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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Skát ar voru í úti legu í Guð mund ar lundi um síð ust helgi en úti leg an var til und ir bún ings lands móti skáta 
sem fram fer á Úlf ljóts vatni 20. til 29. júlí nk. Um 80 Kópa vogs skát ar munu taka þátt í mót inu en Kóp ar 
er eitt öfl ug asta skáta fé lag lands ins. Kost að ur úti leg unn ar er inni fal inn í sam eig in leg um kostn aði Lands
móts sem er um 60 þús und krón ur fyr ir þátt tak anda. Skáta lög og 
skáta heit skulu hald in í heiðri á mót inu og áfengi og vímu efni eru 
ekki leyfð á með an á móti stend ur. HREINT

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

- MK-útskrift
- bls. 10

- Viðtal við
Ásgeir Jóhannsson

fyrsta formann
Sunnuhlíðarsamtakanna

- bls. 4

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig

LAUGAVEGI •  KRINGLUNNI  •  SMÁRATORGI  •  LÁGMÚLA  •  AKUREYRI  •  SELFOSSI •  REYKJANESBÆ

náttúrulega

Kóp ar í lands mótsúti legu í Guð mund ar lundi

Sími: 778:7500

Dalvegur 16d, 201 Kópavogur

www.abbafast.is

Nýr valkostur



Samstarfsvettvang
urumferðaog
markaðsmál

Á fyrsta fundi ný stofn aðs 
at vinnu- og þró un ar ráðs Kópa-
vogs bæj ar var Viggó Hilm ars son 
til nefnd ur for mað ur ráðs ins og 
Theó dóra Þor steins dótt ir til nefnd 
vara for mað ur. Lögð var fram til-
laga ásamt grein ar gerð, frá Viggó 
Hilm ars syni, Theó dóru Þor steins-
dótt ur og Sig ur jóni Jóns syni um 
stofn un sjálfs eigna stofn un ar sem 
sinni því hlut verki að vera sam-
starfs vett vang ur fyr ir tækja og 
stofn ana í Kópa vogi um ferða- og 
mark aðs mál. Til lag an og grein ar-
gerð in var rædd og er nefnd in öll 
já kvæð fyr ir mál inu.

Orðaskakáfundi
skipulagsnefndar

Á fundi skipu lags nefnd ar 16. 
maí sl. voru tekn ar fyr ir um sókn-
ir um bygg inga leyfi að Aust ur kór 
7 – 13, Víg hóla stíg 24, Þorra söl-
um 24 og Kópa vogs brún 1. Einnig 
um sókn Skot fé lags Kópa vogs um 
æf inga svæði. Við af greiðslu leyf-
anna var í öll um til fell um sam-
þykkt ar eft ir far andi til lög ur og 
bók an ir: Guð ríð ur Arn ar dótt ir 
lagði til að af greiðslu yrði vís að 
til af greiðslu bæj ar stjórn ar. Var 
það sam þykkt með tveim ur sam-
hljóða at kvæð um. Ómar Stef áns-
son, Rann veig Ás geirs dótt ir og 
Gunn ar Ingi Birg is son ósk uðu 
fært til bók ar að þau styddu 
ekki til lögu um að vísa mál inu til 
bæj ar stjórn ar. Guð ríð ur Arn ar-
dótt ir lagði fram eft ir far andi bók-
un: ,,Und ir rit uð bend ir á að nú 
sem fyrr eigi bæj ar stjórn að taka 
af stöðu til fund ar gerða nefnda.“ 
Ómar Stef áns son lagði fram eft-
ir far andi bók un: ,,Ég vek at hygli 
á að um 5 mál er að ræða sem 
öll hafa feng ið kynn ingu í sveit-
ar fé lag inu og íbú ar ekki gert 
at huga semd varð andi og sam-
þykkt sam hljóða í skipu lags-
nefnd. Ein ung is geð þótta ákvörð-
un odd vita Sam fylk ing ar inn ar er 
að tefja af greiðslu þessa mála.“ 
Svona orða skak get ur vart ver ið 
vel til þess fall ið að auka virð ingu 
bæj ar full trúa fyr ir störf um bæj-
ar stjórn ar eða nefnda á henn ar 
veg um. Þó er vissu lega þörf á því. 
Um sókn irn ar hafa nú ver ið sam-
þykkt ar.

Enginnsaknaði
útilistaverksí
Hlíðargarði

Lista- og menn ing ar ráð hef-
ur hef ur ósk að eft ir því að úti-
lista verk, sem sett var í við gerð 
árið 2004, verði að nýju sett upp 
í Hlíð ar garði. Úti lista verk í Hlíð-
ar garði var fjar lægt úr garð in um 
vegna við gerða í garð in um árið 
2004, eða fyr ir 8 árum. Skyldi eng-
inn hafa sakn að þess?

Sumarhátíðí
Vinabæjarlundi

Sum ar há tíð var hald in í Vina-
bæj ar lund in um við Digra nes-
kirkju 15. júní nk. hjá leik skól un-
um Smára hvammi/Kjarri og Arn-
ar smára. Lagt var af stað í skrúð-
göngu frá Smára hvammi kl. 9.30 
og kom ið til baka kl. 11.20 þar 
sem Götu leik hús ið var með smá 
dag skrá í leik skóla garð in um. Um 

hund rað börn tóku þátt í Vina-
bæj ar lund in um og yngstu börn in 
bæði í Smára hvammi/Kjarri og í 
Arn ar smára héldu sína litlu sum-
ar há tíð heima í garði.

,,Breiðablik
Open”áFlúðum

Golf mót ið ,,Breida blik Open,, 
verð ur hald ið föstu dag inn 22. júní 
nk. á Sels velli við Flúð ir. Mót ið er 
öll um opið. Leikn ar verða 18 hol-
ur (punkta keppni og högg leik ur, 
karla og kvenna) 

Högg leik ur - verð laun fyr ir 
3 efstu í karla- og kvenna flokki; 
punkta keppni - verð laun fyr ir 
3 efstu í karla- og kvenna flokki 
og ánd ar verð laun á öll um par 3 
hol um. Verð laun eru veitt fyr ir 
lengsta teig högg. Há marks for gjöf 
í karla flokki er 24 og há marks for-
gjöf í kvenna flokki er 28.

Verð launa af hend ing fer fram 
strax að móti loknu, yfir máls-
verði í golf skál an um að Efra- Seli.

Allirunglingarfengu
sumarvinnu

Öll um þeim sem sóttu um á 
rétt um tíma og eiga lög heim ili í 
Kópa vogi hef ur ver ið boð in sum-
ar vinna hjá bæn um. Alls munu 
því um 1.500 ung menni frá fjórt-
án ára aldri starfa við marg vís-
leg sum ar störf hjá bæn um næstu 
vik urn ar og hef ur hluti þess hóps 
þeg ar haf ið störf. Stærsti hóp ur-
inn byrj ar um miðj an júní. Flest 
starfa ung menn in við snyrt ingu 
og fegr un bæj ar ins en einnig á 
leikja nám skeið um, við íþrótta-
velli eða á leik skól um. Alls sóttu 
um 800 manns 18 ára og eldri um 
sum ar störf hjá bæn um en flest 
bend ir til að at vinnu á stand ungs 
fólks hafi batn að frá síð asta sumri 
þar sem að eins um 500 manns 
hafa þeg ið vinn una. 

Lögumskóladaga
talumframalmenna
skynsemi

Ár mann Kr. Ólafs son, bæj ar-
stjóri, lagði fram eft ir far andi bók-
un á fundi bæj ar ráðs 6. júní sl. 
“Skóla daga tal Linda skóla fækk-
ar ekki kennslu dög um hjá nem-
end um skól ans þar sem þeir eru 
í ,,fríi” þá 2 daga sem við tals tím ar 
eru á hverj um vetri. Þessi fram-
setn ing á skóla daga tali gef ur for-
eldr um auk inn sveigj an leika til 
að mæta í við töl, sem hef ur skil-
að því að nán ast all ir finna sér 
tíma til að mæta í þau. Þetta er 
dæmi um það þeg ar lög og regl-
ur sem mönn um eru sett af hinu 
háa Al þingi og mennta mála ráðu-
neyt inu, sem skóla nefnd er að 
fylgja, tek ur fram al mennri skyn-
semi.“ Sam þykkt skóla nefnd ar er 
svohljóð andi: ,,Skóla nefnd sam-
þykk ir ekki skóla daga tal skól ans 
þar sem skóla dag ar eru 178 en 
skulu vera 180. Ekki er heim ild til 
að tví telja daga sam kvæmt áliti 
Mennta- og menn ing ar mála ráðu-
neyt is frá 16. apr íl 2012.“

Erréttaðráða
kennaraáeftirlaun
umtilstarfa?

Sam þykkt bæj ar ráðs um að 
kenn ar ar sem fara á eft ir laun 
verði ekki ráðn ir til kennslu hef ur 
ver ið harð lega mót mælt. Sviðs-
stjóri mennta sviðs hef ur lagt 

fram að nýju um sögn sem ósk-
að var eft ir í bæj ar ráði 3. maí sl., 
varð andi ráðn ing ar kenn ara á 
líf eyri. Bæj ar ráð fól sviðs stjóra 
mennta sviðs að svara bréf rit ara 
á grund velli um sagn ar inn ar. Það 
er auð vit að áleit in spurn ing hvort 
fólk sem kom ið er á eft ir laun eigi 
að taka vinnu af fólki sem leit-
ar vinnu á at vinnu mark aðn um í 
nú ver andi at vinnu á standi.

ViðskiptasagaMótex
tilfyrirmyndar

Á fundi fram kvæmda ráðs Kópa-
vogs 6. júní sl. var lögð fram beið-
ni um fram sal á lóð inni Þorra sal ir 
9 – 11, og sam þykkti meiri hluti 
fram kvæmda ráðs fram sal í sam-
ræmi við um sögn skrif stofu stjóra 
um hverf is sviðs. Guð ríð ur Arn ar-
dótt ir, Sam fylk ingu, lagð ist gegn 
nafna breyt ingu á um ræddri lóð 
og í bók un henn ar seg ir m.a.: 
,,Lóð ar hafi hyggst flytja lóð ina 
inn í ný stofn að fyr ir tæki með nýja 
kenni tölu.  Fyr ir rétt um mán uði 
síð an var þess ari lóð út hlut að 
og dreg ið á milli um sækj enda. 
Ég hefði talið eðli legt að lóð ar-
hafi skil aði inn lóð inni og henni 
yrði þá út hlut að að nýju.“ Hið 
ný stofn aða bygg ing ar fé lag heit ir 
Silf ur hús ehf. sem er í eigu Mótx, 
Þingvangs og El ín ar Jó hann es-
dótt ur. Ómar Stef áns son, Fram-
sókn ar flokki, og Gunn ar Birg is-
son, Sjálf stæð is flokki, lögðu fram 
bók un þar sem seg ir að við skipta-
saga Mótex ehf. sé til fyr ir mynd ar 
gagn vart Kópa vogs bæ.  Fyr ir tæk-
ið er 7 ára gam alt og er eitt fárra 
sem stóð af sér hrun ið sem varð í 
bygg inga iðn að in um.  Sam bæri leg-
ar nafn breyt ing ar hafa áður ver ið 
heim il að ar.

Iðkendaogstarf
styrkirveittir

Á fundi íþrótta- og tóm stunda-
ráðs 6. júní sl. voru sam þykkt ir 
iðk enda styrk ir 2012 en lögð var 
fram til laga íþrótta deild ar að 
út hlut un iðk enda styrkja/starf-
styrkja fyr ir árið 2012. Eft ir far andi 
tafla var sam þykkt: Breiða blik, 
knatt spyrnu deild kr. 4.786.950,-; 
Breiða blik, körfuknatt leiks deild 
890.650,-; Breiða blik, frjáls í þrótta-
deild 1.029.300,-; Breiða blik, 
karate deild 752.000,-; Breiða blik, 
skíða deild 279.650,-; HK, knatt-
spyrnu deild 1.875.300,-; Breiða-
blik, kraft lyft inga deild 105.750,-; 
Breiða blik, Tae-Kwon-Do-deild 
108.100,-; Breiða blik, sund deild 
430.050,-; HK, hand knatt leiks-
deild 2.126.750,-; HK, dans deild 
317.250,-; HK, bandý deild 70.500,-
; HK, borð tennis deild 136.300,-; 
HK, blak deild 289.050,-; HK, Tae-
Kwon-Do-deild 122.200,-; HK, 
íþrótta skóli 115.150,-; Íþrótta fé-
lag ið Gerpla 3.788.200,-; Sigl inga-
fé lag ið Ýmir 150.400,-; Tenn is-
fé lag Kópa vogs 596.900,-; Dans-
í þrótta fé lag Kópa vogs (DÍK) 
735.550,-; Dans fé lag ið Hvönn 
437.100,-; Golf klúbb ur Kópa vogs 
og Garða bæj ar (GKG) 975.250,-
; Hesta manna fé lag ið Gust ur 
613.350,-; Hjól reiða fé lag Reykja-
vík ur 141.100,-; Íþrótta fé lag ið 
Ösp 70.500,-; Íþrótta fé lag ið Glóð 
70.000,-; Skauta fé lag Reykja vík ur, 
list hlaupa deild 141.000,-; Skauta-
fé lag Reykja vík ur, ís hokkídeild 
122.200,-; Skáta fé lag ið Kóp ar 
754.350,- með fyr ir vara um sam-
þykki frí stunda- og for varna-
nefnd ar; KFUM og K 70.000,- með 
fyr ir vara um sam þykki frí stunda- 
og for varna nefnd ar; Hjálp ar sveit 
skáta Kópa vogi 225.600,- með fyr-
ir vara um sam þykki frí stunda- og 
for varna nefnd ar.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

V ið Ís lend ing ar stát um gjarn an af hreinu lofti og nán ast 
ósnort inni nátt úru og höf um vissu lega nokk uð til okk-
ar máls, þó til hugs un in um hálfa millj ón ferða manna 

skelfi nokk uð. En þeg ar lit ið er til um gengni okk ar um þétt-
býli blas ir oft ast við allt önn ur sýn. Göt ur eru víð ast alls ekki 
hrein ar, gang stétt ar eru enn víða þakt ar sandi eft ir sand burð 
á þær yfir vet ur inn og víða er enn rusl að finna, og á strætó-
stoppi stöðv um er alls kyns drasl að finna, þó fyrst og fremst 
sí gar ettu stubba. Allt þetta jafn vel við hlið ina á rusla köss um. 
Þeg ar geng ið er um göt ur í Dan mörku um þetta leyti er snyrti-
mennsk an víð ast í fyr ir rúmi,  göt ur sóp að ar, rusl og sí gar ettu-
stubb ar í rusla köss um eða rusla tunn um.  Við stát um af því að 
vera menn ing ar þjóð, og það með nokkrum rétti, en þurf um 
að gera átak til þess að hafa snyrti legra í kring um okk ar. Hér 
þarf mikla hug ar fars breyt ingu. Kannski er þessi sam an burð ur 
ósann gjarn, sam an burð ur við þjóð sem hef ur ver ið menn ing-
ar þjóð öld um sam an en við Ís lend ing ar ekki fyr ir svo löngu 
skriðn ir úr torf bæj un um.

