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Útskriftarhópurinn frá MK vorið 2009.

Aldrei hafa fleiri útskrifast

Þann 22. maí voru brautskráð
ir nemar frá Menntaskólanum í
Kópavogi, við hátíðlega athöfn
í Digraneskirkju. Alls 79 stúd
entar og 32 iðnnemar. Þá braut
skráðust 21 ferðafræðinemi, 41
leiðsögumaður, 23 svæðisleið
sögumenn, 24 nemar af skrif
stofubraut, 16 nemar úr hagnýtu
viðs kipta- og fjárm álag reina
námi, 19 matsveinar, 4 nemar
DALVEGI 4 - S: 564 4700
úr meistaraskóla matvælagreina
HAMRABORG 14 - S: 554 4200
og 8 nemar úr hótelstjórnunar
námi César Ritz. Einnig 4 nemar
af starfsbraut einhverfra. Þan
nig að alls voru brautskráðir
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nemi frá Menntaskólanum
í Kópav ogi á þessu vori sem
laugardaga
eru fleiri nemar en áður í sögu
og sunnudaga
skólans.
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Ný skólanámskrá

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

- Heiðurslistarmaður
Kópavogs 2009
- bls. 7

Í máli Margrétar Friðriksdótt
ur, skólameistara, kom fram að
stærsta verkefni skólaársins hefði
veri ð undi rb úni ngu r að nýrri
skólanámskrá í framhaldi af nýj
um lögu m um framhaldsskóla.
Áhersla væri lögð á fjölbreytileika
og meira valfrelsi nemenda. Skól
inn hefur nú meira frelsi í mót
un námsbrauta jafnt í bóknámi
sem verknámi. Á skólaárinu hefur
verið í gangi umfangsmikil vinna
að undirbúningi og innleiðingu á
gæðastjórnunarkerfi skv. ISO 9001
sem er alþ jóðl egu r staða ll um
gæðastjórnunarkerfi. Gæðakerfið
er nú í vottunarferli og stefnt er
að vottun á kerfinu fyrir haustið.
Í framhaldi af jafnréttisviðurkenn

ingu Jafnréttisráðs hefur skólinn
staðið fyrir árlegri jafnréttisviku
sem að þessu sinni var í mars
mánuði undir yfirskriftinni Jafn
ræði – umburðarlyndi.
Í nýjum lögum um framhalds
skóla eru þau ným æli að við
hvern framhaldsskóla skuli starfa
foreldraráð. Foreldrar nemenda
við MK voru skrefi á undan þess
ari lagas etni ngu en á síða sta
skólaári var stofnað foreldrafélag
við MK, það fyrsta í 36 ára sögu
skólans. Fulltrúi foreldra hefur nú
tekið sæti í skólanefnd.
Neme ndu r MK hafa sýnt
afburðarárangur í Evrópukeppni
hótel- og ferðamálaskóla en um
300 neme ndu r frá 32 löndu m
keppa árlega sín á milli. Fulltrúi
skólans, Rannveig Snorradóttir,
keppti í Eistlandi og vann til gull
verðlauna en það er fimmta árið
í röð sem fulltrúi MK vinnur til
gullverðlaun í keppninni og hefur
engum öðrum skóla í Evrópu tek
ist slíkt afrek áður.
Forseti bæjarstjórnar, Sigurrós
Þorgrímsdóttir afhenti útskriftar
nemum viðurkenningar úr Viður

kenningarsjóði MK sem stofnaður
var af bæjarstjórn Kópavogs árið
1993. Fimm nemar hlutu viður
kenningu að þessu sinni: Nýstúd
enta r Arna r Freyr Þrasta rs on,
Bjarni Þór Sigurbjörnsson, Elina
Verzbicka og nýsveinar í fram
reiðslu, Tinna Óði nsd ótti r, og
matreiðslu, Torfi Þór Torfason.

Verðlaunahafar
Efti rt aldi r neme ndu r hlutu
viðu rk enni ngu fyri r góða n
námsárangur:
• Alexandra Guttormsdóttir
efnafræði, líffræði, jarðfræði
• Arnar Freyr Þrastarson		
stærðfræði, eðlilfræði, efna
fræði, íslenska
• Bjarni Þór Sigurbjörnsson
viðskiptagreinar, ensku,
• Daníel Þór Þorgrímsson		
spænska
• Davíð Örn Hreiðarsson		
þýska

Rótarýklúbbur Kópavogs veitti
Arnari Frey Þrastarsyni 60 þús
und króna styrk fyrir einstakan
árangur í raungreinum og Rótarý
klúbbu ri nn Borgi r í Kópav ogi
veitti Tinnu Óðinsdóttur styrk að
sömu upphæð fyrir góðan náms
árangur í iðnnámi.

• Elina Verzbicka		
stærðfræði
• Grétar Þór Björnsson		
kjötiðn
• Ingvi Þór Sæmundsson		
saga, félagsfræði
• Kristín Ýr L Sigurðardóttir
franska, ferðagreinar
• Tinna Óðinsdóttir		
framreiðsla
• Torfi Þór Torfason		
matreiðsla
• Valdís Björk Þorgeirsdóttir
sálfræði
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Rekstur Kópavogsbæjar
nokkuð traustur þrátt
fyrir efnahagsáf öllin

A

ðstæður á fjármálamarkaði setja mark sitt á uppgjör Kópavogs
bæjar vegna ársins 2008. Ársreikningurinn var til fyrri umræðu
í Bæjarstjórn Kópavogs 2. júní sl. og sýnir tæplega 1 milljarðs
króna afgang af aðalsjóði áður en horft er til fjármagnskostnaðar og
gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga. Daglegur rekstur var í samræmi við
fjárhagsáætlun, tekjur heldur meiri en gjöldin nálægt áætlun. Sé hins
vegar samstæðan skoðuð, A og B hluti ársreikningsins, er niðurstað
an neikvæð sem nemur 9,6 milljörðum króna. Neikvæð staða byggist
einkum á þremur þáttum, þ.e. neikvæðum fjármagnsliðum sem námu
um 6,5 milljörðum króna, aðallega gengistap vegna falls íslensku krón
unnar; bakfærðum tekjum vegna lóðaskila sem námu um 2,3 milljörð
um króna en úthlutuðum lóðum var skilað inn til bæjarins og staðið
við skuldbindingar um endurgreiðslu að fullu. Í þriðja lagi gjaldfærslu
lífeyrisskuldbindinga að fjárhæð 805 milljónir króna vegna hruns á
fjármálamarkaði en afleiðingarnar af því voru m.a. neikvæð ávöxtun
á Lífeyrissjóði starfsmanna Kópavogsbæjar en aukin reiknuð lífeyris
skuldbinding. Skatttekjur urðu 513 milljónum króna hærri en áætlað
var, afskriftir 231 milljón króna umfram áætlun og aðrir liðir aðalsjóðs
í samræmi við áætlun. Heildarskuldir samantekins ársreiknings A og
B hluta án lífeyrisskuldbindinga hækkuðu milli ára úr 15,8 milljörðum
króna í árslok 2007 í 33,5 milljarða króna í árslok 2008 eða um 17,7
milljarða króna. Skuldir á hvern íbúa í Kópavogi hafa því hækkað um
helming, eru nú 1,2 milljónir króna á hvert mannsbarn.

Í

Engir bryggjudagar í
Kópavogi

ljósi þess að fyrir liggur að flestir íbúar bryggjuhúsa við Kópavogs
höfn voru ekki tilbúnir til að taka þátt í bryggjudögum að þessu
sinni, m.a. sökum þess að erfitt hefur verið að fá kostunaraðila, var
ákveðið að hætta við þessa hátíð sem hefur undanfarin ár verið hin
skemmtilegasta og undirstrikað sérstöðu Kópavogshafnar, hafnarinn
ar sem í upphafi átti aðeins að vera athvarf fyrir nokkra skemmtibáta.
Hafnarstjórn hefur þess í stað ákveðið að fara í hreinsunarátak á hafn
arsvæðinu Málið verður tekið upp að nýju í haust og þá athugað með
áhuga íbúanna á bryggjudögum á árinu 2010. Það er auðvitað miður
að svona skildi fara, en kannski gráta ekki allir þessa niðurstöðu,
m.a. þeir sem vilja draga úr atvinnustarfsemi á Kársnesinu og minnka
umferð stórra flutningatækja um Kársnesbrautina sem auðvitað teng
ist að stórum hluta hafnsækinni starfsemi. En Kópavogshöfn verður
auðvitað ekki lögð af þó ekki séu haldnir bryggjudagar í efnahag
skreppu, en sjómönnum er óskað til hamingu með þeirra hátíðisdag
um síðustu helgi.

Umgengni um Kópavogsdal

U

mhverfisráð Kópavogs veitti árið 2006 viðurkenningu fyrir
athyglisvert framlag til umhverfismála vegna hönnunar og
framkvæmda við Tjörnina í Kópavogsdal en dalurinn hefur
lengi gegnt lykilhlutverki meðal útivistarsvæða í Kópavogi. Sérstaklega
hefur Tjörnin vestast í dalnum og Kópavogslækur haft mikið aðdrátt
arafl, ekki síst meðal yngri kynslóðanna. Á Tjörninni hafi ýmsir fuglar
af andarætt haft viðkomu og í seinni tíð einnig máfar, sem vakið hafa
takmarkaða hrifningu. Nyrðri tjarnarbakkann var hlaðinn úr stórgrýti,
lagður stígur meðfram honum og settir upp áningastaðir. Þar sem nýj
ar og gamlar grjóthleðslur mættust við tjarnarbakkann var ákveðið að
setja lysthús á stólpum út í tjörnina. Umgengni um dalinn, sérstaklega
næsta umhverfi Tjarnarinnar, hefur hins vegar ekki verið til fyrirmynd
ar að undanförnu, ýmislegt rusl í og við Tjörnina, jafnvel heilar sorp
fötur, svo ekki sé minnst á allt krotið á bekki, staura og undirgöng. Ef
þetta svæði á að standa undir nafni sem útivistarsvæði fyrir alla, þarf
að taka til hendinni þarna, og það fyrir þjóðhátíðardaginn 17. júní.
					

Geir A. Guðsteinsson

Breytt deiliskipulag í
Lundi 2, 4 og 6 enn í
umsögn

Á fundi skipulagsnefndar 18. nóv
ember 2008 var lagt fram erindi Guð
mundar Gunnlaugssonar arkitekts fh.
lóðarhafa nr. 2, 4 og 6 við Lund dags.
20. október 2008. Í erindinu felst að
húsi nr. 4 verði snúið um 90° til vest
urs, hús nr. 2 verði týpa F2 í stað F3
en íbúðafjöldi og húsahæðir verði
óbreyttar. Bílastæði á lóð og í bíla
kjallara verði jafnmörg og í gildandi
deiliskipulagi. Skipulagsnefnd sam
þykkti að tillagan yrði auglýst í sam
ræmi við 25 gr. skipulags- og bygging
arlaga nr. 73/1997 og vísaði tillögunni
til afgreiðslu bæjarráðs.
Tillagan var auglýst 2. desember
2008 til 6. janúar 2009 með athuga
semdaf resti til 20. janú a r 2009.
Athugasemdir bárust. Á fundi skipu
lagsnefndar 20. janúar 2009 er erindið
lagt fram að nýju ásamt athugasemd
um en afgreiðslu frestað og bæjar
skipulagi falið að taka saman umsögn
varðandi innsendar athugasemdir. Á
fundi skipulagsnefndar 19. maí 2009
er lagt fram nýtt erindi lóðarhafa
með nýrri útfærslu, þar sem dregið
er úr umfangi byggingar miðað við
fyrri tillögu dags. 20. október 2008.
Með nýrri tillögu kemur lóðarhafi til
móts við innsendar athugasemdir.
Afgreiðslu frestað en bæjarskipulagi
falið að taka saman umsögn með til
liti til nýrrar útfærslu lóðarhafa.

skipulagi höfuðborgarsvæðisins til
ársins 2024. Samkvæmt fasteigna
matsskrá eru á svæðinu um 12,500
m2 í sérhæfðu húsnæði. Í tillögunni
felst að opið svæði til sérstakra nota
(hesthúsahverfi) er breytt í svæði
fyrir verslun, þjónustu og íbúðir.
Aðkoma verður að svæðinu frá Bæj
arlind, Lindarvegi og frá Arnarnes
vegi. Einnig er gert ráð fyrir nýjum
undirgöngum undir Reykjanesbraut
fyrir bæði gangandi og akandi umferð
frá Hæðasmára. Um svæðið liggur ný
tengibraut frá Arnarnesvegi að Bæj
arlind.
Áætlað er að á skipulagssvæðinu
verði byggðir um 126.000 m2 þar af
um 102.000 m2 á norðursvæði Glað
heima og um 24.000 m2 á suður
svæði. Áætlað er að byggðar verði
245 íbúðir á norðursvæði og heildar
fermetrafjöldi íbúða verði um 24.500
m2. Fjöldi bílastæða er áætlaður um
3400 þar af um 2900 stæði í niður
gröfnum bílakjöllurum. Áætluð nýt
ing svæðisins er um 1 en meðaltals
lóðanýting er um 1.6 og nýting ein
stakra lóða liggur á bilinu 0,3 til 8,6.
Skipulagsnefnd hefur samþykkt að til
lagan ásamt umhverfisskýrslu verði
auglýst í samræmi við 25. gr. skipu
lags- og bygggingarlaga nr. 73/1997
og vísar tillögunni til afgreiðslu bæj
arráðs með samþykki fulltrúa Sjálf
stæðisflokks og Framsóknarflokks
en fulltrúar Samfylkingar og áheyrn
arfulltrúi Vinstri grænna lögðust
gegn tillögunni og vilja að Smárinn
og Glaðheimasvæðið verði skipulagt
sem ein heild og fari fram samkeppni
um skipulag svæðisins.

