
Leik skól inn Rjúpna hæð var 
vígð ur þann 27. júní 2003 en 
tók til starfa þann 1. júlí 2002. 
Rjúpna hæð er á einni hæð og 
er grunn flöt ur 775,2 m2 en leik
rými er 445m2 fyr ir 119 börn 
sam tím is í 49 tíma dvöl. Ýms
ar nýj ung ar eru í hönn un lóð ar
inn ar, s.s. safn haug ur, eld stæði, 
kan ínu hús o.fl. Rjúpna hæð er 
op inn leik skóli, þ.e. hver deild 
hef ur á að skipa tveim ur stof um, 
en auk þess er samnýt ing allra 
deilda á íþrótta sal, lista smiðju, 
mat sal, sal erni og göng um. 

Deild ir leik skól ans eru sex og 
bera þær all ar heiti á fugl um. 
Yngri deild irn ar bera nöfn smá
fugla, Þrast ar hreið ur, Lóu hreið ur 
og Spóa hreið ur og eru fyr ir 13 
ára börn en eldri deild irn ar heita 
eft ir stærri fugl um, Krumma hreið
ur, Álfta hreið ur og Arn ar hreið ur 

og eru fyr ir 36 ára börn.
Fimmtu dag inn 25. júní sl. var 

hald in sum ar há tíð í leik skól an
um Rjúpna hæð en há tíð in er sam
vinnu verk efni leik skól ans og for
eldra fé lags ins. Hún er upp skeru
há tíð sum ar skól ans þar sem börn 
bjóða for eldr um sín um að taka 
þátt ýmis kon ar verk efn um sem 
hafa ver ið í gangi í sum ar skól an
um. Sum ar skól inn er starf rækt ur í 
5 vik ur yfir sum ar tím ann og bygg
ist á út i námi þar sem börn in hafa 
val á ýms um svæð um, smíða
svæði, garð yrkja, hlut verka leik, 
skap andi starf, íþrótt ir og vett
vangs ferð ir.

Það sem var hins veg ar óvenju
legt við þessa sum ar há tíð var að 
Hrönn leik skóla stjóra var af hent 
leyni verk efni. Hug mynd in að 
leyni verk efn inu kvikn aði árið 2006 
þeg ar Mar grét mynd mennta kenn

ari, teikn aði auð kenni leik skól
ans. Mar grét og Hulda Lóa mynd
mennta kenn ar ar ákváðu ásamt 
elstu börn um leik skól ans og Vig
dísi Guð munds dótt ur að stoð ar
leik skóla stjóra að koma Hrönn 
Val ent ín us dótt ur leik skóla stjóra 
á óvart. Unn ið var við mósaíkverk 
í sam ein ingu á laun í fjór ar vik
ur og verð ur það að telj ast al veg 
ótrú legt að Hrönn hafi ekki kom
ist að neinu. Börn in stóðu sig líka 
ótrú lega vel í að halda verk efn inu 
leyndu fyr ir Hrönn en hún reyndi 
allt sem hún gat til að lokka það 
upp úr þeim.

Börn in tóku virk an þátt og voru 
mjög áhuga söm, völdu liti í verk
ið, brutu flís ar, pensl uðu lími og 
röð uðu flís um á tré plöt una. Lista
verk ið var af hent á sum ar há tíð 
leik skól ans.
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 Bernskuminningar
Ásthildar Helgad.

- bls. 12

 Viðtal við 
Gunnstein 

bæjarstjóra
- bls. 4

Hrönn leik skóla stjóri, starfs menn og börn in sem gerðu mósaikverk ið eft ir að gjöf in hafði ver ið af hent.

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

Börninfærðuleikskóla
stjóranummósaíkverk

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  B Í L A A P Ó T E K  H Æ Ð A S M Á R A  4

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

borgarblod.is

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Buxur.is
552 7979



Nýr bæj ar stjóri með 
706 þús und króna 
mán að ar laun

Á fundi bæj ar stjórn ar Kópa
vogs 30. júní sl. voru Ár mann Kr. 
Ólafs son og Ást hild ur Helga dótt
ir kjör in í bæj ar ráð Kópa vogs 
stað Gunn steins Sig urðs son ar 
og Gunn ars Inga Birg is son ar eft ir 
að Gunn steinn Sig urðs son hafði 
ver ið kjör inn bæj ar stjóri með 6 
at kvæð um en fimm at kvæða seðl
ar voru auð ir. Í stjórn Strætó var 
Sig ur rós Þor gríms dótt ir kjör in í 
stað Gunn steins Sig urðs son ar. 
Á fundi bæj ar stjórn ar 16. júní sl. 
var Ár mann Kr. Ólafs son kjör inn 
for seti bæj ar stjórn ar, Ást hild ur 
Helga dótt ir 1. vara for seti og Sig
ur rós Þor gríms dótt ir 2. vara for
seti.

Lagð ur var fram starfs samn ing
ur bæj ar stjóra en þar seg ir m.a.: 
Föst laun fyr ir dag vinnu skulu 
vera 706.730 krón ur og taka breyt
ing um skv. þing far ar kaupi. Föst 
yf ir vinna 30 tím ar á mán uði greið
ast með 1,0385% af föst um mán
að ar laun um en tek ur lækk un skv. 
ákvörð un kjara ráðs frá 23. febr
ú ar 2009. Þókn un fyr ir notk un á 
eig in bif reið greið ast 15.000 km á 
ári og bæj ar sjóð ur greið ir hluta af 
kostn aði heima síma og ið gjöld af 
líf trygg ingu. Samn ing ur inn gild ir 
til loka yf ir stand andi kjör tíma bils 
þann 13. júní 2010. Starfs samn ingi 
var vís að til af greiðslu bæj ar ráðs.

Kópa vogs skóli og 
Gjá bakki hlutu hvatn
ing ar verð laun

Hvatn ing ar verð laun Heim il is og 
skóla í ár hlaut sam starfs verk efni 
Kópa vogs skóla og Gjá bakka sem 
mið ar að því „að brúa bil ið á milli 
kyn slóða.” Um sam starf grunn
skóla barna í Kópa vogs skóla og 
eldri borg ara í Kópa vogi seg ir í 
sam an tekt dóm nefnd ar inn ar að 
það hafi byrj að árið 2002 og auk
ist með hverju ár inu. Um sjón ar að
il ar verk efns ins hafi ver ið Ragna 
Sig urð ar dótt ir, Sig rún Ólöf Ing ólfs
dótt ir og Mark ús Már Sig urðs son, 
starfs fólk Kópa vogs skóla, og Sig
ur björg Björg vins dótt ir, yf ir mað ur 
fé lags starfs aldr aðra í Gjá bakka. 
Greint er frá því að skap ast hafi 
ýms ar hefð ir í þessu sam starfi 
barna og eldri borg ara. Nem end
ur syngi til dæm is reglu lega fyr ir 
eldri borg ara, eldri borg ur um sé 
boð ið á bekkj ar skemmt an ir með 
for eldr um og þeir komi gjarn an í 
kennslu stund ir, bæði til að fylgj
ast með og fræða nem end ur um 
fyrri tíma. Þá hafi hóp arn ir far ið 
sam an í vett vangs ferð á Al þingi, 
stund að leik fimi sam an og stað ið 
sam eig in lega að út gáfu ljóða bók
ar. Það er mat dóm nefnd ar að hér 
hafi tek ist ein stak lega vel til við 
að brúa bil ið milli kyn slóða.

Frá bær þjóð há tíð ar
skemmt un

Mann fjöld inn, sem kom sam an 
á Rúts túni til að taka þátt í fjöl
skyldu skemmt un inni og fylgj ast 
með þjóð há tíð ar dag skránni, var 
ekki minni en metár ið í fyrra þeg
ar þjóð há tíð ar gest ir voru um 16 
þús und. Bæj ar stjór inn lagði út 
af krepp unni í þjóð há tíð ar á varpi 
sínu. Gunn ar I. Birg is son sagði 
að frels is hug sjón sjálf stæð is hetj
unn ar Jóns Sig urðs son ar væri í 
fullu gildi því að þjóð in vildi ekki 
vera háð er lendu valdi. Mörg 
spjót stæðu á ís lensku þjóð inni 
um þess ar mund ir og hún ætti í 

vök að verj ast. Ís lend ing ar hefðu 
hag nýtt sér með ýms um hætti að 
hrað ar tækni fram far ir hefðu rof
ið ein angr un lands ins. „En þess 
eru líka mörg dæmi, því mið ur, 
að áhrifa og um svifa mikl ir menn 
í okk ar sam fé lagi hafi mis not að 
þessa stöðu lands ins. Mér næg ir 
að nefna eitt dæmi: Öll virð umst 
við þurfa að bera ábyrgð á Ices a
vereikn ing un um. Ís lenska þjóð in 
þarfn ast nýs Jóns Sig urðs son ar, 
að minnsta kosti þarf hún að ná 
vopn um sín um, þjappa sér sam
an um hug sjón ir hans og stefnu 
og halda aft ur uppi merki hans, 
því við vilj um ekki vera of ur seld 
er lend um stjórn völd um og stofn
un um þeirra.“

Fjög urra hæða 
at vinnu hús næði 
rís að Dal vegi 24

Bæj ar stjórn hef ur sam þykkt 
breytt deiliskipu lag að Dal vegi 24 
og að heim il að verði að fjar lægja 
nú ver andi bygg ingu og reisa fjög
urra hæða at vinnu hús næði með 
tveggja hæða bíla geymslu. Gert 
er ráð fyr ir 1 bíla stæði á hverja 35 
m? hús næð is.  Til lag an ger ir ráð 
fyr ir 9.800 m? bygg ingu með bíla
geymslu fyr ir um 282 bíla í kjall
ara og 115 stæð um á lóð. Áætl uð 
nýt ing á lóð er 1.4 án bíla geymslu. 
Deiliskipu lags til lag an bygg ir á 
Að al skipu lagi Kópa vogs 2000 – 
2012, stað fest 23. apr íl 2002 með 
síð ari breyt ing um og breyt ingu 
dags. í nóv em ber 2008 fyr ir Dal
veg 24, stað fest af um hverf is ráð
herra 8. maí 2009 og birt í Bdeild 
Stjórn ar tíð inda 26. maí 2009. Til 
máls tók Jón Júl í us son og lagði 
fram eft ir far andi bók un í nafni 
bæj ar full trúa Sam fylk ing ar inn ar: 
„Æski legra hefði ver ið að vinna 
skipu lag svæð is ins við Dal veg í 
heild.”

Samn ing ar við Krón
una verði upp lýst ir

Á fundi bæj ar ráðs Kópa vogs 
25. júní sl. var Ómar Stef áns son 
Fram sókn ar flokki kjör inn for mað
ur ráðs ins. Hann lagði til að fund
ar tím ar bæj ar ráðs í júlí og ágúst 
verði 9. og 23. júlí og 6. og 20. 
ágúst og fund ir bæj ar stjórn ar í 
verði 28. júlí og í ágúst  þann 25. í 
ágúst mán uði. Bæj ar ráð fól bæj ar
rit ara að fylgja eft ir inn kaupa regl
um Kópa vogs bæj ar og jafn framt 
að vinna um sögn um op in ber inn
kaup. Guð ríð ur Arn ar dótt ir Sam
fylk ing ingu óskaði eft ir upp lýs ing
um um samn ing Kópa vogs bæj ar 
við Krón una um inn kaup. Óskaði 
hún eft ir því að fjár mála og hag
sýslu stjóri mætti til næsta fund ar 
vegna máls ins. 

Írsk menn ing ar há tíð 
2009  

Haf steinn Karls son Sam fylk ingu 
óskaði eft ir því á fundi bæj ar ráðs 
25. júní sl. að upp lýs ing um um 
und ir bún ing vegna írskra menn
ing ar daga, hvaða samn ing ar hafa 
ver ið gerð ir við lista menn og 
hvaða fjár hæð um er gert ráð fyr ir 
að var ið sé í verk efn ið sam kvæmt 
fjár hags á ætl un. Óskaði hann eft ir 
því að sviðs stjóri tóm stunda og 
menn ing ar sviðs mætti til næsta 
fund ar vegna máls ins.

Óhag stæð ur 
nem enda fjöldi

Skóla nefnd ræddi ný lega mál

efni Sala skóla og á fund in um var 
lögð fram grein ar gerð Fræðslu
sviðs Kópa vogs vegna fjár mála 
Sala skóla. Eft ir far andi var bók að: 
Skóla nefnd hef ur feng ið skýr ing ar 
á stöðu Sala skóla frá skóla stjóra, 
ásamt því að fá álit fyrr ver andi 
fjár mála stjóra og fyrr ver andi 
fræðslu stjóra. Skóla stjóri tel ur að 
óhag stæð ur nem enda fjöldi skól
ans skýri að hluta til erf iða fjár
hags stöðu skól ans. Skóla nefnd 
fel ur fræðslu stjóra og skóla stjóra 
Sala skóla að finna lausn á mál um 
skól ans sem er við un andi fyr ir 
báða að ila.