Ný lega var haf in dreif ing á svoköll uð um blá um tunn um í 
Kópa vogi þar sem fyrst og fremst á að setja papp ír í. Það verð-
ur fróð legt að fylgj ast með því hvort tunn urn ar verða not að-
ar sem skyldi eða hvort all ur úr gang ur fer bara áfram í stóru 
tunn una þeg ar nýja brumið hverf ur. Haf in er víða garð slátt ur 
og flest ir fara með gras ið til förg un ar í Sorpu, en ekki all ir. Í 
Linda hverfi mátti ný lega sjá rusla poka úti á gang stétt með 
garð úr gangi, bíð andi þess að fugl ar tæti þá í sund ur áður en 
bæj ar starfs menn hirði þá upp af góð mennsku einni sam an. 
Framund an er þjóð há tíð ar dag ur inn 17. júní sem við erum svo 
óend an lega stolt af. Áður en far ið verð ur á úti há tíð á Rúts túni 
væri rétt að líta í kring um sig, kanna hvort sam visk an sé hrein 
gagn vart um hverf inu og strengja þess heit að hug ar fars breyt-
ing í þessa veru vari ekki bara í nokkra daga. Það væri stór kost-
legt að standa sam an að svona átaki.

Gleði lega þjóð há t ið!

	 	 	 	 	 Geir	A.	Guð	steins	son

Sameinaðirstöndumvér
–sundraðirföllumvér

JÚNÍ 2012

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
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Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla
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STÓRTÓNLEIKAR Á RÚTSTÚNI

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 11.00-17.00 SÝNINGIN SUMARIÐ ‘74 Í GERÐASAFNI

+ GÓÐAR VEITINGAR Í KAFFISÖLU 13.30 SKRÚÐGANGA FRÁ MENNTASKÓLANUM Í KÓPAVOGI AÐ 

RÚTSTÚNI. SKÁTAFÉLAGIÐ KÓPAR OG SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGS. NÝSTÚDENT OG FJALLKONA 

LEIÐA GÖNGUNA 14.00-18.00 HÁTÍÐAR- OG SKEMMTIDAGSKRÁ Á RÚTSTÚNI. KYNNIR: SÓLMUNDUR 

HÓLM 15.00-18.00 HÁTÍÐARKAFFI Í FÉLAGSMIÐSTÖÐINNI GJÁBAKKA + TÓNLISTARHÓPAR FRÁ 

SKAPANDI SUMARSTÖRFUM + DAVÍÐ OG STEFÁN TAKA LAGIÐ 20.00 ÚTITÓNLEIKAR Á RÚTSTÚNI

HÁTÍÐARDAGSKRÁ Á RÚTSTÚNI SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGS 

SPILAR UNDIR STJÓRN ÖSSURAR GEIRSSONAR + BÆJARSTJÓRI 

KÓPAVOGS ÁRMANN KR. ÓLAFSSON BÝÐUR GESTI VELKOMNA

+ FJALLKONAN FLYTUR LJÓÐ OG NÝSTÚDENT FLYTUR RÆÐU 

SKEMMTIDAGSKRÁ Á TÚNINU OG VÍÐAR GÖTULEIKHÚS 

KÓPAVOGS FLYTUR LEIKÞÁTT FYRIR BÖRNIN + SKAPANDI 

SUMARHÓPAR ÚR MOLANUM STANDA FYRIR FJÖL- 

BREYTTUM UPPÁKOMUM + LEIKTÆKI, HOPPUKASTALAR, 

VELTIBÍLL, KRÍTARKASSAR, ANDLITSMÁLUN OG FLEIRA

+ ÍÞRÓTTAFÉLÖGIN VERÐA MEÐ SÖLUSKÁLA Á RÚTSTÚNI 

OG VÖFFLUSÖLU Í SUNDLAUG KÓPAVOGS + GLÆSILEGUR 

HANDVERKSMARKAÐUR + HJÁLPARSVEIT SKÁTA Í 

KÓPAVOGI SÝNIR TÆKI OG BÚNAÐ SVEITARINNAR AUK 

ÞESS AÐ BJÓÐA UPP Á KLIFURVEGG OG MARGT FLEIRA

SKEMMTIDAGSKRÁ Á SVIÐINU SÖNGVABORG + LILLI KLIFUR-

MÚS OG MIKKI REFUR + SIGURVEGARI SÖNGKEPPNI FÉLAGS- 

MIÐSTÖÐVANNA + BLÁR ÓPAL + JÓNSI OG GRETA + DAGUR SIG OG 

BLÚSBAND + BEST OF QUEEN MEÐ MATTA MATT OG MAGNA

+ ELVAR OG SARA, SIGURVEGARAR HÆFILEIKAKEPPNI ÍSLANDS

Fram k�a

Dagskra

www.kopavogur.is

Klukkan 20.00

STÓRTÓNLEIKAR Á RÚTSTÚNI

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 11.00-17.00 SÝNINGIN SUMARIÐ ‘74 Í GERÐASAFNI

+ GÓÐAR VEITINGAR Í KAFFISÖLU 13.30 SKRÚÐGANGA FRÁ MENNTASKÓLANUM Í KÓPAVOGI AÐ 

RÚTSTÚNI. SKÁTAFÉLAGIÐ KÓPAR OG SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGS. NÝSTÚDENT OG FJALLKONA 

LEIÐA GÖNGUNA 14.00-18.00 HÁTÍÐAR- OG SKEMMTIDAGSKRÁ Á RÚTSTÚNI. KYNNIR: SÓLMUNDUR 

HÓLM 15.00-18.00 HÁTÍÐARKAFFI Í FÉLAGSMIÐSTÖÐINNI GJÁBAKKA + TÓNLISTARHÓPAR FRÁ 

SKAPANDI SUMARSTÖRFUM + DAVÍÐ OG STEFÁN TAKA LAGIÐ 20.00 ÚTITÓNLEIKAR Á RÚTSTÚNI

HÁTÍÐARDAGSKRÁ Á RÚTSTÚNI SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGS 

SPILAR UNDIR STJÓRN ÖSSURAR GEIRSSONAR + BÆJARSTJÓRI 

KÓPAVOGS ÁRMANN KR. ÓLAFSSON BÝÐUR GESTI VELKOMNA

+ FJALLKONAN FLYTUR LJÓÐ OG NÝSTÚDENT FLYTUR RÆÐU

SKEMMTIDAGSKRÁ Á TÚNINU OG VÍÐAR GÖTULEIKHÚS 

KÓPAVOGS FLYTUR LEIKÞÁTT FYRIR BÖRNIN + SKAPANDI 

SUMARHÓPAR ÚR MOLANUM STANDA FYRIR FJÖL- 

BREYTTUM UPPÁKOMUM + LEIKTÆKI, HOPPUKASTALAR, 

VELTIBÍLL, KRÍTARKASSAR, ANDLITSMÁLUN OG FLEIRA

+ ÍÞRÓTTAFÉLÖGIN VERÐA MEÐ SÖLUSKÁLA Á RÚTSTÚNI 

OG VÖFFLUSÖLU Í SUNDLAUG KÓPAVOGS + GLÆSILEGUR 

HANDVERKSMARKAÐUR + HJÁLPARSVEIT SKÁTA Í 

KÓPAVOGI SÝNIR TÆKI OG BÚNAÐ SVEITARINNAR AUK 

ÞESS AÐ BJÓÐA UPP Á KLIFURVEGG OG MARGT FLEIRA

SKEMMTIDAGSKRÁ Á SVIÐINU SÖNGVABORG + LILLI KLIFUR-

MÚS OG MIKKI REFUR + SIGURVEGARI SÖNGKEPPNI FÉLAGS- 

MIÐSTÖÐVANNA + BLÁR ÓPAL + JÓNSI OG GRETA + DAGUR SIG OG 

BLÚSBAND + BEST OF QUEEN MEÐ MATTA MATT OG MAGNA

+ ELVAR OG SARA, SIGURVEGARAR HÆFILEIKAKEPPNI ÍSLANDS

Fram k�aFram k�a

DagskraDagskra

www.kopavogur.is
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Una Mar ía Ósk ars dótt ir 
er Þing ey ing ur og upp
al in á Laug um.  Hún 
er af Vík inglækj a rætt

inni, ætt uð frá í Sauð holti, Holt
um í Ráng ár valla sýslu og einnig 
frá Sunnu hvoli í Blöndu hlíð í 
Skaga firði. Hún flutti í vest ur bæ  
Kópa vogs árið 1989, en býr nú í 
aust ur bæn um. Una Mar ía hef ur 
stund að fjöl breytt ar íþrótt ir frá 
unga aldri, tók fyrsta stig í sundi 
þriggja ára göm ul og keppti að al
lega í sundi og frjáls um íþrótt um.  

„Ég reyni að drífa sig sem oft ast 
út að skokka og fer þá um Foss
vogs dal inn eða Kópa vogs dal inn 
og svo elska ég að synda hvar á 
land inu sem er! Svo er ég lík leg til 
að taka á sprett hvar og hvenær 
sem er og þá skipt ir skó bún að ur 
eins og háir hæl ar ekki máli.

Ég er alin upp í þrótt um og það 
var ótrú lega gam an að al ast upp 
á Laug um, því öll kvöld voru bók
uð fyr ir íþrótt ir. Ef ég man rétt þá 
var blak eða hand bolti á mánu
dags kvöld um, karfa á þriðju dags
kvöld um, frjáls ar á mið viku dags
kvöld um, knatt spyrna á fimmtu
dags kvöld um og sund á föstu dags
kvöld um og auð vit að alla aðra 
daga líka,” seg ir Una Mar ía.

- Íþrótta- og tóm stunda ráð Kópa-
vogs hef ur til skamms tíma styrkt 
fram úr skar andi íþrótta fólk í Kópa-
vogi. Þar má nefna Kára Stein 
Karls son olymp íu fara, lið sem 
verða Evr ópu meist ar ar eins og 
Gerplu stúlk ur eða Ís lands meist ar ar 
í sinni grein eins og Breiða blik í 
knatt spyrnu og nú síð ast HK í hand-

bolta karla. Eft ir fylgni með þessu 
virð ist vera lít il, t.d. að hvetja yngra 
fólk til dáða þeg ar slík ir at burð ir 
ger ast. Hef ur íþrótta- og tóm stunda-
ráð mark að sér ein hverja stefnu 
hvað þetta varð ar?

,,Jú þetta er rétt, Kópa vogs bær 
hef ur lengi lagt áherslu á að styðja 
við íþrótta fólk sitt og íþrótta starf
ið í bæn um. Ég er nú að hefja mitt 
9 ár sem for mað ur íþrótta mála í 
Kópa vogi, en eins og kunn ugt er 
þá tók nýr meiri hluti við stjórn
un bæj ar ins fyr ir stuttu. Það er 
mjög mik il vægt að bæj ar fé lag ið 
geti stutt við bak ið á af reks mönn
um bæj ar ins.

Mér fannst það sér stak leg 
ánægju legt að geta á fyrsta fundi 
mín um sem for mað ur íþrótta
ráðs mælt með því við bæj ar ráð 
að Kári Steinn fengi styrk. Kári er 
einn mesti af burða íþrótta mað ur 
sem frjáls í þrótta deild Breið abliks 
hef ur inn an sinna raða og það er 
ljóst að bak við hans góða ár ang ur 
ligg ur mik il vinna. Af reks menn eru 
fyr ir mynd ir ann arra og ég er viss 
um að Kári Steinn og meist ara
flokk ur HK í hand knatt leik skapa 
auk inn áhuga á íþrótt um, frjáls
um og hand knatt leik, svo dæmi sé 
tek ið. Ég tel líka að þess ar deild ir 
sem þú nefn ir, frjáls í þrótta deild 
Breiða bliks og hand knatt leiks
deild HK muni nú sem áður vinna 
af krafti og taka vel á móti nýj um 
iðk end um. Það hef ur sýnt sig að 
svona flott ur ár ang ur, eins og í 
hand bolt an um hjá HK, knatt spyrn
unni hjá Breiða blik, fim leik un um 
hjá Gerplu og blak inu hjá HK skil
ar fleiri iðk end um og oft meiri 

ár angi. Fleiri grein ar mætti nefna 
eins og  t.d. dans og golf. Þess ar 
grein ar hafa bætt við sig fleiri iðk
end um og njóta vax andi vin sælda.

Við sem nú skip um íþrótta ráð 
erum ný bú in að taka við, en ég 
hef mik inn áhuga á því að vinna 
enn bet ur á þessu sviði. Mér finnst 
mik il vægt að styðja við bak ið á 
af reks mönn um því þeir hafa áhrif 
á að fleiri stundi íþrótt ir og það 

stuðl ar að bættu heil brigði okk ar 
Kópa vogs búa!”

