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Metnaðarfull sýning
Að loknum 10. bekkjarprófum
hjá nemendum Waldorfskóla í
Lækjarbotnum í Kópavogi var
tekist á við mjög metnaðarfullt
verkefni, að setja upp leikritið
Aurasálina eftir franska leikskáldið Molíere, klassískur gamanleikur frá 17. öld.
Margir skólar setja upp stutta
leikþætti eða leikrit, og framhaldskólarnir setja upp leikrit sem
telja verður að séu valin með
tilliti til þess að fá að áhorfendur, s.s. eins og t.d. Rocky Horror Show eða Litla hryllingsbúðin.
Það er því bæði metnaðarfullt og
listrænt verkefni hjá nemendum
Waldorfskóla að sýna Aurasálina.
Þessi sami bekkur hefur áður tekist á við krefjandi verkefni, eins
og t.d. Draum á Jónsmessunótt

fyrir nokkrum árum. Sýningarnar
fóru fram í gömlum herbragga frá
stríðsárunum, sem gerður hefur
verið í stand fyrir félagslíf skólans,
og tekist aðdáanlega. Það man
enginn eftir því stundinni lengur
að hann situr í bragga, leikgleði
krakkanna en jafnframt agaður
leikur þeirra sá um það.
Kerstin Anderson, umsjónarkennari, segir að í skólanum
sé tekist á við verkefni eins og
handverk, leiklist og önnur listform en Waldorf-skólar hafa það
að markmiði að efla allar hliðar
manneskjunnar. Það sé ótrúlegt
að sjá hversu frelsandi það sé fyrir krakkana að æfa sig á leiksviði í
að vera ástfangin, sýna reiði, gleði
og aðrar tilfinningar. Textinn er
nokkuð strembinn en krakkarnir

leystu það aðdáanlega.
Til hamingu krakkar, þetta var
virkilega skemmtileg sýning, ég
einfaldlega bíð spenntur eftir
næstu uppfærslu.
Í helstu hlutverkum voru:
Harpagon lék Númi Davíðsson,
Elise, dóttir Harpagons lék Hilda
Björk Daníelsdóttir, Cléante, sonur Harpagons lék Niko Branolte,
La Fléche, þjónn lék Arild Sigfússon, Kokkur og kúskur lék Óskar Grönholm, Ansélme lék Sturla
Sólveigarson, Valére, sonur hans
Ansélme lék Illugi Sólveigarson,
Mariane, dóttir Ansélme lék Ilmur Eiríksdóttir og Símon, lögregluþjónn lék Hákon Gíslason.
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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. Bæjarstarfsmenn voru að slá
hljóðmön um daginn norðan Fífuyhvammsvegar og notuðu til
þess stóra sláttuvél. Vélin komst ekkert upp fláann og spólaði,
en sló sem minnst. Þegar ökumaður tækisins loksins gafst upp
á þessu Bakkabræðaskipulagi var brekkan orðin eitt flag, og
verður það á næstunni ef ekkert verður að hafst. Hvar var verkstjórinn? Gat hann ekki gripið í taumana?

Knattspyrnuveisla

N

ú er veislutími fyrir knattspyrnuáhugamenn því á hverjum degi er leikið í Evróppkeppninni i knattspyrnu, og
það meira að segja tveir leikir á dag. Þessi vinsælasta
íþrótt í heimi dregur fjölda manns að skjánum, jafnvel fólk sem
öllu jafna er ekki að horfa á knattspyrnu, og fer jafnvel aldrei
á völlinn hérlendis. Það er eitthvað sem dregur þetta fólk að
skjánum með hinum sem eru fullir áhuga á knattspyrnu allan
ársins hring. Íslenska knattspyrnan heldur ótrauð áfram og
Kópavogsliðin, Breiðablik og HK, eiga vonandi eftir að hala inn
fullt af stigum áður en mótið er allt og vera a.m.k. ekki í fallbaráttu og ná langt í bikarkeppninni. Það er kominn tími á það að
sigurlaun í meistaraflokki karla fari í Kópavog, og áhorfendur
geta hjálpað til þess með því að mæta dyggilega á völlinn og
styðja sína menn.

Í

Lindin og umferðin

síðasta mánuði opnaði verslunarmiðstöðin Lindin í Kópavogi, sem kölluð er lágvöruverslunarmiðstöð. Viðskiptavinir
hafa flykkst þangað til að versla enda verðið vafalaust hagstætt. Á þeim dögum sem mest hefur verið þar af fólki hefur
gatnakerfið hins vegar varla annað umferðinni, enda ekki fullbyggt. T.d. á Digranesvegurinn að framlengjast undir Reykjanesbrautina og og tengjast Dalvegi, en sú umferðabót mun létta
mjög á allri umferð við Smáralindina og af Fífuhvammsveginum. Það er því vonandi að sem allra fyrst verði ráðist í þessar
framkvæmdir.
Geir A. Guðsteinsson

Kópavogsbær styrkir Dagforeldrar í
Sunnuhlíð hjúkrunar- Kópavogi fá
heimili
fjárhagslegan styrk
Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs í Kópavogi, og Gunnsteinn
Sigurðsson, formaður félagsmálaráðs, hafa undirritað fyrir hönd
Kópavogsbæjar samkomulag við
forsvarsmenn hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar um tímabundna
fjárveitingu sem nemur mánaðarlegu 400 þúsund króna framlagi í
hálft ár til að bregðast við brýnni
þörf á hjúkrunarþjónustu fyrir
aldraða og til að gera hjúkrunarheimilinu kleift að manna stöður
sem starfsfólk vantar í. „Sunnuhlíð er hjúkrunarheimili Kópavogsbúa,” sagði Ómar Stefánsson.
„Ímynd þess er góð og maður
finnur á eldri borgurum í bænum
að hér vilja þeir dvelja.” „Þetta
samkomulag er viðurkenning og
stuðningur bæjarins við gott starf
og eykur vonir um að takist að fullmanna lausar stöður,” sagði Gunnsteinn Sigurðsson. Jafnframt var
undirritað samkomulag um vistun
einstaklinga sem geta ekki lengur
dvalið á Roðasölum, hjúkrunarsambýli fyrir minnissjúka, sakir
aukinnar þarfar fyrir almenna
hjúkrunarþjónustu.

Deiliskipulag á nýju
verslunarsvæði í
Vatnsendahvarfi
samþykkt
Bæjarstjórn hefur samþykkt
með 7 atkvæðum gegn 4 deiliskipulag á nýju verslunar-, þjónustu- og
athafnasvæði í Vatnsendahvarfi
ofan Vatnsendavegar. Deiliskipulagssvæðið nær til 2,8 ha svæðis og afmarkast af fyrirhuguðum
Arnarnesvegi til vesturs, fyrirhuguðu Tónahvarfi til norðurs, tengibraut Vatnsendahvarfs til suðurs
og opnu svæði Vatnsendahvarfs
til suðvesturs. Skipulagssvæðið
er hluti af heildarskipulagi Vatnsenda. Í breytingunni felst að hluta
svæðis, sem skilgreint er sem
opið svæði, er breytt í verslunar-, þjónustu- og athafnasvæði.
Gert er ráð fyrir allt að 4 lóðum
á svæðinu með nýtingarhlutfalli að hámarki 0,6. Fyrirhuguð
byggð verður á tveimur hæðum
Aðkoma að svæðinu verður um
Kambaveg, sem tengist Vatnsendavegi og Vatnsendahvarfi að
austanverðu og með framtíðartengingu við Kóraveg að sunnanverðu. Áætluð nýting svæðisins
er um 0,6. Áætlað er að á svæðinu verði byggðir um 12.000 m2
atvinnuhúsnæðis á tveimur hæðum með bílastæði fyrir um 240
bíla eða 1 stæði á hverja 50 m2 í
húsnæði. Gönguleiðir breytast.
Jón Júlíusson bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar sagði við umræður
að í ljósi innsendra athugasemda
frá fjölda íbúa við Álfkonuhvarf
hafna fulltrúar Samfylkingarinnar
skipulagsbreytingu við Vatnsendahvarf - Athafnasvæði. Svæði IV við
Tónahvarf II. Gatan mun þrengja
enn frekar að Álfkonuhvarfinu og
hafa veruleg áhrif á búsetu við
götuna ásamt því sem opið svæði
norðvestan við hverfið minnkar.
Með þessum breytingum er verið að ganga þvert á vilja þeirra
Kópavogsbúa sem málið varðar
hvað mest. Bæjaryfirvöld eiga að
vinna skipulagsbreytingar í góðri
sátt við íbúa. Hér er það klárlega
ekki gert sagði Jón Júlíusson.

Félagsmálaráð Kópavogs hefur
samþykkt einróma að veita dagforeldrum sem starfa í bæjarfélaginu aðstöðustyrk að fjárhæð
100 þúsund krónur með því skilyrði að þeir starfi í að minnsta
kosti eitt ár. Aðstöðustyrkurinn
á að nýtast starfsemi dagforeldranna svo sem vegna kaupa á
kerrum, endurbótum eða öðru
sem að gagni kemur. Enn fremur
var samþykkt viðbótarframlag til
leikfangasafnsins að upphæð 350
þúsund krónur og verður þeirri
fjárhæð ráðstafað í samstarfi við
Samtök dagforeldra í Kópavogi.
Ákvarðanir félagsmálaráðs Kópavogs eru afrakstur athugunar á
því hvernig efla megi og styrkja
starfsemi daggæslu í heimahúsum og laða fleiri dagforeldra til
starfa í Kópavogi. Af þessu tilefni
heimsótti Gunnsteinn Sigurðsson,
formaður félagsmálaráðs, hjónin
og dagforeldrana Sigrúnu G. Sigurðardóttur og Ólaf Ásgeirsson,
en Gunnsteinn hitti þau í útveru
með barnahópinn. Sigrún hefur
verið dagmamma frá árinu 1983
en Ólafur varð dagpabbi fyrir
rúmu ári.

Fyrsta skóflustungan
að nýrri aðstöðu
siglinga
6. júní sl. tók bæjarstjórinn í
Kópavogi fyrstu skóflustunguna
að nýrri félagsaðstöðu Siglingafélagsins Ýmis og Siglingaklúbbsins Kópaness við Vesturvör. Þar
á í framtíðinni að rísa glæsileg
aðstaða fyrir siglingafólk, sumir
segja sú langbesta á landinu.

Þrír umsækjendur
um prestsstarf í
Lindasókn
Umsækjendur um preststarf í
Lindasókn í Kópavogi eru Aðalsteinn Þorvaldsson guðfræðingur
í Reykjavík, sr. Guðni Már Harðarson sem m.a. hefur verið skólaprestur og æskulýðsfulltrúi KFUM
& K og Sigríður Rún Tryggvadóttir
guðfræðingur í Reykjavík. Umsóknarfrestur rann út 5. júní sl. Prestur
mun starfa við hlið sóknarprests,
Guðmundar Karls Brynjarssonar,
en sóknarbörnum í Lindasókn
hefur fjölgað gríðarlega á síðustu
árum vegna mikillar uppbyggingar í Kóra- og Vatnsendahverfi í
Kópavogi. Valnefnd sem í sitja
sóknarnefnd og varamenn, alls 9
manns, ásamt prófastinum Gísla
Jónassyni mun væntanlega taka
afstöðu til umsóknanna í næstu
viku og ráða nýjan prest í Lindasókn. Í Valnefnd sitja Arnór Pálsson, Þorvaldur Ólafsson, Ragna
Guðmundsdóttir, María Lárusdóttir, Hafþór Freyr Sigmundsson,
Marteinn Steinar Jónsson, Ástríður Jónsdóttir, Margrét Kjartansdóttir og Tómas Torfason.

Ferðastyrkir frá ÍTK
Sérstyrkir Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs voru
nýlega samþykktir. Meðal þeirra sem fengu styrk eru nokkrar
deildir Breiðabliks. Karatedeild
fær styrki vegna æfingabúða í Noregi í júní ´08, vegna Scandinavian
Open í janúar ´08, vegna sænska
katabikarmótsins í mars ´08, knattspyrnudeild vegna keppnisferðar

3. flokks karla til Portúgal sumarið ‘08, vegna keppnisferðar 4.fl.
kvenna til Árósa júlí ´08, vegna
keppnisferðar 4.fl. karla til Hjörning í júlí ´08 og vegna ferðar meistaraflokks karla í æfingarbúðir á
Spáni í mars/apríl ‘08.

Ljósmyndakeppni
á vegum SAMANhópsins
SAMAN hópurinn stendur fyrir
ljósmyndasamkeppni til 8. ágúst
og eru vegleg verðlaun verða í
boði. Kópavogsbær styrkir starfsemi SAMAN hópsins með virkum fulltrúa í hópnum auk þess
sem bærinn leggur til fjármagn til
styrktar starfi SAMAN hópsins. Til
að taka þá í ljósmyndasamkeppni
SAMAN hópsins þarf að senda
honum tölvupóst á saman@samanhopurinn.is með upplýsingum
um nafn, heimilisfang, netfang,
símanúmer, hverjir séu á myndinni sem lögð er fram í samkeppninni, hver tók hana og hver sé yfirskrift hennar. Um áramótin 19992000 tók hópur fólks sig saman
og stóð að hvatningarátaki undir
yfirskriftinni ,,Fjölskyldan saman
á tímamótum”. Átakið fólst meðal
annars í því að póstkortum var
dreift inn á heimili landsmanna,
auglýsingar birtust í ýmsum fjölmiðlum og greinar voru ritaðar í
dagblöð. Átakið var endurtekið
ári síðar. Í kjölfar þess ákvað hópurinn að vinna saman að forvörnum í tengslum við atburði þar
sem líklegt er að aukning verði
á neyslu vímuefna meðal ungmenna. Dæmi um slíka atburði
eru samræmd próf, 17. júní, verslunarmannahelgi og áramót.

Starfsemi skólagarðanna hafin
Starfsemi skólagarða Kópavogs sumarið 2008 hófst 2. júní
sl. Fyrstu vikuna settu krakkarnir
niður grænmeti. Garðarnir eru á
Kópavogstúni neðan Sunnuhlíðar, í Fossvogsdal við Víðigrund,
í Kópavogsdal hjá endurvinnslustöð 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
og göngu- og hjólreiðatúra um
nágrennið. Skólagarðarnir eru þó
hvorki leikjanámskeið né gæsluvellir fyrir börn.

Fjársjóðsleit í
Guðmundarlundi
Það er ýmislegt gert fyrir börnin á leikskólunum. Í gær, miðvikudag, var Landnemahátíð Fífusala
og Rjúpnahæðar sem hófst með
því að komið var í Guðmundarlund og vinadeildir sameinuðust.
Gengið var í skrúðgöngu inn í
Guðmundarlund að fundarstað
þar sem sungin var landnemasöngur og ,,landeigandi” kynntur.
Meðal dagskráratriða má nefna
landnám, fjársjóðsleit og skoðað í
fjársjóðskisturnar áður en safnast
var saman við eldstæði og síðan
haldið heim með rútu.
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GLÆSILEG
SUNDLAUG!
Hin nýuppgerða Sundlaug Kópavogs er öll hin glæsilegasta og leitun að öðru
eins. Hún er búin nýjustu tækni og öryggiskerﬁð er það besta sem völ er á.
Í Sundlaug Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga sem aldna: Frábærar
úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar, þægileg vaðlaug, spennandi
rennibrautir og hvers kyns önnur aðstaða til góðrar hreyﬁngar, slökunar og
skemmtunar.
Er hægt að hugsa sér það dásamlegra?

