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HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

„Kópavogsslagur"
- aukablað -

10. bekkingarnir sem útskrifuðust frá Smáraskóla í vor. Sjá nánar bls. 10.

Félagsleg heimaþjónusta verður
einnig veitt á kvöldin og um helgar
Félagsmálaráð Kópavogs hefur
samþykkt að taka upp kvöld- og
helgarþjónustu félagslegrar heimaþjónustu jafnfram því að auka
samstarf við heimahjúkrun heilsugæslunnar.
Tillaga þess efnis var samþykkt í
félagsmálaráði 4. júní sl. og verður
til afgreiðslu í bæjarstjórn 26. júní
nk. Að sögn Gunnsteins Sigurðssonar, bæjarfulltrúa og formanns ráðsins, er kostnaður áætlaður um 15
milljónir króna fyrir bæjarsjóð, og

þar innifalin kostnaður vegna vaktaálags og kostnaðar vegna bíla, og
um 5 milljónir króna fyrir ríkissjóð.
Samþykki ríkisvaldið samninginn
er gert ráð fyrir að hann taki gidi á
haustmánuðum.
Á undanförnum árum hefur einstaklingum í Kópavogi fjölgað umtalsvert sem þurfa á félagslegri þjónustu að halda, auk heimahjúkrunar.
Öldruðum hefur fjölgað um 1.806
einstaklinga í bæjarfélaginu frá árinu
1991 til ársloka 2006, þar af um 578

einstaklinga frá árinu 2001. Í dag eru
tæplega 600 heimili að fá þjónustu,
sem er veitt frá kl. 08.00 til 16.00 og
frá kl. 17.00 til 20.00, alla virka daga
en ekki um helgar eða seint á kvöldin. Stærsti hluti þjónustunnar tengist
þrifum, síðan félagslegum stuðningi
sem hefur farið hraðvaxandi.
Gert er ráð fyrir að um tilraunaverkefni sé að ráð sem liggi til grundvallar enn frekari samþættingu, eða
sameiningar félagslegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar í Kópavogi.

554 6040
Góðir bílar
- gott verð!

www.atak.is
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Ný ríkisstjórn,
nýir tímar?

íkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, af sumum kölluð
Þingvallastjórnin, hefur tekið við völdum. Hún fær að sanna
sig, fær sína hveitibrauðsdaga, en þeim lýkur 1. september nk.
Þá fyrst er rétt að skoða ferilinn. Í þingkosningunum var Sjálfstæðisflokkurinn sigurvegari í Suðvesturkjördæmi, fékk 6 þingmenn, Framsókn tókst að verja sinn þingmann en VG fékk þingmann, sem hann
hafði ekki áður. Af nýjum þingmönnum búa 3 í Kópavogi, en það eru
Ármann Kr. Ólafsson og Jón Gunnarsson fyrir Sjálfstæðisflokk og
Katrín Júlíusdóttir fyrir Samfylkingu. Auk þess er Samfylkingarmaðurinn Árni Páll Árnason uppalinn í Kópavogi en býr nú við Tjörnina
í Reykjavík. Tveir ráðherrar koma úr kjördæminu, Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Þórunn Sveinbjarnardóttir
umhverfisráðherra og auk þess býr Kristján Möller samgönguráðherra og þingmaður Norðausturkjördæmis löngum í Kópavogi.
Það er ýmislegt sem kemur fram í stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar sem getur haft áhrif á fjármál heimilanna. Vilji er til þess að
endurskoða landbúnaðarkerfið og óbeina skatta, eins og vörugjöld
og virðisaukaskatt, sem mun efalaust auka kaupmátt launa. Sama
mun væntanlega gerast ef yfirlýsing um lækkun skatta á einstaklinga gengur eftir, svo ekki sé talað um niðurfellingu stimpilgjalda af
fasteignaviðskiptum. Vandi heimilanna er ekki of lágar ráðstöfunartekjur heldur of mikil skuldsetning og of lítill sparnaður. Það fer of
stórt hlutfall af tekjum í afborganir af lánum. Og það skondna er að
það hlutfall eykst með auknum ráðstöfunartekjum og betri efnahag.
Auknar ráðstöfunartekjur virðast því ekki skila sér eins vel í sparnaði eins og í meiri skuldsetningu. Þessar ráðstafanir ríkisstjórnarinnar kynnu því að hafa allt önnur áhrif á hag heimilanna heldur en
vænst er.

Garðsláttur ekki
heppilegur að næturlagi

Þ

að vill stundum brenna við í íbúðabyggð að ráðist er í garðslátt á ókristilegum tíma en það hefur undantekningarlaust
þær afleiðingar í för með sér að næturró annarra er rofin.
Þannig var það einmitt nýlega þegar íbúar í ákveðnu hverfi í Kópavogi gátu ekki fest svefn vegna hávaða frá garðsláttuvél. Lögreglan
var kölluð á staðinn og hafði hún afskipti af hinum dugmikla sláttumanni sem tók tilmælum lögreglumannanna vel og slökkti samstundis á sláttuvélinni. Manninum var jafnframt bent á að framvegis ætti
hann að haga þess konar verkum með meira tilliti til annarra í huga.
Í lögreglusamþykkt segir m.a. að bannað sé að hafast nokkuð það að
sem veldur ónæði eða raskar næturró manna.

Skorað fyrir gott málefni

Í

sumum umferðum Landsbankadeildar karla og kvenna er skorað fyrir gott málefni. Landsbankinn hét 30 þúsund krónum fyrir
hvert mark sem leikmenn Landsbankadeildar karla og kvenna
skoruðu í í 5. umferð karla og 4. umferð kvenna. Áheit Landsbankans renna til málefna sem liðin hafa sjálf valið. Liðin í Landsbankadeildinni völdu sér málefni af lista 75 málefna og í Landsbankadeild
kvenna valdi Breiðablik Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna,
meistaraflokkur karla hjá Blikum valdi Sjálfsbjörg og HK valdi MNDfélagið. Kópavogsliðin skoruðu í öllum leikjunum, alls 6 mörk, sem
gera þá 180 þúsund krónur. Frábært framtak.
Geir A. Guðsteinsson

Breytt skipulag hesthúsabyggðar samþykkt
Bæjarstjórn Kópavogs tók nýlega
fyrir breytt skipulag á Vatnsenda
- Heimsenda, hest húsa byggð. Á
fundi skipu lags nefnd ar 15. maí
2007, er erindið lagt fram að nýju,
ásamt innsendum athugasemdum
frá hestamannafélögunum Gusti og
Andvara og umsögn bæjarskipulags
um athugasemdirnar. Á fundi bæjarráðs 18. maí 2007, var tillagan ásamt
ofangreindri umsögn samþykkt. Við
umræðu um málið lagði Guðríður
Arnardóttir, Samfylkingu, fram bókun
þar sem segir m.a.: “Um er að ræða
hluta af stærra svæði er mun verða
framtíðarhesthúsabyggð Kópavogs
og Garðabæjar. Einungis er hægt að
hefja framkvæmdir á hluta lóðanna
við Heimsenda þar sem mörk vatnsverndar hafa enn ekki verið færð. Sá
hluti sem um ræðir er utan þeirra
marka. Hestamannafélögin Gustur og
Andvari hafa gert athugasemdir við
auglýst skipulag og mótmæla þeirri
aðferðarfræði að skipulagstillagan
nái einungis til hluta svæðisins. Þrátt
fyrir það hafa hestamenn unnið að
skipulagstillögunum í samvinnu við
bæjaryfirvöld og hafa áður lýst yfir
ánægju sinni með umrætt skipulag.
Það liggur fyrir að hestamönnum í
Gusti var lofað afhendingu nýs hverfis þann 1. apríl og hafa þau loforð
ekki verið efnd.
Fulltrúar Samfylkingarinnar hafa
alla tíð mómælt þeirri aðferðarfræði
sem er beitt við flutning hestamannafélagsins Gusts á Kjóavelli. Fyrir rúmu
ári síðan lögðum við til í bæjarstjórn
að Kópavogsbær myndi byggja upp
nýtt hesthúsahverfi og afhenda hestamönnum í Gusti hús gegn húsi. Þar
til þeim framkvæmdum væri lokið
vildum við fresta annarri uppbyggingu í nágrenninu til að varðveita
reiðleiðir á svæðinu og tryggja hestamönnum viðunandi aðstöðu á meðan á flutningi félagsins stóð.
Við sjáum þó enga annmarka á
því að samþykkja umrætt deiliskipulag enda hluti af stærra svæði sem
var skipulagt í sátt við hestamenn.”
Einnig tóku til máls Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri, og Gunnsteinn
Sigurðsson Sjálfstæðisflokki. Bæjarstjórn samþykkti tillöguna einróma.

Fjórir leikskólar hlutu
styrk
Þróunarsjóður leikskóla starfar
samkvæmt reglum nr. 163/2001 sem
settar eru á grundvelli 5. gr. laga
nr. 78/1994 um leikskóla. Tilgangur
sjóðsins er að stuðla að þróunarverkefnum í leikskólum með hliðsjón af aðalnámskrá leikskóla. Með
þróunarverkefnum er átt við nýjungar, tilraunir og nýbreytni í leikskólastarfi.
Menntamálaráðherra hefur ákveðið, að tillögu úthlutunarnefndar, að
veita styrki til 17 þróunarverkefna
skólaárið 2007-2008. Fjórir leikskólar í Kópavogi hlutu styrk að þessu
sinni; Leik skól inn Fagra brekka
vegna verkefnisins: Uppeldisfræðilegar skráningar, hvernig læra leikskólabörn?; Leikskólinn Furugrund
vegna verkefnisins: Dalurinn okkar- Fossvogur; Leikskólinn Núpur
vegna verkefnisins: Fjölgreindir í
leikskólastarfi og Leikskólinn Kjarrið vegna verkefnisins: Hvernig læra
leikskólabörn að synda?

Sorpu, austan við leikskólann Núp
við Núpalind og í Kórum, sunnan
Hörðuvallaskóla. Skólagarðarnir eru
fyrir 8-13 ára börn og geta veitt allt
að 300 börnum viðtöku. Þar fá þau
12 fermetra garð, útsæði, plöntur,
fræ og leiðsögn við ræktun algengustu matjurta. Börnin sinna síðan
garðinum fyrir eða eftir hádegi. Auk
ræktunarinnar er margvíslegt um að
vera. Leikjadagar eru haldnir reglulega þar sem farið er í ýmsa leiki
eða ákveðnar uppákomur. Má nefna
skoðunarferðir, ratleiki, boltaleiki,
drullukökukeppni, göngu- og hjólreiðatúrar um nágrennið. Skólagarðarnir eru þó hvorki leikjanámskeið
né gæsluvellir fyrir börn. Verð er 3
þúsund krónur fyrir hvern garð.

Nýr formaður ÍTK
Á fundi bæj ar stjórn ar í lok
maímánaðar sl. voru kjörnir nýir
stjórnarmenn í Íþrótta- og tómstundaráð. Formaður var kjörinn
Gunnsteinn Sigurðsson í stað Ásthildar Helgadóttur, sem er í leyfi til
1. nóvember 2007. María M. Guðnadóttir var kjörinn varamaður í stað
Marels Baldvinssonar.

