni sem fellur til í
daglegu lífi í fuglahúsin sín.

ORÐA SÉR SPOR
Here lies one whose name was
writ in water
John Keats
talnaband úr tærri dögg
nemur liti regnbogans
rennur saman
í dýran dropa
blóðvolgan
fellur á kaldan spegil
og hverfur
en hálfsýnilegir baugar
gára yfirborðið
rétt í svip

Lóðahreinsun er víða hafin í
Kópavogi, og ef hitastigið eykst
eitthvað frá því sem nú er og ekki
verður mikil úrkoma má búast við
að sjá fólk víða við tiltekt við hús

in sín. Í fjölbýlishúsum taka íbúar
sig oft saman og að loknu góðu
dagsverki er oft brugðið á leik og
efnt til grillveislu.

Hálendis
NÝT
T

Linda Marg rét Sigf úsd ótt
ir þverflautu og forskólakenn
ari hefur búið til og gefið sjálf
tónlistarsnámsefni fyrir 3-8 ára
börn. Þetta er efni sem hún
þróaði með nemendum sínum
mínum á Kópasteini í Kópavogi
og forskólanemendum á Álfta
nesi þar sem hún kennir einnig.
Einnig var efnið prufukennt í
Smáraskóla hér í Kópavogi.
,,Efnið hef ég kynnt með því að
halda námskeið í Tónlistarskól
anum í Kópavogi og víðar og hafa
viðtökur verið mjög góðar, enda
er vöntun á efni sem þessu,” seg
ir Linda Margrét. ,,Einnig hef ég
farið í fjöldamarga leikskóla og
haldið náms keið fyri r börn og
starfsfólk. Ég fékk teiknara, Krist
ínu Maríu Ingimarsdóttur, sem
teiknaði allar myndir fyrir mig
og setti upp efnið. Það er ekki til
samb æril egt tónl ista re fni fyri r
börn á þessum aldri á Íslandi og
hef reyndar ekki séð það erlendis
heldur. Þetta tónlistarefni hefur
því töluverða sérstöðu á íslensk
um markaði.
Nú er ég að fara af stað með
tónlistarnámskeið fyrir leikskóla

spjót

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.

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi,
sími: 5275000, grillhusid@grillhusid.is, www.grillhusid.is
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Kristján Jónsson 104 ára er elsti íbúi
Kópavogs:

MAÍ 2012

La Bohéme í Hörpu:

Krakkar úr Skólahljómsveit Kópavogs
og Kársneskórnum meðal þátttakenda

Gunnar Ingi Birgisson fyrrverandi bæjarstjóri færði Kristjáni Jóns
syni blömvönd á 104 afmælisdeginum, 22. apríl sl. Það gerði Gunnar
einnig þegar Kristján varð 100 ára 2008.

Býr enn heima og eld
ar ofan í sig sjálfur
Kristján Jónsson er 104 ára
fæddist 1908 í Ísafjarðardjúpi.
Missti föðu r sinn 1915. Hann
stundaði sjómennsku fyrri hluta
æfinnar og var útróðrum á opn
um bátum þar sem menn tóku
með sér skrínukost og sýru til
viðurværis.
Hann flutti st svo í Kópav og
1953 og byggði sér húsið sitt í
Hlégerði þar sem hann hefur búið

síðan. Hefur fengið tvisvar feg
urðarverðlaun fyrir garðinn sinn
sem hann snuddar aðeins í enn.
Kristján er ótrúlega ern og koll
urinn í fínu lagi, hann eldar í sig
sjálfur en fær konu tvisvar í mán
uði sem þrífur fyrir hann. Kristján
vann alla tíð hjá Kópavogsbæ og
var lengi á Y2, þeim fræga öskubíl
sem hann keyrði lengi.

Lúðrasveitin sem birtist á sýningunni og marseraði á sviðinu og á göngunum við hlið áheyrendapallanna.
Hljóðfæraleikarnar úr röðum Skólahljómsveitar Kópavogs meðal þátttakenda.

Sýni ngu m á ópe ru nni La
Bohéme er lokið, sýningin hef
ur fengið feykigóða dóma enda
glæsileg í alla staði. Fjölmargir
Kópavogsbúar koma fram í sýn
ingunni,   meðal annars börn úr
Barnakór Kársnesskóla og hljóð
færaleikarar úr Skólahljómsveit
Kópav ogs. Einn gagnr ýna ndi
gekk reyndar svo langt að segja
að háp unktu r sýni nga ri nna r
væri „…hið ótrúlega atriði þegar
lúðrasveit birtist og marseraði á
sviðinu og á göngunum við hlið
áheyrendapallanna.”
Þetta hefur verið einstakt upp

Léttur,
sterkur og
risastór!
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Stærð: 85 cm x 85 cm x 85 cm
Burðarþol: 1.0 tonn.
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Sterkur poki undir
grófan úrgang!
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.
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með. Erfiðast er að ganga út af
sviðinu og spila um leið, halda
tóninum stöðugum á meðan við
göngum niður tröppurnar.” Hún
lét þess einnig getið að það hefði
verið stressandi að koma á fyrstu
æfinguna með atvinnuhljóðfæra
leiku ru nu m í ópe ruh ljóms veit
inni því það var svo mikilvægt að
standa sig vel og spila allt rétt.
Skólahljómsveit Kópavogs tók
þátt í landsmóti A og B sveita
sem fram fer á Akureyri 27. til 29.
apríl sl.

RISA
POKINN
XL

PO
KIN
N

lifu n fyri r hljóðf æral eika ra na
ungu að koma fram við hlið alls
atvinnufólksins í sýningunni og
spila fyrir fullum sal í Eldborg.
Þau þurftu að læra nóturnar sínar
utanbókar því þau koma marser
andi niður tröppur inn á sviðið og
ekki mögulegt að vera með neinar
nótur.
,,Þetta var alveg frábært tæki
færi og gama n að vera hluti
af þessar flottu sýningu,” segir
Svanhildur Tekla Bryngeirsdóttir,
trompetleikari. „Það var ekkert
mál að læra allt utanbókar því
það var svo gaman að fá að vera

2510

XXL

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

Breiðabliksliðið í PEPSI-deild karla 2012. Þjálfari er Ólafur Kristjánsson og aðstoðarþjálfarar Guðmundur Benediktsson og Úlfar Hinriksson. Ólafur hefur verið með liðið síðan
2008, gerði það að bikarmeisturum 2009 og Íslandsmeisturum 2010. Deildin verður eflaust afar jöfn í sumar, og nýliðarnir í deildinni, Skagamenn og Selfoss, ætlar sér ekkert
annað en áframhaldandi setu í úrvalsdeildinni.

Stelpurnar sem halda uppi heiðri Breiðabliks í sumar í PEPSI-deild kvenna. Þjálfari er Hlynur Eiríksson, Liðið hefur eflst eitthvað frá fyrra ári og er til alls líklegt í sumar. Baráttan í
sumar um toppsæti deildarinnar verður líklega við Val, Þór/KA og Íslandsmeistara Stjörnunnar.

Áfram Breiðab lik!
Hápunktur knattspyrnunnar á Íslandi,
Ísl andsm óti ð, PEPSI-deild karla, byrj
ar hjá karlaliði Breiðabliks 6. maí nk. og
hjá kvennal iði nu 13. maí, hvoru tveg
gja heimaleikir. Þetta eru viðburðir sem
margir hafa beðið eftir með óþreyju síðan
sól fór að hækka á lofti. Knattspyrnan er
langvinsælasta íþrótt landsins og á eng
an 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, ekki síst vegna
þess að júnímánuði fer fram Evrópumeist
aramótið í knattspyrnu karla. PEPSI-deild
kvenna verður sennilegra jafnari en nokkru
sinni fyrr, og ólíklegt að getumunur á lið

unum verði eins mikill og stundum áður.
Lið Breiðabliks kemur nú reynslunni ríkara
til leiks og blandar sér vonandi í toppbar
áttuna í ár. Sigur í PEPSI-deildinni og/eða
bikarkeppninni væri auðvitað alveg frábær
árangur fyrir þær grænklæddu.
Væntingar voru gerðar í fyrra til árang
urs karlaliðs Breiðabliks eftir að hafa orð
ið Íslandsmeistarar árið 2010. Flestir leik
manna 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 þeirra
sem haldið hafa út í atvinnumennsku. Liðið
féll út í undanúrslitum Lengjubikarsins gegn
KR, en vonandi er það fall fararheill. Liðið
verður vafalaust í toppbaráttunni í sumar
og það verður gaman að fylgjast með þessu
grænklædda, léttleikandi liði á vellinum í
sumar, líkt og fyrri sumur.

