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Brunch
laugardaga
og sunnudaga

Kópar í landsmótsútilegu í Guðmundarlundi
Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Skátar voru í útilegu í Guðmundarlundi um síðust helgi en útilegan var til undirbúnings landsmóti skáta
sem fram fer á Úlfljótsvatni 20. til 29. júlí nk. Um 80 Kópavogsskátar munu taka þátt í mótinu en Kópar
er eitt öflugasta skátafélag landsins. Kostaður útilegunnar er innifalinn í sameiginlegum kostnaði Lands
móts sem er um 60 þúsund krónur fyrir þátttakanda. Skátalög og
skátaheit skulu haldin í heiðri á mótinu og áfengi og vímuefni eru
ekki leyfð á meðan á móti stendur.

- Viðtal við
Ásgeir Jóhannsson
fyrsta formann
Sunnuhlíðarsamtakanna
- bls. 4
- MK-útskrift
- bls. 10

HREINT
hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

Sími: 778:7500
Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is

Dalvegur 16d, 201 Kópavogur
www.abbafast.is
Nýr valkostur

Reykjavík • Akureyri • Selfossi
Hveragerði • Akranesi

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu
sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
náttúrulega

LAUGAVEGI • KRINGLUNNI • SMÁRATORGI • LÁGMÚLA • AKUREYRI • SELFOSSI • REYKJANESBÆ
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.
Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson • Sími 564 5933, 898 5933
Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is
Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Landsprent ehf.
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Sameinaðir stöndum vér
– sundraðir föllum vér

V

ið Íslendingar státum gjarnan af hreinu lofti og nánast
ósnortinni náttúru og höfum vissulega nokkuð til okk
ar máls, þó tilhugsunin um hálfa milljón ferðamanna
skelfi nokkuð. En þegar litið er til umgengni okkar um þétt
býli blasir oftast við allt önnur sýn. Götur eru víðast alls ekki
hreinar, gangstéttar eru enn víða þaktar sandi eftir sandburð
á þær yfir veturinn og víða er enn rusl að finna, og á strætó
stoppistöðvum er alls kyns drasl að finna, þó fyrst og fremst
sígarettustubba. Allt þetta jafnvel við hliðina á ruslakössum.
Þegar gengið er um götur í Danmörku um þetta leyti er snyrti
mennskan víðast í fyrirrúmi, götur sópaðar, rusl og sígarettu
stubbar í ruslakössum eða ruslatunnum. Við státum af því að
vera menningarþjóð, og það með nokkrum rétti, en þurfum
að gera átak til þess að hafa snyrtilegra í kringum okkar. Hér
þarf mikla hugarfarsbreytingu. Kannski er þessi samanburður
ósanngjarn, samanburður við þjóð sem hefur verið menning
arþjóð öldum saman en við Íslendingar ekki fyrir svo löngu
skriðnir úr torfbæjunum.
Nýlega var hafin dreifing á svokölluðum bláum tunnum í
Kópavogi þar sem fyrst og fremst á að setja pappír í. Það verð
ur fróðlegt að fylgjast með því hvort tunnurnar verða notað
ar sem skyldi eða hvort allur úrgangur fer bara áfram í stóru
tunnuna þegar nýjabrumið hverfur. Hafin er víða garðsláttur
og flestir fara með grasið til förgunar í Sorpu, en ekki allir. Í
Lindahverfi mátti nýlega sjá ruslapoka úti á gangstétt með
garðúrgangi, bíðandi þess að fuglar tæti þá í sundur áður en
bæjarstarfsmenn hirði þá upp af góðmennsku einni saman.
Framundan er þjóðhátíðardagurinn 17. júní sem við erum svo
óendanlega stolt af. Áður en farið verður á útihátíð á Rútstúni
væri rétt að líta í kringum sig, kanna hvort samviskan sé hrein
gagnvart umhverfinu og strengja þess heit að hugarfarsbreyt
ing í þessa veru vari ekki bara í nokkra daga. Það væri stórkost
legt að standa saman að svona átaki.
Gleðilega þjóðhátið!
Geir A. Guðsteinsson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför
Áratuga reynsla

Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar
líkkistur
Sverrir Einarsson

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

Kristín Ingólfsdóttir

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

Samstarfsvettvang
ur um ferða- og
markaðsmál

Á fyrsta fundi nýs tofna ðs
atvinnu- og þróunarráðs Kópa
vogsbæjar var Viggó Hilmarsson
tilnefndur formaður ráðsins og
Theódóra Þorsteinsdóttir tilnefnd
varaformaður. Lögð var fram til
laga ásamt greinargerð, frá Viggó
Hilmarssyni, Theódóru Þorsteins
dóttur og Sigurjóni Jónssyni um
stofnun sjálfseignastofnunar sem
sinni því hlutverki að vera sam
starfsv ettv angu r fyri rt ækja og
stofnana í Kópavogi um ferða- og
markaðsmál. Tillagan og greinar
gerðin var rædd og er nefndin öll
jákvæð fyrir málinu.

Orðaskak á fundi
skipulagsnefndar

Á fundi skipulagsnefndar 16.
maí sl. voru teknar fyrir umsókn
ir um byggingaleyfi að Austurkór
7 – 13, Víghólastíg 24, Þorrasöl
um 24 og Kópavogsbrún 1. Einnig
umsókn Skotfélags Kópavogs um
æfingasvæði. Við afgreiðslu leyf
anna var í öllum tilfellum sam
þykktar eftirfarandi tillögur og
bóka ni r: Guðr íðu r Arna rd ótti r
lagði til að afgreiðslu yrði vísað
til afgreiðslu bæjarstjórnar. Var
það samþykkt með tveimur sam
hljóða atkvæðum. Ómar Stefáns
son, Rannveig Ásgeirsdóttir og
Gunna r Ingi Birgi ss on ósku ðu
fært til bóka r að þau styddu
ekki tillögu um að vísa málinu til
bæjarstjórnar. Guðríður Arnar
dóttir lagði fram eftirfarandi bók
un: ,,Undirrituð bendir á að nú
sem fyrr eigi bæjarstjórn að taka
afstöðu til fundargerða nefnda.“
Ómar Stefánsson lagði fram eft
irfarandi bókun: ,,Ég vek athygli
á að um 5 mál er að ræða sem
öll hafa fengið kynningu í sveit
arf él agi nu og íbúa r ekki gert
ath ugas emd varða ndi og sam
þykkt samh ljóða í skipul ags
nefnd. Einungis geðþótta ákvörð
un oddvita Samfylkingarinnar er
að tefja afgreiðslu þessa mála.“
Svona orðaskak getur vart verið
vel til þess fallið að auka virðingu
bæjarfulltrúa fyrir störfum bæj
arstjórnar eða nefnda á hennar
vegum. Þó er vissulega þörf á því.
Umsóknirnar hafa nú verið sam
þykktar.

Enginn saknaði
útilistaverks í
Hlíðargarði

Lista- og menni nga rr áð hef
ur hefur óskað eftir því að úti
listaverk, sem sett var í viðgerð
árið 2004, verði að nýju sett upp
í Hlíðargarði. Útilistaverk í Hlíð
argarði var fjarlægt úr garðinum
vegna viðgerða í garðinum árið
2004, eða fyrir 8 árum. Skyldi eng
inn hafa saknað þess?

Sumarhátíð í
Vinabæjarlundi

Sumarhátíð var haldin í Vina
bæja rl undi nu m við Digran es
kirkju 15. júní nk. hjá leikskólun
um Smárahvammi/Kjarri og Arn
arsmára. Lagt var af stað í skrúð
göngu frá Smárahvammi kl. 9.30
og komið til baka kl. 11.20 þar
sem Götuleikhúsið var með smá
dagskrá í leikskólagarðinum. Um

hundrað börn tóku þátt í Vina
bæjarlundinum og yngstu börnin
bæði í Smárahvammi/Kjarri og í
Arnarsmára héldu sína litlu sum
arhátíð heima í garði.

,,Breiðablik
Open” á Flúðum

Golfmótið ,,Breidablik Open,,
verður haldið föstudaginn 22. júní
nk. á Selsvelli við Flúðir. Mótið er
öllum opið. Leiknar verða 18 hol
ur (punktakeppni og höggleikur,
karla og kvenna)
Höggl eiku r - verðl aun fyri r
3 efstu í karla- og kvennaflokki;
punktak eppni - verðl aun fyri r
3 efstu í karla- og kvennaflokki
og ándarverðlaun á öllum par 3
holum. Verðlaun eru veitt fyrir
lengsta teighögg. Hámarksforgjöf
í karlaflokki er 24 og hámarksfor
gjöf í kvennaflokki er 28.
Verðlaunaafhending fer fram
strax að móti loknu, yfir máls
verði í golfskálanum að Efra- Seli.

Allir unglingar fengu
sumarvinnu

Öllu m þeim sem sóttu um á
réttum tíma og eiga lögheimili í
Kópavogi hefur verið boðin sum
arvinna hjá bænum. Alls munu
því um 1.500 ungmenni frá fjórt
án ára aldri starfa við margvís
leg sumarstörf hjá bænum næstu
vikurnar og hefur hluti þess hóps
þegar hafið störf. Stærsti hópur
inn byrjar um miðjan júní. Flest
starfa ungmennin við snyrtingu
og fegrun bæjarins en einnig á
leikjan áms keiðu m, við íþrótta
velli eða á leikskólum. Alls sóttu
um 800 manns 18 ára og eldri um
sumarstörf hjá bænum en flest
bendir til að atvinnuás tand ungs
fólks hafi batnað frá síðasta sumri
þar sem aðeins um 500 manns
hafa þegið vinnuna.

Lög um skóladaga
tal umfram almenna
skynsemi

Ármann Kr. Ólafsson, bæjar
stjóri, lagði fram eftirfarandi bók
un á fundi bæjarráðs 6. júní sl.
“Skóladagatal Lindaskóla fækk
ar ekki kennsludögum hjá nem
endum skólans þar sem þeir eru
í ,,fríi” þá 2 daga sem viðtalstímar
eru á hverjum vetri. Þessi fram
setning á skóladagatali gefur for
eldrum aukinn sveigjanleika til
að mæta í viðtöl, sem hefur skil
að því að nánast allir finna sér
tíma til að mæta í þau. Þetta er
dæmi um það þegar lög og regl
ur sem mönnum eru sett af hinu
háa Alþingi og menntamálaráðu
neytinu, sem skólanefnd er að
fylgja, tekur fram almennri skyn
semi.“ Samþykkt skólanefndar er
svohljóðandi: ,,Skólanefnd sam
þykkir ekki skóladagatal skólans
þar sem skóladagar eru 178 en
skulu vera 180. Ekki er heimild til
að tvítelja daga samkvæmt áliti
Mennta- og menningarmálaráðu
neytis frá 16. apríl 2012.“

Er rétt að ráða
kennara á eftirlaun
um til starfa?

