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Alltaf gaman í leikskólanum!
Þessir krakkar í leikskólanum Skólatröð í Kópavogi voru að koma úr strætó og sátu á bekk á Hálsatorgi
og biðu þess í einstakri veðurblíðu hvers verða vildi með næsta áfanga á ferðalaginu.
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Guðjón Magnússon, stjórnarformaður Sunnuhlíðar, segir að
fyrirhugað sé að stækka hjúkrunarheimilið í Sunnuhlíð og hefur
þegar verið óskað eftir stækkun
til viðkomandi yfirvalda og fá
til þess rekstrarfé. Það er mikil þörf fyrir stækkun hjúkrunarheimilisins, en Kópavogsbær
hefur stækkað mjög mikið og sá
hópur sem þarf á þjónustu hjúkrunarheimilis fer hratt vaxandi,
og er mun stærri en í öðrum
sveitarfélögum.
Heilbirgðisráðherra, Guðlaugur
Þór Þórðarson, heimsótti Sunnu-

hlíð á síðasta vetri og kynnti sér
reksturinn. Guðjón Magnússon
segir að heilbrigðisráðherra hafi
ekki gefið nein loforð um stækkun á hjúkurnarheimilinu, en samkvæmt lögum þarf að sækja um
það til tveggja ráðuneyta, heilbrigðisráðuneytisins og félagsmálaráðuneytisins. Þó þetta
mundi allt ganga eftir á næstu
árum eru Kópavogsbúar ekki
vel settir að mati Guðjóns, þá er
enn þó nokkuð í land vegna örrar
stækkunar bæjarins. Kópavogsbær og Hrafnista eru að undirbúa
byggingu hjúkrunarheimilis við

Boðaþing við Elliðavatn en það
nægir ekki þó einnig yrði byggt
við Sunnuhlíð. En bygging þessara 70 íbúða sem nú er verið að
ráðast í við Kópavogstún er stór
áfangi fyrir það fólk sem vill komast í öruggt skjól á efri árum og
vill vita af hjúkrunarheimilinu
og þjónustumiðstöðinni komi til
þess að það þurfi að njóta þeirrar
þjónustu sem þar er veitt.
Guðjón segir hugmyndir uppi
um að fá fá heilbrigðisyfirvöld og
bæjarfélagið til að vinna saman
þannig að Sunnuhlíð geti bæði
tekið að sér heilbrigðishlutann

og félagslega hlutann og jafnvel
rekið heimilisþjónustu og hjúkrunarþjónustu í þessum þjónustukjarna fyrir heilbrigðisráðuneytið
og Kópavogsbæ.
Þegar verið sé með svo margar
íbúðir á sömu torfunni og þarna
verða á það að geta nýst öllum
aðilum mjög vel ef hægt væri að
veita alla þessa þjónustu frá sama
stað.
Sjá nánar viðtal við Guðjón
Magnússon á bls. 10
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Skólakór Kársness tók þátt í
kórakeppni í Pétursborg 21. júní
sl. hlaut bæði gull- og silfurverðlaun. Kórar frá 16 löndum tóku
þátt í keppninni og eru þeir allir
tengdir skólum sem sérhæfa sig í
tónlistarmenntun barna. Árangur
Skólakórs Kársness er því frábær
og enn ein skautfjöðurinn á glæsilegum ferli söngstjórans, Þórunnar
Björnsdóttur.

Áframhaldandi
uppbygging

Leikskólinn Kjarr
leigður Jóhönnu
Thorsteinson

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Íslandspóstur
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Sigurför Skólakórs
Kársness til
Rússlands

ppbyggingin í Kópavogi hefur verið mikil og hröð
síðustu árin. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands
voru íbúar í bænum 25.803 í ársbyrjun 2005 en eru
nú aðverða nær 30.000 talsins. Byggðin breiðir úr sér upp við
Vatnsendahæð og Elliðavatn, hvar göturnar eru kenndar við
Hvörf, Þing og Kóra. Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri hefur sagt
að þrátt fyrir það bærinn hafi nægt landrými og svvæðin við
Vatnsenda og í eldri hverfum Kópavogs dugi sem byggingaland
næstu tuttugu árin og jafnvel lengur. Á Kópavogstúni eru framkvæmdir þegar hafnar og þar er gert ráð fyrir sérbýlishúsum.
Þá hafa verktakar sýnt mikinn áhuga að reisa bryggjuhverfi í
Vesturvör niður við Fossvoginn þar sem iðnaðarsvæði er í dag.
Bryggjuhverfi er í burðarliðnum og þar fara framsýnir menn og
byggðin þar verður sérlega glæsileg og eftirsóknarverð ef þær
hugmyndir ganga eftir. Byggingafyrirtækið BYGG er að byggja
háhýsi á Lundarsvæðinu í Fossvogsdalnum, og þannig mætti
lengi telja. Íbúar þar hafa reyndar kært nálægð hringtorgs á
Nýbýlavegi og málið fer væntanlega fyrir dómstóla. Í gögnum
sem voru tiltæk hjá verktaka fyrir nokkrum árum kemur reyndar berlega fram í tölvumyndum hversu nálægt hringtorgið
mundi vera. Skoðuðu kaupendur ekki þær myndir og teikningar
að neinu gagni?

Veitum strætó forgang

H

eildstæð stefna um almenningssamgöngur hefur aldrei
verið til á Íslandi. Þar af leiðir m.a. að hagkvæmustu
jarðgöngin eru ekki endanlega byggð, vegir lagðir án
þess að ræða við heimamenn um hagkvæmusta vegastæðið
með tilliti til vetrar veðra og svo eru uppi hugmyndir um að
fara með innanlandsflugið til Keflavíkur sem jafngildir auðvitað því að leggja innanlandsflug á Íslandi að mestu niður. Þegar
lítraverð á olíu og bensíni er að nálgast 200 krónur fara ýmsir
að huga að því að ferðast með ódýrari hætti innan höfuðborgarsvæðisin, s.s. með strætó. Ármann Kr. Ólafsson þingmaður, bæjarfulltrúi í Kópavogi og stjórnarformaður Strætó bs.hefur lagt
það til að ríki og sveitarfélög komi sér saman um heildstæða
stefnu um almenningssamgöngur. Fyrsta skrefið væri það að
fjölga akreinum strætisvagna, svipað og gert hefur verið á
Miklubrautinni. Það er nauðsynlegt t.d. um Hafnarfjarðarveg á
álagstímum þegar umferðin þar rétt silast, t.d. gjána í Kópavogi
og strætó situr fastur í umferðarhnút rétt eins og önnur farartæki. Peningasparnaður við að taka strætó, t.d. frá Kópavogi og
niður í miðbæ fyrir þá sem þar vinna er augljós, einnig vegna
þess að þá sparast bílastæðaleit, en tímasparnaðurinn verður
ekki augljós nema strætisvagnarnir hafi áþreifanlegan forgang í
umferðinni. Það gerist ekki nema með forgangsakreinum. Hver
ætli sé skoðun annara bæjarfulltrúa í Kópavogi á þessu máli?

Farsælar ferðavikur

N

ú hefur farið í hönd mesti umferðarmánuður ársins, vonandi með sem fæstum óhöppum og slysum. KÓPAVOGSBLAÐIÐ óskar öllum Kópavogsbúum sem og öðrum
landsmönnum góðrar ferðar og minnir á um leið að eftir einn ei
aki neinn.
Geir A. Guðsteinsson

Á fundi bæjarráðs 5. júní sl. var
lagt fram frá fræðslustjóra yfirlit
yfir útboð vegna reksturs leikskólans Kjarrsins. Lagt var til að
gengið yrði til samninga við lægst
bjóðanda, Jóhönnu Thorsteinson.
Bæjarráð samþykkti tillöguna en
vísaði henni til afgreiðslu bæjarstjórnar. Fulltrúar Samfylkingarinnar lögðu fram eftirfarandi bókun:
,,Við bendum á að fyrirliggjandi
gögn eru mjög rýr. Við útboð á leikskóla ættu fagleg sjónarmið fyrst
og fremst að ráða vali rekstraraðila þótt vissulega sé eðlilegt að
taka tillit til kostnaðar. Hér eru einungis lagðar fram krónutölur og
lægsta tilboði tekið eins og um sé
að ræða almennar framkvæmdir.
Hvað með skólastefnu og faglegar
áherslur? Ætti það ekki að ráða
för? Í svari fulltrúa Frsmsóknar- og
Sjálfstæðisflokks segir: ,,Um var
að ræða lokað útboð. Bæjarráð
ákvað hverjir tækju þátt í því á faglegum forsendum og því er þessi
bókun fulltrúa Samfylkingarinnar
óskiljanleg.”

Nýr leikskóli að
Austurkór 1

Bæjarráð Kópavogs samþykkti
26. júní sl. að bjóða út í alútboði
leikskóla að Austurkór 1. Lagt er
til að alútboðið verði lokað og að
eftirtöldum aðilum verði gefinn
kostur á að bjóða í verkið:
1.
SÞ verktakar ehf.
2.
Baldur Jónsson ehf.
3.
Ístak hf.
4.
Eykt ehf.
5.
ÞG verktakar ehf.
6.
Ris ehf.
Bæjarráð samþykkti einnig að
semja við SÞ verktaka ehf. um uppsteypu og frágang utanhúss á 4.
áfanga Vatnsendaskóla.

Nýalssinnar, Baugakór og útvarpssendir

Félagi Nýalssinna hefur óskað
eftir endurskoðun á synjun styrks
til greiðslu fasteignaskatts af hús-

næði félagsins að Álfhólsvegi 121.
Bæjarráð hafnaði erindinu. Íbúi í
Baugakór hefur óskað eftir því að
bifreiðastöður verði bannaðar í
götunni. Bæjarráð vísaði erindinu
til umferðarnefndar til afgreiðslu.
Konrad Engineering hefur óskað
eftir aðstöðu fyrir útvarpssenda
á Smalarholti í stað aðstöðunnar
á Rjúpnahæð, sem var lögð niður.
Bæjarráð vísaði erindinu til skrifstofustjóra framkvæmda- og tæknisviðs til umsagnar.

Aðalskipulag Glaðheima samþykkt

Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs
24. júní sl. var aðalskipulag Glaðheima samþykkt.
Skipulagssvæðið nær til um 12,6
ha lands við Glaðheima (norður
og suðursvæði), Hæðasmára 2, 4
og 6 og Bæjarlind 16 og afmarkast
af Reykjanesbraut til vesturs, Bæjarlind 1-3 og athafnasvæði við
Akra- og Askalind til austurs og
fyrirhugðum Arnarnesvegi til suðurs. Innan marka þess er áhaldahús Kópavogsbæjar, athafnasvæði
Hesta manna fé lags ins Gusts,
hesthús og gerði, skeiðvöllur og
reið skemma. Sam kvæmt fasteignamatsskrá eru á svæðinu um
14.000 m2 í sérhæfðu húsnæði. Í
breytingunni felst að opið svæði
til sérstakra nota (hesthúsahverfi)
er breytt í svæði fyrir verslun og
þjónustu og að hluta til í blandaða
landnotkun verslunar, þjónustu
og íbúðarsvæðis. Lóð áhaldahúss
Kópa vogs breyt ist úr at hafnasvæði í blandaða landnotkun verslunar, þjónustu og íbúðasvæðis.
Aðkoma að svæðinu verður frá
Arnarnesvegi, Lindarvegi og Bæjarlind sem tengist Reykjanesbraut.
Einnig er gert ráð fyrir nýjum undirgöngum undir Reykjanesbraut
fyrir bæði gangandi og akandi
um ferð frá Hæð ar smára. Um
svæðið liggur ný safnbraut frá Arnarnesvegi að Bæjarlind. Áætlað er
að á svæðinu verði byggt í heildina um 130.000 m2 verslunar- og
þjónustuhúsnæði, sem verður að
hluta til háreist. Gert er ráð fyrir
um 28.000 m2 í íbúðarhúsnæði eða
um 250 íbúðum. Núverandi byggingar á svæðinu, alls um 14.000
m2, verða rifnar eða fjarlægðar.
Áætluð meðalnýting svæðisins
verður um 1,25 samkvæmt samþykktu svæðisskipulagi, en nýting
einstakra reita eða lóða innan þess
er mismunandi og verður ákveðið
við deiliskipulag svæðisins. Áætlað
er að á svæðinu verði að lágmarki
2 bílastæði á hverja íbúð og 1 bílastæði á hverja 35 m2 atvinnuhúsnæðis. Reiðleiðir milli svæðisins
og Kópavogskirkjugarðs falla út
og gönguleiðir breytast. Hafsteinn
Karlsson lagði til að tillögunni yrði
vísað aftur til skipulagsnefndar, en
tillagan var felld. Bæjarstjórn samþykkti síðan framlagða tillögu með
sex atkvæðum gegn fimm og fól
skipulagsstjóra að auglýsa hana.
Vegna athugasemda Samfylkingarinnar sagði Ásthildur Helgason,

Sjálfstæðisflokki að svæðisskipulagið hefði fengið mikla og ítarlega
kynningu meðal annars með borgarafundi sem haldinn var í Lindaskóla sem var ítarlega auglýstur.
Íbúarnir og aðrir hagsmunaaðilar
fá tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri þegar aðalskipulag og deiliskipulag verður
auglýst.

Deiliskipulag
Kjóavalla samþykkt

Bæj ar stjórn hef ur sam þykkt
deikiskipulag hesthúsabyggðar
við Kjóavelli. Breytingin nær til
Kjóavallasvæðis í Kópavogi og
af markast skipu lags svæð ið af
„flóttamannaleið” í Rjúpnahæð
til norðurs, umráðasvæðis hestamanna við Heimsenda til austurs,
reiðstígs í Sandahlíð til suðurs og
sveitarfélagsmörkum Garðabæjar og Kópavogs til vesturs. Í tillögunni felst að hluti af óbyggðu
svæði austan og sunnan núverandi
hesthúsabyggðar á Kjóavöllum
breytist í opið svæði til sérstakra
nota þar sem gert verð ur ráð
fyrir stækkun hesthúsabyggðar.
Gert er ráð fyrir svæði fyrir verslun og þjónustu á miðju svæðinu
við mörk bæjarfélaganna. Gert er
ráð fyrir fjölgun hesthúsa í samræmi við ákvæði deiliskipulags.
Að auki er gert ráð fyrir tveimur
reiðskemmum og 5 FIPO keppnisvöllum, þar af einum yfirbyggðum.
Heildarstærð svæðisins innan lögsögu Kópavogs verður eftir breytingu um 26 ha. Göngu- og reiðleiðir breytast innan svæðisins.
Deiliskipulagi hesthúsabyggðar í
Básaskarði var frestað.