Blikar hafa fulla ástæðu til þess að horfa
björtum augum fram á knattspyrnusum
arið 2012 en yngri flokkar Breiðabliks hafa
ætíð skilað a.m.k. nokkrum Íslands- eða bik
armeistaratitlum í hús á hverju sumri, og
stundum hafa þeir verið fjölmargir. Breiða
blik á einnig einn sigursælasta eldri flokk
landsins, þar leika ,,fullorðnir” leikmenn
sem engu hafa gleymt. Fastlega má reikna
með skemmtilegu og viðburðarríku knatt
spyrnusumri í knattspyrnubænum Kópavogi
þar sem aðstaða til iðkunar knattspyrnu er
orðin sú glæsilegasta og besta á landinu.
Fyrsti leiku r Breiðab liks í PEPSI-deild
karla á þessu sumri er gegn Akranesi sunnu
daginn 6. maí. Skagamenn hafa verið fjar
verandi frá efstu deild karla síðustu fimm
ár og mega sannarlega muna sinn fífil feg
urri á knattspyrnuvellinum. Þeir ætla sér
hins vegar stóra hluti í sumar og til liðs

við þá hefur gengið Kári Ársælsson, fyrrum
leikmaður og fyrirliði Breiðabliks, m.a. þeg
ar Blikar urðu Íslandsmeistarar árið 2010
og mun mæta sínum fyrri félögum í mikl
um baráttuleik. Það er von á miklum fjölda
Skagamanna í bæinn og og að sjálfsögðu eru
þeir boðnir velkomnir en full ástæða er til
að hvetja Kópavogsbúa á völlinn svo áhorf
endastúkan á Kópavogsvelli verði fyrst og
fremst lituð grænklæddum áhorfendum en
ekki gulklæddum. Ekki má neinn velkjast í
vafa um að um heimavöll Kópavogsliðanna
er að ræða. Þetta gildir auðvitað um alla
leiki Breiðabliks í sumar, og gaman væri að
sjá sem flesta grænklædda á útileikjunum,
ekki síst þangað sem lengst er að sækja, þ.e.
til Vestmannaeyja og upp á Akranes.
ÁFRAM BREIÐABLIK!
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Hverjir verða Íslandsmeistarar?
Ísl andsm óti ð í knatts pyrnu
karla og kvenna er handan við
hornið. Þá flykkist fólk vonandi
á völlinn, æpir sig hása af æsingi
í stuðningi við sitt lið, gleðst yfir
velgengni en leitar skýringa ef
illa gengur.
Það hefur örugglega kætt gall
harða stuðningsmenn Breiðabliks,
að samið hefur verið við hollenska
miðvörðinn Renee Troost um að
spila með liðinu í sumar. Með til
komu hans ætti að koma mun
meiri festa og öryggi í allan varnar
leik liðsins sem nokkuð hefur skort
á í vorleikjunum. Áður var búið að
tilkynna um sóknarmanninn Petar
Rnkovic. Karlaliði Breiðabliks hef
ur af svokölluðum ,,sérfræðingum”
ekki verið spáð neitt sérstaklega
góðu gengi í sumar, þar er nefnt að
liðið verði í 6. til 7. sæti. Í dag verð
ur svo birt spá fyrirliða og þjálfara
liðanna um gengi liðanna í sumar.
Þær spár hafa reyndar sjaldnast
gengið eftir, eru kannski meira til
gamans.
Kópavogsblaðið spurði nokkra
áhugamenn um fótbolta hverjum
þeir spáðu Íslandsmeistaratitlinum
og hvernig röð efstu liða yrði.

Margrét María Sigurðardóttir,
umboðsmaður barna:
,,Í Pepsi-deild karla verðu r
Fram Íslandsmeistari, en næstir
þeim koma KR, svo Breiðablik,
FH og ÍA.
Í Pepsid eild kvenna kvenna
verður Breiðablik Íslandsmeistari,
Valur verður í 2. sæti, síðan koma
Stjarnan, Þór/KA og ÍBV.“

Eggert Þór Kristófersson
viðskiptafræðingur hjá N1:
,,Karlalið Breiðabliks verður í
4. sæti og kvennalið Breiðabliks
í 2. Sæti. KR-ingar verða Íslands
meistarar í karlaflokki, og á eftir
þeim koma ÍA í 2. sæti og Fram
í 3. sæti nu. Í kvennad eildi nni
verður Stjarnan Íslandsmeistari,
Breiðablik í 2. sæti og Valur í 3.
sæti.“

Örn Örlygsson, annar tveggja  
liðstjóra karlaliðs Breiðabliks:
,,Akranesliðið verður Íslands
meistari því þeir hafa styrkt sitt
lið mest allra liða í Pepsi-deild
karla, hafa fengi ð gríða rl ega
sterka leikmenn. KR verður í 2.
sæti og Breiðablik í 3. sæti, FH í 4.
sæti og Stjarnan í 5. sæti. Breiða
blik verður í toppbáráttu í Pepsideild kvenna en lenda í 2. sæti,
Stjarnan verður Íslandsmeistari
og Valur í 3. sæti.“

Árni Páll Árnason
alþingismaður:
,,Breiðab lik verðu r Ísl ands
meistari karla, FH verður í 2. sæti
og Stjarnan í 3. sæti. Síðan koma
KR-ingar og Framarar sem hafa
byrjað vel í vor en halda það ekki
út. Þetta verður tvöfalt hjá Blik
um í sumar því Breiðablik verð
ur Íslandsmeistari kvenna, en í
2. og 3. sæti verða KR og Valur.
Kannski Stjarnan blandi sér í þá
baráttu.“

Leikmannabreytingar hjá Blikaliðunum
Nokkrar breytingar hafa orðið
á Breiðabliksliðunum milli ára.
Hjá konunum eru komnir þess
ir leikmenn fyrir sumarið: Björk
Gunna rsd ótti r frá Val, Fjolla
Shala frá Fylki, Mist Elíasdóttir
frá USA, Guðrún Arnardóttir frá

Selfossi, Rakel Hönnudóttir frá
Þór/KA og Rósa Húgósdóttir frá
Fram.
Farna r eru Andre a Ýr Gúst
avsdóttir í óstaðfest lið, Bryndís
Jóhannesdóttir í ÍBV og Sigrún
Inga Ólafsdóttir í KR. Auk þess

er Gréta Mjöll Samú e lsd ótti r
í mastersnámi í sumar í Banda
ríkjunum og spilar því ekki hér
heima þetta sumar.
Til karlal iðs Breiðab liks eru
komnir Elfar Árni Aðalsteinsson
frá Völsu ngi, Gísli Páll Helga

son frá Þór, Peta r Rnk ovic frá
Mjøndalen í Noregi, Sindri Snær
Magnú ss on frá ÍR, Stefá n Þór
Pálsson frá ÍR og Viggó Kristjáns
son frá Gróttu.
Farnir eru Ágúst Örn Arnarson
í Fjölni, Guðmundur Kristjánsson

í Start, Kári Ársælsson í ÍA, Krist
inn Steindórsson í Halmstad og
Viktor Unnar Illugason í Hauka
að láni.

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

11

Kópavogsblaðið

MAÍ 2012

Breiðabliksliðin verða
í toppbaráttunni í
sumar
Lið Breiðabliks í Pepsi-deild kvenna og karla
verða örugglega bæði í toppbaráttunni í sumar.
Því er afar mikilvægt að byrja vel til að efla sjálfs
traustið og þurfa ekki að elta skottið á öðrum
toppliðum fram eftir sumri. Fyrirliðarnir, Fanndís
Friðriksdóttir og Finnur Orri Margeirsson, voru
beðin að spá í framvindu mála á knattspyrnuvell
inum í 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

Fanndís Friðriksdóttir:

Sunnudagur 29. júlí

kl. 18:00

Breiðablik - ÍBV

,,Við ætlum að vera í baráttunni, en Valur, ÍBV og
Fylkir, sem við mætum í fyrsta leik, eru einnig með
sterk lið. Stjarnan er komin aftur með markaskorar
ann frá því í fyrra, og því gætu þær unnið titilinn
aftur. Þetta verður ákaflega jöfn deild, það verða
engir stórsigrar í neinum leik eins og stundum vildi
bregða við fyrir nokkrum árum, eins og 10-0. Nýlið
arnir Selfoss og FH munu örugglega selja sig dýrt en
FH er með gott lið, þar eru ungar, efnilegar og fljótar
stelpur. Þetta verður skemmtilegt knattspyrnusum
ar!“

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

Fanndís Friðriksdóttir

Finnur Orri Margeirsson:
,,Við ætlum okkur auðvitað sigur á Íslandsmótinu
og tel að við höfum góða burði til þess. Annars er
hugsanlegt gengi liðanna svolítið óráðið, nokkrar
breytingar hafa orðið leikmannahópnum hjá mörg
um og svo koma nýliðarnir, Akranes og Selfoss, inn
á blússandi siglingu. Ég held ef ég tek okkur út að
KR verði meistarar, þeir hafa söguna með sér þó
þeir séu kannski ekki með eins sterkt lið og í fyrra. Í
2. sæti verða Skagamenn sem eru með sterkan hóp
og hafa spilað vel í vor, FH í 3. sæti, Stjarnan í 4. sæti
og Fram í 5. sæti.“