KOMDU Í SUND!
SUNDLAUG KÓPAVOGS
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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,,Mikilvægasta verkefnið er
stefnumótun fyrir félagið”
-segir Orri Hlöðversson nýr formaður Breiðabliks
Aðalfundur Breiðabliks var
haldinn 19.maí s.l. þar sem farið
var yfir síðasta starfsár og félagar voru heiðraðir. Silfurblikar
voru útnefndir þau Helga Eyfeld,
Hannes Strange, Kristjana Jóna
Þorláksdóttir og Úlfhildur Haraldsdóttir. Félagsmálabikarinn
hlaut Einar Ingvarsson, frjálsíþróttadeildin hlaut Deildarbikarinn, Magnús Már Ólafsson sundþjálfari þálfarabikarinn og Arnar
Grétarsson hlaut afreksbikarinn.
Á fundinum fór fram stjórnarkjör, og þar sem Sigurrós Þorgrímsdóttir gaf ekki kost á sér til
áframhaldandi formennsku var
kosinn nýr formaður félagsins,
Orri Hlöðversson.
Nýr formaður var spurður
að því hvað hefði valdið því að
hann hafi tekið við þessu starfi
hjá Breiðabliki

Ég var í yngri flokkunum í Fram
en það var mun þægilegra að
taka strætó þangað en í vesturbæ
Kópavogs, þangað gekk enginn
strætó beint. Við vorum nokkuð
margir Kópavogsstrákar í Fram á
þessum árum. Þegar ég kom upp
í 2. flokk spilaði ég eitt ár með ÍK
en fór svo í Fylki í Árbænum sem
þá var í gömlu 2. deildinni og var
þar nánast allan minn meistaraflokksferil. Ég mat það þannig á
þessum tíma að ég væri ekki nógu
góður til að fara í Breiðablik! Þar
voru þá strákar eins og Siggi Grétars og fleiri.
Í Fylki átti ég mjög góð ár og
var í fyrsta liði Fylkis sem fór upp
í 1. deild en árið 1989 kem ég eitt
ár í Blikana en það ár fer ekki í
sögubækurnar sem eitt besta ár
Breiðabliks, vorum þá um miðja
2. deildina.”

,,Ég brást bara við þegar til
mín var leitað af nokkrum valinkunnum mönnum í félaginu en
formaður gaf ekki kost á sér til
endurkjörs. Ég tók mér langan
umhnugsunarfrest, ræddi við
fjölskylduna en mér fannst þetta
bæði spennandi og krefjandi verkefni og sagði því já. Ég tel að hjá
mér hafi þeir verið að sækja eftir
ákveðinni reynslu í knattspyrnuhreyfingunni og ég hef verið bæjarstjóri í Hveragerði. Ég geri ráð
fyrir að ástæða þess að til mín
var leitað að ég hef ákveðinn bakgrunn og tengingu í félaginu og
íþróttahreyfingunni. Ég er gamall
fótboltamaður og þess vegna hef
ég mest fylgst með fótboltanum
en þó ekki mikið síðustu 10 ár
vegna þess að ég hef ekki búið
mikið á svæðinu á þeim tíma.
Ég er alinn upp í Breiðabliki og
spilaði með félaginu í yngstu flokkunum en bjó austast í Kópavoginum, í Hjallabrekkunni, og á þeim
tíma var fyrst og fremst verið á
Vallargerðisvellinum. Við strákarnir sem bjuggu í austurbænum vorum því á nokkrum vergangi, langt
og erfitt að komast á Vallagerðisvöllinn svo við margir strákarnir
enduðum í öðrum félögum áður
en ÍK var stofnað.

Vill vera sýnilegur
formaður
- Það er stundum sagt að nýir
vendir sópi best. Ertu með einhverjar hugmyndir um að ,,taka til” í
Breiðabliki á næstunni?
,,Ég kem ekki inn í stjórn með
einhverja vendi á lofti, það sem
ég hef séð bendir til að félaginu
hafi verið vel stjórnað og raunar
til fyrirmyndar á flestum sviðum.
En auðvitað er reksturinn erfiður
og allt í járnum enda miðast reksturinn ekki við að skila einhverjum
heilmiklum hagnaði. En miðað við
það sem ég hef séð annars staðar
held ég að Breiðablik sé í góðum
málum í dag. En auðvitað koma
nýjar áherslur og ég ætla auðvitað að setja mark mitt á félagið og
vera mjög sjáanlegur formaður.
Ég ætla að vera þarna til þess að
koma að gagni en þarna er gott
starfslið sem gaman verður að
starfa með. Það verður áfram
hlúð að fjárhagslega traustum
rekstri og grasrótinni.
Mikilvægasta verkefnið nú er
ákveðinn stefnumótun fyrir félagið og undir þeim hatti koma auðvitað allar þessar pælingar sem
hafa verið hér að undanförnu,
eins og nýju hverfin, íþróttagrein-

Orri Hlöðversson, formaður Breiðabliks.

arnir, skilin milli afreksíþrótta og
almenningsíþrótta, samkskiptin
við bæjaryfirvöld og samskiptin
við skólana, en hlutverk félagsins
í uppeldis- og æskulýðsmálum
er heilmikið í bæjarfélaginu. Samvinnan og samkeppnin við samkeppnisaðilan er líka verkefni sem
alltaf þurfi að gæta að. Breiðablik
þarf kannski að skilgreina sig betur, þetta er gríðarlega stórt félag
en fjöldi þátttakenda stundar
íþróttir á vegum félagsins og því
þurfa allir grunnþættir að vera í
góðu lagi.”

Umhugsunarefni af
hverju ekki titilar í
meistaraflokki
,,Það er umhusunarefni af hverju félag eins og Breiðablik sem
státar af Íslandsmeistaratitilum í
knattspyrnu í yngri flokkum skuli
ekki hafa unnið til neinna tiltla í
meistaraflokki karla, skuli hafa átt
jafn erfitt í meistaraflokki og raun
ber vitni þrátt fyrir allan þann

Rótarýfélagar í söguskoðun
á morgungöngu
Félagar í Rótaýklúbbnum
Borgum í Kópavogi tóku daginn óvenju snemma fundardag
í lok maí sl., þar sem mæting
var kl. 07:00 í stað kl. 07:45. Í
blíðskaparveðri var lagt af stað
frá fundarstaðnum í Skátaheimilinu í menningar- og fræðslugöngu um hluta Kópavogsdalsins undir leiðsögn Friðriks Baldurssonar garðyrkjustjóra Kópavogsbæjar.
Félagar fengu m.a. upplýsingar um trjáreitina sem tengjast
gömlu sumarhúsabyggðinni í
dalnum og hlíðinni, eldri staðarnöfn og kynningu á ýmsum framkvæmdaþáttum.
M.a. var fræðst um hörmulegt slys sem varð 1. mars 1874
í Kópavogslæknum sem var í þá
tíð vatnsmeiri og óbrúað vatnsfall. Í slysinu drukknuðu tvö
systkini en eitt komst af við illan
leik. Séra Matthías Jochumsson
orti í tilefni af þessu kvæðabálkinn Börnin frá Hvammkoti en

Formaðurinn í 5. flokki Breiðabliks. er lengst til vinstri í fremri röð.
Aftan við sendur Guðni Stefánsson form. félagsins.

stuðning sem meistaraflokkurinn
hefur fengið gegnum tíðina. Stundum hefur þetta hreinlega hangið
á horriminni. Þar eru konurnar
langt á undan körlunum. Auðvitað
elur maður þá von í brjósti að einhver titill verði í höfn í sumar, en
klúbbar með gríðarlega hefð eru
að venju taldir líklegastir. Í fyrra
vorum við ekki svo langt frá því
að komast í úrslit í bikarnum.”

Hópurinn hlustar á fræðsluerindi garðyrkjustjóra Kópavogsbæjar.

Orri segir að eitt af stóru málunum í dag sé Kórinn og samskipti
og skipting HK og Breiðabliks á
tímum þar. Þar séu mismunandi
sjónarmið á lofti, og Blikar þurfi
að ákveða hvort þeir vilji vera þar
í nánustu framtíð, og meta t.d.
hvaða áhrif það hafi hvað varðar samvinnuna við bæjaryfirvöld
og önnur íþróttafélög í Kópavogi.
Orri segir að honum finnst samstarf Breiðabliks og HK hafi verið
fullstirt síðustu ár, og á því þurfi
auðvitað að verða breyting. Hin
harða samkeppni félaganna sé
jafnvel að skemma fyrir samstarfið gagnvart Kópavogsbæ. Það sé
ekki eðlilegt að stilla bænum alltaf
upp við vegg í ágreiningingsmálum sem félögin ættu jafnvel að
leysa sín á milli. Það hafi komið
berlega í ljós þegar áhorfendastúkan við Kópavogsvöll var byggð.
Hagsmunir félaganna gagnvart
Kópavogsbæ séu að mestu sameiginlegir.

hann var á þessum tíma ritstjóri
Þjóðólfs. Hér að neðan fylgja
tvær ljóðlínur:

- Hvað finnst þér um þær hugmyndir að stofna Íþróttabandalag
Kópavogs?

Dauðinn er lækur, en lífið er strá,
skjálfandi starir það straumfallið á.

,,Ég hef ekki kynnt mér þær hugmyndir ítarlega en vegna stærðar
bæjarfélagsins kann þetta að vera
ein leið. Íþróttahreyfingin í heild
þarf að takast á víð þá stefnumótun en það eru starfandi mörg
íþróttafélög í Kópavogi. Mér sýnist að það sé áhugi á því að breiða
félögin út sem ,,regnhlíf”, að þau
starfi á nokkrum stöðum í bænum og nýti þar af leiðandi þá þekkingu, krafta, miðstjórn, sögu og
hefð sem best. Það hefur gengið
misjafnlega að stofna ný félög í
nýjum hverfum, það tók t.d. Fylki
30 ár að komast á legg.”
- Á sumrin hafa fyrst og fremst
tvær deildir verið starfandi hjá
Breiðabliki, fótboltinn og frjálsar
íþróttir. Hafa frjálsu íþróttirnar verið að líða fyrir þá athygli sem fótboltinn er að fá?
,,Fótboltinn hefur tilfinningu til
að ,,dóminera”, fjölmiðlar veita
þeirri íþrótt meiri athygli og fleiri
koma til að horfa á fótboltann.
Einstaklingsíþróttir hafa átt undir
högg að sækja hérlendis og það
er að mörgu leiti léttara að halda
uppi flokkastarfi en einstaklingsíþróttastarfi. En það er gott starf
í frjálsíþróttadeildinni og hún er
að verða ein sú öflugasta hérlendis, gæti orðið næsta stórveldið í
frjálsum. Vegur sunddeildar hefur
einnig farið mjög vaxandi. En allar
deildir Breiðabliks þurfa á stuðningi hverrar annarar að halda,”
segir Orri Hlöðversson, formaður
Breiðabliks.
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Kristján Ragnarsson

Dúkalagningameistarinn ehf
Guðmundur Jónsson
821 3400
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6

Kópavogsblaðið

JÚNÍ 2008

Bryggjudagur tókst vel
Fjölskylduskemmtunin
Bryggjudagur var haldin í þriðja
sinn laugardaginn 31. maí sl. á
Bakkabraut. Boðið var upp á fjölbreytni í mat og listum, öllum að
kostnaðarlausu. Bryggjudagur er
haldinn daginn fyrir sjómannadag frá kl. 13.00 til 17.00.
Íbúar við Bakkabraut stofnuðu
hverfisfélagið Bryggjuhús sem
skipuleggur hátíðina en hún er
haldin með stuðningi Kópavogs-

bæjar og fleiri aðila.
„Fyrsta árið gerðum við þetta
algjörlega á okkar kostnað, annar árið fengum við smá styrk frá
bænum og hjálp frá hafnarmálastjórn og nú í þriðja sinn fengum
við aðeins meiri styrk þannig að
hátíðin hefur eflst með hverju ári
og við höfum verið beðin um að
halda þessu áfram, bæði af bænum og hafnarmálastjórn,” segir
Mireya Samper

Meðal dagskráratriða má nefna
siglingar, Íslandsmót í Pétanque,
Krúser bílaklúbburinn setti svip
sinn á hátíðina með gömlum bílum, þarna var tónlistarkaffihús
þar sem sjómannalögin ómuðu,
boðið upp á sjómannasúpu, hrefnu shasimi, indverskan matarbita, osta og asískt góðgæti. Gestir voru allmargir og fóru ánægðir
heim. Vonandi er komin hefð á
Bryggjudaga í Kópavogi.

Við verðlaunaafhendinguna. F.v. Tómas Jónsson sérkennslufulltrúi,
Birgir Svan Símonarson deildarstjóri og Andrés Pétursson formaður
skólaefndar Kópavogs.

Gott og skapandi
starf í Hvammshúsi
Skólanefnd Kópavogs afhenti
Hvammshúsi í Kópavogsdal
Hvatningarverðlaunin árið 2008
fyrir gott og skapandi skólastarf
undanfarinn áratug.Verðlaunin
voru afhent á fræðsluskrifstofu
Kópavogs fimmtudaginn 5. júní.
Birgir Svan Símonarson, deildarstjóri Hvammshúss, tók við þeim
úr hendi Andrésar Péturssonar,
formanns skólanefndar, og Tómasar Jónssonar, sérkennslufulltrúa.
Með jöfnum áherslum á verklega
og bóklega þætti skólastarfs þykir
kennurum Hvammshúss hafa tekist að virkja námsáhuga nemenda
sinna. Einnig hefur markvisst verið unnið að því að styrkja félagsfærni nemendanna með hvers
kyns vettvangsferðum og námsferðalögum. Með þessu móti hefur kennurum Hvammshúss tekist
að þróa eftirsóknarvert námsumhverfi fyrir nemendur sína að mati
skólanefndar Kópavogsbæjar.
Undanfarin 10 ár hafa Hvammshús tekið á móti nemendum 9. 10. bekkjar sem grunnskólar Kópavogs hafa átt í erfiðleikum með að
sinna þrátt fyrir öflugan stuðning
í skóla. Við skólann er 2,5 stöður

og til rekstursins hefur verið varið um 12 milljónum króna árlega.
Áhersla hefur verið lögð á að
bæta líðan nemenda, styrkja sjálfsmynd þeirra og félagsfærni, ásamt
því að breyta viðhorfi þeirra til
náms og skólagöngu. Vinnubrögð
hafa verið frábrugðin því sem gerist í almenna skólakerfinu en m.a.
hefur verið reynt að auka ábyrgð
nemenda á eigin námi með áætlun sem sem nemendur gera sjálfir. Áhersla á verklegt nám hefur
verið mikil og vettvangsheimsóknir á vinnustaði, skóla og ýmsar
stofnanir verið stór þáttur í starfseminni.

Strákarnir létu sig ekki muna um það að hjóla fram af palli í höfnina í svokallaðri “hjólsprellkeppni”.
En skelfing var það kalt bað!

Hvaða nemendur eru í Hvammshúsi?
* Áhugalitlir um skólastarfið
* Sýna hegðun sem skólarnir
geta ekki þolað
* Eru ögrandi í framkomu
* Farnir að leiðast út í afbrot og
gera tilraunir með vín og vímuefni
* Skólagangan hefur einkennst
af vonbrigðum og uppgjöf, og
fleiri atriði mætti tiltaka.
Birgir Svan Símonarson, deildarstjóri, segir að frá upphafi
hafi útskrifast 70 nemendur frá
Hvammshúsi, eða 6 - 7 á ári. Birgir Svan segir að á hinum Norðurlöndunum séu reknir svokallaðir
valkostaskólar sem séu sambærilegir við Hvammshús.
“Það eru margar ástæður fyrir
því að krakkar koma í Hvammshús. Þær geta t.d. verið líkamlegar, athyglisbrestur, ofsóknir eða
skert greind, og stundum fleiri en
eitt atriði. Við reynum að beina
þessum nemendum t.d. í iðnnám
eftir að þeir fara frá okkur og ég
veit að fjöldi þeirra er að gera það
gott í þjóðfélaginu í dag,” segir
Birgir Svan Símonarson.

