
Þann 22. maí voru braut skráð
ir nem ar frá Mennta skól an um í 
Kópa vogi, við há tíð lega at höfn 
í Digra nes kirkju. Alls 79 stúd
ent ar og 32 iðn nem ar. Þá braut
skráð ust 21 ferða fræði nemi, 41 
leið sögu mað ur, 23 svæð is leið
sögu menn, 24 nem ar af skrif
stofu braut, 16 nem ar úr hag nýtu 
við skipta og fjár mála greina
námi, 19 mat svein ar, 4 nem ar 
úr meist ara skóla mat væla greina 
og 8 nem ar úr hót el stjórn un ar
námi Cés ar Ritz. Einnig 4 nem ar 
af starfs braut ein hverfra. Þan
nig  að alls voru braut skráð ir 
271 nemi frá Mennta skól an um 
í Kópa vogi á þessu vori sem 
eru fleiri nem ar en áður í sögu 
skól ans.

Ný skóla námskrá
Í máli Mar grét ar Frið riks dótt

ur, skóla meist ara, kom fram að 
stærsta verk efni skóla árs ins hefði 
ver ið und ir bún ing ur að nýrri 
skóla námskrá í fram haldi af nýj
um lög um um fram halds skóla. 
Áhersla væri lögð á fjöl breyti leika 
og meira val frelsi nem enda. Skól
inn hef ur nú meira frelsi í mót
un náms brauta jafnt í bók námi 
sem verk námi. Á skóla ár inu hef ur 
ver ið í gangi um fangs mik il vinna 
að und ir bún ingi og inn leið ingu á 
gæða stjórn un ar kerfi skv. ISO 9001 
sem er al þjóð leg ur stað all um 
gæða stjórn un ar kerfi. Gæða kerf ið 
er nú í vott un ar ferli og stefnt er 
að vott un á kerf inu fyr ir haust ið. 
Í fram haldi af jafn rétt is við ur kenn

ingu Jafn rétt is ráðs hef ur skól inn 
stað ið fyr ir ár legri jafn rétt isviku 
sem að þessu sinni var í mars
mán uði und ir yf ir skrift inni Jafn
ræði – um burð ar lyndi.

Í nýj um lög um um fram halds
skóla eru þau ný mæli að við 
hvern fram halds skóla skuli starfa 
for eldra ráð. For eldr ar nem enda 
við MK voru skrefi á und an þess
ari laga setn ingu en á síð asta 
skóla ári var stofn að for eldra fé lag 
við MK,  það fyrsta í 36 ára sögu 
skól ans. Full trúi for eldra hef ur nú 
tek ið sæti í skóla nefnd.

Nem end ur MK hafa sýnt 
af burðar ár ang ur í Evr ópu keppni 
hót el og ferða mála skóla en um 
300 nem end ur frá 32 lönd um 
keppa ár lega sín á milli. Full trúi 
skól ans, Rann veig Snorra dótt ir, 
keppti í Eist landi og vann til gull
verð launa en það er fimmta árið 
í röð sem full trúi MK vinn ur til 
gull verð laun í keppn inni og hef ur 
eng um öðr um skóla í Evr ópu tek
ist slíkt af rek áður.

For seti bæj ar stjórn ar, Sig ur rós 
Þor gríms dótt ir af henti út skrift ar
nem um við ur kenn ing ar úr Við ur

kenn ing ar sjóði MK sem stofn að ur 
var af bæj ar stjórn Kópa vogs árið 
1993. Fimm nem ar hlutu við ur
kenn ingu að þessu sinni: Ný stúd
ent ar Arn ar Freyr Þrast ar son, 
Bjarni Þór Sig ur björns son, El ina 
Verz bicka og ný svein ar í fram
reiðslu, Tinna Óð ins dótt ir, og 
mat reiðslu, Torfi Þór Torfa son.

Rótarý klúbb ur Kópa vogs veitti 
Arn ari Frey Þrast ar syni 60 þús
und króna styrk fyr ir ein stak an 
ár ang ur í raun grein um og Rótarý
klúbb ur inn Borg ir í Kópa vogi 
veitti Tinnu Óð ins dótt ur styrk að 
sömu upp hæð fyr ir góð an  náms
ár ang ur í iðn námi.
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Út skrift ar hóp ur inn frá MK vor ið 2009.

DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

Aldrei hafa fleiri út skrif ast

Nú er opið á laugardögum í Apótekaranum Smiðjuvegi frá kl. 12-16.
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Ódýrari lyf í Apótekaranum

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

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

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

bilaleiga.is

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Verð launa haf ar
Eft ir tald ir nem end ur hlutu 

við ur kenn ingu fyr ir góð an 
náms ár ang ur:

• Al ex andra Gutt orms dótt ir 
efna fræði, líf fræði, jarð fræði
• Arn ar Freyr Þrast ar son  
stærð fræði, eðlil fræði, efna
fræði, ís lenska
• Bjarni Þór Sig ur björns son 
við skipta grein ar, ensku, 
• Dan í el Þór Þor gríms son  
spænska
• Dav íð Örn Hreið ars son  
þýska

• El ina Verz bicka  
stærð fræði
• Grét ar Þór Björns son  
kjöt iðn
• Ingvi Þór Sæ munds son  
saga, fé lags fræði
• Krist ín Ýr L Sig urð ar dótt ir 
franska, ferða grein ar
• Tinna Óð ins dótt ir  
fram reiðsla
• Torfi Þór Torfa son  
mat reiðsla
• Val dís Björk Þor geirs dótt ir 
sál fræði

 Heiðurslistarmaður 
Kópavogs 2009
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Breytt deiliskipu lag í 
Lundi 2, 4 og 6 enn í 
um sögn

Á fundi skipu lags nefnd ar 18. nóv
em ber 2008 var lagt fram er indi Guð
mund ar Gunn laugs son ar arki tekts fh. 
lóð ar hafa nr. 2, 4 og 6 við Lund dags. 
20. októ ber 2008. Í er ind inu felst að 
húsi nr. 4 verði snú ið um 90° til vest
urs, hús nr. 2 verði týpa F2 í stað F3 
en íbúða fjöldi og húsa hæð ir verði 
óbreytt ar. Bíla stæði á lóð og í bíla
kjall ara verði jafn mörg og í gild andi 
deiliskipu lagi. Skipu lags nefnd sam
þykkti að til lag an yrði aug lýst í sam
ræmi við 25 gr. skipu lags og bygg ing
ar laga nr. 73/1997 og vís aði til lög unni 
til af greiðslu bæj ar ráðs. 

Til lag an var aug lýst 2. des em ber 
2008 til 6. jan ú ar 2009 með at huga
semda fresti til 20. jan ú ar 2009. 
At huga semd ir bár ust. Á fundi skipu
lags nefnd ar 20. jan ú ar 2009 er er ind ið 
lagt fram að nýju ásamt at huga semd
um en af greiðslu frestað og bæj ar
skipu lagi falið að taka sam an um sögn 
varð andi inn send ar at huga semd ir. Á 
fundi skipu lags nefnd ar 19. maí 2009 
er lagt fram nýtt er indi lóð ar hafa 
með nýrri út færslu, þar sem dreg ið 
er úr um fangi bygg ing ar mið að við 
fyrri til lögu dags. 20. októ ber 2008. 
Með nýrri til lögu kem ur lóð ar hafi til 
móts við inn send ar at huga semd ir.  
Af greiðslu frestað en bæj ar skipu lagi 
falið að taka sam an um sögn með til
liti til nýrr ar út færslu lóð ar hafa.

Mat jurta rækt leyfð að 
Dal vegi 32

Bæj ar ráði barst um sögn frá garð
yrku stjóra bæj ar ins varð andi nýt ingu 
lóð ar inn ar að Dal vegi 32 und ir mat
jurta rækt á veg um áhuga manna fé
lags, sam kvæmt fyr ir hug uð um leigu
samn ingi milli fé lags ins og Brim borg
ar ehf., nú ver andi lóð ar hafa. Eng ar 
at huga semd ir eru gerð ar við þessa 
nýt ingu lóð ar inn ar, en eðli leg ast þyk
ir að starf sem in sé al far ið á veg um 
áð ur nefnds áhuga manna fé lags, en 
ekki Kópa vogs bæj ar. Bæj ar ráð ger ir 
ekki at hug semd ir við að lóð in verði 
nýtt sem mat jurta garð ur, en að Kópa
vogs bær komi ekki að starf sem inni.

Styrk veit ing ar til skáta 
og Skóla hreysti

Bæj ar ráði barst um sókn frá Skáta
fé lag inu Kóp um um styrk veit ingu til 
greiðslu fast eigna gjalda af hús eign
um fé lags ins að Digra nes vegi 79 og 
Vatns enda bletti 391. Sam þykkt var 
að veitt ur yrði styrk ur til fé lags ins að 
upp hæð 1.871.958 krón ur til greiðslu 
fast eigna gjalda. 

Enn frem ur barst styrk beiðni frá 
Icefit ness ehf. vegna Skóla hreysti 
2009. Bæj ar ráð sam þykkti að styrk
beiðn in yrði sam þykkt og bæj ar ráð 
veitti styrk að upp hæð 200.000 krón
ur.

Beiðni hef ur borist frá Wu h an í 
Kína þar sem ósk að er eft ir því að 
emb ætt is mönn um verði boð ið til 
viku dval ar í júlí nk. í tengsl um við 
hugs an leg sam starfs verk efni vina
bæj anna. Bæj ar ráð vís aði er ind inu til 
af greiðslu bæj ar stjóra.

Deiliskipu lag 
Glað heima svæð is 
enn í skoð un

Árið 2006 var lögð fram til laga 
KRarki tekta að deiliskipu lagi versl un
ar og þjón ustu svæð is á Glað heima
svæð inu og var til lag an sam þykkt af 
skipu lags nefnd það ár. Á fundi skipu
lags nefnd ar 17. mars sl. er fall ið frá 
til lög unni vegna breyt inga á Svæð is

skipu lagi höf uð borg ar svæð is ins til 
árs ins 2024. Sam kvæmt fast eigna
mats skrá eru á svæð inu um 12,500 
m2 í sér hæfðu hús næði. Í til lög unni 
felst að opið svæði til sér stakra nota 
(hest húsa hverfi) er breytt í svæði 
fyr ir versl un, þjón ustu og íbúð ir. 
Að koma verð ur að svæð inu frá Bæj
ar lind, Lind ar vegi og frá Arn ar nes
vegi. Einnig er gert ráð fyr ir nýj um 
und ir göng um und ir Reykja nes braut 
fyr ir bæði gang andi og ak andi um ferð 
frá Hæða smára. Um svæð ið ligg ur ný 
tengi braut frá Arn ar nes vegi að Bæj
ar lind.

Áætl að er að á skipu lags svæð inu 
verði byggð ir um 126.000 m2 þar af 
um 102.000 m2 á norð ur svæði Glað
heima og um 24.000 m2 á suð ur
svæði. Áætl að er að byggð ar verði 
245 íbúð ir á norð ur svæði og heild ar 
fer metra fjöldi íbúða verði um 24.500 
m2. Fjöldi bíla stæða er áætl að ur um 
3400 þar af um 2900 stæði í nið ur
gröfn um bíla kjöll ur um. Áætl uð nýt
ing svæð is ins er um 1 en með al tals 
lóða nýt ing er um 1.6 og nýt ing ein
stakra lóða ligg ur á bil inu 0,3 til 8,6. 
Skipu lags nefnd hef ur sam þykkt að til
lag an ásamt um hverf is skýrslu verði 
aug lýst í sam ræmi við 25. gr. skipu
lags og byggg ing ar laga nr. 73/1997 
og vís ar til lög unni til af greiðslu bæj
ar ráðs með sam þykki full trúa Sjálf
stæð is flokks og Fram sókn ar flokks 
en full trú ar Sam fylk ing ar og áheyrn
ar full trúi Vinstri grænna lögð ust 
gegn til lög unni og vilja að Smár inn 
og Glað heima svæð ið verði skipu lagt 
sem ein heild og fari fram sam keppni 
um skipu lag svæð is ins.

Ráð ið í starf rekstr ar
stjóra fræðslu sviðs  

Sviðs stjóri fræðslu sviðs og starfs
manna stjóri hafa lagt til varð andi 
ráðn ingu rekst ar stjóra fræðslu sviðs 
að Sindri Sveins son, Kópa vogs braut 
108 í Kópa vogi verði ráð inn í starf ið. 
Bæj ar ráð hef ur sam þykkt til lög una. 
Enn frem ur hef ur bæj ar ráð sam þykkt 
að að ráða tvo við bót ar starfs menn 
í sum ar búð ir skáta að Úlf ljóts vatni 
2009. Ráðn ing er í 6 – 8 vik ur.