- Mörg um finnst nú lag að fylgja 
ár angri HK eft ir og vinna mark visst 
að því að efla iðk un hand bolta í 
Kópa vogi. Stend ur eitt hvað slíkt 
til fyr ir næsta haust þeg ar æf ing ar 
hefj ast al mennt í svoköll uð um inni-
í þrótt um?

,,Hand knatt leiks deild HK hef
ur auð vit að lengi unn ið gott starf, 
ann ars væri ekki þessi ár ang ur 
þeirra nú í hendi. Ég er líka viss 
um að þar á bæ eru menn að 
skipu leggja vetr ar star ið með til li
titi til þess.”

- Íþrótta- og tóm stunda ráð Kópa-
vogs út nefn ir ár lega íþrótta mann og 
íþrótta konu árs ins auk margra ann-
ara við ur kenn inga. Ýms um finnst 
að að eins eigi að út nefna íþrótta-
mann árs ins ár hvert, ekki tvær við-
ur kenn ing ar. Hver er þín skoð un 
á því?

,,Þar kem ur þú að miklu áhuga
máli mínu. Þeg ar ég byrj aði mitt 
fyrsta ár sem for mað ur íþrótta 
og tóm stunda ráðs Kópa vogs 1998 
þá lagði ég fram til lögu í ráð inu 
um að val á íþrótta manni í Kópa
vogi færi þannig fram  að val in 
skyldi íþrótta karl og íþrótta kona. 
Til lag an var sam þykkt og ekki 
að ástæðu lausu. Kon ur og karl ar 
keppa ekki sam an í íþrótt um og 

þeg ar um svo mik ils verð an tit il er 
að ræða, eins og að vera efst ur í 
kjöri hvers árs þá er ekki rétt látt 
að kyn in þurfi að keppa um þann 
tit il. Þetta snýst líka um það að 
skapa fleiri fyr ir mynd ir í íþrótt um 
með al beggja kynja.”

Kostiroggallar
íþróttabandalags

- Um all langt skeið hef ur ver ið 
rætt um kosti og galla þess að stof-
na Íþrótta banda lag Kópa vogs, og 
segja sig úr UMSK. Hyggst þú beita 
þér fyr ir um ræðu um þetta mál, eða 
er mál ið of við kvæmt til þess að 
hægt sé að ræða það án þess að til 
hags muna á rekstra komi?

,,Já fyr ir nokkrum árum reyndu 
fé lög in að stofna með sér íþrótta
banda lag, en það tókst ekki sem 
skyldi og mál ið dó drottni sín um. 
Það má segja að ákveð ið hag ræði 
geti falist í því fyr ir bæj ar fé lag ið 
að hafa einn að ila til sam skipta 
um hin ýmsu mál sem varða 
íþrótta fé lög in. Nú ný lega mynd
uðu fé lög in með sér sam starfs
nefnd íþrótta og ung menna fé
laga í Kópa vogi og er sú nefnd 
inn an UMSK, sem hef ur ára langa 
reynslu á þessu sviði. Mér finnst 
það ekki við kæmt að hafa skoð
un á því hvort fé lög in eigi að hafa 
með sér þetta sam starf eða ekki 
og ég tel það af hinu góða. Það er 
hins veg ar fé lag anna að mynda 
sam starf ið. Það er svo framund
an að ræða og ákveða með hvaða 
hætti sam skipti þess ar ar nýju 
sam starfs nefnd ar verði best og ég 
hef áhuga á því að íþrótta ráð ræði 
við fé lög in um hvað þeim finnst í 
þeim efn um. Það er mik il vægt að 
sam starf ið sé for m að bæði með 
sjón ar mið íþrótta fé lag anna og 
bæj ar ins í huga.”

Áhrifasvæði
íþróttafélaganna

- Stærstu íþrótta fé lög in í bæn um 
hafa sýnt vilja á að skipta bæn-
um upp í áhrifa svæði. Hvar stend ur 
það mál?

,,Það er von andi allt að koma, 
íþrótta ráð bók aði einmitt um mál
ið á síð asta fundi og lagði áher
slu á að sam komu lag um fram
tíð ar skip an íþrótta mála kæm ist 
á hið fyrsta. Ég veit að fé lög un
um ligg ur á vegna þess að þau eru 
að skipu leggja vetr ar starf sitt,” 
seg ir Una Mar ía Ósk ars dótt ir, 
for mað ur íþrótta og tóm stunda
ráðs Kópa vogs, en tekur fram að 
íþróttaráð hefur ekki átt aðild að 
málinu til þessa.
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Mikilvægtaðsamstarfíþróttafélagannaogbæjar
insséformaðmeðsjónarmiðbeggjaíhuga

Una Mar ía Ósk ars dótt ir, for mað ur íþrótta- og tóm stunda ráðs Kópa vogs.

Íbú ar Kópa vogs stigu stórt og 
mik il vægt skref í sorp flokk un fyr ir 
skemmstu þeg ar haf ist var handa 
við að dreifa nýj um blá um end ur
vinnslutunn um til bæj ar búa. 

Bæj ar stjóri Kópa vogs, Ár mann 
Kr. Ólafs son, af hend ir fyrstu bláu 
tunn una til Guð rún ar Bene dikts
dótt ur, íbúa að Brekku smára 2 á 
Nón hæð. Þar með varð Kópa vog ur 
fyrsta sveit ar fé lag ið á höf uð borg
ar svæð inu til að gefa öll um íbú um 
kost á því að flokka sorp við hús
dyrn ar hjá sér. Mark mið ið er að 
hvetja til end ur vinnslu og draga úr 
úr gangi sem fer til urð un ar.

Bláarogumhverfisvænartunnur
áhvertheimiliíKópavogi

Ár mann Kr. Ólafs son bæj ar stjóri, af hend ir Guð rúnu 
Bene dikts dótt ur, for manni Íbúa sam taka Nón hæð ar, fyrstu 
bláu tunn una. Aft an við þau má sjá starfs menn al búna til að 
hefja dreif ingu á tunn un um.
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Við þökkum góðar viðtökur í 25 ár!
Við hjá Kornaxi höfum starfrækt hveitimyllu á Íslandi í 25 ár og þjónað bæði 
almenningi og íslenskum bakstursiðnaði. 

Á þessum tímamótum viljum við þakka landsmönnum þær góðu viðtökur sem okkar 
vörur hafa alla tíð fengið.
 
Við kunnum líka vel að meta þá viðurkenningu að Kornax var valið framúrskarandi 
fyrirtæki á Íslandi árið 2011 af Creditinfo.
 
Hvort tveggja speglar metnað okkar til að uppfylla óskir markaðarins 
um hágæðavörur úr fyrsta flokks hráefni.

Elstu börn in í leik skól an um 
Fögru brekku hafa und an far in 
ár sett upp leik rit og sýnt for
eldr um og börn um. Í ár setti 
hóp ur inn upp Kar demommu
bæ inn og var far ið með sýn ing
una í Álf hóls skóla þar sem fyrsti 
bekk ur kom og horfði á og líka 
elstu börn in frá leik skól un um 
Mar bakka og Baugi, áhorf end ur 
voru um 140. 

Eft ir að börn in höfðu ákveð
ið hvaða leik rit ætti að setja 
upp lásu þau bók ina um Kar
demommu bæ inn með leik skóla
kenn ur un um, síð an var far ið 
að æfa lög in og spá í bún inga 
og leik mynd. Þeg ar söngv arn ir 
voru komn ir á hreint var far ið 
að pæla í text an um, hvaða at riði 
ættu að vera með, hverj ir vildu 
tala í leik rit inu og hvað þau ættu 
að segja og út kom an var þessi 
frá bæra sýn ing.

LeikskólinnFagrabrekka
sýndiKardimommubæinn

Afar gam an var að fylgj ast með flutn ingi á Kar dimommu bæn um, 
enda aug ljóst að börn in nutu þess að vera á svið inu í sín um 
hlut verk um.

Krakk arn ir í 4. bekk B og 4. 
bekk M í Kópa vogs skóla fóru 
ný lega í skóg rækt ar ferð upp í 
Guð mund ar lund þar sem Bragi 
Michaels son, for stöðu mað ur, tók 
á móti þeim og var síð an far ið 
inn fyr ir Guð mund ar lund og þar 
sett ir nið ur græðling ar. 

Auk þess voru börn in með tré 
með sér sem sett voru nið ur á 
svip uð um slóð um. Skóg rækt
ar ferð ir eru krökk um á þess um 
aldrei afar gef andi, þær auka 
skiln ing þeirra fyr ir nátt úr unni og 
virð ingu.

Krakk arn ir úr 4.B og 4.M í Kópa vogs skóla komn ir þang að sem gróð-
ur setn ing in áttti sér stað.

Nem end ur Hörðu valla skóla 
fóru skömmu fyr ir skóla slit í 
göngu ferð upp í Guð mund ar
lund þar sem grill að var fyr ir 
alla. Það hef ur því ver ið sæmi
leg ur bing ur á ham borg ur
um sem fór á grillið því nem
end ur eru nú á vor dög um 
nær 540 tals ins auk kenn ara 
og starfs manna.

Röltuppí
Guðmundar
lundígrill

Snjallt að þau eldri leiði þau yngri á göngu ferð upp í Guð mund ar-
lund. Það skapa ör ygg is kennd hjá þeim yngri og ábyrgð ar til finn-
ingu hjá þeim eldri.

NemendurKópavogsskóla
ígróðursetningarferð

Þeim Sigrúnu Snæfríði og Birnu Magneu leiddist greinilega ekki 
að gróðursetja og klæða þar með landið.
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A F  H Á L S I N U M

Þann 9. júní sl. var Al þjóð legi skjala dag ur inn 
sem skjala söfn um all an heim tóku þátt í með 
ein um eða öðr um hætti. Á þess um degi er vak in 
at hygli á mik il vægi starfs skjala safna og mik il vægi 
þess að skjöl varð veit ist með tryggi leg um hætti. 

Á Ís landi tóku hér aðs skjala söfn lands ins þátt í 
Al þjóð lega skjala deg in um, en þau eru 20 tals ins. 
Meg in hlut verk þeirra er að safna, varð veita og 
af greiða úr skjöl um bæj ar- og sveita stjórna, stofn ana 
þeirra og fyr ir tækja. Jafn framt taka þau til varð veislu 
skjöl ein stak linga, fé laga og fyr ir tækja á safna svæð-
inu. Hér aðs skjala söfn in varð veita því sög una heima 
í hér aði og gegna marg vís legu menn ing ar legu og 
stjórn sýslu legu hlut verki sem skil greint er í lög um. 

Fé lag hér aðs skjala varða á Ís landi var stofn að árið 
2009 og það hef ur stað ið fyr ir fræðslu fyr ir starfs-
menn hér aðs skjala safna og sveit ar fé laga, hald ið 
mál þing, sýn ing ar og ver ið með marg vís leg sam-
starfs verk efni. Eitt af sam starfs verk efn un um var í 
skjala mál um grunn skóla og hafa flest ir grunn skól ar 
lands ins bætt skjala vörslu sína og af hent eða und ir-
bú ið af hend ingu eldri skjala til við kom andi hér aðs-
skjala safns. Fé lag ið hef ur einnig stað ið fyr ir þrem ur 

her ferð um í söfn un einka skjala safna. Það fyrsta var 
átak í söfn un skjala kven fé laga í sam starfi fé lags-
ins og Kven fé laga sam bands Ís lands, síð an í söfn un 
skjala sókn ar nefnda og í apr íl mán uði sl. hófst átak 
í söfn un skjala íþrótta fé laga um land allt í sam starfi 
við Íþrótta- og ólymp íu sam band Ís lands (ÍSÍ) og mun 
það standa allt þetta 100 ára af mæl is ár ÍSÍ.

Tók þátt í al þjóð leg um skjala degi
HéraðsskjalasafnKópavogsvarðveitirsöguna:

Í lok maí mán að ar var Hér
aðs skjala safn Kópa vogs form
leg opn að í nýju hús næði við 
Digra nes veg. Við opn un ina 
sagði Ei rík ur Ólafs son, stjórn ar
for mað ur safns ins, m.a. að það 
væru merk tíma mót að koma í 
stærra hús næði þar sem hægt 
væri að byggja Hér aðs skjala
safn ið upp í stað þess að vera í 
hús næði sem er tak mörk un um 
háð, ekki síst vegna pláss leys is. 
Þessi breyt ing bjóði upp á mörg 
tæki færi til þess að efla safn ið 
og einnig að gera það að gengi
legra fyr ir al menn ing.

,,Hlut verk Hér aðs skjala safns 
Kópa vogs, líkt og ann arra hér að-
skjala safna á land inu er, að inn-
heimta og varð veita skjöl sveit-
ar fé lags ins og stofn ana þess á 
safn svæði sínu.  Því hef ur stjórn 
Hér aðs skjala safn is ins í sam vinnu 
við hér aðs skjala vörð haf ið mót-
un skjala vörslu stefnu til þess að 
í stefnu safns ins og um leið bæj-
ar ins sé ljóst hvaða gögn eiga 
heima á skjala safn inu og hvaða 
gögn eiga ekki er indi þang að. 
Þetta mun að eins styrkja safn ið 
og til vist þess inn an bæj ar ins,” 
sagði Ei rík ur Ólafs son.

