
Úr slit bæj ar stjórn ar kosn ing
anna í Kópa vogi urðu þau að 
Fram sókn ar flokk ur inn hlaut 
einn bæj ar full trúa, Sjálf stæð is
flokk ur inn fjóra, Sam fylk ing in 
þrjá, Vinstri græn einn, Næst 
besti flokk ur inn einn og Listi 
Kópa vogs búa einn. Alls 14.704 
greiddu at kvæði sem er 68,8% 
kjör sókn, auð ir seðl ar voru 
915 og ógild ir 55. Kjör sókn var 
68,8%. Nær 7% kjós enda skil
uðu auðu sem sýn ir mik ið van
traust á þá fram boðlista og það 
fólk sem skip aði þá, sem í boði 
voru. Nýrri bæj ar stjórn er því 
nokk ur vandi á hönd um.

Fram sókn ar flokk ur inn fékk 
991 at kvæði eða 7,22% at kvæða, 
Sjálf stæð is flokk ur inn fékk 4.142 
at kvæði eða 30,16% at kvæða, 
Frjáls lyndi flokk ur inn fékk 99 

at kvæði eða 0,72% at kvæða,  
Sam fylk ing in fékk 3.853 at kvæði 
eða 28,05% at kvæða, Vinstri 
græn fengu 1.341 at kvæði eða 

9,76% at kvæða, Næst besti flokk
ur inn fékk 1.901 at kvæði eða 
13,84% at kvæða og Listi Kópa
vogs búa fékk 1.407 at kvæði 

eða 10,24% at kvæða. Í nú ver
andi meiri hluta sam starfi verð
ur Guð rún Páls dótt ir, fyrr ver
andi fjár mála stjóri og sviðs stjóri 
mennta sviðs Kópa vogs bæj ar 
bæj ar stjóri, Guð ríð ur Arn ar dótt
ir for mað ur bæj ar ráðs, Ólaf ur 
Þór Gunn ars son for seti bæj ar
stjórn ar fyrri tvö árin og Hjálm ar 
Hjálm ars son seinni tvö árin.

Í bæj ar stjórn ar kosn ing un um 
2006 fékk Fram sókn ar flokks ins 
1.789 at kvæði eða 12% og 1 mann 
kjör inn; Sjálf stæð is flokk ur inn 
hlaut 6.610 at kvæði eða 44.5% 
og 5 menn kjörna; Sam fylk ing in 
hlaut 4.646 at kvæði eða 31.1% og 
4 menn kjörna; Vinstri hreyf ing
in  grænt fram boð hlaut 1.546 
at kvæði eða 10.3% og 1 mann 
kjör inn. Meiri hluta sam starf hélt 
áfram með Fram sókn ar flokki 
og Sjálf stæð is flokki. Alls voru 
greidd 14.930 at kvæði sem er 
77.2% kjör sókn en auð og ógild 
at kvæði reynd ust 339 tals ins.
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Kom ið var sam an til fund ar um mynd um nýs meiri hluta í Kópa vogi strax dag inn eft ir kjör dag. Fund ar
menn söfn uð ust sam an í blíð viðr inu fyr ir utan bæj ar skrif stof urn ar áður en sest var að fund ar borði.

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

Fjórflokkameirihlutimyndaður
íbæjarstjórnKópavogs

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

 Hrafn Andrés 
bæjarbókavörður

- bls. 4

sjö,

þ ttt
... milljónir

Skemmtilegt 
að skafa

 Bernskuminningar
Andrésar Péturssonar

- bls. 12

Komdu í Kost 
og verslaðu þar sem þér líður vel

Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar  

Guð rún Páls dótt ir, verðandi 
bæjarstjóri Kópavogs.



Góðirskólarerufor
gangsmálsamfélagsins

Stjórn Heim il is og skóla – lands
sam taka for eldra hvet ur sveit ar
stjórn ar menn til að standa vörð 
um upp eld is og mennt un ar skil
yrði barna og ung menna. Góð ir 
skól ar eru með al for gangs mála 
sam fé lags ins. Brýnt er að hafa 
það í huga að það get ur ver
ið af drifa ríkt fyr ir vöxt og þró un 
mennt un ar barna og ung menna 
ef þrengt er að skól um lands ins. 
Í að drag anda kosn inga og und ir
bún ings að nýju skóla ári á næst
unni legg ur stjórn Heim il is og 
skóla áherslu á að sveit ar stjórn
ar menn ígrundi all ar ákvarð an ir 
vand lega með hlið sjón af þeim 
af leið ing um sem þær geta haft til 
lengri tíma lit ið. Mik il vægt er að 
hlúa að vel ferð og mennt un ungu 
kyn slóð ar inn ar og tryggja að gæði 
skóla starfs ins verði ekki skert.

Skólastofaseldog
endurbæturágólfi
íþróttahúss

Bæj ar ráð hef ur sam þykkt að 
taka til boði Hjalla stefn unn ar í 
gamla skóla stofu við Digra nes
skóla. Fram kvæmda og tækni
sviði var falið að ganga frá samn
ingi um sölu á stof unni. Einnig 
sam þykkti bæja ráð að fara í 
end ur bæt ur á gólfi íþrótta húss
ins í Digra nesi sam kvæmt bréfi 
sviðs stjóra fram kvæmda og 
tækni s viðs og íþrótta full trúa sam
kvæmt grein ar gerð og yf ir ferð til
boða vegna end ur nýj un ar á gólfi 
íþrótta húss ins Digra ness. Lagt er 
til að tek ið verði hag stæð asta til
boð inu frá Á. Ósk ars syn að upp
hæð 14.159.919 krón ur.

Umferðarmálí
Lindahverfi

Bæj ar ráði barst er indi frá skóla
stjóra Linda skóla með ábend ingu 
varð andi merk ingu og lýs ingu 
við gatna mót Hlíð ar dals veg ar og 
Galta lind ar. Bæj ar ráð sam þykkti 
að lýs ing in verði bætt. Einnig 
barst er indi frá íbú um í Lauga lind 
þar sem ósk að er eftir hraða hindr
un við gang braut á Hlíð ar dals veg
in um við Lauga lind/Laxa lind. Bæj
ar ráð sam þykkti einnig það er indi 
svo vænt an lega sjá íbú ar sem aka 
um þessa göt ur fram kvæmd ir í 
þessa átt inn an tíð ar. 

Ósamræmiígjald
skrámíþróttafélaga

Íþrótta og tóm stunda ráð 
Kópa vogs hef ur ósk að eft ir því 
að íþrótta fé lög í Kópa vogi skili 
til ráðs ins sund ur lið uðu upp gjöri 
vegna barna og ung linga starfs 
deild anna fyr ir fyrri helm ing árs 
2010 (6 mán. upp gjöri) og áætl
un til loka árs ins. Lögð voru fram 
gögn á fundi ÍTK þar sem bor in 
eru sam an verð skrár og æf inga
gjöld nokk urra íþrótta fé laga á 
höf uð borg ar svæð inu. Tölu verðs 
ósam ræm is gæt ir í verð skrám 
íþrótta fé laga bæj ar ins milli sam
bæri legra greina. ÍTK fel ur íþrótta
full trúa að leita nán ari skýr inga 
og greina í hverju sá mun ur ligg ur. 
ÍTK barst frá bæj ar ráði er indi þar 
sem ósk að var eft ir um sögn vegna 
styrk beiðni frá skíða deild Breiða
bliks. Í ljósi sér stakra að stæðna 
legg ur ráð ið til við bæj ar ráð að 
kom ið verði til móts við skíða
deild Breiða bliks vegna ferða
kostn að ar á vetur inn 20092010.  

Ráð ið legg ur til að styrk ur verði 
200 þús und krón ur. ÍTK hvet ur 
einnig til þess að rann sókn ar og 
und ir bún ings vinnu vegna upp
setn ing ar snjó fram leiðslu kerf is í 
Blá fjöll um verði hrað að.

Verksamningurum
ræstingar

Leik skóla nefnd hef ur vís að 
verk samn ingi um ræst ing ar til 
skoð un ar hjá bæj ar lög fræð ingi 
og af greiðslu hans til nýrr ar leik
skóla nefnd ar. Leik skóla nefnd 
fagn ar því að í tengsl um við inn
leið ingu á gæða kerfi bæj ar ins hafi 
verk taka samn ing ur þessi kom ið 
til um fjöll un ar nefnd ar inn ar og 
hvet ur nýja nefnd til að skoða 
ræst ing ar í leik skól um í stærra 
sam hengi. Leik skóla nefnd fagn
ar hug mynd um um úti kennslu
svæði og hvet ur til þess að til lög
ur um hverf is ráðs þar að lút andi 
verði sam þykkt ar.  

 

Sýningáverkum
RagnarsAxelssonar
íGerðarsafni

Á fundi Lista og menn ing ar
ráðs Kópa vos kom fram að hald
in verð ur sýn ing í Gerð ar safni 
á ár inu 2001 á verk um Bar böru 
Árna son í til efni af hund rað ára 
fæð ing araf mæli henn ar. Einnig 
verð ur sýn ing í safn inu á verk
um RAX, Ragn ars Ax els son ar ljós
mynd ara, sem út nefnd ur var heið
urs lista mað ur bæj ar ins 2010. Á 
fund in um var far ið yfir starf semi 
Bóka safns Kópa vogs verk efn in 
sem eru á dag skrá á næst unni.  
Hrafn Harð ar son bæj ar bóka vörð
ur sagði frá bóka og lista verka
gjöf um sem safn inu hafa borist 
og munu ber ast á næst unni. Von 
er á gjöf til safns ins frá Ein ari og 
Hrefnu Beck mann börn um Wil
helms Beck mann, en fyr ir hug að 
er að bóka safn inu ber ist verk eft ir 
Wil helm.

AðsóknaðMolanum
hefurstóraukist

Mik il aukn ing hef ur orð ið 
í komu fólks síð ustu miss er in í 
ung menna hús ið Mol ann. Á fundi 
Lista og menn ing ar ráðs kom fram 
að lögð hef ur ver ið mik il áhersla á 
vinnu með ungu og at vinnu lausu 
fólki sem stund ar ekki skóla. Vel 

hef ur ver ið tek ið í það verk efni.  
Einnig hef ur ver ið lögð áhersla á 
að bjóða upp á að stöðu fyr ir unga 
for eldra.  Skap andi sum ar störf 
fyr ir ungt fólk í Kópa vogi verða 43 
tals ins í sum ar. Þess utan er hús ið 
opið fyr ir alla hópa ungs fólks.