Lóð um út hlut að á 
Kjóa völl um

Sam kvæmt heim ild frá bæj ar ráði 
voru lóð ir, sem ekki hafði ver ið ráð
staf að á Kjóa valla svæð inu aug lýst ar 
laus ar til um sókn ar fyr ir al menn ing 
og bár ust um sókn ir um 11 lóð ir. Eft ir 
að hafa yf ir far ið um sókn ir og rætt við 
um sækj end ur mæl ir fram kvæmda 
og tækni svið með því, að bæj ar ráð 
út hluti eft ir far andi að il um lóð ar rétt
ind um:

Hlyn ur Sig urð ar son, Aubert Högna
son, Húseik ehf., Bjarni Braga son, 
Jón Gunn ar Hall gríms son, Ás geir 
Guð munds son, Pét ur Páls son 2 lóð ir, 
Hörð ur Krist jáns son, Björn Björns
son og Hall dór Svans son. Bæj ar ráð 
sam þykkti út hlut un ina.

Ung menni frá Norð
ur lönd um ráð in í 
sum ar störf 

Sam þykkt hef ur ver ið beiðni Nor
djobb á Ís landi um sum ar ráðn ingu 
ung menna frá Norð ur lönd un um. 
Tvö ung menni frá Norð ur lönd un um 
verða ráð in í sum ar vinnu hjá Kópa
vogs bæ í 6  8 vik ur. Nor ræn sam
vinna á greini lega upp á pall borð ið 
enn þá.

Sjálfs af greiðslu stöð 
fyr ir elds neyti að 
Skemmu vegi 2 – 4

Lögð var fram í bæj ar stjórn til laga 
teikni stof unn ar Trað ar arki tekt ar 
f.h. lóð ar hafa að breyttu deiliskipu
lagi við lóð nr. 2 – 4 við Skemmu
veg. Deiliskipu lags breyt ing in tek ur 
til af mark aðs hluta lóð ar inn ar að 
Skemmu vegi 2 – 4.  Á lóð inni er nú 
starf rækt bygg inga vöru versl un.   

Til lag an ger ir ráð fyr ir að heim ilt 
verði að reka sjálfs af greiðslu stöð fyr
ir elds neyti í norð ur enda lóð ar inn ar, 
ásamt til heyr andi mann virkj um s.s. 
elds neyti stönk um og ol íu skilj um neð
an jarð ar, skyggni yfir dæl ur, tækni
rými fyr ir dælu bún að og skilti.  Stærð 
bygg ing ar reit ar er 244 m2. Heim ilt 
er að byggja skilti á lóð ar hluta utan 
bygg ing ar reits en breyt ing in hef ur 
ekki í för með sér aukn ingu í bygg ing
ar magni of anjarð ar en bíla stæð um á 
lóð fækk ar um 11 og fjöldi bíla stæða 
á lóð eft ir breyt ingu verða 635 stæði. 
Bæj ar stjórn sam þykkti til lög una með 
átta at kvæð um gegn þrem ur að fela 
skipu lags stjóra að aug lýsa fram lagða 
til lögu skv. 25. gr. skipu lags og bygg
ing ar laga nr. 73/1997.

Krani, tengistólp ar og 
mælisnúr ur 
til Kópa vogs hafn ar

Hafn ar stjórn Kópa vogs hef ur sam
þykkt að taka til boði JPP ehf., en um 
er að ræða Hydralift krana, upp gerð
an og með ábyrgð til 3ja ára sem 
stað sett ur verð ur á Norð ur garði. 
Verð er 3,6 millj ón ir króna auk virð
is auka skatts mið að við að kran inn 
sé nið ur sett ur og sé til bú inn til notk
un ar. Einnig var ákveð ið að kaupa 4 
tengistólpa og 10 mælisnúr ur. Hafn
ar verði var falið að ganga frá mál inu 
og koma með end an lega nið ur stöðu 
kostn að ar, sem er ríf lega 1 millj ón 
króna. Með þessu fyr ir komu lagi 
greiða smá báta eig end ur í höfn inni 
fyr ir notk un á þeirra veg um. Við ræð
ur standa yfir milli íþrótta deild ar 
bæj ar ins og sigl inga klúbbs ins Ýmis 
um kaup Kópa vogs bæj ar á fé lags
húsi Ýmis.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

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

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

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

A ð stæð ur á fjár mála mark aði setja mark sitt á upp gjör Kópa vogs
bæj ar vegna árs ins 2008. Árs reikn ing ur inn var til fyrri um ræðu 
í Bæj ar stjórn Kópa vogs 2. júní sl. og sýn ir tæp lega 1 millj arðs 

króna af gang af að al sjóði áður en horft er til fjár magns kostn að ar og 
gjald færslu líf eyr is skuld bind inga. Dag leg ur rekst ur var í sam ræmi við 
fjár hags á ætl un, tekj ur held ur meiri en gjöld in ná lægt áætl un. Sé hins 
veg ar sam stæð an skoð uð, A og B hluti árs reikn ings ins, er nið ur stað
an nei kvæð sem nem ur 9,6 millj örð um króna. Nei kvæð staða bygg ist 
eink um á þrem ur þátt um, þ.e. nei kvæð um fjár magnslið um sem námu 
um 6,5 millj örð um króna, að al lega geng is tap vegna falls ís lensku krón
unn ar; bak færð um tekj um vegna lóða skila sem námu um 2,3 millj örð
um króna en út hlut uð um lóð um var skil að inn til bæj ar ins og stað ið 
við skuld bind ing ar um end ur greiðslu að fullu. Í þriðja lagi gjald færslu 
líf eyr is skuld bind inga að fjár hæð 805 millj ón ir króna vegna hruns á 
fjár mála mark aði en af leið ing arn ar af því voru m.a. nei kvæð ávöxt un 
á Líf eyr is sjóði starfs manna Kópa vogs bæj ar en auk in reikn uð líf eyr is
skuld bind ing. Skatt tekj ur urðu 513 millj ón um króna hærri en áætl að 
var, af skrift ir 231 millj ón króna um fram áætl un og aðr ir lið ir að al sjóðs 
í sam ræmi við áætl un. Heild ar skuld ir sam an tek ins árs reikn ings A og 
B hluta án líf eyr is skuld bind inga hækk uðu milli ára úr 15,8 millj örð um 
króna í árs lok 2007 í 33,5 millj arða króna í árs lok 2008 eða um 17,7 
millj arða króna. Skuld ir á hvern íbúa í Kópa vogi hafa því hækk að um 
helm ing, eru nú 1,2 millj ón ir króna á hvert manns barn.

Eng ir bryggju dag ar í 
Kópa vogi

Í ljósi þess að fyr ir ligg ur að flest ir íbú ar bryggju húsa við Kópa vogs
höfn voru ekki til bún ir til að taka þátt í bryggju dög um að þessu 
sinni, m.a. sök um þess að erfitt hef ur ver ið að fá kost un ar að ila, var 

ákveð ið að hætta við þessa há tíð sem hef ur und an far in ár ver ið hin 
skemmti leg asta og und ir strik að sér stöðu Kópa vogs hafn ar, hafn ar inn
ar sem í upp hafi átti að eins að vera at hvarf fyr ir nokkra skemmti báta. 
Hafn ar stjórn hef ur þess í stað ákveð ið að fara í hreins unar á tak á hafn
ar svæð inu Mál ið verð ur tek ið upp að nýju í haust og þá at hug að með 
áhuga íbú anna á bryggju dög um á ár inu 2010. Það er auð vit að mið ur 
að svona skildi fara, en kannski gráta ekki all ir þessa nið ur stöðu, 
m.a. þeir sem vilja draga úr at vinnu starf semi á Kárs nes inu og minnka 
um ferð stórra flutn inga tækja um Kárs nes braut ina sem auð vit að teng
ist að stór um hluta hafn sæk inni starf semi. En Kópa vogs höfn verð ur 
auð vit að ekki lögð af þó ekki séu haldn ir bryggju dag ar í efna hag
skreppu, en sjó mönn um er ósk að til ham ingu með þeirra há tíð is dag 
um síð ustu helgi.

Um gengni um Kópa vogs dal

Um hverf is ráð Kópa vogs veitti árið 2006 við ur kenn ingu fyr ir 
at hygl is vert fram lag til um hverf is mála vegna hönn un ar og 
fram kvæmda við Tjörn ina í Kópa vogs dal en dal ur inn hef ur 

lengi gegnt lyk il hlut verki með al úti vist ar svæða í Kópa vogi. Sér stak lega 
hef ur Tjörn in vest ast í daln um og Kópa vogs læk ur haft mik ið að drátt
ar afl, ekki síst með al yngri kyn slóð anna. Á Tjörn inni hafi ýms ir fugl ar 
af andarætt haft við komu og í seinni tíð einnig máfar, sem vak ið hafa 
tak mark aða hrifn ingu. Nyrðri tjarn ar bakk ann var hlað inn úr stór grýti, 
lagð ur stíg ur með fram hon um og sett ir upp án inga stað ir. Þar sem nýj
ar og gaml ar grjót hleðsl ur mætt ust við tjarn ar bakk ann var ákveð ið að 
setja lyst hús á stólp um út í tjörn ina. Um gengni um dal inn, sér stak lega 
næsta um hverfi Tjarn ar inn ar, hef ur hins veg ar ekki ver ið til fyr ir mynd
ar að und an förnu, ým is legt rusl í og við Tjörn ina, jafn vel heil ar sorp
föt ur, svo ekki sé minnst á allt krot ið á bekki, staura og und ir göng. Ef 
þetta svæði á að standa und ir nafni sem úti vist ar svæði fyr ir alla, þarf 
að taka til hend inni þarna, og það fyr ir þjóð há tíð ar dag inn 17. júní.

     Geir A. Guð steins son 

Rekst ur Kópa vogs bæj ar 
nokk uð traust ur þrátt 
fyr ir efna hags á föll in
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17. júní í Kópavogi17. júní í Kópavogi17. júní í Kópavogi
Dagskrá:

Skemmtidagskrá:

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.

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 barna- 
leikrit. 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.



Fjöl smiðj an að Kópa vogs braut 
5 í Kópa vogi var opn uð með 
við höfn í Kópa vogi 1. des em
ber 2001. Fjöl smiðj an er verk
þjálf un ar  og fram leiðslu set ur 
fyr ir ungt fólk en þenn an dag 
rætt ist draum ur Rauða kross ins 
sem hafði tal að fyr ir þessu verk
efni um ára bil. Upp haf lega var 
um til rauna verk efni að ræða til 
þriggja ára. Fram kvæmda stjóri 
er Þor björn Jens son fyrr ver andi 
þjálf ari ís lenska lands liðs ins í 
hand bolta og þar áður leik mað
ur. Til Fjöl smiðj unn ar kem ur 
fyrst og fremst fólk sem hef ur af 
ein hverj um ástæð um ekki fund
ið sig í hefð bundnu skóla kerfi 
og þarna er því boð ið upp á 
frekara nám og verk þjálf un. Til 
þess að koma Fjöl smiðj unni af 
stað lagði Rauði kross Ís lands tíu 
millj ón ir króna til starf sem inn ar 
með ákvörð un á 75 ára af mæli 
fé lags ins 10. des em ber 1999. 

Í Fjöl smiðj unni eru fjöl breytt
ar starfs deild ir þar sem ungt fólk 
stund ar at vinnu við ýms ar deild
ir, s.s. raf, hönn un ar, tré smíða, 
tölvu og prent deild. Rúm lega 300 
ung menni hafa út skrif ast frá Fjöl
smiðj unni á tíma bil inu og sýna 
kann an ir að um 80% þess hóps 
fót ar sig vel í líf inu í fram hald
inu. Það er stað reynd að skóla
kerf ið eins og það er í dag hent ar 
ekki endi lega öll um og því er Fjöl
smiðj an mik il væg ur þátt ur í því 
að koma til móts við þarf ir ungs 
fólks á Ís landi í dag. Fjöl smiðj an 
hef ur orð ið til þess að auka lífs
gæði og mögu leika rúm lega 300 
ein stak linga á síð ustu sjö árum. 
Það er út af fyr ir sig ómet an legt.

