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Þjóðhátíð og virðing
við fortíðina

Þ

jóðhátíðardagurinn 17. júní, er á föstudaginn og í ár hefur hann sér
staka merkingu en þá eru liðin 200 ár frá fæðingu Jóns Sigurðssonar
forseta og helsta baráttumanns fyrir sjálfstæði íslensku þjóðarinar. Jón
er án vafa einn eftirminnilegasti tímamótamaður íslenskrar sögu, fæddur á
Hrafnseyri við Arnarfjörð 17. júní 1811 og ólst þar upp til 18 ára aldurs við
iðjusemi, nákvæmni og hirðusemi í heimahúsum og var kennt að bjarga sér.
Kópavogsbær hefur árum saman staði fyrir hátíð á Rútstúni sem tekist hefur
vel og dregið að sér fjölda bæjarbúa og gesti þeirra. Sjálfstæði íslensku þjóð
arinnar fékkst ekki fyrr en eftir mikla baráttu og það er líka hægt að tapa því
ef þjóðin heldur ekki vöku sinni.
Kópavogur er ekki gamall bær og hefur ekki af mikilli sögu að státa þó hér
hafi ýmsir sögulegir atburðir átt sér stað, eins og Kópavogsfundurinn 1262
þegar Íslendingar þurftu að lúta lægst fyrir erlendu ofríki og yfirgangi með
svokallaðri erfðahyllingu erfðaeinveldið gilti til ársins 1874 þegar Íslending
ar fengu stjórnarskrá. Kópavogur er mjög ungur bær, jafnvel á mælikvarða
íslenskrasveitarfélaga og ekki margar minjar um eldri tíð. Úti á Kársnesi
stendur Clausenhúsið sem er líklega eitt elsta hús í Kópavogi. Það var byggt
í glæsilegum heragarðsstíl og gæti verið sómi hvaða sveitarfélags sem væri
og vel byggt, annars væri það horfið. Í mörg ár var rekin í húsinu efnagerð og
síðan sælgætisgerð. Það væri sómi að því ef bæjaryfirvöld létu endurbyggja
húsið og fá því verðugt hlutverk, líklega helst eitthvað menningartengt.
Fátt er nú sem minnir á byggð þess fólks sem settist að á utanverðu Kárs
nesi snemma á fimmta áratug 20. aldarinnar og mörkuðu fyrstu sporin að því
bæjarfélagi sem við búum í. Húsin stóðu strjált við Kársnesbrautina og voru
flest upphaflega sumarbústaðir sem síðan var byggt við til að gera að heilsár
síveru. Þetta fólk sýndi mikið sjálfstæði með því að búa frekar við frumstæð
skilyrði á Kársnesi en láta þáverandi borgaryfirvöld í Reykjavík kúga sig til
að búa í leiguhjöllum sem oft voru ekkert skárri kostur en sumarbústaðirnir
á Kársnesinu. Svo var oft engar byggingalóðir að hafa í Reykjavík nema fyrir
einhverja flokksgæðinga.
En nú, meira en hálfri öld síðar er hvergi betra að búa en í Kópavogi. Minn
umst þeirra sem voru í fararbroddi fyrir endurheimt sjálfstæðis þjóðarinnar
og ekki síður þeirra sem mörkuðu fyrstu sporin að Kópavogi nútímans.
Gleðilega þjóðhátíð!
Geir A. Guðsteinsson

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

Lóðaúthlutanir aukast

Bæja rr áð hefu r samþ ykkt
að úth luta Bús eta hsf. lóðu n
um Austurkór 76, 78 og 80, enda
greiði félagið full lóðagjöld sam
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
byggingarrétti á lóðinni Álmakór
14; Sigurði Sveinbirni Gylfasyni
og Jórunni Jónsdóttur byggingar
rétti á lóðinni Almannakór 11 og
samþykkja að taka aftur við áður
úthlutaðri lóð að Almannakór 9.
Tvær umsóknir bárust um lóð
ina Álmakór 18, annars vegar frá
Gesti Þórissyni og Lenu Heimis
dóttur og hins vegar frá Kjartani
Lilliendahl og Sigríði Bragadóttur,
sem voru metnar jafnar. Fulltrúi
sýslumanns, Ýr Vésteinsdóttir,
mætti til að staðfesta framkvæmd
útd rátta r um byggi nga rr étt á
lóðinni. Bæjarráð samþykkti að
úthluta Kjartani Lilliendahl og Sig
ríði Bragadóttur byggingarrétti á
lóðinni Álmakór 18.

Magnea Einarsdótt
ir ráðin skólastjóri
Snælandsskóla

Á fundi skólanefndar 1. júní sl.
var kynnt tillaga menntasviðs um
ráðningu skólastjóra Snælands
skóla. Skólanefnd studdi tillögu
menntasviðs og vísaði henni til
bæjarráðs. Á fundi bæjarráðs var
staðfest tillaga skólanefndar að
ráða Magneu Einarsdóttur í starf
skólas tjóra Snæl andss kóla og
býður bæjarráð hana velkomna
til starfa á nýjum vettvangi. Mag
nea var áður skólastjóri Hjalla
skóla og síða n anna r tveggja
skólas tjóra Álfh ólss kóla þega r
Hjallaskóli og Digranesskóli voru
sameinaðir. Hafsteinn Karlsson
bæjarfulltrúi og skólastjóri Sala
skóla vék af fundi bæjarráðs und
ir þessum lið.

Samningstilboð við
Vatnsendabónda

Á fundi bæjarráðs fyrir nokkru
lagði Gunnar Ingi Birgisson bæj
arfulltrúi fram fram fyrirspurir
til bæjarstjóra þar sem spurt er
m.a. hvað margar lóðir séu á sam
þykktu skipulagi á milli vatns og
vegar í Vatnsendalandi; hvenær
var ákveðið að standa ekki við
ákvæði í samningi milli Vatns
endab ónda og Kópav ogsb æja r
um fjölda lóða milli vatns og veg
ar; hvenær var sú ákvörðun tek
in og hvaða bæjarfulltrúar stóðu
að henni; hefur verið reynt að ná
samningum um þetta atriði við
Vatnse ndab ónda nn og hvaða
upphæðir hafa verið boðnar af
hálfu bæjarins; hvernig er staða
á þeim lóðum sem féllu Vatns
endabónda í skaut (11%) í Vatns
endahlíð og hvaða samningstil
boð hafa verið í gangi?   Óskaði
Gunnar Ingi Birgisson eftir skrif
legu svari.

Afkoma Kópavogs
bæjar betri

Rekstra ra fk oma Kópav ogs
bæja r á ári nu 2010 var betri
en ráð var gert fyrir í fjárhags
áætlun ársins. Hún var jákvæð
um 1.032 milljónir króna en árið
á undan var hún neikvæð upp
á 4.068 milljónir króna. Rekstr
arn iðu rs taða bæja ri ns varð

988 milljónum krónum betri en
áætlu ni n. Með áframh alda ndi
hagr æði ngu og úts jóna rs emi
tókst að halda uppi þjónustustigi
í bænum á árinu. Tekjur bæjar
félagsins urðu heldur hærri en
áætlað var en íbúum fjölgaði um
383 milli ára, eða í 30.697 í árslok
2010. Aðrir þættir sem hafa áhrif
á jákvæða rekstrarútkomu eru
gengi sh agna ðu r erl endra lang
tímalána sem ekki var gert ráð
fyrir í fjárhagsáætlun og lækkun
lífeyrisskuldbindinga en áætlun
gerði ráð fyrir hækkun skuldbind
ingarinnar. Eigið fé bæjarfélags
ins í árslok 2010 nam rúmlega
14 milljörðum króna en var 10,4
milljarðar árið á undan. Eiginfjár
hlutfallið fór upp í 24%.

Gerpla fagnaði afmæli
með ,,Fantasíu”

Fiml eikaf él agi ð Gerpla fagn
ar fjörutíu ára afmæli sínu í ár
og hélt af því tile fni glæsil ega
veislu um helgina 4. – 5. júní. Bæj
arstjóri Kópavogs, Guðrún Páls
dóttir, flutti þar ávarp og óskaði
félagsmönnum til hamingju með
stórafmælið. Að því búnu hófst
afm æli ss ýni ng sem bar heiti ð
Fantasía. Hún var endurtekin fjór
um sinnum yfir helgina og hlaut
mikið lof áhorfenda. Hver sýning
tók um klukkutíma. Gerpla hefur
náð gríðarlega góðum árangri á
þeim árum sem hún hefur starf
að. Skemmst er að minnast þess
þegar lið Gerplu braut blað í sögu
fimleika á Íslandi sl. haust og kom
heim með gullið af Evrópumót
inu í hópfimleikum sem fram fór í
Malmö í Svíþjóð.

Kópavogsborg?

Á fundi bæjarráðs 10. júní sl.
var lögð fram till aga varða ndi
hugsa nl ega breyti ngu á nafni
Kópavogsbæjar. Ómar Stefánsson
Frams ókna rf lokki leggu r til að
bæjarstjóra verði falið að kanna
möguleika á að Kópavogur verði
borg í stað þess að vera bær og
kosti þess og galla. Afgreiðslu var
frestað.

Fjölbýlishús byggt í
Kópavogi

Á afgreiðslufundi byggingafull
trúa Kópavogsbæjar 7. júní sl. var
samþykkt erindi Brynjars Krist
inssonar, Lækjarfit 11 í Garða
bæ um að byggja fjölbýlishús að
Kópavogsbraut 79. Málið hefur
veri ð grennda rk ynnt og enga r
athugasemdir bárust. Þrátt fyr
ir allt er því einhver hreyfing á
byggi ngu íbúða í Kópav ogi. Á
sama fundi var tekið fyrir umsókn
um byggingarleyfi frá Elsu Skarp
héði nsd óttu r, Valla rt röð 12 í
Kópavogi, en hún vildi fá sam
þykkta kjallaraíbúð að Vallartröð
12. Byggingarfulltrúi samþykkti
erindið enda samrýmist það lög
um nr. 160/2010.

Leita í auknum mæli
eftir aðstoð

Fjárhagsaðstoð Kópavogsbæj
ar til einstaklinga og fjölskyldna
jókst verulega á síðasta ári frá
árinu á undan. Nam aðstoðin í
fyrra tæpum 230 milljónum króna
samanborið við 170 milljónir árið
2009. Alls nutu 555 fjölskyldur og
eins takl inga r þessa ra r aðs toð
ar á síðasta ári samanborið við
495 árið á undan samkvæmt árs
skýrslu Félagsþjónustu Kópavogs
fyrir árið 2010. Samkvæmt reglum
bæjarins eiga þeir rétt á fjárhags

aðstoð sem eru undir ákveðnum
tekjumörkum og geta ekki séð
sér og sínum farborða. Nú nem
ur aðstoðin 135 þúsund krónum
á mánuði til einstaklinga en 216
þúsu nd til hjóna og samb ýli s
fólks. Í ársskýrslunni kemur fram
að nýr hópur einstaklinga eða
hjóna hafi í auknum mæli leitað
eftir aðstoð félagsþjónustunnar,
þ.e.a.s. hópur sem er tekjuhærri
og mun skuldugri en þeir hópar
sem áður hafi leitað aðstoðar. Til
að styðja betur við barnafólk í
þessum hópi ákvað félagsmála
ráð að hækka viðmiðunarmörk
launa vegna greiðslu leikskóla
gjalda, dægradvalar, skólamáltíða
og áframhaldandi tómstundaiðk
unar barna. Samkvæmt því mega
tekjur einstaklinga með börn í
þessum hópi nema að hámarki
220 þúsu nd krónu m á mánu ði
en samanlagðar tekjur hjóna 352
þúsund krónum.