Mireya Samper, skipuleggjandi hátíðarinnar.

borgarblod.is

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Að sjálfsögðu var boðið upp á hrátt hrefnukjöt sem fór vel í gestina.
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Framkvæmdir hafnar við Loksins, loksins
íþróttahús í Fagralundi hjúkrunarheimili
Framkvæmdir eru hafnar við
byggingu íþróttahúss og félagsaðstöðu HK í Fagralundi í Fossvogs dal. Gunn ar I. Birg is son,
bæjarstjóri Kópavogs, tók fyrstu
skóflustunguna að íþróttamannvirkinu og pantaði við það tækifæri Íslandsmeistaratitla í samræmi við aðstöðuna.
Bygg ing ar svæð ið hef ur verið vand lega girt af til að tryggja ör yggi barna og ungmenna
en stefnt er að því að ljúka framkvæmdum síðsumars 2009. Eykt
ehf. skilaði hagstæðasta tilboðinu í byggingu íþróttahússins og
stækkun og endurbætur á félagsaðstöðu HK og fól bæjarráð fyrirtækinu verkið. Tilboð Eyktar ehf.
hljóðaði upp á kr. 488.253.993.
Íþrótta hús ið nýt ist hand knattleiks- og blakfólki HK og verður
með löglegum handboltavelli sem
ætlaður er yngri flokkunum. Húsið nýtist auk þess Snælandsskóla
fyrir íþróttakennslu og kemur í
stað lítils íþróttasalar sem er sambyggður skólanum. Félagsaðstaða
HK stækkar verulega en byggt
verður við hús sem tekið var í
notkun í Fagralundi fyrir þremur
árum. Þar verður meðal annars
rúmlega 250 fermetra veitingasalur á efri hæð og þaðan verður
hægt að fylgjast með æfingum
og keppni í íþróttahúsinu. Búningsklefum fjölgar úr sex í níu og
aðkoma verður bætt með torgi og
fjölgun bílastæða.

Á fundi bæjar ráðs Kópavogs
29. maí sl. var lagt fram frá
félags- og tryggingamálaráðuneyti, afrit af bréfi til fjár málaráðuneytis, dags. 20/5, vegna
beiðni um heimild til útboðs
á byggingu hjúkr unarheimilis við Boðaþing í Kópavogi.
Bæjar ráð fagnaði þessu bréfi
sem beðið hefur verið eftir í
mörg ár.
Fé lags- og trygg inga ráðuneytið hefur sent fjármálaráðuneytinu bréf en efni þess er
beiðni um heimild til útboðs
á byggingu hjúkrunarheimilis
við Boðaþing í Kópavogi. Í bréfinu segir m.a.: ,,Fjármálaráðuneytið veitti með bréfi dags.
26. febrúar 2008 heimild fyrir
áætlanagerð varðandi byggingu
44 rýma hjúkrunarheimilis við
Boðaþing í Kópavogi. Hönnun
hússins og gerð útboðsgagna
er nú lokið og liggja fullunnin
gögn vegna þessa verks hjá
Fram kvæmda sýslu rík is ins.
Væntanleg nýbygging gerir ráð
fyrir tveimur 22 rýma einingum
á tveimur hæðum hvor, samtals

Bæjarstjóri, Gunnar I. Birgisson, tekur fyrstu skóflustunguna að viðstöddum ungum HK-ingum.

44 hjúkrunarrými að grunnfleti
2.996,8 m2.
Núverandi áætlun gerir ráð
fyrir 938,6 milljón króna kostnaði við bygginguna og verður
kostn að ur inn fjár magn að ur
með 15% greiðslu frá Kópavogsbæ og 85% greiðslu frá rikinu.
Hlut ur rík is ins mun skipt ast
þannig að Framkvæmdasjóður
aldraðra mun greiða 40% en
45% verða greidd af sérstöku
1.300 milljón króna framlagi til
fækkunar á biðlistum eftir hjúkrun ar rým um sem samið var
um milli ríkisins og Landssambands eldri borgara.
Á fjárlögum 2008 eru 350 milljónir króna til að mæta hluta
kostnaðar við verkið og þegar
hefur Framkvæmdasjóður aldraðra veitt 262 milljónum króna
til verksins. Félags- og tryggingaráðuneytið óskar hér með
eftir heimild til útboðs á þessu
verki miðað við ofangreindar
forsendur.”
Verk ið verð ur boð ið út á
næstunni.

borgarblod.is

Vantar þig íbúð?
Helst nýja á hagstæðu verði?
Ert þú að hugsa um góða staðsetningu?
Verð frá 36,0 milljónum fyrir 119,5 m2 íbúð
auk sér stæðis í lokuðu bílageymsluhúsi.
Örfáar íbúðir óseldar!

KÓPAVOGSTÚN
Nánari upplýsingar hjá Kjöreign fasteignasölu, sími 533 4040.

Söluaðili er Fasteignasalan Kjöreign •

Ármúla 21 •

www.kjoreign.is

www.ksverktakar.is

Dan V. S. Wiium hdl, og löggildur fasteignasali •

Sími 533 4040
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AF HÁLSINUM

Stefán Hilmarsson
heiðurslistamaður Kópavogs

Hver? Hvar? Hvenær?
Engin mynd birtist í maíblaði
Kópavogsblaðsins en á myndinni
í aprílblaðinu eru á miðri mynd
Kjartan J. Jóhannsson læknir og
kona hans Jóna B. Ingvarsdóttir,
en Kjartan var héraðslæknir í
Kópavogi 1963-1977, þau bjuggu
á Þinghólsbraut 27.
Lengst til vinstri á myndinni er
Guttormur Sigurbjörnsson bæjarfulltrúi og að baki hjónunum er
Axel Jónsson alþingismaður og
bæjarfulltrúi. Við hvaða tækifæri
myndin er tekin er ekki ljóst, en
einn þeirra sem upplýsti um fólkið á myndinni benti á að ofarlega
á vegg í bakgrunni væru myndir

af liljum (Fleur-de-lys) þ.e. franskar liljur eða skátaliljur. Kannski
það kveiki á einhverjum hugmyndum um tilefni og stund.
Myndin sem birtist nú er af
basarkonum í Kópavogi og hún er
tekin af Ólafi Jónssyni loftsiglingafræðingi. Hvað heita konurnar,
hvenær er myndin tekin, og hvar?
Vinsamlega komið öllum upplýsingum sem þið búið yfir til
Hrafns Sveinbjarnarsonar héraðsskjalavarðar á Héraðsskjalasafni Kópavogs í síma 544-4710
eða með tölvupósti á netfangið
hrafns@kopavogur.is

Stefán Hilmarsson söngvari
var kjörinn heiðurslistamaður
Kópavogsbæjar fyrir árið 2008.
Listamaðurinn sem hlýtur þá
viðurkenningu að vera tilnefndur heiðurslistamaður Kópavogs
þarf að mati lista- og menningarráðs Kópavogs að hafa lagt
fram eitthvað sem hefur listrænt
gildi fyrir sem flesta. Leitað er
að einstaklingum sem hafa sýnt
frumkvæði og metnað í list sinni
og er Stefán Hilmarsson verðugur heiðurslistamaður Kópavogs
árið 2008.
Stefán Hilmarsson er fæddur
og uppalinn Reykvíkingur en
flutti í Kópavog árið 1997 og hefur búið í bænum síðan ásamt eiginkonu sinni Önnu Björk Birgisdóttur og tveimur sonum. Hann
lét fyrst verulega að sér kveða á
tónlistarsviðinu um tvítugt árið
1986 og hefur síðan verið með
allra afkastamestu og vinsælustu
tónlistarmönnum landsins, bæði
sem flytjandi og höfundur texta
og laga. Stefán Hilmarsson fagnar
um þessar mundir ásamt félögum
sínum 20 ára starfsafmæli hljómsveitarinnar Sálin hans Jóns míns.
Heiðurslistamaður Kópavogs
var fyrst kjörinn árið 1994. Í þeirra hópi eru t.d. Kristinn Sigmundsson, Erna Ómarsdóttir, Jónas Ingimundarson og Baltasar Samper.

Stefán Hilmarsson, heiðurslistamaður Kópavogs 2008 ásamt
Sigurrósu Þorgrímsdóttur formanni lista- og menningarráðs og
Gunnari I. Birgissyni bæjarstjóra.

Styrkir hafa verið veittir listamönnum í Kópavogi frá árinu
1985. Að þessu sinni samþykkti
lista- og menningarráð að veita
tveimur listamönnum starfsstyrk
úr lista- og menningarsjóði að
fjárhæð 300 þúsund krónur hvor,
þeim Kjartani Sigurjónssyni organista og Þóru G. Gunnarsdóttur
myndlistarmanni. Jafnframt hlutu
þrír framúrskarandi listnemar í
Kópavogi viðurkenningu og styrk

að upphæð 150 þúsund krónur
hver. Þeir eru Arna Óttarsdóttir
fyrir myndlist, Eva María Árnadóttir fyrir fatahönnun og Joaquin
Páll Palomares fyrir fiðluleik. Við
afhendingu viðurkenningarinnar
til heiðurlistamannsins fluttu Joaquin Páll Palomares og Jónas Ingimundarson tónlistaratriði sem og
Stefán Hilmarsson, nýkjörinn heiðurslistamaður bæjarins.

Fjölbreytt tónleikahald
í Salnum í júní
Fjölbreytt dagskrá hefur verið
í Salnum í þessum mánuði og í
kvöld eru það Eivör og Ragga
sem koma fram ásamt Kjartani
Valdimarssyni og Pétri Grétarssyni með þjóðlega tónlist, frumsamda, gamla og nýja.
Fimmtudaginn 19. júní eru það
tveir rafmagnaðir frá Lettlandi, en
raffiðlarinn Raimonds Ozols og
hljómborðsleikarinn Raimonds
Macats halda magnaða djass-rokk
tónleika í tilefni af því að á þessu
ári eru liðin 90 ár frá stofnun Lettneska lýðveldisins.

HÁTÍÐ NORRÆNNA
HORNLEIKARA NORDHORNFEST 2008

Dagana 18. - 22. júní er hátíð
norrænna hornleikara, Nordhornfest 2008, sem nú er í fyrsta sinn
haldin á Íslandi. Þetta eru tvennir tónleikar sem fram fara fram í
Salnum, Tónlistarhúsi Kópavogs.
Nánari upplýsingar um dagskrá
hátíðarinnar og einleikara tónleikanna er að finna á vefsíðunni
www.nordhornfest2008.com Opnunartónleikar hátíðarinnar eru kll.
20.00 18. júní en þar kemur fram
Kammersveit Reykjavíkur ásamt
gestum en auk Kammersveitarinnar koma fram nokkrir af okkar frábæru íslensku hornleikurum og
þrír af fremstu hornleikurum Norðurlanda: Esa Tapani, Annamia Larsson og David M.A.P. Palmquist.
Stjórnandi er Petri Sakari.Laugardaginn 21. júní kl. 16.00 eru svo
Gala-tónleikar í Salnum, lokatón-

leikar á HÁTÍÐ NORRÆNNA HORNLEIKARA sem eru í þremur hlutum. Í fyrsta hluta koma fram tvær
heilar sinfónískar horndeildir og
gestir þeirra og verða tveir heimsfrumflutningar í boði. Fyrst leika
hornleikarar úr Sinfóníuhljómsveit
Íslands tónlist eftir Mendelssohn,
Benedikt Hermann Hermannsson
og Christer Danielsson. Verk Benedikts Áfram var samið sérstaklega
fyrir hátíðina og verður frumflutt
hér. Í Konsertant Svit eftir sænska
tónskáldið Danielsson spilar Tim
Buzbee túbuleikari SÍ einleik. Síðasta atriði fyrir fyrsta hlé verður
annar frumflutningur: Lacrimæ eftir hið virta þýska tónskáld Volker
David Kirchner. Horndeild Útvarpshljómsveitarinnar í Frankfurt býður upp á þennan flutning ásamt
hörpuleikara Sinfóníuhljómsveitar
Íslands Katie Buckley. Annar hluti
tónleikanna verður í mun léttari
dúr. Hér koma fram hinar vinsælu
sveitir Brak og Brestur úr Mosfellssveitinni og Wonderbrass stúlkurnar hennar Bjarkar Guðmundsdóttur. Síðast en ekki síst koma saman
stórsveitir heimamanna og gesta
og leika nokkur verk fyrir fjölda
horna og hátíðinni lýkur á glæsilegum nótum með flutningi úrvalssveitarinnar á vinsælli tónlist eftir
Gabrieli, Beethoven og fleiri.
Fimmtudaginn 26. júní kl. 20.00
leikur Erato píanótríóið í Salnum
en það verður þá á tónleikaferð
um landið. Erato píanótríóið, skipað breska píanóleikaranum John
Paul Ekins, rússneska fiðluleikaranum Ilya Movchan og þýska

sellóleikaranum Juliu Morneweg
leikur Píanótríó í D-dúr op. 70 nr.
1, “Ghost” eftir Ludwig van Beethoven, Tríó Elegiaque í g-moll op.
posth eftir Sergej Rachmaninov,
Tree-yO! eftir Avner Dorman og
Píanótríó í e-moll “Dumky” eftir
Antonin Dvorák.

Tónlistarhátíð unga fólksins á Borgarholtinu
Salurinn er lokaður vegna sumarleyfa í júlímánuði. Starfsemi Salarins hefst á ný að loknu sumarleyfi
þriðjudaginn 5. ágúst þegar Tónlistarhátíð unga fólksins verður haldin
í fyrsta sinn hér á landi dagana 5.
- 17. ágúst á Borgarholtinu í Kópavogi. Markmiðið með hátíðinni er
að skapa vettvang þar sem tónlistarnemendur á hinum ýmsu stigum
náms geta komið saman og lært af
frábærum listamönnum. Tímasetning námskeiðsins er engin tilviljun.
Þessum tveimur síðustu sumarleyfisvikum er ætlað að verða nemendum sem vítamínsprauta í byrjun
skólaárs og gefa þeim tækifæri til
að vinna hérlendis með framúrskarandi tónlistarfólki. Hátíðin er
þríþætt: námskeiðshald, tónleikaröð nemenda og tónleikaröð leiðbeinenda í Salnum. Hátíðin verður
haldin á menningarreit Kópavogs
þar sem Salurinn,Tónlistarskólinn,
Ungmennahúsið, Gerðarsafn, Bókasafn Kópavogs og Kópavogskirkja
standa. Í boði verða námskeið fyrir nemendur sem lokið hafa grunnprófi, miðprófi, framhaldsprófi og
þá sem eru í háskólnámi.
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Gaf út geisladisk
til styrktar Félagi
einstakra barna

Björn Thoroddsen var meðal þeirra jazzspilara sem komu fram, ásamt Andreu Gylfadóttur og Jóni Rafnssyni.

