ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

Dreift frítt í öll hús í Kópavoginum

JÚLÍ 2009

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

8. tbl. 5. árg.

MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

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

GZn`_Vk`6`jgZng^HZa[dhh^

Brunch
laugardaga & BÍLAAPÓTEK
Traust og persónuleg þjónusta
og sunnudaga M J Ó D D • H Æ Ð A S M Á R A 4

Hrönn leikskólastjóri, starfsmenn og börnin sem gerðu mósaikverkið eftir að gjöfin hafði verið afhent.

Börnin færðu leikskóla
stjóranum mósaíkverk

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Leiks kóli nn Rjúpnah æð var
vígður þann 27. júní 2003 en
tók til starfa þann 1. júlí 2002.
Rjúpnahæð er á einni hæð og
er grunnflötur 775,2 m2 en leik
rými er 445m2 fyrir 119 börn
samtímis í 4-9 tíma dvöl. Ýms
ar nýjungar eru í hönnun lóðar
MJÓD
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ur,4 eldstæði,
kanínuhús o.fl. Rjúpnahæð er
opinn leikskóli, þ.e. hver deild
hefur á að skipa tveimur stofum,
en auk þess er samnýting allra
deilda á íþróttasal, listasmiðju,
matsal, salerni og göngum.
Deildir leikskólans eru sex og
bera þær alla r heiti á fuglu m.
Yngri deildirnar bera nöfn smá
fugla, Þrastarhreiður, Lóuhreiður
og Spóahreiður og eru fyrir 1-3
ára börn en eldri deildirnar heita
eftir stærri fuglum, Krummahreið
ur, Álftahreiður og Arnarhreiður

& BÍLAAPÓTEK

borgarblod.is

og eru fyrir 3-6 ára börn.
Fimmtudaginn 25. júní sl. var
haldin sumarhátíð í leikskólan
um Rjúpnahæð en hátíðin er sam
vinnuverkefni leikskólans og for
eldrafélagsins. Hún er uppskeru
hátíð sumarskólans þar sem börn
bjóða foreldrum sínum að taka
þátt ýmis konar verkefnum sem
hafa verið í gangi í sumarskólan
um. Sumarskólinn er starfræktur í
5 vikur yfir sumartímann og bygg
ist á útinámi þar sem börnin hafa
val á ýmsu m svæðu m, smíða
svæði, garðyrkja, hlutverkaleik,
skapandi starf, íþróttir og vett
vangsferðir.
Það sem var hins vegar óvenju
legt við þessa sumarhátíð var að
Hrönn leikskólastjóra var afhent
leyniv erke fni. Hugm yndi n að
leyniverkefninu kviknaði árið 2006
þegar Margrét myndmenntakenn

ari, teiknaði auðkenni leikskól
ans. Margrét og Hulda Lóa mynd
menntakennarar ákváðu ásamt
elstu börnum leikskólans og Vig
dísi Guðmundsdóttur aðstoðar
leikskólastjóra að koma Hrönn
Valentínusdóttur leikskólastjóra
á óvart. Unnið var við mósaíkverk
í sameiningu á laun í fjórar vik
ur og verður það að teljast alveg
ótrúlegt að Hrönn hafi ekki kom
ist að neinu. Börnin stóðu sig líka
ótrúlega vel í að halda verkefninu
leyndu fyrir Hrönn en hún reyndi
allt sem hún gat til að lokka það
upp úr þeim.
Börnin tóku virkan þátt og voru
mjög áhugasöm, völdu liti í verk
ið, brutu flísar, pensluðu lími og
röðuðu flísum á tréplötuna. Lista
verkið var afhent á sumarhátíð
leikskólans.

Buxur.is
552 7979
- Viðtal við
Gunnstein
bæjarstjóra
- bls. 4
- Bernskuminningar
Ásthildar Helgad.
- bls. 12
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Bæjarstjórn þarf
sameiginlega að
leggjast á árarnar

Á

útboðsþingi Samtaka iðnaðarins fyrr á árinu sagði þáverandi
bæjarstjóri að 100 milljónum króna yrði varið til atvinnuskap
andi verkefna. Bæjarráð Kópavogs samþykkti í maímánuði að
að ráða allt að 750 manns í sumarstörf hjá Kópavogsbæ sem er ríflega
tvöföldun frá sumrinu 2008. Í sumarstörfin er ráðið starfsfólk sem er
17 ára eða eldra. Vonandi hefur þessi áætlun gengið eftir. Bæjarstjóri
sagði einnig að framkvæmt yrði fyrir um 1,8 milljarð króna á árinu og
færu nokkur verk í úboð á næstu mánuðum. Bæjarsjóður Kópavogs
hefur staðið frammi fyrir þeim áföllum eins og mörg önnur sveitar
félög að mörgum úthlutuðum byggingalóðum hefur verið skilað á
síðustu mánuðum, raunar má segja í hrönnum, og það hefur kostað
bæjarsjóð umtalsverða fjármuni í milljörðum króna talið og taka hef
ur þurft lán til geta staðið við skuldbindingar um að endurgreiða lóð
ir. Stefnt var að því að að við skóla- og leikskóla yrði framkvæmt fyrir
um 490 milljónir króna og m.a. yrði lokið við Hörðuvallaskóla, og lík
legt að Hörðuvallaskóli verði fullkláraður áður en skóli hefst að nýju í
ágúst en óvíst er um aðrar framkvæmdir. Bygging óperuhús sem jafn
vel átti á hefjast í lok þessa árs ef fjármögnun væri lokið er komin í
mikla bið og alls óvíst að þar verði nokkrar framkvæmdir fyrr en efna
hagsþrengingum lýkur, hvenær sem það nú verður.Stefnt var að því
að hanna að nýju tvær eldri götur og breyta á skipulagi á Rjúpnahæð
til þess að skapa svigrúm fyrir 2 – 3 herbergja íbúðir en vegna efna
hagsás tandsins er að aukast eftirspurn eftir minni íbúðum hjá unga
fólkinu. Framkvæmdir í fráveitu voru áætlaðar upp á 51 milljón króna
og við vatnsveitu upp á um 30 milljónir króna.
Tekin vr fyrsta skóflustunga í vor að nýjum leiguíbúðum fyrir 60
ára og eldri við Boðaþing í Kópavogi. Þar eiga að rísa 95 þjónustu- og
öryggisíbúðir og áttu framkvæmdir við fyrri áfanga, alls 48 íbúðir, að
hefjast í vor. Það hefur vonandi gengið eftir.
Endurskoðun fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar mun nú standa fyrir
dyrum og ef ástandið í fjármálum bæjarins hefur versnað eitthvað að
ráði frá því þessar áætlanir voru settar fram kann þessi upptalning
framkvæmda að verða hjóm eitt. En vonandi er svo ekki og að Kópa
vogsbær sé í stakk búinn þrátt fyrir efnahagsþrengingar að halda
uppi sæmilegu atvinnustigi í þeim þáttum sem snúa á bæjarfélaginu.
Bæjarstjórn Kópavogs, og það öll bæjarstjórnin, þarf að leggjast sam
eiginlega á árar til þess að svo verði. Tími karps um lögmæti útboða
og fjárfestinga lífeyrissjóðs er frá í bili. Bæjarbúar gera þá kröfu til
bæjarstjórnar en nú taki við vinna við atvinnuuppbyggingu og betra
mannlíf í bænum. Kópavogsblaðið óskar bæjarstjórn undir stjórn
nýs bæjarstjóra, Gunnsteins Sigurðssonar, velfarnaðar í þeim erfiðu
ákvörðunum sem vafalítið eru framundan á næstu misserum til hags
bóta fyrir okkur öll sem hér búum.

Bensínið of dýrt fyrir of marga

N

ú fara í hönd mestu ferðahelgar ársins á Íslandi. Mikil umferð
býður upp á hættu á slysum í umferðinni ef ekki er höfð aðgát
og það haft alvarlega í huga að eftir einn ei aki neinn. En
kannski er það óþarfi að hafa áhyggjur af umferðarþunga. Ríkisstjórn
in sem ætlaði að hjálpa heimilunum hefur hækkað bensín svo mikið
að flestir Kópavogsbúar sem og aðrir landsmenn hugsa sér tvisvar
um áður en farið er í langferðir, það þarf nefnilega að eiga fyrir bens
ínsopanum. Umferðin um síðustu helgi var minni en búist var við svo
líklega eru margir farnir að spara við sig í ferðalögum nú þegar og lík
legt má telja að aðsókn á útihátíðir um verslunarmannahelgina verði
ekki nema svipur hjá sjón á þessu ári. Vægi þeirra mátti líka minnka,
sérstaklega drykkjuhátíðum sem íþróttafélög hafa staðið fyrir.
					

Geir A. Guðsteinsson

Nýr bæjarstjóri með
706 þúsund króna
mánaðarlaun

Á fundi bæja rs tjórna r Kópa
vogs 30. júní sl. voru Ármann Kr.
Ólafsson og Ásthildur Helgadótt
ir kjöri n í bæja rr áð Kópav ogs
stað Gunns teins Sigu rðss ona r
og Gunnars Inga Birgissonar eftir
að Gunnsteinn Sigurðsson hafði
verið kjörinn bæjarstjóri með 6
atkvæðum en fimm atkvæðaseðl
ar voru auðir. Í stjórn Strætó var
Sigurrós Þorgrímsdóttir kjörin í
stað Gunns teins Sigu rðss ona r.
Á fundi bæjarstjórnar 16. júní sl.
var Ármann Kr. Ólafsson kjörinn
forseti bæjarstjórnar, Ásthildur
Helgadóttir 1. varaforseti og Sig
urrós Þorgrímsdóttir 2. varafor
seti.
Lagður var fram starfssamning
ur bæjarstjóra en þar segir m.a.:
Föst laun fyrir dagvinnu skulu
vera 706.730 krónur og taka breyt
ingum skv. þingfararkaupi. Föst
yfirvinna 30 tímar á mánuði greið
ast með 1,0385% af föstum mán
aðarlaunum en tekur lækkun skv.
ákvörðun kjararáðs frá 23. febr
úar 2009. Þóknun fyrir notkun á
eigin bifreið greiðast 15.000 km á
ári og bæjarsjóður greiðir hluta af
kostnaði heimasíma og iðgjöld af
líftryggingu. Samningurinn gildir
til loka yfirstandandi kjörtímabils
þann 13. júní 2010. Starfssamningi
var vísað til afgreiðslu bæjarráðs.

Kópavogsskóli og
Gjábakki hlutu hvatn
ingarverðlaun

Hvatningarverðlaun Heimilis og
skóla í ár hlaut samstarfsverkefni
Kópavogsskóla og Gjábakka sem
miðar að því „að brúa bilið á milli
kynslóða.” Um samstarf grunn
skólabarna í Kópavogsskóla og
eldri borgara í Kópavogi segir í
samantekt dómnefndarinnar að
það hafi byrjað árið 2002 og auk
ist með hverju árinu. Umsjónarað
ilar verkefnsins hafi verið Ragna
Sigurðardóttir, Sigrún Ólöf Ingólfs
dóttir og Markús Már Sigurðsson,
starfsfólk Kópavogsskóla, og Sig
urbjörg Björgvinsdóttir, yfirmaður
félagsstarfs aldraðra í Gjábakka.
Greint er frá því að skapast hafi
ýmsar hefðir í þessu samstarfi
barna og eldri borgara. Nemend
ur syngi til dæmis reglulega fyrir
eldri borgara, eldri borgurum sé
boðið á bekkjarskemmtanir með
foreldrum og þeir komi gjarnan í
kennslustundir, bæði til að fylgj
ast með og fræða nemendur um
fyrri tíma. Þá hafi hóparnir farið
saman í vettvangsferð á Alþingi,
stundað leikfimi saman og staðið
sameiginlega að útgáfu ljóðabók
ar. Það er mat dómnefndar að hér
hafi tekist einstaklega vel til við
að brúa bilið milli kynslóða.