,,Fyr ir stuttu síð an sá ég frétt 
um það að Skjala safn New York-
borg ar hefði ný lega af sal að sér 
einka rétti á sýn ing ar rétti á yfir 
átta hund ruð og sjö tíu þús und 
ljós mynd um sem sýndu all ar 

hlið ar stór borg ar inn ar á tutt ug-
ustu öld inni. Þess ar mynd ir sýna 
mynd rænt hvern ig þessi stór borg 
hef ur tek ið stakka skipt um og 
hvern ig að stæð ur voru hjá fólki 
á því tíma skeiði sem mynd irn ar 
spanna. Þetta er gott dæmi um 
það hvern ig hægt er að færa sög-
una nær Kópa vogs bú um og gera 
að gengi legri fyr ir alla og tel ég að 
þetta sé fram tíð in. Einnig get um 
við tek ið okk ur til fyr ir mynd ar vef 
Borg ar skjala safns  Reykja vík ur 
en þar hafa ver ið sett ir upp vef ir 

til eink að ir þeim Bjarna Bene dikts-
syni og Ólafi Thors þar sem skjöl, 
grein ar, bæk ur og hljóð upp tök-
ur eru gerð ar að gengi leg ar á net-
inu. Kópa vog ur hef ur alið merka 
menn eins og Jón úr Vör og Sig-
fús Hall dórs son svo ég nefni ein-
hverja,  sem vel geta prýtt slík-
an vef Hér aðs skjala safns Kópa-
vogs. Með þess um hug mynd um 
er hægt að koma í veg fyr ir að 
hér í Hér að skjala safni Kópa vogs 
séu skjöl in ein ung is geymd en 
al menn ingi gleymd.”

Héraðsskjala safn Kópa vogs 
hef ur flutt í glæsi legt hús næði

Starfsmenn Héraðsskjalasafns Kópavogs á opnunardeginum. Full
ástæðaertilaðlítaþarvið,velertekiðámótiöllumogstarfsemin
kynnt.

Þekkt ir Kópa vogs bú ar voru 
að al gest ir á tón leik um á Jazz 
og Blús há tíð Kópa vogs 2. júní 
sl. í Saln um. Þeir sem komu fram 
voru marg ir hverj ir þekkt ir fyr ir 
allt ann að en jazz og blús. Má 
þar nefna Valla í Fræbblun um 
en sú goð sagna kennda hljóm
sveit gerði einmitt út frá Kópa
vogi á síð ustu öld. 

Sig urð ur K. Sig urðs son er blús-
söngv ari af guðs náð en hann 
söng með mörg um af vin sæl ustu 
hljóm sveit um átt unda ára tug ar-
ins eins og Tívolí og Eik. Siggi var 
líka söngv ari á hinni eft ir minni-
legu hljóm plötu Ís lensk Kjöt súpa 
og var oft kall að ur Súpi af gár-
ung un um. Ótt ar Fel ix er stofn andi 
einn ar vin sæl ustu hljóm sveit ar 
Ís lands sög unn ar, Pops. Ótt ar lék 
þar á gít ar og söng alla helstu 
blús-slag ara síð ustu ald ar. Sunna 

Gunn laugs hef ur leik ið á pí anó 
frá því hún man eft ir sér og hellti 
sér yfir í jazzinn þeg ar hún var 
ung ling ur. Helga P. þarf vart að 
kynna fyr ir ein um né nein um 
en hljóm sveit hans, Ríó Tríó, er 
einmitt ætt uð úr Kópa vog in um. 
Hljóm sveit in sem leik ur und ir hjá 
þess um þekktu Kópa vogs bú um, 
nú ver andi og fyrr ver andi, var 
skip uð fram bæri leg ustu og best 
þjálf uð ustu mönn um sem völ er 
á til að fást við verk efni eins og 
þetta.

Fram að tón leik un um 2. júní sl. 
var víða spil að ur jazz, m.a. við 
út skrift MK, á bæj ar skrif stof un-
um í Kópa vogi og í Ís lands banka 
í Hamra borg. 1. júní var svo 
opin æf ing fyr ir ungt tón list ar-
fólk í Mol an um þar sem reynd-
ir tón list ar menn voru til skrafs 
og ráða gerða.

Glæsi leg jazz og blús
há tíð Kópa vogs 2012

Jazztónleikargetaveriðvíða,ogþurfaekkiaðveralangir.Hérspilar
Björn Thoroddsen í anda Jazz- og blúshátíðarinnar fyrir starfsmenn
Kópavogsbæjarímötuneytiþeirra.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagörðumReykjavíkurvegiBorgartúni

.

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 
leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 31. maí 2012

8.395

9.460

8.900

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

Tryggingabréf undirritað og innsiglað af Grími
Thomsen.

www.borgarblod.is
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Leik fé lagi Kópa vogs hef ur ver
ið boð ið að sýna í Þjóð leik hús nu 
föstu dag inn 22. júní nk.  Leik
fé lag Kópa vogs er til húsa að 
Funda lind 2, en for mað ur fé lags
ins er Hörð ur Sig urð ar son. Val 
Þjóð leik húss ins á at hygl is verð
ustu áhuga leik sýn ingu leik árs
ins hef ur nú far ið fram í nítj ánda 
sinn, en fyr ir val inu varð sýn ing 
sýn ing Leik fé lags Kópa vogs á 
Hringn um eft ir Hrefnu Frið riks
dótt ur í leik stjórn Harð ar Sig urð
ar son ar.

Um sögn dóm nefnd ar um sýn-
ing una er svohljóð andi: ,,Leik fé-
lag Kópa vogs sýn ir skemmti lega 
dirfsku í verk efna vali sínu en 
Hring ur inn eft ir Hrefnu Frið riks-
dótt ur er óvenju legt og frum legt 
nýtt ís lenskt leik rit. Leik stjór inn 

Hörð ur Sig urðs son og leik hóp-
ur blása svo lífi í þann lítt hvers-
dags lega heim sem höf und ur 
dreg ur upp mynd af í verki sínu. 
Við hverf um inn í furðu heim 
sirkuss ins þar sem spurn inga-
merki eru sett við ýms ar við tekn-
ar hug mynd ir okk ar og leggj um 
ásamt að al per són unni í ferð í 
leit að leynd ar mál um for tíð ar. Í 
með för um Leik fé lags Kópa vogs 
verð ur þessi ferð full af spennu 
og ógn um, en jafn framt hug ljúf 
og nostal gísk, með al ann ars fyr ir 
til stilli tón list ar og mynd bands-
brota sem sýna sirku slíf ið í for tíð-
inni. Hinn sjón ræni þátt ur sýn ing-
ar inn ar er vel unn inn og hug vits-
sam leg ur og leik ar ar standa sig 
með prýði.”

NokkrirafleikurumíHringnumsemsýntvaríLeikfélagiKópavogsá
sl.vetri.ÞettaeruAnnaMargrétPálsdóttir,SigríðurBjörkSigurðar-
dóttir,HildurTryggvadóttir,HelgaBjörkPálsdóttirogAnnaBryndís
Einarsdóttir.

Börn Val gerð ar Briem þau 
Páll Bergs son, Val gerð ur Bergs
dótt ir og Þor steinn Bergs son 
hafa fært Gerð ar safni að gjöf 
um 1.700 teikn ing ar eft ir móð
ur sína. Bæj ar stjóri Kópa vogs, 
Ár mann Kr. Ólafs son, veitti gjöf
inni form lega við töku við há tíð
lega at höfn í Gerð ar safni þann 
13. maí sl. 

„Þessi höfð ing lega gjöf eyk ur 
saf n eign Gerð ar safns til muna 
og efl ir það á alla lund. Hér er 
um ómet an legt safn að ræða sem 
gef ur heild ar mynd af list sköp un 
þess ar ar ein stöku lista konu“, seg-
ir Guð björg Krist jáns dótt ir, for-
stöðu mað ur Gerð ar safns.

Val gerð ur Briem (1914-2002) 
var ann ál að ur mynd list ar kenn ari. 
Skissu bæk ur og ótelj andi teikn-

ing ar sem hún vann í tengsl um 
við mynd list ar kennslu sína bera 
þess merki að hún hef ur ver ið 
sí hugs andi um hvern ig miðla ætti 
munstur gerð og hönn un til nem-
enda. Hver ein stakt munst ur var 
þró að í ótal skiss um uns loka út-
gáfa fékkst og hug mynd ir sem 
kvikn uðu í vinnu ferli skráð ar. 
Þannig urðu til heilu sjóna bæk-
urn ar. Ein þeirra hef ur að geyma 

há þró að ar og frum leg ar let ur-
gerð ir, sem sum ar hverj ar eru 
sprottn ar úr ís lenskri hefð, aðr-
ar inn blásn ar af list sam tím ans. 
Í safni Val gerð ar er einnig sæg-
ur verka er falla und ir skil grein-
ing una frjáls mynd list. Dæmi um 
þessi síð ast nefndu verk má sjá á 
yf ir stand andi sýn ingu í Gerð ar-
safni „Í teikn ing unni er hugs un in 
um teikn ing una.”

Börn Val gerð ar Briem færðu 
safn inu höfð ing lega gjöf

F.v:KarenElisabetHalldórsdóttirformaðurLista-ogmenningarráðs,
ÁrmannKr.ÓlafssonbæjarstjóriKópavogs,ÞorsteinnBergsson,Val-
gerður Bergsdóttir, Páll Bergsson og Guðbjörg Kristjánsdóttir for-
stöðumaðurGerðarsafns.MyndGuðmundurIngólfsson.

www.gamar.is • Sími 535 2510

www.gamar.is • Sími 535 2510

Molta og kurl

Kraftmikill 
jarðvegsbætir

Sendum heim. 
Upplýsingar í síma 535 2500

Upplagt á 
gangstíga og beð

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2500 • soludeild@gamar.is • www.gamar.is
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Gerðarsafn: Leik fé lag Kópa vogs 
sýn ir í Þjóð leik hús inu
-HringurinneftirHrefnuFriðriks-
dótturvarðfyrirvalinu

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu



8 Kópavogsblaðið JÚNÍ 2012

Fyrir rúmum 30 árum
ákváðu Kópavogsbúar að
taka höndum saman og
reisahjúkrunarheimilifyr

ir aldraða íbúa bæjarins undir
forystusamtakafélagaogklúbba
í bænum sem síðar hafa gengið
undir nafninu Sunnuhlíðarsam
tökin.Þettavaríapríl1978.Lögð
ustbæjarbúaráeittumaðsafna
fé til byggingarinnar. Samhug
ur og samhjálp var mikil meðal
Kópavogsbúaogþaðkomberlega
í ljós þegar leitað var til þeirra
um stuðning við að reisa hjúkr
unarheimilið.Þessi tímiermörg
um Kópavogsbúum minnisstæð
ur,ogþá sérstaklegabaukasöfn
unin. Hinn 26. janúar 1980 var
svo fyrsta skóflustungan tekinaf
þáverandi elsta íbúa Kópavogs,
hinni 101 árs gömlu  Ragnhildi
Guðbrandsdótturoger sú stund
afar minnisstæð þeim sem voru
viðstaddir.Þann20.maí1982var
hjúkrunarheimiliðvígtogþvígef
ið nafnið Sunnuhlíð. Um 3.000
mannskomuávígsluhátíðinaog
stemmningin í bænum eins og
á þjóðhátíðardegi, enda höfðu
næröllheimiliíbænumlagteitt
hvaðafmörkumtilbyggingarinn
ar.Aðeins5dögumseinnahófst
starfsemin, þegar fyrsti heimil
ismaðurinn flutti inn í hjúkrun
arheimilið. Síðan þá hafa um
930 manns dvalið í Sunnuhlíð í
lengri eða skemmri tímaognot
ið þar hjúkrunar og umönnun
ar frábærra starfsmanna. Fram
kvæmdastjóri Sunnuhlíðar er
JóhannÁrnasonoghjúkrunarfor
stjóriDagmarH.Matthíasdóttir.

Fyrsti for mað ur Sunnu hlíð
ar sam taka var Ás geir Jó hann es
son og með hon um í stjórn Hild ur 
Hálf dán ar dótt ir og Páll Bjarna son. 
Við vígslu hjúkr un ar heim il is ins 
var rúm fyr ir 38 eldri borg ara en 
það sem merki legra var, hjúkr un
ar heim il ið var skuld laust! Hér er 
þó hvergi reikn að til verðs öll sú 
gíf ur lega sjálf boða vinna við und ir
bún ing þessa máls, stjórn un þess, 
fjár söfn un, máln ing ar vinnu, gard
ínu saum, kaffi veit ing ar, lista há tíð
ir, söng skemmt an ir, leik sýn ing ar, 
hluta velt ur, bingókvöld, fé lags vist
ir, frítt hús næði, af slætt ir frá fyr ir
tækj um, eða all ur sá mannauð ur, 
sem felst í því starfi sem var lagt 
fram og unn ið af þús und um manna 
og kvenna sem ger ir þetta að svo 
sér stæðri fram kvæmd. Þetta var 

sann ar lega fram kvæmd þar sem 
svo marg ir gáfu svo mik ið, ekki ein
ung is fjár muni held ur svo mik ið af 
sjálf um sér til þjón ustu fyr ir aldr
aða sam borg ara sína. Erfitt, jafn vel 
ómögu legt er að finna hlið stæðu 
hér lend is.

-  Kópa vogs blað ið spurði Ás geir 
Jó hann es son hvern ig það mátti 
vera að bygg ing hjúkr un ar heim il-
is ins væru nán ast skuld laus og og 
hvort sú leið sem far in var fyr ir 
þrem ur ára tug um síð an væri enn 
fær í dag?

,,Ég held að  til finn ing al menn
ings fyr ir brýnni þörf á hjúkr un ar
heim ili fyr ir aldr aða Kópa vogs búa, 
trú þeirra  á að bygg ing hjúkr un ar
heim il is ins myndi takast með  sam
stöðu þeirra svo og traust á for
ustu Sunnu hlíð ar sam tak anna skap
aði það um hverfi og and rúms loft 
að heim il in, fé laga sam tök in í bæn
un um, fyr ir tæki og ýms ar stofn an ir 
inn an og utan Kópa vogs hrifust 
með og  all ir vildu vera þátt tak
end ur í að leysa brýna þörf og taka 
þátt í því æv in týri sem bygg ing 
hjúkr un ar heim il is ins varð.  Auk 
þess var út lagð ur bygg ing ar kostn
að ur að eins helm ing ur af því sem 
sam bæri leg ar bygg ing ar kost uðu 
hjá op in ber um að il um á þeim tíma. 
Á loka stigi kom svo góð ur stuðn
ing ur frá Fram kvæmda sjóði aldr
aðra og Kópa vogs bæ.