Foreldrar almennt
ánægðir

Yfir 93% foreldra telja að mjög
vel eða vel hafi verið staðið að
aðlögun barns í leikskóla í Kópa
vogi og flutningi milli deilda. Um
90% segja að mjög vel eða vel sé
tekið á móti barninu þegar það
kemur í leikskólann að morgni
og það sama á við þegar barn er
kvatt þegar það fer heim síðdegis.
Yfir  93% telja samstarf við starfs
menn leikskólans mjög gott eða
gott og um 90% finnst auðvelt
eða nokkuð auðvelt að ná tali af
leikskólastjóra eða deildarstjóra.
Um 89% eru mjög ánægð eða
ánægð með foreldrasamtöl. Það
sem foreldrar telja hvað mikil
vægast í samstarfi við leikskólana
eru dagleg samskipti, skriflegar
upplýsingar, foreldrasamtöl og  
heimsókn og/eða dvöl foreldra í
leikskólanum. Um   80% eru mjög
ánægð eða ánægð með upplýs
ingastreymið.

Sunnudagaskóli í
sundlaug

Sunnud agss kóli Lindak irkju
fór fyrir skömmu fram í Salalaug.
Umsjón með stundinni hafði sr.
Guðmundur Karl Brynjarsson og
naut hann aðstoðar sunnudags
skólakennara Lindakirkju. Þetta
er í annað sinn sem sunnudags
skólinn fer fram í Salalaug. Fyrir
ári hófu forsvarsmenn Salalaugar
og prestarnir í Lindakirkju sam
starf um að sunnudagaskóli kirkj
unnar færi fram í innilaug sund
laugarinnar. Dagskrá sunnudags
skólans var hefðbundin, skemmti
leg og uppbyggjandi stund með
hreyfi söngvu m, biblí us ögu m,
busli og bænum. Stefnt er að því
að sunnudagsskólastund í Sala
laug verði árviss viðburður hér
eftir.

Bráðaaðgerðir á
Kópavogshæli

Menningar-  og þróunarráð hef
ur ítrekað beiðni um að umhverf
issvið gefi álit á því hvar koma
megi niður tjaldstæði í Kópavogi.
Ennf remu r felu r ráði ð starfs
manni að kanna hina lagalegu og
tæknilegu hlið þess að koma upp
útimarkaði á Hálsatorgi. Menn
ingar- og þróunarráð leggur til að
þegar í stað verði hafnar bráðaað
gerðir, í samstarfi við Húsafriðun
arnefnd ríkisins, til að koma í veg
fyrir frekari skemmdir á hressing
arhælinu í Kópavogi.

Samstarf Kópavogs og Norrköp
ing um dans og tónlistarverkefni
Samstarf vinabæjanna Kópa
vogs og Norrköping um dans og
tónlistarverkefni er fyrsti hluti
sams tarfs ísl enska dansh óps
ins Raven og sænska hópsins
Blauba. En hóparnir vinna sam
an á Íslandi í júnímánuði, og er
upps pretta verke fni si ns sam
starf vinabæjanna Kópavogs og
Norrköping, sem styðja verkefn
ið að hluta.
Verkefnið er þó þegar farið að
vinda upp á sig og er einnig sam
starfi við Dansverkstæðið á Skúla
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
alm enni ngsv æðu m í Kópav ogi
á þessu tímabili. Áhuga er fyrir
því að vekja upp menningarlíf
ið í bænum og virkja unga lista
menn til að taka þátt í verkefn

Skipulagsnefnd sam
þykkir gerð aksturs- 
og gönguaðkomu að
Borgarholtsbraut 15
Skipulagsnefnd hefur samþykkt
að heimilt verði að ljúka fram
kvæmdum við gerð aksturs-  og
gönguaðkomu að húsinu nr. 15
við Borgarholtsbraut í samræmi
við kynnta till ögu að breyttu
deiliskipulagi lóðarinnar. Tillaga
þessi er m.a. gerð með hliðsjón
af 8. mgr. 8. gr. byggingarreglu
gerða r nr. 441/1998 og 63 gr.
sömu laga þar sem fram kemur
að tryggja þurfi aðkomu að hús
inu sem uppf ylli þar tilg reind
skilyrði. Þá verði lóðarhafa að
Borgarholtsbraut 15 gert skilt að
leggja fram tillögu að mögulegri  
afskermun fyrirhugaðra bílastæða
á lóðinni til suðurs, þ.e. gagnvart
lóðamörkum Skjólbrautar 18 og
20. Lóðarhafi skal kynna hana fyr
ir bæjaryfirvöldum og lóðarhöf
um Skjólbrautar 18 og 20 áður en
framkvæmdir hefjast að nýju. Lóð
arhafa að Borgarholtsbraut 15 er
jafnframt bent á að breyta þarf
samþykktum byggingarnefndar
teikningum frá 7. ágúst 2002 m.a.
hvað varðar aðkomu og bílastæði
á lóð. Lagt er til að með breytt
um byggingarnefndarteikningum
fylgi séruppdráttur sem útskýri
fyrirhugaða afskermum bílastæða
gagnvart lóðum við Skjólbraut 18
og 20. Samþykkt skipulagsefndar
var vísað til afgreiðslu bæjarráðs
og bæjarstjórnar Kópavogs.

inu með hópu nu m og kynna st
dansinum betur.
Verkið er 15-20 mínútna dans
verk fyrir 8 dansara með lifandi
tónlist, samið fyrir óhefðbundið
rými, og áhersla er lögð á að færa
dansinn og listina nær almenn
ingi. Þetta er nútíma dansverk
þar sem einbeitt er að samtvinna
dans og tónlist, innblástur er tek

TRIUMPH og TYR.
Stærðir frá 36 – 54

inn úr náttúrunni og   unnið með
afl líkamans,en verkið er mjög lík
amlega krefjandi en þátttakendur
vilja skilja áhorfendur eftir með
orku sem þeir fá frá dönsurunum
og tónlistinni. Samstarfi verður
við Molann og skapand sumar
starf í Kópavogi. Framhaldið af
verkefninu verður í Norrköping í
Svíþjóð sumarið 2012.

Tjónaskoðun
- málun - réttingar

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

Hjólum
saman í sumar

– það er líka ódýrara

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

Sundbolir, Bikini
og Tankini frá
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99.900 kr.

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

14.990 kr.

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

59.900 kr.

„allt til sundiðkunar“

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
Sími: 564 0035

Varahlutir og viðgerðaþjónusta.

www.markid.is • sími 553 5320 • Ármúla 40
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Steinþór Jóhannsson Kópavogsskáld:

Húsin hétu m.a. Brúarós, Sólbakki, Rauða húsið, Sæból,
Litla Sæból  hans Gauja skó, Starfsmannahús og Blómvangur
Það er vel við hæfi að taka viðtal við
Steinþór Jóhannsson sem hefur alla tíð
búið í Kópavogi og almennt er þekkt
ur í bæjarfélaginu sem Kópavogsskáld
ið. Steinþór er fæddur í Kópavogshreppi
10. júlí 1954 að Kársnesbraut 4a. Hann
er húsa- og húsgagnasmíðameistari að
mennt og er einn af stofnendum Ritlist
arhóps Kópavogs 1995 og var talsmaður
hans um langt skeið. Steinþór hefur sent
frá sér sjö ljóðabækur og sú áttunda er á
leiðinni sem inniheldur ljóð og örsögur
sem kemur til með að heita Lífslöngun.
- Hverni g verðu r sköpu na rg áfa n til,
Steinþór?
,,Eitt get ég sagt þér, það er að minnsta
kosti ekki hægt að kaupa hana í kílóavís í
Bónus,” segir Steinþór. ,,Flest íslensk skáld
segja frá því í endurminningum sínum á
gamals aldri að þeir hafi alist upp við hné
ömmu sinnar sem kenndi þeim ljóð og
sögur og þannig hafi þeir orðið skáld fyr
ir áhrif þessara formæðra sinna en ég er
ættaður af Langanesströndinni eins og
mörg af bestu skáldum þjóðarinnar. Að
öllum líkindum er sköpunargáfan ekki land
fræðilega tengd en samt er þessi staðreynd
merkileg fyrir margra hluta sakir. Það má
því segja að þetta sé erfðafræðilegt. Við
getum tekið sem dæmi Hjálmar Jónsson
Dómkirkjuprest sem er kominn í sjötta lið
af Bólu-Hjálmari og gott skáld eins og for
faðir hans.”

úr stáli seinna komu fulltrúar úr frönsku
útlendingahersveitinni til við heimkomu
Emils frá Frakklandi.
Starfsmannahúsið með allt litróf mannlífsins
ásamt Bakkusi sem reið þar alloft húsum.
Blómasalinn Þórður hreppstjóri
athafnamaður af guðsnáð.

Jakobsdóttir sem voru fyrsti og annar bæj
arstjóri Kópavogs, Eyjólfur Kristjánsson á
Brúarósi, fyrsti forseti bæjarstjórnar Kópa
vogs, og enn standa húsin Sæból og Mar
bakki.
Á þessum tíma var mikið talað um að
Kópavogur væri svefnbær. Með þessari
upptalningu sést að hann hefur verið glað
vakandi. Menn verða líka að átta sig á því
að Kópavogur er aðeins 56 ára á þessu ári
en er orðinn næst fjölmennasta sveitarfé
lag landsins.”