Matjurtarækt leyfð að
Dalvegi 32

Ráðið í starf rekstrar
stjóra fræðslusviðs

Bæjarráði barst umsögn frá garð
yrkustjóra bæjarins varðandi nýtingu
lóðarinnar að Dalvegi 32 undir mat
jurtarækt á vegum áhugamannafé
lags, samkvæmt fyrirhuguðum leigu
samningi milli félagsins og Brimborg
ar ehf., núverandi lóðarhafa. Engar
athugasemdir eru gerðar við þessa
nýtingu lóðarinnar, en eðlilegast þyk
ir að starfsemin sé alfarið á vegum
áðurnefnds áhugamannafélags, en
ekki Kópavogsbæjar. Bæjarráð gerir
ekki athugsemdir við að lóðin verði
nýtt sem matjurtagarður, en að Kópa
vogsbær komi ekki að starfseminni.

Sviðsstjóri fræðslusviðs og starfs
mannastjóri hafa lagt til varðandi
ráðningu rekstarstjóra fræðslusviðs
að Sindri Sveinsson, Kópavogsbraut
108 í Kópavogi verði ráðinn í starfið.
Bæjarráð hefur samþykkt tillöguna.
Ennfremur hefur bæjarráð samþykkt
að að ráða tvo viðbótarstarfsmenn
í sumarbúðir skáta að Úlfljótsvatni
2009. Ráðning er í 6 – 8 vikur.

Styrkveitingar til skáta
og Skólahreysti

Samkvæmt heimild frá bæjarráði
voru lóðir, sem ekki hafði verið ráð
stafað á Kjóavallasvæðinu auglýstar
lausar til umsóknar fyrir almenning
og bárust umsóknir um 11 lóðir. Eftir
að hafa yfirfarið umsóknir og rætt við
umsækjendur mælir framkvæmdaog tæknisvið með því, að bæjarráð
úthluti eftirfarandi aðilum lóðarrétt
indum:
Hlynur Sigurðarson, Aubert Högna
son, Húseik ehf., Bjarni Bragason,
Jón Gunnar Hallgrímsson, Ásgeir
Guðmundsson, Pétur Pálsson 2 lóðir,
Hörður Kristjánsson, Björn Björns
son og Halldór Svansson. Bæjarráð
samþykkti úthlutunina.

Bæjarráði barst umsókn frá Skáta
félaginu Kópum um styrkveitingu til
greiðslu fasteignagjalda af húseign
um félagsins að Digranesvegi 79 og
Vatnsendabletti 391. Samþykkt var
að veittur yrði styrkur til félagsins að
upphæð 1.871.958 krónur til greiðslu
fasteignagjalda.
Ennfremur barst styrkbeiðni frá
Icefitness ehf. vegna Skólahreysti
2009. Bæjarráð samþykkti að styrk
beiðnin yrði samþykkt og bæjarráð
veitti styrk að upphæð 200.000 krón
ur.
Beiðni hefur borist frá Wuhan í
Kína þar sem óskað ereftir því að
embættismönnum verði boðið til
viku dvalar í júlí nk. í tengslum við
hugsanleg samstarfsverkefni vina
bæjanna. Bæjarráð vísaði erindinu til
afgreiðslu bæjarstjóra.

Deiliskipulag
Glaðheimasvæðis
enn í skoðun

Árið 2006 var lögð fram tillaga
KRarkitekta að deiliskipulagi verslun
ar- og þjónustusvæðis á Glaðheima
svæðinu og var tillagan samþykkt af
skipulagsnefnd það ár. Á fundi skipu
lagsnefndar 17. mars sl. er fallið frá
tillögunni vegna breytinga á Svæðis

Lóðum úthlutað á
Kjóavöllum

Ungmenni frá Norð
urlöndum ráðin í
sumarstörf

Samþykkt hefur verið beiðni Nor
djobb á Íslandi um sumarráðningu
ungmenna frá Norðurlöndunum.
Tvö ungmenni frá Norðurlöndunum
verða ráðin í sumarvinnu hjá Kópa
vogsbæ í 6 - 8 vikur. Norræn sam
vinna á greinilega upp á pallborðið
ennþá.

Sjálfsafgreiðslustöð
fyrir eldsneyti að
Skemmuvegi 2 – 4

Lögð var fram í bæjarstjórn tillaga
teiknistofunnar Traðar arkitektar
f.h. lóðarhafa að breyttu deiliskipu
lagi við lóð nr. 2 – 4 við Skemmu
veg. Deiliskipulagsbreytingin tekur
til afmarkaðs hluta lóðarinnar að
Skemmuvegi 2 – 4. Á lóðinni er nú
starfrækt byggingavöruverslun.
Tillagan gerir ráð fyrir að heimilt
verði að reka sjálfsafgreiðslustöð fyr
ir eldsneyti í norðurenda lóðarinnar,
ásamt tilheyrandi mannvirkjum s.s.
eldsneytistönkum og olíuskiljum neð
anjarðar, skyggni yfir dælur, tækni
rými fyrir dælubúnað og skilti. Stærð
byggingarreitar er 244 m2. Heimilt
er að byggja skilti á lóðarhluta utan
byggingarreits en breytingin hefur
ekki í för með sér aukningu í bygging
armagni ofanjarðar en bílastæðum á
lóð fækkar um 11 og fjöldi bílastæða
á lóð eftir breytingu verða 635 stæði.
Bæjarstjórn samþykkti tillöguna með
átta atkvæðum gegn þremur að fela
skipulagsstjóra að auglýsa framlagða
tillögu skv. 25. gr. skipulags- og bygg
ingarlaga nr. 73/1997.

Krani, tengistólpar og
mælisnúrur
til Kópavogshafnar

Hafnarstjórn Kópavogs hefur sam
þykkt að taka tilboði JPP ehf., en um
er að ræða Hydralift krana, uppgerð
an og með ábyrgð til 3ja ára sem
staðsettur verður á Norðurgarði.
Verð er 3,6 milljónir króna auk virð
isaukaskatts miðað við að kraninn
sé niðursettur og sé tilbúinn til notk
unar. Einnig var ákveðið að kaupa 4
tengistólpa og 10 mælisnúrur. Hafn
arverði var falið að ganga frá málinu
og koma með endanlega niðurstöðu
kostnaðar, sem er ríflega 1 milljón
króna. Með þessu fyrirkomulagi
greiða smábátaeigendur í höfninni
fyrir notkun á þeirra vegum. Viðræð
ur standa yfir milli íþróttadeildar
bæjarins og siglingaklúbbsins Ýmis
um kaup Kópavogsbæjar á félags
húsi Ýmis.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir
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17. júní í Kópavogi
Dagskrá:
10.00–12.00 Pallbílar frá Kópavogsbæ aka um með brassband
Skólahljómsveitar Kópavogs og vekja íbúa bæjarins 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 Gunnar Sigurjónsson og séra Íris Kristjánsdóttir.
Verðlaunaafhending fyrir 17. júní hlaup. Skólakór Kársness syngur undir
stjórn Þórunnar Björnsdóttur. Stoppleikhópurinn sýnir leikþáttinn Sigga og
skessan eftir Herdísi Egilsdóttur. Félagar í brassbandi Skólahljómsveitar
Kópavogs líta við í lokin.
13.30 Skrúðganga frá Menntaskólanum í Kópavogi að Rútstúni.
Skátafélagið Kópar og Skólahljómsveit Kópavogs. Nýstúdent og fjallkona
leiða gönguna.
14.00–18.00 Hátíðar- og skemmtidagskrá á Rútstúni.
Kynnir: Guðjón Davíð Karlsson, einnig þekktur sem Gói.

Hátíðardagskrá:

Skólahljómsveit Kópavogs spilar undir stjórn Össurar Geirssonar.
Bæjarstjóri Gunnar Ingi Birgisson flytur ávarp.
Fjallkonan Anna Monika Arnórsdóttir flytur ljóð.
Nýstúdent Bjarni Þór Sigurbjörnsson flytur ræðu.

Skemmtidagskrá:
Á Sviðinu:

Atriði úr söngleiknum Söngvaseið.
Kristján Kristjánsson, KK.
Ræningjarnir úr Kardimommubænum.
Atriði úr nýlegri uppfærslu á Grease.
Jóhanna Guðrún.
Hundafimisýning frá íþróttadeild HRFÍ.

Á Rútstúni:

Leikhópar Skapandi sumarstarfa og Götuleikhúss Kópavogs flytja barnaleikrit. Leiktæki frá Sprell, krítakassar, andlitsmálun og sápukúluveröld.
Bjarni töframaður kemur í heimsókn.
Íþróttafélögin verða með söluskála á Rútstúni og vöfflusölu í Sundlaug
Kópavogs.
15.00–18.00 Lifandi kaffihús í Molanum – menningarhúsi ungs fólks.
Kaffisala og ýmsar uppákomur, meðal annars á vegum Skapandi
sumarstarfa í Kópavogi, auk kynningar á Tónlistarhátíð ungs fólks.
15.00–17.00 Hátíðarkaffi í félagsmiðstöðinni Gjábakka.
Kristján Kristjánsson, KK.
Tónlistarhópar frá Skapandi sumarstörfum.
16.00–16.30 Knattspyrnuleikir á Vallargerðisvelli.
Vináttuleikir 6. flokks kvenna milli Breiðabliks og HK.