Fyrsta jazz- og blueshátíð
Kópavogs tókst frábærlega
Menningarlífið í Kópavogsbæ
hefur löngum verið blómlegt.
Enn ein skrautfjöðurinn í þann
hatt bættist við um síðustu helgi
þegar fyrstu jazz -og blueshátíðinni var hleypt af stokkunum.
Ráðgert er að gera hana að árlegum viðburði í bæjarlífinu.
Hátíðin var sett 6. júní sl. þegar kunnir tónlistarmenn heimsóttu eldri borgara meðal annars
í Sunnuhlíð og léku léttan jazz.
Um kvöldið var boðið til mikillar
bluesveislu í Salnum. Þar komu
fram helstu bluesmenn landsins;
Bluesband KK með gítarhetjuna
Björgvin Gíslason innanborðs.

Sérstakir gestir voru bluesgítarleikarinn og söngvarinn góðkunni
Magnús Eiríksson, fyrsti heiðursfélagi blues-félagsins og hinn þekkti
blues-kóngur Halldór Bragason.
Á laugardeginum var um miðjan
daginn litlir og ljúfir tónlistarviðburðir á völdum stöðum í Kópavogi. Þrjú jazztríó léku þar listir
sínar, Tríó Björns Thoroddsen
með Andreu Gylfadóttur, Tríó Sigurðar Flosasonar og Tríó Andrésar Þórs Gunnlaugssonar.
Einkar áhugaverðir jazztónleikar voru í Salnum á laugardagskvöldið en þar fékk jazzband undir stjórn Björns Thoroddsen Kópa-

vogsbúa og listræns stjórnanda
Jazz-og blueshátíðarinnar, til liðs
við sig þrjá af snjöllustu söngvurum landsins, þau Andreu Gylfadóttur, Björgvin Halldórsson og
Stefán Hilmarsson, og sungu þau
nokkrar skemmtilegar söngperlur
í jazzútsetningum. Það var áhugavert að hlusta á þessa söngvara
fást við jazzformið.
Á sunnudeginum fengu börnin
í Kópavogi að kynnast sveiflunni
því þá lauk hátíðinni með hljómleikum fyrir yngstu kynslóðina.
Kópavogsbær var því um síðustu
helgi sannkallaður jazz- og bluesbær.

Matthías V. Baldursson saxafónleikari er kennari og aðstoðarskólastjóri við Tónlistarskólann
Tónsali í Bæjarlind í Kópavogi
auk þess að vera sasafónkennari
í Skólahljómsveit Kópavogs. Við
skólann störfuðu 12 kennarar, þó
ekki allir í fullu starfi. Matthías
gaf nýlega út sinn fyrsta geisladisk og rann allur ágóði af sölunni til styrktar Félagi einstakra
barna. Hann kostar litlar 1.500
krónur. Tengsl Matthíasar við
Félag einstakra barna eru þau
að hann á 3 ára son sem er með
mjög sjaldgæfan en alvarlegan
sjúkdóm sem fyrst og fremst lýsir
sér í endanlausum niðurgangi. Á
geisladisknum er eingöngu tónlist eftir Matthías.
Matthías byrjaði sitt tónlistanám með því að læra á klarinett
en snéri sér svo að saxafóninum.
Hann hefur spilað með Skólahljómsveit Kópavogs frá 1999 á saxafón
og klarinett og einnig spilað með
Snigabandinu og útsett brass fyrir
þá auk útsetningar fyrir 200 þúsund naglbíta.
Í tónlistarskólanum Tónsölum,
sem er rythmiskur tónlistarskóli,
kostaði önnin á síðara vetri 39 þúsund krónur en um síðustu áramót
voru um 170 nemendur við skólann, frá 8 til 18 ára aldurs. Reiknað
er með um 50 nýjum nemendur á
haustönn. Þar er kennt popp, rokk,
jazz og dægurlagatónlist svo eitthvað sé nefnt, nemendum kennt
að lesa nótur. Í haust er fyrirhugað
að hefja söngkennslu við Tónsali.

Marrhías V. Baldursson saxafónleikari þenur hljóðfærið af tærri
snilld.

Matthías Baldursson segir að
auðvitað sémisjafnlega dýrt að
læra hljóðfæri því kaupa þurfi þau í
mörgum tilfellum. Það sé þó kannski ekki eins dýrt og margan grunar,
rafmagnspíanó kosti frá 80 þúsund
krónum og gítar frá 10 þúsund
krónum, hvoru tveggja hljóðfæri af
þeim gæðaflokki sem nýnemar geti
verið sáttir við. Haldið er 6 vikna
píanónámskeið fyrir fullorðna sem
kostar 22 þúsund krónur en Halli
Reynis trúbador heldur utan um
námskeiðin.
Einnig eru haldin stutt námskeið fyrir börn sem komast ekki
inn í skólann. Þar fá þau að kynnast hljóðfærunum og fá svolítinn
grunn sem getur hjálpað þeim til
að ákveða hvort þau vilji sækja um
skólavist í Tónsölum á næstu önn.
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Verður sauðakofinn á
Rjúpnahæð varðveittur?

Dregið úr happamiðum á Bókasafni Kópavogs haustið 2007.

Eins og undanfarin sumur
verður námskeiðið “Sumarlestur” fyrir 6-12 ára börn á Bókasafni Kópavogs og á Lindasafni.
Börnin skrá sig þegar þau koma
fyrsta sinni og fá litla bók þar
sem þau geta skrifað niður þær
bækur sem þau lesa.
Þegar bók er skilað fá þau
happamiða sem þau skrifa nafnið
sitt á og setja í pott. Í haust verð-

AUGL†SINGASÍMI:

ur dregið úr pottinum og þá fá 10
heppnir þátttakendur vinning.
Námskeiðið er öllum að kostnaðarlausu. Tilgangurinn með
námskeiðinu er að börn viðhaldi
þeirri lestrarleikni sem þau tileinka sér að vetrinum í skólanum.
Þeim sem lesa góðar bækur opnast nýr töfraheimur sem alltaf er
hægt að sækja í. Öll börn eru því
hvött til að skrá sig í Sumarlestur.

511 1188 - 895 8298

Guðmundur Þorkelsson er uppalinn í Tungu, sem stóð í Fífuhvammslandinu, skammt ofan Lindaskóla.
Hann stendur hér í sauðakofanum, sem hann telur að vernda eigi, slík menningarverðmæti megi ekki
fara forgörðum.

Má byggja hvar sem er og eyða
öllum mannvistarleyfum frá fyrri
tímum? Hefur þess verið nægjanlega vel gætt í hraðri uppbyggingu í Kópavogi að gömlum minjum sé haldið til haga sem minna
á forna búskapahætti, og hvar
búið var allt fram eftir síðustu
öld? Auðvitað í einhverjum tilfellum, en alls ekki öllum, enda
erfitt að koma því við.
Í vestanverðri Rjúpnahæð eru
rústir gamals sauðakofa sem nýtj-

aður var allt fram eftir síðustu öld,
og voru sauðir hafðir til vetursetu
og farið með hey þangað að veturlagi til að fóðra þá, líklega frá bænum Fífuhvammi, en sá bær stóð
skammt ofan við þar sem nýja
verslunarmiðstöðin Lindin er risin. Leyfar þessa sauðakofa má auðveldlega sjá enn, en byggingafram-

kvæmdir á svæðinu eru komnar
ansi nærri, og vegalagning stansar
þar skammt austan við. Kannski
á það að vera botnlangagata þannig að gatan endar þar, og þannig
verða þessar minjar varðveittar.
En það er sjálfsagt ekki á vísan
að róa í þeim efnum og væri mjög
miður ef sauðakofinn hyrfi.

Kópavogsbær
Úthlutun á byggingarétti
Kópavogsbær auglýsir byggingarétt til úthlutunar á eftirtöldum lóðum:
1. Austurkór 107 - Einbýlishús á einni hæð auk kjallara.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Heimilaður hámarksgrunnflötur húss
er 400 fm. Heildarlóðargjöld eru kr. 14.609.317. Lóðargjöld eru annarsvegar yfirtökugjöld og
hinsvegar gatnagerðargjöld. Gatnagerðargjöld eru lágmarksgjöld og miðast við 700 m3. Ef byggt
er umfram 700 m3 greiðast viðbótargatnagerðargjöld.

Þessi stúlkumynd hefur verið klöppuð í klett rétt norðan þar sem
Rjúpnahæð rís hæst. Guðmundur Þorkelsson telur að þar hafi Bretar
haft varðstöðu á stríðsárunum og einn þeirra hermanna sem þar var
gengdi varðstöðu hafi verið listfengur og dundað sér við að búa til
þessa stúlkumynd. Frá náttúrunnar hendi gætu Bretarnir hafa falist í
sprungu þar skammt frá og ekki sést úr lofti.

2. Þorrasalir 21 - Einbýlishús á tveimur hæðum.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á tveimur hæðum. Heimilaður hámarksgrunnflötur húss er 300
fm. Heildarlóðargjöld eru kr. 14.490.316. Lóðargjöld eru annarsvegar yfirtökugjöld og hinsvegar
gatnagerðargjöld. Gatnagerðargjöld eru lágmarksgjöld og miðast við 700 m3. Ef byggt er umfram
700 m3 greiðast viðbótargatnagerðargjöld.
3. Ástún 6 - Fjölbýlishús.
Um er að ræða 12 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum auk bílageymslukjallara. Gert er ráð fyrir 28
bílastæðum á lóðinni, þar af 16 í bílageymslu. Upplýsingar um heildarbyggingarmagn er að finna á
deiliskipulagsuppdrætti. Lóðargjöld eru kr. 102.881.800. Lóðargjöld eru annarsvegar yfirtökugjöld
og hinsvegar gatnagerðargjöld. Gatnagerðargjöld eru lágmarksgjöld og miðast við 1400 m2. Ef
byggt er umfram 1400 m2 greiðast viðbótargatnagerðargjöld.

Hlutastörf í boði

Ofangreindar lóðir eru byggingarhæfar. Nánar verður kveðið á um afhendingu í úthlutunarbréfi.
Úthlutunargögn ásamt umsóknareyðublöðum og úthlutunarreglum fást afhent frá
miðvikudeginum 4. júní 2008 hjá þjónustuborði Kópavogs, Fannborg 2, 1. hæð, alla virka daga kl.
8:00–16:00. Úthlutunargögn fást afhent fyrir kr. 1000 en einnig er hægt að nálgast gögnin á vefsíðu Kópavogs www.kopavogur.is.
Umsóknum skal skilað á sama stað fyrir kl. 16:00 þriðjudaginn 18. júní 2008. Vakin er athygli á reglum Kópavogsbæjar um úthlutun á byggingarétti fyrir íbúðarhúsnæði. Þá er jafnframt
vakin sérstök athygli á því að umsóknum einstaklinga um byggingarétt þarf að fylgja staðfesting banka eða lánastofnunar á greiðsluhæfi; fyrir umsækjendur einbýlishúsalóða kr. 35 milljónir;
fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir árið 2007. Yfirlýsing frá banka og lánastofnun um
greiðsluhæfi og lánamöguleika umsækjenda skal vera án fyrirvara. Æskilegt er að umsækjendur
leggi inn skattframtal.
Bæjarstjórinn í Kópavogi

Svæðisskrifstofa Reykjaness leitar að starfsfólki
til hlutastarfa í vaktavinnu á heimili fatlaðs fólks á
Seltjarnarnesi. Skemmtileg og lærdómsrík störf.
Boðið er upp á öflugan stuðning í starfi og þjálfun.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi SFR.
Ráðið í störfin sem allra fyrst. Nánari upplýsingar
um störfin ásamt öðrum störfum eru veittar á skrifstofutíma í síma 525-0900, Fjarðargötu 13-15, 220
Hafnarfirði eða á heimasíðunni www.smfr.is.

Sterkasti
prestur heims

Skoðaði söguslóðir í Flóanum

Bólkmenntasinnaður hópur við Húsið á Eyrarbakka.

Um miðj an maí mán uð fór
18 manna hópur félaga í Bókmenntaklúbbi Hana - nú í dagsferð um slóðir Flóamannasögu,
en sú saga var lesin á vor mánuðum í klúbbunum ásamt ýmsum
öðr um góðbókmenntum. Ferðin
heppnaðist vel enda farin í fegursta sumar veðri. Komið var við
á Stokkseyri og Eyrarbakka og
heilsað m.a. upp á Húsið. Þá var
skroppið yfir Óseyrarbrúna og
snæddur frábær hádegisverður
á Hafinu bláa, að sjálfsögðu sjávar réttasúpa með brauði og kaffi
á eftir.
Þaðan var ekið að Tungu í Gaulverjabæ en þar er gjafavöruverslunin Sveitabúðin Sóley og boðið upp á að skoða nýborin lömb
með meiru. Þaðan var ekið sem
leið liggur um hlað hjá Loftstöð-

11

Kópavogsblaðið

JÚNÍ 2008

um, Ragnheiðarstöðum og Fljótshólum, upp með Þjórsá og þá upp
og vestur Villingaholtsveg en þar
eru helstu söguslóðir Flóamannasögu, svo sem Orrustudalur og
fleira markvert. Sú saga er blóði
drifin og mikil ævintýra- og fræknisaga. Er næsta víst að hún yrði
bönnuð börnum innan 18 ára ef
hún væri að koma út um okkar
daga (!).
Loks var litið við hjá hannyrðakonum í Þingborg og síðan rennt
í hlað á Sunnlenska bókakaffinu
hans Bjarna Harðarsonar þingmanns. Þar fengu menn sér kaffi
og keyptu vandaðar bækur. Ekið
var með öryggið í fyrirrúmi í langferðabíl frá Teiti Jónassyni.

Bókmenntaklúbburinn
hittist tvisvar í viku yfir
vetrarmánuðina
Bókmenntaklúbburinn hittist
á veturna í Kórnum í Bókasafni
Kópa vogs tvisvar til þrisvar
í mánuði og fólk velur eitthvað
spenn andi og skemmti legt að
lesa, síðan er spjallað og drukkið kaffi, hlustað og hlegið. Stundum koma rithöfundar og skáld í
heimsókn og stundum fræðingar
og loks eru undirbúnar og æfðar
upplestrardagskrár og farið með
þær út á land eftir því sem hæfir
hverju sinni. Allir eru velkomnir
í Bókmenntaklúbbinn, 50 ára og
eldri en engin aldursmörk eru í
efri kanti og engin skylda að gera
neitt nema mæta og hlusta og
vera þannig með.

Séra Gunnar Sigurjónsson,
sóknarprestur í Digranessókn,
varði titil sinn „sterkasti prestur heims” í keppni í lyftingum
við finnskan og danskan prest
fyrir skömmu en keppnin fór
fram í Kópavogi. Sr. Gunnar
vann allar greinarnar, lyfti 600
kg í samanlögðu, og bætti persónulegan árangur sinn verulega.
„Þetta var frá bær dag ur,”
sagði sr. Gunnar. „Það má með
sanni segja að allir keppendur
hafi lagt sig af alefli í þetta. Enda
góður andi á staðnum. Það var
ekki ónýtt að hafa Óskar Sigurpálsson þarna nær verandi.
Dómarar voru líka staðfastir og
réttsýnir.”
Sr. Teijo Mathlin frá Finnlandi
varð í öðru sæti með 532,5 kg
og Daninn Kristian Östergård í
því þriðja en hann keppti aðeins
í bekkpressu. Áhorfendur tóku
virkan þátt í mótinu og hvöttu

alla keppendur með ráð og dáð,
Skólahljómsveit Kópavogs lék
og Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri flutti ávarp þar sem hann
sagði meðal annars:
„Ýms ar sög ur eru til um
presta með krafta í kögglum en
færri um að þrír í einu frá jafnmörgum löndum etji kappi hver
við ann an í afl raun um. Söfnuðunum bæði hér heima og í
Finnlandi og Danmörku ætti að
vera óhætt ef sami kraftur er í
boðskapnum. Ég efast í sjálfu
sér ekkert um það. Við þekkjum séra Gunnar Sigurjónsson í
Digranessókn og það hefur ekki
verið máttlaust sem frá honum
kemur,” sagði bæjarstjórinn.
Í lokin fór bæjarstjórinn með
þessa vísu:
Eru að verki í vogi Kópa
vígðir klerkar Drottins merki
magn að sterk ir messa og
hrópa:
„Met!” í erki-kraftaverki.