Til boði Frjálsr ar 
miðl un ar tek ið  

 Á fundi um hverf is ráðs, dags. 
4. maí 2009, var ákveð ið að leita 
til boða í hönn un og gerð við ur
kenn inga skjala og fróð leiks skilta 
ráðs ins fyr ir árið 2009. Haft var 
sam band við sex aug lýs inga stof
ur en til boð bár ust frá fimm aug
lýs inga stof um. Eft ir far andi gild 
til boð í við ur kenn inga skjöl eru 
frá: 1. Fít on 1  391.460 kr. 2. Fít on 
2  269.450 kr. 3. Frjálsri miðl un 
 211.650 kr. 4. Næst  319.965 kr. 
Um hverf is ráð lagði til við bæj ar
ráð að tek ið yrði til boði lægst
bjóð anda, og var það sam þykkt. 
Ólaf ur Þór Gunn ars son, Vinstri 
græn um, lagði fram bók un þar 
sem hann taldi ekki rétt að að 
sam þykkja til lögu um hverf is ráðs. 
Gunn ar Ingi Birg is son, bæj ar stjóri, 
vék sæti und ir þess um lið.

Starfs menn í 
náms leyfi

Starfs manna stjóri Kópa vogs
bæj ar lagði ný lega fram í bæj ar
ráði ósk Svan hild ar Þeng ils dótt
ur um þriggja mán aða laun að 
náms leyfi til að ljúka BSc námi 
í við skipta fræði ásamt um sögn 
og til lögu að af greiðslu. Bæj ar
ráð sam þykkti að veita Svan hildi 
Þeng ils dótt ur laun að náms leyfi í 
3 mán uði til fram halds náms við 
Há skóla Ís lands og bind ur leyf ið 
því skil yrði, að hún vinni áfram 
hjá Kópa vogs bæ að námi loknu. 
Enn frem ur var lögð fram um sókn 
Vig dís ar Guð munds dótt ur um 6 
mán aða laun að náms leyfi vegna 
master náms í stjórn un mennta
stofn anna, ásamt um sögn og til
lögu að af greiðslu. Bæj ar ráð sam
þykkti að veita Vig dísi Guð munds
dótt ur 6 mán aða laun að náms
leyfi til masters náms í stjórn un 
mennta stofn ana við HÍ.  Skil yrði 
fyr ir leyf inu er að Vig dís komi til 
starfa hjá leik skól um Kópa vogs
bæj ar að leyfi loknu. 

Næstu Kópa vogs dag
ar helg að ir Sig fúsi 
Hall dórs syni

Lista og menn ing ar ráð Kópa
vogs er sam mála því að Kópa
vogs dag ar gengu vel og al menn 
ánægja hafi ver ið með dag ana. 
Heima síða Kópa vogs daga nýtt ist 
vel við upp setn ingu og val á dag
skrár lið um og verð ur þró uð áfram 
en ákveð ið að gefa út dag skrána 
einnig á prent uðu formi á næsta 
ári. Lista og menn ing ar ráð þakk
ar öll um sem þátt tóku í Kópa
vogs dög um fyr ir þeirra fram lag 
til þess ara skemmti legu menn ing
ar daga í bæn um. Kópa vogs dag ar 
2010 verða haldn ir 9.15. maí og 
helg að ir lista mann in um Sig fúsi 
Hall dórs syni.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Á út boðs þingi Sam taka iðn að ar ins fyrr á ár inu sagði þá ver andi 
bæj ar stjóri að 100 millj ón um króna yrði var ið til at vinnu skap
andi verk efna. Bæj ar ráð Kópa vogs sam þykkti í maí mán uði að 

að ráða allt að 750 manns í sum ar störf hjá Kópa vogs bæ sem er ríf lega 
tvö föld un frá sumr inu 2008. Í sum ar störf in er ráð ið starfs fólk sem er 
17 ára eða eldra. Von andi hef ur þessi áætl un geng ið eft ir. Bæj ar stjóri 
sagði einnig að fram kvæmt yrði fyr ir um 1,8 millj arð króna á ár inu og 
færu nokk ur verk í úboð á næstu mán uð um. Bæj ar sjóð ur Kópa vogs 
hef ur stað ið frammi fyr ir þeim áföll um eins og mörg önn ur sveit ar
fé lög að mörg um út hlut uð um bygg inga lóð um hef ur ver ið skil að á 
síð ustu mán uð um, raun ar má segja í hrönn um, og það hef ur kost að 
bæj ar sjóð um tals verða fjár muni í millj örð um króna talið og taka hef
ur þurft lán til geta stað ið við skuld bind ing ar um að end ur greiða lóð
ir. Stefnt var að því að að við skóla og leik skóla yrði fram kvæmt fyr ir 
um 490 millj ón ir króna og m.a. yrði lok ið við Hörðu valla skóla, og lík
legt að Hörðu valla skóli verði full klár að ur áður en skóli hefst að nýju í 
ágúst en óvíst er um aðr ar fram kvæmd ir. Bygg ing óp eru hús sem jafn
vel átti á hefj ast í lok þessa árs ef fjár mögn un væri lok ið er kom in í 
mikla bið og alls óvíst að þar verði nokkr ar fram kvæmd ir fyrr en efna
hags þreng ing um lýk ur, hvenær sem það nú verð ur.Stefnt var að því 
að hanna að nýju tvær eldri göt ur og breyta á skipu lagi á Rjúpna hæð 
til þess að skapa svig rúm fyr ir 2 – 3 her bergja íbúð ir en vegna efna
hags á stands ins er að aukast eft ir spurn eft ir minni íbúð um hjá unga 
fólk inu. Fram kvæmd ir í frá veitu voru áætl að ar upp á 51 millj ón króna 
og við vatns veitu upp á um 30 millj ón ir króna.

Tek in vr fyrsta skóflustunga í vor að nýj um leigu í búð um fyr ir 60 
ára og eldri við Boða þing í Kópa vogi. Þar eiga að rísa 95 þjón ustu og 
ör ygg is í búð ir og áttu fram kvæmd ir við fyrri áfanga, alls 48 íbúð ir, að 
hefj ast í vor. Það hef ur von andi geng ið eft ir.

End ur skoð un fjár hags á ætl un ar Kópa vogs bæj ar mun nú standa fyr ir 
dyr um og ef ástand ið í fjár mál um bæj ar ins hef ur versn að eitt hvað að 
ráði frá því þess ar áætl an ir voru sett ar fram kann þessi upp taln ing 
fram kvæmda að verða hjóm eitt. En von andi er svo ekki og að Kópa
vogs bær sé í stakk bú inn þrátt fyr ir efna hags þreng ing ar að halda 
uppi sæmi legu at vinnustigi í þeim þátt um sem snúa á bæj ar fé lag inu. 
Bæj ar stjórn Kópa vogs, og það öll bæj ar stjórn in, þarf að leggj ast sam
eig in lega á árar til þess að svo verði. Tími karps um lög mæti út boða 
og  fjár fest inga líf eyr is sjóðs er frá í bili. Bæj ar bú ar gera þá kröfu til 
bæj ar stjórn ar en nú taki við vinna við at vinnu upp bygg ingu og betra 
mann líf í bæn um. Kópa vogs blað ið ósk ar bæj ar stjórn und ir stjórn 
nýs bæj ar stjóra, Gunn steins Sig urðs son ar, vel farn að ar í þeim erf iðu 
ákvörð un um sem vafa lít ið eru framund an á næstu miss er um til hags
bóta fyr ir okk ur öll sem hér búum.

Bens ín ið of dýrt fyr ir of marga

N ú fara í hönd mestu ferða helg ar árs ins á Ís landi. Mik il um ferð 
býð ur upp á hættu á slys um í um ferð inni ef ekki er höfð aðgát 
og það haft al var lega í huga að eft ir einn ei aki neinn. En 

kannski er það óþarfi að hafa áhyggj ur af um ferð ar þunga. Rík is stjórn
in sem ætl aði að hjálpa heim il un um hef ur hækk að bens ín svo mik ið 
að flest ir Kópa vogs bú ar sem og aðr ir lands menn hugsa sér tvisvar 
um áður en far ið er í lang ferð ir, það þarf nefni lega að eiga fyr ir bens
ínsop an um. Um ferð in um síð ustu helgi var minni en bú ist var við svo 
lík lega eru marg ir farn ir að spara við sig í ferða lög um nú þeg ar og lík
legt má telja að að sókn á úti há tíð ir um versl un ar manna helg ina verði 
ekki nema svip ur hjá sjón á þessu ári. Vægi þeirra mátti líka minnka, 
sér stak lega drykkju há tíð um sem íþrótta fé lög hafa stað ið fyr ir.

     Geir A. Guð steins son 

Bæj ar stjórn þarf 
sam eig in lega að 

leggj ast á ár arn ar

JÚLÍ 2009
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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 �ölda sértilboða sem eru aðeins fyrir korthafa.

LEIKNUM LÝKUR 
ÞANN 2. ÁGÚST
Sjá vinningshafa á www.byko.is  5. ágúst

BYKO KORTIÐ

LUKKU
LEIKUR
FYRIR HANDHAFA BYKO KORTSINS

ZO ON útivistarfatnaður
frá Intersport  
að verðmæti 75.000 kr.

3.-4. VINNINGUR

42” sjónvarp frá ELKO  
að verðmæti 189.995 kr. 

2. VINNINGUR

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:

Matarkarfa frá Krónunni 
að verðmæti 25.000 kr.

5.-10. VINNINGUR

ÞAÐ KOSTAR EKKERT AÐ FÁ BYKO KORTIÐ

0107898

Jón Jónsson

Gildir út:

* Gildir ekki með TB og SV merktum vörum.

INNEIGN Í BYKO

1. VINNINGUR
0107898

Jón Jónsson

Gildir út:

250.000 kr.

0107898

Jón Jónsson

Gildir út:



Á bæj ar stjórn ar fundi 30. júní 
sl. var Gunn steinn Sig urðs son 
bæj ar full trúi Sjálf stæð is flokks ins 
kjör inn bæj ar stjóri og er ráðn ing 
hans til 13. júní 2010. Þá lá fyr ir 
að Sjálf stæð is flokk ur inn hafði 
upp fyllt skil yrði fram sókn ar 
manna fyr ir áfram hald andi sam
starfi flokk anna í bæj ar stjórn en 
hart hafði ver ið tek ist um það í 
Fram sókn ar flokkn um í Kópa vogi 
hvort halda ætti áfram meiri
hluta sam starfi við Sjálf stæð is
flokk eft ir að Gunn ar I. Birg is son 
hafði vik ið úr stóli bæj ar stjóra. 
Sveita stjórn ar kosn ing ar verða 
næsta vor, lík lega laug ar dag inn 
29. maí 2010.

Gunn steinn hlaut 6 at kvæði en 
fimm at kvæða seðl ar voru auð
ir. Þeg ar það lá fyr ir sagði Gunn
steinn: ,,Ég vil þakka það traust 
sem mér hef ur ver ið sýn en það 
er eng in laun ung að ég er að taka 
við á erf ið um tím um en það hef
ur dá lít ið mik ið geng ið á hér í 
bæj arpóli tík inni í Kópa vogi. Ég 
mun leggja mig fram um að sinna 
þessu starfi af kost gæfni og vænti 
þess að eiga far sælt sam starf við 
bæj ar full trúa alla.”

Guð ríð ur Arn ar dótt ir, leið togi 
Sam fylk ing ar inn ar í bæj ar stjórn 
sagði m.a.: ,,Mín ósk og okk ar 
allra er sú að það fær ist nú ró 
yfir starf bæj ar stjórn ar svo hægt 
sé að vinna að þeim mál um sem 
hef ur beð ið af greiðslu und an farn
ar vik ur en það eru ým iss brýn 
verk efni sem þarf að leysa. Við 
erum til bú in til að koma að end
ur skoð un fjár hags á ætl un ar sem 
hef ur beð ið allt of lengi. Ég vil 
óska ný kjörn um bæj ar stjóra vel
farn að ar í sínu starfi og vona að 
hann verði bæj ar stjóri okk ar allra 
án nokk urra und an tekn inga.”

