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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

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Ögurhvarfi 2 • Sími 566 5052

Opnunartímar:
Mán - Laugard: 11-19

Sunnudag: 13-18

Ís lensku og sænskir þátttakendur á dans- og tónlistarverkefni kringum þjóðhátíðina. Sjá nánar á bls. 3.

Kópavogur - Norrköping

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

sjö,

þ ttt
... milljónir

Skemmtilegt 
að skafa

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



Lóðaúthlutaniraukast
Bæjarráð hefur samþykkt

að úthluta Búseta hsf. lóðun
umAusturkór76,78og80,enda
greiði félagið full lóðagjöldsam
kvæmt gjaldskrá. Bæjarráð sam
þykkti að úthluta GP verk ehf.
byggingarrétti á lóðinni Austur
kór 88; Jóhannesi Ragnarssyni
byggingarrétti á lóðinni Austur
kór 90; Hjörleifi Einari Árnasyni
og Önnu Guðrúnu Maríasdóttur
byggingarréttiá lóðinniÁlmakór
14; Sigurði Sveinbirni Gylfasyni
ogJórunniJónsdótturbyggingar
réttiá lóðinniAlmannakór11og
samþykkjaaðtakaafturviðáður
úthlutaðri lóðaðAlmannakór 9.
Tvær umsóknir bárust um lóð
inaÁlmakór18,annarsvegar frá
Gesti Þórissyni og Lenu Heimis
dótturoghinsvegar fráKjartani
LilliendahlogSigríðiBragadóttur,
semvorumetnar jafnar. Fulltrúi
sýslumanns, Ýr Vésteinsdóttir,
mættitilaðstaðfestaframkvæmd
útdráttar um byggingarrétt á
lóðinni. Bæjarráð samþykkti að
úthlutaKjartaniLilliendahlogSig
ríðiBragadótturbyggingarrétti á
lóðinniÁlmakór18.

MagneaEinarsdótt
irráðinskólastjóri
Snælandsskóla

Á fundiskólanefndar1. júnísl.
varkynnttillagamenntasviðsum
ráðningu skólastjóra Snælands
skóla. Skólanefnd studdi tillögu
menntasviðs og vísaði henni til
bæjarráðs.Áfundibæjarráðsvar
staðfest tillaga skólanefndar að
ráðaMagneuEinarsdóttur í starf
skólastjóra Snælandsskóla og
býður bæjarráð hana velkomna
tilstarfaánýjumvettvangi.Mag
nea var áður skólastjóri Hjalla
skóla og síðan annar tveggja
skólastjóra Álfhólsskóla þegar
HjallaskóliogDigranesskólivoru
sameinaðir. Hafsteinn Karlsson
bæjarfulltrúi og skólastjóri Sala
skólavékaffundibæjarráðsund
irþessumlið.

Samningstilboðvið
Vatnsendabónda

Á fundibæjarráðs fyrirnokkru
lagðiGunnar IngiBirgisson bæj
arfulltrúi fram fram fyrirspurir
tilbæjarstjóraþar semspurter
m.a.hvaðmargarlóðirséuásam
þykktuskipulagiámilli vatnsog
vegar í Vatnsendalandi; hvenær
var ákveðið að standa ekki við
ákvæði í samningi milli Vatns
endabónda og Kópavogsbæjar
umfjöldalóðamillivatnsogveg
ar;hvenærvarsúákvörðun tek
inoghvaðabæjarfulltrúarstóðu
aðhenni;hefurveriðreyntaðná
samningum um þetta atriði við
Vatnsendabóndann og hvaða
upphæðir hafa verið boðnar af
hálfu bæjarins; hvernig er staða
á þeim lóðum sem féllu Vatns
endabóndaískaut(11%)íVatns
endahlíð og hvaða samningstil
boð hafa verið í gangi?  Óskaði
Gunnar IngiBirgissoneftir skrif
legusvari.

AfkomaKópavogs
bæjarbetri

Rekstrarafkoma Kópavogs
bæjar á árinu 2010 var betri
en ráð var gert fyrir í fjárhags
áætlun ársins. Hún var jákvæð
um1.032milljónirkrónaenárið
á undan var hún neikvæð upp
á 4.068 milljónir króna. Rekstr
arniðurstaða bæjarins varð

988 milljónum krónum betri en
áætlunin. Með áframhaldandi
hagræðingu og útsjónarsemi
tókstaðhaldauppiþjónustustigi
í bænum á árinu. Tekjur bæjar
félagsins urðu heldur hærri en
áætlaðvaren íbúum fjölgaðium
383milliára,eðaí30.697íárslok
2010.Aðrirþættirsemhafaáhrif
á jákvæða rekstrarútkomu eru
gengishagnaður erlendra lang
tímalána sem ekki var gert ráð
fyrir í fjárhagsáætlunog lækkun
lífeyrisskuldbindinga en áætlun
gerðiráðfyrirhækkunskuldbind
ingarinnar. Eigið fé bæjarfélags
ins í árslok 2010 nam rúmlega
14milljörðum krónaenvar10,4
milljarðaráriðáundan.Eiginfjár
hlutfalliðfóruppí24%.

Gerplafagnaðiafmæli
með,,Fantasíu”

Fimleikafélagið Gerpla fagn
ar fjörutíu ára afmæli sínu í ár
og hélt af því tilefni glæsilega
veisluumhelgina4.–5.júní.Bæj
arstjóri Kópavogs, Guðrún Páls
dóttir, fluttiþarávarpogóskaði
félagsmönnum tilhamingjumeð
stórafmælið. Að því búnu hófst
afmælissýning sem bar heitið
Fantasía.Húnvarendurtekinfjór
umsinnumyfirhelginaoghlaut
mikið lofáhorfenda.Hversýning
tókumklukkutíma.Gerplahefur
náð gríðarlega góðum árangri á
þeimárumsemhúnhefur starf
að.Skemmsteraðminnastþess
þegarliðGerplubrautblaðísögu
fimleikaáÍslandisl.haustogkom
heim með gullið af Evrópumót
inuíhópfimleikumsemframfórí
MalmöíSvíþjóð.

Kópavogsborg?
Á fundi bæjarráðs 10. júní sl.

var lögð fram tillaga varðandi
hugsanlega breytingu á nafni
Kópavogsbæjar.ÓmarStefánsson
Framsóknarflokki leggur til að
bæjarstjóraverði faliðaðkanna
möguleikaáaðKópavogurverði
borg í staðþessaðverabærog
kostiþessoggalla.Afgreiðsluvar
frestað.

Fjölbýlishúsbyggtí
Kópavogi

Áafgreiðslufundi byggingafull
trúaKópavogsbæjar7.júnísl.var
samþykkt erindi Brynjars Krist
inssonar, Lækjarfit 11 í Garða
bæumaðbyggja fjölbýlishúsað
Kópavogsbraut 79. Málið hefur
verið grenndarkynnt og engar
athugasemdir bárust. Þrátt fyr
ir allt er því einhver hreyfing á
byggingu íbúða í Kópavogi. Á
samafundivartekiðfyrirumsókn
umbyggingarleyfi fráElsuSkarp
héðinsdóttur, Vallartröð 12 í
Kópavogi, en hún vildi fá sam
þykktakjallaraíbúðaðVallartröð
12. Byggingarfulltrúi samþykkti
erindiðendasamrýmistþað lög
umnr.160/2010.

Leitaíauknummæli
eftiraðstoð

Fjárhagsaðstoð Kópavogsbæj
ar til einstaklinga og fjölskyldna
jókst verulega á síðasta ári frá
árinu á undan. Nam aðstoðin í
fyrratæpum230milljónumkróna
samanboriðvið170milljónirárið
2009.Allsnutu555fjölskyldurog
einstaklingar þessarar aðstoð
ar á síðasta ári samanborið við
495áriðáundansamkvæmtárs
skýrsluFélagsþjónustuKópavogs
fyrirárið2010.Samkvæmtreglum
bæjarinseigaþeirréttáfjárhags

aðstoðsemeruundirákveðnum
tekjumörkum og geta ekki séð
sérog sínum farborða. Núnem
uraðstoðin135þúsundkrónum
á mánuði til einstaklinga en 216
þúsund til hjóna og sambýlis
fólks. Íársskýrslunnikemur fram
að nýr hópur einstaklinga eða
hjóna hafi í auknum mæli leitað
eftir aðstoð félagsþjónustunnar,
þ.e.a.s.hópur semer tekjuhærri
ogmunskuldugri enþeirhópar
semáðurhafileitaðaðstoðar.Til
að styðja betur við barnafólk í
þessum hópi ákvað félagsmála
ráð að hækka viðmiðunarmörk
launa vegna greiðslu leikskóla
gjalda,dægradvalar,skólamáltíða
ogáframhaldandi tómstundaiðk
unarbarna.Samkvæmtþvímega
tekjur einstaklinga með börn í
þessum hópi nema að hámarki
220 þúsund krónum á mánuði
ensamanlagðar tekjurhjóna352
þúsundkrónum.

Foreldraralmennt
ánægðir

Yfir93% foreldra teljaaðmjög
vel eða vel hafi verið staðið að
aðlögunbarns í leikskóla íKópa
vogiog flutningimillideilda.Um
90%segjaaðmjögveleðavelsé
tekið á móti barninu þegar það
kemur í leikskólann að morgni
ogþaðsamaáviðþegarbarner
kvattþegarþaðferheimsíðdegis.
Yfir93%teljasamstarfviðstarfs
menn leikskólans mjög gott eða
gott og um 90% finnst auðvelt
eðanokkuðauðveltaðná taliaf
leikskólastjóraeðadeildarstjóra.
Um 89% eru mjög ánægð eða
ánægð með foreldrasamtöl. Það
sem foreldrar telja hvað mikil
vægastísamstarfiviðleikskólana
eru dagleg samskipti, skriflegar
upplýsingar, foreldrasamtöl og
heimsókn og/eða dvöl foreldra í
leikskólanum.Um 80%erumjög
ánægð eða ánægð með upplýs
ingastreymið.

Sunnudagaskólií
sundlaug

Sunnudagsskóli Lindakirkju
fór fyrirskömmuframíSalalaug.
Umsjón með stundinni hafði sr.
GuðmundurKarlBrynjarssonog
naut hann aðstoðar sunnudags
skólakennara Lindakirkju. Þetta
er í annaðsinnsemsunnudags
skólinn fer fram í Salalaug. Fyrir
árihófu forsvarsmennSalalaugar
og prestarnir í Lindakirkju sam
starfumaðsunnudagaskólikirkj
unnar færi fram í innilaug sund
laugarinnar.Dagskrásunnudags
skólansvarhefðbundin,skemmti
leg og uppbyggjandi stund með
hreyfisöngvum, biblíusögum,
busliogbænum.Stefnteraðþví
að sunnudagsskólastund í Sala
laug verði árviss viðburður hér
eftir.

Bráðaaðgerðirá
Kópavogshæli

Menningarogþróunarráðhef
urítrekaðbeiðniumaðumhverf
issvið gefi álit á því hvar koma
meginiðurtjaldstæðiíKópavogi.
Ennfremur felur ráðið starfs
manniaðkannahina lagaleguog
tæknileguhliðþessaðkomaupp
útimarkaði á Hálsatorgi. Menn
ingarogþróunarráðleggurtilað
þegarístaðverðihafnarbráðaað
gerðir,ísamstarfiviðHúsafriðun
arnefndríkisins,tilaðkomaíveg
fyrirfrekariskemmdiráhressing
arhælinuíKópavogi.
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

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

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

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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Þ jóðhátíðardagurinn17. júní,erá föstudaginnog íárhefurhannsér
stakamerkinguenþáeru liðin200ár frá fæðinguJónsSigurðssonar
forsetaoghelstabaráttumannsfyrirsjálfstæðiíslenskuþjóðarinar.Jón

eránvafaeinneftirminnilegasti tímamótamaður íslenskrarsögu, fæddurá
HrafnseyriviðArnarfjörð17. júní1811ogólstþarupptil18áraaldursvið
iðjusemi,nákvæmnioghirðusemiíheimahúsumogvarkenntaðbjargasér.
KópavogsbærhefurárumsamanstaðifyrirhátíðáRútstúnisemtekisthefur
velogdregiðaðsérfjöldabæjarbúaoggestiþeirra.Sjálfstæðiíslenskuþjóð
arinnarfékkstekkifyrreneftirmiklabaráttuogþaðerlíkahægtaðtapaþví
efþjóðinheldurekkivökusinni.

