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Komið var saman til fundar um myndum nýs meirihluta í Kópavogi strax daginn eftir kjördag. Fundar
menn söfnuðust saman í blíðviðrinu fyrir utan bæjarskrifstofurnar áður en sest var að fundarborði.

Fjórflokkameirihluti myndaður
í bæjarstjórn Kópavogs
Úrslit bæjarstjórnarkosning
anna í Kópavogi urðu þau að
Frams ókna r f lokku ri nn hlaut
einn bæjarfulltrúa, Sjálfstæðis
flokkurinn fjóra, Samfylkingin
Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
þrjá,
Vinstri græn einn, Næst
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!
besti flokkurinn einn og Listi
Kópavogsbúa einn. Alls 14.704
MJÓD
D • H Æat
Ðk
Avæði
SMÁR
A 4 er 68,8%
greiddu
sem
kjörs ókn, auði r seðla r vor u
- Hrafn Andrés
915 og ógildir 55. Kjörsókn var
68,8%. Nær 7% kjósenda skil
bæjarbókavörður
uðu auðu sem sýnir mikið van
traust á þá framboðlista og það
- bls. 4
fólk sem skipaði þá, sem í boði
voru. Nýrri bæjarstjórn er því
nokkur vandi á höndum.
- Bernskuminningar
Frams ókna rf lokku ri nn fékk
991
kvæði eða 7,22% atkvæða,
Andrésar Péturssonar Sjálfat
stæðisflokkurinn fékk 4.142
atk væði eða 30,16% atk væða,
- bls. 12
Frjálsl yndi flokku ri nn fékk 99

9,76% atkvæða, Næst besti flokk
uri nn fékk 1.901 atk væði eða
13,84% atkvæða og Listi Kópa
vogsb úa fékk 1.407 atk væði

eða 10,24% atk væða. Í núv er
andi meirih lutas ams tarfi verð
ur Guðr ún Pálsd ótti r, fyrrv er
andi fjármálastjóri og sviðsstjóri
menntas viðs Kópav ogsb æja r
bæjarstjóri, Guðríður Arnardótt
ir form aðu r bæja rr áðs, Ólafu r
Þór Gunna rsson forseti bæja r
stjórnar fyrri tvö árin og Hjálmar
Hjálmarsson seinni tvö árin.
Í bæja rs tjórna rk osni ngu nu m
2006 fékk Framsóknarflokksins
1.789 atkvæði eða 12% og 1 mann
kjöri nn; Sjálfs tæði sf lokku ri nn
hlaut 6.610 atk væði eða 44.5%
og 5 menn kjörna; Samfylkingin
hlaut 4.646 atkvæði eða 31.1% og
4 menn kjörna; Vinstri hreyfing
in - grænt framboð hlaut 1.546
atk væði eða 10.3% og 1 mann
kjörinn. Meirihlutasamstarf hélt
áfram með Frams ókna rf lokki
og Sjálfs tæði sf lokki. Alls voru
greidd 14.930 atk væði sem er
77.2% kjörsókn en auð og ógild
atkvæði reyndust 339 talsins.

& BÍLAAPÓTEK

Guðr ún Pálsd ótti r, verðandi
bæjarstjóri Kópavogs.

atk væði eða 0,72% atk væða,
Samfylkingin fékk 3.853 atkvæði
eða 28,05% atk væða, Vinstri
græn fengu 1.341 atk væði eða

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
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Söguleg
kosningaúrslit

rslit bæjarstjórnarkosninganna í Kópavogi voru sögu
leg að því leyti að þar lauk 20 ára meirihlutasamstarfi
Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem hefur
verið mikill uppgangstími í Kópavogi, bæjarfélagið stækkað
alveg gríðarlega, íbúarfjöldinn kominn yfir 30.000 manns, og
þar hefur verið meiri uppgangur en í nokkru öðru sveitarfé
lagi á Íslandi. En efnahagshrunið sem m.a. orsakaðist af græðgi
og vanþekkingu misvitra forystumanna bankanna stöðvaði
einnig uppganginn í Kópavogi, bæjarfélagið varð að kaupa til
baka úthlutaðar byggingalóðir í tugavís sem varð því fjárhags
lega erfitt. Önnur mál urðu meirihlutanum líka erfið, eins og
t.d. færsla hesthúsahverfisins. Það er því kannski bara hag
kvæmt að breyta nú um meirihluta í bæjarstjórn, við tekur
meirihluti fjögurra flokka, Samfylkingar, Vinstri grænna, Næst
besta flokksins og Kópavogslistans, þar sem Guðríður Arn
ardóttir Samfylkingu verður formaður bæjarráðs, Ólafur Þór
Gunnarsson Vinstri grænum forseti bæjarstjórnar fyrrri tvö
árin en Hjálmar Hjálmarsson Næst besta flokknum seinni tvö
árin. Það að sameina sjónarmið fjögurra framboða getur verið
strembið en það var mjög skynsamleg ákvörðun í þessu fjór
flokkasamstarfi að ráða bæjarstjóra sem gjörþekkir fjármál
bæjarins, en Guðrún Pálsdóttir er nýr bæjarstjóri Kópavogs.
Hún hefur starfað sem sviðsstjóri menningarsviðs bæjarins
og verið fjármálastjóri til 20 ára en hún er jafnframt fyrsti bæj
arstjórinn í tvo áratugi sem ekki kemur úr röðum bæjarfull
trúa. Henni er óskað velfarnaðar í starfi af Kópavogsblaðinu
sem og þeim bæjarfulltrúum sem kosnir voru 29. maí, en 4
af 11 þeirra eru nýir í starfi, þau Hildur Dungal Sjálfstæðis
flokki, Pétur Ólafsson Samfylkingu, Hjálmar Hjálmarsson Næst
besta flokknum og Rannveig Ásgeirsdóttir Kópavogslistanum.
					

Geir A. Guðsteinsson

Góðir skólar eru for
gangsmál samfélagsins

Stjórn Heimilis og skóla – lands
samtaka foreldra hvetur sveitar
stjórnarmenn til að standa vörð
um uppeldis- og menntunarskil
yrði barna og ungmenna. Góðir
skólar eru meðal forgangsmála
samfélagsins. Brýnt er að hafa
það í huga að það getu r ver
ið afdrifaríkt fyrir vöxt og þróun
menntunar barna og ungmenna
ef þrengt er að skólum landsins.
Í aðdraganda kosninga og undir
búnings að nýju skólaári á næst
unni leggu r stjórn Heimi li s og
skóla áherslu á að sveitarstjórn
armenn ígrundi allar ákvarðanir
vandlega með hliðsjón af þeim
afleiðingum sem þær geta haft til
lengri tíma litið. Mikilvægt er að
hlúa að velferð og menntun ungu
kynslóðarinnar og tryggja að gæði
skólastarfsins verði ekki skert.

Skólastofa seld og
endurbætur á gólfi
íþróttahúss

Bæjarráð hefur samþykkt að
taka tilb oði Hjallas tefnu nna r í
gamla skólastofu við Digranes
skóla. Framkvæmda- og tækni
sviði var falið að ganga frá samn
ingi um sölu á stofunni. Einnig
samþ ykkti bæjar áð að fara í
endurbætur á gólfi íþróttahúss
ins í Digranesi samkvæmt bréfi
sviðss tjóra framk væmda- og
tæknisviðs og íþróttafulltrúa sam
kvæmt greinargerð og yfirferð til
boða vegna endurnýjunar á gólfi
íþróttahússins Digraness. Lagt er
til að tekið verði hagstæðasta til
boðinu frá Á. Óskarssyn að upp
hæð 14.159.919 krónur.

Umferðarmál í
Lindahverfi  

Bæjarráði barst erindi frá skóla
stjóra Lindaskóla með ábendingu
varða ndi merki ngu og lýsi ngu
við gatnamót Hlíðardalsvegar og
Galtalindar. Bæjarráð samþykkti
að lýsi ngi n verði bætt. Einnig
barst erindi frá íbúum í Laugalind
þar sem óskað er eftir hraðahindr
un við gangbraut á Hlíðardalsveg
inum við Laugalind/Laxalind. Bæj
arráð samþykkti einnig það erindi
svo væntanlega sjá íbúar sem aka
um þessa götur framkvæmdir í
þessa átt innan tíðar.

Ósamræmi í gjald
skrám íþróttafélaga

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Íþrótta- og tóms tundar áð
Kópavogs hefur óskað eftir því
að íþróttafélög í Kópavogi skili
til ráðsins sundurliðuðu uppgjöri
vegna barna- og unglingastarfs
deildanna fyrir fyrri helming árs
2010 (6 mán. uppgjöri) og áætl
un til loka ársins. Lögð voru fram
gögn á fundi ÍTK þar sem borin
eru saman verðskrár og æfinga
gjöld nokku rra íþróttaf él aga á
höfuðborgarsvæðinu. Töluverðs
ósamr æmi s gæti r í verðs krám
íþróttafélaga bæjarins milli sam
bærilegra greina. ÍTK felur íþrótta
fulltrúa að leita nánari skýringa
og greina í hverju sá munur liggur.
ÍTK barst frá bæjarráði erindi þar
sem óskað var eftir umsögn vegna
styrkbeiðni frá skíðadeild Breiða
bliks. Í ljósi sérstakra aðstæðna
leggur ráðið til við bæjarráð að
komið verði til móts við skíða
deild Breiðab liks vegna ferða
kostnaðar á veturinn 2009-2010.

Ráðið leggur til að styrkur verði
200 þúsund krónur. ÍTK hvetur
einnig til þess að rannsóknar- og
undirbúningsvinnu vegna upp
setningar snjóframleiðslukerfis í
Bláfjöllum verði hraðað.

