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

Sumarnámskeið!

Fimleikafélagið Gerpla er með sumarnámskeið í sumar allt fram að byrjun skóla fyrir börn á aldrinum
6 – 12 ára. Gert er ráð fyrir að allt að 500 börn sæki þessi námskeið, en þar er m.a. hoppað á
tramplólíni, farið í fimleika, sund, Húsdýragarðurinn heimsóttur og fleira skemmtilegt gert. Þessi hópur
hafði nýlokið við að borða nesti og voru hin sprækustu.

Kópavogsbær fær einkunnina
B með jákvæðum horfum
-Efnahagshrunið er megin ástæðan
- Viðtal við
Íslenska lánshæfismatsfyrir  +,0,-. Samtals eru 12 flokkar. Til
Guðrúnu Pálsdóttur& BÍLAAPÓTEK
tækið Reitun ehf. hefur birt láns viðbótar er tilgreint hvort horfur
hæfismat Kópavogsbæjar en þar séu jákvæðar, stöðugar eða nei
bæjarstjóra
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asta sveitarfélag landsins.
Staða sveita rf él aga hafi hins
vegar almennt versnað í efnahag
skreppunni og Kópavogur sé þar
ekki undanskilinn. Einkunnagjöf
Reitunar er lítillega frábrugðin
þeirri aðferðafræði sem almennt
þekki st. Ríki ss jóðu r mynda r
grunn að einkunn til viðmiðunar
við útgefendur. Einkunnaflokkar
eru A,B,C og D. Undirflokkar eru

við Reitun í vor um greiningu og
mat á lánshæfi sveitarfélagsins

einkunnin B með jákvæðum horf
um. Mikil aukning í skuldastöðu í
kjölfar efnahagshrunsins er meg
in ástæða þessa ra r eink unna r.
Góðar horfur eru á hratt batnandi
skuldastöðu í kjölfar bata í inn
lendum efnahagsmálum. Ef það
gerist, og ef áætlanir sveitarfé
lagsins ganga eftir, batnar mats
einkunn.“
Kópavogsbær gerði samning

Komdu í Kost

og verslaðu þar sem þér líður vel
Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar

gagnv art fjárf estu m á skulda
bréfam arka ði. Er Kópav ogu r
fyrsta og eina sveitarfélagið sem
hefur gert slíkan samning. Mark
miðið er að gera fjárfestum kleift
að fá álit óháðra aðila á fjármál
um bæjarins. Reitun er dótturfé
lag IFS Greiningar og var stofn
að fyrr á þessu ári. Kópavogur er
næststærsta sveitarfélag lands
ins. Mikil uppbygging hefur átt
sér þar stað á undanförnum árum
og íbúum hefur fjölgað ört. Frá
áramótum hefur þeim fjölgað um
tæplega hundrað og eru þeir nú
um 30.400.
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Molinn hefur sannað
tilverurétt sinn

M

ikil aukning hefur verið í komu fólks í Molann, ungmenna
húsið á menningartorfunni í Kópavogi allt frá því það var
opnað. Starfsemi hússins miðast ekki bara við atvinnulausa
eða skólafólk, heldur nánast alla sem þangað vilja sækja og njóta þess
sem þar stendur til boða. Starfsfólk Molans hefur að undanförnu lagt
mikla áherslu á vinnu með ungu og atvinnulausu fólki sem stundar
ekki skóla og einnig hefur verið lögð áhersla á að bjóða upp á aðstöðu
fyrir unga foreldra. Skapandi sumarstörf fyrir ungt fólk í Kópavogi
verða 43 talsins í sumar og því má segja að starfsfólk Molans sé að
vinna mjög gott og óeigingjarnt starf. Sjálfsagt er einnig að hvetja full
orðið fólk til að koma og sjá það sem þarna fer fram, listsýningar ungs
fólk sem þarna er boðið upp á eru vel þess virði. Skapandi sumarstörf
verða með aðstöðu í Menningar- og tómstundamiðstöð unga fólksins
en við valið á umsækjendum var tekið tillit til raunhæfni og frumleika
verkefnisins, reynslu umsækjenda, fjárhagsáætlun verkefnisins, fjöl
breytni verkefna, kynjahlutfall umsækjenda og gæði umsókna. Laun
að er fyrir störfin en ekki er um fjármögnun á verkefninu. Á neðri hæð
hússins er Tónlistasafn Íslands, sem einnig hefur farið mjög vel af stað
og þar boðið upp á ákaflega metnaðarfullar sýningar. Þar er nú í gangi
sýning tengd listamanninum og tónskáldinu Sigfúsi Halldórssyni og
ýmislegt fleira er þar að skoða og nefna má að Menntamálaráðuneyt
ið hefur óskað þess að Tónlistarsafn Íslands varðveiti til frambúðar
öll gögn og heimildir sem notuð voru við ritun Tónlistarsögu Íslands.
Þetta framtak Kópavogsbæjar að byggja þetta hús í tilefni af 50 ára
afmælis bæjarins er einstakt og ekkert bæjarfélag á landinu hefur
sýnt óskum og kröfum ungs fólks með viðlíka hætti og Kópavogsbær
og ber þar sérstaklega að nefna þátt Gunnars I. Birgissonar fyrrver
andi bæjarstjóra sem aldrei missti sjónar á þessu markmiði.
Fleira merkilegt er að finna á menningartorfunni á Hálsinum í Kópa
vogi. Í Gerðarsafni eru ýmis verk Gerðar Helgadóttur til sýnis á neðri
hæðinni og á efri hæðinni eru ýmis frábær listaverk, m.a. eftir Kjarval,
úr einkasafni Þorvaldar Guðmundssonar og Ingibjargar Guðmunds
dóttur. Á Náttúrufræðistofu Kópavogs er sýning Magnúsar Árnasonar
sem nefnist Af lifun. Starfsemin á Hálsinum er því með því besta sem
þekkist hérlendis, og það á mörgum sviðum.
					
Geir A. Guðsteinsson

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Kópavogsskóli hlaut
viðurkenningu

Foreldraverðlaun Heimilis og
skóla, landss amt aka fore ldra,
voru afhent í 15. sinn þann 1. júní
sl. við athöfn í Þjóðmenningar
húsi við Hverfisgötu. Katrín Jak
obsdóttir mennta- og menningar
málaráðherra afhenti verðlaunin.
38 tilnefningar bárust til verðlaun
anna að þessu sinni og voru 33
verkefni tilnefnd. Kópavogsskóli
var tilnefndur fyrir þróunarverk
efnið Fjölfærni og skólastjóri tók
á móti viðurkenningarskjali fyrir
það.

Kostnaður vegna
áheyrnarfulltrúa í
nefndum bæjarins

Bæjarráð hefur samþykkt skip
an áheyrna rf ullt rúa í nokkra r
nefndir með þremur atkvæðum
gegn tveimur. Í skipulagsnefnd
eru það Una María Óskarsdóttir
og Helgi Helgason; í stjórn ÍTK
Alexander Arnarson og Guðmund
ur Freyr Sveinsson; í skólanefnd
Aldís Aðalbjarnardóttir og Sveinn
Sigurðsson; í lista- og menning
arráð Guðný Dóra Gestsdóttir og
Andrés Pétursson; í atvinnu- og
upplýsinganefnd Katrín Guðjóns
dóttir og Eiríkur Ólafsson og í
leikskólanefnd Sunna Guðmunds
dóttir. Af þessu tilefni lagði Gunn
ar Ingi Birgisson lagði fram bókun
þar sem segir: ,,Kostnaður vegna
setu áheyrnarfulltrúa í bæjarráði
og nefndum bæjarins verður lík
lega ekki lægri en sem nemur því
sem aldraðir þurfa að greiða í
sund. Þetta dæmi sýnir svart á
hvítu hrossakaup hins nýja fjór
flokks í Kópavogi.” Ármann Kr.
Ólafsson óskaði eftir upplýsing
um um áætlaðan heildarkostn
að við skipan áheyrnarfulltrúa í
nefndir og bæjarráð.

Hafsteinn Austmann
færir Kópavogsbæ
olíumálverk að gjöf

Listmálarinn Hafsteinn Aust
mann hefu r fært Kópav ogsb æ
olíumálverk að gjöf sem þakklæt
isvott fyrir að halda yfirlitssýn
ingu á verkum sínum í Gerðar
safni í vor. Guðrún Pálsdóttir, bæj
arstjóri Kópavogs, veitti gjöfinni
viðtöku í Gerðarsafni fyrir helgi.
Olíumálverkið sem nú er í eigu
bæjarins var á sýningunni. Yfir
litssýningin á verkum Hafsteins
var haldin í maí og júní í tilefni
af 75 ára afmæli listamannsins. Í
tengslum við sýninguna var gefin
út vegleg bók, Kvika, sem hefur
að geyma úttekt á myndlistarferli
listamannsins eftir Aðalstein Ing
ólfsson. Í bókinni er jafnframt mik
ið úrval myndverka eftir Hafstein
svo sem olíumálverk, skúlptúrar,
vatnslitamyndir og veggmyndir.

Möller, fer á eftirlaun en í Smára
skóla er aðstoðarskólastjórinn,
Ásta Bryndís Schram, að fara í
leyfi. Kópav ogsb laði ð hefu r
áður sagt frá ráðningu Friðþjófs
Helga Karlss ona r sem skóla
stjóra Smáraskóla og ráðningu
Guðrúnar G. Halldórsdóttur sem
aðstoðarskólastjóra Lindaskóla.
Gunnsteinn Sigurðsson, sem fékk
ársleyfi frá störfum skólastjóra
Lindaskóla til að gegna starfi bæj
ars tjóra, hefu r teki ð við starfi
skólastjóra Lindaskóla að nýju.

Friðun Kópavogshæl
Framkvæmdir við
is og Kópavogsbæjar
Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí reiðskemmu og
2010 var lagt fram erindi Skipu
lags- og umhverfissviðs Kópavogs hringtorg
þar sem óskað er heimildar skipu
lagsnefndar til að leita álits Hús
friðunarnefndar um varðveislu
Kópavogsbæjar og hælis og end
urreisn þeirra. Skipul agsn efnd
samþykkti að mæla með við bæj
arráð að leitað verði álits Húsfrið
unarnefndar um varðveislu gamla
Kópavogsbæjarins og Kópsvogs
hælis og endurreisn þeirra.

Stefnumál
Næst besta flokksins
Á fundi Bæja rs tjórna r Kópa
vogs 22. júní sl. var bókuð athuga
semd frá Sjálfstæðisflokki vegna
málefnasamnings meirihlutaflokk
anna. Þar segir m.a.: ,,Of langt
mál er að telja upp allt það sem
vantar í málefnasamninginn sem
var á stefnu Næst besta flokks
ins en sem smá sýnishorn af því
sem lofað var og ekki er í málefna
samningnum má nefna að ekki
er minnst á Skyndib itas taði nn
Bæjarins næst Bestu við Kópa
vogshöfn, morgunmatur í rúm
ið fyrir alla bæjarbúa allar helg
ar, ókeypis í strætó og ef maður
er einn í strætó má maður ráða
hvert strætóinn fer, betra nammi
í sjoppum, áhrifaríkari megrun
arkúrar, opna vín - outlet búð í
Hamraborg.”

Fimmtíu börn á
stuttmyndanámskeiði
Um fimmtíu börn á tólfta og
þrettánda aldursári hafa í sum
ar sótt stuttmynda- og margmiðl
unarnámskeið Íþrótta- og tóm
stundaráðs Kópavogsbæjar (ÍTK),
og hafa krakkarnir staðið sig frá
bærlega. Hvert námskeið er eina
viku í senn og er einn hópur fyr
ir hádegi og annar eftir hádegi.
Fyrsta námskeiðið hófst 14. júní
og því síðasta lau í byrjun júlí
mánaðar. Þetta er annað árið í röð
sem ÍTK heldur stuttmynda- og
margmiðlunarnámskeið. Á nám
skeiðinu læra þátttakendur helstu
grunnatriði í stuttmyndagerð og
margmiðlun. Krakkarnir læra til
dæmis handritagerð, kvikmynda
töku, photoshop, klippingu og eft
irvinnslu myndbanda. Hver hóp
ur bjó til eitt myndband sem sýnt
var á stóru tjaldi og var foreldr
um, frændfólki og vinum boðið á
frumsýninguna.

