
Ís lenska láns hæf is mats fyr ir 
tæk ið Reit un ehf. hef ur birt láns
hæf is mat Kópa vogs bæj ar en þar 
fær Kópa vogs bær ein kunn ina B 
með já kvæð um horf um. Í mat inu 
seg ir að Kópa vog ur sé eitt öfl ug
asta sveit ar fé lag lands ins. 

Staða sveit ar fé laga hafi hins 
veg ar al mennt versn að í efna hag
skrepp unni og Kópa vog ur sé þar 
ekki und an skil inn. Ein kunna gjöf 
Reit un ar er lít il lega frá brugð in 
þeirri að ferða fræði sem al mennt 
þekk ist. Rík is sjóð ur mynd ar 
grunn að ein kunn til við mið un ar 
við út gef end ur. Ein kunna flokk ar 
eru A,B,C og D. Und ir flokk ar eru 

+,0,. Sam tals eru 12 flokk ar. Til 
við bót ar er til greint hvort horf ur 
séu já kvæð ar, stöðug ar eða nei
kvæð ar. 

Í mati Reit un ar um Kópa vogs
bæ seg ir: „Nið ur staða mats er 
ein kunn in B með já kvæð um horf
um. Mik il aukn ing í skulda stöðu í 
kjöl far efna hags hruns ins er meg
in ástæða þess ar ar ein kunn ar. 
Góð ar horf ur eru á hratt batn andi 
skulda stöðu í kjöl far bata í inn
lend um efna hags mál um. Ef það 
ger ist, og ef áætl an ir sveit ar fé
lags ins ganga eft ir, batn ar mats
ein kunn.“

Kópa vogs bær gerði samn ing 

við Reit un í vor um grein ingu og 
mat á láns hæfi sveit ar fé lags ins 

gagn vart fjár fest um á skulda
bréfa mark aði. Er Kópa vog ur 
fyrsta og eina sveit ar fé lag ið sem 
hef ur gert slík an samn ing. Mark
mið ið er að gera fjár fest um kleift 
að fá álit óháðra að ila á fjár mál
um bæj ar ins. Reit un er dótt ur fé
lag IFS Grein ing ar og var stofn
að fyrr á þessu ári. Kópa vog ur er 
næst stærsta sveit ar fé lag lands
ins. Mik il upp bygg ing hef ur átt 
sér þar stað á und an förn um árum 
og íbú um hef ur fjölg að ört. Frá 
ára mót um hef ur þeim fjölg að um 
tæp lega hund rað og eru þeir nú 
um 30.400.

8. tbl. 6. árg.
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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.

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

Kópavogsbærfæreinkunnina
Bmeðjákvæðumhorfum

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

 Viðtal við 
Guðrúnu Pálsdóttur 

bæjarstjóra
- bls. 4

 Símamótið í 
knattspyrnu

- bls. 8

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  

Sumarnámskeið!

-Efna hags hrunið er meg in ástæðan

borgarblod.is



Kópavogsskólihlaut
viðurkenningu

For eldra verð laun Heim il is og 
skóla, lands sam taka for eldra, 
voru af hent í 15. sinn þann 1. júní 
sl. við at höfn í Þjóð menn ing ar
húsi við Hverf is götu. Katrín Jak
obs dótt ir mennta og menn ing ar
mála ráð herra af henti verð laun in. 
38 til nefn ing ar bár ust til verð laun
anna að þessu sinni og voru 33 
verk efni til nefnd.  Kópa vogs skóli 
var til nefnd ur fyr ir þró un ar verk
efn ið Fjöl færni og skóla stjóri tók 
á móti við ur kenn ing ar skjali fyr ir 
það.

Kostnaðurvegna
áheyrnarfulltrúaí
nefndumbæjarins

Bæj ar ráð hef ur sam þykkt skip
an áheyrn ar full trúa í nokkr ar 
nefnd ir með þrem ur at kvæð um 
gegn tveim ur. Í skipu lags nefnd 
eru það Una Mar ía Ósk ars dótt ir 
og Helgi Helga son; í stjórn ÍTK 
Al ex and er Arn ar son og Guð mund
ur Freyr Sveins son; í skóla nefnd 
Al dís Að al bjarn ar dótt ir og Sveinn 
Sig urðs son; í lista og menn ing
ar ráð Guð ný Dóra Gests dótt ir og 
Andr és Pét urs son; í at vinnu og 
upp lýs inga nefnd Katrín Guð jóns
dótt ir og Ei rík ur Ólafs son og í 
leik skóla nefnd Sunna Guð munds
dótt ir. Af þessu til efni lagði Gunn
ar Ingi Birg is son lagði fram bók un 
þar sem seg ir: ,,Kostn að ur vegna 
setu áheyrn ar full trúa í bæj ar ráði 
og nefnd um bæj ar ins verð ur lík
lega ekki lægri en sem nem ur því 
sem aldr að ir þurfa að greiða í 
sund. Þetta dæmi sýn ir svart á 
hvítu hrossa kaup hins nýja fjór
flokks í Kópa vogi.” Ár mann Kr. 
Ólafs son óskaði eft ir upp lýs ing
um um áætl að an heild ar kostn
að við skip an áheyrn ar full trúa í 
nefnd ir og bæj ar ráð.

HafsteinnAustmann
færirKópavogsbæ
olíumálverkaðgjöf

List málar inn Haf steinn Aust
mann hef ur fært Kópa vogs bæ 
ol íu mál verk að gjöf sem þakk læt
is vott fyr ir að halda yf ir lits sýn
ingu á verk um sín um í Gerð ar
safni í vor. Guð rún Páls dótt ir, bæj
ar stjóri Kópa vogs, veitti gjöf inni 
við töku í Gerð ar safni fyr ir helgi. 
Ol íu mál verk ið sem nú er í eigu 
bæj ar ins var á sýn ing unni. Yf ir
lits sýn ing in á verk um Haf steins 
var hald in í maí og júní í til efni 
af 75 ára af mæli lista manns ins. Í 
tengsl um við sýn ing una var gef in 
út veg leg bók, Kvika, sem hef ur 
að geyma út tekt á mynd list ar ferli 
lista manns ins eft ir Að al stein Ing
ólfs son. Í bók inni er jafn framt mik
ið úr val mynd verka eft ir Haf stein 
svo sem ol íu mál verk, skúlp t úr ar, 
vatns lita mynd ir og vegg mynd ir.

Nýiraðstoðarskóla
stjórarviðKópavogs
skólaogSmáraskóla

Bæj ar ráð Kópa vogs hef ur sam
þykkt til lögu skóla nefnd ar um að 
ráða Ólínu Þor leifs dótt ur í starf 
að stoð ar skóla stjóra Kópa vogs
skóla og Björgu Bald urs dótt ur í 
starf að stoð ar skóla stjóra Smára
skóla. Gert er ráð fyr ir því að nýir 
að stoð ar skóla stjór ar hefji störf 
1. ágúst. Frá far andi að stoð ar
skóla stjóri Kópa vogs skóla, Jóna 

Möll er, fer á eft ir laun en í Smára
skóla er að stoð ar skóla stjór inn, 
Ásta Bryn dís Schram, að fara í 
leyfi. Kópa vogs blað ið hef ur 
áður sagt frá ráðn ingu Frið þjófs 
Helga Karls son ar  sem skóla
stjóra Smára skóla og ráðn ingu 
Guð rún ar G. Hall dórs dótt ur sem 
að stoð ar skóla stjóra Linda skóla. 
Gunn steinn Sig urðs son, sem fékk 
árs leyfi frá störf um skóla stjóra 
Linda skóla til að gegna starfi bæj
ar stjóra, hef ur tek ið við starfi 
skóla stjóra Linda skóla að nýju.

FriðunKópavogshæl
isogKópavogsbæjar

Á fundi skipu lags nefnd ar 6. júlí 
2010 var lagt fram er indi Skipu
lags og um hverf is sviðs Kópa vogs 
þar sem ósk að er heim ild ar skipu
lags nefnd ar til að leita álits Hús
frið un ar nefnd ar um varð veislu 
Kópa vogs bæj ar og hæl is og end
ur reisn þeirra. Skipu lags nefnd 
sam þykkti að mæla með við bæj
ar ráð að leit að verði álits Hús frið
un ar nefnd ar um varð veislu gamla 
Kópa vogs bæj ar ins og Kóps vogs
hæl is og end ur reisn þeirra.

Stefnumál
Næstbestaflokksins

Á fundi Bæj ar stjórn ar Kópa
vogs 22. júní sl. var bók uð at huga
semd frá Sjálf stæð is flokki vegna 
mál efna samn ings meiri hluta flokk
anna. Þar seg ir m.a.: ,,Of langt 
mál er að telja upp allt það sem 
vant ar í mál efna samn ing inn sem 
var á stefnu Næst besta flokks
ins en sem smá sýn is horn af því 
sem lof að var og ekki er í mál efna
samn ingn um má nefna að ekki 
er minnst á Skyndi bita stað inn 
Bæj ar ins næst Bestu við Kópa
vogs höfn, morg un mat ur í rúm
ið fyr ir alla bæj ar búa all ar helg
ar, ókeyp is í strætó og ef mað ur 
er einn í strætó má mað ur ráða 
hvert strætó inn fer, betra nammi 
í sjopp um, áhrifa rík ari megr un
ar kúr ar, opna vín  out let búð í 
Hamra borg.”

Fimmtíubörná
stuttmyndanámskeiði

Um fimm tíu börn á tólfta og 
þrett ánda ald ursári hafa í sum
ar sótt stutt mynda og marg miðl
un ar nám skeið Íþrótta og tóm
stunda ráðs Kópa vogs bæj ar (ÍTK), 
og hafa krakk arn ir stað ið sig frá
bær lega. Hvert nám skeið er eina 
viku í senn og er einn hóp ur fyr
ir há degi og ann ar eft ir há degi. 
Fyrsta nám skeið ið hófst 14. júní 
og því síð asta lau í byrj un júlí
mán að ar. Þetta er ann að árið í röð 
sem ÍTK held ur stutt mynda og 
marg miðl un ar nám skeið. Á nám
skeið inu læra þátt tak end ur helstu 
grunn at riði í stutt mynda gerð og 
marg miðl un. Krakk arn ir læra til 
dæm is hand rita gerð, kvik mynda
töku, photos hop, klipp ingu og eft
ir vinnslu mynd banda. Hver hóp
ur bjó til eitt mynd band sem sýnt 
var á stóru tjaldi og var for eldr
um, frænd fólki og vin um boð ið á 
frum sýn ing una.

Veitingaskipvið
Kópavogshöfn

Á fundi bæj ar ráðs Kópa vogs 
ný ver ið var lögð fram leyf is um
sókn um rekst ur veit inga skips 
við Kópa vogs höfn frá fyr ir tæk
inu Hrefnu veiði menn. Um sókn in 
fjall ar um rekstr ar leyfi til að reka 
veit inga skip, Hrafn reyði KÓ100 í 

Kópa vogs höfn, en um sókn in fell
ur und ir flokk II, sbr. 4. gr. laga 
nr. 85/2007. Um er að ræða ferð
ir frá Kópa vogs höfn með ferða
menn og aðra hópa í 3  6 klst. 
ferð ir og veit ing ar veitt ar á sigl
ingu um Faxa flóa. Bæj ar ráð sam
þykkti um sókn ina fyr ir sitt leyti 
og stað festi að af greiðslu tími og 
stað setn ing er inn an þeirra marka 
sem regl ur og skipu lag sveit ar fé
lags ins segja til um. Sam þykkt in 
er með þeim fyr ir vara að skil yrði 
fyr ir rekstr ar leyfi séu upp fyllt að 
öðru leyti.

Framkvæmdirvið
reiðskemmuog
hringtorg

Bæj ar ráð hef ur sam þykkt heim
ild til að bjóða jarð vegs skipti og 
ferg ingu á fyr ir hug uð um bygg ing
ar stað reið skemmu á Kjóa völl um. 
Einnig var ósk að heim ild ar til að 
láta vinna gögn fyr ir al út boð á 
reið skemm unni. Einnig var ósk
að eft ir heim ild bæj ar ráðs til að 
bjóða út fram kvæmd ir við hring
torg á mót um Fífu hvamms veg ar 
og Arn ar nes veg ar. Bæj ar ráð sam
þykkti út boð ið með fyr ir vara um 
að kostn að ar hlut deild Vega gerð
ar inn ar verði stað fest.

Stjórnsýsluákæra
vegnaráðningar
húsvarðar

Á fundi bæj ar ráðs fyr ir sköm
mu var lögð fram stjórn sýslu kæra 
vegna ráðn ing ar í starf hús varð ar 
við Linda skóla frá sam göngu og 
sveit ar stjórn ar ráðu neyti, dags. 
11/6, ásamt um sögn varð andi 
stjórn sýslu mál nr. 82/2009. Bæj
ar ráð vís aði er ind inu til starfs
manna stjóra til úr vinnslu.

StarfsfólkNítjándu
hleypurískarðiðfyr
irFjölskylduhjálpina

Þar sem Fjöl skyldu hjálp Ís lands 
verð ur lok uð í júlí vegna sum ar
leyfa hafa starfs menn veit inga
stað ar ins Nítj ándu í Turn in um í 
Kópa vogi ákveð ið að láta gott af 
sér leiða með því að hjálpa þeim 
sem á þurfa að halda og bjóða 
upp á súpu, brauð og drykkj ar
föng á mánu dög um í júlí kl. 17.00 
19.00. Þórey Ólafs dótt ir, mark
aðs stjóri Nítj ándu, seg ist stolt af 
fram taki starfs fólks ins en fyrsta 
súpu kvöld ið var 12. júlí sl.