Frábær þjóðhátíðar
skemmtun

Mannfjöldinn, sem kom saman
á Rútstúni til að taka þátt í fjöl
skylduskemmtuninni og fylgjast
með þjóðhátíðardagskránni, var
ekki minni en metárið í fyrra þeg
ar þjóðhátíðargestir voru um 16
þúsund. Bæjarstjórinn lagði út
af kreppunni í þjóðhátíðarávarpi
sínu. Gunnar I. Birgisson sagði
að frelsishugsjón sjálfstæðishetj
unnar Jóns Sigurðssonar væri í
fullu gildi því að þjóðin vildi ekki
vera háð erl endu valdi. Mörg
spjót stæðu á íslensku þjóðinni
um þessar mundir og hún ætti í

vök að verjast. Íslendingar hefðu
hagnýtt sér með ýmsum hætti að
hraðar tækniframfarir hefðu rof
ið einangrun landsins. „En þess
eru líka mörg dæmi, því miður,
að áhrifa- og umsvifamiklir menn
í okkar samfélagi hafi misnotað
þessa stöðu landsins. Mér nægir
að nefna eitt dæmi: Öll virðumst
við þurfa að bera ábyrgð á Icesa
vereikningunum. Íslenska þjóðin
þarfnast nýs Jóns Sigurðssonar,
að minnsta kosti þarf hún að ná
vopnum sínum, þjappa sér sam
an um hugsjónir hans og stefnu
og halda aftur uppi merki hans,
því við viljum ekki vera ofurseld
erlendum stjórnvöldum og stofn
unum þeirra.“

Fjögurra hæða
atvinnuhúsnæði
rís að Dalvegi 24

Bæja rs tjórn hefu r samþ ykkt
breytt deiliskipulag að Dalvegi 24
og að heimilað verði að fjarlægja
núverandi byggingu og reisa fjög
urra hæða atvinnuhúsnæði með
tveggja hæða bílageymslu. Gert
er ráð fyrir 1 bílastæði á hverja 35
m? húsnæðis. Tillagan gerir ráð
fyrir 9.800 m? byggingu með bíla
geymslu fyrir um 282 bíla í kjall
ara og 115 stæðum á lóð. Áætluð
nýting á lóð er 1.4 án bílageymslu.
Deiliskipul agst ill aga n byggi r á
Aðalskipulagi Kópavogs 2000 –
2012, staðfest 23. apríl 2002 með
síðari breytingum og breytingu
dags. í nóvember 2008 fyrir Dal
veg 24, staðfest af umhverfisráð
herra 8. maí 2009 og birt í B-deild
Stjórnartíðinda 26. maí 2009. Til
máls tók Jón Júlíusson og lagði
fram eftirfarandi bókun í nafni
bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar:
„Æskilegra hefði verið að vinna
skipulag svæðisins við Dalveg í
heild.”

Samningar við Krón
una verði upplýstir

Á fundi bæjarráðs Kópavogs
25. júní sl. var Ómar Stefánsson
Framsóknarflokki kjörinn formað
ur ráðsins. Hann lagði til að fund
artímar bæjarráðs í júlí og ágúst
verði 9. og 23. júlí og 6. og 20.
ágúst og fundir bæjarstjórnar í
verði 28. júlí og í ágúst þann 25. í
ágústmánuði. Bæjarráð fól bæjar
ritara að fylgja eftir innkauparegl
um Kópavogsbæjar og jafnframt
að vinna umsögn um opinber inn
kaup. Guðríður Arnardóttir Sam
fylkingingu óskaði eftir upplýsing
um um samning Kópavogsbæjar
við Krónuna um innkaup. Óskaði
hún eftir því að fjármála- og hag
sýslustjóri mætti til næsta fundar
vegna málsins.

Írsk menningarhátíð
2009

Hafsteinn Karlsson Samfylkingu
óskaði eftir því á fundi bæjarráðs
25. júní sl. að upplýsingum um
undirbúning vegna írskra menn
ingardaga, hvaða samningar hafa
veri ð gerði r við listam enn og
hvaða fjárhæðum er gert ráð fyrir
að varið sé í verkefnið samkvæmt
fjárhagsáætlun. Óskaði hann eftir
því að sviðsstjóri tómstunda- og
menningarsviðs mætti til næsta
fundar vegna málsins.

Óhagstæður
nemendafjöldi

Skólanefnd ræddi nýlega mál

efni Salaskóla og á fundinum var
lögð fram greinargerð Fræðslu
sviðs Kópavogs vegna fjármála
Salaskóla. Eftirfarandi var bókað:
Skólanefnd hefur fengið skýringar
á stöðu Salaskóla frá skólastjóra,
ásamt því að fá álit fyrrverandi
fjárm álas tjóra og fyrrv era ndi
fræðslustjóra. Skólastjóri telur að
óhagstæður nemendafjöldi skól
ans skýri að hluta til erfiða fjár
hagsstöðu skólans. Skólanefnd
felur fræðslustjóra og skólastjóra
Salaskóla að finna lausn á málum
skólans sem er viðunandi fyrir
báða aðila.

Tilboði Frjálsrar
miðlunar tekið

Á fundi umhverfisráðs, dags.
4. maí 2009, var ákveðið að leita
tilboða í hönnun og gerð viður
kenningaskjala og fróðleiksskilta
ráðsins fyrir árið 2009. Haft var
samband við sex auglýsingastof
ur en tilboð bárust frá fimm aug
lýsingastofum. Eftirfarandi gild
tilboð í viðurkenningaskjöl eru
frá: 1. Fíton 1 - 391.460 kr. 2. Fíton
2 - 269.450 kr. 3. Frjálsri miðlun
- 211.650 kr. 4. Næst - 319.965 kr.
Umhverfisráð lagði til við bæjar
ráð að tekið yrði tilboði lægst
bjóðanda, og var það samþykkt.
Ólafur Þór Gunnarsson, Vinstri
grænum, lagði fram bókun þar
sem hann taldi ekki rétt að að
samþykkja tillögu umhverfisráðs.
Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri,
vék sæti undir þessum lið.

Starfsmenn í
námsleyfi

Starfsmannastjóri Kópavogs
bæjar lagði nýlega fram í bæjar
ráði ósk Svanhildar Þengilsdótt
ur um þriggja mána ða launa ð
námsleyfi til að ljúka BSc námi
í viðskiptafræði ásamt umsögn
og tillögu að afgreiðslu. Bæjar
ráð samþykkti að veita Svanhildi
Þengilsdóttur launað námsleyfi í
3 mánuði til framhaldsnáms við
Háskóla Íslands og bindur leyfið
því skilyrði, að hún vinni áfram
hjá Kópavogsbæ að námi loknu.
Ennfremur var lögð fram umsókn
Vigdísar Guðmundsdóttur um 6
mánaða launað námsleyfi vegna
masternáms í stjórnun mennta
stofnanna, ásamt umsögn og til
lögu að afgreiðslu. Bæjarráð sam
þykkti að veita Vigdísi Guðmunds
dóttur 6 mánaða launað náms
leyfi til mastersnáms í stjórnun
menntastofnana við HÍ. Skilyrði
fyrir leyfinu er að Vigdís komi til
starfa hjá leikskólum Kópavogs
bæjar að leyfi loknu.

Næstu Kópavogsdag
ar helgaðir Sigfúsi
Halldórssyni

Lista- og menningarráð Kópa
vogs er sammála því að Kópa
vogsdagar gengu vel og almenn
ánægja hafi verið með dagana.
Heimasíða Kópavogsdaga nýttist
vel við uppsetningu og val á dag
skrárliðum og verður þróuð áfram
en ákveðið að gefa út dagskrána
einnig á prentuðu formi á næsta
ári. Lista- og menningarráð þakk
ar öllum sem þátt tóku í Kópa
vogsdögum fyrir þeirra framlag
til þessara skemmtilegu menning
ardaga í bænum. Kópavogsdagar
2010 verða haldnir 9.-15. maí og
helgaðir listamanninum Sigfúsi
Halldórssyni.
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LEIKNUM LÝKUR
ÞANN 2. ÁGÚST
Sjá vinningshafa á www.byko.is 5. ágúst

BYKO KORTIÐ

LUKKU
LEIKUR
FYRIR HANDHAFA BYKO KORTSINS
Þeir sem koma og versla í BYKO geta tekið þátt í Lukkuleik BYKO kortsins.
Allir sem hafa BYKO kortið eiga möguleika á glæsilegum vinningum.
Ef þú ert ekki með BYKO kortið þá getur þú sótt það í næstu
BYKO verslun þér að kostnaðarlausu um leið og þú tekur þátt í leiknum.
BYKO kortið veitir þér 10% staðgreiðsluafslátt*
auk fjölda sértilboða sem eru aðeins fyrir korthafa.
* Gildir ekki með TB og SV merktum vörum.

ÞAÐ KOSTAR EKKERT AÐ FÁ BYKO KORTIÐ

1. VINNINGUR

0107898
Jón Jónsson

250.000 kr.
Gildir út:

INNEIGN Í BYKO
2. VINNINGUR

42” sjónvarp frá ELKO
að verðmæti 189.995 kr.

Upplausn 1024x768 / Birtustig 1500 cd/m2 / Skerpa 20.000:1 (Dynamic) /
Viðbragðstími 1ms / Sjónarhorn 178° / HD Ready. LG 42PG3000 er 42’’ plasma tæki
með innbyggðum 2x10w hátölurum og stafrænum sjónvarpsmóttakara. 100 Hz,
DVBT, Dual XD Engine, 3 HDMI og 20.000:1 skerpu.

0107898
Jón Jónsson
Gildir út:

3.-4. VINNINGUR
ZO ON útivistarfatnaður
frá Intersport
að verðmæti 75.000 kr.

0107898
Jón Jónsson
Gildir út:

5.-10. VINNINGUR
Matarkarfa frá Krónunni
að verðmæti 25.000 kr.
0107898
Jón Jónsson
Gildir út:
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,,Mitt fyrsta verk var að kanna
hvort fjárhagsáætlunin stæðist”
Á bæjarstjórnarfundi 30. júní
sl. var Gunnsteinn Sigurðsson
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
kjörinn bæjarstjóri og er ráðning
hans til 13. júní 2010. Þá lá fyrir
að Sjálfstæðisflokkurinn hafði
uppf yllt skily rði frams ókna r 
manna fyrir áframhaldandi sam
starfi flokkanna í bæjarstjórn en
hart hafði verið tekist um það í
Framsóknarflokknum í Kópavogi
hvort halda ætti áfram meiri
hlutasamstarfi við Sjálfstæðis
flokk eftir að Gunnar I. Birgisson
hafði vikið úr stóli bæjarstjóra.
Sveitastjórnarkosningar verða
næsta vor, líklega laugardaginn
29. maí 2010.
Gunnsteinn hlaut 6 atkvæði en
fimm atkvæðaseðlar voru auð
ir. Þegar það lá fyrir sagði Gunn
steinn: ,,Ég vil þakka það traust
sem mér hefur verið sýn en það
er engin launung að ég er að taka
við á erfiðum tímum en það hef
ur dálítið mikið gengið á hér í
bæjarpólitíkinni í Kópavogi. Ég
mun leggja mig fram um að sinna
þessu starfi af kostgæfni og vænti
þess að eiga farsælt samstarf við
bæjarfulltrúa alla.”
Guðríður Arnardóttir, leiðtogi
Samfylkingarinnar í bæjarstjórn
sagði m.a.: ,,Mín ósk og okka r
allra er sú að það færist nú ró
yfir starf bæjarstjórnar svo hægt
sé að vinna að þeim málum sem
hefur beðið afgreiðslu undanfarn
ar vikur en það eru ýmiss brýn
verkefni sem þarf að leysa. Við
erum tilbúin til að koma að end
urskoðun fjárhagsáætlunar sem
hefur beðið allt of lengi. Ég vil
óska nýkjörnum bæjarstjóra vel
farnaðar í sínu starfi og vona að
hann verði bæjarstjóri okkar allra
án nokkurra undantekninga.”