Verksamningur um
ræstingar  

Leiks kólan efnd hefu r vísa ð
verks amni ngi um ræsti nga r til
skoðunar hjá bæjarlögfræðingi
og afgreiðslu hans til nýrrar leik
skólan efnda r. Leiks kólan efnd
fagnar því að í tengslum við inn
leiðingu á gæðakerfi bæjarins hafi
verktakasamningur þessi komið
til umfjöllunar nefndarinnar og
hvetur nýja nefnd til að skoða
ræstingar í leikskólum í stærra
samhengi. Leikskólanefnd fagn
ar hugmyndum um útikennslu
svæði og hvetur til þess að tillög
ur umhverfisráðs þar að lútandi
verði samþykktar.

Sýning á verkum
Ragnars Axelssonar
í Gerðarsafni

Á fundi Lista- og menningar
ráðs Kópavos kom fram að hald
in verður sýning í Gerðarsafni
á árinu 2001 á verkum Barböru
Árnason í tilefni af hundrað ára
fæði nga rafm æli henna r. Einnig
verður sýning í safninu á verk
um RAX, Ragnars Axelssonar ljós
myndara, sem útnefndur var heið
urslistamaður bæjarins 2010. Á
fundinum var farið yfir starfsemi
Bókasafns Kópavogs verkefnin
sem eru á dagskrá á næstunni.
Hrafn Harðarson bæjarbókavörð
ur sagði frá bóka- og listaverka
gjöfum sem safninu hafa borist
og munu berast á næstunni. Von
er á gjöf til safnsins frá Einari og
Hrefnu Beckmann börnum Wil
helms Beckmann, en fyrirhugað
er að bókasafninu berist verk eftir
Wilhelm.

Aðsókn að Molanum
hefur stóraukist

Miki l aukni ng hefu r orði ð
í komu fólks síðustu misserin í
ungmennahúsið Molann. Á fundi
Lista- og menningarráðs kom fram
að lögð hefur verið mikil áhersla á
vinnu með ungu og atvinnulausu
fólki sem stundar ekki skóla. Vel

hefur verið tekið í það verkefni.
Einnig hefur verið lögð áhersla á
að bjóða upp á aðstöðu fyrir unga
foreldra. Skapandi sumarstörf
fyrir ungt fólk í Kópavogi verða 43
talsins í sumar. Þess utan er húsið
opið fyrir alla hópa ungs fólks.

Stórgóð blúshátíð í
Kópavogi

Góð þátttaka var á árlegri Jazzog blúshátíð Kópavogs sem fram
fór dagana 3. til 6. júní. Bassa
leikarinn, söngvarinn, tónskáldið
og myndlistarmaðurinn Jóhann
G. Jóhannsson spilaði þar stórt
hlutverk en hann hélt blústón
leika í Salnum, föstudagskvöldið
4. júní. Jóhann fór yfir blúsferil
sinn og staldraði við gömlu góðu
Cream-lögin ásamt því að skjóta
inn nokkrum af sínum vinsælu
lögum á borð við: „Don‘t try to
fool me.“ Tvennir tónleikar fóru
fram í Salnum og á laugardag öttu
ungi r blúsa ra r kappi við eldri
og reyndari blússkrímsli í góða
veðrinu fyrir framan Molann, ung
mennahús Kópavogs. Hátíðinni
lauk á sunnudag með djassmessu
í Lindakirkju.

Steyptur skilveggur
við Kópavogsbakka 2

Guðjón Ingólfsson, Kópavogs
bakka 2 sótti um leyfi til að bæta
við steyptum skilveggjum á lóðar
mörkum að Kópavogsbakka 2 og
var það samþykkt af byggingafull
trúa með fyrirvara um samþykki
bæjarstjórnar.

Aukin aðkoma íbúa
að skipulagsmálum á
Kársnesinu

Í aðd raga nda kosni nga nna
sögðust allir flokkar sem buðu
fram vilja aukna aðkomu íbúa að
skipulagsmálum. Stjórn íbúasam
takanna Betri byggðar á Kársnesi
sendu fyrirspurnir til allra stjórn
málaflokkanna og fengu svör til
baka, að Frams ókna rf lokknu m
undanskildum. Af svörunum að
dæma munu verða verul ega r
breytingar til batnaðar á aðkomu
íbúa að skipulagsbreytingum á
næsta kjörtímabili. Allir flokkar
vilja tryggja aukna aðkomu íbúa,
en með ólíkum hætti þó.

EINFALDLEGA FALLEG HÚÐ

NÝTT!

BÆTT UVA -VÖRN

VINNUR GEGN
HRUKKUMYNDUN

SÉRÐU HVAÐ ÉG ER GÖMUL?

ÉG HEF ENGAR HRUKKUR
TIL AÐ SANNA ÞAÐ
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.
www.NIVEA.com
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Bókasafni Kópavogs afhent glæsileg
kínversk bókagjöf
- rætt við Hrafn Andrés Harðarson bæjarbókavörð
Kínverska sendiráðið í Reykja
vík færði nýlega Bókasafni Kópa
vogs veglega bókagjöf. Af því
tilefni var bókasafnið heimsótt
og leitað frekari frétta hjá bæjar
bókaverðinum, Hrafni Andrési
Harðarsyni.
,,Bókas afni Kópav ogs hafa
borist margar góðar bækur um
Kína og einnig geisladiskar með
tónl ist og margm iðlu na re fni
ýmiskonar,” segir Hrafn. ,,Þetta
er bókagjöf frá kínverska sendi
ráðinu. Bækurnar hafa nú ver
ið skráða r í Gegni og eru því
aðgengilegar allsstaðar að af land
inu og eru hafðar til útláns fyrir
gesti og gangandi í safninu. Sett
hefur verið upp kynning á þessari
veglegu bókagjöf á 2. hæð safns
ins. Sendifulltrúi Kína, Madame
Lei Yunxía, afhenti gjöfina nýlega.
Þarna eru bækur um listir, bók
menntir, sögu, íþróttir, trúmál,
land og þjóð og margt margt
fleira. Bækurnar eru á ensku og
því aðgengilegar flestum Íslend
ingum. Lýsir þessi bókagjöf vel
vild starfsfólks í sendiráði Kína í

garð Kópavogs og þakklæti fyrir
það sem gert hefur verið hér i bæ
til kynningar á þessu mikla landi
og fólkinu sem þar býr. Madame
Lei er nú að yfirgefa landið og
notaði því tækifærið til að kveðja
og þakka fyrir góð kynni af landi
og þjóð.”
- Það er heilmikið í gangi hér
þessa dagana eins og sjá má þegar
gengið er um safnið?
Já, það má með sanni segja. Á
fyrstu hæð safnsins stendur nú
yfir myndl ista rs ýni ng Ernu S.
Hartmannsdóttur, sem sýnir þar
olíumálverk. Erna hefur verið að
mála meira og minna síðan 1987.
Hún sótti nám í Myndlista- og
handíðaskólanum í módelteiknun
og hefur sótt margháttuð nám
skeið í ýmsum greinum myndlist
ar. Hún hefur tekið þátt í samsýn
ingum og haldið einkasýningar en
sýning Ernu mun standa út júní
mánuð.”

Verðlaunahafar úr
Sumarlestri
Eins og undanfarin ár býður
Bókasafn Kópavogs 6-12 ára börn
um í Kópavogi á sumarnámskeið
ið Sumarlestur. Námskeiðið hófst
3. júní sl. og stendur til 18. ágúst
nk. ,,Börni n skrá sig til leiks í
fyrsta sinn sem þau koma og fá þá
bækling þar sem þau geta skráð
hvað þau lesa. Síðan taka þau
bækur að láni, lesa þær og skila
aftur á safnið. Þá er stimplað með
sérstökum stimpli við lesnar bæk
ur. Einnig fá börnin happamiða
fyrir hverja lesna bók. Þau fylla
miðana út og setja í pott í barna
deildinni. Að loknum Sumarlestri,
hinn 18. ágúst, verður dregið úr
pottinum í Aðalsafni í Hamraborg
og nokkrir heppnir þátttakendur
hljóta vinning. En allir sem koma
fá líka glaðning.
Tilgangurinn með sumarlestrin
um er sá að börnin viðhaldi þeir
ri lestrarleikni sem þau tileinka
sér í skólanum að vetrinum. Þau
læra líka að nýta sér Bókasafnið
til gagns og ánægju og námskeið
ið er þátttakendum algjörlega að
kostnaðarlausu.”
Hrafn segir að börn geti, rétt
eins og aðrir fengið lánþegakort
á Bókasafninu. Barnakortin eru
ókeypis, en þau sem ekki hafa
náð 12 ára aldri þurfa að hafa
ábyrgðarmann. Þau verði því að
framvísa skriflegu leyfi ef þau eru

Svanhvít Sverrisdóttir
viðskiptastjóri Ármúla

Sendifulltrúi Kína á Íslandi, Madame Lei Yunxía, afhendir Hrafni
Andrési Harðarsyni, bæjarbókaverði, bókagjöfina.

ekki í fylgd forráðamanns. Lán
þegakortið þarf svo að hafa með
í hvert skipti sem gögn eru tekin
að láni á safninu.
,,Börnin eru hvött til að nýta
sér þjónu stu Bókas afnsi ns og
biðja um aðstoð ef með þarf. Í
barnadeild liggja frammi bóka
listar í bæklingaformi um ýmis

efni, svo og listar fyrir ákveðna
aldursflokka.

Veggspjaldasýning um
líf og starf Sigfúsar
Halldórssonar
,,Á 2. hæð heldur áfram sýn
ing Kristins H. Benediktssonar
um Sigfús Halldórsson í máli og
myndum og hefur hann víða leit
að fanga. Er þetta yfirgripsmik
il sýning á myndum, greinum og
viðtölum við listamanninn gegn
um tíðina og gefur góða mynd af
fjölbreyttu og fjörugu lífshlaupi
hans. Einnig vil ég vekja athygli á
umfangsmikilli sýningu í Tónlist
arsafni Íslands um Fúsa.”

Við skriftir í Lettlandi

Hrafn Andrés Harðarson les ljóð í
Ventspils House í maí 2010.

