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Brunch
laugardaga
og sunnudaga

Gustarar á Landsmóti hestamanna!
Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Félagar í hestamannafélaginu Gusti í Kópavogi voru fjölmennir á Landsmóti hestamanna í Víðidal, enda
stutt að fara. Á setningarathöfn mótsins var hópreið inn á gæðingavöllinn fyrir framan fjölda gesta sem
létu fara vel um sig í brekkunni í veðurblíðu. Meðal þeirra sem riðu inn á svæðið undir fána Gusts sem
Svanur Halldórsson hélt á voru þær Herborg Vera Leifsdóttir og Særós Birgisdóttir á sínum gæðingum.

- Viðtal við
Guðríði Arnardóttur
oddvita Samfylkingarinnar
- bls. 4
- Skipulagstillögur
nemenda Lbhí um Dalveg
- bls. 8

Sími: 778:7500
Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is

Dalvegur 16d, 201 Kópavogur
Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

www.abbafast.is
Nýr valkostur

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu
sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
náttúrulega

LAUGAVEGI • KRINGLUNNI • SMÁRATORGI • LÁGMÚLA • AKUREYRI • SELFOSSI • REYKJANESBÆ
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Verður framtíðarmiðbær
Kópavogs við Dalveg?

O

ft er spurt hvar miðbær Kópavogs sé, og ekki að ástæðu
lausu. Stjórnsýslan er í Hamraborginni og þar eru menning
arstofnanir Kópavogs flestar og það ætti að gefa atvinnulíf
inu og þjónustunni á svæðinu byr undir báða vængi, en svo er ekki.
Atvinnulífið er mjög fábrotið í Hamraborginni, aðallega þjónustu
fyrirtæki eins og bankar, fasteignasölur, arkitektastofur, bókhalds
fyrirtæki og flóra verslana er einnig fábrotin, s.s. matvöruverslanir,
blómaverslun, bókaverslun og undirfataverslun fyrir konur en engar
fataverslanir eða skóbúðir fyrir karlmenn, og fleira vantar. Kaffihús
og skyndibitastaðir eru á staðnum en engin ,,fínni” matsölustaðir
þar sem hægt er að setjast niður í rólegu umhverfi og njóta stund
arinnar. Það er því afar þarft að velt sé vöngum yfir öðrum mögu
leikum, og það hafa nemendur í skipulagsfræði við Landbúnaðarhá
skólann á Hvanneyri svo sannarlega gert, en þeir benda á Dalveginn
og næsta umhverfi sem framtíðarmiðbæ Kópavogs. Ýmsum kann
að þykja hugmyndin fráleit, en í ljósi þess hvað Hamraborgarsvæð
ið býður lítið upp á umfram menningarstofnanirnar er hugmynd
in allra góða gjalda verð. Hálsatorgið er dæmi um misheppnaða
framkvæmd, þangað kemur ekki sála, jafnvel ekki á góðviðrisdög
um enda þar ekkert við að vera, ekki einu sinni hægt að kaupa þar
kaffibolla. Það vantar allt sem prýða á og má miðbæ sveitarfélags á
stærð við Kópavog. Hér hefur verið í gangi algjört metnaðarleysi en
margir binda vonir við að Miðbæjarsamtök í Kópavogi reisi Hamra
borgina úr öskustónni, en eitthvað bólar lítið á því, ekki einu sinni
verið boðað til Hamraborgarhátíðar í ár eins og tvö undanfarin ár.
Miðbærin á að vera miðstöð mannlífs, menningar og verslunar, rétt
eins og í öðrum sveitarfélögum sem státa af alvöru miðbæ, eins og
t.d. Ísafjörður, Stykkishólmur, Akureyri og Hafnarfjörður.
Helsti sumarleyfistíminn er genginn í garð, fólk á ferðinni um allt
land en aðrir dvelja í sumarbústað, eigi þeir þess kost, enda fátt
meira afslappandi en dvöl í sumarbústað með sínum nánustu. Sumir
sækja sumarhátíðir eins og franska daga á Fáskrúðsfirði, þjóðhátíð í
Eyjum með tilheyrandi drykkjuskap eða Fiskidaginn mikla á Dalvík.
Svo má auðvitað dvelja heima því oft má segja með vissu: ,,Heima
er best.” En ferðalöngum óska ég góðrar ferðar og góðrar og áfalla
lausrar heimkomu.
Geir A. Guðsteinsson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför
Áratuga reynsla

Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar
líkkistur
Sverrir Einarsson

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

Kristín Ingólfsdóttir

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

Kópavogur kaupir
hlut í Þríhnúkum ehf.