,,Ég kem hing að 1. júlí 2001 og 
var einn hér þar til í sept em ber
mán uði er ég réði hing að tré smið 
og við fór um þeg ar að und ir búa 
bú stað inn en það hús næði sem 
nú er eld hús var bara fok helt, 
plast á veggj um og steypt gólf. 
Í fram haldi var far ið að und ir
búa að taka inn krakka og þeir 
fyrstu komu hing að 4. októ ber 
2001. Fyrstu sex mán uð ina voru 
við tveir með 7 til 9 krakka,” seg ir 
Þor björn Jens son, sem seg ist 
fljótt hafa kom ist að því að nán
ast ekk ert var ver ið að gera fyr ir 
þenn an hóp í þjóð fé lag inu og í 
dag sé þetta nán ast eina lausn in 

sem sé í sjón máli.

Skilgreinamákrakkanaí
þrennt

,, Það má eig in lega skil greina 
krakk ana sem hing að koma 
í þrennt. Í fyrsta lagi koma þau 
beint úr 10. bekk í grunn skól an
um, það er mjög oft hóp ur sem 
hef ur orð ið fyr ir ein elti, hef ur 
geng ið illa í námi og hef ur kannski 
ekki feng ið þann stuðn ing sem 
þau hefðu þurft að fá. Mörg þeirra 
koma með því hug ar fari að þau 
ætli aldrei í skóla aft ur. Það breyt
ist oft þeg ar þau fara að hugsa 
sinn gang bet ur. Í öðru lagi er 
það ,,brott hvarfs hóp ur inn”, það 
er hóp ur inn sem byrj ar í fram
halds skóla en dett ur út eft ir ein
hvern tíma. Á Ís landi detta 32% 
nem enda út úr fram halds skóla 
áður en þau ná 18 ára aldri. Hluti 
af þeim stóra hóp kem ur hing að 
í Fjöl smiðj una. Í þess um brott
hvarfs hópi eru líka þau sem hafa 
far ið út á vinnu mark að inn og eru 
að missa vinnunna aft ur og aft
ur af ein hverj um ástæð um, t.d. 
vegna óstund vísi eða mik ill ar fjar
veru vegna veik inda og við reyn
um m.a. að kenna þeim hvern ig 
á að haga sér án þess að missa 
vinn una. Þriðji hóp ur inn eru 
þeir krakk ar sem þurfa að taka á 
neyslu sinni, hafa lent í hremm
ing um í tengsl um við áfengi eða 
fíkni efni en vilja taka á sín um mál

um en þurfa til þess hjálp til þess 
að kom ast aft ur út í líf ið. Segja má 
því að Fjöl smiðj an sé eins kon ar 
sam bland af fram halds skóla og 
vinnu stað.

Ákveð inn hluti þeirra krakka 
sem hér eru stunda nám ann ars 
stað ar, eru í hluta námi, kannski 
einu til þrem ur fög um í ein hverj
um fram halds skól anna, t.d. í MK, 
Fjöl braut í Breið holti eða Iðn skól
an um sem nú heit ir Tækni skól
inn. En þau verða að skila hvoru 
tveggja, bæði mæta í skól ann og 
hing að til okk ar til þess að fá laun. 
Hér er náms og starfs ráð gjafi sem 
held ur utan um mæt ingu þeirra 
og reyn ir að kom ast að því hvað 
veld ur ef við kom andi hætt ir að 
mæta í skól ann, varð hann fyr
ir ein hverju áfalli eða lágu aðr ar 
ástæð ur þar til grund vall ar, t.d. 
ein elti, og þá tök um við á því. En 
segja má að mál in sem koma inn 

á bor ð til okk ar sé jafn mörg og 
þeir krakk ar sem eru hérna.

Við erum hér 10 starfs menn
irn ir og mið að við það ættu að 
vera um 60 krakk ar hérna, en þau 
eru yf ir leitt um og yfir 70 tals ins. 
Ástæða þess er fyrst og fremst sú 
að að sókn in hef ur auk ist veru lega 
og í dag eru við með biðlista upp 
á allt að 40 nöfn en krakk arn ir 
koma fé lags þjón ust un um í sveit
ar fé lög un um á höf uð borg ar svæð
inu sem standa að Fjöl smiðj unni. 
Það er mjög erfitt að geta ekki 
sinnt þeim öll um.

Við skil grein um okk ar sem 
vinnu stað og fyr ir tæki en ekki 
eitt hvað með ferð ar heim ili, því 
það erum við alls ekki.”

Fylgstmeðframförumá
hverjumdegi

Þor björn seg ir að fylgst sé með 
því að krakk arn ir taki fram för um, 
og starfs menn hitt ast tvisvar á 
dag til sam ráðs því það sé mark
mið að grípa strax inn í ef eitt hvað 
er að hjá ein hverj um eða hann 
ekki að taka æski leg um fram för
um. Þau eru í Fjöl smiðj unni fimm 
daga vik unn ar, rétt eins og á öðr
um vinnu stöð um eða skól um. 
Ef grip ið er strax inn í óæski lega 
at burð ar rás er það oft ast ekki 
stór mál að kippa í lið inn. Starfs
menn Fjöl smiðj unn ar reyna að 
gefa sig út fyr ir það að vera það 
bak land sem þessa krakka skort ir 
oft ast nær.

Ínýtthúsnæðiuppí
Víkurhvarfi

,,Stað an nú er hins veg ar sú að 

sá húsa kost ur sem Fjöl smiðj an 
býr við er með öllu óvið un andi. 
Um er að ræða hús næði sem er 
á und an þágu vegna bruna varna 
og í ákveðn um vind átt um er hús
ið hrip lekt. Ég er þess full viss að 
ekk ert for eldri myndi sætta sig 
við að senda barn ið sitt í grunn 
eða fram halds skóla sem væri 
starf rækt ur við slík ar að stæð ur. 
Þá er nær tækt að spyrja sig, eru 
þeir ein stak ling ar sem stunda sitt 
starfstengda nám við Fjöl smiðj
una eitt hvað síðri en nem end ur 
í grunn eða fram halds skól um 
al mennt?. Við flytj um von andi í 
nýtt hús næði upp í Vík ur hvarfi 
upp við El liða vatn, en það er hús
næði sem fyr ir tæk ið Tré fag á en 
út boð fór fram á veg um Fram
kvæmda sýslu rík is ins fyr ir þessa 
starf semi okk ar sem sveit ar fé
lög in voru með í. Þetta er 1.900 
fer metra hús næði sem fáum en 
erum í dag í um 1.200 fer metr um, 
en í nokkrum hús um sem ger ir 
allt sam starf erf ið ara en nýja hús
næð ið gef ur okk ur mögu leika á að 
taka inn fleiri nema, svona milli 90 
og 100 krakk ar. Í hvert sinn sem 
við get um sent ein hvern frá okk ur 
út á vinnu mark að inn er stór sig ur 
unn inn,” seg ir Þor björn.

Tekjurstandaundirum
fjórðungiveltunnar

Árs velta Fjöl smiðj unn ar með 
launa kostn aði sem inn heimt ist frá 
fé lags þjón ust unni að hluta til og 
einnig Vinnu mála stofn un er um 
110 millj ón ir króna brúttó. Tekj
ur vegna fram leiðslu krakk anna 
á staðn um eru um 25 millj ón ir 
króna á ári, en Þor björn tel ur eðli
legt að þær tekj ur standi und ir 18 
– 30% af rekstr in um.

Mark mið ið er að koma þess
um krökk um út á vinnu mark að inn 
en það verð ur ef ið ara nú í þessu 
efna hags um hverfi sem rík ir á 
Ís landi.

,,Hver krakki var að dvelja hjá 
okk ur í 6 til 8 mán uði en nú get ég 
ímynd að mér að þetta nálgist eitt 
ár en það verð ur þá bara þannig 
að þeg ar rík is stjórn in er til bú in 
til að fjölga störf um í þjóð fé lag
inu þá erum við hér til bú in með 
fullt af starfs mönn um í þau störf. 
Við höf um náð að hjálpa um 80% 
af þeim sem koma hing að inn og 
beint þeim í skóla eða vinnu og ég 
held að það verði svo áfram.”

- Hvað verð ur um þessi 15 - 20% 
sem þið náið ekki að hjálpa?

,,Stund um sjá um við að þau 
eiga ekki er indi hing að inn og svo 
er því mið ur ákveð inn hóp ur sem 
dett ur aft ur í áfeng is eða vímu
efna neyslu, þurfa lengri tíma til 
að átta sig á út á hvað líf ið á að 
ganga. Sum þeirra koma hins veg
ar hing að aft ur seinna þeg ar þau 
hafa náð betri átt um og skilja að 
þetta er ekk ert líf í neysl unni. Þau 
eru t.d. alltaf vel kom in hing að aft
ur ef þau fara í með ferð,” seg ir 
Þor björn Jens son, fram kvæmda
stjóri Fjöl smiðj unn ar.
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Fjölsmiðjanerfyrirungtfólk
ákrossgötumílífinu

ÞorbjörnJensson,framkvæmdastjóriFjölsmiðjunnar.

ÍeldhúsiFjölsmiðjunnar.

borgarblod.is
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Dansogleiklistá
vorhátíðSnælandsskóla

Vor há tíð var hald in í Snæ lands skóla föstu dag
inn 29. maí sl. en und ir bún ing ur, gæsla og stjórn
un var sam vinnu verk efni for eldra og starfs manna 
skól ans. 

Skóla hljóm sveit Kópa vogs lék í íþrótta saln um við 
upp haf dags ins en síð an var hlaup ið um Foss vogs
dal og að hlaupi loknu fengu all ir morg un hress ingu.

Fjöldi dag skrár at riða var á sal skól ans, m.a. sýndu 
nem end ur 4.K Ronju Ræn ingja dótt ur, leik list ar hóp ur 
sýndi Drek ann, nem end ur 3. bekkj ar sýndu leik rit ið 
Varenka, dans hóp ur nem enda 1. til 4. bekkj ar sýndi 
í íþrótta saln um, fjölda dans var á skóla lóð inni og 
þannig mætti fleira telja.

LeiklistahópursýndiDrekann.

Ver ið er að gera breyt ing ar á 
einni deild inni á hjúkr un ar heim
il inu Sunnu hlíð sem er fram
kvæmd upp á um 10 millj ón ir 
króna. Í vor hafa svo fé lag ar í 
Lions klúbb un um Mun inn ver ið 
að mála hjúkr un ar heim il ið að 
utan, en það er í fimmta skipt ið 
sem þeir gera það.

Ein ar Long Sig urodds son, for
mað ur Lions klúbbs ins Mun inn, 
seg ir að fé lag ar njóti þess að 
leggja lið með sjálf boða vinn unni. 
Eitt af verk efn um Lions klúbb ur
inn Mun ins hef ur ver ið allt frá 
stofn un Sunnu hlíð ar að sjá um 
að mála Sunnu hlíð að utan  und ir 
fag legu eft ir lit Guð mund ar heit ins 
Helga son ar mál ara meist ara sem 
var fé lagi í klúbbbn um og nú hef
ur Már son ur hans hjá G. Helga
son ehf. tek ið við þessu hlut verki. 
Máln ing hf. hef ur lagt klúbbn um 
til máln ingu allt frá frá bygg ingu 
Sunnu hlíð ar sem er frá bær stuðn

ing ur fyr ir tæk is sem hef ur vax ið 
og dafn að í Kópa vogi allt frá 1953 
á Kárs nes braut og nú í glæsi legu 
hús næði við Dal veg.

,,Mun inn er einn þeirra 9 þjón
ustu klúbba sem standa að rekstri 
Sunnu hlíð ar.  Fyr ir þrjá tíu árum 
söfn uðu Kópa vogs bú ar nægu fé til 
að reisa Sunnu hlíð og vildu með 
því leggja áherslu á nauð syn þess 
að rek ið væri hjúkr un ar heim ili í 
þessu næst stærsta bæj ar fé lagi 
lands ins.  Á þessu vori var ákveð
ið að taka fyr ir að mála suð ur
hlið heim il is ins en taka út hring
inn í haust eða næsta vor. Alls 
hafa fé lag arn ir nú þeg ar lagt fram 
um 200 vinnu stund ir í þetta verk
efni. Með vinnu sinni vilja Lions
fé lag arn ir létta á erf ið um rekstri 
Sunnu hlíð ar en fjár fram lög rík is
ins í formi daggjalda hafa hvergi 
nærri náð að standa und ir rekstri 
hjúkr un ar heim il is ins,” seg ir Ein ar 
Long Sig urodds son.

EkkislegiðslökuviðímálningarvinnunniviðSunnuhlíð.

Muninsfélagar
málaSunnuhlíð

Dansaðundirtilsögnáskólalóðinni.

4. bekkingar sýna Ronju Ræningjadóttur í
skemmtilegriútfærslu.