Í dag held ég að sú leið sem 
hér var far in sé ekki fær. Fyrst og 
fremst vegna þess að lög um um 
bygg ingu hjúkr un ar heim ila hef ur 
ver ið breytt þannig að nú er ekki 
leng ur ver ið að byggja fyr ir fólk
ið í heima byggð inni held ur fyr ir 
al mennt sjúka og aldr aða hvar sem 
þeir búa og heima fólk og stjórn
end ur hjúkr un ar heim ila hafa ekki 
leng ur með val inn á hjúkr un ar
stofn an ir að gera.  Ríki og bær 
ákvarða því eft ir sínu höfði hvar og 
hvenær er byggt, leggja fram bygg
ing ar kostn að inn og því ekki leng ur 
hvati fyr ir íbúa á hverju svæði að 
leggja sig fram að leysa slík verk
efni sem hér var unn ið að.  Mér 
finnst þessi breyt ing mjög nei kvæð 
gagn vart sam stöðu fólks um að 
leysa brýn verk efni heima fyr ir og 
ekki til að auka sam stöðu og fé lags
þroska.”

- Erfitt er að ímynda sér ann að 
en á fyrstu starfs ár un um hafi kom-
ið í ljós erf ið leik ar sem þurfti að 

leysa fljótt og vel. Ef svo er, í hverju 
voru þeir erf ið leik ar fyrst og fremst 
fólgn ir?

,,Erf ið leik arn ir á fyrstu ár un um 
voru fyrst og fremst að láta rekst
ur heim il is ins bera sig og að lag ast 
nýj um vinnu brögð um því nú var 
heim il ið orð ið að stofn un sem var 
með fag fólk í laun uð um störf um  
og hin fórn fúsu störf frum herj anna 
að hverfa við breytt ar að stæð
ur.  Einnig þurfti að ljúka mörg
um verk efn um sem eft ir voru er 
heim il ið tók til starfa, en al menn ur 
stuðming ur minni en áður er fólk 
sá að starf sem in og þjón usta við 
aldr aða og sjúka var haf in.” 

- Á að al fundi Sunnu hlíð ar sam-
tak anna að al fundi Sunnu hlíð ar 17. 
mars 1999 var sam þykkt að fela 

stjórn inni að hefja und ir bún ing að 
stækk un hjúkr un ar heim il is ins. Gekk 
það eft ir og eru í gangi enn frek ari 
áform í dag um stækk un?

,,Það er nú vart mitt að svara 
þess ari spurn ingu því ég lét af 
for mennsku eft ir 20 ár  1999, en 
síð asta verk mitt var á þeim að al
fundi að fá sam þykkta ákvörð un 
um að hefja und ir bún ing að stækk
un heim il is ins.  Nýir for ustu að il
ar hrintu því í fram kvæmd með 
glæsi brag og munu nú vera með í 
huga und ir bún ing að enn frek ari 
stækk un.”

Réttastaðstækka
hjúkrunarheimilið

- Er rétt að byggja enn við Sunnu-
hlíð, bæði hjúkr un ar heim il ið og 
þjón ustu í búð irn ar, eða á að finna 
stækk un inni ann an stað í Kópa vogi, 
og þá hvar?

,,Þeg ar ég og sam starfs fólk mitt 
var að móta stefn una um bygg ingu 
Sunnu hlíð ar var mjög í tísku að 
tala um lít il og mann eskju leg hjúkr
un ar heim ili. Mér sýn ist að á síð ari 
árum hafi dreg ið nokk uð úr þess
ari um ræðu og fram kvæmd in hef ur 
orð ið sú að byggja stór hjúkr un ar
heim ili, eink um hér á höf uð borg
ar svæð inu með al ann ars af hag
kvæmn is á stæð um.

En það sem mér virð ist líka 
áhuga vert er það að marg ir aldr
að ir sem ég hefi tal að við og 
hafa ver ið inn á  eða sækj ast eft
ir vist á þess um stóru stofn un
um finnst þær eft ir sókn ar verð ar 
vegna þess hve fjöl þætt þjón usta 
er þar í boði og ,,meira um að 
vera” eins og sum ir orða það.  Ég 
er því þeirr ar skoð un ar að í dag 
sé  rétt ast  að stækka hjúkr un ar
heim il ið þar sem það er og fjölga 
íbúð um sem geti ver ið í tengsl
um við þjón ustu kjarna á veg um 
Sunnu hlíð ar sam tak anna.”

-  Rekst ur inn í dag er mjög erf ið ur. 
Hvaða leið ir er skyn sam leg ast að 
fara til þess að breyta þessu, eða 
eru kannski eng ar fær ar leið ir í dag 
að þínu mati?

,,Ég hygg að stokka þurfi upp 
fjár mögn un ar kerfi hjúkr un ar heim
il anna sem er nokk uð sund ur laust 
og kem ur mjög mis jafnt nið ur á 
ein stak ling ana.  Mér finnst áhug
verð ast að fólk hafi sjálfs á kvörð
un ar rétt  um að dvelja á heim il um 
sín um ef það vill þó að það sé met
ið að hjúkr un ar þyngd til að vera 
inni á stofn un um, en þá verð ur líka 
að vera boð ið upp á al vöru hjúkr
un ar þjón ustu all an sól ar hring inn 
fyr ir það fólk sem þess ósk ar og 
má þá nota þær miklu fram far ir 
í fjar skipta tækni sem orð ið hafa 
á síð ustu árum til að auka ör yggi 
þess  og þjón ustu.  Eng inn vafi er  
að með þessu móti væri hægt að 
spara veru lega í stofn ana kostn aði 
og nota að hluta þann sparn að til 
að auka sól ar hrings heima þjón
ustu.

En þjón ust an gæti eigi að síð ur 
ver ið veitt frá hjúkr un ar heim il um 
og ver ið þannig und ir einni stjórn 
á mis mun andi en sam hæfð um 
verk ferli.”

Aðlagahjúkrunarheimilið
aðbreyttumtímum

- Er rekst ur hjúkr un ar heim il is ins 
og þjón ustu í búð anna með þeim 
hætti í dag sem vænt ing ar þín ar 
hafa stað ið til? Hver væri ós ka stað-
an að öðr um 30 árum liðn um?

,,Í upp hafi stóðst hjúkr un ar
heim il ið Sunnu hlíð þær vænt ing ar 
sem til hafði ver ið stofn að, en á 30 
árum breyt ist margt og nýj ar kröf
ur um að bún að og þjón ustu hafa 
kom ið fram. Að upp fylla þær ósk ir 
kost ar mikla fjár muni, sem rík is
vald ið sem legg ur fram rekstr ar féð 
hef ur ekki ver ið til bú ið að leggja 
fram. Því er mik ið verk framund an 
að að laga hjúkrn ar heim il ið breytt
um tím um og kröf um.

Hvað varð ar þjón ustu í búð irn
ar  finnst mér að þær hafi stað
ið und ir vænt ing um og ætti að 
vera nokk uð dóm bær um það þar 
sem við hjón in höf um búið í einni 
slíkri s.l. 11 ár.

Ós ka stað an eft ir 30 ár er sú að 
sem flest ir eigi þess kost að búa 
sem lengst á eig in heim ili með 
góðri þjón ustu, ör yggi og fé lags
skap og geti sjálft not að eign ir sín
ar, arð inn af lífs starf inu til að velja 
sér þær að stæð ur og um hverfi sem 
það ósk ar sjálft að búa í en þurfi 
ekki að bíða um langa stund eft ir 
því að eitt hvað fólk út hluti því þá 
þjón ustu sem hið op in bera hef ur 
í boði,” seg ir Ás geir Jó hann es son.

,,Óskastaðaaðsemflestireigiþesskostaðbúa
semlengstáeiginheimilimeðgóðriþjónustu”

ÁsgeirJóhannesson,fyrstiformaðurSunnuhlíðarsamtakanna.

-segirÁsgeirJóhannesson,fyrstiformaðurSunnuhlíðarsamtakanna

Kjörskrá
Kjörskrá vegna forsetakosninganna 30. júní nk. liggur frammi 
í þjónustuveri á Bæjarskrifstofum Kópavogs, Fannborg 2, 
frá og með 20. júní 2012. 
Ef einhverjar athugasemdir eru við kjörskrána 
ber að snúa sér með þær til bæjarlögmanns.

Bæjarstjórinn í Kópavogi
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Félagsmiðstöðvahátíðunglinga í Kópavogi fór
framvið félagsmiðstöðinaKjarnann fyrirnokkru.
Dagsráinvar fjölbreyttog lifandiallt tilkl.22.00
umkvöldið.Kepptvar íýmsumkeppnisgreinum,
leiktækivoruáástaðnum,grillogmargtfleira.Að
kvöldivar svo sundlaugargleði í SundlaugKópa
vogsmeðtónlistogtilheyrandiljósadýrð.

Við sund laug ar gleð ina var til kynnt um verð launa
hafa í sam keppni Sam kóp, sem eru sam tök for eldra
fé laga í Kópa vogi, um nýtt merki fyr ir sam tök in.  
Ung ling arn ir í fé lags mið stöðv un um sendu inn marg
ar fram bæri leg ar til lög ur þó að eins ein yrði fyr ir 
val inu.

Þá var einnig til kynnt um sig ur veg ara í keppni 
fé lags mið stöðva um sig ur veg ara Frí stunda – og for
varna deild ar. Stiga keppn in er sam eig in leg ir keppn is
við burð ir með al fé lags mið stöðv anna í vetra starf inu, 
þ.e. íþrótta dag ur inn, Getkó spurn inga keppn in, Sköp
un ar dag ur inn og söng keppn in. Sú fé lags mið stöð 
sem hlýt ur flest stig að sam an lögðu vinn ur stiga

keppn ina. Sig ur veg ari varð Ígló í Snæ lands skóla, 
Jemen í Linda skóla varð í 2. sæti og Þeba í Smára
skóla í 3. sæti.

Laukmeðsundlaugargleði
ogverðlaunaafhendingu

Sigurvegararísameiginlegristigakeppnifélagsmiðstöðvanna,fráÍglóíSnælandsskóla.

Starfsemifélagsmiðstöðvanna:

Bókasafn Kópavogs býður upp á 
Námskeiðið Sumarlestur  
fyrir 6-12 ára börn.  
Það stendur yfir í júní - ágúst.  

Með Sumarlestri viðhalda börnin þeirri lestrarleikni  
sem þau tileinka sér að vetrinum í skólanum.  
 
Börnin skrá sig í Sumarlestur á Bókasafninu og fá blað  
til að skrá það sem þau lesa. Að auki fá þau að fylla út  
happamiða fyrir hverja lesna bók.  
  
Dregið verður úr happamiðum 22. ágúst og nokkrir heppnir 
þátttakendur fá vinning. Allir sem mæta þá fá glaðning.  
 
Sumarlestur er bæði í Aðalsafni í Hamraborg og Lindasafni í Núpalind 
Námskeiðið Sumarlestur er alveg ókeypis  
og allir velkomnir.  

SUMARLESTUR  

               2012 

Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

	  

• Frítt verðmat án skilyrða um sölu

• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki

• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is  

eða  S: 822-5588

Sala fasteigna í 

35 ár

Jónas Örn Jónasson                                                                       
Lögg. Fasteignasali                                                                        
lögfræðingur

Stjórnunglingaráðsásundlaugarbakkanum.

Lindasafn, sem er bóka
safn staðsett í Lindaskóla, varð
10ára22.maí sl.Afþví tilefni
varalltókeypisnema sektirog
tertaíboðifyrirgesti.Starfsfólk
Bókasafnsins, þ.e.Aðalsafnsog
Lindasafns, ásamt skólastjóra
og nokkrum kennurum Linda
skóla settustniður í safninu til
að fagna áfanganum og njóta
veitinga.

Linda safn er sam steypu safn 
með skóla safni Linda skóla. Á síð
asta ári voru út lán sam steypunn
ar 61.413 eða rúm lega 5.000 á 
mán uði að jafn aði. Þar með náð
ist mark mið, sem sett var fyr ir 
10 árum. Safn ið á u. þ. b. 16.100 
ein tök bóka og ann arra gagna en 
Skóla safn ið ívið meira. Sam an
lagt eru um 30 þús und ein tök á 
safn inu.

Linda safn er al menn ings

bóka safn og hef ur því það göf
uga mark mið að þjóna og jafna 
að gengi fólks á öll um aldri að 
upp lýs ing um og af þr ey ingu. Safn
ið býð ur upp á mest allt ís lenskt 
efni. Vegna smæð ar þess er lögð 
áhersla á vin sælt efni sem höfð ar 
til sem flestra en efni sem ekki er 
til í Linda safni er hægt að fá frá 
Að al safni. Það eru þrjár ferð ir í 
viku á milli Að al safns og Linda
safns með gögn. Linda safn býð
ur upp á sögu st und ir einu sinni 
í viku yfir vetr ar mán uð ina fyr ir 
leik skóla börn og börn í dægrad
völ Linda skóla, enda er eitt meg in 
hlut verk al menn ings bóka safns að 
halda les efni að fólki. Á sumr in er 
boð ið upp á sum ar lest ur fyr ir 6 til 
12 ára krakka.

Á hverju hausti er boð ið upp á 
leik hús fyr ir börn þeim til ánægju.

Lindasafn10ára

Upplýsingafræðingarnir Hrafn Andrés og Margrét takast í hendur í
tilefniafafmæliLindasafns.