Kópavogurerekkigamallbæroghefurekkiafmikillisöguaðstátaþóhér
hafiýmsirsögulegiratburðiráttsérstað,einsogKópavogsfundurinn1262
þegar Íslendingarþurftuað lúta lægst fyrirerlenduofríkiogyfirgangimeð
svokallaðrierfðahyllinguerfðaeinveldiðgilti tilársins1874þegar Íslending
ar fengustjórnarskrá.Kópavogurermjögungurbær, jafnvelámælikvarða
íslenskrasveitarfélaga og ekki margar minjar um eldri tíð. Úti á Kársnesi
stendurClausenhúsiðsemerlíklegaeittelstahúsíKópavogi.Þaðvarbyggt
íglæsilegumheragarðsstíloggætiveriðsómihvaðasveitarfélagssemværi
ogvelbyggt,annarsværiþaðhorfið.Ímörgárvarrekiníhúsinuefnagerðog
síðansælgætisgerð.Þaðværisómiaðþvíefbæjaryfirvöldlétuendurbyggja
húsiðogfáþvíverðugthlutverk,líklegahelsteitthvaðmenningartengt.

FátternúsemminnirábyggðþessfólkssemsettistaðáutanverðuKárs
nesisnemmaáfimmtaáratug20.aldarinnarogmörkuðufyrstusporinaðþví
bæjarfélagisemviðbúumí.HúsinstóðustrjáltviðKársnesbrautinaogvoru
flestupphaflegasumarbústaðirsemsíðanvarbyggtviðtilaðgeraaðheilsár
síveru.Þettafólksýndimikiðsjálfstæðimeðþvíaðbúafrekarviðfrumstæð
skilyrðiáKársnesien látaþáverandiborgaryfirvöld íReykjavíkkúgasig til
aðbúaíleiguhjöllumsemoftvoruekkertskárrikosturensumarbústaðirnir
áKársnesinu.SvovaroftengarbyggingalóðiraðhafaíReykjavíknemafyrir
einhverjaflokksgæðinga.

Ennú,meiraenhálfriöldsíðarerhvergibetraaðbúaeníKópavogi.Minn
umstþeirrasemvoruífararbroddifyrirendurheimtsjálfstæðisþjóðarinnar
ogekkisíðurþeirrasemmörkuðufyrstusporinaðKópavoginútímans.

Gleðilegaþjóðhátíð!
	 	 	 	 	 Geir	A.	Guð	steins	son

Þjóðhátíðogvirðing
viðfortíðina

JÚNÍ 2011

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson



Samstarf vinabæjanna Kópa
vogsogNorrköpingumdansog
tónlistarverkefni er fyrsti hluti
samstarfs íslenska danshóps
ins Raven og sænska hópsins
Blauba.Enhóparnirvinnasam
aná Íslandi í júnímánuði,oger
uppspretta verkefnisins sam
starf vinabæjannaKópavogsog
Norrköping, semstyðjaverkefn
iðaðhluta.

Verkefniðerþóþegar fariðað
vindauppásigogereinnigsam
starfiviðDansverkstæðiðáSkúla
götunni. Sýningar verða helgina
17. – 18. júní, og taka hóparnir
m.a. þátt í 17. júní dagskránni
á Rútstúni í Kópavogi auk þess
sem aðrar uppákomur verða á
almenningsvæðum í Kópavogi
á þessu tímabili. Áhuga er fyrir
því að vekja upp menningarlíf
ið íbænumogvirkjaunga lista
menn til að taka þátt í verkefn

inu með hópunum og kynnast
dansinumbetur.

Verkiðer1520mínútnadans
verk fyrir 8 dansara með lifandi
tónlist, samið fyrir óhefðbundið
rými,ogáherslaerlögðáaðfæra
dansinn og listina nær almenn
ingi. Þetta er nútíma dansverk
þarsemeinbeitteraðsamtvinna
dansogtónlist,innblásturertek

innúrnáttúrunniog unniðmeð
afllíkamans,enverkiðermjöglík
amlegakrefjandienþátttakendur
vilja skilja áhorfendur eftir með
orkusemþeirfáfrádönsurunum
og tónlistinni. Samstarfi verður
við Molann og skapand sumar
starf í Kópavogi. Framhaldið af
verkefninuverður íNorrköping í
Svíþjóðsumarið2012.
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Skipulagsnefndsam
þykkirgerðaksturs
oggönguaðkomuað
Borgarholtsbraut15

Skipulagsnefndhefursamþykkt
að heimilt verði að ljúka fram
kvæmdum við gerð aksturs og
gönguaðkomu að húsinu nr. 15
við Borgarholtsbraut í samræmi
við kynnta tillögu að breyttu
deiliskipulagi lóðarinnar. Tillaga
þessi er m.a. gerð með hliðsjón
af 8. mgr. 8. gr. byggingarreglu
gerðar nr. 441/1998 og 63 gr.
sömu laga þar sem fram kemur
að tryggja þurfi aðkomu að hús
inu sem uppfylli þar tilgreind
skilyrði. Þá verði lóðarhafa að
Borgarholtsbraut15gert skilt að
leggja fram tillögu að mögulegri
afskermunfyrirhugaðrabílastæða
á lóðinni til suðurs,þ.e.gagnvart
lóðamörkum Skjólbrautar 18 og
20.Lóðarhafiskalkynnahanafyr
ir bæjaryfirvöldum og lóðarhöf
umSkjólbrautar18og20áðuren
framkvæmdirhefjastaðnýju.Lóð
arhafaaðBorgarholtsbraut15er
jafnframt bent á að breyta þarf
samþykktum byggingarnefndar
teikningum frá7.ágúst2002m.a.
hvaðvarðaraðkomuogbílastæði
á lóð. Lagt er til að með breytt
um byggingarnefndarteikningum
fylgi séruppdráttur sem útskýri
fyrirhugaðaafskermumbílastæða
gagnvart lóðumviðSkjólbraut18
og20. Samþykkt skipulagsefndar
varvísað tilafgreiðslubæjarráðs
ogbæjarstjórnarKópavogs.

www.markid.is   •   sími 553 5320    •    Ármúla 40

Transporter þríhjól  
Fyrir 2-5 ára, stöðug 
og góð ítölsk þríhjól. 

Verð  14.990 kr.

Varahlutir og viðgerðaþjónusta.

Hjólum 
saman í sumar  
– það er líka ódýrara

Bronco Windsor  
Klassíska dömu hjólið með 3 gírum 
og fótbremsu, ál stell, dempari í sæti,  
karfa, bretti og bögglaberi. 

Verð  59.900 kr.

Scott Sportster 55  
Hybrid hjól með 24 gírum og  
dempara að framan.

Verð  99.900 kr.

Tjónaskoðun 
- málun - réttingar

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.iS
VeSturVör 24 • 200 KópaVogur

Allar almennar 
viðgerðir

SamstarfKópavogsogNorrköp
ingumdansogtónlistarverkefni

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
Sími: 564 0035

Sundbolir, Bikini 
og Tankini frá

TRIUMPH og TYR.
Stærðir frá 36 – 54

„allt til sundiðkunar“



Það er vel við hæfi að taka við tal við 
Stein þór Jó hanns son sem hef ur alla tíð 
búið í Kópa vogi og al mennt er þekkt
ur í bæj ar fé lag inu sem Kópa vogs skáld
ið. Stein þór er fædd ur í Kópa vogs hreppi 
10. júlí 1954 að Kárs nes braut 4a. Hann 
er húsa og hús gagna smíða meist ari að 
mennt og er einn af stofn end um Rit list
ar hóps Kópa vogs 1995 og var tals mað ur 
hans um langt skeið. Stein þór hef ur sent 
frá sér sjö ljóða bæk ur og sú átt unda er á 
leið inni sem inni held ur ljóð og ör sög ur 
sem kem ur til með að heita Lífslöng un.

- Hvern ig verð ur sköp un ar gáf an til, 
Stein þór?

,,Eitt get ég sagt þér, það er að minnsta 
kosti ekki hægt að kaupa hana í kílóa vís í 
Bón us,” seg ir Stein þór. ,,Flest ís lensk skáld 
segja frá því í end ur minn ing um sín um á 
gam als aldri að þeir hafi alist upp við hné 
ömmu sinn ar sem kenndi þeim ljóð og 
sög ur og þannig hafi þeir orð ið skáld fyr
ir áhrif þess ara for mæðra sinna en ég er 
ætt að ur af Langa nes strönd inni eins og 
mörg af bestu skáld um þjóð ar inn ar. Að 
öll um lík ind um er sköp un ar gáf an ekki land
fræði lega tengd en samt er þessi stað reynd 
merki leg fyr ir margra hluta sak ir. Það má 
því segja að þetta sé erfða fræði legt. Við 
get um tek ið sem dæmi Hjálm ar Jóns son 
Dóm kirkju prest sem er kom inn í sjötta lið 
af BóluHjálm ari og gott skáld eins og for
fað ir hans.”

- Þú kenn ir þig við Kópa vog og kall ar þig 
Kópa vogs skáld ið. Af hverju?

,, Já, ég er fædd ur í Kópa vogs hreppi 
og hef alið minn ald ur að mestu leyti hér 
í bæ. Það er kannski gam al dags að hafa 
við ur nefni sem skáld. Hvað um það, mér 
finnst það við hæfi. Marg ir þekkja Djúpa
læk, Hvíta dal, Lax ness, Vör og skálda nafn
ið Steinn Stein arr. Ég ef ast um að marg ir 
viti hvers syn ir þeir eru eða hvað Steinn 
hét réttu nafni.”

Stein þór seg ir frá bernsku um hverfi sínu 
í prósa ljóð inu Bernsku mynd ir úr Kópa vogi 
og minn ist á heiti húsa, nafn kunna menn, 
og at vinnu rekst ur á því svæði. Það er 
at hygl is verð lýs ing á Kópa vogi þess tíma. 

Fyrsti hluti ljóðs ins Bernsku mynd ir úr 
Kópa vogi

Amma þín keypti í Guðna búð sperla
Við sfofn uð um knatt spyrnu fé lag ið Snerla
sem átti að þýða snar eða snögg ur
ekki hurð ar húnn.
Bjarni lék á Ið unn arskóm allt of stór um
enn bera legg ir vor ir merki þess.
Hús in hétu Brú arós, Sól bakki, Rauða hús ið,
Sæ ból, Litla Sæ ból hans Gauja skó
Starfs manna hús, Blóm vang ur,
kof inn hans Kobba og Mar bakki,
Lita skáli og Blóma skáli.
Við reykt um njóla.
Seld um stúta af brotn um flösk um.
Fór um í tind áta leiki með stórri kúlu

úr stáli seinna komu full trú ar úr frönsku
út lend inga her sveit inni til við heim komu
Em ils frá Frakk landi.
Starfs manna hús ið með allt lit róf mann lífs ins
ásamt Bakkusi sem reið þar alloft hús um.
Blóma sal inn Þórð ur hrepp stjóri
at hafna mað ur af guð snáð.

Mikilatvinnustarfsemiálitlu
svæði

,,Það sem var einna merki leg ast við þetta 
svæði var hvað gríð ar lega mik il at vinnu
starf semi var þarna á ekki stærra land
svæði. Þarna voru Byko, Máln ing, Ora, Lita
skáli, Blóma skáli, Sendi bíla stöð Kópa vogs, 
Stál vík, Guðna búðFoss vogs búð in, Ingi mar
skex, Nesti, fyrsta bíla lúgu sjoppa lands ins 
og Eyjólf ur á Brú arósi með hænsni. Guð jón 
sem var með skó smíða verk stæði og báta
smíði, sótti fisk í Foss vog inn til sölu og 
Þórð ur var með alla móa og mela und ir 
græn met is og blóma rækt ásamt rækt un í 
gróð ur hús um. Utar á nes inu voru Vita og 
hafna mál og efna gerð in Val ur stofn uð og 
rek in í lengri eða skemmri tíma. Rétt aust
an við Hafn ar fjarða veg inn var stór býl ið 
Lund ur. Það voru merk ir menn á þessu 
svæði og frum kvöðl ar að þess um byggða

kjarna sem heit ir Kópa vog ur í dag. Þetta 
voru fyrsti og eini hrepp stjóri Kópa vogs, 
Þórð ur Þor steins son á Sæ bóli, Finn bogi 
Rút ur Valdi mars son og kona hans Hulda 

Jak obs dótt ir sem voru fyrsti og ann ar bæj
ar stjóri Kópa vogs, Eyjólf ur Krist jáns son á 
Brú arósi, fyrsti for seti bæj ar stjórn ar Kópa
vogs, og enn standa hús in Sæ ból og Mar
bakki.