Dansatriði1.-4.bekkinga.
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Mynd in í Kópa vogs blað inu, 4. 
tbl. nú í apr íl, var af fólki á mynd
list ar sýn ingu á veg um Kópa vogs
bæj ar sem hald in var í Víg hóla
skóla árið 1974. Mað ur inn með 
gler aug un t.v. á mynd inni er Ric
hard Björg vins son og lík lega er 
Jón ína Júl í us dótt ir kona hans 
á bak við hann. Ást hild ur Pét
urs dótt ir er fram an við Ric hard. 
Lengst til hægri er Snorri Karls
son og Andr és Krist jáns son 
fræðslu stjóri fram an við hann.

Mynd in í 5. tbl. hef ur litl ar und
ir tekt ir feng ið. Þar má þó tví mæla

laust greina Gunn ar Birg is son aft
ar lega hægra meg in á mynd inni, 
en það sjá nú svos em all ir.

En nú birt um við mynd af þessu 
fólki sem virð ist vera statt á leik
velli við ein hverja við halds vinnu. 
Hvar er mynd in tek in, hverj ir eru á 
henni og af hvaða til efni er mynd
in tek in?

Ef laust þekkja marg ir þetta 
fólk en all ar upp lýs ing ar eru vel 
þegn ar. Vin sam lega kom ið þeim 
upp lýs ing um sem þið búið yfir til 
Hrafns Svein bjarn ar son ar, hér aðs
skjala varð ar á Hér aðs skjala safni 

Kópa vogs að Hamra borg 1, eða í 
síma 5444710.

Einnig má senda upp lýs ing ar á 
net fang ið hrafns@kopa vog ur.is 

A F  H Á L S I N U M

Hver? Hvar? Hvenær?

Rótaractmeðsálrænanstuðningviðpalestínskbörn
Mola port ið fékk frá bær ar við tök ur á upp

hafs degi Kópa vogs daga, 9. maí. Rót aract fé lag ar 
söfn uðu 120 þús und krón um til styrkt ar átaki 
Rauða kross Ís lands „Sál rænn stuðn ing ur við 
skóla börn í Palest ínu“. 

Til stóð að hafa Mola port ið á bíla stæð inu und ir 
Mol an um, ung menn an húsi Kópa vogs, en vegna 
roks og viss ótta um rign ingu var Mola port ið fært 
inn í hús ið upp á 2. hæð. Boð ið var upp á lif andi 
tón list og veit ing ar gegn frjáls um fram lög um.

Föt sem ekki seld ust í Mola port inu renna til 
Rauða kross Ís lands og aðr ir hlut ir, svo sem bæk
ur, hús gögn og fleira, munu nýt ast í átaki Rauða 
kross ins til styrkt ar at vinnu laus um í sum ar. 

Rót aract er ung menna klúbb ur Rótarý sem hef
ur með al ann ars að leið ar ljósi að stuðla að betri 
kynn um manna og þjóða í milli. All ir á aldr in um 
1830 ára eru vel komn ir í klúbb inn. Margt var til boða í Mola port inu.

TónlistarsafnÍslands
geymirminjarum
tónlistarlífið

Tón list ar safn Ís lands var opn
að form lega með há tíð legri dag
skrá á Kópa vogs dög um. Katrín 
Jak obs dótt ir mennta mála ráð
herra óskaði þjóð inni til ham
ingju með safn sem geymdi minj
ar um tón list ar líf sem stæð ist 
sam an burð við hvaða land sem 
væri og Gunn ar I. Birg is son bæj
ar stjóri sagði að safn ið yrði lif
andi og myndi miðla af efni sínu 
bæði á Net inu og í út varpi. 

Tón list ar safn ið er til húsa við 
Há braut 2 í Kópa vogi. Skóla
hljóm sveit Kópa vogs lék við 
opn un ina, Hamra hlíð ar kór inn 
söng, Guð ný Guð munds dótt ir 
lék á fiðlu og Jónas Ingi mund ar
son á pí anó ásamt eig in kon unni, 
Ágústu Hauks dótt ur fjör hent 
gamla út setn ingu af þjóð söngn
um. Auk mennta mála ráð herra 
og bæj ar stjóra ávarp aði Bjarki 
Svein björns son, for stöðu mað ur 
Tón list ar safns ins, við stadda og 
kveikti á þrem ur kert um kert um 
til að auka á há tíð leik ann. Með 
því vís aði hann til gam all ar konu 
sem til há tíða brigða kveikti á 
þrem ur kert um þeg ar hún hlýddi 
á út varps þætti Páls Ís ólfs son ar 
org anista og tón skálds. Bréf skrif
aði hún til Páls 15. júlí 1942 og 
þar seg ir m.a.: ,,Ég var að hlusta 
á bless að an þjóð kór inn. Það er 

dá sam leg hvíld í því eft ir dags ins 
strit og eril. Ég held endi lega að 
fólk sem syng ur iðu lega  sam an 
hljóti að verða gott fólk og batn
andi, því svo göfg andi er það, og 
ekk ert ófag urt í hugs un eða fram
komu ætti að geta þrif ist í ná lægð 
söngs fag urra ljóða.”

Tón list ar safni Ís lands var kom ið 
á fót með samn ingi Kópa vogs bæj
ar og mennta mála ráðu neyt is ins 
í jan ú ar mán uði sl. Tón list ar safn
inu er ætl að að vera þjón ustu og 
fræðslu og miðl un ar set ur fyr ir 
tón list sem þjón ar al menn ingi, 
söfn um og stofn un um í land inu 
með upp lýs ing um um list grein ina. 

Sýn ing in, sem sett var upp í 
tengsl um við opn un ina, er nefnd 
,,Drop ar úr ís lensku tón list ar lífi.” 
Á henni get ur að líta nokkra muni 
úr eigu ís lenskra tón list ar manna 
sem voru í far ar broddi á sviði 
tón list ar á tutt ug ustu öld inni. Má 
þar nefna Svein björn Svein björns
son, Jón Leifs, Pál Ís ólfs son, Björn 
Ólafs son, Rögn vald Sig ur jóns son 
og Ingólf Guð brands son. Þá eru 
til sýn is nokk ur elstu hljóð rit un
ar og út varps tæki Rík is út varps
ins ásamt tón list ar hand rit um úr 
Hand rita deild Lands bóka safns 
Ís lands  Há skóla bóka safns auk 
fleiri muna. 

FERÐAMÁLASKÓLINN 
ICELAND SCHOOL OF TOURISM

Mennta mála ráð herra, Katrín Jak obs dótt ir, fagn aði opn un Tón list ar
safns ins og klippti á borða með bæjarstjóranum.
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Loka há tíð Comeni us ar verk
efn is ins Tales of Europe  Sög
ur frá Evr ópu  var hald in mið
viku dag inn 20. maí í sal Digra
nes skóla. Þar sungu nem end ur 
m.a. vin áttu lög á tungu mál um 
sam starfs skól anna (finnsku, 
portú gölsku og ítölsku) sem og á 
ís lensku und ir stjórn tón mennta
kenn ar ans.

Marjatta Ís berg, um sjón ar mað

ur verk efn is ins, rifj aði upp ein stök 
verk efni und an far inna þriggja ára 
og kynnti loka af urð ina, bók ina 
Book of Sea sons sem kom út í lok 
apr íl mán að ar sl. Eft ir dag skrána 
í saln um var gest um boð ið að 
heim sækja kennslu stof urn ar en 
þar höfðu nem end ur und ir bú ið 
kynn ingu á sam starfs lönd un um. 
Á göng un um voru svo sýn is horn 
af af rakstri verk efn is ins.

Comeniusarhátíð
íDigranesskóla

Krakk arn ir tóku virk an þátt í loka at rið um verk efn is ins.

HjálmarH.Ragnarsson
heiðurslistamaður2009

Hjálm ar H. Ragn ars son tón
skáld var kjör inn heið urs lista
mað ur Kópa vogs bæj ar fyr ir 
árið 2009 við há tíð lega at höfn á 
veg um Lista og menn ing ar ráðs 
Kópa vogs í Saln um á upp hafs
degi Kópa vogs daga.

„Hjálm ar hef ur ver ið at kvæða
mik ill sem tón skáld hér á landi allt 
frá því hann flutti heim að loknu 
námi árið 1980. Verk hans spanna 
allt frá ein leiks verk um til stærri 
sin fónískra verka og frá ein söngs
lög um til söng leikja og ópera,“ 
sagði Sig ur rós Þor gríms dótt ir, for
mað ur lista og menn ing ar ráðs 
Kópa vogs, þeg ar hún til kynnti um 
kjör ið. „Hann hef ur samið tón list 
fyr ir fjölda leik sýn inga og fyr ir 
kvik mynd ir, auk þess sem hann 
hef ur unn ið með fjöl mörg um kór
um og söng hóp um bæði sem tón
skáld og stjórn andi.“

Hjálm ar H. Ragn ars son er Ís firð
ing ur, fædd ur 1952. For eldr ar 
hans eru Sig ríð ur Jóns dótt ir Ragn
ar og Ragn ar Hjálm ars son Ragn ar. 
Hjálm ar hef ur lagt stund á tón list 
frá sex ára aldri. Hann nam við 
Brandæshá skól ann í Boston vor
ið 1974, haust ið 1976 við há skól
ann í Ut recht í Hollandi, þar sem 
hann ein beitti sér að rann sókn um 
og til raun um í raf og tölvu tón
list, og ári síð ar í tón fræð um og 
tón smíð um við Corn ellhá skól
ann í Íþöku, New York. Hjálm ar 
lauk MFA prófi (’Mast er of Fine 
Arts’) frá Corn ell 1980. Loka rit
gerð hans fjall ar um Jón Leifs og 
tón list hans. 

Hjálm ar hef ur ver ið áber andi í 
fé lags starfi lista manna og menn
ing arpóli tík, m.a. for mað ur Tón
skálda fé lags Ís lands 19881992 og 
for seti Banda lags ís lenskra lista
manna 19911998, átt sæti í stjórn 
STEFs um langt ára bil og í stjórn 
Ís lenskr ar tón verka mið stöðv ar 
19831988. Hann sat í stjórn lista

manna launa 20012003 og í stjórn 
Menn ing ar sjóðs SPRON 1996 – 
2006. Hjálm ar hlaut ridd ara kross 
hinn ar ís lensku fálka orðu 1996 og 
leik list ar verð laun Grímunn ar fyr ir 
bestu leik hús tón list 2003. Hjálm
ar var ráð inn fyrsti rekt or Lista
há skól ans haust ið 1998 og hef ur 
stýrt upp bygg ingu skól ans síð an. 
Hann er kvænt ur Ásu Ric hards
dótt ur og hef ur búið í Kópa vogi 
frá ár inu 1995.

Styrk ir hafa ver ið veitt ir lista
mönn um í Kópa vogi frá ár inu 
1985. Að þessu sinni sam þykkti 
lista og menn ing ar ráð að veita 
þrem ur lista mönn um starfs styrk 
úr lista og menn ing ar sjóði, þeim 
Guð rúnu Gunn ars dótt ur söng
konu, Magn úsi Magn ús syni kvik
mynda gerð ar manni og Rósu 
Gísla dótt ur mynd list ar konu. Jafn
framt hlutu tveir fram úr skar andi 
list nem ar í Kópa vogi við ur kenn

ingu og styrk. Þeir eru Hrafn hild
ur Ein ars dótt ir dans ari og Víg þór 
Sjafn ar Zoph on í as son söngv ari.

Fjöl skyld an að Lækj ar hjalla 22 í Kópa vogi. Heið urs lista mað ur Kópa
vogs 2009 með eig in kon unni, Ásu Ric hards dótt ur og börn un um, Nínu 
og Snorra.

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR

Allar almennar 
viðgerðir
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borgarblod.is

Upp skeru há tíð fé lags mið stöðv anna í 
Kópa vogi fór fram 14. maí sl. í fé lags mið
stöð inni Mekka í Hjalla skóla og var þar 
margt skemmti legt á dag skrá. 

Skóla kór Kárs nes skóla reið á vað ið með 
fal leg um söng en síð an tóku við ým iss dag
skrár at riði, hljóm sveit ir spil uðu, leik ið var 
á pínó af tærri snilld og fé lags mið stöð in 
Þeba flutti at riði úr ,,Ávaxta körf unni” og 
fé lags mið stöð in Igló at riði úr ,,Drek an um” 
sem var skemmti lega sett fram, og svo 
sann ar lega öðru vísi en áhorf end ur eiga 
að venj ast. Af rakst ur Sköp un ar dags ins var 
sýnd ur auk þess að kjól ar frá Stíln um voru 
til sýn is.