-um30.000eintökbókaásafninu



Þann 25. maí var braut
skrán ing frá Mennta skól an
um í Kópa vogi, við há tíð lega 
at höfn í Digra nes kirkju. Alls 97 
stúd ent ar og 29 iðn nem ar. Þá 
braut skráð ust 24. maí, 21 ferða
fræði nemi, 46 leið sögu menn, 
55 nem ar af skrif stofu braut, 21 
mat sveinn, 34 nem ar úr meist
ara skóla mat væla greina, 6 nem
ar úr hót el stjórn un ar námi Cés ar 
Ritz og einn nemi af starfs braut. 
Einnig út skrif uð ust 16. maí 12 
nem ar af fram halds skóla braut 
sem jafn framt var fyrsti hóp
ur inn sem út skrif að ist af þeir
ri braut. Þannig  að alls voru 
braut skráð ir 322 nem ar frá 
Mennta skól an um í Kópa vogi á 
þessu vori. 

Í máli Mar grét ar Frið riks dótt
ur, skóla meist ara, kom fram að 
stærsta verk efni skóla árs ins hefði 
ver ið und ir bún ing ur að nýrri 
skóla námskrá í fram haldi af nýj
um lög um um fram halds skóla. 
Skól inn hef ur nú meira frelsi í 
mót un náms brauta jafnt í bók
námi sem verk námi. Fjög ur þró
un ar verk efni eru nú í gangi sem 
tengj ast inn leið ingu á nýrri skóla
námskrá. Í fram haldi af jafn rétt
is við ur kenn ingu Jafn rétt is ráðs 
hef ur skól inn stað ið fyr ir ár legri 
jafn rétt isviku sem að þessu sinni 
var í mars mán uði und ir yf ir skrift
inni „Staðalí mynd ir kynj anna og 
of beldi.” Boð ið var upp á fjölda 
fyr ir lestra og kvik mynda sýn ing ar 
sem tengd ust efni vik unn ar og 
vöktu mikl ar vin sæld ir.

Ný verk efni í MK
Á skóla ár inu var unn ið að 

mörg um nýj um verk efn um. Skól
inn gerð ist þátt tak andi í verk efn
inu  „Heilsu efl andi fram halds
skóli“ en því er stýrt af Lýð heilsu
stöð. Þá tek ur skól inn þátt í verk
efn inu „Nám er vinn andi veg ur“ 
en 111 nem end ur inn rit uð ust í 
MK í haust vegna þessa verk efn is. 
Byrj að var með nýtt um sjón ar
kerfi inn an skól ans á haustönn 
sem fel ur í sér aukna um sjón og 
stoð þjón ustu við nem end ur upp 
að 18 ára aldri og auk ið upp lýs
inga streymi til for eldra. Þá tek
ur skól inn þátt í raun færni mati 
í mat væla grein um og skrif stofu
grein um fyr ir full orð ið fólk sem 
vill hefja aft ur nám, svo nokk uð 
sé nefnt. Áhersla er lögð á er lend 
sam starfs verk efni í MK. Kenn ar ar 
og nem end ur skól ans tóku þátt 
í  er lendu sam starfs verk efni um 

stærð fræði kennslu ásamt 5 Evr
ópu þjóð um. Nem end ur fóru til 
Frakk lands og Tyrk lands ásamt 
kenn ur um og unni í verk efn inu 
„Math is beauti ful, easy, amus
ing and useful,” en verk efn ið fékk 
við ur kenn ingu Evr ópu sam bands
ins. Nem end ur tóku að venju þátt 
í Evr ópu keppni Hót el og ferða
mála skóla og nor rænu nema
keppn inni í mat reiðslu og fram
reiðslu og stóð ur sig með prýði. 

Góð ur náms ár ang ur
For seti bæj ar stjórn ar, Mar grét 

Björns dótt ir, af henti út skrift ar
nem um við ur kenn ing ar úr Við ur
kenn ing ar sjóði MK sem stofn að ur 
var af bæj ar stjórn Kópa vogs árið 
1993. Þrír nem ar hlutu við ur kenn
ingu að þessu sinni; ný stúd ent ar 
Linda Björk Val björns dótt ir og 
Matt hild ur Hjart ar dótt ir og Anna 
Vikt or ía El í as dótt ir ný sveinn í 
mat reiðslu. Rótarý klúbb ur Kópa
vogs veitti ný stúd ent Lindu Björk 
Val björns dótt ur verð laun fyr ir 

góð an ár ang ur í raun grein um og 
Rótarý klúbb ur inn Borg ir í Kópa
vogi veitti ný sveini í mat reiðslu, 
Önnu Vikt or íu El í as dótt ur, verð
laun fyr ir góð an náms ár ang ur í 
iðn námi.

Dag leg rútína skól ans 
hluti af til ver unni

Bryn hild ur Lea Ragn ars dótt ir 
varð stúd ent af fé lags fræði braut. 
Hún flutti ávarp ný stúd enta við 
þetta tæki færi og sagði m.a.: ,,Ég 
tel að fæst okk ar hér inni trúi 
því að ár un um í Mennta skól an
um í Kópa vogi, sé í raun og veru 
að ljúka.  Það virð ist svo stutt, 
en jafn framt svo langt síð an við 
kvödd um grunn skól ann til þess 
að takast á við tím ann sem þá var 
í vænd um. Þetta var í fyrsta sinn 
sem við þurft um að standa á eig
in fót um og velja hvaða veg við 
vild um ganga. Á busa dag inn litu 
sum ir ef til vill til baka og ósk uðu 
þess að hafa val ið MR stíg inn, þar 
sem toller ing hefði beð ið þeirra 

í stað inn fyr ir sót svarta böðla og 
ógeðs drykk.  Flest ir hafa þó fljótt 
jafn að sig eft ir áfall ið og séð að 
ekki ættu all ir dag ar eft ir að verða 
eins. En eft ir að hafa kynnst góð
um kenn ur um og hlust að á brand
ara skóla stjór ans þá var varla 
ann að hægt en að halda áfram 
að ganga milli orms ins og Válm
unn ar á krútt leg um inni skón um. 
Enda er það eitt sem teng ir okk ur 
MKing ana; okk ur líð ur illa þeg ar 
við göng um inn í op in ber ar bygg
ing ar á skítug um útiskón um.

Smám sam an varð dag leg 
rútína skól ans hluti af til ver unni 
og nýir fé lag ar bætt ust í hóp inn.  
Þrátt fyr ir að bú ast í fyrstu við 
erf iðu námi og fjöll um af heima
lær dómi,  sáum við fljót lega, að 
eft ir því sem við þroskuð umst 
meira, þeim mun auð veld ara var 
að skilja leynd ar dóma al heims ins, 

sem kenn ar arn ir reyndu af mik illi 
þol in mæði að fræða okk ur um.   

Til gam ans má geta að rit höf
und ur inn Mark Twa in sá þessi 
þroska ár í öðru ljósi, er hann 
sagði:  Þeg ar ég var 14 ára, var 
fað ir minn svo vit laus að ég gat 
varla þol að ná vist hans.  En þeg
ar ég var 21 árs, varð ég al veg 
undr andi á því hve mik ið hann 
hafði þroskast und an far in 7 ár.  
Það er nú í ann að sinn sem við 
stönd um frammi fyr ir bugð ótt
um vegi. En hvert svo sem sá 
slóði mun leiða okk ur, þá mun
um við ætíð minn ast MK, er við 
flokk um heim ilssorp ið, rök ræð
um um jafn rétt is mál, borð um 
osta að kvöldi til eða höld um 
til messu í vetr ar myrkri,” sagði 
Kópa vogs bú inn úr Fjalla lind inni, 
Bryn hild ur Lea Ragn ars dótt ir. 
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Skól inn tek ur þátt í raun færni mati í mat væla grein
um og skrif stofu grein um fyr ir full orð ið fólk

Þessir nemendur fengu viðurkenningar fyrir góðan námsárangur á
útskriftardeginum 25. maí sl. enútskriftin fór fram íDigraneskirkju
fyrir troðfullu húsi. Hjá þeim stendur Margrét Friðriksdóttir skóla
meistari. Þetta eru Anna Viktoría Elíasdóttir fyrir matreiðslu; Bryn
hildur Lea Ragnarsdóttir, saga; Dagbjört Una Helgadóttir, íslenska,
enska,AEHT;EydísRutÓmarsdóttir,framreiðsla;GlódísEvaÁgústs
dóttir, erlend tungumál frá HÍ, Gunnlaugur Arnarson, tölvufræði;
Hafdís Ósk Árnadóttir, líffræði; Helga Jónsdóttir, þýska frá þýska
sendiráðinu; Hulda Hvönn Kristinsdóttir, jarðfræði, Ingólfssjóður,
kanadíska sendiráðið enska/franska; Jóel Dan Nielsen Björnsson,
spænska;JónaMaríaÞorgeirsdóttir,bókfærslafráKPMG;LindaBjörk
Valbjörnsdóttir, stærðfræði, líffræði, efnafræði, HRverðlaun; Mag
nea Hildur Jónsdóttir, franska; María Helgudóttir, danska /danska
sendiráðinu;SigríðurHallaMagnúsdóttir,framreiðslabóklegogVal
dísBjörkValtýsdóttirfyrirviðskiptaoghagfræðigreinarfráKPMG.

Frá Mennta skól an um í Kópa vogi út skrif uð ust 322 nem ar:

Skemmuvegi 44m Kópavogi · www.bilarogtjon.is
Avis bílaleigubílar á staðnum

LindaBjörkValbjörnsdóttirhlautviðurkenningarfyrirgóðanárangur
íraungreinum.Þærvorufyrirstærðfræði,líffræði,ogefnafræði,og
hún hlaut HRverðlaunin. Auk þess veitti Rótarýklúbbur Kópavogs
Lindu Björk Valbjörnsdóttur verðlaun fyrir góðan árangur í raun
greinumogRótarýklúbburinnBorgiríKópavogiveittinýsveiniímat
reiðslu,ÖnnuViktoríuElíasdóttur,verðlaunfyrirgóðannámsárangur
í iðnnámi. F.v.: Guðmundur Jens Þorvarðarson Rótarýklúbbi Kópa
vogs,LindaBjörkValbjörnsdóttir, IngiKr.StefánssonRótarýklúbbn
umBorgumogAnnaViktoríaElíasdóttir.

BrynhildurLeaRagnarsdóttirfluttiávarpnýstúdenta.
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Bíla verk stæði Jóa á Dal vegi 
16a í Kópa vogi hélt ný lega 
upp á það með mikl um glæsi
brag að fyr ir tæk ið hef ur stækk
að til muna að gólf fleti, og öll 
að staða hin glæsi leg asta. Þótt 
flest ir vilji auð vit að að ekk ert 
komi fyr ir bíl inn, en bæði gott 
og nauð syn legt að hafa fag menn 
við hend ina sem bjarga hlut
un um eins hratt og ör ugg lega 
og nokk ur kost ur er eins og hjá 
Bíla verk stæði Jóa.

Verk stæð ið býð ur upp á alla 
al menna þjón ustu fyr ir flest ar 
gerð ir bif reiða, ss. hjóla still ing ar, 
smur þjón ustu, tímareima skipti, 
kúp linga skipti, púst þjón ustu, 
dempara þjón ustu, raf geyma
þjón ustu og ým is legt fleira. Fjöldi 
manns mætti á svæð ið þeg ar 
stækk un inni var fagn að, ekki síst 
fólk af sigl firsk um upp runa, það
an sem Jói, sem heit ir fullu nafni 
Jó hann Örn Jó hanns son, rek ur 
ætt ir sín ar og upp runa.

Nýju og stærra 
hús næði fagn að

Jói,JóhannÖrnJóhannsson,meðSiglfirðinginnSkúliJónassonsérá
vinstrihöndogsr.VigfúsÞórÁrnasonprestíGrafarvogiséráhægri
hönd,ensr.VigfúsþjónaðilengiáSiglufirði.

Arion banki á Smára torgi 
stóð ný lega fyr ir lestr ar viku, 
sem nefnd ist Lestr ar vika Arion 
banka og Dis n ey. 

Yfir 1.000 börn tóku þátt í lestr
ar vik unni og lásu börn in sam tals í 
183 þús und mín út ur. Það er sann
ar lega þakk ar vert að efla lestr
ar á huga barna nú þeg ar margt 
bend ir til þess að draga fari úr 
lestri þeirra yngstu á kostn að 
tölvu notk un ar.

Lestr ar vika barna í Arion banka

ThelmaRósHéðinsdóttir
tókviðverðlaunumsem

þátttakandidagsinsíLestrarviku
ArionbankaogDisney.

VerðlauninafhentiErlaB.
Guðjónsdóttirþjónustustjórií

SmáraútibúiArionbanka.

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

Bíla verk stæði Jóa á Dal vegi:

Víð tækt sam starf milli söfn uða 
Þjóð kirkj unn ar í Kópa vogi

Á síð ustu árum hafa söfn uð ir 
Þjóð kirkj unn ar í Kópa vogi haft 
með sér víð tækt sam starf sem 
lýt ur að ýms um þátt um safn
að ar starfs ins. Eink um hef ur 
þó reynt á sam starf ið yfir sum
ar tím ann. Þetta sum ar verð ur 
auk ið á fjöl breytni kirkju starf
inu frá fyrri sumr um. 

Eft ir sem áður verð ur mess að 
í Kópa vogi hvern helg an dag kl. 
11.00. Auk þess verð ur á sama 
tíma sunnu daga skóli í Linda
kirkju í allt sum ar utan sunnu
dags ins 17. júní og svo 5. ágúst 
(um versl un ar manna helg ina).

Á mið viku dags kvöld um kl. 
20.00 verða haldn ar lof gjörð
ar og bæna stund ir. Í júní munu 
þær fara fram í Linda kirkju, í júlí 
í Safn að ar heim il inu Borg um og í 
ágúst í Hjalla kirkju. Sunnu dags
guðs þjón usta verð ur 24. júní í 
Hjalla kirkju og Kópa vogs kirkju 
kl. 11.00 og mess að verð ur í 
Kópa vogs kirkju sunnu dag ana 
1. júlí  5. ágúst. Þann 12. ágúst 
verð ur mess aðu bæði í Digra
nes og Kópa vogs kirkju en frá og 
með 19. ágúst verð ur mess að í 
öll um kirkj um Kópa vogs, eins og 
tíðkast yfir vetr ar tím ann.