Stórgóðblúshátíðí
Kópavogi

Góð þátt taka var á ár legri Jazz 
og blús há tíð Kópa vogs sem fram 
fór dag ana 3. til 6. júní. Bassa
leik ar inn, söngv ar inn, tón skáld ið 
og mynd list ar mað ur inn Jó hann 
G. Jó hanns son spil aði þar stórt 
hlut verk en hann hélt blús tón
leika í Saln um, föstu dags kvöld ið 
4. júní. Jó hann fór yfir blús fer il 
sinn og staldr aði við gömlu góðu 
Cr eamlög in ásamt því að skjóta 
inn nokkrum af sín um vin sælu 
lög um á borð við: „Don‘t try to 
fool me.“ Tvenn ir tón leik ar fóru 
fram í Saln um og á laug ar dag öttu 
ung ir blús ar ar kappi við eldri 
og reynd ari blús skrímsli í góða 
veðr inu fyr ir fram an Mol ann, ung
menna hús Kópa vogs. Há tíð inni 
lauk á sunnu dag með djass messu 
í Linda kirkju.

Steypturskilveggur
viðKópavogsbakka2

Guð jón Ing ólfs son, Kópa vogs
bakka 2 sótti um leyfi til að bæta 
við steypt um skil veggj um á lóð ar
mörk um að Kópa vogs bakka 2 og 
var það sam þykkt af bygg inga full
trúa með fyr ir vara um sam þykki 
bæj ar stjórn ar.

Aukinaðkomaíbúa
aðskipulagsmálumá
Kársnesinu

Í að drag anda kosn ing anna 
sögð ust all ir flokk ar sem buðu 
fram vilja aukna að komu íbúa að 
skipu lags mál um. Stjórn íbúa sam
tak anna Betri byggð ar á Kárs nesi 
sendu fyrirspurnir til allra stjórn
mála flokk anna og fengu svör til 
baka, að Fram sókn ar flokkn um 
und an skild um. Af svör un um að 
dæma munu verða veru leg ar 
breyt ing ar til batn að ar á að komu 
íbúa að skipu lags breyt ing um á 
næsta kjör tíma bili.  All ir flokk ar 
vilja tryggja aukna að komu íbúa, 
en með ólík um hætti þó.

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.

Dreif ing: Morgunblaðið
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Ú r slit bæj ar stjórn ar kosn ing anna í Kópa vogi voru sögu
leg að því leyti að þar lauk 20 ára meiri hluta sam starfi 
Sjálf stæð is flokks ins og Fram sókn ar flokks ins sem hef ur 

ver ið mik ill upp gangs tími í Kópa vogi, bæj ar fé lag ið stækk að 
al veg gríð ar lega, íbú ar fjöld inn kom inn yfir 30.000 manns, og 
þar hef ur ver ið meiri upp gang ur en í nokkru öðru sveit ar fé
lagi á Ís landi. En efna hags hrun ið sem m.a. or sak að ist af græðgi 
og van þekk ingu mis vitra for ystu manna bank anna stöðv aði 
einnig upp gang inn í Kópa vogi, bæj ar fé lag ið varð að kaupa til 
baka út hlut að ar bygg inga lóð ir í tuga vís sem varð því fjár hags
lega erfitt. Önn ur mál urðu meiri hlut an um líka erf ið, eins og 
t.d. færsla hest húsa hverf is ins. Það er því kannski bara hag
kvæmt að breyta nú um meiri hluta í bæj ar stjórn, við tek ur 
meiri hluti fjög urra flokka, Sam fylk ing ar, Vinstri grænna, Næst 
besta flokks ins og Kópa vogs list ans, þar sem Guð ríð ur Arn
ar dótt ir Sam fylk ingu verð ur for mað ur bæj ar ráðs, Ólaf ur Þór 
Gunn ars son Vinstri græn um for seti bæj ar stjórn ar fyrrri tvö 
árin en Hjálm ar Hjálm ars son Næst besta flokkn um seinni tvö 
árin. Það að sam eina sjón ar mið fjög urra fram boða get ur ver ið 
stremb ið en það var mjög skyn sam leg ákvörð un í þessu fjór
flokka sam starfi að ráða bæj ar stjóra sem gjör þekk ir fjár mál 
bæj ar ins, en Guð rún Páls dótt ir er nýr bæj ar stjóri Kópa vogs. 
Hún hef ur starf að sem sviðs stjóri menn ing ar sviðs bæj ar ins 
og ver ið fjár mála stjóri til 20 ára en hún er jafn framt fyrsti bæj
ar stjór inn í tvo ára tugi sem ekki kem ur úr röð um bæj ar full
trúa. Henni er ósk að vel farn að ar í starfi af Kópa vogs blað inu 
sem og þeim bæj ar full trú um sem kosn ir voru 29. maí, en 4 
af 11 þeirra eru nýir í starfi, þau Hild ur Dungal Sjálf stæð is
flokki, Pét ur Ólafs son Sam fylk ingu, Hjálm ar Hjálm ars son Næst 
besta flokkn um og Rann veig Ás geirs dótt ir Kópa vogs list an um.

     Geir A. Guð steins son 
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Útfararþjónustan ehf.
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Þegar andlát ber að
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aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is
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Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
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EINFALDLEGA FALLEG HÚÐ

 SÉRÐU HVAÐ ÉG ER GÖMUL?

ÉG HEF ENGAR HRUKKUR 
 TIL AÐ SANNA ÞAÐ

www.NIVEA.com

NIVEA Q10 PLUS DAGKREM MEÐ BÆTTRI UVA-VÖRN
SEM VINNUR GEGN HRUKKUMYNDUN.

Notaðu best geymda leyndarmál húðarinnar 
til að minnka hrukkur - þitt eigið Q10 kóensím. 
Nú einnig með bættri UVA-vörn sem vinnur 
gegn hrukkumyndun, sléttir og nærir húðina. 
Q10. Skapað af húðinni. Bætt af NIVEA.

  NÝTT!
BÆTT UVA-VÖRN
VINNUR GEGN
HRUKKUMYNDUN



4 Kópavogsblaðið JÚNÍ 2010

- rætt við Hrafn Andr és Harð ar son bæj ar bóka vörð
Kín verska sendi ráð ið í Reykja

vík færði ný lega Bóka safni Kópa
vogs veg lega bóka gjöf. Af því 
til efni var bóka safn ið heim sótt 
og leit að frek ari frétta hjá bæj ar
bóka verð in um, Hrafni Andr ési 
Harð ar syni.

,,Bóka safni Kópa vogs hafa 
borist marg ar góð ar bæk ur um 
Kína og einnig geisla disk ar með 
tón list og marg miðl un ar efni 
ým is kon ar,” seg ir Hrafn. ,,Þetta 
er bóka gjöf  frá kín verska sendi
ráð inu. Bæk urn ar hafa nú ver
ið skráð ar í Gegni og eru því 
að gengi leg ar alls stað ar að af land
inu og eru hafð ar til út láns fyr ir 
gesti og gang andi í safn inu. Sett 
hef ur ver ið upp kynn ing á þess ari 
veg legu bóka gjöf á 2. hæð safns
ins. Sendi full trúi Kína, Madame 
Lei Yunxía, af henti gjöf ina ný lega. 
Þarna eru bæk ur um list ir, bók
mennt ir, sögu, íþrótt ir, trú mál, 
land og þjóð og margt margt 
fleira. Bæk urn ar eru á ensku og 
því að gengi leg ar flest um Ís lend
ing um. Lýs ir þessi bóka gjöf vel
vild starfs fólks í sendi ráði Kína í 

garð Kópa vogs og þakk læti fyr ir 
það sem gert hef ur ver ið hér i bæ 
til kynn ing ar á þessu mikla landi 
og fólk inu sem þar býr. Madame 
Lei er nú að yf ir gefa land ið og 
not aði því tæki fær ið til að kveðja 
og þakka fyr ir góð kynni af landi 
og þjóð.”

- Það er heil mik ið í gangi hér 
þessa dag ana eins og sjá má þeg ar 
geng ið er um safn ið?

Já, það má með sanni segja. Á 
fyrstu hæð safns ins stend ur nú 
yfir mynd list ar sýn ing Ernu S. 
Hart manns dótt ur, sem sýn ir þar 
ol íu mál verk. Erna hef ur ver ið að 
mála meira og minna síð an 1987. 
Hún sótti nám  í Mynd lista og 
hand íða skól an um í mód el teikn un 
og hef ur sótt marg hátt uð nám
skeið í ýms um grein um mynd list
ar. Hún hef ur tek ið þátt í sam sýn
ing um og hald ið einka sýn ing ar en 
sýn ing Ernu mun standa út júní
mán uð.”

Verðlaunahafarúr
Sumarlestri

Eins og und an far in ár býð ur 
Bóka safn Kópa vogs 612 ára börn
um í Kópa vogi á sum ar nám skeið
ið Sum ar lest ur.  Nám skeið ið hófst 
3. júní sl. og stend ur til 18. ágúst 
nk. ,,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 koma 
fá líka glaðn ing.

Til gang ur inn með sum ar lestr in
um er sá að börn in við haldi þeir
ri 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 og nám skeið
ið er þátt tak end um al gjör lega að 
kostn að ar lausu.”

Hrafn seg ir að börn geti, rétt 
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 verði 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.

Veggspjaldasýningum
lífogstarfSigfúsar
Halldórssonar

,,Á 2. hæð held ur áfram sýn
ing Krist ins H. Bene dikts son ar 
um Sig fús Hall dórs son í máli og 
mynd um og hef ur hann víða leit
að fanga. Er þetta yf ir grips mik
il sýn ing á mynd um, grein um og 
við töl um við lista mann inn gegn
um tíð ina og gef ur góða mynd af 
fjöl breyttu og fjör ugu lífs hlaupi 
hans. Einnig vil ég vekja at hygli á 
um fangs mik illi sýn ingu í Tón list
ar safni Ís lands um Fúsa.”

ViðskriftiríLettlandi
- Hrafn Andr és bæj ar bóka vörð ur 

er nú kom inn til starfa á ný eft ir 
dvöl i Al þjóða-Ventspils húsi fyr ir 
þýð end ur og rit höf unda, í Ventspils, 
Lett landi. Hvert var er indi þitt 
þang að og hvað varstu að gera 
þar?

,,Að al lega var ég við þýð ing ar 
og rit störf auk þess sem ég kynnti 
mér nokk uð bóka söfn og menn
ing ar starf semi. Mik il fram för hef
ur orð ið í þeim mál um í Lett landi 
síð an ég fór þang að fyrst í maí 

1993. Efnt var 27. maí sl. til sér
stakr ar upp lestr ar og kynn ing
ar dag skrár um mig og skrif mín í 
Nor ræna hús inu í Riga, sem heit
ir Nor dic Council of Mini sters 
In formation Centre, en nán ar má 
fræð ast um það á vefn um http://
www.nor den.lv. Þar sat ég á spjalli 
við Juris Kron bergs, þekkt skáld 
og þýð anda en hann er Letti, sem 
ólst upp í Sví þjóð. Hann vinn ur 
að þýð ing um og út gáfu bóka milli 
þjóð tungn anna tveggja. Var þarna  
þétt set inn bekk ur áhuga fólks 
um bók mennt ir – og um Ís land 
og spunn ust fjörug ar um ræð ur 
um hvort tveggja. Einnig hélt ég 
fyr ir lest ur í Há skóla deild inni í 
Ventspils um Ís land og ís lensk
ar bók mennt ir fyr ir nem end ur í 
Business Mana gement.”