Óskað breytts
deiliskipulags við
Digranesveg 8
Á fundi skipulagsnefndar í byrjun
aprílmánaðar var lagt fram erindi
Sigurþórs Aðalsteinssonar arkitekts f.h. lóðarhafa, vegna breytts
deiliskipulags við hús nr. 8 við Digranesveg. Óskað er eftir því að byggja
tvær íbúðir ofan á núverandi bílskúr
vestan við húsið. Erindið var tekið
fyrir að nýju 30. apríl sl. og þar samþykkti skipulagsnefnd að óska eftir
umsögn tæknideildar um erindið.
Að lokinni skoðun á umsögn tæknideildar bæjarins óskaði skipulagsnefnd eftir því að skoðað verði heildardeiliskipulag lóðanna 8, 10 og 12
við Digranesveg.

Útivistarsvæði við
Elliðavatn
Á fundi skipulagsnefndar 29. maí
sl. lögðu fulltrúar Samfylkingarinnar
fram eftirfarandi tillögu:
“Skipulagsnefnd felur skipulagstjóra að boða til opinnar samkeppni
um rammaskipulag af útivistarsvæði

ist til vesturs af Fornahvarfi, Elliðahvammsvegi, Þingahverfi og bæjarmörk um Kópa vogs í suðri af
bæjarmörkum Kópavogs, austri af
bæjarmörkum Kópavogs og í norðri
af Elliðavatni. Innan þessa svæðis
verði skipulagt eitt samhangandi
útivistarsvæði með bökkum Elliðavatns, Guðmundarlundi og tengingu
við Heiðmörk og núverandi byggð.
Stefnt verði að því að bakkar Elliðavatns verði að stofni til útivistarsvæði. Innan svæðisins verði gert
ráð fyrir fjölbreyttri útvist svo sem:
fjölskyldugarði, skógrækt, gönguleiðum, hjólastígum, reiðstígum. Þar til
lokið er rammaskipulagi svæðisins
verði ekki gerðar aðrar breytingar á
skipulagi innan svæðisins, né verði
heimiluð frekari uppbygging þar. Tillagan er sett fram þar sem meirihluti
Sjálfstæðis- og framsóknarmanna
sneri út úr fyrri tillögu Samfylkingarinnar um sama efni og lét arkitekt
skipulagsins skipuleggja byggð á
svæðinu. Nú berast svo fréttir af
því að framkvæmdir í Kópavogi á
vatnasviði Elliðaáa séu hugsanlega
að menga ána. Samfylkingin leggur
mikla áherslu á að framkvæmdir í
Kópavogi verði ekki til að eyðileggja
Elliðaárnar.”
Tillögunni var hafnað með þremur atkvæðum gegn tveimur.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks létu í framhaldinu bóka:
“Nú þegar hefur verið samþykkt
rammaskipulag fyrir útivistarsvæði
við Elliðavatn. Var það samþykkt í
bæjarráði 4. apríl 2007 og staðfest í
bæjarstjórn 10. apríl 2007. Þá liggur
fyrir í deiliskipulagi samþykktu í bæjarstjórn 8. maí 2001, þar sem segir
að belti meðfram Elliðavatni, sem
verði að jafnaði 50 metra breytt og
þar verði ekki heimilaðar nýjar lóðir
fyrir íbúðarhús.”

Styrkir til kennara og
skólastjóra
Á fundi skólanefndar Kópavogs
voru teknar fyrir styrkbeiðnir frá
talkennurunum Hörpu Karlsdóttur,
Guðfinnu G. Guðmundsdóttur og
Jónu S. Valbergsdóttur. Skólanefnd
samþykkti ferðastyrk að upphæð
28.350 krónur fyrir hvern umsækjanda um sig. Einnig var lögð fram
umsókn frá Valgerði Snæland Jónsdóttur, skólastjóra Smáraskóla,
um 45.000 króna styrk vegna náms
í Háskóla Íslands, og var það samþykkt. Val gerð ur verð ur í leyfi
frá stjórn Smáraskóla skólaárið
2007/2008.

Starfsemi skólagarðanna hafin
Skólagarðar Kópavogs hófst 1.
júní sl. og eru starfræktir í sumar
á Kópavogstúni neðan Sunnuhlíðar, í Fossvogsdal við Víðigrund, í
Kópavogsdal hjá endurvinnslustöð

Kópavogsbúar
- hjá okkur fáið þið
við Elliða
vatn og móta forsendur
slíkrar samkeppni í samvinnu við
ilmandi
kaffi
og fallegt útsýni.
skipulagsnefnd.
Verði sam
keppnin
auglýst opinberlega á hefðbundin
Komið - sjáið - sannfærist
hátt. Ytri mörk svæðisins afmark-
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Komdu í heimsókn í sumar!
Íslensk orkumál og virkjanir – alþjóðleg fyrirmynd í umhverfismálum
Landsvirkjun býður landsmönnum að heimsækja sex stöðvar í sumar þar sem bæði er hægt að kynna sér staðreyndir
um umhverfisvæna íslenska orku og skoða fjölbreyttar sýningar um menningu, list og sögu.

„Hvað er með Ásum?“

Orka í iðrum jarðar!

PIPAR • SÍA • 70994

Ævintýraferð í goðheima fyrir alla fjölskylduna.
Goðastyttur Hallsteins Sigurðssonar við texta
Árna Björnssonar, þjóðháttafræðings.
Laxárstöðvar í Aðaldal

Heimsækið gestastofuna í Kröflu, sjáið myndir
frá Kröflueldum. Kynnist jarðvarma og
orkuvinnslu.
Kröflustöð í Mývatnssveit

List í eigu Landsvirkjunar

Kynnist Kárahnjúkavirkjun!

Listaverk sem sjaldan hafa komið fyrir almenningssjónir – mörg hver með áhugaverða sögu
sem tengist Landsvirkjun og orkumálum.
Ljósafossstöð við Sog

Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar
ásamt ferðamennsku og útivist norðan
Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en
haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Végarður í Fljótsdal

Líf í Þjórsárdal

Heimsókn í Húnaþing

Ómissandi viðkomustaður á leiðinni inn á
Sprengisand og í Veiðivötn.
Sultartangastöð ofan Þjórsárdals

Kynnist okkur af eigin raun

Fyrstu sýningar

Kynnið ykkur orkumál og starfsemi
Blöndustöðvar í starfsmannahúsi stöðvarinnar.
Blöndustöð, Húnaþingi

opna 9. júní

Heimsækið Landsvirkjun í sumar.
Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000
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Listamaður Kópavogs 2007
fer í langar hestaferðir á sumrin
Baltasar Samper fæddist 9.
janúar árið 1938 í Barcelona
á Spáni. Baltasar hefur verið
búsettur frá 1963 á Íslandi og
þar af síðustu fjör tíu og tvö
árin í Kópavogi. Hann er giftur
Kristjönu Samper listakonu.
Baltasar er löngu orðinn þjóðkunnugur fyrir list sína og prýða
listaverk hans hinar ýmsu kirkjur og kapellur, stofnanir, söfn
og einkaheimili. Baltasar hefur
víðtæka listmenntun og hefur
haldið um fjörtíu einkasýningar
víðsvegar um heiminn. Í myndverkum sínum vinnur hann með
blandaða tækni. Aðalviðfangsefni hans á u.þ.b. tuttugu og
fimm ára tímabili hefur verið
hin norræna goðafræði, andlitsmyndir og að vinna myndir úr
heimi hestsins.
Baltasar Samper og kona hans,
Kristjana, hafa búið á Þinghólsbraut 57 í Kópavogi í áratugi,
en fyrst bjuggu þau í Kópavogi í
Lundi og leigðu af Geira. Baltasar
og Kristjana hófu sinn búskap
á Skólavörðustíg í Reykjavík og
voru þar í hartnær tvö ár. Þá
kynntust þau Friðriku, dóttur
Geirs í Lundi, og Leifi Þorsteinssyni, og þeim var kunnugt um að
þeim Baltasar og Kristjönu langaði til að flytja úr miðbænum. Þá
var Geir nýbúin að innrétta hús
í Lundi, sem ennþá stendur, og
úr varð að þau hittu Geir í Lundi,
og fluttu þangað árið 1965. Það
varð upphafið að ævilöngum vinskap því þau Baltasar og Kristjana
segja að Geir hafi nánast ættleitt
þau frá upphafi, enda stóðu margir í þeirri trú að Baltasar væri sonur Geirs, enda báðir döggir yfirlitum!

Útreiðatúrar á
Nýbýlaveginum
Baltasar og Kristjana segjast
hafa verið í mjög góðu yfirlæti í
Lundi í 7 ár, eða þar til þau keyptu húsið að Þinghólsbraut 57, þar
sem þau búa nú.
“Það var hins vegar algjör
draumur að vera þarna í Lundi.
Þar var hesthús sem við höfðum
aðgang að enda Lundur bóndabær á þessum tíma. Þaðan var
hægt að ríða upp Fossvogsdalinn alla leið upp í Fák og daglega
var Nýbýlavegurinn riðinn til að
þjálfa hestana, enda var Nýbýlavegurinn þá moldargata og sandgryfjur víða til að hleypa í.”
Eftir þessi ár í Lundi fór Baltasa að hugsa til þess að opna vinnustofu þó þau hefðu einnig leigt
húsnæði undir vinnustofu í Lundi.
Þau voru byrjuð að láta teikna
fyrir sig íbúðarhús og vinnustofu
á jörðinni Bakka á Kjalarnesi, þar
sem kvikmyndin “Síðasti bærinn
í dalnum” var tekin upp. Baltasar
segir að Kristjana hafi verið búin

Listamaður Kópavogs 2007, umkringdur fjölskyldunni á sviði Salarins í Kópavogi.

að banna sér að leita í auglýsingum að öðrum stað eða húsnæði.
“En einn daginn var ég að skoða
Morgunblaðið og sé auglýst hús
til sölu á sjávarlóð við Þinghólsbraut í Kópavogi, og fékk Kristjönu til að kíkja á það með mér.
Þetta var 2.000 fermetra sumarhúsalóð og á lóðinni var hús sem
hafði mikinn sjarma. Við vorum
mjög ánægð með að það þurfti að
gera mikið fyrir húsið, þá gátum
við breytt því að okkar vilja og
smekk. En þetta var ekkert ódýrt,
heldur mjög dýrt.
Við vorum í sælu að fá að kaupa
þetta hús, sem við ennþá búum
í, en auðvitað eftir miklar endurbætur og breytingar. Við sáum
strax að hér var hægt að byggja
vinnustofu, hér vildum við eiga
heima, en við fórum hins vegar
með hestana upp í hesthúsahverfi
Gusts þar sem við erum enn með
hesthús, en verðum nú að flytja
okkur eins og allir aðrir því þar
á að byggja stórhýsi,” segja þau
Baltasar og Kristjana, og sjá svo
sannarlega ekki eftir því að hafa
keypt á Þinghólsbrautinni.