 Nám sem nýtist þér!

MENNTASKÓLINN 
Í KÓPAVOGI

Skrifstofubraut I
Er tveggja anna hagnýt braut þar sem höfuðáhersla er lögð á

viðskipta- og samskiptagreinar.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 22. ágúst

Brautin er einnig kennd í fjarnámi – sjá mk.is

50 + Hagnýtt nám
50 + Hagnýtt nám fyrir þá sem komnir eru
yfir fimmtugt, vilja styrkja sig í lífi og starfi

eða taka að sér ný verkefni.
Kennslutími: kl. 15:15 til 18:00,

fjóra daga í viku. Kennsla hefst 10. september.

Skrifstofubraut II - rekstrarfulltrúi
Tveggja anna framhaldsnám á skrifstofubraut Menntaskólans í Kópavogi.

Mikil áhersla er lögð á tölvunám, viðskipta- og samskiptagreinar.
Inntökuskilyrði: Krafist er þekkingar í ensku, bókfærslu og tölvunotkun.

Þeir nemendur sem lokið hafa námi af  skrifstofubraut Menntaskólans í Kópavogi
ganga fyrir um skólavist.

Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 22. ágúst

Viðurkenndur bókari - Nýtt
Nám til undirbúnings fyrir próf  á vegum efnahags- og viðskiptaráðuneytisins 

til viðurkennds bókara, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald. Kennslan 
fer fram í samvinnu við KPMG. Starfsmennt greiðir skólagjöld sinna félagsmanna. 

Kennsla hefst 27. ágúst.

Office Skills Programme or 
Sales and Service Programme 

for Foreign Students Nýtt
Office Skills Programme   or Sales and Service Programme for students, over the age 
of  20, not having Icelandic as their mother tongue. The courses are taught both in 

basic Icelandic and English.
Time: Mondays, Tuesdays and Wednesdays from 17:30 to 20:30. See mk.is

Upplýsingar veitir Inga Karlsdóttir fagstjóri hagnýtra viðskipta- og fjármálagreina í
síma 594 4000/8244114 eða í inga.karlsdottir@mk.is
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Keypti skyr í mjólk ur búð inni og oft 
„mjólk ur búð ar tyggjó,” oft ast í óþökk for eldr anna

Ég, Héð inn Svein björns son, 
er fædd ur á fæð ing ar heim il
inu í Kópa vogi sem var á þeim 
tíma að Borg ar holts braut 42, 
ör skammt það an sem ég bý nú 
á Borg ar holts braut 37. Ég var 
ekki leng ur þar en við mamma 
þurft um en æsku heim il ið var 
að Kópa vogs braut 105 svo ég 
er hrein rækt að ur Kópa vogs
búi, og vil ekki ann ars stað ar 
búa. Fað ir minn er Svein björn 
Breið fjörð Pét urs son sem rak 
Veislu stöð ina í Kópa vogi og 
móð ir mín Helga Helga dótt
ir, sem bæði var hús móð ir og 
að stoð aði pabba við rekst ur inn 
þeg ar á þurfti. Ég á tvö systk
ini, Hrönn og Helga, og fóst
ur bróð ur inn Sig ur karl Fjól ar 
Ólafs son. Ég gekk auð vit að í 
Kárs nes skóla og síð an Þing h
ólfs skóla og það an lá leið in í 
Versló en ég tók síð an stúd ents
próf frá MK.

Eitt það fyrsta sem kom upp 
í hug ann þeg ar ég var beð inn 
um bernskuminn ing ar úr vest
ur bæn um var ol íu tank ur inn sem 
graf inn var í jörð ina við hús ið 
okk ar. Af hverju? Það var ótrú
lega spenn andi þeg ar ol íu bíll inn 
kom og fyllti á tank inn svo það 
var ákveð inn sökn uð ur þeg ar 
hita veit an kom því þá hætti ol íu
bíll inn að koma.

Það var gam an að al ast upp á 
Kópa vogs braut inni, gam an að 
hugsa til þess þeg ar sól ríkt var 
og rign ing in var ekki í veð ur kort
un um þá kom vatns bíll inn og 
„vökvaði“ mal ar veg ina svo ryk ið 
myndi nú ekki drepa hús mæð
urn ar. Auð vit að fögn uð um við 
krakk arn ir mal bik inu þeg ar það 
kom því þá gat mað ur nú loks ins 
far ið að hjóla hratt án þess að 
eiga hættu á að hrist ast í sund ur 
á leið inni. Mik ið var um krakka í 
hverf inu. Í ,,hverf inu” er kannski 
of mik ið sagt því hverf ið mitt 
náði frá bið skýl inu á Kópa vogs
braut og að Suð ur vör. Hlé gerði 
og Þing hóls braut náði að vera 
inn an þess ara marka. Heim ur inn 
var ekki stór á þess um tíma en 
svæð ið stækk aði eft ir því sem 
mað ur varð eldri.

Í hverf inu var fullt af skemmti

leg um krökk um, Geiri Sæm, 
Helgi hvíti, Nína Mor á vek, Vala, 
Odd ný, Siggi á 109 (varð seinna 
þekkt ur sem Siggi black), Siggi 
franski og Mar ía syst ir hans, 
Egg ert, Gísli stóri, Héð inn á 102 
og Dódó svo ég nefni nú nokkra. 
Alltaf var hægt að leika sér við 
ein hvern, þetta voru ynd is leg
ir tím ar. Eft ir því sem heim ur
inn stækk aði þá stækk aði leik
svæð ið. Rusla haug arn ir voru 
heim sótt ir mjög oft því það var, 
á ein hvern und ar leg an hátt, 
spenn andi að gramsa í rusl inu 
og sjá hvað þar væri hægt að 
finna. Mig minn ir að það hafi 
ver ið strang lega bann að að fara 
á haug ana, en mað ur var nú smá 
upp reisn ar segg ur!

Gula brekk an við 
Síld ar út vegs nefnd

Við Síld ar út vegs hús ið var ynd
is leg brekka sem við krakk arn ir 

köll uð um „gulu brekku“. Hvað
an nafn ið kem ur veit ég ekki en 
við spunn um ábyggi lega sög ur 
um að gras ið gæti ekki ver ið 
grænt því lykt in var svo merki
leg þarna. Í ,,gulu brekku”  fór um 
við á skíði og snjó þot ur á vet
urna. Á sumr in lék um við m.a. 
her manna leik inn þ.e. einn stóð 
neðst í brekkunni og skaut okk ur 
hin. Átt um við að „deyja” með 
til þrif um, rúlla nið ur brekk una  
og fékk sá sem ,,dó” flott ast að 
skjóta næst.

Vill ing arn ir í vest ur bæn um 
voru „hættu leg ir” gaur ar. Auð
vit að var mað ur skít hrædd ur við 
þá en ég var nú svo hepp inn að 
eiga stór an bróð ur sem fylgd
ist með þeim. Við nán ari kynni 
þá voru þess ir strák ar mjög 
skemmti leg ir, eng ar fyr ir mynd ir 
en skemmti leg ir.

Það er varla hægt að rifja upp 
æsk una án þess að minn ast á 
Stellur óló. Hver man ekki eft ir 
Stellu? Bara það eitt að rifja upp 
bros ið henn ar ger ir manni gott. 
Ég var oft send ur í mjólk ur búð
ina við Kárs nes kjör. Mjólk ur
búð ina!  Í mjólk ur búð inni keypti 
mað ur skyr sem var vigtað og 
skellt í plast þynnu. Ef af gang ur 
var af pen ingn um þá keypti mað
ur „mjólk ur búð ar tyggjó” í óþökk 
for eldr anna því  að setn ing in 
„skil aðu af gangn um”  var inn
byggt í „playlist ann” hjá þeim.

Popp og kók hjá 
Geira sultu

 Margt breytt ist þeg ar mað ur 
varð eldri. „Þjóð ar leik vang ur” 
okk ar í vest ur bæn um, Vall ar
gerð is völl ur varð að al stað ur
inn. Á vell in um gat mað ur keypt 
popp og kók af Geira sultu. Valdi 
gamli um sjón ar mað ur vall ar ins 
var ein stak ur mað ur og var alltaf 
gam an að hitta hann á vell in um.  
Á Vall ar gerð is velli varð ég ást
fang inn af fót bolta stúlk um. Ásta 
B, Ásta Mar ía, Svava Tryggva og 
all ar hin ar stelp urn ar í gull ald ar
liði UBK voru æð is leg ar. Ég fann 
ást ina og gift ist einni úr þess um 
föngu lega stúlkna hóp. Þó ekki 
þess um „gömlu” sem ég taldi 
upp hér á und an held ur syst ur 
henn ar Svövu Tryggva, henni 
Sig ríði minni.

Eft ir nám er lend is kom ekki 
ann að til greina en að búa í Vest
ur bæ Kópa vogs. Börn in mín 
hafa not ið Stellur óló og eru í 
gamla skól an um mín um. Rusla
haug arn ir eru þó ekki í boði sem 
leik svæði né held ur „gula brekk
an.” Enda breyt ast tím arn ir og 
menn irn ir með.

BernskuminningarHéðinsSveinbjörnssonarafKársnesbrautinniívesturbæKópavogs

GóðirfélagaríÞinghólsskóla.F.v.ÞorvaldurFlemmingJensen,SigurðurSchevingogég,Héðinn.

HéðinnSveinbjörnsson.

Eitthvaðaðsýslaígarðinum,Kópavogsbraut107íbaksýn.MeðHrönnsystir.

Slökunísjálfrifermingarveislunniminni.Égerlengsttilvinstri,svo
vinurminnSigurðurJ.GunnarssonogloksSveinbjörnNikulásson.
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VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.

VEISTU 
HVAÐ ÞÚ ÁTT?

Heimilið
Líf- og heilsa

Bíllinn
Fyrirtækið

Einu sinni voru allir þessir hlutir með verðmiða. Eftir því sem hlutunum fjölgar 
renna þeir saman í eina stóra heild. Við gerum okkur því sjaldnast grein fyrir 
verðmæti þeirra fyrr en eitthvað kemur fyrir.

Hvað er langt síðan þú gafst þér tíma til að velta því fyrir þér hversu mikil 
verðmæti leynast á þínu heimili, til dæmis í barnaherberginu? 

Hafðu samband við okkur og saman finnum við út hversu mikla tryggingavernd 
þú þarft. Reiknivélin á www.vordur.is hjálpar þér fyrstu skrefin.
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Vörður tryggingar og knatt
spyrnudeild Breiðabliks hafa
framlengt til næstu tveggja ára
samstarfssamning sinn um að
Vörður verði aðalstyrktarað
ili deildarinnar og mun merki
Varðar prýða búninga knatt
spyrnumanna og kvenna
Breiðabliks. Vörður hefur ver
ið aðalstyrktaraðili deildarinn
arundanfarinþrjúár. Styrktar
samningurinnermikilvægurfyr
irbáðaaðila.Hann léttirundir
við rekstur knattspyrnudeildar
Breiðabliks, sem rekur öflugt
yngri flokka starf auk þess að
eigaliðíeldlínunniíefstudeild
bæði karla og kvenna. Með
samningnum tekurVörðurþátt
íþessumikilvægaoguppbyggi
legaunglingastarfiog seturum
leið mark sitt á keppni þeirra
bestuíknattspyrnunæstuárin.

„Við hjá Verði höf um ver ið 
afar ánægð með sam starf ið við 
knatt spyrnu deild Breiða bliks síð
ustu árin, en hún er með þeim 
öfl ug ustu á land inu. Því vilj um við 
halda áfram að styðja Blik ana til 
góðra verka á vell in um og hlökk
um til að fylgj ast með þeim halda 
merki Varð ar á lofti,“ seg ir Guð
mund ur Jó hann Jóns son, for stjóri 
Varð ar trygg inga.

„Það gleð ur okk ur hjá knatt
spyrnu deild Breiða bliks að Vörð
ur vilji halda áfram sam starf inu 

við okk ur. Það er mjög mik il vægt 
fyr ir fé lag eins og Breiða blik að 
hafa öfl uga sam starfs að ila, enda 
er starf ið um fangs mik ið, hvort 
held ur lit ið er til barna og ung
linga starfs ins eða bar átt unn
ar um Ís lands meist aratitl ana í 

meist ara flokk um karla og kvenna. 
Við höld um áfram bar átt unni og 
leggj um kapp á að sýna að við 
séum trausts ins verð,“ seg ir Ein ar 
Krist ján Jóns son, for mað ur knatt
spyrnu deild ar Breiða bliks.

Vörðuráframaðalstyrktaraðili
knattspyrnudeildarBreiðabliks

Fanndís Friðriksdóttir, fyrirliði meistaraflokks kvenna í knattspyrnu
hjá Breiðabliki, Guðmundur Jóhann Jónsson, forstjóriVarðar trygg
inga, Einar Kristján Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Breiða
bliks, og Finnur Orri Margeirsson, fyrirliði meistaraflokks karla, við
undirritun samstarfssamningsins í Smáranum, félagsheimili Breiða
bliksíKópavogi.

Nýlega fór fram keppnin
Brauðársins 2012ogvarþetta
í fimmta sinn semkeppninvar
haldin. Vinningshafinn var
Katrín Eiðsdóttir frá Bakaríinu
við Brúna með brauðið Bessa
staðabrauð en þemað í keppn
inniíárvarheilkornabrauð.

Til mik ils var að vinna í Brauða
keppni Kornax en Brauð árs
ins verð ur aug lýst sér stak lega í 
haust, bæði í blaða aug lýs ing um, 
á vegg spjöld um í þeim bak ar í um 
sem brauð ið kem ur til með að 
fást, ásamt því að vinn ings hafi 

fær bik ar og við ur kenn inga skjöld. 
Síð ast en ekki síst fær vinn ings
hafi gist ingu fyr ir tvo ásamt 
þriggja rétta mál tíð á ein hverj um 
af Icelanda ir hót el un um.