Frá Eyj um 8 ára gam all
Gunn steinn Sig urðs son er 

fædd ur árið 1950 í Vest manna
eyj um. For eldr ar hans eru hjón in 
Sig urð ur Gunn steins son og Mar
grét Anna Jóns dótt ir. Gunn steinn 

flutti árið 1958 í Kópa vog og gekk 
í Kópa vogs skóla og síð an Víg
hóla skóla  og það an í Kenn ara há
skól ann og hef ur búið í Kópa vogi 
lengst um síð an. Gunn steinn hóf 
kennslu fer il sinn við Digra nes
skóla 1974 og kenndi þar sam
fellt í 20 ár. Eft ir fram halds nám í 
Kaup manna höfn var hann ráð inn 
að stoð ar skóla stjóri Smára skóla 
en árið 1997 var hann svo ráð inn 
skóla stjóri Linda skóla og hef ur 
gengt því starfi síð an. Fyrsta vet
ur inn voru nem end ur í Linda skóla 
að eins 58 en nú er þetta fjöl menn
asti skól inn í Kópa vogi.

Gunn steinn var spurð ur hvort 
hann hefði snemma far ið að 
skipta sér af bæj arpól tík inni í 
Kópa vogi.

,,Ég fór að blanda mér í pólítík
ina 1994 en hafði ekki kom ið 
ná lægt af skipt um eða starfi í 

stjórn mál um fram að þeim tíma 
en hafði þó set ið í skóla nefnd fyr
ir kenn ara, en alltaf haft mik inn 
áhuga. Þá gekk ég í Sjálf stæð is
flokk inn og tók þátt í próf kjöri 
að eins nokkrum dög um seinna. 
Ár ang ur inn var ásætt an leg ur þó 
ég lenti ekki í nein um af efstu sæt
un um. Ég var vara bæj ar full trúi 
1998 – 2002 en er svo kjör inn bæj
ar full trúi 2002 og hef set ið þar 
síð an. Í tengsl um við starf mitt 
sem skóla stjóri hef ég auð vit að 
kom ið mjög mik ið að skóla mál um. 
Oft eru skipt ar skoð an ir um ým is
legt í bæj ar mál um, en lengst af 
hef ur ver ið víð tæk sátt um stefn
una í skóla mál un um, menn hafa 
bor ið gæfu til að standa sam an 
um þann mála flokk,” seg ir Gunn
steinn. “Það má minn ast á að 
Kópa vog ur varð einmitt til á sín
um tíma vegna þess að menn tóku 

hönd um sam an 
og vildu gera vel í 
skóla mál um þeg ar 
Kópa vogs skóli var 
stofn að ur.” 

- Hvenær varð 
þér það ljóst að þú 
gæt ir hugs an lega 
orð ið næsti bæj ar-
stjóri í Kópa vogi?

,,Það er mjög 
stutt  síð an ég 
gerði mér ljóst að 
ég mundi hugs an
lega fara í þetta 
emb ætti. Það hef
ur mik ið geng ið á 
í stjórn mál un um 
í Kópa vogi und
an farn ar vik ur og 
það var nokk uð 
óvænt að Gunn ar 
Birg is son skyldi 
taka þá ákvörð un 
að víkja, en ég 
virði hans ákvörð
un. En fljót lega 
kom upp nafn ið 
mitt þar sem ég 
er í 2. sæti á lista 
Sjálf stæð is flokks
ins og það þótti 
því eðli leg ast að 
ég tæki við. Mér 
finnst hins veg ar 
að öll um fjöll un 
um mál ið hef ur 
ver ið blás ið mik ið 
upp af minni hluta
flokk un um og þátt
ur fjöl miðla er ein
nig stór. And inn er 
hins veg ar þannig 
í þjóð fé lag inu að 

það er erfitt að bera hönd fyr ir 
höf uð sér, það er sótt grimmt og 
harka í öll um mál um og hlut irn ir 
eiga að ger ast hratt. Þetta hefði 
ekki gerst fyr ir tveim ur til þrem ur 
árum með an enn var svo kall að 
góð æri í þessu landi.

Ég mun fara í árs leyfi frá störf
um sem skóla stjóri Linda skóla og 
að stoð ar skóla stjór inn, Sig fríð ur 
Sig urð ar dótt ir, mun leysa mig af 
þenn an tíma. Ég geri ráð fyr ir að 
taka aft ur við mínu fyrra starfi 
þeg ar mín um starfs tíma lýk ur hér 
13. júní á næsta ári. Ég vil nú snúa 
mér að þeim verk efn um sem bíða 
mín og er á þess ari stundu ekk ert 
að hugsa um það hvort ég sæk ist 
eft ir því að vera í fram boði aft ur 
næsta vor eða að taka þátt í próf
kjöri til að raða nið ur á fram boðs
list ann, verði það ákveð ið.”

Eng ar stór fram kvæmd ir
- Fjár hags leg staða Kópa vogs-

bæj ar er nokk uð slæm, en þó betri 
en nokk urra ann ara sveit ar fé laga. 
Hver er hún raun veru lega í dag?

,,Það sem hef ur gerst í efna hags
mál um þjóð ar inn ar hef ur auð vit
að haft mik il áhrif hér í Kópa vogi 
eins og alls stað ar ann ars stað
ar. En við vor um með gríð ar lega 
góða stöðu fyr ir og skuld um ekki 
mik ið meira en við gerð um áður 
og get um tek ið á breyttu ástandi. 
Við höf um þurft að taka til baka 
mik ið af lóð um sem búið var að 
út hluta á nýj um bygg inga svæð um 
og borga þær út en rekstr ar ein ing
in er góð og við höf um byggt upp 
allt okk ar stoð kerfi og grunn skóla 
og það kem ur okk ur til góða nú. 
Við velt um því fyr ir okk ur í haust 
við gerð fjár hags á ætl un ar hvern
ig tekju á ætl un in mundi stand ast 
og mér sýn ist að það líti vel út og 
ætli að ganga að mestu eft ir, en 
það var eitt af mín um fyrstu verk
um sem bæj ar stjóri að skoða það. 
Ég vona því sann ar lega að næstu 
mán uð ir verði á svip uðu róli.

Það verð ur ekki ráð ist í nein ar 
stór fram kvæmd ir á næstu mán
uð um, við erum meira að halda 
sjó en höld um áfram með ákveðn
ar fram kvæmd ir sem var byrj að á. 
Það má nota lík inda mál úr íþrótt
un um og segja að nú séum við að 
spila vörn. Stærsta ein staka verk
efn ið sem við mun um ljúka við 
er íþrótta hús ið í Foss vogs dal á 
HKsvæð inu en ég reikna með að 
hús ið verði tek ið í notk un um ára
mót in. Svo erum við í tölu verð um 
fram kvæmd um upp í Boða þingi 
þar sem ver ið er að byggja hjúkr

un ar heim ili í sam starfi við Hrafn
istu, en áætl að er að taka það í 
notk un í febr ú ar mán uði á næsta 
ári. Við erum með samn ing við 
Knatt spyrnu aka dem í una og það 
er á þeirra ábyrgð sú fram kvæmd 
sem nú stend ur yfir við íþrótta
hús ið Kór inn í Kór a hverfi en gert 
er ráð fyr ir að það hús verði tek
ið í notk un í haust. Síð an erum 
við auð vit að í ýms um við halds
verk efn um sem nauð syn leg eru, 
s.s. við hald gatna og gang stétta 
en auð vit að erum við í að halds
að gerð um í bæj ar kerf inu eins og 
alls stað ar ann ars stað ar og við 
mun um leggja okk ur fram eins 
og nokk urs er kost ur að spara í 
rekstr in um, og það á öll um svið
um.”

- Í vor var ákveð ið að taka við 
fólki í vinnu í sam starfi við Vinnu-
mála sam band ið. Hef ur það geng ið 
eft ir og hversu margt fólk er þetta?

,,Það er kom ið af stað og ég 
hef sann reynt það með sam skipt
um mín um við starfs fólk Kópa
vogs bæj ar þessa daga sem ég hef 
ver ið hér. Við erum ekki að segja 
upp fólki held ur frem ur að skapa 
at vinnu tæki færi fyr ir sem flesta 
sem eru án at vinnu.”

Fyrsti starfs dag ur byrj aði 
með sviðs stjór um

- Hvað var þetta fyrsta sem nýr 
bæj ar stjóri gerði þeg ar hann hafði 
tek ið við 1. júlí sl.?

,,Ég byrj aði að funda með sviðs
stjór um sem ég þekkti flesta fyr ir. 
Það er hins veg ar ekki gert ráð 
fyr ir að ég sé kjör inn full trúi í bæj
ar ráði Kópa vogs en ég hef ver ið 
þeirr ar skoð un ar að það sé ekki 
endi lega nauð syn legt að bæj ar
stjóri sé kjör inn bæj ar ráðs mað ur. 
Ég mun hins veg ar sitja þá fundi 
sem fram kvæmda stjóri sveit ar fé
lags ins og er að vinna ýmis verk
efni fyr ir þá bæj ar full trúa sem 
þar eiga sæti og lagði því ekk ert 
upp úr því sjálf ur að ég hefði þar 
at kvæð is rétt. Þetta fyr ir komu lag 
er víða, t.d. í Reykja vík og Hafn
ar firði og jafn vel í fleiri sveit ar fé
lög um.”

- Þú hef ur vænt an lega ver ið 
bú inn að skipu leggja sum ar frí sem 
skóla stjóri en nú hef ur þeirri áætl-
un vænt an lega ver ið rú stað. Ferðu 
í eitt hvað sum ar frí?

,,Það verð ur minna um það en 
ég áform aði. Ég tek nokkra daga 
á næst unni og fer norð ur að Hól
um í Hjalta dal og tek þar nokkra 
göngu daga með eig in kon unni en 
ég fer í göng ur á hverju ári. Svo 
ætla ég að taka mér viku frí og 
fara í hjóla ferð með eig in kon unni 
í Dan mörku og fara um Fjón. Það 
verð ur spenn andi en ég hef ver ið 
á Fjóni í sum ar vinnu sem ung ur 
mað ur og þetta er gam all draum
ur sem ég ætla að láta ræt ast.”

Bæj ar stjóri seg ist vona að nú 
skap ist frið ur um störf bæj ar
stjórn ar og all ir bæj ar full trú ar, 
bæj ar starfs menn og bæj ar bú ar 
legg ist á eina sveif hvað það varð
ar. Það hafi ver ið gott að búa í 
Kópa vogi og þannig verði það 
skil yrð is laust í ná inni fram tíð.

Fé lags mál og fjöl skylda
Gunn steinn er mik ill fé lags

mála mað ur og hef ur oft valist til 
ábyrgð ar og stjórn un ar starfa. 
Hann er mik ill íþrótta á huga mað
ur og lék knatt spyrnu með Breiða
bliki á yngri árum. Gunn stein má 
oft sjá á hand bolta leikj um hjá 
HK á vet urna og á knatt spyrnu
leikj um hjá Breiða bliki á sumr in. 
Hann hef ur starf að mik ið inn an 
skáta hreyf ing ar inn ar. Gunn steinn 
var einn af stofn fé lög um Hjálp ar
sveit ar Skáta í Kópa vogi og hef ur 
set ið í stjórn sveit ar inn ar í 10 ár, 
þar af for mað ur í 7 ár. Eig in kona 
Gunn steins er Dýr leif Eg ils dótt ir 
kenn ari og náms ráð gjafi við Kópa
vogs skóla. Börn þeirra eru Est er 
sjúkra þjálf ari gift Má Þór ar ins syni 
og eiga þau þrjú börn, Árni flug
virki, Hall fríð ur tann læknir og Sig
ríð ur Alma sem er heima en hún 
var að ljúka námi í verk fræði. Þau 
búa öll í Kópa vogi.

4 Kópavogsblaðið JÚLÍ 2009

,,Mitt fyrsta verk var að kanna 
hvort fjár hags á ætl un in stæð ist”

GunnsteinnSigurðssonbæjarstjóri.

Smiðjuvegi 9
200 Kópavogi
Sími: 535-4300
Fax: 535-4301
Netfang: axis@axis.is
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Teiknum og gerum föst verðtilboð í allar 
innréttingar útfærðar eftir þörfum hvers og eins.

VANDAÐAR ÍSLENSKAR 

INNRÉTTINGAR 
Eldhús- og baðinnréttingar, 

fataskápar og fleira
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Ein föld leið til að skipu leggja 
mat jurtar garð heim il is ins

Nú er það að kom ast í tísku 
að eiga eld hús garð, eða mat
jurtar garð, og hann þarf ekki 
að vera stór. En hvað gera þeir 
sem vilja endi lega fá sér krydd
garð, kannski með ögn af sal ati 
og nokkrum gul rót um, en hafa 
aldrei difið fingri í blauta mold? 
Hvað gera þeir sem varla hafa 
kom ið nær garði en að berja 
græn met ið í kæli borði stór mark
að ar ins aug um og hafa ekki 
hug mynd um hvað það tek ur 
radís ur lang an tíma að spíra eða 
hvaða græn meti er fjöl ært eða 
ein ært eða hvort hvít kál þarf 
meira vaxt ar rými en spínat.