Útitónleikar á Rútstúni

20.00 Hljómsveitir skipaðar ungum Kópavogsbúum
20.30 Bróðir Svartúlfs
21.00 Ingó veðurguð
21.30 Blúsband Kópavogs ásamt Agli Ólafssyni, Andreu Gylfadóttur og Páli
Rósinkranz.
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Fjölsmiðjan er fyrir ungt fólk
á krossgötum í lífinu
Fjölsmiðjan að Kópavogsbraut
5 í Kópav ogi var opnu ð með
viðhöfn í Kópavogi 1. desem
ber 2001. Fjölsmiðjan er verk
þjálfunar - og framleiðslusetur
fyrir ungt fólk en þennan dag
rættist draumur Rauða krossins
sem hafði talað fyrir þessu verk
efni um árabil. Upphaflega var
um tilraunaverkefni að ræða til
þriggja ára. Framkvæmdastjóri
er Þorbjörn Jensson fyrrverandi
þjálfari íslenska landsliðsins í
handbolta og þar áður leikmað
ur. Til Fjöls miðju nna r kemu r
fyrst og fremst fólk sem hefur af
einhverjum ástæðum ekki fund
ið sig í hefðbundnu skólakerfi
og þarna er því boði ð upp á
frekara nám og verkþjálfun. Til
þess að koma Fjölsmiðjunni af
stað lagði Rauði kross Íslands tíu
milljónir króna til starfseminnar
með ákvörðun á 75 ára afmæli
félagsins 10. desember 1999.
Í Fjölsmiðjunni eru fjölbreytt
ar starfsdeildir þar sem ungt fólk
stundar atvinnu við ýmsar deild
ir, s.s. raf-, hönnunar-, trésmíða-,
tölvu- og prentdeild. Rúmlega 300
ungmenni hafa útskrifast frá Fjöl
smiðjunni á tímabilinu og sýna
kannanir að um 80% þess hóps
fótar sig vel í lífinu í framhald
inu. Það er staðreynd að skóla
kerfið eins og það er í dag hentar
ekki endilega öllum og því er Fjöl
smiðjan mikilvægur þáttur í því
að koma til móts við þarfir ungs
fólks á Íslandi í dag. Fjölsmiðjan
hefur orðið til þess að auka lífs
gæði og möguleika rúmlega 300
einstaklinga á síðustu sjö árum.
Það er út af fyrir sig ómetanlegt.
,,Ég kem hingað 1. júlí 2001 og
var einn hér þar til í september
mánuði er ég réði hingað trésmið
og við fórum þegar að undirbúa
bústaðinn en það húsnæði sem
nú er eldhús var bara fokhelt,
plast á veggjum og steypt gólf.
Í framhaldi var farið að undir
búa að taka inn krakka og þeir
fyrstu komu hingað 4. október
2001. Fyrstu sex mánuðina voru
við tveir með 7 til 9 krakka,” segir
Þorb jörn Jenss on, sem segi st
fljótt hafa komist að því að nán
ast ekkert var verið að gera fyrir
þennan hóp í þjóðfélaginu og í
dag sé þetta nánast eina lausnin

á borð til okkar sé jafn mörg og
þeir krakkar sem eru hérna.
Við erum hér 10 starfsmenn
irnir og miðað við það ættu að
vera um 60 krakkar hérna, en þau
eru yfirleitt um og yfir 70 talsins.
Ástæða þess er fyrst og fremst sú
að aðsóknin hefur aukist verulega
og í dag eru við með biðlista upp
á allt að 40 nöfn en krakkarnir
koma félagsþjónustunum í sveit
arfélögunum á höfuðborgarsvæð
inu sem standa að Fjölsmiðjunni.
Það er mjög erfitt að geta ekki
sinnt þeim öllum.
Við skilg reinu m okka r sem
vinnustað og fyrirtæki en ekki
eitth vað meðf erða rh eimi li, því
það erum við alls ekki.”
Þorbjörn Jensson, framkvæmdastjóri Fjölsmiðjunnar.

sem sé í sjónmáli.

Skilgreina má krakkana í
þrennt
,, Það má eiginlega skilgreina
krakka na sem hinga ð koma
í þrennt. Í fyrsta lagi koma þau
beint úr 10. bekk í grunnskólan
um, það er mjög oft hópur sem
hefu r orði ð fyri r eine lti, hefu r
gengið illa í námi og hefur kannski
ekki fengið þann stuðning sem
þau hefðu þurft að fá. Mörg þeirra
koma með því hugarfari að þau
ætli aldrei í skóla aftur. Það breyt
ist oft þegar þau fara að hugsa
sinn gang betur. Í öðru lagi er
það ,,brotthvarfshópurinn”, það
er hópurinn sem byrjar í fram
haldsskóla en dettur út eftir ein
hvern tíma. Á Íslandi detta 32%
nemenda út úr framhaldsskóla
áður en þau ná 18 ára aldri. Hluti
af þeim stóra hóp kemur hingað
í Fjölsmiðjuna. Í þessum brott
hvarfshópi eru líka þau sem hafa
farið út á vinnumarkaðinn og eru
að missa vinnunna aftur og aft
ur af einhverjum ástæðum, t.d.
vegna óstundvísi eða mikillar fjar
veru vegna veikinda og við reyn
um m.a. að kenna þeim hvernig
á að haga sér án þess að missa
vinnu na. Þriðji hópu ri nn eru
þeir krakkar sem þurfa að taka á
neyslu sinni, hafa lent í hremm
ingum í tengslum við áfengi eða
fíkniefni en vilja taka á sínum mál

um en þurfa til þess hjálp til þess
að komast aftur út í lífið. Segja má
því að Fjölsmiðjan sé eins konar
sambland af framhaldsskóla og
vinnustað.
Ákveðinn hluti þeirra krakka
sem hér eru stunda nám annars
staðar, eru í hlutanámi, kannski
einu til þremur fögum í einhverj
um framhaldsskólanna, t.d. í MK,
Fjölbraut í Breiðholti eða Iðnskól
anum sem nú heitir Tækniskól
inn. En þau verða að skila hvoru
tveggja, bæði mæta í skólann og
hingað til okkar til þess að fá laun.
Hér er náms- og starfsráðgjafi sem
heldur utan um mætingu þeirra
og reynir að komast að því hvað
veldur ef viðkomandi hættir að
mæta í skólann, varð hann fyr
ir einhverju áfalli eða lágu aðrar
ástæður þar til grundvallar, t.d.
einelti, og þá tökum við á því. En
segja má að málin sem koma inn

borgarblod.is
Í eldhúsi Fjölsmiðjunnar.
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Fylgst með framförum á
hverjum degi
Þorbjörn segir að fylgst sé með
því að krakkarnir taki framförum,
og starfsmenn hittast tvisvar á
dag til samráðs því það sé mark
mið að grípa strax inn í ef eitthvað
er að hjá einhverjum eða hann
ekki að taka æskilegum framför
um. Þau eru í Fjölsmiðjunni fimm
daga vikunnar, rétt eins og á öðr
um vinnus töðu m eða skólu m.
Ef gripið er strax inn í óæskilega
atburðarrás er það oftast ekki
stórmál að kippa í liðinn. Starfs
menn Fjölsmiðjunnar reyna að
gefa sig út fyrir það að vera það
bakland sem þessa krakka skortir
oftast nær.

Í nýtt húsnæði upp í 		
Víkurhvarfi
,,Staðan nú er hins vegar sú að

sá húsakostur sem Fjölsmiðjan
býr við er með öllu óviðunandi.
Um er að ræða húsnæði sem er
á undanþágu vegna brunavarna
og í ákveðnum vindáttum er hús
ið hriplekt. Ég er þess fullviss að
ekkert foreldri myndi sætta sig
við að senda barnið sitt í grunneða framh aldss kóla sem væri
starfræktur við slíkar aðstæður.
Þá er nærtækt að spyrja sig, eru
þeir einstaklingar sem stunda sitt
starfstengda nám við Fjölsmiðj
una eitthvað síðri en nemendur
í grunn- eða framh aldss kólu m
almennt?. Við flytjum vonandi í
nýtt húsnæði upp í Víkurhvarfi
upp við Elliðavatn, en það er hús
næði sem fyrirtækið Tréfag á en
útboð fór fram á vegum Fram
kvæmdasýslu ríkisins fyrir þessa
starfsemi okka r sem sveita rfé
lögin voru með í. Þetta er 1.900
fermetra húsnæði sem fáum en
erum í dag í um 1.200 fermetrum,
en í nokkrum húsum sem gerir
allt samstarf erfiðara en nýja hús
næðið gefur okkur möguleika á að
taka inn fleiri nema, svona milli 90
og 100 krakkar. Í hvert sinn sem
við getum sent einhvern frá okkur
út á vinnumarkaðinn er stór sigur
unninn,” segir Þorbjörn.

Tekjur standa undir um
fjórðungi veltunnar
Ársvelta Fjölsmiðjunnar með
launakostnaði sem innheimtist frá
félagsþjónustunni að hluta til og
einnig Vinnumálastofnun er um
110 milljónir króna brúttó. Tekj
ur vegna framleiðslu krakkanna
á staðnum eru um 25 milljónir
króna á ári, en Þorbjörn telur eðli
legt að þær tekjur standi undir 18
– 30% af rekstrinum.
Markmiðið er að koma þess
um krökkum út á vinnumarkaðinn
en það verður efiðara nú í þessu
efnah agsu mh verfi sem ríki r á
Íslandi.
,,Hver krakki var að dvelja hjá
okkur í 6 til 8 mánuði en nú get ég
ímyndað mér að þetta nálgist eitt
ár en það verður þá bara þannig
að þegar ríkisstjórnin er tilbúin
til að fjölga störfum í þjóðfélag
inu þá erum við hér tilbúin með
fullt af starfsmönnum í þau störf.
Við höfum náð að hjálpa um 80%
af þeim sem koma hingað inn og
beint þeim í skóla eða vinnu og ég
held að það verði svo áfram.”
- Hvað verður um þessi 15 - 20%
sem þið náið ekki að hjálpa?
,,Stundu m sjáu m við að þau
eiga ekki erindi hingað inn og svo
er því miður ákveðinn hópur sem
dettur aftur í áfengis- eða vímu
efnaneyslu, þurfa lengri tíma til
að átta sig á út á hvað lífið á að
ganga. Sum þeirra koma hins veg
ar hingað aftur seinna þegar þau
hafa náð betri áttum og skilja að
þetta er ekkert líf í neyslunni. Þau
eru t.d. alltaf velkomin hingað aft
ur ef þau fara í meðferð,” segir
Þorbjörn Jensson, framkvæmda
stjóri Fjölsmiðjunnar.
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Muninsfélagar
Dans og leiklist á
vorhátíð Snælandsskóla mála Sunnuhlíð
Vorhátíð var haldin í Snælandsskóla föstudag
inn 29. maí sl. en undirbúningur, gæsla og stjórn
un var samvinnuverkefni foreldra og starfsmanna
skólans.
Skólahljómsveit Kópavogs lék í íþróttasalnum við
upphaf dagsins en síðan var hlaupið um Fossvogs
dal og að hlaupi loknu fengu allir morgunhressingu.

Fjöldi dagskráratriða var á sal skólans, m.a. sýndu
nemendur 4.K Ronju Ræningjadóttur, leiklistarhópur
sýndi Drekann, nemendur 3. bekkjar sýndu leikritið
Varenka, danshópur nemenda 1. til 4. bekkjar sýndi
í íþróttasalnum, fjöldadans var á skólalóðinni og
þannig mætti fleira telja.

Ekki slegið slöku við í málningarvinnunni við Sunnuhlíð.

Dansað undir tilsögn á skólalóðinni.

Leiklistahópur sýndi Drekann.

Dansatriði 1. - 4. bekkinga.

4. bekki nga r sýna Ronju Ræni ngjad óttu r í
skemmtilegri útfærslu.

Verið er að gera breytingar á
einni deildinni á hjúkrunarheim
ili nu Sunnuh líð sem er fram
kvæmd upp á um 10 milljónir
króna. Í vor hafa svo félagar í
Lionsklúbbunum Muninn verið
að mála hjúkrunarheimilið að
utan, en það er í fimmta skiptið
sem þeir gera það.
Einar Long Siguroddsson, for
maður Lionsklúbbsins Muninn,
segi r að fél aga r njóti þess að
leggja lið með sjálfboðavinnunni.
Eitt af verkefnum Lionsklúbbur
inn Munins hefur verið allt frá
stofnun Sunnuhlíðar að sjá um
að mála Sunnuhlíð að utan undir
faglegu eftirlit Guðmundar heitins
Helgasonar málarameistara sem
var félagi í klúbbbnum og nú hef
ur Már sonur hans hjá G. Helga
son ehf. tekið við þessu hlutverki.
Málning hf. hefur lagt klúbbnum
til málningu allt frá frá byggingu
Sunnuhlíðar sem er frábær stuðn

ingur fyrirtækis sem hefur vaxið
og dafnað í Kópavogi allt frá 1953
á Kársnesbraut og nú í glæsilegu
húsnæði við Dalveg.
,,Muninn er einn þeirra 9 þjón
ustuklúbba sem standa að rekstri
Sunnuhlíðar. Fyrir þrjátíu árum
söfnuðu Kópavogsbúar nægu fé til
að reisa Sunnuhlíð og vildu með
því leggja áherslu á nauðsyn þess
að rekið væri hjúkrunarheimili í
þessu næst stærsta bæjarfélagi
landsins. Á þessu vori var ákveð
ið að taka fyrir að mála suður
hlið heimilisins en taka úthring
inn í haust eða næsta vor. Alls
hafa félagarnir nú þegar lagt fram
um 200 vinnustundir í þetta verk
efni. Með vinnu sinni vilja Lions
félagarnir létta á erfiðum rekstri
Sunnuhlíðar en fjárframlög ríkis
ins í formi daggjalda hafa hvergi
nærri náð að standa undir rekstri
hjúkrunarheimilisins,” segir Einar
Long Siguroddsson.
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AF HÁLSINUM

Menntamálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir, fagnaði opnun Tónlistar
safnsins og klippti á borða með bæjarstjóranum.