Nýir aðstoðarskóla
stjórar við Kópavogs
skóla og Smáraskóla Veitingaskip við
Bæjarráð Kópavogs hefur sam
þykkt tillögu skólanefndar um að
ráða Ólínu Þorleifsdóttur í starf Kópavogshöfn

aðstoðarskólastjóra Kópavogs
skóla og Björgu Baldursdóttur í
starf aðstoðarskólastjóra Smára
skóla. Gert er ráð fyrir því að nýir
aðstoðarskólastjórar hefji störf
1. ágúst. Fráf ara ndi aðs toða r
skólastjóri Kópavogsskóla, Jóna

Kópavogshöfn, en umsóknin fell
ur undir flokk II, sbr. 4. gr. laga
nr. 85/2007. Um er að ræða ferð
ir frá Kópavogshöfn með ferða
menn og aðra hópa í 3 - 6 klst.
ferðir og veitingar veittar á sigl
ingu um Faxaflóa. Bæjarráð sam
þykkti umsóknina fyrir sitt leyti
og staðfesti að afgreiðslutími og
staðsetning er innan þeirra marka
sem reglur og skipulag sveitarfé
lagsins segja til um. Samþykktin
er með þeim fyrirvara að skilyrði
fyrir rekstrarleyfi séu uppfyllt að
öðru leyti.

Á fundi bæjarráðs Kópavogs
nýverið var lögð fram leyfisum
sókn um rekstu r veiti ngas kips
við Kópavogshöfn frá fyrirtæk
inu Hrefnuveiðimenn. Umsóknin
fjallar um rekstrarleyfi til að reka
veitingaskip, Hrafnreyði KÓ-100 í

Bæjarráð hefur samþykkt heim
ild til að bjóða jarðvegsskipti og
fergingu á fyrirhuguðum bygging
arstað reiðskemmu á Kjóavöllum.
Einnig var óskað heimildar til að
láta vinna gögn fyrir alútboð á
reiðskemmunni. Einnig var ósk
að eftir heimild bæjarráðs til að
bjóða út framkvæmdir við hring
torg á mótum Fífuhvammsvegar
og Arnarnesvegar. Bæjarráð sam
þykkti útboðið með fyrirvara um
að kostnaðarhlutdeild Vegagerð
arinnar verði staðfest.

Stjórnsýsluákæra
vegna ráðningar
húsvarðar

Á fundi bæjarráðs fyrir sköm
mu var lögð fram stjórnsýslukæra
vegna ráðningar í starf húsvarðar
við Lindaskóla frá samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneyti, dags.
11/6, ásamt ums ögn varða ndi
stjórnsýslumál nr. 82/2009. Bæj
arráð vísaði erindinu til starfs
mannastjóra til úrvinnslu.

Starfsfólk Nítjándu
hleypur í skarðið fyr
ir Fjölskylduhjálpina

Þar sem Fjölskylduhjálp Íslands
verður lokuð í júlí vegna sumar
leyfa hafa starfsmenn veitinga
staðarins Nítjándu í Turninum í
Kópavogi ákveðið að láta gott af
sér leiða með því að hjálpa þeim
sem á þurfa að halda og bjóða
upp á súpu, brauð og drykkjar
föng á mánudögum í júlí kl. 17.00
-19.00. Þórey Ólafsdóttir, mark
aðsstjóri Nítjándu, segist stolt af
framtaki starfsfólksins en fyrsta
súpukvöldið var 12. júlí sl.

Kópavogsbragur á
Hamraborgarhátíð í
lok ágústmánaðar

Stefnt er að því af hálfu nýrrar
bæjarstjórnar að halda Hamra
borgarhátíð í lok ágústmánaðar,
þ.e. laugardaginn 28. ágúst. Til
gangurinn er sá að sýna bæjarbú
um og gestum þeirra bæjarbrag
inn, halda uppi sérstökum alþýð
legum Kópavogsbrag, Á þessum
degi verður aðeins boðið upp á
atriði frá Kópavogi.
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leikskóla í Vinalundi
Guðrún Pálsdóttir nýr bæjarstjóri Kópavogs:

Suma r h át íð leiks kóla nna
Arnarsmára, Smárahvamms og
Kjarrsins í Kópavogi var hald
in föstudaginn 25.júní sl. Hátíð
in fór fram í Vinalundi í hlíð
um Kópavogsdals rétt vestan við
Digraneskirkju í Kópavogi, en
þessi lundur tengist sambandi
Kópavogsbæjar við vinabæina á
hinum Norðurlöndunum.
Hátíðin hófst með skrúðgöngu
frá göngustígnum á milli Kjarrs

ins og Smárah vamms, og fyri r
göngunni fóru hljóðfæraleikarar
frá ungmennahúsinu Molanum. Í
Vinalundinum verður boðið upp
á nokkrar leikjastöðvar þar sem
börnin undu sér í góðum félags
skap, en þau skiptust á um nota
þær. Í hádeginu var svo pylsugrill
og leiksýningu frá Götuleikhúsinu
fyrir eldri börnin í garði Smára
hvamms.

Skrúðgangan nálgast Vinalund.

Klifrað í minnisvarða frá einum grunnskólanna sem reistur var vegan
50 ára kaupstaðarafmælis Kópavogsbæjar.

verður gott veganesti”
Guðrún Pálsdóttir tók við starfi
bæjarstjóra í Kópavogi þegar nýr
meirih luti var mynda ðu r efti r
bæjarstjórnarkosningarnar í vor.
Hún er þriðja konan sem gegnir
því starfi. Fyrirrennarar hennar
eru Hulda Jakobsdóttir og Hans
ína Ásta Björgvinsdóttir.
Guðrún bjó í Hafnarfirði fyrstu
átta ár ævi sinnar en flutti þá í
Kópavog með fjölskyldunni og hóf
skólagöngu í Digranesskóla hjá
Jóni H. Guðmundssyni skólastjóra.
Neme ndu r köllu ðu skóla nn þá
Hruna, vegna þess að einn veggur
hafði hrunið við byggingu skólans.
Eftir það lá leiðin í Víghól en þar
réði ríkjum Oddur Sigurjónsson,
skólastjóri. Guðrún útskrifaðist
síðan sem stúdent frá Verslunar
skóla Íslands.
„Strax í Versló stefndi hugu r
minn til náms í löggiltri endur
skoðun og eftir stúdentspróf fór
ég í Háskóla Íslands og lauk þaðan
námi sem viðskiptafræðingur af
endurskoðunarsviði. Ég hóf síðan
verklegt nám hjá Endurskoðun hf.,
KPMG. Þegar ég hafði unnið þar
í tæp tvö ár var staða fjármálaog hagsýslustjóra Kópavogsbæjar
auglýst laust til umsóknar og ég
sótti um og var ráðin þann 1. janú
ar 1986. Þar með fékk ég kærkom
ið tækifæri til að vinna að verkefn
um hjá sveitarfélaginu mínu enda
nýttist námið mér mjög vel í því
starfi,“ segir Guðrún.
- Hvaðan ertu ættuð og hvaða
áhugamál hefur þú?
„Móði r mín, Bergþ óra Guð
mundsd ótti r (d. 2000) er frá
Sæbóli í Aðalvík og faðir minn,
Páll Jónsson, er frá Auðkúlu í Arn
arfirði. Ég á tvær dætur, Bergdísi
Ester, fædd 1981 sem er við nám
í Danm örku ásamt fære ysku m
kærasta sínum Kristian Jensen.
Þau eiga von á barni og ég hlakka
mikið til að verða amma. Yngri
dóttirin, Halla Guðrún, er fædd
1992 og er nemi í Menntaskólan
um við Hamrahlíð,” segir Guðrún.

Mikil félagsvera

Götuleikhúsið skemmti krökkunum þegar þau komu til baka.

- Þú ert sögð mikil félagsvera.
,,Já, ég get alveg viðurkennt það.
Ég er til dæmis félagi í Árdísum
sem er veiðifélag kvenna. Í ár eru
þar virkar um það bil 60 konur. Á
hverju ári er farið í margvíslegar
veiðiferðir bæði í silung og lax. Um
síðustu helgi fórum við til dæmis
12 konur vestur í Dali að veiða.
Þessar ferðir eru mín bestu frí.

Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi.

Nýr bæjarstjóri, Guðrún
Pálsdóttir, er fædd 7. desember
1956. Hún fluttist til Kópavogs
átta ára gömul og hefur búið
þar nær óslitið síðan. Hún er
viðskiptafræðingur að mennt
frá Háskóla Íslands og hefur
starfað hjá Kópavogsbæ síðan
1. janúar 1986. Fyrstu áratug
ina var hún fjármála- og hag
sýslustjóri Kópavogsbæjar en
sumarið 2008 tók hún við
starfi sviðsstjóra tómstundaog menningarsviðs
Kópavogsbæjar.
Svo er á döfinni að fara vestur í
Aðalvík á Hornströndum en þar á
stórfjölskyldan hús og þangað hef
ég stundum farið í vinnuferðir með
fjölskyldunni til að byggja, mála og
sinna ýmsu viðhaldi. Þessar ferðir
treysta fjölskylduböndin og eru
mjög gefandi. “
Guðrún er einnig á meðal stofn
enda Rótarýk lúbbsi ns Borga í
Kópavogi, sem hittist á morgun
fundi einu sinni í viku. „Nú eru
þrír Rótaryklúbbar starfandi hér í
bæ,“ segir hún.

„Þá er ég formaður Soroptim
istaklúbbs Kópavogs sem er líka
mannbætandi félagsskapur. Klúbb
urinn hélt upp á 35 ára afmæli sitt
um daginn og af því tilefni gáfum
við tæki að verðm æti 350.000
krónur til kvennadeildar Land
spítala- háskólasjúkrahúss,” segir
Guðrún.

Ekki ókunnug
bæjarstjórastarfinu
- Hvernig leggst starf bæjarstjóra
í þig?
„Ég er nú ekki alveg ókunnug
þessu starfi, þar sem ég hef unnið
lengi í stjórnsýslu bæjarins. Reyns
la mín úr þeim embættum sem ég
hef gegnt í gegnum tíðina, nú síð
ast sem sviðsstjóri tómstunda- og
menningarmála Kópavogsbæjar á
eftir að vera mér gott veganesti.
Ennfremur hef ég nokkrum sinn
um leyst af sem bæjarstjóri og
bæjarritari.
Vissulega er efnahagsumhverfið
erfitt núna og rekstur sveitarfé
lagsins þungur. En Kópavogsbær
er öflugt sveitarfélag og hefur á
að skipa frábæru starfsfólki sem
ég veit að leggst á eitt, með stjórn
endum bæjarins, að vinna sveitar
félagið út úr erfiðum tímum,“ segir
Guðrún.
Þá segist hún bjartsýn á framtíð
bæjarins. „Og ég veit að öll viljum
við, sem búum hér, leggjast á eitt
að gera góðan bæ enn betri,“ segir
Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri.
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Piri piri kjúklingur
“
„sá heitasti í bænum
uppskrift beint
frá Portúgal
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ÚTSALA
ÚTSALA
Hvað vantar þig?
Útsalan er haﬁn í Smáralind og allar
verslanir eru stútfullar af frábærum
tilboðsvörum. Kíktu inn, gerðu frábær
kaup og njóttu vel!
Sjáumst í sumarskapi í Smáralind.

Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18, www.smaralind.is / 528 8000
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AF HÁLSINUM
Bókasafn Kópavogs:

Þátttakandi í
neti norrænna
almenningsbókasafna

Hver? Hvar? Hvenær?
Hluti þátttakenda í vinnubúðunum, staddir á Bókasafni Kópavogs.
Hrafn Harðarson, bæjarbókavörður lengst t.h.

Nýlokið er fyrstu vinnubúð
um (camp) norræns bókasafns
fólks frá Danmörku, Finnlandi,
Noregi, Svíþjóð og Íslandi hér
í Reykjavík. Voru þær haldnar
í Gerðubergi dagana 18. – 23.
júní sl. Hugmyndafræðin að baki
þessum búðum er að sjö bóka
söfn í fimm löndum skapa/móta
í sameiningu nýjungakenndar
hugmyndir tengdar sameiginleg
um norrænum hugsjónum um
almenningsbókasöfn.
Þrenna r frumk vöðla –námsvinnubúðir munu virkja starfsfólk
7 norrænna bókasafna. Þetta net
og árangur þess verður kynnt og
sett fram á notendastýrðum vefj
um, stuttum kvikmyndum, með
greinum og erindum (í tímarit
um og á ráðstefnum). Þátttakend
urnir eru almenningsbókasöfn
in/borgarbókasöfnin í Helsinki,
Reykjavík, Kópavogi, Akureyri,
Deichmannske í Osló, Stokkhólmi
og Árósum.
Norrænu bókasafnaneti er ætl
að að styrkja samnorrænan skiln
ing á bókasöfnum, menningu og
hljómi og nýjungamenningu milli
7 norr ænna alm enni ngsb óka
safna, sem eru afar framsækin í
nýjungum, þátttöku almennings,
kynni nga rm álu m, tækni, net
tengslu m og þróu n hlutv erks
bókas afnsi ns sem menni nga r
menntunarstofnunar og lýðræðis
vettvangs í samfélaginu. Verkefnið
skiptist í 3 áhersluveldi:
A. Nýju nga r og þróu n bóka
safna á stjórnunarsviði.
B. Þróun hugmynda og hæfni
(þekkingar, færni og viðhorfa) á
samstarfsvettvangi og uppbygg
ing nettengsla milli 7 norrænna
almenningsbókasafna.
C. Miðlu n stefnum ótu na r,
aðferða og hugmynda um bóka
safnsþróun til annarra bókasafna
neta og umhverfis; á landsvísu,
norræna- og alþjóðlega.