- Hrafn Andrés bæjarbókavörður
er nú kominn til starfa á ný eftir
dvöl i Alþjóða-Ventspilshúsi fyrir
þýðendur og rithöfunda, í Ventspils,
Lettl andi. Hvert var eri ndi þitt
þangað og hvað varstu að gera
þar?
,,Aðallega var ég við þýðingarog ritstörf auk þess sem ég kynnti
mér nokkuð bókasöfn og menn
ingarstarfsemi. Mikil framför hef
ur orðið í þeim málum í Lettlandi
síðan ég fór þangað fyrst í maí

1993. Efnt var 27. maí sl. til sér
stakrar upplestrar- og kynning
ardagskrár um mig og skrif mín í
Norræna húsinu í Riga, sem heit
ir Nord ic Council of Minis ters
Information Centre, en nánar má
fræðast um það á vefnum http://
www.norden.lv. Þar sat ég á spjalli
við Juris Kronbergs, þekkt skáld
og þýðanda en hann er Letti, sem
ólst upp í Svíþjóð. Hann vinnur
að þýðingum og útgáfu bóka milli
þjóðtungnanna tveggja. Var þarna
þétt seti nn bekku r áhugaf ólks
um bókmenntir – og um Ísland
og spunnust fjörugar umræður
um hvort tveggja. Einnig hélt ég
fyrirlestur í Háskóladeildinni í
Ventspils um Ísland og íslensk
ar bókmenntir fyrir nemendur í
Business Management.”
Fyrr í vetur var viðtal við Hrafn
Andrés í lettneska sjónvarpinu
um ástandið á Íslandi, hrun og
bókmenntir. Allmörg ljóð Hrafns
André sa r hafa veri ð þýdd og
birst á prenti í lettneskum blöð
um og ritum. Hann hefur gefið út
tvær bækur með þýðingum sín
um á ljóðum lettneskra skálda,
fyrst ,,Hafið brennur” með ljóðum
hinnar kunnu skáldkonu Vizma
Belsevica og síðar ,,Vængstýfð
ir draumar”, með ljóðum 11 lett
neskra skálda og fáeinum sýnis
hornum af Dænum, frægum þjóð
vísum þeirra Letta.

Í Ventspils 2010
Hér forðum tíð var frá því sagt
í skipafréttum útvarpsins
að foss eða fell væri statt
á leið frá eða til
Gdna, Gdnsk eða Ventspils
á leiðinni til
eða frá Hamborg, Rotterdam
eða Haag?
Ekki vissi ég þá
það sem ég veit í dag
um Ventspils
og væntingar fólksins þá
til okkar.
Venta er fljót sem rennur til
sjávar og á bökkum þess stendur
kastali, sem heitir pils á lettnesku;
Ventspils er því kastalinn (borgin)
við fljótið Ventu og þarna sigldu
víkingar forðum tíð inn til Evr
ópu til þess að gera strandhögg,
líkt og frægt var með Egil Skalla
grímsson og kappa hans. Lettar
eru þó ekkert að erfa það við okk
ur núna!

Yfir 70% viðskiptavina okkar mæla
með MP banka við ættingja sína
og vini.* Það eru ánægjuleg meðmæli.
*skv. þjónustukönnun MP banka febrúar 2010

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

Netgreiðsluþjónusta
Gjaldeyrisreikningar
Sparnaðarreikningar
Yfirdráttur

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

Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18, www.smaralind.is / 528 8000
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AF HÁLSINUM
Hollvinasamtök Tónlistarsafns
Íslands á Hálsatorgi stofnuð:

Dýrmætir munir og
gögn hafa borist safninu

Sýning á verkum og munum Sigfúsar Halldórssonar tónskálds standa
nú yfir í Tónlistarsafni Íslands.

Gagnv irk uppl ýsi ngam iðlu n
milli almennings og stofnunar
eins og Tónlistarsafns Íslands er
mikilvæg. Áhugahópur um safn
ið hefur því stofnað hollvina
samtök sem stutt gæti við starf
semi þess og tilveru. Mikilvægt
er að hollvinir segi frá safninu,
t.d. í þeim tilgangi að fólk leiti til
safnsins eftir upplýsingum eða
komi þangað gögnum sem hugs
anlega eru merkileg hvað varðar
tónlistarsöguna, fyrr og nú. Því
hafa nú verið stofnuð Hollvina
samtök Tónlistarsafns Íslands,
en einn forsvarsmanna þeirra er
Hreinn Valdimarsson.
Tónl ista rs afn Ísl ands opn
aði 9. maí 2009 og hefur á einu
ári sannað sig svo um munar og
fjórar sýningar hafa þegar ver
ið haldnar. Dýrmætir munir og
gögn hafa borist frá velunnurum
og fólki sem trúir á gildi safns
ins. Aðf öng þessi verða flokk
uð og gerð aðgengileg eftir því
sem aðstæður leyfa. Fjölda fyr
irspurna til safnsins frá tónlist
arfólki og almenningi hefur ver
ið sinnt. Stórir og umfangsmiklir

gagnagrunnar hafa verið þróað
ir til utanumhalds og miðlunar
menningarverðmæta þjóðarinnar
í tónlist, sögu og þjóðfræði. Loks
má nefna sögulegan fróðleik af
ýmsu tagi sem safnið vill koma á
framfæri, sem og önnur verkefni
sem safnið vinnur að.
Í janú a r 2011 verðu r opnu ð
stór sýning um Sveinbjörn Svein
björnss on tóns káld og höfu nd
þjóðsöngsins. Í maí 2011 er svo
stefnt að tveggja daga alþjóðlegri
ráðstefnu í Salnum, Music and
Nature, með þátttöku tónvísinda
manna frá Evrópu, Ameríku og
Ástralíu, auk Íslands.
Sýning safnsins, ,,Fúsi á ýmsa
vegu,” sem opnuð var á Kópa
vogsdögum í maí, hefur fengið
frábærar viðtökur. Í sumar verð
ur sýni ngi n sérs takl ega kynnt
eldri borgurum og í haust skóla
fólki. Áhugahópur tengdur safn
inu vinnur að vandaðri heildar
útgáfu á tónlist Sigfúsar á nótum
og er útg áfud agu r áætla ðu r 7.
september nk., en þá hefði Sigfús
orðið 90 ára.

borgarblod.is

Hver? Hvar? Hvenær?
Um myndina sem nú birtist er sáralítið vitað,
er þó líklega frá níunda áratug síðustu aldar.
Á veggnum á bak við stendur m.a. Stærðfræði
spjöld, sögugerð, reynslusögur ef það leiðir ein
hvern í einhvern sannleika um það sem þarna
fer fram og hverjir eru á myndinni og af hvaða
tilefni. Engar upplýsingar hafa borist um mynd
ina sem birtist í síðasta blaði en hún var augljós
lega tekin í íþróttasal af einhverju skemmtilegu
tilefni. Hvert var tilefnið, hvenær er myndin tek
in og hverjir eru á myndinni?
Allar upplýsingar eru vel þegnar, vinsamlega
komið þeim sem þið búið yfir á framfæri við
Hrafn Sveinbjarnarson héraðsskjalavörð á Hér
aðsskjalasafni Kópavogs að Hamraborg 1. Líta
má við hjá Hrafni á skrifstofunni, hringja í hann í
síma 544-4710 eða senda honum tölvupóst á net
fangið hrafns@kopavogur.is

H`ZbbjkZ\^ )) b! @eVkd\^
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,,Skr‡ti› a› sjá svona langt Börnin í Kjarrinu
en ég sakna trjáa og blóma” útskrifuð með
- segir Lisa Lutzen skiptinemi í Kópavogi
Árlega dvelja hérlendis erlend
ir skiptinemar, mestur fjöldinn á
vegum AFS en einnig á vegum
anna rra samt aka, s.s. Rótarý
hreyfingarinnar eru á hennar
vegu m eru tveir skiptinemar,
Rafael Azevedo Borges frá Bras
ilíu sem dvelur hjá fjölskyldu
í Háagerði í Reykjavík og Lisa
Lutzen frá Flensburg í Þýska
landi sem dvelur hjá fjölskyldu
Karls Skírnissonar í Víðihvammi
í Kópavogi.
,,Það hefur verið ákaflega lær
dómsríkt að dvelja á Íslandi en ég
hafði úr fjórum löndum að velja,
en ákvað að koma hingað þótt

Börnin í Kjarrinu sem voru útskrifuð, f.h.: Garðar Sölvi Kjartansson,
Guðrún Katrín Gunnarsdóttir, Helen Ösp Hákonardóttir, Hlynur Freyr
Karlsson, Júlían Ingi Friðgeirsson og Styrmir Georgsson

Lisa á tröppunum í Víðihvammi 3.

Á Umd æmi sþ ingi Rótarýh reyf
ingarinnar nýverið.

Heilræðavísunum

ég hefði aldrei séð landið. Hér
er fallegt og víða svo hreint og
skrýtið að sjá svona langt en ég
sakna svolítið trjáa og blóma,”
segir Lisa Lutzen. Hún hóf nám í
haust í Menntaskólanum í Kópa
vogi en sagðist fyrstu vikurnar
ekki hafa skilið neitt en svo fór
það skyndliega að koma enda var
fjölskyldan hennar dugleg að tala
bara íslensku við hana og kennar
arnir mjög hjálplegir.

,,Sundlaugarnar hér eru alveg
æðislegar, ég fer oft í sund. Ég hef
heimsótt Hornafjörð og séð þessa
stórkostlegu jökla og Jökulsárlón,
og svo hef ég komið á Flúðir og til
Akureyrar. Ég fer aftur heim 23.
júní og ég mun örugglega sakna
minna íslensku vina og fjölskyld
unnar minnar í Kópavogi,” segir
skiptineminn Lisa Lutzen.