Samþ ykkt bæja rr áðs um að
kenna ra r sem fara á efti rl aun
verði ekki ráðnir til kennslu hefur
verið harðlega mótmælt. Sviðs
stjóri menntas viðs hefu r lagt

fram að nýju umsögn sem ósk
að var eftir í bæjarráði 3. maí sl.,
varða ndi ráðni nga r kenna ra á
lífeyri. Bæjarráð fól sviðsstjóra
menntasviðs að svara bréfritara
á grundvelli umsagnarinnar. Það
er auðvitað áleitin spurning hvort
fólk sem komið er á eftirlaun eigi
að taka vinnu af fólki sem leit
ar vinnu á atvinnumarkaðnum í
núverandi atvinnuástandi.

Viðskiptasaga Mótex
til fyrirmyndar

Á fundi framkvæmdaráðs Kópa
vogs 6. júní sl. var lögð fram beiðni um framsal á lóðinni Þorrasalir
9 – 11, og samþykkti meirihluti
framkvæmdaráðs framsal í sam
ræmi við umsögn skrifstofustjóra
umhverfissviðs. Guðríður Arnar
dóttir, Samfylkingu, lagðist gegn
nafnabreytingu á umræddri lóð
og í bóku n henna r segi r m.a.:
,,Lóðarhafi hyggst flytja lóðina
inn í nýstofnað fyrirtæki með nýja
kennitölu. Fyrir réttum mánuði
síðan var þessari lóð úthlutað
og dregið á milli umsækjenda.
Ég hefði talið eðlilegt að lóðar
hafi skilaði inn lóðinni og henni
yrði þá úthlutað að nýju.“ Hið
nýstofnaða byggingarfélag heitir
Silfurhús ehf. sem er í eigu Mótx,
Þingvangs og Elínar Jóhannes
dóttur. Ómar Stefánsson, Fram
sóknarflokki, og Gunnar Birgis
son, Sjálfstæðisflokki, lögðu fram
bókun þar sem segir að viðskipta
saga Mótex ehf. sé til fyrirmyndar
gagnvart Kópavogsbæ. Fyrirtæk
ið er 7 ára gamalt og er eitt fárra
sem stóð af sér hrunið sem varð í
byggingaiðnaðinum. Sambærileg
ar nafnbreytingar hafa áður verið
heimilaðar.

Iðkenda- og starf
styrkir veittir

Á fundi íþrótta- og tómstunda
ráðs 6. júní sl. voru samþykktir
iðkendastyrkir 2012 en lögð var
fram till aga íþróttad eilda r að
úth lutu n iðke ndas tyrkja/starf
styrkja fyrir árið 2012. Eftirfarandi
tafla var samþykkt: Breiðablik,
knattspyrnudeild kr. 4.786.950,-;
Breiðablik, körfuknattleiksdeild
890.650,-; Breiðablik, frjálsíþrótta
deild 1.029.300,-; Breiðab lik,
karatedeild 752.000,-; Breiðablik,
skíðadeild 279.650,-; HK, knatt
spyrnudeild 1.875.300,-; Breiða
blik, kraftlyftingadeild 105.750,-;
Breiðab lik, Tae-Kwon-Do-deild
108.100,-; Breiðablik, sunddeild
430.050,-; HK, handk nattl eiks
deild 2.126.750,-; HK, dansdeild
317.250,-; HK, bandýdeild 70.500,; HK, borðtennisdeild 136.300,-;
HK, blakdeild 289.050,-; HK, TaeKwon-Do-deild 122.200,-; HK,
íþróttaskóli 115.150,-; Íþróttafé
lagið Gerpla 3.788.200,-; Siglinga
fél agi ð Ýmir 150.400,-; Tenni s
félag Kópavogs 596.900,-; Dans
íþ róttaf él ag Kópav ogs (DÍK)
735.550,-; Dansf él agi ð Hvönn
437.100,-; Golfklúbbur Kópavogs
og Garðabæjar (GKG) 975.250,; Hestam annaf él agi ð Gustu r
613.350,-; Hjólreiðafélag Reykja
víku r 141.100,-; Íþróttaf él agi ð
Ösp 70.500,-; Íþróttafélagið Glóð
70.000,-; Skautafélag Reykjavíkur,
listhlaupadeild 141.000,-; Skauta
félag Reykjavíkur, íshokkídeild
122.200,-; Skátaf él agi ð Kópa r
754.350,- með fyrirvara um sam
þykki frís tunda- og forv arna
nefndar; KFUM og K 70.000,- með
fyrirvara um samþykki frístundaog forvarnanefndar; Hjálparsveit
skáta Kópavogi 225.600,- með fyr
irvara um samþykki frístunda- og
forvarnanefndar.
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17. JÚNÍ
Í KÓPAVOGI
120611 / birgirmar.com

Dagskra
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

SKEMMTIDAGSKRÁ Á TÚNINU OG VÍÐAR GÖTULEIKHÚS

SPILAR UNDIR STJÓRN ÖSSURAR GEIRSSONAR + BÆJARSTJÓRI

KÓPAVOGS FLYTUR LEIKÞÁTT FYRIR BÖRNIN + SKAPANDI

KÓPAVOGS ÁRMANN KR. ÓLAFSSON BÝÐUR GESTI VELKOMNA

SUMARHÓPAR ÚR MOLANUM STANDA FYRIR FJÖL-

+ FJALLKONAN FLYTUR LJÓÐ OG NÝSTÚDENT FLYTUR RÆÐU

BREYTTUM UPPÁKOMUM + LEIKTÆKI, HOPPUKASTALAR,
VELTIBÍLL, KRÍTARKASSAR, ANDLITSMÁLUN OG FLEIRA

SKEMMTIDAGSKRÁ Á SVIÐINU SÖNGVABORG + LILLI KLIFUR-

+ ÍÞRÓTTAFÉLÖGIN VERÐA MEÐ SÖLUSKÁLA Á RÚTSTÚNI

MÚS OG MIKKI REFUR + SIGURVEGARI SÖNGKEPPNI FÉLAGS-

OG VÖFFLUSÖLU Í SUNDLAUG KÓPAVOGS + GLÆSILEGUR

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

HANDVERKSMARKAÐUR

BLÚSBAND + BEST OF QUEEN MEÐ MATTA MATT OG MAGNA

KÓPAVOGI SÝNIR TÆKI OG BÚNAÐ SVEITARINNAR AUK

+ ELVAR OG SARA, SIGURVEGARAR HÆFILEIKAKEPPNI ÍSLANDS

ÞESS AÐ BJÓÐA UPP Á KLIFURVEGG OG MARGT FLEIRA

+

HJÁLPARSVEIT

SKÁTA

Í

Klukkan 20.00

STÓRTÓNLEIKAR Á RÚTSTÚNI
Fram koma

www.kopavogur.is
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Mikilvægt að samstarf íþróttafélaganna og bæjar
ins sé formað með sjónarmið beggja í huga

U

na Marí a Óska rsd ótti r
er Þingeyingur og upp
ali n á Laugu m. Hún
er af Víki nglækja r ætt
inni, ættuð frá í Sauðholti, Holt
um í Rángárvallasýslu og einnig
frá Sunnuh voli í Blönduh líð í
Skagafirði. Hún flutti í vesturbæ
Kópavogs árið 1989, en býr nú í
austurbænum. Una María hefur
stundað fjölbreyttar íþróttir frá
unga aldri, tók fyrsta stig í sundi
þriggja ára gömul og keppti aðal
lega í sundi og frjálsum íþróttum.
„Ég reyni að drífa sig sem oftast
út að skokka og fer þá um Foss
vogsdalinn eða Kópavogsdalinn
og svo elska ég að synda hvar á
landinu sem er! Svo er ég líkleg til
að taka á sprett hvar og hvenær
sem er og þá skiptir skóbúnaður
eins og háir hælar ekki máli.
Ég er alin upp í þróttum og það
var ótrúlega gaman að alast upp
á Laugum, því öll kvöld voru bók
uð fyrir íþróttir. Ef ég man rétt þá
var blak eða handbolti á mánu
dagskvöldum, karfa á þriðjudags
kvöldum, frjálsar á miðvikudags
kvöldum, knattspyrna á fimmtu
dagskvöldum og sund á föstudags
kvöldu m og auðv ita ð alla aðra
daga líka,” segir Una María.
- Íþrótta- og tómstundaráð Kópa
vogs hefur til skamms tíma styrkt
framúrskarandi íþróttafólk í Kópa
vogi. Þar má nefna Kára Stein
Karlss on olympí uf ara, lið sem
verða Evró pum eista ra r eins og
Gerplustúlkur eða Íslandsmeistarar
í sinni grein eins og Breiðablik í
knattspyrnu og nú síðast HK í hand

bolta karla. Eftirfylgni með þessu
virðist vera lítil, t.d. að hvetja yngra
fólk til dáða þegar slíkir atburðir
gerast. Hefur íþrótta- og tómstunda
ráð markað sér einhverja stefnu
hvað þetta varðar?
,,Jú þetta er rétt, Kópavogsbær
hefur lengi lagt áherslu á að styðja
við íþróttafólk sitt og íþróttastarf
ið í bænum. Ég er nú að hefja mitt
9 ár sem formaður íþróttamála í
Kópavogi, en eins og kunnugt er
þá tók nýr meirihluti við stjórn
un bæjarins fyrir stuttu. Það er
mjög mikilvægt að bæjarfélagið
geti stutt við bakið á afreksmönn
um bæjarins.
Mér fannst það sérs takl eg
ánægjulegt að geta á fyrsta fundi
mínu m sem form aðu r íþrótta
ráðs mælt með því við bæjarráð
að Kári Steinn fengi styrk. Kári er
einn mesti afburða íþróttamaður
sem frjálsíþróttadeild Breiðabliks
hefur innan sinna raða og það er
ljóst að bak við hans góða árangur
liggur mikil vinna. Afreksmenn eru
fyrirmyndir annarra og ég er viss
um að Kári Steinn og meistara
flokkur HK í handknattleik skapa
aukinn áhuga á íþróttum, frjáls
um og handknattleik, svo dæmi sé
tekið. Ég tel líka að þessar deildir
sem þú nefnir, frjálsíþróttadeild
Breiðab liks og handk nattl eiks
deild HK muni nú sem áður vinna
af krafti og taka vel á móti nýjum
iðkendum. Það hefur sýnt sig að
svona flottur árangur, eins og í
handboltanum hjá HK, knattspyrn
unni hjá Breiðablik, fimleikunum
hjá Gerplu og blakinu hjá HK skil
ar fleiri iðke ndu m og oft meiri

þegar um svo mikilsverðan titil er
að ræða, eins og að vera efstur í
kjöri hvers árs þá er ekki réttlátt
að kynin þurfi að keppa um þann
titil. Þetta snýst líka um það að
skapa fleiri fyrirmyndir í íþróttum
meðal beggja kynja.”

Kostir og gallar
íþróttabandalags

Una María Óskarsdóttir, formaður íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs.