Öll dag skrár at rið in sýndu og sönn uðu að 
mjög metn að ar fullt starf fer fram í öll um 
fé lags mið stöðv un um í Kópa vogi.

Þeir Bjarki Sig urðs son og Kjart an Óli Hjálm ars son frá fé lags
mið stöð inni Igló í Snæ lands skóla hrepptu fé lags mið stöðv ar
bik ar inn í ár.

Sungið,spilaðogleikiðáupp
skeruhátíðfélagsmiðstöðvanna

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

MargtámælisvertaðmatiDeloitte

Þess ar stelp ur úr fé lags mið stöð inni Þebu í Smára skóla sýndu at riði úr ,,Ávaxta körf unni.”

Greina gerð end ur skoð un ar
fyr ir tæk is ins Deloitte um við
skipti Kópa vogs bæj ar við Frjál
sa miðl un árin 2003  2008, fyr
ir tæki dótt ur Gunn ars I. Birg is
son ar bæj ar stjóra, hef ur ver ið 
birt þar sem lagt er mat á hvort 
um rædd við skipti hefðu ver ið 
í sam ræmi við regl ur um inn
kaup og hvort ákvarð ana taka 
hefði  ver ið í sam ræmi við góða 
stjórn sýslu.

Helstu nið ur stöð ur eru:
Al mennt virð ist ekki hafa ver ið 

gerð ar verðkann an ir eða leit að 
til boða í verk efni sem FM hef
ur unn ið fyr ir Kópa vogs bæ. Við

skipt in eru því hugs an lega brot á 
lög um sum op in ber inn kaup þar 
sem ekki er gerð ur hag kvæm is
sam an burð ur eins og skal gera 
sam kvæmt sömu lög um.

Reikn ing ar frá FM virð ast 
í mörg um til fell um bók að ir á 
ranga bók halds lykla í fjár hags
bók haldi.

Al mennt hef ur ekki ver ið gerð
ir skrif leg ir verk samn ing ar vegna 
verk efn anna.

Reikn ing ar FM full nægja ekki 
skil yrð um við is auka skatts laga 
um sund ur lið un upp lýs inga en 
lög um sam kvæmt skulu reikn
ing ar bera með sér magn, ein ing

ar verð og heild ar verð eft ir því 
sem verð ur við kom ið.

Það vek ur at hygli að frá 23. 
mars 2005 hef ur bær inn mót tek
ið og greitt 6 reikn inga  frá FM 
vegna af mæl is rits. Verk efn inu 
virð ist ekki hafa ver ið lok ið og 
ekki liggja fyr ir aðr ar af urð ir en 
drög in að upp setn ingu sem voru 
prent uð út 23. mars 2005.

Greina gerð Deloitte var á 
dag skrá bæj ar ráðs Kópa vogs í 
gær og á dag skrá bæj ar stjórn ar 
þriðju dag inn 16. júní nk. Full trú
ar Sam fylk ing ar og VG telja að 
bæj ar stjóri eigi að víkja.

Við höfð um sam band við Stef án Inga Svans son 
meist ara kokk á veit inga staðnm Nítj ánda í Turn
in um og spurð um hann hvað yrði á boðstól um á 
þjóð há tíð ar dag inn. 

Stef án sagði okk ur að þeir yrðu með flott kaffi hlað
borð þann 17. júní. “Það verð ur stór kost legt fyr ir 
gesti að koma og drekka eft ir mið dags kaff ið í yfir 60 
metra hæð með því fal lega út sýni sem við höf um 
hér” Sagði stef án. Hann sagð ist jafn framt vera bú inn 
að viða að sér stór kost leg um upp skrift um að tert
um, rjóma tert um ásamt brauðtert um og alls kon ar 
góð gæti og hann væri líka með danska út færslu af 
heit um brauð rétti með drottn ing ar skinku. Svo kór
ón ar hann dæm ið  með  mar engstertu með núggati 
sem er per sónu leg upp skrift “frá mömmu”.  “Síð an 
vekj um við upp gaml ar minn ing ar og hefð ir með 
ban anasplitt fyr ir börn in, sem er bor inn fram með 
heitri súkkulaðisósu” 

Við hvetj um Kópa vogs búa til að panta borð tím
an lega í síma 5757500 og lyfta sér upp í hæstu hæð ir 
með eft ir mið dags kaffi veislu á Nítj ándu á þjóð há tíð
ar dag inn milli 14:30 og 17:00.  Hlað borð ið verð ur hið 

veg leg asta og út sýn ið stór kost legt. Verð inu er stillt 
í hóf eða að eins kr. 2.300.  á mann fyr ir full orðna. 
Barn frá 6 til 12 ára borg ar helm ing, en frítt fyr ir 
börn yngri en 6 ára.

Þjóðhátíðarkaffiþann17.júní
VeitingastaðurinnNítjándaíTurninum:

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

málverkasýning



Á Kópa vogs dög um 2009 var 
opn uð sýn ing sem bar heit ið 
,,MINJ AR, nátt úra í mynd list og 
mynd list í nátt úru” sem er sýn
ing á verk um 18 lista manna úr 
Kópa vogi sem flest eru unn in 
sér stak lega fyr ir húsa kynni Nátt
úru fræði stofu Kópa vogs. Sýn ing
in er opin til 31. ágúst nk. og 
er um margt mjög áhuga verð. 
Marg vís leg tengsl nátt úru og 
mynd list ar voru í brenni punkti 
við opn un sýn ing ar inn ar, þ.á.m. 
vanga velt ur um söfn al mennt 
og hvaða hlut verki þau gegna. 
Hvað leit ast söfn við að varð
veita og kynna fyr ir kom andi 
kyn slóð um? Hvaða sögu inni
held ur það sem gest um er sýnt? 
Eft ir hvaða kerfi eru mun irn ir 
flokk að ir og á hvaða hátt eru 
þeir sett ir fram til sýn is?

Þau sem eiga verk á syn ing unni 
eru Anna Lín dal, Bjarki Braga son, 
Eygló Harð ar dótt ir, Harpa Árna
dótt ir, Harpa Dögg Kjart ans dótt
ir, Hekla Dögg Jóns dótt ir, Helga 
Arn alds, Hildigunn ur Birg is dótt ir, 
Hug steyp an, Hild ur Bjarna dótt
ir, Ingi björg Jóns dótt ir, Jeann ette 
Castioni, Magnea Ás munds dótt ir, 
Pét ur Thom sen, Rósa Sig rún Jóns
dótt ir, Sig ur rós Svava Ólafs dótt ir 
og Unn ar Örn Auð ar son Jóns son.

LeyndardómarÞinghóls
Á Kópa vogs dög um flutti Ad olf 

Frið riks son, forn leifa fræð ing ur á 
Forn leifa stofn un Ís lands, er indi 
um þing stað inn Þing hól í Kópa
vogi en að er ind inu loknu var 
far in skoð un ar ferð á Þing hól.

Þing hóll í Kópa vogi eru frið
lýst ar forn minj ar en Kópa vogs
þing stað ur inn var einn af fjór um 
þing stöð um Gull bringu sýslu og 
fyr ir marg ar sak ir þeirra frægast
ur. Mik ill fjöldi mála voru tek in 

fyr ir á Kópa vogs þingi og dóm ar 
felld ir og vafa lít ið hef ur ná lægð in 
við Bessa staði ráð ið þar miklu 
um. Merkasti at burð ur sem teng
ist þing staðn um er erfða hyll ing
in 28. júlí 1662. Þá neyddi dan
ski höf uðs mað ur inn Hin rik Bjel ke 
ís lenska for ystu menn til að und
ir rita ein veld is skuld bind ingu og 
að sverja Frið riki III Dana kon ungi 
holl ustu eiða með an her menn 
hans há tign ar stóðu yfir þeim 
al vopn að ir. Síð asta aftak an sem 
fór fram á þing inu í Kópa vogi var 
þann 15. nóv em ber 1704. Þá voru 
Sig urð ur Ara son og Stein unn 

Guð munds dótt ir frá Árbæ tek in 
af lífi fyr ir morð. Elstu heim ild ir 
um þing í Kópa vogi eru frá 1523 
en árið 1753 var þing hald aflagt í 
Kópa vogi.

Ekki hef ur far ið mik ið fyr ir forn
leifa rann sókn um á Þing hóli. Síð ast 
fóru þar fram rann sókn ir á ár un
um 19731976 í um sjón Guð rún ar 
Svein bjarn ar dótt ur forn leifa fræð
ings. En auk þing hús rústa hafa 
fund ist þar mann vist ar leif ar mun 
eldri og af allt öðru tagi en sem 
tengj ast þing haldi. Hugs an lega er 
um að ræða leif ar mann vista allt 
aft ur til land náms á 9. öld.
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Blanda

Ljósifoss Búrfell

Laxá

Krafla

Végarður

Nánari upplýsingar um heimsókn til Landsvirkjunar eru 

á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000. Árangur fyrir alla
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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. 

Náttúraímyndlistá
NáttúrufræðistofuKópavogs

Rósa Sig rún Jóns dótt ir, Þing ey ing ur frá Fremsta felli í Suð urÞing eyj
ar sýslu en nú borg ar barn, við verk sitt sem heit ir Heklung ar og er 
100% bóm ull og prex i gler í stærð inni 25x25x25 cm.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
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Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins          6000 krónur

Þú

ákveður

svo hvar og

hvenær þú

veiðir

veidikortid.is

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

 

 

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   

Síð ast lið ið haust var far ið af 
stað með út i nám á Heilsu leik
skól an um Urð ar hóli við Kópa
vogs braut í Kópa vogi. Tveir 
kenn ar ar tóku að sér að leiða 
nám ið og var ákveð ið frá upp
hafi að hafa ein fald leik ann að 
leið ar ljósi, fara af stað á vit nýrra 
æv in týra og finna okk ur góð an 
sama stað sem Urð ar hóll gæti átt 
að. 

Ár gang ur 4 ára barna fékk það 
hlut verk að ryðja slóð ina fyr ir 
þá sem á eft ir koma þar sem að 
næsta haust mun ann ar ár gang ur 
bæt ast við hóp inn og munu svo 
yngri deild ir að laga út i nám ið sín
um börn um. Sá áfanga stað ur sem 
að börn in völdu sér er hár furu tré
skóg ur sem þau nefna Æv in týra
skóg, en hann er skammt neð an 
gamla Kópa vogs bæj ar ins. Ferð in 
þang að tek ur ekki nema um 10 
mín út ur en börn in upp lifa ferða
lag yfir hálf an hnött inn þar sem að 
um hverf ið er svo allt ann að. Marg
fætl urn ar eins og börn in nefndu 
hóp inn sinn fara alltaf einu sinni í 
viku í skóg inn og aðra hvora viku 
smyrja þau sjálf nesti sem þau 
taka með og borða í há deg inu. 
Mik ið er lagt upp úr sjálfs hjálp 
barn anna og að efla út hald og þor. 
Lappa tjald er með í för sem að 
tjald að er og nýt ist fyr ir sam eig in
lega söngs stund, sögu st und, mat
ar tíma og í leik barn anna, allt eft ir 
veðri og vind um hverju sinni.

Íþrótta kenn ari kem ur í skóg inn 
og börn in fara í mark vissa hreyf
ingu fyr ir utan þá sem þau fá í 
nátt úr unni. Frjáls leik ur barn anna 
fær að njóta sín til hins ítrasta þar 
sem leikefni nátt úr unn ar í allri 
sinni fjöl breyttu mynd er nýtt í 
botn. Mik il gæði eru í leik barn
anna úti í nátt úr unni auk  þess 
sem að fé laga val ið verð ur fjöl
breytt ara. Börn sem að hafa átt 
á bratt ann að sækja hvað varð
ar fé lags hæfni hafa blómstr að og 
yf ir fært sína já kvæðu reynslu inn 
í al mennt starf leik skól ans. Þar 
af leið andi hef ur þunga miðja út i
náms ins ver ið fé lags leg ur þroski 
barn anna og auk in færni hvað það 
varð ar. Leik skóla nefnd Kópa vogs 
hef ur veitt út i nám inu styrk og er 
það mik il við ur kenn ing á því námi 

sem fram hef ur far ið og mun fara 
fram. Kenn ar arn ir eru alltaf til 
taks fyr ir börn in og er það ákveð
in kúnst að hafa enga fyr ir fram 
ákveðna dags skrá til stað ar held
ur er far ið eft ir því hvað heill ar 
hug barn anna hverju sinni. Einnig 
gefst tími til að vega og meta börn
in enn frek ar þeg ar um tvo kenn
ara er að ræða sam an og horfa á 
þroska þætti þeirra al mennt.