Kópavogsbragurá
Hamraborgarhátíðí
lokágústmánaðar

Stefnt er að því af hálfu nýrr ar 
bæj ar stjórn ar að halda Hamra
borg ar há tíð í lok ágúst mán að ar, 
þ.e. laug ar dag inn 28. ágúst. Til
gang ur inn er sá að sýna bæj ar bú
um og gest um þeirra bæj ar brag
inn, halda uppi sér stök um al þýð
leg um Kópa vogs brag, Á þess um 
degi verð ur að eins boð ið upp á 
at riði frá Kópa vogi.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

M ik il aukn ing hef ur ver ið í komu fólks í Mol ann, ung menna
hús ið á menn ing ar torf unni í Kópa vogi allt frá því það var 
opn að. Starf semi húss ins mið ast ekki bara við at vinnu lausa 

eða skóla fólk, held ur nán ast alla sem þang að vilja sækja og njóta þess 
sem þar stend ur til boða. Starfs fólk Mol ans hef ur að und an förnu lagt 
mikla áherslu á vinnu með ungu og at vinnu lausu fólki sem stund ar 
ekki skóla og einnig hef ur ver ið lögð áhersla á að bjóða upp á að stöðu 
fyr ir unga for eldra. Skap andi sum ar störf fyr ir ungt fólk í Kópa vogi 
verða 43 tals ins í sum ar og því má segja að starfs fólk Mol ans sé að 
vinna mjög gott og óeig in gjarnt starf. Sjálf sagt er einnig að hvetja full
orð ið fólk til að koma og sjá það sem þarna fer fram, list sýn ing ar ungs 
fólk sem þarna er boð ið upp á eru vel þess virði. Skap andi sum ar störf 
verða með að stöðu í Menn ing ar og tóm stunda mið stöð unga fólks ins 
en við val ið á um sækj end um var tek ið til lit til  raun hæfni og frum leika 
verk efn is ins, reynslu um sækj enda, fjár hags á ætl un verk efn is ins, fjöl
breytni verk efna, kynja hlut fall um sækj enda og gæði um sókna. Laun
að er fyr ir störf in en ekki er um fjár mögn un á verk efn inu. Á neðri hæð 
húss ins er Tón lista safn Ís lands, sem einnig hef ur far ið mjög vel af stað 
og þar boð ið upp á ákaf lega metn að ar full ar sýn ing ar. Þar er nú í gangi 
sýn ing tengd lista mann in um og tón skáld inu Sig fúsi Hall dórs syni og 
ým is legt fleira er þar að skoða og nefna má að Mennta mála ráðu neyt
ið hef ur ósk að þess að Tón list ar safn Ís lands varð veiti til fram búð ar 
öll gögn og heim ild ir sem not uð voru við rit un Tón list ar sögu Ís lands. 
Þetta fram tak Kópa vogs bæj ar að byggja þetta hús í til efni af 50 ára 
af mæl is bæj ar ins er ein stakt og ekk ert bæj ar fé lag á land inu hef ur 
sýnt ósk um og kröf um ungs fólks með við líka hætti og Kópa vogs bær 
og ber þar sér stak lega að nefna þátt Gunn ars I. Birg is son ar fyrr ver
andi bæj ar stjóra sem aldrei missti sjón ar á þessu mark miði.

Fleira merki legt er að finna á menn ing ar torf unni á Háls in um í Kópa
vogi. Í Gerð ar safni eru ýmis verk Gerð ar Helga dótt ur til sýn is á neðri 
hæð inni og á efri hæð inni eru ýmis frá bær lista verk, m.a. eft ir Kjar val, 
úr einka safni Þor vald ar Guð munds son ar og Ingi bjarg ar Guð munds
dótt ur. Á Nátt úru fræði stofu Kópa vogs er sýn ing Magn ús ar Árna son ar 
sem nefn ist Af lif un. Starf sem in á Háls in um er því með því besta sem 
þekk ist hér lend is, og það á mörg um svið um.

     Geir A. Guð steins son 

Molinnhefursannað
tilveruréttsinn

JÚLÍ 2010

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
Útfararþjónustan ehf.
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Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 
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www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is
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GuðrúnPálsdóttirnýrbæjarstjóriKópavogs:

Guð rún Páls dótt ir tók við starfi 
bæj ar stjóra í Kópa vogi þeg ar nýr 
meiri hluti var mynd að ur eft ir 
bæj ar stjórn ar kosn ing arn ar í vor. 
Hún er þriðja kon an sem gegn ir 
því  starfi. Fyr ir renn ar ar henn ar 
eru Hulda Jak obs dótt ir og Hans
ína Ásta Björg vins dótt ir.

Guð rún bjó í Hafn ar firði fyrstu 
átta ár ævi sinn ar en flutti þá í 
Kópa vog með fjöl skyld unni og hóf 
skóla göngu í Digra nes skóla hjá 
Jóni H. Guð munds syni skóla stjóra.  
Nem end ur köll uðu skól ann þá 
Hruna, vegna þess að einn vegg ur 
hafði hrun ið við bygg ingu skól ans. 
Eft ir það lá leið in í Víg hól en þar 
réði ríkj um Odd ur Sig ur jóns son, 
skóla stjóri. Guð rún út skrif að ist 
síð an sem stúd ent frá Versl un ar
skóla Ís lands.

„Strax í Versló stefndi hug ur 
minn til náms í lög giltri end ur
skoð un  og eft ir stúd ents próf fór 
ég í Há skóla Ís lands og lauk það an 
námi sem við skipta fræð ing ur af 
end ur skoð un ar sviði. Ég hóf síð an 
verk legt nám hjá End ur skoð un hf., 
KPMG.  Þeg ar ég hafði unn ið þar 
í tæp tvö ár var staða  fjár mála 
og hag sýslu stjóra Kópa vogs bæj ar 
aug lýst laust til um sókn ar og ég 
sótti um og var ráð in þann 1. jan ú
ar 1986. Þar með fékk ég  kær kom
ið tæki færi til að vinna að verk efn
um hjá sveit ar fé lag inu mínu enda 
nýtt ist nám ið mér mjög vel í því 
starfi,“ seg ir Guð rún.

- Hvað an ertu ætt uð og hvaða 
áhuga mál hef ur þú?

„Móð ir mín, Berg þóra Guð
munds dótt ir (d. 2000) er frá 
Sæ bóli í Að al vík og fað ir minn, 
Páll Jóns son, er frá Auð kúlu í Arn
ar firði. Ég á tvær dæt ur, Berg dísi 
Est er, fædd 1981 sem er við nám 
í Dan mörku ásamt fær eysk um 
kærasta sín um Krist i an Jen sen. 
Þau eiga von á barni og ég hlakka 
mik ið til að verða amma. Yngri 
dóttir in, Halla Guð rún, er fædd 
1992 og er nemi í Mennta skól an
um við Hamra hlíð,” seg ir Guð rún.

Mikilfélagsvera
- Þú ert sögð mik il fé lags vera.
,,Já, ég get al veg við ur kennt það. 

Ég er til dæm is fé lagi í Ár dís um 
sem er veiði fé lag kvenna. Í ár eru 
þar virk ar um það bil 60 kon ur.  Á 
hverju ári er far ið í marg vís leg ar 
veiði ferð ir bæði í sil ung og lax. Um 
síð ustu helgi fór um við til dæm is 
12 kon ur vest ur í Dali að veiða. 
Þess ar ferð ir eru mín bestu frí. 

Svo er á döf inni að fara vest ur í 
Að al vík á Horn strönd um en þar á 
stór fjöl skyld an hús og þang að hef 
ég stund um far ið í vinnu ferð ir með 
fjöl skyld unni til að byggja, mála og 
sinna ýmsu við haldi. Þess ar ferð ir  
treysta fjöl skyldu bönd in og eru 
mjög gef andi. “

Guð rún er einnig á með al stofn
enda Rótarý klúbbs ins Borga í 
Kópa vogi, sem hitt ist á morg un
fundi  einu sinni í viku. „Nú eru 
þrír Rótaryklúbb ar starf andi hér í 
bæ,“ seg ir hún.

„Þá er ég for mað ur Soroptim
ista klúbbs Kópa vogs sem er líka 
mann bæt andi fé lags skap ur. Klúbb
ur inn hélt upp á 35 ára af mæli sitt 
um dag inn og af því til efni gáf um 
við tæki að verð mæti 350.000 
krón ur  til kvenna deild ar Land
spít ala há skóla sjúkra húss,” seg ir 
Guð rún.

Ekkiókunnug
bæjarstjórastarfinu

- Hvern ig leggst starf bæj ar stjóra 
í þig?

„Ég er nú ekki al veg ókunn ug 
þessu starfi, þar sem ég hef unn ið 
lengi í stjórn sýslu bæj ar ins. Reyns
la mín úr þeim emb ætt um sem ég 
hef gegnt í gegn um tíð ina, nú síð
ast sem sviðs stjóri tóm stunda og 
menn ing ar mála Kópa vogs bæj ar á  
eft ir að vera mér gott vega nesti. 
Enn frem ur hef ég nokkrum sinn
um leyst af sem bæj ar stjóri og 
bæj ar rit ari. 

Vissu lega er efna hags um hverf ið 
erfitt núna og rekst ur sveit ar fé
lags ins þung ur. En Kópa vogs bær 
er öfl ugt sveit ar fé lag og hef ur á 
að skipa frá bæru starfs fólki sem 
ég veit að leggst á eitt, með stjórn
end um bæj ar ins, að vinna sveit ar
fé lag ið út úr erf ið um tím um,“ seg ir 
Guð rún.

Þá seg ist hún bjart sýn á fram tíð 
bæj ar ins. „Og ég veit að öll vilj um 
við, sem búum hér, leggj ast á eitt 
að gera góð an bæ enn betri,“ seg ir 
Guð rún Páls dótt ir bæj ar stjóri.

,,Reynslanúrfyrristörfum
verðurgottveganesti”

GuðrúnPálsdóttir,bæjarstjóriíKópavogi.

OPNUNAR
 TILBOÐ

Smiðjuborgari
franskar, kokteilsósa

og gos 1.150,-
Piri piri kjúklingur 

„sá heitasti í bænum“

uppskrift beint 

frá Portúgal
SMIÐJUVEGI 6, KÓPAVOGI (RAUÐ GATA)

Sumarhátíðþriggja
leikskólaíVinalundi

SkrúðgangannálgastVinalund.

Klifraðíminnisvarðafráeinumgrunnskólannasemreisturvarvegan
50árakaupstaðarafmælisKópavogsbæjar.

Götuleikhúsiðskemmtikrökkunumþegarþaukomutilbaka.

Sum ar há tíð leik skól anna 
Arn ar smára, Smára hvamms og 
Kjarrs ins í Kópa vogi var hald
in föstu dag inn 25.júní sl. Há tíð
in fór fram í Vina lundi í hlíð
um Kópa vogs dals rétt vest an við 
Digra nes kirkju í Kópa vogi, en 
þessi lund ur teng ist sam bandi 
Kópa vogs bæj ar við vina bæ ina á 
hin um Norð ur lönd un um.

Há tíð in hófst með skrúð göngu 
frá göngu stígn um á milli Kjarrs

ins og Smára hvamms, og fyr ir 
göng unni fóru hljóð færa leik ar ar 
frá ung menna hús inu Mol an um.  Í 
Vina lund in um verð ur boð ið upp 
á nokkr ar leikja stöðv ar þar sem 
börn in undu sér í góð um fé lags
skap, en þau skipt ust á um nota 
þær. Í há deg inu var svo pylsu grill 
og leik sýn ingu frá Götu leik hús inu 
fyr ir eldri börn in í garði Smára
hvamms.

Nýr bæj ar stjóri, Guð rún 
Páls dótt ir, er fædd 7. des em ber 
1956. Hún flutt ist til Kópa vogs 
átta ára göm ul og hef ur búið 
þar nær óslit ið síð an. Hún er 
við skipta fræð ing ur að mennt 
frá Há skóla Ís lands og hef ur 

starf að hjá Kópa vogs bæ síð an 
1. jan ú ar 1986. Fyrstu ára tug
ina var hún fjár mála og hag
sýslu stjóri Kópa vogs bæj ar en 

sum ar ið 2008 tók hún við 
starfi sviðs stjóra tóm stunda 

og menn ing ar sviðs 
Kópa vogs bæj ar. 
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Hvað vantar þig?
Útsalan er hafin í Smáralind og allar 
verslanir eru stútfullar af frábærum 
tilboðsvörum. Kíktu inn, gerðu frábær 
kaup og njóttu vel!
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Ný lok ið er fyrstu vinnu búð
um (camp) nor ræns bóka safns
fólks frá Dan mörku, Finn landi, 
Nor egi, Sví þjóð og Ís landi hér 
í Reykja vík. Voru þær haldn ar 
í Gerðu bergi dag ana 18. – 23. 
júní sl. Hug mynda fræð in að baki 
þess um búð um er að sjö bóka
söfn í fimm lönd um skapa/móta 
í sam ein ingu nýj unga kennd ar 
hug mynd ir tengd ar sam eig in leg
um nor ræn um hug sjón um um 
al menn ings bóka söfn. 

Þrenn ar frum kvöðla –náms-  
vinnu búð ir munu virkja starfs fólk 
7 nor rænna bóka safna. Þetta net 
og ár ang ur þess verð ur kynnt og 
sett fram á not enda stýrð um vefj-
um, stutt um kvik mynd um, með 
grein um og er ind um (í tíma rit-
um og á ráð stefn um). Þátt tak end-
urn ir eru al menn ings bóka söfn-
in/borg ar bóka söfn in í Helsinki, 
Reykja vík, Kópa vogi, Ak ur eyri, 
Deich mannske í Osló, Stokk hólmi 
og Ár ós um.