Á þess um tíma var mik ið tal að um að 
Kópa vog ur væri svefn bær. Með þess ari 
upp taln ingu sést að hann hef ur ver ið glað
vak andi. Menn verða líka að átta sig á því 
að Kópa vog ur er að eins 56 ára á þessu ári 
en er orð inn næst fjöl menn asta sveit ar fé
lag lands ins.”

- Er þér eitt hvað ógleym an legt frá æsku 
þinni í Kópa vogi?

,,Já, það mun vera. Við Þór ar inn Sveinn 
Thor lac í us, nú mál ara meist ari á Sauð ár
króki, kall að ur Doddi mál ari, sórumst í 
fóst bræðra lag eitt hvað 11 eða 12 ára gaml
ir og blönd uð um blóði sam an að hætti 
forn manna. Enn hef ur ekki bor ið skugga á 
þá vin áttu eft ir um það bil 45 ár. Ég dreg 
það stór lega  í efa að við hefð um ver ið 
bún ir að lesa Fóst bræðra sögu á þess um 
tíma en vit neskju virt umst við hafa haft um 
hvern ig þessi at höfn ætti fram að fara.”

NokkurljóðKópavogsskáldsins
Vin átta

Það er erfitt að lýsa vin áttu
og hvern ig hún verð ur til
en oft ast seg ir það sig sjálft
sem ástæðu laust er að hafa 
orð á.

Mann lýs ing
Allt múlíkt mað ur Þús und þjala smið ur
Fúsk ari Klast ar ari Klambr ari
vand virk ur smið ur
að eig in sögn
mál líkja við hól
sem þyk ist vera fjall
læk sem held ur
að hann sé á.

Í kirkju
Vinnu fé lag inn spurði
hef urðu ver ið á sjó
nei ég hef aldrei veitt neitt
þó að eins bor ið það við
að draga ýsur
ef mér leið ast
poka prest ar í kirkju.

Von in
Við get um von að það besta
hald ið í von ina
það kost ar ekki neitt
ekki er hægt að skuld setja hana
né veð setja
fjár nám verða ár ang urs laus.
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Húsinhétum.a.Brúarós,Sólbakki,Rauðahúsið,Sæból,
LitlaSæbólhansGaujaskó,StarfsmannahúsogBlómvangur

SteinþórJóhannssonKópavogsskáld.

SteinþórJóhannssonKópavogsskáld:

Kópavogur um miðja síðustu öld. Þarna er fæðingarstaður og æskuheimili skáldsins,
gamalt baðhús frá Bretanum sem faðir Kópavogsskáldsins breytti í íbúðarhús. Fyrsta
verslunBYKO.Gamaltbakaríogmötuneyti fráBretanum,breytt í íbúðarhúsogeina
húsiðsemstendurennþáfráseinnastríðiáþessusvæði.Litaskáli,Blómaskáli.Sæból,
litlaSæbólsemÞórðurbyggðifyrst.Guðnabúð.Steinskúrinn,umhanngekksúþjóð
sagaaðþarhefðiveriðdrepinnhermaðurástríðsárunumoghefðigengiðafturogfrá
Steinskúrnumheyrðustólíklegustuhljóðákvöldinogumnætur.SendibílastöðKópa
vogs.HeimilidótturogtengdasonarÞórðaráSæbóli.Stórahúsiðfyrirmiðrimynder
Starfsmannahúsið. Í því voru fjórar íbúðir og þrjú einstaklingsherbergi. Mjög líklega
fyrsta fjölbýlishúsið í Kópavogi. En húsið dregur nafn sitt af því að Þórður á Sæbóli
byggðiþaðfyrirstarfsmennsína.

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík 
Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Fylltu út þátttökuseðil  á Tapas barnum
og þú gætir unnið flugmiða fyrir tvo 
til Barcelona með Iceland Express

Sumarleikur
Óla Barcelona

Tapas barsins og Corona
2. maí til 30. júní
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á Rútstúni
Fjölskylduhátíð

KópavogiKópavogi17. júní í17. júní í

www.kopavogur.is

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 Kópa-
vogsvelli. Allir fá verðlaunapening. Skrúðganga frá Kópa-
vogsvelli að Digraneskirkju að loknu hlaupi.

11.00-12.00 Fjölskyldusamvera í Digraneskirkju.  Skólakór 
Kársness syngur undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur. 
Atriði á vegum Skapandi sumarstarfa. Félagar í brass-
bandi Skólahljómsveitar Kópavogs líta við í lokin.

13.30 Skrúðganga frá Menntaskólanum í Kópavogi
að Rútstúni. Skátafélagið Kópar og Skólahljómsveit Kópa-
vogs. Nýstúdent og Fjallkona leiða gönguna.

15.00-17.00 Hátíðarka í félagsmiðstöðinni 
Gjábakka. Raggi Bjarna söngvari. Tónlistar-
hópar frá Skapandi sumarstörfum.

Skólahljómsveit Kópavogs spilar undir stjórn Össurar 
Geirssonar.
Bæjarstjóri Guðrún Pálsdóttir flytur ávarp.
Fjallkona Gerður Guðjónsdóttir flytur ljóð.
Nýstúdent Helga Rún Jónsdóttir flytur ræðu.

Friðrik Dór.
Björgvin Franz og félagar.
Ballið á Bessastöðum.
Sigurvegari söngkeppni félagsmiðstöðva í Kópavogi.
Björn Thoroddsen ásamt blúsurum úr Molanum.
Atriði á vegum Skapandi sumarstarfa.
'Out of our hands' dans- og hljóðverk eftir Raven og 
Blauba, sýning fyrir stóra og smáa.

Götuleikhús Kópavogs flytur fyndinn barnaleikþátt. 
Skapandi sumarhópar standa fyrir �ölbreyttum 
uppákomum.
Íþróttafélögin verða með söluskála á Rútstúni og 
vö�usölu í Sundlaug Kópavogs.
Hjálparsveit Skáta í Kópavogi verður með þrauta-
braut, hávaðasegg, klifurvegg og tækjasýningu.
Glæsilegur handverksmarkaður.
Leiktæki, hoppukastalar, veltibíll og andlitsmálun.

Nánar á www.kopavogur.is

14.00-18.00

Hátíðardagskrá
á Rútstúni

Dagskrá

Skólahljómsveit Kópavogs spilar undir stjórn Össurar 

í félagsmiðstöðinni 
Gjábakka. Raggi Bjarna söngvari. Tónlistar-

'Out of our hands' dans- og hljóðverk eftir Raven og 
Blauba, sýning fyrir stóra og smáa.

14.00-18.00

Fjölskyldustemning
á túninu og víðar

14.00-18.00

Skemmtidagskrá
á Sviðinu

20.00-22.30

Útitónleikar
á Rútstúni

   Fram koma:
   
       Hljómsveitin Bu�
         Blaz Roca
           Jón Jónsson
             Pedopriest

Nánar á www.kopavogur.is
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A F  H Á L S I N U M

Sýning á vatnslitamyndum
BergljótarS.Sveinsdótturstend
ur yfir í Bókasafni Kópavogs.
Bergljót hefur numið vatnslita
málun í Myndlistarskóla Kópa
vogsnæróslitið fráárinu1995,
auk þess sem hún hefur áður
tekið styttri námskeið. Undan
farinárhefurhúnnæreingöngu
sinntþessuáhugamáli sínu, að
málameðvatnslitum.

Bergljót á rætur á Vestfjörð
um,þarsemhúndvelurlöngumá
sumrin,ogkemurhinstórbrotna
náttúravel fram í flæðivatnsog
lita.Þettaersjöundaeinkasýning
hennar,ogersölusýning,ensíð
ast sýndihúnáBókasafniKópa
vogsárið2009.Sýninginstendur
tilföstudagsins15.júlínk.

MyndlistamaðurinnBergljótS.Sveins
dóttirsýniráBókasafniKópavogs

AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298

SkólaslitTónlistarskólaKópa
vogsfórufram30.maísl.íSaln
um.ÍupphafilékSvavaBerglind
Finsen á píanó Prelúdíu nr.1
eftir George Gershwin en hún
varaðljúkafullgilduframhalds
prófi. Skömmu áður var Svava
Berglindmeðframhaldstónleika
íSalnumsemjafnframtvorueru
lokahlutiframhaldsprófshennar
viðskólann.

Fluttvoruverkeftir J.S.Bach,
L.v. Beethoven, F. Chopin, C.
Debussy og G. Gershwin. Skóla
stjóri,ÁrniHarðarson,fluttiávarp
ogveittiviðurkenningarfyrirgóð
annámsárangur.Áttanemendur
þreyttu framhaldspróf að þessu

sinni, fjórir luku hljóðfærahluta
prófsins og fjórir luku fullgildu
prófi, sem jafnframt er lokapróf
við skólann. Tóku þeir allir við
skírteinumsínumviðskólaslitin.

Eftirtaldir luku hljóðfærahluta
framhaldsprófsins, Guðmundur
KáriStefánsson,gítar; JónÁgúst
Stefánsson, píanó; Oddur Vil
hjálmsson, saxófónn og Victor
Guðmundsson, píanó. Fullgildu
framhaldsprófilukuþauElvaLind
Þorsteinsdóttir,söngur;SkúliÞór
Jónasson, selló; Steinunn Vala
Pálsdóttir, flautaogSvavaBerg
lindFinsen,píanó.

Tónlistarskóli Kópavogs er
alhliðatónlistarskólisemkennirá

öllumstigumnámsinssamkvæmt
aðalnámskrátónlistarskóla.Nem
enduríveturvoru540ogkennar
ar55talsins.

Nemendurvoru540íTónlistar
skólaKópavogsásíðastastarfsári

RagnarTh. Sigurðsson, ljós
myndari, opnaði fyrir nok
kru ljósmyndasýningu í safn
aðarheimili Kópavogskirkju,
Borgum.

Myndefni hans eru nánast

óþrjótandiað fjölbreytileikaen
hann rekur fyrirtækið Arctic
Images, hefur gefið út og tek
iðmyndir í fjöldabóka.Myndir
hanshafam.a.birstíNewYork
TimesogNationalGeographic.

Fangaraugnablikið
áréttumtíma

ÚtskriftarnemaríTónlistarskólaKópavogsásamtkennurumogskólastjóra.

SvavaBerglindFinsen.

StórbrotinnáttúraendurspeglastíverkumBergljótar.

RagnarTh.Sigurðsson:

Ragnarviðeinaaffrábærumljósmyndumhansásýningunni.



Þann 20. maí sl. var braut
skráning fráMenntaskólanum í
Kópavogi í Digraneskirkju, alls
83stúdentarog28iðnnemar.Þá
brautskráðust  daginn áður 16
ferðafræðinemar, 42 leiðsögu
menn, 33 nemar af skrifstofu
braut,17matsveinar,37nemar
úrmeistaraskólamatvælagreina,
6 nemar úr hótelstjórnunar
námi César Ritz og einn nema
af starfsbraut. Þannig  að alls
vorubrautskráðir263nemarfrá
Menntaskólanum í Kópavogi á
þessuvori.Viðútskriftvar leik
ið tónverk sem útskriftarnemi
af listnámsbraut,HaukurHann
es Reynisson, færði skólanum
aðgjöf.