Mikil atvinnustarfsemi á litlu
svæði
,,Það sem var einna merkilegast við þetta
svæði var hvað gríðarlega mikil atvinnu
starfsemi var þarna á ekki stærra land
svæði. Þarna voru Byko, Málning, Ora, Lita
skáli, Blómaskáli, Sendibílastöð Kópavogs,
Stálvík, Guðnabúð-Fossvogsbúðin, Ingimar
skex, Nesti, fyrsta bílalúgusjoppa landsins
og Eyjólfur á Brúarósi með hænsni. Guðjón
sem var með skósmíðaverkstæði og báta
smíði, sótti fisk í Fossvoginn til sölu og
Þórður var með alla móa og mela undir
grænmetis og blómarækt ásamt ræktun í
gróðurhúsum. Utar á nesinu voru Vita og
hafnamál og efnagerðin Valur stofnuð og
rekin í lengri eða skemmri tíma. Rétt aust
an við Hafnarfjarðaveginn var stórbýlið
Lundur. Það voru merkir menn á þessu
svæði og frumkvöðlar að þessum byggða

Steinþór Jóhannsson Kópavogsskáld.

kjarna sem heitir Kópavogur í dag. Þetta
voru fyrsti og eini hreppstjóri Kópavogs,
Þórður Þorsteinsson á Sæbóli, Finnbogi
Rútur Valdimarsson og kona hans Hulda

- Þú kennir þig við Kópavog og kallar þig
Kópavogsskáldið. Af hverju?
,, Já, ég er fæddur í Kópavogshreppi
og hef alið minn aldur að mestu leyti hér
í bæ. Það er kannski gamaldags að hafa
viðurnefni sem skáld. Hvað um það, mér
finnst það við hæfi. Margir þekkja Djúpa
læk, Hvítadal, Laxness, Vör og skáldanafn
ið Steinn Steinarr. Ég efast um að margir
viti hvers synir þeir eru eða hvað Steinn
hét réttu nafni.”
Steinþór segir frá bernskuumhverfi sínu
í prósaljóðinu Bernskumyndir úr Kópavogi
og minnist á heiti húsa, nafnkunna menn,
og atv innur ekstu r á því svæði. Það er
athyglisverð lýsing á Kópavogi þess tíma.

Nokkur ljóð Kópavogsskáldsins
Vinátta
Það er erfitt að lýsa vináttu
og hvernig hún verður til
en oftast segir það sig sjálft
sem ástæðulaust er að hafa
orð á.
Mannlýsing
Alltmúlíktmaður Þúsundþjalasmiður
Fúskari Klastarari Klambrari
vandvirkur smiður
að eigin sögn
mál líkja við hól
sem þykist vera fjall
læk sem heldur
að hann sé á.
Í kirkju
Vinnufélaginn spurði
hefurðu verið á sjó
nei ég hef aldrei veitt neitt
þó aðeins borið það við
að draga ýsur
ef mér leiðast
pokaprestar í kirkju.

Fyrsti hluti ljóðsins Bernskumyndir úr
Kópavogi
Amma þín keypti í Guðnabúð sperla
Við sfofnuðum knattspyrnufélagið Snerla
sem átti að þýða snar eða snöggur
ekki hurðarhúnn.
Bjarni lék á Iðunnarskóm allt of stórum
enn bera leggir vorir merki þess.
Húsin hétu Brúarós, Sólbakki, Rauða húsið,
Sæból, Litla Sæból hans Gauja skó
Starfsmannahús, Blómvangur,
kofinn hans Kobba og Marbakki,
Litaskáli og Blómaskáli.
Við reyktum njóla.
Seldum stúta af brotnum flöskum.
Fórum í tindátaleiki með stórri kúlu

- Er þér eitthvað ógleymanlegt frá æsku
þinni í Kópavogi?
,,Já, það mun vera. Við Þórarinn Sveinn
Thorlacíus, nú málarameistari á Sauðár
króki, kallaður Doddi málari, sórumst í
fóstbræðralag eitthvað 11 eða 12 ára gaml
ir og blönduðum blóði saman að hætti
fornmanna. Enn hefur ekki borið skugga á
þá vináttu eftir um það bil 45 ár. Ég dreg
það stórlega í efa að við hefðum verið
búnir að lesa Fóstbræðrasögu á þessum
tíma en vitneskju virtumst við hafa haft um
hvernig þessi athöfn ætti fram að fara.”

Kópavogur um miðja síðustu öld. Þarna er fæðingarstaður og æskuheimili skáldsins,
gamalt baðhús frá Bretanum sem faðir Kópavogsskáldsins breytti í íbúðarhús. Fyrsta
verslun BYKO. Gamalt bakarí og mötuneyti frá Bretanum, breytt í íbúðarhús og eina
húsið sem stendur enn þá frá seinna stríði á þessu svæði. Litaskáli, Blómaskáli. Sæból,
litla Sæból sem Þórður byggði fyrst. Guðnabúð. Steinskúrinn, um hann gekk sú þjóð
saga að þar hefði verið drepinn hermaður á stríðsárunum og hefði gengið aftur og frá
Steinskúrnum heyrðust ólíklegustu hljóð á kvöldin og um nætur. Sendibílastöð Kópa
vogs. Heimili dóttur og tengdasonar Þórðar á Sæbóli. Stóra húsið fyrir miðri mynd er
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
byggði það fyrir starfsmenn sína.

Vonin
Við getum vonað það besta
haldið í vonina
það kostar ekki neitt
ekki er hægt að skuldsetja hana
né veðsetja
fjárnám verða árangurslaus.

Sumarleikur
Tapas barsins og Corona
2. maí til 30. júní

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

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

5

Kópavogsblaðið

JÚNÍ 2011

www.kopavogur.is

17. júní í

i
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Kó
Fjölskylduhátíð

á Rútstúni

Dagskrá

BIRGIRMAR.COM // 110612

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. 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.
15.00-17.00 Hátíðarkaffi í félagsmiðstöðinni
Gjábakka. Raggi Bjarna söngvari. Tónlistarhópar frá Skapandi sumarstörfum.

14.00-18.00

Hátíðardagskrá
á Rútstúni

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

20.00-22.30

Útitónleikar
á Rútstúni

Fram koma:
Hljómsveitin Buff
Blaz Roca
Jón Jónsson
Pedopriest

14.00-18.00

Skemmtidagskrá
á Sviðinu

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.

14.00-18.00

Fjölskyldustemning
á túninu og víðar

Götuleikhús Kópavogs flytur fyndinn barnaleikþátt.
Skapandi sumarhópar standa fyrir fjölbreyttum
uppákomum.
Íþróttafélögin verða með söluskála á Rútstúni og
vöfflusölu í Sundlaug Kópavogs.
Hjálparsveit Skáta í Kópavogi verður með þrautabraut, hávaðasegg, klifurvegg og tækjasýningu.
Glæsilegur handverksmarkaður.
Leiktæki, hoppukastalar, veltibíll og andlitsmálun.
Nánar á www.kopavogur.is
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AF HÁLSINUM
Ragnar Th. Sigurðsson:

Fangar augnablikið
á réttum tíma
Ragnar Th. Sigurðsson, ljós
mynda ri, opna ði fyri r nok
kru ljósmyndasýningu í safn
aða rh eimi li Kópav ogsk irkju,
Borgum.
Myndefni hans eru nána st

óþrjótandi að fjölbreytileika en
hann rekur fyrirtækið ArcticImages, hefur gefið út og tek
ið myndir í fjölda bóka. Myndir
hans hafa m.a. birst í New York
Times og National Geographic.

Útskriftarnemar í Tónlistarskóla Kópavogs ásamt kennurum og skólastjóra.

Nemendur voru 540 í Tónlistar
skóla Kópavogs á síðasta starfsári
Ragnar við eina af frábærum ljósmyndum hans á sýningunni.

Skólaslit Tónlistarskóla Kópa
vogs fóru fram 30. maí sl. í Saln
um. Í upphafi lék Svava Berglind
Fins en á pía nó Prelúdí u nr.1
eftir George Gershwin en hún
var að ljúka fullgildu framhalds
prófi. Skömmu áður var Svava
Berglind með framhaldstónleika
í Salnum sem jafnframt voru eru
lokahluti framhaldsprófs hennar
við skólann.
Flutt voru verk eftir J.S. Bach,
L.v. Beeth oven, F. Chopi n, C.
Debussy og G. Gershwin. Skóla
stjóri, Árni Harðarson, flutti ávarp
og veitti viðurkenningar fyrir góð
an námsárangur. Átta nemendur
þreyttu framhaldspróf að þessu

sinni, fjórir luku hljóðfærahluta
prófsins og fjórir luku fullgildu
prófi, sem jafnframt er lokapróf
við skólann. Tóku þeir allir við
skírteinum sínum við skólaslitin.
Eftirtaldir luku hljóðfærahluta
framhaldsprófsins, Guðmundur
Kári Stefánsson, gítar; Jón Ágúst
Stefá nss on, pía nó; Oddu r Vil
hjálmsson, saxófónn og Victor
Guðmundsson, píanó. Fullgildu
framhaldsprófi luku þau Elva Lind
Þorsteinsdóttir, söngur; Skúli Þór
Jónasson, selló; Steinunn Vala
Pálsdóttir, flauta og Svava Berg
lind Finsen, píanó.
Tónl ista rs kóli Kópav ogs er
alhliða tónlistarskóli sem kennir á

Svava Berglind Finsen.

öllum stigum námsins samkvæmt
aðalnámskrá tónlistarskóla. Nem
endur í vetur voru 540 og kennar
ar 55 talsins.

Myndlistamaðurinn Bergljót S. Sveins
dóttir sýnir á Bókasafni Kópavogs
Sýni ng á vatnsl itam yndu m
Bergljótar S. Sveinsdóttur stend
ur yfir í Bókasafni Kópavogs.
Bergljót hefur numið vatnslita
málun í Myndlistarskóla Kópa
vogs nær óslitið frá árinu 1995,
auk þess sem hún hefur áður
tekið styttri námskeið. Undan
farin ár hefur hún nær eingöngu
sinnt þessu áhugamáli sínu, að
mála með vatnslitum.
Bergljót á rætur á Vestfjörð
um, þar sem hún dvelur löngum á
sumrin,  og kemur hin stórbrotna
náttúra vel fram í flæði vatns og
lita. Þetta er sjöunda einkasýning
hennar, og er sölusýning, en síð
ast sýndi hún á Bókasafni Kópa
vogs árið 2009. Sýningin stendur
til föstudagsins 15. júlí nk.

Stórbrotin náttúra endurspeglast í verkum Bergljótar.

AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298

7

Kópavogsblaðið

JÚNÍ 2011

Menntaskólinn í Kópavogi:

263 nemar útskrifuðust í vor

Þann 20. maí sl. var braut
skráning frá Menntaskólanum í
Kópavogi í Digraneskirkju, alls
83 stúdentar og 28 iðnnemar. Þá
brautskráðust   daginn áður 16
ferðafræðinemar, 42 leiðsögu
menn, 33 nemar af skrifstofu
braut, 17 matsveinar, 37 nemar
úr meistaraskóla matvælagreina,
6 nema r úr hóte ls tjórnu na r
námi César Ritz og einn nema
af starfsbraut. Þannig   að alls
voru brautskráðir 263 nemar frá
Menntaskólanum í Kópavogi á
þessu vori. Við útskrift var leik
ið tónverk sem útskriftarnemi
af listnámsbraut, Haukur Hann
es Reynisson, færði skólanum
að gjöf.
Í máli Margrétar Friðriksdótt
ur, skólameistara, kom fram að
stærsta verkefni skólaársins hefði
veri ð undi rb úni ngu r að nýrri
skólanámskrá í framhaldi af nýj
um lögum um framhaldss kóla.
Skólinn hefur nú meira frelsi í
mótun námsbrauta jafnt í bók
námi sem verknámi. Fjögur þró
unarverkefni eru nú í gangi sem
tengjast innleiðingu á nýrri skóla
námskrá. Í framhaldi af jafnrétt
isv iðu rk enni ngu Jafnr étti sr áðs
hefur skólinn staðið fyrir árlegri
jafnréttisviku sem að þessu sinni
var í marsmánuði undir yfirskrift
inni ,,Staðalmyndir kynjanna i fjöl
miðlum.” Boðið var upp á fjölda
fyrirlestra og kvikmyndasýningar
sem tengdust efni vikunnar við
miklar vinsældir.
Nemendur MK hlutu á vorönn
viðurkenningu frá Rauða krossi
Íslands fyrir óeigingjarnt starf og
mikilvægan stuðning vegna neyð

Helgi Laxdal, forseti Rótarý
klúbbs Kópavogs, afhendir
nýstúdent Þuríði Erlu Helgadótt
ur verðlaun fyrir góðan árangur í
raungreinum.