Tónlistarsafn Íslands
geymir minjar um
tónlistarlífið

Tónlistarsafn Íslands var opn
að formlega með hátíðlegri dag
skrá á Kópavogsdögum. Katrín
Jako bsd ótti r menntam álar áð
herra óskaði þjóðinni til ham
ingju með safn sem geymdi minj
ar um tónlistarlíf sem stæðist
samanburð við hvaða land sem
væri og Gunnar I. Birgisson bæj
arstjóri sagði að safnið yrði lif
andi og myndi miðla af efni sínu
bæði á Netinu og í útvarpi.
Tónlistarsafnið er til húsa við
Háb raut 2 í Kópav ogi. Skóla
hljóms veit Kópav ogs lék við
opnu ni na, Hamrah líða rk óri nn
söng, Guðn ý Guðm undsd ótti r
lék á fiðlu og Jónas Ingimundar
son á píanó ásamt eiginkonunni,
Ágústu Hauksd óttu r fjörh ent
gamla útsetningu af þjóðsöngn
um. Auk menntam álar áðh erra
og bæjarstjóra ávarpaði Bjarki
Sveinbjörnsson, forstöðumaður
Tónlistarsafnsins, viðstadda og
kveikti á þremur kertum kertum
til að auka á hátíðleikann. Með
því vísaði hann til gamallar konu
sem til hát íðab rigða kveikti á
þremur kertum þegar hún hlýddi
á útvarpsþætti Páls Ísólfssonar
organista og tónskálds. Bréf skrif
aði hún til Páls 15. júlí 1942 og
þar segir m.a.: ,,Ég var að hlusta
á blessaðan þjóðkórinn. Það er

dásamleg hvíld í því eftir dagsins
strit og eril. Ég held endilega að
fólk sem syngur iðulega saman
hljóti að verða gott fólk og batn
andi, því svo göfgandi er það, og
ekkert ófagurt í hugsun eða fram
komu ætti að geta þrifist í nálægð
söngs fagurra ljóða.”
Tónlistarsafni Íslands var komið
á fót með samningi Kópavogsbæj
ar og menntamálaráðuneytisins
í janúarmánuði sl. Tónlistarsafn
inu er ætlað að vera þjónustu- og
fræðslu- og miðlunarsetur fyrir
tónlist sem þjónar almenningi,
söfnum og stofnunum í landinu
með upplýsingum um listgreinina.
Sýningin, sem sett var upp í
tengslum við opnunina, er nefnd
,,Dropar úr íslensku tónlistarlífi.”
Á henni getur að líta nokkra muni
úr eigu íslenskra tónlistarmanna
sem voru í fararbroddi á sviði
tónlistar á tuttugustu öldinni. Má
þar nefna Sveinbjörn Sveinbjörns
son, Jón Leifs, Pál Ísólfsson, Björn
Ólafsson, Rögnvald Sigurjónsson
og Ingólf Guðbrandsson. Þá eru
til sýnis nokkur elstu hljóðritun
ar- og útvarpstæki Ríkisútvarps
ins ásamt tónlistarhandritum úr
Handr itad eild Landsb ókas afns
Íslands - Háskólabókasafns auk
fleiri muna.

Hver? Hvar? Hvenær?

Myndin í Kópavogsblaðinu, 4.
tbl. nú í apríl, var af fólki á mynd
listarsýningu á vegum Kópavogs
bæjar sem haldin var í Víghóla
skóla árið 1974. Maðurinn með
gleraugun t.v. á myndinni er Ric
hard Björgvinsson og líklega er
Jónína Júlíusdóttir kona hans
á bak við hann. Ásthildur Pét
ursdóttir er framan við Richard.
Lengst til hægri er Snorri Karls
son og André s Kristj ánss on
fræðslustjóri framan við hann.
Myndin í 5. tbl. hefur litlar und
irtektir fengið. Þar má þó tvímæla

laust greina Gunnar Birgisson aft
arlega hægra megin á myndinni,
en það sjá nú svosem allir.
En nú birtum við mynd af þessu
fólki sem virðist vera statt á leik
velli við einhverja viðhaldsvinnu.
Hvar er myndin tekin, hverjir eru á
henni og af hvaða tilefni er mynd
in tekin?
Efl aust þekkja margi r þetta
fólk en allar upplýsingar eru vel
þegnar. Vinsamlega komið þeim
upplýsingum sem þið búið yfir til
Hrafns Sveinbjarnarsonar, héraðs
skjalavarðar á Héraðsskjalasafni

Kópavogs að Hamraborg 1, eða í
síma 544-4710.
Einnig má senda upplýsingar á
netfangið hrafns@kopavogur.is

Rótaract með sálrænan stuðning við palestínsk börn
Molaportið fékk frábærar viðtökur á upp
hafsdegi Kópavogsdaga, 9. maí. Rótaractfélagar
söfnuðu 120 þúsund krónum til styrktar átaki
Rauða kross Íslands „Sálrænn stuðningur við
skólabörn í Palestínu“.
Til stóð að hafa Molaportið á bílastæðinu undir
Molanum, ungmennanhúsi Kópavogs, en vegna
roks og viss ótta um rigningu var Molaportið fært
inn í húsið upp á 2. hæð. Boðið var upp á lifandi
tónlist og veitingar gegn frjálsum framlögum.
Föt sem ekki seldust í Molaportinu renna til
Rauða kross Íslands og aðrir hlutir, svo sem bæk
ur, húsgögn og fleira, munu nýtast í átaki Rauða
krossins til styrktar atvinnulausum í sumar.
Rótaract er ungmennaklúbbur Rótarý sem hef
ur meðal annars að leiðarljósi að stuðla að betri
kynnum manna og þjóða í milli. Allir á aldrinum
18-30 ára eru velkomnir í klúbbinn.

Margt var til boða í Molaportinu.
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Hjálmar H. Ragnarsson
heiðurslistamaður 2009

Hjálmar H. Ragnarsson tón
skáld var kjörinn heiðurslista
maðu r Kópav ogsb æja r fyri r
árið 2009 við hátíðlega athöfn á
vegum Lista- og menningarráðs
Kópavogs í Salnum á upphafs
degi Kópavogsdaga.
„Hjálmar hefur verið atkvæða
mikill sem tónskáld hér á landi allt
frá því hann flutti heim að loknu
námi árið 1980. Verk hans spanna
allt frá einleiksverkum til stærri
sinfónískra verka og frá einsöngs
lögum til söngleikja og ópera,“
sagði Sigurrós Þorgrímsdóttir, for
maður lista- og menningarráðs
Kópavogs, þegar hún tilkynnti um
kjörið. „Hann hefur samið tónlist
fyrir fjölda leiksýninga og fyrir
kvikmyndir, auk þess sem hann
hefur unnið með fjölmörgum kór
um og sönghópum bæði sem tón
skáld og stjórnandi.“
Hjálmar H. Ragnarsson er Ísfirð
ingu r, fæddu r 1952. Fore ldra r
hans eru Sigríður Jónsdóttir Ragn
ar og Ragnar Hjálmarsson Ragnar.
Hjálmar hefur lagt stund á tónlist
frá sex ára aldri. Hann nam við
Brandæs-háskólann í Boston vor
ið 1974, haustið 1976 við háskól
ann í Utrecht í Hollandi, þar sem
hann einbeitti sér að rannsóknum
og tilraunum í raf- og tölvutón
list, og ári síðar í tónfræðum og
tónsmíðum við Cornell-háskól
ann í Íþöku, New York. Hjálmar
lauk MFA prófi (’Master of Fine
Arts’) frá Cornell 1980. Lokarit
gerð hans fjallar um Jón Leifs og
tónlist hans.
Hjálmar hefur verið áberandi í
félagsstarfi listamanna og menn
ingarpólitík, m.a. formaður Tón
skáldafélags Íslands 1988-1992 og
forseti Bandalags íslenskra lista
manna 1991-1998, átt sæti í stjórn
STEFs um langt árabil og í stjórn
Íslenskrar tónverkamiðstöðvar
1983-1988. Hann sat í stjórn lista

Krakkarnir tóku virkan þátt í lokaatriðum verkefnisins.

Comeniusarhátíð
í Digranesskóla
Fjölskyldan að Lækjarhjalla 22 í Kópavogi. Heiðurslistamaður Kópa
vogs 2009 með eiginkonunni, Ásu Richardsdóttur og börnunum, Nínu
og Snorra.

mannalauna 2001-2003 og í stjórn
Menningarsjóðs SPRON 1996 –
2006. Hjálmar hlaut riddarakross
hinnar íslensku fálkaorðu 1996 og
leiklistarverðlaun Grímunnar fyrir
bestu leikhústónlist 2003. Hjálm
ar var ráðinn fyrsti rektor Lista
háskólans haustið 1998 og hefur
stýrt uppbyggingu skólans síðan.
Hann er kvæntur Ásu Richards
dóttur og hefur búið í Kópavogi
frá árinu 1995.
Styrkir hafa verið veittir lista
mönnu m í Kópav ogi frá ári nu
1985. Að þessu sinni samþykkti
lista- og menningarráð að veita
þremur listamönnum starfsstyrk
úr lista- og menningarsjóði, þeim
Guðr únu Gunna rsd óttu r söng
konu, Magnúsi Magnússyni kvik
myndag erða rm anni og Rósu
Gísladóttur myndlistarkonu. Jafn
framt hlutu tveir framúrskarandi
listnemar í Kópavogi viðurkenn

ingu og styrk. Þeir eru Hrafnhild
ur Einarsdóttir dansari og Vígþór
Sjafnar Zophoníasson söngvari.

Lokahátíð Comeniusar -verk
efnisins Tales of Europe - Sög
ur frá Evrópu - var haldin mið
vikudaginn 20. maí í sal Digra
nesskóla. Þar sungu nemendur
m.a. vináttulög á tungumálum
sams tar fss kóla nna (finnsku,
portúgölsku og ítölsku) sem og á
íslensku undir stjórn tónmennta
kennarans.
Marjatta Ísberg, umsjónarmað

ur verkefnisins, rifjaði upp einstök
verkefni undanfarinna þriggja ára
og kynnti lokaafurðina, bókina
Book of Seasons sem kom út í lok
aprílmánaðar sl. Eftir dagskrána
í salnum var gestum boðið að
heimsækja kennslustofurnar en
þar höfðu nemendur undirbúið
kynningu á samstarfslöndunum.
Á göngunum voru svo sýnishorn
af afrakstri verkefnisins.

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

Allar almennar
viðgerðir
SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR
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Þessar stelpur úr félagsmiðstöðinni Þebu í Smáraskóla sýndu atriði úr ,,Ávaxtakörfunni.”