Í máli Margrétar Friðriksdótt
ur, skólameistara, kom fram að
stærstaverkefniskólaársinshefði
verið undirbúningur að nýrri
skólanámskrá í framhaldi afnýj
um lögum um framhaldsskóla.
Skólinn hefur nú meira frelsi í
mótun námsbrauta jafnt í bók
námi sem verknámi. Fjögurþró
unarverkefni erunú í gangi sem
tengjastinnleiðinguánýrriskóla
námskrá. Í framhaldi af jafnrétt
isviðurkenningu Jafnréttisráðs
hefur skólinnstaðið fyrir árlegri
jafnréttisvikusemaðþessusinni
varímarsmánuðiundiryfirskrift
inni,,Staðalmyndirkynjannaifjöl
miðlum.”Boðiðvaruppá fjölda
fyrirlestraogkvikmyndasýningar
sem tengdust efni vikunnar við
miklarvinsældir.

NemendurMKhlutuávorönn
viðurkenningu frá Rauða krossi
Íslands fyriróeigingjarntstarfog
mikilvæganstuðningvegnaneyð

araðstoðar innanlands. En nem
endur í áfanganum SJÁ102/Sjálf
boðiðstarfhéldum.a.handverks
markaðtilstuðningsstarfiRKÍ.

Kennarar og nemendur skól
anshafaá starfsárinu tekiðþátt
í óvenju mörgum erlendum
samstarfsverkefnum, m.a. sam
starfsverkefni5Evrópulandaum
stærðfræðikennslu, nemenda
skiptaverkefni í hótel og ferða
greinum við Finnland og Noreg
ogsamstarfikennaraognemenda
á starfsbrautskólansviðskóla í
Karlstad í Svíþjóð. Þá var verk
efni skólans um tölvustudda
stærðfræðikennslu, valið eitt af
tíu bestu verkefnunum innan
ComeniusarmenntaáætlunarEvr
ópusambandsinsáþessuári.Þá
vannAndriKristjánssonbakara
nemi tilsilfurverðlauna íEvrópu
keppniHótelog ferðamálaskóla
semframfóríPortúgal.

Góðurnámsárangur
Forseti bæjarstjórnar, Ólaf

ur Þór Gunnarsson, afhenti
útskriftarnemum viðurkenning
ar úr Viðurkenningarsjóði MK
semstofnaðurvarafbæjarstjórn
Kópavogs árið 1993. Fjórir nem
ar hlutu viðurkenningu; nýstúd
entÞuríðurErlaHelgadóttirdúx
skólans,nýstúdentarHuldaSvein
dís Jóhannesdóttir og Guðbjörn
Lárus Guðmundsson fyrir dugn
að við nám og miklar framfarir
ogAndriKristjánssonnýsveinn í
bakaraiðn. Rótarýklúbbur Kópa
vogsveittinýstúdentÞuríðiErlu
Helgadótturverðlaun fyrirgóðan
áranguríraungreinumogRótarý
klúbburinn Borgir í Kópavogi
veittinýsveiniíbakaraiðn,Andra
Kristjánssyni, verðlaun fyrir ein
stakannámsáranguríiðnnámi.
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MenntaskólinníKópavogi:

263nemarútskrifuðustívor

HelgiLaxdal,forsetiRótarý
klúbbsKópavogs,afhendir
nýstúdentÞuríðiErluHelgadótt
urverðlaunfyrirgóðanárangurí
raungreinum.

Garðapokinn er veglegur og traustur plastpoki fyrir garðaúrgang. Þeir eru seldir 
5 stk. í pakka og er hirðing pokanna ásamt innihaldi innifalin í verði. Þú pantar 
Garðapokann á www.gardapokinn.is, færð staðfestingu á pöntun og við 
sendum þér síðan pokana heim. 

Þegar þú pantar hirðingu á pokunum ferðu inn á www.gardapokinn.is 
og fyllir út beiðni. Einnig er hægt að hringja í síma 535 2500 og 
panta hirðingu. Í báðum tilfellum verða pokarnir sóttir samkvæmt 
áætlun sem hægt er að sjá á heimasíðunni.

Garðatunnan er 240 lítra tunna sem íbúar gerast áskrifendur að. 
Þú pantar Garðatunnuna á www.gardatunnan.is, fyllir út 
beiðni og tunnan verður send til þín. Hún er losuð á 
tveggja vikna fresti yfir sumarmánuðina og er hægt að 
sjá losunardaga á www.gardatunnan.is.

Þjónusta fyrir græna fingur
Garðapokinn.is

Fyllið út beiðni á www.gardapokinn.is

eða hringið í síma 535 2520 

og pokinn verður sóttur.

Þjónustan gildir á höfuðborgarsvæðinu. 

Í pokann má eingöngu 
fara garðaúrgangur!

Gardatunnan.is Gardapokinn.is

Hringhellu 6 • 221  Hafnarfjörður  • Sími: 535 2500 • gamar@gamar.is • www.gamar.is
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Gámaþjónustan hf býður garðeigendum á höfuðborgar- 
svæðinu upp á söfnun garðaúrgangs með tveimur 
mismunandi leiðum, Garðapoka og Garðatunnu. 

Gardatunnan.is

Garðaúrgangur

Tvær góðar leiðir 
sem létta þér garðvinnuna!

NýstúdentarMKvorið2011úrdagskóla.

Framreiðslunemarbíðaþessaðsýnaglæsilegveisluborð.ÞauvoruAgn
arFjeldstedKeiluhöllinni/Rúbin,AngelikaLunkevichEinarBen/Smakk
ehf,ArnórIngiÞórssonVeitingahúsiðPerlanehf,FriðrikAtliSigfússon
Hagatorg ehf, Hrefna Þórisdóttir Bláa lónið hf, Jóel Manuel Fernand
ez Flugleiðahótel ehf – Hilton, Jónas Már Karlsson Listasafnið Hótel
Holt ehf, Stefanía Höskuldsdóttir Flugleiðahótel ehf – Hilton, Thelma
RutHauksdóttirFoodCohf–Lækjarbrekka,VilmundurHreiðarJónsson
FoodCohf–LækjarbrekkaogJónIngiSveinbjörnssonStrikiðAkureyri.
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Salaskóli íKópavogihéltupp
á10áraafmælisitt13.maísl.og
varopiðhús í skólanumafþví
tilefni.

Nemendurogstarfsfólk tókuá
móti gestum ogsýnduafrakstur

vinnu sinnar í vetur.  Skólakór
innsöngognemendurítónlistar
námi spiluðuð fyrir gesti. Skóla
saganímyndumogaðrarmyndir
úr skólalífinu voru sýndar. Sala
skóli var stofnaðurárið2001og

fyrstaáriðvorunemendur74í1.
–4.bekkogstarfsmenn9.Núeru
nemendurum470 í1.–10.bekk
ogstarfsmennum70.Skólastjóri
erHafsteinnKarlsson.Starfsemi félagsmiðstöðvanna

í Kópavogi lauk sameiginlega
með mikilli uppskeruhátíð 11.
maísl.,áafmælisdegiKópavogs
bæjar.

Safnast var saman við Kópa
vogsskóla þar sem keppt var i
knattspyrnu, kubbi, körfubolta
ogjafnveleinhverjufleiruogeitt

hvaðvará svæðinu til að leggja
sértilmunns.Síðanfærðisthátíð
in í SundlaugKópavogsþarsem
haldiðvarheilmikiðsundlaugap
artý með tilheyrandi tónlist og
,,ljósashowi.”Við tókusvopróf í
skólunumogsíðansumarið,sem
reyndar hefur til þessa eitthvað
látiðásérstanda.

KnáirknattspyrnukapparfráfélagsmiðstöðinniFönixíSalaskóla.

Vetrarstarfifélagsmið
stöðvannalaukmeð
sundlaugarpartýi

Skólakórinnsyngurfyrirgesti.

Bókasafn Kópavogs og Lindasafn 
eru opin í allt sumar.  

Eitthvað fyrir alla. 

DVD 2 fyrir 1 á föstudögum 
og laugardögum. 

Ritsmiðja fyrir 9-12 ára 20. – 22. júní, 
ennþá er hægt að skrá sig hjá Arndísi 

og Ingu í síma 570-0450. 

Munið sumarlesturinn fyrir 
krakka 6-12 ára.

FjölmennivaríafmælisveisluSalaskóla

Grunnskólanemendurerunúkomn
ir í sumarfrí fram íágústmánuð, sum
hafa fengið sumarvinnu en önnur
ekkieinsoggenguroggerist.Svohafa
kannskieinhververiðsvoheppinnað
komast í sveit, þó sá hópur hafi því
farið snarminnkandi á síðustu árum
vegna vaxandi vélvæðingar á búum
landins. Það er miður að börn skuli
ekki fá tækifæri til að kynnast því
semgeristísveitumlandsins,kynnast
skepnunumoghlutverkumþeirra.

Vatnsendaskóli efndi til þemaviku
meðal nemenda þegar nær dró vori.
Þemavikansnéristumheimsálfurnarog
vargamanaðsjáhversumiklavinnuog
natnikrakkarnirlögðuíverkefnið.Hver
kennsluálma var með ákveðna heims
álfu; yngsta stigið var með Afríku og
Asíu,miðstigiðmeðEyjaálfuogEvrópu
ogunglingastigiðmeðSuðurogNorð
urAmeríku.

Nemendunumvarskiptuppí21hóp
með 17 til 18 börnum í hverjum hóp
þarsemnemendurkomusamanúröll
um árgöngum. Hver hópur fékk sinn
umsjónarkennarasemfylgdibörnunum
eftirallaþemavikunaoghópurinn fékk
heimastofutilaðvinnaí.Hóparnirunnu
saman frá mánudegi til fimmtudags
framtilkl.11.00eneftirlöngufrímínút
urkl.11:40tókviðhefðbundinkennsla
samkvæmtstundaskrá.

Þemavikunnilaukmeðopnuhúsifyr
ir foreldraoggestiogvarþarmargttil
gamansgert,m.a.línudansogsöngur.

Metnaðarfullþemavika

Hér sitja á laugarbakka 4 fulltrúar af 9 í unglingaráði félagsmið
stöðva í Kópavogi en þau áttu stóran þátt í hugmyndum og fram
kvæmd að félagsmiðstöðvahátíðinni 11. maí sl. F.h: Ásdís Ýr Ólafs
dottir/ Igló, Metúsalem Björnsson/ Dimmu, Haukur Már Tómasson/
JemenogKristjánÓliIngvarsson/Pegasus.

Vatnsendaskóli:

Línudansinnvaktiverðskuldaðahrifningu.

Vandaðvartilverkaeinsogsjámá.

SUMAR BÆKUR 
Í BÓKASAFNI 

KÓPAVOGS
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Ísíðustuvikuvarundirritaður
samningur í Guðmundarlundi
milliKópavogsbæjar, Skógrækt
arfélags ÍslandsogSkógræktar
félagsKópavogsumaðumþað
bil 100 ungmenni úr Kópavogi
fái vinnu við átaksverkefni í
sumar sem gengur út á fegrun
svæðaálandssvæðiSkógræktar
félagsKópavogs.

Um35unglingarfrá18áraaldri
og fimm flokkstjórar hafa þegar
hafiðstörf.Þettaskógræktarverk
efnier liður íatvinnuátakiKópa
vogsbæjar, Skógræktarfélags
Íslands, Skógræktarfélags Kópa
vogs og Vinnumálastofnunar.
Þannig getur bærinn ráðið mun
fleiri ungmenni til starfa í sum
ar en áður var ráðgert. Öll þau
ungmenni, sem var synjað um
sumarvinnuensóttusíðanum í

atvinnuátakinu, voru ráðin. Alls
fáþvíum710ungmenni íKópa
vogi vinnu hjá bænum í sumar.
Samningur um verkefnið var
undirritaður íGuðmundarlundi í
KópavogiafþeimGuðrúnuPáls
dóttur, bæjarstjóra Kópavogs
bæjar,MagnúsiGunnarssyni, for
manni Skógræktarfélags Íslands
og Braga Michaelssyni,formanni
SkógræktarfélagsKópavogs.Ung
mennin munu starfa á svæðum
SkógræktarfélagsKópavogs,m.a.
viðgróðursetningu,uppgræðslu,
hreinsunogfleira.

Vinnunni er skipt í tvö tíma
bil.Fyrrihópurinnhófstörfísíð
ustuvikuogstarfar í fimmvikur
en þá tekur síðari hópurinn við
semmunstarfaíjafnlangantíma.
Vinnutíminn er frá átta til hálf
fjögurádaginn.