Leiks kólab örn eru víða að
útskrifast þessar vikurnar. Við
tekur sumarfrí og jafnvel ferða
lög með foreldrunum en síðan
tekur alvaran við í lok ágúst
mánaðar þegar börnin byrja í
grunnskóla.
Leiks kóli nn Kjarri ð í Kópa
vogi er einkaleikskóli. Hann var
stofnaður árið 2001 en vorið 2008
keypti Kópavogsbær bæði hús
næði ð og rekstu ri nn og bauð
reksturinn út. Skólinn er því áfram
í einkarekstri. Leikskólinn starfar
á grundvelli laga um leikskóla frá
júní 2008 og aðalnámskrá leik
skóla sem tók gildi 1999. Leik
skólinn byggir á sömu hugmynda
fræði og áður, en því til viðbótar

er tónlistarnám í boði fyrir 3-5
ára börnin og sérstaklega verður
unnið með 5 ára börnin að undir
búningi fyrir grunnskólann. Í boði
er lestrarnám fyrir þau og einnig
kennd enska og franska. Kjarrið
er tveggja deilda leikskóli fyrir 2-5
ára börn en alls geta dvalist 52
börn í leikskólanum.
Nýl ega voru 6 börn úts krif
uð frá Kjarrinu að viðstöddum
foreldrum og systkinum. Börn
in fengu blómvönd frá foreldra
fél agi nu sem einnig kom með
veitingar, myndskreytta útgáfu
af Heilræðavísum Hallgríms Pét
urssonar og möppu með ýmsu
sem þau hafa verið að föndra við
í leikskólanum.
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,,Mjög sáttur við
tímabil mitt í
bæjarstjórn”
- segir Gunnsteinn Sigurðsson,
sem nú hverfur úr bæjarstjórn
Gunns teinn Sigu rðss on bæj
arf ullt rúi Sjálfs tæði sf lokksi ns
og bæjarstjóri síðasta ár, er einn
þeirra sem nú hverfur úr bæjar
stjórn Kópavogs. Hann gaf ekki
kost á sér í prófkjöri flokksins og
segist mjög sáttur við þá ákvörð
un.
Hann tók fyrst þátt í prófkjöri
hausti ð 1993 og gekk um leið
í Sjálfs tæði sf lokki nn, en hann
hafði ekki komið nálægt neinum
stjórnmálum fram að þeim tíma.
Þar náði hann 9. sætinu og í fram
haldi nu varð hann nefnda rf or
maður í ÍTK. Hann hafði þá kynnst
nefndarstörfum með því að sitja í
skólanefnd fyrir kennara, og eins
hafði hann fengið hvattningu frá
Ríkharði Björgvinssyni, þáverandi
bæjarfulltrúa og oddvita Sjálfstæð
ism anna í Kópav ogi. Aftu r tók
hann í prófkjöri fyrir kosningarn
ar 1998 og lenti þá í 6. sæti og sat
þá meira og minna bæjarstjórnar
fundi þar sem Gunnar I. Birgisson
var þá orðinn þingmaður.
,,Ég verð aða lm aðu r í bæja r
stjórn árið 2002 og skipaði þá 3.
sæti lista Sjálfs tæði sm anna og
2006 var ég í 2. sæti. Ég er sátt
ur við að hætta nú, það var mín
ákvörðu n að hætta en ég er
búinn að kynnast flestum sviðum
í rekstri bæjarfélagsins og sitja í
fjölmörgum nefndum og stjórnum
og nú síðasta árið sem bæjarstjóri
hef ég kynnst þessu enn nánar, og
það hefur að mörgu leiti verið gríð
arlega skemmtilegt þrátt fyrir að
þetta hafi verið erfiður tími vegna
efnahagsástandsins og eins vegna
stöðunnar í Sjálfstæðisflokknum,
það hefur reynt töluvert á. Ég skil
því mjög sáttur við þetta tímabil
mitt síðustu 12 ár og það er komið
að öðrum að taka við.”
- Þú tekur við starfi bæjarstjóra á
erfiðum tímum. Hefur starfið verið
svipað og þú gerðir ráð fyrir?
,,Ég er ánægðastur með að það
tókst að skapa ákveðna ró þenn
an umbrotatíma og það hafa ekki
verið mjög háværar deilur í bæj

Gunnsteinn Sigurðsson.

arstjórn eða bæjarráði, oft tekist
að stilla saman strengi allra bæj
arfulltrúa, og það hefur auðvitað
hjálpað. En fjármálin hafa auð
vitað verið ákaflega tímafrek en
þetta tímabil hefur að mörgu leiti
verið skemmtilegra en ég bjóst
við. Bæjarskrifstofurnar eru góð
ur vinnustaður með mörgu hæfu
fólki sem er að skila góðu verki, og
það skapar góðan anda hér. Þegar
ég hætti nú tek ég aftur við starfi
skólastjóra Lindaskóla sem ég fékk
ársleyfi frá.”
- Er eitthvað eftirminnanlegra en
annað frá þessu 12 ára tímabili?
,,Skipul agsm ál í Lundi koma
fyrst upp í huga minn, en þá var ég
formaður skipulagsnefndar og mér
fannst takast vel að fá það skipu
lag samþykkt sem íbúar voru sátt
ir við, en það var mikil andstaða
við þær tillögur sem fyrst komu
fram. Einnig vil ég nefna skipulag
á Vatnsendasvæðinu og það hef
ur verið gefandi að kynnast öllum
þeim sem hafa komið að þessum
málum.
Ég við koma á framfæri þakk
læti til bæjarbúa fyrir samtarfið
þenna n tíma sem og til starfs
manna Kópavogsbæjar og vil óska
nýkjörnum bæjarfulltrúum góðs
gengis í störfum á erfiðum tímum,”
segir Gunnsteinn Sigurðsson.
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,,Borgaraleg skylda að taka þátt
í einhverju í sínu sveitarfélagi”
- segir Flosi Eiríksson sem hverfur úr bæjarstjórn
Kópavogs eftir 12 ára setu
Flosi Eiríksson fráfarandi bæj
arfulltrúi hefur verið pólitískur
frá unga aldri. Hann segir for
eldra sína hafa verið pólitíska í
þeirri merkingu að allir ættu að
fylgjast með í þjóðfélaginu og
taka þátt í umræðum eftir þörf
um. En aldrei hafi verið rætt á
hans heimili hvað foreldra hans
kysu.
,,Ég gekk í Alþýðubandalagið
1987 og tók þátt í kjöri formanns
flokksins sem var milli Ólafs Ragn
ars Grímssonar og Sigríðar Stef
ánsdóttur bæjarfulltrúa á Akur
eyri. Ég hef meira og minna verið
virkur síðan. Ég ef aldrei á minni
ævi kosið í sveitarstjórnarkosn
ingum öðru vísi en að vera á fram
boðslista en ég fékk kosningarétt
fyrir kosningar 1990 og var þá á
listanum og hefur verið þar til nú.
Ég var framkvæmdastjóri Alþýðu
bandalagsins 1990 til 1992 en var
kosinn varamaður í bæjarstjórn
Kópavogs 1994, var efstur á Kópa
vogslistanum 1998, en það var
sams tarf Alþ ýðub andal agsi ns,
Alþýðuflokksins, Kvennalistans
og Óháðra sem fékk 4 bæjarfull
trúa og um 36% atkvæða. Í bæj
arráði sat ég samfleytt til 2006
en þegar Samfylkingin bauð fram
2002 var ég í efsta sætinu en síð
an í 4. sæti 2006 og þá vann Sam
fylkingin einn mann en ég taldi að
þá þyrfti ákveðna endurnýjun og
þá kom Guðríður Arnardóttir að
málum. Ég hef því verið kjörinn til
setu í bæjarstjórn fyrir þrjá lista,
G, K og S. En ég hef aldrei ætlað
mér að verða ellidauður í starfi
bæjarfulltrúa og sagði í gríni þeg
ar ég var að byrja að ég ætlaði að
hætta fyrir fertugt, og ég varð fer
tugur í fyrra, svo ég syndgaði ekki
mikið upp á það.”
- Er eftirsjá í því að vera ekki
lengur í bæjarstjórn Kópavogs?
,,Ég er ekki alveg búinn að venj
ast því, en enginn eftirsjá. Það
helgast af tvennu. Ég ætlaði aldrei

Yfir 900 krakkar í
Vinnuskóla Kópavogs

Flosi Eiríksson.

að gera þetta að mínu lifibrauði
og hef ætíð sinnt því með öðru
starfi, fyrst sem smiður og síð
an sem viðskiptafræðingur hjá
KPMG, en ég hef alltaf litið þan
nig á að ég væri að gera mína
borga ral egu skyldu, að maðu r
eigi að taka þátt í einhverju í sínu
sveitarfélagi. Ég geri ekki mikinn
mun á því hvort fólk er í forystu
í íþróttafélagi, kennarafélaginu,
foreldrasamtökum, Rauða-kross
inum eða í bæjarstjórn. Ég hef
verið aðalmaður í bæjarstjórn í 12
ár og varamaður í 4 ár og í nefnd
arstörfum hjá sveitarfélaginu 4 ár
þar á undan svo ég lít á að ég hafi
sinnt skyldum mínum vel og geti
gengið nokkuð sáttur frá borði. En
ég er ekki hættur í pólitík, það að
vera í bæjarstjórn var tímabundið
verkefni, en ég held áfram að vera
virkur félagi í Samfylkingunni. Ég
er að sinna verkefni í nefnd fyrir
sveitastjórnar- og samgönguráðu
neytið um Jöfnunarsjóðinn sem
verður skilað nú og hins vegar
verkefni sem snýst um samein
ingu sveitarfélaga, en því verkefni
á að skila í haust.”

Skipulagsmálin tóku
mikinn tíma
Það er Flosa hugstætt þegar

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

Mikið úrval
afskorinna blóma.
Falleg íslensk
gjafavara.
Samúðarskreyting

ýmislegt skemmtilegt. Þetta eru
krakkar fæddir 1994 til 1996, þ.e.
14 til 16 ára, og eru alls 940 krakk
ar nú í Vinnuskóla Kópavogs.