Íslandsmótið – PEPSI deild kvenna 2012

Finnur Orri Margeirsson

Unglingastarf knattspyrnudeildar Breiðabliks:

Afar öflugt og fjöldi móta
í allt sumar
Unglingastarf Breiðabliks er eitt
hið besta á landinu, ef ekki það
besta, bæði hjá stúlkum og drengj
um. Metna ðu r fors varsm anna
fél agsi ns og fráb æri r þjálfa ra r
yngri flokkanna er eitthvað sem
önnur félög geta tekið sér til fyrir
myndar.
Styrkleikar Breiðabliks í meist
araflokkum félagsins liggja í yngri
flokka starfi félagsins. Það eitt að
fimm uppaldir leikmenn hafa far
ið úr Breiðabliki í atvinnumennsku
síðustu tvö árin segir í raun allt sem
segja þarf. Kristinn Steindórsson,
Guðm undu r Kristj ánss on, Arnó r
Sveinn Aðalsteinsson, Alfreð Finn
bogason og Elfar Freyr Helgason
eru allir uppaldir hjá Blikum. En
margir ungir og efnilegir eru hér
heima sem hafa spilað í yngri flokk
um félagsins, t.d. Andri Rafn Yeo
man, sem er skapandi og teknískur
leikmaður. Andri gæti átt frábært
sumar og orðið næsti atvinnumaður
úr röðum Blika.
Tryggvi Hafstein, formaður ung
lingaráðs Breiðabliks, segir að und
ir unglingaráð knattspyrnudeildar
Breiðab liks falli starfs emi yngri
flokka félagsins, allt frá 8. flokki upp
í 3. flokk. ,,Þeir flokkar sem hafa
aldur til og taka þátt í Faxaflóamóti
eru flestir búnir að ljúka þátttöku
eða eru við það að ljúka þátttöku í
maí. Eftir það hefst hin hefðbundna
sumardagskrá þar sem fjöldi móta
er á dagskrá. Eins og áður verður
knattspyrnuskóli starfræktur fyrir
yngstu iðkendurna sem og Ævin
týranámskeið í samvinnu við aðrar
deildir félagsins. Tottenhamskól
inn verður starfræktur annað árið
í röð en nú gefst iðkendum í öllum
félögum frá 6. flokki upp í 3. flokk
kostur á því að taka þátt í þessum

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

Stoltir Blikar að loknum sigri.

Á Símamótinu sem er stærsta einstaka mót landsins fyrir stúlkur.
Glaðar Blikastelpur með lukkutröllið sitt.

frábæra knattspyrnuskóla sem þótti
takast mjög vel síðasta sumar þeg
ar hann var haldinn í fyrsta skipti,”
segir Tryggvi Hafstein.

Helstu mót yngri flokkanna
sumarið 2012

Á Shell-mótinu í Vestmannaeyjum.

• 8. flokkur; Taka þátt í félagsmót
um.
• 7. flokkur; Drengir: KFC mótið
á Víkingsvelli og Norðurálsmótið á
Akranesi. Stúlkur: KFC mótið á Vík
ingsvelli, Landsbankamótið á Sauð
árkróki og Símamótið.

• 6. flokkur; Drengir: Shellmótið í
Eyjum, Króksmótið á Sauðárkróki
og Pollamót KSÍ. Stúlkur: Lands
bankamótið á Sauðárkróki, Síma
mótið og Hnátumót KSÍ.
• 5. flokkur; Drengir: N1 mótið og
Íslandsmótið. Stúlkur: TM Pæjumót
ið í Eyjum, Símamótið og Íslands
mótið.
• 4. flokkur; Drengir: Dana Cup og
Íslandsmótið. Stúlkur: Norway Cup
og Íslandsmótið.
• 3. flokkur; Drengir: Íslandsmótið
og Bikarkeppni KSÍ. Stúlkur: Íslands
mótið og Bikarkeppni KSÍ.
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Áfram HK!
HK liðið leikur í 2. deild karla 2012. Þjálfari er Ragnar
Gíslason og aðstoðarþjálfari Þorsteinn Gunnarsson en Ragn
ar tók við liðinu á miðju sumri 2011 í 1. deild þegar það var
í bullandi fallhætti. Því miður tókst ekki að hindra fallið í 2.
deildina.
Miklar breytingar hafa orðið á liðinu fyrir komandi leiktíð
og því erfitt að spá fyrir um gengi þess í sumar, en keppnin í 2.
deild er alltaf að verða jafnari og mörg þeirra liða sem þar leik
stefna leynt og ljóst að tveimur efstu sætum deildarinnar sem
gefa sæti í 1. deild sumarið 2013. Vonandi verður HK í þeim
hópi. HK leikur fyrsta leikinn í deildinni gegn Reyni Sandgerði
á N1-vellinum í Sandgerði 11. maí nk. en fyrsti heimaleikurinn
á Kópavogsvelli er gegn Dalvík/Reyni laugardaginn 19. maí
nk. Full ástæða er til þess að hvetja Kópavogsbúa á völlinn
þegar HK leikur þar, þeir þurfa á stuðningi áhorfenda til þess
að komast upp í 1. deild að nýju. Eitt það skemmtilegasta við
knattspyrnuna er að oft er erfitt að spá um úrslit leikja en
það væri gaman að sjá HK-liðið í 1. deild að nýju, og því þurfa
strákarnir öflugan stuðning á vellinum sumar.
Áfram HK!

Mikla r breytinga r á HK-liðinu milli ára
HK leikur í 2. deild karla í sumar og
ætla sér örugglega ekki langa viðveru
þar, aðeins sumarið 2012 og fara aftur
upp í 1. deild. Töluverðar breytingar hafa
orðið á leikmannahópnum milli ára sem
auðvitað þarf ekki að koma á óvart.
Sumir þeir leikmanna sem hafa leikið
með HK undanfarin keppnistímabil hafa
metnað til að leika í efri deildum, og það
er bara gott. Fyrstu leikur HK í 2. deildinni
er gegn Reyni á Sandgerðisvelli 11. maí en
fyrsti heimaleikurinn er gegn Dalvík/Reyni

á Kópavogsvelli laugardaginn 19. maí.
Þeir leikmenn sem komnir eru til félagsins
fyrir sumarið eru:
Arnar Þór Ingason frá Stjörnunni
Aron Baldursson frá Grundarfirði
Beitir Ólafsson frá Ými
Brynjar Ö.M. Eðvaldsson frá Stjörnunni
Elvar Freyr Arnþórsson frá Augnabliki
Guðjón Ólafsson frá KFS
Gunnar Páll Pálsson frá ÍH
Hinrik Hinriksson frá Dalvík/Reyni

Ingi Þór Þorsteinsson frá Ými
Kári Eiríksson frá Augnabliki
Ómar Ingi Guðmundsson frá Ými
Ragnar Mar Sigrúnarson frá Víkingi Ó.
Sigurjón M. Kevinsson frá ÍH
Stefán Örn Stefánsson frá Val
Farni r eru til anna rra fél aga eða eru
hættir:
Ásgeir Aron Ásgeirsson í Fjölni
Ásgrímur Albertsson, hættur
Damir Muminovic í Leikni R.

Davíð Magnússon, hættur
Eyþór Helgi Birgisson í ÍBV
Hafsteinn Briem í Val
Hervé Aka’a til Sviss
Jóhann Andri Kristjánsson í Fylki
Orri Sigurður Ómarsson í AGF
(Danmörku)
Stefán Jóhann Eggertsson í Leikni R .
Vigfús Geir Júlíusson í Hamar
Ögmundur Ólafsson í Þrótt R.

6,25% óverðtryggðir vextir*
og engin lántökugjöld
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.
*M.v. vaxtatöflu Íslandsbanka 13.04 2012

Við bjóðum
framkvæmdalán

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.

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

Ragnar Mar Sigrúnarson, fyrirliði HK:

Markm iðið að
vinna 2. deildina
Ragnar Mar Sigrúnarson, fyr
irliði HK, segir að auðvitað sé
stefnan tekinn strax frá fyrsta
leik gegn Reyni Sandgerði að
vinna 2. deildina, það sé ótví
rætt markmið.
Það geti hins vega r orði ð
strembið þar sem mörg góð lið
séu í deildinni. Því sé mikilvægt
að liði ð fá góða n stuðni ng frá
áhorfendapöllunum í leikjunum í
sumar.
Ragnar Mar spáir því að röð
efstu liða verði eftirfarandi, var
beðinn að sleppa HK úr spánni:
Grótta
Afturelding
Völsungur
Njarðvík
Reynir Sandgerði
KV
Fjarðabyggð
KF
Hamar
Dalvík/Reynir
KFR.