Um síð ustu jól buðu Marg fætl
urn ar öll um börn um leik skól ans í 
há tíð lega að ventu stund þar sem 

að þau voru lát in fylgja ljósa vörð
um út í skreytt an skóg inn og var 
sung ið af lífi og sál í upp lýst um 
skóg in um. Hver út i náms stund á 
sér upp haf og end ir þar sem að 
all ir finna sér vin til að leiða í skóg
inn og í lok in er safn ast sam an í 
hvatn ing ar hring þar sem að marg
fætl urn ar  hrópa nafn hóps ins! 
Út i nám er mörk án landamæra 
þar sem að börn in eru al gjör lega 
á sín um for send um og læra hvert 
af öðru í já kvæðu um hverfi með 
því að fara yfir hálf an hnött inn.

Útinámíævintýraskógi

Hópurinnsemfóríævintýraskóginn3.júnísl.ídyrumLappatjaldsins
ásamtleikskólakennurum.

HeilsuleikskólinnUrðarhóll:

Fallnirtrjábolirerutilvaldirtilaðklifrauppeftir.

Lokfyrstaskólavetrar
íKjarrinufagnað

Þann 27. maí sl. var því fagn
að í leik skól an um Kjarr inu við 
Dal smára í Kópa vogi að fyrsti 
skóla vet ur inn í nýja Kjarr inu 
er lið inn. Leik skól inn Kjarr ið 
er einka leik skóli en vor ið 2008 
keypti Kópa vogs bær bæði hús
næð ið og rekst ur inn og bauð 
rekst ur inn út. 

Skól inn er því áfram í einka
rekstri en hann starfar á grund
velli laga um leik skóla frá júní 
2008 og að al námskrá leik skóla 
sem tók gildi 1999. Leik skól inn 
bygg ir á sömu hug mynda fræði 
og áður, en því til við bót ar verð
ur tón list ar nám í boði fyr ir 35 
ára börn in og sér stak lega verð ur 
unn ið með 5 ára börn in að und ir
bún ingi fyr ir grunn skól ann. Í boði 
verð ur lestr ar nám fyr ir þau og 
einnig kennd enska og franska.

Kjarr ið er tveggja deilda leik
skóli fyr ir 25 ára börn. Alls geta 
dvalist 52 börn í leik skól an um.

Af þessu til efni var öll um 
að stand end um Kjarrs ins og 
velunn ur um boð ið til fagn að ar. 
Skóla hljóm sveit Kópa vogs lék 
við upp haf há tíð ar inn ar, sr. Yrsa 
Þórð ar dótt ir prest ur í Digra nes

kirkju kom í heim sókn og bless
aði leik skól ann, og bæj ar stjór inn, 
Gunn ar I. Birg is son, færði leik
skóla stjór an um, Jó hönnu Thor
stein son, blóm vönd en einnig 
frum drög teikn inga af stækk un 
leik skól ans sem vænt an lega verð
ur ráð ist í á þessu ári.

Öll um við stödd um var síð an 
boð ið upp á veit ing ar.

Við leik skól ann Kjarr ið starfar 
For eldra fé lag ið Grá gæs, en til
gang ur þess og mark mið er að 
stuðla að auknu sam starfi for eldra 
og starfs manna leik skól ans, svo 
og sam vinnu for eldra inn byrð
is í því skyni að standa vörð um 
hags muni og vel ferð barn anna á 
leik skól an um. Nú ver andi for mað
ur er Karen Lilja Sig ur bergs dótt ir.

Börninsyngjameðaðstoðsr.YrsuÞórðardóttur.

BílageymslaníTröllakór6–10ersvoþrifalegaðþarmættivelhalda
dansleik.

Mikilsamstaðaíbúa
íTröllakór6–10

Íbú ar í Trölla kór 6 – 10 í Kópa
vogi tóku sig ný lega sam an og 
voru með þrif dag þar sem öll lóð
in kring um fjöl býl is hús ið, öll sam
eign, bíla stæði, rusla geymsla og 
bíla geymsla voru hreins uð. Eft
ir vet ur inn safn ast ým is legt dót 
og drasl fyr ir á íbúð ar lóð um en 
með góðu sam starfi tek ur það 
ekki nema dag part að hreinsa 
ósómann. Og það var svo sann ar

lega gert, og á eft ir var svo grill að. 
Svona sam staða efl ir sam kennd 
íbú anna og svo kynn ist fólk bet ur, 
og stund um kynn ast íbú ar öðr um 
í hús inu sem þeir hafa lít il sem 
eng in kynni haft af áður.

Svona sam staða er gott for
dæmi fyr ir aðra þá sem búa í fjöl
býli, en aldrei er of seint að efna 
til hreins un ar dags.



Sum ar ið er skemmti leg ur tími 
og sá tími sem fjöl skyld an get ur 
not að til að fjölga sam veru stund
um og efla fjöl skyldu tengsl in 
enn frek ar. Fjöl skyld an gegn ir 
gríð ar lega mik il vægu hlut verki 
í lífi barna og ung linga og við 
vit um að börn læra það sem þau 
búa við.

Meiri hluti ung linga er í góð um 
mál um og ung ling ar heilt yfir gera 
sér grein fyr ir því að neysla áfeng
is og vímu efna get ur haft gríð ar
lega al var leg ar af leið ing ar. Það 
eru 60 % meiri lík ur á að áfengi 
og vímu efni verði vanda mál síð ar 
á lífs leið inni ef neysla byrj ar fyr ir 
18 ára ald ur. Sú stað reynd ligg ur 
fyr ir að yfir vet urna skil ar sér það 
öfl uga ör ygg is og for varna net 
sem skap ast hef ur á und an förn
um árum og því má m.a. þakka 
vak andi ábyrgð for eldra sem og 
auk inni áherslu á for varn ir í okk ar 
bæj ar fé lagi þ.m.t. skóla, íþrótta fé
laga, fé lags mið stöðva, kirkju o.fl. 

,,En sumr in eru áhættu tími,” 
seg ir Arn ar Æv ars son for varn
ar full trúi Kópa vogs. ,,Svo virð ist 
sem neysla auk ist og ungt fólk 
byrji sína neyslu þá, það virð ist 
losna um rammann. Þessu verð
um við að breyta og er ábyrgð 
for eldra þar mik il. Með ábyrgð, 
sam veru og sam starfi get um 
við kom ið í veg fyr ir að börn og 
ung menni stígi af hinni beinu og 
breiðu braut og villist inn í hin 
dimmu öng stræti neyslu og erf
ið leika. Rann sókn ir sýna svo ekki 
verð ur um villst að sam vera for
eldra og barna/ung linga hafi gríð
ar legt for varna gildi sem og  ligg ur 
það fyr ir að börn og ung ling ar 
vilja verja meiri tíma með for eldr
um sín um.

1. maí breytt ist úti vist ar tím inn 
sam kvæmt barna vernd ar lög um, 
12 ára börn og yngri mega ekki 
vera úti eft ir kl. 22.00 og 13 – 16 
ára börn mega ekki vera úti eft ir 
kl. 24.00, ald ur mið ast við fæð ing
ar ár. Þess ber þó að geta að for

eldr ar og for ráða menn hafa full an 
rétt til að stytta þessa tíma eft ir 
því sem þurfa þyk ir. Við for eldr ar 
ber um ábyrgð á börn um okk ar og 
mik il vægt að við stönd um sam
an og sam ein umst um að tryggja 
ör uggt og upp byggi legt um hverfi 
fyr ir börn og ung linga. 

For eldr ar, not um sum ar ið til að 
safna skemmti leg um minn ing um 
allra í fjöl skyld unni og lát um okk
ur öll varða vel ferð barna og ung
linga,” seg ir Arn ar Æv ars son. 

Nokkurhollráðtil
foreldra

• Kaup um aldrei áfengi fyr ir yngri    
   en 20 ára
• Að fram fylgja úti vistar regl um á 
   heim il inu
• Að þekkja vini ung lings ins.
• Að þekkja for eldra vin anna.
• Taka þátt í for eldrarölt inu.
• Að hringja alltaf í for eldra vin ar/
   vin konu sem ung ling ur inn okk ar 
   ætl ar að gista hjá.
• Send um ekki börn/ung linga í  
   eft ir lits laus ar úti leg ur
• Að banna eft ir lits laus  
   ung lingap ar tí
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Dönskogíslensk
jazzlögáJazzhátíð
Kópavogs

Jazzhá tíð Kópa vogs var hald in 
dag ana 4. til  6. júní sl. var mik ið 
um dýrð ir, tvenn ir stór tón leik
ar í Saln um þar sem stjórn andi 
há tíð ar inn ar, Björn Thorodd sen, 
sýndi á sér tvær hlið ar.

 Föstu dags kvöld ið 5. júní var 
blús ar inn Björn í sviðs ljós inu í 
Saln um og léku þeir Jón Rafns
son og Jó hann Hjör leifs son með 
hon um en söngv ara val var ein
nig mik ið, þau Eg ill Ólafs son, 
Páll Ros en kranz, Bog mil Font og 
Andr ea Gylfa dótt ir. Á laug ar dags
kvöld inu lék jazz meist ar inn Björn 
ásamt Jó hanni Hjör leifs syni með 
tveim ur dönsk um stór snill ing um 
er Ís lend ing ar þekkja mæta vel, 
þeim Ole Kock Han sen pí anista 
og Mads Vind ing bassa leik ara.

Ole Kock Han sen er einn virt
asti jazzpi anisti Dana auk þess 
að vera einn fremsti út estjari og 
hljóm sveit ar stjóri danskr ar jazz
sögu. Ole Kock lék inn á hljóm
plöt ur með mörg um meist ur um 
jazzins s.s. Ben Web st er, Lee 
Kon itz og Thad Jo nes. Hann var 
lengi pí anisti Stór sveit ar danska 
út varps ins og um tíma að al stjórn
andi henn ar, en fyrst og fremst 
mun hinn danski jazztónn hans 
halda nafni hans á lofti.

Mads Vind ing var kall að

ur krón prins danska jazz bass
ans þeg ar veldi NielsHenn ings 
var sem mest. Það er auð veld
ara að telja þær jazz stjörn ur sem 
Mads hef ur ekki spil að með, en 
þær er hann hef ur spil að með, en 
með al há punkt anna á ferli hans 
eru hljóð rit an irn ar með Her bie 
Hancock í kvik mynd inni Round 
Midnight með Dext er Gor don 
og hljóð rita m ir  hans með tríói 
Marti al Solal.

BjörnThoroddsenígóðrisveiflu.

Foreldrar-sýnumábyrgð

ArnarÆvarsson,forvarnarfulltrúi
Kópavogs.

Regl ur um úti vist ar
tíma barna og 
ung menna eru 

í fullu gildi – líka 
á sumr in. 



12 Kópavogsblaðið JÚNÍ 2009

Bernskuminningar úr Kópavogi

Víða leyn ast lausn ir
,,Ég heiti Krist ján Hreins son, 

í seinni tíð stund um kall að
ur Skerja fjarð ar skáld ið vegna 
bú setu minn ar þar, fædd ur 7. 
jan ú ar 1957. For eldr ar mín ir 
eru Hreinn Ágúst Stein dórs
son, fædd ur á Sel tjarn ar nesi 
og Guð rún Ólafs dótt ir, fædd á 
Akra nesi. Syst ir mín er Auð ur 
Hreins dótt ir og bróð ir minn er 
Svan berg Hreins son. Ég ólst 
upp í Kópa vogi, fyrst á Borg ar
holts braut inni  rétt við Háls
inn, þá á Hraun braut og síð ast 
bjugg um við við Aust ur gerði.

Ég tók ung ur ákvörð un um 
það að verða rit höf und ur og 
skáld, að loknu grunn skóla námi 
fór ég í Mennta skól ann í Hamra
hlíð og nam síð an leik hús fræði 
við Há skól ann í Bergen í þrjú ár, 
þar sem ég lauk við grunn fag og 
mell om fag. Ég var lengi við ýmis 
störf, lag er störf, smíð ar, garð
yrkju störf og sem banka mað ur 
en hef starf að sem skáld og rit
höf und ur frá 1990. Í dag býr ég 
ásamt son um mín um, Pétri og 
Baldi í Skerja firð in um og skrif a 
jöfn um hönd um leik rit, skáld
sög ur, smá sög ur, ljóð og söng
texta, auk þess sem ég sem tón
list, stjórn a út varps þátt um og 
vísna kvöld um, rit a grein ar, flyt  
er indi og yrk i ým is kon ar tæki
fær iskveð skap.”