árangi. Fleiri greinar mætti nefna
eins og t.d. dans og golf. Þessar
greinar hafa bætt við sig fleiri iðk
endum og njóta vaxandi vinsælda.
Við sem nú skipum íþróttaráð
erum nýbúin að taka við, en ég
hef mikinn áhuga á því að vinna
enn betur á þessu sviði. Mér finnst
mikilvægt að styðja við bakið á
afreksmönnum því þeir hafa áhrif
á að fleiri stundi íþróttir og það

Bláar og umhverfisvænar tunnur
á hvert heimili í Kópavogi
Íbúar Kópavogs stigu stórt og
mikilvægt skref í sorpflokkun fyrir
skemmstu þegar hafist var handa
við að dreifa nýjum bláum endur
vinnslutunnum til bæjarbúa.
Bæjarstjóri Kópavogs, Ármann
Kr. Ólafsson, afhendir fyrstu bláu
tunnuna til Guðrúnar Benedikts
dóttur, íbúa að Brekkusmára 2 á
Nónhæð. Þar með varð Kópavogur
fyrsta sveitarfélagið á höfuðborg
arsvæðinu til að gefa öllum íbúum
kost á því að flokka sorp við hús
dyrnar hjá sér. Markmiðið er að
hvetja til endurvinnslu og draga úr
úrgangi sem fer til urðunar.

Árm ann Kr. Ólafss on bæja rs tjóri, afh endi r Guðr únu
Benediktsdóttur, formanni Íbúasamtaka Nónhæðar, fyrstu
bláu tunnuna. Aftan við þau má sjá starfsmenn albúna til að
hefja dreifingu á tunnunum.

stuðlar að bættu heilbrigði okkar
Kópavogsbúa!”
- Mörgum finnst nú lag að fylgja
árangri HK eftir og vinna markvisst
að því að efla iðkun handbolta í
Kópavogi. Stendur eitthvað slíkt
til fyrir næsta haust þegar æfingar
hefjast almennt í svokölluðum inni
íþróttum?
,,Handknattleiksdeild HK hef
ur auðvitað lengi unnið gott starf,
annars væri ekki þessi árangur
þeirra nú í hendi. Ég er líka viss
um að þar á bæ eru menn að
skipuleggja vetrarstarið með tilli
titi til þess.”
- Íþrótta- og tómstundaráð Kópa
vogs útnefnir árlega íþróttamann og
íþróttakonu ársins auk margra ann
ara viðurkenninga. Ýmsum finnst
að aðeins eigi að útnefna íþrótta
mann ársins ár hvert, ekki tvær við
urkenningar. Hver er þín skoðun
á því?
,,Þar kemur þú að miklu áhuga
máli mínu. Þegar ég byrjaði mitt
fyrsta ár sem formaður íþróttaog tómstundaráðs Kópavogs 1998
þá lagði ég fram tillögu í ráðinu
um að val á íþróttamanni í Kópa
vogi færi þannig fram að valin
skyldi íþróttakarl og íþróttakona.
Till aga n var samþ ykkt og ekki
að ástæðulausu. Konur og karlar
keppa ekki saman í íþróttum og

- Um alllangt skeið hefur verið
rætt um kosti og galla þess að stofna Íþróttabandalag Kópavogs, og
segja sig úr UMSK. Hyggst þú beita
þér fyrir umræðu um þetta mál, eða
er málið of viðkvæmt til þess að
hægt sé að ræða það án þess að til
hagsmunaár ekstra komi?
,,Já fyrir nokkrum árum reyndu
félögin að stofna með sér íþrótta
bandalag, en það tókst ekki sem
skyldi og málið dó drottni sínum.
Það má segja að ákveðið hagræði
geti falist í því fyrir bæjarfélagið
að hafa einn aðila til samskipta
um hin ýmsu mál sem varða
íþróttafélögin. Nú nýlega mynd
uðu félögin með sér samstarfs
nefnd íþrótta- og ungm ennaf é
laga í Kópavogi og er sú nefnd
innan UMSK, sem hefur áralanga
reynslu á þessu sviði. Mér finnst
það ekki viðkæmt að hafa skoð
un á því hvort félögin eigi að hafa
með sér þetta samstarf eða ekki
og ég tel það af hinu góða. Það er
hins vegar félaganna að mynda
samstarfið. Það er svo framund
an að ræða og ákveða með hvaða
hætti sams kipti þessa ra r nýju
samstarfsnefndar verði best og ég
hef áhuga á því að íþróttaráð ræði
við félögin um hvað þeim finnst í
þeim efnum. Það er mikilvægt að
samstarfið sé formað bæði með
sjóna rm ið íþróttaf él aga nna og
bæjarins í huga.”

Áhrifasvæði
íþróttafélaganna
- Stærstu íþróttafélögin í bænum
hafa sýnt vilja á að skipta bæn
um upp í áhrifasvæði. Hvar stendur
það mál?
,,Það er vonandi allt að koma,
íþróttaráð bókaði einmitt um mál
ið á síðasta fundi og lagði áher
slu á að samkomulag um fram
tíðarskipan íþróttamála kæmist
á hið fyrsta. Ég veit að félögun
um liggur á vegna þess að þau eru
að skipuleggja vetrarstarf sitt,”
segi r Una Marí a Óska rsd ótti r,
formaður íþrótta- og tómstunda
ráðs Kópavogs, en tekur fram að
íþróttaráð hefur ekki átt aðild að
málinu til þessa.
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Leikskólinn Fagrabrekka
sýndi Kardimommubæinn
Elstu börnin í leikskólanum
Fögrubrekku hafa undanfarin
ár sett upp leikrit og sýnt for
eldru m og börnu m. Í ár setti
hópu ri nn upp Kard emommu
bæinn og var farið með sýning
una í Álfhólsskóla þar sem fyrsti
bekkur kom og horfði á og líka
elstu börnin frá leikskólunum
Marbakka og Baugi, áhorfendur
voru um 140.
Eftir að börnin höfðu ákveð
ið hvaða leikr it ætti að setja
upp lásu þau bóki na um Kar
demommubæinn með leikskóla
kennu ru nu m, síða n var fari ð
að æfa lögi n og spá í búni nga
og leikmynd. Þegar söngvarnir
voru komnir á hreint var farið
að pæla í textanum, hvaða atriði
ættu að vera með, hverjir vildu
tala í leikritinu og hvað þau ættu
að segja og útkoman var þessi
frábæra sýning.

Krakkarnir úr 4.B og 4.M í Kópavogsskóla komnir þangað sem gróð
ursetningin áttti sér stað.

Nemendur Kópavogsskóla
í gróðursetningarferð
Afar gaman var að fylgjast með flutningi á Kardimommubænum,
enda augl jóst að börni n nutu þess að vera á sviði nu í sínu m
hlutverkum.

Rölt upp í
Guðmundar
lund í grill
Nemendur Hörðuvallaskóla
fóru skömmu fyrir skólaslit í
gönguferð upp í Guðmundar
lund þar sem grillað var fyrir
alla. Það hefur því verið sæmi
legu r bingu r á hamb orgu r
um sem fór á grillið því nem
endu r eru nú á vord ögu m
nær 540 talsi ns auk kenna ra
og starfsmanna.

Snjallt að þau eldri leiði þau yngri á gönguferð upp í Guðmundar
lund. Það skapa öryggiskennd hjá þeim yngri og ábyrgðartilfinn
ingu hjá þeim eldri.

Krakkarnir í 4. bekk B og 4.
bekk M í Kópavogsskóla fóru
nýlega í skógræktarferð upp í
Guðmundarlund þar sem Bragi
Michaelsson, forstöðumaður, tók
á móti þeim og var síðan farið
inn fyrir Guðmundarlund og þar
settir niður græðlingar.

Auk þess voru börnin með tré
með sér sem sett voru niður á
svipu ðu m slóðu m. Skógr ækt
arferðir eru krökkum á þessum
aldrei afar gefa ndi, þær auka
skilning þeirra fyrir náttúrunni og
virðingu.

Þeim Sigrúnu Snæfríði og Birnu Magneu leiddist greinilega ekki
að gróðursetja og klæða þar með landið.

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.

Kornax hveitimylla | Korngörðum 11 - 104 Reykjavík | Sími: 540 8700 | kornax@kornax.is | www.kornax.is
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AF HÁLSINUM

Glæsileg jazz og blús Héraðsskjalasafn Kópavogs
hátíð Kópavogs 2012 hefur flutt í glæsilegt húsnæði

Jazztónleikar geta verið víða, og þurfa ekki að vera langir. Hér spilar
Björn Thoroddsen í anda Jazz- og blúshátíðarinnar fyrir starfsmenn
Kópavogsbæjar í mötuneyti þeirra.

Þekkti r Kópav ogsb úa r voru
aðalgestir á tónleikum á Jazz
og Blúshátíð Kópavogs 2. júní
sl. í Salnum. Þeir sem komufram
voru margir hverjir þekktir fyrir
allt annað en jazz og blús. Má
þar nefna Valla í Fræbblunum
en sú goðsagnakennda hljóm
sveit gerði einmitt út frá Kópa
vogi á síðustu öld.
Sigurður K. Sigurðsson er blús
söngva ri af guðs náð en hann
söng með mörgum af vinsælustu
hljómsveitum áttunda áratugar
ins eins og Tívolí og Eik. Siggi var
líka söngvari á hinni eftirminni
legu hljómplötu Íslensk Kjötsúpa
og var oft kallaður Súpi af gár
ungunum. Óttar Felix er stofnandi
einnar vinsælustu hljómsveitar
Íslandssögunnar, Pops. Óttar lék
þar á gítar og söng alla helstu
blús-slagara síðustu aldar. Sunna

Gunnlaugs hefur leikið á píanó
frá því hún man eftir sér og hellti
sér yfir í jazzinn þegar hún var
unglingur. Helga P. þarf vart að
kynna fyri r einu m né neinu m
en hljómsveit hans, Ríó Tríó, er
einmitt ættuð úr Kópavoginum.
Hljómsveitin sem leikur undir hjá
þessum þekktu Kópavogsbúum,
núv era ndi og fyrrv era ndi, var
skipuð frambærilegustu og best
þjálfuðustu mönnum sem völ er
á til að fást við verkefni eins og
þetta.
Fram að tónleikunum 2. júní sl.
var víða spilaður jazz, m.a. við
útskrift MK, á bæjarskrifstofun
um í Kópavogi og í Íslandsbanka
í Hamrab org. 1. júní var svo
opin æfing fyrir ungt tónlistar
fólk í Molanum þar sem reynd
ir tónlistarmenn voru til skrafs
og ráðagerða.