Vöktun Elliðavatns

Á fundi umhverfisráðs 10. mars
2008 var óskað eftir því að gerð
yrði grein fyrir umhverfisvöktun
Elliðavatns. Á fund umhverfisráðs fyrir skömmu mætti Hilmar Malmquist, for stöðu mað ur
Náttúrufræðistofu Kópavogs og
útskýrði verklag og stöðu vöktunar Elliðavatns.

Viðurkenningar
umhverfisráðs
afhentar 21. ágúst

Á fundi umhverfisráðs 19. maí sl.
var ákveðið að auglýsa eftir tilnefningum vegna umhverfisviðurkenninga. Einnig var tekin ákvörðun um
að afhending viðurkenninga færi
fram fimmtudaginn 21. ágúst nk. í
anddyri Salarins. Á fundi umhverfisráðs 9. júní sl. voru lagðar fram
tilnefningar til umhverfisviðurkenninga og á fundi umhverfisráðs
16. júní sl. var farin vettvangsferð
um Kópavog vegna umhverfisviðurkenninga. Samþykkt var hverjir
hljóti viðurkenningar í ár.
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Verslaðu þegar þér hentar
Hjallabrekku

Engihjalla

Opið allan sólarhringinn

Dalvegi
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Framboðið fráhvarfseinkenni
HK-maðurinn Sigvaldi Einarsson er fyrstur HK manna til að
taka sæti í stjórn Knattspyrnusambands Íslands. Sigvaldi er
fæddur og uppalinn í Kópavogi
og ólst upp á Bjarnhólastígnum
og gekk í Digranesskóla. Þangað var gengið um svokallaða
Skútulaut og Bröttubrekku milli
Digranesvegar og Álfhólsvegar
þar sem Ólabúð og verslunin Vogar voru og þjónuðu Kópavogsbúum. Sigvaldi hefur aldrei búið
annars staðar en í Kópavogi, býr
nú í Þverbrekkunni, og allt nám
stundaði hann frá Kópavogi, m.a.
í Verslunarskólanum og síðar í
viðskiptafræði í Háskóla Íslands.
Hann starfar í dag sem fyrirtækjaráðgjafi hjá Sparnaði í Sundagörðum.
Sigvaldi var virkur í íþróttalífinu
í ,,gamla daga” og alltaf í fótbolta,
fyrst í svokölluðum hverfisbolta
þar sem sóla þurfti bæði andstæðinginn, vegasaltið, rennibrautina
og þúfurnar og skipt var reglulega
um undirlag á þeirri leið frá hellulögn yfir í sand og jafnvel möl. Sigvaldi segir að margir bestu knattspyrnumenn landsins hafi orðið
til við þessar aðstæður sem vissulega hafi ekki bara verið í Kópavoginum. Í Kópavogi hafi ekki verið
mikið um sparkvelli en t.d. hafi
Teigavöllurinn verið til með fallegri rauðamöl.
,,Við mættum nokkrir strákar á
æfingu hjá Blikunum á Vallagerðisvellinum en vorum ekki valdir
í lið svo við fórum í smá fýlu því
við töldum okkur vera miklu betri
en hina strákana og fórum að æfa
með Ármanni en þurftum að sækja
þær æfingar alla leið niður í Sóltún. Við fengum styrk frá Ármanni
því við fengum strætómiða til að
komast á milli. Einn af þjálfurum
okkar þá er forstjóri Toyota, Úlfar Steindórsson, og nú formaður
ÍR. Hann var þá í háskólanum og
var að þjálfa með náminu en síðan
gerðist hann m.a. knattspyrnudómari.
Ári eftir að ÍK er stofnað kem
ég til félagsins og fór að æfa með
félaginu. Ég byrjaði að spila með
meistaraflokki ÍK á yngra árinu í
3. flokki og fyrsti leikur minn með
meistaraflokki var leikur gegn
Haukum í Hafnarfirði í 3. deildinni.
Haukar komust upp í efstu deild
en féllu strax og féllu alla leið niður í 4. deild. Ég kom inn á sem
varamaður en skoraði mark eftir
nokkrar mínútur og nokkru síðar
annað mark í leiknum. Fyrsti meistaraflokksleikurinn er því mjög eftirminnanlegur. Ég held að mörgum
Haukum hafi aldrei líkað við mig
síðan því ég var sá leikmaður ÍK
sem sendi þá niður í 4. deild í þessum leik. En minn knattspyrnuferill
fór svona frekar niður á við eftir
þetta!

Starfið í ÍK ætíð
skemmtilegt
Strax og knattspyrnuiðkun lauk
fór Sigvaldi að hafa afskipti og
taka þátt í félagsmálunum. Eigin-

- Það ríkti mikil gleði og fögnuður þegar HK tryggði sér haustið
2006 sæti í Landsbankadeild karla
og þar með að leika meðal þeirra
bestu. Það hefur kannski ekki ríkt
minni fögnuður haustið 2007 þegar ljóst var að HK hafði tryggt sér
áframhaldandi setu í Landsbankadeild karla?
,,Ég hafði alltaf trú á því að við
mundum hanga uppi í deildinni
fyrsta árið. Stemmningin í klúbbnum var þannig að ljóst var að það
yrði barist fram í rauðan dauðann,
og það tókst. Ég hef meiri áhyggjur
af sumrinu í sumar, en við HK-ingar höfum barist fyrir því í mörg ár
að liðum yrði fjölgað í deildunum
og við erum að sjá árangur þeirrar
baráttu nú með 12 lið í efstu deild.
Þannig aukast verkefnin og þetta
gerir okkar knattspyrnumenn bara
betri. Við æfum í 7 mánuði fyrir
mót, og þá eigum við að spila í þá
fjóra mánuði sem mótið stendur,
ekki taka þar inn í löng hlé nema
þegar um landsleiki er að ræða.
Markmiðið í ár er áfram að HK falli
ekki, en langtímamarkmið klúbbsins er að tryggja langtímaveru í
deildinni, enda erum við með mikinn efnivið sem er að banka á dyrnar og hafa m.a. verið að ,,brillera” í
yngri landsliðunum.”

Sigvaldi Einarsson, HK-maður og fyrirtækjaráðgjafi.

konan var þá orðin þátttakandi í
félagsskap sem nefndist ÍK-konur
en félagsstarfið í ÍK telur Sigvaldi
ætíð hafa verið mjög skemmtilegt
og gefandi. Það séu verðmæti sem
halda eigi í og vernda eftir mætti,
en þegar klúbbar stækki verða
þessi einstaklings- og fjölskyldutengsl ekki eins áberandi og sterk.
,,Ég hélt áfram að starfa með HK
enda kom ÍK í heilu lagi yfir í það
félag þegar það var stofnað. Ég sat
í síðustu stjórn ÍK og fyrstu stjórn
HK en Sigurjón Sigurðsson, núverandi formaður félagsins, var fyrsti
formaður knattspyrnudeildar HK.
Ég hætti í stjórn HK í fyrra en sit í
dag í rekstrarráði knattspyrnuakademíu félagsins, sem er eins konar fagráð sem hefur ekkert með
fjármálin að gera en skipuleggur
m.a. samstarfið við Menntaskólann í Kópavogi. Það var gríðarlega
merkilegt framfaraspor fyrir HK
þegar knattspyrnuakademían var
stofnuð, en krakkarnir sem þar
eru fá að æfa knattspyrnu sem valfag inni í stundaskrá og það hefur
eiginlega búið til landsliðsmenn
á færibandi, þ.e. í yngri landsliðin. Strákarnir sem þar hafa verið
koma mjög tilbúnir í verkefnin,
bæði andlega og líkamlega. Akademían gerir efnilega leikmenn
góða.”
Sigvaldi segir að framboð hans
í varastjórn KSÍ hafi eiginlega verið fráhvarfseinkenni eftir að hann
hætti í stjórn HK, en auðvitað hafi
haft mikinn áhuga á því starfi sem
þar fer fram. Hann hafi þó ekki verið tilbúinn til að fara ganga lengra
en að sitjast í varastjórnina, og
kannski ekki heldur tíma vegna
atvinnunnar.

Lengja þarf veru ungra
knattspyrnumanna
hérlendis

Minn hugur hefur síðustu ár staðið til að lengja
veru okkar efnilegustu ungu knattspyrnumanna
og knattspyrnukvenna á Íslandi. Það þarf að búa
til umgjörð og verkefni svo þau hafi ekki þessa
Skemmtilegast að vinna
þörf til fara strax erlendis, að það sé ekki eina
Breiðablik
Sigvaldi telur að skemmtilegleiðin til að vera betri knattspyrnumaður að fara
ustu knattspyrnuleikirnir á hverju
mjög ungur erlendis. Ef hæfileikarnir eru til stað- sumri séu innbyrðisviðureignir HK
og Breiðabliks enda hafi skapast
ar hverfa þeir ekki og hvert ár sem þessir krakk- frábær stemmning í fyrra á áhorfSigvaldi telur ekki
ar geta verið heima með foreldrum og vinum spil- endapöllunum.
að framkoma stuðningsmanna hafi
þar farið að einhverju leiti farið úr
ar gríðarlega stórt hlutverk í karakternum.
í mótanefnd KSÍ og unglinganefnd
karla. Er eitthvað þar sem þú vilt
sérstaklega berjast fyrir þar?
,,Minn hugur hefur síðustu ár
staðið til að lengja veru okkar efnilegustu ungu knattspyrnumanna
og knattspyrnukvenna á Íslandi.
Það þarf að búa til umgjörð og
verkefni svo þau hafi ekki þessa
þörf til fara strax erlendis, að það
sé ekki eina leiðin til að vera betri
knattspyrnumaður að fara mjög
ungur erlendis. Ef hæfileikarnir eru til staðar hverfa þeir ekki
og hvert ár sem þessir krakkar
geta verið heima með foreldrum
og vinum spilar gríðarlega stórt
hlutverk í karakternum. Við höfum allt of mörg dæmi þess að leikmenn fari ungir út, jafnvel á uppeldissamninga sem aðeins gefa af
sér fæði, klæði og vasapeninga og
hafa jafnvel ekki efni á að skjótast heim eins og þeir vildu, t.d.

að heimsækja fjölskylduna. Það
eru til dæmi sem ganga upp, en of
oft eru þessir strákar í félagslegri
einangrun. Við lögðum t.d. mjög
hart að Kolbeini Sigþórssyni að
vera eitt ár lengur með okkur í HK
áður en hann fór til AZ Alkmar og
fá meiri leikæfingu en hann var
orðinn það góður leikmaður vorið 2007 að hann hefði örugglega
getað skorað mörg mörk það sumarið. Hann var nokkuð óheppinn
með meiðsli á síðasta vetri en var
að skora með varaliðinu þegar líða
tók á vorið. Það verður því spennandi að sjá hvernig honum gengur
að komast í aðalliðið á næstu leiktíð. En ef þessir leikmenn fá strax
góða atvinnumannasamninga hlúir
viðkomandi félag betur að þeim og
gefur þeim betri og fleiri leiktækifæri. Annars geta þeir verið eins
og verðlaus pappír.”

böndunum. Það sé mjög gaman að
fylgjast með því þegar hörðustu
stuðningsmennirnir séu að syngja á móti hverjum öðrum. Knattpyrnan sé íþrótt fyrir áhorfendur
þar sem gaman sé að mæta og nú
ýti ný stúka á Kópavogsvelli enn
frekar undir það. Stuðningur Kópavogsbæjar við knattspyrnuna sem
og aðrir íþróttir í bænum sé algjörlega ómetanlegur.
,,Við fengum aðeins eitt stig í
viðureignum okkar við Breiðablik
í fyrra, en það er ekki mikið sárara
að tapa fyrir þeim en t.d. fyrir KR
eða Val. Skemmtilegustu leikir sem
hægt er að vinna eru gegn Breiðabliki, það er líklega sætari sigur
en aðrir. Við mætum þeim í fyrri
umferð deildarinnar 14. júlí nk., þá
verður mikil hátíð. Seinni leikurinn
er í lokaumferð deildarinnar 27.
september. Hann gæti orðið gríðarlega mikilvægur,” segir Sigvaldi
Einarsson, HK-maður.

Kofi og hallir

- Þú vilt væntanlega gera þig gildandi í stjórn KSÍ en þú situr einnig

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

Hér hefur greinilega verið búið áður fyrr.

Í þingahverfi í Kópavogi rísa
einbýlishús, parhús, fjölbýlishús
og jafnvel fleiri gerðir húsa og
ekki að sjá að mikil kreppa sé í
þjóðfélaginu. Á þessu svæði við
Vatnsenda stóðu áður nokkur

Séð frá hreysinu að nýbyggingunum
sem eru allmiklu stærri.

hús sem byggð voru af miklum
vanefnum, jafnvel það sem við
mundum kalla í dag algjöra kofa.
Leyfar eins slíks standa við
Dalaþing og þar inni má meira
að segja sjá minjar um mann-

vistir, þ.e. bæði í eldhúskrók og
setustofu. En líklega fær þessi að
fjúka innan tíðar og tilheyra þá
sögunni, sem er um margt merkilegt á þessum slóðum.
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Kópavogsbær styrkir rekstur
Dansíþróttafélags Kópavogs
ugri aðstöðu fyrir iðkendur okkar
sem eru 500 talsins.”
Á heimasíðu Dansíþróttafélags
Kópavogs, www.dansari.is, segir
meðal annars að dans efli hreyfiþroska barna og sjálfs vit und,
stuðli að eðlilegum félagslegum
samskiptum, efli sjálfsöryggi og sé

gleðigjafi sem vinnur gegn streitu.
Dans auki tillitsemi í mannlegum
samskiptum og sé góð líkamsrækt
fyrir alla aldurshópa. Auk þess sé
hann ein af fáum íþróttagreinum
sem pör geta stundað saman.

Samingurinn undirritaður í fundarsal bæjarstjórnar Kópavogs. F.v.:
Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs, Ellen Dröfn Björnsdóttir fulltrúi Dansíþróttafélags Kópavogs, Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri og
Ásthildur Helgadóttir formaður Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs.