Leikir HK
í sumar
Fös. 11. maí kl. 20:00 Reynir S. - HK
Lau. 19. maí kl. 15:00 HK - Dalvík/Reynir
Fös. 25. maí kl. 20:00 KV- HK
Fös. 01. jún kl. 20:00 HK - KFR
Lau. 09. jún kl. 14:00 Fjarðabyggð - HK
Fös. 15. jún kl. 20:00 Grótta - HK
Fim. 21. jún kl. 20:00 HK - Njarðvík
Lau. 30. jún kl. 14:00 KF - HK
Mið. 04. júl kl. 20:00 HK - Hamar
Þri. 10. júl kl. 20:00 Völsungur - HK
Mán. 16. júl kl. 20:00 HK - Afturelding
Fös. 20. júl kl. 20:00 HK - Reynir S.
Fös. 27. júl kl. 20:00 Dalvík/Reynir - HK
Mið. 01. ágú  kl. 20:00 HK - KV
Fös. 10. ágú kl. 19:00 KFR - HK
Þri. 14. ágú kl. 19:00 HK - Fjarðabyggð
Mán. 20. ágú kl. 19:00 HK - Grótta
Fös. 24. ágú kl. 18:30 Njarðvík - HK
Lau. 01. sep kl. 16:00 HK - KF
Sun. 09. sep kl. 14:00 Hamar - HK
Lau. 15. sep kl. 14:00 HK - Völsungur
Lau. 22. sep kl. 14:00 Afturelding - HK
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Ragnar Mar Sigrúnarson,
fyrirliði HK.

Suma rið 2012
Það er alltaf ákveðin spenna í
lofti þegar knattspyrnuvertíð hefst
á vorin. Eftir erfitt tímabil hjá strák
unum í HK í 1. Deildinni í fyrra
varð það hlutskipti þeirra að falla
niður um deild og spila í 2. deild í
ár. Í ár hefst nýtt tímabil með nýj
um tækifærum. Það verður mikil
áskorun fyrir leikmenn að vinna
þessa deild í sumar sem er kárlega
krafa allra HK-inga, en það verð
ur ekki auðvelt og mun stuðning
ur stuðningsmanna skipta miklu
máli. Mörg sterk lið eru í deildinni
og mun hver einasti leikur vera
sannkallaður úrslitaleikur. Stelp
urnar  í HK/Víkingi voru ekki langt
frá því í fyrra að vinna sér aftur
sæti í úrvalsdeild. Liðið hefur alla
burði til þess í sumar. Það verður
skemmtilegt að fylgjast með lið
unum okkar í sumar sem eru að
mestu leyti skipuð uppöldum leik

mönnum félagsins sem sýnir það
mikla og mikilvæga starf sem er
unnið í yngri flokkum félagsins. Það
að alast upp sem leikmaður í félagi
sem býr við eins frábærar aðstæð
ur og við í HK búum við eru for
réttindi. Þau markmið félagsins að
byggja upp liðin sín á uppöldum
leikmönnum segir mikið um þá trú
félagsins á að við séum þess fullfær
að ala upp framtíðarleikmenn sjálf
og gefa þeim tækifæri í liðinu.
Gæði starfsins er líka mælanleg
ur í þeim fjölda landsliðsmanna
fél agsi ns í öllu m landsl iðu m
Íslands. Þau markmið sem knatt
spyrnudeild hefur sett sér til næstu
ára eru sannarlega há en með því
að leggjast öll á árarnar, tökum
þátt í starfinu og styðjum við liðið
okkar á leikjum, mun okkur takast
að ná þeim markmiðum. Mætum á
völlinn í sumar sýnum liðinu okkar

Sigurjón Sigurðsson.

stuðning í verki og hvetjum lið okk
ar til sigurs í öllum leikjum.
Áfram HK!
Sigurjón Sigurðsson
formaður HK
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Grillbúðin:

Smiðjuvegur 2 – stærra Framtíðin á hraðbrautinni
húsnæði – meira úrval

Einar Long, eigandi Grillbúðarinnar við afar vandað og gott gasgrill
frá Landmann.

Grillbúðin sem nú er 5 ára hóf
starfsemi sína að Hlíðarsmára
og hefur verið þar þangað til nú
um mánaðamótin aðhún flutti í
stærra húsnæði að Smiðjuvegi
2. Eins og alþekkt er þá er Grill
búðin söluaðili grilla frá þýska
fyrirtækinu Landmann sem er
stærsti framleiðandi gasgrilla í
Evrópu.
Við ræddum við Einar Long eig
anda og stofnanda verslunarinnar
og spurðum hann út í breyting
arnar.
Einar sagði okkur að meginá
stæða n fyri r stærra húsn æði
væri til að geta svarað eftirspurn
viðskiptavina með því að bjóða
meira úrval grilla og mikið úrval
vandaðra garðhúsgagna frá Þýsku
framl eiðu ndu nu m Garv ida og
Belardo, fyrirtækja sem eru í eigu
Landmann. Einnig bjóðum við nú
úrval vandaðra útiljósa frá Sæns
ka framleiðandanum KonstSmide
og velju m útil jós sem henta
ísl ensku m aðs tæðu m og eru
mörg þeirra með 25 ára ábyrgð

gagnvart ryði og tæringu.
Garv ida eru garðh úsg ögn í
hæsta gæðaflokki bæði varðandi
hönnun og endingu. Frá Belar
do er í boði mikið úrval af mjög
vönduðum garðhúsgögnum.
Eina r bætti við. “Húsg ögni n
hafa setið á hakanum hjá okkur
unda nf ari n ár en með tilk omu
nýja húsnæðisins þá getum við
boðið upp á mikið úrval þessara
vönduðu garðhúsgagna. Við erum
einnig svo heppin að vera með
umb oð fyri r vöru r frá Sænska
framl eiða nda nu m KonstSmide
og erum nú að bjóða útiljósin frá
þeim sem eru í hæsta gæðaflokki.
KonstSmide er m. a. stærsti fram
leiðandi Evrópu í jólaljósum og
komum við til með að bjóða mik
ið úrval þeirra”.
Við þökkum Einari fyrir spjall
ið og óskum honum til hamingju
með nýja húsnæðið og hvetjum
lesendur til að heimsækja Grill
búðina í nýja húsnæðið og kynna
sér vöruúrvalið.

Nokku r evró psk fyri rt æki
vinna að framt íða rv erke fni
sem fellst í því að tengja sam
an bílalestir þannig að einungis
fremsti bílstjórinn þurfi að ein
beita sér að akstrinum. Kerfið
mun auka þægi ndi á löngu m
akstursleiðum og einnig mun
öry ggi ð aukast til muna, en
í dag verða um 80% umferða
óhappa vegna mannlegra mis
taka. En með þessu kerfi munu
tölvur ráða hraðanum og hægja
á ferð bílanna. Einnig mun þetta
kerfi draga úr mengun, þar sem
umferðin verður mun jafnari,
auk þess verður loftmótstaðan
minni. Þar sem bílalestin verð
ur mjög þétt þá verður meira
pláss fyrir önnur ökutæki á veg
um, auk þess sem það dregur
úr umf erða rh nútu m og elds
neytisneyslu. Verkefnið er fjár
magnað af Evrópusambandinu
og heitir SARTRE. Reiknað er
með að hægt verði að gera til

Það er miki lv ægt að finna
sér hreyfingu sem manni finnst
skemmtileg því þá er líklegra
að uppskera árangur erfiðisins.
Já, það er svo sannarlega mik
ilvægt að hreyfa sig og misjafnt
hvað hentar hverjum og einum.
Mennirnir eru misjafnir og því
þarf hver og einn að geta sér
sniðið sína þjálfun til dæmis að
sinni líkamsbyggingu. Mannslík
aminn er þannig gerður að hann
þarfnast hreyfingar til að starfa
sem best og til vaxtar og við
halds.
Hver og einn þarf á því að
halda að standa með sjálfum
sér og það er líka þannig með
val á hreyfingunni, það er ekki
endilega að henta þér það sem
vinir þínir eru að æfa. Að sjálf
sögðu getur verið skemmtilegt
að æfa sömu íþrótt og vinirnir

511 1188
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

stjóri einfald
lega út af og
aftengist lest
inni og tekur
s j á l f u r v i ð
stjórn bíls
ins. Næstu
bíla r í röð
inni loka síð
an sjálfkrafa
bili nu sem Karl Friðrik
mynda st. Ef Schiöth
b í l s t j ó r i á
h r a ð b r a u t
vill tengja st vegal est, finnu r
hann hana á GPS-tækinu, kemur
sér fyrir aftast í röðinni og ýtir á
hnapp á GPS-tækinu og tengist
þar með bílalestinni. Þá tekur
bílalestin við stjórn og hann get
ur slakað á og jafnvel sofnað.
Karl Friðrik Schiöth
Smáraskóla