Styrkur frá Norrænu ráð
herranefndinni gerir
samstarfið mögulegt
M e ð þ á t t t ö k u í H a l m 
stadgrúppen s.l. 10 ár hefu r
Bókasafn Kópavogs öðlast þátt
tökurétt í þessu merkilega sam
starfi. Áhersla er nú lögð á að
þetta verkefni fari fram á ensku
til þess að tryggja óhindraða þátt

töku allra, einnig þeirra sem koma
frá Íslandi og Finnlandi. Þegar er
komin upp hópsíða (NING) þar
sem vinnuhópurinn hefur sam
skipti á lokuðum vettvangi og var
lagt mikið upp úr leynd um fyr
irkomulag búðanna í sumar, til
þess að skapa rétt andrúmsloft
og viðeigandi sköpunarkraft þeg
ar á hólminn var komið.
Eina framlag hvers safns í þessu
verke fni er vinna þáttt akenda.
Styrkur frá Norrænu ráðherra
nefndinni dekkar allt verkefnið.
Frá Kópavogi voru þátttakend
ur, auk bæjarbókavarðar, þær Arn
dís Þórarinsdóttir, Margrét Sigur
geirsdóttir og Sigrún Guðnadóttir
en þær eru allar deildarstjórar og
áhugasamar um framþóun bóka
safnsmála eins og annað starfs
fólk Bókasafns Kópavogs. Fyrstu
búðirnar voru í Reykjavík nú í
júní og var þar unnið frá morgni
til kvölds. Aðeins var eitt „erindi“,
sem hinn kunni hugs u ðu r og
spekingur Þorvaldur Þorsteinsson
flutti í byrjun, en hitt starfið er
allt vinna í hópum og út um víðan
völl. Síðasta dag vinnubúðanna
var ferð með erlendu þátttakend
urna um höfuðborgarsvæðið með
leiðsögn og enduðu þær síðan
í Kópavogi þar sem skoðað var
Safnahúsið í Hamraborg og sagt
stuttlega frá starfsemi Bókasafns
ins og Náttúrufræðistofunnar auk
hinna menningarstofnananna á
svæðinu.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188

Marga r ábendi nga r báru st
vegna mynda ri nna r í síða sta
blaði. Hún er tekin í Hjallaskóla
og sýnir Jónínu Ágústsdóttur,
sem nú er skólastjóri Akurskóla
í Reykjanesbæ, kenna börnum
fæddum 1981 stærðfræði skóla
árið 1989-1990.
Á myndinni eru, f.v.: Jakob Jón
asson, Hörður Gunnarsson, Hall
dór Ási Stefánsson, þá kemur Jón
ína og svo Sigurjón Arason, Ólaf
ur Bragi Jónsson og Halla Björg
Haraldsdóttir. Myndin í þarsíð

asta blaði er tekin í íþróttahúsi
Snælandsskóla.
Um myndina sem nú birtist er
sáralítið vitað, en virðist vera af
einhverjum fundi sem er að hefj
ast, kannski foreldrafundi í ein
um grunnskóla Kópavogs. Allar
upplýsingar eru vel þegnar, smá
ar sem stórar, vinsamlega komið
þeim sem þið búið yfir á framfæri
við Hrafn Sveinbjarnarson hér
aðsskjalavörð á Héraðsskjalasafni
Kópavogs að Hamraborg 1. Líta
má við hjá Hrafni á skrifstofunni,

hringja í hann í síma 544-4710
eða senda honu m tölvup óst á
netfangið hrafns@kopavogur.is

Gerðarsafn:

Gerður og Gurdjieff og lífshlaup Kjarvals
Í Gerðarsafni í Kópavogi eru nú tvær sýningar
sem standa til 29. ágúst nk. Á neðri hæð er sýningin
Gerður og Gurdjieff.
Árið 1953 byrjaði Gerður að iðka hugrækt undir
handleiðslu listamannsins Madame Jeanne de Salz
mann sem verið hafði nemandi armenska dulspek
ingsins G. I. Gurdjieff. Hvað þetta varðar fetar Gerður
í fótspor margra frumherja abstrakt listarinnar sem
sóttu innblástur í spíritísk fræði og kenningar. Hug
ræktin tekur brátt að hafa áhrif á myndlist hennar.
Verkin á sýningunni hafa verið valin með það í huga
að sýna tengsl Gerðar við kenningakerfi Gurdjieffs.
Áhrifin birtast meðal annars í notkun óevklíðskrar
rúmfræði, en víraverk Gerðar frá árunum 1955-58
eru byggð upp með eilítilli ósamhverfu. Hreyfing í
rými gegndi líka veigamiklu hlutverki í hugræktinni
hjá Mme de Salzmann. Hvirfillinn var algengur í hug
leiðslunni og þess sér víða stað í verkum Gerðar. Hann
tengist líka stjörnufræði, sem Gerður grúskaði í, jafn
framt snúningi pláneta og sólar og eru snúningsform
algeng í verkum hennar. Því má til sanns vegar færa að
list Gerðar sé að hluta til dulspekileg og yfirskilvitslegs
eðlis.
Á sýningunni Lífshlaup Kjarvals á efri hæðinni og
fleiri úrvalsverka í einkasafni Þorvaldar og Ingibjarg
ar eru verk úr einkasafni Þorvaldar Guðmundsson
ar og Ingibjargar Guðmundsdóttur, sem er í vörslu
Gerðarsafns. Lífshlaup Kjarvals, dýrmætasta verkið
í safninu, er sýnt í Vestursal. Árið 1933 hélt Jóhannes
S. Kjarval óvanalega sýningu á vinnustofu sinni, sem
var herbergi undir súð í Austurstræti 12. Á sýningunni
var aðeins eitt verk sem síðar fékk nafnið Lífshlaupið.

Frá sýningunni Gerður og Gurdjieff.

Það var málað með svörtum lit beint á hvíta veggfleti
vinnustofunnar og er í raun risastór teikning. Gólf og
gólflistar voru skreytt með ferningum og tíglum og
pensilstrokur prýddu ofna svo að úr varð heildstætt
rýmislistaverk, hið fyrsta sinnar tegundar í íslenskri
myndlist. Lífshlaupið er um margt lykillinn að hug
myndaheimi Kjarvals. Minnin í verkinu birtast í ólíkum
myndum allt fram á síðustu starfsár hans. Í málverk
unum fjallar höfundurinn samtímis um sögu og menn
ingu þjóðarinnar, myndlistina og eigin ævi. Í Austursal
eru nokkur úrvalsverk úr safni Þorvaldar og Ingibjarg
ar eftir þau Ásgrím Jónsson, Gísla Jónsson, Guðmund
Thorsteinsson (Mugg), Gunnlaug Scheving, Jóhannes
S. Kjarval, Jón Stefánsson, Kristínu Jónsdóttur, Louisu
Matthíasdóttur og Þórarin B. Þorláksson.
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Atvinnufulltrúar Kópavogsbæjar:

Mikilvægt að missa
ekki vonina

við frá kl. 9.00 til 15.00 alla daga
nema föstudaga, en þá eru þau til
viðtals frá kl. 9.00 til 12.00.
Síminn hjá þeim er 570-1542 og
570-1541.

Atvinnufulltrúar Kópavogsbæjar, Gerða Björg Hafsteinsdóttir og
Þorsteinn Ingimarsson. Veita atvinnulausum Kópavogsbúum sér
hæfða ráðgjöf svo þeir komist á vinnumarkað.

•

SÍA

•

101639

Atvinnufulltrúarnir eru til húsa
að Fannborg 2, í Kópavogi, á 4.
hæð og geta allir þeir sem óska
eftir aðstoð þeirra haft samband
við þau í gegnum síma eða kíkt

PIPAR\TBWA

Á næstu vikum mega atvinnu
lausi r Kópav ogsb úa r, þrját íu
ára og eldri, búast við því að
verða kalla ði r til viðt als hjá
atv innuf ullt rúu m Kópav ogs
bæjar. Atvinnufulltrúarnir, þau
Gerða Björg Hafsteinsdóttir og
Þors teinn Ingim arss on, segja
að sérstakt átak verði gert í því
að hjálpa fyrrg reindu m hópi
að komast á vinnumarkað. „Við
munu m hafa samband við þá
sem eru þrjátíu ára og eldri og
hafa verið lengur en sex mánuði
á atvinnuleysisskrá,“ segja þau.
Þau Gerða Björg og Þorsteinn
munu meðal annars hjálpa þess
um hópi að leita sér að vinnu og
búa til góða ferilskrá. Þá verði
boðið upp á ýmis önnur úrræði,
svo sem tölvunámskeið eða önn
ur námskeið til að bæta mögu
leika fólks á vinnumarkaði. Þau
segja að undanfarna mánuði hafi
athyglin einkum beinst að ungu
atvinnulausu fólki, með ágætum
árangri, en nú eigi að snúa sér að
þeim sem eldri eru.
Gerða segir að þrátt fyrir allt
séu margv ísl eg störf í boði á
vinnumarkaðnum. „Margir eru
hins vegar um hvert starf,“ viður
kennir hún „en það er samt mik
ilvægt að fólk missi ekki vonina.“
Fólk verði að halda áfram að leita
og vera virkt. Þá opnist nýjar dyr
að fleiri tækifærum.

hefur opið umhverfis landið
Landsvirkjun býður alla velkomna
í stöðvar sínar í sumar. Í stöðvum
Landsvirkjunar umhverfis landið má
kynna sér orkuvinnslu úr vatnsafli
og jarðvarma.

Ókeypis  kort í sund og
líkamsrækt
Þau Gerða Björg og Þorsteinn
voru ráðin til Kópavogsbæjar í
vor í samstarfi við Vinnumála
stofnun og félagsmálaráðuneyt
ið. Verke fni þeirra er að veita
atvinnulausum Kópavogsbúum
sérhæfða ráðgjöf svo þeir komist
á vinnumarkað, í nám eða í önnur
úrræði.
Þau segja að starf sitt hafi geng
ið vel. Flestir þeir sem þau hafi
rætt við hafi verið þakklátir fyrir
þá aðstoð sem þau bjóða. Þau
vekja einnig athygli á því að hjá
þeim geti atvinnulausir Kópavogs
búar fengið ókeypis kort í sund,
líkamsrækt og á bókasafn bæjar
ins. Um 40 prósent þeirra sem eru
á atvinnuleysisskrá í Kópavogi,
eins og víðar, eru einungis með
grunnskólapróf. Um 40 prósent
séu einungis með stúdentspróf
eða iðnmenntun og um 20% séu
með háskólapróf.

Samhliða orkufræðslu er boðið upp
á sýningar af ýmsum toga, meðal
annars í samstarfi við Listahátíð í
Reykjavík og Hönnunarmiðstöð
Íslands.
Komdu í heimsókn í sumar
Við tökum vel á móti þér

Opið alla eftirmiðdaga í sumar. Aðgangur ókeypis.
AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is

Verið velkomin til okkar í sumar:
Blanda í Húnavatnssýslu: Dimmir hratt á draugaslóð – málverkasýning Baska
Búrfell í Þjórsárdal: Gengið að verki – ljósmyndasýning Jakobs Jakobssonar
Andlit Þjórsdæla – líf í Þjórsárdal í 1100 ár
Þjóðveldisbærinn – Lifandi vitni um húsakynni á þjóðveldisöld
Krafla í Mývatnssveit: Kröflueldar – kvikmynd og fræðsla um orku í iðrum jarðar
Laxá í Aðaldal: Hvað er með Ásum? – goðafræði og höggmyndir Hallsteins Sigurðssonar
Ljósifoss við Sog: Náttúran í hönnun – samstarfsverkefni með Hönnunarmiðstöð Íslands
Végarður í Fljótsdal: Framkvæmdin við Kárahnjúka í máli og myndum. Ferðir inn í Fljótsdalsstöð
Allar stöðvar: Raunveruleikatékk – hringferð um landið í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík

Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is
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Símamótið er eitt stærsta
fótboltamót sem haldið er á Íslandi

S

ímamótið í knattspyrnu,
eitt fjölm enna sta knatt
spyrnumót sem haldið er
árlega hérlendis, verður
haldið í Kópavoginum dagana
15.-18. júlí nk. Mótið er fyrir 5.,
6. og 7. flokk kvenna. Mótið hef
ur borið þetta nafn síðan 2005
en það hét áður Gull & silfur
mótið og í 4 ár Gullmót Járn
bendingar. Dagskráin hefst með
skrúðgöngu fimmtudagskvöldið
15. júlí kl. 19.30 og mótið sett á
Kópavogsvelli, en keppni hefst
að morgni föstudags. Mótsslit
verða síðdegis sunnudaginn 18.
júlí nk.
Allir leikir í mótinu fara fram á
völlum á félagssvæði Breiðabliks,
bæði úti og í Fífunni. Spilað er á
hálfum velli (7 manna lið) í öll
um flokkum og leikið verður skv.
reglum KSÍ um minni knattspyrnu
ásamt sérreglum Símamótsins.
Verðlaun verða veitt fyrir 1., 2.
og 3. sæti í öllum flokkum og all
ir þátttakendur fá viðurkenning
arpeninga. Valið er í landslið og
pressulið úr 5. flokki sem leika
á lauga rd egi nu m á Kópav ogs
velli en um kvöldið er skemmtun
fyrir þátttakendur í Smáranum.
Ásunnudginum er leikið í riðlum
og til úrslita.
Tjalds tæði verðu r á grasi nu
vestan við Hafnarfjarðarveg, á
Kópavogstúni neðan við bæinn
Kópavogsbæ, þar sem fólk getur
gist sér að kostnaðarlausu meðan
á Símamótinu stendur en salernis
aðstaða og rafmagn er á svæðinu.