Fyrr í vet ur var við tal við Hrafn 
Andr és í lett neska sjón varp inu 
um ástand ið á Ís landi, hrun og 
bók mennt ir. All mörg ljóð Hrafns 
Andr és ar hafa ver ið þýdd og 
birst á prenti í lett nesk um blöð
um og rit um. Hann hef ur gef ið út 
tvær bæk ur með þýð ing um sín
um á ljóð um lett neskra skálda, 
fyrst ,,Haf ið brenn ur” með ljóð um 
hinn ar kunnu skáld konu Vizma 
Belsevica og síð ar ,,Væng stýfð
ir draum ar”, með ljóð um 11 lett
neskra skálda og fá ein um sýn is
horn um af Dæn um, fræg um þjóð
vís um þeirra Letta.

ÍVentspils2010
Hér forð um tíð var frá því sagt
í skipa f rétt um út varps ins
að foss eða fell væri statt
á leið frá eða til
Gdna, Gdnsk eða Ventspils
á leið inni til
eða frá Ham borg, Rott er dam
eða Haag?

Ekki vissi ég þá
það sem ég veit í dag
um Ventspils
og vænt ing ar fólks ins þá
til okk ar.

Venta er fljót sem renn ur til 
sjáv ar og á bökk um þess stend ur 
kast ali, sem heit ir pils á lett nesku; 
Ventspils er því kastal inn (borg in) 
við fljót ið Ventu og þarna sigldu 
vík ing ar forð um tíð inn til Evr
ópu til þess að gera strand högg, 
líkt og frægt var með Egil Skalla
gríms son og kappa hans. Lettar 
eru þó ekk ert að erfa það við okk
ur núna!

Hrafn Andr és Harð ar son les ljóð í 
Ventspils Hou se í maí 2010.

BókasafniKópavogsafhentglæsileg
kínverskbókagjöf

Sendi full trúi Kína á Ís landi, Madame Lei Yunxía, af hend ir Hrafni 
Andr ési Harð ar syni, bæj ar bóka verði, bóka gjöf ina.

www.mp.is  •  540 3200  •  Ármúla 13a  •  Borgartúni 26 

Varfærni, einfalt þjónustuframboð og örugg 
vinnubrögð skipta öllu máli fyrir fólk og fyrirtæki. 
Þannig á banki að vera.

Netgreiðsluþjónusta
Gjaldeyrisreikningar
Sparnaðarreikningar
Yfirdráttur

Debetkort
Launareikningur
Kreditkort
Netbanki

Yfir 70% viðskiptavina okkar mæla 
með MP banka við ættingja sína 
og vini. Það eru ánægjuleg meðmæli.

Svanhvít Sverrisdóttir
viðskiptastjóri Ármúla

*skv. þjónustukönnun MP banka febrúar 2010

*
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Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18, www.smaralind.is / 528 8000

Kauptu gjafakort Smáralindar í sumar 
og nafn þitt fer í RISApott þar sem dregnir 
verða út 5 stórir vinningar í lok ágúst.
Ef þú kaupir gjafakort á fimmtudegi færð 
þú einnig óvæntan glaðning.

GJAFAKORT
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borgarblod.is

A F  H Á L S I N U M

Gagn virk upp lýs inga miðl un 
milli al menn ings og stofn un ar 
eins og Tón list ar safns Ís lands er 
mik il væg. Áhuga hóp ur um safn
ið hef ur því stofn að holl vina
sam tök sem stutt gæti við starf
semi þess og til veru. Mik il vægt 
er að holl vin ir segi frá safn inu, 
t.d. í þeim til gangi að fólk leiti til 
safns ins eft ir upp lýs ing um eða 
komi þang að gögn um sem hugs
an lega eru merki leg hvað varð ar 
tón list ar sög una, fyrr og nú. Því 
hafa nú ver ið stofn uð Holl vina
sam tök Tón list ar safns Ís lands, 
en einn for svars manna þeirra er 
Hreinn Valdi mars son.

Tón list ar safn Ís lands opn
aði 9. maí 2009 og hef ur á einu 
ári sann að sig svo um mun ar og 
fjór ar sýn ing ar hafa þeg ar ver
ið haldn ar. Dýr mæt ir mun ir og 
gögn hafa borist frá velunn ur um 
og fólki sem trú ir á gildi safns
ins. Að föng þessi verða flokk
uð og gerð að gengi leg eft ir því 
sem að stæð ur leyfa. Fjölda fyr
ir spurna til safns ins frá tón list
ar fólki og al menn ingi hef ur ver
ið sinnt. Stór ir og um fangs mikl ir 

gagna grunn ar hafa ver ið þró að
ir til ut an um halds og miðl un ar 
menn ing ar verð mæta þjóð ar inn ar 
í tón list, sögu og þjóð fræði. Loks 
má nefna sögu leg an fróð leik af 
ýmsu tagi sem safn ið vill koma á 
fram færi, sem og önn ur verk efni 
sem safn ið vinn ur að.

Í jan ú ar 2011 verð ur opn uð 
stór sýn ing um Svein björn Svein
björns son tón skáld og höf und 
þjóð söngs ins. Í maí 2011 er svo 
stefnt að tveggja daga al þjóð legri 
ráð stefnu í Saln um, Music and 
Nat ure, með þátt töku tón vís inda
manna frá Evr ópu, Am er íku og 
Ástr al íu, auk Ís lands.

Sýn ing safns ins, ,,Fúsi á ýmsa 
vegu,” sem opn uð var á Kópa
vogs dög um í maí, hef ur feng ið 
frá bær ar við tök ur. Í sum ar verð
ur sýn ing in sér stak lega kynnt 
eldri borg ur um og í haust skóla
fólki. Áhuga hóp ur tengd ur safn
inu vinn ur að vand aðri heild ar
út gáfu á tón list Sig fús ar á nót um 
og er út gáfu dag ur áætl að ur 7. 
sept em ber nk., en þá hefði Sig fús 
orð ið 90 ára.

Dýrmætirmunirog
gögnhafaboristsafninu

Um mynd ina sem nú birt ist er sára lít ið vit að, 
er þó lík lega frá ní unda ára tug síð ustu ald ar. 

Á veggn um á bak við stend ur m.a. Stærð fræði
spjöld, sögu gerð, reynslu sög ur ef það leið ir ein
hvern í ein hvern sann leika um það sem þarna 
fer fram og hverj ir eru á mynd inni og af hvaða 
til efni. Eng ar upp lýs ing ar hafa borist um mynd
ina sem birt ist í síð asta blaði en hún var aug ljós
lega tek in í íþrótta sal af ein hverju skemmti legu 
til efni. Hvert var til efn ið, hvenær er mynd in tek
in og hverj ir eru á mynd inni?

All ar upp lýs ing ar eru vel þegn ar, vin sam lega 
kom ið þeim sem þið búið yfir á fram færi við 
Hrafn Svein bjarn ar son hér aðs skjala vörð á Hér
aðs skjala safni Kópa vogs að Hamra borg 1. Líta 
má við hjá Hrafni á skrif stof unni, hringja í hann í 
síma 5444710 eða senda hon um tölvu póst á net
fang ið hrafns@kopa vog ur.is 

Hver? Hvar? Hvenær?
SýningáverkumogmunumSigfúsarHalldórssonartónskáldsstanda
núyfiríTónlistarsafniÍslands.

HollvinasamtökTónlistarsafns
ÍslandsáHálsatorgistofnuð:
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Ár lega dvelja hér lend is er lend
ir skiptinem ar, mest ur fjöld inn á 
veg um AFS en einnig á veg um 
ann arra sam taka, s.s. Rótarý
hreyf ing ar inn ar eru á henn ar 
veg um eru tveir skiptinem ar, 
Raf a el Azevedo Borges frá Bras
il íu sem dvel ur hjá fjöl skyldu 
í Háa gerði í Reykja vík og Lisa 
Lutzen frá Flens burg í Þýska
landi sem dvel ur hjá fjöl skyldu 
Karls Skírn is son ar í Víði hvammi 
í Kópa vogi.

,,Það hef ur ver ið ákaf lega lær
dóms ríkt að dvelja á Ís landi en ég 
hafði úr fjór um lönd um að velja, 
en ákvað að koma hing að þótt 

ég hefði aldrei séð land ið. Hér 
er fal legt og víða svo hreint og 
skrýt ið að sjá svona langt en ég 
sakna svo lít ið trjáa og blóma,” 
seg ir Lisa Lutzen. Hún hóf nám í 
haust í Mennta skól an um í Kópa
vogi en sagð ist fyrstu vik urn ar 
ekki hafa skil ið neitt en svo fór 
það skynd liega að koma enda var 
fjöl skyld an henn ar dug leg að tala 
bara ís lensku við hana og kenn ar
arn ir mjög hjálp leg ir.

,,Sund laug arn ar hér eru al veg 
æð is leg ar, ég fer oft í sund. Ég hef 
heim sótt Horna fjörð og séð þessa 
stór kost legu jökla og Jök ulsár lón, 
og svo hef ég kom ið á Flúð ir og til 
Ak ur eyr ar. Ég fer aft ur heim 23. 
júní og ég mun ör ugg lega sakna 
minna ís lensku vina og fjöl skyld
unn ar minn ar í Kópa vogi,” seg ir 
skiptinem inn Lisa Lutzen.

LisaátröppunumíVíðihvammi3.

,,Skr‡ti›a›sjásvonalangt
enégsaknatrjáaogblóma”
-segirLisaLutzenskiptinemiíKópavogi

Á Umdæmisþingi Rótarýhreyf
ingarinnarnýverið.

Leik skóla börn eru víða að 
út skrif ast þess ar vik urn ar. Við 
tek ur sum ar frí og jafn vel ferða
lög með for eldr un um en síð an 
tek ur al var an við í lok ágúst
mán að ar þeg ar börn in byrja í 
grunn skóla. 

Leik skól inn Kjarr ið í Kópa
vogi er einka leik skóli. Hann var 
stofn að ur árið 2001 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. Leik skól inn 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 

er 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 
er lestr ar nám fyr ir þau og einnig 
kennd enska og franska. Kjarr ið 
er tveggja deilda leik skóli fyr ir 25 
ára börn en alls geta dvalist 52 
börn í leik skól an um.

Ný lega voru 6 börn út skrif
uð frá Kjarr inu að við stödd um 
for eldr um og systk in um. Börn
in fengu blóm vönd frá for eldra
fé lag inu sem einnig kom með 
veit ing ar, mynd skreytta út gáfu 
af Heil ræða vís um Hall gríms Pét
urs son ar og möppu með ýmsu 
sem þau hafa ver ið að föndra við 
í leik skól an um.