SKÓGARLIND 2, KÓPAVOGI
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fyrst og fremst ódýr
VIRKA DAGA 11-19
LAUGARDAGA 11-18
SUNNUDAGA 12-18

ALLA DAGA 11-19

VIRKA DAGA 11-19
LAUGARDAGA 11-18
SUNNUDAGA 12-18
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MK útskrifaði 233 nema
Garðar H. Guðjónsson formaður Kópavogsdeildar Rauða krossins
og Linda Ósk Sigurðardóttir framkvæmdastjóri með gjafir og sögu
félagsins.

Kópavogsdeild
Rauða krossins
hefur starfað
síðan 1958
Saga Kópavogsdeildar Rauða
krossins í 50 ár er komin út en
þar er greint frá verkum deildarinnar og sjálfboðaliða hennar
frá stofnun 12. maí 1958 til þessa
dags. Um er að ræða veglegt
afmælisrit prýtt fjölda mynda og
ber það heitið Verkin tala - Kópavogsdeild Rauða krossins 19582008. Garðar H. Guðjónsson tók
verkið saman en Kópavogsdeild
er útgefandi. Í tilefni af 50 ára
afmæli Kópavogsdeildarinnar
var boðið til mótttöku í sjálfboðamiðstöðinni að Hamraborg 11,
og þar var bókin m.a. kynnt.
Kópavogsdeild hefur í áranna
rás ráðist í stórvirki í þágu aldraðra, fólks með geðraskanir, ungmenna í vanda og fólks sem býr
við einsemd og félagslega einangrun. Á síðustu árum hefur deildin
byggt upp öflugt starf sjálfboðaliða að ýmsum verkefnum og eru
samningsbundnir sjálfboðaliðar
deildarinnar nú um 300 talsins.
Sporin eftir starf sjálfboðaliða
deildarinnar eru auðsjáanleg í
hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð,
Dvöl, athvarfi fyrir fólk með geðraskanir, og í Fjölsmiðjunni í Kópa-

Útskriftarnemar MK vorið 2008.

vogi. Þau liggja þó ekki síst í hjörtum þeirra fjölmörgu sem deildin
hefur borið gæfu til að verða að
liði í gegnum tíðina. Saga deildarinnar er um það hvernig forystumenn, sjálfboðaliðar og starfsfólk
hafa látið verkin tala í anda hugsjóna Rauða krossins og þágu
þeirra sem þurft hafa á liðsinni
hennar að halda. Höfundurinn
segir í formála að ritið sé gefið út
í þakklætisskyni við alla sem lagt
hafa starfinu lið í þau 50 ár sem
liðin eru frá stofnun.

Gjafir færðar á
afmælisdaginn
Kópavogsdeild Rauða krossins færði hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð og Fjölsmiðjunni í
Kópavogi 500 þúsund krónur til
brýnna tækjakaupa í tilefni af 50
ára afmælinu. Við sama tækifæri
afhentu nemendur í Menntaskólanum í Kópavogi hjálparsjóði
Rauða kross Íslands afrakstur
af fatamarkaði sem þeir héldu
nýverið til styrktar ungmennum í
Mósambík.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N SL A

•

UMHYGGJA

•

TRAUST

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

Þann 23. maí sl. voru brautskráðir nemar frá Menntaskólanum í Kópavogi, við hátíðlega
athöfn í Digraneskirkju, alls 72
stúdentar og 31 iðnnemi. Þá
brautskráðust 14 ferðafræðinemar, 46 leiðsögumenn, 28 nemar
af skrifstofubraut, 16 nemar úr
hagnýtu viðskipta- og fjármálagreinanámi, 20 matsveinar og 3
nemar úr meistaraskóla matvælagreina degi áður auk þriggja
nema af starfsbraut einhverfra,
eða alls 233 nemar.
Í máli Margrétar Friðriksdóttur,
skólameistara kom m.a. fram að
kennsla hófst á tveimur nýjum
brautum við skólann sl. haust.
Annars vegar viðskipta- og hagfræðibraut til stúdentsprófs og
hins vegar í hótelstjórnun í samstarfi við hinn virta hótelskóla í
Sviss César Ritz en námið er skilgreint sem fyrsta árið til BA-gráðu
í hótelstjórnun. Á skólaárinu
hefur verið í gangi umfangsmikil
vinna að undirbúningi og innleiðingu á gæðastjórnunarkerfi skv.

ISO 9001 sem er alþjóðlegur staðall um gæðastjórnunarkerfi og
þær kröfur sem þarf að uppfylla.
Skólinn hefur nú sótt um vottun
á kerfinu.

Foreldrafélag í MK

Þau nýmæli áttu sér stað á skólaárinu að stofnað var foreldrafélag
við skólann en markmið þess er
að stuðla að aukinni vitund foreldra um forsjárskyldur sínar og
vera samráðs- og samstarfsvettvangur foreldra við skólann.
Forseti bæjarstjórnar, Sigurrós
Þorgrímsdóttir afhenti útskriftarnemum viðurkenningar fyrir

AUGL†SINGASÍMI:

afburðarnámsárangur úr Viðurkenningarsjóði MK sem stofnaður var af bæjarstjórn Kópavogs
1993. Þrír nemar hlutu viðurkenningu að þessu sinni: Nýstúdentarnir Arngrímur Þórhallsson og
Sindri Magnússon og nýsveinninn Björgvin Páll Gústavsson. Þá
veitti Kvenfélag Kópavogs nýstúdent Erlu Hlíf Kvaran námsstyrk,
Rótarýklúbbur Kópavogs veitti
Arngrími Þórhallssyni styrk fyrir
góðan árangur í raungreinum og
Rótarýklúbburinn Borgir í Kópavogi veitti Björgvin Páli Gústavssyni styrk fyrir einstakan námsárangur í iðnnámi.

511 1188 - 895 8298
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Fyrsta ár nýliðans
eftir Ragnheiði Elínu Árnadóttur, alþingismann

Nú er liðið rétt ár síðan undirrituð settist stolt á Alþingi. Eftir
kraftmikið prófkjör og frábæra
kosningabaráttu hér í Suðvesturkjördæmi þar sem við Sjálfstæðismenn náðum takmarki okkar - 6
þingmönnum - hefur verið afar
lærdómsríkt að vera hluti þess
góða liðs sem þingflokkur Sjálfstæðisflokksins er. Oddviti okkar hér í kjördæminu, Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir, heldur vel
utan um þingmannahópinn sinn
og leiðir okkur áfram af hennar
alkunna dugnaði og metnaði.
Engum blöðum er um það að
fletta að öll höfum við þurft að
venjast því að vera komin í nýjan „vinahóp” í stjórnmálunum.
Eftir 12 ára samstarf við Framsóknarflokkinn var vinnulagið
óneitanlega komið í ákveðinn farveg, menn þekktust vel og kunnu
hvern á annan ef svo mætti segja.
Á því voru auðvitað bæði kostir
og gallar. Einnig kunnum við sjálfstæðismenn ákaflega vel , eftir
áralanga þjálfun, að vera í andstöðu við Samfylkinguna og allt
sem frá henni kom. Á sama hátt
voru Samfylkingarmenn vanir að
vera í stjórnarandstöðu og þjálfaðir í að berja á okkur. En svona eru
stjórnmálin og nú höfum við unnið með okkar nýja samstarfsfólki í
rúmt ár með góðum árangri.
Í þessu stjórnarsamstarfi felast endalaus tækifæri. Stjórnarsáttmálinn er metnaðarfullur og
inniheldur mörg mikilvæg baráttumál okkar flokks. Sjálfstæðisstefnan sígilda, þar sem virðing
fyrir einstaklingnum og athafnafrelsi hans samhliða þéttu öryggisneti almannaþjónustu er höfð
til grundvallar, er eftir sem áður
okkar leiðarljós. Nýlega kom fram
af hálfu forystumanna ríkisstjórnarinnar að á milli 80-90% þeirra
verkefna sem tilgreind eru í stjórnarsáttmálanum eru þegar komin
til framkvæmda eða hafa verið
sett í farveg. Ég vil nefna nokkur
mikilvæg atriði.
Eftir langa bið höfum við sjálfstæðismenn loks tekið við ráðuneyti heilbrigðismála og þar er
sannarlega verk að vinna. Í stjórnarsáttmálanum er opnað fyrir að
hugað sé að fjölbreyttum rekstrarformum og hefur nýr heilbrigðisráðherra þegar sett marga athyglisverða hluti í gang sem spennandi verður að fylgjast með. Þar
má nefna ný lyfjalög sem auka
munu þjónustu og frelsi í viðskiptum jafnhliða því sem leitast er
við að draga úr kostnaði ríkisins
við málaflokkinn. Frá því að ríkisstjórnin tók við hefur náðst sparnaður í lyfjakostnaði sem nemur
einum milljarði króna með sameiginlegum útboðum, lyfjalistum og
auknu samstarfi við Norðurlöndin. Frumvarp um sjúkratryggingar
var lagt fram í vor og bíður lokaafgreiðslu í haust.

hefur verið lögfest lækkun tekjuskatts fyrirtækja úr 18% í 15%
sem er afar mikilvæg aðgerð í því
efnahagslega umróti sem nú ríkir,
ekki aðeins hér heldur á alþjóðavísu. Við þurfum sem aldrei fyrr
þegar svo stendur á að tryggja
samkeppnisfærni íslensks atvinnulífs til þess að stuðla að áframhaldandi velferð okkar allra.
Einnig vil ég nefna að fyrir þinglok voru samþykkt ný framsækin
lög um menntamál sem fela í sér
heildarendurskoðun á skólakerfinu frá leikskóla upp í framhaldsskóla. Þarna er um afar merka
löggjöf að ræða sem mun auka
gæði menntunar, efla skólastarf

enn frekar og auka sveigjanleika
og fjölbreytni í námsvali á öllum
skólastigum. Um þessi frumvörp
náðist góð samstaða og er afar
ánægjulegt að menntamálaráðherra hafi tekist að koma þeim öllum í höfn fyrir þinglok. Nú verður
hafist handa við að framkvæma
þá stefnumótun sem þarna er
mörkuð og verður áhugavert að
fylgjast með þróuninni í framtíðinni.
Alþingi er um margt athyglisverður vinnustaður. Vinnubrögð
og starfshættir allir eru í mjög
föstum skorðum og finnst okkur
sumum nýliðunum að ýmsa hluti
mætti framkvæma með röskari

Ragnheiður Elín Árnadóttir alþingismaður.

hætti. Þó má segja að með breytingunni á þingsköpum sem tóku
gildi um áramót hafi verið gerð
hljóðlát bylting í átt að nútímavæðingu þingstarfanna. Markviss-

ari vinnubrögð og betri nýting
tíma okkar mun vafalaust skila
sér í vandaðri lagasetningu og
vonandi ánægðari og skilvirkari
þingmönnum.

PIPAR • SÍA • 81168 • Ljósmynd: Sigfús Pétursson

Ragnheiður Elín Árnadóttir
er 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, situr á þingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hún situr í
efnahags- og skkatanefnd, iðnaðarnefnd, utanríkismálanefnd
og er formaður Íslandsdeildar
NATO-þingsins. Hún er með BApróf í stjórnmálafræði frá HÍ og
MS-próf í alþjóðaviðskiptum frá
Georgetown University í Bandaríkjunum. Ragnheiður Elín var
aðstoðarmaður forsætisráðherra
áður en hún tók sæti Á Alþingi.

Sigurjón
Ólafsson
Búrfellsstöð
Sýning á starfi og verkum myndhöggvarans Sigurjóns Ólafssonar í tilefni af því
að hann hefði orðið 100 ára á árinu. Lágmyndin á Búrfellsstöð er verk Sigurjóns
og er stærsta lágmynd á Íslandi.

Kynnið ykkur raforkuframleiðslu og sjáið einnig skemmtilegar sýningar í Blöndustöð, Kröflustöð,
Laxárstöð, Ljósafossstöð við Sog og Gestastofu Fljótsdalsstöðvar í Végarði.
Stöðvar Landsvirkjunar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Végarður er opinn frá kl. 9-17 alla daga vikunnar.
Heimsókn til Landsvirkjunar er ókeypis.

Tryggja þarf samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs
Í stjórnarsáttmálanum er lögð
áhersla á að hlúð verði áfram
að atvinnulífinu og þeim tryggt
stöðugt og örvandi skattumhverfi
og að leitað verði leiða til áframhaldandi skattalækkana. Þegar

Nánari upplýsingar um opnunartíma og sýningar í stöðvum eru
á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000.

Handhafi Íslensku gæðaverðlaunanna 2007
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Á blaðaæðisútgáfutímanum
gáfum við út blaðið Gretti
- segir Arnþór Sigurðsson á Bjarnhólastígnum
Arnþór Sigurðsson er fæddur
1966 í Reykjavík en var fluttur
beinustu leið af Landspítalanum
í Kópavoginn og hefur verið þar
síðan. Arnþór var um skeið formað ur Frjáls í þrótta sam bands
Ís lands, og er í dag for mað ur
frjálsíþróttadeildar Breiðabliks.
Hann starfar hjá Tölvumiðlun í
Faxafeni.
,,Foreldrar mínir eru Sigurður
Ólafsson járnsmiður og sjómaður
og Ísafold Guðmundsdóttir verkakona og ræsti tækn ir á síð ustu
starfsárum sínum. Foreldrar mínir
fluttu í Kópavoginn 1956 og voru
frumbyggjar Kópavogs. Þau festu
kaup á 80 fermetra sumarbústað
við Bjarnhólastíg 12 og bjuggu þar
í hálfa öld eða allt til æfiloka. Ég
er yngstur af átta systkinum og
eru rétt um 20 ára aldursmunur
á milli mín og elstu systur minnar, Bryndísar. Það munaði reyndar
ekki miklu að ég hefði aldrei fæðst
vegna þess að það voru áhöld um
að eyða fóstr inu sagði mamma
mér en það var hætt við það og ég
fékk að koma í heiminn.
Systkini mín eru talin í aldursröð
: Bryndís S. , Ragnheiður, Kristín
Árný, Svanhildur, Erla Björg, Lilja
og Einar. Sem sagt sex systur og
einn bróðir. Það var oft þröngt á
þingi á Bjarnhólastígnum í þá daga
í stórum systkinahópi. Pabbi tók
á það ráð að byggja við Bjarnhólastíginn um “64 og varð því aðeins
rýmra um fjölskylduna næstu árin
á eftir. Ég er hinsvegar lang yngstur og voru mörg systkini mín flutt
að heiman þegar ég er um 10 ára
gamall og fékk því sér herbergi
sem var mikill lúxus.”