,,Eftir hvert mót sendum við
þáttt ökuliðu nu m tölvup óst og
biðjum þau að segja álit sitt, jafnt
hrós sem gagnrýni því við viljum
alltaf gera betur. Við fáum margar
góðar ábendingar og vinnum út
frá þeim við skipulagningu næsta
móts,” segir Sigrún Gunnarsdóttir.

Mikilvægt að fá foreldra
til starfa

Stúlkurnar sem leika fyrir Breiðablik á Símamótinu.

dagskrá eftir að mótshaldi lýkur
á kvöldin. Stúlkurnar fá t.d. tæki
færi til þess að horfa á leik Breiða
bliks og KR í efstu deild kvenna.
Þar taka þátt leikmenn sem náð
hafa langt í greininni og sumar
hverjar eiga fast sæti í landsliði
Íslands sem náð hefur svo glæst
um árangri unanfarin ár. Eflaust
hafa margar þeirra tekið þátt í
Símamótinu sem ungar stúlkur og
öðlast þar dýrmæta reynslu.
En þótt drengileg keppni sé stór
þáttur Símamótinu er enn mikil
vægara að stúlkurnar upplifi þá
gleði og þann kraft sem einkennir
þátttöku í íþróttastarfi.
Það er von okkar Blika að allir
þeir sem taka þátt í Símamótinu
2010 taki með sér heim ánægju
lega upplifun og reynslu.
Orri Hlöðversson
Formaður aðalstjórnar
Breiðabliks

Mótið krefst mikils und
irbúnings og nákvæmrar
tölvuskráningar
Orri Hlöðverss on, form aðu r
Breiðabliks.

Kveðja frá aðalstjórn
Breiðabliks
Breiðablik hefur verið í farar
broddi íslenskrar kvennaknatt
spyrnu um áratuga skeið, eða allt
frá því keppni í greininni hófst fyr
ir alvöru hér á landi. Ekkert félag
getur státað af jafn öflugu starfi
fyrir ungar knattspyrnukonur í
gegnum tíðina og margar af sterk
ustu knattspyrnukonum Íslands
eru uppaldar í búningi félagsins.
Óhætt er að segja að kvennaknatt
spyrnan sé eitt af aðalsmekjum
félagsins og af því erum við Blikar
stoltir.
Símam óti ð, sem Breiðab lik
heldur nú í 27. sinn, er einn af
hápunktum sumarsins hjá knatt
spyrnustúlkum á Íslandi. Í ár eru
rúmlega 160 lið frá 30 félögum
skráð til leiks í 5., 6. og 7. flokki.
Allir þessir iðkendur, aðstandend
ur og áhangendur eru heilshugar
boðnir velkomnir á keppnissvæði
Breiðabliks dagana 15. – 18. júlí.
Aðal áherslan á Símamótinu er
auðvitað á keppnina, en einnig á

Sigr ún Gunna rsd ótti r, sem
kannski er þekktari sem Sissa,
spilaði knattspyrnu í yngri flokk
um Breiðab liks og síða n með
meistaraflokki. Hún var þátttak
andi í forvera Símamótsins, en þá
hét mótið Gull & Silfurmótið. Mót
ið hét síðan Gullmót Járnbending
ar árin 2001 til 2004 áður en það
breyttist í Símamótið árið 2005
þegar Síminn varð aðalstyrktar
aðili þess. Það var árið 1996 sem
hún fyrst fór að koma að skipu
lagningu og vinnu við mótið og
segir að það hafi komið verulega
á óvart hvað mót af þessu tagi
krefst mikils undirbúnings svo
allir þættir mótsins gangi vel og
samkvæmt áætlun og hvað þurfi
að hugsa um margt. Sigrún segir
að þetta sé alltaf jafn gaman og
undirbúningurinn skemmtilegur,
og það sé fyrst og fremst þeim
fjölm örgu sjálfb oðal iðu m sem
starfa á mótinu að þakka að hægt
sé að halda mót af þessari stærð
argráðu, en starfsmannafjöldinn
á mótinu er líklega hátt á þriðja
hundraðið.
„Mótið hefur verið að stækka
jafnt og þétt en þau ár sem Sím
inn hefur verið aðalstyrktarað
ili hefur fjöldi liða verið á bilinu
130-150. Í ár eru liðin 168 sem er

Dagskrá mótsins
Fimmtudagur 15. júlí
17:30–19:15: Kvöldm atu r í
Smáranum fyrir lið sem gista*
19:30: Skrúðganga leggur af
stað frá Digraneskirkju að Kópa
vogsvelli
20:00: Setning á Kópavogsvelli
21:30: Fundur fyrir þjálfara og
liðsstjóra í nýju stúkunni, efstu
hæð
Föstudagur 16. júlí
07:00–10:00: Morgu nm atu r
fyrir lið sem gista*
09:00–18:00: Leikið í riðlum
17:30–19:15: Kvöldm atu r í
Smáranum fyrir lið sem gista*
19:15: Breiðablik - KR í Pepsi
deild kvenna. Frítt fyrir 16 ára
og yngri. 700 kr. fyrir 17 ára og
eldri.

heldur fleira en var í fyrra. Félög
unum sem taka þátt hefur ekki
endilega fjölgað en mörg þeirra
senda töluvert fleiri keppendur til
leiks í hverjum flokki og í ár erum
við í fyrsta skipti með D liða kep
pni í 5. og 6. flokki.
Í 7. flokki er leiktíminn 2X10
mín. en 2X12 mín. í 5. og 6. flok
ki. Það verða leiknir milli 600 og
700 leikir auk leiks Landsliðs og
Pressu í 5. flokki sem leikinn verð
ur á Kópavogsvelli á á laugardeg
inum. Á sama tíma verður grill
veisla við stúku Kópavogsvallar
fyrir alla sem að mótinu koma
með einum eða öðrum hætti.
Auðvitað er alltaf skemmtilegra

Frá fyrra Símamóti.

Laugardagur 17. júlí
07:00–10:00: Morgu nm atu r
fyrir lið sem gista*
09:00–17:00: Leikið í riðlum og
úrslitakeppni
17:30-19:30: Grill fyrir kepp
endu r og aðra mótsg esti við
nýju stúkuna
18:10: Landsliðið – Pressan á
Kópavogsvelli (valið úr 5. flokki)
19:30: Skemmtun í Smáranum.
Lalli töframaður, Ingó Veðurguð
og Solla Stirða.
22:30–01:00: Fararstjórakvöld
fyri r þjálfa ra og liðss tjóra í
Smáranum, 2. hæð.
Sunnudagur 18. júlí
07:00–10:00: Morgu nm atu r
fyrir lið sem gista*
09:00–15:00: Leikið í riðlum og
úrslitakeppni (verðlaunaafhend
ing úti á völlum strax að leikjum
loknum)
* hægt að kaupa staka máltíð.

þegar veðrið er gott og glaða sól
skin en það hefur gengið merki
lega vel þau ár sem hefur verið
rigning og jafnvel rok. Stelpurnar
eru komnar í Kópavoginn til að
spila fótbolta og hafa gaman og
það er það sem skiptir öllu máli.
Sigrún segir að mikilvægt sé að
foreldrar hagi sér vel á hliðarlín
unni og séu góðar fyrirmyndir.
Foreldrar og aðrir áhorfendur eigi
að hrósa og hvetja alla leikmenn
og líta á dómara sem leiðbein
anda og gagnrýna ekki ákvarðanir
hans. Það séu ungar stúlkur sem
séu þátttakendur í knattspyrnu
leiknum, ekki fullorðið fólk, og
þær séu ennþá að læra leikinn.

Marínó Önundarson, formað
ur unglingaráðs Breiðabliks, er
mótss tjóri Símam ótsi ns. Hann
segir að fyrsta mótið hafi farið
fram árið 1984, þá heitið Gull &
silfurmótið og allt til ársins 2002,
en þá voru þátttakendur stúlkur
í 3. til 7. flokk. Þegar flestir hafi
þáttakendur verið voru það 1.600
stelpur en heldur færra nú auk
þess sem nú sé keppt í 5. til 7.
flokki. Ástæðu fækkunar þátttak
enda kanna að einhverju leiti vera
að leita til efnahagskreppunnar og
minnkandi fjárhags foreldra.
,,Ég kom inn í þetta starf við
undirbúning mótsins, sem hefur
verið mjög skemmtilegt, fyrir sex
árum síðan og sem formaður ung
lingaráðs frá árinu 2008. Undir
búningurinn hefst fljótlega upp
úr áramótunum og þá förum við
fljótlega að markaðssetja mótið,
t.d. með því að senda tilkynningar
til allra félaga gegnum póstkerfi
KSÍ. Við Blikar erum ekki einir um
mót fyrir þennan aldurshóp, ég
get t.d. nefnt Pæjumótið á Siglu
firði sem einnig er mjög fjölmennt
mót. Til þess að svona mót gangi
upp þarf milli 200 og 300 starfs
menn, og það eru alls kyns störf
utan sjálfra knattspyrnuvallanna,
s.s. matarvaktir, gisting, veitinga
sala o.fl. Það er mjög mikilvægt að
fá foreldra þeirra barna sem æfa
og spila með Breiðabliki til starfa,
ekki bara foreldra þeirra stúlkna
sem eru keppe ndu r á móti nu.
Þannig getur fólk sýnt félaginu
stuðning án þess að kosta neinu
til nema einhverjum tíma,” segir
Marínó Önundarson.

Leikfimishópur eldri
borgara sér um
næturvaktina
Hreinn Bergsveinsson hefur um
árabil séð um að manna og vakta
næturvakir til Smáraskóla en þar
gista milli 700 og 800 keppendur
ásamt þjálfurum og fararstjórum.
Hreinn segir að um vaktina sjái
leikfimihópur sem hann sé þáttak
andi í og hefur komið reglulega
saman í Fífunni sl. 12 ár en í hóp
um eru um 28 félagar en um þjálf
un hópsins sér Jón Sævar Þórð
arson. ,,Við tökum við vaktinni
kl. ellefu að kvöldi þegar flestir
eru komnir í ró og erum til kl. átta
að morgni en höfum vaktaskipti
kl. hálf fjögur að næturlagi. Við
byrjum að taka til eftir daginn ef
þörf er á því en morgunvaktin tek
ur svo við deginum í morgunsár
ið. Það eru hins vegar foreldrar
í Breiðabliki sem bera hitann og
þunga nn af allri framk væmd
inni og sjá um að stelpurnar fái
morgunmat og fleira sem fylgir
svona stóru móti,” segir Hreinn
Bergsveinsson.
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Áfram stelpur!
ENNEMM / SÍA / NM42864

Við óskum öllum fótboltastelpunum sem taka
þátt í Símamótinu 2010 góðs gengis og
hvetjum Kópavogsbúa til að fjölmenna á völlinn
og skemmta sér.
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Kópavogsblaðið

Skipulagsnefnd Kópavogsbæjar:

JÚLÍ 2010

Meirihlutasamstarfið í Kópavogi:

Aukin samvinna og Á að byggja á réttlæti,
samstarf við íbúa virðingu og sköpun

Skipulagsnefnd á fundi 6. júlí sl. ásamt áheyrnarfulltrúum, vara
mönnum og starfsmönnum. F.v.: Jóhann Ísberg, Helgi Helgason, Una
María Óskarsdóttir, Birgir Hlynur Sigurðsson, sviðsstjóri Skipulags- og
umhverfissviðs, Guðmundur G. Gunnarsson, verkefnastjóri, Smári M.
Smárason, skipulagsstjóri, Guðný Dóra Gestsdóttir, formaður skipu
lagsnefndar, Guðmundur Örn Jónsson, Vilhjálmur Einarsson, Einar
Sigurðsson tæknifræðingur og Óttar Felix Hauksson. Guðný Dóra
Gestsdóttir segir að endurskoða eigi skipulag á Kársnesi, í Smára,
Glaðheimum og endurskipuleggja Hamraborgarsvæðið.