Við undirritun samningsins, f.v.: Bragi Michaelsson formaður Skóg
ræktarfélagsKópavogs,GuðrúnPálsdóttirbæjarstjóriKópavogsbæj
arogMagnúsGunnarssonformaðurSkógræktarfélagsÍslands.Aftan
við þau má sjá nýtt hús Skógræktarfélags Kópavogs sem hafin var
byggingáfyrráárinu.

Hundraðungmennitilviðbót
arfávinnuhjáKópavogsbæ

Smáraskóli í samstarfi við foreldrafélögog for
eldrastóðfyrirallsherjarherfishátíðSmárahverfis
þann1. júní sl. á lóð skólans semhófstmeð leik
SkólahljómsveitarKópavogs.Hátíðinvarfyriralla
íbúahverfisins,nemendurþesssemogviniogvel
gjörðarfólk. Smárahátíðinvarvorhátið skólans í
stækkaðrimyndþarsemforeldrarkomuaðskipu
lagningumeðskólanum.Markmiðhátíðarinnarer
aðhverfisbúareigisamangóðastundogsýnabrot
afþvíbestasemnemendurogíbúarhafauppáað
bjóða.

Íárbauðt.d.Smáraskóliuppáápylsurenaðrar

veitingar voru seldar gegn væguverði, nemendur
Smáraskólaspiluðuogsungu fyrirgesti,boðiðvar
uppáýmsa leikiogþrautastöðvarogandlitsmáln
ingu,ZumbakynningfráSporthúsinu,þrekbrautfrá
Sporthúsinu, fulltrúarmeistaraflokksBreiðabliks í
körfuboltaog Íslandsmeistarar íknattspyrnukoma
í heimsókn og sýndu listir sínar, íþróttaálfurinn
tóknokkraræfingarogspjallaðiviðbörnináeftir,
hoppukastalar voru í boði Smáralindar og í dag
skrárlokbauðDeloitteöllumáKópavogsvöll tilað
fylgjastmeðkvennaliðiBreiðabliks spilavið ÍBV í
úrvalsdeildkvenna.

SMÁRAHÁTÍÐ2011tókstvel

Pylsurerualltafgóðar!

Helgi Ólafsson stórmeistari tefldi fjöltefli á mörg
um borðum. Sigurjón Ágústsson í 6. bekk stóð
lengiíhonumenvarðaðlokumjátasigsigraðan.

ÍslandsmeistararBreiðabliksíknattspyrnulékufót
bolta við áhugasama, og var oft þröng á þingi á
vellinum,endatalaleikmannaótakmörkuð!

SkólakórSmáraskólasöngfyrirviðstadda.

Námskeið 3:  20. júní – 24. júní

Námskeið 4:  27. júní – 1. júlí

Námskeið 5:  4. júlí – 8. júlí

Námskeið 6:  11. júlí – 15. Júlí

Námskeið 7:  18. júlí – 22. Júlí

Verð er 7.500 kr. vikan – svo er 10% systkinaafsláttur.

Útilífsnámskeið
Skátafélagsins Kópa

Skátafélagið Kópar býður nú upp á útilífsnámskeið yfir sumartímann. 
Námskeiðin byggja á mikilli útiveru og meðal viðfangsefna eru stangveiði, 

náttúruskoðun, klifur, sig, rötun, útieldun, skátaleikir og fleira. 
Um er að ræða viku námskeið.

Námskeiðin eru ætluð börnum á aldrinum 8 til 11 ára 
fædd 2000 til 2003.
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VILLIBRÁÐARKRYDDAÐ...
BRAGÐIÐ SEM ÍSLENDINGAR ELSKA
VILLIBRÁÐARKRYDDAÐ...
BRAGÐIÐ SEM ÍSLENDINGAR ELSKA
VILLIBRÁÐARKRYDDAÐ...
BRAGÐIÐ SEM ÍSLENDINGAR ELSKA

Fyrir liðlega 50 árum léku sér
ungir sveinaráBorgarholtsbraut
inni og þeir hittust oft að Borg
arholtsbraut 34.A (nú 50) þar
sem Gunnlaugur Jens og Helgi
Helgasynir áttu heima. Þessir
herramenn halda mikilli tryggð
við æskuslóðirnar og búa flestir
enníKópavogi,ogþeirhittustsvo
nýlegaáBorgarholtsbrautinniog
þávartekinafþeimmyndísömu
röð og fyrir hálfri öld, og undir
samaglugganum!

Lengst til vinstri er Sig urð
ur Norð dahl (Siggi „litli“ af því að 
hann var yngri) verk fræð ing ur 
(fædd ur 1952), sem átti frá unga 
aldri heima uppi á lofti hjá þeim 
bræðr um á Borg ar holts braut 34 A 
(í dag er hús ið nr. 50). Sig urð ur er 
nú bú sett ur á Skjól braut 14 í Kópa
vogi. For eldr ar hans Magn ús Norð
dahl fyrr ver andi flug stjóri hjá Loft
leið um og Mar ía Norð dahl leigðu 
efri hæð ina heima hjá for eldr um 
þeirra bræðra. Þau byggðu síð ar 
hús við Holta gerði 58 og flutt ust 
þang að.

Ann ar frá vinstri er Gunn laug
ur Jens Helga son (Gulli) sím virki 
(fædd ur 1951), nú bú sett ur að 
Kárs nes braut 41 í Kópa vogi. For
eldr ar hans eru Helgi Jens son loft
skeyta mað ur í Gufu nesi (lát inn) og 
Dóra Frí manns dótt ir.

Þriðji frá vinstri er Helgi Helga
son (Basli) kenn ari (fædd ur 1952), 
nú bú sett ur að Sæ bóls braut 53 í 
Kópa vogi. For eldr ar hans Helgi 
Jens son loft skeyta mað ur í Gufu nesi 
(lát inn) og Dóra Frí manns dótt ir.

Fjórði frá vinstri er Sig urð ur 
Ás geirs son (Siggi „stóri“ af því að 
hann var eldri) þjónn og tré smið ur 

(fædd ur 1951), áður til heim il is að 
Skóla gerði 6 A (lít ið hús inni á lóð 
Kárs nes skóla), nú bú sett ur í Dals
hús um 91 í Reykja vík. For eldr ar 

hans Ás geir Þor steins son sjó mað ur 
(lát inn) og Ásta Sig urð ar dótt ir.

Borgarholtsbrautarguttarnir
hafaþroskastaðviskuogvexti!

Borgarholtsbrautargullarniráriðárið1960.

……………ogfimmtíuárumsíðar,árið2010.

Ljóð mán að ar ins:
Draumarerulengiaðrætast

Anna S. Björns dótt ir er fædd 
þann 30. nóv em ber 1948. Hún 
er dótt ir Huldu Krist jáns dótt ur 
og Björns Björns son ar og ólst 
hún upp í Laug ar nes inu, þeg ar 
það var í bygg ingu. Hún lauk 
kenn ara prófi frá Kenn ara skóla 
Ís lands árið 1969 og það sama 
ár hóf hún kennslu fer il sinn, 
sem stóð til árs ins 2008, er hún 
lauk störf um. Anna var blaða
mað ur hjá Vik unni í fjöl mörg 
ár og fór að yrkja ljóð og gefa 
út ljóða bæk ur, en árið 1988,  
kom  út fyrsta ljóða bók henn ar, 
,,Ör ugg lega ég.” Síð an þá hef ur 
Anna gef ið út fjölda ljóða bóka 
og hef ur hún ver ið eig in út gef
andi flestra þeirra, en fyrsta 
ljóða bók in var gef in út í danskri 
þýð ingu árið 2008 af Med an for
lag í Kaup manna höfn. Anna hef
ur tek ið þátt í fjöl mörg um ljóða
há tíð um á Norð ur lönd um og 
les ið upp víða er lend is og feng
ið við ur kenn ing ar fyr ir ljóð sín, 
nú á siðast liðn um vetri, þeg ar 
hún hlaut Stein inn í Kópa vogi, 
heið ur svið ur kenn ingu rit höf
und ar, sem stjórn Rit list ar hóps 
Kópa vogs vel ur ár lega. Anna á 
einnig ljóð í fjölda safn rita, hér
lend is og er lend is.

,,Það er gam an að hljóta við
ur kenn ing ar, en að al at rið ið er 
að vera trúr yfir litlu og vanda 
það sem mað ur ger ir hverju 
sinni,” seg ir Anna S. Björns dótt
ir. Hún mun taka þátt í Bóka
mess unni í Frank furt í októ ber 
næst kom andi, þar sem ís lensk ir 
rit höf und ar eru heið urs gest ir 
sýn ing ar inn ar. Ljóða bók henn
ar ,,Draum ar eru lengi að ræt
ast” hef ur ver ið gef in út ný lega, 

bæði á ís lensku og þýsku og 
mun bók in fylgja Önnu til Þýska
lands í haust. Bók mennta sjóð ur 
styrkti þýð ingu bók ar inn ar.

Draumarerulengiað
rætast

Það er ekki hægt

að flýta ör lög un um

búa til ást

láta drauma ræt ast

En það er hægt

að una sér

við elda minn ing anna

vera stað fast ur í trúnni

og vera við bú inn

þeg ar stund in renn ur upp

Þeg ar óskin

sem tek ur draumun um fram

ræt ist.

AnnaS.Björnsdóttir
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Náttúrufræðistofa Kópavogs
opnaðisýninguáverkumHauks
Einarssonar,Holað í steininn,á
Kópavogsdögum.Tilefni sýning
arinnarermyndarleggjöfGuð
ríðar Gísladóttur, ekkju Hauks
heitins, áúrvali steinaogkrist
alla semþauhjónin söfnuðuog
GuðríðurfærðiNáttúrufræðistof
unni.

Í ljós kom að á heim ili hjón anna 
í Kópa vogi var ekki ein ung is að 
finna gott steina safn, sem nú er 
að hluta  til í eigu Nátt úru fræði
stof unn ar, held ur einnig at hygl is
vert safn af list mun um eft ir Hauk. 
Um er að ræða ýmsa muni og 
gripi sem Hauk ur meit l aði, svarf 
og skar í stein, bein og tré. Öll 
verk in eru unn in í ís lensk an efni
við. Hluta þess ara verka úr einka
safni Guð ríð ar býðst al menn ingi 
að skoða á sýn ing unni sem stend
ur út júlí mán uð.

Hauk ur var sjálf mennt að ur á 
lista svið inu, stóð utan við lista

manna hópa og stíll hans því 
al þýðu list.

Sýningáverkumúrsteini,beiniog
tréáNáttúrufræðistofuKópavogs

EittverkannasemberheitiðKonansemalltaferheima.

Snælandsskóli hlaut nýverið
hvatningarverðlaun skólanefnd
ar Kópavogsbæjar. Hannes Bald
ursson tónmenntakennari tók við
verðlaununumúrhendiRannveig
arÁsgeirsdóttur, formanns nefnd
arinnar.

Verð laun in eru veitt fyr ir verk efn ið 
List sköp un á yngsta stigi. Verk efn ið 
felst í því að nem end ur í þriðja og 
fjórða bekk skól ans setja upp söng
leiki. Hann es hef ur haft veg og vanda 
af þeim sýn ing um sem sett ar eru 
upp í nánu sam starfi við for eldra 
barn anna. Með þessu eru nem end
urn ir æfð ir í söng, leik, fram sögn og 
al mennri tján ingu. Auk þess semja 
þeir dansa og búa til leik mynd. Í ár 
sýndi þriðju bekk ur Dýr in í Hálsa
skógi og fjórði bekk ur Ávaxta körf
una.

Að mati skóla nefnd ar er gildi verk
efn is ins mik ið. Í und ir bún ingn um 
læra nem end urn ir sam vinna og öguð 
vinnu brögð og með sýn ing un um 
læra þau að koma fram og tjá sig fyr
ir fram an áhorf end ur. Snæ lands skóli 
hlaut einnig hvatn ing ar verð lun in á 
síð asta ári fyr ir verk efni sem ber yf ir
skrift ina: Að læra að læra – náms
stíls lík an Dunn og Dunn sem leið í 
ein stak ling smið uðu námi.