Nýstúdentar MK vorið 2011 úr dagskóla.

Framreiðslunemar bíða þess að sýna glæsileg veisluborð. Þau voru Agn
ar Fjeldsted Keiluhöllinni/Rúbin, Angelika Lunkevich Einar Ben / Smakk
ehf, Arnór Ingi Þórsson Veitingahúsið Perlan ehf,  Friðrik Atli Sigfússon
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
Rut Hauksdóttir FoodCo hf – Lækjarbrekka, Vilmundur Hreiðar Jónsson
FoodCo hf – Lækjarbrekka og Jón  Ingi Sveinbjörnsson Strikið Akureyri.

Góður námsárangur

araðstoðar innanlands. En nem
endur í áfanganum SJÁ102/Sjálf
boðið starf héldu m.a. handverks
markað til stuðnings starfi RKÍ.
Kennarar og nemendur skól
ans hafa á starfsárinu tekið þátt
í óvenju mörgu m erl endu m
samstarfsverkefnum, m.a. sam
starfsverkefni 5 Evrópulanda um
stærðf ræðik ennslu, neme nda
skiptaverkefni í hótel-  og ferða
greinum við Finnland og Noreg
og samstarfi kennara og nemenda
á starfsbraut skólans við skóla í
Karlstad í Svíþjóð. Þá var verk
efni skóla ns um tölvus tudda
stærðfræðikennslu, valið eitt af
tíu bestu verke fnu nu m inna n
Comeniusar menntaáætlunar Evr
ópusambandsins á þessu ári. Þá
vann Andri Kristjánsson bakara
nemi til silfurverðlauna í Evrópu
keppni Hótel-  og ferðamálaskóla
sem fram fór í Portúgal.

Fors eti bæja rs tjórna r, Ólaf
ur Þór Gunna rss on, afh enti
útskriftarnemum viðurkenning
ar úr Viðu rk enni nga rs jóði MK
sem stofnaður var af bæjarstjórn
Kópavogs árið 1993. Fjórir nem
ar hlutu viðurkenningu; nýstúd
ent Þuríður Erla Helgadóttir dúx
skólans, nýstúdentar Hulda Svein
dís Jóhannesdóttir og Guðbjörn
Lárus Guðmundsson fyrir dugn
að við nám og miklar framfarir
og Andri Kristjánsson nýsveinn í
bakaraiðn. Rótarýklúbbur Kópa
vogs veitti nýstúdent Þuríði Erlu
Helgadóttur verðlaun fyrir góðan
árangur í raungreinum og Rótarý
klúbbu ri nn Borgi r í Kópav ogi
veitti nýsveini í bakaraiðn, Andra
Kristjánssyni, verðlaun fyrir ein
stakan námsárangur í iðnnámi.

Tvær góðar leiðir
sem létta þér garðvinnuna!

Gámaþjónustan hf býður garðeigendum á höfuðborgarsvæðinu upp á söfnun garðaúrgangs með tveimur
mismunandi leiðum, Garðapoka og Garðatunnu.

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.

Gardatunnan.is

Garðaúrgangur
Garðapokinn.is

Þjónusta fyrir græna fingur
Í pokann má eingöngu
fara garðaúrgangur!
okinn.is
Fyllið út beiðni á www.gardap
eða hringið í síma 535 2520
og pokinn verður sóttur.
svæðinu.

EINN, TVEIR OG ÞRÍR 21.705

Þjónustan gildir á höfuðborgar

Gardatunnan.is

Gardapokinn.is

Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 535 2500 • gamar@gamar.is • www.gamar.is
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Fjölmenni var í afmælisveislu Salaskóla

Knáir knattspyrnukappar frá félagsmiðstöðinni Fönix í Salaskóla.

Vetrarstarfi félagsmið
stöðvanna lauk með
sundlaugarpartýi
Starfsemi félagsmiðstöðvanna
í Kópavogi lauk sameiginlega
með mikilli uppskeruhátíð 11.
maí sl., á afmælisdegi Kópavogs
bæjar.
Safnast var saman við Kópa
vogsskóla þar sem keppt var i
knattspyrnu, kubbi, körfubolta
og jafnvel einhverju fleiru og eitt

hvað var á svæðinu til að leggja
sér til munns. Síðan færðist hátíð
in í Sundlaug Kópavogs þar sem
haldið var heilmikið sundlaugap
artý með tilheyrandi tónlist og
,,ljósashowi.” Við tóku svo próf í
skólunum og síðan sumarið, sem
reyndar hefur til þessa eitthvað
látið á sér standa.

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/
Jemen og Kristján Óli Ingvarsson/ Pegasus.

SUMAR BÆKUR
Í BÓKASAFNI
KÓPAVOGS
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.

Skólakórinn syngur fyrir gesti.

Salaskóli í Kópavogi hélt upp
á 10 ára afmæli sitt 13. maí sl. og
var opið hús í skólanum af því
tilefni.
Nemendur og starfsfólk tóku á
móti gestum og sýndu afrakstur

vinnu sinnar í vetur.   Skólakór
inn söng og nemendur í tónlistar
námi spiluðuð fyrir gesti. Skóla
sagan í myndum og aðrar myndir
úr skólalífinu voru sýndar. Sala
skóli var stofnaður árið 2001 og

fyrsta árið voru nemendur 74 í 1.
– 4. bekk og starfsmenn 9. Nú eru
nemendur um 470 í 1. – 10. bekk
og starfsmenn um 70. Skólastjóri
er Hafsteinn Karlsson.

Vatnsendaskóli:

Metnaðarfull þemavika
Grunnskólanemendur eru nú komn
ir í sumarfrí fram í ágústmánuð, sum
hafa fengi ð suma rv innu en önnu r
ekki eins og gengur og gerist. Svo hafa
kannski einhver verið svo heppinn að
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
sem gerist í sveitum landsins, kynnast
skepnunum og hlutverkum þeirra.
Vatnsendaskóli efndi til þemaviku
meðal nemenda þegar nær dró vori.
Þemavikan snérist um heimsálfurnar og
var gaman að  sjá hversu mikla vinnu og
natni krakkarnir lögðu í verkefnið. Hver
kennsluálma var með ákveðna heims
álfu; yngsta stigið var með Afríku og
Asíu, miðstigið með Eyjaálfu og Evrópu
og unglingastigið með Suður-  og Norð
ur-Ameríku.
Nemendunum var skipt upp í 21 hóp
með 17 til 18 börnum í hverjum hóp
þar sem nemendur komu saman úr öll
um árgöngum. Hver hópur fékk sinn
umsjónarkennara sem fylgdi börnunum
eftir alla þemavikuna og hópurinn fékk
heimastofu til að vinna í. Hóparnir unnu
sama n frá mánud egi til fimmtud ags
fram til kl. 11.00 en eftir löngu frímínút
ur kl. 11:40 tók við hefðbundin kennsla
samkvæmt stundaskrá.
Þemavikunni lauk með opnu húsi fyr
ir foreldra og gesti og var þar margt til
gamans gert, m.a. línudans og söngur.

Línudansinn vakti verðskuldaða hrifningu.

Vandað var til verka eins og sjá má.
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SMÁRAHÁTÍÐ 2011 tókst vel

Smáraskóli í samstarfi við foreldrafélög og for
eldra stóð fyrir allsherjar herfishátíð Smárahverfis
þann 1. júní sl. á lóð skólans sem hófst með leik
Skólahljómsveitar Kópavogs. Hátíðin var fyrir alla
íbúa hverfisins, nemendur þess sem og vini og vel
gjörðarfólk. Smárahátíðin var vorhátið skólans í
stækkaðri mynd þar sem foreldrar komu að skipu
lagningu með skólanum. Markmið hátíðarinnar er
að hverfisbúar eigi saman góða stund og sýna brot
af því besta sem nemendur og íbúar hafa uppá að
bjóða.
Í ár bauð t.d. Smáraskóli upp á á pylsur en aðrar

veitingar voru seldar gegn væguverði, nemendur
Smáraskóla spiluðu og sungu fyrir gesti, boðið var
upp á ýmsa leiki og þrautastöðvar og andlitsmáln
ingu, Zumba kynning frá Sporthúsinu, þrekbraut frá
Sporthúsinu, fulltrúar meistaraflokks Breiðabliks í
körfubolta og Íslandsmeistarar í knattspyrnu koma
í heimsókn og sýndu listir sínar, íþróttaálfurinn
tók nokkrar æfingar og spjallaði við börnin á eftir,
hoppukastalar voru í boði Smáralindar og í dag
skrárlok bauð Deloitte öllum á Kópavogsvöll til að
fylgjast með kvennaliði Breiðabliks spila við ÍBV í
úrvalsdeild kvenna.
Við undirritun samningsins, f.v.: Bragi Michaelsson formaður Skóg
ræktarfélags Kópavogs, Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri Kópavogsbæj
ar og Magnús Gunnarsson formaður Skógræktarfélags Íslands. Aftan
við þau má sjá nýtt hús Skógræktarfélags Kópavogs sem hafin var
bygging á fyrr á árinu.

Hundrað ungmenni til viðbót
ar fá vinnu hjá Kópavogsbæ
Pylsur eru alltaf góðar!

Skólakór Smáraskóla söng fyrir viðstadda.

Helgi Ólafsson stórmeistari tefldi fjöltefli á mörg
um borðu m. Sigu rj ón Ágústss on í 6. bekk stóð
lengi í honum en varð að lokum játa sig sigraðan.

Íslandsmeistarar Breiðabliks í knattspyrnu léku fót
bolta við áhugasama, og var oft þröng á þingi á
vellinum, enda tala leikmanna ótakmörkuð!