Krist ján hef ur ver ið af kasta
mik ill texta höf und ur og er fyr
ir margt löngu orð in þjóð ar eign 
sem slík ur enda væri nán ast 
óvinn andi veg ur að telja upp hér 
all ar þær hljóm plöt ur sem bera 
nafn skálds ins með ein um eða 
öðr um hætti. Krist ján er af kasta
mik ill rit höf und ur eins og hann 
er sem skáld.

Minn ing ar tengd ar  
fjör unni í Foss vogi

, ,Ein af mín um feg urstu 
æskuminn ing um teng ist fjör
unni í Foss vogi. Ég var ábyggi

lega ekki nema átta ára eða svo 
þeg ar á sá stráka vera að dorga 
í ræs inu neð an við nið ur suðu
verk smiðj una Ora. Ég fann sjálf
lýsandi þvotta snúru, gula að lit 
og á þenn an spotta minn festi ég 
bog inn og ryðg að an nagla og á 
naglann festi ég síld sem fékkst 
úr brot inni tunnu sem var þarna 
rétt við verk smiðj una.

Á þess um árum var kreppu
á stand í Kópa vogi, fá tækt fólk 
var víða að finna og ég ætl aði að 
sýna heim in um að víða leynd
ust lausn ir. Ég veiddi ufsa titti, 
kola og mar hnút. Feng inn setti 
ég síð an í striga poka og svo dró 
þetta á eft ir mér frá fjör unni og 
uppá Kárs nes braut, upp Urð ar
braut ina og að fisk búð inni sem 
þá var í skúr á horni Hóf gerð is 
og Urð ar braut ar – við hlið ina á 
Jóa búð sem svo var köll uð í þá 
daga. Í fisk búð inni mætti mér 
hann pabbi minn, sem þá var 
fisk sali. Ég af henti pabba feng inn 
og sagði að þetta gæti hann gef ið 
fá tæku fólki sem ekki hefði efni á 
að kaupa fisk.

Ufsa titt irn ir, kol inn og mar
hnút ur inn hafa kannski ekki 
ratað á disk, en hug hrif in æsku
ár anna röt uðu ein hverju sinni í 
sonn ettu:

Í hug skot inu mynd ir enn þá á ég
því æska mín er geymd sem fög ur saga,
ég man er snjó og vetr ar sólu sá ég
þá sátt ur gat ég leik ið alla daga.

Og alltaf þeg ar far ið var að vora
með veiði stöng ég mikl um tíma eyddi
hjá ræs inu sem lá þá út við Ora,
og ufsa titt inn marg an þar ég veiddi.

Að sumri yfir Rúts tún glað ur gekk ég
svo gleymdi ég mér stund um uppí Holti.
Og langa daga niðrí fjöru fékk ég
að finna mar flær – upp full ur af stolti.”

Með systkin un um. F.v. Auð ur syst ir, Svan berg bróð ir, Dóra Trausta dótt ir frænka mín, ég, Krist ján ,sem 
oft á þess um árum var kall að ir Deddi. Þarna var ég með for láta leð ur bolta og var að spila í mark inu.

Á unga aldri.

Krist ján Hreins son t.h. á góðri stund.



Eins og und an far in ár býð ur 
Bóka safn Kópa vogs 612 ára börn
um í bæn um á sum ar nám skeið
ið ,,Sum ar lest ur.”  Nám skeið ið 
stend ur að þessu sinni frá og með 
3. júní til 18. ágúst. 

Börn in skrá sig til leiks í fyrsta 
sinn sem þau koma og fá þá bæk
ling þar sem þau geta skráð hvað 
þau lesa. Síð an taka þau bæk ur 
að láni, lesa þær og skila aft ur á 
safn ið. Þá er stimpl að með sér
stök um stimpli við lesn ar bæk ur. 
Einnig fá börn in happa miða fyr ir 
hverja lesna bók. Þau fylla mið ana 
út og setja í pott í barna deild inni. 
Að lokn um ,,Sum ar lestri”, hinn 18. 
ágúst, verð ur dreg ið úr pott in um 
í að al safni í Hamra borg og nokkr ir 
heppn ir þátt tak end ur hljóta vinn

ing. En all ir sem hafa tek ið þátt í 
sum ar lestri fá líka gjöf frá Bóka
safn inu. 

Til gang ur inn með sum ar lestr in
um er sá að börn in við haldi þeirri 
lestr ar leikni sem þau til einka sér 
í skól an um að vetr in um. Þau læra 
líka að nýta sér Bóka safn ið til 

gagns og ánægju. Nám skeið ið er 
þátt tak end um al gjör lega að kostn
að ar lausu. 

Börn geta, eins og aðr ir feng ið 
lán þega kort á Bóka safn inu. Barna
kort in eru ókeyp is, en þau sem 
ekki hafa náð 12 ára aldri þurfa að 
hafa ábyrgð ar mann. Þau verða því 
að fram vísa skrif legu leyfi ef þau 
eru ekki í fylgd for ráða manns. Lán
þega kort ið þarf svo að hafa með í 
hvert skipti sem gögn eru tek in að 
láni á safn inu.

Börn in eru hvött til að nýta sér 
þjón ustu Bóka safns ins og biðja um 
að stoð ef með þarf. Í barna deild 
liggja frammi bóka list ar  í bæk
linga formi um ýmis efni, svo og 
list ar fyr ir ákveðna ald urs flokka. 

Að al safn ið er opið frá kl. 10.00 
til 20.00 mánu daga til fimmtu daga, 
11.00 til 17.00 á föstu dög um og 
13.00 til 17.00 laug ar daga og sunnu
daga. Linda safn í Núpa síðu er opið 
í sum ar frá kl. 14.00 til 19.00 mánu
daga til fimmtu daga, 14.00 til 17.00 
á föstu dög um en lok að um helg ar.

13KópavogsblaðiðJÚNÍ 2009

Um 400 börn í Kópa vogi 
fengu reið hjóla hjálma

Eim skip og Kiwan is hreyf ing
in á Ís landi hafa und an far in 5 
ár sam ein ast um að gefa öll um 
börn um sem hafa ver ið í 1. bekk 
reið hjóla hjálma. Um er að ræða 
ár legt  átak  Eim skips og Kiwan
is hreyf ing ar inn ar, auk þess sem 
verk efn ið nýt ur ráð gjaf ar og 
stuðn ings For varna húss ins enda 
um að ræða ómet an legt ör ygg is
at riði. 

Alls verða 4200  reið hjóla hjálm
ar gefn ir í ár og mun Eim skip og 
Kiwanis klúbb ar vítt og breitt um 

land ið sjá um dreif ing una.
Kiwanis klúbb ur inn Eld borg í 

Kópa vogi sér um dreif ing una til 
barn anna í grunn skól um Kópa
vogs, en í vet ur voru um 400 börn 
í þeim skól um.

Fyr ir fimm árum tók Eim skip 
hönd um sam an með Kiwan is hreyf
ing unni í þessu verk efni, og hafa 
nú hátt í  30 þús und hjálm ar ver ið 
gefn ir börn um á aldr in um 712 ára, 
sem er tæp lega 10% þjóð ar inn ar.

Kiwan is fé lag ar fara í alla grunn
skóla á land inu og af henda börn

un um hjálma og ræða við þau 
um um ferð ar ör yggi og notk
un hjálmanna. Að auki fá börn in 
fræðslu efni um rétta still ingu og 
notk un hjálma til að taka með sér 
heim. Þetta árið verða þús und
ir ís lenskra skóla barna ör ugg ari 
í um ferð inni með hjálma merkta 
Eim skip og Kiwan is.  Þetta verk
efni hef ur vak ið mikla at hygli víðs
veg ar um heim og eru dæmi þess 
að er lend ir að il ar hafi tek ið það 
upp, með al ann ars í Banda ríkj un
um.

Fé lag ar í Kiwanis klúbbn um Eld borgu í Kópa vogi, þeir Ósk ar Guð jóns son og Kon ráð Kon ráðs son, mættu í 
Hörðu valla skóla til að gefa reið hjóla hálma. Þar voru 53 börn í 1. bekk á liðn um vetri. Hér sést hóp ur inn á 
sal skól ans eft ir af hend ing una.

Vax andi áhugi á tón
list ar námi í Tón söl um

Skóla slit tón list ar skól ans 
Tón sala fóru fram 28. maí sl. í 
Lind ar kirkju, og þar með lauk 
fjórða starfs ári skól ans. Hann 
er til húsa í Bæj ar lind í Kópa
vogi, í hús næði sem skól inn er 
fyr ir löngu bú inn að sprengja 
utan af sér. 

Tón list ar skól inn Tónsal ir er 
nú tíma tón list ar skóli sem legg
ur áherslu á ryþmískt nám sem 
eru all ar aðr ar tón list ar stefn
ur en klass ísk tón list. T.d. rokk, 
jazz, blús og fönk tón list. Ein
nig er flétt að inní nám ið spuna 
og að læra að spila tón list eft ir 
eyr anu, sem er skylda í hinni 
nýju námskrá um tón list ar skóla. 
Kennt er á gít ar, raf bassa, pí anó 
og tromm ur/slag verk sem og 
tón fræði fyrsta árið. Þar utan er 

m.a. boð ið upp á pí anó kennslu 
fyr ir eldri borg ara, gít ar nám
skeið fyr ir leik skóla kenn ara o.fl.

Við skóla slit in var nokkrum 
nem end um veitt ar við ur kenn
ing ar fyr ir góð an ár ang ur í próf
um á vor önn. Einnig komu fram 
og léku á sín hljóð færi nokkr ir 
nem end ur sem sýnt hafa fram
úr skar andi fram far ir á skóla ár
inu og þ.á.m. var sam spil Rafns 
Em ils son ar á bassa, Ar ons Inga 
Ingva son ar á tromm ur, Rún ar 
Arn ar Grét ars son ar á gít ar og 
Ingi bjarg ar Ósk ar Jóns dótt ur 
á ten ór saxa fón, sem var mjög 
áheyri legt. Þessa dag ana er tek
ið á móti nýj um um sókn um fyr ir 
skóla ár ið 20092010.

Al ex andra Katrín Ás geirs dótt ir söng af inn lif un við gít arund ir leik 
kenn ara síns. Al ex andra hlaut auk þess við ur kenn ingu fyr ir góð an 
náms ár ang ur.

Bóka safn Kópa vogs býð
ur upp á sum ar lest ur
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Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is
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Rúnarsson
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Rúnarsson
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Þórðarson

Kópavogsskólarmeðfrábæran
árangurískólaþríþrautFRÍ

Skóla þrí þraut FRÍ var hald in 
í Laug ar dals höll fyr ir skömmu. 
For keppni í þraut inni hef ur stað
ið frá 1. febr ú ar sl. og komust 16 
bestu ein stak ling ar inn á loka
mót ið. Fjöl marg ir krakk ar úr 6. 
og 7. bekk úr skól um í Kópa vogi 
komust í loka mót ið og stóðu sig 
hreint frá bær lega. 

Keppt var í 200 m. hlaupi, kúlu
varpi og há stökki. Í stelpu flokki 
í 7. bekk sigr aði Elma Lára Auð
uns dótt ir úr Kópa vogs skóla með 
glæsi leg um ár angri og setti til að 
mynda ís lands met í 200 m. hlaupi 
inn an húss í flokki 1314 ára stúlk
na. Elma Lára hljóp 200 m. á 26.25 
sek. Í 7. bekk í strákaflokki sigr aði 
Al ex and er Helgi Sig urð ar son úr 
Kópa vogs skóla og í 6. bekk stráka 
varð efst ur Valdi mar Frið rik Jón
atans son úr Linda skóla.

Krakk arn ir úr Kópa vogi voru 
mörg hver of ar lega í keppn inni og 
mjög at kvæða mik il á svo sterku 
móti. Í úr slita keppn inni voru 64 
krakk ar frá 18 skól um af land inu.

Frábærúrslit
Í flokki 6. bekkj ar stelp ur varð 

Esther Rós Arn ars dótt ir í Linda
skóla í 3. sæti. Í flokki 6. bekkj ar 
stráka var ár ang ur inn ein stak lega 
glæsi leg ur en þar sigr aði Valdi mar 
Frið rik Jón atans son, Linda skóla, 

Stef án Orri Arn ars son Linda
skóla varð í 2. sæti, Ólaf ur Ólaf ur 
Ólafs son í Kópa vogs skóla varð 
í 3. sæti, Vikt or Karl Ein ars son í 
Linda skóla varð í 4. sæti og Sindri 
Magn ús son í Kópa vogs skóla varð 
í 5. sæti.