- Í vor var ákveðið að taka við
fólki í vinnu í samstarfi við Vinnu
málasambandið. Hefur það gengið
eftir og hversu margt fólk er þetta?
,,Það er komið af stað og ég
hef sannreynt það með samskipt
um mínum við starfsfólk Kópa
vogsbæjar þessa daga sem ég hef
verið hér. Við erum ekki að segja
upp fólki heldur fremur að skapa
atvinnutækifæri fyrir sem flesta
sem eru án atvinnu.”

Fyrsti starfsdagur byrjaði
með sviðsstjórum

Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri.

flutti árið 1958 í Kópavog og gekk
í Kópav ogss kóla og síða n Víg
hólaskóla og þaðan í Kennarahá
skólann og hefur búið í Kópavogi
lengstum síðan. Gunnsteinn hóf
kennsluferil sinn við Digranes
skóla 1974 og kenndi þar sam
fellt í 20 ár. Eftir framhaldsnám í
Kaupmannahöfn var hann ráðinn
aðstoðarskólastjóri Smáraskóla
en árið 1997 var hann svo ráðinn
skólastjóri Lindaskóla og hefur
gengt því starfi síðan. Fyrsta vet
urinn voru nemendur í Lindaskóla
aðeins 58 en nú er þetta fjölmenn
asti skólinn í Kópavogi.
Gunnsteinn var spurður hvort
hann hefði snemma fari ð að
skipta sér af bæja rpólt íki nni í
Kópavogi.
,,Ég fór að blanda mér í pólítík
ina 1994 en hafði ekki komi ð
nál ægt afs kiptu m eða starfi í

stjórnmálum fram að þeim tíma
en hafði þó setið í skólanefnd fyr
ir kennara, en alltaf haft mikinn
áhuga. Þá gekk ég í Sjálfstæðis
flokkinn og tók þátt í prófkjöri
aðeins nokkrum dögum seinna.
Árangurinn var ásættanlegur þó
ég lenti ekki í neinum af efstu sæt
unum. Ég var varabæjarfulltrúi
1998 – 2002 en er svo kjörinn bæj
arfulltrúi 2002 og hef setið þar
síðan. Í tengslum við starf mitt
sem skólastjóri hef ég auðvitað
komið mjög mikið að skólamálum.
Oft eru skiptar skoðanir um ýmis
legt í bæjarmálum, en lengst af
hefur verið víðtæk sátt um stefn
Frá Eyjum 8 ára gamall
una í skólamálunum, menn hafa
borið gæfu til að standa saman
Gunns teinn Sigu rðss on er
um þann málaflokk,” segir Gunn
fæddur árið 1950 í Vestmanna
steinn. “Það má minna st á að
eyjum. Foreldrar hans eru hjónin
Kópavogur varð einmitt til á sín
Sigurður Gunnsteinsson og Mar
um tíma vegna þess að menn tóku
grét Anna Jónsdóttir. Gunnsteinn
höndu m sama n
og vildu gera vel í
skólamálum þegar
VANDAÐAR ÍSLENSKAR
Kópavogsskóli var
stofnaður.”
INNRÉTTINGAR

Eldhús- og baðinnréttingar,
fataskápar og fleira
ÍSLENSK HÖNNUN OG FRAMLEIÐSLA Í 74 ÁR

unarheimili í samstarfi við Hrafn
istu, en áætlað er að taka það í
notkun í febrúarmánuði á næsta
ári. Við erum með samning við
Knattspyrnuakademíuna og það
er á þeirra ábyrgð sú framkvæmd
sem nú stendur yfir við íþrótta
húsið Kórinn í Kórahverfi en gert
er ráð fyrir að það hús verði tek
ið í notkun í haust. Síðan erum
við auðvitað í ýmsum viðhalds
verkefnum sem nauðsynleg eru,
s.s. viðhald gatna og gangstétta
en auðvitað erum við í aðhalds
aðgerðum í bæjarkerfinu eins og
alls staðar annars staðar og við
munum leggja okkur fram eins
og nokkurs er kostur að spara í
rekstrinum, og það á öllum svið
um.”

Teiknum og gerum föst verðtilboð í allar
innréttingar útfærðar eftir þörfum hvers og eins.

Smiðjuvegi 9
200 Kópavogi
Sími: 535-4300
Fax: 535-4301
Netfang: axis@axis.is

www.axis.is

- Hvenær varð
þér það ljóst að þú
gæti r hugsa nl ega
orðið næsti bæjar
stjóri í Kópavogi?
,,Það er mjög
stutt síð a n ég
gerði mér ljóst að
ég mundi hugsan
lega fara í þetta
embætti. Það hef
ur mikið gengið á
í stjórnm álu nu m
í Kópav ogi und
anfarnar vikur og
það var nokku ð
óvænt að Gunnar
Birgi ss on skyldi
taka þá ákvörðun
að víkja, en ég
virði hans ákvörð
un. En fljótl ega
kom upp nafni ð
mitt þar sem ég
er í 2. sæti á lista
Sjálfstæðisflokks
ins og það þótti
því eðlil ega st að
ég tæki við. Mér
finnst hins vegar
að öll umf jöllu n
um máli ð hefu r
verið blásið mikið
upp af minnihluta
flokkunum og þátt
ur fjölmiðla er ein
nig stór. Andinn er
hins vegar þannig
í þjóðfélaginu að

það er erfitt að bera hönd fyrir
höfuð sér, það er sótt grimmt og
harka í öllum málum og hlutirnir
eiga að gerast hratt. Þetta hefði
ekki gerst fyrir tveimur til þremur
árum meðan enn var svokallað
góðæri í þessu landi.
Ég mun fara í ársleyfi frá störf
um sem skólastjóri Lindaskóla og
aðstoðarskólastjórinn, Sigfríður
Sigurðardóttir, mun leysa mig af
þennan tíma. Ég geri ráð fyrir að
taka aftur við mínu fyrra starfi
þegar mínum starfstíma lýkur hér
13. júní á næsta ári. Ég vil nú snúa
mér að þeim verkefnum sem bíða
mín og er á þessari stundu ekkert
að hugsa um það hvort ég sækist
eftir því að vera í framboði aftur
næsta vor eða að taka þátt í próf
kjöri til að raða niður á framboðs
listann, verði það ákveðið.”

Engar stórframkvæmdir
- Fjárhagsleg staða Kópavogs
bæjar er nokkuð slæm, en þó betri
en nokkurra annara sveitarfélaga.
Hver er hún raunverulega í dag?
,,Það sem hefur gerst í efnahags
málum þjóðarinnar hefur auðvit
að haft mikil áhrif hér í Kópavogi
eins og alls staðar annars stað
ar. En við vorum með gríðarlega
góða stöðu fyrir og skuldum ekki
mikið meira en við gerðum áður
og getum tekið á breyttu ástandi.
Við höfum þurft að taka til baka
mikið af lóðum sem búið var að
úthluta á nýjum byggingasvæðum
og borga þær út en rekstrareining
in er góð og við höfum byggt upp
allt okkar stoðkerfi og grunnskóla
og það kemur okkur til góða nú.
Við veltum því fyrir okkur í haust
við gerð fjárhagsáætlunar hvern
ig tekjuáætlunin mundi standast
og mér sýnist að það líti vel út og
ætli að ganga að mestu eftir, en
það var eitt af mínum fyrstu verk
um sem bæjarstjóri að skoða það.
Ég vona því sannarlega að næstu
mánuðir verði á svipuðu róli.
Það verður ekki ráðist í neinar
stórframkvæmdir á næstu mán
uðum, við erum meira að halda
sjó en höldum áfram með ákveðn
ar framkvæmdir sem var byrjað á.
Það má nota líkindamál úr íþrótt
unum og segja að nú séum við að
spila vörn. Stærsta einstaka verk
efnið sem við munum ljúka við
er íþróttahúsið í Fossvogsdal á
HK-svæðinu en ég reikna með að
húsið verði tekið í notkun um ára
mótin. Svo erum við í töluverðum
framkvæmdum upp í Boðaþingi
þar sem verið er að byggja hjúkr

- Hvað var þetta fyrsta sem nýr
bæjarstjóri gerði þegar hann hafði
tekið við 1. júlí sl.?
,,Ég byrjaði að funda með sviðs
stjórum sem ég þekkti flesta fyrir.
Það er hins vegar ekki gert ráð
fyrir að ég sé kjörinn fulltrúi í bæj
arráði Kópavogs en ég hef verið
þeirrar skoðunar að það sé ekki
endilega nauðsynlegt að bæjar
stjóri sé kjörinn bæjarráðsmaður.
Ég mun hins vegar sitja þá fundi
sem framkvæmdastjóri sveitarfé
lagsins og er að vinna ýmis verk
efni fyrir þá bæjarfulltrúa sem
þar eiga sæti og lagði því ekkert
upp úr því sjálfur að ég hefði þar
atkvæðisrétt. Þetta fyrirkomulag
er víða, t.d. í Reykjavík og Hafn
arfirði og jafnvel í fleiri sveitarfé
lögum.”
- Þú hefu r vænta nl ega veri ð
búinn að skipuleggja sumarfrí sem
skólastjóri en nú hefur þeirri áætl
un væntanlega verið rústað. Ferðu
í eitthvað sumarfrí?
,,Það verður minna um það en
ég áformaði. Ég tek nokkra daga
á næstunni og fer norður að Hól
um í Hjaltadal og tek þar nokkra
göngudaga með eiginkonunni en
ég fer í göngur á hverju ári. Svo
ætla ég að taka mér vikufrí og
fara í hjólaferð með eiginkonunni
í Danmörku og fara um Fjón. Það
verður spennandi en ég hef verið
á Fjóni í sumarvinnu sem ungur
maður og þetta er gamall draum
ur sem ég ætla að láta rætast.”
Bæjarstjóri segist vona að nú
skapi st friðu r um störf bæja r
stjórnar og allir bæjarfulltrúar,
bæjarstarfsmenn og bæjarbúar
leggist á eina sveif hvað það varð
ar. Það hafi verið gott að búa í
Kópavogi og þannig verði það
skilyrðislaust í náinni framtíð.

Félagsmál og fjölskylda
Gunns teinn er miki ll fél ags
málamaður og hefur oft valist til
ábyrgða r- og stjórnu na rs tarfa.
Hann er mikill íþróttaáhugamað
ur og lék knattspyrnu með Breiða
bliki á yngri árum. Gunnstein má
oft sjá á handb oltal eikjum hjá
HK á veturna og á knattspyrnu
leikjum hjá Breiðabliki á sumrin.
Hann hefur starfað mikið innan
skátahreyfingarinnar. Gunnsteinn
var einn af stofnfélögum Hjálpar
sveitar Skáta í Kópavogi og hefur
setið í stjórn sveitarinnar í 10 ár,
þar af formaður í 7 ár. Eiginkona
Gunnsteins er Dýrleif Egilsdóttir
kennari og námsráðgjafi við Kópa
vogsskóla. Börn þeirra eru Ester
sjúkraþjálfari gift Má Þórarinssyni
og eiga þau þrjú börn, Árni flug
virki, Hallfríður tannlæknir og Sig
ríður Alma sem er heima en hún
var að ljúka námi í verkfræði. Þau
búa öll í Kópavogi.
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matjurtargarð heimilisins
Eldhúsgarðurinn:

Nú er það að komast í tísku
að eiga eldh úsg arð, eða mat
jurtargarð, og hann þarf ekki
að vera stór. En hvað gera þeir
sem vilja endilega fá sér krydd
garð, kannski með ögn af salati
og nokkrum gulrótum, en hafa
aldrei difið fingri í blauta mold?
Hvað gera þeir sem varla hafa
komi ð nær garði en að berja
grænmetið í kæliborði stórmark
aða ri ns augu m og hafa ekki
hugm ynd um hvað það teku r
radísur langan tíma að spíra eða
hvaða grænmeti er fjölært eða
einært eða hvort hvítkál þarf
meira vaxtarrými en spínat.
Ekki höfum við efni á að ráða
garðyrkjumann eins og Elísabet
Englandsdrottning sem er nýbúin
að koma sér upp lífrænum eld
húsgarði við höllina af alkunnri
breskri ræktunarsnilld. Tugþús
undi r Bandar íkjam anna höfðu
áður skorað á Obama og frú að
gera eldhúsgarð á Hvítahúsflöt
inni og það gerðu þau í vor.
Það er löngum vitað að líf og
sjálfstæði þjóðar getur oltið á því

Krakkar og leikskólakennarar á leikskólanum Rjúpnahæð í Kópavogi
rækta sinn garð á skólalóðinni. Krakkarnir eru þegar farnir að bíða
spennt haustsins þegar uppskeruhátíðin verður.

hvort hún hefur möguleika á að
brauðfæða sig sjálf. Við verðum
kannski seint fullfær um að rækta
nægilega mikið af eigin korni en
við getum ræktað allt það græn

meti sem við borðum, teygt vaxt
artímann og glaðst við einföld
ustu tegundir ávaxta eins og jarð
arber. Eldhúsgarðurinn er skref í
þá átt að sanna þetta.