Bæjarráð hefur falið Ármanni
Kr. Ólafssyni bæjarstjóra að ganga
frá kaupum á hlutafé í Þríhnúk
um ehf. fyrir tíu milljónir króna.
Þar með eignast bærinn 13,9% í
félaginu. Með þessu vill bæjarráð
stuðla að atvinnuuppb yggi ngu
og styrkja ferðamennsku innan
bæjarmarkanna. Gert er ráð fyr
ir fjárframlaginu í fjárhagsáætlun
þessa árs. Markmið Þríhnúka að
gera gíghvelfingu Þríhnúkagígs
á Bláfjallafólkvangi aðgengileg
an almenningi og reka þar ferða
mannam ótt öku í framt íði nni.
Kópavogur hefur áður styrkt verk
efnið með margvíslegum hætti en
auk Kópavogsbæjar taka þátt í því
Reykjavíkurborg, Icelandair, Árni
B. Stefánsson, Einar Stefánsson
og Björn Ólafsson.   Þeir þrír síð
astnefndu hafa haft forgöngu um
rannsóknir á hellinum.   Hellirinn
er tæmt kvikuhólf eldstöðvar sem
gaus fyrir um þrjú til fjögur þús
und árum.

Kópavogsbær
hækkaði laun til að
tryggja jafnræði

Kópav ogsb ær hækka ði laun
allra starfsmanna sem tóku á sig
launal ækku n 2009, líka þeirra
sem ekki heyra undir kjararáð og
þannig vildi bærinn tryggja jafn
ræði. Kallað er eftir því að Reykja
víkurborg geri slíkt hið sama. Bæj
arráð Kópavogs samþykkti í febr
úar að draga launahækkanir allra
þeirra sem urðu fyrir launaskerð
ingu árið 2009 til baka. Ákvörðun
in var tekin í kjölfar ákvörðunar
kjararáðs, en hluti yfirstjórnenda
fylgir ákvörðunum þess í laun
um. Kópavogsbær ákvað að láta
leiðréttingarnar ekki einungis ná
til þeirra yfirstjórnenda sem eiga
samkvæmt ráðningarsamningum
að fylgja kjararáðsákvörðunum
um starfsmenn ríkisins, heldur
einnig til þeirra millistjórnenda
hjá bænum sem líka höfðu tekið á
sig launalækkanir árið 2009.

Pálmi Þór Másson ráð
inn bæjarlögmaður

Pálmi Þór Másson, lögmaður og
bæjarstjóri Álftaness, hefur ver
ið ráðinn bæjarlögmaður í Kópa
vogi í námsleyfi Þórðar Clausen
Þórðarsonar. Hann er ráðinn til
eins árs. Pálmi Þór útskrifaðist
frá lagadeild Háskóla Íslands árið
2006. Pálmi Þór var aðstoðarmað
ur dómara hjá héraðsdómum Suð
urlands og Reykjaness á árunum
2006 til 2008 en frá árinu 2008 hef
ur hann starfað fyrir sveitarfélagið
Álftanes.

Hjólreiðaáætlun
samþykkt

Bæja rs tjórn Kópav ogs hef
ur samþykkt hjólreiðaáætlun en
markmið hennar er að auka veg
hjólreiða sem samgöngumáta í
sveitarfélaginu þannig að hjólreið
ar verði aðgengilegur, skilvirkur
og öruggur ferðamáti. Að þessu
hyggst bærinn vinna með því að
skapa öruggari aðstæður, hvetja,
umbuna og fræða. Hjólreiðaáætl
unin er í samræmi við umhverf
isstefnu Kópavogsbæjar. Hún er
einnig í samræmi við niðurstöður
könnunar um ferðavenjur fólks á
höfuðborgarsvæðinu frá sumrinu
2010. Í könnuninni koma fram við

horfsbreytingar hjá íbúum sem
nú vilja frekar að lögð sé áhersla
á bættar almenningssamgöngur
og minni umferð einkabíla í stað
stærri framkvæmda eins og mis
lægra gatnamóta.

Sumarlestur barna á
Bókasafni Kópavogs
Sumarlestur fyrir 6-12 ára börn
hefur staðið yfir á Bóksafni Kópa
vogs og stendur til 22. Ágúst nk.
Börnin skrá sig þegar þau koma
á safnið og fá þá bækling sem
þau skrá í hvað þau lesa. Börn
in skila svo bókunum eftir lestur
og fá happamiða fyrir hverja bók.
Þau fylla út miðann og setja hann
í til þess gerða tunnu sem er við
afgreiðslu í barnadeild. 22. ágúst
verður dregi ð úr miðunum og
nokkrir heppnir fá vinning. Lestur
er undirstaða alls náms. Sumar
lestur hvetur börnin til að halda
áfram að æfa þá lestrarleikni sem
þau tileinka sér í skólanum að
vetrinum. Þannig koma   þau vel
undirbúin til leiks þegar skólinn
byrjar aftur í haust.