Ekki höf um við efni á að ráða 
garð yrkju mann eins og El ísa bet 
Eng lands drottn ing  sem er ný bú in 
að koma sér upp líf ræn um eld
hús garði við höll ina af al kunnri 
breskri rækt un ar snilld. Tug þús
und ir Banda ríkja manna höfðu 
áður skor að á Obama og frú að 
gera eld hús garð á Hvíta hús flöt
inni og það gerðu þau í vor.

Það er löng um vit að að líf og 
sjálf stæði þjóð ar get ur olt ið á því 

hvort hún hef ur mögu leika á að 
brauð fæða sig sjálf. Við verð um 
kannski seint full fær um að rækta 
nægi lega mik ið af eig in korni en 
við get um rækt að allt það græn

meti sem við borð um, teygt vaxt
ar tím ann og glaðst við ein föld
ustu teg und ir ávaxta eins og jarð
ar ber. Eld hús garð ur inn er skref í 
þá átt að sanna þetta.

Leik skól inn Að al þing í Kópa
vogi efndi til sum ar há tíð ar 
þriðju dag inn 30. júní sl. fyr ir 
börn in í skól an um og for eldra 
þeirra. 

Var þetta fyrsta há tíð in af þessu 
tagi sem skól inn efn ir til enda til
tölu lega ný tek inn til starfa. Boð

ið var upp á ým is kon ar leiki og 
skemmt un fyr ir börn og full orðna, 
þar á með al tón list ar flutn ing og 
leik sýn ingu. Þátt taka í sum ar há
tíð inni fór fram úr björt ustu von
um enda veð ur með besta móti 
og skemmtu all ir sér vel.

Glæsilegurtónlistaflutninguríveðurblíðunni.Mynd:Aðalþing/E.Ól.

Fjöl menni á sum
ar há tíð Að al þings

Sumargla!ningur hjá Heilsu og fegur! 

 

Í júlí og ágúst                                                                                

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       
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Sigl inga klúbb ur inn Ýmir 
fær stór glæsi lega að stöðu

Vígsla nýrr ar að stöðu Sigl inga
fé lags ins Ýmis við Foss vog inn 
verð ur síð ar í þess um mán uði, 
en þá mun bæj ar stjóri af henda 
sigl inga klúbbn um klúbb að stöð
una til af nota en bygg ing in er 
sam starfs verki Ýmis og Kópa
vogs bæj ar. Þann 25. júlí nk. 
held ur Ýmir svo kall að Sum ar
mót kjöl báta (stóru skút urn ar), 
sem er keppn is mót á kæn um fyr
ir börn og ung linga. Ræst verð ur 
frá Reykja vík kl. 10.00 um morg
un inn og siglt að að stöðu Ýmis 
þar sem keppni lýk ur.

Ver ið er að fram leiða fyrsta 
áfanga af bryggj um í höfn ina 
fram an við fé lags hús ið. Um er að 
ræða 20 metra langa ein ingu sem 
mun rúma um 12 báta. Vinna við 
hönn un á land gangi er far in í gang 
og er gert ráð fyr ir að bryggj
an verði sett út um miðj an júlí. 
Þetta verð ur fyrsta ein ing af fjór
um sem sett ar verða út á næstu 
árum og ætti höfn in því að rúma 
milli fjöru tíu og fimm tíu báta þeg

ar hún er full gerð.
Ekki eru til ná kvæm ar dýptar

töl ur fyr ir höfn ina og þarf því að 
lóða höfn ina sem fyrst og merkja 

inn á teikn ingu þanig að dýptar
töl ur séu til þeg ar bryggj urn ar 
verða sett ar út. Þetta er til val ið 
verk efni fyr ir fé lags menn.

KlúbbhúsÝmisneðanKársnesbrautar.

Elva Björk Jónatansdóttir

Sérfræðingur
í útfararskreytingum

Hagkaup Smáralind
Sími 578-5075 | www.bjarkarblom.is

Kransar | Krossar | Kistuskreytingar

Veiti eldri borgurum 15% afslátt
af afskornum blómum og skreytingum
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Í síð asta blaði birt um við mynd af fólki sem virð
ist vera statt á leik velli við ein hverja við halds vinnu. 
Hvar er mynd in tek in, hverj ir eru á henni og af 
hvaða til efni er mynd in tek in? Vegna sum ar leyfa 
geym um við okk ur að birta frek ari skýr ing ar á því 
hvaða fólk þetta er en við þiggj um enn upp lýs ing ar 
um hvaða fólk þetta er og eins hvaða fólk er á þess
ari mynd sem nú birt en svo virð ist sem ein hver 
grill veisla sé í upp sigl ingu. Ef laust þekkja marg ir 
þetta fólk en all ar upp lýs ing ar eru vel þegn ar. Vin
sam lega kom ið þeim upp lýs ing um sem þið búið yfir 
til Hrafns Svein bjarn ar son ar, hér aðs skjala varð ar á 
Hér aðs skjala safni Kópa vogs að Hamra borg 1, eða í 
síma 5444710.

Einnig má senda upp lýs ing ar á net fang ið hrafns@
kopa vog ur.is 

A F  H Á L S I N U M

Hver? Hvar? Hvenær?

RannsóknirálífríkiíFossvogsá
vegumNáttúrufræðistofuKópavogs

Í maí 2008 hófst rann sókn á 
veg um Nátt úru fræði stof unn ar á 
líf ríki í Foss vogi og stend ur rann
sókn in í sam bandi við breyt inga
til lögu bæj ar skipu lags Kópa vogs 
á svæð is skipu lagi höf uð borg ar
svæð is ins vegna áforma um upp
bygg ingu íbúða og at hafna svæð
is á Kárs nesi. Í rann sókn inni 
hef ur ver ið fylgst reglu lega með 
fugla lífi í vog in um og teg und ir 
tald ar í sex taln ing areit um eft ir 
vog in um endi löng um og með
fram strönd inni.

Fugla taln ing arn ar fara fram á 
tveggja til fjög urra vikna fresti og 
þeim verð ur hald ið áfram a.m.k. 
fram á næsta ár. Í vor sem leið 
voru sýni einnig tek in af hrygg
leys ingj um á botni og sjón um 
beint að dýr um í grýttu fjöru bú
svæði og á set botni dýpra úti í 
vog in um. Tek in voru sýni á 10 
stöð um víðs veg ar um vog inn 
og einnig utan við upp fyll ingu á 
Kárs nesi. ,,Mark mið ið með botn
dýra rann sókn inni er ann ars veg
ar að afla upp lýs inga um nú ver
andi ástand svæð is ins, en ekki 

hef ur áður ver ið safn að sýn um 
á svæð inu með jafn ít ar leg um 
hætti. Hins veg ar er ver ið að afla 
gagna til að bera sam an við eldri 
rann sókn ir og átta sig á hugs an
leg um breyt ing um á líf ríki svæð

is ins. Verk efn inu lýk ur á næsta ári 
en áfanga nið ur stöð ur um fugla 
voru kynnt ar á Kópa vos gdög um 
í vor sem leið,” seg ir dr. Hilm ar J. 
Malmquist, for stöðu mað ur Nátt
úru fræði stofu Kópa vogs.

KársnesiðogFossvogurinn.

Stelluróló
íhálfaöld

Föstu dag inn 26. júní sl. var 
hald ið upp á 50 ára af mæli 
Holtsvall ar í Kópa vogi og um leið 
svo kall að an Stellu dag sem hald
inn er ár lega á Holtsvelli. Fyrsti 
gæslu völl ur inn í Kópa vogi var 
tek inn í notk un árið 1959 í vest
ur bæ Kópa vogs. Völl ur inn var í 
fyrstu nefnd ur Hlé gerð is völl ur 
en árið 1972 var hann nefnd ur 
Holts völl ur. Þenn an völl þekkja 
marg ir Kópa vogs bú ar og hef ur 
hann ver ið kall að ur  „Stellur óló“, 
en þar starf aði til margra ára 
mik il barna kona, Guð björg  Arn
órs dótt ir, sem í dag legu tali var 
köll uð Stella og henni til heið urs 
var stofn að til ár legra Stellu daga.

Leik völl ur inn við Hlé gerði var í 
fyrstu op inn völl ur. Ný nefnd um 
leik valla og dag vist ar mál kom 
með til lögu um að breyta hon um 
í gæslu völl og var hann opn að
ur árið 1959. Smám sam an voru 
síð an sett ir upp gæslu vell ir í öll
um hverf um Kópa vogs. Á ár un um 
1960 til 1963 voru tekn ir í notk
un gæslu vell ir við Hlíð ar hvamm, 
Bjarn hóla stíg og Há braut. Starfs
leik völl ur var síð ar opn að ur sum
ar ið 1965 við Snæ land en sá völl ur 
varð síð ar gæslu völl ur. Einnig var 
árið 1972 opn að ur gæslu völl ur við 
Fögru brekku.

Árið 1966 voru kom ur barna á 
gæslu vell ina fjóra í bæn um alls 
39.498 sem jafn gild ir að um það 
bil 150 börn hafi ver ið á völl un um 
á hverj um degi. Árið 1968 voru 
kom ur 46.974 og árið 1969 voru 
þær 41.757.

Fyrstadagheimilið
Fyrsta dag heim il ið í Kópa vogi 

var opn að árið 1964 við Há braut  
og er í dag rek ið sem leik skól inn 
Kópa steinn. Árið 1970 var leik
skól inn Kópa hvoll við Bjarn hól

stíg opn að ur. Brátt  mynd að ist 
biðlisti og var þörf in orð in mik il 
fyr ir dag vistar rými í bæn um. Bæj
ar ráð Kópa vogs tók ákvörð un árið 
1972 um að hraða upp bygg ingu 
leik skól anna. Í dag er starf andi 21 
leik skóli í Kópa vogi.

Löng hefð er fyr ir gæslu völl um 
í Kópa vogi og hafa þeir um ára bil 
ver ið að al sam komu stað ur barna 
og  for eldra með ung börn og þar 
hafa mörg börn stig ið sín fyrstu 
skref út í líf ið. Með breytt um þjóð
fé lags hátt um og auk inni vinnu og 
námi beggja for eldra utan heim is 
og hraðri upp bygg ingu leik skóla 
hef ur kom um á gæslu velli fækk að.

Í dag eru staf rækt ir fjór ir gæslu
vell ir í Kópa vogi, tveir af þeim hafa 
ver ið opn ir allt árið, þ.e. Holts völl
ur við Borg ar holts braut og Lækja
völl ur við Dal smára. Tveir vell ir 
eru opn ir á sumr in, Hjalla völl ur 
við Efsta hjalla og Hvamms völl ur 
við Hvamms veg. Kom um á gæslu
vell ina hef ur fækk að í takt við 
þjóð fé lags þró un ina. Á ár inu 1991 
var að sókn mik il á gæslu vell ina 
eða 53 þús und kom ur, en til sam
an burð ar voru kom ur í fyrra tæp
ar níu þús und tals ins.

ÞeirÓmarStefánssonformaðurbæjarráðsKópavogsogÁrmannKr.
Ólafssonforsetibæjarstjórnarsýnduhæfnisínaágröfum,aðvísu í
smærralagi,áHoltsvelliáafmælisdaginn.

Urður Egilsdóttir starfaði á Holts
vellium4raáraskeiðuppúr1960.
Hún var að sjálfsögðu mætt á
hátíðinaogvarheiðruðmeðblóm
um.HúnbjóþááKarsnesbraut139
enbýrídagíVogatungu25.

ÁStellurólófyrirmargtlöngusíðan.
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Full trú ar Sam fylk ing ar inn
ar furða sig á frétta til kynn ingu 
frá Kópa vogs bæ þar sem seg ir 
að rekst ur bæj ar ins sé traust ur 
þrátt fyr ir áföll í efna hags líf inu.

Guð ríð ur Arn ar dótt ir bæj ar
full trúi Sam fylk ing ar inn ar bend ir 
á að dag leg ur rekst ur bæj ar ins, 
án launa og fjár magnsliða, hafi 
far ið rúm lega 800 millj ón ir króna 
fram úr upp haf legri áætl un árs ins 
2008 og var rekstr ar nið ur staða 
bæj ar ins 12,4 millj örð um króna 
lak ari en árið 2007.  Heild ar skuld
ir á hvern íbúa hafi tvö fald ast á 
milli ára.

,,Óvar leg ar ákvarð an ir vegna 
lóða kaupa og eign ar náms skýra 
þenn an við snún ing í rekstri bæj
ar ins. Ljóst er að rekst ur bæj ar
ins á kom andi miss er um verð ur 
erf ið ur og glæfra leg ar fjár fest ing
ar munu kosta bæj ar sjóð veru
lega fjár muni á kom andi árum. 
Sér staka at hygli vek ur tap rekst
ur Vatns veitu Kópa vogs upp 

á 175 millj ón ir króna þrátt fyr ir 
að Kópa vogs bú ar greiði hærri 
vatns skatt en íbú ar Hafn ar fjarð ar 
og Reykja vík ur,” seg ir Guð ríð ur 
Arn ar dótt ir.