Í síðustu viku var undirritaður
samningur í Guðmundarlundi
milli Kópavogsbæjar, Skógrækt
arfélags Íslands og Skógræktar
félags Kópavogs um að um það
bil 100 ungmenni úr Kópavogi
fái vinnu við átaksv erke fni í
sumar sem gengur út á fegrun
svæða á landssvæði Skógræktar
félags Kópavogs.
Um 35 unglingar frá 18 ára aldri
og fimm flokkstjórar hafa þegar
hafið störf. Þetta skógræktarverk
efni er liður í atvinnuátaki Kópa
vogsb æja r, Skógr ækta rf él ags
Íslands, Skógræktarfélags Kópa
vogs og Vinnum álas tofnu na r.
Þannig getur bærinn ráðið mun
fleiri ungmenni til starfa í sum
ar en áður var ráðgert. Öll þau
ungmenni, sem var synja ð um
sumarvinnu en sóttu síðan um í

atvinnuátakinu, voru ráðin. Alls
fá því um 710 ungmenni í Kópa
vogi vinnu hjá bænum í sumar.
Samni ngu r um verke fni ð var
undirritaður í Guðmundarlundi í
Kópavogi af þeim Guðrúnu Páls
dóttu r, bæja rs tjóra Kópav ogs
bæjar, Magnúsi Gunnarssyni, for
manni Skógræktarfélags Íslands
og Braga Michaelssyni,formanni
Skógræktarfélags Kópavogs. Ung
mennin munu starfa á svæðum
Skógræktarfélags Kópavogs, m.a.
við gróðursetningu, uppgræðslu,
hreinsun og fleira.
Vinnunni er skipt í tvö tíma
bil. Fyrri hópurinn hóf störf í síð
ustu viku og starfar í fimm vikur
en þá tekur síðari hópurinn við
sem mun starfa í jafn langan tíma.
Vinnutíminn er frá átta til hálf
fjögur á daginn.

Útilífsnámskeið
Skátafélagsins Kópa
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.
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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Ljóð mánaðarins:

Draumar eru lengi að rætast
Anna S. Björnsdóttir er fædd
þann 30. nóvember 1948. Hún
er dóttir Huldu Kristjánsdóttur
og Björns Björnssonar og ólst
hún upp í Laugarnesinu, þegar
það var í byggingu. Hún lauk
kennaraprófi frá Kennaraskóla
Íslands árið 1969 og það sama
ár hóf hún kennsluferi l sinn,
sem stóð til ársins 2008, er hún
lauk störfum. Anna var blaða
maður hjá Vikunni í fjölmörg
ár og fór að yrkja ljóð og gefa
út ljóðab æku r, en árið 1988,
kom út fyrsta ljóðabók hennar,
,,Örugglega ég.” Síðan þá hefur
Anna gefið út fjölda ljóðabóka
og hefur hún verið eigin útgef
andi flestra þeirra, en fyrsta
ljóðabókin var gefin út í danskri
þýðingu árið 2008 af Medan for
lag í Kaupmannahöfn. Anna hef
ur tekið þátt í fjölmörgum ljóða
hát íðu m á Norðu rl öndu m og
lesið upp víða erlendis og feng
ið viðurkenningar fyrir ljóð sín,
nú á siðastliðnum vetri, þegar
hún hlaut Steininn í Kópavogi,
heiðu rs viðu rk enni ngu rith öf
undar, sem stjórn Ritlistarhóps
Kópavogs velur árlega. Anna á
einnig ljóð í fjölda safnrita, hér
lendis og erlendis.
,,Það er gaman að hljóta við
urkenningar, en aðalatriðið er
að vera trúr yfir litlu og vanda
það sem maðu r geri r hverju
sinni,” segir Anna S. Björnsdótt
ir. Hún mun taka þátt í Bóka
messunni í Frankfurt í október
næstkomandi, þar sem íslenskir
rithöfundar eru heiðursgestir
sýningarinnar. Ljóðabók henn
ar ,,Draumar eru lengi að ræt
ast” hefur verið gefin út nýlega,

Anna S. Björnsdóttir

bæði á íslensku og þýsku og
mun bókin fylgja Önnu til Þýska
lands í haust. Bókmenntasjóður
styrkti þýðingu bókarinnar.

Draumar eru lengi að
rætast
Það er ekki hægt
að flýta örlögunum
búa til ást
láta drauma rætast
En það er hægt
að una sér
við elda minninganna
vera staðfastur í trúnni
og vera viðbúinn
þegar stundin rennur upp
Þegar óskin
sem tekur draumunum fram
rætist.

JÚNÍ 2011

Borgarholtsbrautarguttarnir
hafa þroskast að visku og vexti!
Fyrir liðlega 50 árum léku sér
ungir sveinar á Borgarholtsbraut
inni og þeir hittust oft að Borg
arh oltsb raut 34.A (nú 50) þar
sem Gunnlaugur Jens og Helgi
Helgas yni r áttu heima. Þessi r
herramenn halda mikilli tryggð
við æskuslóðirnar og búa flestir
enn í Kópavogi, og þeir hittust svo
nýlega á Borgarholtsbrautinni og
þá var tekin af þeim mynd í sömu
röð og fyrir hálfri öld, og undir
sama glugganum!
Lengst til vinstri er Sigu rð
ur Norðdahl (Siggi „litli“ af því að
hann var yngri) verkf ræði ngu r
(fæddur 1952), sem átti frá unga
aldri heima uppi á lofti hjá þeim
bræðrum á Borgarholtsbraut 34 A
(í dag er húsið nr. 50). Sigurður er
nú búsettur á Skjólbraut 14 í Kópa
vogi. Foreldrar hans Magnús Norð
dahl fyrrverandi flugstjóri hjá Loft
leiðum og María Norðdahl leigðu
efri hæðina heima hjá foreldrum
þeirra bræðra. Þau byggðu síðar
hús við Holtagerði 58 og fluttust
þangað.
Annar frá vinstri er Gunnlaug
ur Jens Helgason (Gulli) símvirki
(fæddu r 1951), nú bús ettu r að
Kársnesbraut 41 í Kópavogi. For
eldrar hans eru Helgi Jensson loft
skeytamaður í Gufunesi (látinn) og
Dóra Frímannsdóttir.
Þriðji frá vinstri er Helgi Helga
son (Basli) kennari (fæddur 1952),
nú búsettur að Sæbólsbraut 53 í
Kópav ogi. Fore ldra r hans Helgi
Jensson loftskeytamaður í Gufunesi
(látinn) og Dóra Frímannsdóttir.
Fjórði frá vinstri er Sigu rðu r
Ásgeirsson (Siggi „stóri“ af því að
hann var eldri) þjónn og trésmiður

Borgarholtsbrautargullarnir árið árið 1960.

…………… og fimmtíu árum  síðar, árið 2010.

(fæddur 1951), áður til heimilis að
Skólagerði 6 A (lítið hús inni á lóð
Kársnesskóla), nú búsettur í Dals
húsum 91 í Reykjavík. Foreldrar

VILLIBRÁÐARKRYDDAÐ...

BRAGÐIÐ SEM ÍSLENDINGAR ELSKA

hans Ásgeir Þorsteinsson sjómaður
(látinn) og Ásta Sigurðardóttir.
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Snælandsskóli hlaut hvatningar
verðlaun skólanefndar Kópavogs
Snæl andss kóli hlaut nýv eri ð
hvatni nga rv erðl aun skólan efnd
ar Kópavogsbæjar. Hannes Bald
ursson tónmenntakennari tók við
verðlaununum úr hendi Rannveig
ar Ásgeirsdóttur, formanns nefnd
arinnar.
Verðlaunin eru veitt fyrir verkefnið
Listsköpun á yngsta stigi. Verkefnið
felst í því að nemendur í þriðja og
fjórða bekk skólans setja upp söng
leiki. Hannes hefur haft veg og vanda
af þeim sýningum sem settar eru
upp í nánu samstarfi við foreldra
barnanna. Með þessu eru nemend
urnir æfðir í söng, leik, framsögn og
almennri tjáningu. Auk þess semja
þeir dansa og búa til leikmynd. Í ár
sýndi þriðju bekkur Dýrin í Hálsa
skógi og fjórði bekkur Ávaxtakörf
una.
Að mati skólanefndar er gildi verk
efnisins mikið. Í undirbúningnum
læra nemendurnir samvinna og öguð
vinnub rögð og með sýni ngu nu m
læra þau að koma fram og tjá sig fyr
ir framan áhorfendur. Snælandsskóli
hlaut einnig hvatningarverðlunin á
síðasta ári fyrir verkefni sem ber yfir
skriftina: Að læra að læra – náms
stílslíkan Dunn og Dunn sem leið í
einstaklingsmiðuðu námi.

Hannes Baldursson tónmenntakennari með verðlaunin.

MOra cEra sturtutækI MEð
öMMustöNg
Godkendelse

Sýning á verkum úr steini, beini og
tré á Náttúrufræðistofu Kópavogs
Náttú rufræðis tofa Kópav ogs
opnaði sýningu á verkum Hauks
Einarssonar, Holað í steininn, á
Kópavogsdögum. Tilefni sýning
arinnar er myndarleg gjöf Guð
ríðar Gísladóttur, ekkju Hauks
heitins, á úrvali steina og krist
alla sem þau hjónin söfnuðu og
Guðríður færði Náttúrufræðistof
unni.
Í ljós kom að á heimili hjónanna
í Kópavogi var ekki einungis að
finna gott steinasafn, sem nú er
að hluta til í eigu Náttúrufræði
stofunnar, heldur einnig athyglis
vert safn af listmunum eftir Hauk.
Um er að ræða ýmsa muni og
gripi sem Haukur meitlaði, svarf
og skar í stein, bein og tré. Öll
verkin eru unnin í íslenskan efni
við. Hluta þessara verka úr einka
safni Guðríðar býðst almenningi
að skoða á sýningunni sem stend
ur út júlímánuð.

.
r
k
,
0
42.90
Eitt verkanna sem ber heitið Konan sem alltaf er heima.

Haukur var sjálfmenntaður á
listasviðinu, stóð utan við lista

mannah ópa og stíll hans því
alþýðulist.

MorA í 25 ár á íSlAndi
Opið frá
virka
dagalaugardaga
frá 8-18 frá 10 -15
Opið virka daga
8 -18
S m i ð j u v e g i 76 K ó p a v o g i

S í m i 414 1000

w w w.t e n g i.i s

Baldur snesi 6 Akureyri

S í m i 414 1050 t e n g i @ t e n g i.i s
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Fatlaðir byggja mikla Skipulag Vesturbæjar Kópavogs
vonir við bætta þjónustu
Velferðarsvið Kópavogs fékk
um áramót það verkefni að taka
yfir málefni fatlaðra. Þetta er mik
ið verk og þarf mikla yfirsýn og
útsjónarsemi til að halda vel á
málum þar sem að glíma þarf við
jöfnunarsjóð sveitafélaganna til
að rétt sé gefið. Það var nokkuð
ljóst í byrjun janúar að sveitafé
lögin voru að taka við málaflokki
sem þega r hafði veri ð þrengt
að, og það rétt fyri r yfi rf ærsl
una svokölluðu. Nú þegar eru að
koma í ljós misbrestir á td. fjár
hæðum sem þyrftu að fylgja flutn
ingi sambýlis af Borgarholtsbraut
yfir á Skjólbraut. Því miður virð
ist fátt vera að því gert annað en
að bent er á jöfnunarsjóð, sem
á að leysa úr tilfallandi fjárhæð
um sem falla óvænt á sveitafé
lögin við yfirfærsluna. Eftirfylgni
við jöfnunarsjóðinn verður gífur
lega mikilvæg og krefst óskiptr
ar athygli bæjarfulltrúa, nefndar
manna og starfsmanna velferðar
sviðsins.
Við þessa yfirfærslu hafa fatlað
ir og aðstandendur þeirra bundið
miklar vonir við bætta þjónustu.
Með yfirfærslunni hafa málefn
in verið færð nær notendum þar
sem að stjórnsýsla bæjarfélaga
er aðgengilegri heldur en sú rík
isrekna. Kópavogur mun án efa
standa vel verki þó svo að byrjun
arerfiðleikar séu óhjákvæmilegir.
Velferðarsviðið hefur yfir að ráða
einvalaliði starfsfólks sem sinnir
sínu starfi að alúð og festu.