BörniníKjarrinu
útskrifuðmeð
Heilræðavísunum

Börnin íKjarrinu semvoruútskrifuð, f.h.:GarðarSölviKjartansson,
GuðrúnKatrínGunnarsdóttir,HelenÖspHákonardóttir,HlynurFreyr
Karlsson,JúlíanIngiFriðgeirssonogStyrmirGeorgsson



Gunn steinn Sig urðs son bæj
ar full trúi Sjálf stæð is flokks ins 
og bæj ar stjóri síð asta ár, er einn 
þeirra sem nú hverf ur úr bæj ar
stjórn Kópa vogs. Hann gaf ekki 
kost á sér í próf kjöri flokks ins og 
seg ist mjög sátt ur við þá ákvörð
un. 

Hann tók fyrst þátt í próf kjöri 
haust ið 1993 og gekk um leið 
í Sjálf stæð is flokk inn, en hann 
hafði ekki kom ið ná lægt nein um 
stjórn mál um fram að þeim tíma. 
Þar náði hann 9. sæt inu og í fram
hald inu varð hann nefnd ar for
mað ur í ÍTK. Hann hafði þá kynnst 
nefnd ar störf um með því að sitja í 
skóla nefnd fyr ir kenn ara, og eins 
hafði hann feng ið hvattn ingu frá 
Rík harði Björg vins syni, þá ver andi 
bæj ar full trúa og odd vita Sjálf stæð
is manna í Kópa vogi. Aft ur tók 
hann í próf kjöri fyr ir kosn ing arn
ar 1998 og lenti þá í 6. sæti og sat 
þá meira og minna bæj ar stjórn ar
fundi þar sem Gunn ar I. Birg is son 
var þá orð inn þing mað ur.

,,Ég verð að al mað ur í bæj ar
stjórn árið 2002 og skip aði þá 3. 
sæti lista Sjálf stæð is manna og 
2006 var ég í 2. sæti. Ég er sátt
ur við að hætta nú, það var mín 
ákvörð un að hætta en ég er 
bú inn að kynn ast flest um svið um 
í rekstri bæj ar fé lags ins og sitja í 
fjöl mörg um nefnd um og stjórn um 
og nú síð asta árið sem bæj ar stjóri 
hef ég kynnst þessu enn nán ar, og 
það hef ur að mörgu leiti ver ið gríð
ar lega skemmti legt þrátt fyr ir að 
þetta hafi ver ið erf ið ur tími vegna 
efna hags á stands ins og eins vegna 
stöð unn ar í Sjálf stæð is flokkn um, 
það hef ur reynt tölu vert á. Ég skil 
því mjög sátt ur við þetta tíma bil 
mitt síð ustu 12 ár og það er kom ið 
að öðr um að taka við.”

- Þú tek ur við starfi bæj ar stjóra á 
erf ið um tím um. Hef ur starf ið ver ið 
svip að og þú gerð ir ráð fyr ir?

,,Ég er ánægð ast ur með að það 
tókst að skapa ákveðna ró þenn
an um brota tíma og það hafa ekki 
ver ið mjög há vær ar deil ur í bæj

ar stjórn eða bæj ar ráði, oft tek ist 
að stilla sam an strengi allra bæj
ar full trúa, og það hef ur auð vit að 
hjálp að. En fjár mál in hafa auð
vit að ver ið ákaf lega tíma frek en 
þetta tíma bil hef ur að mörgu leiti 
ver ið skemmti legra en ég bjóst 
við. Bæj ar skrif stof urn ar eru góð
ur vinnu stað ur með mörgu hæfu 
fólki sem er að skila góðu verki, og 
það skap ar góð an anda hér. Þeg ar 
ég hætti nú tek ég aft ur við starfi 
skóla stjóra Linda skóla sem ég fékk 
árs leyfi frá.”

- Er eitt hvað eft ir minn an legra en 
ann að frá þessu 12 ára tíma bili?

,,Skipu lags mál í Lundi koma 
fyrst upp í huga minn, en þá var ég 
for mað ur skipu lags nefnd ar og mér 
fannst takast vel að fá það skipu
lag sam þykkt sem íbú ar voru sátt
ir við, en það var mik il and staða 
við þær til lög ur sem fyrst komu 
fram. Einnig vil ég nefna skipu lag 
á Vatns enda svæð inu og það hef
ur ver ið gef andi að kynn ast öll um 
þeim sem hafa kom ið að þess um 
mál um.

Ég við koma á fram færi þakk
læti til bæj ar búa fyr ir samt arf ið 
þenn an tíma sem og til starfs
manna Kópa vogs bæj ar og vil óska 
ný kjörn um bæj ar full trú um góðs 
geng is í störf um á erf ið um tím um,” 
seg ir Gunn steinn Sig urðs son.
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GunnsteinnSigurðsson.

- seg ir Gunn steinn Sig urðs son, 
sem nú hverf ur úr bæj ar stjórn

Flosi Ei ríks son frá far andi bæj
ar full trúi hef ur ver ið póli tísk ur 
frá unga aldri. Hann seg ir for
eldra sína hafa ver ið póli tíska í 
þeirri merk ingu að all ir ættu að 
fylgj ast með í þjóð fé lag inu og 
taka þátt í um ræð um eft ir þörf
um. En aldrei hafi ver ið rætt á 
hans heim ili hvað for eldra hans 
kysu.

,,Ég gekk í Al þýðu banda lag ið 
1987 og tók þátt í kjöri for manns 
flokks ins sem var milli Ólafs Ragn
ars Gríms son ar og Sig ríð ar Stef
áns dótt ur bæj ar full trúa á Ak ur
eyri. Ég hef meira og minna ver ið 
virk ur síð an. Ég ef aldrei á minni 
ævi kos ið í sveit ar stjórn ar kosn
ing um öðru vísi en að vera á fram
boðs lista en ég fékk kosn inga rétt 
fyr ir kosn ing ar 1990 og var þá á 
list an um og hef ur ver ið þar til nú. 
Ég var fram kvæmda stjóri Al þýðu
banda lags ins 1990 til 1992 en var 
kos inn vara mað ur í bæj ar stjórn 
Kópa vogs 1994, var efst ur á Kópa
vogs list an um 1998, en það var 
sam starf Al þýðu banda lags ins, 
Al þýðu flokks ins, Kvenna list ans 
og Óháðra sem fékk 4 bæj ar full
trúa og um 36% at kvæða. Í bæj
ar ráði sat ég sam fleytt til 2006 
en þeg ar Sam fylk ing in bauð fram 
2002 var ég í efsta sæt inu en síð
an í 4. sæti 2006 og þá vann Sam
fylk ing in einn mann en ég taldi að 
þá þyrfti ákveðna end ur nýj un og 
þá kom Guð ríð ur Arn ar dótt ir að 
mál um. Ég hef því ver ið kjör inn til 
setu í bæj ar stjórn fyr ir þrjá lista, 
G, K og S. En ég hef aldrei ætl að 
mér að verða elli dauð ur í starfi 
bæj ar full trúa og sagði í gríni þeg
ar ég var að byrja að ég ætl aði að 
hætta fyr ir fer tugt, og ég varð fer
tug ur í fyrra, svo ég syndg aði ekki 
mik ið upp á það.”

- Er eft ir sjá í því að vera ekki 
leng ur í bæj ar stjórn Kópa vogs?

,,Ég er ekki al veg bú inn að venj
ast því, en eng inn eft ir sjá. Það 
helg ast af tvennu. Ég ætl aði aldrei 

að gera þetta að mínu lifi brauði 
og hef ætíð sinnt því með öðru 
starfi, fyrst sem smið ur og síð
an sem við skipta fræð ing ur hjá 
KPMG, en ég hef alltaf lit ið þan
nig á að ég væri að gera mína 
borg ara legu skyldu, að mað ur 
eigi að taka þátt í ein hverju í sínu 
sveit ar fé lagi. Ég geri ekki mik inn 
mun á því hvort fólk er í for ystu 
í íþrótta fé lagi, kenn ara fé lag inu, 
for eldra sam tök um, Rauðakross
in um eða í bæj ar stjórn. Ég hef 
ver ið að al mað ur í bæj ar stjórn í 12 
ár og vara mað ur í 4 ár og í nefnd
ar störf um hjá sveit ar fé lag inu 4 ár 
þar á und an svo ég lít á að ég hafi 
sinnt skyld um mín um vel og geti 
geng ið nokk uð sátt ur frá borði. En 
ég er ekki hætt ur í póli tík, það að 
vera í bæj ar stjórn var tíma bund ið 
verk efni, en ég held áfram að vera 
virk ur fé lagi í Sam fylk ing unni. Ég 
er að sinna verk efni í nefnd fyr ir 
sveita stjórn ar og sam göngu ráðu
neyt ið um Jöfn un ar sjóð inn sem 
verð ur skil að nú og hins veg ar 
verk efni sem snýst um sam ein
ingu sveit ar fé laga, en því verk efni 
á að skila í haust.”

Skipulagsmálintóku
mikinntíma

Það er Flosa hug stætt þeg ar 

hann lít ur til baka að þeg ar Kópa
vogs list inn bauð fram 1998 var 
það eitt af meg in mál un um að leik
skól inn ætti að vera gjald frír. Það 
þótti fá rán leg hug mynd á þeim 
tíma en nú er það kom ið meira og 
minna hjá öll um sveit ar fé lög um. 
En skipu lags mál hafa á þess um 
árum tek ið mik inn tíma hjá Flosa 
en sjái megi á stöð unni nú að 
kannski hefði átt að fara hæg ar.

,,Þeg ar ég var vara mað ur í bæj
ar stjórn var ég svo hepp inn að 
sitja með fé lög um eins og Val þóri 
Hlöðvers syni og Guð mundi Odds
syni og ég starf aði einnig mik ið 
með Sig urði heitn um Geir dal, og 
við urð um ágæt ir fé lag ar. Svo er 
eft ir minn in legt að funda og eiga 
sam skipti við Gunn ar Birg is son, 
en gegn um tíð ina höf um við oft 
tek ist harka lega á en jafn framt 
átt gott sam starf um mál sem til 
fram fara horfðu, og það sem hann 
sagði hélt. Hann var ekki erf ið ur í 
sam skipt um, frek ar að hann hafi 
ver ið mjög fast ur fyr ir, en ég vona 
að ég hafi líka ver ið fast ur fyr ir 
þeg ar mér fannst þess þörf.”

Flosa líst mjög vel á þann meiri
hluta sem er að taka við í bæj ar
stjórn og mál efna skrá in lofi góðu. 
Gott væri að kom ast upp úr þess
um harða meiri og minni hluta í 
bæj ar stjórn um og ekki eði legt að 
flokk ar sem fá t.d. 51% at kvæða 
ráði öllu en þeir sem fá 49% 
at kvæða sitji meira og minna hjá. 
En stærst ur hlut ur mála í bæj ar
stjórn hef ur ver ið sam þykkt ur 
sam hljóða.

Flosi Ei ríks son seg ist þakk lát ur 
fyr ir að hafa kynnst öll um þeim 
bæj ar full trú um sem voru sam
tíma hon um í bæj ar stjórn og öllu 
því úr vals fólki sem starfi á skrif
stof um sveit ar fé lags ins.