Glæsilegur tónlistaflutningur í veðurblíðunni.           Mynd: Aðalþing/E.Ól.

Leikskólinn Aðalþing í Kópa
vogi efndi til suma rh át íða r
þriðjudaginn 30. júní sl. fyrir
börnin í skólanum og foreldra
þeirra.
Var þetta fyrsta hátíðin af þessu
tagi sem skólinn efnir til enda til
tölulega nýtekinn til starfa. Boð

ið var upp á ýmiskonar leiki og
skemmtun fyrir börn og fullorðna,
þar á meðal tónlistarflutning og
leiksýningu. Þátttaka í sumarhá
tíðinni fór fram úr björtustu von
um enda veður með besta móti
og skemmtu allir sér vel.

Siglingaklúbburinn Ýmir
fær stórglæsilega aðstöðu
Vígsla nýrrar aðstöðu Siglinga
félagsins Ýmis við Fossvoginn
verður síðar í þessum mánuði,
en þá mun bæjarstjóri afhenda
siglingaklúbbnum klúbbaðstöð
una til afnota en byggingin er
samstarfsverki Ýmis og Kópa
vogsb æja r. Þann 25. júlí nk.
heldur Ýmir svokallað Sumar 
mót kjölbáta (stóru skúturnar),
sem er keppnismót á kænum fyr
ir börn og unglinga. Ræst verður
frá Reykjavík kl. 10.00 um morg
uninn og siglt að aðstöðu Ýmis
þar sem keppni lýkur.
Veri ð er að framl eiða fyrsta
áfanga af bryggju m í höfni na
framan við félagshúsið. Um er að
ræða 20 metra langa einingu sem
mun rúma um 12 báta. Vinna við
hönnun á landgangi er farin í gang
og er gert ráð fyrir að bryggj
an verði sett út um miðjan júlí.
Þetta verður fyrsta eining af fjór
um sem settar verða út á næstu
árum og ætti höfnin því að rúma
milli fjörutíu og fimmtíu báta þeg

Klúbbhús Ýmis neðan Kársnesbrautar.

ar hún er fullgerð.
Ekki eru til nákvæmar dýptar
tölur fyrir höfnina og þarf því að
lóða höfnina sem fyrst og merkja

inn á teikningu þanig að dýptar
tölur séu til þegar bryggjurnar
verða settar út. Þetta er tilvalið
verkefni fyrir félagsmenn.

Sumargla!ningur hjá Heilsu og fegur!

Elva Björk Jónatansdóttir

Sérfræðingur

í útfararskreytingum
Í júlí og ágúst

Kransar | Krossar | Kistuskreytingar

20 % afsláttur af fótsnyrtingu
20 % afsláttur af öllum vaxme!fer!um
20 % afsláttur af naglaásettningu

Hlökkum til "ess a! sjá "ig
Tíma pantanir í síma 568 8850

Hjá Heilsu og fegur! starfa fótaa!ger!afræ!ingar, snyrtifræ!ingar, naglasérfræ!ingar og
nuddari
Heilsa og fegur! Smáratorgi 3. Turninum 2. hæ!.

Veiti eldri borgurum 15% afslátt
af afskornum blómum og skreytingum
Hagkaup Smáralind
Sími 578-5075 | www.bjarkarblom.is
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AF HÁLSINUM

Þeir Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs Kópavogs og Ármann Kr.
Ólafsson forseti bæjarstjórnar sýndu hæfni sína á gröfum, að vísu í
smærra lagi, á Holtsvelli á afmælisdaginn.

Föstud agi nn 26. júní sl. var
haldi ð upp á 50 ára afm æli
Holtsvallar í Kópavogi og um leið
svokallaðan Stelludag sem hald
inn er árlega á Holtsvelli. Fyrsti
gæsluvöllurinn í Kópavogi var
tekinn í notkun árið 1959 í vest
urbæ Kópavogs. Völlurinn var í
fyrstu nefndur Hlégerðisvöllur
en árið 1972 var hann nefndur
Holtsvöllur. Þennan völl þekkja
margir Kópavogsbúar og hefur
hann verið kallaður „Stelluróló“,
en þar starfaði til margra ára
mikil barnakona, Guðbjörg Arn
órsdóttir, sem í daglegu tali var
kölluð Stella og henni til heiðurs
var stofnað til árlegra Stelludaga.
Leikvöllurinn við Hlégerði var í
fyrstu opinn völlur. Ný nefnd um
leikv alla- og dagv ista rm ál kom
með tillögu um að breyta honum
í gæsluvöll og var hann opnað
ur árið 1959. Smám saman voru
síðan settir upp gæsluvellir í öll
um hverfum Kópavogs. Á árunum
1960 til 1963 voru teknir í notk
un gæsluvellir við Hlíðarhvamm,
Bjarnhólastíg og Hábraut. Starfs
leikvöllur var síðar opnaður sum
arið 1965 við Snæland en sá völlur
varð síðar gæsluvöllur. Einnig var
árið 1972 opnaður gæsluvöllur við
Fögrubrekku.
Árið 1966 voru komur barna á
gæsluvellina fjóra í bænum alls
39.498 sem jafngildir að um það
bil 150 börn hafi verið á völlunum
á hverjum degi. Árið 1968 voru
komur 46.974 og árið 1969 voru
þær 41.757.

Fyrsta dagheimilið
Fyrsta dagheimilið í Kópavogi
var opnað árið 1964 við Hábraut
og er í dag rekið sem leikskólinn
Kópasteinn. Árið 1970 var leik
skólinn Kópahvoll við Bjarnhól

Á Stelluróló fyrir margt löngu síðan.

Urður Egilsdóttir starfaði á Holts
velli um 4ra ára skeið upp úr 1960.
Hún var að sjálfs ögðu mætt á
hátíðina og var heiðruð með blóm
um. Hún bjó þá á Karsnesbraut 139
en býr í dag í Vogatungu 25.
stíg opnaður. Brátt myndaðist
biðlisti og var þörfin orðin mikil
fyrir dagvistarrými í bænum. Bæj
arráð Kópavogs tók ákvörðun árið
1972 um að hraða uppbyggingu
leikskólanna. Í dag er starfandi 21
leikskóli í Kópavogi.
Löng hefð er fyrir gæsluvöllum
í Kópavogi og hafa þeir um árabil
verið aðalsamkomustaður barna
og foreldra með ung börn og þar
hafa mörg börn stigið sín fyrstu
skref út í lífið. Með breyttum þjóð
félagsháttum og aukinni vinnu og
námi beggja foreldra utan heimis
og hraðri uppbyggingu leikskóla
hefur komum á gæsluvelli fækkað.
Í dag eru stafræktir fjórir gæslu
vellir í Kópavogi, tveir af þeim hafa
verið opnir allt árið, þ.e. Holtsvöll
ur við Borgarholtsbraut og Lækja
völlur við Dalsmára. Tveir vellir
eru opnir á sumrin, Hjallavöllur
við Efstahjalla og Hvammsvöllur
við Hvammsveg. Komum á gæslu
velli na hefu r fækka ð í takt við
þjóðfélagsþróunina. Á árinu 1991
var aðsókn mikil á gæsluvellina
eða 53 þúsund komur, en til sam
anburðar voru komur í fyrra tæp
ar níu þúsund talsins.

Hver? Hvar? Hvenær?

Í síðasta blaði birtum við mynd af fólki sem virð
ist vera statt á leikvelli við einhverja viðhaldsvinnu.
Hvar er myndin tekin, hverjir eru á henni og af
hvaða tilefni er myndin tekin? Vegna sumarleyfa
geymum við okkur að birta frekari skýringar á því
hvaða fólk þetta er en við þiggjum enn upplýsingar
um hvaða fólk þetta er og eins hvaða fólk er á þess
ari mynd sem nú birt en svo virðist sem einhver
grillveisla sé í uppsiglingu. Eflaust þekkja margir
þetta fólk en allar upplýsingar eru vel þegnar. Vin
samlega komið þeim upplýsingum sem þið búið yfir
til Hrafns Sveinbjarnarsonar, héraðsskjalavarðar á
Héraðsskjalasafni Kópavogs að Hamraborg 1, eða í
síma 544-4710.
Einnig má senda upplýsingar á netfangið hrafns@
kopavogur.is

Rannsóknir á lífríki í Fossvogs á
vegum Náttúrufræðistofu Kópavogs
Í maí 2008 hófst rannsókn á
vegum Náttúrufræðistofunnar á
lífríki í Fossvogi og stendur rann
sóknin í sambandi við breytinga
tillögu bæjarskipulags Kópavogs
á svæðisskipulagi höfuðborgar
svæðisins vegna áforma um upp
byggingu íbúða- og athafnasvæð
is á Kársn esi. Í ranns ókni nni
hefur verið fylgst reglulega með
fuglalífi í voginum og tegundir
taldar í sex talningareitum eftir
voginum endilöngum og með
fram ströndinni.
Fuglatalningarnar fara fram á
tveggja til fjögurra vikna fresti og
þeim verður haldið áfram a.m.k.
fram á næsta ár. Í vor sem leið
voru sýni einnig tekin af hrygg
leysi ngju m á botni og sjónu m
beint að dýrum í grýttu fjörubú
svæði og á setbotni dýpra úti í
voginum. Tekin voru sýni á 10
stöðu m víðs vega r um vogi nn
og einnig utan við uppfyllingu á
Kársnesi. ,,Markmiðið með botn
dýrarannsókninni er annars veg
ar að afla upplýsinga um núver
andi ástand svæðisins, en ekki

8AA8@@"FÜ4"A@&)$,&

Stelluróló
í hálfa öld

Kársnesið og Fossvogurinn.

hefur áður verið safnað sýnum
á svæði nu með jafn íta rl egu m
hætti. Hins vegar er verið að afla
gagna til að bera saman við eldri
rannsóknir og átta sig á hugsan
legum breytingum á lífríki svæð

isins. Verkefninu lýkur á næsta ári
en áfanganiðurstöður um fugla
voru kynntar á Kópavosgdögum
í vor sem leið,” segir dr. Hilmar J.
Malmquist, forstöðumaður Nátt
úrufræðistofu Kópavogs.
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Stjórnarmenn Lífeyrissjóðs Heildarskuldir
Kópavogsbúa tvö
Kópavogs furðu losnir
faldast á milli ára