Bænakort - Kr. 350.-

Margar tegundir
af handgerðum
kortum og
kertaskreytingum.
Bænakerti

Frí
heimsending
eftir kl. 19
virka daga og
allar helgar.

- dræm þátttaka í leikjanámskeiði
9 – 12 ára barna

Leikjanámskeið á vegum Kópa
vogsbæjar fyrir 6 – 9 ára börn
fara nú fram við Lindaskóla og
er fullbókað í fyrstu námskeiðin
en alls geta um 40 börn verið á
hverju námskeiði. Námskeiðin
eru 5 talsins, standa frá kl. 09.00
– 16.00 og það síðasta hefst 9.
júlí nk.
Dræmari þátttaka er í leikja
námskeiðum fyrir 9 – 12 ára börn
sem verða frá 14. júní til 16. júlí,
og því enn hægt að skrá sig á þau.
Þrír smíðavellir eru starfræktir,
við Digranesskóla, Kársnesskóla
og Vatnsendaskóla.
Vinnuskólinn er hafinn á fullu
og má sjá krakkana víðs vegar um
bæinn við að fegra hann og laga
það sem miður hefur farið yfir
veturinn, og svo einnig að skapa

hann lítur til baka að þegar Kópa
vogslistinn bauð fram 1998 var
það eitt af meginmálunum að leik
skólinn ætti að vera gjaldfrír. Það
þótti fáránleg hugmynd á þeim
tíma en nú er það komið meira og
minna hjá öllum sveitarfélögum.
En skipulagsmál hafa á þessum
árum tekið mikinn tíma hjá Flosa
en sjái megi á stöðunni nú að
kannski hefði átt að fara hægar.
,,Þegar ég var varamaður í bæj
arstjórn var ég svo heppinn að
sitja með félögum eins og Valþóri
Hlöðverssyni og Guðmundi Odds
syni og ég starfaði einnig mikið
með Sigurði heitnum Geirdal, og
við urðum ágætir félagar. Svo er
eftirminninlegt að funda og eiga
samskipti við Gunnar Birgisson,
en gegnum tíðina höfum við oft
tekist harkalega á en jafnframt
átt gott samstarf um mál sem til
framfara horfðu, og það sem hann
sagði hélt. Hann var ekki erfiður í
samskiptum, frekar að hann hafi
verið mjög fastur fyrir, en ég vona
að ég hafi líka verið fastur fyrir
þegar mér fannst þess þörf.”
Flosa líst mjög vel á þann meiri
hluta sem er að taka við í bæjar
stjórn og málefnaskráin lofi góðu.
Gott væri að komast upp úr þess
um harða meiri- og minnihluta í
bæjarstjórnum og ekki eðilegt að
flokkar sem fá t.d. 51% atkvæða
ráði öllu en þeir sem fá 49%
atkvæða sitji meira og minna hjá.
En stærstur hlutur mála í bæjar
stjórn hefur verið samþykktur
samhljóða.
Flosi Eiríksson segist þakklátur
fyrir að hafa kynnst öllum þeim
bæjarfulltrúum sem voru sam
tíma honum í bæjarstjórn og öllu
því úrvalsfólki sem starfi á skrif
stofum sveitarfélagsins.
Nú gefist kannski meiri tími til
að sinna fjölskyldunni og vera
meira heima og það sé margt sem
honum langi nú til að gera, en tím
inn leiði í ljós hvað það verði.

Kransar og blómaskreytingar

HAGSTÆTT VERÐ

Blóm er List
Sími 564 1199
Núpalind 1 - 201 Kóp.
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Digranesskóli og Hjallaskóli sameinast:

Verður
Álfhólsskóli
Neme ndu r Digran ess kóla
og Hjallas kóla komu sama n
í íþróttahúsinu í Digranesi að
morgni 8. júní sl. þar sem sungn
ir voru skólasöngvar gömlu skól
anna og síðan nýr skólasöngur
Álfhólsskóla.
Gunnsteinn Sigurðsson bæjar
stjóri tilkynnti formlega um nafn á
skólann en efnt var til samkeppni
um það og bar þetta nafn af í til
lögugerðinni, fékk flest atkvæði.
sannkölluð þjóðhátíðarstemning
þegar nýr skóli Álfhólsskóli var
formlega stofnaður. Íþróttaálfur
inn kom sá og sigraði en síðan
var mynduð vinakeðja og gengið
á milli skólanna í nýjum treyjum
merktum skólanum.
Þau yngri gengu til Hjallaskóla
og til baka í Digranesskóla þar
sem hádegisverður var snæddur
en þau eldri fóru í Digranesskóla
og síðan í Hjallaskóla, en eldri
bekkir nýja Álfhólsskóla munu
stunda þar nám næsta vetur.

Börnin fylgdust áhugasöm með dagskránni.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

Þinn eigin
þjónusturáðgjafi
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
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Heildræn stoðkerfismeðferð
skilar mestum langtímaárangri
TJÓNASKOÐUN
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Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Röng líka msb eiti ng og rang
ar vinnustellingar geta farið illa
með líka mann og skapa ð stoð
kerfisvandamál. Það er til mikils
að vinna að venja sig á að beita
sér rétt við vinnu og dagleg störf
en það er ekki síður mikilvægt
að leita sér aðstoðar hjá réttum
fagaðilum ef stoðkerfisvandamál
koma upp.
Sjúkraþjálfunin Klínik í Bæjarlind
14 – 16 í Kópavogi býður sjúkraþjálf
araþjónustu þar sem unnið er eft
ir viðurkenndum Manual Therapy
aðferðum þar sem leitast er við að
hjálpa líkamanum að ná fyrri bata
og betri heilsu. Sjúkraþjálfarar sem
starfa hjá Klínik hafa áralanga reyns
lu í meðferð stoðkerfisvandamála.
Gísli Sigurðsson er sérfræðingur í
stoðkerfissjúkraþjálfun og starfandi
eigandi Klínik Sjúkraþjálfunar og á
stofunni með honum starfar Einar
Harðarson sjúkraþjálfari.
Nýlega stækkaði Klínik Sjúkra
þjálfu n við sig húsn æði fyri r
heilsuræktina þar sem hægt er að
framkvæma æfingar í vel búnum
æfingasal. Æfingasalurinn hentar
bæði þeim sem eru með stoðkerf
isvandamál og þeim sem vilja gera
stoðkerfisæfingar undir handleiðslu
sjúkraþ jálfa ra. Nýlega hóf störf
Þórey Gísladóttir einkaþjálfari og
mun hún bjóða upp á þjónustu fyrir
bæði einstaklinga og hópa.
Gísli segir að lögð sé áhersla á
greiningu og meðhöndlun stoðkerf
iseinkenna þar sem skjólstæðingum
býðst heildræn stoðkerfismeðferð.
Að sögn Gísla þýðir heildræn stoð
kerfismeðferð að stoðkerfisvanda
málið er metið og meðhöndlað 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 líkamsástandsskoðun þar
sem farið er yfir líkamsstöðu og lík
amsbeitingu, en auk þess er farið
yfir vinnustellingar og vinnuum
hverfið metið heildrænt hjá þeim
sem þess óska. Rannsóknir styðja
að bæði innri og ytri þættir vinnu
umhverfis geta skapað óæskilegt
álag á stoðkerfi líkamans.
- Því næst er að spyrja Gísla hvern
ig bestur árangur náist í meðhöndlun
stoðkerfisvandmála?
Gísli segir að það skipta sköp

Gísli Sigurðsson í æfingarsal.

um að átta sig á því hvert sé und
irliggjandi orsök vandamálsins til
að ára ngu r nái st í meðh öndlu n
og beita þeim meðferðasniðum
sem eru viðeigandi fyrir hvern og
einn skjólstæðing. Auk þess segir
Gísli að eftirfylgni sé mikilvæg til
að ná langtímaára ngri þar sem
æfingaþáttur skiptir oft máli til að
viðhalda bata og er einn þáttur heil
drænnar meðferð.
- Hvaða stoðkerfivandamál eruð
þið helst að meðhöndla?
,,Meðal stoðkerfiseinkenna sem
sjúkraþjálfarar hjá Klínik meðhöndla
eru höfuverkir, bakverkir (ýmisko
nar), axlarklemmur, tennisolnbogi,
sinaskeiðabólga, ýmis mjaðmar- og
hnévandamál, auk gigtar-hjarta- og
taugasjúkdóma.”
- Hversu miklu máli skipta æfingar
sem meðferðaþáttur?
,,Rannsóknir hafa sýnt fram á að
þjálfunarþáttur skiptir miklu máli til
að ná árangri í endurhæfingu eftir
áverka eða slys. Þjálfunarþáttur er
eitt meðferðasniða fyrir skjólstæð
inga með langv era ndi sjúkd óma
eins og Parkinson, MS, gigtarsjúk
linga og hjarta-og æðasjúkdóma.
Auk þess hafa rannsóknir síðustu
ára sýnt fram á að þjálfunarþáttur
sé einn mikilvægasti hlekkurinn til
að ná árangri hjá krónískum verkja
sjúklingum ásamt huglægri athyglis
meðferð sem gerir það að verkum
að skjólstæðingar taka virkan þátt í
meðferðinni.”