Sungið, spilað og leikið á upp
skeruhátíð félagsmiðstöðvanna

málverkasýning
Stefanía Jörgensdóttir
turninn kópavogi · 15. maí til 30. ágúst

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

Uppskeruhátíð félagsmiðstöðvanna í
Kópavogi fór fram 14. maí sl. í félagsmið
stöðinni Mekka í Hjallaskóla og var þar
margt skemmtilegt á dagskrá.
Skólakór Kársnesskóla reið á vaðið með
fallegum söng en síðan tóku við ýmiss dag
skráratriði, hljómsveitir spiluðu, leikið var
á pínó af tærri snilld og félagsmiðstöðin
Þeba flutti atriði úr ,,Ávaxtakörfunni” og
félagsmiðstöðin Igló atriði úr ,,Drekanum”
sem var skemmtilega sett fram, og svo
sannarlega öðru vísi en áhorfendur eiga
að venjast. Afrakstur Sköpunardagsins var
sýndur auk þess að kjólar frá Stílnum voru
til sýnis.
Öll dagskráratriðin sýndu og sönnuðu að
mjög metnaðarfullt starf fer fram í öllum
félagsmiðstöðvunum í Kópavogi.

Þeir Bjarki Sigurðsson og Kjartan Óli Hjálmarsson frá félags
miðstöðinni Igló í Snælandsskóla hrepptu félagsmiðstöðvar
bikarinn í ár.

Margt ámælisvert að mati Deloitte
Greinagerð endurskoðunar
fyrirtækisins Deloitte um við
skipti Kópavogsbæjar við Frjál
sa miðlun árin 2003 - 2008, fyr
irtæki dóttur Gunnars I. Birgis
sonar bæjarstjóra, hefur verið
birt þar sem lagt er mat á hvort
umrædd viðskipti hefðu verið
í samræmi við reglur um inn
kaup og hvort ákvarðanataka
hefði verið í samræmi við góða
stjórnsýslu.
Helstu niðurstöður eru:
Almennt virðist ekki hafa verið
gerðar verðkannanir eða leitað
tilboða í verkefni sem FM hef
ur unnið fyrir Kópavogsbæ. Við

skiptin eru því hugsanlega brot á
lögum sum opinber innkaup þar
sem ekki er gerður hagkvæmis
samanburður eins og skal gera
samkvæmt sömu lögum.
Reikni nga r frá FM virða st
í mörgu m tilf ellu m bóka ði r á
ranga bókhaldslykla í fjárhags
bókhaldi.
Almennt hefur ekki verið gerð
ir skriflegir verksamningar vegna
verkefnanna.
Reikningar FM fullnægja ekki
skilyrðum viðisaukaskattslaga
um sundurliðun upplýsinga en
lögum samkvæmt skulu reikn
ingar bera með sér magn, eining

arverð og heildarverð eftir því
sem verður við komið.
Það vekur athygli að frá 23.
mars 2005 hefur bærinn móttek
ið og greitt 6 reikninga frá FM
vegna afmælisrits. Verkefninu
virðist ekki hafa verið lokið og
ekki liggja fyrir aðrar afurðir en
drögin að uppsetningu sem voru
prentuð út 23. mars 2005.
Greinag erð Deloitte var á
dagskrá bæjarráðs Kópavogs í
gær og á dagskrá bæjarstjórnar
þriðjudaginn 16. júní nk. Fulltrú
ar Samfylkingar og VG telja að
bæjarstjóri eigi að víkja.

Veitingastaðurinn Nítjánda í Turninum:

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

borgarblod.is

Þjóðhátíðarkaffi þann 17. júní
Við höfðum samband við Stefán Inga Svansson
meistarakokk á veitingastaðnm Nítjánda í Turn
inum og spurðum hann hvað yrði á boðstólum á
þjóðhátíðardaginn.
Stefán sagði okkur að þeir yrðu með flott kaffihlað
borð þann 17. júní. “Það verður stórkostlegt fyrir
gesti að koma og drekka eftirmiðdagskaffið í yfir 60
metra hæð með því fallega útsýni sem við höfum
hér” Sagði stefán. Hann sagðist jafnframt vera búinn
að viða að sér stórkostlegum uppskriftum að tert
um, rjómatertum ásamt brauðtertum og allskonar
góðgæti og hann væri líka með danska útfærslu af
heitum brauðrétti með drottningarskinku. Svo kór
ónar hann dæmið með marengstertu með núggati
sem er persónuleg uppskrift “frá mömmu”. “Síðan
vekjum við upp gamlar minningar og hefðir með
bananasplitt fyrir börnin, sem er borinn fram með
heitri súkkulaðisósu”
Við hvetjum Kópavogsbúa til að panta borð tím
anlega í síma 5757500 og lyfta sér upp í hæstu hæðir
með eftirmiðdags kaffiveislu á Nítjándu á þjóðhátíð
ardaginn milli 14:30 og 17:00. Hlaðborðið verður hið

veglegasta og útsýnið stórkostlegt. Verðinu er stillt
í hóf eða aðeins kr. 2.300.- á mann fyrir fullorðna.
Barn frá 6 til 12 ára borgar helming, en frítt fyrir
börn yngri en 6 ára.
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Náttúra í myndlist á
Náttúrufræðistofu Kópavogs
Á Kópavogsdögum 2009 var
opnu ð sýni ng sem bar heiti ð
,,MINJAR, náttúra í myndlist og
myndlist í náttúru” sem er sýn
ing á verkum 18 listamanna úr
Kópavogi sem flest eru unnin
sérstaklega fyrir húsakynni Nátt
úrufræðistofu Kópavogs. Sýning
in er opin til 31. ágúst nk. og
er um margt mjög áhugaverð.
Margv ísl eg tengsl náttú ru og
myndlistar voru í brennipunkti
við opnun sýningarinnar, þ.á.m.
vangaveltur um söfn almennt
og hvaða hlutverki þau gegna.
Hvað leitast söfn við að varð
veita og kynna fyrir komandi
kynslóðum? Hvaða sögu inni
heldur það sem gestum er sýnt?
Eftir hvaða kerfi eru munirnir
flokkaðir og á hvaða hátt eru
þeir settir fram til sýnis?
Þau sem eiga verk á syningunni
eru Anna Líndal, Bjarki Bragason,
Eygló Harðardóttir, Harpa Árna
dóttir, Harpa Dögg Kjartansdótt
ir, Hekla Dögg Jónsdóttir, Helga
Arnalds, Hildigunnur Birgisdóttir,
Hugsteypan, Hildur Bjarnadótt
ir, Ingibjörg Jónsdóttir, Jeannette
Castioni, Magnea Ásmundsdóttir,
Pétur Thomsen, Rósa Sigrún Jóns
dóttir, Sigurrós Svava Ólafsdóttir
og Unnar Örn Auðarson Jónsson.

fyrir á Kópavogsþingi og dómar
felldir og vafalítið hefur nálægðin
við Bessastaði ráðið þar miklu
um. Merkasti atburður sem teng
ist þingstaðnum er erfðahylling
in 28. júlí 1662. Þá neyddi dan
ski höfuðsmaðurinn Hinrik Bjelke
íslenska forystumenn til að und
irrita einveldisskuldbindingu og
að sverja Friðriki III Danakonungi
hollu stue iða meða n herm enn
hans hát igna r stóðu yfir þeim
alvopnaðir. Síðasta aftakan sem
fór fram á þinginu í Kópavogi var
þann 15. nóvember 1704. Þá voru
Sigu rðu r Aras on og Steinu nn

Guðmundsdóttir frá Árbæ tekin
af lífi fyrir morð. Elstu heimildir
um þing í Kópavogi eru frá 1523
en árið 1753 var þinghald aflagt í
Kópavogi.
Ekki hefur farið mikið fyrir forn
leifarannsóknum á Þinghóli. Síðast
fóru þar fram rannsóknir á árun
um 1973-1976 í umsjón Guðrúnar
Sveinbjarnardóttur fornleifafræð
ings. En auk þinghúsrústa hafa
fundist þar mannvistarleifar mun
eldri og af allt öðru tagi en sem
tengjast þinghaldi. Hugsanlega er
um að ræða leifar mannvista allt
aftur til landnáms á 9. öld.

Rósa Sigrún Jónsdóttir, Þingeyingur frá Fremstafelli í Suður-Þingeyj
arsýslu en nú borgarbarn, við verk sitt sem heitir Heklungar og er
100% bómull og prexigler í stærðinni 25x25x25 cm.

Laxá
Krafla
Blanda

Leyndardómar Þinghóls
Végarður
PIPAR • SÍA • 90949

Á Kópavogsdögum flutti Adolf
Friðriksson, fornleifafræðingur á
Fornleifastofnun Íslands, erindi
um þingstaðinn Þinghól í Kópa
vogi en að eri ndi nu loknu var
farin skoðunarferð á Þinghól.
Þinghóll í Kópavogi eru frið
lýstar fornminjar en Kópavogs
þingstaðurinn var einn af fjórum
þingstöðum Gullbringusýslu og
fyrir margar sakir þeirra frægast
ur. Mikill fjöldi mála voru tekin

Ljósifoss

Búrfell

Lítið inn til okkar
á milli úttalninga
í sumar
Velkomin á sýningar Landsvirkjunar:
Dulúð hálendisins í Blöndustöð
Lífið í Þjórsárdal í Búrfellsstöð
Afl úr iðrum jarðar í Kröflustöð
Hvað er með Ásum? í Laxárstöð
List Kristjönu Samper í Ljósafossstöð
Orkan frá Kárahnjúkum í Végarði
Stöðvar Landsvirkjunar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Aðgangur er ókeypis.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

Nánari upplýsingar um heimsókn til Landsvirkjunar eru
á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000.

Árangur fyrir alla
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Heilsuleikskólinn Urðarhóll:

Útinám í ævintýraskógi
Bílageymslan í Tröllakór 6 – 10 er svo þrifaleg að þar mætti vel halda
dansleik.

Mikil samstaða íbúa
í Tröllakór 6 – 10
Íbúar í Tröllakór 6 – 10 í Kópa
vogi tóku sig nýlega saman og
voru með þrifdag þar sem öll lóð
in kringum fjölbýlishúsið, öll sam
eign, bílastæði, ruslageymsla og
bílageymsla voru hreinsuð. Eft
ir veturinn safnast ýmislegt dót
og drasl fyrir á íbúðarlóðum en
með góðu samstarfi tekur það
ekki nema dagp art að hreinsa
ósómann. Og það var svo sannar

lega gert, og á eftir var svo grillað.
Svona samstaða eflir samkennd
íbúanna og svo kynnist fólk betur,
og stundum kynnast íbúar öðrum
í húsinu sem þeir hafa lítil sem
engin kynni haft af áður.
Svona sams taða er gott for
dæmi fyrir aðra þá sem búa í fjöl
býli, en aldrei er of seint að efna
til hreinsunardags.

Námskei!i! Sumarlestur
ver!ur haldi! í sumar á
Bókasafni Kópavogs í Hamraborg 6a
og Lindasafni í Núpalind 7.
Námskei!i! er fyrir 6-12 ára
og stendur yfir frá 3. júní til 18. ágúst.
"átttakendur skrá hva! #eir lesa
og svo er stimpla! á Bókasafninu.
Allir fá happami!a #egar bók er skila!.
18. ágúst ver!ur dregi! úr happapottinum
og svo fá allir gjöf frá Bókasafninu.
Komdu á Bókasafni!
og skrá!u "ig í sumarlestur!
Uppl$singar í síma 570 0450

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins
6000 krónur
Þú
r
ákveðu g
ar o
svo hv þú
r
hvenæ
veiðir

veidikortid.is

gir að
Hver se ýrt
d
það sé ?
a
i
að ve ð

Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

Síðastliðið haust var farið af
stað með útin
 ám á Heilsuleik
skólanum Urðarhóli við Kópa
vogsb raut í Kópav ogi. Tveir
kennarar tóku að sér að leiða
námið og var ákveðið frá upp
hafi að hafa einfaldleikann að
leiðarljósi, fara af stað á vit nýrra
ævintýra og finna okkur góðan
samastað sem Urðarhóll gæti átt
að.
Árgangur 4 ára barna fékk það
hlutverk að ryðja slóðina fyrir
þá sem á eftir koma þar sem að
næsta haust mun annar árgangur
bætast við hópinn og munu svo
yngri deildir aðlaga útinámið sín
um börnum. Sá áfangastaður sem
að börnin völdu sér er hár furutré
skógur sem þau nefna Ævintýra
skóg, en hann er skammt neðan
gamla Kópavogsbæjarins. Ferðin
þangað tekur ekki nema um 10
mínútur en börnin upplifa ferða
lag yfir hálfan hnöttinn þar sem að
umhverfið er svo allt annað. Marg
fætlurnar eins og börnin nefndu
hópinn sinn fara alltaf einu sinni í
viku í skóginn og aðra hvora viku
smyrja þau sjálf nesti sem þau
taka með og borða í hádeginu.
Mikið er lagt upp úr sjálfshjálp
barnanna og að efla úthald og þor.
Lappatjald er með í för sem að
tjaldað er og nýtist fyrir sameigin
lega söngsstund, sögustund, mat
artíma og í leik barnanna, allt eftir
veðri og vindum hverju sinni.
Íþróttakennari kemur í skóginn
og börnin fara í markvissa hreyf
ingu fyrir utan þá sem þau fá í
náttúrunni. Frjáls leikur barnanna
fær að njóta sín til hins ítrasta þar
sem leikefni náttúrunnar í allri
sinni fjölbreyttu mynd er nýtt í
botn. Mikil gæði eru í leik barn
anna úti í náttúrunni auk þess
sem að félagavalið verður fjöl
breyttara. Börn sem að hafa átt
á brattann að sækja hvað varð
ar félagshæfni hafa blómstrað og
yfirfært sína jákvæðu reynslu inn
í almennt starf leikskólans. Þar
af leiðandi hefur þungamiðja úti
námsins verið félagslegur þroski
barnanna og aukin færni hvað það
varðar. Leikskólanefnd Kópavogs
hefur veitt útin
 áminu styrk og er
það mikil viðurkenning á því námi

Hópurinn sem fór í ævintýraskóginn 3. júní sl. í dyrum Lappatjaldsins
ásamt leikskólakennurum.