Fjármálaeftirlitið og fjármála
ráðuneytið hafa skipað umsjón
armann með Lífeyrissjóði Kópa
vogsb æja r vegna ráðs tafa nna
stjórnar í ávöxtunarmálum sjóðs
ins. 19. júní sl. sendu stjórnar
menn, þeir Gunnar I. Birgisson
form aðu r, Sigr ún Guðm unds
dóttir varaformaður, Flosi Eiríks
son ritari, Jón Júlíu
 sson stjórn
armaður, og Ómar Stefánsson,
stjórnarmaður, frá sér sameig
inlega yfirlýsingu þar sem segir
m.a.:
„Kjörnir stjórnarmenn Lífeyr
issjóðs starfsmanna Kópavogs
bæjar (LSK) af hálfu bæjarstjórn
ar og starfsm anna, lýsa furðu
sinni á hörðum aðgerðum Fjár
málae fti rl itsi ns (FME) og fjár
málaráðuneytisins, sem skipað
hafa umsjónarmann með sjóðn
um, þrátt fyrir að stjórn hans og
framkvæmdastjóri hafi ítrekað og
að eigin frumkvæði upplýst full
trúa FME um fjárfestingar hans.
Í efnahagsumrótinu á umliðnum
vetri tók stjórn LSK yfirvegaða
og uppl ýsta ákvörðu n um, að
besta leiðin til að verja hagsmuni
sjóðfélaga væri að ávaxta laust
fé sjóðsins til skamms tíma hjá
Kópavogsbæ, þótt það væri ekki í
fullu samræmi við heimildir, enda
ber Kópavogsbær fulla ábyrgð á
öllum skuldbindingum sjóðsins
umfram eignir.
Í e n d u r s k o ð u n a r b r é f i
PricewaterhouseCoopers hf. með
ársreikningi LSK 2008 segir m.a.:
„Þótt ekki sé ástæða til að

Bæjarfulltrúarnir Flosi Eiríksson og Jón Júlíusson eru meðal stjórnar
manna í LSK.

draga í efa að með þessum ráð
stöfunum sínum hafi stjórnendur
sjóðsins talið sig vera að tryggja
sem best hag sjóðsins við óvenju
legar efnahagsaðstæður þá verð
ur ekki hjá því komist að við sem
endurskoðendur sjóðsins, gerum
stjórn sjóðsins og Fjármálaeftirlit
inu þegar í stað viðvart um þessi
atvik.“
Á fundi, sem LSK boðaði til með
fulltrúum FME 19. maí sl., var gert
samk omul ag um, að sjóðu ri nn
hefði frest til 31. júlí nk. til að gera
úrbætur í samræmi við fjárfest
ingarheimildir. Það samkomulag
hefur FME og fjármálaráðuneytið
ákveðið nú að virða ekki.
Hér er um að ræða verðtryggt
skuldabréf, útgefið af Kópavogs

bæ, sem var undi r lögb undnu
10% hámarki af heildareignum
LSK, þegar það var gefið út. Vegna
verðbólgu og áfallinna vaxta auk
eignar ýrnu na r LSK í tengslu m
við bankahrunið, fór uppreiknað
verð bréfsins yfir 10% hámarkið í
10,57% af heildareignum sjóðsins.
Vegna góðrar ávöxtunar sjóðsins
það sem af er árinu, er hlutfallið
nú þegar orðið lægra og innan
lögboðinna marka. Öðrum kröf
um FME um úrbætur hefur verið
sinnt. Við treystum því, að þegar
fjármálaráðuneytið og FME hafa
kynnt sér alla málavöxtu, liggi
fyrir að hagsmunir sjóðfélaga hafi
verið hafðir að leiðarljósi.“

Fullt rúa r Samf ylki nga ri nn
ar furða sig á fréttatilkynningu
frá Kópavogsbæ þar sem segir
að rekstur bæjarins sé traustur
þrátt fyrir áföll í efnahagslífinu.
Guðr íðu r Arna rd ótti r bæja r
fulltrúi Samfylkingarinnar bendir
á að daglegur rekstur bæjarins,
án launa og fjármagnsliða, hafi
farið rúmlega 800 milljónir króna
fram úr upphaflegri áætlun ársins
2008 og var rekstrarniðurstaða
bæjarins 12,4 milljörðum króna
lakari en árið 2007. Heildarskuld
ir á hvern íbúa hafi tvöfaldast á
milli ára.
,,Óvarlegar ákvarðanir vegna
lóðakaupa og eignarnáms skýra
þennan viðsnúning í rekstri bæj
arins. Ljóst er að rekstur bæjar
ins á komandi misserum verður
erfiður og glæfralegar fjárfesting
ar munu kosta bæjarsjóð veru
lega fjármuni á komandi árum.
Sérstaka athygli vekur taprekst
ur Vatnsv eitu Kópav ogs upp

Guðríður Arnardóttir bæjarfull
trúi Samfylkingarinnar.

á 175 milljónir króna þrátt fyrir
að Kópav ogsb úa r greiði hærri
vatnsskatt en íbúar Hafnarfjarðar
og Reykjavíkur,” segir Guðríður
Arnardóttir.

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

Allar almennar
viðgerðir
SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR




Siglinganámskeiðogæfingar2009
Siglinganámskeiðfyrirbörnogunglinga
Kenntverðurmánudaga,miðvikudagaogfimtudagamillikl.17:00og19:00
Hvertnámskeiðstendurítværvikur
NámskeiðinfaraframínýrriaðstöðuÝmisvið
Naustavör.
Verðánámskeiðier5.000,Ͳogernámsefni
innifaliðásamtafnotafbát.
Eftirnámskeiðiðgetaþátttakendurgengiðí
æfingahópinnogfariðaðstundaæfingar,
námskeiðsgjaldiðrennurþáuppíæfingagjaldið.
Siglingaæfingar
Skipulagðaræfingarverðaþrjádagaívikumillikl.
17:00og19:00.
ÆfingarnarfaraframínýrriaðstöðuÝmisviðNaustavör
oghefjastþærmánudaginn8.júníogstandaframímiðjanseptember.
Gjaldíæfingahópinnerkr.15.000,Ͳfyrirtímabilið.
ÆfingahópurinnerætlaðurþeimsemhafalokiðnámskeiðihjáÝmieðaöðrumsiglingaklúbbi.Lögð
eráherslaáaðnáframförumsemogundirbúaþátttakendurundiraðgetatekiðþáttíkeppnum.
Fullorðinsnámskeið
Verklegskútusiglinganámskeiðeruhaldinhjá
félaginu.Kennterá26fetaskútu.Næstanámskeið
hefstmánudaginn13.Júlí.
Námskeiðsgjalder30.000,Ͳ

Tekiðerviðskráningummeðnetpósti:
bari@simnet.iseðaísíma898Ͳ4814

Þáerhægtaðfáleigðabátahjáokkur,nánariupplýsingarástaðnum.SiglingafélagiðÝmirerfluttí
nýjaogglæsilegaaðstöðuviðNaustavör(viðhliðináOra).Þaðeropiðfrákl.17:00ámánudögum,
miðvikudögumogfimmtudögumíalltsumar.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298
borgarblod.is
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Útskriftarsýning
á matvælasviði MK
augnayndi
Meðal þeirra sem luku sveins
prófi á þessu vori og útskrifuðust
frá Menntaskólanum í Kópavogi
í maímánuði voru nemendur í
framleiðslu, bakaraiðn, kjötiðn
og matreiðslu.
Þeir sýndu hvers þeir eru megn
ugir með kynningu í MK skömmu

fyri r úts krifa rd agi nn. Það þarf
ekki að óttast að viðskiptavinir
þeirra hótela, veitingastaða, bak
aría eða annara staða þar sem
þetta fólk hefur haslað sér völl
muni fara óánægt þaðan, því það
sem fyrir augu bar þennan dag
var með miklum glæsibrag.

Starfandi stofnfélögum Lionsklúbbs Kópavogs voru veittar viðurkenningar. F.v.: Friðrik Haraldsson, Grét
ar Kristjánsson, Pétur Sveinsson og Sigurður Kjartansson ásamt Guðrúnu Björtu Yngvadóttur umdæmis
stjóra.

Glæsilegur afmælisfagnaður
Lionsklúbbs Kópavogs
Tinna Óðinsdóttir við glæsilegt borðið sem hún dekkaði. Hún starfar
á Hótel Loftleiðum.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Laugardaginn 16. maí sl. fagn
aði Lionsklúbbur Kópavogs þeim
tímamótum að 50 ár eru liðin frá
stofnun klúbbsins 13. maí 1959.
Á þessum fimmtíu árum hefur
klúbburinn unnið að mörgum
verkefnum í þágu samfélagsins.
Afmælisfagnaðurinn var haldinn
í Lundi, að Auðbrekku 25, húsa
kynnum Lionsklúbbanna þriggja
sem starfandi eru í Kópavogi, en
þeir eru auk Lionsklúbbs Kópa
vogs, Lionsklúbburinn Muninn
og Lionsklúbburinn Ýr.
Ólafur Stefán Sigurðsson flutti
hátíðarræðuna og kom inn á sögu

klúbbsins og starf hans. Sérstak
lega ræddi hann upphafsárin og
þau átaksverkefni sem klúbburinn
hefur ráðist í með fjársöfnunum
og sjálfboðavinnu. Athygli vakti
mikið safn merkja og fána sem
búið var að koma haganlega fyrir
í glerkössum og möppum. Þetta
safn eftirlét látinn félagi, Björn
Guðmundsson klúbbnum. Björn
var mjög virkur félagi og sat m.a. í
alþjóðastjórn Lions.

Viðurkenningar
Á þessu m tímam ótu m þyk
ir viðeigandi að sæma þá viður
kenningum sem hafa lagt mikið

af mörkum til verkefna klúbbsins.
Melvin Jones viðurkenningin er
æðsta viðurkenning sem klúbb
félögum getur hlotnast. Hún er
tengd stofnanda Lionshreyfing
ari nna r, kaups ýslum anni nu m
Melvin Jones. Hana hlutu Gunn
ar Reynir Magnússon, Ólafur St.
Sigurðsson, Skúli Sigurðsson og
Jónas Frím annss on. Að loku m
veitti fjölumdæmisstjóri Kristni
Kristi nss yni viðu rk enni ngu frá
alþjóðaforseta fyrir starfsframlag
hans til húsnæðis Lionsklúbbanna
í Kópavogi. Þessi starfsaðstaða
klúbbanna hefur verið lykill að
góðu félags- og góðgerðarstarfi.

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
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ALLTAF
GAMAN
Í SUNDI
Sumartími 1. apríl - 30. september:

Virkir dagar frá kl. 6:30 til 22:30
helgar frá kl. 8:00 til 22:00

GLÆSILEGAR SUNDLAUGAR Í KÓPAVOGI
Í sundlaugum Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga
sem aldna: frábærar úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar,
þægilegar vaðlaugar, spennandi rennibrautir og hvers kyns önnur
aðstaða til góðrar hreyfingar, slökunar og skemmtunar.

Er hægt að hafa það betra?

SUNDLAUG KÓPAVOGS

k$7dg\Vg]daihWgVjih#*,%%),%

SUNDLAUGIN VERSÖLUM

KZghajb(h#*,%%)-%
lll#hjcY#`deVkd\jg#^h
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Púlsinn á gleði,
fræðslu og útrás!
Marta Eiríksdóttir sem kall
ar sig gleðiþ jálfa, starfr æki r
fyrirtæki sem einbeitir sér að
frískandi námskeiðahaldi fyrir
almenning, stofnanir og fyrir 
tæki. Við ræddum við hana því
okkur fýsti að vita fyrir hvað
Púlsinn námskeið stæði og hvað
gerði Púlsinn öðruvísi?
Púlsi nn hóf starfs emi sína
snemma ársins 2003 og hefur í
gegnum tíðina einbeitt sér að því
að skapa létt og skemmtilegt and
rúmsloft á námskeiði svo þátttak
endur læri á meðan þeir leika sér.
Hópefli er eitt af sérgreinum Púls
ins en Marta er sú sem stýrir öll
um námskeiðum og uppák
 omum
í Púlsinum. Hún hefur víða þekk
ingu á jákvæðum samskiptaleið
um og hvernig fólk getur losað sig
við feimni og höft, náð betur sam
an og afrekað nýja hluti.
Vins ælu stu náms keið með
Mörtu eru dansn áms keiði n en
hún notar dans í heilunartilgangi.
Námskeið í léttri ræðumennsku
eru einnig vinsæl, sjálfstyrking
og hópefli en þá tekur hún heilu
vinnus taði na eða vinah ópa og
hristir fólk saman í gegnum dag
skrá sem vekur alltaf mikla kátínu
og lof þátttakenda.
Marta ferðast víða um land með
námskeið Púlsins og hafa kvenna
námskeið hennar á Snæfellsnesi
sem kallast Gyðjur og gleði slegið
rækilega í gegn undanfarin ár og
verið fullbókuð. Það er nú reyndar
með langflest námskeiðin í Púls
inum, þau fyllast oft mjög hratt

Valinkunnur hópur fólks sat við eitt borðið. F.v.: Þorleifur Valdimarsson, Alda Sigríður Guðnadóttir, Erla
Sigurðardóttir, Elva Guðnadóttir, Ingibjörg Elín Bjarnadóttir, Kristjana Stefándóttir, Anna Stefándóttir,
Guðmundur Þorkelsson og Reynir Hólm Jónsson.