ARGUS / 08-0256

Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri
í Kópavogi, Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs, og Ásthildur
Helgadóttir, formaður ÍTK, fyrir
hönd Kópavogsbæjar, og Ellen
Dröfn Björns dótt ir, fyr ir hönd
Dansíþróttafélags Kópavogs, undirrituðu 29. maí sl. samning um
árlegan 3 milljóna króna rekstrarstyrk úr bæjarsjóði fyrir Dansíþróttafélagið. Styrknum er ætlað
að mæta kostnaði félagsins við
leigu og rekstur á aðstöðu í Auðbrekku 17 í Kópavogi sem er bæði
danssalur og skrifstofa. Samningurinn framlengist sjálfkrafa á ári
hverju óski aðilar hans ekki eftir endurskoðun hans með eins
mán að ar fyr ir vara mið að við
áramót. Hætti Dansíþróttafélagið starfrækslu æskulýðs- og tómstundastarfs hefur Kópavogsbær
forkaupsrétt og forleigurétt á eignum félagsins.
Kópavogsbær hefur stutt dansíþróttina í bænum með ýmsum
hætti eins og aðra uppbyggilega
tómstundastarfsemi. Dansíþróttafé lag Kópa vogs er starf andi
íþrótta fé lag inn an Dans skóla
Sigurðar Hákonarsonar sem er
einn af elstu starfandi dansskólum landsins. Nemendur skólans
hafa gegnum tíðina náð frábærum
árangri í danskeppni bæði heima
og erlendis.
Markmið dansíþróttafélagsins
er að styðja við nemendur skólans á markvissan hátt, meðal annars með því að stuðla að þróun
í danskennslu, stuðningi á danskeppni, halda sýn ing ar inn an
skólans og utan hans og afla fjár
til þessara verkefna. Einnig er farið í æfingaferðir og haldnar ýmiss
konar uppákomur.
„Þessi rekstrarstyrkur frá Kópavogsbæ þýðir í raun að við stöndum jafnfætis annarri íþróttastarfsemi í bæjarfélaginu,” segir Ellen
Dröfn Björnsdóttir. „Þótt við höfum aðgang að stóru og góðu dansgólfi er næst á dagskrá að finna
í samstarfi við bæjarfélagið hent-

GLÆSILEG
SUNDLAUG!
Hin nýuppgerða Sundlaug Kópavogs er öll hin glæsilegasta og leitun að öðru
eins. Hún er búin nýjustu tækni og öryggiskerﬁð er það besta sem völ er á.
Í Sundlaug Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga sem aldna: Frábærar
úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar, þægileg vaðlaug, spennandi
rennibrautir og hvers kyns önnur aðstaða til góðrar hreyﬁngar, slökunar og
skemmtunar.
Er hægt að hugsa sér það dásamlegra?

KOMDU Í SUND!
AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is

SUNDLAUG KÓPAVOGS
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri, ásamt keppendum Kópavogs með
verðlaunagripinn sem keppnisliðið færði bæjarstjóranum til varðveislu. Fjær standa glaðhlakkalegir bæjarstarfsmenn.

Útsvarssigurvegarar
heiðraðir
Bæjarstjórn Kópavogs hafði
27. júní sl. móttöku fyrir keppnislið Kópavogs í keppni sveitarfélaganna sl. vetur, Útsvari,
en lið Kópavogs bar sigur úr
býtum í keppninni með sigri á
liði Reykjavíkur. Við það tækifæri afenti sigurlið Kópavogs í
Útsvari, spurningaleik Sjónvarpsins, Gunnari I. Birgissyni bæjarstjóra til tímabundinnar varðveislu bjölluna sem liðið fékk að
launum.
Við þetta tækifæri sagði bæjarstjóri að lagt hefði verið upp
með þátt sem ætti umfram allt

að vera léttur og skemmtilegur.
„Svo reyndust þessar viðureignir
verða meira spennandi en jafnvel
Gettu betur!“
Lið Kópavogs skipuðu Víðir
Smári Petersen, Örn Árnason og
Hafsteinn Viðar Hafsteinsson.
Um leið og bæjarstjóri tók við
farandbjöllunni, sem fundinn
verður viðeigandi staður á bæjarskrifstofunum uns Útsvar þarf
á henni að halda á ný, afhenti
hann liðsmönnum gjafabréf á veitingastaðinn Nítjándu í Turninum
í Kópavogi.

Digranesvegur undir
Reykjanesbraut

Unnið er að því að grafa Digranesveginn undir Reykjanesbraut
en hann mun síðan tengjast við
tengjast við gatnamót Lindarvegar og Hlíðardalsvegar og þannig
létta mjög á umferð sem í dag
verður að fara um gatnamótin
við Smáralind, sem eru sérlega
seinfarinn þar sem engin beygju-

Mannfjöldinn á Rútstúni síðdegis á 17. júní.

Metaðsókn að þjóðhátíð
í Kópavogi
Aldrei fyrr hafa jafnmargir
komið saman á Rútstúni í Kópavogi 17. júní og í þetta sinn. Talið
er að 16 þúsund manns hafi notið fjölskylduskemmtunarinnar,
leiktækja, söng- og skemmtiatriða og þjóðhátíðarávarpa.
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
sagði í ávarpi sínu að bjartsýni
væri besti aflgjafi þjóðarinnar þegar á móti blési.
„Efnahagsumverfið er sveigjanlegt og verður fljótt að ná fyrri
styrk ef við sýnum fyrirhyggju. En
þá dugir enginn bölmóður. Það
má ekki tala ástandið niður eins
og mér finnst ráðamenn þjóðarinnar hafa verið að gera,“ sagði
Gunnar meðal annars. „Við verð-

um að nýta auðlindirnar okkar.
Nýting og umhverfisvernd þurfa
ekki að vera andstæður, þetta
tvennt getur spilað saman, öfgar
á báða vegu eru afleitar. Fiskveiðiaflinn hefur reynst hverfull en enn
eru ýmsir möguleikar í virkjun
vatnsafls og gufuafls. Fjármunir
detta ekki af himnum ofan. Þeirra
þarf að afla með skynsemi og fyrirhyggju og raunsæi.“
Bæjarstjóri vék auk þess að
breyttri samfélagsgerð.
„Sjálfstæði íslensku þjóðarinnar
fékkst ekki átakalaust og við skulum hafa hugfast að sjálfsstjórn er
engan veginn sjálfgefin í þessari
veröld okkar,“ sagði hann. „Nú
flýr enginn Ísland eins og í þreng-

ingunum í kringum aldamótin
1900 þegar þúsundir Íslendinga
fluttust búferlum til Vesturheims.
Nú flýr fólk hingað til okkar, fólk
sem hefur reynt á eigin skinni að
sjálfstæði og mannréttindi séu
ekki sjálfsagðir hlutir.“
Linda Udengård, deildarstjóri
menningarmála hjá Kópavogsbæ,
sagði það gleðilegt hve hátíðarhöldin í Kópavogi hafi tekist vel.
„Veðrið lék við okkur og aðsóknin fór fram úr okkar björtustu vonum. Það er bersýnilegt að Kópavogsbúar sækja hátíðarhöld eins
og þessi í sífellt ríkara mæli í sinni
heimabyggð.“

Framkvæmdir stöðvaðar
við hringtorg við Nýbýlaveg

ljós eru þar fyrir bíla sem koma
eftir Dalvegi og beygja upp Fífuhvammsveg. Íbúar í Lindahverfi
norðan Fífuhvammsvegar munu
væntanlega sérlega fagna þessum vegaframvæmdum. Myndir er
framkvæmdunum við Reykjanesbrautina.

Umrætt hringtorg og Lundur 1. Býsna nálægt!

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Sýslumaðurinn í Kópavogi hefur hafnað kröfu húsfélagsins í
Lundi 1 um að loka fyrir umferð
til vesturs um hringtorg á gatnamótum Nýbýlavegar og Lundar
í Kópavogi en fallist á kröfu um
stöðvun frekari framkvæmda við
veginn á um 150 m kafla næst
húsinu sem afmarkast að austan
af vesturenda trjálundar og að
vestan af suðausturhorni bensínstöðvarlóðar.
Húsfélaginu var gert að setja
tryggingu að fjárhæð 8.000.000

króna. Þá upphæð innti verktakinn, BYGG, af hendi. Framkvæmdum á umræddu svæði hafði þegar verið frestað eftir að bæjarráð
Kópavogs hinn 12. júní sl. skoraði
á framkvæmdaraðila, Vegagerðina
annars vegar og Byggingarfélag
Gylfa og Gunnars (BYGG) hins
vegar, að færa hringtorg, gönguleið og tengibraut við Nýbýlaveg
fjær húsinu.
Lögbann við framkvæmdum
kemur að svo stöddu í veg fyrir
færslu vegarins fjær húseigninni

og hindrar jafnframt frágang sem
ætlaður er til að tryggja öryggi,
einkum gangandi og hjólandi
vegfarenda. Framkvæmdum við
Nýbýlaveg að öðru leyti verður
haldið áfram.
Kópavogsbær ítrekar að framkvæmdir við Nýbýlaveg rúmist
innan skipulags og mun mótmæla
lögbanni sýslumannsins í Kópavogi komi til staðfestingarmáls
sem húseigendur í Lundi 1 urðu
að höfða fyrir héraðsdómi Reykjaness 30. júní sl.
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Foreldrafélag MK
hlaut foreldraverðlaun
Heimilis & skóla
Foreldraverðlaun Heimilis &
skóla voru afhent um miðjan
maímánuð en þessi verðlaun eru
orðin hefð í starfsemi samtakanna. Það var Geir H. Haarde,
forsætisráðherra, sem afhenti
verðlaunin í fjarveru menntamálaráðherra.
Foreldrafélag Menntaskólans í
Kópavogi er nýstofnað og komið
til að vera. Í mörg ár hafði SAMKÓP biðlað til foreldra um að foreldrar nemenda í MK tækju sig til
og stofnuðu foreldrafélag. Valdís
Arnardóttir tók af skarið, stofnaði
undirbúningshóp og stóð fyrir því
að þessu hugmynd varð að veruleika.
Tilgangur félagsins er að stuðla
að auknum gæðum skólastarfsins og leitast við að bæta almenn
skilyrði og aðstæður nemenda
til menntunar og þroska. Félagið
hefur m.a. sett sér það markmið
að efla tengsl umsjónarkennara,
barna og foreldra og kynna betur
skilgreiningu á hlutverki umsjónarkennarans. Jaframframt hafa verið ræddar hugmyndir um viðtalstíma og foreldraviðtöl og stefnt er
að því að koma á foreldradögum
í samstarfi við nemendaráð skólann. Félagið vill kanna hvað hægt
er að gera til þess að mötuneytið
höfði meira til barnanna. Heimili og skóli telur að með stofnun
foreldrafélags MK hafi Valdís Arnardóttir formaður félagsins lagt
ómetanlegan grunn að því að
tryggja unglingum sem stunda
nám við MK betra umhverfi.
Valdís Arnardóttir segir að hún
hafi verið í stjórn foreldrafélags
Kársnesskóla í nokkur ár þegar
hún átti barn þar og ekki fundist eðlilegt að foreldrar slepptu
hendi sinni af börnunum þegar
þau kæmu í framhaldsskóla, enda
bæru foreldrar ábyrgð á þeim til
18 ára aldurs.
,,Við komum á fundi með skólameistara MK og í kjölfarið var
komið á fundi með foreldrum
nýnema, en það reyndist þá ekki
mikill áhugi. 23. október í haust
var stofnfundurinn haldinn og
mættu 20 manns á hann.
Við höfum aflað okkur upplýsinga um hvað hefur t.d. verið gert

í öðrum framhaldsskólum eins og
Versló, MR og Fjölbraut í Garðabæ
og viljum m.a. tengja betur heimili
og skóla en þessi tengsl slitna oft
í menntaskóla, viljum að foreldrar
séu látnir vita þegar haldin eru
skólaböll, hvenær þeim lýkur og
þau séu ekki eftirlitslaus. Einnig ef
farið er í ferðalag á vegum skólans
út á land. Stjórnin stefnir að því

að hittast tvisvar á önn og langar
einnig að standa fyrir ýmsu, s.s.
skipaleggja skíðaferðir en skólinn
borgar fyrir skíðaferðir í Bláfjöll,”
segir Valdís Arnardóttir.
Í stjórn Foreldrafélags MK eru
auk Valdísar Brynja Ósk Jónsdóttir ritari og meðstjórnendurnir Þorsteinn Hemannsson, Ingi Erlingsson og Arna Ósk Lúðvíksdóttir.

Valdís Arnardóttir tekur við viðurkenningu Foreldrafélags MK úr
hendi Geirs H. Haarde, forsætisráðherra auk annars fulltrúa foreldrafélagsins.

Aðlögun
Anna Hallin – Olga Bergmann
Myndir á sýningu í Náttúrufræðistofu Kópavogs.

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Natural History Museum of Kópavogur
Hamraborg 6a
Kópavogi
Sími 570 0430
www.natkop.is

8

Kópavogsblaðið

JÚLÍ 2008

AF HÁLSINUM
Carnegie Art Award í
Gerðarsafni í Kópavogi
Carnegie Art Award verðlaununin voru stofnuð í þeim tilgangi að
styðja framúrskarandi listamenn
á Norðurlöndum og efla nútíma
norræna málaralist. Viðburður
þessi, sem fór fram í fyrsta sinn
haustið 1998, var í fyrstu árlegur
en frá og með haustinu 2003 hefur hann farið fram annað hvert ár.
Hann er fjórþættur þ.e.a.s. farandsýning valinna listaverka, yfirlit
yfir sýninguna í formi listabókar,
kvikmynd sem fjallar um þá listamenn sem taka þátt í sýningunni
og loks er þremur þeirrra listamanna sem taka þátt í sýningunni
veitt verðlaun og einum ungum
listamanni veittur styrkur.
Í ár taka 26 norrænir listamenn
þátt í sýningunni og kynna alls 65
verk. Þar gefur á að líta verk unnin með olíu á striga en einnig kvikmyndir, ljósmyndir og höggmyndir. Sýningin hefur verið sett upp í
Listasafni Kópavogs (Gerðarsafni)
og stendur til 10. ágúst. Þaðan fer

Hver? Hvar? Hvenær?

Þórdís Aðalsteinsdóttir
listmálari.
hún til Stokkhólms, Gautaborgar,
London og Nice. Einn Íslendingur
er meðal sýnenda, Þórdís Aðalsteinsdóttir.

Myndin sem birtist í síðasta
blaði mun vera frá 1965-1966 af
stjórn Sjálfstæðiskvennafélagsins
Eddu í Kópavogi sem stofnað var
19. maí 1954. Ekki hefur tekist að
fá nöfn allra kvennanna en góðar
vonir standa til að það takist og

verða þau þá birt í næsta Kópavogsblaði. Myndin mun hafa birst
í tímaritinu ,,Húsfreyjunni” á sínum tíma.
Við birtum nú mynd af einhverri
útisamkomu í Kópavogi. Vinsamlega komið öllum upplýsingum

sem þið búið yfir til Hrafns Sveinbjarnarsonar héraðsskjalavarðar
á Héraðsskjalasafni Kópavogs að
Hamraborg 1, eða hringið í sima
544-4710, einnig má senda upplýsingar á netfangið hrafns@kopavogur.is

Fyrsta tónlistarhátíð unga fólksins
verður á menningarreit Kópavogs

Málverkið sem ungt fólk skóp á Kópavogsdögum 2008.