Nú gef ist kannski meiri tími til 
að sinna fjöl skyld unni og vera 
meira heima og það sé margt sem 
hon um langi nú til að gera, en tím
inn leiði í ljós hvað það verði.

,,Borgaralegskyldaaðtakaþátt
íeinhverjuísínusveitarfélagi”

FlosiEiríksson.

- seg ir Flosi Ei ríks son sem hverf ur úr bæj ar stjórn     
Kópa vogs eft ir 12 ára setu

,,Mjögsátturvið
tímabilmittí
bæjarstjórn”



  

Opið
föstud.-laugard.
til kl. 21
mán.-�mmtud.
til kl. 19
sunnud. 
til kl. 18

Kransar og blómaskreytingar

HAGSTÆTT  VERÐ

Bænakerti

Bænakort - Kr. 350.-
Samúðar-
skreyting

Mikið úrval
afskorinna blóma.
Falleg íslensk
gjafavara.

Sími 564 1199
Núpalind 1  -  201 Kóp.

Margar tegundir
af handgerðum
kortum og
kertaskreytingum.

Blóm er List

Frí
heimsending

eftir kl. 19
virka daga og
allar helgar.

Leikja nám skeið á veg um Kópa
vogs bæj ar fyr ir 6 – 9 ára börn 
fara nú fram við Linda skóla og 
er full bók að í fyrstu nám skeið in 
en alls geta um 40 börn ver ið á 
hverju nám skeiði. Nám skeið in 
eru 5 tals ins, standa frá kl. 09.00 
– 16.00 og það síð asta hefst 9. 
júlí nk.

Dræm ari þátt taka er í leikja
nám skeið um fyr ir 9 – 12 ára börn 
sem verða frá 14. júní til 16. júlí, 
og því enn hægt að skrá sig á þau. 
Þrír smíða vell ir eru starf rækt ir, 
við Digra nes skóla, Kárs nes skóla 
og Vatns enda skóla.

Vinnu skól inn er haf inn á fullu 
og má sjá krakk ana víðs veg ar um 
bæ inn við að fegra hann og laga 
það sem mið ur hef ur far ið yfir 
vet ur inn, og svo einnig að skapa 

ým is legt skemmti legt. Þetta eru 
krakk ar fædd ir 1994 til 1996, þ.e. 
14 til 16 ára, og eru alls 940 krakk
ar nú í Vinnu skóla Kópa vogs.

Yfir900krakkarí
VinnuskólaKópavogs
- dræm þátt taka í leikja nám skeiði      
9 – 12 ára barna
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Nem end ur Digra nes skóla 
og Hjalla skóla komu sam an 
í íþrótta hús inu í Digra nesi að 
morgni 8. júní sl. þar sem sungn
ir voru skóla söngv ar gömlu skól
anna og síð an nýr skóla söng ur 
Álf hóls skóla. 

Gunn steinn Sig urðs son bæj ar
stjóri til kynnti form lega um nafn á 
skól ann en efnt var til sam keppni 
um það og bar þetta nafn af í til
lögu gerð inni, fékk flest at kvæði. 
sann köll uð þjóð há tíð ar stemn ing 
þeg ar nýr skóli Álf hóls skóli var 
form lega stofn að ur. Íþrótta álf ur
inn kom sá og sigr aði  en síð an 
var mynd uð vina keðja og geng ið 
á milli skól anna í nýj um treyj um 
merkt um skól an um.

Þau yngri gengu til Hjalla skóla 
og til baka í Digra nes skóla þar 
sem há deg is verð ur var snædd ur 
en þau eldri fóru í Digra nes skóla 
og síð an í Hjalla skóla, en eldri 
bekk ir nýja Álf hóls skóla munu 
stunda þar nám næsta vet ur.

Digra nes skóli og Hjalla skóli sam ein ast:

Þinn eigin
þjónusturáðgja�

Viðskiptavinir okkar í vildarþjónustu Arion banka fá sinn
eigin þjónusturáðgjafa sem setur sig inn í þeirra mál.

Persónuleg þjónusta sem miðast við þarfir hvers og eins.

Við ætlum að gera betur

Börninfylgdustáhugasömmeðdagskránni.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Verður
Álfhólsskóli
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Röng lík ams beit ing og rang
ar vinnu stell ing ar geta far ið illa 
með lík amann og skap að stoð
kerf is vanda mál. Það er til mik ils 
að vinna að venja sig á að beita 
sér rétt við vinnu og dag leg störf 
en það er ekki síð ur mik il vægt 
að leita sér að stoð ar hjá rétt um 
fag að il um ef stoð kerf is vanda mál 
koma upp. 

Sjúkra þjálfun in Klínik í Bæj ar lind 
14 – 16 í Kópa vogi býður sjúkra þjálf
ara þjón ustu þar sem unn ið er eft
ir við ur kennd um Manual Therapy 
að ferð um þar sem leit ast er við að 
hjálpa lík am an um að ná fyrri bata 
og betri heilsu. Sjúkra þjálf ar ar sem 
starfa hjá Klínik hafa ára langa reyns
lu í með ferð stoð kerfisvandamála.  
Gísli Sig urðs son er sér fræð ing ur í 
stoð kerf is sjúkra þjálf un og starf andi 
eig andi Klínik Sjúkra þjálf un ar og á 
stof unni með hon um starfar Ein ar 
Harð ar son sjúkra þjálf ari.  

Ný lega stækk aði Klínik Sjúkra
þjálf un við sig hús næði fyr ir 
heilsu rækt ina þar sem hægt er að 
fram kvæma æf ing ar í vel bún um 
æf inga sal. Æf inga sal ur inn hent ar 
bæði þeim sem eru með stoð kerf
is vanda mál og þeim sem vilja gera 
stoð kerfisæf ing ar und ir hand leiðslu 
sjúkra þjálf ara.  Nýlega hóf störf 
Þórey Gísladóttir einkaþjálfari og 
mun hún bjóða upp á þjónustu fyrir 
bæði einstaklinga og hópa.  

Gísli seg ir að lögð sé áhersla á 
grein ingu og með höndl un stoð kerf
is ein kenna þar sem skjól stæð ing um 
býðst heild ræn stoð kerf is með ferð. 
Að sögn Gísla þýðir heild ræn stoð
kerf is með ferð að stoð kerf is vanda
mál ið er metið og með höndl að og 
þeir þættir sem hafa skapað van
damálið eru skoðaðir til hlítar. Til að 
ná árangri þarf oft að beita ýmsum 
ólíkum meðferðasniðum, en lögð 
verður áhersla á Manual Therapy 
aðferðir. Meðal þeirra þátta sem eru 
metnir er lík ams á stands skoð un þar 
sem far ið er yfir lík ams stöðu og lík
ams beit ingu, en auk þess er far ið 
yfir vinnu stell ing ar og vinnu um
hverf ið met ið heildrænt hjá þeim 
sem þess óska.  Rannsóknir styðja 
að bæði innri og ytri þætt ir vinnu
um hverf is geta skap að óæski legt 
álag á stoð kerfi lík am ans. 

- Því næst er að spyrja Gísla hvern-
ig bestur ár angur náist í meðhöndlun 
stoðkerfisvandmála?

Gísli seg ir að það skipta sköp

um að átta sig á því hvert sé und
ir liggj andi or sök vanda máls ins til 
að ár ang ur ná ist í með höndl un 
og beita þeim meðferðasniðum 
sem eru viðeigandi fyrir hvern og 
einn skjólstæðing. Auk þess segir 
Gísli að eft ir fylgni sé mik il væg til 
að ná langtímaár angri þar sem 
æfingaþáttur skiptir oft máli til að 
viðhalda bata og er einn þáttur heil
drænnar meðferð. 

- Hvaða stoð kerfi vanda mál eruð 
þið helst að með höndla?

,,Með al stoð kerf is ein kenna sem 
sjúkra þjálf ar ar hjá Klínik með höndla 
eru höfu verk ir, bak verk ir (ýmisko
nar), axl arklemm ur, tennis oln bogi, 
sina skeiða bólga, ýmis mjaðm ar og 
hné vanda mál, auk gigt arhjarta og 
tauga sjúk dóma.”

  
- Hversu miklu máli skipta æf ing ar 

sem með ferða þátt ur?
,,Rann sókn ir hafa sýnt fram á að 

þjálf un ar þátt ur skipt ir miklu máli til 
að ná ár angri í end ur hæf ingu eft ir 
áverka eða slys. Þjálf un ar þátt ur er 
eitt með ferða sniða fyr ir skjól stæð
inga með lang ver andi sjúk dóma 
eins og Park in son, MS, gigt ar sjúk
linga og hjartaog æða sjúk dóma. 
Auk þess hafa rann sókn ir síð ustu 
ára sýnt fram á að þjálf un ar þátt ur 
sé einn mik il væg asti hlekk ur inn til 
að ná ár angri hjá krónísk um verkja
sjúk ling um ásamt huglægri athyglis
meðferð sem gerir það að verkum 
að skjólstæðingar taka virk an þátt í 
með ferð inni.”

 - Hvaða æf ing ar eru mik il vægast-
ar fyr ir þá sem eru með stoð kerf is-
vanda mál?

Gísli segir að ekki sé til ein 
æfingameðferð sem hjálpi öllum 
og því þarf æfingameðferð að vera 
einstaklingsmiðuð sem þýðir að 
æfingarnar eru sniðnar að þörfum 
og eftir stoðkerfisvandamálum eins
taklingsins. Hann nefn ir dæmi um 
æf ing ar fyr ir baksjúklinga, en ný leg
ar rann sókn ir sýnt fram á að æf ing
ar fyrir djúpvöðvakerfið skili góð um 
ár angri fyr ir ákveð in hóp bak og 
mjaðm argrind ar sjúk linga. Þess ar 
æf ing ar geta einnig nýst öðr um hóp
um vel og eru með al ann ars hluti af 
end ur hæf ingu skjól stæð inga sem 
hafa lent í afta ná keyrslu. Hér er um 
að ræða grunnæf ing ar sem hjálpa 
flest um að ná grunn styrk og sterka
ra baki, sem hjálp ar þeim betur að 
takast á við hið dag lega líf. 

- Hvern ig eru djúp vöðva æf ing ar 
fram kvæmd ar?

,,Djúp vöðva æf ing arn ar þarf að 
fram kvæma á rétt an máta og und ir 
leið sögn sjúkra þjálf ara sem hef ur 
sérþekk ingu á æf ing un um,  helst 
þarf að fram kvæma æf ing arn
ar í ró legu um hverfi í byrj un þar 
sem æf ing arn ar krefjast ein beit ing
ar og ná kvæmni.  Sjúkra þjálf ar ar 
hjá Klínik kenna skjólstæðingum 
hvern ig á að bera sig að og fram
kvæma æf ing ar á rétt an máta til að 
ná ár angri.  Frekari upplýsingar er 
hægt að nálgast hjá starfsfólki Klínik 
Sjúkraþjálfunar eða á heimasíðunni 
klinik.is 

Heildrænstoðkerfismeðferð
skilarmestumlangtímaárangri

Gísli Sig urðs son í æf ing ar sal.