- Hvaða æfingar eru mikilvægast
ar fyrir þá sem eru með stoðkerfis
vandamál?
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 nefnir dæmi um
æfingar fyrir baksjúklinga, en nýleg
ar rannsóknir sýnt fram á að æfing
ar fyrir djúpvöðvakerfið skili góðum
árangri fyrir ákveðin hóp bak- og
mjaðmargrindarsjúklinga. Þessar
æfingar geta einnig nýst öðrum hóp
um vel og eru meðal annars hluti af
endurhæfingu skjólstæðinga sem
hafa lent í aftanákeyrslu. Hér er um
að ræða grunnæfingar sem hjálpa
flestum að ná grunnstyrk og sterka
ra baki, sem hjálpar þeim betur að
takast á við hið daglega líf.
- Hvernig eru djúpvöðvaæfingar
framkvæmdar?
,,Djúpvöðvaæfingarnar þarf að
framkvæma á réttan máta og undir
leiðsögn sjúkraþjálfara sem hefur
sérþekkingu á æfingunum, helst
þarf að framk væma æfi nga rn
ar í rólegu umhverfi í byrjun þar
sem æfingarnar krefjast einbeiting
ar og nákvæmni. Sjúkraþjálfarar
hjá Klínik kenna skjólstæðingum
hvernig á að bera sig að og fram
kvæma æfingar á réttan máta til að
ná árangri. Frekari upplýsingar er
hægt að nálgast hjá starfsfólki Klínik
Sjúkraþjálfunar eða á heimasíðunni
klinik.is
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Útivist og fræðsla á vegum Orkuveitunnar
Orkuveita Reykjavíkur hefur á
undanförnum árum lagt áherslu
á að gera þau svæði sem hún
hefur umsjón með aðgengileg
öllum sem hafa áhuga á útivist
og náttúruskoðun. Einnig hefur
verið boðið upp á skipulagðar
fræðslugöngur um þessi svæði
þar sem sérfræðingar á ýmsum
sviðum fara með fólki og fræða
það um eitt og annað sem tengj
ast þeim, nýtingu þeirra og ekki
síður sögu.
Auðu r Björg Sigu rj ónsd ótti r,
verkefnisstjóri hjá OR segir þess
ar gönguferðir njóta mikilla vin
sælda og fleiri og fleiri taki nú þátt
í þessari útivist.

Fjölbreytt fræðsla um
Elliðaárdal
”Við erum búin að vinna að
þessu í nokkur ár. Upphafið má
rekja til þess að fengnir voru jarð
fræðingar og einnig sagnfræðing
ar til þess að taka að sér leiðsögn
um þessi svæði. Þetta þróaðist
síðan á þann veg að boðið er upp
á fjölda fastra ferða yfir sumar
mánuðina. Þetta er búið að vera
í nokkuð föstum skorðum síðustu
fjögur til fimm árin.” Auður Björg
segir að upphaflega hafi áhersl
an verið lögð á ferðir um Elliða
árdalinn sem er fast við byggð í
Reykjavík og þá einkum Breiðholt
ið, Árbæinn og austur hluta Kópa
vogs en einnig séu farnar göngu
ferðir um Hengilssvæðið þar sem
Orkuveitan er með umfangsmikla
starfsemi. “Við höfum fengið sér
fræðinga á hverju sviði til þess að
fara með fólkinu. Í því sambandi
vil ég einkum nefna jarðfræðinga
og sagnfræðinga til sögunnar sem

Auðu r Björg Sigu rj ónsd ótti r,
verkefnisstjóri.

brunna. “Við erum búin að fara
með fimm göngur um Elliðaárdal
inn í júní en þá er rétti tíminn til
þess að skoða gróður og dýra
líf sem er fjölbreytt í dalnum frá
skordýrum til fugla.”
Hér er Stefán Pálsson, sagnfræðingur að fræða gesti í gönguför á vegum Orkuveitunnar.

fjalla um jarðfræði og jarðsögu
þessara svæða og svo mannlífið
sem hefur tengst þeim í gegnum
tíðina og tengist í dag. Síðan hafa
fleiri bæst í hóp þessara fræði
manna, þar á meðal garðyrkju
fræðingar og sérfræðingar á sviði
orkumála. Við höfum einnig tengt
rafm agni ð við þetta. Tilk omu
þess og sögu því í Elliðaárdaln
um er margs að minnast af raf
orkusögu landsins.” Auður Björg
segir að ekki megi gleyma gróð
urfari Elliðaárdalsins eða veiðinni

þar sem laxveiðiá renni í gegnum
dalinn. Nú í júní hafa verið farn
ar nokkrar skoðunarferðir þang
að og má nefna ferð með Stefáni
Pálssyni, sagnfræðingi sem sagði
sögu dalsins allt frá komu Ketil
bjarnar gamla landsnámsmanns
til okkar daga. Guðríður Helga
dóttir, líffræðingur hefur einnig
farið með göngufólk um dalinn
og fjallað um fjölbreytt plöntu- og
gróðurlíf sem þar er að finna. Og
einnig má nefna gönguferð með
Ólafi E. Jóhannessyni, veiðimanni
þar sem hann fjallar um laxveið
ar í Elliðaánum fyrr og síðar og
segir frá einu og öðru sem tengist
veiðiskap.

Gengið um hverasvæði í einni af gönguferðum Orkuveitunnar.
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Göngufólk á leið um Elliðaáradal.

Rafstöð frá 1921 og
heitavatnsborholur
Auðu r Björg segi r Ell iðaá r
dalinn búa bæði yfir fjölbreyttri
náttúru og einnig ýmsu því sem
mannshöndin hafi gert úr nátt
úruauðlindum til hagsbóta fyrir
borgarbúa í Reykjavík. Í því sam
bandi megi nefna gömlu rafstöð
ina sem byggð var 1921 og einnig
átta borholur frá því borað var
eftir heitu vatni í dalnum. Upphaf
vatnsveitu fyrir Reykvíkinga er
einnig þar að finna því árið 1909
var tekið neysluvatn til afnota fyr
ir Reykvíkinga á meðan var verið
að leggja leiðslu upp í Gvendar

Stærsta háhitasvæði
landsins
Annað viðfangsefni Orkuveit
unnar af þessum toga eru göngu
ferði r um Helgilss væði ð og
Nesjavelli þar sem umtalsverð
jarðorkuöflun fer nú fram. Í þeim
ferðum er sagt frá jarðfræði Heng
ilsins og nærliggjandi svæða og
einnig gróðri og sögu. Einnig er
fjallað um hvernig orkan er beisl
uð úr iðrum jarðar og breytt í
það form sem nýtist til ýmissa
framkvæmda í hinu daglega lífi
manneskjunnar. “Við hjá Orku
veitunni viljum eindregið stuð
la að því að sem flestir komi og
kynni sér starfsemi OR en einnig
það landssvæði sem hún byggir
á, sögu þess, náttúrufar og nýting
armöguleika.” Hengillinn er eitt
stærsta háhitasvæði landsins aða
allt að 100 ferkílómetrar að flat
armáli. Innan við eins kílómetra
dýpi er að finna um og yfir 250°
hita og um 300° á stórum hlutum
svæðisins. Fyrsta jarðvarmaorku
ver Orkuveitunnar er á Nesjavöll
um og er afkastageta virkjunar
innar 120 MW í rafmagni og um
1640 lítrar á sek. í heitu vatni.
Stöðvarhús Hellisheiðarvirkjunar
er við Kolviðarhól. Auður Björg
bendir á að starfsemi Orkuveitu
Reykjavíkur sé lýsandi dæmi um
sjálfbæra orkunýtingu Íslendinga
og OR sé í ákveðnu lykilhlutverki
þegar fjallað sé um lífsgæði í sátt
við náttúruna. “Ég hvet sem flesta
til þess að koma og njóta þeirr
ar útiveru og fræðslu sem verið
er að bjóða,” segir Auður Björg
að lokum.
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Vesturbærinn hálfgert bannsvæði enda töldum við
þar búa mestu villinga og hrekkjusvín Kópavogs!
Andrés Pétursson er fædd
ur 11. ágúst 1961, lögg iltu r
Kópavogsbúi. Kópavogur var
iðandi bæjarfélag þegar hann
flutti í Reynihvamm 3 ásamt
foreldrum sínum, Pétri Andrés
syni skókaupmanni og Þórunni
Þorgrímsdóttur húsmóður, og
fimm systkinum. Þetta var um
vorið 1965 og Andrés þá því
tæplega fjögurra ára gamall.
Hann kunni straxt vel við sig
í bænum og hefur haldið sig
að mestu í Kópavogi fyrir utan
utan þau átta ár sem hann bjó
erlendis og tvö ár á Akureyri.
,,Hvammarnir voru að byggjast
upp á þessum árum. Eins og oft
er í nýbyggðum hverfum þá var
þar mýgrútur af krökkum og því
nægir leikfélagar. Við strákarnir
vorum duglegir að nýta okkur
Hlíðargarðinn til knattspyrnuiðk
unar og tókst okkur yfirleitt að
sparka upp hverja einustu gras
flöt þar á vorin. Ekki voru allir
nágrannarnir hrifnir af þessari
iðju okkar strákanna og stundum
kom Hermann garðyrkjustjóri
Kópavogsbæjar á staðinn til að
reka okkur í burtu. Þá biðum við
rólegir í skóginum þar til hann
var farinn burt og tókum upp
fyrri iðju að sparka bolta langt
fram á kvöld.
Kópavogslækurinn hafði líka
mikið aðdráttarafl fyrir okkur
strákana. Þrátt fyrir viðurnefn
ið ,,Skítalækurinn” þá víluðum
við krakkarnir ekki fyrir okkur
að veiða síli í læknum eða vaða
upp að hnjám við lítinn fögnuð
foreldra okkar. Einnig var mjög
spennandi að hjóla inn í sand
gryfur, sem voru þar sem nú er
stórhýsi Málningar, en þar voru
stórir pollar sem hægt var að
sigla á heimagerðum flekum.
Mér er það minnisstætt þeg
ar Kópav ogi nn sjálfa n lagði
einn veturinn. Þetta hefur lík
legast verið veturinn 1966 eða
1967. Við krakkarnir vorum á
jakahlaupi á pollinum þrátt fyr
ir blátt bann foreldra okkar við
þeim hættuleik. Eins og við mátti
búast þá datt ég út í en náði að
klóra mig upp á jaka nn aftu r
rennblautur. Það var því frekar
skömmustulegur drengur sem
kom heim til sín og ekki þýddi
að ljúga sig út úr þessari stöðu.
En það fór þó betur hjá mér en

Andrés Pétursson.