Kópar með
útilífsnámskeið
fyrir 8 til 11 ára
börn
Útilífsnámskeið skátafélags
ins Kópa í Kópavogi eru mjög
metnaðarfull þar sem öll börn
sem þau sækja eiga að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi,
jafnvel allt sem er í boði.
Náms keiði n eru hafi n 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
una en veittur er 10% systkina
afsláttur. Námskeiðin byggja
á mikilli útiveru og meðal við
fangsefna eru stangveiði, nátt
úruskoðun, klifur, sig, rötun,
útieldun, skátaleikir og fleira.
Námskeiðin eru ætluð börnum
á aldrinum 8 til 11 ára, fædd
2000 til 2003.

www.borgarblod.is

Ég var svo
lánsöm fyr
ir nokkru að
fá að heim
sækja hin
ýmsu híbýli og
starfss töðva r
sem heyra til
velferðarsviðs.
Má þar nefna,
Dvöl, ath varf Karen
fyri r geðf atl Halldórsdóttir
aða og er rek
ið í samvinnu við Rauða kross
inn, Roðasali sambýli fyrir full
orða einstaklinga með heilabilun
ásamt dagvistun fyrir sama hóp,
þjónustukjarnann að Hörðukór
fyrir geðfatlaða, Starfþjálfunina
Örva, Hæfingarstöðina Fannborg
og Hæfingarstöðina að Dalvegi.
Öll áttu þessi úrræði það sam
merkt að vera mönnað af einvala
fólki sem leggja hug og hönd í
störf sín.
Betur má ef duga skal, biðlist
arnir eru langir og þörfin brýn.
Það er þröngt í búi og úrræðin
dýr. Það sem vakti athygli mína
eftir þessar heimsóknir var m.a.
það starf og hugsun sem stuðst
er við á Dalveginum. Þar er nán
ast engu hent og er sparnaður
inn við minna sorp er töluverður.
Úrræðið er svo gott sem sjálfbært
hvort sem litið er til föndurs eða
eldamennsku. Hjá þeim var einnig
að finna ótrúlega glæsileg hand
verk sem flestir myndu vera stolt
ir af því að selja og kaupa.
Það er ljóst að starsfólk þess
ara úrræða er með meiru úrræða
gott. Það er nauðsynlegt að styða
vel við gott starf en ljóst er að
bæjaryfirvöld þurfa að halda gríð
arlega vel á spöðunum til þess
að það verði gert rétt. Aðhald og
efti rf ylgni við jöfnu na rs jóði nn
er mikilvægt sem og ný hugsun
hvað varðar lausnir í þjónustunni.
Karen Halldórsdóttir
varab æja rf ullt rúi og nefnda r
maður í félagsmálaráði

Minni ss tætt er eitt mál sem
afg reitt var í skipul agsn efnd á
seinasta kjörtímabili, en það var
afgreiðsla byggingarréttar fyrir
stórt fjölbýlishús yst á Kársnesi.
Núv era ndi oddv iti Sjálfs tæði s
flokksi ns, Árm ann Kr. Ólafs
son, varaformaður nefndarinn
ar, lagði mikla áherslu á skjóta
afgreiðslu málsins og vildi þar
fara á svig við hefðbundna máls
meðferð og varð svo reiður þeg
ar vilji hans varð undir.
Það varð síða r ljóst af hver
ju málið var svo mikilvægt fyr
ir oddvita Sjálfstæðisflokksins.  
Eiga ndi landsi ns var form aðu r
byggi nga rn efnda r Kópav ogs í
umboði Sjálfstæðisflokksins og
fyrru m fél agi Árm anns í fram
kvæmdastjórn Sambands Ungra
Sjálfstæðismanna.
Á svipuðum tíma var úthlut
að byggingarrétti til tveggja ann
arra einkaaðila.   Í öðru tilfellinu
var um að ræða félag í eigu bæj
arf ullt rúa Sjálfs tæði sf lokksi ns

í sveita rf él agi á höfu ðb orga r
svæðinu og í hinu tilfellinu verk
taki.  Sá verktaki sem fékk flestar
lóðir úthlutað (m.v. íbúðafjölda)
hjá fyrri meirihluta og keypti svo
fyrirtæki í kröggum af fyrri odd
vita Sjálfstæðisflokksins.   Enda
fá gjaldþrota einstaklingar ekki
sitja í bæjarstjórn.
Frama ng reinda r skipul ags
breyti nga r voru í megnri and
stöðu við íbúa Kársn ess og
hefðu ásamt öðrum leitt til tvö
földu na r íbúaf jölda Kársn ess
og tilh eyra ndi umf erða ra ukn
inga r.   Í kosni ngu m í kjölf ari ð
féll svo fyrri meirih luti, enda
höfðu minnihlutaflokkarnir lofað
að vinna skipul agsbreytinga r í
sátt við íbúa.  Aftur á móti hefur
byggingarréttur, eins og sá sem
fyrri meirihluti úthlutaði félög
um sínum, oft verið metin til fjár
og fjárhagur bæjarins er í rúst
eftir 30 milljarða skuldaaukningu
fyrri meirihluta.   Þ.e.a.s. skulda
aukni ngu upp á eina milljó n á

h v e r n í b ú a .  
Ekki er því
miki ð afl ögu
til að greiða
v i l d a r v i n u m
s j á l f s t æ ð i s 
manna fyri r
a f t u r k ö l l u n
byggingarrétt
a r i n s . V o n 
andi þarf bæj Guðmundur
arf él agi ð því Örn Jónsson.
ekki að skerða
nauðs ynl ega
þjónu stu við íbúa na miki ð til
að framkvæma vilja íbúanna og
koma í veg fyrir tvöföldun íbúa
fjölda Kársn ess sem íbúa r þar
eru svo andvígir.
Guðmundur Örn Jónsson
fullt rúi Samf ylki nga ri nna r í
skipulagsnefnd

Allir í sund
,,Í tíð fyrri meirihluta í Kópa
vogi var opnu na rt ímu m sund
lauganna breytt og styttur um
17 klst á viku.   Tilgangurinn var
auðvitað sá að draga úr kostn
aði vegna sundlauganna í því erf
iða árferði sem nú er. Það mark
mið náðist en á kostnað þess að
aðsókn í laugarnar hefur dregist
talsvert saman,” segir Guðríður
Arnardóttir, formaður bæjarráðs
Kópavogs. Sund er holl og ódýr
líkamsrækt og það hlýtur auðvit
að að vera markmið bæjaryfir
valda að þau dýru og glæsilegu
mannv irki sem sundl auga rna r
eru standi ekki auð heldur iði af
lífi.
,,Frá því að nýr meirihluti tók
við vorið 2010 höfum við verið
að skoða þau tækifæri sem felast
í sundlaugum Kópavogs. Sund
laugarnar okkar eru þær glæsileg

ustu á landinu og ættu fyllilega
að standast alla samkeppni við
aðrar laugar á höfuðborgarsvæð
inu. Við viljum því snúa vörn í
sókn og ætlum að ráðast í mark
aðsátak lauganna í Kópavogi með
það markmið að fjölga heimsókn
um bæja rb úa í lauga rna r. Það
ætlum við að gera með því að
bæta þjónustu lauganna, bæta
viðmót og aðstöðu og síðast en
ekki síst með því að rýmka opn
unartíma lauganna frá því sem
nú er.”

Sóknarfæri lauganna
Sérs taku r starfsh ópu r sem
bæja rr áð skipa ði um framt íð
lauganna hefur nú skilað af sér
tillögum og greiningu á sóknar
færum sundlauganna í Kópavogi.
Þeirra tillögur eru að frá og með

1. júní eru
opnu na rt ím
ar sundl aug
anna á virkum
dögu m frá kl  
06:30 til 22:00,  
mánud aga til
f i m m t u d a g a
og um helg
ar frá 08:00
til 20:00. Guð
r í ð u r s e g i r Guðríður
að jafnf ramt Arnardóttir.
skuli blásið til
sóknar varðandi þjónustu laug
anna með það að markmiði að
sem flestir bæjarbúar heimsæki
laugarnar sínar reglulega sér til
ánægju og heilsubótar.
Guðríður Arnardóttir,
formaður bæjarráðs Kópavogs.
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Miðbæjarsamtök Kópavogs stofnuð „Til hamingju, Ísland!“
Fulltrúar verslunar og þjón
ustu í samstarfi við Kópavogsbæ
hafa að undanförnu unnið að
stofnun Miðbæjarsamtaka Kópa
vogs og var stofnfundur haldinn
6. júní sl.
Markmiðið er að efla og þróa
miðbæinn og hlúa þar betur að
verslun, þjónustu og menningar
starfi. Starfssvæði samtakanna er
miðbær Kópavogs frá Urðarbraut
í vestri, Borga rh oltsb raut og
Digranesvegi í suðri, Vallartröð í
austri og Auðbrekku í norðri. All
ir lögaðilar sem hafa starfsemi á
þessu svæði geta orðið aðilar að
Miðbæjarsamtökum Kópavogs.
Á fundinum var kosin 5 manna
stjórn og samþykkt lög fyrir sam
tökin.
Formaður samtakanna er Sig
rún Gísladóttir, eigandi Café Dix.

Fjórir af fimm stjórnarmönnum Miðbæjarsamtakanna. Formaðurinn,
Sigrún Gísladóttir er önnur frá hægri.

Athyglisverðir myndlistamenn í Lindaskóla
Nemendur Lindaskóla úr valhópi í
olíumálun settu upp sína árlegu sýn
ingu í vor sem opnuð var með ræðu
höldum og skemmtiatriði sem einn
nema ndi nn úr hópnu m, Marg rét
Braga, flutti á eigin hátt, nota ímynd
unaraflið og skemmta sér saman.
Metta Margrét Muccio í 9. bekk JU
var einn þessara efnilegu myndlistr
manna. Hún segist hafa kynnst vali á
olíumálun og fljótt fundist það gam
an. Einnig hafa verið ákaflega gaman
að velja mótív sem hafi skerpt á hug
myndafluginu. Mettu Margréti er ýmis
legt fleira til lista lagt, en hún stundar
dans í Danskóla Birnu Björns.

Metta Margrét Muccio við tvö
olíumálverka sinna á göngum
Lindaskóla.