“Við tökum okkur frí á sumrin frá listsköpun og förum alltaf í margra daga hestaferð,
þá fyrstu árið 1972 og öll sumur þar frá þar
til í fyrra að ferð féll niður af óviðráðanlegum ástæðum. Við erum bæði í hestamennskunni og höfum séð mikið af landinu á hestbaki, en alls ekki allt. Ferðafélagarnir eru
oftast þeir sömu, þetta er mjög skemmtilegur
og gefandi félagsskapur.”
um akvegi, enda fara stundum
um hann mótorhjól eða fjórhjól
með tilheyrandi hávaða og truflunum, sem bæði truflar menn
og skepnur.
Í dag flytja þau hestana til og
frá í kerru, og hafa bæjaryfirvöld
ekki amast við því, þó einstaka
sinnum hafi verið kvartað yfir því
af fólki á Kársnesinu, þó hestarnir

séu ekki þarna nema 2 til 3 vikur
að sumarlagi. Það eru þá helst
einhverjir hestar sem þurfa einhverja aðhlynningu sem eru timabundið á Þinghólsbrautinni.

Var friðsælla áður fyrr
“Þetta var áður friðsæll staður
þar sem íbúarnir nutu samver-

Barátta um gerð
göngustígs
Neðan hússins þeirra, á sjávarkambinum, var lagður göngustígur af Kópavogsbæ, og það átti
að vera moltustígur. Það hefur
hins vegar ekki gengið eftir, og hefur gríðarlega mikill ofaníburður
í breikkaðan stíg valdið því m.a.
að hann hefur farið alla leið niður í fjöruna, og því er fuglalíf við
þessa sjávarlóð við Þinghólsbrautina ekki svipur hjá sjón í dag.
Þarna var ágætur reiðvegur áður
inn eftir strandlengjunni sem þau
nýttu sér enda voru þau oft með
hesta heima við á Þinghólsbrautinni á sumrin, og gera það enn!
Í dag er hins vegar ekki mögulegt að fara ríðandi frá Þinghólsbrautinni, m.a. vegna þess að
reknir hafa verið niður lágir staurar norðan göngustígsins sem að
þeirra mati er enginn göngustígur lengur heldur miklu líkari mjó-

Kristjana og Baltasar Samper á heimili sínu á Þinghólsbrautinni.

unnar við náttúruna og dýrin, en
nú má m.a. finna hér bílhræ og
fleira drasl sem eyðileggur ímyndina. Við höfum margoft talað við
bæjaryfirvöld og skipulagsyfirvöld um þetta, en það virðist
vera fyrir algjörlega daufum eyrum. Pólitíkusarnir fara bara sínu
fram, hvað sem raular og tautar.
Nú á að skipuleggja ný hverfi hér
á Kársnesinu, og minnkar dýrð
þessa staðar enn meira þegar
hér rísa alls konar matsölustaðir,
verslanir, iðnaðarstarfsemi o.fl.
og umferðin eykst til muna og hér
mun þá fara um alls konar fólk.
Höfnin er algjör tímaskekkja
sem hefur orsakað heilmikla
þungaflutninga á vegunum hérna,
ekki síst Kársnesbrautinni og við
höfum séð að svifrykið er svo mikið á Kársnesbrautinni að þar er
bókstaflega grátt á venjulegum
vinnudegi. Svo getur þessi umferð
verið hættuleg þeim börnum sem
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Á vinnustofunni.

Í hesthúsinu í Glaðheimum með barnabarni.

búa hér. Vonandi sjá þeir að sér.
Það er þó ekki hægt að segja að
þetta hafi verið stríð við bæjaryfirvöld, enda erum við friðsælt fólk
sem hefur liðið alveg ofboðslega
vel hérna öll þessi ár. Samskipti
okkar við nágrannana hafa einnig
verið afskaplega góð, hér hefur
búið gott fólk í næsta nágrenni
við okkur.”
- Baltasar, þú hefur oft skreytt
stór hús og jafnvel kirkjur eins og
Víðistaðakirkju í Hafnarfirði. Ertu í
einhverju slíku verkefni núna?
“Ekki eins og er. En ég er alltaf að mála og nú er mig farið að
langa til halda einkasýningu á
góðum stað. Kannski sýni ég bara
í hesthúsi sem hefur huggulegt
aðgengi eða þar sem Blómaval
var í Sigtúni!

En það verður að gerast áður
en það verður rifið og kannski
sýnum við þar bæði. Ég hef sýnt
í Gerðarsafni í Kópavogi, en eftir að reglunum var breytt þar
er það eiginlega ekki mögulegt
því safnið tekur svo mikið af sölunni. Áður borgaði maður bara
ákveðna leigu. Það er ágætt að
fólk sem ekki getur selt, eða mjög
takmarkað, fái tækifæri til að sýna
þar. Þetta gengur í þekktum galleríum erlendis þar sem þekktir
listamenn sækjast eftir að fá að
sýna, en ekki á Íslandi. Erlendis
eru starfsmenn gallerísins auk
þess stöðugt að selja fyrir listamanninn, koma honum enn frekar
á framfæri.”
- Málverk þín eru yfirleitt mjög
stór. En hvað er minnsta málverk-

ið sem þú hefur málað stórt?
“Við vorum einu sinni að sýna
á “Billedverkstedet” á Jótlandi,
og þeir báðu allnokkra sýnendur,
sem þeir höfðu valið, að mála.
Þetta var mjög skemmtileg áskorun en málverkin voru ca. 35x35
cm að stærð.”

Langir hestatúrar
á sumrin
- Ertu að mála allt árið?
“Nei, nei, við tökum okkur frí á
sumrin frá listsköpun og förum
alltaf í margra daga hestaferð, þá
fyrstu árið 1972 og öll sumur þar
frá þar til í fyrra að ferð féll niður
af óviðráðanlegum ástæðum. Við
erum bæði í hestamennskunni og
höfum séð mikið af landinu á hestbaki, en alls ekki allt. Ferðafélag-

arnir eru oftast þeir sömu, þetta
er mjög skemmtilegur og gefandi
félagsskapur.
Ég hef verið hrifinn af íslenska
hestinum allt frá því ég kom til
Íslands, en á Spáni eru til margir
gerðir og stærðir. Það er einna
helst í Andalúsíu sem hægt er að
finna hesta á Spáni sem líkjast
íslenska hestinum.
Í ár langar okkur að fara austur
á land en við höfum t.d.áhuga á
að fara austur í Breiðdal og ríða
þaðan einhverja skemmtilega leið
t.d. norður í Loðmundafjörð. En
kannski verður það eitthvað allt
annað þegar upp er staðið, jafnvel norður í Fjörðu við Eyjafjörð,”
segja þau Baltasar og Kristjana
Samper.

Auglýsingasími:

Listamaður Kópavogs 2007

Á afmæli Kópavogsbæjar í byrjun maímánaðar, var Baltasar Samper myndlistarmaður útnefndur
heiðurslistamaður Kópavogs fyrir árið 2007. Lista- og menningarráð Kópavogs veitti einnig fjórum
listamönnum styrk en það voru
þau: Guðrún Vera Hjartardóttir
fyrir myndlist, Heiðar Sumarliðason fyrir kvikmyndagerð og leiklist, Kjartan Einarsson fyrir ljósmyndun og Rúnar Þórisson fyrir
tónlist. Framúrskarandi listnemar voru einnig útnefndir og hlutu
þeir styrk frá Kópavogsbæ en það
voru fiðluleikarinn Gróa Margrét
Valdimarsdóttir og trompetleikarinn Jóhann Már Nardeau.

511 1188 - 895 8298
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AF HÁLSINUM
Hver? Hvar? Hvenær?

Þeir Frímann Ingi Helgason, Lárus Ragnarsson og Arnór Ragnarsson
eiga allstóran hluta í minningarbókinni, en þeir unnu þann hluta í
sameiningu. Með þeim á myndinni eru Hrafn A. Harðarson, forstöðumaður Bókasafns Kópavogs og Inga Kristjánsdóttir starfsmaður, en
þau sáu um útgáfu bókarinnar og ritstýrðu henni.

Minningarbók
um Kópavogsbúa

Þegar Bókasafn Kópavogs hóf
söfnun á minningum Kópavogsbúa árið 2005 í tilefni af hálfrar
aldar afmæli bæjarins, var algjörlega rennt blint í sjóinn með
árangurinn. Það kom hins vegar
fljótt á daginn að safninu bárust
þeir gullmolar að ekki var við
annað unað en að koma þeim á
framfæri við almenning.
Nú eru þessar greinar komnar
út á bók með fulltyngi Lista- og
menningarráðs Kópavogs. Ritið
ber heitið „Minningabók Kópavogsbúa”.

Formlegur úgáfufagnaður var
haldinn 16. maí sl. í Bókasafni
Kópavogs. Þar var bókin kynnt og
flutti Sigurrós Þorgrímsdóttir, formaður Lista- og menningarráðs
Kópavogs ávarp, en útgáfan er
styrkt af Lista- og menningarráði.
Einnig lásu tveir höfundar upp
úr bókinni á útgáfufagnaðinum,
en alls skrifa 30 Kópavogsbúar í
bókina. Enginn, sem kominn er
um miðjan aldur og alinn upp í
Kópavogi, má láta þessa bók fram
hjá sér fara.

Sumarlestur á
Bókasafni Kópavogs
Eins og undanfarin sumur efnir
Bókasafn Kópavogs nú til sumarlesturs fyrir 6-12 ára börn í bænum. Tími sumarlesturs er júní, júlí
og ágúst, þ.e. sá tími sem skóli er
ekki starfandi. Tilgangurinn með
sumarlestrinum er sá að börnin
viðhaldi þeirri lestrarleikni sem
þau tileinka sér í skólanum að
vetrinum. Námskeiðið er þátttakendum algjörlega að kostnaðarlausu. Öll börn geta fengið lánþegakort á Bókasafninu. Börn
yngri en 12 ára þurfa þó leyfi frá
forráðamanni til að geta skráð sig
sem lánþega.
Börnin skrá sig í sumarlesturinn
á bókasafninu þegar þau koma
fyrsta sinni. Þá fá þau líka tvíblöðung þar sem þau geta skráð þær
bækur sem lesnar eru. Þegar bókum er skilað fá þau stimpil við
hvern titil. Þá fá þau líka nafn sitt á
miða sem settur er í pott. Hægt er
að taka þátt hvort sem er í Lindasafni eða Aðalsafni.

Lokahátíð verður svo 3. september kl. 15:00 í Aðalsafni. Þá verður dregið úr pottinum og nokkrir
heppnir hljóta vinning, en allir sem
koma fá glaðning. Fyrir þá sem ekki
komast í Aðalsafn verður dregið í
Lindasafni á sama tíma. Með þessu
móti eiga allir möguleika á vinningi, ekki bara þeir sem lesa mest.
Þær Inga Kristjánsdóttir, barnabókavörður í Aðalsafni og Margrét Sigurgeirsdóttir, útibússtjóri í
Lindasafni hvetja alla að kynna sér
sumarlesturinn fyrir 6-12 ára börn
og hvetjið þau til að taka þátt í
námskeiðinu. Þannig efla þau lestrarkunnáttu sína og mæta tvíefld til
leiks í skólann í haust. Aðalsafnið
er opið mánudaga til fimmtudaga
frá kl. 10.00 - 20.00, föstudaga frá
kl. 11.00 - 17.00 og laugardaga og
sunnudaga frá kl. 13.00 - 17.00.
Lindasafn er opið mánudaga til
fimmtudaga frá kl. 12.00 - 18.00 og
föstudaga kl. 12.00 til 16.00 en lokað um helgar.