www.borgarblod.is

Í lok maím ána ða r var Hér
aðss kjalas afn Kópav ogs form
leg opnað í nýju húsnæði við
Digran esv eg. Við opnu ni na
sagði Eiríkur Ólafsson, stjórnar
formaður safnsins, m.a. að það
væru merk tímamót að koma í
stærra húsnæði þar sem hægt
væri að byggja Héra ðss kjala
safnið upp í stað þess að vera í
húsnæði sem er takmörkunum
háð, ekki síst vegna plássleysis.
Þessi breyting bjóði upp á mörg
tækifæri til þess að efla safnið
og einnig að gera það aðgengi
legra fyrir almenning.
,,Hlutv erk Héra ðss kjalas afns
Kópavogs, líkt og annarra hérað
skjalasafna á landinu er, að inn
heimta og varðveita skjöl sveit
arfélagsins og stofnana þess á
safnsvæði sínu. Því hefur stjórn
Héraðsskjalasafnisins í samvinnu
við héraðsskjalavörð hafið mót
un skjalavörslustefnu til þess að
í stefnu safnsins og um leið bæj
arins sé ljóst hvaða gögn eiga
heima á skjalasafninu og hvaða
gögn eiga ekki eri ndi þanga ð.
Þetta mun aðeins styrkja safnið
og tilvist þess innan bæjarins,”
sagði Eiríkur Ólafsson.
,,Fyrir stuttu síðan sá ég frétt
um það að Skjalasafn New Yorkborgar hefði nýlega afsalað sér
einkarétti á sýningarrétti á yfir
átta hundruð og sjötíu þúsund
ljósm yndu m sem sýndu alla r

Starfsmenn Héraðsskjalasafns Kópavogs á opnunardeginum. Full
ástæða er til að líta þar við, vel er tekið á móti öllum og starfsemin
kynnt.

hliðar stórborgarinnar á tuttug
ustu öldinni. Þessar myndir sýna
myndrænt hvernig þessi stórborg
hefu r teki ð stakkas kiptu m og
hvernig aðstæður voru hjá fólki
á því tímaskeiði sem myndirnar
spanna. Þetta er gott dæmi um
það hvernig hægt er að færa sög
una nær Kópavogsbúum og gera
aðgengilegri fyrir alla og tel ég að
þetta sé framtíðin. Einnig getum
við tekið okkur til fyrirmyndar vef
Borgarskjalasafns Reykjavíkur
en þar hafa verið settir upp vefir

tileinkaðir þeim Bjarna Benedikts
syni og Ólafi Thors þar sem skjöl,
greinar, bækur og hljóðupptök
ur eru gerðar aðgengilegar á net
inu. Kópavogur hefur alið merka
menn eins og Jón úr Vör og Sig
fús Halldórsson svo ég nefni ein
hverja, sem vel geta prýtt slík
an vef Héraðsskjalasafns Kópa
vogs. Með þessum hugmyndum
er hægt að koma í veg fyrir að
hér í Héraðskjalasafni Kópavogs
séu skjölin einungis geymd en
almenningi gleymd.”

Héraðsskjalasafn Kópavogs varðveitir söguna:

Tók þátt í alþjóðlegum skjaladegi
Þann 9. júní sl. var Alþjóðlegi skjaladagurinn
sem skjalasöfn um allan heim tóku þátt í með
einum eða öðrum hætti. Á þessum degi er vakin
athygli á mikilvægi starfs skjalasafna og mikilvægi
þess að skjöl varðveitist með tryggilegum hætti.
Á Íslandi tóku héraðsskjalasöfn landsins þátt í
Alþjóðlega skjaladeginum, en þau eru 20 talsins.
Megi nh lutv erk þeirra er að safna, varðv eita og
afgreiða úr skjölum bæjar- og sveitastjórna, stofnana
þeirra og fyrirtækja. Jafnframt taka þau til varðveislu
skjöl einstaklinga, félaga og fyrirtækja á safnasvæð
inu. Héraðsskjalasöfnin varðveita því söguna heima
í héraði og gegna margvíslegu menningarlegu og
stjórnsýslulegu hlutverki sem skilgreint er í lögum.
Félag héraðsskjalavarða á Íslandi var stofnað árið
2009 og það hefur staðið fyrir fræðslu fyrir starfs
menn héraðsskjalasafna og sveitarfélaga, haldið
málþing, sýningar og verið með margvísleg sam
starfsverkefni. Eitt af samstarfsverkefnunum var í
skjalamálum grunnskóla og hafa flestir grunnskólar
landsins bætt skjalavörslu sína og afhent eða undir
búið afhendingu eldri skjala til viðkomandi héraðs
skjalasafns. Félagið hefur einnig staðið fyrir þremur

.

Tryggi ngab réf undi rr ita ð og inns igla ð af Grími
Thomsen.

herferðum í söfnun einkaskjalasafna. Það fyrsta var
átak í söfnun skjala kvenfélaga í samstarfi félags
ins og Kvenfélagasambands Íslands, síðan í söfnun
skjala sóknarnefnda og í aprílmánuði sl. hófst átak
í söfnun skjala íþróttafélaga um land allt í samstarfi
við Íþrótta- og ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) og mun
það standa allt þetta 100 ára afmælisár ÍSÍ.

Tékkland

8.395

Aðalskoðun

9.460

Frumherji

8.900

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

Borgartúni

Reykjavíkurvegi

Holtagörðum

Sími 414 9900

tekkland@tekkland.is

www.tekkland.is
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Leikfélag Kópavogs
Börn Valgerðar Briem færðu sýnir í Þjóðleikhúsinu
Gerðarsafn:

safninu höfðinglega gjöf
Börn Valg erða r Briem þau
Páll Bergsson, Valgerður Bergs
dótti r og Þors teinn Bergss on
hafa fært Gerðars afni að gjöf
um 1.700 teikningar eftir móð
ur sína. Bæjarstjóri Kópavogs,
Ármann Kr. Ólafsson, veitti gjöf
inni formlega viðtöku við hátíð
lega athöfn í Gerðarsafni þann
13. maí sl.
„Þessi höfðinglega gjöf eykur
safn e ign Gerða rs afns til muna
og eflir það á alla lund. Hér er
um ómetanlegt safn að ræða sem
gefur heildarmynd af listsköpun
þessarar einstöku listakonu“, seg
ir Guðbjörg Kristjánsdóttir, for
stöðumaður Gerðarsafns.
Valgerður Briem (1914-2002)
var annálaður myndlistarkennari.
Skissubækur og óteljandi teikn

20% afsláttur

fyrir eldri borgara og
öryrkja miðað við staðgreiðslu

ww

F.v:  Karen Elisabet Halldórsdóttir formaður Lista- og menningarráðs,
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs, Þorsteinn Bergsson, Val
gerður Bergsdóttir, Páll Bergsson og Guðbjörg Kristjánsdóttir for
stöðumaður Gerðarsafns. Mynd Guðmundur Ingólfsson.

ingar sem hún vann í tengslum
við myndlistarkennslu sína bera
þess merki að hún hefur verið
síhugsandi um hvernig miðla ætti
munsturgerð og hönnun til nem
enda. Hver einstakt munstur var
þróað í ótal skissum uns lokaút
gáfa fékkst og hugmyndi r sem
kviknu ðu í vinnuf erli skráða r.
Þannig urðu til heilu sjónabæk
urnar. Ein þeirra hefur að geyma
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háþ róa ða r og fruml ega r letu r
gerðir, sem sumar hverjar eru
sprottnar úr íslenskri hefð, aðr
ar innblásnar af list samtímans.
Í safni Valgerðar er einnig sæg
ur verka er falla undir skilgrein
inguna frjáls myndlist. Dæmi um
þessi síðastnefndu verk má sjá á
yfirstandandi sýningu í Gerðar
safni „Í teikningunni er hugsunin
um teikninguna.”
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gangstíga og beð
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Molta og kurl
Sendum heim.

Upplýsingar í síma 535 2500
Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2500 • soludeild@gamar.is • www.gamar.is

- Hringurinn eftir Hrefnu Friðriks
dóttur varð fyrir valinu

Nokkrir af leikurum í Hringnum sem sýnt var í Leikfélagi Kópavogs á
sl. vetri. Þetta eru Anna Margrét Pálsdóttir, Sigríður Björk Sigurðar
dóttir, Hildur Tryggvadóttir, Helga Björk Pálsdóttir og Anna Bryndís
Einarsdóttir.

Leikfélagi Kópavogs hefur ver
ið boðið að sýna í Þjóðleikhúsnu
föstudaginn 22. júní nk. Leik
félag Kópavogs er til húsa að
Fundalind 2, en formaður félags
ins er Hörður Sigurðarson. Val
Þjóðleikhússins á athyglisverð
ustu áhugaleiksýningu leikárs
ins hefur nú farið fram í nítjánda
sinn, en fyrir valinu varð sýning
sýning Leikfélags Kópavogs á
Hringnum eftir Hrefnu Friðriks
dóttur í leikstjórn Harðar Sigurð
arsonar.
Umsögn dómnefndar um sýn
inguna er svohljóðandi: ,,Leikfé
lag Kópavogs sýnir skemmtilega
dirfsku í verke fnav ali sínu en
Hringurinn eftir Hrefnu Friðriks
dóttur er óvenjulegt og frumlegt
nýtt íslenskt leikrit. Leikstjórinn

Hörður Sigurðsson og leikhóp
ur blása svo lífi í þann lítt hvers
dagsl ega heim sem höfu ndu r
dregur upp mynd af í verki sínu.
Við hverfu m inn í furðuh eim
sirkussi ns þar sem spurni nga
merki eru sett við ýmsar viðtekn
ar hugmyndir okkar og leggjum
ásamt aða lp ers ónu nni í ferð í
leit að leyndarmálum fortíðar. Í
meðförum Leikfélags Kópavogs
verður þessi ferð full af spennu
og ógnum, en jafnframt hugljúf
og nostalgísk, meðal annars fyrir
tilstilli tónlistar og myndbands
brota sem sýna sirkuslífið í fortíð
inni. Hinn sjónræni þáttur sýning
arinnar er vel unninn og hugvits
samlegur og leikarar standa sig
með prýði.”
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,,Óskastaða að sem flestir eigi þess kost að búa
sem lengst á eigin heimili með góðri þjónustu”
-segir Ásgeir Jóhannesson, fyrsti formaður Sunnuhlíðarsamtakanna