Partur af gamla
Kópavogi
,,Mér finnst alltaf eins og að ég
sé partur af gamla Kópavogi. Ég
kem einhvern veginn í restina á
gríðalegum barnafjölda sem ólst
upp í hverfinu. Það var ekkert óalgengt að 6-8 börn væru í hverju
húsi í götunni. Enda var fjörið og
lífið mikið í hverfinu. Nú finnst mér
Kópavogur vera ópersónulegri og
ekki eins vinalegur og hann var.
Steinsteypan og malbikið hefur
breytt tíðarandanum mikið.
Eitt mest heill andi svæð ið í
Kópavoginum voru sandgryfjurnar. Þær voru þar sem hringtorgið
við Dalveginn er núna og voru farnar margar svaðilfarir þangað. Það
voru miklir vatnspollar í þeim og
voru smíðaðir flekar úr spýtum
sem var nóg af í Kópavoginum á
þessum árum og einangrunarplast
notað til þess að halda þeim á floti.
Mömmu var alltaf illa við sandgryfjurnar og Kópavogslækinn. Enda
kom maður drullugur upp fyrir
haus úr þeim ferðum. Peningarnir
voru ekki í umræðunni þá, þeir
voru hreinlega ekki til. Það þóttu
mikil tíðindi ef einhver eignaðist
nýtt reiðhjól til að mynda. Ég átti
marga góða félaga í Kópavoginum
í gegnum árin og á margar góðar
minningar frá bernskuárunum.”

Með systkinunum. Efri röð f.v.: Lilja, Erla, Einar. Neðri röð f.v.; Svanhildur, Arnþór, Bryndís

13 ára, eftir sigur í Víðavangshlaupi Íslands.

Mér finnst alltaf eins og að ég sé partur af gamla
Kópavogi. Ég kem einhvern veginn í restina á
gríðalegum barnafjölda sem ólst upp í hverfinu.
Það var ekkert óalgengt að 6-8 börn væru í hverju
húsi í götunni. Enda var fjörið og lífið mikið í
hverfinu. Nú finnst mér Kópavogur vera ópersónulegri og ekki eins vinalegur og hann var.
ir við Bjarnhólastíginn voru Steindór Elísson markakóngur og Fjalar
Sigurðarson fyrrum fjölmiðlamaður. Steindór þótti einn efnilegasti
knattspyrnumaður ÍK og reyndar spilaði hann með Breiðablik
og Fram. En við Steindór vorum
stofnfélagar ÍK og snérist lífið mikið um fótbolta um 1976 og árin á
eftir. Reyndar toguðu frjálsíþróttirnar meira í mig heldur en boltinn enda var ég farinn að sýna
hvað í mér bjó á hlaupabrautinni
10 ára gamall. Einn af fótboltafélögunum við Bjarnhólastíginn var
Sigurjón Sigurðsson núverandi formaður HK og Sigvaldi Einarsson
síðar leikmaður með ÍK, Hörður

Sigurðarson síðar leikmaður með
ÍK og bróðir Fjalars, Einar bróðir
og línudómari í Landsbankadeildinni. Fjalar var ágætur í boltanum
en hann hafði líka mikið gaman
af því að tala og segja frá og hafði
mikið hugmyndarflug. Eitt sumarið bar hann út Alþýðublaðið og
fékk hann mig oftar en ekki til þess
að labba með sér og bera út blaðið um götur bæjarins. Í þessum
gönguferðum voru sagðar magnaðar sögur af ýmsu sem gerðis og
sennileg gerðist aldrei. En mér er
minnistætt að einu sinni efndi Fjalar til söngkeppni. Keppendurnir
voru Steindór Elísson og Gunni Lár
eða Doktor Gunni eins og hann er

Frjálsar íþróttir toguðu í
,,Róluvöllurinn við Bjarnhólastíginn var vettvangur leikja og var til
að mynda spiluð mikil knattspyrna
á þessum árum. Æskufélagar mín-

Formaður skólafélags Iðnskólans að störfum.

kallaður í dag, og svo ég. Það fer
svo sem engum sögum af keppninni nema að ég þótti lagvissastur
í þeirri keppni að mati Fjalars. Það
hlýtur að vera upphefð í því að
hafa lagt sjálfan Doktorinn að velli
í músík.
Frelsið í þessa daga var mikið
og viljinn til þess að þvælast um
var alveg ótrúlegur. Félagar mínir
Guðlaugur Sigurgeirsson smiður
og Hannes Þór Hafseinsson garðyrkjufræðingur voru iðnir við að
hjóla út um allt og slóst ég oft í för
með þeim. Ég myndi seint leyfa 1012 ár börnum að fara einum í hjólreiðatúr upp í Heiðmörk eða upp
að Reynisvatni. Þetta þótti ekkert
tiltökumál í þá daga. Það var bara
tekið saman nesti og lagt af stað.
Þegar að fótboltadellan stóð sem
hæst þá stofnuðum við fótboltafélag nokkrir strákar. Pabbi Hannesar
var í siglingum og báðum við hann
um að kaupa handa okkur búninga
í einni ferðinni. Okkur var nokkuð
sama hvað búninga hann kom með
en í dag hefði orðið mikill sómi af
þessum búningum ef þetta væri
að gerast nú. Hann kom nefnilega
með upp undir 10 Barselóna treyjur úr ferðinni. En því miður þá lifði
félagið okkar ekki lengi.”

Blaðaútgáfuæði
,,Á tímabili kom eitthvað blaða
æði upp í Kópavoginum. Einhverjir strákar tóku sig til og gáfu út
blað sem þeir kölluðu Grettir að
mig minnir. Sjálfsagt hefur einhver
pabbinn átt fjölritunarvél en þetta
þóttu mikil tíðindi og blaðið fékk
mikla dreifingu. Nokkrir bekkjafélaga minna skutum saman fundi
og ákváðum að við gætu ekki verið
minni menn. Þar voru í ritstjórn
tvíburarnir Haukur Hauksson og
Jóhann Hauksson og Helgi Laxdal
Helgason, og náttúrulega ég. Við
gáfum út eitt blað og útgáfan lognaðist síðan útaf. Haukur varð síðar
pistlahöfundur fyrir RÚV frá Rússlandi á námsárum sínum þar og
Jóhann flutti einhverjar fréttir frá
Frakklandi til RÚV á sínum námsárum þar. En við Helgi urðum aldrei
fréttahaukar eins og þeir bræður.
En þetta var dálítið sérstakt og
skemmtilegt verkefni og situr fast
í minningunni.
Ég var í Kópavogsskóla barnaskólaárin en í gamla Víghól í gaggó.

Arnþór Sigurðsson.

Gamli G-bekkurinn úr Kópavogsskóla skiptist upp þegar að við
byrjuðum í gaggó. Pönkið reið yfir
Kópavoginn og hljómsveit stofnuð í hverjum bílskúr. Mér er það
minnistætt að þegar að ég fermdist þá keypti ég mér 10 gíra DBS
hjól. Þetta voru svakalega flott hjól
og glæsileg. Ég skipti hinsvegar
DBS hjólinu mínu fyrir 50 kúbika
skellinöðru og síðan skipti ég skellinöðunni upp í bassagítar þegar
að pönkið reið yfir. Það var einstaklega skemmtilegur tími.
Mér var að sjálf sögðu boð ið
strax í hljómsveit. Þetta tímabil
stóð yfir í nokkurn tíma og spiluðum við á skólaböllum og ýmsum
viðburðum. En andinn í Kópavoginum var sérstakur á þessum árum.
Allir strákarnir voru í hljómsveit
eða örugglega á leiðinni í hljómsveit.”

Gammar í Ránfuglum
,,Skátarnir tóku einnig einhvern
tíma. Hálfur G-bekkurinn úr Kópavogsskóla gekk í skátana, við voru
í Ránfuglum og kallaðist flokkurinn
Gammar. Flokksforinginn var enginn annar en Birgir Ari Hilmarsson framkvæmdastjóri UMSK til
margra ára. Það gerist nú ýmislegt
í skátastarfinu, sérstaklega þegar
að tápmiklir drengir eru á ferðinni.
Aginn var eitthvað erfiður í hópnum og var ákveðið að það skyldi
tekið hart á okkur. En það fór ekki
betur en svo að einum var vísað úr
flokknum vegna ósæmilegrar hegðunar. Ég vill nú ekki nefna nöfn eða
hvað gerðist en ég er enn þeirrar
skoðunar að brotvikningin var ekki
sök þessi sem átti í hlut. En ég leyfi
mér að efast um að mörgum hafi
verið vísað úr skátunum gegnum
tíðina.”
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Landsliðið í tísku

Svanur Valgeirsson, rekstrarstjóri Debenhams, í herradeildinni.

Debenhams opnaði verslun
hérlendis þegar Smáralind var
opnuð, herra-, dömu-, barna- og
búsáhaldadeild. Verslunin varð
strax mjög vinsæl enda með
mörg vörumerki sem ekki voru
þekkt hérlendis og vandaða
vöru.
Svanur Valgeirsson var nýlega
ráðinn til Debenhams sem rekstrarstjóri. Hann var fyrst spurður
hvort þær væntingar sem gerðar
voru til verslunarinnar af hálfu
eigenda hefðu gengið eftir, velta
jafnvel meiri en gert var ráð
fyrir.
,,Menn gerðu sér grein fyrir því í
upphafi að það tæki tíma að finna
réttu fjölina fyrir verslun af þessari stærðargráðu. Þetta er gert að
erlendri fyrirmynd og það var ljóst
að sumt sem gengur úti myndi
ekki ganga hér og öfugt. Þetta hefur því verið skólaganga frá fyrsta
degi. Við erum að selja á um 3200
fermetrum og við erum alltaf að
leita að réttu blöndunni, blöndu
sem fellur sem breiðustum hópi
viðskiptavina í geð.”
- Nýr rekstrarstjóri hlýtur að vera
með ákveðnar væntingar og hugmyndir um breytingar í rekstrinum.
Hverjar eru þær?
,,Mitt hlutverk er fyrst og fremst
að hlúa að því sem Debenhams er
í dag og vinna með starfsfólkinu
og nýjum samstarfsfyrirtækjum í
versluninni. Ég segi stundum að
við séum komin með landsliðið
í tískubransanum inn til okkar. Á
liðnum vikum og mánuðum hafa
opnað hjá okkur ,,búð í búð”
Svava og Björn í NTC, Hákon í
Herragarðinum og B&S með Boss
og Sand, Þórdís og Kamilla með
Friis og Company, Lilja og Hrafnkell með Sisley og svo Benetton
fyrir börnin frá og með haustinu,
við erum með flott skódeild frá
Tamaris, Oasis og Jane Normann
hafa verið lengur og fleiri mætti
nefna sem hjálpa okkur við að
búa til rétta blöndu fyrir sem flesta. Mitt hlutverk í þessu öllu er
svo bara að reyna að brosa sem

breiðast og láta öllum líða vel. Ef
starfsfólkinu líður vel sinnir það
viðskiptavininum vel og ef samstarfsfyrirtækjunum gengur vel
erum við í góðum málum,” segir
Svanur.

Vöruval fyrir karlmenn
komið skemmtilega á
óvart
- Hvaða vörumerki og hvaða
vörur hafa verið að ganga best í
Debenhams, bæði í dömu- og herradeild?
,,Ég myndi segja að dömudeildin hafi almennt séð gengið best.
Barnadeildin er á mikilli uppleið
núna og undirfatadeildin hefur
stækkað mikið og er orðin fastur
sess í hugum margra. Það sem hefur síðan komið mér skemmtilegast
á óvart er hversu mikið við höfum
upp á að bjóða fyrir karlmenn, frá
unga aldri og upp úr. Ég held að
þar séu mestu vaxtartækifærin í
dag. Við erum síðan alltaf að læra,
þurfum að leita leiða til að veita
enn betri þjónustu, passa verðið
og gæðin og þá erum við í góðum
málum. Ég var einmitt að koma af
fundi hjá Debenhams í Bretlandi
og þar á bæ töluðu allir tískugúrúarnir um að menn hafi leitast við
að halda verðinu óbreyttu en
auka gæðin. Mér skilst að bómull sé að hækka geysilega mikið í
verði á mörkuðum erlendis og allt
framleiðsluferlið að verða dýrara í
Kína og þar sem mest af þessu er
framleitt. Það er því mikið afrek ef
menn ná að halda verðinu óbreyttu og auka gæðin.”
- Hefur verslunin breytt að einhverju leiti fatasmekk kvenna og
karla hérlendis?
,,Það er kannski erfitt fyrir mig
að dæma um það. Hins vegar er
alveg ljóst að breiddin hjá okkur
er án efa sú allra mesta á markaðnum. Bretunum finnst skrítið
að við skulum blanda saman dýrum merkjum og ódýrum en við
segjum við þá að hér á landi sé
lítil eða engin stéttaskipting og
því komi allir í Debenhams, sama

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

konan geti viljað kaupa sér dragt
eða kjól fyrir tugi þúsunda en hún
síðan látið bol á 1000 kall fylgja
með. Þetta er það sem mér finnst
skemmilegast við Debenhams. Við
eigum að geta höfðað til allra,”
segir Svanur Valgeirsson rekstrarstjóri.

BYR – sparisjóður opnaði nýlega stórt og glæsilegt útibú á Hálsatorgi. Guðrún Gísladóttir útibússtjóri var að vonum ánægð með
nýja vinnustaðinn.
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Samstarf Smáraskóla
við FÍ fer vel af stað
Jón Helgi Guðmundsson, eigandi Linda og Gunnar I. Birgisson
bæjarstjóri klippa á borða og þar með voru verslanirnar opnar. Milli
þeirra stendur móðir Jóns Helga.

Starfsfólk Kópahvols
til Stokkhólms í
náms- og kynnisferð

Á síðasta vetri gerðu Smáraskóli og Ferðafélag Íslands (FÍ)
með sér samkomulag um framkvæmd á hálendisferðum skólans. Nú hefur fyrsta ferðin sem
FÍ sér um fyrir Smáraskóla verið
farin en það var útskriftarferð
10. bekkjar í Þórsmörk. Tókst
hún í alla staði vel og lofar góðu
um samstarfið í framtíðinni.
Að hálfu Smáraskóla fóru allir
10. bekkingar, nema þrír sem voru
forfallaðir, og þrír kennarar sem
þekkja nemendur hvað best. FÍ
sendi góðan fjallabíl og bílstjóra,
fararstjóra og björgunarsveitarmann og síðan tók skálavörður á
móti hópnum. Farið var strax eftir
hádegi þegar síðasta samræmda
prófinu var lokið og ekið sem leið
liggur á Selfoss. Þar var stoppað í dágóða stund, farið í sund í
sól og blíðu og síðan borðað. Þá
var haldið í átt að Þórsmörk en
stoppað við skriðjökul á leiðinni
og hann skoðaður. Þá var ekið
yfir Krossá og inn í Langadal og
haldið í Skagfjörðsskála. Þegar
búið var að koma sér fyrir var
farið í hressandi gönguferð upp
á Valahnjúk. Það voru þreyttir en
ánægðir krakkar sem komu til
baka í skálann en þar beið þeirra
kvöldhressing og skálavörður
sem fór á kostum með listir sínar.
Næsta dag var farið að Þjórsá
til að fara í ,,Rafting”. Allir fóru í
sérstaka galla, þar var tekið rækilega á og djörfustu krakkarnir
köstuðu sér í vatnið. Eftir þetta
var frábært grill en síðan haldið
heim á leið.

Útskriftarferðin
minnistæðust
Starfsmenn Kópahvols við styttu af Astrid Lindgren í Stokkhólmi.

Í vor fór starfsfólk Leikskólans
Kópahvols í Kópavogi í námsog kynnisferð til Stokkhólms.
Í ferðinni voru m.a. skoðaðir
fjölmenninga leikskólar og sögusafn Astrid Lindgren. Í framhaldi
af ferðinni hefur verið á Kópa-

hvoli Astrid Lindgren vika og
þar kynntar bækur hennar og
sögupersónur.
Útskriftarhópurinn frá Kópahvoli var óvenju fjölmennur í
vor, eða 26 börn.

Það verða eflaust margar flottar sveiflurnar næsta laugardag.