Nor rænu bóka safna neti er ætl-
að að styrkja sam nor ræn an skiln-
ing á bóka söfn um, menn ingu og 
hljómi og nýj unga menn ingu milli 
7 nor rænna al menn ings bóka-
safna, sem eru afar fram sæk in í 
nýj ung um, þátt töku al menn ings, 
kynn ing ar mál um, tækni, net-
tengsl um og þró un hlut verks 
bóka safns ins sem menn ing ar-
mennt un ar stofn un ar og lýð ræð is-
vett vangs í sam fé lag inu. Verk efn ið 
skipt ist í 3 áherslu veldi:

A. Nýj ung ar og þró un bóka-
safna á stjórn un ar sviði.

B. Þró un hug mynda og hæfni 
(þekk ing ar, færni og við horfa) á 
sam starfs vett vangi og upp bygg-
ing net tengsla milli 7 nor rænna 
al menn ings bóka safna.

C. Miðl un stefnu mót un ar, 
að ferða og hug mynda um bóka-
safns þró un til ann arra bóka safna-
neta og um hverf is; á lands vísu, 
nor ræna-  og al þjóð lega.

StyrkurfráNorrænuráð
herranefndinnigerir
samstarfiðmögulegt

M e ð  þ á t t  t ö k u  í  H a l m -
stadgrúppen  s.l. 10 ár hef ur 
Bóka safn Kópa vogs öðl ast þátt-
töku rétt í þessu merki lega sam-
starfi. Áhersla er nú lögð á að 
þetta verk efni fari fram á ensku 
til þess að tryggja óhindr aða þátt-

töku allra, einnig þeirra sem koma 
frá Ís landi og Finn landi. Þeg ar er 
kom in upp hóp síða (NING) þar 
sem vinnu hóp ur inn hef ur sam-
skipti á lok uð um vett vangi og var 
lagt mik ið upp úr leynd um fyr-
ir komu lag búð anna í sum ar, til 
þess að skapa rétt and rúms loft 
og við eig andi sköp un ar kraft þeg-
ar á hólm inn var kom ið.

Eina fram lag hvers safns í þessu 
verk efni er vinna þátt tak enda. 
Styrk ur frá Nor rænu ráð herra-
nefnd inni dekk ar allt verk efn ið.

Frá Kópa vogi voru þátt tak end-
ur, auk bæj ar bóka varð ar, þær Arn-
dís Þór ar ins dótt ir,  Mar grét Sig ur-
geirs dótt ir og Sig rún Guðna dótt ir 
en þær eru all ar deild ar stjór ar og 
áhuga sam ar um fram þó un bóka-
safns mála eins og ann að starfs-
fólk Bóka safns Kópa vogs. Fyrstu 
búð irn ar voru  í Reykja vík nú í 
júní  og var þar unn ið frá morgni 
til kvölds. Að eins var eitt „er indi“, 
sem hinn kunni hug s uð ur og 
spek ing ur Þor vald ur Þor steins son 
flutti í byrj un, en hitt starf ið er 
allt vinna í hóp um og út um víð an 
völl. Síð asta dag vinnu búð anna 
var ferð með er lendu  þátt tak end-
urna um höf uð borg ar svæð ið með 
leið sögn og end uðu þær síð an 
í Kópa vogi þar sem skoð að var 
Safna hús ið í Hamra borg og sagt 
stutt lega frá starf semi Bóka safns-
ins og Nátt úru fræði stof unn ar auk 
hinna menn ing ar stofn an anna á 
svæð inu.
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A F  H Á L S I N U M
Þátttakandií
netinorrænna
almenningsbókasafna

Marg ar ábend ing ar bár ust 
vegna mynd ar inn ar í síð asta 
blaði. Hún er tek in í Hjalla skóla 
og sýn ir Jón ínu Ágústs dótt ur, 
sem nú er skóla stjóri Ak ur skóla 
í Reykja nes bæ, kenna börn um 
fædd um 1981 stærð fræði skóla
ár ið 19891990. 

Á mynd inni eru, f.v.: Jak ob Jón-
as son, Hörð ur Gunn ars son, Hall-
dór Ási Stef áns son, þá kem ur Jón-
ína og svo Sig ur jón Ara son, Ólaf-
ur Bragi Jóns son og Halla Björg 
Har alds dótt ir. Mynd in í þar síð-

asta blaði er tek in í íþrótta húsi 
Snæ lands skóla.

Um mynd ina sem nú birt ist er 
sára lít ið vit að, en virð ist vera af 
ein hverj um fundi sem er að hefj-
ast, kannski for eldra fundi í ein-
um grunn skóla Kópa vogs. All ar 
upp lýs ing ar eru vel þegn ar, smá-
ar sem stór ar, vin sam lega kom ið 
þeim sem þið búið yfir á fram færi 
við Hrafn Svein bjarn ar son hér-
aðs skjala vörð á Hér aðs skjala safni 
Kópa vogs að Hamra borg 1. Líta 
má við hjá Hrafni á skrif stof unni, 

hringja í hann í síma 544-4710 
eða senda hon um tölvu póst á 
net fang ið hrafns@kopa vog ur.is

Hver? Hvar? Hvenær?

Hluti þátt tak enda í vinnu búð un um, stadd ir á Bóka safni Kópa vogs. 
Hrafn Harð ar son, bæj ar bóka vörð ur lengst t.h.



  

BókasafnKópavogs:

Gerðarsafn:

Í Gerð ar safni í Kópa vogi eru nú tvær sýn ing ar 
sem standa til 29. ágúst nk. Á neðri hæð er sýn ing in 
Gerð ur og Gur dji eff. 

Árið 1953 byrj aði Gerð ur að iðka hug rækt und ir 
hand leiðslu lista manns ins Madame Jeanne de Salz-
mann sem ver ið hafði nem andi armenska dul spek-
ings ins G. I. Gur dji eff.  Hvað þetta varð ar fet ar Gerð ur 
í fót spor margra frum herja abstrakt list ar inn ar sem 
sóttu inn blást ur í spír i tísk fræði og kenn ing ar. Hug-
rækt in tek ur brátt að hafa áhrif á mynd list henn ar. 
Verk in á sýn ing unni hafa ver ið val in með það í huga 
að sýna tengsl Gerð ar við kenn inga kerfi Gur dji effs. 
Áhrif in birt ast  með al ann ars í notk un óevklíð skr ar 
rúm fræði, en víra verk Gerð ar frá ár un um 1955-58 
eru byggð upp með ei lít illi ósam hverfu. Hreyf ing í 
rými gegndi líka veiga miklu hlut verki í hug rækt inni 
hjá Mme de Salz mann. Hvirf ill inn var al geng ur í hug-
leiðsl unni og þess sér víða stað í verk um Gerð ar. Hann  
teng ist líka stjörnu fræði, sem Gerð ur grúskaði í, jafn-
framt snún ingi pláneta og sól ar og eru snún ings form 
al geng í verk um henn ar. Því má til sanns veg ar færa að 
list Gerð ar sé að hluta til dul speki leg og yf ir skil vits legs 
eðl is.

Á sýn ing unni Lífs hlaup Kjar vals á efri hæðinni og 
fleiri úr vals verka í einka safni Þor vald ar og Ingi bjarg-
ar eru verk úr einka safni Þor vald ar Guð munds son-
ar og Ingi bjarg ar Guð munds dótt ur, sem er í vörslu 
Gerð ar safns.  Lífs hlaup Kjar vals, dýr mætasta verk ið 
í safn inu, er sýnt í Vest ur sal. Árið 1933 hélt Jó hann es 
S. Kjar val óvana lega sýn ingu á vinnu stofu sinni, sem 
var her bergi und ir súð í Aust ur stræti 12. Á sýn ing unni 
var að eins eitt verk sem síð ar fékk nafn ið Lífs hlaup ið. 

Það var mál að með svört um lit beint á hvíta vegg fleti 
vinnu stof unn ar og er í raun risa stór teikn ing. Gólf og 
gólf list ar voru skreytt með fern ing um og tígl um og 
pens il strok ur prýddu ofna svo að úr varð heild stætt 
rým is lista verk, hið fyrsta sinn ar teg und ar í ís lenskri 
mynd list. Lífs hlaup ið er um margt lyk ill inn að hug-
mynda heimi Kjar vals. Minn in í verk inu birt ast í ólík um 
mynd um allt fram á síð ustu starfs ár hans. Í mál verk-
un um fjall ar höf und ur inn sam tím is um sögu og menn-
ingu þjóð ar inn ar, mynd list ina og eig in ævi.  Í Aust ur sal  
eru nokk ur úr vals verk úr safni Þor vald ar og Ingi bjarg-
ar eft ir þau Ás grím Jóns son, Gísla Jóns son, Guð mund 
Thor steins son (Mugg), Gunn laug Schev ing, Jó hann es 
S. Kjar val, Jón Stef áns son, Krist ínu Jóns dótt ur, Lou isu 
Matth í as dótt ur og Þór ar in B. Þor láks son.

GerðurogGurdjieffoglífshlaupKjarvals

Frá sýn ing unni Gerð ur og Gur dji eff.
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Á næstu vik um mega at vinnu
laus ir Kópa vogs bú ar, þrjá tíu 
ára og eldri, bú ast við því að 
verða kall að ir til við tals hjá 
at vinnu full trú um Kópa vogs
bæj ar. At vinnu full trú arn ir, þau 
Gerða Björg Haf steins dótt ir og 
Þor steinn Ingi mars son, segja 
að sér stakt átak verði gert í því 
að hjálpa fyrr greind um hópi 
að kom ast á vinnu mark að. „Við 
mun um hafa sam band við þá 
sem eru þrjá tíu ára og eldri og 
hafa ver ið leng ur en sex mán uði 
á at vinnu leys is skrá,“ segja þau.

Þau Gerða Björg og Þor steinn 
munu með al ann ars hjálpa þess-
um hópi að leita sér að vinnu og 
búa til góða fer il skrá. Þá verði 
boð ið upp á ýmis önn ur úr ræði, 
svo sem tölvu nám skeið eða önn-
ur nám skeið til að bæta mögu-
leika fólks á vinnu mark aði. Þau 
segja að und an farna mán uði hafi 
at hygl in eink um beinst að ungu 
at vinnu lausu fólki, með ágæt um 
ár angri, en nú eigi að snúa sér að 
þeim sem eldri eru.

Gerða seg ir að þrátt fyr ir allt 
séu marg vís leg störf í boði á 
vinnu mark aðn um.  „Marg ir eru 
hins veg ar um hvert starf,“ við ur-
kenn ir hún „en það er samt mik-
il vægt að fólk missi ekki von ina.“ 
Fólk verði að halda áfram að leita 
og vera virkt. Þá opn ist nýj ar dyr 
að fleiri tæki fær um.

Ókeypiskortísundog
líkamsrækt

Þau Gerða Björg og Þor steinn 
voru ráð in til Kópa vogs bæj ar í 
vor í sam starfi við Vinnu mála-
stofn un og fé lags mála ráðu neyt-
ið. Verk efni þeirra er að veita 
at vinnu laus um Kópa vogs bú um 
sér hæfða ráð gjöf svo þeir kom ist 
á vinnu mark að, í nám eða í önn ur 
úr ræði.

Þau segja að starf sitt hafi geng-
ið vel. Flest ir þeir sem þau hafi 
rætt við hafi ver ið þakk lát ir fyr ir 
þá að stoð sem þau bjóða. Þau 
vekja einnig at hygli á því að hjá 
þeim geti at vinnu laus ir Kópa vogs-
bú ar feng ið ókeyp is kort í sund, 
lík ams rækt og á bóka safn bæj ar-
ins. Um 40 pró sent þeirra sem eru 
á at vinnu leys is skrá í Kópa vogi, 
eins og víð ar, eru ein ung is með 
grunn skóla próf. Um 40 pró sent 
séu ein ung is með stúd ents próf 
eða iðn mennt un og um 20% séu 
með há skóla próf.

At vinnu full trú arn ir eru til húsa 
að Fann borg 2, í Kópa vogi, á 4. 
hæð og geta all ir þeir sem óska 
eft ir að stoð þeirra haft sam band 
við þau í gegn um síma eða kíkt 

við frá kl. 9.00 til 15.00 alla daga 
nema föstu daga, en þá eru þau til 
við tals frá kl. 9.00 til 12.00.

Sím inn hjá þeim er 570-1542 og 
570-1541.

Mikilvægtaðmissa
ekkivonina

AtvinnufulltrúarKópavogsbæjar:

At vinnu full trú ar Kópa vogs bæj ar, Gerða Björg Haf steins dótt ir og 
Þor steinn Ingi mars son. Veita at vinnu laus um Kópa vogs bú um sér
hæfða ráð gjöf svo þeir kom ist á vinnu mark að.

hefur opið umhverfis landið

Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.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

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

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.
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Síma mót ið í knatt spyrnu, 
eitt fjöl menn asta knatt
spyrnu mót sem hald ið er 
ár lega hér lend is, verð ur 

hald ið í Kópa vog in um dag ana 
15.18. júlí nk. Mót ið er fyr ir 5., 
6. og 7. flokk kvenna. Mót ið hef
ur bor ið þetta nafn síð an 2005 
en það hét áður Gull & silf ur
mót ið og í 4 ár Gull mót Járn
bend ing ar. Dag skrá in hefst með 
skrúð göngu fimmtu dags kvöld ið 
15. júlí kl. 19.30 og mót ið sett á 
Kópa vogs velli, en keppni hefst 
að morgni föstu dags. Móts slit 
verða síð deg is sunnu dag inn 18. 
júlí nk. 