Myndin sú sem birtist í maí í
Kópavogsblaðinu er talin tekin
árið 1975, líklega á sumardaginn
fyrsta. Þeir sem eru á myndinni
f.v. Guðmundur Þorvar Jónsson
sem heldur á Antoni Þorvari Guðmundssyni, Anna Kristjánsdóttir
sem heldur á Sesselju Jónsdóttur, og fyrir aftan á milli Sesselju

og Guðmundar sést í andlit Sigrúnar Sigvaldadóttur. Hægra megin er barn sem líklega er Viktoría
Guðnadóttir.
Við birtum nú mynd af galvöskum mönnum sem störfuðu við
byggingu Kópavogskirkju. Myndin er tekin árið 1960. Þekkir einhver þessa menn á myndinni?

Vinsamlega komið þeim upplýsingum til Héraðsskjalasafns Kópavogs, s. 544-4710, eða á netfangið
hrafns@kopavogur.is eða líta við
á Héraðsskjalasafninu í Hamraborg 1 í Kópavogi og ræða við
forstöðumanninn, Hrafn Sveinbjarnarson.

Nýr og aðgengilegur upplýsingavefur hjá Kópavogsbæ
Nýr upplýsingavefur Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, var formlega opnaður 1.
júní sl. af bæjarstjóra, Gunnari
Inga Birgissyni. Nýji vefurinn
er gerður í vefumsjónakerfinu
Joomla. Á honum verður að
finna ítarlegar upplýsingar um
starfsemi Kópavogsbæjar og þá
þjónustu sem íbúum stendur
til boða. Meðal helstu nýjunga
er að leiðarkerfi vefsins verður mun aðgengilegra en í eldri
vef. Vefurinn er hannaður með
auðvelt aðgengi í huga, m.a. fyrir blinda og sjónskerta.

Nýji upplýsingavefurinn inniheldur mjög mikið af upplýsingum enda er það Kópavogsbæ
kappsmál að sem mest af upplýsingum um starfsemi bæjarins séu öllum aðgengilegar. Á
nýja vefnum verða öll helstu
umsóknaeyðublöð hjá bænum
á einum stað. Möguleiki verður
einnig að birta fréttir með lifandi
myndefni og hlusta á hljóðupptökur.
Hér er um fyrsta áfanga að
ræða í uppbyggingu opins upplýsingakerfis fyrir Kópavogsbæ.
Innan fárra vikna verða upp-

tökur af bæjarstjórnarfundum
aðgengilegar á vefnum, virk íbúagátt er í undirbúningi og stendur
til að opna fyrir hana um næstu
áramót. Virk íbúagátt gerir íbúunum kleift að nýta með rafrænum
hætti alla helstu þjónustuþætti
Kópavogsbæjar á einum stað,
án heimsókna á bæjarskrifstofur
Kópavogsbæjar.
Vefur Kópavogsbæjar verður
þannig áfram í mikilli þróun og
stöðugt verður leitað leiða til að
nota vefinn til að auka og bæta
þjónustu við bæjarbúa.

��

Alltaf nýbakað og ferskt hjá okkur
Brauð, kökur, tertur, smurt og veisluþjónusta
Úrvalskaffi og heitur reitur
Opið alla daga kl. 9-18
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Alfreð Gunnar Sæmundsson hlaut 8 verðlaun
við brautskráningu frá MK
Menntaskólanum í Kópavogi
var sagt upp í lok maímánaðar. Að þessu sinni voru brautskráðir 256 nemar frá MK; 58
stúdentar, 29 iðnnemar, 23 ferðafræðinemar, 53 leiðsögumenn,
28 nemar af skrifstofubraut, 5
nemar af skrifstofubraut fyrir
erlenda nemendur, 27 nemar af
hagnýtu viðskipta- og fjármálagreinanámi, 18 matartæknar, 9
matsveinar, 5 nemar úr meistaraskóla matvælagreina og einn
nemi af starfsbraut einhverfra.
Margrét Friðriksdóttir, skólameistari, sagði við brautskráninguna að á skólaárinu hefði verið í
gangi umfangsmikil vinna við undirbúnings þess að taka upp gæðastjórnunarkerfi samkvæmt gæðastaðli ISO 9001 og væri stefnt að
því að sækja um vottun á kerfinu
síðar á þessu ári.
Við útskrift úr kvöld- og fullorðinsfræðslunámi, sem fram fór
deginum áður, hlutu verðlaun:
• Ágústa Hulda Árnadóttir,
matartækninámi
• Benedikt Benediktsson,
meistaranámi
• Bryndís Erla Zoëga,
flugþjónustubraut
• Gunnhildur Hreinsdóttir,
skrifstofubraut II
• Halldóra Kristín Helgadóttir,
skrifstofubraut I
• Helga Dögg Snorradóttir,
starfstengdu ferðamálanámi
• Helga Sigurrós Bergsdóttir,
hagnýtu viðskipta- og
fjármálagreinanámi
• Guðrún Dagmar Rúnarsdóttir,
matsveinanámi
• Kristbjörg Sigurðardóttir,
hagnýtu ferðafræðinámi
• Sturlaugur Daðason,
leiðsögunámi
Úr dagskóla hlutu þessir nemendur viðurkenningu:
• Alfreð Gunnar Sæmundsson,
efnafræði, eðlisfræði, íslenska,
enska, þýska, stærðfræði
• Aron Egilsson,

í sérgreinum verknáms á lokaprófi frá Hótel- og matvælaskólanum í Menntaskólanum í Kópavogi og Rótarýklúbbur Kópavogs
veitti nýstúdent Alfreð Gunnari
Sæmundssyni 50 þúsund krónur
fyrir sérstakan dugnað og námsárangur í raungreinum á stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Kópavogi.

Vélaverkfræði

Hópurinn sem hlaut viðurkenningu við brautskráningu frá MK.

fagtækni bakara, bakstur
• Einar Björn Árnason,
matreiðsla
• Greta Mjöll Samúelsdóttir,
þýska
• Guðmundur Ólafsson,
tölvufræði
• Hrefna Tómasdóttir,
framleiðsla - verkleg
• María Lovísa Guðjónsdóttir,
danska
• Margrét Aradóttir,
spænska
• Ragnar Th. Atlason,
Leonardo/AEHT
• Sara Snorradóttir,
ferðagreinar
• Sveinn Hreiðar Jensson,
framleiðsla - bókleg
• Unnur Ágústa Guðmundsdóttir,
íslenska
• Víðir Bjarkason,
líffræði, jarðfræði, umhverfisfræði
(Gámaþjónustan).
Úr viðurkenningarsjóði MK,
sem stofnaður var af bæjarstjórn
Kópavogs, hlutu viðurkenningar
fyrir afburða námsárangur þeir
þeir Alfreð Gunnar Sæmundsson
og Aron Egilsson sem eru peningaverðlaun. Verðlaunin afhenti
Ármann Kr. Ólafsson, forseti bæj-

arstjórnar. Sparisjóður Kópavogs
veitti Hrafnhildi Evu Guðmundsdóttur styrk fyrir góðan námsárangur í viðskiptagreinum á stúdentsprófi; Rannveig Jónsdóttir,
ekkja Ingólfs A. Þorkelssonar,
fyrsta skólameistara MK, afhenti
Sigurði Sindra Helgasyni styrk úr
Ingólfssjóði, en markmið sjóðsins er að auka áhuga nemenda á
húmanískum greinum.

Alfreð Gunnar Sæmundsson með
hluta af viðurkenningum sem
hann hlaut.

Rótarýklúbburinn Borgir í
Kópavogi afhenti nýsveini í bakstri, Aroni Egilssyni, 50 þúsund
krónur fyrir góðan námsárangur

Alfreð Gunnar Sæmundsson
segir að sér hafi alltaf gengið vel í
skóla en einnig séu öll þessi verðlaun líklega hluti af ákveðinni iðjusemi við námið. Alfreð Gunnar segir að hann eigi heima skammt frá
Menntaskólanum í Kópavogi, og
því hafi enginn annar framhaldsskóli komið til greina, þægilegt
hafi verið að geta rölt í skólann!
“Ég ætla að hefja nám í vélaverkfræði í Háskóla Íslands í haust,
það ákvað ég fyrir allnokkru síðan. Í sumar starfa ég hins vegar
hjá Toyota í Kópavogi,” segir
þessi frábæri námsmaður. KÓPAVOGSBLAÐIÐ óskar honum til
hamingju með árangurinn sem og
öðrum sem útskrifuðust frá MK.

Nemendur 10. bekkjar í Suðvesturkjördæmi skástir á samræmdum prófum
Nemendur í skólum í Suðvesturkjördæmi
komu best út úr samræmdum prófum í 10.
bekk í vor, samkvæmt fyrstu niðurstöðum samræmdra prófa sem Námsmatsstofnun hefur sent
frá sér. Lökust var niðurstaðan hjá nemendum í
Suðurkjördæmi.
Fram kemur í skýrslu Námsmatsstofnunar, að
meðaleinkunn nemenda í íslensku var 6,6 í Suðvesturkjördæmi, 6,5 í Reykjavík, 6,4 í Norðausturkjördæmi, 6,2 í Norðvesturkjördæmi og 5,9 í Suðurkjördæmi. Meðaleinkunn yfir landið allt var 6,4.
Í stærðfræði var meðaleinkunn yfir landið allt

6,0. Í Suðvesturkjördæmi var meðaltalið 6,6, í
Reykjavík 6,2, í Norðausturkjördæmi 5,9, í Norðvesturkjördæmi 5,6 og í Suðurkjördæmi 5,2. Í
ensku var landsmeðaltal 7,1. Meðaltalið í Suðvesturkjördæmi var 7,3, í Reykjavík 7,2, í Norðausturkjördæmi og 6,6 í Norðvesturkjördæmi og
Suðurkjördæmi.
Prófað var í dönsku, náttúrufræði og samfélagsfræði en Námsmatsstofnun segir að vegna þess
hve hlutfall nemenda, sem þreytir próf í þessum
greinum sé ólíkt eftir skólum og landshlutum sé
samanburður milli landshluta með öllu marklaus.
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Nýbúadeild Hjallaskóla
hlaut hvatningarverðlaun
Foreldraverðlaun Heimilis og
skóla - landssamtaka foreldra
voru afhent í 12. sinn um miðjan maímánuð sl. í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu. Auk
Foreldraverðlaunanna sjálfra
voru veitt tvenn hvatningar verðlaun og ein dugnaðarforkaverðlaun. Önnur hvatningaverðlaunin hlaut Guðlaug Snorradóttir og starfsfólk Nýbúadeildar við Hjallaskóla í Kópavogi,
fyrir óeigingjarnt starf í þágu
nýbúa.
Foreldraverðlaunin hafa unnið sér fastan sess í samfélaginu
og vekja athygli á þeim mörgu
verkefnum sem efla starf grunnskólanna og öflugt og jákvætt
samstarf heimila, skóla sveitarfélaga og samfélagsins alls.
Aðalmarkmiðið með veitingu
Foreldraverðlaunanna er að
vekja athygli á því gróskumikla
starfi sem unnið er á fjölmörgum sviðum í grunnskólum landsins. Við veitingu verðlaunanna
er sérstaklega litið til verkefna
sem hafa eflt samstarf foreldra
og skólastarfsmanna og komið á
uppbyggjandi hefðum í samstarfi
þessara aðila. Í ár var sérstaklega
horft til sveitarfélaga og félagasamtaka sem styðja markvisst
við foreldrasamtök og foreldra í
sínu sveitarfélagi. Það er í fyrsta
sinn sem það er gert.