Dóm ar ar voru Erik Ol sen frá 
Vals möl len í Dan mörku, Bru no 
Couret frá DGF í Frakk landi, Ragn
heið ur Héð ins dótt ir frá Sam
tök um Iðn að ar ins og Rann veig 
Hrólfs dótt ir frá Kornaxi. Sjást þau 
að störf um á með fylgj andi mynd.

Kornax  ósk  ar  v inn  ings 
hafa til ham ingju og þakk ar 
öll um þátt tök una!

ÚrslitíBrauðakeppni
Kornax2012

Dómnefndinaðstörfum.

	  

	  
	  
	  

Minningarkort 
 
Minningarkort Sunnuhlíðar eru seld á skrifstofunni í síma 560 4100 á 
skrifstofutíma. Einnig er hægt að panta og greiða minningarkort á heimasíðu 
Sunnuhlíðar, www.sunnuhlid.is.	  	  
	  
Allir fjármunir sem safnast með sölu minningarkorta er lagður í Minningargjafasjóð Sunnuhlíðar. 
Tilgangur sjóðsins er að styðja og styrkja starfsemi Sunnuhlíðar, hjúkrunarheimilis aldraðra í 
Kópavogi, með því að leggja fram fé til kaupa á tækjum og  búnaði, endurbóta á húsnæði og umhverfi 
heimilisins. 
 
 
	  

	  
Nem end ur Linda skóla sem 

hafa ver ið í svoköll uð um ol íu
mál un ar hóp í vet ur efndu áður 
en skóla lauk í vor til sýn ing
ar á verk um sín um á göng um 

skól ans. Þar var margt skemmti
legt og list rænt á sjá og gam an 
að sjá að metn að ur svo margra 
nem enda skuli standa til að feta 
þröng an stíg list ar inn ar.

Myndlistarmenn
íLindaskóla

Eyþór Örn Hafliðason nemandi í 10. bekk við eitt olíumálverka
sinna.
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HK tók á móti KA á Íslands
mótinuíknattspyrnu,4.fl.A,sl.
sunnudagogvann sanngjarnan
sigur51.

Þarna eru greini lega á ferð inni 
strák ar sem lík leg ir eru til af reka 
á knatt spynu vell in um í sum ar 
und ir stjórn þjálf ar ans, Magn ús
ar Orra Sæ munds son ar. Sömu 
fé lög léku í 4. fl. B og þar vann 
HK einnig sig ur, 41.  Það er því 
full ástæða til að koma og sjá 
þessa stráka í leik en næst leika 
þeir í Fagra lundi gegn Kefla vík 
28. júní nk.

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

MÍ,MeistaramótÍslands,ífjöl
þrautum fór framáSelfossi fyr
ir skömmu íþvílíkriveðurblíðu
aðelstu frjálsíþróttamennmuna
ekki annað eins! Blikar sendu
sexkeppendurámótiðsemallir
stóðusigmeðmikilliprýði.

Blik ar unnu alla karla flokk ana; 
Sölvi Guð munds son vann karla
flokk inn með 6062 stig, Ingi Rún ar 
Krist ins son vann 1819 ára flokk
inn með 6940 stig og Sindri Hrafn 
Guð munds son vann flokk drengja 
1617 ára með 6457 stig. Al deil is 
frá bær ár ang ur hjá þeim og voru 

þeir all ir að bæta ár ang ur sinn í 
tug þraut. Sölvi bætti sig um 217 
stig, Ingi Rún ar um 7 stig og Sin
dri Hrafn um 547 stig.  Auk þess 
setti Sindri Hrafn nýtt Ís lands met 
í spjót kasti  þeg ar hann kastaði 
700 gr spjót inu 67,06m en eldra 
met ið átti hann sjálf ur.

Krist er Blær Jóns son varð ann
ar í flokki drengja 1617 ára með 
5227 stig og Reyn ir Zoëga Geirs
son þriðji með 3971 stig. Krist
ín Karls dótt ir varð í þriðja sæti í 
kvenna flokki með 3543 stig.

Blikarunnuallakarla
flokkanaífjölþraut

HKvann
KAí
Fagra
lundi

SigursælirBlikaráSelfossvelli.SindriHrafn,Sölvi,IngiRúnar,Krister
BlærogReynir.

4.fl.AhjáHK

KarlaliðHK íhandboltavarð
í 4. sæti í N1deildinni í vetur
og varð því síðasta liðið inn í
úrslitakeppnina. Þeir unnu 12
leiki,gerðu2jafnteflientöpuðu
7leikjum.

Í úr slita keppn inni tap aði HK 
hins veg ar ekki leik, byrj uðu 
að vinna Hauka í þrem ur leikj
um í und an úr slit un um, þar af í 
tveim ur á Ás völl um og í úr slita
keppn inni unnu þeir FH einnig í 
þrem ur leikj um, þar af í tveim
ur í Kaplakrika. Það var því eins 
og HK væri á heima velli í öll um 
sex leikj un um. Í lok síð asta leiks

ins var stig inn var villt ur sig ur
dans þeg ar fyrsta Ís lands meist
aratitli fé lags ins í hand bolta karla 
var fagn að vel og inni lega af leik
mönn um og stuðn ings mönn um 
sem einnig voru hreint frá bær ir. 

Segja má því að Kópa vog ur hafi 
unn ið fulln að ar sig ur á Hafn ar firði 
í hand bolt an um! HK varð bik ar
meist ari árið 2003.

Til ham ingju HKing ar!

HKingarafarverðskuldaðir
Íslandsmeistarar!

ÍslandsmeistararHKmeðbikarinn.

N1- deild in í han bolta karla:

Beltaprófoguppskeruhátíðvar
haldinhjáTaekwondodeildHKí
maímánuði.Þávarhaldiðbelta
prófhjáTaekwondodeildHKog
tókuyfir20börnprófiðogstóðu
þausigmeðeindæmumvel.Mik
illkraftur,einbeitingogviljifyrir
aðgeraveleinkenndiþettapróf
semog sannur taekwondohugs
unarháttur.

Belta próf in veita innri og ytri 
hvatn ingu, hvatn ing um að bæta 
sjálf an sig sem per sónu eins og 
að styrkja sig lík am lega sem og að 
geta var ið sig und ir öll um kring um
stæð um. Að þessu sinni voru ung ir 
próf dóm ar ar að dæma í fyrsta sinn 
Dan í el Jens Pét urs son og Ingi björg 
Grét ars dótt ir fyr ir hönd meist ara 
Sig ur steins Snorra son ar og nutu 
þau að stoð ar þjálf ara HK, Þorra 
Birgirs Þor steins son ar og Brynj ólfs 

Ingv ar son ar, auk þess sem deild in  
naut að stoð ar Snorra Hjalta son
ar en hann og son ur hans, Sig ur
steinn Snorra son, voru tekn ir inn í 
Hall of Fame í New York fyr ir starf 
sitt fyr ir Taekwondo hér á Ís landi.

,,Á upp skeru há tíð inni ríkti mik il 
gleði en 30 börn komu sam an, 
horfðu á vid eo og borð uðu pizzu. 
Héldu svo nið ur í Snæ lands skóla 
þar sem öll um voru veitt ar við
ur kenn ing ar fyr ir dugn að og góð
an ár ang ur af báð um þjálf ur un um. 
Hald in var létt æf ing og leik ið sér 
fram á kvöld, auk þess að hlusta á 
sögu sem Þorri þjálf ari las þar til 
all ir sofn uðu. Um morg un inn var 
borð að ur holl ur og góð ur morg
un verð ur, tek in loka æf ing ásamt 
fróð legu spjalli á milli þjálf ara og 
barna,” seg ir Árný Árna dótt ir, 
for mað ur Taekwondo deild ar HK. 

Kraf ur og ein beit in ein kenn ir Taekwondódeild HK:

Yfir20börntókubeltapróf

GlæsilegurhópurkrakkasemstöðstbeltaprófiðíTaekwondo.

Sigurreifir áhorfendur sem sannarlega áttu sinn þátt í þessum frá
bæraárangri.

ÍsakÓliHelgasonífæriogandartakisíðarláboltinnínetinu.

Langþráðutakmarkináð,
VilhelmGautiBergsveinsson
fyrirliðiHKlyftirbikarnumáloft.



4. kjördeild
Fornahvarf
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing
Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðakór
Goðasalir
Grandahvarf
Grundarhvarf
Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Heiðaþing
Hólmaþing
Hörðukór

Íþróttahúsið Kórinn við Vallakór
1. kjördeild
Aðalþing
Aflakór
Akrakór
Akurhvarf
Andarhvarf
Arakór
Asparhvarf
Auðnukór
Austurkór
Álaþing
Álfahvarf
Álfkonuhvarf
Álmakór
Björtusalir
Brekkuhvarf 

2. kjördeild
Ásakór
Ársalir
Ásaþing
Baugakór
Boðaþing

3. kjördeild
Blásalir
Breiðahvarf
Dalaþing
Desjakór
Dimmuhvarf
Dofrakór
Dynsalir
Drangakór
Drekakór
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf
Fellahvarf
Fensalir
Fjallakór
Flesjakór

Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverfi kjósa í íþrótta húsinu Smáranum, Dalsmára 5.

Íbúar austan Reykjanesbrautar að frátöldum þeim sem búa í Linda hverfi kjósa í íþróttahúsinu 
Kórnum, Vallakór 12.

Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára
1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Álfhólsvegur

2. kjördeild
Álftröð
Ásbraut
Ástún
Bakkabraut
Bakkahjalli
Bakkasmári
Bergsmári
Birkigrund
Birkihvammur
Bjarnhólastígur
Blikahjalli
Bollasmári
Borgarholtsbraut
Brattatunga

3. kjördeild
Brekkuhjalli
Brekkusmári
Brekkutún
Bryggjuvör
Bræðratunga
Bæjartún
Dalbrekka
Daltún
Dalvegur
Digranesheiði
Digranesvegur
Efstihjalli
Ekrusmári
Fagrabrekka
Fagrihjalli

4.  kjördeild
Engihjalli
Engjasmári
Eskihvammur
Eyktarsmári
Fellasmári
Fitjasmári
Fífuhjalli
Fífulind
Fjallalind

5. kjördeild
Fannborg
Fífuhvammur
Foldarsmári
Fossvogsbrún
Funalind
Furugrund
Furuhjalli
Galtalind
Geislalind

6. kjördeild
Gnitaheiði
Gnípuheiði
Grenigrund
Grófarsmári
Grundarsmári
Grænatunga
Grænatún
Grænihjalli
Gullsmári
Hafnarbraut
Hamraborg
Haukalind

7. kjördeild
Háalind
Hábraut
Hátröð
Hávegur
Heiðarhjalli
Heimalind
Helgubraut
Hjallabrekka
Hlaðbrekka
Hlégerði
Hlíðarhjalli
Hlíðarhvammur

8. kjördeild
Hlíðarvegur
Hlíðarsmári
Hljóðalind
Holtagerði
Hófgerði
Hólahjalli
Hraunbraut
Hrauntunga
Huldubraut
Húsalind

9. kjördeild
Hvannhólmi
Hveralind
Iðalind
Ísalind
Íslendingar erlendis
Jöklalind
Jörfalind
Kaldalind
Kastalagerði
Kársnesbraut

10. kjördeild
Kjarrhólmi
Kópalind
Kópavogsbakki
Kópavogsbarð
Kópavogsbraut
Kópavogstún
Krossalind
Langabrekka
Laufbrekka
Lindasmári

11. kjördeild
Laugalind
Lautasmári
Laxalind
Lindarhvammur
Litlavör
Litlihjalli
Ljósalind
Lundarbrekka
Lundur
Lyngbrekka
Lyngheiði
Lækjarhjalli
Marbakkabraut

12. kjördeild
Lækjasmári
Mánabraut
Mánalind
Meðalbraut
Melaheiði
Melalind
Melgerði
Meltröð
Múlalind
Neðstatröð
Núpalind
Nýbýlavegur

13. kjördeild
Óstaðsettir 
Rauðihjalli
Reynigrund
Reynihvammur
Selbrekka
Skálaheiði
Skemmuvegur
Skjólbraut
Skógarhjalli
Skólagerði
Skólatröð
Smiðjuvegur
Starhólmi
Stórihjalli
Suðurbraut
Sunnubraut
Sæbólsbraut

14. kjördeild
Trönuhjalli
Tunguheiði
Túnbrekka
Urðarbraut
Vallargerði
Vallartröð
Vallhólmi
Vesturvör
Víðigrund
Víðihvammur
Víghólastígur
Vogatunga
Þinghólsbraut
Þverbrekka

Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir 

Kjörfundur 
vegna forsetakosninganna 30. júní 2012 
hefst kl. 9 og lýkur kl. 22 

Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við forsetakosningarnar 30. júní 2012

Kópavogsbúar
Upplýsingar um kosningarnar er að finna á kosningavef 
innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is 
og á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Kjörstjórn Kópavogs
Snorri Tómasson, Helgi Jóhannesson, Una Björg Einarsdóttir 

Geymið auglýsinguna

Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað 
með því að framvísa persónuskilríki eða á annan 
fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.

Aðsetur kjörstjórnar á kjördag verður í íþrótta húsinu 
Smáranum, sími 510 6412.    
    

5. kjördeild
Hásalir
Hlynsalir
Jórsalir
Jötunsalir
Klappakór
Kleifakór
Klettakór
Kórsalir
Logasalir
Lómasalir
Lækjarbotnar
Miðsalir
Rjúpnasalir

Þorrasalir
Þrúðsalir
Þrymsalir
Öldusalir
Örvasalir

6. kjördeild
Melahvarf
Perlukór
Roðasalir
Skjólsalir
Sólarsalir

Straumsalir
Suðursalir
Tröllakór
Vallakór
Vatnsendablettir
Vindakór