All ir leik ir í mót inu fara fram á 
völl um á fé lags svæði Breiða bliks, 
bæði úti og í Fíf unni. Spil að er á 
hálf um velli (7 manna lið) í öll
um flokk um og leik ið verð ur skv. 
regl um KSÍ um minni knatt spyrnu 
ásamt sér regl um Síma móts ins. 
Verð laun verða veitt fyr ir 1., 2. 
og 3. sæti í öll um flokk um og all
ir þátt tak end ur fá við ur kenn ing
ar pen inga. Val ið er í lands lið og 
pressulið úr 5. flokki sem leika 
á laug ar deg in um á Kópa vogs
velli en um kvöld ið er skemmt un 
fyr ir þátt tak end ur í Smár an um. 
Ásunnudgin um er leik ið í riðl um 
og til úr slita.

Tjald stæði verð ur á gras inu 
vest an við Hafn ar fjarð ar veg, á 
Kópa vogs túni neð an við bæ inn 
Kópa vogs bæ, þar sem fólk get ur 
gist sér að kostn að ar lausu með an 
á Síma mót inu stend ur en sal ern is
að staða og raf magn er á svæð inu.

Kveðja frá að al stjórn 
Breiða bliks

Breiða blik hef ur ver ið í far ar
broddi ís lenskr ar kvennaknatt
spyrnu um ára tuga skeið, eða allt 
frá því keppni í grein inni hófst fyr
ir al vöru hér á landi.  Ekk ert fé lag 
get ur stát að af jafn öfl ugu starfi 
fyr ir  ung ar knatt spyrnu kon ur í 
gegn um tíð ina og marg ar af sterk
ustu knatt spyrnu kon um Ís lands 
eru upp ald ar í bún ingi fé lags ins. 
Óhætt er að segja að kvennaknatt
spyrn an sé eitt af að alsmekj um 
fé lags ins og af því erum við Blik ar 
stolt ir. 

Síma mót ið, sem Breiða blik 
held ur nú í 27. sinn,  er einn af 
há punkt um sum ars ins hjá knatt
spyrnu stúlk um á Ís landi.  Í ár eru 
rúm lega 160 lið frá 30 fé lög um 
skráð til leiks í 5., 6. og 7. flokki. 
All ir þess ir iðk end ur, að stand end
ur og áhan gend ur eru heils hug ar 
boðn ir vel komn ir á keppn is svæði 
Breiða bliks dag ana 15. – 18. júlí.  

Aðal áhersl an á Síma mót inu er 
auð vit að á keppn ina, en einnig á 

dag skrá eft ir að móts haldi lýk ur 
á kvöld in. Stúlk urn ar fá t.d. tæki
færi til þess að horfa á leik Breiða
bliks og KR í efstu deild kvenna. 
Þar taka þátt leik menn sem náð 
hafa langt í grein inni og sum ar 
hverj ar eiga fast sæti í lands liði 
Ís lands sem náð hef ur svo glæst
um ár angri un an far in ár. Ef laust 
hafa marg ar þeirra tek ið þátt í 
Síma mót inu sem ung ar stúlk ur og 
öðl ast þar dýr mæta reynslu.

En þótt drengi leg keppni sé stór 
þátt ur Síma mót inu er enn mik il
væg ara að stúlk urn ar upp lifi þá 
gleði og þann kraft sem ein kenn ir 
þátt töku í íþrótta starfi. 

Það er von okk ar Blika að all ir 
þeir sem taka þátt í Síma mót inu 
2010 taki með sér heim ánægju
lega upp lif un og reynslu.  

Orri Hlöðvers son
For mað ur að al stjórn ar 
Breiða bliks

Mót ið krefst mik ils und
ir bún ings og ná kvæmr ar 
tölvu skrán ing ar

Sig rún Gunn ars dótt ir, sem 
kannski er þekkt ari sem Sissa, 
spil aði knatt spyrnu í yngri flokk
um Breiða bliks og síð an með 
meist ara flokki. Hún var þátt tak
andi í for vera Síma móts ins, en þá 
hét mót ið Gull & Silf ur mót ið. Mót
ið hét síð an Gull mót Járn bend ing
ar árin 2001 til 2004 áður en það 
breytt ist í Síma mót ið árið 2005 
þeg ar Sím inn varð að al styrkt ar
að ili þess. Það var árið 1996 sem 
hún fyrst fór að koma að skipu
lagn ingu og vinnu við mót ið og 
seg ir að það hafi kom ið veru lega 
á óvart hvað mót af þessu tagi 
krefst mik ils und ir bún ings svo 
all ir þætt ir móts ins gangi vel og 
sam kvæmt áætl un og hvað þurfi 
að hugsa um margt. Sig rún seg ir 
að þetta sé alltaf jafn gam an og 
und ir bún ing ur inn skemmti leg ur, 
og það sé fyrst og fremst þeim 
fjöl mörgu sjálf boða lið um sem 
starfa á mót inu að þakka að hægt 
sé að halda mót af þess ari stærð
argráðu, en starfs manna fjöld inn 
á mót inu er lík lega hátt á þriðja 
hundrað ið.

„Mót ið hef ur ver ið að stækka 
jafnt og þétt en þau ár sem Sím
inn hef ur ver ið að al styrkt ar að
ili hef ur fjöldi liða ver ið á bil inu 
130150. Í ár eru lið in 168 sem er 

held ur fleira en var í fyrra. Fé lög
un um sem taka þátt hef ur ekki 
endi lega fjölg að en mörg þeirra 
senda tölu vert fleiri kepp end ur til 
leiks í hverj um flokki og í ár erum 
við í fyrsta skipti með D liða kep
pni  í 5. og 6. flokki.

Í 7. flokki er leik tím inn 2X10 
mín. en 2X12 mín. í 5. og 6. flok
ki. Það verða leikn ir milli 600 og 
700 leik ir auk leiks Lands liðs og 
Pressu í 5. flokki sem leik inn verð
ur á Kópa vogs velli á á laug ar deg
in um. Á sama tíma verð ur grill
veisla við stúku Kópa vogs vall ar 
fyr ir alla sem að mót inu koma 
með ein um eða öðr um hætti. 

Auð vit að er alltaf skemmti legra 

þeg ar veðr ið er gott og glaða sól
skin en það hef ur geng ið merki
lega vel þau ár sem hef ur ver ið 
rign ing og jafn vel rok. Stelp urn ar 
eru komn ar í Kópa vog inn til að 
spila fót bolta og hafa gam an og 
það er það sem skipt ir öllu máli.  
Sig rún seg ir að mik il vægt sé að  
for eldr ar hagi sér vel á hlið ar lín
unni og séu góð ar fyr ir mynd ir. 
For eldr ar og aðr ir áhorf end ur eigi 
að hrósa og hvetja alla leik menn 
og líta á dóm ara sem leið bein
anda og gagn rýna ekki ákvarð an ir 
hans. Það séu ung ar stúlk ur sem 
séu þátt tak end ur í knatt spyrnu
leikn um, ekki full orð ið fólk, og 
þær séu enn þá að læra leik inn.

,,Eft ir hvert mót send um við 
þátt tökulið un um tölvu póst og 
biðj um þau að segja álit sitt, jafnt 
hrós sem gagn rýni því við vilj um 
alltaf gera bet ur. Við fáum marg ar 
góð ar ábend ing ar og vinn um út 
frá þeim við skipu lagn ingu næsta 
móts,” seg ir Sig rún Gunn ars dótt ir.

Mik il vægt að fá for eldra 
til starfa

Mar ínó Ön und ar son, for mað
ur ung linga ráðs Breiða bliks, er 
móts stjóri Síma móts ins. Hann 
seg ir að fyrsta mót ið hafi far ið 
fram árið 1984, þá heit ið Gull & 
silf ur mót ið og allt til árs ins 2002, 
en þá voru þátt tak end ur stúlk ur 
í 3. til 7. flokk. Þeg ar flest ir hafi 
þáttak end ur ver ið voru það 1.600 
stelp ur en held ur færra nú auk 
þess sem nú sé keppt í 5. til 7. 
flokki. Ástæðu fækk un ar þátt tak
enda kanna að ein hverju leiti vera 
að leita til efna hag skrepp unn ar og 
minnk andi fjár hags for eldra.

,,Ég kom inn í þetta starf við 
und ir bún ing móts ins, sem hef ur 
ver ið mjög skemmti legt, fyr ir sex 
árum síð an og sem for mað ur ung
linga ráðs frá ár inu 2008. Und ir
bún ing ur inn hefst fljót lega upp 
úr ára mót un um og þá för um við 
fljót lega að mark aðs setja mót ið, 
t.d. með því að senda til kynn ing ar 
til allra fé laga gegn um póst kerfi 
KSÍ. Við Blik ar erum ekki ein ir um 
mót fyr ir þenn an ald urs hóp, ég 
get t.d. nefnt Pæj u mót ið á Siglu
firði sem einnig er mjög fjöl mennt 
mót. Til þess að svona mót gangi 
upp þarf milli 200 og 300 starfs
menn, og það eru alls kyns störf 
utan sjálfra knatt spyrnu vall anna, 
s.s. mat ar vakt ir, gist ing, veit inga
sala o.fl. Það er mjög mik il vægt að 
fá for eldra þeirra barna sem æfa 
og spila með Breiða bliki til starfa, 
ekki bara for eldra þeirra stúlkna 
sem eru kepp end ur á mót inu. 
Þannig get ur fólk sýnt fé lag inu 
stuðn ing án þess að kosta neinu 
til nema ein hverj um tíma,” seg ir 
Mar ínó Ön und ar son.

Leik fim is hóp ur eldri 
borg ara sér um 
næt ur vakt ina

Hreinn Berg sveins son hef ur um 
ára bil séð um að manna og vakta 
næt ur vak ir til Smára skóla en þar 
gista milli 700 og 800 kepp end ur  
ásamt þjálf ur um og far ar stjór um. 
Hreinn seg ir að um vakt ina sjái 
leik fimi hóp ur sem hann sé þáttak
andi í og hef ur kom ið reglu lega 
sam an í Fíf unni sl. 12 ár en í hóp
um eru um 28 fé lag ar en um þjálf
un hóps ins sér Jón Sæv ar Þórð
ar son. ,,Við tök um við vakt inni 
kl. ell efu að kvöldi þeg ar flest ir 
eru komn ir í ró og erum til kl. átta 
að morgni en höf um vakta skipti 
kl. hálf fjög ur að næt ur lagi. Við 
byrj um að taka til eft ir dag inn ef 
þörf er á því en morg un vakt in tek
ur svo við deg in um í morg unsár
ið. Það eru hins veg ar for eldr ar 
í Breiða bliki sem bera hit ann og 
þung ann af allri fram kvæmd
inni og sjá um að stelp urn ar fái 
morg un mat og fleira sem fylg ir 
svona stóru móti,” seg ir Hreinn 
Berg sveins son.
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StúlkurnarsemleikafyrirBreiðablikáSímamótinu.

Síma mót ið er eitt stærsta 
fótbolta mót sem hald ið er á Ís landi

Orri Hlöðversson, formaður
Breiðabliks.

FráfyrraSímamóti.

Dag skrá móts ins
Fimmtu dag ur 15. júlí
17:30–19:15: Kvöld mat ur í 

Smár an um fyr ir lið sem gista*
19:30: Skrúð ganga legg ur af 

stað frá Digra nes kirkju að Kópa
vogs velli

20:00: Setn ing á Kópa vogs velli
21:30: Fund ur fyr ir þjálf ara og 

liðs stjóra í nýju stúkunni, efstu 
hæð 

Föstu dag ur 16. júlí
07:00–10:00: Morg un mat ur 

fyr ir lið sem gista*
09:00–18:00: Leik ið í riðl um
17:30–19:15: Kvöld mat ur í 

Smár an um fyr ir lið sem gista*
19:15: Breiða blik  KR í Pepsi

deild kvenna. Frítt fyr ir 16 ára 
og yngri. 700 kr. fyr ir 17 ára og 
eldri. 

Laug ar dag ur 17. júlí
07:00–10:00: Morg un mat ur 

fyr ir lið sem gista*
09:00–17:00: Leik ið í riðl um og 

úr slita keppni
17:3019:30: Grill fyr ir kepp

end ur og aðra móts gesti við 
nýju stúk una

18:10: Lands lið ið – Press an á 
Kópa vogs velli (val ið úr 5. flokki)

19:30: Skemmt un í Smár an um. 
Lalli töfra mað ur, Ingó Veð urguð 
og Solla Stirða.

22:30–01:00: Far ar stjóra kvöld 
fyr ir þjálf ara og liðs stjóra í 
Smár an um, 2. hæð.

Sunnu dag ur 18. júlí
07:00–10:00: Morg un mat ur 

fyr ir lið sem gista*
09:00–15:00: Leik ið í riðl um og 

úr slita keppni (verð launa af hend
ing úti á völl um strax að leikj um 
lokn um)

* hægt að kaupa staka mál tíð.
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Við óskum öllum fótboltastelpunum sem taka 
þátt í Símamótinu 2010 góðs gengis og 

hvetjum Kópavogsbúa til að fjölmenna á völlinn 
og skemmta sér.

Áfram stelpur!