Óeigingjarnt starf
Guðlaug Snorradóttir, deildarstjóri nýbúadeildar Hjallaskóla,
ásamt starfsfólki deildarinnar
hlaut hvatningarverðlaun Heimilis og skóla fyrir óeigingjarnt starf
í þágu nýbúa. Í lýsingu Heimilis
og skóla segir eftirfarandi:
“Þrátt fyrir erfiðar aðstæður,
sökum mismunandi tungumála,
hefur Guðlaug og hennar fólk
lagt metnað sinn í að efla tengsl
foreldra við deildina og skólann.
Liður í þessu er sameiginlegar
kynningar fyrir foreldra nýbúa
þar sem starfsemi skólans, starfsfólk hans og húsnæði er kynnt
fyrir foreldrum. Jafnframt hafa
skemmtikvöld deildarinnar verið
haldin með glæsibrag þar sem
nemendur frá ýmsum löndum
kynna sjálfan sig og/eða föðurland sitt.”
Í umsögn dómnefndar segir
m.a.:
“Í Nýbúadeild við Hjallaskóla í
Kópavogi er unnið gott starf við
að taka á móti nýbúum í skólasamfélagið og stuðlað að því
að gera nemendur færa um að

Frá Bryggjudeginum.

Glæsileg dagskrá á
Bryggjudegi í Kópavogi
Guðlaug Snorradóttir með viðurkenninguna ásamt Andrési
Péturssyni, formanni skólanefndar Kópavogs og Maríu Kristínu
Gylfadóttur, formanni Heimili og skóla.

takast á við íslenskt skólasamfélag sem og íslenskt menningarsamfélag. Deildin tekur með
markvissum og skipulegum hætti
á móti nemendum og foreldrum
þeirra og nemendum er fylgt vel
eftir í skólastarfinu.”
Foreldraverðlaun Heimilis og
skóla 2007 hlaut Íþróttafélagið
Grótta á Seltjarnarnesi fyrir samræmingu skóladags og æfingatíma í samvinnu við bæjaryfirvöld og Grunnskóla Seltjarnarness.
Alls voru 24 verkefni tilnefnd
þetta árið. Auk tilnefningar
nýbúadeildar Hjallaskóla fékk Foreldraráð Kópavogsskóla tilnefningu fyrir öflugt samstarf við skólann. Unnur Sólrún Bragadóttir,
kennari við Snælandsskóla fékk
tilnefningu fyrir verkefnið Hjólaríið, en það er viðgerðarverkstæði
fyrir reiðhjól sem hafa hafnað á
endurvinnslustöð Sorpu en eru
send til Malaví gegnum RauðaKrossinn. Jafnframt fékk Anna
Elísabet Ólafsdóttir, lögreglukona
í Kópavogi tilnefningu fyrir öflugt forvarnarstarf í grunnskólum
Kópavogs. Anna Elísabet valdi
sem verkefni í Lögregluskólanum að draga úr hópamyndunum
við lok samræmdra prófa í 10.
bekk. Forvarnarmál og það sem
stuðlar að tryggja börnum og
unglingum í Kópavogi öruggara
umhverfi hefur ætíð verið hennar hjartans mál. Hún er sannkallaður hvalreki á fjörur barna og
unglinga í Kópavogi, límið sem

VARMI
réttingar og sprautun
Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur
Sími: 564 2141
Netfang: varmi@varmiehf.is

heldur saman foreldraröltinu og
tryggir samfellu í samfélaginu og
þar með öllum Kópavogsbúum
öruggara umhverfi.
Það er því mjög ánægjulegt
hve öflugt skólastarf er í Kópavogi og að það skuli vera metið
að verðleikum með áðurnefndum hætti.

Sveitarfélög þurfa ekki að vera
þekkt fyrir útgerð eða fiskvinnslu
til þess að halda hátíð tengdri
sjónum. Í Kópavogi var haldinn
bryggjudagur í annað sinn laugardaginn fyrir sjómannadag við
höfnina í Kópavogi. Að bryggjudeginum stóðu íbúar í Bryggjuhúsunum við Bakkabraut 5 - 7 og
fyrirtæki þeirra. Frábært framtak.
Hátíðin fór fram á planinu fyrir
neðan Bryggjuhúsin og í húsunum sjálfum þar sem íbúar hafa
m.a komið upp sýningaraðstöðu,
bíóhúsi, kaffihúsi og listsmiðju.
Meðal dagskráratriða má nefna
kaffiblús, gipsverk, myndlistarsýn-

ingar, eldsmiður og stuttmyndir
í “Hafnarbíói”. Súpa dagsins var
framreidd, listasmiðja fyrir börn
var í gangi og svo auðvitað dillandi harmonikkutónlist. Ómar
Stefánsson, fformaður bæjarráðs, setti bryggjudaginn, og Kór
Kársnesskóla söng, en síðan var
m.a. boðið upp á stutta siglingu
fyrir börn á vegum Hjálparsveitar skáta, skotkeppni á vegum
Körfuknattleiksdeildar Breiðabliks, fornbíla og klassíska bíla,
sportbáta o.fl.
Bryggjudagur var aðstandendum hans til mikils sóma.
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Smáraskóli veitti margar
“öðruvísi” viðurkenningar við
brautskráningu 10. bekkinga
Ruslaskrímsli nemenda Hörðuvallaskóla nærist á illri umgengni mannanna. Ef þeir bæta umgengni sína veslast skrímslið upp og hverfur.
Gerð skrímslisins er liður í umhverfisfræðslu nemenda skólans, en
skólinn tók til starfa á liðnu hausti og eru í honum nemendur í 1.- 4.
bekk. Skólahúsið er enn í byggingu en stefnt er að því að á næstu
árum í skólanum verði kennt í 1.-10. bekk grunnskóla.

Ruslaskrímsli nemenda
Hörðuvallaskóla er frábært umhverfisverkefni
Ruslaskrímslið heitir heitir
umhverfisverkefni sem nemendur
Hörðuvallaskóla í Kópavogi hafa
unnið að í vetur og kynntu í vor
á sal skólans, sem enn er í byggingu, en stefnt er að taka í notkun
á hausti komanda. Þetta var fyrsta
samkoman á salnum. Auk afhjúpunarinnar voru flutt frumsamin
ljóð, sagðar sögur og sungið í viðeigandi búningum með frumstæðum hljóðfærum sem börnin höfðu
sjálf búið til. “Hörðuvallanaglarnir" skemmtu viðstöddum meðan
hljóðfæri þeirra fengu rafmagn,
en þeir félagar eru starfsmenn
Baldurs Jónssonar verktaka sem

er að smíða Hörðuvallaskóla.
Þá fór fram skemmtileg kynning á gróðri og gróðursetningu í
pottum, en börnunum hefur verið
kennt um gróðurinn og hvað þarf
til þess að hann vaxi og dafni.
Gerðar voru tilraunir á baunum
og búnir til graskarlar úr gömlum
sokkabuxum, tréspæni, grasfræi
o.fl. Karlarnir voru vökvaðir misjafnlega mikið og og von bráðar
fór gras að spretta úr hausum karlanna, þó eðlilega mismikið, sumir
eðlilega, aðrir voru að skrælna
en sumir að drukkna. Skólastjóri
Hörðuvallaskóla er Helgi Halldórsson.

Smáraskóla var sagt upp í 13.
sinn 5. júní sl. Í skólaslitaræðu
Valgerðar Snæland Jónsdóttur,
skólastjóra, þegar 10. bekkingar útskrifuðust, kom fram að sá
árgangur var að ná einna bestum árangri í allri sögu skólans.
Fjöldi viðurkenninga var veittur fyrir frammistöðu í einstökum námsgreinum, en einnig var
veitt viðurkenning fyrir einstaka
ástundun sem Sigurþór Sigur björnsson hlaut og einnig hlaut
Hrannar Karl Guðmundsson
viðurkenningu fyrir einstaka
jákvæðni. Það er alveg frábært
að verðlauna jákvæðni, ekki veitir af í nútíma þjóðfélagi.
Mikil mannaskipti verða í
Smáraskóla í sumar, skólastjórinn
Valgerður Snæland Jónsdóttir fer
í ársleyfi, aðstoðarskólastjórinn
Baldur Pálsson hættir og hverfur
til annara starfa og eins hættir
húsvörðurinn, Örn Sævar Eyjólfsson sem hefur fylgt þessum skóla
frá upphafi. Talsvert rót verður
einnig á kennaraliðinu, en um
þriðjungur kennaraliðsins hverfur til annara starfa. Þess sem tekur við skólastjórastöðunni næsta
skólaár bíður því ærið verkefni
strax í sumar.

Arnar Pétursson hlaut viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur og virkni. Hann er hér með Baldri Pálssyni aðstoðarskólastjóra,
sem afhenti honum viðurkenninguna. Fyrir utan mjög góðan árangur í öllum greinum, bæði í skólaprófum og á samræmdum prófum,
hefur Arnar einnig lokið fjórum stærðfræðiáföngum í MK með einkunnirnar 10,00, auk enskuáfanga með frábærum árangri, hlaupið til
sigurs í Smárahlaupinu, og nýlega varð hann Norðurlandameistari í
körfubolta með U-16 landsliði Íslands.

Nýr skólasöngur

Nýr skólasöngur var kynntur á
útskriftinni. Fyrsta erindi hans er
svohljóðandi:
Ef gengi viljum góðu ná
gagnast oss að næra.
Virðingu’ einnig víðsýni
og viljan til að læra.

Þau láta af störfum í Smáraskóla, Valgerður Snæland Jónsdóttir,
skólastjóri, Örn Sævar Eyjólfsson, húsvörður og Baldur Pálsson,
aðstoðarskólastjóri. Samstarfsmenn þeirra afhentu þeim gjafir að
skilnaði.
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Vel varðveitt leyndarmál
á www.4you.is
Þegar litið var við hjá Guðbrandi Jónatanssyni í versluninni 4you á Kársnesbraut 114
fyrir skömmu sat hann fyrir
utan verslunina í sólinni og lék
Hreðavatnsvalsinn á harmonikkuna. Þar var einnig útstillt
ryðfríum gasgrillum sem hann
flytur inn og býður á hreint
ótrúlegu verði.
Guðbrandur segir að hann flytur inn allar sínar vörur beint frá
framleiðanda erlendis, milliliðalaust, og því getur hann boðið
lægra verð en almennt þekkist á
Íslandi.
Verslunin, sem lætur lítið yfir
sér, heitir Vatnsrúm 4you og býður þó eitt og annað sem hefur
ekkert með vatnsrúm að gera.
En helstu vörurnar eru, fyrir
utan amerísku vatnsrúmin einnig latexrúm, ryðfrí gasgrill og
rafmagnshitanuddpottar á ótrúlegum verðum, nautshúðir og
mottur sem er mjög sérstök og
falleg vara og upplögð á parketgólf og flísar, sjálfvirkar kaffivélar
sem taka hvort heldur ómalaðar
baunir sem og venjulegt kaffi.
Sængurföt úr silki og flottar
harmonikkur er einnig hluti af
vöruúrvalinu í versluninni 4you.
Guðbrandur segir sem dæmi
að nuddpotturinn sem kostar
hjá honum aðeins 450 þúsund
krónur kostar almennt annarsstaðar yfir eina milljón. Grillin
segir hann vera um 50% ódýrari

Í versluninni er margt að sjá og finna, þó rýmið sé ekki stórt.