Ungir listamenn á
Bókasafni Kópavogs
Á Kópavogsdögum 2008 í byrjun maímánaðar gafst börnum
og unglingum tækifæri til að
sýna sína listhæfileika með því
því að mála í sameiningu málverk sem hangir upp á vegg í

Bókasafni Kópavogs. Fjöldinn
allur tók þátt í þessu verkefni,
allt frá nemendur í fyrstu bekkjum grunnskóla og upp í nemendur í framhaldsskóla. Árangurinn
var glæsilegur, ekki satt?

Starfsfólk óskast
���������������������������������������������������
���������������������������������������
������������������
��������������������������
�����������������������

Tónlistarhátíð unga fólksins verður haldin í fyrsta skipti dagana 5.
til 17. ágúst nk. á menningarreit
Kópavogs. Hugmyndin að hátíðinni
er sú að skapa vettvang þar sem
tónlistarnemendur á hinum ýmsu
stigum náms geta komið saman
og lært af frábærum listamönnum.
Tímasetning hátíðarinnar er ekki tilviljun því þessum tveimur síðustu
vikum sumarfrís skólanna er ætlað
aðverða nemendum sem vítamínssprauta í byrjun nýs skólaárs og
gefa þeim tækifæri til að vinna hérlendis með framúrskarandi tónlistarfólki. Hátíðin á sér margra fyrirmyndir erlendis og sýna dæmin
að aðdráttarafl menningarhátiðar
sem þessarar er ómetanlegt og hefur skotið mörgum bæjum upp á
heimskortið, líkt og Risör í Noregi,
Tangelwood í Bandaríkjunum og
Verbier í Sviss.
Í ár verða haldin 16 námskeið
sem bjóða um 150 tónlistarnemum
allt frá gunnskólastigi til háskólastigs þátttöku og koma þátttakendur m.a. frá Bandaríkjunum og
Þýskalandi. Til liðs við nemana
kemur einvalalið hljóðfæraleikara
sem mun deila með nemendur og
áhugafólki af reynslu sinni og kunnáttu. Í Salnum verður 6 tónleika
röð fyrir hinn almenna borgara
og verða það m.a. píanótónleikar,
fiðlutónleikar, víólutónleikar, kammermúsíktónleikar auk daglegra
hádegistónleika nemenda sem eru
öllum opnir en þar öðlast nemendur ómetanlegra þjálfun. M.a. verða
fluttar 6 fiðlusónötur Ysaye, og
er það í fyrsta skipti sem þær eru
fluttar í einu lagi hérlendis.
Guðný Þóra Guðmundsdóttir er
einn hugmyndasmiða þessar tónlistarhátíðar, en hún heldur í haust
til framhaldsnáms í Berlín í Þýskalandi en mun færa sig frá fiðlunni
yfir í víólu. Hún segir að ekki hafi
komið annar staður til greina fyrir
þessa hátíð en Kópavogur, þar sé
besta aðstaðan, bæði tónleikasalur, aðrir salir, Kópavogskirkja og
svo fáist afnot af nýja ungmennahúsinu, Molanum. Svo sé stuðningur Kópavogsbæjar við þetta verkefni alveg ómetanlegur.

Guðný Þóra Guðmundsdóttir, einn forsvarsmanna Tónlistarhátíðar
unga fólksins, leikur á fiðlu í fordyri Salarins.
,,Það er mikilvægt að nemendur vogsbær hefur verið að gera fyrir
kynnist og þetta er gott tækifæri tónlistarlífið í landinu. Svo er það
til þess, ekki síst eftir að Sinfón- spennandi þegar óperuhúsið verðíuhljómsveit æskunnar hætti. Ég ur tekið í notkun,” segir Guðný
vil taka það sérstaklega fram að Þóra Guðmundsdóttir.
það er alveg einstakt hvað Kópa-

Hólagarði Lóuhólum 2-6,
(áður Blómav. Michelsen)
Auglýsir breyttan opnunartíma í sumar
Mánud. – Fimmtud. kl. 12 – 18:30
Föstud. kl. 10 – 19:30
Laugard. kl. 10 – 18
Sunnud. LOKAÐ fram yfir verslunarmannahelgi
Tekið er við pöntunum fyrir brúðkaup, útfarir og heimsendingar
í síma: 557-3460 frá kl. 9-20, alla daga vikuna.
Mikið úrval af blómum og gjafavöru þar á meðal vörur
frá Sia, Cult, Andrea house og margt fleira.
Sjón er sögu ríkari.
Heitt á könnunni, verið velkomin.
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Trén í bænum okkar
Ekki fyrir svo margt löngu var Kópavogur barnabær
– en ekki trjáa. Nokkrar hríslur hírðust þó hér og þar og
einstaka djarfhuga nýbúi á Hálsunum, í Hvömmum og
Dölum reyndi að gróðursetja birki og reyni. Það gekk
misvel, jarðvegur rýr og grunnur, holt og grjót víðast.
En sumir voru lánsamari en aðrir og höfðu sett sig niður við mýri og mó, t.d. í Fossvogi þar sem nú eru Grundir og í nágrenni við Fífuhvamm, á bökkum Hvammslækjar. Þessir menn voru sannarlega frumkvöðlar trjáræktar í bænum. Frá þeim komu fræ og græðlingar öðrum
til grósku og hvatningar.
Í dag þegar þetta er skrifað er víða eins og yfir skóg að
líta, til dæmis ofan af þakpallinum á Safnahúsinu þegar
horft er vestur yfir Kársnesið og út til Álftanesins. Húsin eru mörg komin á kaf í laufþykknið og aspir og greni
teygja sig upp úr görðum eins og þrálátar bænir um betri
tíð með blóm í haga.
Mörg tré hafa orðið á vegi mínum á göngu um bæinn
okkar – og sum hver eiga nú á það á hættu að þurfa að
víkja fyrir framþróuninni og nýjum byggingum. Í mínum
huga eru tré lifandi verur með sál og hjarta og fullt af litríkum tilfinningum og satt að segja svíður mér ætíð þegar ég
verð vitni að því að flytja þarf tré úr stað, mér finnst þau
eigi rétt á að vera á rótum sínum í stæði sínu um allan aldur sinn og mislanga ævi. Enn meir særir það þegar stór,
öldruð tré eru tekin upp með stórvirkum vinnuvélum og
jafnvel stuggað til hliðar og látin liggja á hliðinni svo dögum og jafnvel vikum saman og síðan undir hælinn lagt
hvort þau séu sett niður á ný. Oft, allt of oft, hef ég orðið
vitni að því að tré, greni tré sem muna máttu fífil sinn
fegri, birki og reynir hafa visnað þannig upp og að lokum
drepist vegna grimmdar manna, sem engar tilfinningar
bera til trjáa.

Sjálfsáningar við enda Meðalbrautar.

Björk við syðri enda undirganga um Borgarholtsbraut

Selja í rampanum gegnt Meðalbraut. Hætt er við að hún
þurfi að hverfa í framtíðinni vegna vegaframkvæmda.

Skilningsleysi og þjóðartré
Kannski stafar þetta skilningsleysi að hluta af því hve
skógar voru lengst af fáséðir hérlendis og því hafi fólk
almennt ekki kynnst samveru þeirra sem skyldi. Þegar
við hittum fólk frá skógarlöndum eins og t.d. Lettlandi, þá
skynjar maður hve náin tengsl eru milli manna og trjáa.
Þar er eikin þjóðartré og fólk talar við trén í skóginum og
hlustar á þau.
Í bókinni Þjóðsögur úr Kópavogi er saga af einu tré í
garði við Kópavogsbraut. Birki sem þar var plantað þreifst ekki og veslaðist upp og drapst. Sama sagan endurtók
sig aftur og aftur; loks var fenginn prestur úr Landakoti til
að blessa reitinn og tréð og viti menn, það óx og dafnaði

Trén í Skjólbrautinni sem dæmi um skóg í bænum okkar.

og lifir sennilega enn. Þarna sannaðist að tré geta haft
ofnæmi fyrir einhverju og þau geta þjáðst af illsku álagabletta og geta í sumum tilvikum þurft á aðhlynningu og
áfallahjálp að halda. Alveg eins og við mannfólkið.

Gæfa og gjörvileiki
Eitt sinn fengum við hjónin gefins tvær lerkiplöntur.
Þær komu úr sama uppeldisreitnum og voru jafngamlar
og jafnháar. Önnur fór í jörð vestan og eilítið norðan við

húsið okkar en hitt fór á álíka stað hjá nágrönnum okkar.
Þeirra tré tók strax mikinn vaxtarkipp og hefur vaxið langt
upp yfir mæni hússins en okkar tré er varla nema 2 metrar á hæð!
Ýmsar orsakir geta að sjálfsögðu legið til þessa mismunar, t.d. að okkar tré skorti réttan sveppagróður við ræturnar en hitt ekki, jörðin gæti verið eilítið önnur og sambýli
við annan gróður getur og haft áhrif. Svona geta þættir í
náttúrunni sýnt svo ekki verður um villst að það er sitt
hvað gæfa og gjörvileiki, líka meðal plantnanna.
Höfundur er Hrafn Andrés
Harðarson bókasafnsvörður
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Sunnuhlíð vill stækka hjúkrunarheimilið
og reka þjónustumiðstöð
Sunnuhlíð er að hefja byggingu á þrem ur fjöl býl is húsum við Kópa vogs tún 3, 5 og
7, sunnan núverandi bygginga
sam tak anna við Kópa vogsbraut. Sunnu hlíð ar sam tök in
eru sem kunnugt er sjálfseignarstofnun sem 11 félög og þjónustuklúbbar í Kópavogi standa
að. Þau reka hjúkr unarheimili,
dagvist og íbúðir fyrir aldraða.
Í þessum nýju húsum verða
70 mis stór ar íbúð ir ætl að ar
öldruð um. Hönn un íbúða og
um hverf is tek ur mið af kröfum nú tíma fólks um gæði og
þægindi. Íbúðirnar henta vel
eldra fólki sem vill kom ast í
þægilegt umhverfi og eiga góðar stundir með samferðafólki,
laust við áhyggj ur og fyr ir höfn af viðhaldi og rekstri fasteigna. Bílastæði verða í rúmgóðri bílageymslu á jarðhæð,
en inn an gengt er í öll hús in
úr bílageymslunni. Arkitektar
bygginganna eru arkitektarnir
Hilmar Þór Björnsson og Finnur Björgvinsson, þeir sömu og
teiknað hafa aðrar byggingar á
Sunnuhlíðar reitnum.
Guðjón Magnússon er stjórnarformaður Sunnuhlíðar, en hann
er þar fulltrúi Rauðakrossdeildar Kópa vogs. Hann seg ir það
orðið knýjandi þörf að útvega
íbúð ir fyr ir aldr aða þar sem
aldraðir geti eytt ævikvöldinu
áhyggju laust. Um er að ræða
sama kerfi á þessum íbúðum og
fyrir er í íbúðunum á Kópavogsbraut en íbúðirnar eru aðeins
stærri en þær á Kópavogsbrautinni, en óskir komu fram þess
efnis. Ekki er þó um fjölgun herbergja að ræða en allt aðgengi
er miðað við þarfir aldraðra og
hreyfihamlaðra.
,,Þarna verða sjálfvirkar opnanir á útihurðum og, hver íbúð
hefur sjálfstætt anddyri en íbúðirnar eru þó ekki eingöngu ætlaðar hreyfihömluðum. En þetta
trygg ir að ef fólk veik ist eða
verð ur fyr ir ein hverj um áföllum þá þarf það ekki að flytja í

Guðjón Magnússon, stjórnarformaður Sunnuhlíðar.

Frá kynningarfundi í safnaðarheimili Digraneskirkju um nýjar íbúðir við Kópavogstún sem Sunnuhlíð
hyggst reisa.

burtu, t.d. ef það verður bundið
hjólastól.”
- Hvenær er fyrirhugað að taka
þessar íbúðir í notkun?
,,Seint á árinu 2009. Við vorum
með kynningu á þessum íbúðum í safnaðarheimili Digraneskirkju fyrir þá aðila sem höfðu
sýnt þessu áhuga og þar var fjölmennt og ljóst að mikill áhugi er
til staðar. Það var um 70 manns
komið á biðlista hjá okkur, eins
kon ar forgangs hóp ur, en auðvitað geta fleiri bæst í þennan
góða hóp með því að skrifa sig á
lista. Við förum síðan að kanna
hvort þessi hópur ætlar að nýta
sér þann kauprétt sem það hefur sóst eftir.
Við erum í viðræðum við bæjar yfir völd í Kópavogi um að það
verði reist þjónustumiðstöð við
hjúkrunarheimilið og það verði
aðgengi úr þessum íbúðum sem
við erum að hefja byggingu á inn
í fyrirhugaða þjónustumiðstöð.

Við tök ur bæj ar yf ir valda hafa
verið góðar og jákvæðar svo við
vonum að af byggingu þjónustumiðstöðvarinnar geti orðið. Það
er forsenda þess að búa enn betur að væntanlegum íbúum við
Kópa vogs tún og þeim íbú um
sem fyrir eru í dag í Sunnuhlíð.
Það verður því nokkuð stór hópur sem mun njóta þjónustunnar frá þjónustumiðstöðinni sem
yrði þá eina þjónustumiðstöðin
í vest ur bæ Kópa vogs. Þannig
getum við hlúð enn betur á eldri
borgurum Kópavogs.
Guð jón Magn ús son seg ir að
einnig sé fyrirhugað að stækka
hjúkr un arheim il ið í Sunnu hlíð
og hefur þegar verið óskað eftir stækkun til viðkomandi yfirvalda og fá til þess rekstrarfé.
Það er mikil þörf fyrir stækkun
hjúkrunarheimilisins, en Kópavogs bær hef ur stækk að mjög
mikið og sá hópur sem þarf á
þjónustu hjúkrunarheimilis fer

HEYRNARÞJÓNUSTAN

Í góðra vina hópi njótum við þess að ...

heyra allt skýrt

skynja allt rétt

upplifa lífsins gildi

Samefling gerir gæfumuninn
Nýju ReSound Ziga heyrnartækin eru samefld þannig að þau skila meiru en nemur samanlagðri virkni
þáttanna sem í þeim eru.
Með Ziga geturðu vænst þess að heyra á notalegan og eðlilegan hátt vegna þess að þau hafa
framúrskarandi hljóðgæði, eru mjög þægileg og hraðvirk og með mikla aðlögun að þörfum notandans.
Fáðu ReSound Ziga til reynslu í nokkra daga, nánari upplýsingar á www.heyrn.is

Byrjaðu sem fyrst að njóta sameflingar!