800 7000 • siminn.is

Síminn er 

aðalstyrktaraðili 
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Rétt læti, virð ing og sköp un 
verð ur leið ar ljós okk ar við stjórn 
Kópa vogs seg ir í yf ir lýs ingu um 
meiri hluta sam starf Lista Kópa
vogs búa, Næst besta flokks ins, 
Sam fylk ing ar inn ar og Vinstri 
grænna í Kópa vogi.

,,Við vilj um tryggja jafn ræði 
með al Kópa vogs búa og að þeir 
fái gegn sæja og sann gjarna máls
með ferð í sam skipt um við bæj
ar yf ir völd.  Við vilj um sjá til þess 
að ólík sjón ar mið bæj ar búa og 
skoð an ir fái not ið sín og þeir eigi 
greið an að gang að upp lýs ing um 
um starf semi bæj ar ins. Við vilj
um að börn og ung ling ar fái jöfn 
tæki færi til mennta og til að rækta 
áhuga mál sín og að sér stak lega 
verði stað inn vörð ur um hag þeir
ra sem minna mega sín. Leið ar ljós 
okk ar í með ferð fjár muna bæj ar
ins er jöfn uð ur og rétt læti. 

Við ber um virð ingu fyr ir 
um hverfi okk ar og verð mæt um. 
Við ber um virð ingu fyr ir ólík um 
þörf um íbúa og virð um rétt þeirra 
til þess að hafa áhrif og segja sína 
skoð un. Við ber um virð ingu fyr ir 
nátt úru, menn ingu og sögu bæj ar
ins og vilj um friða nátt úru minj ar 
og hefja til virð ing ar mann virki 
sem hafa sögu lega og menn ing ar
lega þýð ingu fyr ir okk ar sam fé lag. 
Við vilj um nýta sköp un ar kraft inn 
sem sér hver ein stak ling ur býr yfir 
til já kvæðr ar upp bygg ing ar. Við 
vilj um víkka sjón deild ar hring inn 
og leita nýrra leiða í at vinnu sköp
un, skipu lagi, mennt un, menn ingu 
og fé lags þjón ustu.”

Atvinnumál
At vinnu mál eru mik il væg vel

ferð ar mál og skyld ur Kópa vogs
bæj ar í at vinnu mál um mikl ar, 
ekki síst þeg ar krepp ir að í sam
fé lag inu. Við leggj um áherslu á að 
Kópa vog ur búi í hag inn fyr ir fjöl
breytt ar lausn ir í at vinnu mál um 
og stuðli að marg vís legri at vinnu
upp bygg ingu. Kanna skal hag
kvæmni þess að Kópa vogs bær 
komi að upp bygg ingu  hálf kláraðs 
hús næð is í bæn um og að koma 
á traust um leigu mark aði. Auk ið 

verð ur sam starf við sveit ar fé lög in 
á höf uð borg ar svæð inu um úr ræði 
í at vinnu mál um og sett verði á fót 
Hug mynda hús Kópa vogs þar sem 
hlúð er að ný sköp un og stuðn
ingi við at vinnu leit end ur og ráð
ist verði í end ur bæt ur og við hald 
fast eigna bæj ar ins. Unn ið verði 
að stefnu mót un í ferða mál um og 
hafn ar fram kvæmd ir við end ur
bygg ingu gamla holds veikra spít
al ans og Kópa vogs bæj ar ins.

End ur skoða á rekstr ar og þjón
ustu samn inga við íþrótta fé lög in 
og taka upp frí stunda styrki, sem 
gilda jafnt fyr ir íþrótt ir, tóm stund
ir og list grein ar. 

Skóla starf í leik og grunn skól
um á að taka mið af þörf um hvers 
og eins og þarf því fjöl breytni í 
námi sem reyn ir bæði á hug og 
hönd. Skól arn ir þurfa að geta boð
ið upp á gott námsum hverfi, góða 
kennslu og að nem end ur geti val
ið um ólík ar leið ir að náms mark
mið um. Leita skal sam vinnu við 
mennta mála ráðu neyt ið um stofn
un nýs fram halds skóla í Kópa vogi 
og efla full orð ins fræðslu.

Vel ferð ar mál munu njóta for
gangs í Kópa vog ii en styrk ur og 
gæði sam fé lags ins verð ur best 
met inn á því hvern ig við búum að 
íbú un um. Veitt verð ur ráð gjöf og 
stuðn ing ur við fjöl skyld ur vegna 
veik inda og áfalla, fjár hags að
stoð taki mið af þró un verð lags 

og neyslu, auka skal fram boð á 
fé lags legu hús næði í bæn um og 
barna vernd ar mál verða að skil in 
frá fé lags mála ráði.

Skuld ir bæj ar ins eru mikl ar sem 
þyng ir rekst ur inn veru lega. Því er 
mik il vægt að gæta fyllsta að halds 
í rekstri með það að mark miði 
að verja þjón ustu við bæj ar búa 
og halda gjald skrár hækk un um í 
lág marki. Það verð ur m.a. gert 
með end ur skipu lagn ingu skulda 
og lækk un greiðslu byrði, út tekt 
verði gerð á fjár mál um Kópa vogs 
og fækk un nefnda og ein föld un 
stjórn sýslu.

NýtaHálsatorgtil
menningarstarfsemi

Í íþrótta og menn ing ar mál um á 
að leggja áherslu á hlut verk Kópa
vogs sem lista og menn ing ar bæj
ar, m.a.með því að menn ing ar
stefna Kópa vogs bæj ar verði end
ur skoð uð og mót uð verði stefna 
í ferða mál um fyr ir Kópa vog. Efla 
skal Nátt úru fræði stofu Kópa vogs 
og Hér aðs skjala safni Kópa vogs 
verði fund ið var an legt hús næði 
og það opn að bæj ar bú um. Nýta 
skal Hálsa torg til menn ing ar og 
ferða tengdr ar starf semi, hvetja til 
fjöl breyttra menn ing ar við burða 
og síð ast en ekki síst, gera Kópa
vog skemmti legri.

Áaðbyggjaáréttlæti,
virðinguogsköpun

Séð yfir Kópa vog.
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Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

MeirihlutasamstarfiðíKópavogi:

Aukinsamvinnaog
samstarfviðíbúa

Á fundi nýrr ar bæj ar stjórn
ar Kópa vogs í júní mán uði var 
kos ið í nefnd ir og ráð. Mörg ný 
and lit má sjá þar, fólk sem lík
legt er til að láta gott af sér leiða 
til heilla fyr ir bæj ar fé lag ið. Ein 
mik il væg asta nefnd in og iðu lega 
sú anna samasta er skipu lags
nefnd. Í henni eiga sæti Guð ný 
Dóra Gests dótt ir sem er for mað
ur, Guð mund ur Örn Jóns son, 
Vil hjálm ur Ein ars son, Jó hann 
Ís berg og Árni Braga son. Guð ný 
Dóra, sem er vara bæj ar full trúi 
fyr ir Vinstri hreyf ing una, grænt 
fram boð, var innt eft ir því hvorrt 
brydd að yrði upp á ein hverj um 
nýj ung um í starfi nefnd ar inn ar.

,,Við ætl um að vinna störf in í 
skipu lags nefnd í meiri sam vinnu 
og sam starfi við íbú ana en áður 
hef ur ver ið gert sem er í sam ræmi 
við mál efna samn ing nú ver andi 
meiri hluta sam starfs í bæj ar stjórn 
Kópa vogs. Stefnu mót un í skipu
lags mál um á fyrst og fremst að 
taka mið af hags mun um bæj ar
búa. Fyr ir ligg ur ekki síst vinna 
við að al skipu lag bæj ar ins en frá
far andi meiri hluti lauk ekki við 
gerð að al skipu lags þannig að það 

verk efni bíð ur nýrr ar nefnd ar. 
Ótíma sett er hvenær þeirri vinnu 
lýk ur. Þá vil ég vekja at hygli á að 
nýr meiri hluti hyggst fara í stefnu
mót un ar vinnu í menn ing ar og 
ferða mál um. Það teng ist auð vit að 
skipu lags vinn unni þar sem svæði 
og að gengi að þeim fyr ir ferða
menn verða þannig skil greind. 
Við höf um einnig áhuga á að efla 
sam starf um skipu lags mál á höf
uð borg ar svæð inu,” seg ir Guð ný 
Dóra Gests dótt ir.

Helstu áhersl ur skipu lags nefnd
ar verða að auka sam ráð við bæj
ar búa við mót un nýrra svæða og 
vegna skipu lags breyt inga; að auka 
sam starf um skipu lag höf uð borg
ar svæð is ins, end ur skoða skipu lag 
á Kárs nesi,  í Smára, Glað heim um 
og nær liggj andi svæð um, að haf ist 
verði handa við end ur skipu lagn
ingu Hamra borg ar svæð is ins; að 
óðum verði út hlut að á rétt lát an 
og gagn sæj an hátt  og út hlut un
ar regl ur end ur skoð að ar; að far ið 
verði í hug mynda vinnu um nýt
ingu Kópa vogs túns og að bæj ar
yf ir völd stuðli að því að hús eig
end ur og fyr ir tækja eig end ur fegri 
um hverfi sitt.

SkipulagsnefndKópavogsbæjar:

Skipu lags nefnd á fundi 6. júlí sl. ásamt áheyrn ar full trú um, vara
mönn um og starfs mönn um. F.v.: Jó hann Ís berg, Helgi Helga son, Una 
Mar ía Ósk ars dótt ir, Birg ir Hlyn ur Sig urðs son, sviðs stjóri Skipu lags og 
um hverf is sviðs, Guð mund ur G. Gunn ars son, verk efna stjóri, Smári M. 
Smára son, skipu lags stjóri, Guð ný Dóra Gests dótt ir, for mað ur skipu
lags nefnd ar, Guð mund ur Örn Jóns son, Vil hjálm ur Ein ars son, Ein ar 
Sig urðs son tækni fræð ing ur og Ótt ar Fel ix Hauks son. Guð ný Dóra 
Gests dótt ir seg ir að end ur skoða eigi skipu lag á Kárs nesi, í Smára, 
Glað heim um og end ur skipu leggja Hamra borg ar svæð ið.

Eins og iðu lega á sér stað eft ir 
sveit ar stjórn ar kosn ing ar tek ur fjöl
di nýs fólks sæti í nefnd um og ráð
um á veg um Kópa vogs bæj ar, en 
áfram sitja einnig aðr ir sem hafa 
þar átt sæti og þannig mynd ast oft 
heppi leg tengsl milli þekk ing ar, 
reynslu og vilja til þess að starfa 
að heil ind um fyr ir bæj ar fé lag ið. Í 
helstu nefnd um og ráð um á veg um 
Kópa vogs bæj ar eiga eft ir tald ir sæti 
og for mað ur yf ir lett tal inn fyrstur, 
en um störf skipu lags nefnd ar og 
skip an er fjall að í ann ari grein.

• Bæj ar ráð: Guð ríð ur Arn ar dótt ir, 
S lista, for mað ur; Hjálm ar Hjálm ars
son, Xlista, vara for mað ur; Ólaf ur 
Þór Gunn ars son, Vlista; Ár mann Kr. 
Ólafs son, Dlista, Gunn ar Ingi Birg
is son, Dlista og áheyrn ar full trú ar 
Ómar Stef áns son, Blista og Rann
veig Ás geirs dótt ir Ylista.

• At vinnu- og upp lýs inga nefnd: 
Pét ur Ólafs son, Brynj ar Gunn ars
son, Garð ar Guð jóns son, Ár mann 
Kr. Ólafs son og Guð mund ur Geir dal.

• Bygg ing ar nefnd: Helgi Jó hann
es son, Þor steinn Ingi mars son, Guð
mund ur Freyr Sveins son, Bene dikt 
Hall gríms son og Kjart an Sig ur geirs
son.

• Fé lags mála ráð: Magn ús Norð
dal, Hjör dís Er lings dótt ir, Guð björg 
Sveins dótt ir, Hild ur Dungal og Karen 
E. Hall dórs dótt ir.

• Hafn ar stjórn: Er lend ur Geir dal, 
Ingi björg Hin riks dótt ir, Gísli Skarp
héð ins son, Jón Daði Ólafs son og 
Ev ert K. Ev erts son.

• Heil brigð is nefnd: Stein grím ur 
Stein gríms son og Mar grét Hall dórs
dótt ir.

• Hús næð is nefnd: Gest ur Val garðs
son, Krist ín Pét urs dótt ir, Agn es 
Jó hanns dótt ir, Rafn Stein gríms son 
og Matth í as Björns son.

• Íþrótta- og tóm stunda ráð: Böðv ar 
Jóns son, Krist ín Sæv ars dótt ir, Arn
þór Sig urðs son, Að al steinn Jóns son 
og Val týr Björn Val týs son.

• Jafn réttis nefnd: Erla Karls dótt
ir, Guð rún Jóna Jóns dótt ir, Bryn dís 
Hilm ars dótt ir, Jan us Guð munds son 
og Hjör dís John son.

• Leik skóla nefnd: Tjörvi Dýr fjörð, 
Lára Jóna Þor steins dótt ir, Hreið ar 
Odds son, Sig ur rós Þor gríms dótt ir 
og Unn ur Arna Jóns dótt ir.

• Lista- og menn ing ar ráð og stjórn 
Tón list ar safns Ís lands: Haf steinn 
Karls son, Bene dikt Niku lás Anes 
Ket ils son, Una Björg Ein ars dótt ir, 
Helga Guð rún Jón as dótt ir og Frið
dóra Krist ins dótt ir.

• Stjórn líf eyr is sjóðs starfs manna 
Kópa vogs bæj ar: Guð ríð ur Arn ar
dótt ir og Gunn steinn Sig urðs son.