Marta Eiríksdóttir.

og nú er td. strax farið að bóka
næstu Gyðjuhelgi í maí 2010.
Vegna kenna ram enntu na r
Mörtu sjálfrar og reynslu af skap
andi skólastarfi, hefur hún mik
ið unnið með starfsfólki skóla og
býður upp á skapandi hugmynda
námskeið ásamt hópeflingu fyrir
öll skólastig og alla aðra vinnu
staði. Þess má geta að Marta hef
ur nýlokið námi í viðburðastjórn
un frá háskólanum að Hólum í
Hjaltadal.
Best er að benda lesendum á
að kynna sér betur allt um nám
skeiðshaldarann Mörtu á heima
síðunni www.pulsinn.is því langur
er listi menntunar og þjálfunar
hjá henni en þar gefur einnig að
líta úrval námskeiða.

borgarblod.is

SPOT er glæsileg viðbót við
veitingaflóruna í Kópavogi
Nýlega var opnaður nýr skemmti
staður í Kópavogi að Bæjarlind 6
sem heitir SPOT sem útleggst stað
urinn. Eigendur eru Árni Björnsson,
Oddur Gunnar Hauksson og Þorleif
ur Kr. Valdimarsson en þeir Árni
og Þorleifur hafa áður leitt saman
hesta sína í veitingabransanum, en
þeir opnuðu 1. mars 1989, á bjór
daginn, veitingastaðinn Rauða Ljón
ið á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi.
Árni segi r að lengi hafi vanta ð
svona stóran og jafnframt fínan stað í
Kópavogi en þarna eru alltaf til stað
ar 270 sæti en hægt er að vera með
stærri uppákomur eins og árshátíðir
eða fundi og þá er hægt að koma fyr
ir á SPOT um 400 manns í sæti.
Staðurinn býður m.a. upp á það að
þarna sé hægt að horfa á knattspynu
leiki á stórum tjöldum í góðum og
þægilegum sætum eða sófum.
,,Við verður hér með góðan og fjöl
breyttan mat eftir kl. 17.00 á daginn
en annars verður staðurinn opinn
frá kl. 13.00 til 01.00 á virkum dögum
en til kl. 04.00 á föstudögum og laug
ardögum. Það fer nú í hönd rólegur
tími í þessum veitingarekstri en ég
hef fulla trú að það muni fjölga gest
um hér og ganga vel þegar líður fram
á haustið.
Okkur hjónunum fannst það vanta
svona stað í Kópavogi og svo vant
aði okkur eitthvað meira að gera en
við rekum með dætrum okkar Thor
valdsenbar í miðborginni sem gengur
prýðilega,” segir Árni Björnsson veit
ingamaður.

Íþróttafréttamaðurinn Valtýr Björn Valtýsson var mættur á svæð
ið ásamt góðum félögum.

Tveir af eige ndu m SPOTS, Árni Björnss on og Þorl eifu r Kr.
Valdimarsson.

Algerlega
ný hönnun
heyrnartækja.
Tækið sem enginn verður var við.
be by ReSound™ er nýjasta tæknibyltingin í
heyrnartækjum, hönnun þeirra byggir á algerlega
nýrri hugsun. Þau eru hulin í eyrunum og eru svo létt
og þægileg að notandinn gleymir því að hann er með þau
og aðrir taka heldur ekki eftir þeim.
be by ReSound™ er algerlega nýtt úrræði
fyrir þá sem þurfa að nota heyrnartæki
be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

Heyrnarþjónustan

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.is

Tímapantanir 534 9600
heyrn opid hus.indd 1

Er ástæða til að skerpa heyrnina?

Er ástæða til að skerpa heyrnina?

Er ástæða til að skerpa heyrnina?

11/27/08 8:48:03 AM
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Vatnsveita hundrað ára gömul
Þann 16. júní 1909 hleypti Knud
Ziemsen, bæjarfulltrúi og síðar
borgarstjóri, vatni á Vatnsveitu
Reykjavíkur með því að skrúfa
frá brunahana við Vatnsstíginn
í Reykjavík. Sú framkvæmd fór
fram fremur hljótt því ekki var
vitað hvort eitthvað vatn kæmi
um lögnina! Þriðjudaginn 16. júní
sl., réttum 100 árum síðar, lék
Hanna Birna Kristjánsdóttir þetta
eftir til að minnast tímamótanna.
Jafnframt var afhjúpaður minn
ingarskjöldur með upplýsingum
um þetta merka framfaraskref í
mannlífi höfuðborgarinnar. Við
ath öfni na lék Brasss veiti n og
Götuleikhúsið framdi gjörning til
einkaðan tímamótunum.
Orkuveita Reykjavíkur minnist
aldarafmælis Vatnsveitunnar og 10
ára afmælis Orkuveitu Reykjavík
ur nú í ár með ýmsum hætti, m.a.
verða Gvenda rb runna rni r opn
ir gestum og gangandi. Fyrir 100
árum voru íbúar Reykjavíkur um
11 þúsund talsins, nú um 120 þús
und, eða liðlega 10 sinnum fleiri.
Vatnsv eita var árið 1909 miki ð
framfaraspor í heilbrigðismálum
og í kjölfarið komst góður skrið
ur á holræsamál í Reykjavík. Fram
að þessum tíma höfðu brunavarn
ir verið í miklum lamasessi, bera
þurfti iðulega vatn í skjólum að
brunastað, og oftar en ekki var
ekki við neitt ráðið. Árið 1909 voru
þrílyft timburhús risin í Reykjavík
og tryggingar voru háar á þeim
vegna þess að vatnslögn skorti.
Stórbruni varð m.a. árið 1903 þeg
ar klæðaverksmiðja brann á Rauð
arárholti.

Stefán Pálsson sagnfræðingur.

Stefá n Pálss on sagnf ræði ng
ur segir að fyrst hafi verið vatni
hleypt á kerfið úr Elliðaánum sem
borgin hafi keypt af enskum við
skiptajöfri 1906 með vatnsveitu í
huga en Englendingurinn nýtti ána
í nokkur ár til laxveiði. Til þess að
nýta að einhverju leiti þá fjárfest
ingu sem fólst í kaupunum á ánni
hafi neðri hluti lagnarinnar verið

Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri, skrúfar frá brunahana á horni Vatnsstígs og Laugavegar með
aðstoð slökkviliðsmanns líkt og forveri hennar, Knud Ziemsen, gerði 100 árum áður þegar vatni var
hleypt á kerfið í fyrsta skipti með vatni úr Elliðaánum.

tekin í notkun. Áfram var unnið að
því að leggja lögnina upp í Gvend
arbrunna og 2. október 1909 var
svo vatni hleypt á kerfið frá Gvend
arbrunnum. Vatnþró var fljótlega
byggð á suðu rb akka ári nna r á
móts við Breiðholtið.
,,Það var ófermdarástand í vatns
málum borgarinnar fram þessum
tíma, helsti brunnurinn var í Aðal
stræti og margir höfðu atvinnu
sem vatnsberar. Þegar Landakots
spítali var reistur var sprengt fyrir
brunni þar því spítalinn var mjög
vatnsfrekur, og það mun vera í
fyrsta skipti sem dínamit er notað
hérlendis. Vatnsþörfin jókst hrað
fari eftir að vatnslögnin var komin
og vatnkröfur jukust vegna aukinn
ar fiskvinnslu, m.a. á Kirkjusandi,
og vaxandi iðnaðarstarfsemi víð
ar um bæinn, s.s. niðursuðu og
gosd rykkjaf raml eiðslu. Fólk fór
að sjóða vatn fyrir þvotta og nota
vatn mun meira og miðlunartank
ur sem reistur var á Rauðarárholti
leysti úr brýnustu þörfinni. Farið
var að ,,njósna” um vatnsnotkun
borgarbúa til að tempra hana eitt
hvað, hreinlega var legið á glugg
um til að komast að því hvort fólk
væri t.d. að útvatna fisk í kjöllur
um eða eitthvað álíka. Fyrst um
sinn var vatnveitan ekki rekin sjálf
stætt, heldur var slökkviliðsstjór
inn einnig vatnveitustjóri.”

Guðmundur Björns
son læknir helsti
hvatamaðurinn
,,Helsti hvatamaður að vatns
veitu í Reykjavík var Guðmundur
Björnsson læknir sem sat í bæjar
stjórn. Árið 1902 samþykkti bæjar
stjórn tillögu Guðmundar en fram
að því höfðu bæjarbúar vonað að

um einkaframkvæmd yrði að ræða
með þátttöku Dana eða Englend
inga en á þessum árum var lítil
hrifning hérlendis af opinberum
framkvæmdum.
Ári seinna, eða 1910, er Gasstöð
in svo tekin í notkun af þýsku fyrir
tæki sem einnig setti nokkurn svip
á bæinn.
Fyrsta hugmyndin að vatnstöku

fyrir Reykjavík var að bora eftir
vatni í Vatnsmýrinni en það gekk
ekki eftir en á sama tíma töldu
ýmsir að gull væri að finna í Öskju
hlíðinni, og athyglin beindist nokk
uð að því um tíma, en sú leit varð
endaslepp.
Vatnveitan kostaði fyrir öld síðan
margfaldar skatttekjur bæjarins og
til samanburðar við framkvæmdir
í dag má geta þess að vatnveitu
framkvæmdirnar sem hlutfall af
tekjum ríkisins voru margfaldar
á við kostnað af byggingu Kára
hnjúkavirkjunar. Hér var því um
gríðarlega framkvæmd að ræða,
enda bærinn allur sundurgrafinn
vegna þessara framkvæmda um
meira en tveggja ára tímabil, ein
nig vegna lagna frá Gasstöðinni.
Gas var hins vegar nánast aldrei
notað til að hita vatn, gagnstætt
reynslu nágrannaþjóðanna. Blöðin
voru á þessum tíma full af skömm
um vegna þeirrar slysahættu sem
skurðirnir áttu að vera, allir borg
arbúar voru miklir sérfræðingar.
Engra slysa er þó getið frá þessum
tíma. Framkvæmdir við byggingu
Reykjavíkurhafnar voru einnig að
hefjast svo segja má að borgaryf
irvöld hafi verið nokkuð stórhuga
á þessum tíma,” segir Stefán Páls
son.
Stefán segir að fljótlega hafi ver
ið sett upp fyrstu vatnsklósettinn,
en þess má geta að í dag fer um
40% af vatnsnotkun heimilisins til
vatnsklósettanna.
OR þjónar íbúum allnokkra sveit
arfélaga, m.a. Kópavogi.