Heildarskuldir
Kópavogsbúatvö
faldastámilliára

StjórnarmennLífeyrissjóðs
Kópavogsfurðulosnir

Fjár mála eft ir lit ið og fjár mála
ráðu neyt ið hafa skip að um sjón
ar mann með Líf eyr is sjóði Kópa
vogs bæj ar vegna ráð staf anna 
stjórn ar í ávöxt un ar mál um sjóðs
ins. 19. júní sl. sendu stjórn ar
menn, þeir Gunn ar I. Birg is son 
for mað ur, Sig rún Guð munds
dótt ir vara for mað ur, Flosi Ei ríks
son rit ari, Jón Júl í us son stjórn
ar mað ur, og Ómar Stef áns son, 
stjórn ar mað ur, frá sér sam eig
in lega yf ir lýs ingu þar sem seg ir 
m.a.: 

„Kjörn ir stjórn ar menn Líf eyr
is sjóðs starfs manna Kópa vogs
bæj ar (LSK) af hálfu bæj ar stjórn
ar og starfs manna, lýsa furðu 
sinni á hörð um að gerð um Fjár
mála eft ir lits ins (FME) og fjár
mála ráðu neyt is ins, sem skip að 
hafa um sjón ar mann með sjóðn
um, þrátt fyr ir að stjórn hans og 
fram kvæmda stjóri hafi ít rek að og 
að eig in frum kvæði upp lýst full
trúa FME um fjár fest ing ar hans. 
Í efna hags um rót inu á um liðn um 
vetri tók stjórn LSK yf ir veg aða 
og upp lýsta ákvörð un um, að 
besta leið in til að verja hags muni 
sjóð fé laga væri að ávaxta laust 
fé sjóðs ins til skamms tíma hjá 
Kópa vogs bæ, þótt það væri ekki í 
fullu sam ræmi við heim ild ir, enda 
ber Kópa vogs bær fulla ábyrgð á 
öll um skuld bind ing um sjóðs ins 
um fram eign ir.

Í  e n d  u r  s k o ð  u n  a r  b r é f i 
Pricewa ter hou seCoopers hf. með 
árs reikn ingi LSK 2008 seg ir m.a.: 

„Þótt ekki sé ástæða til að 

draga í efa að með þess um ráð
stöf un um sín um hafi stjórn end ur 
sjóðs ins talið sig vera að tryggja 
sem best hag sjóðs ins við óvenju
leg ar efna hags að stæð ur þá verð
ur ekki hjá því kom ist að við sem 
end ur skoð end ur sjóðs ins, ger um 
stjórn sjóðs ins og Fjár mála eft ir lit
inu þeg ar í stað við vart um þessi 
at vik.“ 

Á fundi, sem LSK boð aði til með 
full trú um FME 19. maí sl., var gert 
sam komu lag um, að sjóð ur inn 
hefði frest til 31. júlí nk. til að gera 
úr bæt ur í sam ræmi við fjár fest
ing ar heim ild ir. Það sam komu lag 
hef ur FME og fjár mála ráðu neyt ið 
ákveð ið nú að virða ekki.

Hér er um að ræða verð tryggt 
skulda bréf, út gef ið af Kópa vogs

bæ, sem var und ir lög bundnu 
10% há marki af heild ar eign um 
LSK, þeg ar það var gef ið út. Vegna 
verð bólgu og áfall inna vaxta auk 
eigna rýrn un ar LSK í tengsl um 
við banka hrun ið, fór upp reikn að 
verð bréfs ins yfir 10% há mark ið í 
10,57% af heild ar eign um sjóðs ins. 
Vegna góðr ar ávöxt un ar sjóðs ins 
það sem af er ár inu, er hlut fall ið 
nú þeg ar orð ið lægra og inn an 
lög boð inna marka. Öðr um kröf
um FME um úr bæt ur hef ur ver ið 
sinnt. Við treyst um því, að þeg ar 
fjár mála ráðu neyt ið og FME hafa 
kynnt sér alla mála vöxtu, liggi 
fyr ir að hags mun ir sjóð fé laga hafi 
ver ið hafð ir að leið ar ljósi.“

BæjarfulltrúarnirFlosiEiríkssonogJónJúlíussonerumeðalstjórnar
mannaíLSK.

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

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

Allar almennar 
viðgerðir

Siglinganámskeið og æfingar 2009
Siglinganámskeið fyrir börn og unglinga
Kennt verður mánudaga, miðvikudaga og fimtudaga milli kl. 17:00 og 19:00
Hvert námskeið stendur í tvær vikur
Námskeiðin fara fram í nýrri aðstöðu Ýmis við
Naustavör.
Verð á námskeiði er 5.000, og er námsefni
innifalið ásamt afnot af bát.
Eftir námskeiðið geta þátttakendur gengið í
æfingahópinn og farið að stunda æfingar,
námskeiðsgjaldið rennur þá upp í æfingagjaldið.

Siglingaæfingar
Skipulagðar æfingar verða þrjá daga í viku milli kl.
17:00 og 19:00.
Æfingarnar fara fram í nýrri aðstöðu Ýmis við Naustavör
og hefjast þær mánudaginn 8. júní og standa fram í miðjan september.
Gjald í æfingahópinn er kr. 15.000, fyrir tímabilið.

Æfingahópurinn er ætlaður þeim sem hafa lokið námskeiði hjá Ými eða öðrum siglingaklúbbi. Lögð
er áhersla á að ná framförum sem og undirbúa þátttakendur undir að geta tekið þátt í keppnum.

Fullorðinsnámskeið
Verkleg skútusiglinganámskeið eru haldin hjá
félaginu. Kennt er á 26 feta skútu. Næsta námskeið
hefst mánudaginn 13. Júlí.
Námskeiðsgjald er 30.000,

Tekið er við skráningum með netpósti:
bari@simnet.is eða í síma 898 4814

Þá er hægt að fá leigða báta hjá okkur, nánari upplýsingar á staðnum. Siglingafélagið Ýmir er flutt í
nýja og glæsilega aðstöðu við Naustavör (við hliðin á Ora). Það er opið frá kl. 17:00 á mánudögum,
miðvikudögum og fimmtudögum í allt sumar.

Guðríður Arnardóttir bæjarfull
trúiSamfylkingarinnar.
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Laug ar dag inn 16. maí sl. fagn
aði Lions klúbb ur Kópa vogs þeim 
tíma mót um að 50 ár eru lið in frá 
stofn un klúbbs ins 13. maí 1959. 
Á þess um fimm tíu árum hef ur 
klúbb ur inn unn ið að mörg um 
verk efn um í þágu sam fé lags ins. 
Af mæl is fagn að ur inn var hald inn 
í Lundi, að Auð brekku 25, húsa
kynn um Lions klúbbanna þriggja 
sem starf andi eru í Kópa vogi, en 
þeir eru auk Lions klúbbs Kópa
vogs, Lions klúbb ur inn Mun inn 
og Lions klúbb ur inn Ýr.

Ólaf ur Stef án Sig urðs son flutti 
há tíð ar ræð una og kom inn á sögu 

klúbbs ins og starf hans. Sér stak
lega ræddi hann upp hafs ár in og 
þau átaks verk efni sem klúbb ur inn 
hef ur ráð ist í með fjár söfn un um 
og sjálf boða vinnu. At hygli vakti 
mik ið safn merkja og fána sem 
búið var að koma hag an lega fyr ir 
í gler köss um og möpp um. Þetta 
safn eft ir lét lát inn fé lagi, Björn 
Guð munds son klúbbn um. Björn 
var mjög virk ur fé lagi og sat m.a. í 
al þjóða stjórn Lions.

Viðurkenningar
Á þess um tíma mót um þyk

ir við eig andi að sæma þá við ur
kenn ing um sem hafa lagt mik ið 

af mörk um til verk efna klúbbs ins.  
Mel vin Jo nes við ur kenn ing in er 
æðsta við ur kenn ing sem klúbb
fé lög um get ur hlotn ast.  Hún er 
tengd stofn anda Lions hreyf ing
ar inn ar,  kaup sýslu mann in um 
Mel vin Jo nes. Hana hlutu Gunn
ar Reyn ir Magn ús son, Ólaf ur St. 
Sig urðs son, Skúli Sig urðs son og 
Jónas Frí manns son. Að lok um 
veitti fjöl um dæm is stjóri Kristni 
Krist ins syni við ur kenn ingu frá 
al þjóða for seta fyr ir starfs fram lag 
hans til hús næð is Lions klúbbanna 
í Kópa vogi. Þessi starfs að staða 
klúbbanna hef ur ver ið lyk ill að 
góðu fé lags og góð gerð ar starfi.

Glæsilegurafmælisfagnaður
LionsklúbbsKópavogs

StarfandistofnfélögumLionsklúbbsKópavogsvoruveittarviðurkenningar.F.v.:FriðrikHaraldsson,Grét
arKristjánsson,PéturSveinssonogSigurðurKjartanssonásamtGuðrúnuBjörtuYngvadótturumdæmis
stjóra.

Með al þeirra sem luku sveins
prófi á þessu vori og út skrif uð ust 
frá Mennta skól an um í Kópa vogi 
í maí mán uði voru nem end ur í 
fram leiðslu, bak ara iðn, kjöt iðn 
og mat reiðslu. 

Þeir sýndu hvers þeir eru megn
ug ir með kynn ingu í MK skömmu 

fyr ir út skrif ar dag inn. Það þarf 
ekki að ótt ast að við skipta vin ir 
þeirra hót ela, veit inga staða, bak
ar ía eða ann ara staða þar sem 
þetta fólk hef ur hasl að sér völl 
muni fara óá nægt það an, því það 
sem fyr ir augu bar þenn an dag 
var með mikl um glæsi brag.

Útskriftarsýning
ámatvælasviðiMK
augnayndi

TinnaÓðinsdóttirviðglæsilegtborðiðsemhúndekkaði.Húnstarfar
áHótelLoftleiðum.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason
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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? 

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

SUNDLAUG KÓPAVOGS

SUNDLAUGIN VERSÖLUM
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GLÆSILEGAR SUNDLAUGAR Í KÓPAVOGI 
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Ný lega var opn að ur nýr skemmti
stað ur í Kópa vogi að Bæj ar lind 6 
sem heit ir SPOT sem út leggst stað
ur inn. Eig end ur eru Árni Björns son, 
Odd ur Gunn ar Hauks son og Þor leif
ur Kr. Valdi mars son en þeir Árni 
og Þor leif ur hafa áður leitt sam an 
hesta sína í veit inga brans an um, en 
þeir opn uðu 1. mars 1989, á bjór
dag inn, veit inga stað inn Rauða Ljón
ið á Eiðis torgi á Sel tjarn ar nesi. 

Árni seg ir að lengi hafi vant að 
svona stór an og jafn framt fín an stað í 
Kópa vogi en þarna eru alltaf til stað
ar 270 sæti en hægt er að vera með 
stærri upp á kom ur eins og árs há tíð ir 
eða fundi og þá er hægt að koma fyr
ir á SPOT um 400 manns í sæti.

Stað ur inn býð ur m.a. upp á það að 
þarna sé hægt að horfa á knatt spynu
leiki á stór um tjöld um í góð um og 
þægi leg um sæt um eða sóf um.

,,Við verð ur hér með góð an og fjöl
breytt an mat eft ir kl. 17.00 á dag inn 
en ann ars verð ur stað ur inn op inn 
frá kl. 13.00 til 01.00 á virk um dög um 
en til kl. 04.00 á föstu dög um og laug
ar dög um. Það fer nú í hönd ró leg ur 
tími í þess um veit inga rekstri en ég 
hef fulla trú að það muni fjölga gest
um hér og ganga vel þeg ar líð ur fram 
á haust ið.

Okk ur hjón un um fannst það vanta 
svona stað í Kópa vogi og svo vant
aði okk ur eitt hvað meira að gera en 
við rek um með dætr um okk ar Thor
vald sen b ar í mið borg inni sem geng ur 
prýði lega,” seg ir Árni Björns son veit
inga mað ur.

SPOT er glæsi leg við bót við 
veit inga flór una í Kópa vogi

ÍþróttafréttamaðurinnValtýrBjörnValtýssonvarmætturásvæð
iðásamtgóðumfélögum.

Púls inn á gleði, 
fræðslu og út rás!