Hreyfing við hæfi – alla ævi

AUGL†SINGASÍMI:

VIÐTALSTÍMAR

raunir á hraðbrautum haustið
2012 og ef að allt gengur sam
kvæmt áætlun gæti þetta orðið
að veruleika innan 10 ára. Ef að
þessu verður munu það fyrst
og fremst verða atvinnubílstjór
ar sem nota þetta, t.d. rútur og
flutningabílar.
Breyta þarf löggjöfinni í Evr
ópu áður en til framkvæmdar
innar kemur þar sem bannað er
að sleppa stýrinu á hraðbraut
um í dag. Fyrsta tilraunin var
gerð í Svíþjóð með 2 vörubílum
og 3 fólksbílum á tilraunabraut
en gert er ráð fyrir að gera til
raun með 15 ökutæki áður en
farið verður út á hraðbrautir.
Bílal esti nni verðu r stjórna ð
þráðlaust af fremsta bíl í röð
inni sem verðu r undi r stjórn
bílstjóra með meirapróf. Tölvu
kerfi sér um að bílar haldi réttri
fjarlægð, hemli og beygi á rétt
um stöðum. Þegar bíll í lestinni
nálgast áfangastað, sveigir bíl

www.borgarblod.is

en þegar uppi er staðið þá eru
það ekki vinirnir sem þinn per
sónulegi árangur byggist á – það
ert þú og þinn áhugi sem allt
snýst um. Þú ert líklegri til að
ná hámarksárangri ef þú velur
hreyfingu sem þér þykir áhuga
verð og skemmtileg. Í dag er
úrvalið mjög fjölbreytt og allir
ættu að geta fundið hreyfingu
við sitt hæfi. Auðvitað er eðlilegt
að áhugi manna sé misjafn því
það eru, sem betur fer, ekki allir
steyptir í sama mótið.
Hafa ber í huga að líka ms
bygging einstaklinga er misjöfn,
sumir eru vel hæfir til þess að
stunda hlaup og aðrir hæfari í
að lyfta eða synda, stunda hóp
íþróttir eða þá aðrir sem velja
einstaklings íþróttir. Einnig er
mjög misjafnt hvað hver og einn
hefur mikinn tima aflögu til að

stunda sína
h r e y f i n g u .
Það er alveg
sama í hvern
i g l í k a m 
legu ástandi
fólk er það
ætti samt
sem áður að
vera hægt
að finna eitt Þorgeir Kristján.
hvað sem
viðk oma ndi
getur gert.
Munið að betra er seint en
aldrei að byrja að hreyfa sig.
HEILBRIGÐ SÁL Í HRAUSTUM
LÍKAMA!
Þorgeir Kristján
10. ÞK Smáraskóla

Gísli Gunnar
Guðmundsson

Guðmundur
Þór Gíslason

Vistvænar íslenskar kistur.
Þjónusta allan sólarhringinn.
Komum heim til aðstandenda ef óskað er.

Útf
Útf
Útfararstofan
tfa
fara
rars
rssto
tof
offan
ofa

Fold
Fo
l
ld

Elfar Freyr
Sigurjónsson

Sími 892 4650

Netfang: foldehf@simnet.is - Vefsíða: foldehf.is
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Vorsýning og opið hús
Herrakvöld og fjáröflunarsamkoma til
í Kvöldskóla Kópavogs
Lionsklúbbur Kópavogs & Lionsklúbburinn Muninn:

styrktar heilabilunardeild Sunnuhlíðar
Lionsk lúbbu r Kópav ogs &
Lionsklúbburinn Muninn verða
með herrakvöld föstudaginn 4.
maí nk. Í félagsheimilinu Lundi
í Auðbrekku. Þetta er jafnframt
fjárö flu na rs amk oma þar sem
m.a. verða boðin upp listaverk
en allur ágóði af herrakvöldinu
rennur til endurnýjunar innrétt
inga og húsgagna í heilabilunar
deild Sunnuhlíðar.
Veislus tjóra r verða Eina r
Bollas on og Daní e
 l Björnss on,
en ræðumaður kvöldsins Guðni
Ágústsson framsóknarmaður frá
Brúnastöðum. Magnús Kjartans
son sér um að halda uppi söng og
gleði fram eftir kvöldi. Virkilega
þarft og aðkallandi málefni sem
vert er að leggja lið.

Söngur í Sunnuhlíð.

Bókmenntaklúbburinn Hana-nú
gerði víðreist um Suðurnes
Á sínu 28. starfsá ri fór Bók
menntak lúbbu ri nn Hana-nú í
menningar-  og skemmtireisu um
Suðurnesin.
Föstudaginn 27. apríl lagði 22
manna hópur af stað undir leið
sögn Hrafns A. Harðarsonar bæjar
bókavarðar til Keflavíkur. Þar tók
Hildur Harðardóttir, leiðsögumað
ur, við hópnum og fór með hon
um um Garðinn og til Sandgerðis.
Þar var hið stórkostlega Fræðaset
ur skoðað og sýningin um Pourquoi pas vakti undrun og aðdá
un. Komið var við í Hvalsneskirkju
og margt fleira skoðað. Ferðinni
lauk svo í Nesvöllum þar sem bók
menntaklúbbsmeðlimir lásu upp
um klukkustundarlanga dagskrá
með efni eftir skáld og rithöfunda
af Suðurnesjum fyrir fullan sal af
fólki alls staðar að af Suðurnesj
um við góðar undirtektir. Vakti
tiltækið athygli staðarmanna og

Frá fyrri sýningu Kvöldskóla Kópavogs.

Kvöldskóli Kópavogs heldur
sína árlegu vorsýningu sunnu
daginn 6. maí nk. kl. 13.00 til
17.00 í Snæl andss kóla. Segja
má að sýningin sé hluti af Kópa
vogsdögum í ár. Á sýningunni er
starfsemi skólans kynnt meðal
annars með því að sýna afrakst
ur af vinnu neme nda í verk
legum námskeiðum frá liðnum
vetri.
Starfsemin í vetur hefur verið
fjölbreytt að vanda en verklegu
námskeiðin voru bókband, fata
saumur, frágangur á prjóni, frí

stundamálun, hekl, matreiðslu
náms keið, prjón, silfu rs míði,
skrautritun, trésmíði, útskurður
og þjóðbúningagerð. Á sýning
unni verður að finna margs kon
ar kjörgripi sem nemendur hafa
hannað og útfært undir leiðsögn
kennara sinna.
Kópavogsbúar og gestir þeirra
eru hvattir til að koma og skoða
sýninguna og taka þátt í þessum
árlega viðburði í starfsemi skól
ans. Forstöðumaður Kvöldskóla
Kópavogs er Kristín Jónsdóttir.

25 % Afsláttur
Lesið á Suðurnesjunum.

voru þeir á því að slíkt félagslegt
menningarstarf sem Bókmennta
klúbbsins, sem starfar í Bókasafni
Kópavogs að vetrum væri mjög til

eftirbreytni. Kjörorð fararinnar var
hið óskrifaða að lestur er bestur til
langlífis og aukinna lífsgæða, fyrir
fólk á öllum aldri.

"Það geta ekki allir bílar
verið RÉTTIR BÍLAR!"
• Bjóðum bæjarbúum allar almennar
viðgerðir í sumar.
• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.
• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.is • Vesturvör 24 • 200 Kópavogur
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Sr. Íris Kristjánsdóttir sóknarprestur í Hjallakirkju að flytja búferlum til Kanada:

,,Gott fyrir prestinn og söfnuðinn að
breyting verði með vissu millibili“
- segir sr. Íris Kristjánsdóttir
Sr. Íris Kristjánsdóttir hefur
starfað sem sóknarprestur við
Hjallakirkju í Kópavogi síðan í
ársbyrjun 2000, og prestur fjög
ur ár þar á undan, en lætur af
störfum 1. júní nk. en hún er
að flytja búferlum til Kanada.
Kveðjumessa henni til heiðurs
verður í Hjallakirkju sunnudag
inn 13. maí nk. kl. 11.00. Íris
er uppalin í Keflavík þar sem
foreldrar hennar búa. Þar gekk
hún í grunns kóla og síða n í
Verslunarskólann þar sem hún
lauk stúdentsprófi.
- Var einhver sérstök ástæða fyr
ir því eða atburður sem varð þess
valdandi að þú ákvaðst að fara í
guðfræðiám við Háskóla Íslands?
,,Það var nú frekar skyndileg
ákvörðun eftir að ég lauk stúd
entsprófi en ég hafði lengi verið
trúarlega sinnuð og hafði starfað
um tíma með KFUM & K í Kefla
vík. Það hafði lengi blundað í mér
að læra meira um trúna svo lík
lega var þetta rökrétt framhald af
því. Við vorum tvær stúlkur sem
vorum saman í Versló sem fórum
í guðfræðideildina.
Eftir guðfræðinámið sótti ég um
starf sem prestur í Hjallakirkju
árið 1996 og fékk það og hlaut
vígslu þegar ég var 25 ára. Ég
starfaði í byrjun með sr. Kristjáni
Einari Þorvarðarsyni en hann lést
árið 1999 og þá sótti ég um starf
sókna rp rests í Hjallak irkju og
hlaut það og tók við því starfi 1.
janúar árið 2000. Ég hef því verið
prestur í Hjallakirkju í hartnær 16