Í flokki 7. bekkj ar stelpna sigr
aði Elma Lára Auð uns dótt ir 
í Kópa vogs skóla,  og í flokki 7. 

bekkj ar stráka sigr aði Al ex and
er Helgi Sig urð ar son í Kópa vogs
skóla, Sig ur jón Hólm Jak obs son 
í Kópa vogs skóla varð í 3. sæti og 
Aron Þórð ur Al berts son í Kópa
vogs skóla varð í 5. sæti.

Sann ar lega glæsi legt hjá Kópa
vogs skóla.

Þessirkrakkarsigruðuísínumaldursflokki.Fyrsturtilvinstriererfull
trúiIcelandExpressensíðankomaAndreaVigdísVictorsdóttirValla
skóla,ValdimarFriðrikJónatanssonLindaskóla,AlexanderHelgiSig
urðarsonKópavogsskólaogElmaLáraAuðunsdóttirKópavogsskóla.

BörnináDalgáfu
Lindakirkjumyndverk

Í byrj un Kópa vogs daga heim
sóttu börn in á leik skól an um Dal 
við Funa lind í Linda hverfi í Kópa
vogi Linda kirkju og færðu kirkj
unni að gjöf mynd verk sem þau 
höfðu gert. Einnig voru hengd 
upp í and dyri kirkj unn ar nokk ur 
verk sem börn in höfðu gert og 
voru þau þar með an Kópa vogs
dag ar stóðu yfir.

Sókn ar prest ur inn, sr. Guð mund
ur Karl tók á móti barna skar an um 
sem lagði á sig nokkurn göngutúr 
í frem ur leið ini legu veðri þenn
an dag, roki og rign ingu. Sr. Guð
mund ur Karl þakk aði gjöf ina og 
sagði fátt gef ið af meiri ein lægni en 
einmitt gjaf ir frá börn um á þess um 
aldri. Opið hús var í leik skól an um 
eft ir að börn in komu þang að aft ur.

BörnináDalíLindakirkjuásamtgjöfinniíbaksýn.

Út gáfu há tíð var hald in í Gjá
bakka fyr ir skömmu þar sem 
fagn að var út gáfu bók ar inn ar 
,,Heima slóða ljóð“. Bók in er sam
starfs verk efni nem enda í 3. bekk 
Kópa vogs skóla og eldri borg ara 
í Gjá bakka en ljóð og mynd list 
er hluti af námi nem enda í Kópa
vogs skóla. 

Fyr ir um þrem ur árum hófu 
Kópa vogs skóli og Gjá bakki sam
starf um að leiða börn og eldri borg
ara sam an. Sú hug mynd kom þá 
upp í rit list ar hópi eldri borg ara að 
semja ljóð sem tengj ast átt hög um 
höf unda sem og að tengja verk efn
ið mynd list ar hópn um sem starfar 
í Gjá bakka. Ragna Sig urð ar dótt ir 
kenn ari er upp hafs mað ur verk efn
is ins en upp haf legt mark mið var 
að koma á sam skipt um þar sem  
börn in fengju að kynn ast ýmsu af 
því sem eldri borg ar ar hafa upp lif
að á lífs leið inni og að eldri borg ar ar 
fengju að kynn ast skóla göngu barna 
eins og hún er í dag. Sam starf ið hef
ur síð an þró ast og bóka út gáf an er 
hug mynd sem kvikn aði í sam skipt
um hópanna sl. haust. Í bók inni 
er að finna ljóð nem enda við eig in 
mynd verk og eldri borg ara, og eldri 
borg ar ar  hafa samið ljóð við mynd
ir barn anna og sín ar eig in.

Mik il vinna og metn að ur voru frá 
upp hafi lögð í verk efn ið og hvert 
barn á nú möppu sem inni held ur 
eig in ljóð  og mynd verk. Eft ir að 
um fang verks ins jókst var far ið að 

ræða um að gefa verk in út í bók 
og mark visst hef ur ver ið unn ið að 
út gáf unni frá í haust. Ljóða gerð in 
og mynd list in hafa því tek ið tölu
verð an tíma nem enda og þeim tíma 
hef ur ver ið vel var ið. Ljóð og mynd
ir voru unn in í kennslu stund um 
með um sjón ar kenn ur um og hóp
arn ir heim sóttu hvor ann an og lásu 
upp ljóð tengd ákveðn um mynd
verk um. 

Á út gáfu há tíð inni voru mynd verk 
við nokk ur ljóð sýnd og níu höf und
ar lásu ljóð sín. Alls eru í bók inni 60 
ljóð og 59 mynd ir eft ir 30 nem end ur 
og 15 ein stak linga úr fé lags starf inu 
í Gjá bakka og ald urs mun ur á elsta 
og yngsta höf undi eru 77 ár. All
ur inn slátt ur texta og raf ræn af rit
un mynda var unn in af kenn ur um í 
Kópa vogs skóla en um brotsvinn an 
var í hönd um þeirra Mark ús ar Más, 
sem er ann ar um sjón ar kenn ara 
nem end anna, og Stein þórs Rafns 
Matth í as son ar, fé laga hans, og þar 
hef ur tek ist vel til. Lista og menn
ing ar ráð Kópa vogs styrk ir út gáfu 
bók ar inn ar. 

NemendurKópavogsskólaí
samstarfiviðeldriborgara
umútgáfuljóðabókar

Lagiðtekiðáútgáfuhátíðinni.
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Vor mót Breiða bliks & N1 í 
sundi var hald ið í lok maímán
að ar í Sund laug Kópa vogs á 
Kárs nesi, í nýju innilaug inn. 
Níu fé lög skráðu sig til keppni 
að þessu sinni og hef ur vor mót
ið aldrei ver ið jafn stórt, má 
segja að það sé nú kom ið í flokk 
Amóta hér á landi.

Sett voru 4 Ís lands met og 

fjöl marg ar góð ar bæt ing ar hjá 
Breiða bliks fólki sem og sund
mönn um úr öðr um þátt töku fé
lög um. Ragn heið ur Ragn ars dótt ir 
KR setti Ís lands met í 50 og 100 
m skrið sundi í 25 m laug. Þá setti 
Pálmi Gunn laugs son í  Fjölni/Firði 
sömu leið is enn eitt Ís lands met 
sitt í 100 m fjór sundi í S6 flokki 
fatl aðra.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Reið nám skeið verða í sum ar hjá hesta manna fé lag inu Gusti 
fyr ir börn fædd 2001 og eldri. Reið nám skeið in hófust 8. júní 
sl. en enn er hægt að kom ast að. Þátt töku gjald er 16.000 
krón ur fyr ir 20 tíma nám skeið, 8.200 krón ur fyr ir 10 tíma 
nám skeið og 14.000 krón ur fyr ir 18 tíma nám skeið.

Næsta nám skeið hefst 22. júní og stend ur til 3. júlí frá kl.12.30
14.30 og frá kl. 15.00 til 17.00. Síð an tek ur við 20 tíma nám skeið 
frá 6. júlí til 17. júlí kl. 12.30 til 14.30, 10 tíma nám skeið frá 6. júlí 
til 10. júlí kl. 15.00 til 17.00 sem ætl að er fyr ir vana og 10 tíma 
nám skeið frá kl. 09.00 til 11.00 frá 13. júlí til 17. júlí.

Hesta mennska er mjög skemmti leg íþrótt og börn sem taka 
þátt í þeim kom ast í meira og betra sam band við hesta en þau 
hafa áður upp lif að.

HestamannafélagiðGusturstendur
fyrirreiðskóla

VormótBreiðabliksog
N1ínýjuinnilauginni

GuðlaugHannesdóttiríBreiðablikiápallimeðKRingunumRagnheiði
RagnarsdótturogEvuHannesdóttur.Mynd:BorgþórHarðarson.

HK/Vík ing ur hóf keppni í 1. 
deild kvenna 31. maí sl. með 50 
sigri á sam eig in legu liði Fjarða
byggð ar og Leikn is frá Fá skrúðs
firði en leik ur inn fór fram á 
gervi gras vell in um í Nes kaup
stað. 

Íris Dóra Snorra dótt ir skor aði 
tvö markanna, Regína Jóns dótt ir, 
Þór hild ur Stef áns dótt ir og Tinna 
Óð ins dótt ir gerðu eitt mark hver. 
Lið HK/Vík ings féll úr úr vals deild 
kvenna haust ið 2008 en stelp
urn ar ætl ar sér ör ugg lega að fara 
upp aft ur með því að tryggja sér 
ann að tveggja efstu sæt anna í 

1. deild kvenna.
HK/Vík ing ur lék svo gegn Hetti 

á Eg ils stöð um 1. júní sl. og fór sá 
leik ur 40 fyr ir HK/Vík ing. Þriðji 
leik ur inn var svo á Kópa vogs
velli sl. laug ar dag gegn Sindra 
frá Horna firði, sem HK/Vík ing ur 
vann 40. Lið ið er því efst í Ariðli 
1. deild ar kvenna með 9 stig og 
marka töl una 130.

,,Við vor um alls ráð andi á vell in
um og sig ur inn hefði get að ver ið 
mun stærri. En það kvart ar eng
inn yfir því að vinna 50. Okk ar 
stúlk ur fóru hins veg ar illa að ráði 

sínu, þær fengu alltof marg ar 
rang stöð ur á sig gegn flatri vörn 
mótherj anna og nýttu ekki fær in 
vel, stund um vegna kæru leys is,” 
sagði Guð mund ur Ósk ar Páls
son þjálf ari HK/Vík ings um leik
inn gegn Fjarð ar byggð. Ingi björg 
Sig valda dótt ir, 16 ára HKing ur, 
spil aði þarna sinn fyrsta móts leik 
með meist ara flokki.

Næsti leik ur HK/Vík ings í 1. 
deild kvenna er gegn Þrótti á Vík
ings velli mið viku dag inn 24. júní 
nk. en áður er leik ið gegn ÍR á 
Kópa vogs velli í VISAbik ar keppni 
kvenna.

HK/VíkingurvannFjarðarbyggð
ífyrstaleiknumí1.deildkvenna

LiðHK/Víkingsí1.deildkvenna.

Skóla fólk hef ur ýmis ráð til að 
drýgja tekj urn ar á skóla tím an
um eða bara til að fá sér svo lít
inn vasa pen ing. Þær Ólöf Sól rún 
Vil hjálms dótt ir og Mar ía Mjöll 
Björns dótt ir, sem leika með 4. 
flokki Breiða bliks, af greiða í 
sjop unni í Há skóla bíó og létu 

vel af starf inu.
Þær ætla samt ekki að slá 

slöku við í sum ar í fót bolt an
um og segja ekk ert nema sig
ur koma til greina í öll um þeim 
leikj um sem þær taka þátt í 
þetta sum ar ið.

Blikastelpurí
Háskólabíósjoppunni

Körfuknatt leiks deild Breiða
bliks býð ur upp á körfu bolta skóla 
í sum ar eins og mörg und an far
in sum ur. Skól inn er fyr ir börn 
fædd 1997 – 2002 og er í Smár an
um í Kópa vogi. Körfuknatt leiks
deild in býð ur öll um Kópa vogs
bú um á þess um aldri frítt í eina 
viku í körfu bolta skól ann. Skól inn 
er frá kl. 09.00 – 12.00 alla virka 
daga. Kennd verða grunn at riði 

körfuknatt leiks ins auk þess sem 
far ið er í ýmsa skemmti lega leiki. 
Nú er um að gera að prófa körfu
bolt ann, hver veit nema fram tíð
ar NBA leik mað ur leyn ist með al 
Kópa vogs búa.

Deild in stend ur jafn framt fyr ir 
sum aræf ing um fyr ir bæði eldri og 
yngri iðk end ur. All ar nán ari upp
lýs ing ar er að finna á breida blik.
is/karfa.

Ókeypiskörfuboltaskóli

Hermann Ingi Vilmundarson, formaður
Gusts,áHróafráSkeiðháholti.



Ný lausn í heimabanka Byrs

Það er einfaldara en þú heldur!
Einföld aðgerð í heimabanka Byrs þér að kostnaðarlausu

Stakar eða fastar mánaðarlegar greiðslur

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

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 

sparast milljónir í vaxtakostnaði og verðbótum.
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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

Þú getur sparað 
milljooo.ooonir 
með niðurgreiðslu 
íslenskra lána!
-það er fjárhagsleg heilsa!
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