Á fundi nýrra r bæja rs tjórn
ar Kópavogs í júnímánuði var
kosið í nefndir og ráð. Mörg ný
andlit má sjá þar, fólk sem lík
legt er til að láta gott af sér leiða
til heilla fyrir bæjarfélagið. Ein
mikilvægasta nefndin og iðulega
sú annas amasta er skipul ags
nefnd. Í henni eiga sæti Guðný
Dóra Gestsdóttir sem er formað
ur, Guðm undu r Örn Jónss on,
Vilh jálmu r Eina rss on, Jóh ann
Ísberg og Árni Bragason. Guðný
Dóra, sem er varabæjarfulltrúi
fyrir Vinstri hreyfinguna, grænt
framboð, var innt eftir því hvorrt
bryddað yrði upp á einhverjum
nýjungum í starfi nefndarinnar.
,,Við ætlum að vinna störfin í
skipulagsnefnd í meiri samvinnu
og samstarfi við íbúana en áður
hefur verið gert sem er í samræmi
við mále fnas amni ng núv era ndi
meirihlutasamstarfs í bæjarstjórn
Kópavogs. Stefnumótun í skipu
lagsmálum á fyrst og fremst að
taka mið af hagsmunum bæjar
búa. Fyrir liggur ekki síst vinna
við aðalskipulag bæjarins en frá
farandi meirihluti lauk ekki við
gerð aðalskipulags þannig að það

verke fni bíðu r nýrra r nefnda r.
Ótímasett er hvenær þeirri vinnu
lýkur. Þá vil ég vekja athygli á að
nýr meirihluti hyggst fara í stefnu
mótu na rv innu í menni nga r og
ferðamálum. Það tengist auðvitað
skipulagsvinnunni þar sem svæði
og aðgengi að þeim fyrir ferða
menn verða þannig skilg reind.
Við höfum einnig áhuga á að efla
samstarf um skipulagsmál á höf
uðborgarsvæðinu,” segir Guðný
Dóra Gestsdóttir.
Helstu áherslur skipulagsnefnd
ar verða að auka samráð við bæj
arbúa við mótun nýrra svæða og
vegna skipulagsbreytinga; að auka
samstarf um skipulag höfuðborg
arsvæðisins, endurskoða skipulag
á Kársnesi, í Smára, Glaðheimum
og nærliggjandi svæðum, að hafist
verði handa við endurskipulagn
ingu Hamraborgarsvæðisins; að
óðum verði úthlutað á réttlátan
og gagnsæjan hátt og úthlutun
arreglur endurskoðaðar; að farið
verði í hugmyndavinnu um nýt
ingu Kópavogstúns og að bæjar
yfirvöld stuðli að því að húseig
endur og fyrirtækjaeigendur fegri
umhverfi sitt.

Réttlæti, virðing og sköpun
verður leiðarljós okkar við stjórn
Kópavogs segir í yfirlýsingu um
meirihlutasamstarf Lista Kópa
vogsbúa, Næst besta flokksins,
Samf ylki nga ri nna r og Vinstri
grænna í Kópavogi.
,,Við vilju m tryggja jafnr æði
meðal Kópavogsbúa og að þeir
fái gegnsæja og sanngjarna máls
meðferð í samskiptum við bæj
aryfirvöld. Við viljum sjá til þess
að ólík sjónarmið bæjarbúa og
skoðanir fái notið sín og þeir eigi
greiðan aðgang að upplýsingum
um starfsemi bæjarins. Við vilj
um að börn og unglingar fái jöfn
tækifæri til mennta og til að rækta
áhugamál sín og að sérstaklega
verði staðinn vörður um hag þeir
ra sem minna mega sín. Leiðarljós
okkar í meðferð fjármuna bæjar
ins er jöfnuður og réttlæti.
Við beru m virði ngu fyri r
umhverfi okkar og verðmætum.
Við berum virðingu fyrir ólíkum
þörfum íbúa og virðum rétt þeirra
til þess að hafa áhrif og segja sína
skoðun. Við berum virðingu fyrir
náttúru, menningu og sögu bæjar
ins og viljum friða náttúruminjar
og hefja til virðingar mannvirki
sem hafa sögulega og menningar
lega þýðingu fyrir okkar samfélag.
Við viljum nýta sköpunarkraftinn
sem sérhver einstaklingur býr yfir
til jákvæðrar uppbyggingar. Við
viljum víkka sjóndeildarhringinn
og leita nýrra leiða í atvinnusköp
un, skipulagi, menntun, menningu
og félagsþjónustu.”

Atvinnumál
Atvinnumál eru mikilvæg vel
ferðarmál og skyldur Kópavogs
bæja r í atv innum álu m mikla r,
ekki síst þegar kreppir að í sam
félaginu. Við leggjum áherslu á að
Kópavogur búi í haginn fyrir fjöl
breyttar lausnir í atvinnumálum
og stuðli að margvíslegri atvinnu
uppb yggi ngu. Kanna skal hag
kvæmni þess að Kópavogsbær
komi að uppbyggingu hálfkláraðs
húsnæðis í bænum og að koma
á traustum leigumarkaði. Aukið

Séð yfir Kópavog.

verður samstarf við sveitarfélögin
á höfuðborgarsvæðinu um úrræði
í atvinnumálum og sett verði á fót
Hugmyndahús Kópavogs þar sem
hlúð er að nýsköpun og stuðn
ingi við atvinnuleitendur og ráð
ist verði í endurbætur og viðhald
fasteigna bæjarins. Unnið verði
að stefnumótun í ferðamálum og
hafnar framkvæmdir við endur
byggingu gamla holdsveikraspít
alans og Kópavogsbæjarins.
Endurskoða á rekstrar- og þjón
ustusamninga við íþróttafélögin
og taka upp frístundastyrki, sem
gilda jafnt fyrir íþróttir, tómstund
ir og listgreinar.
Skólastarf í leik- og grunnskól
um á að taka mið af þörfum hvers
og eins og þarf því fjölbreytni í
námi sem reynir bæði á hug og
hönd. Skólarnir þurfa að geta boð
ið upp á gott námsumhverfi, góða
kennslu og að nemendur geti val
ið um ólíkar leiðir að námsmark
miðum. Leita skal samvinnu við
menntamálaráðuneytið um stofn
un nýs framhaldsskóla í Kópavogi
og efla fullorðinsfræðslu.
Velferðarmál munu njóta for
gangs í Kópavogii en styrkur og
gæði samfélagsins verður best
metinn á því hvernig við búum að
íbúunum. Veitt verður ráðgjöf og
stuðningur við fjölskyldur vegna
veiki nda og áfalla, fjárh agsa ð
stoð taki mið af þróun verðlags

og neyslu, auka skal framboð á
félagslegu húsnæði í bænum og
barnaverndarmál verða aðskilin
frá félagsmálaráði.
Skuldir bæjarins eru miklar sem
þyngir reksturinn verulega. Því er
mikilvægt að gæta fyllsta aðhalds
í rekstri með það að markmiði
að verja þjónustu við bæjarbúa
og halda gjaldskrárhækkunum í
lágmarki. Það verður m.a. gert
með endurskipulagningu skulda
og lækkun greiðslubyrði, úttekt
verði gerð á fjármálum Kópavogs
og fækkun nefnda og einföldun
stjórnsýslu.

Nýta Hálsatorg til
menningarstarfsemi
Í íþrótta- og menningarmálum á
að leggja áherslu á hlutverk Kópa
vogs sem lista- og menningarbæj
ar, m.a.með því að menningar
stefna Kópavogsbæjar verði end
urskoðuð og mótuð verði stefna
í ferðamálum fyrir Kópavog. Efla
skal Náttúrufræðistofu Kópavogs
og Héraðsskjalasafni Kópavogs
verði fundið varanlegt húsnæði
og það opnað bæjarbúum. Nýta
skal Hálsatorg til menningar- og
ferðatengdrar starfsemi, hvetja til
fjölbreyttra menningarviðburða
og síðast en ekki síst, gera Kópa
vog skemmtilegri.

Fjöldi nýs fólks í nefndum bæjarins
Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
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Eins og iðulega á sér stað eftir
sveitarstjórnarkosningar tekur fjöl
di nýs fólks sæti í nefndum og ráð
um á vegum Kópavogsbæjar, en
áfram sitja einnig aðrir sem hafa
þar átt sæti og þannig myndast oft
heppileg tengsl milli þekkingar,
reynslu og vilja til þess að starfa
að heilindum fyrir bæjarfélagið. Í
helstu nefndum og ráðum á vegum
Kópavogsbæjar eiga eftirtaldir sæti
og formaður yfirlett talinn fyrstur,
en um störf skipulagsnefndar og
skipan er fjallað í annari grein.
• Bæjarráð: Guðríður Arnardóttir,
S- lista, formaður; Hjálmar Hjálmars
son, X-lista, varaformaður; Ólafur
Þór Gunnarsson, V-lista; Ármann Kr.
Ólafsson, D-lista, Gunnar Ingi Birg
isson, D-lista og áheyrnarfulltrúar
Ómar Stefánsson, B-lista og Rann
veig Ásgeirsdóttir Y-lista.
• Atv innu- og uppl ýsi ngan efnd:
Pétur Ólafsson, Brynjar Gunnars
son, Garðar Guðjónsson, Ármann
Kr. Ólafsson og Guðmundur Geirdal.
• Byggingarnefnd: Helgi Jóhann
esson, Þorsteinn Ingimarsson, Guð
mundur Freyr Sveinsson, Benedikt
Hallgrímsson og Kjartan Sigurgeirs
son.
• Félagsmálaráð: Magnús Norð
dal, Hjördís Erlingsdóttir, Guðbjörg
Sveinsdóttir, Hildur Dungal og Karen
E. Halldórsdóttir.

• Hafnarstjórn: Erlendur Geirdal,
Ingibjörg Hinriksdóttir, Gísli Skarp
héðinsson, Jón Daði Ólafsson og
Evert K. Evertsson.
• Heilbrigðisnefnd: Steingrímur
Steingrímsson og Margrét Halldórs
dóttir.
• Húsnæðisnefnd: Gestur Valgarðs
son, Kristí n Pétu rsd ótti r, Agne s
Jóhannsdóttir, Rafn Steingrímsson
og Matthías Björnsson.
• Íþrótta- og tómstundaráð: Böðvar
Jónsson, Kristín Sævarsdóttir, Arn
þór Sigurðsson, Aðalsteinn Jónsson
og Valtýr Björn Valtýsson.
• Jafnréttisnefnd: Erla Karlsdótt
ir, Guðrún Jóna Jónsdóttir, Bryndís
Hilmarsdóttir, Janus Guðmundsson
og Hjördís Johnson.
• Leikskólanefnd: Tjörvi Dýrfjörð,
Lára Jóna Þorsteinsdóttir, Hreiðar
Oddsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir
og Unnur Arna Jónsdóttir.
• Lista- og menningarráð og stjórn
Tónl ista rs afns Ísl ands: Hafs teinn
Karlsson, Benedikt Nikulás Anes
Ketilsson, Una Björg Einarsdóttir,
Helga Guðrún Jónasdóttir og Frið
dóra Kristinsdóttir.
• Stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna
Kópav ogsb æja r: Guðr íðu r Arna r
dóttir og Gunnsteinn Sigurðsson.
• Skólanefnd: Rannveig Ágeirs
dóttir, Jens Sigurðsson, Erla Karls
dótti r, Marg rét Björnsd ótti r og