Þann 17. júní í ár minnumst við
ekki eingöngu lýðveldisstofnun
arinnar fyrir 67 árum heldur ekki
síður 200 ára afmælis Jón Sig
urðssonar.  Í fljótu bragði virðast
200 ár langur tími en þó eru uppi
á Íslandi í dag töluverður fjöldi
manna sem áttu afa eða ömmu
sem voru samtíða Jóni Sigurðs
syni á ofanverðri 19. öld. Þessir  
Íslendingar sem nú eru á áttræðis
til tíræðisaldri höfðu þannig tæki
færi til að heyra frá fyrstu hendi í
uppvexti sínum sögur af Jóni for
seta, sagðar af samtímamönnum,
sem jafnvel höfðu haft tækifæri til
að hitta sjálfstæðishetjuna.
Á tímamótum er okkur hollt að
líta til baka og skoða tilveruna í
stærra samhengi en við höfum
tilhneigingu til í þrasi hversdags
ins.   Hversu óralangt erum við
komin frá því þjóðfélagi sem Jón
Sigu rðss on og samf erðam enn
hans ólust upp við. Kosningarétt
ur var ekki almennur og konur
fengu ekki kosningarétt fyrr en
árat ugu m efti r að Jón og Ingi
björg   voru uppi. Engin sjúkra
hús, og þegar kaþólskar nunnur
vildu byggja sjúkrahús á Landa
koti mættu þær litlum skilningi
yfirvalda. Það eru rétt hundrað ár
síðan Háskóli Íslands var stofnað
ur, fyrir 50 árum voru Íslendingar
tæplega 180 þúsund og fyrir 30
árum var enn bara einn háskóli í
landinu. Nú eru þeir sjö og voru
um tíma fleiri.
Horft til baka hefur saga Íslend
inga á tuttugustu öldinni og því
sem af er þeirri 21. nánast verið
ein samfelld sigurganga. Vissu
lega hafa dunið yfir áföll, bæði af
völdum náttúrunnar og af manna
völdum. Íslendingar hafa fengið

sinn skammt
af fars óttu m,
náttú ruh am
f a r i r v a l d i ð
búsifjum, efna
hags kreppu r
duni ð 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
u r ó s n o r t i n Ólafur Þór
en þó deili r Gunnarsson.
enginn um að
hver kyns lóð
frá lýðveldisstofnun hefur búið
við meiri hagsæld en sú næsta á
undan.  
Á sautjánda júní   er því mikil
vægt fyrir okkur öll að muna að
ekkert af því sem við höfum í dag
hefur komið af sjálfu sér. Eljusemi
og bjartsýni lýðveldiskynslóðar
innar á að vera okkur öllum veg
vísir til framtíðar og hvatning til
góðra verka. Þannig heiðrum við
minningu Jóns Sigurðssonar og
allra þeirra fjölmörgu Íslendinga
sem á undan eru gengnir.
Um leið og ég óska öllum gleði
legra r hát íða r vil ég gera orð
skáldk onu nna r Huldu (Unna r
Benediktsdóttur) að mínum.
Ó, Ísland, fagra ættarbyggð,
um eilífð sé þín gæfa tryggð,
öll grimmd frá þinni ströndu styggð
og stöðugt allt þitt ráð.
Hver dagur líti dáð á ný,
hver draumur rætist verkum í
svo verði Íslands ástkær byggð
ei öðrum þjóðum háð.
Svo aldrei framar Íslands byggð
sé öðrum þjóðum háð.
Ólafur Þór Gunnarsson
forseti bæjarstjórnar Kópavogs

Félagsmiðstöðin Þeba í Smáraskóla:

Söfnuðu til styrktar börnum í Japan

Ungl inga r í fél agsm iðs töð
inni Þebu í Smáraskóla söfnuðu
62.500 krónum til styrktar börn
um og unglingum í Japan. Til
söfnunarinnar kom eftir að jarð
skjálftinn reið yfir Japan en þá
var nýbúið að ákveða japanskt
þema á árshátíð Þebu og Smára
skóla. Unglingaráð Þebu ákvað
því að nýta árshátíðina til góðs
og söfnuðu fénu með miðasölu á
árshátíðina.
Þau Snæbjört Sif, Andri Björn,
Milica og Hilmar Jökull fóru með
féð til UNICEF á Íslandi þar sem
Stefá n Ingi Stefá nss on fram
kvæmdastjóri tók við því. Stef
án og starfsfólk Unicef var að
vonum mjög ánægt með framlag
unglinganna og sáu um að koma
fénu út til Japan.

Söfnunarféð afhent á skrifstofu UNICEF.

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS

1717

Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför
Áratuga reynsla
Sverrir Einarsson

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn
Kristín Ingólfsdóttir
Jón G. Bjarnason
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

25 % Afsláttur
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Álfhólsskóli sigurvegari í
spurningakeppni grunnskólanna
Eyþór Hafliðason afhendir Þóri Guðmundssyni peningaupphæðina.
Viðs taddi r eru einnig verke fnas tjóri ungm enna- og alþ jóðam ála
Kópavogsdeildar Rauða krossins og skólastjóri, aðstoðarskólastjóri
og fleiri starfsmenn Lindaskóla.

Nemendur Lindaskóla
styrktu bágstadda í Japan
Á dögu nu m afh entu Eyþ ór
Hafliðason gjaldkeri nemenda
félags Lindaskóla í Kópavogi og
Gunns teinn Sigu rðss on skóla
stjóri skólans fulltrúum Rauða
krossins 123.000 krónur.
Peningarnir eru afrakstur fjár
öflunar sem nemendur unglinga
deildarinnar stóðu fyrir á þema
dögum fyrir skemmstu. Þá höfðu
nemendur ákveðið í sameiningu
að ágóðinn rynni til Rauða kross

ins til hjálpar bágstöddum í Jap
an.
Þórir Guðmundsson, sviðsstjóri
alþjóðamála Rauða kross Íslands
og Hrafnhildur Helgadóttir, verk
efnastjóri ungmenna og alþjóða
mála Kópav ogsd eilda r veittu
framlaginu viðtöku, þökkuðu skól
anum og nemendum fyrir frábært
framlag, auk þess sem þau gerðu
grein fyrir þeim verkefnum sem
Rauði krossinn vinnur að í Japan.

Spurningakeppni grunnskól
anna fór fram í beinni útsend
ingu á Rás 2 frá Markúsartorgi
í útvarpshúsinu í maímánuði.
Það voru Hólab rekkus kóli úr
Breiðholtinu og Álfhólsskóli úr
Kópavogi sem kepptu til úrslita.
Mjög jafnt var með liðu nu m
en á endanum náði Álfhólsskóli
að vinna eftir að hafa verið und
ir í keppninni lengst af. Sigur
liðið var skipað þeim Ólafi Jens
Pétu rss yni, Hinr iki Steind órs
syni, Gunnari Oddi Hafliðasyni
og Bolla Magnússyni. Nemend
ur voru kalla ði r á sal og þar
afh enti skólastjóri þeim viður
kenningu og nemendur fögnuðu
sínum hetjum.

Glaðbeittir sigurvegarar, f.v.: Bolli Magnússon, Hinrik Steindórsson,
Gunnar Oddur Hafliðason og Ólafur Jens Pétursson.

Hrafnkatla Sól 4 ára

Dansað út júnímánuð hjá
Dansfélaginu Hvönn
Dans er bæði heilla ndi og
skemmtilegur og fyrir þá sem
æfa hann að staðaldri afar góð
íþrótt. Dansf él agi ð Hvönn í
Kópavogi er með starfsemi sína
í íþróttamiðstöðinni Kórnum í
Kópavogi og þar hafa Hvannar
félagar góða aðstöðu.
Þega r liti ð var þar inn fyr
ir nokkru var verið að æfa fyrir
Íslandsmótið í samkvæmisdöns
um. Það voru krakkar á aldrinum
8 til 11 ára, og ánægjan, einbeit
ingin og gleðin skein úr hverju
andliti.
Dansfélagið Hvönn er 15 ára
gamalt félagið. Mikil gróska og
uppgangur er búinn að vera í
vetur þrátt fyrir krepputal, sem
er auðvitað mjög ánægulegt á

Hún Hrafnkatla Sól Grant  varð 4 ára 7. júní sl. og af því tilefni var íslenski fáninn dreginn að húni, eins
og alltaf er gert þegar eitthvert barnanna á leikskólanum Kjarrinu á afmæli. Svo fékk hún kórónu og var
að sjálfsögðu miðdepill athyglinnar eins og sjá má á myndinni. Aðspurð sagði hún að það yrði afmælis
veisla þegar hún kæmi heim, og pabbi ætlaði að baka köku.
Leikskólinn Kjarrið hættir starfsemi 1. júlí nk. í sparnaðarskini samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Kópa
vogs. Þá dreifast börnin í aðra leikskóla, sem og starfsmennirnir.

afmælisári félagsins. Á nemenda
sýningu Hvannar í vor mættu
um 400 manns og var mikil gleði
og ánægja með sýni nga rna r.
Vornámskeið hófust 9. maí sl. og
er dansað af fullum krafti út júní
mánuð, en hlé tekið í júlímánuði.
Dansinn er því ekki bara iðkað
ur yfir vetra rm ánu ði na, enda
skemmtilegur á öllum árstímum.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

Landnámshátíð í Álfhólsskóla!
Stórhátíð 5. bekkjar Álfhóls
skóla fór fram 1. júní sl. Þá fór
fram landnámshátíð, sú fyrsta
sinnar tegundar, en allir list- og
verkg reinak enna ra r skóla ns
og bekkjarkennarar stóðu að
þessari skemmtilegu en jafn
framt nokkuð óvenjulegu hátíð
ásamt krökkunum, sem eru um
70 talsins. Það er vert að hrósa
þeim sem að þessari landnáms
hátíð stóðu en þannig kynnt
ust krakkarnir enn frekar lífi og
starfi forfeðra sinna sem námu
hér land fyrst árið 974, eða fyrr!

Krökkum sem fullorðnum fannst verkefnið skemmtilegt og gef
andi, sem það auðvitað var.