Í “Blóm er list” fæst auk blóma
m.a. handgerðir munir úr gleri

en sambærileg grill annarsstaðar. Bara þetta litla sem hér er
upp talið segir okkur að það sé
aldeilis þess virði fyrir Kópavogsbúa að líta við á Kársnesbraut
114 hjá Guðbrandi og fá hann til
að þenja nikkuna á meðan fólk
ákveður hvort það fær sér pott,
grill eða rúm.

Kaupi
hljómplötur (LP) helst
Jazz. Annað kemur
til greina.
Ingvar sími: 699 3014
& 534 9648.

Í Lindahverfinu í Kópavogi er
blómabúð sem ekki lætur mikið
yfir sér, en er þeim mun skemmtilegri að heimsækja. Þetta er blómabúðin “Blóm er list”, sem staðsett
er í litlum þjónustukjarna að Núpalind 1, vesturenda.
Verslunin hefur verið starfrækt frá
því að þjónustukjarninn var tekinn í
notkun 1998. Afskorin íslensk blóm
og gjafavara er það sem aðallega er
verslað með og vekur sérstaklega
athygli hið mikla úrval íslenskra handgerðra muna úr gleri og keramiki auk
annarar gjafavöru í úrvali og skreytinga ýmiss konar til eignar og gjafa.
Einnig selur verslunin gæðakonfekt
frá Belgíu.
Síðustu ár hefur verslunin boðið
upp á ýmiss konar tilboð á rósum og
er 10 rósatilboð á stórum rósum þeirra þekktast en Blóm er list kappkostar
að bjóða slíkt tilboð að minnsta kosti
300 daga á ári. Fjölbreytt úrval hand-

gerða korta sem eru til sölu í verslunni
eru framleidd sérstaklega fyrir blómabúðina og fást hvergi annarsstaðar.
Önnur þjónusta blómabúðarinnar
er þjónusta við brúðkaup, svo sem
brúðavendir, barmblóm, boðskort,
þakkarkort, ýmis konar smáprentun
og blómaskreytingar. En þjónusta við
útfarir eru oftast kistuskreytingar,
kransagerð, stórar pýramídaskreytingar, samúðarskreytingar, útvegun
borða, akstur og uppstilling skreytinga í kirkju.
Þá fá allir eldri borgarar og öryrkjar
10% afslátt af öllu sem keypt er í Blóm
er list. Að lokun má benda á ókeypis
heimsendingarþjónustu af keyptum
blómum eða gjafavöru á höfuðborgarsvæðið eftir kl. 19.00 alla daga, en
annars kostar hver sending 700 krónur. Sendingarþjónustan er opin frá kl.
08.00 til 22.00, en verslunin er opin frá
kl. 11.00 - 21.00 alla daga, nema sunnudaga, en þá er opið til kl. 19.00.

Ný upplifun
Bjóðum ykkur velkomin í nýja sælkeraverslun okkar að Dalvegi 4
Fjölbreytt úrval af gæða kjöti og fisk á grillið. Láttu matreiðslumenn okkar
aðstoða þig við valið á helgarsteikinni.

T-bonesteik að hætti Gallerí Kjöts
Ljúffengir nautagrillpinnar

Gómsætir sjávarréttagrillpinnar
verslanir Fiskisögu

Dalvegur 4
Tjarnarvellir 15
Búðakór 1
Hamraborg 14a
Skipholti 70
Höfðabakka 1
Nesvegi 100
Sundlaugavegi 12
Háaleitisbraut 58–60
Ægisbraut 29, Akranesi

Við leggjum mikinn metnað í að bjóða þér aðeins uppá fyrsta flokks hráefni og
tilbúna rétti. Einnig bjóðum við uppá úr val af sósum og öðru gæða meðlæti.

verslanir Gallerí Kjöts
Dalvegur 4
Tjarnarvellir 15
Búðakór 1
Grensásvegi 48

Ævintýralegar sælkerabúðir
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Álfar á Kópahvoli Flügger litir opna í Ögurhvarfi

Sungið fyrir viðstadda í búningum.

Á Kópavogsdögum bauð Leikskólinn Kópahvoll foreldrum og
öðrum gestum í leikskólann þar
sem kynnt voru þemaverkefni
vetrarins, krakkarnir sem fara í
grunnskóla í haust voru “útskrifaðir,” börnin sungu fyrir viðstadda.
Þemaverkefni vetrarins voru álfar
og tröll og höfðu krakkarnir búið
til sína álfasteina í holtinu austan
við skólann, mjög skemmtilega
gert. Einnig mátti þar finna hella
með tröllum og forynjum og fleira
skemmtilegt.
Leikskólinn Kópahvoll er við
Bjarnhólastíg og stendur á hæð

rétt við Víghólinn sem er friðað
svæði. Leikskólinn Kópahvoll
var opnaður 11. maí 1970 og var
hann fyrsti leikskólinn í Kópavogi
sem byggður er sem slíkur. Byggð
var ný álma við leikskólann 1993,
síðan var safnaðarheimili Digranessóknar breytt í leikskóladeild
1995. Í dag eru fjórar deildir við
skólann; Krummadeild, Spóadeild,
Lóudeild og Ugludeild. Börnin
á leikskólanum eru á aldrinum 1
árs til 5ára. Einkunnarorð skólans
eru: Menning - List - Lífsleikni.
Leikskólastjóri er Þóra Júlía
Gunnarsdóttir.

Lenka Mátéová ráðinn
organisti Kópavogskirkju
Nýverið var gengið frá ráðningu organista í 100% starf við
Kópavogskirkju og var Lenka

Mátéová, Skólagerði 7 Kópavogi, ráðinn í starfið. Lenka hefur störf í ágústmánuði nk.

Í dag, föstudag, opnar Flügger
sína áttundu verslun hérlendis
undir nafninu Flügger litir. Nýja
verslunin er staðsett í glæsilegri
nýbyggingu að Ögurhvarfi 2 í
austurhluta Kópavogs og er um
250 m2 að flatarmáli.
Flügger litir er sérverslun með
málningu og málningarvörur
auk veggfóðurs sem býður upp
á alhliða þjónustu og ráðgjöf yfir
allt er lítur að málningu og málningarvinnu. Í nýju versluninni við
Ögurhvarf verður sérstaklega mikið úrval af veggfóðri í sérstakri
veggfóðursdeild. Starfsfólk Flügger lita býr yfir mikilli þekkingu
og reynslu og geta því veitt viðskiptavinum góð ráð við efnismeðhöndlun, litaval og hvaðeina sem
hafa þarf í huga þegar málað er.
Halldór Olgeirsson, verslunarstjóri, segir að Flügger leggi áherslu á að velja og nota í framleiðslu
sína eins umhverfisvæn hráefni
og völ er á hverju sinni, þ.e. hráefni sem hafa lágmarks áhrif á
notandann og umhverfið. Einnig
leggi fyrirtækið sérstaka áherslu
á það að bjóða upp á vatnsþynn-

Nýja verslunin í Ögurhvarfi 2 í Kópavogi.

anleg málningarefni í stað leysiefnaþynntra efna með það að leiðarljósi að gæði og ending standist
samanburð milli þessara tveggja
tegunda. Í dag verður gestum boðið að gæða sér að grillpylsum,
ávaxtasafa og kaffi og sérstök tilboð verða í gangi, s.s. tréolía í 3ja
lítra dós og 3 lítrar af Flügger 97

þekjandi viðarvörn, hvoru tveggja á aðeins 1.990 krónur.
Nú eru reknar 8 Flügger verslanir undir nafninu Flügger litir á
Íslandi; þrjár í Reykjavík, tvær í
Kópavogi og svo eru verslanir á
Akureyri, í Keflavík og í Hafnarfirði.
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Gallery Kjöt og Fiskisaga
hafa opnað við Dalveginn
Fiskisaga og Galler y Kjöt
hafa opnað glæsilega verslun
og veitingastað að Dalvegi 4 í
Kópavogi. Verslunin á engan
sinn líka á Íslandi. Húsnæðið er
bjart og rúmgott með snyrtilegri
og fallegri veitingaaðstöðu þar
sem hægt er að fá heitan mat í
hádeginu.
Verslunin býðu fjölbreytt
úrval af fiski, bæði í pottinn og
á grillið, og eins mikið úrval af
gæðakjöti og steikum. Aðallega
er þar að finna frábært nauta- og
lambakjöt. Einnig er ráðgert að
bjóða upp á sérstaklega valið kjöt
svo sem mjólkurkálfafillé, akurhænur, dúfur, hjartar- og hreindýrakjöt, andabringur og flest
það sem hugurinn girnist. Að sjálfsögðu er alltaf til mikið úrval af
fersku kryddi, sem einnig er notað í marineringu fyrir vörur verslunarinnar. Enda leitast verslunin
við að nota alltaf það ferskasta
hverju sinni, hvort sem er kjötið, fiskurinn eða kryddjurtirnar.
Mikið úrval er til af sérvörum s.s.
olíum, sósum, truffluolium, foie
gras og síðast en ekki síst verður innan skamms á boðstólum
nýreyktur lax og silungur reyktur
á staðnum.
Verslunin við Dalveginn er sú
þriðja sem Fiskisaga opnar á
skömmum tíma í Kópavogi, sú
fyrsta er í Hambraborginni, önnur í Búðakór og nú sú þriðja að
Dalvegi 4. Óhætt er að segja að
Fiskisaga þjónusti Kópavogsbúa
öðrum betur.

Fjórir nemendur í 6. bekk Hjallaskóla með skólablaðið. F.v. Óðinn
Kristmundsson, Anastastía Ísey Jónsdóttir, Karítas Jónsdóttir og
Stefanía Eir Einarsdóttir.

Glæsileg verslun Fiskisögu og Gallery Kjöts að Dalvegi 4.

Ekkert mál er fyrir hópa,
vinnufélaga eða félagasamtök ef
vantar veitingar fyrir hvaða tilefni sem er að hafa samband við
Birgi Ásgeirsson verslunarstjóra
á Dalveginum sem getur séð til

AUGL†SINGASÍMI:

þess að í veislunni verði til staðar
besta hugsanlega hráefni til veislunnar. Í náinni framtíð mun hann
einnig geta boðið eldaðan mat og
veisluföng tilbúin til neyslu.