Snælandsskólihlauthvatningar
verðlaunskólanefndarKópavogs

HannesBaldurssontónmenntakennarimeðverðlaunin.

Smið ju veg i  76  Kópavog i    S ími  414 1000   w w w.t eng i . i s

Ba ldur snes i   6  Akur ey r i       S ími  414 1050 t eng i@ t eng i . i s

• Ný glæsileg hönnun 
• Engin sjáanleg samskeyti 
• Innbyggður þrýstijafnari 
• Brunaöryggi 
• 22 cm sturtuhaus
• Vottuð vara 

MorA í 25 ár á íSlAndi
Opið virka daga frá   8 -18   laugardaga frá  10 -15 

MOra cEra sturtutækI MEð
 öMMustöNg

42.900,- kr. 

Godkendelse

Opið virka daga frá 8-18
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Velferðarsvið Kópavogs fékk
umáramótþaðverkefni að taka
yfirmálefnifatlaðra.Þettaermik
ið verk og þarf mikla yfirsýn og
útsjónarsemi til að halda vel á
málumþarsemaðglímaþarfvið
jöfnunarsjóð sveitafélaganna til
að rétt ségefið.Þaðvarnokkuð
ljóst íbyrjun janúar aðsveitafé
löginvoruað takaviðmálaflokki
sem þegar hafði verið þrengt
að, og það rétt fyrir yfirfærsl
unasvokölluðu.Núþegareruað
koma í ljósmisbrestir á td. fjár
hæðumsemþyrftuaðfylgjaflutn
ingisambýlisafBorgarholtsbraut
yfiráSkjólbraut.Þvímiðurvirð
istfáttveraaðþvígertannaðen
að bent er á jöfnunarsjóð, sem
áað leysaúr tilfallandi fjárhæð
um sem falla óvænt á sveitafé
löginviðyfirfærsluna.Eftirfylgni
við jöfnunarsjóðinnverðurgífur
lega mikilvæg og krefst óskiptr
arathyglibæjarfulltrúa,nefndar
mannaogstarfsmannavelferðar
sviðsins.

Viðþessayfirfærsluhafafatlað
irogaðstandendurþeirrabundið
miklarvonirviðbættaþjónustu.
Með yfirfærslunni hafa málefn
inverið færðnærnotendumþar
sem að stjórnsýsla bæjarfélaga
eraðgengilegriheldurensú rík
isrekna. Kópavogur mun án efa
standavelverkiþósvoaðbyrjun
arerfiðleikarséuóhjákvæmilegir.
Velferðarsviðiðhefuryfiraðráða
einvalaliði starfsfólks semsinnir
sínustarfiaðalúðogfestu.

Ég var svo
lánsöm fyr 
ir nokkru að
fá að heim
s æ k j a  h i n
ýmsuhíbýliog
starfsstöðvar
sem heyra til
velferðarsviðs.
Má þar nefna,
Dvöl, athvarf
fyrir geðfatl
aða og er rek
ið í samvinnu við Rauða kross
inn, Roðasali sambýli fyrir full
orðaeinstaklingameðheilabilun
ásamtdagvistun fyrir samahóp,
þjónustukjarnann að Hörðukór
fyrir geðfatlaða, Starfþjálfunina
Örva,HæfingarstöðinaFannborg
og Hæfingarstöðina að Dalvegi.
Öll áttu þessi úrræði það sam
merktaðveramönnaðafeinvala
fólki sem leggja hug og hönd í
störfsín.

Beturmáefdugaskal,biðlist
arnir eru langir og þörfin brýn.
Það er þröngt í búi og úrræðin
dýr. Það sem vakti athygli mína
eftirþessarheimsóknir varm.a.
það starf og hugsun sem stuðst
erviðáDalveginum.Þarernán
ast engu hent og er sparnaður
innviðminnasorpertöluverður.
Úrræðiðersvogottsemsjálfbært
hvortsemlitiðertil föndurseða
eldamennsku.Hjáþeimvareinnig
að finnaótrúlegaglæsileghand
verksemflestirmynduverastolt
irafþvíaðseljaogkaupa.

Það er ljóst að starsfólk þess
araúrræðaermeðmeiruúrræða
gott.Þaðernauðsynlegtaðstyða
vel við gott starf en ljóst er að
bæjaryfirvöldþurfaaðhaldagríð
arlega vel á spöðunum til þess
aðþaðverðigertrétt.Aðhaldog
eftirfylgni við jöfnunarsjóðinn
er mikilvægt sem og ný hugsun
hvaðvarðarlausniríþjónustunni.

Karen Hall dórs dótt ir
vara bæj ar full trúi og nefnd ar

mað ur í fé lags mála ráði

Fatlaðirbyggjamikla
vonirviðbættaþjónustu

Karen
Halldórsdóttir

Minnisstætt er eitt mál sem
afgreitt var í skipulagsnefnd á
seinastakjörtímabili,enþaðvar
afgreiðsla byggingarréttar fyrir
stórtfjölbýlishúsystáKársnesi.
Núverandi oddviti Sjálfstæðis
flokksins, Ármann Kr. Ólafs
son, varaformaður nefndarinn
ar, lagði mikla áherslu á skjóta
afgreiðslu málsins og vildi þar
faraásvigviðhefðbundnamáls
meðferðogvarðsvoreiðurþeg
arviljihansvarðundir.

Það varð síðar ljóst af hver
ju málið var svo mikilvægt fyr
ir oddvita Sjálfstæðisflokksins.
Eigandi landsins var formaður
byggingarnefndar Kópavogs í
umboði Sjálfstæðisflokksins og
fyrrum félagi Ármanns í fram
kvæmdastjórn Sambands Ungra
Sjálfstæðismanna.

Á svipuðum tíma var úthlut
aðbyggingarréttitiltveggjaann
arra einkaaðila.  Í öðru tilfellinu
varumaðræðafélagíeigubæj
arfulltrúa Sjálfstæðisflokksins

í sveitarfélagi á höfuðborgar
svæðinuogíhinutilfellinuverk
taki.Sáverktakisemfékkflestar
lóðirúthlutað(m.v. íbúðafjölda)
hjáfyrrimeirihlutaogkeyptisvo
fyrirtæki í kröggumaf fyrriodd
vita Sjálfstæðisflokksins.  Enda
fá gjaldþrota einstaklingar ekki
sitjaíbæjarstjórn.

Framangreindar skipulags
breytingar voru í megnri and
stöðu við íbúa Kársness og
hefðu ásamt öðrum leitt til tvö
földunar íbúafjölda Kársness
og tilheyrandi umferðaraukn
ingar.  Í kosningum í kjölfarið
féll svo fyrri meirihluti, enda
höfðuminnihlutaflokkarnirlofað
að vinna skipulagsbreytingar í
sáttviðíbúa.Afturámótihefur
byggingarréttur, eins og sá sem
fyrri meirihluti úthlutaði félög
umsínum,oftveriðmetintilfjár
og fjárhagur bæjarins er í rúst
eftir30milljarðaskuldaaukningu
fyrrimeirihluta.  Þ.e.a.s. skulda
aukningu upp á eina milljón á

hvern íbúa.
Ekki  er  því
mikið aflögu
til að greiða
vi ldar vinum
s j á l f s t æ ð i s 
manna fyrir
a f t u r k ö l l u n
byggingarrétt
ar ins .  Von 
andi þarf bæj
arfélagið því
ekkiaðskerða
nauðsynlega
þjónustu við íbúana mikið til
að framkvæma vilja íbúanna og
koma í veg fyrir tvöföldun íbúa
fjölda Kársness sem íbúar þar
erusvoandvígir.

Guð mund ur Örn Jóns son
full trúi Sam fylk ing ar inn ar í 

skipu lags nefnd

SkipulagVesturbæjarKópavogs

Kóparmeð
útilífsnámskeið
fyrir8til11ára
börn

Útilífsnámskeið skátafélags
insKópa íKópavogierumjög
metnaðarfullþarsemöllbörn
sem þau sækja eiga að geta
fundið eitthvaðvið sitt hæfi,
jafnvelalltsemeríboði.

Námskeiðin eru hafin en
framundan eru námskeið 20.
júní  –  24. júní; 27. júní  –  1.
júlí; 4. júlí  – 8. júlí; 11. júlí  –
15. júlí og 18. júlí  –  22. júlí.
Verð er 7500 krónur fyrir vik
unaenveitturer10%systkina
afsláttur. Námskeiðin byggja
ámikilliútiveruogmeðalvið
fangsefnaeru stangveiði, nátt
úruskoðun, klifur, sig, rötun,
útieldun, skátaleikir og fleira.
Námskeiðineruætluðbörnum
á aldrinum 8 til 11 ára, fædd
2000til2003.

,,Í tíð fyrri meirihluta í Kópa
vogi var opnunartímum sund
lauganna breytt og styttur um
17klst áviku. Tilgangurinnvar
auðvitað sá að draga úr kostn
aðivegnasundlaugannaíþvíerf
iðaárferðisemnúer.Þaðmark
miðnáðistenákostnaðþessað
aðsókn í laugarnarhefurdregist
talsvert saman,” segir Guðríður
Arnardóttir, formaðurbæjarráðs
Kópavogs. Sund er holl og ódýr
líkamsræktogþaðhlýturauðvit
að að vera markmið bæjaryfir
valda að þau dýru og glæsilegu
mannvirki sem sundlaugarnar
erustandiekkiauðheldur iðiaf
lífi.

,,Frá því að nýr meirihluti tók
við vorið 2010 höfum við verið
aðskoðaþautækifærisemfelast
í sundlaugum Kópavogs. Sund
laugarnarokkareruþærglæsileg

ustu á landinu og ættu fyllilega
að standast alla samkeppni við
aðrarlaugaráhöfuðborgarsvæð
inu. Við viljum því snúa vörn í
sóknogætlumaðráðast ímark
aðsátaklaugannaíKópavogimeð
þaðmarkmiðaðfjölgaheimsókn
um bæjarbúa í laugarnar. Það
ætlum við að gera með því að
bæta þjónustu lauganna, bæta
viðmót og aðstöðu og síðast en
ekki sístmeðþvíað rýmkaopn
unartíma lauganna frá því sem
núer.”

Sóknarfærilauganna
Sérstakur starfshópur sem

bæjarráð skipaði um framtíð
lauganna hefur nú skilað af sér
tillögum og greiningu á sóknar
færumsundlaugannaíKópavogi.
Þeirra tillögureruað fráogmeð

1 .  júní  eru
opnunartím
ar sundlaug
annaávirkum
dögum frá kl
06:30 til 22:00,
mánudaga til
f immtu daga
og um helg
ar frá 08:00
til 20:00. Guð
r í ð u r  s e g i r
að jafnframt
skuliblásið til
sóknar varðandi þjónustu laug
anna með það að markmiði að
sem flestir bæjarbúar heimsæki
laugarnar sínar reglulega sér til
ánægjuogheilsubótar.

Guð ríð ur Arn ar dótt ir, 
for mað ur bæj ar ráðs Kópa vogs.

Allirísund

Guðmundur
ÖrnJónsson.

Guðríður
Arnardóttir.

www.borgarblod.is
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Unglingar í félagsmiðstöð
inniÞebu íSmáraskólasöfnuðu
62.500krónumtilstyrktarbörn
um og unglingum í Japan. Til
söfnunarinnarkomeftiraðjarð
skjálftinn reiðyfir Japan enþá
varnýbúiðaðákveða japanskt
þemaáárshátíðÞebuogSmára
skóla. Unglingaráð Þebu ákvað
þvíaðnýtaárshátíðina tilgóðs
ogsöfnuðufénumeðmiðasöluá
árshátíðina.

ÞauSnæbjörtSif,AndriBjörn,
MilicaogHilmarJökullfórumeð
féðtilUNICEFáÍslandiþarsem
Stefán Ingi Stefánsson fram
kvæmdastjóri tók við því. Stef
án og starfsfólk Unicef var að
vonummjögánægtmeðframlag
unglingannaogsáuumaðkoma
fénuúttilJapan.