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
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RÉTTINGAR - SPRAUTUN
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ALMENNAR VIÐGERÐIR

CAR-O-LINER
RÉTTINGARBEKKUR

ÞRIGGJA STJÖRNU FYRIRTÆKI

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
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Orku veita Reykja vík ur hef ur á 
und an förn um árum lagt áherslu 
á að gera þau svæði sem hún 
hef ur um sjón með að gengi leg 
öll um sem hafa áhuga á úti vist 
og nátt úru skoð un. Einnig hef ur 
ver ið boð ið upp á skipu lagð ar 
fræðslu göng ur um þessi svæði 
þar sem sér fræð ing ar á ýms um 
svið um fara með fólki og fræða 
það um eitt og ann að sem tengj
ast þeim, nýt ingu þeirra og ekki 
síð ur sögu. 

Auð ur Björg Sig ur jóns dótt ir, 
verk efn is stjóri hjá OR seg ir þess
ar göngu ferð ir njóta mik illa vin
sælda og fleiri og fleiri taki nú þátt 
í þess ari úti vist.

Fjölbreyttfræðslaum
Elliðaárdal

”Við erum búin að vinna að 
þessu í nokk ur ár. Upp haf ið má 
rekja til þess að fengn ir voru jarð
fræð ing ar og einnig sagn fræð ing
ar til þess að taka að sér leið sögn 
um þessi svæði. Þetta þró að ist 
síð an á þann veg að boð ið er upp 
á fjölda fastra ferða yfir sum ar
mán uð ina. Þetta er búið að vera 
í nokk uð föst um skorð um síð ustu 
fjög ur til fimm árin.” Auð ur Björg 
seg ir að upp haf lega hafi áhersl
an ver ið lögð á ferð ir um El liða
ár dal inn sem er fast við byggð í 
Reykja vík og þá eink um Breið holt
ið, Ár bæ inn og aust ur hluta Kópa
vogs en einnig séu farn ar göngu
ferð ir um Heng ils svæð ið þar sem 
Orku veit an er með um fangs mikla 
starf semi. “Við höf um feng ið sér
fræð inga á hverju sviði til þess að 
fara með fólk inu. Í því sam bandi 
vil ég eink um nefna jarð fræð inga 
og sagn fræð inga til sög unn ar sem 

fjalla um jarð fræði og jarð sögu 
þess ara svæða og svo mann líf ið 
sem hef ur tengst þeim í gegn um 
tíð ina og teng ist í dag. Síð an hafa 
fleiri bæst í hóp þess ara fræði
manna, þar á með al garð yrkju
fræð ing ar og sér fræð ing ar á sviði 
orku mála. Við höf um einnig tengt 
raf magn ið við þetta. Til komu 
þess og sögu því í El liða ár daln
um er margs að minn ast af raf
orku sögu lands ins.” Auð ur Björg 
seg ir að ekki megi gleyma gróð
ur fari El liða ár dals ins eða veið inni 

þar sem lax veiðiá renni í gegn um 
dal inn. Nú í júní hafa ver ið farn
ar nokkr ar skoð un ar ferð ir þang
að og má nefna ferð með Stef áni 
Páls syni, sagn fræð ingi sem sagði 
sögu dals ins allt frá komu Ket il
bjarn ar gamla lands náms manns 
til okk ar daga. Guð ríð ur Helga
dótt ir, líf fræð ing ur hef ur einnig 
far ið með göngu fólk um dal inn 
og fjall að um fjöl breytt plöntu og 
gróð ur líf sem þar er að finna. Og 
einnig má nefna göngu ferð með 
Ólafi E. Jó hann essyni, veiði manni 
þar sem hann fjall ar um lax veið
ar í El liða án um fyrr og síð ar og 
seg ir frá einu og öðru sem teng ist 
veiði skap.

Rafstöðfrá1921og
heitavatnsborholur

Auð ur Björg seg ir El liða ár
dal inn búa bæði yfir fjöl breyttri 
nátt úru og einnig ýmsu því sem 
manns hönd in hafi gert úr nátt
úru auð lind um til hags bóta fyr ir 
borg ar búa í Reykja vík. Í því sam
bandi megi nefna gömlu raf stöð
ina sem byggð var 1921 og einnig 
átta bor hol ur frá því bor að var 
eft ir heitu vatni í daln um. Upp haf 
vatns veitu fyr ir Reyk vík ing a er 
einnig þar að finna því árið 1909 
var tek ið neyslu vatn til af nota fyr
ir Reyk vík inga á með an var ver ið 
að leggja leiðslu upp í Gvend ar

brunna. “Við erum búin að fara 
með fimm göng ur um El liða ár dal
inn í júní en þá er rétti tím inn til 
þess að skoða gróð ur og dýra
líf sem er fjöl breytt í daln um frá 
skor dýr um til fugla.”  

Stærstaháhitasvæði
landsins

Ann að við fangs efni Orku veit
unn ar af þess um toga eru göngu
ferð ir um Helgils svæð ið og 
Nesja velli þar sem um tals verð 
jarð orku öfl un fer nú fram. Í þeim 
ferð um er sagt frá jarð fræði Heng
ils ins og nær liggj andi svæða og 
einnig gróðri og sögu. Einnig er 
fjall að um hvern ig ork an er beisl
uð úr iðr um jarð ar og breytt í 
það form sem nýt ist til ým issa 
fram kvæmda í hinu dag lega lífi 
mann eskj unn ar. “Við hjá Orku
veit unni vilj um ein dreg ið stuð
la að því að sem flest ir komi og 
kynni sér starf semi OR en einnig 
það lands svæði sem hún bygg ir 
á, sögu þess, nátt úru far og nýt ing
ar mögu leika.” Heng ill inn er eitt 
stærsta há hita svæði lands ins aða 
allt að 100 fer kíló metr ar að flat
ar máli. Inn an við eins kíló met ra 
dýpi er að finna um og yfir 250° 
hita og um 300° á stór um hlut um 
svæð is ins. Fyrsta jarð varma orku
ver Orku veit unn ar er á Nesja völl
um og er af kasta geta virkj un ar
inn ar 120 MW í raf magni og um 
1640 lítr ar á sek. í heitu vatni. 
Stöðv ar hús Hell is heið ar virkj un ar 
er við Kol við ar hól. Auð ur Björg 
bend ir á að starf semi Orku veitu 
Reykja vík ur sé lýsandi dæmi um 
sjálf bæra orku nýt ingu Ís lend inga 
og OR sé í ákveðnu lyk il hlut verki 
þeg ar fjall að sé um lífs gæði í sátt 
við nátt úr una. “Ég hvet sem flesta 
til þess að koma og njóta þeirr
ar úti veru og fræðslu sem ver ið 
er að bjóða,” seg ir Auð ur Björg 
að lok um.

ÚtivistogfræðslaávegumOrkuveitunnar

Hér er Stef án Páls son, sagn fræð ing ur að fræða gesti í göngu för á veg um Orku veit unn ar.

Auð ur Björg Sig ur jóns dótt ir, 
verk efn is stjóri.

0000

Geng ið um hvera svæði í einni af göngu ferð um Orku veit unn ar.

Göngu fólk á leið um El liða ára dal.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Vesturbærinnhálfgertbannsvæðiendatöldumvið
þarbúamestuvillingaoghrekkjusvínKópavogs!

Andr és Pét urs son er fædd
ur 11. ágúst 1961, lög gilt ur 
Kópa vogs búi. Kópa vog ur var 
ið andi bæj ar fé lag þeg ar hann 
flutti í Reyni hvamm 3 ásamt 
for eldr um sín um, Pétri Andr és
syni skó kaup manni og Þór unni 
Þor gríms dótt ur hús móð ur, og 
fimm systk in um. Þetta var um 
vor ið 1965 og Andr és þá því 
tæp lega fjög urra ára gam all. 
Hann kunni straxt vel við sig 
í bæn um og hef ur hald ið sig 
að mestu í Kópa vogi fyr ir utan 
utan þau átta ár sem hann bjó 
er lend is og tvö ár á Ak ur eyri.

,,Hvamm arn ir voru að byggj ast 
upp á þess um árum. Eins og oft 
er í ný byggð um hverf um þá var 
þar mý grút ur af krökk um og því 
næg ir leik fé lag ar. Við strák arn ir 
vor um dug leg ir að nýta okk ur 
Hlíð ar garð inn til knatt spyrnu iðk
un ar og tókst okk ur yf ir leitt að 
sparka upp hverja ein ustu gras
flöt þar á vor in. Ekki voru all ir 
ná grann arn ir hrifn ir af þess ari 
iðju okk ar strák anna og stund um 
kom Her mann garð yrkju stjóri 
Kópa vogs bæj ar á stað inn til að 
reka okk ur í burtu. Þá bið um við 
ró leg ir í skóg in um þar til hann 
var far inn burt og tók um upp 
fyrri iðju að sparka bolta langt 
fram á kvöld.

Kópa vogs læk ur inn hafði líka 
mik ið að drátt ar afl fyr ir okk ur 
strák ana. Þrátt fyr ir við ur nefn
ið ,,Skíta læk ur inn” þá víl uð um 
við krakk arn ir ekki fyr ir okk ur 
að veiða síli í lækn um eða vaða 
upp að hnjám við lít inn fögn uð 
for eldra okk ar. Einnig var mjög 
spenn andi að hjóla inn í sand
gryf ur, sem voru þar sem nú er 
stór hýsi Máln ing ar, en þar voru 
stór ir poll ar sem hægt var að 
sigla á heima gerð um flek um.

Mér er það minn is stætt þeg
ar Kópa vog inn sjálf an lagði 
einn vet ur inn. Þetta hef ur lík
leg ast ver ið vet ur inn 1966 eða 
1967.  Við krakk arn ir vor um á 
jaka hlaupi á poll in um þrátt fyr
ir blátt bann for eldra okk ar við 
þeim hættu leik. Eins og við mátti 
bú ast þá datt ég út í en náði að 
klóra mig upp á jak ann aft ur 
renn blaut ur. Það var því frek ar 
skömmustu leg ur dreng ur sem 
kom  heim til sín og ekki þýddi 
að ljúga sig út úr þess ari stöðu. 
En það fór þó bet ur hjá mér en 

Sigga Jóns saxa fón leik ara fé laga 
mín um sem flaut með ein um jak
an um út á Kópa vog inn og þurfi 
að kalla til lög regl una og fór hún 
á gúmmi bát að ná í dreng inn. 
Sigga fannst ekki leið in legt að 
segja þessa sögu og var hann 
mik il hetja í aug um okk ar hinna 
drengj anna eft ir þess ar svað il
far ir.”