• Skóla nefnd: Rann veig Ágeirs
dótt ir, Jens Sig urðs son, Erla Karls
dótt ir, Mar grét Björns dótt ir og 

Ás hild ur Braga dótt ir.
• Tveir voru til nefnd ir í skóla nefnd 

Mennta skól ans í Kópa vogi, þeir Flosi 
Ei ríks son og Sig urð ur Kon ráðs son.

• Stjórn Strætó: Hjálm ar Hjálm
ars son.

• Vina bæj ar nefnd: Ýr Gunn laugs
dótt ir, Hjálm ar Hjálm ars son og 
Hildigunn ur Lóa Högna dótt ir. Auk 
þeirra eiga sæti í nefnd inni einn full
trúi frá Nor ræna fé lag inu í Kópa vogi 
og bæj ar stjóri.

• Í stjórn Reykja nes fólk vangs: 
Hregg við ur Norð dal.

• Stjórn Hér aðs skjala safns Kópa-
vogs: Pét ur Hrafn Sig urðs son, Helga 
M. Rein hards dótt ir og Svein björn 
Strand berg.

• Í stjórn skíða svæð anna: Hjálm ar 
Hjálm ars son.

• Í stjórn Sorpu: Haf steinn Karls
son.

• Í stjórn Tón sala: Birg ir Braga
son.

• Um hverf is ráð: Mar grét Júl ía 
Rafns dótt ir, Agla Hrund Þór ar ins
dótt ir, Kar olína Ein ars dótt ir, Há kon 
R. Jóns son og Ragn heið ur K. Guð
munds dótt ir.

• Um ferð ar nefnd: Tryggvi Þórð
ar son, Sig urð ur Grét ars son, Mar ía 
Krist ó fers dótt ir, Pét ur Birg is son og 
Jón Hauk ur Ingva son.

Fjöldinýsfólksínefndumbæjarins



Tinna Har alds dótt ir var ný lega 
með meist ara vörn í skipu lags
fræði sem kall að ist „sam skipti, 
völd og skipu lag, hvern ig fer 
það sam an?” Hún fjall aði m.a. 
um grein ingu á að komu al menn
ings að skipu lags ferl inu á vest
an verðu Kárs nesi í Kópa vogi.

Sveit ar fé lög, hvort sem er á 
höf uð borg ar svæð inu eða á lands
byggð inni, hafa á und an förn um 
árum þurft að takast á við ýmis 
deilu efni er upp hafa kom ið varð
andi skipu lags mál. Tím inn, bæði 
hjá al menn ingi og sveit ar fé lög um, 
sem fer í þess ar deil ur er mik ill,” 
seg ir Tinna Har alds dótt ir.

,,Íbú ar taka sig oft sam an þeg ar 
ákveð in skipu lags mál eru kom in í 
óefni og stofna hags muna sam tök 
sem er ætl að að standa vörð um 
hags muni íbú anna. Það er því mik
il vægt að kynna til sög unn ar nýja 
nálg un á þetta mik il væga mál efni. 
Hug mynda fræði sam skipta skipu
lags tek ur á þeim þátt um er snúa 
að þátt töku al menn ings í skipu
lags mál um. Með sam skipta skipu
lagi er hægt að ná betri sam stöðu 
um erf ið og um deild mál. Til að 
svo verði raun in þurfa þeir sem 
starfa að skipu lags mál um að vera 
til bún ir til að gera meira en að 
hlusta á hug mynd ir þeirra íbúa 
sem vilja taka þátt og að tek ið 
sé mark á þeirra fram lagi. Það er 
allra hag ur að yf ir völd og al menn
ing ur vinni sam an. Hyggju vits
rann sókn er ætl að að skoða völd
in er liggja að baki skipu lagi, koma 
með ná kvæm ar frá sagn ir á því 

hvern ig völd og gild is mat virka 
inn an skipu lags, út skýra gild is
mat, hags muni og valda sam bönd 
í skipu lagi. 

Í Kópa vogi, nán ar til tek ið á 
vest an verðu Kárs nesi, risu upp 
deil ur á milli íbúa og bæj ar yf ir
valda vegna ólíkra hug mynda um 
hvern ig ætti að skipu leggja á vest
an verðu Kárs nesi. Bæði bæj ar yf
ir völd og íbú ar voru sam mála um 

að svæð ið þyrfti að end ur skipu
leggja eins og hafði kom ið fram á 
íbúa þingi í nóv em ber 2005.”

Vantarnákvæmari
skilgreininguílögum

,,Bæj ar yf ir völd létu vinna til
lög ur að ramma skipu lagi sem 
íbú ar höfn uðu þrisvar sinn um, 
fyrsta til lag an kom í des em ber 

2006, önn ur í apr íl 2007 og þriðja 
í apr íl 2008. Í miðju ferl inu urðu 
til íbúa sam tök in ,,Betri byggð á 
Kárs nesi”, eða í júní 2007. Áhyggj
ur sam tak anna og íbú anna bein
dust að þeirri fjölg un sem fyr ir
hug uð var á öllu Kárs nes inu og 
þeim um ferð ar þunga sem hlyt ist 
af fjölg un inni ásamt þeim þunga
flutn ing um sem stór skipa höfn 

hefði í för með sér. Með því að 
skoða þetta til tekna dæmi er ætl
un in að skoða hvern ig að koma 
al menn ings er að skipu lags ferl inu 
og hvern ig hug mynd ir um sam
skipta skipu lag geta brú að þá gjá 
sem mynd ast hef ur á milli bæj ar
yf ir valda og íbúa þeg ar kem ur að  
um deild um skipu lags mál um.

Nið ur stöð ur rann sókn ar inn
ar benda til þess að það vanti 
ná kvæm ari og betri skil grein ing
ar í lög um á hvern ig sam ráði við 
íbúa skuli hátt að. Einnig benda 
nið ur stöð ur til þess að þátt taka 
al menn ings sé í raun meira í orði 
en á borði þar sem erfitt er að fá 
kjörna full trúa til að af henda hluta 
af vald inu aft ur til íbú anna.”
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Afgreiðslutímiskertur

Starfs tími Bóka safns Kópa
vogs og Nátt úru fræði stofu 
Kópa vogs í Safna hús inu að 
Hamra borg 6a mun skerð ast 
frá 1. ágúst nk. sam kvæmt 
ákvörð un frá far andi bæj ar 
stjórn ar Kópa vogs og er það 
gert í sparn að ar skyni. Mánu
daga til fimmtu daga verð ur 
opið frá kl. 10.00 til 19.00 í stað 
kl. 20.00, föstu daga kl. 11.00 til 
17.00 og laug ar daga kl. 13.00 
til 17.00. Mesta breyt ing in auk 
stytt ing ar á kvöld in verð ur sú 
að lok að verð ur á sunnu dög
um.

Þeir Hilm ar Malmquist, for
stöðu mað ur Nátt úru fræði stofu 
Kópa vogs, og Hrafn A. Harð
ar son bæj ar bóka vörð ur segja 
þessa breyt ingu mikla skerð ingu 
á þjón ustu þess ara stofn anna, 
ekki síst sunnu dagslok un in þar 
sem þá var oft boð ið upp á ein
hverja dag skrá og sá dag ur auk 
laug ar dags þar sem fjöl skyld an 
gat helst kom ið sam an til að til 

að njóta þess sem boð ið er upp 
á í safna hús inu. Sam eig in legt 
sýn ing ar hald hef ur ver ið með 
Nátt úru fræða stof unni og Gerð
ar safni en nú skerð ist það veru
lega vegna þess ar ar ákvörð un
ar, en Gerð ar safn verð ur áfram 
opið á sunnu dög um. Á síð asta 
ári var 20% aukn ing í út lán um 
og gesta fjölda á Bóka safni Kópa
vogs.

Hrafn A. Harð ar son seg ir að 
stöðu gild um á safn inu muni 
fækka úr 14.65 í 12.65, og þetta 
er gert mögu legt með því að 
færa við veru starfs fólks fram ar 
á dag inn. Laun starfs fólks hafa 
ver ið lækk uð um sem nem ur 
rúm lega 9%, eða sem svar ar 21 
þús und krón um hjá starfs manni 
í fullu starfi. Lögð var áhersla á 
það af bæj ar yf ir völd um að þetta 
væru tíma bundn ar ráð staf an ir 
vegna efna hag skrepp unn ar sem 
yrðu end ur skoð að ar þeg ar hag
ur Kópa vogs bæj ar vænkast.

borgarblod.is

Meistaravörnískipulagsfræðifjallaði
umskipulagsferliávestanverðuKársnesi

Tinna Har alds dótt ir skipu lags fræð ing ur.

Höldum saman uppá 10 ára afmæli Max1

athuga bremsurnar hjá Max1

 Fáðu 20% afslátt af 

bremsuviðgerðum,

varahlutum og vinnu,

í dag!
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Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050. 
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Nú er kom ið að því sem marg ir 
hafa beð ið eft ir - út sala sum ars ins 
er haf in í Smára lind! Glæsi leg ar 
vör ur bjóð ast á frá bæru verði og 
því er um að gera að nota tæki-
fær ið og kaupa jafnt nauð synj ar 
sem freist ing ar með an á út söl unni 
stend ur. Um leið og kíkt er á úr val-
ið í versl un um smellpass ar að 
njóta sum ar gleð inn ar sem ræð ur 
ríkj um í Smára lind með fjöl breytt-
um upp á kom um og af þr ey ingu fyr-
ir alla fjöl skyld una. 

Veit inga stað ir verða sömu leið
is með góð til boð og því er hægt 
að sam eina hag kvæm inn kaup og 
skemmt un í einni ferð. Ráð legt er að 
ætla sér góð an tíma í Smára lind því 
þar er nú sann ar lega hægt að gera 
reyfara kaup.

Fimmtudagarerufjöl
skyldudagaríSmáralind

Á fimmtu dög um er boð ið upp á 
fjöl margt skemmti legt sem höfð ar 
til fjöl skyldu fólks. Börn und ir 10 ára 
aldri fá frítt í hoppukast al ana í Vetr
ar garð in um, auk þess sem öll börn 
fá and lits máln ingu, blöðr ur og frí
miða í Ver öld ina okk ar. Versl an ir og 
veit inga stað ir eru líka með sér stak
lega fjöl skyldu væn til boð á fimmtu
dög um. Ís búð Smára lind ar held ur 
upp á fimmtu daga með því að gefa 
ókeyp is ís til allra sem eru t.d. með 
regn hlíf eða klæð ast stutt bux um. 
Ham ingj an veit upp á hverju verð ur 
tek ið næst en það má bóka að það 
verð ur eitt hvað skemmti legt. Fjöl
skyld ur eiga í vænd um skemmt un 
og stuð alla fimmtu daga í sum ar. 

GjafakortSmáralindar
Gjafa kort Smára lind ar er glæsi

leg gjöf sem hent ar við öll mögu
leg tæki færi og í sum ar verð ur sér
stak lega gam an að gefa góð um vin
um og ætt ingj um gjafa kort ið. All ir 
sem kaupa Gjafa kort Smára lind ar í 
sum ar geta skráð sig í RISA pott og 
verða 5 glæsi leg ir vinn ing ar dregn ir 
út í ágúst. Þeir sem kaupa Gjafa kort 
Smára lind ar á fimmtu dög um í sum
ar fá að auki glaðn ing, t.d. blóm, 
bíómiða, af slátt ar miða og ann að 
sem kæt ir. Fyr ir þá sem eru í vand
ræð um með að finna réttu gjöf ina er 
til val ið gefa Gjafa kort Smára lind ar 
því þá vel ur við tak and inn sjálf ur 
það sem hann girn ist mest.   

Veröldinokkar
Í Ver öld inni okk ar fá litl ir vík ing ar 

al vöru út rás. Í boði er mik il og holl 
hreyf ing, m.a.  í litl um og stór um 
kastöl um, á klif ur vegg og í bolta
leikj um. Einnig er hægt að velja alls 
kon ar leik föng, tón list, bæk ur og 
liti. Í sum ar er opið mánu daga til 
föstu daga, kl.  11 – 19, fimmtu daga 
frá 11 – 21, laug ar daga frá 11 – 18 
og sunnu daga frá 13  18. Mjög vin
sælt er að halda barna af mæli í Ver
öld inni okk ar og losna þannig við 
um stang ið sem fylg ir því að halda 
af mæli í heima húsi. Af mæl is veisl
urn ar eru sniðn ar að þörf um gest
gjafa og fjölda gesta og hægt að fá 

verð til boð. Ver öld in okk ar býð ur 
öll börn á aldr in um 3 – 12 ára vel
kom in! 

Minigolf
Fjöl skyldu sport ið í sum ar er 

minigolf enda er hægt að æfa pútt
in í Vetr ar garð in um frá mánu degi 
– föstu dags, kl. 11 – 19, fimmtu daga 

frá 11 – 21, laug ar daga frá 11 – 18 
og sunnu daga frá 13  18. Á fimmtu
dög um er frítt í minigolf ið fyr ir alla 
fjöl skyld una en aðra daga kost ar 
það að eins 500 kr. Kylf urn ar eru 
af hent ar í Ver öld inni okk ar. Nú er 
til val ið fyr ir fjöl skyld ur að skella sér 
í Smára lind og taka hring í minigolf
inu. All ir eru vel komn ir. 
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Sumargleðiogútsala
íSmáralind

Glæsilegar vörur bjóðast á frábæru verði og því er um að gera að
nota tækifæriðogkaupa jafntnauðsynjar sem freistingarmeðaná
útsölunnistendur.

Börn undir 10 ára aldri fá frítt í hoppukastalana í Vetrargarðin
um,aukþess semöll börn fáandlitsmálningu, blöðrur og frímiða í
Veröldinaokkar.