F

yri r rúmu m 30 árum
ákváðu Kópavogsbúar að
taka höndu m sama n og
reisa hjúkrunarheimili fyr
ir aldraða íbúa bæjarins undir
forystu samtaka félaga og klúbba
í bænum sem síðar hafa gengið
undir nafninu Sunnuhlíðarsam
tökin. Þetta var í apríl 1978. Lögð
ust bæjarbúar á eitt um að safna
fé til byggingarinnar. Samhug
ur og samhjálp var mikil meðal
Kópavogsbúa og það kom berlega
í ljós þegar leitað var til þeirra
um stuðning við að reisa hjúkr
unarheimilið. Þessi tími er mörg
um Kópavogsbúum minnisstæð
ur, og þá sérstaklega baukasöfn
unin. Hinn 26. janúar 1980 var
svo fyrsta skóflustungan tekin af
þáverandi elsta íbúa Kópavogs,
hinni 101 árs gömlu   Ragnhildi
Guðbrandsdóttur og er sú stund
afar minnisstæð þeim sem voru
viðstaddir. Þann 20. maí 1982 var
hjúkrunarheimilið vígt og því gef
ið nafnið Sunnuhlíð. Um 3.000
manns komu á vígsluhátíðina og
stemmningin í bænum eins og
á þjóðhátíðardegi, enda höfðu
nær öll heimili í bænum lagt eitt
hvað af mörkum til byggingarinn
ar. Aðeins 5 dögum seinna hófst
starfsemin, þegar fyrsti heimil
ismaðurinn flutti inn í hjúkrun
arh eimi li ð. Síða n þá hafa um
930 manns dvalið í Sunnuhlíð í
lengri eða skemmri tíma og not
ið þar hjúkrunar og umönnun
ar frábærra starfsmanna. Fram
kvæmdas tjóri Sunnuh líða r er
Jóhann Árnason og hjúkrunarfor
stjóri Dagmar H. Matthíasdóttir.
Fyrsti form aðu r Sunnuh líð
arsamtaka var Ásgeir Jóhannes
son og með honum í stjórn Hildur
Hálfdánardóttir og Páll Bjarnason.
Við vígslu hjúkru na rh eimi li si ns
var rúm fyrir 38 eldri borgara en
það sem merkilegra var, hjúkrun
arheimilið var skuldlaust! Hér er
þó hvergi reiknað til verðs öll sú
gífurlega sjálfboðavinna við undir
búning þessa máls, stjórnun þess,
fjársöfnun, málningarvinnu, gard
ínusaum, kaffiveitingar, listahátíð
ir, söngskemmtanir, leiksýningar,
hlutaveltur, bingókvöld, félagsvist
ir, frítt húsnæði, afslættir frá fyrir
tækjum, eða allur sá mannauður,
sem felst í því starfi sem var lagt
fram og unnið af þúsundum manna
og kvenna sem gerir þetta að svo
sérstæðri framkvæmd. Þetta var

,,Þegar ég og samstarfsfólk mitt
var að móta stefnuna um byggingu
Sunnuhlíðar var mjög í tísku að
tala um lítil og manneskjuleg hjúkr
unarheimili. Mér sýnist að á síðari
árum hafi dregið nokkuð úr þess
ari umræðu og framkvæmdin hefur
orðið sú að byggja stór hjúkrunar
heimili, einkum hér á höfuðborg
arsvæðinu meðal annars af hag
kvæmnisástæðum.
En það sem mér virði st líka
áhugavert er það að margir aldr
aði r sem ég hefi tala ð við og
hafa verið inn á eða sækjast eft
ir vist á þessum stóru stofnun
um finnst þær eftirsóknar verðar
vegna þess hve fjölþætt þjónusta
er þar í boði og ,,meira um að
vera” eins og sumir orða það. Ég
er því þeirrar skoðunar að í dag
sé réttast að stækka hjúkrunar
heimilið þar sem það er og fjölga
íbúðum sem geti verið í tengsl
um við þjónustukjarna á vegum
Sunnuhlíðarsamtakanna.”

sannarlega framkvæmd þar sem
svo margir gáfu svo mikið, ekki ein
ungis fjármuni heldur svo mikið af
sjálfum sér til þjónustu fyrir aldr
aða samborgara sína. Erfitt, jafnvel
ómögulegt er að finna hliðstæðu
hérlendis.
- Kópavogsblaðið spurði Ásgeir
Jóh anne ss on hverni g það mátti
vera að bygging hjúkrunarheimil
isins væru nánast skuldlaus og og
hvort sú leið sem farin var fyrir
þremur áratugum síðan væri enn
fær í dag?
,,Ég held að tilfinning almenn
ings fyrir brýnni þörf á hjúkrunar
heimili fyrir aldraða Kópavogsbúa,
trú þeirra á að bygging hjúkrunar
heimilisins myndi takast með sam
stöðu þeirra svo og traust á for
ustu Sunnuhlíðarsamtakanna skap
aði það umhverfi og andrúmsloft
að heimilin, félagasamtökin í bæn
unum, fyrirtæki og ýmsar stofnanir
innan og utan Kópavogs hrifust
með og allir vildu vera þátttak
endur í að leysa brýna þörf og taka
þátt í því ævintýri sem bygging
hjúkrunarheimilisins varð. Auk
þess var útlagður byggingarkostn
aður aðeins helmingur af því sem
sambærilegar byggingar kostuðu
hjá opinberum aðilum á þeim tíma.
Á lokastigi kom svo góður stuðn
ingur frá Framkvæmdasjóði aldr
aðra og Kópavogsbæ.
Í dag held ég að sú leið sem
hér var farin sé ekki fær. Fyrst og
fremst vegna þess að lögum um
byggingu hjúkrunarheimila hefur
verið breytt þannig að nú er ekki
lengur verið að byggja fyrir fólk
ið í heimabyggðinni heldur fyrir
almennt sjúka og aldraða hvar sem
þeir búa og heimafólk og stjórn
endur hjúkrunarheimila hafa ekki
lengur með val inn á hjúkrunar
stofnanir að gera. Ríki og bær
ákvarða því eftir sínu höfði hvar og
hvenær er byggt, leggja fram bygg
ingarkostnaðinn og því ekki lengur
hvati fyrir íbúa á hverju svæði að
leggja sig fram að leysa slík verk
efni sem hér var unnið að. Mér
finnst þessi breyting mjög neikvæð
gagnvart samstöðu fólks um að
leysa brýn verkefni heima fyrir og
ekki til að auka samstöðu og félags
þroska.”
- Erfitt er að ímynda sér annað
en á fyrstu starfsárunum hafi kom
ið í ljós erfiðleikar sem þurfti að

Ásgeir Jóhannesson, fyrsti formaður Sunnuhlíðarsamtakanna.

leysa fljótt og vel. Ef svo er, í hverju
voru þeir erfiðleikar fyrst og fremst
fólgnir?
,,Erfiðleikarnir á fyrstu árunum
voru fyrst og fremst að láta rekst
ur heimilisins bera sig og aðlagast
nýjum vinnubrögðum því nú var
heimilið orðið að stofnun sem var
með fagfólk í launuðum störfum
og hin fórnfúsu störf frumherjanna
að hverfa við breytta r aðs tæð
ur. Einnig þurfti að ljúka mörg
um verkefnum sem eftir voru er
heimilið tók til starfa, en almennur
stuðmingur minni en áður er fólk
sá að starfsemin og þjónusta við
aldraða og sjúka var hafin.”
- Á aðalfundi Sunnuhlíðarsam
takanna aðalfundi Sunnuhlíðar 17.
mars 1999 var samþykkt að fela

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

stjórninni að hefja undirbúning að
stækkun hjúkrunarheimilisins. Gekk
það eftir og eru í gangi enn frekari
áform í dag um stækkun?
,,Það er nú vart mitt að svara
þessa ri spurni ngu því ég lét af
formennsku eftir 20 ár 1999, en
síðasta verk mitt var á þeim aðal
fundi að fá samþykkta ákvörðun
um að hefja undirbúning að stækk
un heimilisins. Nýir forustuaðil
ar hrintu því í framkvæmd með
glæsibrag og munu nú vera með í
huga undirbúning að enn frekari
stækkun.”

Réttast að stækka
hjúkrunarheimilið
- Er rétt að byggja enn við Sunnu
hlíð, bæði hjúkru na rh eimi li ð og
þjónustuíbúðirnar, eða á að finna
stækkuninni annan stað í Kópavogi,
og þá hvar?

- Reksturinn í dag er mjög erfiður.
Hvaða leiðir er skynsamlegast að
fara til þess að breyta þessu, eða
eru kannski engar færar leiðir í dag
að þínu mati?
,,Ég hygg að stokka þurfi upp
fjármögnunarkerfi hjúkrunarheim
ilanna sem er nokkuð sundurlaust
og kemur mjög misjafnt niður á
einstaklingana. Mér finnst áhug
verðast að fólk hafi sjálfsákvörð
unarrétt um að dvelja á heimilum
sínum ef það vill þó að það sé met
ið að hjúkrunarþyngd til að vera
inni á stofnunum, en þá verður líka
að vera boðið upp á alvöru hjúkr
unarþjónustu allan sólarhringinn
fyrir það fólk sem þess óskar og
má þá nota þær miklu framfarir
í fjarskiptatækni sem orðið hafa
á síðustu árum til að auka öryggi
þess og þjónustu. Enginn vafi er
að með þessu móti væri hægt að
spara verulega í stofnanakostnaði
og nota að hluta þann sparnað til
að auka sólarhrings heimaþjón
ustu.
En þjónustan gæti eigi að síður
verið veitt frá hjúkrunarheimilum
og verið þannig undir einni stjórn
á mism una ndi en samh æfðu m
verkferli.”

Aðlaga hjúkrunarheimilið
að breyttum tímum
- Er rekstur hjúkrunarheimilisins
og þjónu stuí b úða nna með þeim
hætti í dag sem væntingar þínar
hafa staðið til? Hver væri óskastað
an að öðrum 30 árum liðnum?
,,Í upph afi stóðst hjúkru na r
heimilið Sunnuhlíð þær væntingar
sem til hafði verið stofnað, en á 30
árum breytist margt og nýjar kröf
ur um aðbúnað og þjónustu hafa
komið fram. Að uppfylla þær óskir
kostar mikla fjármuni, sem ríkis
valdið sem leggur fram rekstrarféð
hefur ekki verið tilbúið að leggja
fram. Því er mikið verk framundan
að aðlaga hjúkrnarheimilið breytt
um tímum og kröfum.
Hvað varðar þjónustuíbúðirn
ar finnst mér að þær hafi stað
ið undi r vænti ngu m og ætti að
vera nokkuð dómbær um það þar
sem við hjónin höfum búið í einni
slíkri s.l. 11 ár.
Óskastaðan eftir 30 ár er sú að
sem flestir eigi þess kost að búa
sem lengst á eigi n heimi li með
góðri þjónustu, öryggi og félags
skap og geti sjálft notað eignir sín
ar, arðinn af lífsstarfinu til að velja
sér þær aðstæður og umhverfi sem
það óskar sjálft að búa í en þurfi
ekki að bíða um langa stund eftir
því að eitthvað fólk úthluti því þá
þjónustu sem hið opinbera hefur
í boði,” segir Ásgeir Jóhannesson.
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Starfsemi félagsmiðstöðvanna:

Lauk með sundlaugargleði
og verðlaunaafhendingu

Lindasafn 10 ára
- um 30.000 eintök bóka á safninu

Upplýsingafræðingarnir Hrafn Andrés og Margrét takast í hendur í
tilefni af afmæli Lindasafns.

Sigurvegarar í sameiginlegri stigakeppni félagsmiðstöðvanna, frá Ígló í Snælandsskóla.