Fótboltamörk
úr,,lánaðu”timbriog
,,bísuðum”netum

,,Óbyggt svæði, þar sem nú 
standa hús in við Hlíð ar veg 17 
og Hraun tungu 26 og 28, var 
eitt að al leik svæði krakk anna í 
hverf inu. Þar voru runn ar og lim
gerði sem voru góð ir stað ir fyr ir 
leiki eins og ,,Fall in spýt an” og 
felu leik. En mik ill knatt spyrnu á

hugi var í hverf inu og þar voru 
í far ar broddi eldri strák ar úr 
Hrauntung unni. Þar voru fremst
ir með al jafn ingja Ólaf ur Björns
son og Guð mund ur Ás geirs son 
sem síð ar spil uðu með meist
ara flokki Breiða bliks. Eitt vor ið 
rudd um við neðsta hluta svæð is
ins og smíð uð um ,,al vöru” knatt
spyrnu mörk með timbri sem við 
feng um ,,lán að” úr ný bygg ing um 
við Voga tungu og bísuð um net
um úr neta gerð í vest ur bæn um. Í 
hverf inu voru marg ir skraut leg ir 
karakt er ar eins og Jói á hjól inu 
og bróð ir hans Toggi. 

Kópa vogs skól inn var hverf
is skól inn og því lá leið in 
þang að. Að vísu fór um við 
mörg í tíma kennslu á Mel
tröð ina. Þar réð Þur íð ur með 
heklu nál ina ríkj um.”

JónaMöllerbesti
kennarinn

,,Það var mín gæfa í Kópa
vogs skóla að fljót lega tók Jóna 
Möll er, ung ur og fersk ur kenn ari, 
við bekkn um sem ég var í. Af öll
um þeim kenn ur un um sem ég 
hef haft um æv ina þá held ég að 
Jóna sé sá besti. Hún hafði alla 
þá kosti sem góð ur kenn ari á að 
hafa; hún var skemmti leg, ákveð
in, víð sýn og þótti vænt um 
nem end ur sína. Bekk ur inn hef ur 
hald ið hóp inn að mestu leyti all
ar göt ur síð an og kom ið sam an á 
flest um tíma mót um. Síð ast var 
það þeg ar 30 ár voru síð an við 
kláruð um barna skól ann.

Vest ur bær inn var hins veg ar 
hálf gert bann svæði enda vor um 
við Aust ur bæ ing ar sann færð ir 
um að þar byggju mestu vill ing
arn ir og hrekkju svín Kópa vogs. 
Reynd ar var eitt hvað til í þeim 
orðrómi því eitt seinn er ég var 
einn á leið úr skóla sundi þá tóku 
nokkr ir Vest ur bæ ing ar sig til og 
lúskr uðu að eins á mér. Það eina 
sem ég hafði unn ið til saka var 
að vera Aust ur bæ ing ur! Ég hlaut 
hins veg ar ekki var an leg an skaða 
af þess um bar smíð um og hef ég 
fyr ir löngu fyr ir gef ið öll um Vestu
bæ ing um þetta upp á tæki.

Ung menna fé lag ið Breiða blik 
hef ur ver ið snar þátt ur í lífi mínu 
í rúm lega 40 ár. Ég byrj aði að 
æfa knatt spyrnu 12 ára gam all á 
Vall ar gerð is velli und ir vök ul um 
aug um Valdi mars Valdi mar son ar 
vall ar varð ar. Valdi mar eða Valdi 
gamli eins og hann var alltaf kall
að ur var vak inn og sof inn yfir 
vel ferð okk ar strák anna. Hann 
var hrjúf ur á yf ir borð inu en gull 
af manni und ir niðri. ,, Valdi, áttu 
bolta?, var klass ísk setn ing hjá 
okk ur strák un um og alltaf gat 

Valdi redd að bolta. Einnig spil aði 
ég hand bolta með Blik un um í 
yngri flokk um og einn vet ur æfði 
ég og spil aði blak með fé lag inu.

,,Týndakynslóðin”
íBlikunum

Fyrsti þjálf ar inn minn í knatt
spyrnu var Guð mund ur Þórð
ar son lög mað ur en hann var 
þá ein að al stjarn an í meist ara
flokki Breiða bliks. Guð mund ur 
var (og er!) mik ill íþrótta mað ur 
og var fyrsti Blik inn til að vera 
val inn í lands lið Ís lands í knatt
spyrnu. Við strák arn ir lit um því 
mjög upp til Guð mund ar enda 
var hann skemmti leg ur fé lagi og 
snjall þjálf ari. Guð mund ur var 
einnig mik ill húmoristi og var 
því margt brall að í gamla daga. 
Við strák arn ir tók um einu sinni 
upp á því að stela nær bux um 
Guð mund ar nokkra daga í röð. 
Við vor um eink um spennt ir að 
heyra hvaða við brögð Guð mund
ur fengi hjá konu sinni, Mar gréti 
Lindu Þór is dótt ur kenn ara, þeg
ar hann kæmi nær buxna laus 
heim. En Guð mund ur sá við 
okk ur öll um og kom alltaf með 
aukanær bux ur á æf ingu. Við gáf
umst því upp á þess um hrekk og 
skil uð um nær bux un um aft ur.

Á þess um árum voru fyrstu 
,,súper” yngri flokk ar Breiða bliks 
að koma upp. Árið 1974 vann 
fé lag ið það ein staka af rek að 
verða Ís lands meist ari í 3.,4, og 
5. flokki karla og hef ur ekk ert lið 
unn ið það eft ir. Ég missti reynd
ar af því sumri því þá var ég í 
sveit. En sum ar ið eft ir þá urð um 
við Ís lands meist ar ar í 3. og 4. 
flokki. Marg ir af þess um strák um 
náðu langt í knatt spyrn unni og 
þar má eink um nefna strák ana úr 
1962 ár gang in um eins og Sig urð 
Grét ars son, Sig ur jón Krist jáns
son, Trausta Ómars son og Helga 
Bents son. Sum ir hafa reynd ar 
kall að þessa ár ganga ,,Týndu 
kyn slóð ina” því hlut falls lega 
nýtt ust þeir ekki sér stak lega vel 
í koma Blik un um í fremstu röð.

Í Kópa vogi hef ég átt heima 
meiri hluta ævi minn ar og eign
ast þar mína bestu vini. Nú bý 
ég í Lækja smár an um, skammt 
frá æsku stöðv um mín um ásamt 
konu minni Krist ínu Bryn dísi 
Guð munds dótt ur við skipta fræð
ingi og börn um okk ar tveim ur, 
Örnu Krist ínu 15 ára og Pétri 11 
ára. Hérna líð ur okk ur vel og á 
ég ekki von á því að við hreyf um 
okk ur héð an fyrr en eft ir ein hver 
20 ár þeg ar við flytj um ef til vill 
til ell ismell anna í Gull smár an
um. Það má því segja að líf ið fari 
í hring. Mað ur end ar þar sem 
mað ur byrj aði!”

12 ára bekk ur Kópa vogs skóla, krakk ar fædd ir 1961 og út skrif að ir 1974. Efri röð f.v. Óli Kr. Jóns son 
yf ir kenn ari, Ey þór Eð varðs son, Ósk ar Jóns son, Guð mund ur Ólafs son, Hauk ur Hlíð berg Hauks son, Ari 
Þórð ar son, Sig urð ur Jóns son, Bene dikt Þór Guð munds son, Andr és Pét urs son, Jó hann H. Jó hanns son, 
Magn ús Helgi Björg vins son, Við ar Gylfa son og Magn ús Bær ing ur Krist ins son skóla stjóri.
Mið röðf.v. : Jóna Möll er kenn ari, Ing unn Niel sen, Ingi björg Ingva dótt ir, Ásta Jóna Guð jóns dótt ir, Anna 
Rós Bergs dótt ir, Þur íð ur Bene dikts dótt ir, Guð björg Stein ars dótt ir, Björg Stein ars dótt ir, Anna Mar ía 
Arn ar dótt ir og Agn es Hrafns dótt ir. 
Fremsta röð f.v. Frið björg Arn þórs dótt ir, Fann ey B. Ell erts dótt ir, Rúna Geirs dótt ir, Hild ur Guð finns dótt
ir, Guð rún Guð munds dótt ir, El ísa bet  Arn ar dótt ir og Sig ur borg Gunn ars dótt ir.

Andr és Pét urs son.

Ung ir og stolt ir Blik ar að taka við við ur kenn ingu KSÍ úr hendi Ell erts B. Schram og Hall dórs Jóns son
ar fyr ir knatts þraut ir í leik hléi á lands leik Ís lands og AÞýska lands árið 1978. Á mynd ina má með al 
ann ars sjá f.h.: Andr és Pét urs son, Björn Þór Eg ils son, Árna Dan Ein ars son, Jó hann Grét ars son, ?, Ósk ar 
Frið björns son, Sig urð Grét ars son, Stef án, Guð mund Agn ar, Þor stein Hilm ars son, Helga Bents son, Ólaf 
Hjálm ars son og Björn Hjálm ars son.
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Sum ar há tíð var hald in í Linda
hverf inu fyr ir skömmu, en þar 
komu sam an nem end ur leik skól
anna Dals og Núps og nem end ur 
Lind ar skóla. 

Leik tæki voru á svæð inu, m.a. 
hoppukast al ar, slökkvi lið ið var á 
svæð inu, Skóla hljóm sveit Kópa vogs 
hélt uppi flott um takti með skemmti
legri tón list, mark menn meist ara
flokka Hauka og FH, þeir Daði og 
Guð leif ur, sem báð ir áttu börn á 
svæð inu stóðu í mark inu en krakk
arn ir reyndu sitt besta til að skora 
hjá þeim, og tókst það mörg um. Svo 
voru auð vit að grill að ar pyls ur.

Leik skóla börn in komu sam an á 
úti vist ar svæði Núps, sungu fyr ir 
við stadda og fylgd ust svo með leik
hópn um Lottu sýna leik rit ið ,,Hans 
klaufa” sem svo sann ar lega skemmti 
börn un um.

Hans klaufi, hoppukast al ar, 
grill og fleira á sum ar há tíð 
í Linda hverfi

Glæsi leg ir og vel heppn að ir 
styrkt ar tón leik ar vegna Em ils 
Ágústs Þór is son ar fóru fram í 
Saln um í Kópa vogi 10 júní sl. 
Emil Ágúst Þór is son er þriggja 
ára gam all dreng ur sem greind
ist með bráða hvít blæði í jan ú ar 
á þessu ári. Frá því hef ur hann 
ver ið í erf iðri með ferð sem hef
ur reynt mik ið á hann og alla 
hans fjöl skyldu.