- Þú ert að hætta störfum við
Hjallakirkju og flytja til Kanada.
Hver er ástæða þess?
,,Mig vantaði vissa tilbreytingu
í lífið og svo tel ég einnig að það
sé gott, bæði fyrir prestinn og
söfnuðinn, að það verði breyting
með vissu millibili. Það eru ekki
miklir möguleikar hér á Íslandi
til breytinga eða tilfærslna milli
söfnuða þar sem störfin eru ekki
það mörg og það sækja ávallt
margir um hvert eitt preststarf
sem losnar. Það er því ekki und
arlegt að prestar séu lengi í sínu
starfi og hyggi ekki á breytingar
nema þeir hætti t.d. fyrir aldurs
sakir. Það er hins vegar nauð
synlegt okkar vegna prestanna
og með söfnuðinn í huga að það
verði vissar breytingar.
Ég fór til Kanada fyri r hálfu
öðru ári síðan í leyfi frá Hjalla
kirkju til að læra, og eftir það
ákvað ég að kanna möguleikana
á því að verða prestur í Kanada
efti r að ég kynnti st Lúthe rsku
kirkjunni þar og því safnaðarstarfi
sem þar er. Það leiddi til þess
að ég fékk starf í kirkju í bænum
Prince Albert í Saskatchewanfylki
í Kanada sem er vestan við Man
itoba og nokkuð inni í landinu.“
- Af hverju Kanada? Kom eitt
hvað annað land til greina eða
höfðu flutni nga r Ísl endi nga til
Kanada í 19. öldinni þar einhver
áhrif?
,,Auðv ita ð eru frás agni r af

Börn og umhverfi
Námskeið fyrir ungmenni á 12. aldursári og eldri.
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 umfjöllun
um slysavarnir og algengar slysabætur í umhverfinu 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

þessu og konum á mótorhjólum
fjölgar jafnt og þétt. Ég mun selja
hjólið mitt hér og kaupa nýtt í
Kanada, það er allt of dýrt að fly
tja það vestur um haf.“

ár, þar af sóknarprestur í 12 ár.“

kopavogur@redcross.is

sími 554 6626

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

- Áttu önnur áhugamál fyrir utan
trúna og hjólið?
,,Hjólið mitt er örugglega í 1.
sæti, en ég er svolítill einfari og
hef mjög gaman að sinna ýms
um hugðarefnum mínum í friði,
t.d. lestur góðra bóka, og ég tel
að ég fái mörg tækifæri til þess í
Kanada.“

Sr. Íris Kristjánsdóttir.

flutni ngi Ísl endi nga til Kanada
og sögur því tengdar áhrifaríkar,
en fyrst og fremst langaði mig að
fara til enskumælandi lands, og
frekar til Kanada en til Bandaríkj
anna. Söfnuðurinn sem ég fer til
er ekki íslenskur svo allt starf við
kirkjuna í Prince Albert fer fram á
ensku.“

Engin óánægja að baki
ákvörðuninni
- Þega r þú lítu r til baka, hef
ur starfið við Hjallakirkju verið
ánægjulegt og kannski án áfalla ef
orða má það svo?
,,Ég hef veri ð mjög ánægð í
Hjallak irkju og starfi ð gengi ð
hér mjög vel. Það er því engin
óánægja eða árekstrar sem valda

því að ég er að hætta í Hjalla
kirkju, síður en svo. Maður þarf
hins vegar að vera óragur að taka
svona skref, og ég hef verið hepp
in með margt í mínu lífi sem hef
ur auðveldað mér að taka svona
ákvörðun. Auk þess bý ég ein svo
ekki þarf að taka tillit til annarra
fjölskyldumeðlima þó auðvitað
eigi ég foreldra og skyldmenni.“
- Áhugi þinn á mótorhjólum er
þekktur. Ætlar þú að halda því
áfram, og jafnvel ferðast eitthvað
um Kanada á mótorhjóli?
,,Það kemu r ekke rt anna ð
til greina! Þenna n áhuga minn
á mótorhjólum má rekja allt til
unglingsáranna sem vaknaði aft
ur þegar ég var orðin eldri. Þeim
fjölgar stöðugt sem hafa áhuga á

- Það hefur gustað nokkuð um
Þjóðkirkjuna, umræðan stundum
verið nokkuð óvægin. Nú tekur
kona, sr. Agnes Sigurðardóttir, við
embætti biskups 1. júlí nk. Er að
renna upp betri tími fyrir Þjóðkirkj
una?
,, Það eru að renna upp nýir
og vonandi góðir tímar en þetta
hafa ekki bara verið erfiðir tím
ar, það hefur margt blómgast og
dafnað í kirkjunni á undanförnum
árum og gengið vel. Margir ein
blína um of á hið neikvæða og
hugsa um kirkjuna stofnanalega
séð og það gleymist stundum að
hugsa um hana út frá forsendum
safnaðarins og safnaðarfólks sem
henni tilheyrir. Gagnrýnin hefur
að sumu leiti verið ósanngjörn og
hjá sumum byggð á vanþekkingu,
en hún hefur brýnt fyrir okkur
þjónum kirkjunnar að gera bet
ur, við erum að þjónusta fólkið í
kirkjunni, og það skiptir auðvit
að miklu máli. Gagnrýni getur oft
leitt af sér góða hluti,“ segir sr.
Íris Kristj ánsd ótti r. Kópav ogs
blaðið óskar henni velfarnaðar á
nýjum slóðum.

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
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Kópavogsbær sýnir frumkvæði í friðlýsingarmálum:

Friðlýsing Skerjafjarðar
staðfest af umhverfisráðherra
Umhverfisráðherra, Svandís
Svava rsd ótti r, hefu r staðf est
friðlýsingu hluta Skerjafjarðar
inna n bæja rm arka Kópav ogs
með fjöru m ásamt grunns ævi
en með undirskrift ráðherrans
öðlast friðlýsingin lagagildi. Þá
hafa fulltrúar Kópavogsbæjar,
Náttúrufræðistofu Kópavogs og
Umh verfi ss tofnu na r gert með
sér samning um umsjón og rekst
ur hins friðlýsta svæðis. Bæjar
stjórn Kópavogs samþykkti frið
lýsinguna fyrir sitt leyti á fundi
sínum 10. janúa
 r sl.
Friðl ýst eru tvö svæði, ann
ars vegar um 39 hektara svæði
í Kópav ogi og hins vega r um
24 hekta ra svæði í Fossv ogi.
Þrjú önnu r svæði hafa þega r
verið friðlýst í bænum, þ.e.a.s.
Víghóll árið 1983, Borgarholtið
árið 1981 og Tröllabörn í Lækj
arbotnum árið 1983. Markmiðið
með friðlýsingunni er að vernda
lífríki við ströndina, í fjöru og á
grunnsævi, en þar er undirstaða
fyrir afar fjölbreytt fuglalíf allan
ársins hring.

Kópavogur sýnir
frumkvæði
Umh verfi sr áðh erra, Svand ís
Svavarsdóttir, segir að þetta sam
komulag um friðlýsingu í Skerja
firði sé gríðarlega mikils virði,
ekki síst í ljósi þess að um frið
lýsingu sé að ræða í þéttbýli sem
sé frekar sjaldgæft. ,,Kópavogs
bær stígur hér fram og friðlýsir
sinn hluta og sýnir mikið frum
kvæði sem er mikils virði fyrir
ímynd Kópavogs sem og er um
leið mikils virði fyrir náttúruna,
ekki síst fuglalífið. Nú er að hefj
ast vinna við stjórnar- og vernd
aráætlun fyrir svæðið,sem m.a.
felu r í sér áætlu n um fræðslu
sem Náttú ruf ræðis tofa Kópa
vogs tekur að sér í samstarfi við
Umhverfisstofnun.”
- Kann þetta samk omul ag
að vekja alm enni ng til freka ri
umh ugsunar um verndu n þessa
svæðis?
,,Tvím ælal aust. Ísl endi nga r
ganga vel um landið en þessi frið
lýsing eykur enn frekar virðingu
fyrir landinu. Í þessu samkomu
lagi er um að ræða m.a. fugla
tegundir sem hafa verndargildi
á heimsvísu, svo þeir sem um
svæðið fara hafa m.a. það hlut
verk að umg anga st svæði ð af
virðingu. Þessi friðlýsing ætti að
vera öðrum sveitarfélögum til eft
irbreytni en frá árinu 2004 hefur
verið í gangi áætlun um að frið
lýsa Skerjafjörðinn í heild. Garða
bær hefu r loki ð sínu m hluta,
vinna stendur yfir gagnvart Álfta
nesi og Seltjarnarnesi en Reykja
vík er ekki komin af stað en ég
vona að þar verði inna n tíða r
hreyfing í þessa átt,” segir Svan
dís Svavarsdóttir umhverfisráð
herra.