Marta Ei ríks dótt ir sem kall
ar sig gleði þjálfa, starf ræk ir 
fyr ir tæki sem ein beit ir sér að 
frísk andi nám skeiða haldi fyr ir 
al menn ing, stofn an ir og fyr ir 
tæki. Við rædd um við hana því 
okk ur fýsti að vita fyr ir hvað 
Púls inn nám skeið stæði og hvað 
gerði Púls inn öðru vísi?

Púls inn hóf starf semi sína 
snemma árs ins 2003 og hef ur í 
gegn um tíð ina ein beitt sér að því 
að skapa létt og skemmti legt and
rúms loft á nám skeiði svo þátt tak
end ur læri á með an þeir leika sér. 
Hópefli er eitt af sér grein um Púls
ins en Marta er sú sem stýr ir öll
um nám skeið um og upp á kom um 
í Púls in um. Hún hef ur víða þekk
ingu á já kvæð um sam skipta leið
um og hvern ig fólk get ur los að sig 
við feimni og höft, náð bet ur sam
an og af rek að nýja hluti. 

Vin sæl ustu nám skeið með 
Mörtu eru dans nám skeið in en 
hún not ar dans í heil un ar til gangi. 
Nám skeið í léttri ræðu mennsku 
eru einnig vin sæl, sjálf styrk ing 
og hópefli en þá tek ur hún heilu 
vinnu stað ina eða vina hópa og 
hrist ir fólk sam an í gegn um dag
skrá sem vek ur alltaf mikla kátínu 
og lof þátt tak enda. 

Marta ferð ast víða um land með 
nám skeið Púls ins og hafa kvenna
nám skeið henn ar á Snæ fells nesi 
sem kall ast Gyðj ur og gleði sleg ið 
ræki lega í gegn und an far in ár og 
ver ið full bók uð. Það er nú reynd ar 
með lang flest nám skeið in í Púls
in um, þau fyll ast oft mjög hratt 

og nú er td. strax far ið að bóka 
næstu Gyðju helgi í maí 2010.

Vegna kenn ara mennt un ar 
Mörtu sjálfr ar og reynslu af skap
andi skóla starfi, hef ur hún mik
ið unn ið með starfs fólki skóla og 
býð ur upp á skap andi hug mynda
nám skeið ásamt hópefl ingu fyr ir 
öll skóla stig og alla aðra vinnu
staði. Þess má geta að Marta hef
ur ný lok ið námi í við burða stjórn
un frá há skól an um að Hól um í 
Hjalta dal.

Best er að benda les end um á 
að kynna sér bet ur allt um nám
skeiðs haldar ann Mörtu á heima
síð unni www.puls inn.is því lang ur 
er listi mennt un ar og þjálf un ar 
hjá henni en þar gef ur einnig að 
líta úr val nám skeiða.

Valinkunnurhópurfólkssatviðeittborðið.F.v.:ÞorleifurValdimarsson,AldaSigríðurGuðnadóttir,Erla
Sigurðardóttir, Elva Guðnadóttir, Ingibjörg Elín Bjarnadóttir, Kristjana Stefándóttir, Anna Stefándóttir,
GuðmundurÞorkelssonogReynirHólmJónsson.

MartaEiríksdóttir.

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

Algerlega
ný hönnun
heyrnar-
tækja.

be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

AZURE eru einstök tæki sem gefa eðlilega heyrn.
 Dot eru fíngerðustu heyrnartækin sem fást í dag.
 Pulse eru öflug tæki með vindvörn og hleðslurafhlöðum.
Ziga nota sameflingu (synergy) til að bæta virkni og spara rafhlöður.
 Plus5 eru hagkvæm, góð tæki með fjölbreytta eiginleika.
Komdu við og fáðu lánuð heyrnartæki í nokkra daga til reynslu.

Við hvetjum þá sem eru 
með heyrnartæki frá 
okkur að panta tíma til 
að láta stilla tækin sín ef 
ástæða er til en sú þjó-
nusta kostar ekkert.

Nánari upplýsingar á 
www.heyrn.is

Ellisif Katrín Björnsdóttir
heyrnarfræðingur
veitir faglega ráðgjöf

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

Bjóðum úrval af dönsku 
ReSound heyrnartækjunum

Tímapantanir
534 9600

Heyrnarþjónusta
Heyrnarmælingar
Heyrnartæki
Hljóðsíur
Ráðgjöf

Er ástæða til að skerpa heyrnina?

Er ástæða til að skerpa heyrnina?
Er ástæða til að skerpa heyrnina?

Fólk líður fyrir heyrnarskerðingu að meðaltali í um 7 ár áður en það leitar 
aðstoðar. Er það ekki óþarfi? Heyrnarmæling tekur aðeins um hálftíma og
smágerð heyrnartæki geta lagað heyrnina með því að magna aðeins þá 
tíðni sem þarf til að leiðrétta skerðinguna. Þá getur heyrnin orðið eðlileg 
á ný og maður farið að lifa betra lífi í nánara sambandi við fólk.

Eftir hverju ertu að bíða?

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.is Heyrnarþjónustan

Tímapantanir 534 9600
heyrn opid hus.indd   1 11/27/08   8:48:03 AM

Tveir af eigendum SPOTS, Árni Björnsson og Þorleifur Kr.
Valdimarsson.

borgarblod.is
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Þann 16. júní 1909 hleypti Knud 
Ziem sen, bæj ar full trúi og síð ar 
borg ar stjóri, vatni á Vatns veitu 
Reykja vík ur með því að skrúfa 
frá bruna hana við Vatns stíg inn 
í Reykja vík. Sú fram kvæmd fór 
fram frem ur hljótt því ekki var 
vit að hvort eitt hvað vatn kæmi 
um lögn ina! Þriðju dag inn 16. júní 
sl., rétt um 100 árum síð ar, lék 
Hanna Birna Krist jáns dótt ir þetta 
eft ir til að minn ast tíma mót anna. 
Jafn framt var af hjúp að ur minn
ing ar skjöld ur með upp lýs ing um 
um þetta merka fram fara skref í 
mann lífi höf uð borg ar inn ar. Við 
at höfn ina lék Brass sveit in og 
Götu leik hús ið framdi gjörn ing til
eink að an tíma mót un um.

Orku veita Reykja vík ur minn ist 
ald ar af mæl is Vatns veit unn ar og 10 
ára af mæl is Orku veitu Reykja vík
ur nú í ár með ýms um hætti, m.a. 
verða Gvend ar brunn arn ir opn
ir gest um og gang andi. Fyr ir 100 
árum voru íbú ar Reykja vík ur um 
11 þús und tals ins, nú um 120 þús
und, eða lið lega 10 sinn um fleiri. 
Vatns veita var árið 1909 mik ið 
fram fara spor í heil brigð is mál um 
og í kjöl far ið komst góð ur skrið
ur á hol ræsa mál í Reykja vík. Fram 
að þess um tíma höfðu bruna varn
ir ver ið í mikl um lama sessi, bera 
þurfti iðu lega vatn í skjól um að 
bruna stað, og oft ar en ekki var 
ekki við neitt ráð ið. Árið 1909 voru 
þrí lyft timb ur hús ris in í Reykja vík 
og trygg ing ar voru háar á þeim 
vegna þess að vatns lögn skorti. 
Stór bruni varð m.a. árið 1903 þeg
ar klæða verk smiðja brann á Rauð
ar ár holti. 

Stef án Páls son sagn fræð ing
ur seg ir að fyrst hafi ver ið vatni 
hleypt á kerf ið úr El liða án um sem 
borg in hafi keypt af ensk um við
skipta jöfri 1906 með vatns veitu í 
huga en Eng lend ingurinn nýtti  ána 
í nokkur ár til lax veiði. Til þess að 
nýta að ein hverju leiti þá fjár fest
ingu sem fólst í kaup un um á ánni 
hafi neðri hluti lagn ar inn ar ver ið 

tek in í notk un. Áfram var unn ið að 
því að leggja lögn ina upp í Gvend
ar brunna og 2. októ ber 1909 var 
svo vatni hleypt á kerf ið frá Gvend
ar brunn um. Vatn þró var fljót lega 
byggð á suð ur bakka ár inn ar á 
móts við Breið holt ið.

,,Það var ófermd ar á stand í vatns
mál um borg ar inn ar fram þess um 
tíma, helsti brunn ur inn var í Að al
stræti og marg ir höfðu at vinnu 
sem vatns ber ar. Þeg ar Landa kots
spít ali var reist ur var sprengt fyr ir 
brunni þar því spít al inn var mjög 
vatns frek ur, og það mun vera í 
fyrsta skipti sem dínamit er not að 
hér lend is. Vatns þörf in jókst hrað
fari eft ir að vatns lögn in var kom in 
og vatn kröf ur juk ust vegna auk inn
ar fisk vinnslu, m.a. á Kirkju sandi, 
og vax andi iðn að ar starf semi víð
ar um bæ inn, s.s. nið ur suðu og 
gos drykkja fram leiðslu. Fólk fór 
að sjóða vatn fyr ir þvotta og nota 
vatn mun meira og miðl un ar t ank
ur sem reist ur var á Rauð ar ár holti 
leysti úr brýn ustu þörf inni. Far ið 
var að ,,njósna” um vatns notk un 
borg ar búa til að tempra hana eitt
hvað, hrein lega var leg ið á glugg
um til að kom ast að því hvort fólk 
væri t.d. að út vatna fisk í kjöll ur
um eða eitt hvað álíka. Fyrst um 
sinn var vatn veit an ekki rek in sjálf
stætt, held ur var slökkvi liðs stjór
inn einnig vatn veitu stjóri.”

Guð mund ur Björns
son lækn ir helsti 
hvata mað ur inn

,,Helsti hvata mað ur að vatns
veitu í Reykja vík var Guð mund ur 
Björns son lækn ir sem sat í bæj ar
stjórn. Árið 1902 sam þykkti bæj ar
stjórn til lögu Guð mund ar en fram 
að því höfðu bæj ar bú ar von að að 

um einka fram kvæmd yrði að ræða 
með þátt töku Dana eða Eng lend
inga en á þess um árum var lít il 
hrifn ing hér lend is af op in ber um 
fram kvæmd um.

Ári seinna, eða 1910, er Gas stöð
in svo tek in í notk un af þýsku fyr ir
tæki sem einnig setti nokkurn svip 
á bæ inn.

Fyrsta hug mynd in að vatns töku 

fyr ir Reykja vík var að bora eft ir 
vatni í Vatns mýr inni en það gekk 
ekki eft ir en á sama tíma töldu 
ýms ir að gull væri að finna í Öskju
hlíð inni, og at hygl in beind ist nokk
uð að því um tíma, en sú leit varð 
enda slepp.

Vatn veit an kost aði fyr ir öld síð an 
marg fald ar skatt tekj ur bæj ar ins og 
til sam an burð ar við fram kvæmd ir 
í dag má geta þess að vatn veitu
fram kvæmd irn ar sem hlut fall af 
tekj um rík is ins voru marg fald ar 
á við kostn að af bygg ingu Kára
hnjúka virkj un ar. Hér var því um 
gríð ar lega fram kvæmd að ræða, 
enda bær inn all ur sund ur graf inn 
vegna þess ara fram kvæmda um 
meira en tveggja ára tíma bil, ein
nig vegna lagna frá Gas stöð inni. 
Gas var hins veg ar nán ast aldrei 
not að til að hita vatn, gagn stætt 
reynslu ná granna þjóð anna. Blöð in 
voru á þess um tíma full af skömm
um vegna þeirr ar slysa hættu sem 
skurð irn ir áttu að vera, all ir borg
ar bú ar voru mikl ir sér fræð ing ar. 
Engra slysa er þó get ið frá þess um 
tíma.  Fram kvæmd ir við bygg ingu 
Reykja vík ur hafn ar voru einnig að 
hefj ast svo segja má að borg ar yf
ir völd hafi ver ið nokk uð stór huga 
á þess um tíma,” seg ir Stef án Páls
son.

Stef án seg ir að fljót lega hafi ver
ið sett upp fyrstu vatns kló sett inn, 
en þess má geta að í dag fer um 
40% af vatns notk un heim il is ins til 
vatns kló sett anna.

OR þjónar íbúum allnokkra sveit
arfélaga, m.a. Kópavogi.

HannaBirnaKristjánsdóttir,borgarstjóri, skrúfar frábrunahanaáhorniVatnsstígsogLaugavegarmeð
aðstoð slökkviliðsmanns líkt og forveri hennar, Knud Ziemsen, gerði 100 árum áður þegar vatni var
hleyptákerfiðífyrstaskiptimeðvatniúrElliðaánum.

Vatns veita hundrað ára gömul

StefánPálssonsagnfræðingur.