Tímapantanir 534-9600

Heyrnarþjónustan Heyrn ehf. Hlíðasmára 11, 201 Kópavogur, sími 534 9600, heyrn@heyrn.is

hratt vaxandi, og er mun stærri
en í öðrum sveitarfélögum.

Bygging 70 íbúða stór
áfangi
- Heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, heimsótti ykkur á síðasta vetri. Gaf hann ykkur einhver loforð um stækkun á
hjúkurnarheimilinu?
,,Nei, hann gerði það ekki, en
við þurf um sam kvæmt lög um
að sækja um það til tveggja ráðuneyta, heilbrigðisráðuneytisins
og félagsmálaráðuneytisins. Þó
þetta mundi allt ganga eft ir á
næstu árum eru Kópa vogs búar ekki vel settir, þá er enn þó
nokkuð í land vegna örrar stækkun ar bæj ar ins. Kópa vogs bær
og Hrafn ista eru að und ir búa
byggingu hjúkrunarheimilis við
Boðaþing við Elliðavatn en það
nægir ekki þó einnig yrði byggt
við Sunnuhlíð. En bygging þessara 70 íbúða sem nú er ver ið
að ráðast í við Kópavogstún er
stór áfangi fyr ir það fólk sem

vill komast í öruggt skjól á efri
árum og vill vita af hjúkrunarheimilinu og þjónustumiðstöðinni komi til þess að það þurfi
að njóta þeirrar þjónustu sem
þar er veitt.
Við höfum líka hugmyndir um
það að fá heilbrigðisyfir völd og
bæjarfélagið til að vinna saman
þannig að við get um tek ið að
okkar bæði heilbrigðishlutann
og félagslega hlutann og jafnvel
rekið heimilisþjónustu og hjúkrun ar þjón ustu í þess um þjónustukjarna fyrir heilbrigðisráðuneytið og Kópavogsbæ.
Þegar við verðum með svona
margar íbúðir á sömu torfunni
á það að geta nýst öllum aðilum
mjög vel ef hægt væri að veita
alla þessa þjón ustu frá sama
stað,” segir Guðjón Magnússon.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is
borgarblod.is
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Veist þú hvað barnið þitt ætlar að gera um verslunarmannahelgina?
Besta gjöfin....
Sumarið er gengið í garð eftir langan vetur, skólarnir eru búnir í bili og skemmtilegir tímar bíða
ungs fólks. Þessu skeiði á milli skólaára fylgja gjarnan spennandi breytingar og áskoranir.
Til dæmis má nefna sumarvinnu, nýja vini, ferðalög og vangaveltur um framtíðina, en því miður
geta einnig rótleysi og tilhneiging til áhættuhegðunar stundum fylgt þessum tíma.
Það hefur verndandi áhrif á ungt fólk að hafa eitthvað jákvætt og uppbyggilegt fyrir stafni á
sumrin. Erlendar rannsóknir á hegðun ungs fólks sýna fram á að ungt fólk sem hefur skipulögð
tækifæri til að virkja áhugamál sín á sumrin er ólíklegra til að taka þátt í áhættuhegðun eða komast í kast við lögin. Eitt af hlutverkum foreldra og samfélagsins er að veita unga fólkinu tækifæri
(og jafnframt aðhald) til að geta sinnt áhugamálunum og þörfum sínum á ábyrgan og öruggan hátt.
Best er að virkja áhugamálin sem fyrir eru, en annars má benda
íþrótta
iðk
boðavinnu, úti• Heilinn á
er ekki
fullþroskaður
fyrr un,
en um 20sjálf
ára aldur
• Þeir unglingar sem fá áfengi heima hjá sér eru líklegri
til
að
drekka
meira
legur, æskulýðsstörf og námskeið sem dæmi um mögulegar• leið
ir til afþreyingar og uppbyggingar.
Þeir sem útvega ungmennum áfengi verða að vera
reiðubúnir til að bera ábyrgð á afleiðingunum
Við viljum vekja athygli á nokkrum styðjandi þáttum sem for
eldrar
sam
lagáfengi
ið þeim
geta
• Óheimilt
er aðog
selja, veita
eða fé
afhenda
sem nýtt sér til
er yngri en 20 ára (1998 nr.75 18, gr. Áfengislaga)
að byggja upp sjálfsörugga og ábyrga unga einstaklinga:
• Ræktum fjölskyldulífið og viðhöldum góðum tengslum.
• Bjóðum upp á heilbrigð og eftirsóknaverð tækifæri til afþreyingar.
• Munum að tíminn okkar er besta gjöfin – ekki fjárhagsleg útgjöld.
• Komum í kring skemmtilegum tækifærum til að gera eitthvað saman.
• Skipuleggjum áform í sameiningu til að kveikja áhuga hjá öllum í fjölskyldunni.
• Verum góðar fyrirmyndir, bæði í orði og
verki.
• Kynnumst vinum og félögum barna okkar.
• Setjum mörk og verum samkvæm sjálfum
okkur.
Það er gefandi að skipuleggja í sameiningu
hluti sem fjölskyldan getur gert saman.
Einnig er jákvætt að aðstoða fjölskyldumeðlimi við að láta sín eigin áform rætast,
�����������������
jafnvel ef þau eru með öðrum utan fjölskyld���������������������������������������
�����������������������������������������
unnar. Mikilvægast er að unga fólkið eigi
�������������������������������
sér uppbyggjandi áhugamál og hafi eitthvað
��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
jákvætt fyrir stafni. Njótum þess að stuðla
að ljúfum æskuminningum unga fólksins.
����������������������������������
Góðar stundir og góða skemmtun í sumar!
Héðinn Svarfdal Björnsson og
Rafn M. Jónsson
verkefnisstjórar á Lýðheilsustöð

�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
�

�

Bæjarlind 1 • S: 544-2424

- tryggir þína framtíð

������������������������������������������������
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Kópavogslækur á betra skilið

Gunnsteinn Sigurðsson skólastjóri Lindaskóla og Ómar Stefánsson
formaður bæjarráðs Kópavogs draga grænfánann að húni fyrir framan skólann með dyggri aðstoð nokkurra barna.

Kópavogslækur austan Digranesvegar liðast
þar um án mikilla afskipta. Lækurinn er fullur af
gænu slýi, sem í sjálfu sér er bara lífrænn gróður, en verra er með ýmislegt annað sem þar á
ekki heima, s.s. mjólkurumbúðir, plastumbúðir
frá byggingaverktaka, reiðhjól og þanning mætti
áfram telja.
Göngustígur sem liggur yfir brú að skátaheimilinu gæti einnig verið varasamur fyrir alla, ekki síst
börn, því stórt gat er þar við enda brúarinnar sem
gæti valdið slysi ef fótur rataði þar óvart ofan í. Svo
voru byrjaðar þarna framkvæmdir við bílastæði á
vegum Kópavogsbæjar, en voru stöðvaðar þegar eigandi gamals húss þarna í nágenninu krafðist hárrar
greiðslu fyrir land sem hann taldi að Kópavogsbær
væri að leggja bílastæði á án hans leyfis. Á það sjónarmið hefur Kópavogsbær ekki fallist og nú er þetta
mál komið til dómstóla. Væntanlega mun Héraðsdómur Reykjaness dæma í því máli fyrr en seinna.

Þetta gat á göngugötunni við enda brúarinnar yfir
lækinn gæti verið hættulegt litlum fótum.

Lindaskóli hlaut
grænfánann
Þann 5. júní sl. voru skólaslit
hjá nemendum í 1. - 9. bekk Lindaskóla í Kópavogi. Á skólaslitunum
voru veittar viðurkenningar fyrir
námsárangur, verðlaun voru veitt
fyrir Meistaramót Lindaskóla í
skák, Grænfáninn var afhentur
en hann er merk viðurkenning í
umhverfismálum og er þetta í 3.
sinn sem Lindaskóli hlýtur grænfánann. Skólahljómsveitin Spiral
spilaði tvö lög og stúlkur úr 3.
bekk sungu lög úr Kardimommubænum. Við lok skólaslitanna
komu Friðrik Ómar og Regína í
heimsókn og sungu Eurovisionlag-

ið sitt, ,,This is my life.” Strax að
loknum skólaslitunum hófst vorhátíð Foreldrafélagsins, m.a. með
því að grilla pylsur.
Himneska blómið.
Það er blóm úti á engi,
sem blómstrar af fegurð,
lýsir upp himininn svo allt verður bjart,
blómið er bleikt og grasið er grænt.
Þetta er himneska blómið sem grær.
S e l m a R ó s A x e l s d ó t t i r,
nemandi í 5. MÁ í Lindaskóla

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is
borgarblod.is

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta
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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

Reiðhjól í læknum. Kannski eigandinn sjái þarna
fákinn sinn.

Byrjað var í fyrra að stækka bílastæði við Skátaheimilið en verkið var stöðvað vegna þess að eigandi
svæðisins, sem m.a. á húsið sem sést í baksýn innan
um trén, taldi að gengið hefði verið á rétt hans.

Fuglaveröld vekur hrifningu
Leikskólinn Kór hefur verið að vinna í þróunarverkefni sem kallast fuglaveröld. Þetta er söng og
leiksýning fyrir börn fædd 2002. Börnin úr Kór
voru með sýningu í Hörðuvallaskóla í síðasta mánuði og svo sannarlega má segja að sýningin hafi
valdið hrifningu krakkanna. Leikskólakrakkarnir
á Kór voru líka lifandi í sínu hlutverki svo unun
var á að horfa, allir höfðu hlutverk og kunnu það
til hlítar.

En hvað er þessi fuglaveröld?
Fuglaveröld er tónlistar- og samþættingarverkefni
um íslenska fugla. Fjallað er um eftirfarandi fuglaflokka: Ránfugla, vaðfugla, spörfugla, sundfugla og
hænsnfugla.
Eitt sönglag nokkurs konar kynningarlag er um
hvern fuglaflokk. Að auki eru dansar um alla fuglaflokka verksins og lítið inngangssöngstef um þá
fylgir hverjum dansi. Þá er sérstakur upphafssöngur
og lokasöngur auk krummasöngs og innskotsstef til
þess að söguþráður haldist.
Tónlistinn myndar heilstæða mynd um söguþráðinn sem er á þá leið, að ránfuglarnir ræna unga
úr hreiðri og fara með hann til heimkynna sinna í
hömrunum. Flugfimur spörfugl er sendur af stað
til þess að leita að unganum og undir flugi hans er
ljóðalestur.
Að lokum tekst hænunum með aðstoð hrafnanna
að bjarga unganum. Viðfangsefnið er þannig framsett að öruggt er að það veldur ekki ótta hjá þátttakendum og þeir fá að dómi umsækjenda skilning
á því, að sumir fuglar þurfa að taka egg og unga frá
öðrum fuglum. Fuglar eru þannig ólíkir að útliti og
upplagi ekki síður en mannfólkið.
En hvað sem því líður fer allt vel að lokum og allir
una sáttir við sitt.

Leikskólakrakkarnir á sviðinu í Hörðuvallaskóla.
Mjög sjónræn sýning.

Markmiðið að auka skilning á íslenskum fuglum
Íslenska skólakerfið er í sífelldri mótun. Nú er t.d.
talað um sérstaka skólanámsskrá í leikskólum og
meira samstaf milli skóla en áður. Þetta kallar á nýjar aðferðir og eðlilegt er að þeim fylgi nýtt námsefni.
Ólafur B. Ólafsson hefur fengist við kennslu í 40 ár
og hefur fylgst með þessum breytingum og tekið
þátt í þessari þróun. Eftir hann liggja 5 tónlistarverkefni og er Fuglaveröld eitt þeirra. Í Fuglaveröld er
byggt listrænum grunni ( tónlist og textum) og þessi
kennsluaðferð sem kalla má -listaaðferðina, hentar
mjög vel hjá ungum nemendum t.d yngri deildum
grunnskóla og elstu deildum leikskóla.
Meginmarkmið með Fuglaveröld er að auka skilning á íslenskum fuglum með því að læra sönglögin
og textana. En viðfangsefnið felur að auki í sér nokkur undirmarkmið, þar sem listir og mannleg samskipti ber hæst auk vettvangsferða/náttúruskoðun.
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Breikkun Reykjanesbrautar frá
Fífuhvammi að Kaplakrika er lokið

Mismunandi
gott að búa
í Kópavogi!
Við höfum það þannig í
Kópavogi, eins og í fleiri sveitarfélögum, gagnvart okkar
minnstu bræðrum, sem illa
eða ekki geta séð fótum sínum
forráð varðandi húsnæði að
við komum þeim fyrir í svokölluðu félagslegu húsnæði, gegn
greiðslu húsaleigu sem við teljum hæfilega. Sé leigan ekki
greidd og vanskilin nema orðið 3ja mánaða leigu, ráðum
við lögmann til að bera leigutakann út.
Fyrir fáeinum misserum gerði
Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, studdur af framsóknarmönnum og Samfylkingu fyrir
hönd bæjarins, húsaleigusamning að hluta við einkahlutafélag
og fól því einnig rekstur ,,Kórsins”, dýrasta og glæsilegasta
íþróttamannvirkis í Kópavogi.
Auk þess þótti hæfilegt að
afhenda félaginu, í formi byggingaréttar, verðmæti að fjárhæð
ca. 300.000.000,-.
• Íþróttafélögin í Kópavogi
sóttust eftir að taka að sér reksturinn.
• Um fjárhæð leigunnar var
samið.
• Eigendur einkahlutafélagsins eiga það sameiginlegt að
vera allir frægir, ríkir og hinir
ágætustu piltar.
• Húsaleigan er í vanskilum
sem nemur meira en 3ja mánaða leigu. Ekki hefur spurst út
að lögmaður hafi verið ráðinn
til útburðar.
• Kjörinn bæjarfulltrúi er framkvæmdastjóri leigutaka.
Það er mismunandi gott að
búa í Kópavogi.
Höfundur, Guðmundur Jónsson, er íbúi í Kópavogi.

Flókið og umfangsmikið
verk
Það var ýmislegt óvenjulegt við
þetta verk sem gerði framkvæmdina erfiðari en ella. Á svæðinu er
gríðarleg umferð, sem olli slysahættu fyrir bæði vegfarendur og
starfsmenn sem komu að framkvæmdinni. Á hverjum degi aka
um 50 þúsund bílar þennan kafla
Reykjanesbrautarinnar.
Á meðal þeirra verkefna sem
falin voru Klæðningu ehf. var að
sjá í mörgum tilfellum um samræmingu hönnunar og eftirlit

með verkinu, sem yfirleitt er í
höndum utanaðkomandi aðila.
„Þenslan var mikil og því oft
erfitt að fá aðila í þessi verkefni.
Oft og tíðum voru vandamálin
því bara leyst á staðnum,“ segir
Sigþór. „Þá voru einnig ýmsar
lagnir, rafmagnsleiðslur, ljósleiðarar og þess háttar sem gerði
verkefnið flóknara en annars
hefði verið.“
Upphaflega átti einungis að
breikka brautina en á seinni stigum bættust við mislægu gatnamótin hjá IKEA inn í nýja verslunarkjarnann við Kauptún í Garða-

bæ. „Þetta
kallaði auðvitað á ýmsar
breytingar og
má eiginlega
segja að við
höfum bara
unnið þessi
gatnamót á
kvöldin og
um helgar,“
bætir Sigþór
við og hlær.
Reykjanesbraut séð á mótum Kópavogs og Garðabæjar við Arnarnesveg að Vífilsstaðavegi.