Félagsmiðstöðvahátíð unglinga í Kópavogi fór
fram við félagsmiðstöðina Kjarnann fyrir nokkru.
Dagsráin var fjölbreytt og lifandi allt til kl. 22.00
um kvöldið. Keppt var í ýmsum keppnisgreinum,
leiktæki voru á á staðnum, grill og margt fleira. Að
kvöldi var svo sundlaugargleði í Sundlaug Kópa
vogs með tónlist og tilheyrandi ljósadýrð.
Við sundlaugargleðina var tilkynnt um verðlauna
hafa í samkeppni Samkóp, sem eru samtök foreldra
félaga í Kópavogi, um nýtt merki fyrir samtökin.
Unglingarnir í félagsmiðstöðvunum sendu inn marg
ar frambærilegar tillögur þó aðeins ein yrði fyrir
valinu.
Þá var einnig tilkynnt um sigurvegara í keppni
félagsmiðstöðva um sigurvegara Frístunda – og for
varnadeildar. Stigakeppnin er sameiginlegir keppnis
viðburðir meðal félagsmiðstöðvanna í vetrastarfinu,
þ.e. íþróttadagurinn, Getkó spurningakeppnin, Sköp
unardagurinn og söngkeppnin. Sú félagsmiðstöð
sem hlýtur flest stig að samanlögðu vinnur stiga

Lindas afn, sem er bóka
safn staðsett í Lindaskóla, varð
10 ára 22. maí sl. Af því tilefni
var allt ókeypis nema sektir og
terta í boði fyrir gesti. Starfsfólk
Bókasafnsins, þ.e. Aðalsafns og
Lindas afns, ásamt skólas tjóra
og nokkrum kennurum Linda
skóla settust niður í safninu til
að fagna áfanga nu m og njóta
veitinga.
Lindas afn er sams teypus afn
með skólasafni Lindaskóla. Á síð
asta ári voru útlán samsteypunn
ar 61.413 eða rúml ega 5.000 á
mánuði að jafnaði. Þar með náð
ist markmið, sem sett var fyrir
10 árum. Safnið á u. þ. b. 16.100
eintök bóka og annarra gagna en
Skólasafnið ívið meira. Saman
lagt eru um 30 þúsund eintök á
safninu.
Lindas afn er alm enni ngs

bókasafn og hefur því það göf
uga markmið að þjóna og jafna
aðg engi fólks á öllu m aldri að
upplýsingum og afþreyingu. Safn
ið býður upp á mest allt íslenskt
efni. Vegna smæðar þess er lögð
áhersla á vinsælt efni sem höfðar
til sem flestra en efni sem ekki er
til í Lindasafni er hægt að fá frá
Aðalsafni. Það eru þrjár ferðir í
viku á milli Aðalsafns og Linda
safns með gögn. Lindasafn býð
ur upp á sögustundir einu sinni
í viku yfir vetrarmánuðina fyrir
leikskólabörn og börn í dægrad
völ Lindaskóla, enda er eitt megin
hlutverk almenningsbókasafns að
halda lesefni að fólki. Á sumrin er
boðið upp á sumarlestur fyrir 6 til
12 ára krakka.
Á hverju hausti er boðið upp á
leikhús fyrir börn þeim til ánægju.

Stjórn unglingaráðs á sundlaugarbakkanum.

keppnina. Sigurvegari varð Ígló í Snælandsskóla,
Jemen í Lindaskóla varð í 2. sæti og Þeba í Smára
skóla í 3. sæti.

SUMARLESTUR
2012

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

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku
• Frítt verðmat án skilyrða um sölu
• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki
• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

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.

Jónas Örn Jónasson
Lögg. Fasteignasali
lögfræðingur

Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is
eða S: 822-5588

Sala fasteigna í

35 ár
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Frá Menntaskólanum í Kópavogi útskrifuðust 322 nemar:

Skólinn tekur þátt í raunfærnimati í matvælagrein
um og skrifstofugreinum fyrir fullorðið fólk
Þann 25. maí var braut
skráni ng frá Menntas kóla n
um í Kópav ogi, við hát íðl ega
athöfn í Digraneskirkju. Alls 97
stúdentar og 29 iðnnemar. Þá
brautskráðust 24. maí, 21 ferða
fræðin emi, 46 leiðs ögum enn,
55 nemar af skrifstofubraut, 21
matsveinn, 34 nemar úr meist
araskóla matvælagreina, 6 nem
ar úr hótelstjórnunarnámi César
Ritz og einn nemi af starfsbraut.
Einnig útskrifuðust 16. maí 12
nemar af framhaldsskólabraut
sem jafnf ramt var fyrsti hóp
urinn sem útskrifaðist af þeir
ri braut. Þannig að alls voru
brauts kráði r 322 nema r frá
Menntaskólanum í Kópavogi á
þessu vori.
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 lögu m 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 „Staðalímyndir kynjanna og
ofbeldi.” Boðið var upp á fjölda
fyrirlestra og kvikmyndasýningar
sem tengdust efni vikunnar og
vöktu miklar vinsældir.

Ný verkefni í MK
Á skólaá ri nu var unni ð að
mörgum nýjum verkefnum. Skól
inn gerðist þátttakandi í verkefn
inu „Heilsue fla ndi framh alds
skóli“ en því er stýrt af Lýðheilsu
stöð. Þá tekur skólinn þátt í verk
efninu „Nám er vinnandi vegur“
en 111 nemendur innrituðust í
MK í haust vegna þessa verkefnis.
Byrjað var með nýtt umsjónar
kerfi innan skólans á haustönn
sem felur í sér aukna umsjón og
stoðþjónustu við nemendur upp
að 18 ára aldri og aukið upplýs
ingastreymi til foreldra. Þá tek
ur skólinn þátt í raunfærnimati
í matvælagreinum og skrifstofu
greinum fyrir fullorðið fólk sem
vill hefja aftur nám, svo nokkuð
sé nefnt. Áhersla er lögð á erlend
samstarfsverkefni í MK. Kennarar
og nemendur skólans tóku þátt
í erlendu samstarfsverkefni um

Þessir nemendur fengu viðurkenningar fyrir góðan námsárangur á
útskriftardeginum 25. maí sl. en útskriftin fór fram í Digraneskirkju
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; Eydís Rut Ómarsdóttir, framreiðsla; Glódís Eva Ágústs
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; Jóna María Þorgeirsdóttir, bókfærsla frá KPMG; Linda Björk
Valbjörnsdóttir, stærðfræði, líffræði, efnafræði, HR-verðlaun; Mag
nea Hildur Jónsdóttir, franska; María Helgudóttir, danska /danska
sendiráðinu; Sigríður Halla Magnúsdóttir, framreiðsla bókleg og Val
dís Björk Valtýsdóttir fyrir viðskipta og hagfræðigreinar frá KPMG.

stærðfræðikennslu ásamt 5 Evr
ópuþjóðum. Nemendur fóru til
Frakklands og Tyrklands ásamt
kennurum og unni í verkefninu
„Math is beautiful, easy, amus
ing and useful,” en verkefnið fékk
viðurkenningu Evrópusambands
ins. Nemendur tóku að venju þátt
í Evrópukeppni Hótel- og ferða
málas kóla og norr ænu nema
keppninni í matreiðslu og fram
reiðslu og stóður sig með prýði.

Góður námsárangur
Forseti bæjarstjórnar, Margrét
Björnsdóttir, afhenti útskriftar
nemum viðurkenningar úr Viður
kenningarsjóði MK sem stofnaður
var af bæjarstjórn Kópavogs árið
1993. Þrír nemar hlutu viðurkenn
ingu að þessu sinni; nýstúdentar
Linda Björk Valbjörnsdóttir og
Matthildur Hjartardóttir og Anna
Vikto rí a Elí a sd ótti r nýs veinn í
matreiðslu. Rótarýklúbbur Kópa
vogs veitti nýstúdent Lindu Björk
Valbjörnsdóttur verðlaun fyrir

Linda Björk Valbjörnsdóttir hlaut viðurkenningar fyrir góðan árangur
í raungreinum. Þær voru fyrir stærðfræði, líffræði, og efnafræði, og
hún hlaut HR-verðlaunin. Auk þess veitti Rótarýklúbbur Kópavogs
Lindu Björk Valbjörnsdóttur verðlaun fyrir góðan árangur í raun
greinum og Rótarýklúbburinn Borgir í Kópavogi veitti nýsveini í mat
reiðslu, Önnu Viktoríu Elíasdóttur, verðlaun fyrir góðan námsárangur
í iðnnámi. F.v.: Guðmundur Jens Þorvarðarson Rótarýklúbbi Kópa
vogs, Linda Björk Valbjörnsdóttir, Ingi Kr. Stefánsson Rótarýklúbbn
um Borgum og Anna Viktoría Elíasdóttir.

góðan árangur í raungreinum og
Rótarýklúbburinn Borgir í Kópa
vogi veitti nýsveini í matreiðslu,
Önnu Viktoríu Elíasdóttur, verð
laun fyrir góðan námsárangur í
iðnnámi.

Dagleg rútína skólans
hluti af tilverunni
Brynhildur Lea Ragnarsdóttir
varð stúdent af félagsfræðibraut.
Hún flutti ávarp nýstúdenta við
þetta tækifæri og sagði m.a.: ,,Ég
tel að fæst okkar hér inni trúi
því að árunum í Menntaskólan
um í Kópavogi, sé í raun og veru
að ljúka. Það virðist svo stutt,
en jafnframt svo langt síðan við
kvöddum grunnskólann til þess
að takast á við tímann sem þá var
í vændum. Þetta var í fyrsta sinn
sem við þurftum að standa á eig
in fótum og velja hvaða veg við
vildum ganga. Á busadaginn litu
sumir ef til vill til baka og óskuðu
þess að hafa valið MR stíginn, þar
sem tollering hefði beðið þeirra

Brynhildur Lea Ragnarsdóttir flutti ávarp nýstúdenta.

í staðinn fyrir sótsvarta böðla og
ógeðsdrykk. Flestir hafa þó fljótt
jafnað sig eftir áfallið og séð að
ekki ættu allir dagar eftir að verða
eins. En eftir að hafa kynnst góð
um kennurum og hlustað á brand
ara skólastjórans þá var varla
annað hægt en að halda áfram
að ganga milli ormsins og V-álm
unnar á krúttlegum inniskónum.
Enda er það eitt sem tengir okkur
MK-ingana; okkur líður illa þegar
við göngum inn í opinberar bygg
ingar á skítugum útiskónum.
Smám sama n varð dagl eg
rútína skólans hluti af tilverunni
og nýir félagar bættust í hópinn.
Þrátt fyrir að búast í fyrstu við
erfiðu námi og fjöllum af heima
lærdómi, sáum við fljótlega, að
eftir því sem við þroskuðumst
meira, þeim mun auðveldara var
að skilja leyndardóma alheimsins,

sem kennararnir reyndu af mikilli
þolinmæði að fræða okkur um.
Til gamans má geta að rithöf
undurinn Mark Twain sá þessi
þroskaá r í öðru ljósi, er hann
sagði: Þegar ég var 14 ára, var
faðir minn svo vitlaus að ég gat
varla þolað návist hans. En þeg
ar ég var 21 árs, varð ég alveg
undrandi á því hve mikið hann
hafði þroskast undanfarin 7 ár.
Það er nú í annað sinn sem við
stöndum frammi fyrir bugðótt
um vegi. En hvert svo sem sá
slóði mun leiða okkur, þá mun
um við ætíð minnast MK, er við
flokkum heimilssorpið, rökræð
um um jafnr étti sm ál, borðu m
osta að kvöldi til eða höldu m
til messu í vetrarmyrkri,” sagði
Kópavogsbúinn úr Fjallalindinni,
Brynhildur Lea Ragnarsdóttir.