Gamliognýitíminníbúningumslökkvuliðsins.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

FimmfaldurÍslandsmeistarií
tveimuríþróttagreinumárið1992

,,Ég heiti Ást hild ur Helga
dótt ir, fædd 9. maí 1976 og átti 
fyrstu 7 ár ævi minn ar heima í 
Reykja vík og Sví þjóð en flutti 
svo í Kópa vog og hef alla tíð 
búið þar að und an skild um 
tíma við nám í Banda ríkj un um 
og sem leik mað ur í Sví þjóð í 
fjög ur ár, en kom heim 2007 og 
var þá hætt allri knatt spyrnu
iðk un sem hafði fylgt mér frá 
unga aldri. For eldr ar mín ir eru 
Hild ur Sveins dótt ir og Helgi 
Vi borg og ég á tvær syst ur, Evu 
sem aldrei hef ur ver ið neitt 
að gagni í íþrótt um, og Þóru 
sem er mark mað ur ís lenska 
kvenna lands liðs ins og er enn 
að í bolt an um.

Ég byrj aði snemma að sparka 
bolta, fór á æf ing ar með pabba 
og var öll um stund um hér 
í Foss vog in um í fót bolta með 
vin kon um mín um Hrafn hildi 
og Möggu og strák um eins og 
Reyni, Hjörvari Haf liða og Venna 
og reynd ar mun fleir um en frem
ur fátt var um stelp ur í fót bolta 
á þess um tíma. Ég held að ég 
hafi fátt ann að gert á mín um 
yngri árum í frí stund um ann að 
en að spila fót bolta, og það oft 
lengi dags.Ég var í Snæ lands
skóla og ég var oft eina stelp
an sem fór í fót bolta í frí mín út
un um, hin ar stelp urn ar höfðu 
marg ar hverj ar önn ur áhuga
mál. Þeg ar sum arnótt in var sem 
björt ust var ég ekk ert að koma 
heim á ein hverj um til skyld um 
tíma, þótt mömmu lík aði það 
ekki alltaf alls kost ar. É g byrj aði 
10 ára að æfa með Breiða bliki  
og fyr ir utan vin kon ur mín ar 
sem ég áður nefndi voru stelp ur 
eins og Erla Hend riks dótt ir og 
Katrín Jóns dótt ir sem nú er fyr
ir liði kvenna lands ins með mér í 
Blik um. Þeg ar kom fram á ung
lings ár in voru við ekki að eyða 
mikl um tíma í að snyrta okk ur 
og hafa okk ur til eins og marg
ar stelp ur voru upp tekn ar við, 
gerð um það sem nauð syn legt 

var þeg ar far ið var t.d. á böll, oft 
nán ast ekk ert um fram það.” 

Ást hild ur Helga dótt ir hef ur 
leik ið 63% land s leikja kvenna
liðs ins frá upp hafi og hef ur ver
ið lands liðs fyr ir liði í meira en 
helm ing allra leikja ís lenska 
lands liðs ins frá upp hafi. Hún 
lék sinn fyrsta Alands leik árið 
1993, að eins 17 ára, og er leikja
hæsta lands liðs kon an með 69 
leiki og hef ur skor að 23 mörk. 
Fyrsta lands leik inn lék hún með 
U17 lið inu 15 ára göm ul gegn 
Nor egi 1991 en sá leik ur tap að
ist 1:4. Hún hef ur skor að 8 mörk 
með yngri lands lið un um. Síð asti 
leik ur inn var með Alands lið
inu gegn Serbíu í júní 2007 sem 
vannst 5:0.

,,Þeg ar ég byrj aði í lands lið
inu þá voru þess ar eldri, Guð
rún Sæ munds dótt ir, Vanda Sig
ur geirs dótt ir, Ragna Lóa Stef
áns dótt ir og Ásta B. Gunn laugs
dótt ir, all ar kyn slóð á und an 
mér. Það var mjög gam an fyr ir 
okk ur sem vor um að koma inn 
þá því við gát um lært hell ing af 
þeim. Það var tals verð ur mun
ur á því hvern ig þær æfðu og 

höfðu alist upp í fót bolt an um 
en við. Minn ár gang ur og næsti 
á eft ir voru sterk ir ár gang ar. Við 
vor um bún ar að fara í gegn um 
yngri lands lið in og því með allt 
ann an grunn og allt aðra þjálf
un á bak inu en þær. Við höfð um 
feng ið mun meiri tækni þjálf un 
og því var bland an í lands lið inu 
mjög skemmti leg,” seg ir Ást hild
ur. ,,Nú er kom in ný kyn slóð með 
leik mönn um eins og Mar grét 
Lára Við ars dótt ir, Dóra Mar ía 
Lár us dótt ir og Hólm fríð ur Magn
ús dótt ir. Stelp ur byrja miklu fyrr 
að æfa fót bolta nú. Ég byrj aði 10 
ára að æfa en stelp urn ar í dag 
byrj uðu sex ára. Kyn slóð in á 
und an mér byrj aði kannski ekki 
fyrr en um ung lings ald ur inn.”

FrábærármeðBlikum
,,Fyrstu árin mín með Breiða

bliki voru frá bær. Árið 1992 er 
mér og vin konu minni, Mar gréti 
Ólafs dótt ur eink ar minnistætt en 
þá urð um við fimm fald ir Ís lands
meist ar ar, fjór ir titl ar í knatt
spyrnu og einn í hand bolta með 
KR. Við urð um Ís lands meist
ar ar með 2. flokki og meist ara
flokki, bæði inn an og ut an húss 
og Ís lands meist ar ar með KR í 3. 
flokki í hand bolta og var í meist
ara flokki í báð um íþrótta grein
un um. Þeg ar æf ing um í fót bolta 
fór að fjölga og ég einnig að spila 

með yngri lands lið um varð ég 
að gera upp hug minn og valdi 
knatt spyrn una, hún er ein fald
lega skemmti legri.

Ári seinna fór ég til KR þar 
sem ég vildi leika og æfa hjá 
Örnu Stein sen sem var með 
KRlið ið og var þar í 8 ár og varð 
m.a. Ís lands meist ari fyrsta árið 
hjá KR og alls í 5 ár af þeim átta 
góðu árum sem ég átti þar. Með 
Breiða bliki hef ég orð ið Ís lands
meist ari í meist ara flokki fimm 
sinn um.”  

Hér lend is hef ur Ást hild ur 
leik ið með Breiða bliki, KR og 
ÍBV en árið 2003 gekk hún til 
liðs við sænska lið ið Mal mö og 
lék með því í fjög ur ár, en kom 
þá heim og hafði þá skil ið við 
knatt spyrn una.

Toppurinnáferlinum
,,Það var topp ur inn á ferl in um 

að fá tæki færi til að leika í einni 
bestu kvenna deild í heimi. Ég var 

m.a. val in besti sókn ar mað ur inn 
eitt árið og var í 2. og 3. sæti yfir 
marka hæstu leik menn sænsku 
deild ar inn ar. Ég hef einnig ver
ið val in knatt spyrnu kona árs ins 
hér heima. Hvað viltu biðja um 
meira?”!

Lítiðumferðalög
,,Það var lít ið um að ég ferð að

ist með for eldr um og systr um á 
sumr in í bernsku, ég gat aldrei 
hugs að mér að sleppa úr æf ingu, 
hvað þá leik. En þó var oft far ið 
að Krossi á Skarðs strönd og 
dval ið þar í viku í góðu yf ir læti. 
Afi og amma bjuggu þar.”

Ást hild ur er lærð ur verk fræð
ing ur og starfar í Lands bank an
um. Hún býr með kærast an um, 
Hirti Hann essyni arki tekt og þau 
eiga son fædd an á þessu vori, 
Hann es Hjart ar son. Ást hild
ur hef ur ver ið bæj ar full trúi í 
Kópa vogi frá vori 2006.

Ég og Eva syst ir.

Ósigr andi lið Breiða bliks á sig ur stund. Þóra syst ir var í mark inu.

Á unga aldri.

Á góðri sund með Mar gréti Ólafs dótt ur æsku vin konu.



13KópavogsblaðiðJÚLÍ 2009

SmurstöðinviðDalveg
súbestbúnaálandinu

Snjólf ur Fann dal Krist bergs son opn aði 
föstu dag inn 27. mars sl. nýja smur stöð við 
Dal veg 16a ásamt fóst ur syni sín um, Ingi
mundi Heimi Hann essyni. Snjólf ur rak í 
31 ár smur stöð ina Stóra hjalla en flutti sig 
um set þeg ar N1 vildi taka yfir rekst ur inn 
og sagði hon um upp leig unni, en Snjólf
ur leigði hús næð ið af þeim. Þar áður var 
Snjólf ur með smurð stöð í Hafn ar stræti í 
Reykja vik í hálft ann að ár.

,,Við erum komn ir í mun stærra og bjart
ara hús næði og telj um að við séum með 
best búnu smur stöð ina á land inu í dag þar 
sem í hví vetna er unn ið eft ir gæða kerfi þar 
sem þjón ustu ferl um frá bíla fram leið end um 
er fylgt eft ir. Við get um tek ið inn stærri bíla 
en áður, ekki síst vegna auk inn ar loft hæð ar 

og við veit um einnig aðra þjón ustu hér, m.a. 
ýms ar smá við gerð ir, dempara skipti, skipa 
um bremsuklossa og diska og stund um ein
nig stærri við gerð ir en við erum með bif véla
virkja í okk ar þjón ustu, en alls eru starfs
menn irn ir 5 tals ins. Það er gott að vera hér á 
Dal vegi, héru mörg fyr ir tæki og versl an ir og 
marg ir starfs menn og við því vel í sveit sett ir 
hér,” seg ir Snjólf ur.

Þeir feðg ar hafa gert sam starfs samn ing 
við Skelj ung um að nota all ar ol í ur frá þeim 
á smur stöð inni. Þeir telja eðli legt að koma 
með bif reið í olíu og ol íus íu skipti á 7.500 km 
fresti, það sé mik ið ör ygg is at riði að koma 
reglu lega og þeg ar keypt sé bens ín eða olía 
á bif reið ina sé gott að mæla ol í una á vél inni í 
ann að hvert skipti.

Þeir Ingi mund ur Heim ir Hann es son og Snjólf ur Fann dal Krist bergs son á nýrri og glæsi legri 
smur stöð að Dal vegi 16a í Kópa vogi.

Nú í júlí mán uði verð ur hald ið stærsta 
al þjóð lega skáta mót sem hald ið hef ur 
ver ið á Ís landi þeg ar 23 skát ar úr skáta fé
lag inu Kóp um í Kópa vogi taka þátt ásamt 
nær 3.000 fé lög um sín um víðs veg ar að úr 
heim in um. Að auki hafa tveir gaml ir Kóp
ar unn ið við und ir bún ing móts ins und an
farna mán uði, þau Guð rún Ása Krist leifs
dótt ir og Jón Ingv ar Braga son. Guð rún 
Ása seg ir að und ir bún ing ur gangi mjög 
vel og mik la til hlökk un vera í loft inu.

Búið er að raða þátt tak end um nið ur í 
um 50 skáta sveit ir og þar bland ast þjóð irn
ar sam an og skát arn ir kynn ast. Sveit irn ar 
verða í ýms um sam fé lags verk efn um og 
ferð um um allt land og kenn ir þar margra 
grasa. Verk efna ferð irn ar eru gríð ar lega fjöl
breytt ar og má nefna menn ing ar ferð um 
Reykja vík, göngu um Horn strand ir, að sigra 
Hvanna dals hnúk, ljós mynda mara þon o.fl.

Mót ið heit ir ,,RoverWay” og er fyr ir þátt
tak end ur á aldr in um 16  22 ára. Það verð ur 
sett við Há skóla Ís lands næsta mánu dag 
og lík ur viku síð ar með sam veru allra á Úlf
ljóts vatni. Marg ir þátt tak end anna ætla að 

dvelj ast leng ur á Ís landi og ferð ast áfram 
um Ís land. 

RoverWay er evr ópskt skáta mót hald ið 
af evr ópu sam tök um skáta, WOSM og fer 
fram dag ana 20.28. júlí og eru yfir 3000 
manns sem koma að þessu móti.  Banda lag 
ís lenskra skáta sér um fram kvæmd móts
ins.

Mark mið ið með þessu móti er að þátt
tak end ur muni:

• Öðl ast skiln ing á hvað það þýð ir að 
vera hluti af al heims sam tök um skáta m.t.t. 
Evr ópu.

• Takast á við ný við horf á menn ingu, 
upp runa, hug mynd ir, hegð un og reynslu.

• Upp lifa áhrif og orku nátt úr unn ar og 
um hverf is ins á hvers dags líf ið.

• Hugsa um eig in lífs stíl og áhrif þeirra á 
um hverf ið og heilsu þeirra.

• Hugsa um stöðu þeirra sem Evr ópu búa 
og rétt indi og ábyrgð sem því fylg ir.