PIPAR • SÍA • 81168 • Ljósmynd: Sigfús Pétursson

Einu flóknasta verkefni Klæðningar hingað til, breikkun Reykjanesbrautar frá Fífuhvammi að
Kaplakrika í Hafnarfirði er lokið en verkið krafðist sérstakrar
útsjónarsemi í þenslunni. Verklok þýða að mjög greiðist úr
umferð á Reykjanesbraut á þeim
hluta sem liggur um Kópavog.
Verktakafyrirtækin Klæðning
og Glaumur hafa skilað breikkun
Reykjanesbrautar til Vegagerðar
ríkisins. Verkið fól í sér breikkun
á brautinni frá Fífuhvammi í Kópavogi að Kaplakrika. Akreinum var
fjölgað úr alls tveimur í fjórar auk
þess sem mislæg gatnamót voru
lögð rétt hjá IKEA inn í nýja verslunarhverfið við Kauptún í Garðabæ. Verklok voru samkvæmt
áætlun15. júní og hefur lokaúttekt
Vegagerðarinnar og eftirlitsaðila
hennar nú farið fram. Alls fóru
336.000 rúmmetrar af jarðvegi í
undirlag breikkunarinnar.
„Þær athugasemdir sem bárust frá Vegagerðinni voru bæði
fáar og smáar,“ segir Sigþór Ari
Sigþórsson, framkvæmdastjóri
Klæðningar. „Við erum einkar
ánægðir með niðurstöðuna þar
sem verkefnið er eitt það flóknasta og umfangsmesta sem við
hjá Klæðningu höfum komið að.
Við höfum þegar hafið vinnu við
lagfæringar í samræmi við athugasemdirnar og munum ljúka þeirri
vinnu núna á næstu dögum.“

Sigurjón
Ólafsson
Búrfellsstöð
Sýning á starfi og verkum myndhöggvarans Sigurjóns Ólafssonar í tilefni af því
að hann hefði orðið 100 ára á árinu. Lágmyndin á Búrfellsstöð er verk Sigurjóns
og er stærsta lágmynd á Íslandi.

Kynnið ykkur raforkuframleiðslu og sjáið einnig skemmtilegar sýningar í Blöndustöð, Kröflustöð,
Laxárstöð, Ljósafossstöð við Sog og Gestastofu Fljótsdalsstöðvar í Végarði.
Stöðvar Landsvirkjunar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Végarður er opinn frá kl. 9-17 alla daga vikunnar.
Heimsókn til Landsvirkjunar er ókeypis.

Nánari upplýsingar um opnunartíma og sýningar í stöðvum eru
á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000.

Handhafi Íslensku gæðaverðlaunanna 2007
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Borgarholtið var stórkostlegt leiksvæði
Ég heiti Örn Blævarr Magnúsarson, og er fæddur í Reykjavík árið 1951 en fluttist í Hófgerði 1 í Kópavogi þegar ég var
aðeins 2ja ára og ólst þar upp.
Húsið byggði pabbi minn ásamt
bróður sínum Hallvarði en þeir
bræður voru báðir húsasmiðir.
Það voru virkilega skemmtilegir tímar í Hófgerðinu, og reyndar á öllu Kársnesinu, í umhverfi
sem var svo frjálst og laust við
allar hömlur sem við þekkjum
svo vel í dag. Enda var leikvöllur okkar krakkanna í hverfinu þar sem við vildum vera
hverju sinni, ekkert afmarkað
í leikvelli, starfsvelli og fleira
sem bæjar yfir völd ákveða án
þess oft að kanna hverjir virkilega séu þarfir eða óskir þeirra
krakka sem þessi skipulögðu
leiksvæði eiga að nota.
Foreldrar mínir eru Ingibjörg
Magnúsdóttir og Magnús Guðlaugsson húsasmiður sem er látinn. Ég er elstur fimm systkina
svo það var stundum ansi fjörugt
í Hófgerðinu. Systkini mín eru í
aldursröð Svanhvít, Hrafnhildur,
Magnús og Kristín.

Borgarholtið uppspretta
ýmissa leikja
Borgarholtið þar sem Kópavogskirkja stendur nú var stórkostlegt leiksvæði. Þar var auðvelt að fara í feluleik, berjast við
stráka úr öðrum götum með trésverðum og skjöldum sem stundum voru tunnubotnar eða jafnvel ónýt öskutunnulok. Þarna
voru einnig haldnir leynifundir
ef svo bar undir, hlaupið um holtið sem var ótrúlega fjölbreytt að
fara um eða bara vera þar með
sjálfum sér. Stundum vorum við
á reiðhjólum þar ef við vorum
svo heppin að eiga slíka gripi og
þá var stundum hjólað lengra,
stundum langt í burtu að okkur
fannst, t.d. suður í Garðabæ sem
þá var bara lítið þorp. Þó hjólað
væri eftir Hafnarfjarðarveginum
var umferðin svo lítil og gekk
mun hægar að við vorum ekki
í neinni hættu gagnvart henni.
Maður yrði ekki rólegur í dag
að eiga börn á reiðhjóli á Hafnarfjarðarveginum.

Systkinahópurinn, talið frá vinstri; Svanhvít, Kristín, Hrafnhildur,
Magnús og Örn.

Ungur piltur, Örn Blævarr Magnúsarson uppi á kletti á holtinu sem
var leikvöllur og uppspretta óteljandi ævintýra.

Fossvogurinn hafði líka mikið aðdráttarafl á þessum árum og þar voru stundum
klambraðir saman flekar af miklum
vanefnum sem siglt var á út á voginn.
Það voru ekki gæfuleg sjóför. Enda voru
þessar ,,sjóferðir” sjaldnast foreldrum
okkar þóknanlegar, jafvel aldrei. Því var
ákveðið að senda mig drenginn mjög
ungan á sundnámskeið til Reykjavíkur.
Skemmtilegir og eftirminnanlegir leikfélagar
Helstu leikfélagar mínir voru
á þess um bernsku ár um þeir
Þorgeir Baldursson ,,ríkisstjóri

með meiru” og Hjörtur Hauksson læknir, en þeir áttu heima
í Hófgerði 3 og 5. Fossvogurinn
hafði líka mikið aðdráttarafl á
þessum árum og þar voru stund-

Í sveitinni á Hólum í Reykhólasveit en þaðan er mamma mín, Ingibjörg Magnúsdóttir ættuð. Þangað
er ávallt gaman að koma.

Við Búðabæ í Hlöðuvík árið 1975, sumarhús fjölskyldunnar.

um klambraðir saman timburflekar af miklum vanefnum sem siglt
var á út á voginn. Það voru ekki
gæfuleg sjóför. Enda voru þessar
,,sjóferðir” sjaldnast foreldrum
okkar þóknanlegar, jafvel aldrei.
Því var ákveðið að senda mig
drenginn mjög ungan á sundnámskeið til Reykjavíkur svo ég gæti
þá alltént reynt að bjarga mér á
sundi ef þessar lekabyttur okkur
sykkju undan okkur.

Á hestbak og í flugið
Á unglingsárunum kom annað
tómstundagaman til skjalanna,
en það var hestamennskan. Það
hertók mig eins og sumar aðrar
dellur sem ég hef ánetjast gegnum tíðina, en þetta var gríðarlega skemmtilegur tími og gefandi. Ég eignaðist nokkra hesta
en ekki var langt að fara í hesthúsið því þau stóðu úti á Kársnesinu. Nú eru engin hross á
Kársnesinu, og einu skepnurnar
sem þar sjást í dag eru kettir og
nokkrir heimilishundar sem ekki
eru frjálsir ferða sinna eins og
var um hundanna á Kársnesinu í
mínu ungdæmi.
Helstu félagar mínir í hestamennskunni voru þeir Erlingur
Jónsson, síðar ritstjóri Eiðfaxa,
og Benedikt Garðarsson rakari,
skemmtilegir félagar og við samheldnir í hestamennskunni.
Svo hreppti flugbakterían mig
þegar ég var 19 ára og ég tók
einkaflugmannspróf 22 ára. Á
seinni árum hefur tómstundaiðkunn frekar fækkað, en ég starfa hjá fólksflutningafyrirtækinu
Hópferðabílum Jónatans Þórissonar í dag og ek því um landið á sumrin, aðallega með ferðamenn. Landið er ævinlega jafn
fallegt þótt umgengni um það
mætti sundum vera betri, líka af

hálfu Íslendinga.
Pabbi er ættaður frá Búðum
í Hlöðuvík á Hornströndum og
þar reistu þeir bræður, pabbi og
Hallvarður, sumarhús sem við
reynum að komast í eins oft og
nokkurs er kostur. Farið er á vorin af vaskri sveit ættingja minna
til að gera húsið klárt fyrir sumarið, en Ferðafélag Íslands leigir
það hluta úr sumrinu fyrir sína
viðskiptavini. Það er hrein paradís að dvelja þar en gerist því
miður allt of sjaldan.
Örn Blævarr er kvæntur Guðlaugu Guðsteinsdóttur kennara
og eru þeirra börn Guðsteinn
Oddur, Edda Björk, Ragnar Örn,
Ingi Björn og Ragnheiður.

Örn Blævarr Magnúsarson með
Þorra Stefán, afastrákinn sinn.
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Athyglisverð dönsk-íslensk
samskipti í Kópavogsskóla
Skólaárin 2006/2007 og
2007/2008 hefur 8. bekkur Kópavogsskóla sem útskrifaðist í vor
verið í Nord-plus samstarfi við
7. bekk í Holmeskolen í Tønder
á Suður Jótlandi. Tilgangur samstarfsins var að bera saman orkulindir hvors lands fyrir sig. Einnig fyrir íslensku nemendurna
að auka dönskukunnáttu og þá
dönsku að fá innsýn í íslensku
sögurnar, svo sem Gunnlaugssögu ormstungu.
Nú í maí og júní skiptust
bekkirnir á heimsóknum. Eftir
mikil samskipti og undirbúning,
þar sem aðstoð foreldra var ómissandi og ómetanleg, komu Danirnir, 19. - 24. maí, og Íslendingarnir
endurguldu svo heimsóknina 2.-6.
júní sl.

Krakkarnir úr Kópavogi
gerðu tilraunir með
náttúrukrafta
Ferðin til Danmerkur var einnig
vel heppnuð. Á leið til Tønder gat
hópurinn komið við á Strikinu.
Þriðjudaginn 4. júní sl. var hópnum boðið í Danfoss Universe, sem
er tækni-og vísindasafn rekið af
Danfoss verksmiðjunni. Þar gátu
krakkarnir sjálfir gert ýmsar tilraunir með náttúrukrafta og fengu
innsýn í hvernig tölvur virka. Það
var svo gaman og spennandi að
erfitt var að slíta nemendurna

burt. Næsta dag voru dönsku
nemendurnir með kynningu á
orkunýtingu Dana og að henni lokinni var skipt í hópa sem gerðu
tilraunir með sólarsellur, gufumyllur og brennipunkta. Á fimmtudeginum heimsóttu krakkarnir úr
Kópavogsskóla Víkingamiðstöðí
Ribe þar sem menn lifa og starfa
eins og gert var í kringum árin
800 – 1000. Um eftirmiðdaginn
fengu þau svo að fræðast um og
sjá hvernig Jótar hafa byggt flóðvarnargarða og þurrkað upp hafsbotninn líkt og Hollendingar. Það
var þreyttur en ánægður hópur

Hópurinn sem ræddi við ritstjóra um heimsókn dönsku krakkanna og
ferð þeirra sjálfra til Jótlands. Sum þeirra höfðu komið áður og eitt
þeirra var fætt í Danmörku.

sem lenti um miðnættið heima á
Íslandi eftir dvöl í Tívolí.

Duglegri að læra dönsku
,,Við seldum harðfisk, klósettpappír og flatkökur til að fjármagna þetta og það hafa allir tekið þátt í því. Við höfum kannski
verið svolítið duglegri að læra

dönsku en ef engir Danir hefðu
komið hingað en danskan er svolítið erfið, stundum erfitt að ná
kokhljóðinu. Við munum örugglega nota dönsku í framtíðinni,
sérstaklega ef við förum í nám til
Danmerkur,” sögðu þeir krakkar
sem voru í forsvari fyrir hópinn
í vor.

Dönsku krakkarnir
skoðuðu
vatnsaflsvirkjanir
Í heimsókninni á Íslandi voru
vatnsaflsvirkjanir við Sogið skoðaðar og gufuaflsvirkjanir á Hellisheiði og Nesjavöllum. Auk þess
var farinn hinn hefðbundni gullhringur. Útreiðartúr á hestum
frá Íshestum vakti mikla lukku. Í
Reykjavík fóru börnin í heimsókn
á Alþingi og skoðuðu Sögusafnið í
Perlunni. Á leið úr landi fengu þau
sér svo bað í Bláa Lóninu. Danirnir voru yfir sig hrifnir af því sem
þeir kynntust hér á landi og margNICOTINELL-APOTEKARINN-5x20
ir ætla að koma
sem fyrst aftur.
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Eitt markmiða Gerplu að hækka meðalaldur í félaginu í 12 ár fyrir 2011

Linda Ósk Sigurðardóttir, Hrafn Sveinbjarnarson héraðsskjalavörður og
Þóra Elfa Bkörnsdóttir við afhendinguna á Héraðsskjalasafni Kópavogs.

Afhenti
fundargerðarbækur sjúkravina
Linda Ósk Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Kópavogsdeildar
Rauða krossins, og Þóra Elfa Björnsson afhentu í dag Hrafni Sveinbjarnarsyni, héraðskjalaverði, gömul
gögn frá Kópavogsdeild. Þar á meðal voru bókhaldsgögn og handskrifaðar fundargerðarbækur, sú elsta
frá stjórnarfundi 1977 en einnig
bækur frá 1982 þegar sjúkravinahópur deildarinnar var settur á fót.
Þóra Elfa sat í stjórn deildarinnar í
19 ár og skrifaði sumar fundargerðarbækurnar.