Valdi reddað bolta. Einnig spilaði
ég handbolta með Blikunum í
yngri flokkum og einn vetur æfði
ég og spilaði blak með félaginu.

,,Týnda kynslóðin”
í Blikunum

12 ára bekkur Kópavogsskóla, krakkar fæddir 1961 og útskrifaðir 1974. Efri röð f.v. Óli Kr. Jónsson
yfirkennari, Eyþór Eðvarðsson, Óskar Jónsson, Guðmundur Ólafsson, Haukur Hlíðberg Hauksson, Ari
Þórðarson, Sigurður Jónsson, Benedikt Þór Guðmundsson, Andrés Pétursson, Jóhann H. Jóhannsson,
Magnús Helgi Björgvinsson, Viðar Gylfason og Magnús Bæringur Kristinsson skólastjóri.
Miðröðf.v. : Jóna Möller kennari, Ingunn Nielsen, Ingibjörg Ingvadóttir, Ásta Jóna Guðjónsdóttir, Anna
Rós Bergsdóttir, Þuríður Benediktsdóttir, Guðbjörg Steinarsdóttir, Björg Steinarsdóttir, Anna María
Arnardóttir og Agnes Hrafnsdóttir.
Fremsta röð f.v. Friðbjörg Arnþórsdóttir, Fanney B. Ellertsdóttir, Rúna Geirsdóttir, Hildur Guðfinnsdótt
ir, Guðrún Guðmundsdóttir, Elísabet Arnardóttir og Sigurborg Gunnarsdóttir.

Sigga Jóns saxafónleikara félaga
mínum sem flaut með einum jak
anum út á Kópavoginn og þurfi
að kalla til lögregluna og fór hún
á gúmmibát að ná í drenginn.
Sigga fannst ekki leiðinlegt að
segja þessa sögu og var hann
mikil hetja í augum okkar hinna
drengjanna eftir þessar svaðil
farir.”

Fótboltamörk
úr ,,lánaðu” timbri og
,,bísuðum” netum
,,Óbyggt svæði, þar sem nú
standa húsin við Hlíðarveg 17
og Hraunt ungu 26 og 28, var
eitt aðalleiksvæði krakkanna í
hverfinu. Þar voru runnar og lim
gerði sem voru góðir staðir fyrir
leiki eins og ,,Fallin spýtan” og
feluleik. En mikill knattspyrnuá

hugi var í hverfinu og þar voru
í fara rb roddi eldri stráka r úr
Hrauntungunni. Þar voru fremst
ir meðal jafningja Ólafur Björns
son og Guðmundur Ásgeirsson
sem síðar spiluðu með meist
araflokki Breiðabliks. Eitt vorið
ruddum við neðsta hluta svæðis
ins og smíðuðum ,,alvöru” knatt
spyrnumörk með timbri sem við
fengum ,,lánað” úr nýbyggingum
við Vogatungu og bísuðum net
um úr netagerð í vesturbænum. Í
hverfinu voru margir skrautlegir
karakterar eins og Jói á hjólinu
og bróðir hans Toggi.
Kópav ogss kóli nn var hverf
iss kóli nn og því lá leiði n
þanga ð. Að vísu fóru m við
mörg í tímak ennslu á Mel
tröðina. Þar réð Þuríður með
heklunálina ríkjum.”

Ungir og stoltir Blikar að taka við viðurkenningu KSÍ úr hendi Ellerts B. Schram og Halldórs Jónsson
ar fyrir knattsþrautir í leikhléi á landsleik Íslands og A-Þýskalands árið 1978. Á myndina má meðal
annars sjá f.h.: Andrés Pétursson, Björn Þór Egilsson, Árna Dan Einarsson, Jóhann Grétarsson, ?, Óskar
Friðbjörnsson, Sigurð Grétarsson, Stefán, Guðmund Agnar, Þorstein Hilmarsson, Helga Bentsson, Ólaf
Hjálmarsson og Björn Hjálmarsson.

Jóna Möller besti
kennarinn
,,Það var mín gæfa í Kópa
vogsskóla að fljótlega tók Jóna
Möller, ungur og ferskur kennari,
við bekknum sem ég var í. Af öll
um þeim kennurunum sem ég
hef haft um ævina þá held ég að
Jóna sé sá besti. Hún hafði alla
þá kosti sem góður kennari á að
hafa; hún var skemmtileg, ákveð
in, víðs ýn og þótti vænt um
nemendur sína. Bekkurinn hefur
haldið hópinn að mestu leyti all
ar götur síðan og komið saman á
flestum tímamótum. Síðast var
það þegar 30 ár voru síðan við
kláruðum barnaskólann.
Vesturbærinn var hins vegar
hálfgert bannsvæði enda vorum
við Austurbæingar sannfærðir
um að þar byggju mestu villing
arnir og hrekkjusvín Kópavogs.
Reyndar var eitthvað til í þeim
orðrómi því eitt seinn er ég var
einn á leið úr skólasundi þá tóku
nokkrir Vesturbæingar sig til og
lúskruðu aðeins á mér. Það eina
sem ég hafði unnið til saka var
að vera Austurbæingur! Ég hlaut
hins vegar ekki varanlegan skaða
af þessum barsmíðum og hef ég
fyrir löngu fyrirgefið öllum Vestu
bæingum þetta uppátæki.
Ungmennafélagið Breiðablik
hefur verið snar þáttur í lífi mínu
í rúmlega 40 ár. Ég byrjaði að
æfa knattspyrnu 12 ára gamall á
Vallargerðisvelli undir vökulum
augum Valdimars Valdimarsonar
vallarvarðar. Valdimar eða Valdi
gamli eins og hann var alltaf kall
aður var vakinn og sofinn yfir
velferð okkar strákanna. Hann
var hrjúfur á yfirborðinu en gull
af manni undir niðri. ,, Valdi, áttu
bolta?, var klassísk setning hjá
okkur strákunum og alltaf gat

Fyrsti þjálfarinn minn í knatt
spyrnu var Guðmundur Þórð
ars on lögm aðu r en hann var
þá ein aðalstjarnan í meistara
flokki Breiðabliks. Guðmundur
var (og er!) mikill íþróttamaður
og var fyrsti Blikinn til að vera
valinn í landslið Íslands í knatt
spyrnu. Við strákarnir litum því
mjög upp til Guðmundar enda
var hann skemmtilegur félagi og
snjall þjálfari. Guðmundur var
einnig mikill húmoristi og var
því margt brallað í gamla daga.
Við strákarnir tókum einu sinni
upp á því að stela nærbuxum
Guðmundar nokkra daga í röð.
Við vorum einkum spenntir að
heyra hvaða viðbrögð Guðmund
ur fengi hjá konu sinni, Margréti
Lindu Þórisdóttur kennara, þeg
ar hann kæmi nærb uxnal aus
heim. En Guðm undu r sá við
okkur öllum og kom alltaf með
aukanærbuxur á æfingu. Við gáf
umst því upp á þessum hrekk og
skiluðum nærbuxunum aftur.
Á þessum árum voru fyrstu
,,súper” yngriflokkar Breiðabliks
að koma upp. Árið 1974 vann
fél agi ð það eins taka afrek að
verða Íslandsmeistari í 3.,4, og
5. flokki karla og hefur ekkert lið
unnið það eftir. Ég missti reynd
ar af því sumri því þá var ég í
sveit. En sumarið eftir þá urðum
við Íslandsmeistarar í 3. og 4.
flokki. Margir af þessum strákum
náðu langt í knattspyrnunni og
þar má einkum nefna strákana úr
1962 árganginum eins og Sigurð
Grétarsson, Sigurjón Kristjáns
son, Trausta Ómarsson og Helga
Bentsson. Sumir hafa reyndar
kalla ð þessa árg anga ,,Týndu
kyns lóði na” því hlutf allsl ega
nýttust þeir ekki sérstaklega vel
í koma Blikunum í fremstu röð.
Í Kópavogi hef ég átt heima
meirihluta ævi minnar og eign
ast þar mína bestu vini. Nú bý
ég í Lækjasmáranum, skammt
frá æskustöðvum mínum ásamt
konu minni Kristí nu Brynd ísi
Guðmundsdóttur viðskiptafræð
ingi og börnum okkar tveimur,
Örnu Kristínu 15 ára og Pétri 11
ára. Hérna líður okkur vel og á
ég ekki von á því að við hreyfum
okkur héðan fyrr en eftir einhver
20 ár þegar við flytjum ef til vill
til ellismellanna í Gullsmáran
um. Það má því segja að lífið fari
í hring. Maður endar þar sem
maður byrjaði!”
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Opið alla daga
Verið velkomin
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Natural History Museum of Kópavogur
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Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is
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Glæsilegir
styrktartónleikar

Ellen Kristjánsdóttir var á meðal þeirra sem komu fram á styrktartón
leikunum.