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is

Big Papas Pizza

Gáfu út skólablað
til að safna upp í
Grænlandsferð

Skólablað 6. bekkinga í Hjallaskóla kom út nú í vor og var
hugsað sem fjáröflun vegna ferðar 6. bekkinga til Grænlands.
Sl. haust komu grænlensk börn
í heimsókn í Hjallaskóla, fimm
stelpur og þrír strákar. Í blaðinu
segir m.a.:
“Fyrsta daginn fórum við í fótbolta og reyndum að tala við
krakkana, en það gekk ekki vel.
Svo fórum við í Húsdýragarðinn
og þar var hellidemba, við löbbuðum og skoðuðum dýrin. Við
kvöddumst í Smáraskóla, flestar

stelpur felldu tár, allir voru orðnir
svo góðir vinir. En við keyrðum
þau svo heim á hótelið þeirra og
þá kvöddumst við. Við héldum að
það væri í síðasta skipti sem við
sæjum þau. En svo kom í ljós að
við förum til þeirra í sumar!”
Og það gekk eftir. Nemendur
Hjallaskóla fóru í dagsferð til
Kulusuk 1. júní sl., hittu eitthvað
af krökkunum sem komu hingað,
sáu fullt af hafís, en voru fremur
óheppin með veður. En allir komu
heilir heim, glaðir og ánægðir, og
reynslunni ríkari.
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578 1717
Engihjalli 8 - Kóp
Opið frá 11:30 - 22:00
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Nemendur Kópavogsskóla og
Smáraskóla sigurvegarar í Skólaþríþraut FRÍ og Iceland Express
Í lok maímánaðar fór fram lokamótið í Skólaþríþraut FRÍ og Iceland Express. Mjög góð þátttaka
var í keppninni, en 41 skóli tók
þátt í undankeppninni í vetur
í 5. og 6. bekk og alls um 1100
nemendur. 54 nemendur frá 25
skólum tóku svo þátt í lokamótinu í Laugardalshöllinni. Keppt
var í 60 metra hlaupi, kúluvarpi
og hástökki og samanlögð stig
úr þessum þremur greinum réðu
úrslitum. Eitt Íslandsmet féll á
mótinu en Hekla Rún Ámundadóttir, Selásskóla stökk 1,55 metra í
hástökki og bætti fyrra met í 12
ára og yngri um 2 cm.
Sigurvegari í 5. bekk urðu Elma

Lára Auðunsdóttir, Kópavogsskóla með 2633 stig, Sigurjón
Hólm Jakobsson, Kópavogsskóla
með 2656 stig og Úlfar Valsson,
Dalvíkurskóla, einnig með 2656
stig, en Sigurjón og Úlfar urðu jafnir að stigum í 1. sæti.
Í 6. bekk sigruðu Hekla Rún
Ámundadóttir, Selásskóla með
2892 stig og Sindri Hrafn Guðmundsson, Smáraskóla með 2622
stig. Sigurvegararnir fengu ferð á
Gautaborgarleikana í sumar í boði
Iceland Express og FRÍ í verðlaun.
Keppendur úr skólum Kópavogs
ná þarna frábærum árangri, eru í
þremur af fjórum efstu sætunum.

Krakkablak
Krakkablak er hinn fullkomni blakleikur fyrir 6 til
12 ára krakka. Fyrir þann aldur mun blakdeild
HK bjóða upp á krakkablaknámskeið dagana 18.
júní til 6. júlí nk. frá kl. 13 - 16 virka daga. Verður
námskeiðið haldið í Snælandsskóla.
Í námskeiðinu felst kennsla á öllum stigum í
krakkablaki, kynning á strandblaki og farið verður
í leiki bæði úti og inni, sem tengjast blaki.
Krakkarnir eiga að hafa með sér íþróttaföt, útiföt og nesti.
Kennari verður Ásta Sigrún Gylfadóttir íþróttafræðingur.
Verð er 3.000,- kr. Skráning hjá Ástu í síma: 843-0856 eða
netfang: astasg@simnet.is
Þeir sem vilja kynna sér meira um krakkablak geta farið
inn á vef Blaksambands Íslands: www.bli.is og smella á
krakkablak.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar
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Íþróttir í Kópavogi
Íþróttir - skemmtilegt starf
Það þekkja allir að erfitt er að fá sjálfboðaliða
til starfa innan íþróttahreyfingarinnar. Fólk óttast
að fara í stjórn félags eða deildar og heldur að því
verði drekkt í vinnu, að starfið felist eingöngu í að
betla peninga til að halda starfinu gangandi, að
það hafi ekki hæfileika eða getu til að starfa innan
félaganna.
Hinsvegar eru margir, kannski sömu aðilarnir, tilbúnir til að greiða stórfé fyrir að fara á námskeið í
framkomu, ræðumennsku, verkefnastjórnun ofl. til
að efla hæfileika sína og sjálfstraust. Slíkt er óþarfi.
Innan íþróttahreyfingarinnar er hægt að læra þetta
allt saman og meira til.
Í stjórn íþróttafélags eða deildar læra einstaklingar að tala fyrir máli sínu, læra fundarsköp,
verkefnastjórnun og fleira.
Þegar margir eru tilbúnir til starfa þá fær hver
og einn lítið og afmarkað verkefni sem hann getur
auðveldlega sinnt og haft gagn og gaman af og skilað sínu til bæjarfélagsins.
Það hefur verið bent á að fyrirtæki í Kópavogi
eigi að sinna sinni samfélagslegu skyldu og láta fé
renna til félaganna í bænum. Það sama á við með
íbúa Kópavogs. Þeir þurfa líka að sinna sínum

samfélagslegu skyldum
með því að leggja lítinn
hluta af tíma sínum af
mörkum í þágu íþróttahreyfingarinnar í bænum.
Auðvitað á það ekki bara
við íþróttahreyfinguna.
Með samfélagsþjónustu
er einnig átt við skátana
í Kópavogi, Rauða krossinn, Mæðrastyrksnefnd
o.s.frv. Þetta eru þau samtök sem vinna að bættu
lífi bæjarbúa og eiga skilið að bæjarbúar leggi sitt Pétur Hrafn
Sigurðsson.
af mörkum til þeirra.
Allir geta tekið þátt í
starfsemi íþróttafélaganna. Allir geta séð af 2 - 4
tímum á viku við að sinna afmörkuðum verkefnum. Ég get lofað því að starfið innan íþróttahreyfingarinnar er skemmtilegt, þú kynnist skemmtilegu fólki og svo er það líka alveg ókeypis.
Pétur Hrafn Sigurðsson
Formaður körfuknattleiksdeild Breiðabliks

Stærsta landsmót UMFÍ í
Kópavogi 5. til 8. júlí nk.
Fyrsta landsmót Unmennafélaganna fór frá á Akureyri árið
1909, og saga landsmótanna
spannar því hartnær 100 ár.
Ungmennafélag Kjalarnesþings
er framkvæmdaaðili Landsmóts
ungmennafélaganna sem nú fer
fram í Kópavogi, Risalandsmótsins í Kópavogi eins og það hefur verið kallað. Framkvæmdastjóri UMSK, Kópavogsbúinn
Birgir Ari Hilmarsson, segir að
það sé engin tilviljun að landsmótið sé haldið í Kópavogi, þar
sem stærsta uppbygging íþróttamannvirkja á félagssvæði UMSK
er, og þessi gríðarlega uppbygging hafi vakið athygli um allt
land á Kópavogi sem íþróttabæ.
Þar eigi Sigurður heitinn Geirdal, fyrrverandi bæjarstjóri ekk
sístan þátt, en hans þáttur er
ómetanlegur auk þess sem hann
átti ekki minnstan þátt í því á
sínum tíma að rífa landsmótin
upp úr mikilli lægð sem þau voru
komin í. Birgir Ari segir bygging nýrrar áhorfendastúku við
Kópavogsvöll sé á áætlun og hún
verði tilbúin þegar landsmótið
verði sett 5. júlí nk. Vel gengur að
fá starfslið en það er að mestu í
höndunum á greinarstjórum sem
eru 18 talsins, en talið er að mótið útheimti allt að 800 sjálfboðaliða til starfa mótsdagana.
“Jafnframt mótinu verður
menningarhátíð í Kópavogi með
glæsilegri dagskrá sem aðallega
fer fram í Salnum í Kópavogi, en
þar verður m.a. sett upp sögusýning. Allir geta tekið þátt í atriðum eins og götuhlaupi, golfi, línudansi eða sparkvallafótbolta án
þess að vera skráðir keppendur
fyrir aðildarfélag, en sú keppni
er ekki liður í heildarstigakeppni
þátttökuliðanna.
Með því að halda mótið í
Kópavogi erum við að færa mótið til almennings í meira mæli
en
við höfum getað áður. Það
er nýlunda nú að íþróttabandalög mega í fyrsta skipti senda
þátttakendur á landsmót og taka
þá þátt í stigakeppninni, en alls
eru 38 sambönd innan UMFÍ og
12 félög eru með beina aðild. Ég
reikna með allt að 2.200 þátttakendum á landsmót, sem yrði metþátttaka en flestir hafa þeir verið
1.700 talsins á síðasta landsmóti
á Sauðárkróki. Skráningu lýkur
nú um miðjan júnímánuð en allir þátttakendur verða sjálfkrafa

Birgir Ari Hilmarsson, framkvæmdastjóri UMSK.

þátttakendur í happdrætti þar
sem bíll er aðalvinningurinn,” segir framkvæmdastjóri UMSK.

Heimsmet á
Kópavogsvelli?
Sérstök kringukastkeppni mun
fara fram á landsmótinu og verður þar meðal þátttakenda Gerd
Kenter, einn sá besti í heiminum
í dag í greininni, og ekki talið ólíklegt að hann reyni að setja heimsmet hér. Á föstudeginum fer svo
fram “Nördalandsleikur” milli
Íslands og Svíþjóðar.
Mótshaldarinn, UMSK, hefur 4
sinnum unnið stigakeppni landsmótsins, síðast á Sauðárkróki
2004, þar áður í Mosfellsbæ 1990,
á Akranesi 1975 og í Haukadal
1940. Oftast hefur HSK unnið
stigakeppnina.
UMSK mun mæta með fjölmennt keppnislið á Risalandsmótið í Kópavogi sem að þessu sinni
fer fram á heimavelli. Gert er ráð
fyrir því að um 250 þátttakendur verði í keppnisliðinu og er að
sjálfsögðu stefnt að því að verja
Landsmótsbikarinn sem vannst á
Sauðárkróki fyrir þremur árum.
Allir liðsmenn fá nýja UMSK
utanyfirgalla sem auk þess sem
keppnisbúningar hafa verið
endurnýjaðir. Það er Sparisjóð-

ur Kópavogs sem er aðalstyrktaraðli UMSK á þessu landsmóti
og verða búningar merktir SPK.
Aðal tjaldsvæði mótsins verður
á Kópavogstúninu, en keppni fer
fram víðar en á Kópavogsvellli
þar sem frjálsíþróttakeppni o.fl.
verður í hávegum, s.s. siglingakeppni í Fossvogi, fótbolti í Fagralundi, blak, handbolti og skotfimi
í Digranesi, fimleikar í Versölum,
golf á velli GKG, hestamennska
á velli Gusts, pönnukökubakstur
o.fl. í Smáralind, sund í Kópavogslaug og þannig má lengur telja.
En auðvitað verður sjón sögu ríkari þessa júlídaga.
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Blikar ráða einn hæfasta
körfuknattleiksþjálfara landsins
Körfuknattleiksdeild Breiðabliks hefur ráðið Einar Árna
Jóhannsson sem þjálfara liðs
meistaraflokks karla hjá Breiðabliki. Einar Árni verður jafnframt yfirþjálfari unglingaflokka
hjá félaginu.
Einar Árni hefur getið sér gott
orð sem þjálfari í körfuknattleik.
Hann hefur þjálfað hjá Njarðvík
undanfarin ár og leiddi Njarðvíkinga til úrslita gegn KR í Iceland
Express deild karla. Hann þjálfaði
einnig yngri flokka félagsins. Hann
hefur einnig starfað sem landsliðsþjálfari yngri landsliða hjá KKÍ.
Einar Árni var valinn þjálfari ársins í Iceland Express deild karla
á keppnistímabilinu sem nú er
að ljúka. Hann býr því yfir mikilli
reynslu í þjálfun sem á eftir að
skila Breiðabliki áfram veginn.
Körfuknattleiksdeild Breiðabliks hefur verið vaxandi deild á
undanförnum árum og hefur iðkendum fjölgað jaft og þétt. Árangur í yngri flokkum hefur verið
ágætur og eru flokkar félagsins
jafnan meðal 5 bestu liða landsins
í sínum aldursflokki. Það er því
ljóst að efniviðurinn er til staðar og verður það meðal annars
hlutverk Einars Árna að vinna að
því að enn betri árangur náist,
bæði hvað varðar fjölda iðkenda
og bættan árangur.
Stjórn körfuknattleiksdeildar
Breiðabliks hefur lýst yfir mikilli
ánægju með að hafa fengð jafn

Verðlaunahafar Gerplu á NM og EM.