Fallnir trjábolir eru tilvaldir til að klifra upp eftir.

sem fram hefur farið og mun fara
fram. Kennararnir eru alltaf til
taks fyrir börnin og er það ákveð
in kúnst að hafa enga fyrirfram
ákveðna dagsskrá til staðar held
ur er farið eftir því hvað heillar
hug barnanna hverju sinni. Einnig
gefst tími til að vega og meta börn
in enn frekar þegar um tvo kenn
ara er að ræða saman og horfa á
þroskaþætti þeirra almennt.
Um síðustu jól buðu Margfætl
urnar öllum börnum leikskólans í
hátíðlega aðventustund þar sem

að þau voru látin fylgja ljósavörð
um út í skreyttan skóginn og var
sungið af lífi og sál í upplýstum
skóginum. Hver útinámsstund á
sér upphaf og endir þar sem að
allir finna sér vin til að leiða í skóg
inn og í lokin er safnast saman í
hvatningarhring þar sem að marg
fætlurnar hrópa nafn hópsins!
Útinám er mörk án landamæra
þar sem að börnin eru algjörlega
á sínum forsendum og læra hvert
af öðru í jákvæðu umhverfi með
því að fara yfir hálfan hnöttinn.

Lok fyrsta skólavetrar
í Kjarrinu fagnað
Þann 27. maí sl. var því fagn
að í leikskólanum Kjarrinu við
Dalsmára í Kópavogi að fyrsti
skólav etu ri nn í nýja Kjarri nu
er liðinn. Leikskólinn Kjarrið
er einkaleikskóli en vorið 2008
keypti Kópavogsbær bæði hús
næðið og reksturinn og bauð
reksturinn út.
Skólinn er því áfram í einka
rekstri en hann starfar á grund
velli laga um leikskóla frá júní
2008 og aðalnámskrá leikskóla
sem tók gildi 1999. Leikskólinn
byggir á sömu hugmyndafræði
og áður, en því til viðbótar verð
ur tónlistarnám í boði fyrir 3-5
ára börnin og sérstaklega verður
unnið með 5 ára börnin að undir
búningi fyrir grunnskólann. Í boði
verður lestrarnám fyrir þau og
einnig kennd enska og franska.
Kjarrið er tveggja deilda leik
skóli fyrir 2-5 ára börn. Alls geta
dvalist 52 börn í leikskólanum.
Af þessu tile fni var öllu m
aðs tande ndu m Kjarrsi ns og
velunnurum boðið til fagnaðar.
Skólah ljóms veit Kópav ogs lék
við upphaf hátíðarinnar, sr. Yrsa
Þórðardóttir prestur í Digranes

Börnin syngja með aðstoð sr. Yrsu Þórðardóttur.

kirkju kom í heimsókn og bless
aði leikskólann, og bæjarstjórinn,
Gunnar I. Birgisson, færði leik
skólastjóranum, Jóhönnu Thor
steins on, blómv önd en einnig
frumdrög teikninga af stækkun
leikskólans sem væntanlega verð
ur ráðist í á þessu ári.
Öllum viðstöddum var síðan
boðið upp á veitingar.

Við leikskólann Kjarrið starfar
Fore ldrafélagið Grág æs, en til
gangur þess og markmið er að
stuðla að auknu samstarfi foreldra
og starfsmanna leikskólans, svo
og samvinnu foreldra innbyrð
is í því skyni að standa vörð um
hagsmuni og velferð barnanna á
leikskólanum. Núverandi formað
ur er Karen Lilja Sigurbergsdóttir.
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Dönsk og íslensk Foreldrar - sýnum ábyrgð
jazzlög á Jazzhátíð
Kópavogs
Jazzhátíð Kópavogs var haldin
dagana 4. til 6. júní sl. var mikið
um dýrðir, tvennir stórtónleik
ar í Salnum þar sem stjórnandi
hátíðarinnar, Björn Thoroddsen,
sýndi á sér tvær hliðar.
Föstudagskvöldið 5. júní var
blúsarinn Björn í sviðsljósinu í
Salnum og léku þeir Jón Rafns
son og Jóhann Hjörleifsson með
honum en söngvaraval var ein
nig miki ð, þau Egi ll Ólafss on,
Páll Rosenkranz, Bogmil Font og
Andrea Gylfadóttir. Á laugardags
kvöldinu lék jazzmeistarinn Björn
ásamt Jóhanni Hjörleifssyni með
tveimur dönskum stórsnillingum
er Íslendingar þekkja mætavel,
þeim Ole Kock Hansen píanista
og Mads Vinding bassaleikara.
Ole Kock Hansen er einn virt
asti jazzpianisti Dana auk þess
að vera einn fremsti útestjari og
hljómsveitarstjóri danskrar jazz
sögu. Ole Kock lék inn á hljóm
plötur með mörgum meisturum
jazzins s.s. Ben Webs te r, Lee
Konitz og Thad Jones. Hann var
lengi píanisti Stórsveitar danska
útvarpsins og um tíma aðalstjórn
andi hennar, en fyrst og fremst
mun hinn danski jazztónn hans
halda nafni hans á lofti.
Mads Vindi ng var kalla ð

Björn Thoroddsen í góðri sveiflu.

ur krónp rins danska jazzb ass
ans þegar veldi Niels-Hennings
var sem mest. Það er auðveld
ara að telja þær jazzstjörnur sem
Mads hefur ekki spilað með, en
þær er hann hefur spilað með, en
meðal hápunktanna á ferli hans
eru hljóðritanirnar með Herbie
Hancock í kvikmyndinni Round
Midnight með Dexte r Gord on
og hljóðritamir hans með tríói
Martial Solal.

Sumarið er skemmtilegur tími
og sá tími sem fjölskyldan getur
notað til að fjölga samverustund
um og efla fjöls kyldut engsli n
enn frekar. Fjölskyldan gegnir
gríðarlega mikilvægu hlutverki
í lífi barna og unglinga og við
vitum að börn læra það sem þau
búa við.
Meirihluti unglinga er í góðum
málum og unglingar heilt yfir gera
sér grein fyrir því að neysla áfeng
is og vímuefna getur haft gríðar
lega alvarlegar afleiðingar. Það
eru 60 % meiri líkur á að áfengi
og vímuefni verði vandamál síðar
á lífsleiðinni ef neysla byrjar fyrir
18 ára aldur. Sú staðreynd liggur
fyrir að yfir veturna skilar sér það
öfluga öryggis- og forvarnanet
sem skapast hefur á undanförn
um árum og því má m.a. þakka
vakandi ábyrgð foreldra sem og
aukinni áherslu á forvarnir í okkar
bæjarfélagi þ.m.t. skóla, íþróttafé
laga, félagsmiðstöðva, kirkju o.fl.
,,En sumrin eru áhættutími,”
segir Arnar Ævarsson forvarn
arfulltrúi Kópavogs. ,,Svo virðist
sem neysla aukist og ungt fólk
byrji sína neyslu þá, það virðist
losna um rammann. Þessu verð
um við að breyta og er ábyrgð
foreldra þar mikil. Með ábyrgð,
samv eru og sams tarfi getu m
við komið í veg fyrir að börn og
ungmenni stígi af hinni beinu og
breiðu braut og villist inn í hin
dimmu öngstræti neyslu og erf
iðleika. Rannsóknir sýna svo ekki
verður um villst að samvera for
eldra og barna/unglinga hafi gríð
arlegt forvarnagildi sem og liggur
það fyrir að börn og unglingar
vilja verja meiri tíma með foreldr
um sínum.

eldrar og forráðamenn hafa fullan
rétt til að stytta þessa tíma eftir
því sem þurfa þykir. Við foreldrar
berum ábyrgð á börnum okkar og
mikilvægt að við stöndum sam
an og sameinumst um að tryggja
öruggt og uppbyggilegt umhverfi
fyrir börn og unglinga.
Foreldrar, notum sumarið til að
safna skemmtilegum minningum
allra í fjölskyldunni og látum okk
ur öll varða velferð barna og ung
linga,” segir Arnar Ævarsson.

Arnar Ævarsson, forvarnarfulltrúi
Kópavogs.

Reglur um útivistar
tíma barna og
ungmenna eru
í fullu gildi – líka
á sumrin.
1. maí breyttist útivistartíminn
samkvæmt barnaverndarlögum,
12 ára börn og yngri mega ekki
vera úti eftir kl. 22.00 og 13 – 16
ára börn mega ekki vera úti eftir
kl. 24.00, aldur miðast við fæðing
arár. Þess ber þó að geta að for

AUGL†SINGASÍMI:

Nokkur hollráð til
foreldra
• Kaupum aldrei áfengi fyrir yngri
en 20 ára
• Að framfylgja útivistarreglum á
heimilinu
• Að þekkja vini unglingsins.
• Að þekkja foreldra vinanna.
• Taka þátt í foreldraröltinu.
• Að hringja alltaf í foreldra vinar/
vinkonu sem unglingurinn okkar
ætlar að gista hjá.
• Sendum ekki börn/unglinga í
eftirlitslausar útilegur
• Að banna eftirlitslaus
unglingapartí

511 1188 - 895 8298
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Víða leynast lausnir

,,Ég heiti Kristján Hreinsson,
í seinni tíð stundu m kalla ð
ur Skerjafjarðarskáldið vegna
búsetu minnar þar, fæddur 7.
janúar 1957. Foreldrar mínir
eru Hreinn Ágúst Steind órs
son, fæddur á Seltjarnarnesi
og Guðrún Ólafsdóttir, fædd á
Akranesi. Systir mín er Auður
Hreinsdóttir og bróðir minn er
Svanb erg Hreinss on. Ég ólst
upp í Kópavogi, fyrst á Borgar
holtsbrautinni - rétt við Háls
inn, þá á Hraunbraut og síðast
bjuggum við við Austurgerði.
Ég tók ungu r ákvörðu n um
það að verða rith öfu ndu r og
skáld, að loknu grunnskólanámi
fór ég í Menntaskólann í Hamra
hlíð og nam síðan leikhúsfræði
við Háskólann í Bergen í þrjú ár,
þar sem ég lauk við grunnfag og
mellomfag. Ég var lengi við ýmis
störf, lagerstörf, smíðar, garð
yrkjustörf og sem bankamaður
en hef starfað sem skáld og rit
höfundur frá 1990. Í dag býr ég
ásamt sonum mínum, Pétri og
Baldi í Skerjafirðinum og skrifa
jöfnum höndum leikrit, skáld
sögur, smásögur, ljóð og söng
texta, auk þess sem ég sem tón
list, stjórna útvarpsþáttum og
vísnakvöldum, rita greinar, flyt
erindi og yrki ýmiskonar tæki
færiskveðskap.”
Kristján hefur verið afkasta
mikill textahöfundur og er fyr
ir margt löngu orðin þjóðareign
sem slíku r enda væri nána st
óvinnandi vegur að telja upp hér
allar þær hljómplötur sem bera
nafn skáldsins með einum eða
öðrum hætti. Kristján er afkasta
mikill rithöfundur eins og hann
er sem skáld.