NúertilvaliðfyrirfjölskylduraðskellaséríSmáralindogtakahringí
minigolfinu.

Auk in fjöldi Ís lend inga eyð ir 
nú sínu sum ar fríi inn an lands, 
kynn ist bet ur land inu sínu og 
geym ir að ferð ast til út landa, 
eða hef ur hrein lega ekki efni 
á því vegna auk ins kostn að ar, 
eða vegna sam drátt ar í at vinnu 
og þar með tekj um. Á göngu 
um Kópa vog voru tveir karl ar 
og fjór ar kon ur tekn ar tali og 
spurð um það hvort þau ætl uðu 
í sum ar frí.

Mathi as Wolf, náms mað ur

Ætlarðu að fara a í sum ar frí?
,,Ég ætla að fara að vinna í 

Nor egi.”
Hvers vegna?
,,Það er meiri pen inga að fá fyr

ir vinnu í Nor egi og tungu mál ið 
er vanda mál á Ís landi við að fá 
vinnu. Ég er að læra ís lensku í 
há skól an um en er þýsk ur og hef
ur ein ung is búið hér á landi síð an 
haust ið 2009.”

Hef urðu ver ið áður í Nor egi?
,,Ég hef búið þar áður, ég bjó 

þar í eitt ár.”
Finnst þér þetta sum ar vera 

öðru vísi en venju lega?
,,Svo lít ið, en þetta er fyrsta 

sum ar mitt á Ís landi.”

Bryn hild ur Þóra Þórs dótt ir, 
náms mað ur

Ætlarðu að fara ein hvert í sum
ar frí inu?

,,Ég ætla að fara út á land, norð
ur á Húsa vík.”

Hvað ertu að fara að gera á 
Húsa vík?

,,Ég er að fara á ætt ar mót.”
Ferðu oft til Húsa vík ur?
,,Ég fer reglu lega þang að þar 

sem ég á ætt ingja þar.”
Finnst þér þetta sum ar vera 

öðru vísi en venju lega?
,,Já, vegna þess að ég er að fara 

að flytja til út landa í lok sum ars.”

Har ald ur Er lends son, 
íþrótta kenn ari

Ætlarðu að fara í sum ar frí?
,,Ég er í sum ar fríi allt árið. Að 

sjálf sögðu verð ég hér í Kópa vogi.
Hvert á að fara í frí inu?
,,Ef ég fer úr Kópa vogi þá fer ég 

á Siglu fjörð og fer venju lega í frí í 
októ ber til Spán ar.”

Áttu ætt ingja á Siglu firði?
,,Já, ég á bróð ur og syst ur, fullt 

af ætt ingj um og vin um.”
Ferðu á hverju sumri þang að?
Já, enda er ég það an.”
Finnst þér þetta sum ar vera 

öðru vísi en venju lega?
,,Nei, þetta verð ur gott sum ar, 

en ég veit ekki hvern ig það verð
ur. Það er rétt að byrja, verð ur 
fal legt sum ar.”

Sig ur dís Lax dal

Ætlarðu að fara ein hvert í sum
ar frí inu?

,,Já, ég ætla að fara upp í sum
ar bú stað.”

Ferðu mik ið þang að?
,,Já ég geri það svo lít ið yfir sum

ar tím ann.”
Hvað ætlarðu ann ars að gera í 

sum ar?
,,Njóta sum ars ins, góða veð urs

ins sem við höf um hérna, bjartra 
nátta og mann lífs ins.”

Finnst þér þetta sum ar vera 
öðru vísi en venju lega?

,,Mér finnst sum ar ið koma fyrr 
en venju lega, allt bara fyrr.”

Ásta Rósa Magn ús dótt ir

Ætlarðu að fara ein hvert í sum
ar frí inu?

,,Já, það sem ég er búin að 
ákveða er að fara á fót bolta mót 
með son minn á Ak ur eyri.”

Hef urðu far ið á það fót bolta mót 
áður?

,,Ég fór þang að í fyrra, það var 
mjög gam an.”

Hvað á að gera í Kópa vogi í 
sum ar?

,,Fara í göngutúr og stunda úti
veru.”

Hvað finnst þér um þetta sum ar?
,,Það fer alla veg anna vel af 

stað.”

Berg lind Magn ús dótt ir

Ætlarðu að fara eitt hvert í sum
ar frí inu?

,,Á Flúð ir í bú stað.”
Hef urðu far ið þang að áður?
,,Já.”
Áttu ætt ingja þar?
,,Nei.”
Hvað finnst þér um sum ar ið?
,,Sum ar ið er æð is legt, það er 

frá bært að fá sum ar frí, það er 
alltaf gott veð ur þeg ar ég er í 
sum ar fríi.”

Ætlarðu í sum ar frí?

Boðiðuppásumarnám
Í ágúst mán uði nk. verð-

ur í fyrsta skipti boð ið upp á 
sum ar nám fyr ir nem end ur í 
Mennta skól an um í Kópa vogi. 
Boð ið verð ur upp á tvo áfanga 
í fram reiðslu og kjöt iðn. 

Mark mið ið með þessu námi er 
að kynna fyr ir al menn um nem
end um nám í þess um tveim ur 
iðn grein um. Kennsl an fer fram 

dag ana 9. til 20. ágúst nk. í 
Mennta skól an um í Kópa vogi og 
út á vinnu stöð um í við kom andi 
grein um. Nem ar í fram reiðslu 
munu fá þjálf un á Hilton hót eli 
og nem end ur í kjöt iðn munu fá 
þjálf un hjá kjöt vinnslu fyr ir tæk
inu Esju.

Nem end ur sem hafa áhuga á 
að taka þátt í þessu verk efn ið 

skrái sig á skrif stofu Mennta
skól ans í Kópa vogi eft ir 3. 
ágúst nk. Tak mark að ur fjöldi 
er á hvort nám skeið, þannig að 
fyrst ir koma fyrst ir fá. Námstil
boð þetta er sam starfs verk efni 
Mennta og menn ing ar mála
ráðu neyt is, Iðn að ar ráðu neyt is, 
Sam taka iðn að ar ins auk  valdra 
skóla og fyr ir tækja.

MenntaskólinníKópavogi:
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Fag leg ræst ing er mik il væg ur 
þátt ur í við haldi at vinnu hús næð-
is. Íburð ar mikl ar inn rétt ing ar, 
tækni bún að ur og marg vís leg gól-
f efni krefjast réttra að ferða, áhal-
da og efna svo að vel megi fara. 
Við ræst ingu er gott skipu lag og 
rétt skil grein ing á ræsti þörf lyk-
il at riði varð andi kostn að. Þess 
vegna er ræst ing fag manna ekki 
bara betri, held ur líka ódýr ari.

Hreint ehf. við Auð brekku í 
Kópa vogi var stofn að í des em ber 
1983 og er ein elsta og stærsta 
ræst inga þjón usta lands ins. Lang
þráð um og mik il væg um áfanga 
var náð 25. júní sl. þeg ar starfs
fólk Hreint fékk af henta form lega 
stað fest ingu á því að þjón usta 
Hreint á sviði reglu legra ræst inga 
stand ist kröf ur nor ræna gæða og 
um hverf is merk is ins Svans ins. Á 
liðnu einu og hálfu ári hef ur stað
ið yfir yf ir grips mik ið end ur mat 
og end ur skoð un á þeirri þjón ustu 
sem Hreint veit ir við skipta vin un
um. Upp taka Svans merk is ins er 

loka skref ið í þess ari end ur skoð un. 
Ari Þórð ar son, fram kvæmda stjóri 
fyr ir tæk is ins, seg ir að vinn unni sé 

ekki lok ið nú hefj ist næsti þátt ur 
sem er byrj un á nýj um kafla, búið 
að skil greina að ferð ir og leið ir, nú 

hefst vinna við að breyta fyr ir tæk
inu á grunni Svans ins. Svan ur inn 
sé bú inn að skil greina 67 starfs
grein ar, og ein af þeim er ræst
ing ar. 

Ari tel ur að al mennt sé nú meiri 
um hverf is vakn ing með al þjóð ar
inn ar og þess vegna hafi starfs fólk 
Hreins tek ið því vel þeg ar til kynnt 
var að far ið yrði í það ferli sem nú 
hef ur leitt til stað fest ing ar á Svan
in um, og það tók þátt í ferl inu all
an tím ann, ekki bara stjórn end ur 

fyr ir tæk is ins.
Ari var spurð ur hvort svona 

ferli kosti ekki um tals verða fjár
muni, og hann ját ar því. Feng ið 
var til liðs við fyr ir tæk ið ráð gjafa
fyr ir tæk ið Alta sem reynd ist frá
bær lega og síð an einnig Um hverf
is stofn un og fleiri að il ar. Auk höf
uð borg ar svæð is ins er Heint að 
þjón usta að ila á Ak ur eyri, Akra
nesi, Hvera gerði og Sel fossi en er 
ekki að þjón usta einka að ila eða 
heim ili.

Hreinthlautnorrænagæða
ogumhverfismerkiðSvaninn

AriÞórðarson,framkvæmdastjórimeðnorrænugæðaumhverfisvið
urkenningunaSvaninnfyrirutanfyrirtækiðíAuðbrekkunni.

SUMAROPNUN

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 kl. 06.30–21.30
Föstudaga kl. 06.30–20.00
Laugardaga og sunnudaga kl. 08.00–18.00

Borgarholtsbraut 17 · 200 Kópavogur · S. 570 0470Versölum 3 · 201 Kópavogur · S. 570 0480

SUNDLAUGA
KÓPAVOGSBÆJAR

GæsapartýíhálfleikáKópavogsvelli!
Í hálf leik bik ar leiks Breiða-

bliks og Vals í kvenna flokki 
sem fram fór fyr ir skömmu 
kvað við söng ur í há tal ara-
kerfi vall ar ins sem ekki virt-
ist við fyrstu sýn eiga mik-
ið er indi við vall ar gesti eða 
vera ýkja mik ið und ir bú in. 

Hér var á ferð inni Elín 
Anna Stein ars dótt ir, en þetta 
kvöld var hún ,,fórn ar dýr ið” 
í gæsap artý vegna vænt an
legs brúð kaups henn ar og Sól
mund ar Hólm Sól mund ar son
ar 14. ágúst nk.

Vin kon urn ar höfðu kom ið 
með El ínu Önnu á völl inn með 
bund ið fyr ir aug un og þess 
vand lega gætt að hún hefði 
enga hug mynd um hvar hún 
var stödd. Svo var hún lát in 
syngja lag án þess að hafa hug
mynd um að áhorf end ur hlust
uðu á með bros á vör. Eft ir að 
hún vissi hvar hún var stödd 
söng hún ann að lag fyr ir áhorf
end ur sem klöpp uðu henni lof 
í lófa. Elín Anna var áður leik
mað ur með Breiða bliki, spil aði 
síð ast með lið inu árið 2008.

ElínAnnaSteinarsdóttirsyngurfyrir
vallargestiáKópavogsvelliensöng
urinnvarliðuríhennargæsapartýi.



Meist ara móti Ís lands í frjáls um 
íþrótt um ut an húss fyr ir 11-14 ára 
lauk fyr ir skömmu. Það rætt ist 
held ur bet ur úr veðr inu seinni 
dag inn en fyrri dag inn gekk á 
með roki og rign ingu. Kepp end-
ur voru 280 tals ins alls stað ar að 
af land inu. ÍR-ing ar unnu sam-
an lagt með sam tals 541,3 stig en 
kepp end ur úr Breiða bliki lentu í 
4. sæti sam an lagt með 369,3 stig 
en pilt ar 13 ára unnu í sín um 
ald urs hópi með alls 135 stig. 

Blik ar unnu tíu gull og auk þess 
urðu fjöl marg ir í öðru og þriðja 
sæti í ýms um grein um. Þeir Blik ar 
sem unnu sín ar grein ar voru:

• Irma Gunn ars dótt ir 
(12 ára) 60 m 8,74
• Ólaf ur Wern er Ólafs son 
(13 ára) 100m 13,10
• Reyn ir Zoega 
(11 ára) 800m 2:33,39
• Esther Rós Arn ars dótt ir 
(13 ára) 800m 2:30,71
• Ólaf ur Wern er Ólafs son 
(13 ára) 80m grind 13,70
• Al fons Samp sted 
(12 ára) há stökk 1,46
• Valdi mar Frið rik Jón atans son 
(13 ára) há stökk 1,63
• Irma Gunn ars dótt ir 
(12 ára) lang stökk 4,49
• Al fons Samp sted 
(12 ára) lang stökk 4,62 m.
• Valdi mar Frið rik Jón atans son 
lang stökk 4,96 m.

Frábærárangur
Norð ur landa mót ung linga í 

fjöl þraut um fór fram í Rand ers í 
Dan mörku í síð asta mán uði. Þar 
áttu Blik ar tvo full trúa, þau Inga 
Rún ar Krist ins son og Stef an íu 
Valdi mars dótt ur. Ingi Rún ar gerði 
sér lít ið fyr ir og end aði í 2. sæti í 
flokki U-18 með sam tals 6933 stig. 
Hann var ein ung is 58 stig um frá 
því að vinna sinn flokk á mót inu. 
Einnig má geta þess að hann var 
ein ung is 53 stig um frá Ís lands meti 
í flokkn um sem er ann ar besti 
ár ang ur í grein inni frá upp hafi.

Stef an ía Valdi mars dótt ir varð í 
4. sæti í sín um flokki (U-18) með 
4788 stig og bætti sinn besta 

ár ang ur sem var áður 4581 stig. 
Ár ang ur Stef an íu er fjórði besti 
ár ang ur inn í þess um flokki.