• Njóta all þessa sem hin ar 52 ferð ir víðs 
veg ar um land ið munu hafa upp á að bjóða.

Hluti hóps ins úr Kóp um í Kópa vogi sem þátt taka í ,,Rover Way.”

Kóparvirkirí
alþjóðleguskátastarfi
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Garðaúrgangurinnsótturheim
“Við höfð um ekki lang an 

tíma til þess að hugsa þetta,” 
sagði Sveinn Hann es son, fram
kvæmda stjóri Gáma þjón ust unn
ar í sam tali við Kópavogsblaðið 
þeg ar hann kynnti nýj an garð
poka og garð tunnu frá fyr ir tæk
inu í Kaffi Flóru í Laug ar daln um 
á dög un um. 

“Við höfð um fregn ir af því að 
sveit ar fé lög á höf uð borg ar svæð
inu hygð ust hætta að taka við 
garða úr gangi frá íbú um vegna 
sparn að ar að gerða og myndi fólk 
þurfa að losa sig við hann sjálf ir 
með þeirri fyr ir höfn sem því fylg
ir. Við sáum að þessi úr gang ur 
félli vel að því sem við erum að 
gera í moltu gerð á at hafna svæði 
okk ar við Berg hellu í Hafn ar firði 
og þess vegna til val ið að bjóða 
þessa þjón ustu. Með því fengj um 
við hrá efni til moltu gerð ar inn ar 
og borg ar bú ar tæki færi til þess að 
losna við garða úr gang inn á hent
ug an hátt.”

Jón Ís aks son, mark aðs stjóri 
Gáma þjón ust unn ar seg ir að Garð
pok inn sé 150 lítra sér merkt ur 
grænn plast poki sem ætl að ur er 
til þess að setja garða úr gang inn í. 
Pok arn ir verði seld ir fimm sam an 
og hirð ing inni fal in í verð inu. Pok
arn ir verða send ir til við skipta
vina inn an tveggja virkra daga frá 
pönt un og að auð veld ast sé að 
panta pok ana á net inu – á síðu 
Gáma þjón ust unn ar á slóð inni 
www.gard pok inn.is en einnig sé 
hægt að óska eft ir þeim í gegn um 
síma. Auk garð pokanna er hægt 
að fá sér a taka garð tunnu sem 
er 240 lítra græn tunna á hjól um 
sem ein göngu á að not ast und ir 
garða úr gang. Garð tunn an er los
uð á tveggja vikna fresti yfir sum
ar mán uð ina og líkt og garð pok

ann er auð veld ast að panta hana 
á slóð inni www.gardtunn an.is. 
Jón seg ir að báð ar þess ar leið ir 
séu mjög þægi leg ar til þess að 
losa sig við garð úr gang inn. Ekki 
þurfi leng ur að troða hon um inn 
í heim il is bíl inn og aka með hann 
á næstu gáma eða end ur vinnslu
stöð. Gáma þjón ust an tryggi að 
garða úr gang ur inn fari ein ung is 
til end ur vinnslu það er að segja 
moltu gerð ar. Gáma þjón ust an hef
ur starf að að um hverf is mál um 
í ald ar fjórð ung og hjá fyr ir tæk
inu er stöðugt unn ið að því að 
að greina bet ur end ur vinnslu efni 
frá öðr um úr gangi. Lið ur í því er 
að bjóða lóð ar eig end um að sækja 
garða úr gang inn heim að dyr um.

ÞorbjörgHelgaVigfúsdóttir,formaðurumhverfis-ogsamgönguráðs
Reykjavíkur tekur við fyrsta græna pokanum af Sveini Hannessyni,
framkvæmdastjóraGámaþjónustunnar.

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

Elskum 
börnin 
okkar

Hólagarði, Lóuhólum 2-6
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Blik inn Al freð Finn boga son 
var val inn sem ann ar tveggja 
fram herja í liði um ferða 1 – 7 í 
PEPSIdeild karla. Stein þór Freyr 
Þor steins son úr Stjörn unni er 
leik mað ur um ferð anna, Bjarni 
Jó hanns son þjálf ari Stjörn unn
ar var val inn besti þjálf ar inn og 
Krist inn Jak obs son besti dóm
ar inn.

Leik menn frá 8 lið um í Pepsi
deild inni hlutu at kvæði í lið 

um ferð anna, þ.e. leik menn Breiða
bliks, FH, Fylk is, ÍBV, Kefla vík, 
Stjörn unn ar, Vals og KR. Flest ir 
leik menn komust á blað hjá tveim
ur fé lög um, FH og Fylki, eða fimm 
leik menn, fjór ir hjá Stjörn unni og 
þrír hjá KR. Þrír leik menn; Al freð 
Finn boga son Breiða bliki, Stein þór 
Freyr Þor steins son Stjörn unni og 
Jónas Guðni Sæv ars son KR fengu 
at kvæði frá öll um í val efnd inni, 
eða fullt hús.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Ald urs meist ara mót Ís lands (AMÍ) 
í sundi var hald ið á Ak ur eyri fyr ir 
skömmu og var vel heppn að. Þetta 
er fjög urra daga keppni og tæp lega 
vika ef með eru tald ir ferða dag ar. 
Enda er mót ið rétti lega kall að eitt 
stærsta mót árs ins fyr ir sund fólk 17 
ára og yngri.

Breiða blik keppti und ir merkj um 
UMSK með Stjörn unni og Aft ur eld
ingu. Sú blönd un skil aði sér vel í til
breyt ingu fyr ir margt sund fólk ið, að 
keppa með nýj um fé lög um á stóru 
móti. Það skil aði sér t.d. í boð sunds
sveit 1516 ára, 200 m skrið sundi, þar 
sem Blik arn ir Gunn ar Eg ill Ben ón ýs
son og Frið berg Jens son syntu með 
Ómari Þór Ómars syni og Sigga Dan 
Krist jáns syni og hrepptu silf ur verð
laun í úr slit um á sunnu deg in um.

Ed mund Zu kovskis stóð sig vel í 
flokki 12 ára og yngri, hreppti brons 
og silf ur verð laun í bringu sundi og 
flugsundi. Marg ir sund menn Breiða
bliks voru að bæta sig og má hik laust 
segja að þetta hafi ver ið vel heppn uð 
ferð á AMÍ þó ekki hafi lið ið keppt til 
verð launa í stiga keppni liða.

EdmundZukovskisverðlaunahafi
áAMÍísundiáAkureyri

AlfreðFinnbogason
íliðiumferða1–7

HK sendi 6 lið með 59 strák
um í 5. flokki karla á N1móti 
KA á Ak ur eyri um síð ustu helgi 
í ein hverri mestu veð ur blíðu í 
manna minn um á mót inu. Á síð
asta leik deg in um léku HKlið in 
sam tals tólf leiki um sæti í mót
inu og unnu fimm þeirra. 

Alið ið lék gegn Þrótti og var 
stað an 11 að lokn um venju leg
um leik tíma. Því réð ust úr slit in í 
víta spyrnu keppni. HK átti tvær 
spyrn ur í stöng með an Þrótt ur 
nýtti tvær af þrem ur, svo Þrótt ar
ar fóru með sig ur af hólmi. Í leik 
liðs ins gegn FH um 11.12. sæt ið 
náði HK for yst unni með glæsi legu 
marki Sveins Ar ons beint úr auka
spyrnu, en FH náði að jafna og 
kom ast yfir und ir lok leiks ins. 

Blið ið vann sinn leik á móti 
KA 21 með mörk um En oks og 
Andy. Lið ið tap aði síð an 13 gegn 
Þrótti, en mark ið skor aði Háv ar. 
Clið ið vann Ægi 21 með mörk um 
Kjart ans og Gunn ars Há kon ar, en 
lið ið lék síð an um 9. sæt ið. C2  
lið ið tap aði fyr ir liði Fjöln is 13, 
en mark HK skor aði Ar í an. Seinni 
leik ur liðs ins gegn Leikni vannst 
hins veg ar 20 með mörk um 

Jó hanns og Ívars. Dlið ið tap aði 
fyr ir Fjölni 30 en vann lið ÍR í loka
leik sín um síð deg is með mörk um 
Andra Búa og Bjarka Þórs. Elið 
HK vann fyrri leik sinn gegn Fjölni 
10 með marki frá Ágústi. Lið ið 
gerði síð an 11 jafn tefli við Breiða

blik í síð ari leikn um, en mark HK 
skor aði Hall grím ur. Lið ið tap aði 
hins veg ar víta spyrnu keppni að 
lokn um venju leg um leik tíma, þar 
sem tvær spyrn ur HKinga fóru 
yfir mark ið.

HKvannfimmúrslitaleiki
áN1-mótinuáAkureyri

HK-ingaráN1-mótinuáAkureyri.

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

Keppendur,þjálfariogfararstjóriBreiðablikshópsinsáAMÍáAkureyri.

Karate deild Breiða bliks stend ur 
fyr ir sum ar nám skeiði fyr ir kara
tekrakka og er það í fyrsta sinn 
sem slíkt nám skeið er hald ið. Nám
skeið ið stend ur í 9 daga, frá 09.00 
til 12.00, auk þess sem boð ið verð
ur upp á létt an há deg is verð á eft ir 
og unnt verð ur að mæta kl. 08.00 í 
morg un gæslu.

Nám skeið ið hefst þriðju dag inn 4. 
ágúst og lík ur föstu dag inn 14. ágúst. 
Dag skrá in verð ur fjöl breytt en auð
vit að tals vert mik ið kara tet engd. 
Boð ið verð ur upp á skemmti leg ar 
kara teæf ing ar, horfa á kara te mynd
ir og skoða fróð leik um kara te í 
tölv unni og í bók um. Far ið verð ur í 
göngu og hjóla ferð ir að ógleymd um 
skemmti leg um leikj um. Í lok nám
skeiðs ins fá all ir við ur kenn ingu fyr
ir þátt tök una auk þess sem hald in 
verð ur grill veisla. Bæði í morg un

gæsl unni og nest is hléi borða krakk
arn ir eig ið nesti. Hefð bund inn dag ur 
lít ur svona út:

• 08:0009:00 Morg un gæsla 
   (val kvætt, en kom ið er með nesti 
   að heim an)
• 09:0010:20 Kara teæf ing t.d. 
   með púð um
• 10:2010:40 Nest is tími 
  (nesti að heim an)
• 10:4012:00 Leik ir inni eða út 
   eða eitt hvað allt ann að
• 12:0012:45 Létt ur 
   há deg is verð ur.
Karate deild Breiða bliks fékk styrk 

frá frá Vel ferð ar sjóði barna til að nið
ur greiða nám skeið ið og það kost
ar því að eins 4.900 krón ur á barn 
auk þess sem morg un gæsl an kost ar 
að eins 200 krón ur á dag. Tak mark
að ur fjöldi verð ur á nám skeið inu og 
að eins eitt nám skeið. Nám skeið ið er 

að eins fyr ir vana kara tekrakka frá 
612 ára!

SumarnámskeiðíkaratehjáBlikum

Úr vals deild ar lið Breiða bliks 
átti í mikl um erf ið leik um með 
að inn byrða sig ur gegn 1. deild
ar liði Hatt ar frá Eg ils stöð um í 16. 
liða úr slit um VISAbik ar keppn
inn ar sl. sunnu dag á Kópa vogs
velli. Hött ur leiddu 10 frá 50. 
mín. en skömmu fyr ir leik lok 
tókst Breiða blik að jafna og og í 
fram leng ingu skor aði Breiða blik 
svo eitt mark í hvor um hálf leik 
og vann því 31.

Í liði Breiða bliks kom 15 ára 
strák ur, Tómas Óli Garð ars son, 
inn á sín um fyrsta meist ara flokks
leik og var ekki fjarri að setja var
an lega mark sitt á leik inn með því 
að skora mark, en skot ið var var ið.

HK lék gegn Reyni Sand gerði 
VISAbik ar keppn inni á mánu dags

kvöld ið á Kópa vogs velli og vann 
sig ur, 52 eft ir fram leng ingu. Þeg
ar dreg ið var svo í 8liða úr slit 
dróg ust Kópa vogslið in sam an 
og verð ur leik ur inn á Kópa vogs
velli fimmtu dag inn 30. júlí. Þetta 
er drauma leik ur knatt spyrnu unn
enda í Kópa vogi.

Kópavogsslagurí
VISA-bikarkeppninni

FyrirliðarHKogBreiðabliks,þeirÁsgrímurAlbertssonogKáriÁrsæls-
soneftiraðdregiðhafðiveriðí8-liðaúrslitVISA-bikarkeppninnar.

Boltinn á leið í netið hjá Hetti í
2.markiBreiðabliks.



33 MILLJÓNIR
Í EINU HÖGGI

Lottópotturinn er fimmfaldur og stefnir beinustu leið í 33 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!
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