FélagsmiðstöðinÞebaíSmáraskóla:

SöfnuðutilstyrktarbörnumíJapan 25 % Afsláttur

Þann17.júnííárminnumstvið
ekki eingöngu lýðveldisstofnun
arinnar fyrir67árumheldurekki
síður 200 ára afmælis Jón Sig
urðssonar.Ífljótubragðivirðast
200árlangurtímienþóeruuppi
á Íslandi í dag töluverður fjöldi
manna sem áttu afa eða ömmu
sem voru samtíða Jóni Sigurðs
syni á ofanverðri 19. öld. Þessir
Íslendingarsemnúeruááttræðis
tiltíræðisaldrihöfðuþannigtæki
færitilaðheyrafráfyrstuhendií
uppvextisínumsögurafJónifor
seta,sagðarafsamtímamönnum,
semjafnvelhöfðuhafttækifæritil
aðhittasjálfstæðishetjuna.

Átímamótumerokkurholltað
líta tilbakaogskoða tilveruna í
stærra samhengi en við höfum
tilhneigingu til íþrasihversdags
ins.  Hversu óralangt erum við
komin fráþvíþjóðfélagisemJón
Sigurðsson og samferðamenn
hansólustuppvið.Kosningarétt
ur var ekki almennur og konur
fengu ekki kosningarétt fyrr en
áratugum eftir að Jón og Ingi
björg  voru uppi. Engin sjúkra
hús,ogþegarkaþólskarnunnur
vildu byggja sjúkrahús á Landa
koti mættu þær litlum skilningi
yfirvalda.Þaðerurétthundraðár
síðanHáskóliÍslandsvarstofnað
ur,fyrir50árumvoruÍslendingar
tæplega 180 þúsund og fyrir 30
árumvarennbaraeinnháskóli í
landinu.Núeruþeir sjöogvoru
umtímafleiri.

HorfttilbakahefursagaÍslend
inga á tuttugustu öldinni og því
semaferþeirri21.nánastverið
ein samfelld sigurganga. Vissu
legahafaduniðyfiráföll,bæðiaf
völdumnáttúrunnarogafmanna
völdum. Íslendingar hafa fengið

sinn skammt
af farsóttum,
náttúruham
far ir  valdið
búsifjum,efna
hagskreppur
dunið yfir og
h ö r m u n g a r
s t r í ð s á t a k a
ekki látið okk
ur  ósnort in
en þó deilir
enginn um að
hver kynslóð
frá lýðveldisstofnun hefur búið
viðmeirihagsældensúnæstaá
undan.

Á sautjánda júní  erþvímikil
vægt fyrirokkuröll aðmunaað
ekkertafþvísemviðhöfumídag
hefurkomiðafsjálfusér.Eljusemi
og bjartsýni lýðveldiskynslóðar
innaráaðveraokkuröllumveg
vísir til framtíðaroghvatning til
góðraverka.Þannigheiðrumvið
minningu Jóns Sigurðssonar og
allraþeirra fjölmörgu Íslendinga
semáundanerugengnir.

Umleiðogégóskaöllumgleði
legrar hátíðar vil ég gera orð
skáldkonunnar Huldu (Unnar
Benediktsdóttur)aðmínum.

Ó, Ís land, fagra ætt ar byggð,
um ei lífð sé þín gæfa tryggð,
öll grimmd frá þinni ströndu styggð
og stöðugt allt þitt ráð.
Hver dag ur líti dáð á ný,
hver draum ur ræt ist verk um í
svo verði Ís lands ást kær byggð
ei öðr um þjóð um háð.
Svo aldrei fram ar Ís lands byggð
sé öðr um þjóð um háð.

Ólaf ur Þór Gunn ars son
for seti bæj ar stjórn ar Kópa vogs

„Tilhamingju,Ísland!“

ÓlafurÞór
Gunnarsson.

SöfnunarféðafhentáskrifstofuUNICEF.

Fulltrúar verslunar og þjón
ustuísamstarfiviðKópavogsbæ
hafa að undanförnu unnið að
stofnunMiðbæjarsamtakaKópa
vogsogvarstofnfundurhaldinn
6.júnísl.

Markmiðið er að efla og þróa
miðbæinn og hlúa þar betur að
verslun,þjónustuogmenningar
starfi.Starfssvæðisamtakannaer
miðbærKópavogsfráUrðarbraut
í vestri, Borgarholtsbraut og
Digranesvegi í suðri,Vallartröð í
austriogAuðbrekkuínorðri.All
ir lögaðilarsemhafastarfsemiá
þessusvæðigetaorðiðaðilarað
Miðbæjarsamtökum Kópavogs.
Á fundinum var kosin 5 manna
stjórnogsamþykktlögfyrirsam
tökin.

Formaður samtakanna er Sig
rúnGísladóttir,eigandiCaféDix.

MiðbæjarsamtökKópavogsstofnuð

Fjóriraf fimmstjórnarmönnumMiðbæjarsamtakanna.Formaðurinn,
SigrúnGísladóttirerönnurfráhægri.

NemendurLindaskólaúrvalhópií
olíumálunsettuuppsínaárlegusýn
inguívorsemopnuðvarmeðræðu
höldum og skemmtiatriði sem einn
nemandinn úr hópnum, Margrét
Braga,fluttiáeiginhátt,notaímynd
unarafliðogskemmtasérsaman.

MettaMargrétMuccio í9.bekk JU
var einn þessara efnilegu myndlistr
manna.Húnsegisthafakynnstvaliá
olíumálun og fljótt fundist það gam
an.Einnighafaveriðákaflegagaman
aðveljamótívsemhafiskerptáhug
myndafluginu.MettuMargrétierýmis
legtfleiratillistalagt,enhúnstundar
dansíDanskólaBirnuBjörns.

AthyglisverðirmyndlistamenníLindaskóla

MettaMargrétMuccioviðtvö
olíumálverka sinna á göngum
Lindaskóla.

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar

líkkistur

Jón G. Bjarnason

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla

1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda
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Spurningakeppni grunnskól
anna fór fram í beinni útsend
inguáRás2 fráMarkúsartorgi
í útvarpshúsinu í maímánuði.
Það voru Hólabrekkuskóli úr
BreiðholtinuogÁlfhólsskóliúr
Kópavogisemkepptutilúrslita.

Mjög jafnt var með lið un um 
en á end an um náði Álf hóls skóli 
að vinna eft ir að hafa ver ið und
ir í keppn inni lengst af.  Sig ur
lið ið var skip að þeim Ólafi Jens 
Pét urs syni, Hin riki Stein dórs
syni, Gunn ari Oddi Haf liða syni 
og Bolla Magn ús syni. Nem end
ur voru kall að ir á sal og þar 
af henti skóla stjóri þeim við ur
kenn ingu og nem end ur fögn uðu 
sín um hetj um.

Álfhólsskólisigurvegarií
spurningakeppnigrunnskólanna

Á dögunum afhentu Eyþór
Hafliðason gjaldkeri nemenda
félagsLindaskóla íKópavogiog
Gunnsteinn Sigurðsson skóla
stjóri skólans fulltrúum Rauða
krossins123.000krónur.

Pen ing arn ir eru af rakst ur fjár
öfl un ar sem nem end ur ung linga
deild ar inn ar stóðu fyr ir á þema
dög um fyr ir skemmstu. Þá höfðu 
nem end ur ákveð ið í sam ein ingu 
að ágóð inn rynni til Rauða kross

ins til hjálp ar bág stödd um í Jap
an.

Þór ir Guð munds son, sviðs stjóri 
al þjóða mála Rauða kross Ís lands 
og Hrafn hild ur Helga dótt ir, verk
efna stjóri ung menna og al þjóða
mála Kópa vogs deild ar veittu 
fram lag inu við töku, þökk uðu skól
an um og nem end um fyr ir frá bært 
fram lag, auk þess sem þau gerðu 
grein fyr ir þeim verk efn um sem 
Rauði kross inn vinn ur að í Jap an.  

NemendurLindaskóla
styrktubágstaddaíJapan

Dans er bæði heillandi og
skemmtilegur og fyrir þá sem
æfahannaðstaðaldriafargóð
íþrótt. Dansfélagið Hvönn í
Kópavogiermeðstarfsemisína
í íþróttamiðstöðinniKórnum í
KópavogiogþarhafaHvannar
félagargóðaaðstöðu.

Þeg ar lit ið var þar inn fyr
ir nokkru var ver ið að æfa fyr ir 
Ís lands mót ið í sam kvæm is döns
um. Það voru krakk ar á aldr in um 
8 til 11 ára, og ánægj an, ein beit
ing in og gleð in skein úr hverju 
and liti. 

Dans fé lag ið Hvönn er 15 ára 
gam alt fé lag ið. Mik il gróska og 
upp gang ur er bú inn að vera í 
vet ur þrátt fyr ir kreppu tal, sem 
er auð vit að mjög ánægu legt á 

af mæl is ári fé lags ins. Á nem enda
sýn ingu Hvann ar í vor mættu 
um 400 manns og var mik il gleði 
og ánægja með sýn ing arn ar. 
Vor nám skeið hófust 9. maí sl. og 
er dans að af full um krafti út júní
mán uð, en hlé tek ið í júlí mán uði. 
Dans inn er því ekki bara iðk að
ur yfir vetr ar mán uð ina, enda 
skemmti leg ur á öll um árs tím um.

Dansaðútjúnímánuðhjá
DansfélaginuHvönn

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

Stór há tíð 5. bekkj ar Álf hóls
skóla fór fram 1. júní sl. Þá fór 
fram land náms há tíð, sú fyrsta 
sinn ar teg und ar, en all ir list og 
verk greina kenn ar ar skól ans 
og bekkj ar kenn ar ar stóðu að 
þess ari skemmti legu en jafn
framt nokk uð óvenju legu há tíð 
ásamt krökk un um, sem eru um 
70 tals ins. Það er vert að hrósa 
þeim sem að þess ari land náms
há tíð stóðu en þannig kynnt
ust krakk arn ir enn frek ar lífi og 
starfi for feðra sinna sem námu 
hér land fyrst árið 974, eða fyrr!

LandnámshátíðíÁlfhólsskóla!

Eyþór Hafliðason afhendir Þóri Guðmundssyni peningaupphæðina.
Viðstaddir eru einnig verkefnastjóri ungmenna- og alþjóðamála
Kópavogsdeildar Rauða krossins og skólastjóri, aðstoðarskólastjóri
ogfleiristarfsmennLindaskóla.

Breiðablikerkomiðístarthol
urnar fyrir næsta leiktímabil í
körfuboltanum og fimmtudag
inn26.maísl.voruundirritaðir
leikmannasamningarvið11leik
mennmeistaraflokks.

Lið ið leik ur í 1. deild. Breiða
blik hef ur á að skipa mjög ungu 
og efni legu liði  sem er að mestu 
skip að leik mönn um úr drengja 
og ung linga flokki fé lags ins. Mik ill 
metn að ur er inn an fé lags ins og 
all ir sem að lið inu koma stað ráðn
ir í að koma Breiða bliki í fremstu 
röð á ný en lið ið lék í úr slita
keppni um laust sæti í úr vals deild 
á síð asta tíma bili eft ir að hafa fall
ið úr úr vals deild árið áður.

Þjálf ari meist ara flokks karla 

er Sæ vald ur Bjarna son og hann 
nýt ur að stoð ar Guð mund ar 
Daða Krist jáns son ar sem sér 

um styrkt ar og snerpu þjálf un 
meist ara flokka fé lags ins.

Gengiðfrásamningumviðleikmenn

Sævaldur Bjarnason þjálfari, Hákon Már Bjarnason, Helgi Freyr
Jóhannsson,SnorriHrafnkelsson,AtliÖrnGunnarsson,HjaltiMár
Ólafsson, Arnar Bogi Jónsson, Ívar Örn Hákonarson, Þorsteinn
Gunnlaugsson,RúnarPálmarssonogÁgústOrrason.

KörfuboltihjáBlikum:

Glaðbeittir sigurvegarar, f.v.: Bolli Magnússon, Hinrik Steindórsson,
GunnarOddurHafliðasonogÓlafurJensPétursson.

Krökkum sem fullorðnum fannst verkefnið skemmtilegt og gef-
andi,semþaðauðvitaðvar.