Sjö Blik ar voru lands lið inu 
vegna Evr ópu bik ar keppn inn ar 
í frjáls í þrótt um sem fram fór á 
Möltu 20. og 21. júní sl. Þetta voru 
Magn ús V. Gísla son 100 m, Kári 
Steinn Karls son 5000 m og 10.000 
m hlaupi, Stef án Guð munds son 
3000 m hindr un ar hlaup, Jón Bjar-
ni Braga son kringlu kast, Arn ór 
Jóns son boð hlaup, Stef an ía Valdi-
mars dótt ir 400 m og Linda Björk 
Lár us dótt ir boð hlaup.
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Ný lega opn aði við Smiðju veg í 
Kópa vogi, rauðri götu, veit inga-
stað ur inn Ham borg ara smiðj an 
sem þeir eiga og reka í sam-
ein ingu fé lag arn ir Jón Hall dór 
Bergs son og Svan ur Jón atans-
son. Jón Hall dór seg ir að með 
þessu hafi hann ver ið að hrin-
da í fram kvæmd gömlu áhuga-
máli hjá sér en Svan ur var með 
veit inga stað í Kópa vogi fyr ir 
nokkrum árum.

,,Þetta er góð stað setn ing, hér 
er nán ast eng inn veit inga stað-
ur í hverf inu utan eins tæ lensks 
veit inga stað ar hér nokk uð fyr ir 
ofan en fjöldi fyr ir tækja og fjöl-
marg ir starfs menn. En það er eng-
inn hér í ham borg ur un um nema 
við en auk þess erum við með 
kjúklinga á mat seðl in um, sal at, 
steik ur og fleira svo það ættu all-
ir að geta feng ið eitt hvað hér að 
borða við sitt hæfi. Svo erum við 
með Piri-Piri, sem eru kjúking ar 
sem eru pensl að ir upp úr mjög 
sterk um krydd legi og er þjóð ar-
rétt ur Portú gala. En mat seð ill inn 

kann auð vit að að breyt ast, en 
fyrst og fremst sam kvæmt ósk um 
við skipta vin anna, því  við mun-
um hlusta vel eft ir þeirra ósk um,” 

seg ir Jón Hall dór.
Opið er frá kl. 11.00 á morgn-

anna til kl. 22.00 á kvöld in.

Hamborgarasmiðjan
meðfjölbreyttanmatseðil

Græn met is og holl ustu mark-
að ur inn að Moss kóg um í Mos-
fells dal stend ur orð ið á göml-
um merg enda allt um hverf ið 
skemmti legt og gam an fyr ir fjöl-
skyld una að skreppa þang að á 
laug ar dög um, fá sér kaffi með 
súkkulað köku, og kaupa vist-
vænt-rækt að ný upp tek ið græn-
meti og holl ustu vör ur.

Þeg ar við skrupp um á mark-
að inn að Moss kóg um þá var þar 
margt um mann inn og vöru úr val-
ið með ólík ind um. Auk hins fjöl-
breytta úr vals af græn meti var á 

boðstól um ný veidd ur og reykt ur 
Þing valla sil ung ur, ís lensk ar hand-
prjóna vör ur, rós ir, holl ustu vör ur 
úr ís lenskri nátt úru, krydd jurt-
ir, að al blá berja sulta og Diddú 
bauð fólki að kaupa sitt heims-
fræga heima lag aða pestó. Til að 
toppa vöru úr val ið þá voru voru 
einnig til sölu tveir mynd ar leg-
ir hanaung ar af ís lenska kyn inu. 
Mark að ur inn, sem op inn er alla 
laug ar daga frá 11 til 16, hófst að 
þessu sinni fyrstu vik una í júlí og 
stend ur fram á haust, eða þar til 
upp skeru tím an um lýk ur.

Íslenskirhanaungarog
pestóaðhættiDiddú

Það er alltaf líf og fjör á úti mark aðn um að Moss kóg um í Mos fells dal.

Eig end ur Ham borg ara smiðj unn ar við Smiðju veg, þeir Jón Hall dór og 
Svan ur fyr ir utan veit inga stað inn.

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

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

VIÐ ERUM HÉR FYRIR ÞIG

BYR | Sími 575 4000 |  www.byr.is
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Blikarunnu10gullverðlaun

Stef an ía Valdi mars dótt ir náði 
4788 stig um í fjöl þraut á NM 
U-18.

MÍ í frjáls um 11-14 ára:

Ingi Rún ar Krist ins son varð í 2. 
sæti á NM í fjöl þraut U-18.



Meist ara mót Golf klúbbs Kópa-
vogs/Garða bæj ar (GKG) hófst 4. 
júlí sl. og lauk 10. júlí sl. og var 
met þát taka, en alls mættu 340 
fé lag ar til leiks. 

Mót ið var högg leik ur án for-
gjaf ar. Leik ið var á Leir dals velli. 
Keppt er í yfir 20 flokk um og voru 
yngstu kepp end urn ir und ir 10 ára 
aldri og spil uðu 3 x 9 hol ur, en 
elstu kepp end urni eru yfir 80 ára, 
og leika þeir 3 x 18 hol ur.

Barna-ogunglinganám-
skeiðGKG

Gríð ar lega góð þátt taka hef ur 
ver ið í nám skeið klúbbs ins í allt 
sum ar og hafa flest öll nám skeið-
in ver ið upp seld. Klúbb ur inn 
býð ur upp á viku löng nám skeið 
fyr ir börn á aldr in um 6 – 16 ára.  
Einnig eru um 200 börn og ung-
ling ar sem eru fé lag ar í klúbbn um 
á reglu leg um æf ing um þrisvar 

sinn um í viku. Einnig var hald-
in svoköll uð Svala móta röð sem 
er móta röð fyr ir 12 ára og yngri 
og tóku rúm lega 50 börn þátt í 
mót inu.

Tveir kylfing ar GKG vald ir í 
lands lið Ís lands sem lék í Sví þjóð 
í síð ustu viku en Al freð Brynj ar 
Krist ins son og Sig mund ur Ein-
ar Más son voru vald ir í lands lið 
Ís lands.  Þetta er mik ill heið ur 
fyr ir þá sem og klúbb inn og ber 
íþrótta starfi und ir stjórn Úlf ars 
Jóns son ar góð an vitn is burð.
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GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Meist ara flokk ur kvenna í 
knatt spyrnu hjá Breiða blik tek ur 
þátt í for keppni Meist ara deild ar 
kvenna í ár og verð ur und an rið-
ill inn spil að ur að mestu á Kópa-
vogs velli í byrj un ágúst mán að-
ar, dag ana 5.,7.,8. og 10. ágúst. 
Fimm leikj anna fara fram á Kópa-
vogs velli, að eins ann ar leik ur inn 
10. ágúst fer fram á Vík ings velli. 
Breiða blik er um sjón ar að ili rið-
ils ins.

Evr ópu keppni fé lags liða kvenna 
var í fyrsta sinn hald in tíma bil ið 
2001 - 2002. Var keppn inni kom ið 
á fót í kjöl far auk ins áhuga á knatt-
spyrnu kvenna út um alla Evr ópu. 
Í fyrra var keppn inni síð an breytt 
yfir í meist ara deild Evr ópu. Fyrsta 
um ferð, þ.e. und ankeppn in, er 
leik in í fjög urra liða riðl um en eft-
ir það fer fram út slátt ar keppni 32 
liða þar sem leik ið er heima og 
heim an. Að eins fimm fé lög hafa 
unn ið Evr ópu keppni kvenna og 
koma þau frá þrem ur þjóð lönd-
um; Þýska landi, Sví þjóð og Eng-
landi. Lið in eru FFC Frank furt 
(2002, 2006 og 2008), Umeå IK 
(2003 og 2004), FFC Tur bine Pots-
dam (2005), Arsenal (2007) og FCR 
2001 Duis burg (2009). Fyrsta lið ið 
til að vinna Meist ara deild kvenna 
er þýska lið ið FFC Tur bine Pots-
dam en það var fyrr á þessu ári, 
þ.e. 2009-2010 en þá var keppn in 
var hald in í fyrsta sinn í nú ver andi 
mynd.

Breiða blik er sig ur sælasta lið 
knatt spyrnu kvenna á Ís landi. 
Breiða blik hef ur unn ið Ís lands-
mót ið 15 sinn um, bik ar keppn ina 
9 sinn um auk fjölda ann arra verð-
launa bæði hér heima og er lend is. 
Breiða blik er eina fé lag ið sem tek-
ið hef ur þátt í Ís lands móti kvenna 
frá upp hafi og er frum kvöð ull að 
hraðmót um fyr ir stúlk ur á Ís landi. 
Breiða blik tók fyrst þátt í Evr ópu-
keppni kvenna árið 2002 þeg ar 
lið ið hélt til Hvíta-Rúss lands en 

árið áður hafði fé lag ið einnig unn-
ið sér keppn is rétt en gaf hann eft ir 
sök um fjár skorts. Breiða blik hef-
ur leik ið 11 leiki í Evr ópu keppn-
inni unn ið 6 leiki og tap að 5. Lið ið 
tek ur nú þátt í Evr ópu keppn inni í 
þriðja sinn.

AndstæðingarBreiðabliks
And stæð ing ar Breiða bliks í 

und ankeppn inni sem fram fer 
hér heima eru FC Târgu Mures 
frá Rúm en íu sem tek ur nú þátt í 
fyrsta sinn í Meist ara deild kvenna. 
Ef eitt hvað er að marka lands leiki 
þá má nefna að A-lands lið kvenna 
hef ur tvisvar leik ið gegn Rúm en-
íu,, jafn tefli 2-2 í Rúm en íu en 8-0 
sig ur hér lend is.

Eist neska lið ið FC Levadia Tall-
in tek ur nú þátt í Evr ópu keppni 
fé lags liða í þriðja sinn. Í Meist ara-
deild kvenna í fyrra töp uðu þær 
stórt gegn Team Strömmen og 
Ev erton en unnu króat íska lið ið 
Os i jek.

Franska lið ið FCF Juvisy var 
stofn að árið 1971. Fé lag ið hef ur 
ein ung is knatt spyrnu kvenna á 
sinni könnu en áður var kvenna-
lið ið inn an fé lags ins ES Juvisy-
sur-Orge. FCF Juvisy er eitt sig-
ur sælastalið Frakk lands, fé lag ið 
hef ur unn ið frönsku deild ina sex 
sinn um.

Leikirnir:
• 5. ágúst  kl. 14:00 Juvisy 

Essonne - Târgu Mures
• 5. ágúst  kl. 18:00 Breiða blik - 

Levadia Tall in
• 7. ágúst  kl. 14:00 Juvisy 

Essonne - Levadia Tall in
• 7. ágúst  kl. 18:00 Târgu Mures 

- Breiða blik
• 10. ágúst kl. 16:00 Breiða bilk - 

Juvisy Essonne
• 10. ágúst kl. 16:00 Levadia Tall-

in - Târgu Mures
Síð ast nefndi leik ur inn fer fram á 

Vík ings velli.

Blika dag ur var hald inn 27. 
júní sl. Hann byrj aði með því 
fjöl marg ir Blik ar mættu og gróð-
ur settu 60 tré við við suð ur enda 
íþrótta svæð is ins í til efni af 60 
ára af mæli fé lags ins.

Einnig var mark að ur í gangi, 
börn in gátu feng ið Blikatattú og 

svo verð ur hægt að gæða sér á 
pyls um og öðr um veit ing um á 
hóf legu verði. 

Blika klúbb ur inn var með lukku-
leik þar sem hægt var að vinna 
ferð á leik Motherwell og Breiða-
bliks fimmtu dag inn 15. júlí í 
Evr ópu keppn inni.

Blikargróðursettu60tréí
tilefniaf60áraafmælifélagsins

Mæt ir Blik ar við upp haf gróð ur setn ing ar inn ar.

KepptáKópavogsvelliogVík-
ingsvelliíbyrjunágústmánaðar

ÚTI VIST

Frá leik Breiða bliks gegn Val í VISA-bik ar keppn inni sem fram fór á 
Kópa vogs velli.

Metþátttakaámeistaramóti
GolfklúbbsKópavogs/Garðabæjar

Hlut ur kvenna fer sí fellt vax andi í golf í þrótt inni, líkt og í mörg um 
öðr um íþrótta grein um.

ÁtjánliðkepptuáTrimmótiHK

12 kvenna lið og 6 karla lið 
kepptu á Trim móti HK í strand-
blaki sem fram fór í Fagra lundi 
sl. laug ar dag. 

Þetta var hraðmót þar sem 
hver leik ur var spil að ur í 10 mín-

út ur, og það lið sem hef ur fleiri 
stig eft ir þann tíma vann leik inn. 
Keppt var í 3ja manna lið um.

Þrátt fyr ir rign ingu á laug ar-
deg in um tóku kepp end ur því 
létt og létu bleyt una lítt á sig fá.

Tek ið á því í rign ing unni á Trim mót inu.

Breiða blik í for keppni Meist ara deild ar kvenna:



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: 

TIL DÆMIS AÐ MAÐUR ÞARF EKKI AÐ ÞEKKJA 
FÓLK TIL ÞESS AÐ VERA KURTEIS VIÐ ÞAÐ.

ÞEGAR VIÐ FERÐUMST 
LÆRUM VIÐ SVO MARGT 

VIÐ ERUM FRÁ ÍSLANDI

Beint flug allt að 160 sinnum í viku til 27 áfangastaða. + Bókaðu flug á www.icelandair.is 