Helsta hlutverk sjúkravinanna
var að skemmta heimilisfólki Sunnuhlíðar með lestri og söng en þeir
stóðu einnig fyrir margvíslegum viðburðum á hjúkrunarheimilinu, eins
og aðventuskemmtun, árshátíð og
bingói. Sjúkravinir urðu svo síðar
að heimsóknavinum en það kallast
sjálfboðaliðar sem sinna heimsóknaþjónustu á vegum deildarinnar í
dag. Heimsóknavinir standa enn fyrir ýmsum viðburðum í Sunnuhlíð
en þeir heimsækja einnig sambýli
aldraðra og á einkaheimili.

Fimleikasambandið fagnar
stórafmæli á árinu, varð 40 ára
17. maí nk. Sambandið stóð fyrir
viðburðum í tilefni dagsins og
var m.a. ýmislegt um að vera í
sal Gerplu í Versölum.
Starf Íþróttafélagsins Gerplu
er mjög skipulagt enda nauðsynlegt þegar um 1.400 iðkendur í
um 90 hópum æfa íþróttir innan
vébanda félagsins. Svo umfangsmikil starfssemi byggir að sjálfssögðu á grunvallarsjónarmiðum
og tilteknum markmiðum sem
stjórn félagsins og félagið allt
setur sér hverju sinni. Að undanförnu hefur stjórn félagsins haft
sex mismunandi markmið í huga
við almenna skipulagningu á starfi
félagsins. Þessi markmið eru bæði
íþróttaleg og rekstrarleg. Íþróttaleg markmið félagsins eru að;

Formaður Gerplu, Jón Finnbogason, kann enn ýmislegt fyrir sér í
fimleikum.
fljótlega. Undirliggjandi markmið tók saman skýrslu m.a. um hluter að auka líkur á því að iðkandi fall unglinga í 9. og 10. bekk vorið
byggi upp tengslanet ásamt því 2003 sem reykja daglega eftir því
að sjálfssögðu að ná aukinni hversu oft þau fara í partý, stunda
íþróttalegri færni. Hvorutveggja félagsmiðstöðvar eða íþróttir. Niðtil þess að gera einstaklinginn bet- urstöðurnar sýna að að greinileg
ur í stakk búinn til þess að takast tengsl eru á milli íþróttaiðkunnar
á við önnur verkefni í lífinu.
og reykinga. Eftir því sem þátttaka
Í tengslum við framangreind er meiri í íþróttum eru mun minni
markmið félagsins er áhugavert líkur eru á því að unglingar reyki.
að skoða niðurstöður rannsókna Tengslin eru hafin yfir allan vafa.
varðandi áhrif íþróttaiðkunar á
“Forvarnarstarf íþróttafélaga er
reykingar, áfengis- og vímuefna- augljóst og í raun engin ný sannneyslu unglinga. Sýnt hefur verið indi. Markmið Íþróttafélagsins
fram á að lífstíll unglinga mótast Gerplu varðandi langtímasamumtalsvert í frístundum þeirra band iðkanda og félagsins hvílir
sem fara að jafnaði fram utan á þeirri stoð að halda unglingum
veggja heimilis og skóla. Þá hef- frá skaðlegri háttsemi sem felst í
ur verið sýnt fram á að ef félags- reykingum, áfengis- og fíkniefna, íþrótta- og tómstundastarf er neyslu. Almennt forvarnarstarf er
skipulagt og í umsjá ábyrgra aðila því hugsanlega eitt af aðalmarkdragi það úr líkum á því að ung- miðum Íþróttafélagsins Gerplu,”
lingar tileinki sér lífsstíl sem feli í segir formaður Gerplu, Jón Finnsér reykingar og neyslu ólöglegra bogason.
vímuefna. Rannsókn og Greining

1) veita fjölbreytta þjónustu á
starfssviði félagsins
2) ná umtalsverðum árangri í
fimleikum sem keppnisíþrótt á
skilgreindum sviðum og innan tiltekins tíma
3) að hækka meðalaldur í félaginu í 12 ár fyrir 2011.
Markmiðin þrjú eiga það sameiginlegt að stefna að því að Gerpla bjóði öllum iðkendum félagsins upp á fjölbreytt starf þar sem
hver og einn finnur eitthvað við
sitt hæfi til lengri tíma litið og
glími við áskoranir á íþróttalegum vettvangi. Afleiðing þess er að
iðkendur eldist með félaginu og
taki þátt í starfi þess til fjölda ára.
Um sé að ræða langtímasamband
iðkanda og félags. Andstætt því
að iðkandi prófi fimleika og hætti
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Mótorhjólamessa var eftirtektarverð Krabbar og

kúluskítur meðal
sýningaratriða

Sjaldan eða aldrei hafa jafn mörg mótorhjól sést á einum og sama stað eins og fyrir utan Digraneskirkju.

Mótorhjólamessa í samstarfi
þjóðkirkjusafnaða og Hvítasunnukirkjunnar var haldin í Digraneskirkju að kvöldi annars dags
hvítasunnu. Flestir mótorhjólaklúbbar áttu fulltrúa í messunni
með þátttöku sinni.
Messunni stjórnuðu prestarnir
sr. Gunnar Sigurjónsson, Snigill og
IFMR, sr. Íris Kristjánsdóttir, Snigill og Skutla og Jón Þór Eyjólfsson,

aðstoðarprestur Fíladelfíu, Snigill
og Trúboði.
Tónlistarmaðurinn Þorvaldur Halldórsson sá um tónlistina
ásamt Meme-group sem er gospelkór unglingastarfsins í Digraneskirkju. Leðurklæðnaður og annar öryggisbúnaður á mótorhjólum
var viðeigandi messuklæðnaður.
Tilgangurinn var m.a. að minna
á þær hættur sem fylgja akstri

borgarblod.is

mótorhjóla og hvetja allt mótorhjólafólk til aðgætni í umferðinni
í sumar.

Íslenski safnadagurinn 2008
verður haldinn næsta sunnudag, 13. júlí. Sýningasalir Náttúrufræðistofu Kópavogs verða
opnir eins og venja er á sunnudögum milli kl. 13.00 og 17.00
og aðgangur er sem fyrr ókeypis. Boðið verður upp á þrjú dagskráratriði á Náttúrufræðistofunni undir leiðsögn.
Kl. 14:00. Norskur þorskakór!
Olga Bergmann listamaður
veitir leiðsögn um listasýninguna „Aðlögun“ sem hún og Anna
Hallin hafa sett upp í Náttúrufræðistofunni.
Kl. 15:00. Krabbar og kúluskítur.
Gengið með Hilmari J.
Malmquist forstöðumanni um
sýningarsali og fræðst um sýn-

ingarsafnið og rannsóknir Náttúrufræðistofunnar. Kynning á
hinum einstaka kúluskít og sýnt
myndband af Mývatnsbotni með
kúluskítsfklákum.
Kl. 16:00. Náttúruvættið Borgarholt.
Plöntuskoðun á Borgarholti
undir leiðsögn Þóru Hrafnsdóttur. Fræðst um villtan gróður á
holtinu sem vart á sér hliðstæðu
í miðju þéttbýli höfuðborgarsvæðisins.
Íslenski safnadagurinn er
haldinn annan sunnudag í júlí
ár hvert. Markmiðið er að vekja
fólk til vitundar um mikilvægi
faglegrar varðveislu og miðlunar
á upplýsingum um hin sameiginlegu verðmæti þjóðarinnar.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298
borgarblod@simnet.is
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,,Sérsvið mitt í náminu
erlendis var íþróttir og fjölmiðlun”
- segir Gunnar Guðmundsson, þjálfari HK
Gunnar Guðmundsson íþróttafulltrúi Kópavogsbæjar er jafnframt þjálfari meistaraflokks HK
í knattspyrnu karla, en liðið leikur í úrvalsdeild karla, vann sér
þar rétt haustið 2006 og er því
nú að leika þar annað árið í röð.
En hver er þessi Gunnar?
Hann er fæddur á fæðingarheimili sem var á Borgarholtsbrautinni og því fæddur í
Kópavoginum og ólst síðan
upp á Digranesveginum, gekk
í Kópavogsskóla og síðan í Víghólaskóla sem síðar breyttist í
útibú Digranesskóla. Þaðan lá
leiðin í Menntaskólann í Kópavogi en eftir stúdentspróf lá leiðin til Hamborg í Þýskalandi í
nám í íþróttafræðum. Gunnar
býr í Kópavogi í dag og hefur
því alla ævi búið í Kópavoginum
fyrir utan námsárin í Þýskalandi
og þá mánuði sem hann var að
þjálfa úti á landi en eftir að hann
kom heim árið 1996 var hann
þjálfari og leikmaður Leiknis á
Fáskrúðsfirði og síðan sameiginlegs liðs Leifturs/Dalvíkur. Áður
lauk hann við að skrifa lokaritgerðina og gerði kvikmynd um
Landsmótið á Laugarvatni 1994
og var á sama tíma að kenna
íþróttir við Kvennaskólann í
Reykjavík auk þess að þjálfa og
spila hjá Víkingi í Reykjavík.
Gunnar var spurður hvort hann
hafi alltaf verið ákveðinn í því að
fara í íþróttatengt nám strax að
loknu námi í MK.
,,Það lá alltaf fyrir. Ég ætlaði
reyndar fyrst að fara í Íþróttakennaraskólann á Laugarvatni en fékk
ekki inngöngu og kenndi þá hálfan
vetur íþróttir við Grunnskólann
á Selfossi. Í kjölfarið fór ég svo
til Þýskalands. Það var eiginlega
happ fyrir mig að fá ekki inngöngu
í skólann á Laugarvatni því þá tók
ég skrefið beint út og hlaut gott
nám fyrir utan það hvað það var
þroskandi að standa á eigin fótum
í öðru landi.”
- Var það beinlínis ákvörðun þín
að verða íþróttakennari og þjálfari með þeirri ákvörðun að fara í
þetta nám?
,,Ég hef alltaf haft mikinn áhuga
á íþróttum og öllu sem tengist
íþróttum og æskulýðsmálum. Sérsvið mitt í náminu úti var íþróttir

á milli líkt og gerðist í fyrra. Það
eru oft smáatriði sem skilja á milli
þessa að sigra eða tapa, Hlutirnir
hafa ekki dottið með okkur í nokkrum leikjum þar sem við verðskulduðum stig, jafnvel öll þrjú
stigin. En þetta er raunveruleikinn og við þurfum að takast á við
hann.

Leikirnir við Breiðablik
hafa sérstöðu

Þjálfarinn með fyrirliðanum, Gunnleifi Gunnleifssyni, þegar kynning fór fram á Landsbankadeild karla í
Smáralindinni í vor.

og fjölmiðlun en fjölmiðlar hafa
alltaf verið eitthvað sem hefur
heillað mig. Síðan tók ég sálfræði
sem aukafag. Ég hef ekki mikið
komið að fjölmiðlun eftir námið
en hef þó aðeins verið að skrifa
í íhlaupavinnu. Ég fann það fljótlega að loknu námi að hugurinn
stefndi frekar í þjálfun en fjölmiðlun, þó það sé ákaflega gott að
hafa þennan grunn úr fjölmiðluninni. Það nýtist mér vel í dag
í starfi mínu sem íþróttafulltrúi
Kópavogsbæjar.”
- Þú varst sjálfur að leika knattspyrnu, með hvaða félögum var
það?
,,Ég er uppalinn í ÍK sem síðar
varð HK og síðan geng ég í Víking
1991 og leik eitt tímabil með þeim
í meistaraflokki og varð Íslandsmeistari með þeim það árið. Strax
eftir það fer ég út. Þegar ég kem
heim frá Þýskalandi fer ég í Víking
og síðan leik ég með Val en það lá
leiðin í Stjörnuna þar sem ég lék í
3 ár. Eitt sumarið þegar ég var úti
kom ég heim og spilaði þá með
HK þegar Atli Eðvaldsson var að
þjálfa HK. Knattspyrnuferlinum

lauk 2003 með Stjörnunni en árið
2004 tek ég við þjálfun HK-liðsins.

Bauðst að taka við
HK-liðinu
- Hvað kom til að þú tókst við
þjálfun hjá HK. Var þér boðin
þálfarastaðan eða sóttist þú eftir
henni?
,,Mér bauðst að taka við liðinu,
og það var mjög spennandi kostur
á þeim tíma svo ég þurfti ekki að
hugsa mig tvisvar um. Þá var liðið komið upp í 1. deild, þ.e. næst
efstu deild, og markmiðið þá var
að festa liðið í sessi í þeirri deild
en liðið hafði áður komist upp í
þá deild en fallið aftur í 2. deild.
Strax á fyrsta árinu gekk okkur
mjög vel, urðum í 3. sæti í deildinni og komumst í undanúrslit í
bikarkeppninni en kannski voru
gerðar of miklar væntingar til liðsins árið eftir, þ.e. árið 2005. Þá
gengur aftur vel í bikarkeppninni
en við lendum í nokkrum vandræðum í deildarkeppninni. Árið
eftir tekst okkur að koma liðinu
upp í úrvalsdeild. Strax það vor
var það markmiðið að komast upp

í úrvalsdeild, og það tókst enda
höfðum við styrkt okkar ágætlega
fyrir það mót með nýjum leikmönnum. Staðan fyrir síðasta leik
í mótinu var sú að við þurftum að
spila skynsamlega gegn Fram sem
var okkar andstæðingur en okkar
helsti keppinautur um sætið var
Fjölnir sem hefði þurft að vinna
sinn leik með miklum mun og við í
HK að tapa okkar leik.. Við lentum
undir 1-0 tiltölulega snemma og
því spiluðum við mjög skynsamlega í framhaldinu en síðan kom
í ljós að þrátt fyrir tap gegn Fram
var úrvalsdeildarsætið öruggt því
Fjölnir tapaði á sama tíma leik sínum á Akureyri gegn KA.”
- HK var spáð falli í fyrra í deildinni og einnig í ár. Telurðu að
margir andstæðingar ykkar í fyrra
hafi vanmetið ykkur og það að
sama skapi hjálpað ykkur?
,,Ósjálfrátt gerðu margir það og
jafnvel því spáð af mörgum að
við mundum ekki fá mörg stig,
jafnvel engin, við værum með það
lélegt lið. En við unnum sannarlega fyrir öllum þeim stigum sem
við fengum í fyrra sem tryggðu
okkur áframhaldandi setu í úrvalsdeildinni. Kannski hefur það komið mörgum liðum sem mættu okkur á óvart hversu mótstaðan var
hörð. En vanmatið hefur örugglega verið í einhverjum tilfellum
til staðar.
Við erum nú í neðsta sæti
deildarinnar og sumir segja að
við höfum ekki verið að spila eins
vel og í fyrra, en ég segi að það
sé fjarstæða. Við erum að spila
betri knattspyrnu í ár þó við höfum dottið niður á slaka leiki inn

- Leikirnir milli Kópavogsliðanna
HK og Breiðabliks í fyrra voru
mjög skemmtilegir. Fyrri leikur liðanna er 14. júlí. Komið þið öðru
vísi stemmdir til leiks gegn Breiðabliki í þessum “derby” leikjum en
gegn öðrum liðum?
,,Þessir leikir hafa mikla sérstöðu, það er mikið talað um þá,
sérstaklega hér í Kópavogi þar
sem myndast ákveðin og skemmtileg stemmning kringum þá, sérstaklega í fyrra en það var í fyrsta
skipti sem liðin mættust í efstu
deild. Í fyrsta leiknum þá tókst
okkur illa að vinna úr spennunni
sem var fyrir þann leik en í bikarleiknum og seinni leiknum í deildinni tókst okkur betur að höndla
andrúmsloftið, og gagnvart leikmönnum er betra koma í þá með
svipuðu hugarfari og í aðra leiki.
Þetta snýst fyrst og fremst um
fótbolta.”
- Er mikilvægara að vinna Blika
en önnur félög?
,,Mér er sama hvaðan stigin
koma, en auðvitað væri sætt að
vinna þá, það er ákveðinn rígur
milli liðanna sem gerir þessa innbyrðisleiki Kópavogsliðanna svo
skemmtilega. Það væri aukabónus að vinna þá en það má ekki
gera of mikið úr þessum leikjum,
það getur virkað í þveröfuga átt.”