Kiwanisklúbburinn Eldey
heldur góðgerðargolfmót
Kiwanisklúbburinn Eldey í
Kópavogi heldur góðgerðargolfmót á velli GKG í Garðabæ, laugardaginn 14. júní nk. og verður
ræst af öllum teigum samtímis
kl. 09:00. Um er að ræða nýja
fjáröflunarleið Eldeyjar og rennur allur ágóði af mótinu í styrktarsjóð klúbbsins, sem styrkt hefur félagasamtök, stofnanir og
einstaklinga í Kópavogi.
Gera má ráð fyrir stórskemmtilegu og töfrandi móti, þar sem
slegið verður til góðra málefna,
því meðal keppenda verða Þórhallur Sigurðsson (Laddi) og Bald-

ur Brjánsson töframaður. Mótið
er öllum opið og er skráning hafin á vef Golfsambands Íslands,
www.golf.is. Leikið verður eftir
Texas Scramble og má finna allar
nánari upplýsingar um mótið á
skráningarvefnum, sem og á vef
Kiwanisklúbbsins Eldeyjar, www.
kiwanis.is/eldey. Golfarar á öllum
aldri geta tekið þátt, jafnt vanir
sem óvanir, byrjendur sem lengra
komnir, fjölskyldur sem einstaklingar, vinnufélagar eða saumaklúbbar, allir eru velkomnir á Eldeyjarmótið 2008 laugardaginn 14.
júní nk.

Allir, bæði nemendur og kenn-

Fríður stelpnahópur frá Smáraskóla í íslenskri náttúrufegurð inni á
hálendinu.

Ferð í “rafting” á Þjórsá undirbúin.

arar, hafa lýst yfir mikilli ánægju
með ferðina. Nú þegar nemendur
10. bekkjar eru að útskrifast og
verið er að vinna árbók þeirra var
lögð fyrir þau spurning um bestu
minninguna úr Smáraskóla. Þriðjungur þeirra svarar: ,,útskriftarferðin”. Það segir allt sem segja

þarf og segir Sigurlín Sveinbjarnardóttir skólastjóri að því sé mikil
tilhlökkun hjá starfsfólki Smáraskóla með áframhaldandi samstarf við Ferðafélag Íslands.

Nemendur Tónlistarskólans fluttu
“La Canterina” eftir skólaslitin
Skólaslit Tónlistarskóla Kópavogs fóru fram 4. júní sl. í Salnum og þar með lauk 45. starfsári
skólans. Hlutverk skólans er að
veita nemendum góða undir stöðuþekkinguj og þjálfun í tónlist, ásamt því að leggja rækt við
að undirbúa efnilega tónlistarnema fyrir frekara nám.
Boðið er upp á kennslu í hljóðfæraleik þar sem nemendur geta
valið á milli allra helstu hefðbundinna strengja- og blásturshljóðfæra auk harmoniku, hörpu og
píanós. Skólinn býður einnig upp
á söngnám og í fullkomnu hljóðveri skólans eiga nemendur kost
á að leggja stund á tölvutónlist.
Í forskóla eru nemendur frá sjö
ára aldri undirbúnir fyrir nám í
hljóðfæraleik, m.a. í samstarfi við
grunnskólana. Einnig hefur skólinn átt samstarf við framhaldsskóla um að útskrifa stúdenta af
tónlistabraut.
Eftir að nemendur höfðu fengið
prófskírteini afhent var óperusýning í Salnum en þar komu fram
nemendur söngdeildar Tónlistarskóla Kópavogs. Óperan sem
sýnd var er La Cantarina eða Söngkonan eftir Joseph Haydn.
Segir þar frá söngkonunni
Gasparinu sem verður sökum
fátæktar að láta sér lynda að þiggja frítt uppihald og gjafir frá tónlistarstjóranum Don Pelagio sem
er einnig söngkennari hennar.
Til þess þess nýtur hún fulltingis
Appolloníu, fyrrverandi söngkonu

Ragnar Ólafsson sem Don Pelagio, Ragnheiður Sara Grímsdóttir sem
Gasparina (fjær) og Elva Lind Þorsteinsdóttir sem Apollonia. Einnig
kom fram Elín Arna Aspelund sem Don Ettore.

sem hefur ákveðna skoðun á söngkennslu, tónlistarstjóranum til
mikillar armæðu. En Appolonía er
ekki sú eina sem truflar hann, það
gerir líka aðalsmaðurinn og meðbiðillinn Don Ettore sem gefur
Gasparinu skartgripi móður sinnar í von um að vinna ást hennar.

Leikstjóri var Anna Júlíana Sveinsdóttir, söngkennari skólans og
píanóleik annast Krystyna Cortes.
Söngvararnir voru Ragnar Ólafsson, Ragnheiður Sara Grímsdóttir,
Elva Lind Þorsteinsdóttir og Elín
Arna Aspelund.

borgarblod.is
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Kópavogsdagar, forstöðumaður
Kópavogur sker
almannatengsla og bæjarstjóri vor upp herör gegn

Alexander Ívar Birgisson, nemandi í 10. bekk Kópavogsskóla,
var í starfskynningu á KÓPAVOGSBLAÐINU í maímánuði.
Hér birtist afrakstur heimsóknar
hans á skrifstofur Kópavogsbæjar.
,,Forstöðumaður almannatengsla Kópavogsbæjar er Þór
Jónsson, hann sér um að koma
upplýsingum frá bæjarskrifstofunum til almennings og þannig
upplýsa almenning um hátíðir og
hugmyndir og ákvarðanir á bæjarskrifstofunum. Þór hefur búið
í Kópavogi í tvö ár, honum finnst
bærinn vera mjög skemmtilegur
og hátíðirnar mjög skemmtilegar
og fjölbreyttar. Honum finnst starfið sitt mjög skemmtilegt og segir
að hann hittir margt skemmtilegt
og mismunandi fólk.
Kópavogsdagar voru haldnir
þann 3.-11. maí 2008, en á fundi
með framkvæmdaraðilum sem
fram fór 15. maí sl. var farið yfir
hvernig gekk. Þar kom fram að í
Listasafni Kópavogs - Gerðarsafn
þyrfti helst að leggja hljóðkerfi í
allt húsnæðið og að það mundi
kosta 1-1,5 milljón króna. Síðan
þyrfti að vera þar púlt og pallur
sem væri stillanlegur eftir hæð á
fólki.
Tónleikarnir í Salnum gengu
bara sæmilega, sumir vel og aðrir síður vel eins og gengur, en
síðan var það kvöldgangan hjá
Bókasafni Kópavogs sem gekk
mjög vel. Dagskráin var fín en
það þyrfti að breyta uppsetningu
á kynningarbæklingi og einfalda
hann svo fólk mundi nenna að

Greinarhöfundur, Alexander Ívar
Birgisson, lauk námi úr 10. bekk í
vor frá Kópavogsskóla.

lesa hann. Að Náttúrufræðistofunni var mjög fín aðsókn, og fyrirlesturinn var mjög fínn. Síðan var
farið með leikrit í bæði leikskóla
og grunnskóla í Kópavogi og gekk
það vel. Einnig var tekið fram að
það þyrfti hreinlætisaðstæðu fyrir
Hálsatorgið.
Bæjarstjóri vor, Gunnar I. Birgisson, segir að honum finnist
bærinn mjög skemmtilegur og að
bærinn eigi eftir að taka góðum
framförum á næstu árum. Hann
talaði einnig um að menningarlífið eigi eftir að blómstra í bænum
og hann hefur því mjög jákvæða
framtíðarsýn fyrir bæinn okkar.”

Í Tækniskólann á
náttúrufræðibraut
Alexander Ívar hyggst hefja
nám í nýja Tækniskólanum í

haust á náttúrufræðibraut og einnig hyggst hanna taka bóklega
hlutann í flugtækni. Aðspurður af
hverju hann hafi valið flugtækni
segir hann það vera vegna þess
að hann hafi svo gaman að vera
hátt uppi!
Alexander hefur um alllangan
tíma haft áhuga á blaðamennsku.
Hann segir það mjög gaman að
taka viðtöl en til þessa hafi það
fyrst og fremst verið við skólasystkini hans í Kópavogsskóla,
það sé mjög gott að æfa sig á
þeim!
Alexander hefur gert fréttaþátt
í skólanum sem tekinn var upp
á vídeó og segir hann það hafa
verið mjög skemmtilegt verkefni.
Hvort hann hyggðist reyna að
leggja blaðamennsku fyrir sig í
framtíðinni segir hann það óvíst
í bili, kannski í framtíðinni þegar hann er búinn að læra meira.
Megi hann velja vilji hann helst
taka viðtöl við skemmtilegt fólk.

veggjakroti

- krotarar kærðir til lögreglu

Veggjakrot afmáð af vegg á miðbæjarsvæði Kópavogs.

Bæjarráð Kópavogs hefur
samþykkt að veita allt að 20
milljónum króna á þessu ári til
að hreinsa veggjakrot og annan
viðlíka óþrifnað af mannvirkjum í eigu bæjarfélagsins.
Settur hefur verið á fót sérstakur vinnuflokkur á vegum áhaldahússins til að hreinsa eigur bæjarins, hús, girðingar, undirgöng
og fleira, ásamt sérhæfðum
verktökum á tilteknum sviðum.

Meðal annars hefur áhaldahúsið
keypt öflugt háþrýstitæki í þessu
skyni. Miðað er við að hreinsunarátakið standi til ársloka en
þá verði árangurinn af því metinn og ákveðið hvort grípa þurfi
til frekari úrræða.
Kópavogsbær kærir þá til lögreglu sem eru staðnir að spellvirkjum á eignum bæjarins og
leggur fram skaðabótakröfu á
hendur þeim.
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Ívar Örn og Sveinbjörn á Upton Park

Heimir Jónasson og Ragnar Viktor Karlsson í verslun sinni og hönnunarstofu að Hamraborg 3. Þar er margt að sjá fyrir fagurkera í lýsingu.

Lýsing og Hönnun
býður allan pakkann
í rafmagni
Lýs ing & Hönn un glæsi leg
versl un og hönn un ar stofa að
Hamraborg 3 í Kópavogi. Lýsing
og Hönnun er nýtt framsækið fyrir tæki sem býður upp á hönnun
og sérhæfða ráðgjöf í lýsingu og
raflögnum sem og heildarlausnir
fyrir fyrir tæki og einstaklinga,
þ.e. í allar gerðir bygginga. Einnig er boðið upp á mikið úr val af
lömpum, innlagnaefni, fullkomnum ljósastýringum og hljóðkerfi
fyrir einstaklinga og fyrir tæki.
Eigendur eru Heimir Jónasson
rafmagnsiðnfræðingur og Ragnar Viktor Karlsson rafmagnsverkfræðingur.
Lýsing & Hönnun býður upp á:
• Raflagnahönnun
• Lýsingarhönnun
• Forritun á Nikobus kerfum
fyrir ljósa-, hita- og hljóðkerfi
• Lampabúnað, raunar
allar gerðir ljósa
• Innlagnaefni frá Niko
• Nikobus- og Easywave búnaði
ásamt hljóðkerfum frá Niko
• Hátölurum.
Þeir Heim ir og Ragn ar segja
að þeir finni það kerfi sem henti
hvaða fyrirtæki eða einstaklingi
sem er í raflögnum, lýsingu og
hljóðkerfi. Þeir segjast koma með
tillögu að innlagnaefni, ljósum og
hátölurum að þörfum hvers og
eins og allur búnaður sem til þurfi
fáist hjá þeim. Ekkert verkefni er
of lítið, né of stórt!

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod.is

Þeir félagar störfuðu saman á
VSB verkfræðistofu í Hafnarfirði
en langaði að breyta til og veita
víðtæka þjónustu, þ.e. allan pakkann hvað viðkemur rafmagni. Þeir
sem leiti þeirra þjónustu, bæði fyrirtæki og einstaklingar, þurfi ekki
að fara á marga staði eins og nokkuð algengt hefur verið til þessa,
þeir fái allan pakkann hjá þeim. Á
markaðnum séu ekki margir eins
víðtækir og þeir. Frekari upplýsingar er að fá á http://www.lysingoghonnun.is

Erum sanngjarnir en ekki
dýrir
“Við vildum vera í Kópavogi því
það er miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, og þar er mikil uppbygging. Við leituðum fyrst fyrir okkur
um kaup á húsnæði í Bæjarlindinni en síðan bauðst okkur þetta
húsnæði sem er frábærlega staðsett hér í Hamraborginni.
Það var rétt ákvörðun, það hefur strax frá opnun verið mikið að
gera. Okkar vörur og þjónusta er
ekki dýr, okkar þjónusta er praktísk, við erum sanngjarnir en ekki
dýrir,” segja þeir Heimir Jónasson
og Ragnar Viktor Karlsson, eigendur Lýsingar og Hönnunar.

NETSAGA.IS

Um hvítasunnuhelgina síðustu
lögðu nokkrir galvaskir Blikar
ásamt fríðu föruneyti upp í pílagrímaferð til London til að heimsækja þann helga stað, Upton
Park, heimavöll West Ham. Ekki
er svo að skilja að það sé frásögu
færandi nema vegna þess að fyrir hópnum fóru tveir allra hörðustu Blikar sem finnast á markaðnum í dag en það voru þeir
Ívar Örn og Svein björn. Þeir
höfðu sem sagt dottið í lukkupottinn og fengið gefins ferð og
miða á leik frá Breiðablik og
stuðningsmannafélaginu í samstarfi við Icelanda ir og West
Ham. Hópurinn varð reyndar á
endanum aðeins stærri og taldi
sjö manns (Ívar, Svenni, Gunnar,
Andri, Bjössi, Kristján og Elvar).
Á laugardagsmorgni var vaknað
eldsnemma til að gera sig klára
enda mikið hafurtask sem taka
þurfti með því tveir hópmeðlimir
voru í hjólastól. Þegar allt var til
var brunað út í Leifsstöð og fór
flugið þaðan um átta leytið um
morguninn. Flugið gekk ágætlega
en þegar lent var á Heathrow kom
strax upp stórt vandamál, sem
styrkti enn þá skoðun okkar að
Bretar séu ekkert alltof úrræðagott fólk. Kannski djúpt í árina
tekið en við þurftum sem sagt liggur við að bera Ívar og Svenna í
gegnum hálfa flugstöðina og það
er ekki nein smá bygging.
Við létum það að sjálfsögðu ekki
á okkur fá heldur drifum okkur
bara upp í leigubíl og niður á hótel. Fyrir lá nefninlega stíf dagskrá
þann daginn. Hún byrjaði á ferð á
vaxmyndasafnið víðfræga, sem er
ansi gaman að heimsækja en það
var ansi mikil traffík fyrir hjólastóla og í raun nóg að sjá eina
hæð af fjórum til að drekkja í sig
líf fræga fólksins, engu að síður
mjög flott safn. Því næst var það
London Eye sem er eitt stærsta
ef ekki stærsta parísahjól í heimi,
um 60 - 80 metrar í þvermál. Um
borð er glæsilegt útsýni um miðborg Lundúna þar sem meðal annars má sjá Big Ben, Wembley og
Westminster Abbey. Eftir ferðina
í stóra auganu var farið að rökkva
og því var tilvalið að fá sér smá
snæðing. Við fengum ágætis snæðing og fórum snemma upp á hótel
til að ná góðri hvíld fyrir ferðina á
West Ham Stadium.