Glæsil egi r og velh eppna ði r
styrktartónleikar vegna Emils
Ágústs Þórissonar fóru fram í
Salnum í Kópavogi 10 júní sl.
Emil Ágúst Þórisson er þriggja
ára gamall drengur sem greind
ist með bráðahvítblæði í janúar
á þessu ári. Frá því hefur hann
verið í erfiðri meðferð sem hef
ur reynt mikið á hann og alla
hans fjölskyldu.
Til að létta undir með fjölskyld
unni stóðu nokkrir vinir foreldra
Emils, þeirra Eddu Viðarsdóttur
og Þóris Úlfarssonar, fyrir styrkt
artónleikum í Salnum. Fram komu
á tónl eiku nu m; Skólak ór Kárs
ness, Íslandsmeistarar frá Dans
skóla Sigurðar Hákonar, Buff, Ellen
Kristjánsdóttir, Guðrún Gunnars
dóttir, Hafdís Huld, Jón Jónsson,
Steinarr Logi, Red Barnett, Dead
Sea Apple og Gildran. Tónleikarn
ir tókust hreint út sagt frábærlega
og stemni ngi n var eins takl ega
góð. Foreldrar Emils og fjölskylda
hans vilja koma á framfæri hjart
ans þakklæti til allra þeirra sem
að stóðu að þessum stórglæsilegu
styrkta rt ónl eikum og gáfu alla
sína vinnu og ótakmarkaðan tíma
til að létta undir með fjölskyld
unni. Einnig þakka þau Kópavogs

Hans klaufi, hoppukastalar,
grill og fleira á sumarhátíð
í Lindahverfi

Sumarhátíð var haldin í Linda
hverfinu fyrir skömmu, en þar
komu saman nemendur leikskól
anna Dals og Núps og nemendur
Lindarskóla.
Leiktæki voru á svæðinu, m.a.
hoppukastalar, slökkviliðið var á
svæðinu, Skólahljómsveit Kópavogs
hélt uppi flottum takti með skemmti
legri tónlist, markmenn meistara
flokka Hauka og FH, þeir Daði og
Guðleifur, sem báðir áttu börn á
svæðinu stóðu í markinu en krakk
arnir reyndu sitt besta til að skora
hjá þeim, og tókst það mörgum. Svo
voru auðvitað grillaðar pylsur.
Leikskólabörnin komu saman á
útivistarsvæði Núps, sungu fyrir
viðstadda og fylgdust svo með leik
hópnum Lottu sýna leikritið ,,Hans
klaufa” sem svo sannarlega skemmti
börnunum.

Emil Ágúst á þriggja ára afmælis
daginn.

bæ og starfsfólki Salarins fyrir
sína velvild og að hafa gert tón
leikana að veruleika. “Þeim fjöl
mörgu listamönnum sem komu
fram og gáfu alla sína vinnu verð
ur seint fullþakkað, einnig vilja
þau þakka þeim sem sáu sér fært
um að koma á tónleikana og öll
um þeim sem hafa gefið framlag
til styrktar Emils,” segir í frétt frá
foreldrunum. “Stuðningur ykkar
er ómetanlegur.” Að lokum má
geta þess að aðstandendur Emils
hafa stofnað styrktarreikning fyrir
hann og fjölskylduna.
Reikni ngsn úme ri ð er 546-14402000 og kt. 270507-2390.
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Hans klaufi, Frosku r, Katla og
Hekla og Öskubuska.

Börnin syngja fyrir viðstadda.

Staða Kópavogsliðanna
í fótboltanum vænleg
Lið Breiðabliks í Pepsi-deild
karla er í 2. sæti deildarinnar
eftir 6 umferðir með 11 stig, 2
stigum á eftir toppliðinu Kefla
vík. Jöfn Breiðabliki að stigum
en með lakari markamun eru lið
Fram, Vals og ÍBV. Breiðablik lék
gegn Grindavík á Kópavogsvelli
sl. mánudag og mætir Fylki á
Árbæjarvelli sunnudaginn 20.
júní.
Lið HK í 1. deild karla er í 6.
sæti eftir 6 umferðir með 8 stig en
Breiðholtsliðin eru að gera það
gott í deildinni, Leiknir í efsta sæti
með 15 stig og ÍR-ingar þar skam
mt undan með 13 stig. HK leikur
næst 19. júní gegn Fjarðarbyggð á
Kópavogsvelli.
Breiðablik er í 2. sæti í Pepsideild kvenna með 11 stig eftir 6
umferðir, en Valur er í efsta sæti
með 14 stig. Liðið lék í gær, 15.
júní, við FH á Kópavogsvelli.
HK/Víkingur í 1. deild kvenna
er í 2. sæti í A-riðli með 6 stig en
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Tennis- og leikjaskóli
starfræktur í sumar

Börn á námskeiði hjá TFK.
Frá leik Breiðabliks gegn Aftureldingu í Pepsi-deild kvenna sem lauk
með jafntefli.

Keflavík leiðir riðilinn með 9 stig.
Liðið lék 13. júní sl. gegn Völs

ungi á heimavelli og leikur 16. júní
gegn Þrótti á heimavelli.

Bikarkeppnin í sundi fór fram í Keflavík um
síðustu helgi. Breiðablik tók þátt í keppninni í 2.
deild og var nálægt því að komast upp, en það
tókst ekki að þessu sinni.
Það var B-lið Ægis sem sigraði nokkuð örugglega
í kvennaflokki og Fjölnir sigraði í karlaflokki. B-lið
Ægis endaði með 11.515 stig en Fjölnir með 9.907
stig. Samkvæmt reglum bikarkeppninnar eru það
sex stigahæstu lið úr 1. og 2. deild samanlagt sem
taka sæti í 1. deild. Nokkuð ljóst var að ekki yrði
breyting í 1. deild kvenna en sigurlið 2. deildar karla,
Fjölnir, sótti hart að Sundfélaginu Óðni frá Akureyri
sem hafnaði í 6. sæti 1. deildar. Fór svo að lokum að
153 stigum munaði á liðunum, Fjölnismönnum í vil,
og flytjast þeir því upp um deild á kostnað Óðins.
Keppni um næstu sæti var hins vegar talsvert
harðari en að lokum var það Breiðablik sem náði 2.
sætinu hjá konum og sunddeild Ármanns varð í 3.
sæti. Til að komast upp um deild þarf viðkomandi
félag að ná fleiri stigum en neðsta liðið í 1. deild.
Lokastaða 2. deildar:
Konur:
1. Ægir-B 11.515 stig
2. Breiðablik 9.371 stig
3. Ármann 9.290 stig
4. Fjölnir 9.132 stig

Sundfólk út Breiðabliki stóð sig vel í bikarkeppn
inni sem fram fór í Keflavík.

5. Vestri 7.828 stig
Karlar:
1. Fjölnir 9.907 stig
2. Ægir-B 8.270 stig
3. Breiðablik 7.720 stig
4. Vestri 7.440 stig
5. Ármann 3.852 stig

Sex útnefndir Silfurblikar
og fimm Gullblikar
Aða lf undu r Breiðab liks var haldi nn fyri r
skömmu. Orri Hlöðversson, formaður rakti skýrs
lu stjórnar og gerði þar m.a. grein fyrir umræðum
við bæjaryfirvöld um mannvirkin á Breiðabliks
svæðinu og sköpuðust nokkrar umræður um það.
Stjórn félagsins var endurkjörin að stærstum
hluta, en Sesselja Jónsdóttir gaf ekki kost á sér
áfram og í hennar stað var Hannes Strange kosinn
varaformaður og þá kom Ragnheiður Halldórsdótt
ir inn í stjórnina. Formaður þakkaði Sesselju fyrir
gott samstarf og það sama gerði hún og skoraði á
stjórnina að vinna að bættri aðstöðu fyrir lyftingar í
Breiðabliki.
Á fundinum voru nokkrir einstaklingar heiðraðir
og verðlaunaðir:
• Pétur Hrafn Sigurðsson fékk Félagsmálabikarinn
• Knattspyrnudeildin fékk Deildarbikarinn
• Ólafur H. Kristjánsson fékk Þjálfarabikarinn
• Meistaraflokkur karla í knattspyrnu fékk afreks
bikarinn.
Sigrún Gunnarsdóttir, Bára Gunnarsdóttir, Geir
Sverrisson, Pétur Ómar Ágústsson, Gísli Jón Árna
son og Sigurður Ingi Hauksson voru útnefnd Silfur

við skemmtilega bolta-, hlaupaog tennisl eiki. Ými sl egt anna ð
er til gamans gert, s.s. barnaer
óbikk með skemmtilegri tónlist,
ratleikur, tarzanleikur og fleira.
Í lok hvers námskeiðs er haldin
grillveisla.
Á hverju náms keiði er lögð
áhersla á að auka hreyfiþroska
barnanna og uppeldislega hollt
umhverfi. Umsjón með námskeið
unum hafa Andri Jónsson íþrótta
stjórnunarfræðingur og landsliðs
maður í tennis ásamt landsliðs
konunum Rebekku Pétursdóttur
og Söndru Dís Kristjánsdóttur.
Skráning er í Tennishöllinni við
Dalsmára.
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Breiðablik nálægt því að fara
upp um deild í sundinu

Tennis- og leikjaskóli TFK og
Tenni sh alla ri nna r í Kópav ogi
verður starfræktur í sumar fyrir
börn á aldrinum 5 – 13 ára.
Fyrsta námskeiðið er hafið en
næsta náms keið hefst 28. júní
og stendur til 16. júlí. Síðan taka
við námskeið sem hefjast 19. júlí
og 3. ágúst. Markmið námskeið
anna er að kenna undirstöðuat
riði tennisíþróttarinnar í bland
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Heiðranir. Sesselja Jónsdóttir, Arndís Björnsdóttir
Gullbliki og Orri Hlöðversson formaður Breiðabliks.

blikar og Alda Sveinsdóttir, Andrés Pétursson, Þor
steinn Hilmarsson, Arndís Björnsdóttir og Jóhannes
Sveinbjörnsson útnefnd Gullblikar.

17. júní í Kópavogi
Dagskrá:
10.00–12.00 Pallbílar frá Kópavogsbæ aka um með brassband
Skólahljómsveitar Kópavogs og vekja íbúa bæjarins á þessum hátíðardegi.
10.00–11.00 17. júní hlaup fyrir 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.
Skólahljómsveit Kópavogs spilar undir stjórn Össurar Geirssonar.
Bæjarstjóri Guðrún Pálsdóttir flytur ávarp.
Fjallkonan Unnur Hólmfríður Brjánsdóttir flytur ljóð.
Nýstúdent Alex Ingi Espersen flytur ræðu.
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Hátíðardagskrá:

Skemmtidagskrá:
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