HúnHrafnkatlaSólGrantvarð4ára7.júnísl.ogafþvítilefnivaríslenskifáninndreginnaðhúni,eins
ogalltafergertþegareitthvertbarnannaáleikskólanumKjarrinuáafmæli.Svofékkhúnkórónuogvar
aðsjálfsögðumiðdepillathyglinnareinsogsjámáámyndinni.Aðspurðsagðihúnaðþaðyrðiafmælis-
veislaþegarhúnkæmiheim,ogpabbiætlaðiaðbakaköku.
LeikskólinnKjarriðhættirstarfsemi1.júlínk.ísparnaðarskinisamkvæmtákvörðunbæjarstjórnarKópa-
vogs.Þádreifastbörniníaðraleikskóla,semogstarfsmennirnir.

Hrafn katla Sól 4 ára
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Úrvalsdeildarlið HK í hand
knattleikkarlahefur fengiðgóð
an liðsstyrk fyrir keppnina á
næstuleiktíðenþeirTandriMár
KonráðssonogArnórFreyrStef
ánssonhafa skrifaðundir samn
inga við deildina og munu því
klæðastHKbúningnumánæsta
tímabili.

Tandri, sem er gríð ar lega öfl ug 
skytta, kem ur úr Stjörn unni þar 
sem hann hef ur leik ið upp alla 

yngri flokk ana. Tandri fór fyr ir liði 
Stjörn unn ar í 1. deild inni i vet ur 
og var marka hæsti leik mað ur liðs
ins og næst marka hæst ur í 1 deild
inni með 128 mörk í 16 leikj um.

Arn ór er mark mað ur og kem
ur frá ÍR. Arn ór er einn efni leg
asti mark mað ur lands ins og hef
ur ver ið fasta mað ur í marki U21 
lands liðs ins und an far in ár. Það er 
ljóst að það er mik ill liðs styrk ur í 
þeim Tandra og Arn óri og verð ur 
spenn andi að fylgj ast með þeim í 
HK treyj unni á næsta tíma bili.

Stórt sundmót var haldið í
Kópavogslaugumhelgina21.22.
maí sl. en þar fór fram Vormót
Breiðabliks og Heilsu. Yfir 200
sundmenn voru mættir til leiks
ogvorustungurfleirien800tals
ins. 12 sundfélögáttu sundmenn
ámótinuaukBreiðabliksenþað
voruFjölnir,Afturelding,Stjarnan,
KR, Ármann, Grindavík, Reynir,
ÍRB, Ægir, Selfoss, SH og UMSB.
Keppt var í 9 greinum auk boð
sundaogkeppt í tveimuraldurs
flokkum,12áraogyngriog13ára
ogeldri.

Sund menn Breiða bliks eru nú 
eins og aðr ir sund menn að reyna 
að ná lág mörk um fyr ir Ald ur flokka
meist ara mót Ís lands (AMÍ) sem 
fram fer á Ak ur eyri 23.26. júní nk. 
Marg ir Blik ar eru nú þeg ar komn ir 
með nokk ur lág mörk og aðr ir eru 
mjög ná lægt því að ná þeim.

Helstu afrek Blika á mótinu
voru:

* Athena Neve Leex hlaut 5 gull 
og 6 silf ur

* Elín Ylfa Við ars dótt ir hlaut 6 
gull, 2 silf ur og 1 brons

* Ingi mar Logi Guð laugs son hlaut 
4 gull, 2 silf ur og  2 brons 

* Anna Stein unn Ing ólfs dótt ir 
hlaut 3 gull, 4 silf ur og 1 brons

* Ed mund Zu kovskis hlaut 5 gull, 
1 silf ur og 1 brons

* Bene dikt Jóns son 3 gull, 2 silf ur 
og 3 brons

* Ás dís Rún Bjarna dótt ir hlaut 3 
gull, 1 silf ur og 1 brons

* Lín ey Ragna Ólafs dótt ir hlaut 1 
gull, 3 silf ur og 1 brons

* Harpa Þöll Ei ríks dótt ir hlaut 3 
gull og 1 silf ur

* Guð ný Erna Bjarna dótt ir hlaut 
1 gull, 1 silf ur og 2 brons

* Gunn laug Mar grét Ólafs dótt ir 
hlaut 3 silf ur og 1 brons

* Há kon Jóns son hlaut 3 gull
* Ósk ar Gauti Lund hlaut 2 silf ur 

og 1 brons
* Bene dikt Aron Guic har naud 

hlaut 3 brons
* Gunn ar Bjarki Jóns son hlaut 3 

brons
* Líf Þrast ar dótt ir hlaut 1 brons
* Ein ar Logi Þor leifs son hlaut 1 

brons

Breiðablik hefur endurvak
ið meistaraflokk kvenna innan
félagsinsogmunánæstatímabili
senda lið til keppniánýeftir 3
árahlé.Liðiðerbyggtáungum
ogefnilegumstúlkumsemeruað
koma upp úr yngri flokkastarfi
félagsins og hafa verið í frestu
röð í sínum árgangi upp alla
yngriflokka. 

Andri Þór Krist ins son hef ur ver
ið ráð inn þjálf ari meist ara flokks 
en hann er mjög reynd ur þjálf ari 
sem stýrði m.a. kvenna lið Ham ars 
á ár un um 20032007 þar sem hann 
tók við ungu liði í neðri deild og 
leidd það upp og stýrði í úr vals
deild. Andri kem ur inn í metn að
ar fullt þjálf arateymi fé lags ins og 
mun með al ann ars njóta full ting is 
Guð mund ar Daða Krist jáns son ar 
sem sér um styrkt ar og snerpu

þjálf un meist ara flokka fé lags ins.
Mik ill metn að ur er inn an fé lags

ins í upp bygg ing ar starfi kvenna
körf unn ar og fé lag ið er stað ráð
ið í að koma Breiða bliki í fremstu 
röð á ný en 16 ár eru síð an Blik
ar hömp uðu Ís lands meist aratitli 

kvenna í körfuknatt leik.
Af þessu til efni und ir rit uðu 

6 ung ar og efni lega stúlk ur leik
manna samn inga við fé lag ið 
og ljóst að fram tíð in er björt í 
kvenna körf unni í Kópa vog in um.

KnattspyrnudeildBreiðablikser lang fjölmenn
astaknattspyrnudeild landsins.Yfir1300 iðkend
ur stundaknattspyrnuog íyngri flokkum félags
ins,börn16áraogyngri,eru1060skráðiriðkend
ur.Umtalsverð fjölgunhefurveriðámilli áraog
sérstaklegaánægjulegerfjölguniníkvennaflokk
unum.Þvímáaðhluta tilþakkagóðumárangri
íslenskakvennalandsliðsinsundanfarinár.

Þessi mikli fjöldi kall ar á mik ið og mark visst skipu
lag. Þjálf ar ar fé lags ins eru orðn ir mjög reynd ir í að 
vinna með stóra hópa og börn in fá krefj andi æf ing ar 
og ganga af velli rjóð í kinn um. Sum aræf ing ar hófust 
6. júní sl. en flest ir flokk ar æfa fjór um sinn um í viku, 
frá mánu degi til fimmtu dags. Sum ar ið er há punkt ur 
árs ins en í þrjá mán uði þá æfa flokk arn ir á grasi og 
keppa í Ís lands mót um. 

Þar fyr ir utan þá send ir Breiða blik stóra hópa á 
helstu knatt spyrnu mót lands ins yfir sum ar tím ann. 
Má þar nefna Pæj u mót ið fyr ir 11  12 ára stelp ur og 
Shell mót ið fyr ir 9  10 ára drengi en þessi mót eru 
hald in í Vest manna eyj um. Ekki má gleyma N1mót
inu á Ak ur eyri fyr ir drengi 11  12 ára og Norð ur áls
mót inu á Akra nesi fyr ir 7  8 ára drengi. Stolt Breiða
bliks er síð an Síma mót ið sem hald ið er 14.  17. júlí á 
fé lags svæði Breiða bliks í Smár an um. Mót ið er fyr ir 6 
 12 ára stúlk ur og ár lega mæta um 1300 þátt tak end
ur í Kópa vog inn.

Nýj ir iðk end ur eru boðn ir vel komn ir á æf ing ar og 
all ir fá 2  3 vik ur í að lög un ar tíma og geta þá fund ið 
út hvort þeir vilja halda áfram. Mik ill fjöldi iðk enda 

ger ir fé lag inu kleift að raða börn un um í hópa þar 
sem þau æfa og keppa með jafn ingj um. 

Það er ljóst að frá bær ár ang ur meist ara flokka 
fé lags ins veit ir því byr und ir báða vængi og það 
skil ar sér í yngri flokk ana. Starf ið er afar blóm legt. 
Góð ur stöðu leiki er í þjálf ara mál um og að al þjálf ar ar 
flokk ana eru vel mennt að ir og fag leg ir. Með þeirra 
þekk ingu og færni þá er ljóst að fram tíð in er björt 
hjá knatt spyrnu deild Breiða bliks.

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Umtalsverðfjölguníkvennaflokkunum

Þessar stúlkur voru mættar á leik Breiðabliks
gegn ÍBV í kvennaflokki inn á völlinn. Þær segja
tilhlökkun vera vegna mótana í sumar, ekki síst
Símamótsins.

Meistaraflokkurkvennaendurvakinn

Blikarhrepptufjölmörgverðlaun
VormótBreiðabliksogHeilsuísundi:

LiðHKí1.deildkarlaerkom
ið í nokkuð slæm mál í deild
innieneftir6.umferðirerliðið
aðeins með 1 stig af 18 mögu
legum.

Síð ast tap aði lið ið fyr ir Vík ingi 
Ólafs vík 0:2 en leik ið var í Fagra
lundi. HK og Vík ing ur Ólafs vík 
hafa mæst 11 sinn um í móts leikj
um meist ara flokks karla, HK unn
ið 7 leiki, Vík ing ur 3 en einn hef ur 
end að með jafn tefli. Þar áður tap
aði lið ið fyr ir Sel fossi 4:2, gegn 

Þrótti 2:1 og fyr ir KA 4:3 en HK 
komst í 3:1 gegn Norð lend ing un
um en skorti ein hvern kraft eða 
út hald til að tryggja sér sig ur. Lið
ið er enn stiga laust á heima velli.

HK lék úti leik við BÍ/Bol ung ar
vík á Torf nes velli á Ísa firði í gær, 
mið viku dag, og leik ur síð an við ÍR 
á Kópa vogs velli 23. júní.

HK/Vík ing ur er í efsta sæti 
Arið ils 1. deild ar kvenna með 9 
stig eft ir 2:0 sig ur á Hetti á Kópa
vogs velli.  

FráleikHKgegnKAáKópavogsvellifyrirskemmstu.

SlæmstaðaHKí
1.deildkarla

AthenaNeveLeexíbringusundi.Húnvann5gullverðlaunog6silfur-
verðlaunáVormótiBreiðabliksísundi.

TandriMárogArnórFreyr
tilliðsviðHK

YngriflokkarBreiðabliksíknattspyrnu:

Kristrún Guðmundsdóttir, Jón Þórey Pétursdóttir, Helena Mika-
elsdóttir, SólliljaBjarnadóttir,HafrúnHaraldsdóttirogAnítaRún
Árnadóttir ásamt þjálfara sínum, Andra Þór við undirritun leik-
mannasamninga.

KörfuboltikvennahjáBreiðablik:

UngirHK-ingar
fátækniskóla
aðgjöf

Fyrirskömmukomufulltrú
ar frá KSÍ færandi hendi til
yngriknattspyrnuiðkendahjá
HK og gáfu öllum geisladisk
með nauðsynlegum tækni
upplýsingum sem ber heitið
,,TækniskóliKSÍ”.

Kolbeinn Sigþórsson, fyrrum
leikmaður með HK og lands-
liðsmaður áritar og afhend-
ir ungum HK-ingum geisla-
diskinn.



Sundlaugarnar í Kópavogi eru þekktar fyrir frábæra aðstöðu hvort
sem þú vilt synda, leika þér með börnunum eða slaka á eftir
erfiðan vinnudag. Við höfum nú lengt þjónustutímann til muna. 
Opið mánudaga–föstudaga kl. 6:30–22 og kl. 8–20 um helgar.
Velkomin í sund, heilsubót á heimsmælikvarða!

Nánar á www.kopavogur.is

OPIÐ LENGUR Í SUNDLAUGUM KÓPAVOGS