Minningar tengdar
fjörunni í Fossvogi
,,Ein af mínu m fegu rstu
æskuminni ngu m tengi st fjör
unni í Fossvogi. Ég var ábyggi

lega ekki nema átta ára eða svo
þegar á sá stráka vera að dorga
í ræsinu neðan við niðursuðu
verksmiðjuna Ora. Ég fann sjálf
lýsandi þvottasnúru, gula að lit
og á þennan spotta minn festi ég
boginn og ryðgaðan nagla og á
naglann festi ég síld sem fékkst
úr brotinni tunnu sem var þarna
rétt við verksmiðjuna.
Á þessum árum var kreppu
ástand í Kópavogi, fátækt fólk
var víða að finna og ég ætlaði að
sýna heiminum að víða leynd
ust lausnir. Ég veiddi ufsatitti,
kola og marhnút. Fenginn setti
ég síðan í strigapoka og svo dró
þetta á eftir mér frá fjörunni og
uppá Kársnesbraut, upp Urðar
brautina og að fiskbúðinni sem
þá var í skúr á horni Hófgerðis
og Urðarbrautar – við hliðina á
Jóabúð sem svo var kölluð í þá
daga. Í fiskbúðinni mætti mér
hann pabbi minn, sem þá var
fisksali. Ég afhenti pabba fenginn
og sagði að þetta gæti hann gefið
fátæku fólki sem ekki hefði efni á
að kaupa fisk.
Ufsatittirnir, kolinn og mar
hnútu ri nn hafa kannski ekki
ratað á disk, en hughrifin æsku
áranna rötuðu einhverju sinni í
sonnettu:

Með systkinunum. F.v. Auður systir, Svanberg bróðir, Dóra Traustadóttir frænka mín, ég, Kristján ,sem
oft á þessum árum var kallaðir Deddi. Þarna var ég með forláta leðurbolta og var að spila í markinu.

Í hugskotinu myndir ennþá á ég
því æska mín er geymd sem fögur saga,
ég man er snjó og vetrarsólu sá ég
þá sáttur gat ég leikið alla daga.
Og alltaf þegar farið var að vora
með veiðistöng ég miklum tíma eyddi
hjá ræsinu sem lá þá útvið Ora,
og ufsatittinn margan þar ég veiddi.
Að sumri yfir Rútstún glaður gekk ég
svo gleymdi ég mér stundum uppí Holti.
Og langa daga niðrí fjöru fékk ég
að finna marflær – uppfullur af stolti.”

Á unga aldri.

Kristján Hreinsson t.h. á góðri stund.
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Vaxandi áhugi á tón
listarnámi í Tónsölum

Félagar í Kiwanisklúbbnum Eldborgu í Kópavogi, þeir Óskar Guðjónsson og Konráð Konráðsson, mættu í
Hörðuvallaskóla til að gefa reiðhjólahálma. Þar voru 53 börn í 1. bekk á liðnum vetri. Hér sést hópurinn á
sal skólans eftir afhendinguna.

Um 400 börn í Kópavogi
fengu reiðhjólahjálma
Eimskip og Kiwanishreyfing
in á Íslandi hafa undanfarin 5
ár sameinast um að gefa öllum
börnum sem hafa verið í 1. bekk
reiðhjólahjálma. Um er að ræða
árlegt átak Eimskips og Kiwan
ishreyfingarinnar, auk þess sem
verke fni ð nýtu r ráðg jafa r og
stuðnings Forvarnahússins enda
um að ræða ómetanlegt öryggis
atriði.
Alls verða 4200 reiðhjólahjálm
ar gefnir í ár og mun Eimskip og
Kiwanisklúbbar vítt og breitt um

landið sjá um dreifinguna.
Kiwanisk lúbbu ri nn Eldb org í
Kópavogi sér um dreifinguna til
barnanna í grunnskólum Kópa
vogs, en í vetur voru um 400 börn
í þeim skólum.
Fyrir fimm árum tók Eimskip
höndum saman með Kiwanishreyf
ingunni í þessu verkefni, og hafa
nú hátt í 30 þúsund hjálmar verið
gefnir börnum á aldrinum 7-12 ára,
sem er tæplega 10% þjóðarinnar.
Kiwanisfélagar fara í alla grunn
skóla á landinu og afhenda börn

unu m hjálma og ræða við þau
um umf erða rö r y ggi og notk
un hjálmanna. Að auki fá börnin
fræðsluefni um rétta stillingu og
notkun hjálma til að taka með sér
heim. Þetta árið verða þúsund
ir íslenskra skólabarna öruggari
í umferðinni með hjálma merkta
Eimskip og Kiwanis. Þetta verk
efni hefur vakið mikla athygli víðs
vegar um heim og eru dæmi þess
að erlendir aðilar hafi tekið það
upp, meðal annars í Bandaríkjun
um.

Bókasafn Kópavogs býð
ur upp á sumarlestur

gagns og ánægju. Námskeiðið er
þátttakendum algjörlega að kostn
aðarlausu.
Börn geta, eins og aðrir fengið
lánþegakort á Bókasafninu. Barna
kortin eru ókeypis, en þau sem
ekki hafa náð 12 ára aldri þurfa að
hafa ábyrgðarmann. Þau verða því
að framvísa skriflegu leyfi ef þau
eru ekki í fylgd forráðamanns. Lán
þegakortið þarf svo að hafa með í
hvert skipti sem gögn eru tekin að
láni á safninu.
Börnin eru hvött til að nýta sér
þjónustu Bókasafnsins og biðja um
aðstoð ef með þarf. Í barnadeild
liggja frammi bókalistar í bæk
lingaformi um ýmis efni, svo og
listar fyrir ákveðna aldursflokka.
Aðalsafnið er opið frá kl. 10.00
til 20.00 mánudaga til fimmtudaga,
11.00 til 17.00 á föstudögum og
13.00 til 17.00 laugardaga og sunnu
daga. Lindasafn í Núpasíðu er opið
í sumar frá kl. 14.00 til 19.00 mánu
daga til fimmtudaga, 14.00 til 17.00
á föstudögum en lokað um helgar.

Eins og undanfarin ár býður
Bókasafn Kópavogs 6-12 ára börn
um í bænum á sumarnámskeið
ið ,,Sumarlestur.” Námskeiðið
stendur að þessu sinni frá og með
3. júní til 18. ágúst.
Börnin skrá sig til leiks í fyrsta
sinn sem þau koma og fá þá bæk
ling þar sem þau geta skráð hvað
þau lesa. Síðan taka þau bækur
að láni, lesa þær og skila aftur á
safnið. Þá er stimplað með sér
stökum stimpli við lesnar bækur.
Einnig fá börnin happamiða fyrir
hverja lesna bók. Þau fylla miðana
út og setja í pott í barnadeildinni.
Að loknum ,,Sumarlestri”, hinn 18.
ágúst, verður dregið úr pottinum
í aðalsafni í Hamraborg og nokkrir
heppnir þátttakendur hljóta vinn

ing. En allir sem hafa tekið þátt í
sumarlestri fá líka gjöf frá Bóka
safninu.
Tilgangurinn með sumarlestrin
um er sá að börnin viðhaldi þeirri
lestrarleikni sem þau tileinka sér
í skólanum að vetrinum. Þau læra
líka að nýta sér Bókas afni ð til

Alexandra Katrín Ásgeirsdóttir söng af innlifun við gítarundirleik
kennara síns. Alexandra hlaut auk þess viðurkenningu fyrir góðan
námsárangur.

Skólas lit tónl ista rs kóla ns
Tónsala fóru fram 28. maí sl. í
Lindarkirkju, og þar með lauk
fjórða starfsári skólans. Hann
er til húsa í Bæjarlind í Kópa
vogi, í húsnæði sem skólinn er
fyrir löngu búinn að sprengja
utan af sér.
Tónl ista rs kóli nn Tónsali r er
nútíma tónlistarskóli sem legg
ur áherslu á ryþmískt nám sem
eru alla r aðra r tónl ista rs tefn
ur en klassísk tónlist. T.d. rokk,
jazz, blús og fönkt ónl ist. Ein
nig er fléttað inní námið spuna
og að læra að spila tónlist eftir
eyra nu, sem er skylda í hinni
nýju námskrá um tónlistarskóla.
Kennt er á gítar, rafbassa, píanó
og trommu r/slagv erk sem og
tónfræði fyrsta árið. Þar utan er

m.a. boðið upp á píanókennslu
fyri r eldri borga ra, gíta rn ám
skeið fyrir leikskólakennara o.fl.
Við skólas liti n var nokkrum
neme ndu m veitta r viðu rk enn
ingar fyrir góðan árangur í próf
um á vorönn. Einnig komu fram
og léku á sín hljóðfæri nokkrir
nemendur sem sýnt hafa fram
úrskarandi framfarir á skólaár
inu og þ.á.m. var samspil Rafns
Emilssonar á bassa, Arons Inga
Ingvas ona r á trommu r, Rúna r
Arna r Gréta rss ona r á gíta r og
Ingib jarga r Óska r Jónsd óttu r
á tenó rs axaf ón, sem var mjög
áheyrilegt. Þessa dagana er tek
ið á móti nýjum umsóknum fyrir
skólaárið 2009-2010.
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Nemendur Kópavogsskóla í
samstarfi við eldri borgara
um útgáfu ljóðabókar
Útgáfuhátíð var haldin í Gjá
bakka fyri r skömmu þar sem
fagna ð var útg áfu bóka ri nna r
,,Heimaslóðaljóð“. Bókin er sam
starfsverkefni nemenda í 3. bekk
Kópavogsskóla og eldri borgara
í Gjábakka en ljóð- og myndlist
er hluti af námi nemenda í Kópa
vogsskóla.
Fyri r um þremu r árum hófu
Kópavogsskóli og Gjábakki sam
starf um að leiða börn og eldri borg
ara saman. Sú hugmynd kom þá
upp í ritlistarhópi eldri borgara að
semja ljóð sem tengjast átthögum
höfunda sem og að tengja verkefn
ið myndlistarhópnum sem starfar
í Gjábakka. Ragna Sigurðardóttir
kennari er upphafsmaður verkefn
isins en upphaflegt markmið var
að koma á samskiptum þar sem
börnin fengju að kynnast ýmsu af
því sem eldri borgarar hafa upplif
að á lífsleiðinni og að eldri borgarar
fengju að kynnast skólagöngu barna
eins og hún er í dag. Samstarfið hef
ur síðan þróast og bókaútgáfan er
hugmynd sem kviknaði í samskipt
um hópanna sl. haust. Í bókinni
er að finna ljóð nemenda við eigin
myndverk og eldri borgara, og eldri
borgarar hafa samið ljóð við mynd
ir barnanna og sínar eigin.
Mikil vinna og metnaður voru frá
upphafi lögð í verkefnið og hvert
barn á nú möppu sem inniheldur
eigin ljóð og myndverk. Eftir að
umfang verksins jókst var farið að

Lagið tekið á útgáfuhátíðinni.

ræða um að gefa verkin út í bók
og markvisst hefur verið unnið að
útgáfunni frá í haust. Ljóðagerðin
og myndlistin hafa því tekið tölu
verðan tíma nemenda og þeim tíma
hefur verið vel varið. Ljóð og mynd
ir voru unnin í kennslustundum
með umsjónarkennurum og hóp
arnir heimsóttu hvor annan og lásu
upp ljóð tengd ákveðnum mynd
verkum.
Á útgáfuhátíðinni voru myndverk
við nokkur ljóð sýnd og níu höfund
ar lásu ljóð sín. Alls eru í bókinni 60
ljóð og 59 myndir eftir 30 nemendur
og 15 einstaklinga úr félagsstarfinu
í Gjábakka og aldursmunur á elsta
og yngsta höfundi eru 77 ár. All
ur innsláttur texta og rafræn afrit
un mynda var unnin af kennurum í
Kópavogsskóla en umbrotsvinnan
var í höndum þeirra Markúsar Más,
sem er anna r ums jóna rk enna ra
nemendanna, og Steinþórs Rafns
Matthía ssonar, félaga hans, og þar
hefur tekist vel til. Lista- og menn
ingarráð Kópavogs styrkir útgáfu
bókarinnar.