Áshildur Bragadóttir.
• Tveir voru tilnefndir í skólanefnd
Menntaskólans í Kópavogi, þeir Flosi
Eiríksson og Sigurður Konráðsson.
• Stjórn Strætó: Hjálmar Hjálm
arsson.
• Vinabæjarnefnd: Ýr Gunnlaugs
dótti r, Hjálma r Hjálma rss on og
Hildigunnur Lóa Högnadóttir. Auk
þeirra eiga sæti í nefndinni einn full
trúi frá Norræna félaginu í Kópavogi
og bæjarstjóri.
• Í stjórn Reykjan esf ólkv angs:
Hreggviður Norðdal.
• Stjórn Héraðsskjalasafns Kópa
vogs: Pétur Hrafn Sigurðsson, Helga
M. Reinhardsdóttir og Sveinbjörn
Strandberg.
• Í stjórn skíðasvæðanna: Hjálmar
Hjálmarsson.
• Í stjórn Sorpu: Hafsteinn Karls
son.
• Í stjórn Tónsala: Birgir Braga
son.
• Umh verfi sr áð: Marg rét Júlí a
Rafnsdóttir, Agla Hrund Þórarins
dóttir, Karolína Einarsdóttir, Hákon
R. Jónsson og Ragnheiður K. Guð
mundsdóttir.
• Umferðarnefnd: Tryggvi Þórð
arson, Sigurður Grétarsson, María
Kristófersdóttir, Pétur Birgisson og
Jón Haukur Ingvason.
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Meistaravörn í skipulagsfræði fjallaði
um skipulagsferli á vestanverðu Kársnesi
Tinna Haraldsdóttir var nýlega
með meistaravörn í skipulags
fræði sem kallaðist „samskipti,
völd og skipulag, hvernig fer
það saman?” Hún fjallaði m.a.
um greiningu á aðkomu almenn
ings að skipulagsferlinu á vest
anverðu Kársnesi í Kópavogi.
Sveita rf él ög, hvort sem er á
höfuðborgarsvæðinu eða á lands
byggðinni, hafa á undanförnum
árum þurft að takast á við ýmis
deiluefni er upp hafa komið varð
andi skipulagsmál. Tíminn, bæði
hjá almenningi og sveitarfélögum,
sem fer í þessar deilur er mikill,”
segir Tinna Haraldsdóttir.
,,Íbúar taka sig oft saman þegar
ákveðin skipulagsmál eru komin í
óefni og stofna hagsmunasamtök
sem er ætlað að standa vörð um
hagsmuni íbúanna. Það er því mik
ilvægt að kynna til sögunnar nýja
nálgun á þetta mikilvæga málefni.
Hugmyndafræði samskiptaskipu
lags tekur á þeim þáttum er snúa
að þátttöku almennings í skipu
lagsmálum. Með samskiptaskipu
lagi er hægt að ná betri samstöðu
um erfið og umdeild mál. Til að
svo verði raunin þurfa þeir sem
starfa að skipulagsmálum að vera
tilbúnir til að gera meira en að
hlusta á hugmyndir þeirra íbúa
sem vilja taka þátt og að tekið
sé mark á þeirra framlagi. Það er
allra hagur að yfirvöld og almenn
ingur vinni saman. Hyggjuvits
rannsókn er ætlað að skoða völd
in er liggja að baki skipulagi, koma
með nákvæmar frásagnir á því

2006, önnur í apríl 2007 og þriðja
í apríl 2008. Í miðju ferlinu urðu
til íbúasamtökin ,,Betri byggð á
Kársnesi”, eða í júní 2007. Áhyggj
ur samtakanna og íbúanna bein
dust að þeirri fjölgun sem fyrir
huguð var á öllu Kársnesinu og
þeim umferðarþunga sem hlytist
af fjölguninni ásamt þeim þunga
flutni ngu m sem stórs kipah öfn

hefði í för með sér. Með því að
skoða þetta tiltekna dæmi er ætl
unin að skoða hvernig aðkoma
almennings er að skipulagsferlinu
og hvernig hugmyndir um sam
skiptaskipulag geta brúað þá gjá
sem myndast hefur á milli bæjar
yfirvalda og íbúa þegar kemur að
umdeildum skipulagsmálum.
Niðu rs töðu r ranns ókna ri nn
ar benda til þess að það vanti
nákvæmari og betri skilgreining
ar í lögum á hvernig samráði við
íbúa skuli háttað. Einnig benda
niðurstöður til þess að þátttaka
almennings sé í raun meira í orði
en á borði þar sem erfitt er að fá
kjörna fulltrúa til að afhenda hluta
af valdinu aftur til íbúanna.”

Bókasafnið og Náttúrufræðistofa:

Afgreiðslutími skertur
- forstöðumenn telja sunnudagslok
un sérstaklega bagalega
Tinna Haraldsdóttir skipulagsfræðingur.

hvernig völd og gildismat virka
innan skipulags, útskýra gildis
mat, hagsmuni og valdasambönd
í skipulagi.
Í Kópav ogi, nána r tilt eki ð á
vestanverðu Kársnesi, risu upp
deilur á milli íbúa og bæjaryfir
valda vegna ólíkra hugmynda um
hvernig ætti að skipuleggja á vest
anverðu Kársnesi. Bæði bæjaryf
irvöld og íbúar voru sammála um

að svæðið þyrfti að endurskipu
leggja eins og hafði komið fram á
íbúaþingi í nóvember 2005.”

Vantar nákvæmari
skilgreiningu í lögum
,,Bæjaryfirvöld létu vinna til
lögu r að rammas kipul agi sem
íbúar höfnuðu þrisvar sinnum,
fyrsta tillagan kom í desember

Starfstími Bókasafns Kópa
vogs og Náttú r uf ræðis tofu
Kópav ogs í Safnah úsi nu að
Hamraborg 6a mun skerðast
frá 1. ágúst nk. samk væmt
ákvörðu n fráf ara ndi bæja r 
stjórnar Kópavogs og er það
gert í sparnaðarskyni. Mánu
daga til fimmtud aga verðu r
opið frá kl. 10.00 til 19.00 í stað
kl. 20.00, föstudaga kl. 11.00 til
17.00 og laugardaga kl. 13.00
til 17.00. Mesta breytingin auk
styttingar á kvöldin verður sú
að lokað verður á sunnudög
um.
Þeir Hilmar Malmquist, for
stöðumaður Náttúrufræðistofu
Kópav ogs, og Hrafn A. Harð
arson bæjarbókavörður segja
þessa breytingu mikla skerðingu
á þjónustu þessara stofnanna,
ekki síst sunnudagslokunin þar
sem þá var oft boðið upp á ein
hverja dagskrá og sá dagur auk
laugardags þar sem fjölskyldan
gat helst komið saman til að til

að njóta þess sem boðið er upp
á í safnahúsinu. Sameiginlegt
sýningarhald hefur verið með
Náttúrufræðastofunni og Gerð
arsafni en nú skerðist það veru
lega vegna þessarar ákvörðun
ar, en Gerðarsafn verður áfram
opið á sunnudögum. Á síðasta
ári var 20% aukning í útlánum
og gestafjölda á Bókasafni Kópa
vogs.
Hrafn A. Harðarson segir að
stöðug ildu m á safni nu muni
fækka úr 14.65 í 12.65, og þetta
er gert mögulegt með því að
færa viðveru starfsfólks framar
á daginn. Laun starfsfólks hafa
veri ð lækku ð um sem nemu r
rúmlega 9%, eða sem svarar 21
þúsund krónum hjá starfsmanni
í fullu starfi. Lögð var áhersla á
það af bæjaryfirvöldum að þetta
væru tímabundnar ráðstafanir
vegna efnahagskreppunnar sem
yrðu endurskoðaðar þegar hag
ur Kópavogsbæjar vænkast.

borgarblod.is
Afmæ20l%isatfsillábttoafð
Fáðu

rðum,
bremsuviðge vinnu,
g
varahlutum o
g
í da !

athuga bremsurnar hjá Max1
Höldum saman uppá 10 ára afmæli Max1

Reykjavík: Bíldshöfði 5a og 8, Jafnasel 6,
Knarrarvogur 2, sími 515 7190.
Hafnarfjörður: Dalshraun 5, sími 515 7190.
Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050.
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Ætlarðu í sumarfrí?
Aukin fjöldi Íslendinga eyðir
nú sínu sumarfríi innanlands,
kynnist betur landinu sínu og
geymir að ferðast til útlanda,
eða hefur hreinlega ekki efni
á því vegna aukins kostnaðar,
eða vegna samdráttar í atvinnu
og þar með tekju m. Á göngu
um Kópavog voru tveir karlar
og fjórar konur teknar tali og
spurð um það hvort þau ætluðu
í sumarfrí.

af ættingjum og vinum.”
Ferðu á hverju sumri þangað?
Já, enda er ég þaðan.”
Finnst þér þetta suma r vera
öðruvísi en venjulega?
,,Nei, þetta verður gott sumar,
en ég veit ekki hvernig það verð
ur. Það er rétt að byrja, verður
fallegt sumar.”

Sigurdís Laxdal
Mathias Wolf, námsmaður
Ætlarðu að fara a í sumarfrí?
,,Ég ætla að fara að vinna í
Noregi.”
Hvers vegna?
,,Það er meiri peninga að fá fyr
ir vinnu í Noregi og tungumálið
er vandamál á Íslandi við að fá
vinnu. Ég er að læra íslensku í
háskólanum en er þýskur og hef
ur einungis búið hér á landi síðan
haustið 2009.”
Hefurðu verið áður í Noregi?
,,Ég hef búið þar áður, ég bjó
þar í eitt ár.”
Finnst þér þetta suma r vera
öðruvísi en venjulega?
,,Svol íti ð, en þetta er fyrsta
sumar mitt á Íslandi.”

Ætlarðu að fara einhvert í sum
arfríinu?
,,Já, ég ætla að fara upp í sum
arbústað.”
Ferðu mikið þangað?
,,Já ég geri það svolítið yfir sum
artímann.”
Hvað ætlarðu annars að gera í
sumar?
,,Njóta sumarsins, góða veðurs
ins sem við höfum hérna, bjartra
nátta og mannlífsins.”
Finnst þér þetta suma r vera
öðruvísi en venjulega?
,,Mér finnst sumarið koma fyrr
en venjulega, allt bara fyrr.”

Sumargleði og útsala
í Smáralind
Nú er komið að því sem margir
hafa beðið eftir - útsala sumarsins
er hafin í Smáralind! Glæsilegar
vörur bjóðast á frábæru verði og
því er um að gera að nota tæki
færið og kaupa jafnt nauðsynjar
sem freistingar meðan á útsölunni
stendur. Um leið og kíkt er á úrval
ið í verslu nu m smellpassa r að
njóta sumargleðinnar sem ræður
ríkjum í Smáralind með fjölbreytt
um uppák
 omum og afþreyingu fyr
ir alla fjölskylduna.
Veitingastaðir verða sömuleið
is með góð tilboð og því er hægt
að sameina hagkvæm innkaup og
skemmtun í einni ferð. Ráðlegt er að
ætla sér góðan tíma í Smáralind því
þar er nú sannarlega hægt að gera
reyfarakaup.

Fimmtudagar eru fjöl
skyldudagar í Smáralind

Brynhildur Þóra Þórsdóttir,
námsmaður
Ætlarðu að fara einhvert í sum
arfríinu?
,,Ég ætla að fara út á land, norð
ur á Húsavík.”
Hvað ertu að fara að gera á
Húsavík?
,,Ég er að fara á ættarmót.”
Ferðu oft til Húsavíkur?
,,Ég fer reglulega þangað þar
sem ég á ættingja þar.”
Finnst þér þetta suma r vera
öðruvísi en venjulega?
,,Já, vegna þess að ég er að fara
að flytja til útlanda í lok sumars.”

Ætlarðu að fara einhvert í sum
arfríinu?
,,Já, það sem ég er búin að
ákveða er að fara á fótboltamót
með son minn á Akureyri.”
Hefurðu farið á það fótboltamót
áður?
,,Ég fór þangað í fyrra, það var
mjög gaman.”
Hvað á að gera í Kópavogi í
sumar?
,,Fara í göngutúr og stunda úti
veru.”
Hvað finnst þér um þetta sumar?
,,Það fer alla vega nna vel af
stað.”

Berglind Magnúsdóttir

Haraldur Erlendsson,
íþróttakennari
Ætlarðu að fara í sumarfrí?
,,Ég er í sumarfríi allt árið. Að
sjálfsögðu verð ég hér í Kópavogi.
Hvert á að fara í fríinu?
,,Ef ég fer úr Kópavogi þá fer ég
á Siglufjörð og fer venjulega í frí í
október til Spánar.”
Áttu ættingja á Siglufirði?
,,Já, ég á bróður og systur, fullt

Ætlarðu að fara eitthvert í sum
arfríinu?
,,Á Flúðir í bústað.”
Hefurðu farið þangað áður?
,,Já.”
Áttu ættingja þar?
,,Nei.”
Hvað finnst þér um sumarið?
,,Sumarið er æðislegt, það er
frábært að fá sumarfrí, það er
alltaf gott veðu r þega r ég er í
sumarfríi.”

Glæsilegar vörur bjóðast á frábæru verði og því er um að gera að
nota tækifærið og kaupa jafnt nauðsynjar sem freistingar meðan á
útsölunni stendur.