Búsvæðisfriðlýsing
Skerjafjarðar innan
marka Kópavogs mikið
fagnaðarefni
Kristín Linda Árnadóttir, for
stjóri Umhverfisstofnunar, sagði
við þetta tækifæri að þetta verk
efni ætti sér nokku ð langa og
flókna sögu, og því væri það enn
ánægjulegra að fagna sigri.
,,Segja má að friðlýsingar hafi
haft meðb yr að unda nf örnu,”
sagði Kristín Linda. ,,Vel hefur
gengið og mörgum mikilvægum
áföngum náð. Á síðasta ári voru
alls 7 svæði friðlýst. Öll svæðin
7 eru einstök í sjálfu sér og hafa

mikið verndargildi, en eiga það
einnig sammerkt að vera öll utan
þéttbýlisins. Það sem markar sér
stöðu Skerjafjarðarfriðlýsingar
innar hér í Kópavogi að hún er í
hjarta höfuðborgarsvæðisins.
Við erum gjörn á að gleyma
hversu lánsöm við erum að búa
í borgarumhverfi þar sem enn
fyrirfinnst fjölskrúðugt fuglalíf,

fuglavarp og náttúrulegar fjör
ur – þó þeim fari fækkandi. Gildi
náttúrunnar og náttúruskoðun
ar fyrir mannfólkið er fjölþætt.
Rannsóknir hafa sýnt að nálægð
við ósnortna náttúru og dýralíf
bætir líðan fólks og heilsu - nátt
úra n er mannb æta ndi,” segi r
Kristín Linda Árnadóttir forstjóri
Umhverfisstofnunar.

Við undirritun friðlýsingarinnar, f.v. Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri
Umh verfi ss tofnu na r; Guðr ún Pálsd ótti r, fyrrverandi bæja rs tjóri
Kópavogs; Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra og Hilmar J.
Malmquist, forstöðumaður Náttúrufræðistofu Kópavogs.
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Kópavogsmótið í skólaskák:

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku

Aldrei verið fleiri þátttakendur

• Frítt verðmat án skilyrða um sölu
• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki
• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

Jónas Örn Jónasson
Lögg. Fasteignasali
lögfræðingur

Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is

Kópavogsmótið í skólaskák var
haldið í Salaskóla þann 17. apríl sl.
Aldrei hafa jafn margir keppendur
verið á kaupstaðamóti í Kópavogi.
Sett var í gang sérstakt mót fyrir
yngstu krakkana eða fyrir nemend
ur í 1.4 bekk. Mæltist það vel fyrir
og mættu 68 krakkar til leiks í þeim
aldursflokki. Í flokki 1. til 7 bekkjar
voru 49 keppendur og í flokki ung
linga mættu 10 keppendur. Alls voru
keppendur 127 sem er nýtt met í
Kópavogi.
Kópavogsmeistarar 2012 urðu:
> Pétur Steinn Atlason 4. bekk
Baldursbrá Vatnsendaskóla, 7 vinn
ingar af 7 mögulegum.
> Dawíd Pawel Kolka 6. bekk Álf
hólsskóla, 6.5 vinninga af 7 mögu
legum.
> Birkir Karl Sigurðsson 10. bekk
Krummar Salaskóla, 9 vinningar af 9
mögulegum.

Sigurvegarar í flokki unglinga.

Bekkjarkvöld í Hörðuvallaskóla!

eða S: 822-5588

Sala fasteigna í

35 ár

MAÍ 2012

	
  

Bekkja rk völd eru haldi n í
1. Bekk HM í Hörðuvallaskóla
í Kópavogi nokkrum sinnum á
vetri, a.m.k. tvö á hverri önn.
Nýl ega hélt þessi bekku r
bekkjakvöld og voru foreldrar að
sjálfsögðu með. Þarna var spilað,
teiknað, púslað og fleira skemmti
legt gert. Svo var auðvitað gos og
snakk til þess að gera þetta föstu
dagseftirmiðdegi ennþá skemmti
legra. Næsta bekkja rk völd, og
jafnf ramt það síða sta á þessu
skólaári verður síðar í þessum
mánuði, og þá verður grillað.
Bekkjarkvöld 1. bekkjar HM
tókst vel, og svo beið snakk á
borði við hliðina á sem auðvitað
hafði aðdráttarafl.

Kópamessa í MK!
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

Kópamessa, sem er dimission
þeirra MK-inga sem útskrifast í
vor var sl. mánudag.
Hún hefst strax að morgni með
því að sest er að glæsilegu morg
unverðarhlaðborði sem matvæla
kennarar og deildir höfðu unnið
að hörðum höndum. Síðan hófst
messan - skólameistari messaði
yfir lýðnum, síðan messuðu nem
endur yfir kennurum sínum með
glensi og gamanmálum.
Á Kópamessu er lífinu tekið létt,
flestir klæða sig í einhverja bún
inga, og svo er farið um bæinn
með glesi og gríni. Þannig var
með þessar meyjar sem voru á
leiðinni í Smáralind.
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Úrslitakeppnin í handbolta karla:

Körfuknattleiksdeild Breiðabliks:

HK leikur til úrslita gegn FH

Uppskeruhátíð yngri flokk
anna undirstrikaði vaxandi
starfsemi

Úrs litak eppni n í handb olta
hófst sl. þriðjudag með leik HK
og FH í Kaplakrika sem endaði
með 26 : 23 sigri HK. Liðin leika
aftur í kvöld í Digranesinu. HK
gerði sér lítið fyrir og tryggði sér
sæti í lokaúrslitum N1-deildar
karla eftir að hafa sópað deildar
meisturum Hauka úr leik en FH
vann Akureyri í dramatísku ein
vígi. HK er að leika í fyrsta skipti
í sögu félagsins um Íslandsmeist
aratitil karla en félagið hefur
áður hampað bikarmeistaratitli.
Fæstir áttu von á því að und
anúrslitarimmunni gegn Haukum
myndi ljúka með 3-0 sigri HK sem
endaði í fjórða sæti deildarkeppn
innar. Það var engu að síður raun
in og sýndu HK-ingar að þeir eru
til alls líklegir í baráttunni um
Íslandsmeistaratitilinn.
Sigur HK gegn Haukum byggð
ist fyrst og fremst á frábærri vörn
en einnig var sókna rl eiku ri nn
mjög góður og fjölbreyttur sem
Haukar áttu engin svör við. ,,Ég
er gríðarlega stoltur af liðinu. Við
vorum að mæta góðu Hauka liði

HK sýndi Ísl andsm eistu ru m FH enga virði ngu í fyrsta leiknu m í
úrslitakeppninni um Íslandsmeistaratitilinn og unnu 26-23. Hér svífur
Tandri Már Konráðsson upp fyrir vörn FH, en hann skoraði 5 mörk í
leiknuum.
en við stóðum okkur frábærlega í fyrsta leiknum gegn FH er stig
gegn þeim og eigum þetta svo ið eitt skref nær fyrsta Íslands
sannarlega skilið,” sagði Erlingur meistaratitli karla í handbolta í
Richardsson þjálfari HK eftir sig sögu félagsins. Næsti leikur er í
urinn gegn Haukum. Eftir sigur Digranesi í kvöld.

Blakdeild HK:

Íslandsmeistarar karla og
í nokkrum yngri flokkum
Blakfólk í Kópavogi getur ver
ið stolt þegar litið er yfir árangur
tímabilsins sem nú er senn liðið.
HK-ingar voru gestgjafar Íslands
meistaramóts barna og unglinga í
apríl sl. og tókst það risastóra mót
með eindæmum vel.
Spilað var í Kórnum heila helgi
og fengu keppe ndu r sem komu
langt að að gista í Hörðuvallaskóla
þar sem einnig var eldaður matur
fyrir liðin. Spilaðir voru 190 leikir
en þátttökuliðin sem komu víða af
landinu voru 71 talsins og einnig
komu tvö gestalið frá Færeyjum.
Sex HK lið fóru á verðlaunapall,
2. flokkur karla eru Íslandsmeist
ara r, 2.flokku r kvenna varð í 3.
sæti, 3. flokkur kvenna, B-lið, eru
Íslandsmeistarar, 3. flokkur karla
varð í 2. sæti, 4 flokkur karla eru
Íslandsmeistarar og 5. flokkur karla
og kvenna varð í 3. sæti. Yfirþjálf
ari yngri flokka HK er Ásta Sigrún
Gylfadóttir.