Gamli og nýi tíminn í búningum slökkvuliðsins.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Fimmfaldur Íslandsmeistari í
tveimur íþróttagreinum árið 1992
,,Ég heiti Ásth ildu r Helga
dóttir, fædd 9. maí 1976 og átti
fyrstu 7 ár ævi minnar heima í
Reykjavík og Svíþjóð en flutti
svo í Kópavog og hef alla tíð
búið þar að unda ns kildu m
tíma við nám í Bandaríkjunum
og sem leikmaður í Svíþjóð í
fjögur ár, en kom heim 2007 og
var þá hætt allri knattspyrnu
iðkun sem hafði fylgt mér frá
unga aldri. Foreldrar mínir eru
Hildu r Sveinsd ótti r og Helgi
Viborg og ég á tvær systur, Evu
sem aldrei hefu r veri ð neitt
að gagni í íþróttum, og Þóru
sem er markm aðu r ísl enska
kvennalandsliðsins og er enn
að í boltanum.
Ég byrjaði snemma að sparka
bolta, fór á æfingar með pabba
og var öllu m stundu m hér
í Fossvoginum í fótbolta með
vink onu m mínu m Hrafnh ildi
og Möggu og strákum eins og
Reyni, Hjörvari Hafliða og Venna
og reyndar mun fleirum en frem
ur fátt var um stelpur í fótbolta
á þessum tíma. Ég held að ég
hafi fátt anna ð gert á mínu m
yngri árum í frístundum annað
en að spila fótbolta, og það oft
lengi dags.Ég var í Snæl ands
skóla og ég var oft eina stelp
an sem fór í fótbolta í frímínút
unum, hinar stelpurnar höfðu
marga r hverja r önnu r áhuga
mál. Þegar sumarnóttin var sem
björtust var ég ekkert að koma
heim á einhverjum tilskyldum
tíma, þótt mömmu líkaði það
ekki alltaf allskostar. É g byrjaði
10 ára að æfa með Breiðabliki
og fyri r utan vink onu r mína r
sem ég áður nefndi voru stelpur
eins og Erla Hendriksdóttir og
Katrín Jónsdóttir sem nú er fyr
irliði kvennalandsins með mér í
Blikum. Þegar kom fram á ung
lingsárin voru við ekki að eyða
miklum tíma í að snyrta okkur
og hafa okkur til eins og marg
ar stelpur voru uppteknar við,
gerðum það sem nauðsynlegt

Á unga aldri.

var þegar farið var t.d. á böll, oft
nánast ekkert umfram það.”
Ásth ildu r Helgad ótti r hefu r
leikið 63% landsleikja kvenna
liðsins frá upphafi og hefur ver
ið landsliðsfyrirliði í meira en
helmi ng allra leikja ísl enska
landsl iðsi ns frá upph afi. Hún
lék sinn fyrsta A-landsleik árið
1993, aðeins 17 ára, og er leikja
hæsta landsliðskonan með 69
leiki og hefur skorað 23 mörk.
Fyrsta landsleikinn lék hún með
U-17 liðinu 15 ára gömul gegn
Noregi 1991 en sá leikur tapað
ist 1:4. Hún hefur skorað 8 mörk
með yngri landsliðunum. Síðasti
leiku ri nn var með A-landsl ið
inu gegn Serbíu í júní 2007 sem
vannst 5:0.
,,Þegar ég byrjaði í landslið
inu þá voru þessar eldri, Guð
rún Sæmundsdóttir, Vanda Sig
urgeirsdóttir, Ragna Lóa Stef
ánsdóttir og Ásta B. Gunnlaugs
dótti r, alla r kyns lóð á unda n
mér. Það var mjög gaman fyrir
okkur sem vorum að koma inn
þá því við gátum lært helling af
þeim. Það var talsverður mun
ur á því hvernig þær æfðu og

Á góðri sund með Margréti Ólafsdóttur æskuvinkonu.

höfðu alist upp í fótboltanum
en við. Minn árgangur og næsti
á eftir voru sterkir árgangar. Við
vorum búnar að fara í gegnum
yngri landsliðin og því með allt
annan grunn og allt aðra þjálf
un á bakinu en þær. Við höfðum
fengið mun meiri tækniþjálfun
og því var blandan í landsliðinu
mjög skemmtileg,” segir Ásthild
ur. ,,Nú er komin ný kynslóð með
leikm önnu m eins og Marg rét
Lára Viðarsdóttir, Dóra María
Lárusdóttir og Hólmfríður Magn
úsdóttir. Stelpur byrja miklu fyrr
að æfa fótbolta nú. Ég byrjaði 10
ára að æfa en stelpurnar í dag
byrju ðu sex ára. Kyns lóði n á
undan mér byrjaði kannski ekki
fyrr en um unglingsaldurinn.”

Frábær ár með Blikum
,,Fyrstu árin mín með Breiða
bliki voru frábær. Árið 1992 er
mér og vinkonu minni, Margréti
Ólafsdóttur einkar minnistætt en
þá urðum við fimmfaldir Íslands
meistarar, fjórir titlar í knatt
spyrnu og einn í handbolta með
KR. Við urðu m Ísl andsm eist
arar með 2. flokki og meistara
flokki, bæði innan- og utanhúss
og Íslandsmeistarar með KR í 3.
flokki í handbolta og var í meist
araflokki í báðum íþróttagrein
unum. Þegar æfingum í fótbolta
fór að fjölga og ég einnig að spila

Ég og Eva systir.

með yngri landsliðum varð ég
að gera upp hug minn og valdi
knattspyrnuna, hún er einfald
lega skemmtilegri.
Ári seinna fór ég til KR þar
sem ég vildi leika og æfa hjá
Örnu Steins en sem var með
KR-liðið og var þar í 8 ár og varð
m.a. Íslandsmeistari fyrsta árið
hjá KR og alls í 5 ár af þeim átta
góðu árum sem ég átti þar. Með
Breiðabliki hef ég orðið Íslands
meistari í meistaraflokki fimm
sinnum.”
Hérl endi s hefu r Ásth ildu r
leiki ð með Breiðabliki, KR og
ÍBV en árið 2003 gekk hún til
liðs við sænska liðið Malmö og
lék með því í fjögur ár, en kom
þá heim og hafði þá skilið við
knattspyrnuna.

Toppurinn á ferlinum
,,Það var toppurinn á ferlinum
að fá tækifæri til að leika í einni
bestu kvennadeild í heimi. Ég var

Ósigrandi lið Breiðabliks á sigurstund. Þóra systir var í markinu.

m.a. valin besti sóknarmaðurinn
eitt árið og var í 2. og 3. sæti yfir
markahæstu leikmenn sænsku
deildarinnar. Ég hef einnig ver
ið valin knattspyrnukona ársins
hér heima. Hvað viltu biðja um
meira?”!

Lítið um ferðalög
,,Það var lítið um að ég ferðað
ist með foreldrum og systrum á
sumrin í bernsku, ég gat aldrei
hugsað mér að sleppa úr æfingu,
hvað þá leik. En þó var oft farið
að Krossi á Skarðss trönd og
dvalið þar í viku í góðu yfirlæti.
Afi og amma bjuggu þar.”
Ásthildur er lærður verkfræð
ingur og starfar í Landsbankan
um. Hún býr með kærastanum,
Hirti Hannessyni arkitekt og þau
eiga son fæddan á þessu vori,
Hanne s Hjarta rs on. Ásth ild
ur hefu r veri ð bæja rf ullt rúi í
Kópavogi frá vori 2006.

13

Kópavogsblaðið

JÚLÍ 2009

Smurstöðin við Dalveg
sú best búna á landinu
Kópar virkir í
alþjóðlegu skátastarfi
Hluti hópsins úr Kópum í Kópavogi sem þátt taka í ,,Rover Way.”

Þeir Ingimundur Heimir Hannesson og Snjólfur Fanndal Kristbergsson á nýrri og glæsilegri
smurstöð að Dalvegi 16a í Kópavogi.

Snjólfur Fanndal Kristbergsson opnaði
föstudaginn 27. mars sl. nýja smurstöð við
Dalveg 16a ásamt fóstursyni sínum, Ingi
mundi Heimi Hannessyni. Snjólfur rak í
31 ár smurstöðina Stórahjalla en flutti sig
um set þegar N1 vildi taka yfir reksturinn
og sagði honum upp leigunni, en Snjólf
ur leigði húsnæðið af þeim. Þar áður var
Snjólfur með smurðstöð í Hafnarstræti í
Reykjavik í hálft annað ár.
,,Við erum komnir í mun stærra og bjart
ara húsnæði og teljum að við séum með
best búnu smurstöðina á landinu í dag þar
sem í hvívetna er unnið eftir gæðakerfi þar
sem þjónustuferlum frá bílaframleiðendum
er fylgt eftir. Við getum tekið inn stærri bíla
en áður, ekki síst vegna aukinnar lofthæðar

og við veitum einnig aðra þjónustu hér, m.a.
ýmsar smáviðgerðir, demparaskipti, skipa
um bremsuklossa og diska og stundum ein
nig stærri viðgerðir en við erum með bifvéla
virkja í okkar þjónustu, en alls eru starfs
mennirnir 5 talsins. Það er gott að vera hér á
Dalvegi, héru mörg fyrirtæki og verslanir og
margir starfsmenn og við því vel í sveit settir
hér,” segir Snjólfur.
Þeir feðgar hafa gert samstarfssamning
við Skeljung um að nota allar olíur frá þeim
á smurstöðinni. Þeir telja eðlilegt að koma
með bifreið í olíu- og olíusíuskipti á 7.500 km
fresti, það sé mikið öryggisatriði að koma
reglulega og þegar keypt sé bensín eða olía
á bifreiðina sé gott að mæla olíuna á vélinni í
annað hvert skipti.

Nú í júlímánuði verður haldið stærsta
alþjóðlega skátamót sem haldið hefur
verið á Íslandi þegar 23 skátar úr skátafé
laginu Kópum í Kópavogi taka þátt ásamt
nær 3.000 félögum sínum víðsvegar að úr
heiminum. Að auki hafa tveir gamlir Kóp
ar unnið við undirbúning mótsins undan
farna mánuði, þau Guðrún Ása Kristleifs
dóttir og Jón Ingvar Bragason. Guðrún
Ása segir að undirbúningur gangi mjög
vel og mikla tilhlökkun vera í loftinu.
Búið er að raða þátttakendum niður í
um 50 skátasveitir og þar blandast þjóðirn
ar saman og skátarnir kynnast. Sveitirnar
verða í ýmsum samfélagsverkefnum og
ferðum um allt land og kennir þar margra
grasa. Verkefnaferðirnar eru gríðarlega fjöl
breyttar og má nefna menningarferð um
Reykjavík, göngu um Hornstrandir, að sigra
Hvannadalshnúk, ljósmyndamaraþon o.fl.
Mótið heitir ,,RoverWay” og er fyrir þátt
takendur á aldrinum 16 - 22 ára. Það verður
sett við Háskóla Íslands næsta mánudag
og líkur viku síðar með samveru allra á Úlf
ljótsvatni. Margir þátttakendanna ætla að

dveljast lengur á Íslandi og ferðast áfram
um Ísland.
RoverWay er evrópskt skátamót haldið
af evrópusamtökum skáta, WOSM og fer
fram dagana 20.-28. júlí og eru yfir 3000
manns sem koma að þessu móti. Bandalag
íslenskra skáta sér um framkvæmd móts
ins.
Markmiðið með þessu móti er að þátt
takendur muni:
• Öðlast skilning á hvað það þýðir að
vera hluti af alheimssamtökum skáta m.t.t.
Evrópu.
• Takast á við ný viðhorf á menningu,
uppruna, hugmyndir, hegðun og reynslu.
• Upplifa áhrif og orku náttúrunnar og
umhverfisins á hversdags lífið.
• Hugsa um eigin lífsstíl og áhrif þeirra á
umhverfið og heilsu þeirra.
• Hugsa um stöðu þeirra sem Evrópubúa
og réttindi og ábyrgð sem því fylgir.
• Njóta all þessa sem hinar 52 ferðir víðs
vegar um landið munu hafa upp á að bjóða.
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Elskum
börnin
okkar
Veist þú hvað barnið þitt ætlar að
gera um verslunarmannahelgina?