Skíði, fjallgöngur og golf
- Áttu þér einhver önnur áhugamál en fótbolta?
,, Ég og kærasta mín, Ásta Skæringsdóttir, förum á skíði á hverjum vetri og þá helst til Austurríkis. En okkur langar að skreppa á
aðra staði, t.d. til Bandaríkjanna.
Þetta er mun skemmtilegra en einhverjar sólarlandaferðir. Svo hef
ég gaman af lengri gönguferðum
og að ganga á fjöll, hef gengið á
þau nokkur en á mörg eftir, m.a.
hæsta tind landsins, Hvannadalshnjúk. Ég er ekki veiðimaður en
kannski skoðar maður golfið betur seinna þegar betri tími gefst til
þess,” segir Gunnar Guðmundsson þjálfari HK og íþróttafulltrúi
Kópavogsbæjar.
Gunnar Guðmundsson
þjálfara HK var sagt
upp störfum hjá HK 8. júlí sl.
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Fyrsti Kópavogsslagur ársins
næsta mánudag!

Þegar töfluröðin í Landsbankadeild karla var kynnt sl. vetur
kom í ljós að Kópavogsliðin HK
og Breiðablik leika saman í síðustu umferðinni. Síðasti leikur
fyrri umferð fer fram á Kópavogsvelli mánudaginn 14. júlí nk. og
er það heimaleikur Breiðabliks,
en síðari innbyrðis viðureign
félaganna fer fram 27. september og er þá jafnframt síðasti
leikur liðanna í deildinni þetta
árið. Það gæti því hugsanlega
verið leikur upp á ,,líf og dauða”
fyrir annað hvort eða bæði lið,
hvort sem það er á botni eða
toppi deildarinnar.
Þegar þetta er skrifað er Breiðablik í 7. sæti deildarinnar með 12.
stig og með markatöluna 15:15 en
HK er í 12. og neðsta sæti deildarinnar með 5 stig og markatöluna
10:20. En áður en til þessa leiks
kemur lék Breiðablik gegn Fylki
á Árbæjarvelli og HK tók á móti
Fjölni á Kópavogsvelli. En það er
full ástæða til þess að hvetja alla
knattspyrnuáhugamenn í Kópavogi til að mæta á Kópavogsvöll
á mánudeginum 14. júlí og hvetja
sína menn. Það verður enginn

Fyrirliðarnir heilsast fyrir leik. T.h. fyrirliði HK/Víkings Ellen Bjarnadóttir og t.v. við dómaratríóið Bryndís Bjarnadóttir fyrirliði Breiðabliks.

Breiðablik vann HK/Víking
Fyrirliðar HK og Breiðabliks, þeir Guðleifur Guðleifsson og Arnar Grétarsson þegar Landsbankadeild karla var kynnt í Smáralindinni í vor.
Hvorugur þeirra mun gefa neitt eftir í ,,derby-leiknum” á Kópavogsvelli 14. júlí nk.

svikinn af þeirri skemmtun. Þessi
hvatnig á auðvitað einnig við um
aðra leiki Kópavogsliðanna þó
ekki sé um innbyrðisviðureign
þeirra að ræða.
Í fyrra léku liðin innbyrðis tvo
deildarleiki og einn bikarleik.

Breiðablik vann tvo af leikjunum
en einn endaði með jafntefli. HK
hefur vafalaust fullan hug á því að
breyta þeirri stöðu í ár og vinna
annan eða báða ,,derbleikina.”
En sjón er sögu ríkari!

Þrír Blikar til náms og æfinga í Svíþjóð
Sumarið 2006 fór hópur iðkenda hjá frjálsíþróttadeild Breiðabliks til Falun í Svíþjóð í æfingaferð. Aðstæður þar til æfinga eru
mjög góðar og góðir þjálfarar sem
þar starfa.
Í framhaldi af ferðinni hefur
þremur iðkendum verið boðið
að koma út í haust og sækja þar
menntaskólanám og fá um leið
afburða þjálfun. Bæjarfélagið í
Falun hefur samþykkt að styrkja
þessa einstaklinga og er þetta frábært tækifæri fyrir þessi efnilegu
ungmenni sem þannig geta sameinað gott menntaskólanám og
fyrsta flokks þjálfun. Þetta eru
þau Guðrún María Pétursdóttir,
Gísli Brynjarsson og Jón Kristófer
Sturluson, sem öll hafa æft frjálsar
íþróttir hjá Breiðabliki með góðum árangri, og öll er fædd 1992.
Þessir einstaklingar hafa öll náð
frábærum árangri í sínum greinum
og urðu t.a.m. Íslandsmeistarar í
sínum greinum á liðnum vetri og
stefna þau öll langt. Það er ljóst
að þrátt fyrir að allt nám og þjálfun sem er í boði þeirra í Falun, þá
þurfa krakkarnir og foreldrar þeirra
að mæta ýmsum kostnaði, s.s. gistingu, uppihaldi og ferðum og kostnaður nemi ekki undir 2 milljónum
króna á þessum þremur árum sem
þau dvelja í Falun. Námslán eru
ekki í boði fyrir þennan aldurshóp.
Krakkarnir eru öll staðráðin í því
að ná langt í frjálsum íþróttum og
nær öruggt að um framtíðar afreksfólk er að ræða, sem verða landi
sínu og þjóð til sóma. Þessir krakkar hafa einnig ákveðnar skoðanir
á því að gott líferni, rétt næring
og heilbrigt umhverfi hafi stuðlað
að því hve langt þau hafa náð og
eru því góðar fyrirmyndir fyrir annað ungt fólk og þá sérstaklega þau
sem yngri eru.

Fjölbreytt nám
Menntaskólinn í Falun býður upp
á mjög vandað og fjölþætt nám auk
þess sem þau fá sérstaka aðstoð
vegna þess að námið fer jú allt fram
á sænsku. Frjálsíþróttasvæðið hjá
þeim í Falun er með því flottasta
sem þekkist og toppþjálfarar, sem
allir hafa sérhæfða þjálfun í sínum
keppnisgreinum. Þess má geta að
Susanna Kallur, heimsmethafi í 100
metra grindahlaupi, stundaði nám
og notaðist við sömu aðstöðu og
þjálfun og Blikunum þremur stendur nú til boða.

Þann 1. júlí sl. fór fram að
vissu leiti sögulegur leikur
á Víkingsvelli en þá mættust í
Landsbankadeild kvenna lið
HK/Víkings og Breiðabliks. Kópavogslið hafa aldrei áður mæst
í efstu deild kvenna. Þetta var
því fyrstu Kópavogsslagurinn í
kvennaflokki.
Þrátt fyrir rigningu hófst leikurinn fjörlega og átti Breiðablik
heldur meira í leiknum án þess
að skapa sér umtalsverð tækifæri
fyrr en mark kom frá þeim um
miðjan hálfeikinn. Það mark virtist hvetja HK/Víkings stúlkur til
dáða því þær tóku að sækja en án
árangurs. Staðan í hálfleik var 0-1.

Sex mörk voru hins vegar skoruð
í seinni hálfleik, 2 frá HK-Víkingi
og 4 frá Breiðabliki. Breiðablik
vann því leikinn 5-2.
Mörk HK/Víkings skoruðu Karen
Sturludóttir og Lidija Stojkanovic
en Harpa Þorsteinsdóttir setti 3
fyrir Breiðablik og þær Fanndís
Friðriksdóttir og Elín Anna Steinsdóttir sitt markið hvor. Eftir leikinn var Breiðablik í 5. sæti deildarinnar en HK/Víkingur í 9. sæti.
Liðin leika næst í Landsbankadeild kvenna 15. júlí. HK/Víkingur
leikur gegn Stjörnunni á Stjörnuvelli og Breiðablik leikur gegn Aftureldingu á Kópavogsvelli.

Liðin sem léku til úrslita á Shellmótinu þ.e. HK1 og FH1.
FH vann leikinn 2:1. Lið FH aftan við HK-inganna í fremri röð.

Þau Guðrún María, Jón Kristófer og Gísli á hlaupabrautinni á Kópavogsvelli. Þeirra bíður nú spennandi nám og æfingaaðstaða í Falun í
Svíþjóð.

Systkinin Karen Ólafsdóttir og
Guðjón Ólafsson sem bæði hafa
þjálfað hjá Breiðablik hafa stundað
nám og æft frjálsar íþróttir í Falun
og mæla eindregið með þessum
stað og reyndar á Karen stærstan
þátt í að þetta ævintýri er til komið.
Frjálsíþróttadeild Breiðabliks vill
með þessari umsókn styðja þessi
áform þremenninganna og óska eftir fjárstuðningi við þessi áform sem
þeirra sem gera þeim gott styður
þau í að verða enn betri einstaklingar.

Glæsilegur íþróttaferill
Gísli Brynjarsson stundaði fótbolta og körfubolta í Njarðvík en
hóf að æfa frjálsar hjá Breiðabliki
árið 2002 og lagði þar megináherslu
á spjótkast og kúluvarp en byrjaði
í stangarstökki 2006. Hefur síðan
lagt mesta áherslu á stöngina, en
hefur einnig náð árangri í fjölþraut
og stefnir á að bæta sig í sem flestum greinum þar. Æfir nú og keppir með meistaraflokki Breiðabliks
og er einnig í úrvalshóp FRÍ. Hefur
varpað kúlu 13,69 metra, stokkið
3,90 metra á stöng og náð 4316 stigum í tugþraut. Gísli lauk grunnskólanámi frá Salaskóla í vor.
Jón Kristófer Sturluson stundaði
fótbolta á Akureyri og hjá Breiðabliki en hóf að æfa frjálsar íþróttir
einnig hjá Breiðabliki 2002. Lagði
þar áherslu á stökk og laupagreinar
en byrjaði að leggja mesta áherslu á fjölþraut 2007 og stefnir á að

bæta sig í sem flestum greinum
þar. Æfir nú og keppir með meistaraflokki Breiðabliks en er einnig
kominn í úrvalshóp FRÍ í 5 greinum.
Hefur hlaupið 60 m innanhús á 7,57
mín, 200 m innanhús á 24,31 mín og
stokkið 5,83 í langstökki innanhúss
og náð 3926 stigum í sjöþraut innanhúss. Jón Kristófer lauk grunnskólanámi frá Lindaskóla í vor.
Guðrún María Pétursdóttir stundaði fótbolta í Garðabæ með Stjörnunni og hefur æft jazz-ballet sl. 9 ár.
Hún hóf að æfa frjálsar íþróttir hjá
Breiðabliki árið 2002 og náði fljótlega góðum árangri í 800m hlaupi
og hástökki en hefur núna lagt
megin áherslu á hástökk. Hún varð
Íslandsmeistari í fimmþraut í meyjaflokki 2008. Hún æfir nú og keppir
með meistaraflokki Breiðabliks og
er komin í afrekshóp og landsliðshóp FRÍ.
Helsti árangur hennar er 1,71 m
í hátökki innanhúss sem er fjórði
besti árangur íslenskra kvenna innanhús frá upphafi. Hefur stokkið
1,70 m utanhúss, hlaupið 800 metra
innanhúss á 2,24,87 en Íslandsmeistaratiltlarnir eru orðnir 14 talsins og
þar af 3 í kvennaflokki. Lauk grunnskólaprófi í vor frá Garðaskóla í
Garðabæ.
Strákarnir eru auk þess mjög liðtækir í tónlistinni, Gísli leikur bæði
á saxafón og gítar og Jón Kristófer
spilar á trommur í hljómsveit og
Guðrún hefur lokið grunnprófi á
píanó.

HK fór með fimm lið
á Shellmótið í Eyjum
Góðu Shellmóti í 6. flokki karla
lauk 28. júní sl. Mótið er haldið
árlega í Vestmannaeyjum. HKingar stóðu sig þar með prýði,
innan vallar sem utan. HK1 lék
úrslitaleikinn á Shellmóti 2008
gegn FH1 en leikurinn endaði 2:1
fyrir FH1. HK4 sigraði í úrslitaleik gegn liði ÍBV5 eftir hörkuspennandi leik sem endaði 1:0

fyrir HK4.
Á lokahófi Shellmótsins var
Jón Dagur Þorsteinsson í HK valinn í lið Shellmótsins ásamt því
að vera valinn í Landsliðið sem
keppti í stjörnuleiknum. Lið HK
var valið prúðasta lið mótsins,
innan vallar sem utan, ásamt
liði ÍBV. Alls fór HK með fimm lið
til Eyja.

Úr leik HK gegn Stjörnunni í 6. fl. A sem HK vann 2-0.

HK stóð sig vel á Hnátumótinu
Einn riðill á Hnátumóti KSÍ í 6.
flokki kvenna fór fram á Valsvelli í
síðustu viku, en þetta mót kemur
í stað Íslandsmóts. Úrslitin urðu
mishagstæð fyrir HK. A-liðið vann
Stjörnuna 2-0, B liðið vann Fjölni
6-1 og C liðið vann Val 2-0 en C liðið spilaði raunar einvörðungu tvo

leiki þar sem Fjölnir hafði ekki C
liði á að skipa. Mótið byrjaði í blíðviðri en endaði í roki og rigningu
sem ekki var að smekk leikmanna
eða áhorfenda. En helsta einkenni
þessa móts var leikgleðin, hún
gleymdist aldrei, sama á hverju
gekk.