Körfubolti hjá Blikum:

Gengið frá samningum við leikmenn
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

Breiðablik er komið í starthol
urnar fyrir næsta leiktímabil í
körfuboltanum og fimmtudag
inn 26. maí sl. voru undirritaðir
leikmannasamningar við 11 leik
menn meistaraflokks.
Liðið leikur í 1. deild. Breiða
blik hefur á að skipa mjög ungu
og efnilegu liði sem er að mestu
skipað leikmönnum úr drengja
og unglingaflokki félagsins. Mikill
metnaður er innan félagsins og
allir sem að liðinu koma staðráðn
ir í að koma Breiðabliki í fremstu
röð á ný en liði ð lék í úrs lita
keppni um laust sæti í úrvalsdeild
á síðasta tímabili eftir að hafa fall
ið úr úrvalsdeild árið áður.
Þjálfa ri meista raf lokks karla

Sævaldur Bjarnason þjálfari, Hákon Már Bjarnason, Helgi Freyr
Jóhannsson, Snorri Hrafnkelsson, Atli Örn Gunnarsson, Hjalti Már
Ólafsson, Arnar Bogi Jónsson, Ívar Örn Hákonarson, Þorsteinn
Gunnlaugsson, Rúnar Pálmarsson og Ágúst Orrason.

er Sævaldur Bjarnason og hann
nýtu r aðs toða r Guðm unda r
Daða Kristj ánss ona r sem sér

um styrkta r og snerpuþ jálfu n
meistaraflokka félagsins.
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Slæm staða HK í
Blikar hrepptu fjölmörg verðlaun 1. deild karla

Vormót Breiðabliks og Heilsu í sundi:

Stórt sundm ót var haldi ð í
Kópavogslaug um helgina 21. - 22.
maí sl. en þar fór fram Vormót
Breiðabliks og Heilsu. Yfir 200
sundmenn voru mættir til leiks
og voru stungur fleiri en 800 tals
ins. 12 sundfélög áttu sundmenn
á mótinu auk Breiðabliks en það
voru Fjölnir, Afturelding, Stjarnan,
KR, Ármann, Grindavík, Reynir,
ÍRB, Ægir, Selfoss, SH og UMSB.
Keppt var í 9 greinum auk boð
sunda og keppt í tveimur aldurs
flokkum, 12 ára og yngri og 13 ára
og eldri.
Sundm enn Breiðab liks eru nú
eins og aðrir sundmenn að reyna
að ná lágmörkum fyrir Aldurflokka
meista ram ót Ísl ands (AMÍ) sem
fram fer á Akureyri 23.-26. júní nk.
Margir Blikar eru nú þegar komnir
með nokkur lágmörk og aðrir eru
mjög nálægt því að ná þeim.
Helstu afr ek Blika á móti nu
voru:
* Athena Neve Leex hlaut 5 gull
og 6 silfur
* Elín Ylfa Viðarsdóttir hlaut 6
gull, 2 silfur og 1 brons
* Ingimar Logi Guðlaugsson hlaut
4 gull, 2 silfur og 2 brons
* Anna Steinu nn Ingó lfsd ótti r
hlaut 3 gull, 4 silfur og 1 brons

Athena Neve Leex í bringusundi. Hún vann 5 gullverðlaun og 6 silfur
verðlaun á Vormóti Breiðabliks í sundi.

* Edmund Zukovskis hlaut 5 gull,
1 silfur og 1 brons
* Benedikt Jónsson 3 gull, 2 silfur
og 3 brons
* Ásdís Rún Bjarnadóttir hlaut 3
gull, 1 silfur og 1 brons
* Líney Ragna Ólafsdóttir hlaut 1
gull, 3 silfur og 1 brons
* Harpa Þöll Eiríksdóttir hlaut 3
gull og 1 silfur
* Guðný Erna Bjarnadóttir hlaut
1 gull, 1 silfur og 2 brons

* Gunnlaug Margrét Ólafsdóttir
hlaut 3 silfur og 1 brons
* Hákon Jónsson hlaut 3 gull
* Óskar Gauti Lund hlaut 2 silfur
og 1 brons
* Benedikt Aron Guicharnaud
hlaut 3 brons
* Gunnar Bjarki Jónsson hlaut 3
brons
* Líf Þrastardóttir hlaut 1 brons
* Einar Logi Þorleifsson hlaut 1
brons

Frá leik HK gegn KA á Kópavogsvelli fyrir skemmstu.

Lið HK í 1. deild karla er kom
ið í nokkuð slæm mál í deild
inni en eftir 6. umferðir er liðið
aðeins með 1 stig af 18 mögu
legum.
Síðast tapaði liðið fyrir Víkingi
Ólafsvík 0:2 en leikið var í Fagra
lundi. HK og Víkingur Ólafsvík
hafa mæst 11 sinnum í mótsleikj
um meistaraflokks karla, HK unn
ið 7 leiki, Víkingur 3 en einnhefur
endað með jafntefli. Þar áður tap
aði liðið fyrir Selfossi 4:2, gegn

Þrótti 2:1 og fyrir KA 4:3 en HK
komst í 3:1 gegn Norðlendingun
um en skorti einhvern kraft eða
úthald til að tryggja sér sigur. Lið
ið er enn stigalaust á heimavelli.
HK lék útileik við BÍ/Bolungar
vík á Torfnesvelli á Ísafirði í gær,
miðvikudag, og leikur síðan við ÍR
á Kópavogsvelli 23. júní.
HK/Víki ngu r er í efsta sæti
A-riðils 1. deildar kvenna með 9
stig eftir 2:0 sigur á Hetti á Kópa
vogsvelli.

Tandri Már og Arnór Freyr
Umtalsverð fjölgun í kvennaflokkunum til liðs við HK
Yngri flokkar Breiðabliks í knattspyrnu:

Knattspyrnudeild Breiðabliks er lang fjölmenn
asta knattspyrnudeild landsins. Yfir 1300 iðkend
ur stunda knattspyrnu og í yngri flokkum félags
ins, börn 16 ára og yngri, eru 1060 skráðir iðkend
ur. Umtalsverð fjölgun hefur verið á milli ára og
sérstaklega ánægjuleg er fjölgunin í kvenna flokk
unum. Því má að hluta til þakka góðum árangri
íslenska kvennalandsliðsins undanfarin ár.
Þessi mikli fjöldi kallar á mikið og markvisst skipu
lag. Þjálfarar félagsins eru orðnir mjög reyndir í að
vinna með stóra hópa og börnin fá krefjandi æfingar
og ganga af velli rjóð í kinnum. Sumaræfingar hófust
6. júní sl. en flestir flokkar æfa fjórum sinnum í viku,
frá mánudegi til fimmtudags. Sumarið er hápunktur
ársins en í þrjá mánuði þá æfa flokkarnir á grasi og
keppa í Íslandsmótum.
Þar fyrir utan þá sendir Breiðablik stóra hópa á
helstu knattspyrnumót landsins yfir sumartímann.
Má þar nefna Pæjumótið fyrir 11 - 12 ára stelpur og
Shellmótið fyrir 9 - 10 ára drengi en þessi mót eru
haldin í Vestmannaeyjum. Ekki má gleyma N1-mót
inu á Akureyri fyrir drengi 11 - 12 ára og Norðuráls
mótinu á Akranesi fyrir 7 - 8 ára drengi. Stolt Breiða
bliks er síðan Símamótið sem haldið er 14. - 17. júlí á
félagssvæði Breiðabliks í Smáranum. Mótið er fyrir 6
- 12 ára stúlkur og árlega mæta um 1300 þátttakend
ur í Kópavoginn.
Nýjir iðkendur eru boðnir velkomnir á æfingar og
allir fá 2 - 3 vikur í aðlögunartíma og geta þá fundið
út hvort þeir vilja halda áfram. Mikill fjöldi iðkenda

Úrv alsd eilda rl ið HK í hand
knattleik karla hefur fengið góð
an liðss tyrk fyri r keppni na á
næstu leiktíð en þeir Tandri Már
Konráðsson og Arnór Freyr Stef
ánsson hafa skrifað undir samn
inga við deildina og munu því
klæðast HK búningnum á næsta
tímabili.
Tandri, sem er gríðarlega öflug
skytta, kemur úr Stjörnunni þar
sem hann hefur leikið upp alla

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.

gerir félaginu kleift að raða börnunum í hópa þar
sem þau æfa og keppa með jafningjum.
Það er ljóst að frábær árangur meistaraflokka
félagsins veitir því byr undir báða vængi og það
skilar sér í yngri flokkana. Starfið er afar blómlegt.
Góður stöðuleiki er í þjálfaramálum og aðalþjálfarar
flokkana eru vel menntaðir og faglegir. Með þeirra
þekkingu og færni þá er ljóst að framtíðin er björt
hjá knattspyrnudeild Breiðabliks.

Ungir HK-ingar
fá tækniskóla
að gjöf

yngri flokkana. Tandri fór fyrir liði
Stjörnunnar í 1. deildinni i vetur
og var markahæsti leikmaður liðs
ins og næst markahæstur í 1 deild
inni með 128 mörk í 16 leikjum.
Arnór er markmaður og kem
ur frá ÍR. Arnór er einn efnileg
asti markmaður landsins og hef
ur verið fastamaður í marki U-21
landsliðsins undanfarin ár. Það er
ljóst að það er mikill liðsstyrkur í
þeim Tandra og Arnóri og verður
spennandi að fylgjast með þeim í
HK treyjunni á næsta tímabili.

Fyrir skömmu komu fulltrú
ar frá KSÍ færandi hendi til
yngri knattspyrnuiðkenda hjá
HK og gáfu öllum geisladisk
með nauðs ynl egu m tækni
upplýsingum sem ber heitið
,,Tækniskóli KSÍ”.

Körfubolti kvenna hjá Breiðablik:

Meistaraflokkur kvenna endurvakinn

Breiðab lik hefu r endu rv ak
ið meistaraflokk kvenna innan
félagsins og mun á næsta tímabili
senda lið til keppni á ný eftir 3
ára hlé.  Liðið er byggt á ungum
og efnilegum stúlkum sem eru að
koma upp úr yngri flokkastarfi
félagsins og hafa verið í frestu
röð í sínu m árg angi upp alla
yngri flokka.
Andri Þór Kristinsson hefur ver
ið ráðinn þjálfari meistaraflokks
en hann er mjög reyndur þjálfari
sem stýrði m.a. kvennalið Hamars
á árunum 2003-2007 þar sem hann
tók við ungu liði í neðri deild og
leidd það upp og stýrði í úrvals
deild. Andri kemur inn í metnað
arfullt þjálfarateymi félagsins og
mun meðal annars njóta fulltingis
Guðmundar Daða Kristjánssonar
sem sér um styrktar og snerpu

Kristrún Guðmundsdóttir, Jón Þórey Pétursdóttir, Helena Mika
elsdóttir, Sóllilja Bjarnadóttir, Hafrún Haraldsdóttir og Aníta Rún
Árnadóttir ásamt þjálfara sínum, Andra Þór við undirritun leik
mannasamninga.

þjálfun meistaraflokka félagsins.
Mikill metnaður er innan félags
ins í uppbyggingarstarfi kvenna
körfunnar og félagið er staðráð
ið í að koma Breiðabliki í fremstu
röð á ný en 16 ár eru síðan Blik
ar hömpuðu Íslandsmeistaratitli

kvenna í körfuknattleik.
Af þessu tile fni undi rr itu ðu
6 ungar og efnilega stúlkur leik
mannas amni nga við fél agi ð
og ljóst að framtíðin er björt í
kvennakörfunni í Kópavoginum.

Kolbeinn Sigþórsson, fyrrum
leikmaður með HK og lands
liðsm aðu r árita r og afh end
ir ungu m HK-ingu m geisla
diskinn.
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OPIÐ LENGUR Í SUNDLAUGUM KÓPAVOGS
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