Komnir í sætin og leikur West Ham gegn Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni að hefjast.

sannarlega til þess að stemmningin væri í hæstu hæðum. Enda
var leikurinn eftir því vel spilaður
og mikill hasar. Fljótlega í leiknum komumst skinkurnar yfir með
marki beint úr aukaspyrnu og allt
ætlaði um koll að keyra, gott ef
ekki glytti í fagurklæddann ríkisbubbann hoppa hæð sína í loft
upp af kæti. Leikurinn reyndist
líka frábær skemmtun og fengum
við að sjá þrjú mörk í viðbót, þar
af eitt frábært í lokin frá hetju
West Ham manna Dean Ashton.
Eftir að leik lauk þá löbbuðu leikmenn heimaliðsins heiðurshring
fyrir áhorfendur því um seinasta
leik ársins var að ræða. Að sjálfsögðu fylgdi Björgúlfur með liðinu
sínu og þegar leikmenn köstuðu
skóm og treyjum til stuðningsmanna þá lét okkar maður hundrað punda seðla og óútfylltar ávísanir útbúnar sem skutlur fljúga til
eldheitra Hamrara. Heimsóknin á
U.P. vel heppnuð í alla staði.
Þegar við komum útaf vellinum
þá voru þar langar raðir af syngjandi glöðu fólki á öllum aldri kyrjandi hetjusöngva um núverandi
sem og fyrrverandi leikmenn liðs
síns. Við fylgdum straumnum að
neðanjarðarlestinni og gæddum
okkur á týpískum enskum “fótboltamat” og fljótandi veigum á
leiðinni. Til að gera upplifunina
af þessari mergjuðu stemmningu

sem mesta þá reyndum við að
taka undir með kórnum en máttum okkur lítils því fjölbreyttnin í
söngvunum var slík að íslenskir
viðvaningar máttu sín lítils. Eftir
að hafa burðast með hjólastólana
niður nokkra stiga þá koðnuðu
ópin og köllin smám saman niður
þegar við fjarlægðumst Austur
- Lundúni og nálguðumst miðborgina í hinu gamla en seiga neðanjarðarlestakerfi borgarinnar. Eftir
smá rölt framhjá þinghúsinu og
hinum einhenta Nelson flotaforingja fengum við okkur snæðing
á mjög góðu ítölsku veitingahúsi
við Leicester torg. Um miðnætti
rendum við svo inn á hótelherbergi til að hvíla lúin bein eftir
langan en einstaklega skemmtilegann dag.
Daginn eftir héldu ferðalangar
svo heim á leið eftir vel heppnaða
ferð til London þar sem toppurinn var tvímælalaust heimsóknin
á heimavöll West Ham og upplifunin á stemmningunni í kringum
góðan knattspyrnuleik á breskri
grund. Að lokum viljum við koma
þökkum til skila til Blikaklúbbsins
sem og félagsins alls og Icelandair
fyrir að gera þessa ferð mögulega.
Ferðasöguna skráði
Björn Óli Guðmundsson
Bliki frá vöggu til grafar

Skinkurnar með mark
beint úr aukaspyrnu
Vaknað var snemma daginn eftir til að geta komið tímanlega á
leikinn. Talsverður tími fór hins
vegar til spillis bæði við að ná í
leigubíl, sem og að gleyma miðunum á hótelinu en það uppgötvaðist að sjálfsögðu ekki fyrr en ferðin á völlinn var hálfnuð, ekki mjög
sniðugt í miðborgartraffíkinni. Að
lokum komumst við á leiðarenda
og það nánast á sama tíma og
flautað var til leiks hjá mönnunum hans Björgúlfs og Aston Villa.
Veðr ið þenn an dag inn var frábært og léttklæddir og sólbaðaðir
stuðningsmenn beggja liða sáu
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Kópavogur Old Boys
Turnament 2008

HK-hátíðin var haldinn í Fagralundi fyrir skömmu og komu margir þangað. Þessi fríði hópur stelpna var
ákveðinn í að gera garðinn frægan fyrir HK í sumar.

Sex Blikar í U-15 landsliðinu í körfubolta drengja

Laugardaginn 14 júní nk. verður haldið á Kópavogsvelli Alþjóðlegt mót í Knattspyrnu 40+ ,,
Kópavogur Old Boys Turnament
2008”. Það er Breiðablik 40+
Golden Boys sem hefur veg og
vanda að þessu móti og segir
einn skipuleggjandi mótsins,
Heiðar B. Heiðarsson, að skipulagning gangi vel, og verið sé að
leggja síðustu hönd á undirbúning mótsin en verið er að tryggja
öryggi þeirra sem koma.
Liðin sem taka þátt í þessu móti
eru frá Slóvakíu og Kópavogi, þ.e.
Lokamotive Kosice frá Slóvakíu,
Breiðablik og HK í Kópavogi. Í
liði Lokamotive Kosice eru gamlir atvinnumenn, landsliðsmenn
úr liði Tekkóslóvakíu sem urðu
Evrópumeistarar 1976 ásamt einum sem varð Ólympíumeistari á
síðustu öld. Lokamotive Kosice
er fornfrægt félag sem hefur tekið
þátt í Evrópukeppni félagsliða og
eitt árið komust þeir í Meistarakeppnina, þar sem þeir spiluðu
m.a. við lið Man. Utd., en biðu
lægri hlut.
Í liði HK eru m.a. Sigurður
Eyþórs, Ragnar Bogi Petersen,
Pavle, Björn Björnsson, Sigurjón
Friðriksson, Reynir Björn, Úlfar
Óttarsson, Víðir Sig, Gunnar Guð-

mundsson og Valdimar Hilmarsson en í liði Breiðabliks Siggi Grétars, Ómar Rafns, Ingi Gúst, Steindór El, Grétar Steindórs, Jón Þórir
Jónsson, Siggi Víðis, Guðmundur
Guðmundsson, Heiðar Heiðars,
Heimir Porca, Palli Kredo, Sigurjón Rannvers, Eiríkur Þorvarðarsson, Gústaf Ómarsson, Rögnvaldur Rögvaldsson, Ásgeir Baldurs,
Helgi Hjálmarsson, Ívar Sigurjóns,
en vatnsberi og reddari er Arnar
Laufdal.
Verndari mótsins er bæjarstjórinn Gunnar Birgisson, en mun
hann ásamt fríðu föruneyti sjá um
verðlaunaafhendingu síðar um
kvöldið en öll verðlaun eru gefin
af Kópavogsbæ.
Fyrsti leikur verður leikinn kl,
11.00 en þá munu Breiðablik og
HK mætast, kl. 13.00 eigast svo
við HK - Lokamotive Kosice og
kl 15.00 verður síðasti leikurinn
milli Breiðabliks og Lokamotive
Kosice. Allir leikir verða spilaðir
við Kópavogsvöll, ef veður gerast váleg verður farið inn í Fífuna
með alla leiki. Þarna eigast því við
gamlar stjörnur austan járntjaldsins og leikmenn Kópavogsrisana
Breiðabliks og HK. Breiðablik
vann mótið sem haldið var í Kosice í fyrra.

Blikarnir í U-15 liðinu, f.v.: Ægir Hreinn Bjarnason, Ágúst Orrason, Snorri Hrafnkelsson, Anton Örn Sandholt, Ingi Rúnar Kristinsson og Sigtryggur Arnar Björnsson, en sá síðastnefndi býr nú í Kanada.

Íslenska U-15 ára landsliðið,
skipað drengjum fæddum 1993 og
síðar, tók þátt í Copenhagen invitational 2008 um síðustu helgi. Sex
leikmenn Breiðabliks voru í liðinu.
Mótið er alþjóðlegt mót sem var
sett á laggirnar í fyrra en keppt
er í U-14 og U-15 drengja. Íslenska

liðið mætti fyrst Wroclawski
Klub Koszykowki frá Póllandi,
og síðar sama dag Berliner BV. Á
laugardeginum lék svo íslenska
landsliðið gegn því danska. Eftir
riðlakeppnina var svo krossspil
og loks leikið um sæti á sunnudeginum. Í hinum riðlinum voru

einnig tvö landslið; Svíðþjóð og
England og einnig tvö úrvalslið;
Basketballshop All-Stars Oslo frá
Noregi og Niedersächsischer BV
frá Þýskalandi. Þjálfari liðsins er
Einar Árni Jóhannsson, þjálfari
úrvalsdeildarliðs Breiðabliks.

Samúel með þrennu fyrir
Ými í Breiðholtinu
Ýmismenn komust aftur á sigurbraut í dag þegar þeir unnu
KB, Knattspyrnufélag Breiðholts, á sannfærandi hátt, 4:1,
Leiknisvellinum. Samúel Arnar
Kjartansson var á skotskónum
og skoraði þrennu og Þorsteinn
Gestsson gerði eitt mark. Ýmir
er þá kominn með sex stig eftir þrjá leiki og hörkuspennandi
barátta framundan í riðlinum.
Það leit ekki vel út fyrir Ými í
byrjun þar sem að aðeins 12 leikmenn komust til leiks en mikið
var um meiðsli og útlandaferðir
hjá leikmönnum, auk þess gat
enginn 2. flokks leikmaður spilað
nema Gunnar Geir Gunnlaugsson
markvörður því þeir höfðu allir
spilað tvo leiki á síðustu 3 dögum.

Leikskipulag Ýmis gekk fullkomlega upp í fyrri hálfleik halda boltanum og ekki gefa færi á sér og
reyna að gera KB mönnum lífið
erfitt og það tókst og staðan var
0-0 í hálfleik og hvorugt lið hafði
átt alvöru færi.
Seinni hálfleikur var mun fjörlegri og strax á 49 mínútu skoraði
Þorsteinn með skalla eftir hornspyrnu. Strax í næstu sókn skoraði Samúel með skoti fyrir utan
teig, markmaðurinn virtist ætla
að verja skotið auðveldlega en
missteig sig og boltinn rúllaði inn.
Eftir að hafa byrjað hálfleikinn
af svona miklum krafti og komist
í 0-2 hægði Ýmir á sér og spilaði
boltanum sín á milli en hleyptu
KB mönnum full mikið inn í leik-

inn. KB átti nokkur hálffæri og
komu þau helst eftir föst leikatriði
þar sem þeir voru sterkir. uppúr
einu slíku skoraði KB á 69 mínútu
þegar þeir áttu hornspyrnu inná
teiginn og einn leikmaður þeirra
þrumar boltanum á lofti í markið,
óverjandi fyrir Gunnar í markinu,
1-2.
Eftir þetta var leikurinn rólegur
en KB voru þó meira í sókn án
þess að skapa þó mikla hættu.
Það var svo í lokinn að Samúel
skoraði 2 mörk það fyrra á 88 mínútu eftir að Dejan Bilic og Ómar
Ingi Guðmundsson spiluðu sig
upp hægri kantinn og það síðara
á 90 mínútu eftir stungusendingu
frá Guðjóni Þór Ólafssyni.

HK náði í sín fyrstu stig í Landsbankadeild karla þegar liðið vann
Íslandsmeistara Vals sanngjarnt 4-2. Á fyrri myndinni er boltinn að
leka inn þrátt fjölmenni í vörn Vals, en á þeirri seinni er sigrinum
fagnað fölskvalaust.

Dregið í 32- liða úrslitum Visa-bikarkeppninnar í höfuðstöðvum KSÍ
nýverið. Kristján Ólafsson, 7 ára sonur Ólafs Kristjánssonar þjálfara dró
fyrir Breiðablik og fékk KA. Hann sagðist aðspurður hafa viljað draga
Keflavík, það væri svo gaman að vinna þá! Fyrir HK dró Laufey Guðmundsdóttir starfsmaður félagsins, og fékk ÍA. Kópavogsliðin fengu
því bæði heimaleik í bikarkeppninni á Kópavogsvelli, HK leikur 18. júní
en Breiðablik 19. júní.

17. júní í Kópavogi
Dagskrá:
Þjóðhátíðardegi fagnað,
að húni vítt og breitt um bæinn.
fagnað fánar dregnir a
10:00 – 12:00 Blásarasveitir spila um bæinn. Pallbílar frá Kópavogsbæ
aka með brassband Skólahljómsveitar Kópavogs og vekja Kópavogsbúa
á þessum hátíðardegi.
10:00 – 11:00 17. júní hlaup fyrir 6 – 11 ára börn á Kópavogsvelli.
Allir fá verðlaunapening. Skrúðganga frá Kópavogsvelli að Digraneskirkju
að loknu hlaupi.
11:00 – 12:00 Fjölskyldusamvera í Digraneskirkju.
Prestar: Séra Yrsa Þórðardóttir og séra Sigfús Kristjánsson. Verðlaunaafhending fyrir 17. júní hlaup. Skólakór Kársness syngur undir stjórn
Þórunnar Björnsdóttur. Atriði frá Stoppleikhúsinu úr leikritinu Ósýnilegi
vinurinn. Félagar úr brassbandi Skólahljómsveitar Kópavogs líta inn í lokin.
13:30 Skrúðganga frá Menntaskólanum í Kópavogi að Rútstúni.
Heiðursvörður Kópavogslögreglunnar. Skátafélagið Kópar og Skólahljómsveit Kópavogs. Fornbíll með nýstúdent og fjallkonu.
14:00 – 18:00 Hátíðar- og skemmtidagskrá á Rútstúni.
Kynnir: Björgvin Franz Gíslason.

Hátíðardagskrá:
PI PAR

Skólahljómsveit Kópavogs spilar undir stjórn Össurar Geirssonar.
Bæjarstjóri Gunnar Ingi Birgisson flytur ávarp.
Fjallkonan Guðrún Erla Hilmarsdóttir flytur ljóð.
Nýstúdent Hjörtur Ólafsson flytur ræðu.

•
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Skemmtidagskrá:
Á stóra sviði:
Örn Árnason, Soffía Karlsdóttir og Jónas Þórirr flytja
tja þ
þekkt revíulög.
söngstjörnur
elska.
Magni Ásgeirsson og Birgitta Haukdal. Tvær söng
gstjörnur sem allir elska
Skoppa og Skrítla koma í heimsókn.
Hallgrím
Atriði úr söngleik Þjóðleikhússins Ástin er diskó eftir Hallg
llgrím Helgason.
Snjólfur snjókarl og Þrúður trúður úr barnaævintýrasýningunni Ó
Óskinni.
Páll Óskar Hjálmtýsson kemur öllum í gott stuð.
South River Band. Hljómveit með tónlist frá ýmsum heimshornum.
Hundafimisýning frá íþróttadeild HRFÍ.

Á litla sviði:
Barnaleikrit frá leikhópnum Kær-leik.
Leiktæki frá Sprell, myndlistarsmiðja, andlitsmálun og sápukúluveröld.
Mikki Mús og Mína Mús koma í heimsókn á Rútstún.
Íþróttafélögin með söluskála á Rútstúni og vöfflusölu í Sundlaug Kópavogs.
Sjúkragæsla á vegum Hjálparsveitar skáta í Kópavogi.
15:00 – 16:00 Hátíðarkaffi í félagsmiðstöðinni Gjábakka.
Örn Árnason, Soffía Karlsdóttir og Jónas Þórir flytja þekkt
revíulög. Tónlistarhópar frá Skapandi sumarstörfum.
16:00 – 16:30 Knattspyrnuleikur á Vallargerðisvelli.
Vináttuleikir í 6. flokki karla milli HK og Breiðabliks.

Útitónleikar á Rútstúni 20:00 – 22:30
20:00 Unglingahljómsveitir frá félagsmiðstöðvum ÍTK og Skólahljómsveit
Kópavogs. Sigurvegari úr söngkeppni félagsmiðstöðva.
21:00 Hljómsveitin BUFF og söngvararnir EYÞÓR, MATTI og INGÓ.
Hljómsveitin EUROBANDIÐ og söngvararnir REGÍNA ÓSK og FRIÐRIK ÓMAR.
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