Á fimmtudögum er boðið upp á
fjölmargt skemmtilegt sem höfðar
til fjölskyldufólks. Börn undir 10 ára
aldri fá frítt í hoppukastalana í Vetr
argarðinum, auk þess sem öll börn
fá andlitsmálningu, blöðrur og frí
miða í Veröldina okkar. Verslanir og
veitingastaðir eru líka með sérstak
lega fjölskylduvæn tilboð á fimmtu
dögum. Ísbúð Smáralindar heldur
upp á fimmtudaga með því að gefa
ókeypis ís til allra sem eru t.d. með
regnhlíf eða klæðast stuttbuxum.
Hamingjan veit upp á hverju verður
tekið næst en það má bóka að það
verður eitthvað skemmtilegt. Fjöl
skyldur eiga í vændum skemmtun
og stuð alla fimmtudaga í sumar.

Gjafakort Smáralindar

Ásta Rósa Magnúsdóttir

JÚLÍ 2010

Gjafakort Smáralindar er glæsi
leg gjöf sem hentar við öll mögu
leg tækifæri og í sumar verður sér
staklega gaman að gefa góðum vin
um og ættingjum gjafakortið. Allir
sem kaupa Gjafakort Smáralindar í
sumar geta skráð sig í RISApott og
verða 5 glæsilegir vinningar dregnir
út í ágúst. Þeir sem kaupa Gjafakort
Smáralindar á fimmtudögum í sum
ar fá að auki glaðning, t.d. blóm,
bíómiða, afsláttarmiða og annað
sem kætir. Fyrir þá sem eru í vand
ræðum með að finna réttu gjöfina er
tilvalið gefa Gjafakort Smáralindar
því þá velur viðtakandinn sjálfur
það sem hann girnist mest.

Börn undir 10 ára aldri fá frítt í hoppukastalana í Vetrargarðin
um, auk þess sem öll börn fá andlitsmálningu, blöðrur og frímiða í
Veröldina okkar.

Veröldin okkar
Í Veröldinni okkar fá litlir víkingar
alvöru útrás. Í boði er mikil og holl
hreyfing, m.a. í litlum og stórum
kastölum, á klifurvegg og í bolta
leikjum. Einnig er hægt að velja alls
konar leikföng, tónlist, bækur og
liti. Í sumar er opið mánudaga til
föstudaga, kl. 11 – 19, fimmtudaga
frá 11 – 21, laugardaga frá 11 – 18
og sunnudaga frá 13 - 18. Mjög vin
sælt er að halda barnaafmæli í Ver
öldinni okkar og losna þannig við
umstangið sem fylgir því að halda
afmæli í heimahúsi. Afmælisveisl
urnar eru sniðnar að þörfum gest
gjafa og fjölda gesta og hægt að fá

Nú er tilvalið fyrir fjölskyldur að skella sér í Smáralind og taka hring í
minigolfinu.

verðtilboð. Veröldin okkar býður
öll börn á aldrinum 3 – 12 ára vel
komin!

Minigolf
Fjöls kyldus porti ð í suma r er
minigolf enda er hægt að æfa pútt
in í Vetrargarðinum frá mánudegi
– föstudags, kl. 11 – 19, fimmtudaga

frá 11 – 21, laugardaga frá 11 – 18
og sunnudaga frá 13 - 18. Á fimmtu
dögum er frítt í minigolfið fyrir alla
fjölskylduna en aðra daga kostar
það aðeins 500 kr. Kylfurnar eru
afhentar í Veröldinni okkar. Nú er
tilvalið fyrir fjölskyldur að skella sér
í Smáralind og taka hring í minigolf
inu. Allir eru velkomnir.

Menntaskólinn í Kópavogi:

Boðið upp á sumarnám
Í ágústm ánu ði nk. verð
ur í fyrsta skipti boðið upp á
sumarnám fyrir nemendur í
Menntaskólanum í Kópavogi.
Boðið verður upp á tvo áfanga
í framreiðslu og kjötiðn.
Markmiðið með þessu námi er
að kynna fyrir almennum nem
endum nám í þessum tveimur
iðngreinum. Kennslan fer fram

daga na 9. til 20. ágúst nk. í
Menntaskólanum í Kópavogi og
út á vinnustöðum í viðkomandi
greinum. Nemar í framreiðslu
munu fá þjálfun á Hilton hóteli
og nemendur í kjötiðn munu fá
þjálfun hjá kjötvinnslufyrirtæk
inu Esju.
Nemendur sem hafa áhuga á
að taka þátt í þessu verkefnið

skrái sig á skrifstofu Mennta
skóla ns í Kópav ogi efti r 3.
ágúst nk. Takmarkaður fjöldi
er á hvort námskeið, þannig að
fyrstir koma fyrstir fá. Námstil
boð þetta er samstarfsverkefni
Mennta- og menni nga rm ála
ráðuneytis, Iðnaðarráðuneytis,
Samtaka iðnaðarins auk valdra
skóla og fyrirtækja.
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Hreint hlaut norræna gæða- 
og umhverfismerkið Svaninn
Fagleg ræsting er mikilvægur
þáttur í viðhaldi atvinnuhúsnæð
is. Íburðarmiklar innréttingar,
tæknibúnaður og margvísleg gól
fefni krefjast réttra aðferða, áhalda og efna svo að vel megi fara.
Við ræstingu er gott skipulag og
rétt skilgreining á ræstiþörf lyk
ilatriði varðandi kostnað. Þess
vegna er ræsting fagmanna ekki
bara betri, heldur líka ódýrari.
Hreint ehf. við Auðb rekku í
Kópavogi var stofnað í desember
1983 og er ein elsta og stærsta
ræstingaþjónusta landsins. Lang
þráðum og mikilvægum áfanga
var náð 25. júní sl. þegar starfs
fólk Hreint fékk afhenta formlega
staðfestingu á því að þjónusta
Hreint á sviði reglulegra ræstinga
standist kröfur norræna gæða- og
umhverfismerkisins Svansins. Á
liðnu einu og hálfu ári hefur stað
ið yfir yfirgripsmikið endurmat
og endurskoðun á þeirri þjónustu
sem Hreint veitir viðskiptavinun
um. Upptaka Svansmerkisins er

hefst vinna við að breyta fyrirtæk
inu á grunni Svansins. Svanurinn
sé búinn að skilgreina 67 starfs
greinar, og ein af þeim er ræst
ingar.
Ari telur að almennt sé nú meiri
umhverfisvakning meðal þjóðar
innar og þess vegna hafi starfsfólk
Hreins tekið því vel þegar tilkynnt
var að farið yrði í það ferli sem nú
hefur leitt til staðfestingar á Svan
inum, og það tók þátt í ferlinu all
an tímann, ekki bara stjórnendur

fyrirtækisins.
Ari var spurður hvort svona
ferli kosti ekki umtalsverða fjár
muni, og hann játar því. Fengið
var til liðs við fyrirtækið ráðgjafa
fyrirtækið Alta sem reyndist frá
bærlega og síðan einnig Umhverf
isstofnun og fleiri aðilar. Auk höf
uðborgarsvæðisins er Heint að
þjónusta aðila á Akureyri, Akra
nesi, Hveragerði og Selfossi en er
ekki að þjónusta einkaaðila eða
heimili.

Ari Þórðarson, framkvæmdastjóri með norrænu gæða- umhverfisvið
urkenninguna Svaninn fyrir utan fyrirtækið í Auðbrekkunni.

lokaskrefið í þessari endurskoðun.
Ari Þórðarson, framkvæmdastjóri
fyrirtækisins, segir að vinnunni sé

ekki lokið nú hefjist næsti þáttur
sem er byrjun á nýjum kafla, búið
að skilgreina aðferðir og leiðir, nú

Gæsapartý í hálfleik á Kópavogsvelli!
Í hálfleik bikarleiks Breiða
bliks og Vals í kvennaflokki
sem fram fór fyrir skömmu
kvað við söngur í hátalara
kerfi vallarins sem ekki virt
ist við fyrstu sýn eiga mik
ið erindi við vallargesti eða
vera ýkjamikið undirbúin.
Hér var á ferði nni Elín
Anna Steinarsdóttir, en þetta
kvöld var hún ,,fórnardýrið”
í gæsapa rtý vegna vænta n
legs brúðkaups hennar og Sól
mundar Hólm Sólmundarson
ar 14. ágúst nk.

Vinkonurnar höfðu komið
með Elínu Önnu á völlinn með
bundið fyrir augun og þess
vandlega gætt að hún hefði
enga hugmynd um hvar hún
var stödd. Svo var hún látin
syngja lag án þess að hafa hug
mynd um að áhorfendur hlust
uðu á með bros á vör. Eftir að
hún vissi hvar hún var stödd
söng hún annað lag fyrir áhorf
endur sem klöppuðu henni lof
í lófa. Elín Anna var áður leik
maður með Breiðabliki, spilaði
síðast með liðinu árið 2008.

Elín Anna Steinarsdóttir syngur fyrir
vallargesti á Kópavogsvelli en söng
urinn var liður í hennar gæsapartýi.

SUMAROPNUN

SUNDLAUGA
KÓPAVOGSBÆJAR

Frá og með 1. júní til 31. ágúst 2010 verður þjónustutími sundlauga Kópavogsbæjar eftirfarandi.
Sundlaugin í Versölum
Mánudaga til fimmtudaga kl. 06.30–21.30
Föstudaga
kl. 06.30–20.00
Laugardaga og sunnudaga kl. 09.00–19.00

Sundlaug Kópavogs
Mánudaga til fimmtudaga
Föstudaga
Laugardaga og sunnudaga

Versölum 3 · 201 Kópavogur · S. 570 0480

Borgarholtsbraut 17 · 200 Kópavogur · S. 570 0470

kl. 06.30–21.30
kl. 06.30–20.00
kl. 08.00–18.00
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Íslenskir hanaungar og Hamborgarasmiðjan
pestó að hætti Diddú með fjölbreyttan matseðil

Það er alltaf líf og fjör á útimarkaðnum að Mosskógum í Mosfellsdal.

Grænmetis og hollustumark
aðurinn að Mosskógum í Mos
fellsdal stendur orðið á göml
um merg enda allt umhverfið
skemmtilegt og gaman fyrir fjöl
skylduna að skreppa þangað á
laugardögum, fá sér kaffi með
súkkulaðk öku, og kaupa vist
vænt-ræktað nýupptekið græn
meti og hollustuvörur.
Þegar við skruppum á mark
aðinn að Mosskógum þá var þar
margt um manninn og vöruúrval
ið með ólíkindum. Auk hins fjöl
breytta úrvals af grænmeti var á

boðstólum nýveiddur og reyktur
Þingvallasilungur, íslenskar hand
prjónavörur, rósir, hollustuvörur
úr íslenskri náttúru, kryddjurt
ir, aða lb láb erjas ulta og Diddú
bauð fólki að kaupa sitt heims
fræga heimalagaða pestó. Til að
toppa vöruúrvalið þá voru voru
einnig til sölu tveir myndarleg
ir hanaungar af íslenska kyninu.
Markaðurinn, sem opinn er alla
laugardaga frá 11 til 16, hófst að
þessu sinni fyrstu vikuna í júlí og
stendur fram á haust, eða þar til
uppskerutímanum lýkur.
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Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

Nýlega opnaði við Smiðjuveg í
Kópavogi, rauðri götu, veitinga
staðurinn Hamborgarasmiðjan
sem þeir eiga og reka í sam
einingu félagarnir Jón Halldór
Bergsson og Svanur Jónatans
son. Jón Halldór segir að með
þessu hafi hann verið að hrinda í framkvæmd gömlu áhuga
máli hjá sér en Svanur var með
veiti ngas tað í Kópav ogi fyri r
nokkrum árum.
,,Þetta er góð staðsetning, hér
er nánast engi nn veiti ngastað
ur í hverfinu utan eins tælensks
veitingastaðar hér nokkuð fyrir
ofan en fjöldi fyrirtækja og fjöl
margir starfsmenn. En það er eng
inn hér í hamborgurunum nema
við en auk þess erum við með
kjúklinga á matseðlinum, salat,
steikur og fleira svo það ættu all
ir að geta fengið eitthvað hér að
borða við sitt hæfi. Svo erum við
með Piri-Piri, sem eru kjúkingar
sem eru penslaðir upp úr mjög
sterkum kryddlegi og er þjóðar
réttur Portúgala. En matseðillinn

Eigendur Hamborgarasmiðjunnar við Smiðjuveg, þeir Jón Halldór og
Svanur fyrir utan veitingastaðinn.

kann auðv ita ð að breyta st, en
fyrst og fremst samkvæmt óskum
viðskiptavinanna, því við mun
um hlusta vel eftir þeirra óskum,”

segir Jón Halldór.
Opið er frá kl. 11.00 á morgn
anna til kl. 22.00 á kvöldin.