Skemmuvegi 44m Kópavogi · www.bilarogtjon.is
Avis bílaleigubílar á staðnum
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Lestrarvika barna í Arion banka
Arion banki á Smárat orgi
stóð nýl ega fyri r lestra rv iku,
sem nefndist Lestrarvika Arion
banka og Disney.
Yfir 1.000 börn tóku þátt í lestr
arvikunni og lásu börnin samtals í
183 þúsund mínútur. Það er sann
arlega þakkarvert að efla lestr
aráhuga barna nú þegar margt
bendir til þess að draga fari úr
lestri þeirra yngstu á kostna ð
tölvunotkunar.

Bílaverkstæði Jóa á Dalvegi:

Nýju og stærra
húsnæði fagnað

Thelma Rós Héðinsdóttir
tók við verðlaunum sem
þátttakandi dagsins í Lestrarviku
Arion banka og Disney.
Verðlaunin afhenti Erla B.
Guðjónsdóttir þjónustustjóri í
Smáraútibúi Arion banka.
Jói, Jóhann Örn Jóhannsson, með Siglfirðinginn Skúli Jónasson sér á
vinstri hönd og sr. Vigfús Þór Árnason prest í Grafarvogi sér á hægri
hönd, en sr. Vigfús þjónaði lengi á Siglufirði.

MENNTASKÓLINN
Í KÓPAVOGI

Nám sem nýtist þér!
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

Bílaverkstæði Jóa á Dalvegi
16a í Kópav ogi hélt nýl ega
upp á það með miklum glæsi
brag að fyrirtækið hefur stækk
að til muna að gólffleti, og öll
aðstaða hin glæsilegasta. Þótt
flestir vilji auðvitað að ekkert
komi fyrir bílinn, en bæði gott
og nauðsynlegt að hafa fagmenn
við hendi na sem bjarga hlut
unum eins hratt og örugglega
og nokkur kostur er eins og hjá
Bílaverkstæði Jóa.

Verkstæðið býður upp á alla
alm enna þjónu stu fyri r flesta r
gerðir bifreiða, ss. hjólastillingar,
smurþjónustu, tímareimaskipti,
kúpl ingas kipti, pústþ jónu stu,
demparaþ jónu stu, rafg eyma
þjónustu og ýmislegt fleira. Fjöldi
manns mætti á svæði ð þega r
stækkuninni var fagnað, ekki síst
fólk af siglfirskum uppruna, það
an sem Jói, sem heitir fullu nafni
Jóhann Örn Jóhannsson, rekur
ættir sínar og uppruna.

Víðtækt samstarf milli söfnuða
Þjóðkirkjunnar í Kópavogi
Á síðustu árum hafa söfnuðir
Þjóðkirkjunnar í Kópavogi haft
með sér víðtækt samstarf sem
lýtur að ýmsum þáttum safn
aða rs tarfsi ns. Einku m hefu r
þó reynt á samstarfið yfir sum
artímann. Þetta sumar verður
aukið á fjölbreytni kirkjustarf
inu frá fyrri sumrum.
Eftir sem áður verður messað
í Kópavogi hvern helgan dag kl.
11.00. Auk þess verður á sama
tíma sunnud agas kóli í Linda
kirkju í allt sumar utan sunnu
dagsins 17. júní og svo 5. ágúst
(um verslunarmannahelgina).

Á miðv ikud agsk völdu m kl.
20.00 verða haldna r lofg jörð
ar- og bænastundir. Í júní munu
þær fara fram í Lindakirkju, í júlí
í Safnaðarheimilinu Borgum og í
ágúst í Hjallakirkju. Sunnudags
guðsþjónusta verður 24. júní í
Hjallakirkju og Kópavogskirkju
kl. 11.00 og messa ð verðu r í
Kópav ogsk irkju sunnud aga na
1. júlí - 5. ágúst. Þann 12. ágúst
verður messaðu bæði í Digra
nes- og Kópavogskirkju en frá og
með 19. ágúst verður messað í
öllum kirkjum Kópavogs, eins og
tíðkast yfir vetrartímann.

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

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

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
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Bernskuminningar Héðins Sveinbjörnssonar af Kársnesbrautinni í vesturbæ Kópavogs

Keypti skyr í mjólkurbúðinni og oft
„mjólkurbúðartyggjó,” oftast í óþökk foreldranna
Ég, Héðinn Sveinbjörnsson,
er fæddur á fæðingarheimil
inu í Kópavogi sem var á þeim
tíma að Borgarholtsbraut 42,
örskammt þaðan sem ég bý nú
á Borgarholtsbraut 37. Ég var
ekki lengur þar en við mamma
þurftum en æskuheimilið var
að Kópavogsbraut 105 svo ég
er hreinr ækta ðu r Kópav ogs
búi, og vil ekki annars staðar
búa. Faðir minn er Sveinbjörn
Breiðfjörð Pétursson sem rak
Veislus töði na í Kópav ogi og
móði r mín Helga Helgad ótt
ir, sem bæði var húsmóðir og
aðstoðaði pabba við reksturinn
þegar á þurfti. Ég á tvö systk
ini, Hrönn og Helga, og fóst
urbróðurinn Sigurkarl Fjólar
Ólafsson. Ég gekk auðvitað í
Kársnesskóla og síðan Þingh
ólfsskóla og þaðan lá leiðin í
Versló en ég tók síðan stúdents
próf frá MK.
Eitt það fyrsta sem kom upp
í hugann þegar ég var beðinn
um bernskuminningar úr vest
urbænum var olíutankurinn sem
grafinn var í jörðina við húsið
okkar. Af hverju? Það var ótrú
lega spennandi þegar olíubíllinn
kom og fyllti á tankinn svo það
var ákveðinn söknuður þegar
hitaveitan kom því þá hætti olíu
bíllinn að koma.
Það var gaman að alast upp á
Kópavogsbrautinni, gaman að
hugsa til þess þegar sólríkt var
og rigningin var ekki í veðurkort
unum þá kom vatnsbíllinn og
„vökvaði“ malarvegina svo rykið
myndi nú ekki drepa húsmæð
urnar. Auðvitað fögnuðum við
krakkarnir malbikinu þegar það
kom því þá gat maður nú loksins
farið að hjóla hratt án þess að
eiga hættu á að hristast í sundur
á leiðinni. Mikið var um krakka í
hverfinu. Í ,,hverfinu” er kannski
of mikið sagt því hverfið mitt
náði frá biðskýlinu á Kópavogs
braut og að Suðurvör. Hlégerði
og Þinghólsbraut náði að vera
innan þessara marka. Heimurinn
var ekki stór á þessum tíma en
svæðið stækkaði eftir því sem
maður varð eldri.
Í hverfinu var fullt af skemmti

Með Hrönn systir.

Héðinn Sveinbjörnsson.

Góðir félagar í Þinghólsskóla. F.v. Þorvaldur Flemming Jensen, Sigurður Scheving og ég, Héðinn.

legu m krökku m, Geiri Sæm,
Helgi hvíti, Nína Morávek, Vala,
Oddný, Siggi á 109 (varð seinna
þekktur sem Siggi black), Siggi
franski og Marí a systi r hans,
Eggert, Gísli stóri, Héðinn á 102
og Dódó svo ég nefni nú nokkra.
Alltaf var hægt að leika sér við
einhvern, þetta voru yndisleg
ir tímar. Eftir því sem heimur
inn stækkaði þá stækkaði leik
svæði ð. Ruslah auga rni r voru
heimsóttir mjög oft því það var,
á einh vern unda rl ega n hátt,
spennandi að gramsa í ruslinu
og sjá hvað þar væri hægt að
finna. Mig minnir að það hafi
verið stranglega bannað að fara
á haugana, en maður var nú smá
uppreisnarseggur!

Gula brekkan við
Síldarútvegsnefnd
Við Síldarútvegshúsið var ynd
isleg brekka sem við krakkarnir

Slökun í sjálfri fermingarveislunni minni. Ég er lengst til vinstri, svo
vinur minn Sigurður J. Gunnarsson og loks Sveinbjörn Nikulásson.

Eitthvað að sýsla í garðinum, Kópavogsbraut 107 í baksýn.

kölluðum „gulu brekku“. Hvað
an nafnið kemur veit ég ekki en
við spunnum ábyggilega sögur
um að grasi ð gæti ekki veri ð
grænt því lyktin var svo merki
leg þarna. Í ,,gulu brekku” fórum
við á skíði og snjóþotur á vet
urna. Á sumrin lékum við m.a.
hermannaleikinn þ.e. einn stóð
neðst í brekkunni og skaut okkur
hin. Áttum við að „deyja” með
tilþrifum, rúlla niður brekkuna
og fékk sá sem ,,dó” flottast að
skjóta næst.
Villi nga rni r í vestu rb ænu m
voru „hættulegir” gaurar. Auð
vitað var maður skíthræddur við
þá en ég var nú svo heppinn að
eiga stóran bróður sem fylgd
ist með þeim. Við nánari kynni
þá voru þessi r stráka r mjög
skemmtilegir, engar fyrirmyndir
en skemmtilegir.
Það er varla hægt að rifja upp
æskuna án þess að minnast á
Stelluróló. Hver man ekki eftir
Stellu? Bara það eitt að rifja upp
brosið hennar gerir manni gott.
Ég var oft sendur í mjólkurbúð
ina við Kársn esk jör. Mjólku r
búðina! Í mjólkurbúðinni keypti
maður skyr sem var vigtað og
skellt í plastþynnu. Ef afgangur
var af peningnum þá keypti mað
ur „mjólkurbúðartyggjó” í óþökk
foreldranna því að setningin
„skilaðu afgangnum” var inn
byggt í „playlistann” hjá þeim.

Popp og kók hjá
Geira sultu
Margt breyttist þegar maður
varð eldri. „Þjóðarleikvangur”
okka r í vestu rb ænu m, Valla r
gerði sv öllu r varð aða ls taðu r
inn. Á vellinum gat maður keypt
popp og kók af Geira sultu. Valdi
gamli umsjónarmaður vallarins
var einstakur maður og var alltaf
gaman að hitta hann á vellinum.
Á Vallargerðisvelli varð ég ást
fanginn af fótboltastúlkum. Ásta
B, Ásta María, Svava Tryggva og
allar hinar stelpurnar í gullaldar
liði UBK voru æðislegar. Ég fann
ástina og giftist einni úr þessum
föngulega stúlknahóp. Þó ekki
þessum „gömlu” sem ég taldi
upp hér á undan heldur systur
hennar Svövu Tryggva, henni
Sigríði minni.
Eftir nám erlendis kom ekki
annað til greina en að búa í Vest
urb æ Kópav ogs. Börni n mín
hafa notið Stelluróló og eru í
gamla skólanum mínum. Rusla
haugarnir eru þó ekki í boði sem
leiksvæði né heldur „gula brekk
an.” Enda breytast tímarnir og
mennirnir með.

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.

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.
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Úrslit í Brauðakeppni Vörður áfram aðalstyrktaraðili
Kornax 2012
knattspyrnudeildar Breiðabliks

Dómnefndin að störfum.