Börnin á Dal í Lindakirkju ásamt gjöfinni í baksýn.

Börnin á Dal gáfu
Lindakirkju myndverk
Í byrjun Kópavogsdaga heim
sóttu börnin á leikskólanum Dal
við Funalind í Lindahverfi í Kópa
vogi Lindakirkju og færðu kirkj
unni að gjöf myndverk sem þau
höfðu gert. Einnig voru hengd
upp í anddyri kirkjunnar nokkur
verk sem börnin höfðu gert og
voru þau þar meðan Kópavogs
dagar stóðu yfir.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Sóknarpresturinn, sr. Guðmund
ur Karl tók á móti barnaskaranum
sem lagði á sig nokkurn göngutúr
í fremur leiðinilegu veðri þenn
an dag, roki og rigningu. Sr. Guð
mundur Karl þakkaði gjöfina og
sagði fátt gefið af meiri einlægni en
einmitt gjafir frá börnum á þessum
aldri. Opið hús var í leikskólanum
eftir að börnin komu þangað aftur.

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990
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Kópavogsskólar með frábæran
árangur í skólaþríþraut FRÍ
Skólaþríþraut FRÍ var haldin
í Laugardalshöll fyrir skömmu.
Forkeppni í þrautinni hefur stað
ið frá 1. febrúar sl. og komust 16
bestu einstaklingar inn á loka
mótið. Fjölmargir krakkar úr 6.
og 7. bekk úr skólum í Kópavogi
komust í lokamótið og stóðu sig
hreint frábærlega.
Keppt var í 200 m. hlaupi, kúlu
varpi og hástökki. Í stelpuflokki
í 7. bekk sigraði Elma Lára Auð
unsdóttir úr Kópavogsskóla með
glæsilegum árangri og setti til að
mynda íslandsmet í 200 m. hlaupi
innanhúss í flokki 13-14 ára stúlk
na. Elma Lára hljóp 200 m. á 26.25
sek. Í 7. bekk í strákaflokki sigraði
Alexander Helgi Sigurðarson úr
Kópavogsskólaog í 6. bekk stráka
varð efstur Valdimar Friðrik Jón
atansson úr Lindaskóla.
Krakkarnir úr Kópavogi voru
mörg hver ofarlega í keppninni og
mjög atkvæðamikil á svo sterku
móti. Í úrslitakeppninni voru 64
krakkar frá 18 skólum af landinu.

Frábær úrslit
Í flokki 6. bekkjar stelpur varð
Esther Rós Arnarsdóttir í Linda
skóla í 3. sæti. Í flokki 6. bekkjar
stráka var árangurinn einstaklega
glæsilegur en þar sigraði Valdimar
Friðrik Jónatansson, Lindaskóla,

Þessir krakkar sigruðu í sínum aldursflokki. Fyrstur til vinstri er er full
trúi Iceland Expressen síðan koma Andrea Vigdís Victorsdóttir Valla
skóla, Valdimar Friðrik Jónatansson Lindaskóla,  Alexander Helgi Sig
urðarson Kópavogsskóla og Elma Lára Auðunsdóttir Kópavogsskóla.

Stefá n Orri Arna rss on Linda
skóla varð í 2. sæti, Ólafur Ólafur
Ólafsson í Kópavogsskóla varð
í 3. sæti, Viktor Karl Einarsson í
Lindaskóla varð í 4. sæti og Sindri
Magnússon í Kópavogsskóla varð
í 5. sæti.
Í flokki 7. bekkjar stelpna sigr
aði Elma Lára Auðu nsd ótti r
í Kópavogsskóla, og í flokki 7.

bekkjar stráka sigraði Alexand
er Helgi Sigurðarson í Kópavogs
skóla, Sigurjón Hólm Jakobsson
í Kópavogsskóla varð í 3. sæti og
Aron Þórður Albertsson í Kópa
vogsskóla varð í 5. sæti.
Sannarlega glæsilegt hjá Kópa
vogsskóla.
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Vormót Breiðabliks og
N1 í nýju innilauginni
Vorm ót Breiðab liks & N1 í
sundi var haldið í lok maímán
aða r í Sundl aug Kópav ogs á
Kársn esi, í nýju innilaugi nn.
Níu félög skráðu sig til keppni
að þessu sinni og hefur vormót
ið aldrei veri ð jafn stórt, má
segja að það sé nú komið í flokk
A-móta hér á landi.
Sett voru 4 Ísl andsm et og

fjölm arga r góða r bæti nga r hjá
Breiðab liksf ólki sem og sund
mönnum úr öðrum þátttökufé
lögum. Ragnheiður Ragnarsdóttir
KR setti Íslandsmet í 50 og 100
m skriðsundi í 25 m laug. Þá setti
Pálmi Gunnlaugsson í Fjölni/Firði
sömuleiðis enn eitt Íslandsmet
sitt í 100 m fjórsundi í S6 flokki
fatlaðra.

Lið HK/Víkings í 1. deild kvenna.

HK/Víkingur vann Fjarðarbyggð
í fyrsta leiknum í 1. deild kvenna
HK/Víkingur hóf keppni í 1.
deild kvenna 31. maí sl. með 5-0
sigri á sameiginlegu liði Fjarða
byggðar og Leiknis frá Fáskrúðs
firði en leiku ri nn fór fram á
gervig rasv elli nu m í Nesk aup
stað.
Íris Dóra Snorradóttir skoraði
tvö markanna, Regína Jónsdóttir,
Þórhildur Stefánsdóttir og Tinna
Óðinsdóttir gerðu eitt mark hver.
Lið HK/Víkings féll úr úrvalsdeild
kvenna hausti ð 2008 en stelp
urnar ætlar sér örugglega að fara
upp aftur með því að tryggja sér
anna ð tveggja efstu sæta nna í

1. deild kvenna.
HK/Víkingur lék svo gegn Hetti
á Egilsstöðum 1. júní sl. og fór sá
leikur 4-0 fyrir HK/Víking. Þriðji
leiku ri nn var svo á Kópav ogs
velli sl. laugardag gegn Sindra
frá Hornafirði, sem HK/Víkingur
vann 4-0. Liðið er því efst í A-riðli
1. deildar kvenna með 9 stig og
markatöluna 13-0.
,,Við vorum allsráðandi á vellin
um og sigurinn hefði getað verið
mun stærri. En það kvartar eng
inn yfir því að vinna 5-0. Okkar
stúlkur fóru hinsvegar illa að ráði

sínu, þær fengu alltof marga r
rangstöður á sig gegn flatri vörn
mótherjanna og nýttu ekki færin
vel, stundum vegna kæruleysis,”
sagði Guðm undu r Óska r Páls
son þjálfari HK/Víkings um leik
inn gegn Fjarðarbyggð. Ingibjörg
Sigvaldadóttir, 16 ára HK-ingur,
spilaði þarna sinn fyrsta mótsleik
með meistaraflokki.
Næsti leiku r HK/Víki ngs í 1.
deild kvenna er gegn Þrótti á Vík
ingsvelli miðvikudaginn 24. júní
nk. en áður er leikið gegn ÍR á
Kópavogsvelli í VISA-bikarkeppni
kvenna.

Guðlaug Hannesdóttir í Breiðabliki á palli með KR-ingunum Ragnheiði
Ragnarsdóttur og Evu Hannesdóttur. Mynd: Borgþór Harðarson.

Blikastelpur í
Háskólabíósjoppunni

Hestamannafélagið Gustur stendur
fyrir reiðskóla
Reiðnámskeið verða í sumar hjá hestamannafélaginu Gusti
fyrir börn fædd 2001 og eldri. Reiðnámskeiðin hófust 8. júní
sl. en enn er hægt að komast að. Þátttökugjald er 16.000
krónur fyrir 20 tíma námskeið, 8.200 krónur fyrir 10 tíma
námskeið og 14.000 krónur fyrir 18 tíma námskeið.
Næsta námskeið hefst 22. júní og stendur til 3. júlí frá kl.12.3014.30 og frá kl. 15.00 til 17.00. Síðan tekur við 20 tíma námskeið
frá 6. júlí til 17. júlí kl. 12.30 til 14.30, 10 tíma námskeið frá 6. júlí
til 10. júlí kl. 15.00 til 17.00 sem ætlað er fyrir vana og 10 tíma
námskeið frá kl. 09.00 til 11.00 frá 13. júlí til 17. júlí.
Hestamennska er mjög skemmtileg íþrótt og börn sem taka
þátt í þeim komast í meira og betra samband við hesta en þau Hermann Ingi Vilmundarson, formaður
Gusts, á Hróa frá Skeiðháholti.
hafa áður upplifað.

Skólafólk hefur ýmis ráð til að
drýgja tekjurnar á skólatíman
um eða bara til að fá sér svolít
inn vasapening. Þær Ólöf Sólrún
Vilhjálmsdóttir og María Mjöll
Björnsdóttir, sem leika með 4.
flokki Breiðab liks, afg reiða í
sjopunni í Háskólabíó og létu

vel af starfinu.
Þær ætla samt ekki að slá
slöku við í sumar í fótboltan
um og segja ekkert nema sig
ur koma til greina í öllum þeim
leikju m sem þær taka þátt í
þetta sumarið.

Ókeypis körfuboltaskóli
Körfuknattl eiksd eild Breiða
bliks býður upp á körfuboltaskóla
í sumar eins og mörg undanfar
in sumur. Skólinn er fyrir börn
fædd 1997 – 2002 og er í Smáran
um í Kópavogi. Körfuknattleiks
deildin býður öllum Kópavogs
búum á þessum aldri frítt í eina
viku í körfuboltaskólann. Skólinn
er frá kl. 09.00 – 12.00 alla virka
daga. Kennd verða grunnatriði

körfuknattleiksins auk þess sem
farið er í ýmsa skemmtilega leiki.
Nú er um að gera að prófa körfu
boltann, hver veit nema framtíð
ar NBA leikmaður leynist meðal
Kópavogsbúa.
Deildin stendur jafnframt fyrir
sumaræfingum fyrir bæði eldri og
yngri iðkendur. Allar nánari upp
lýsingar er að finna á breidablik.
is/karfa.
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Ný lausn í heimabanka Byrs

Þú getur sparað
milljooo.ooonir
með niðurgreiðslu
íslenskra lána!
DY N AMO REY KJAVIK

-það er fjárhagsleg heilsa!

Milljóna sparnaður með 10.000 króna aukagreiðslu á mánuði
Tökum sem dæmi 11 milljón króna verðtryggt íbúðalán sem tekið var í september
2007. Með því að greiða 10.000 krónur aukalega á mánuði, sparast 10.671.376
krónur á lánstímanum. Miðað er við 6% vexti og 5% verðbólgu á 40 ára lánstíma.
Aukagreiðslan bætist við mánaðarlega afborgun og lækkar höfuðstól lánsins.
Höfuðstóllinn lækkar hraðar en upphaflegar afborganir gera ráð fyrir og við það
100

sparast milljónir í vaxtakostnaði og verðbótum.
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Það er einfaldara en þú heldur!
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Ekkert uppgreiðslugjald á íslenskum lánum undir 50 m.kr. hjá Byr
Sjáðu hvað þú sparar á byr.is

Nýttu þér persónulega þjónustu og faglega ráðgjöf í sparisjóðnum

Lausnir með fjárhagslegri heilsu
Fjármálanámskeið á mannamáli Stöðumatið mitt og Heimilisbókhald Fjármálapróf
Heilsupróf og ráðgjöf Lenging lána Greiðslujöfnun húsnæðislána Fyrirframgreiðsla Lífsvals
Frysting erlendra lána Niðurgreiðsla lána