MÍ í frjálsum 11-14 ára:

Blikar unnu 10 gullverðlaun
Meistaramóti Íslands í frjálsum
íþróttum utanhúss fyrir 11-14 ára
lauk fyrir skömmu. Það rættist
heldur betur úr veðrinu seinni
daginn en fyrri daginn gekk á
með roki og rigningu. Keppend
ur voru 280 talsins alls staðar að
af landinu. ÍR-ingar unnu sam
anlagt með samtals 541,3 stig en
keppendur úr Breiðabliki lentu í
4. sæti samanlagt með 369,3 stig
en piltar 13 ára unnu í sínum
aldurshópi með alls 135 stig.
Blikar unnu tíu gull og auk þess
urðu fjölmargir í öðru og þriðja
sæti í ýmsum greinum. Þeir Blikar
sem unnu sínar greinar voru:
• Irma Gunnarsdóttir
(12 ára) 60 m 8,74
• Ólafur Werner Ólafsson
(13 ára) 100m 13,10
• Reynir Zoega
(11 ára) 800m 2:33,39
• Esther Rós Arnarsdóttir
(13 ára) 800m 2:30,71
• Ólafur Werner Ólafsson
(13 ára) 80m grind 13,70
• Alfons Sampsted
(12 ára) hástökk 1,46
• Valdimar Friðrik Jónatansson
(13 ára) hástökk 1,63
• Irma Gunnarsdóttir
(12 ára) langstökk 4,49
• Alfons Sampsted
(12 ára) langstökk 4,62 m.
• Valdimar Friðrik Jónatansson
langstökk 4,96 m.

Stefa ní a Valdim arsd ótti r náði
4788 stigu m í fjölþ raut á NM
U-18.

Ingi Rúnar Kristinsson varð í 2.
sæti á NM í fjölþraut U-18.

fjölþrautum fór fram í Randers í
Danmörku í síðasta mánuði. Þar
áttu Blikar tvo fulltrúa, þau Inga
Rúna r Kristi nss on og Stefa ní u
Valdimarsdóttur. Ingi Rúnar gerði
sér lítið fyrir og endaði í 2. sæti í
flokki U-18 með samtals 6933 stig.
Hann var einungis 58 stigum frá
því að vinna sinn flokk á mótinu.
Einnig má geta þess að hann var
einungis 53 stigum frá Íslandsmeti
í flokknum sem er annar besti
árangur í greininni frá upphafi.
Stefanía Valdimarsdóttir varð í
4. sæti í sínum flokki (U-18) með
4788 stig og bætti sinn besta

árangur sem var áður 4581 stig.
Árangur Stefaníu er fjórði besti
árangurinn í þessum flokki.
Sjö Blika r voru landsl iði nu
vegna Evró pub ika rk eppni nna r
í frjálsíþróttum sem fram fór á
Möltu 20. og 21. júní sl. Þetta voru
Magnús V. Gíslason 100 m, Kári
Steinn Karlsson 5000 m og 10.000
m hlaupi, Stefán Guðmundsson
3000 m hindrunarhlaup, Jón Bjarni Bragason kringlukast, Arnór
Jónsson boðhlaup, Stefanía Valdi
marsdóttir 400 m og Linda Björk
Lárusdóttir boðhlaup.

Frábær árangur
Norðu rl andam ót ungl inga í

VIÐ ERUM HÉR FYRIR ÞIG
DYN AM O R E YK J AVÍ K

Við erum 15 manna samhentur hópur í Kópavogi sem starfar með það
að markmiði að veita þér persónulega þjónustu og faglega ráðgjöf.
Við erum hér alla virka daga frá 9.00-16.00. Einnig getur þú hringt eða sent okkur tölvupóst
og við finnum hentugan tíma handa þér. Okkur er ávallt sönn ánægja að taka vel á móti þér.
Með bestu kveðju,
Guðrún Gísladóttir, útibússtjóri í Kópavogi
kopavogur@byr.is
BYR | Sími 575 4000 | www.byr.is

Breiðablik í forkeppni Meistaradeildar kvenna:

Keppt á Kópavogsvelli og Vík
ingsvelli í byrjun ágústmánaðar
Meista raf lokku r kvenna í
knattspyrnu hjá Breiðablik tekur
þátt í forkeppni Meistaradeildar
kvenna í ár og verður undanrið
illinn spilaður að mestu á Kópa
vogsvelli í byrjun ágústmánað
ar, dagana 5.,7.,8. og 10. ágúst.
Fimm leikjanna fara fram á Kópa
vogsvelli, aðeins annar leikurinn
10. ágúst fer fram á Víkingsvelli.
Breiðablik er umsjónaraðili rið
ilsins.
Evrópukeppni félagsliða kvenna
var í fyrsta sinn haldin tímabilið
2001 - 2002. Var keppninni komið
á fót í kjölfar aukins áhuga á knatt
spyrnu kvenna út um alla Evrópu.
Í fyrra var keppninni síðan breytt
yfir í meistaradeild Evrópu. Fyrsta
umf erð, þ.e. unda nkeppni n, er
leikin í fjögurra liða riðlum en eft
ir það fer fram útsláttarkeppni 32
liða þar sem leikið er heima og
heiman. Aðeins fimm félög hafa
unnið Evrópukeppni kvenna og
koma þau frá þremur þjóðlönd
um; Þýskalandi, Svíþjóð og Englandi. Liði n eru FFC Frankf urt
(2002, 2006 og 2008), Umeå IK
(2003 og 2004), FFC Turbine Pots
dam (2005), Arsenal (2007) og FCR
2001 Duisburg (2009). Fyrsta liðið
til að vinna Meistaradeild kvenna
er þýska liðið FFC Turbine Pots
dam en það var fyrr á þessu ári,
þ.e. 2009-2010 en þá var keppnin
var haldin í fyrsta sinn í núverandi
mynd.
Breiðablik er sigursælasta lið
knatts pyrnu kvenna á Ísl andi.
Breiðablik hefur unnið Íslands
mótið 15 sinnum, bikarkeppnina
9 sinnum auk fjölda annarra verð
launa bæði hér heima og erlendis.
Breiðablik er eina félagið sem tek
ið hefur þátt í Íslandsmóti kvenna
frá upphafi og er frumkvöðull að
hraðmótum fyrir stúlkur á Íslandi.
Breiðablik tók fyrst þátt í Evrópu
keppni kvenna árið 2002 þegar
liðið hélt til Hvíta-Rússlands en
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Blikar gróðursettu 60 tré í
tilefni af 60 ára afmæli félagsins

Mætir Blikar við upphaf gróðursetningarinnar.

Frá leik Breiðabliks gegn Val í VISA-bikarkeppninni sem fram fór á
Kópavogsvelli.

árið áður hafði félagið einnig unn
ið sér keppnisrétt en gaf hann eftir
sökum fjárskorts. Breiðablik hef
ur leikið 11 leiki í Evrópukeppn
inni unnið 6 leiki og tapað 5. Liðið
tekur nú þátt í Evrópukeppninni í
þriðja sinn.

Andstæðingar Breiðabliks
Ands tæði nga r Breiðab liks í
unda nkeppni nni sem fram fer
hér heima eru FC Târgu Mures
frá Rúmeníu sem tekur nú þátt í
fyrsta sinn í Meistaradeild kvenna.
Ef eitthvað er að marka landsleiki
þá má nefna að A-landslið kvenna
hefur tvisvar leikið gegn Rúmen
íu,, jafntefli 2-2 í Rúmeníu en 8-0
sigur hérlendis.
Eistneska liðið FC Levadia Tall
in tekur nú þátt í Evrópukeppni
félagsliða í þriðja sinn. Í Meistara
deild kvenna í fyrra töpuðu þær
stórt gegn Team Strömmen og
Everton en unnu króatíska liðið
Osijek.

Franska liði ð FCF Juvisy var
stofnað árið 1971. Félagið hefur
einu ngi s knatts pyrnu kvenna á
sinni könnu en áður var kvenna
liðið innan félagsins ES Juvisysur-Orge. FCF Juvisy er eitt sig
ursælastalið Frakklands, félagið
hefur unnið frönsku deildina sex
sinnum.

Blikad agu r var haldi nn 27.
júní sl. Hann byrjaði með því
fjölmargir Blikar mættu og gróð
ursettu 60 tré við við suðurenda
íþróttasvæðisins í tilefni af 60
ára afmæli félagsins.
Einnig var markaður í gangi,
börnin gátu fengið Blikatattú og

svo verður hægt að gæða sér á
pylsum og öðrum veitingum á
hóflegu verði.
Blikaklúbburinn var með lukku
leik þar sem hægt var að vinna
ferð á leik Motherwell og Breiða
bliks fimmtud agi nn 15. júlí í
Evrópukeppninni.

Átján lið kepptu á Trimmóti HK

Leikirnir:
• 5. ágúst kl. 14:00 Juvisy
Essonne - Târgu Mures
• 5. ágúst kl. 18:00 Breiðablik Levadia Tallin
• 7. ágúst kl. 14:00 Juvisy
Essonne - Levadia Tallin
• 7. ágúst kl. 18:00 Târgu Mures
- Breiðablik
• 10. ágúst kl. 16:00 Breiðabilk Juvisy Essonne
• 10. ágúst kl. 16:00 Levadia Tall
in - Târgu Mures
Síðastnefndi leikurinn fer fram á
Víkingsvelli.
Tekið á því í rigningunni á Trimmótinu.

Metþátttaka á meistaramóti
Golfklúbbs Kópavogs/Garðabæjar
sinnum í viku. Einnig var hald
in svokölluð Svalamótaröð sem
er mótaröð fyrir 12 ára og yngri
og tóku rúmlega 50 börn þátt í
mótinu.
Tveir kylfinga r GKG valdi r í
landslið Íslands sem lék í Svíþjóð
í síðustu viku en Alfreð Brynjar
Kristi nsson og Sigmundur Ein
ar Másson voru valdir í landslið
Íslands. Þetta er mikill heiður
fyrir þá sem og klúbbinn og ber
íþróttastarfi undir stjórn Úlfars
Jónssonar góðan vitnisburð.

12 kvennalið og 6 karlalið
kepptu á Trimmóti HK í strand
blaki sem fram fór í Fagralundi
sl. laugardag.
Þetta var hraðmót þar sem
hver leikur var spilaður í 10 mín

útur, og það lið sem hefur fleiri
stig eftir þann tíma vann leikinn.
Keppt var í 3ja manna liðum.
Þrátt fyrir rigningu á laugar
degi nu m tóku keppe ndu r því
létt og létu bleytuna lítt á sig fá.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks

ER

203

ER

200

Ú TI VI ST
Hlutur kvenna fer sífellt vaxandi í golfíþróttinni, líkt og í mörgum
öðrum íþróttagreinum.

Meistaramót Golfklúbbs Kópa
vogs/Garðabæjar (GKG) hófst 4.
júlí sl. og lauk 10. júlí sl. og var
metþáttaka, en alls mættu 340
félagar til leiks.
Mótið var höggleikur án for
gjafar. Leikið var á Leirdalsvelli.
Keppt er í yfir 20 flokkum og voru
yngstu keppendurnir undir 10 ára
aldri og spiluðu 3 x 9 holur, en
elstu keppendurni eru yfir 80 ára,
og leika þeir 3 x 18 holur.

Barna- og unglinganám
skeið GKG
Gríðarlega góð þátttaka hefur
verið í námskeið klúbbsins í allt
sumar og hafa flest öll námskeið
in veri ð upps eld. Klúbbu ri nn
býður upp á vikulöng námskeið
fyrir börn á aldrinum 6 – 16 ára.
Einnig eru um 200 börn og ung
lingar sem eru félagar í klúbbnum
á reglul egu m æfi ngu m þrisvar

Beint flug allt að 160 sinnum í viku til 27 áfangastaða.

ÞEGAR VIÐ FERÐUMST
LÆRUM VIÐ SVO MARGT
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TIL DÆMIS AÐ MAÐUR ÞARF EKKI AÐ ÞEKKJA
FÓLK TIL ÞESS AÐ VERA KURTEIS VIÐ ÞAÐ.

Það er oft sagt um Íslendinga að þeir séu ekki
með mannasiðina á hreinu. Þeir séu lélegir
í að kynna sig og aðra, grípi fram í fyrir fólki.
Frakkar segja að við kunnum ekki að heilsa, að
við sjúgum upp í nefið, að við rekum út úr okkur

tunguna þegar við segjum þ. Þetta vitum
við af því að við ferðumst. Það þýðir samt
ekki að við viljum endilega breytast.
En það er sama hvert við ferðumst,
hversu langt, hvenær við komum til baka:

VIÐ ERUM FRÁ ÍSLANDI

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