Til að létta und ir með fjöl skyld
unni stóðu nokkr ir vin ir for eldra 
Em ils, þeirra Eddu Við ars dótt ur 
og Þór is Úlf ars son ar, fyr ir styrkt
ar tón leik um í Saln um. Fram komu 
á tón leik un um; Skóla kór Kárs
ness, Ís lands meist ar ar frá Dans
skóla Sig urð ar Há kon ar, Buff, Ellen 
Krist jáns dótt ir, Guð rún Gunn ars
dótt ir, Haf dís Huld, Jón Jóns son, 
Stein arr Logi, Red Barnett, Dead 
Sea Apple og Gildr an. Tón leik arn
ir tók ust hreint út sagt frá bær lega 
og stemn ing in var ein stak lega 
góð. For eldr ar Em ils og fjöl skylda 
hans vilja koma á fram færi hjart
ans þakk læti til allra þeirra sem 
að stóðu að þess um stór glæsi legu 
styrkt ar tón leik um og gáfu alla 
sína vinnu og ótak mark að an tíma 
til að létta und ir með fjöl skyld
unni. Einnig þakka þau Kópa vogs

bæ og starfs fólki Sal ar ins fyr ir 
sína vel vild og að hafa gert tón
leik ana að veru leika. “Þeim fjöl
mörgu lista mönn um sem komu 
fram og gáfu alla sína vinnu verð
ur seint full þakk að, einnig vilja 
þau þakka þeim sem sáu sér fært 
um að koma á tón leik ana og öll
um þeim sem hafa gef ið fram lag 
til styrkt ar Em ils,” seg ir í frétt frá 
for eldr un um. “Stuðn ing ur ykk ar 
er ómet an leg ur.” Að lok um má 
geta þess að að stand end ur Em ils 
hafa stofn að styrkt ar reikn ing fyr ir 
hann og fjöl skyld una. 

Reikn ings núm er ið er 54614
402000 og kt. 2705072390.

Glæsi leg ir 
styrkt artón leik ar

EmilÁgústáþriggjaáraafmælis
daginn.

EllenKristjánsdóttirvarámeðalþeirrasemkomuframástyrktartón
leikunum.

Börninsyngjafyrirviðstadda.

Hans klaufi, Froskur, Katla og
HeklaogÖskubuska.
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GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Lið Breiða bliks í Pepsideild 
karla er í 2. sæti deild ar inn ar 
eft ir 6 um ferð ir með 11 stig, 2 
stig um á eft ir topp lið inu Kefla
vík. Jöfn Breiða bliki að stig um 
en með lak ari marka mun eru lið 
Fram, Vals og ÍBV. Breiða blik lék 
gegn Grinda vík á Kópa vogs velli 
sl. mánu dag og mæt ir Fylki á 
Ár bæj ar velli sunnu dag inn 20. 
júní.

Lið HK í 1. deild karla er í 6. 
sæti eft ir 6 um ferð ir með 8 stig en 
Breið holtslið in eru að gera það 
gott í deild inni, Leikn ir í efsta sæti 
með 15 stig og ÍRing ar þar skam
mt und an með 13 stig. HK leik ur 
næst 19. júní gegn Fjarð ar byggð á 
Kópa vogs velli.

Breiða blik er í 2. sæti í Pepsi
deild kvenna með 11 stig eft ir 6 
um ferð ir, en Val ur er í efsta sæti 
með 14 stig. Lið ið lék í gær, 15. 
júní, við FH á Kópa vogs velli.

HK/Vík ing ur í 1. deild kvenna 
er í 2. sæti í Ariðli með 6 stig en 

Kefla vík leið ir riðil inn með 9 stig. 
Lið ið lék 13. júní sl. gegn Völs

ungi á heima velli og leik ur 16. júní 
gegn Þrótti á heima velli.

Tenn is og leikja skóli TFK og 
Tenn is hall ar inn ar í Kópa vogi 
verð ur starf rækt ur í sum ar fyr ir 
börn á aldr in um 5 – 13 ára. 

Fyrsta nám skeið ið er haf ið en 
næsta nám skeið hefst 28. júní 
og stend ur til 16. júlí. Síð an taka 
við nám skeið sem hefj ast 19. júlí 
og 3. ágúst. Mark mið nám skeið
anna er að kenna und ir stöðu at
riði tennis í þrótt ar inn ar í bland 

við skemmti lega bolta, hlaupa 
og tennis leiki. Ým is legt ann að 
er til gam ans gert, s.s. barna er
ó bikk með skemmti legri tón list, 
rat leik ur, tarz an leik ur og fleira. 
Í lok hvers nám skeiðs er hald in 
grill veisla.

Á hverju nám skeiði er lögð 
áhersla á að auka hreyfi þroska 
barn anna og upp eld is lega hollt 
um hverfi. Um sjón með nám skeið
un um hafa Andri Jóns son íþrótta
stjórn un ar fræð ing ur og lands liðs
mað ur í tenn is ásamt lands liðs
kon un um Rebekku Pét urs dótt ur 
og Söndru Dís Krist jáns dótt ur. 
Skrán ing er í Tenn is höll inni við 
Dal smára.

Tenn is- og leikja skóli 
starf rækt ur í sum ar

BörnánámskeiðihjáTFK.

Breiða blik ná lægt því að fara 
upp um deild í sund inu

Bik ar keppn in í sundi fór fram í Kefla vík um 
síð ustu helgi. Breiða blik tók þátt í keppn inni í 2. 
deild og var ná lægt því að kom ast upp, en það 
tókst ekki að þessu sinni. 

Það var Blið Ægis sem sigr aði nokk uð ör ugg lega 
í kvenna flokki og Fjöln ir sigr aði í karla flokki. Blið 
Ægis end aði með 11.515 stig en Fjöln ir með 9.907 
stig. Sam kvæmt regl um bik ar keppn inn ar eru það 
sex stiga hæstu lið úr 1. og 2. deild sam an lagt sem 
taka sæti í 1. deild. Nokk uð ljóst var að ekki yrði 
breyt ing í 1. deild kvenna en sig ur lið 2. deild ar karla, 
Fjöln ir, sótti hart að Sund fé lag inu Óðni frá Ak ur eyri 
sem hafn aði í 6. sæti 1. deild ar. Fór svo að lok um að 
153 stig um mun aði á lið un um, Fjöln is mönn um í vil, 
og flytj ast þeir því upp um deild á kostn að Óð ins.

Keppni um næstu sæti var hins veg ar tals vert 
harð ari en að lok um var það Breiða blik sem náði 2. 
sæt inu hjá kon um og sund deild Ár manns varð í 3. 
sæti. Til að kom ast upp um deild þarf við kom andi 
fé lag að ná fleiri stig um en neðsta lið ið í 1. deild.

Loka staða 2. deild ar:
Kon ur:
1. ÆgirB 11.515 stig
2. Breiða blik 9.371 stig
3. Ár mann 9.290 stig
4. Fjöln ir 9.132 stig

5. Vestri 7.828 stig

Karl ar:
1. Fjöln ir 9.907 stig
2. ÆgirB 8.270 stig
3. Breiða blik 7.720 stig
4. Vestri 7.440 stig
5. Ár mann 3.852 stig

Staða Kópa vogslið anna 
í fót bolt an um væn leg

Sundfólk út Breiðabliki stóð sig vel í bikarkeppn
innisemframfóríKeflavík.

100% HÁGÆÐA MYSUPRÓTEIN

ÚTI VIST

FráleikBreiðabliksgegnAftureldinguíPepsideildkvennasemlauk
meðjafntefli.

Sex út nefnd ir Silf ur blik ar 
og fimm Gull blik ar

Að al fund ur Breiða bliks var hald inn fyr ir 
skömmu. Orri Hlöðvers son, for mað ur rakti skýrs
lu stjórn ar og gerði þar m.a. grein fyr ir um ræð um 
við bæj ar yf ir völd um mann virk in á Breiða bliks
svæð inu og sköp uð ust nokkr ar um ræð ur um það. 

Stjórn fé lags ins var end ur kjör in að stærst um 
hluta, en Sess elja Jóns dótt ir gaf ekki kost á sér 
áfram og í henn ar stað var Hann es Strange kos inn 
vara for mað ur og þá kom Ragn heið ur Hall dórs dótt
ir inn í stjórn ina. For mað ur þakk aði Sess elju fyr ir 
gott sam starf og það sama gerði hún og skor aði á 
stjórn ina að vinna að bættri að stöðu fyr ir lyft ing ar í 
Breiða bliki.

Á fund in um voru nokkr ir ein stak ling ar heiðrað ir 
og verð laun að ir:

• Pét ur Hrafn Sig urðs son fékk Fé lags mála bik ar inn
• Knatt spyrnu deild in fékk Deild ar bik ar inn
• Ólaf ur H. Krist jáns son fékk Þjálf ara bik ar inn
• Meist ara flokk ur karla í knatt spyrnu fékk af reks

bik ar inn.
Sig rún Gunn ars dótt ir, Bára Gunn ars dótt ir, Geir 

Sverr is son, Pét ur Ómar Ágústs son, Gísli Jón Árna
son og Sig urð ur Ingi Hauks son voru út nefnd Silf ur

blik ar og Alda Sveins dótt ir, Andr és Pét urs son, Þor
steinn Hilm ars son, Arn dís Björns dótt ir og Jó hann es 
Svein björns son út nefnd Gull blik ar.

Heiðranir. Sesselja Jónsdóttir, Arndís Björnsdóttir
GullblikiogOrriHlöðverssonformaðurBreiðabliks.



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 börn í 1.– 6. bekk á Kópavogsvelli. 
Allir fá verðlaunapening. Skrúðganga frá Kópavogsvelli að Digraneskirkju 
að loknu hlaupi.

11.00–12.00  Fjölskyldusamvera í Digraneskirkju.
Prestar: séra Magnús Björnsson og séra Sigurður Arnarson. 
Verðlaunaafhending fyrir 17. júní hlaup. Skólakór Kársness syngur undir 
stjórn Þórunnar Björnsdóttur. Atriði á vegum Skapandi sumarstarfa. 
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: Hallgrímur Ólafsson leikari.

Hátíðardagskrá:
Skólahljómsveit Kópavogs spilar undir stjórn Össurar Geirssonar.
Bæjarstjóri Guðrún Pálsdóttir flytur ávarp.
Fjallkonan Unnur Hólmfríður Brjánsdóttir flytur ljóð.
Nýstúdent Alex Ingi Espersen flytur ræðu.

Á Sviðinu:
Pollapönk
Jógvan
Solla stirða og Íþróttaálfurinn
Hafdís Huld
Sigurvegarar söngkeppni ÍTK og SAMFÉS
Hera Björk

Á Rútstúni:
Götuleikhús Kópavogs flytur barnaleikþátt.
Skapandi sumarhópar standa fyrir fjölbreyttum uppákomum.
Sirkusatriði, leiktæki, hoppukastalar, veltibíll og andlitsmálun.
Töframaðurinn John leikur lausum hala á Rútstúni.
Íþróttafélögin verða með söluskála á Rútstúni og vöfflusölu í Sundlaug 
Kópavogs. Handverksmarkaður á vegum nokkurra bæjarbúa.

Á Vallargerðisvelli:
Hjálparsveit Skáta í Kópavogi verður með þrautabraut, hávaðasegg, 
klifurvegg og tækjasýningu.

15.00–17.00  Hátíðarkaffi í félagsmiðstöðinni Gjábakka.
Gissur Páll Gissurarson tenórsöngvari.
Tónlistarhópar frá skapandi sumarstörfum.

Útitónleikar á Rútstúni frá kl. 20.00–22.30
Sleepy Joe
Genera
Yoda Remote
Dikta
Todmobile
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