Nýl ega fór fram keppni n
Brauð ársins 2012 og var þetta
í fimmta sinn sem keppnin var
haldi n. Vinni ngsh afi nn var
Katrín Eiðsdóttir frá Bakaríinu
við Brúna með brauðið Bessa
staðabrauð en þemað í keppn
inni í ár var heilkornabrauð.
Til mikils var að vinna í Brauða
keppni Kornax en Brauð árs
ins verður auglýst sérstaklega í
haust, bæði í blaðaauglýsingum,
á veggspjöldum í þeim bakaríum
sem brauðið kemur til með að
fást, ásamt því að vinningshafi

fær bikar og viðurkenningaskjöld.
Síðast en ekki síst fær vinnings
hafi gisti ngu fyri r tvo ásamt
þriggja rétta máltíð á einhverjum
af Icelandair hótelunum.
Dómarar voru Erik Olsen frá
Valsmöllen í Danmörku, Bruno
Couret frá DGF í Frakklandi, Ragn
heiðu r Héði nsd ótti r frá Sam
tökum Iðnaðarins og Rannveig
Hrólfsdóttir frá Kornaxi. Sjást þau
að störfum á meðfylgjandi mynd.
K o r n a x ó s k a r v i n n i n g s 
hafa til hami ngju og þakka r
öllum þátttökuna!

Myndlistarmenn
í Lindaskóla

Vörður tryggingar og knatt
spyrnud eild Breiðab liks hafa
framlengt til næstu tveggja ára
samstarfssamning sinn um að
Vörðu r verði aða ls tyrkta ra ð
ili deildarinnar og mun merki
Varða r prýða búni nga knatt
s p y r n u m a n n a o g  - k v e n n a
Breiðabliks. Vörður hefur ver
ið aðalstyrktaraðili deildarinn
ar undanfarin þrjú ár. Styrktar
samningurinn er mikilvægur fyr
ir báða aðila. Hann léttir undir
við rekstur knattspyrnudeildar
Breiðabliks, sem rekur öflugt
yngri flokka starf auk þess að
eiga lið í eldlínunni í efstu deild
bæði karla og kvenna. Með
samningnum tekur Vörður þátt
í þessu mikilvæga og uppbyggi
lega unglingastarfi og setur um
leið mark sitt á keppni þeirra
bestu í knattspyrnu næstu árin.
„Við hjá Verði höfu m veri ð
afar ánægð með samstarfið við
knattspyrnudeild Breiðabliks síð
ustu árin, en hún er með þeim
öflugustu á landinu. Því viljum við
halda áfram að styðja Blikana til
góðra verka á vellinum og hlökk
um til að fylgjast með þeim halda
merki Varðar á lofti,“ segir Guð
mundur Jóhann Jónsson, forstjóri
Varðar trygginga.
„Það gleður okkur hjá knatt
spyrnudeild Breiðabliks að Vörð
ur vilji halda áfram samstarfinu

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

við okkur. Það er mjög mikilvægt
fyrir félag eins og Breiðablik að
hafa öfluga samstarfsaðila, enda
er starfið umfangsmikið, hvort
heldur litið er til barna- og ung
lingas tarfsi ns eða bará ttu nn
ar um Ísl andsm eista ratitla na í

meistaraflokkum karla og kvenna.
Við höldum áfram baráttunni og
leggjum kapp á að sýna að við
séum traustsins verð,“ segir Einar
Kristján Jónsson, formaður knatt
spyrnudeildar Breiðabliks.

	
  

	
  
	
  

	
  

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.

	
  
Eyþór Örn Hafliðason nemandi í 10. bekk við eitt olíumálverka
sinna.

Neme ndu r Lindas kóla sem
hafa verið í svokölluðum olíu
málunarhóp í vetur efndu áður
en skóla lauk í vor til sýning
ar á verkum sínum á göngum

skólans. Þar var margt skemmti
legt og listrænt á sjá og gaman
að sjá að metnaður svo margra
nemenda skuli standa til að feta
þröngan stíg listarinnar.
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N1- deildin í hanbolta karla:

HK-ingar afar verðskuldaðir
Íslandsmeistarar!

Blikar unnu alla karla
flokkana í fjölþraut

Sigursælir Blikar á Selfossvelli. Sindri Hrafn, Sölvi, Ingi Rúnar, Krister
Blær og Reynir.

MÍ, Meistaramót Íslands,  í fjöl
þrautum fór fram á Selfossi fyr
ir skömmu í þvílíkri veðurblíðu
að elstu frjálsíþróttamenn muna
ekki annað eins! Blikar sendu
sex keppendur á mótið sem allir
stóðu sig með mikilli prýði.
Blikar unnu alla karlaflokkana;
Sölvi Guðmundsson vann karla
flokkinn með 6062 stig, Ingi Rúnar
Kristinsson vann 18-19 ára flokk
inn með 6940 stig og Sindri Hrafn
Guðmundsson vann flokk drengja
16-17 ára með 6457 stig. Aldeilis
frábær árangur hjá þeim og voru

Íslandsmeistarar HK með bikarinn.

Karlalið HK í handbolta varð
í 4. sæti í N1-deildinni í vetur
og varð því síðasta liðið inn í
úrslitakeppnina. Þeir unnu 12
leiki, gerðu 2 jafntefli en töpuðu
7 leikjum.
Í úrslitak eppni nni tapaði HK
hins vega r ekki leik, byrju ðu
að vinna Hauka í þremur leikj
um í undanúrslitunum, þar af í
tveimur á Ásvöllum og í úrslita
keppninni unnu þeir FH einnig í
þremur leikjum, þar af í tveim
ur í Kaplakrika. Það var því eins
og HK væri á heimavelli í öllum
sex leikjunum. Í lok síðasta leiks

þeir allir að bæta árangur sinn í
tugþraut. Sölvi bætti sig um 217
stig, Ingi Rúnar um 7 stig og Sin
dri Hrafn um 547 stig. Auk þess
setti Sindri Hrafn nýtt Íslandsmet
í spjótkasti þegar hann kastaði
700 gr spjótinu 67,06m en eldra
metið átti hann sjálfur.
Krister Blær Jónsson varð ann
ar í flokki drengja 16-17 ára með
5227 stig og Reynir Zoëga Geirs
son þriðji með 3971 stig. Krist
ín Karlsdóttir varð í þriðja sæti í
kvennaflokki með 3543 stig.

Krafur og einbeitin einkennir Taekwondódeild HK:

Yfir 20 börn tóku beltapróf

Sigurreifir áhorfendur sem sannarlega áttu sinn þátt í þessum frá
bæra árangri.

Langþráðu takmarki náð,
Vilhelm Gauti Bergsveinsson
fyrirliði HK lyftir bikarnum á loft.

HK vann
KA í
Fagra
lundi
HK tók á móti KA á Íslands
mótinu í knattspyrnu, 4. fl. A, sl.
sunnudag og vann sanngjarnan
sigur 5-1.
Þarna eru greinilega á ferðinni
strákar sem líklegir eru til afreka
á knatts pynuv elli nu m í suma r
undir stjórn þjálfarans, Magnús
ar Orra Sæm undss ona r. Sömu
félög léku í 4. fl. B og þar vann
HK einnig sigur, 4-1. Það er því
full ástæða til að koma og sjá
þessa stráka í leik en næst leika
þeir í Fagralundi gegn Keflavík
28. júní nk.

ins var stiginn var villtur sigur
dans þegar fyrsta Íslandsmeist
aratitli félagsins í handbolta karla
var fagnað vel og innilega af leik
mönnum og stuðningsmönnum
sem einnig voru hreint frábærir.

Segja má því að Kópavogur hafi
unnið fullnaðarsigur á Hafnarfirði
í handboltanum! HK varð bikar
meistari árið 2003.
Til hamingju HK-ingar!

4. fl. A hjá HK

Ísak Óli Helgason í færi og andartaki síðar lá boltinn í netinu.

Glæsilegur hópur krakka sem stöðst beltaprófið í Taekwondo.

Beltapróf og uppskeruhátíð var
haldin hjá Taekwondo deild HK í
maímánuði. Þá var haldið belta
próf hjá Taekwondo deild HK og
tóku yfir 20 börn prófið og stóðu
þau sig með eindæmum vel. Mik
ill kraftur, einbeiting og vilji fyrir
að gera vel einkenndi þetta próf
sem og sannur taekwondo hugs
unarháttur.
Beltaprófin veita innri og ytri
hvatningu, hvatning um að bæta
sjálfan sig sem persónu eins og
að styrkja sig líkamlega sem og að
geta varið sig undir öllum kringum
stæðum. Að þessu sinni voru ungir
prófdómarar að dæma í fyrsta sinn
Daníel Jens Pétursson og Ingibjörg
Grétarsdóttir fyrir hönd meistara
Sigursteins Snorrasonar og nutu
þau aðstoðar þjálfara HK, Þorra
Birgirs Þorsteinssonar og Brynjólfs

Ingvarsonar, auk þess sem deildin
naut aðstoðar Snorra Hjaltason
ar en hann og sonur hans, Sigur
steinn Snorrason, voru teknir inn í
Hall of Fame í New York fyrir starf
sitt fyrir Taekwondo hér á Íslandi.
,,Á uppskeruhátíðinni ríkti mikil
gleði en 30 börn komu sama n,
horfðu á video og borðuðu pizzu.
Héldu svo niður í Snælandsskóla
þar sem öllum voru veittar við
urkenningar fyrir dugnað og góð
an árangur af báðum þjálfurunum.
Haldin var létt æfing og leikið sér
fram á kvöld, auk þess að hlusta á
sögu sem Þorri þjálfari las þar til
allir sofnuðu. Um morguninn var
borðaður hollur og góður morg
unverður, tekin lokaæfing ásamt
fróðlegu spjalli á milli þjálfara og
barna,” segi r Árný Árnad ótti r,
formaður Taekwondodeildar HK.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER
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Kjörfundur

vegna forsetakosninganna 30. júní 2012
hefst kl. 9 og lýkur kl. 22
Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir
Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu Smáranum, Dalsmára 5.
Íbúar austan Reykjanesbrautar að frátöldum þeim sem búa í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu
Kórnum, Vallakór 12.

Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við forsetakosningarnar 30. júní 2012
Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára
1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Álfhólsvegur

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

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

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

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

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

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

Íþróttahúsið Kórinn við Vallakór

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

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

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

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

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

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

2. kjördeild
Ásakór
Ársalir
Ásaþing
Baugakór
Boðaþing

6. kjördeild
Melahvarf
Perlukór
Roðasalir
Skjólsalir
Sólarsalir

Straumsalir
Suðursalir
Tröllakór
Vallakór
Vatnsendablettir
Vindakór

Þorrasalir
Þrúðsalir
Þrymsalir
Öldusalir
Örvasalir

Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað
með því að framvísa persónuskilríki eða á annan
fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.
Kjörstjórn Kópavogs
Snorri Tómasson, Helgi Jóhannesson, Una Björg Einarsdóttir

Geymið auglýsinguna

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