Íslandsmeistarar karla
Meistaraflokkar HK áttu einnig
ljóma ndi góða n vetu r og urðu
deildarmeistar í kvennaflokki og í
lok apríl urðu strákarnir Íslands
meistarar karla árið 2012. Flestir
leikmenn meistaraflokka HK eru
uppaldir í HK og eru ungu strákarn
ir í 2. flokki farnir að banka hraust
lega á dyrnar enda hafa þeir spilað
með meistaraflokki í vetur og stað
ið sig frábærlega. Það á einnig við
um stelpurnar í 2 og 3. flokki, þær
eru margar orðnar öflugir leikmenn
sem félagið getur verið feiknarlega
stolt af. Þjálfari 2. og 3. flokks bæði
karla og kvenna er Natalia Raava
en þjálfari meistaraflokka HK er
Zdravko Demirev.
Á árs – og uppskeruhátíð Blak
sambands Íslands fá þeir leikmenn
sem skarað hafa fram úr á tímabil
inu viðurkenningu og var HK-ingur
inn Lúðvik Már Matthíasson valinn
efnilegasti leikmaður Mikasadeild
arinnar. HK-ingarnir Guðrún Ása
Kristleifsdóttir og Ingólfur Hilmar
Guðjónsson voru stigahæst í upp
gjöf og Alexander Stefánsson var
stigahæstur í hávörn. HK blakarar
eru einnig atkvæðamiklir í forvals

Hópurinn var stór sem mættur var á uppskeruhátíðina.

Uppskeruhátíð yngri   flokka
Breiðabliks í körfubolta fór fram
fyrir skömmu og veittar viður
kenningar. Í drengjaflokki var
Ægir Bjarnason valinn Bliki árs
ins 2012, mikilvægasti leikmað
urinn Ágúst Orrason og viður
kenningu fyrir mestu framfarirn
ar hlaut Snorri Hafsteinsson.
Í 11. flokki var Þröstur Kristins
son valinn Bliki ársins, mikilvæg
asti leikmaðurinn Markús Freyr
og mestu framf ari r þótti sýna
Axel Guðmundsson. Í 10. flokki
var Snorri Örn Bliki ársins, mik
ilvægasti leikmaðurinn Matthía
s
B. og Ólafur Guðmundsson sýndi
mestu framf ari rna r. Í 9. flokki
drengja var Snorri Vignisson mik
ilv æga sti leikm aðu ri nn, Hrafn
kell Diego Bliki ársins og mestu
framfarir sýndi Breki Gylfason. Í
8. flokki drengja var Bliki ársins

Brynjar Karl Ævarsson, mikilvæg
asti leikmaðurinn Bjarni Steinn
og mestu framfarir sýndi Þorkell
Aron Elíasson. Í 7. flokki dreng
ja var Bliki ársins Bjarki Smári
Smárason, mikilvægasti leikmað
urinn Aron Freyr Ingimarsson og
mestu framfarir á vetrinum sýndi
Trausti Eyjólfsson. Í flokki 11 ára
drengja var Bliki ársins Gabríel
Arnar Þorvaldsson Bliki ársins,
Hafsteinn Guðnason mikilvægasti
leikmaðurinn en Þorsteinn Breki
Eiríksson sýndi mestu framfarirn
ar á vetrinum.
Í 9. til 10. flokki stúlkna var Ísa
bella valinn Bliki ársins, Birta var
leikmaður ársins og Aníta sýndi
mestu framf ari rna r. Í 8. flokki
stúlkna var Kristín Rós Bliki árs
ins, Arnd ís Þóra miki lv æga sti
leikmaðurinn og Elín sýndi mestu
framfarirnar.

Knattspyrnudeild Breiðabliks:

Knattspyrnuskóli Tottenham
bæði fyrir stelpur og stráka
HK-liðið, Íslandsmeistarar karla.
hópi A-landsliða, en bæði landslið
in eru nú að hefja æfingar fyrir und
ankeppni EM smáþjóða sem verð
ur í maí. HK hefur einnig þrjú sl.
ár verið með þriðja liðið í 1. deild
Íslandsmótsins en það er kvennalið
sem spilar undir merkjum Ýmis og
er þjálfari þeirra Brynjar J. Péturs
son. Á Íslandsmóti Blaksambands
ins er einnig keppt í 2. 3. og 4. deild
og var HK með tvö lið í 2. deild,
HK-B og Ými. Í 4. deild Íslands
mótsins var leyfilegt að tefla fram
mörgum liðum frá sama félagi og
kepptu þar fimm lið frá HK og stóð
HK -C uppi sem sigurvegari og tek
ur því sæti í 3. deild næsta haust.
Þjálfari HK-B og C er Fríða Sigurð
ardóttir.
Mikil gróska er í blakinu og má
nefna að alls sendir HK tíu lið á

Íslandsmót Öldunga sem haldið
var fyrir norðan á Tröllaskaga dag
ana 28. – 30. apríl. Þar voru því
nálægt 100 manns frá HK á því risa
móti en þátttökuliðin voru 142 alls.

Strandblak í sumar
Það blakfólk sem spilar innan
húss er nú við það að fara í sum
arfrí en þeir sem vilja geta hald
ið áfram í standblakinu í sumar.
Við Fagralund er fyrirtaksaðstaða
til strandb laksiðku na r og hefu r
HK-ingurinn Karl Sigurðsson ver
ið óþreytandi við að innleiða og
kenna standblakið út um allt land
og stendur hann einnig fyrir móta
röð allt sumarið ásamt því að vera
landsliðsþjálfari karla-, kvenna- og
unglingalandsliðanna í greininni.
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Flottur hópur krakka á knattspyrnuskóla Tottenham Hotspur frá
fyrra ári.

Árið 2011 gerðu Breiðablik og
Tottenham Hotspur FC með sér
samkomulag um rekstur knatt
spyrnuskóla fyrir stráka og stelp
ur í Breiðablik og verða 4 nám
skeið haldin fyrir iðkendur úr
öllum félögum á aldrinum 9-16
ára. Breiðablik var fyrsta félag
ið í Evrópu sem kynnti knatt
spyrnuskóla Tottenham Hotspur
til leiks.  
Yngri flokka starf þeirra er talið
vera eitt hið besta í dag á Bret
landseyjum og hefur það tekið
stórstígum framförum undanfar
in 10 ár. Þeir þjálfarar sem koma
til landsins í sumar eru starfandi
yngri flokka þjálfarar hjá Totten
ham Hotspur og til þeirra eru
gerða r mikla kröfu r varða ndi

menntun innan knattspyrnufræð
anna, en ásamt þeim munu þjálf
arar Breiðabliks vera starfandi á
námskeiðunum.
Ákveðið hefur verið að bjóða
aðeins 80 iðkendum á hvert nám
skeið en þau eru 4 talsi ns og
aldurskipt, þar sem að þjálfarar
Tottenham Hotspur vilja vinna
með smærri hópa og sinna ein
staklingum því betur en ella ef
hóparnir væru stærri í sniðum.
Allir þeir sem vilja bæta sig og
efla færni sína í knattspyrnu eru
hvattir til að skrá sig og fá leið
sögn undir stjórn þjálfara Totten
ham. Áhersla er lögð á að vinna
með að efla tækni, hraða og áræði
iðkendanna á námskeiðinu.

KÓPAVOGS
DAGAR2012
4.-12.maí
Hamraborg

Molinn

Catalina

Gerðarsafn
Náttúrufræðistofa

Menntaskólinn
í Kópavogi

Kópavogskirkja

Menningarhátíð fyrir
alla fjölskylduna

Norm-X húsið

Salurinn

Snælandskóli

Listhúsið

Tónlistarskóli
Kópavogs

Furugrund

Art11

Kvöldskóli
Kópavogs

Hjólaspítali

Tónlistarsafn
Íslands

Sundlaug
Kópavogs

Álfatún
Myndlistarskóli
Kópavogs

Íþróttahúsið
Digranesi

Baugur

Sólhvörf

Urðarhóll
Kársnesskóli
Kötukot

Gjábakki
Kópavogsskóli

Smáralind

Kjarninn
Smárinn

Gustur
Leikhúsið
Funalind 2
Núpur
Lindaskóli
Salaskóli
Salalaug

KYNNTU ÞÉR DAGSKRÁNA Á:

kopavogsdagar.is

ÓKEYPIS
Á FLESTA
VIÐBURÐI