Foreldrar!
• Ræktum fjölskyldulífið.
• Stuðlum að heilbrigðri og
uppbyggjandi afþreyingu.
• Tíminn okkar er besta gjöfin
til barnanna.
• Kynnumst vinum og félögum
barna okkar.
• Setjum mörk og verum sjálfum
okkur samkvæm.

Bæjarlind 1 • S: 544-2424

Hólagarði, Lóuhólum 2-6
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Garðaúrgangurinn sóttur heim
“Við höfðu m ekki langa n
tíma til þess að hugsa þetta,”
sagði Sveinn Hannesson, fram
kvæmdastjóri Gámaþjónustunn
ar í samtali við Kópavogsblaðið
þegar hann kynnti nýjan garð
poka og garðtunnu frá fyrirtæk
inu í Kaffi Flóru í Laugardalnum
á dögunum.
“Við höfðum fregnir af því að
sveitarfélög á höfuðborgarsvæð
inu hygðust hætta að taka við
garðaú rg angi frá íbúu m vegna
sparnaðaraðgerða og myndi fólk
þurfa að losa sig við hann sjálfir
með þeirri fyrirhöfn sem því fylg
ir. Við sáum að þessi úrgangur
félli vel að því sem við erum að
gera í moltugerð á athafnasvæði
okkar við Berghellu í Hafnarfirði
og þess vegna tilvalið að bjóða
þessa þjónustu. Með því fengjum
við hráefni til moltugerðarinnar
og borgarbúar tækifæri til þess að
losna við garðaúrganginn á hent
ugan hátt.”
Jón Ísa kss on, marka ðss tjóri

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, formaður umhverfis- og samgönguráðs
Reykjavíkur tekur við fyrsta græna pokanum af Sveini Hannessyni,
framkvæmdastjóra Gámaþjónustunnar.

Gámaþjónustunnar segir að Garð
pokinn sé 150 lítra sérmerktur
grænn plastpoki sem ætlaður er
til þess að setja garðaúrganginn í.
Pokarnir verði seldir fimm saman
og hirðing innifalin í verðinu. Pok
arnir verða sendir til viðskipta
vina innan tveggja virkra daga frá
pöntun og að auðveldast sé að
panta pokana á netinu – á síðu
Gámaþ jónu stu nna r á slóði nni
www.gardpokinn.is en einnig sé
hægt að óska eftir þeim í gegnum
síma. Auk garðpokanna er hægt
að fá séra t aka garðt unnu sem
er 240 lítra græn tunna á hjólum
sem eingöngu á að notast undir
garðaúrgang. Garðtunnan er los
uð á tveggja vikna fresti yfir sum
armánuðina og líkt og garðpok

ann er auðveldast að panta hana
á slóði nni www.gardtunna n.is.
Jón segir að báðar þessar leiðir
séu mjög þægilegar til þess að
losa sig við garðúrganginn. Ekki
þurfi lengur að troða honum inn
í heimilisbílinn og aka með hann
á næstu gáma- eða endurvinnslu
stöð. Gámaþjónustan tryggi að
garðaúrgangurinn fari einungis
til endurvinnslu það er að segja
moltugerðar. Gámaþjónustan hef
ur starfað að umhverfismálum
í aldarfjórðung og hjá fyrirtæk
inu er stöðugt unnið að því að
aðgreina betur endurvinnsluefni
frá öðrum úrgangi. Liður í því er
að bjóða lóðareigendum að sækja
garðaúrganginn heim að dyrum.
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HK vann fimm úrslitaleiki Kópavogsslagur í
á N1-mótinu á Akureyri VISA-bikarkeppninni
HK sendi 6 lið með 59 strák
um í 5. flokki karla á N1-móti
KA á Akureyri um síðustu helgi
í einhverri mestu veðurblíðu í
manna minnum á mótinu. Á síð
asta leikdeginum léku HK-liðin
samtals tólf leiki um sæti í mót
inu og unnu fimm þeirra.
A-liðið lék gegn Þrótti og var
staðan 1-1 að loknum venjuleg
um leiktíma. Því réðust úrslitin í
vítaspyrnukeppni. HK átti tvær
spyrnur í stöng meðan Þróttur
nýtti tvær af þremur, svo Þróttar
ar fóru með sigur af hólmi. Í leik
liðsins gegn FH um 11.-12. sætið
náði HK forystunni með glæsilegu
marki Sveins Arons beint úr auka
spyrnu, en FH náði að jafna og
komast yfir undir lok leiksins.
B-liðið vann sinn leik á móti
KA 2-1 með mörkum Enoks og
Andy. Liðið tapaði síðan 1-3 gegn
Þrótti, en markið skoraði Hávar.
C-liðið vann Ægi 2-1 með mörkum
Kjartans og Gunnars Hákonar, en
liðið lék síðan um 9. sætið. C2 liðið tapaði fyrir liði Fjölnis 1-3,
en mark HK skoraði Aría
 n. Seinni
leikur liðsins gegn Leikni vannst
hins vega r 2-0 með mörku m

Fyrirliðar HK og Breiðabliks, þeir Ásgrímur Albertsson og Kári Ársæls
son eftir að dregið hafði verið í 8-liða úrslit VISA-bikarkeppninnar.

HK-ingar á N1-mótinu á Akureyri.

Jóhanns og Ívars. D-liðið tapaði
fyrir Fjölni 3-0 en vann lið ÍR í loka
leik sínum síðdegis með mörkum
Andra Búa og Bjarka Þórs. E-lið
HK vann fyrri leik sinn gegn Fjölni
1-0 með marki frá Ágústi. Liðið
gerði síðan 1-1 jafntefli við Breiða

blik í síðari leiknum, en mark HK
skoraði Hallgrímur. Liðið tapaði
hins vegar vítaspyrnukeppni að
loknum venjulegum leiktíma, þar
sem tvær spyrnur HK-inga fóru
yfir markið.

Edmund Zukovskis verðlaunahafi
á AMÍ í sundi á Akureyri
Aldursmeistaramót Íslands (AMÍ)
í sundi var haldið á Akureyri fyrir
skömmu og var vel heppnað. Þetta
er fjögurra daga keppni og tæplega
vika ef með eru taldir ferðadagar.
Enda er mótið réttilega kallað eitt
stærsta mót ársins fyrir sundfólk 17
ára og yngri.
Breiðablik keppti undir merkjum
UMSK með Stjörnunni og Aftureld
ingu. Sú blöndun skilaði sér vel í til
breytingu fyrir margt sundfólkið, að
keppa með nýjum félögum á stóru
móti. Það skilaði sér t.d. í boðsunds
sveit 15-16 ára, 200 m skriðsundi, þar
sem Blikarnir Gunnar Egill Benónýs
son og Friðberg Jensson syntu með
Ómari Þór Ómarssyni og Sigga Dan
Kristjánssyni og hrepptu silfurverð
laun í úrslitum á sunnudeginum.
Edmund Zukovskis stóð sig vel í
flokki 12 ára og yngri, hreppti bronsog silfurverðlaun í bringusundi og
flugsundi. Margir sundmenn Breiða
bliks voru að bæta sig og má hiklaust
segja að þetta hafi verið vel heppnuð
ferð á AMÍ þó ekki hafi liðið keppt til
verðlauna í stigakeppni liða.

Boltinn á leið í netið hjá Hetti í   
2. marki Breiðabliks.

kvöldið á Kópavogsvelli og vann
sigur, 5-2 eftir framlengingu. Þeg
ar dregið var svo í 8-liða úrslit
drógu st Kópav ogsliði n sama n
og verður leikurinn á Kópavogs
velli fimmtudaginn 30. júlí. Þetta
er draumaleikur knattspyrnuunn
enda í Kópavogi.

Alfreð Finnbogason með verðlaunin sem hann hlaut fyrir að vera í
11-manna liðnu.

Keppendur, þjálfari og fararstjóri Breiðablikshópsins á AMÍ á Akureyri.

Sumarnámskeið í karate hjá Blikum
Karatedeild Breiðabliks stendur
fyrir sumarnámskeiði fyrir kara
tekrakka og er það í fyrsta sinn
sem slíkt námskeið er haldið. Nám
skeiðið stendur í 9 daga, frá 09.00
til 12.00, auk þess sem boðið verð
ur upp á léttan hádegisverð á eftir
og unnt verður að mæta kl. 08.00 í
morgungæslu.
Námskeiðið hefst þriðjudaginn 4.
ágúst og líkur föstudaginn 14. ágúst.
Dagskráin verður fjölbreytt en auð
vitað talsvert mikið karatetengd.
Boðið verður upp á skemmtilegar
karateæfingar, horfa á karatemynd
ir og skoða fróðl eik um karat e í
tölvunni og í bókum. Farið verður í
göngu- og hjólaferðir að ógleymdum
skemmtilegum leikjum. Í lok nám
skeiðsins fá allir viðurkenningu fyr
ir þátttökuna auk þess sem haldin
verður grillveisla. Bæði í morgun

Úrvalsdeildarlið Breiðabliks
átti í miklum erfiðleikum með
að innbyrða sigur gegn 1. deild
arliði Hattar frá Egilsstöðum í 16.
liða úrslitum VISA-bikarkeppn
innar sl. sunnudag á Kópavogs
velli. Höttur leiddu 1-0 frá 50.
mín. en skömmu fyri r leikl ok
tókst Breiðablik að jafna og og í
framlengingu skoraði Breiðablik
svo eitt mark í hvorum hálfleik
og vann því 3-1.
Í liði Breiðab liks kom 15 ára
strákur, Tómas Óli Garðarsson,
inn á sínum fyrsta meistaraflokks
leik og var ekki fjarri að setja var
anlega mark sitt á leikinn með því
að skora mark, en skotið var varið.
HK lék gegn Reyni Sandgerði
VISA-bikarkeppninni á mánudags

gæslunni og nestishléi borða krakk
arnir eigið nesti. Hefðbundinn dagur
lítur svona út:
• 08:00-09:00 Morgungæsla
(valkvætt, en komið er með nesti
að heiman)
• 09:00-10:20 Karateæfing t.d.
með púðum
• 10:20-10:40 Nestistími
(nesti að heiman)
• 10:40-12:00 Leikir inni eða út
eða eitthvað allt annað
• 12:00-12:45 Léttur
hádegisverður.
Karatedeild Breiðabliks fékk styrk
frá frá Velferðarsjóði barna til að nið
urgreiða námskeiðið og það kost
ar því aðeins 4.900 krónur á barn
auk þess sem morgungæslan kostar
aðeins 200 krónur á dag. Takmark
aður fjöldi verður á námskeiðinu og
aðeins eitt námskeið. Námskeiðið er

aðeins fyrir vana karatekrakka frá
6-12 ára!

Alfreð Finnbogason
í liði umferða 1 – 7

Blikinn Alfreð Finnbogason
var valinn sem annar tveggja
framherja í liði umferða 1 – 7 í
PEPSI-deild karla. Steinþór Freyr
Þorsteinsson úr Stjörnunni er
leikmaður umferðanna, Bjarni
Jóhannsson þjálfari Stjörnunn
ar var valinn besti þjálfarinn og
Kristinn Jakobsson besti dóm
arinn.
Leikmenn frá 8 liðum í Pepsideildi nni hlutu atk væði í lið

umferðanna, þ.e. leikmenn Breiða
bliks, FH, Fylkis, ÍBV, Keflavík,
Stjörnunnar, Vals og KR. Flestir
leikmenn komust á blað hjá tveim
ur félögum, FH og Fylki, eða fimm
leikmenn, fjórir hjá Stjörnunni og
þrír hjá KR. Þrír leikmenn; Alfreð
Finnbogason Breiðabliki, Steinþór
Freyr Þorsteinsson Stjörnunni og
Jónas Guðni Sævarsson KR fengu
atkvæði frá öllum í valefndinni,
eða fullt hús.
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33 MILLJÓNIR
Í EINU HÖGGI
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Lottópotturinn er fimmfaldur og stefnir beinustu leið í 33 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