Glæsilegu fimleikaári
lokið hjá Gerplu
Við undirskrift samningsins, f.v.: Sigurður Ingi Hauksson ritari
körfuknattleikdeildar Breiðabliks, Einar Árni Jóhannsson þjálfari, Pétur Hrafn Sigurðsson formaður og Stefán Jóhannsson stjórnarmaður.

hæfan og kröftugan þjálfara til
liðs við sig og væntir mikils af
samstarfinu við Einar Árna. Ljóst
má vera af þessari ráðningu að
stefnan er tekin á sæti í Iceland
Express deild karla næsta ár.
Fyrir skömmu var dregið í
töfluröð í Iceland Express deildunum og 1. deild karla. Töfluröðin ákvarðar hvaða lið mætast í
hverri umferð. Í fyrstu deild karla
verða nokkrar áhugaverðar viðureignir strax í fyrstu umferð.
Töfluröðin í 1. deild karla er
þessi:
1. Höttur

2. Reynir S.
3. Haukar
4. Þór Þ.
5. Ármann/Þróttur
6. KFÍ
7. FSu
8. Valur
9. Breiðablik
10. Þróttur V.
Í fyrstu umferð deildarinnar
munu því verða eftirfarandi leikir:
* Höttur - Þróttur V.
* Haukar - Valur
* Ármann/Þróttur - KFÍ
* Reynir S. - Breiðablik
* Þór Þorl. - FSu

Dani í mark Breiðabliks
Knattspyrnudeild Breiðabliks
hefur samið við Casper Jacobsen
varmarkvörð AaB í Danmörku
að spila með Breiðabliksliðinu í
fjarveru Hjörvars Hafliðasonar
sem þarf að gangast undir aðgerð
á hné.
Casper er er 27 ára og hefur áður
spilað með Viborg, og AGF Hobro.
Casper lék einn leik með U-21 árs

landsliði Dana á sínum tíma.
Samningur Caspers við deildina
gildir til 30. ágúst nk.
Hjörvar Hafliðason markvörður liðsins hefur átt við meiðsli að
stríða í liðþófa að undanförnu og
þarf nú að fara undir hnífinn.
Varamarkvörður liðsins Vignir
Jóhannsson, er á 17 ári, afar efnilegur markvörður og hefur m.a.

spilað með U17 ára liði Íslands.
Þjálfarar Breiðabliks mátu stöðuna
hinsvegar svo að ekki væri rétt
að svo stöddu að láta hann axla
ábyrgðina og því var ákveðið að
leita hófanna utan félagsins.
Næsti leikur Breiðabliks er
miðvikudaginn 20. júní gegn FH í
Kaplakrika.

Kári Steinn í 6. sæti
á NM í 10.000 metra hlaupi
Kári Steinn Karlsson Breiðabliki tók þátt í Norðurlandameistaramótinu í 10.000 metra
hlaupi í Kerava í Finnlandi fyrir skömmu. Kári Steinn hljóp
10.000 metrana á 30:30,06 mínútum og varð sjötti í hlaupinu.
Árangur Kára Steins er annar
besti árangur Íslendings frá upphafi í 10.000 m. hlaupi og jafnframt Íslandsmet í flokki 21-22
ára ungkarla. Kári Steinn átti fyrir 31:00,31 mín frá sömu keppni
á Kópavogsvelli í fyrra.
Tólf keppendur tóku þátt í landskeppninni, þrír Finnar, þrír Danir, Þrír Norðmenn og tveir Svíar,
auk Kára Steins. Jussi Utriainen
Finnlandi sigraði á 29:54,16 mín, í

Kári Steinn í keppni í nýju frjálsíþróttahöllinni í Laugardal

öðru sæti varð Simo Wannas Finnlandi á 29:56,55 mín, þriðji Henrik
Ahnström Svíþjóð á 30:19,40 mín,
fjórði Mårten Boström Svíþjóð á
30:20,31 mín og fimmti Jonas Andersson Svíþjóð á 30:28,52 mín.
Kári Steinn sigraði því alla Danina og Norðmennina í hlaupinu .
Aðstæður í Kerava voru ekki hentugar fyrir langhlaup, því um 23-25
stiga hiti og sól var á vellinum og
var Kári Steinn sá eini sem bætti
sinn persónulega árangur í keppninni.
Þeir Íslendingar sem hlaupið
hafa undir 31 mín. til þessa eru
Sigfús Jónsson ÍR, Sveinn Margeirsson, UMSS, og Sigurður P.
Sigmundsson, FH.

Breiðablik leikur áfram í úrvalsdeild kvenna í körfu
Í Iceland Expr ess deild
kvenna í körfubolta verður
leikið með nýju fyrirkomulagi
á næsta keppnistímabili. Á
ársþingi KKÍ var samþykkt að
fjölga liðum í efstu deild kvenna úr 6 í 8. Það þýðir að tvö
efstu liðin í 2. deild unnu sig
upp í Iceland Express deildina
og að ekkert lið féll úr Iceland
Express deildinni.
Breiðablik sleppur því við fall-

ið og Fjölnir og KR munu leika í
Iceland Express deild kvenna á
næsta tímabili.
Leikin verður tvöföld umferð
til þess að byrja með en eftir það
mun deildinni verða skipt í tvo
riðla þar sem að fjögur efstu liðin leika innbyrðis og fjögur neðstu liðin leika sín á milli. Síðan
verður leikin 6 liða úrslitakeppni
næsta vor. Töfluröðin í Iceland
Express deild kvenna ákvarð-

ar því leikjaniðurröðun fyrri
umferða deildarinnar.
Töfluröðin í Iceland Express
deild kvenna:
1. ÍS
2. Haukar
3. Fjölnir
4. Breiðablik
5. Hamar
6. Keflavík
7. KR
8. UMFG

Íþróttafélagið Gerpla hélt
fjórar glæsilegar vorsýningar í
lok maímánaðar fyrir troðfullu
húsi á hverri sýningu. Er þetta
í fyrsta skiptið sem skipta þurfti
Vorsýningu félagsins upp í fjóra
hluta til þess að allir iðkendur
félagsins gætu komið fram en
þeir voru orðnir 1.375 í reglubundnum æfingum undir lok
vetrarstarfsins. Hver sýning var
rétt rúmlega klukkustund þar
sem blandað var saman yngri
og eldri iðkendum auk þess sem
atriði hjá hverjum hóp var mismunandi. Þegar upp var staðið
fengu áhorfendur fjölbreytta
skemmtun á hverri sýningu. Að
venju voru veittar viðurkenningar á sýningunum. Þeir sem hlutu
viðurkenningar að þessu sinni
voru:
I. Fríða Rún Einarsdóttir hlaut
Afreksbikar Gerplu en hún hefur staðið sig mjög vel á liðnu ári
og náði meðal annars þeim eftirtektarverða árangri að sigra sex
gullverðlaun á Norðurlandamóti
unglinga sem fram fór Danmörku
í apríl sl.
II. Stúlkurnar sem voru fulltrúar
Gerplu í unglingalandsliði stúlkna
í áhaldafimleikum sem sigruðu
í liðakeppni á Norðurlandamóti
unglinga sem fram fór í apríl sl.
fengu bikar og gullverðluan fyrir þennan frábæra árnagur. Það
voru þær Thelma Rut Hermannsdóttir, Dóra Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Fríða Rún Einarsdóttir og
Sigrún Dís Tryggvadóttir sem
voru fulltrúar Gerplu í landsliðinu
sem skipað var 5 keppendum.
III. Ása Inga Þorsteinsdóttir, Björn Björnsson og Michel
Christensen fengu Hvatningar-

bikar Gerplu fyrir athygliverðan
árangur í starfi með P1 en stúlkurnar í hópnum urðu Norðurlandameistarar í hópfimeikum í
apríl sl. en var það í fyrsta skipti
sem hópur frá Íslandi komst í
verðlaunasæti í flokki fullorðina á
Norðurlandamóti. Auk þess hlaut
hópurinn silfurverlaun á Evrópumótinu sem fram á miðjum vetri.
Öllum stúlkunum í P1 var einnig
veitt gullverðlaun fyrir þennan frábæra árangur.
IV. Tanja Kristín Leifsdóttir
hlaut Garp að þessu sinni en hún
hefur með framgöngu sinni haft
mjög jákvæð áhrif innan félagsins
með störfum sínum sem þjálfari.
V. Jochum M. Ulriksson hlaut
Félagsmálaskjöld Gerplu en hann
hefur verið í stjórn félagsins frá
2003. Hefur hann verið sérlega
öflugur liðsmaður í stórum hópi
sjálfboðaliða sem starfar fyrir
félagið og klárað hvert verkefnið
með miklum sóma.
VI. Á sýningunni var veitt sérstök viðurkenning fyrir góð störf
í þágu áhaldafimleika kvenna til
margra ára. Á undanförnum árum
hefur verið unnið markmisst að
því að byggja upp öflugan hóp
stúlkna í áhaldafimleikum og hefur tekist mjög vel til í þeim efnum.
Af þeirri ástæðu var fjórum þjálfurum veitt sérstök viðurkenning
fyrir góð störf. Viðurkenninguna
hlutu þau: Hlín Bjarnadóttir, Svetlana Makaritseva, Irina Antonova
og Vladimir Antonov.
VII. Þá var öllum þátttakendum,
þjálfurum og dómurum félagsins
á Norðurlandamóti unglinga og
Evrópumótinu veitt viðurkenning
fyrir þeirra framlag á þessum mótum.

Skrifað undir samninginn. Undir hann rituðu Steingrímur
Wernersson f.h. Lyf og Heilsu og Halldór Valdimarsson, formaður
knattspyrnudeildar HK.

Lyf og Heilsa styrkir
knattspyrnudeild HK
Lyf og Heilsa og knattspyrnudeild HK hafa gert með sér nýjan samstarfssamning til þriggja
ára. Með samningnum gerist
Lyf og Heilsa einn af aðalstyrktaraðilum meistaraflokks karla í
knattspyrnu hjá HK. Samningurinn gildir til 1. mars árið 2010.

Halldór Valdimarsson, formaður
knattspyrnudeildar HK, segir að
þessi samningur sé ómetanlegur styrkur fyrir meistaraflokk
karla í knattspyrnu, sem í vor
hóf sitt fyrsta keppnistímabil í
úrvalsdeild karla, Landsbankadeildinni.
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