Kópavogsbær kaupir
Skólavogina
Skólanefnd hefur mælst til þess
við bæjarráð að Kópavogsbær
kaupi aðgang að nýju upplýsinga- 
og greiningarkerfi fyrir sveitarfé
lög, Skólavoginni. Nefndin mælir
með leið 1 samkvæmt framlögðu
minnisblaði og leggur til að um
þriggja ára tilraunaverkefni verði
að ræða sem verði endurskoð
að að þeim tíma liðnum. Bæjar
ráð samþykkti tillöguna og vísaði
til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir
árið 2013.

Sorptunnur við
göngustíga
Á fundi bæjarstjórnar Kópa
vogs 12. Júní var lögð fram tillaga
umhverfis-  og samgöngunefndar
um að endurnýjuð verði sorpílát
við göngustíga á opnum svæðum.
Bæjarstjórn vísaði afgreiðslu til
gerðar fjárhagsáætlunar 2013 með
tíu samhljóða atkvæðum. Einn
fulltrúi í bæjarstjórn tekur ekki
afstöðu og ekki er gerð grein fyrir
hjásetu hans í fundargerð, sem
og við samþykkt samnings vegna
reiðskemmu. Hjáseta er afstaða,
en þess þarf þá að geta í fundar
gerð.

Stofnframkvæmdir við
reiðskemmu
á Kjóavöllum
Samkomulag hefur verið undir
ritað milli Kópavogsbæjar, Garða
bæjar, Hestamannafélagsins Gusts
og Hestamannafélagsins Andvara
um uppbyggingu og framkvæmdir
á Kjóavöllum. Bæjarstjórn Kópa
vogs hefur samþykkt framlagðan
samning um stofnframkvæmdir
á Kjóavöllum með tíu samhljóða
atkvæðum.

vogsbæjar frá og með 1. júlí 2012.
Í greinagerð með tillögunni seg
ir að það sé mjög mikilvægt að
Kópavogsbær hvetji til aukinnar
heilsuræktar eldri borgara. Slíkt
bæti líðan fólks og sparar samfé
laginu mikla fjármuni með bættri
heilsu eldri borgara. Eftir að Kópa
vogsbær hóf að taka gjald fyrir
sundferðir eldri borgara í sund
laugum bæjarins hafa margir farið
í sundlaugar nágrannasveitarfé
laganna þar sem slík þjónusta er
gjaldfrjáls. Kostnaður bæjarsjóðs
vegna þessarar tillögu er óveru
legur og gæti numið um 5 milljón
um króna á ársgrundvelli. Tillög
unni var vísað til gerðar fjárhagsá
ætlunar 2013.

Berjalandi hlíft í
Lækjarbotnum
Á fundi framkvæmdaráðs bæj
arins nýverið var tekið fyrir erindi
frá sviðsstjóra umhverfissviðs.
Ómar Stefánsson óskaði að bókað
yrði að leitast verði við að gróð
ursetja ekki tré í gróið berjaland
í Lækjarbotnum. Einnig var tekið
fyrir og rætt um endurnýjun lóðar
leigusamninga í Lækjarbotnalandi.

Reiðskóli í
Asparhvarfi
Á fundi skipulagsnefndar 27.
júní sl. var lagt fram erindi um
reiðskóla að Asparhvarfi 18. Ósk
að er heimildar skipulagsnefnd
ar til að reka reiðskóla á lóðinni
sumarmánuðina júní, júlí og ágúst.
Erindið var lagt fram á fundi skipu
lagsnefndar 19. júní 2012 ásamt
ljósmyndum sem sýna aðstöðu
á lóð enn fremur samþykki lóð
arhafa að Asparhvarfi 20, 12, 14,
16, 13 og 15. Skipulagsnefnd sam
þykkti 19. júní 2012, með tilvísan
í 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2012
að kynna tillöguna fyrir lóðarhöf
um Asparhvarfs 2, 4, 6, 10, 12,
14, 16, 20 og 22. Lögð voru fram
kynningargögn með áritun ofan
greindra lóðarhafa, þar sem ekki
eru gerðar athugasemdir við starf
semi fyrirhugaðs reiðskóla sbr.
erindi. Ekki hafa borist samþykki
allra. Afgreiðslu var frestað.

Íbúðir í
atvinnuhúsnæði
Á fundi skipulagsnefndar í vor
var lagt fram yfirlit Slökkviliðs höf
uðborgarsvæðisins um um óleyf
isíbúðir í Kópavogi. Bjarni Kjart
ansson sviðsstjóri hjá Slökkviliði
höfuðborgarsvæðisins mætti á
fundinn. Skipulagsnefnd óskaði
eftir því að skipulagsstjóri, bygg
ingarfulltrúi og fulltrúi frá Slökkvi
liði höfuðborgarsvæðisins hlutist
til um að framlagt yfirlit SHS frá
árinu 2008 verði endurmetið fyrir
næsta fund nefndarinnar. Nefndin
felur skipulagsstjóra og lögmanni
að vinna áfram að málinu og koma
með tillögu að lausn mála.

Gjaldfrjáls aðgangur
eldri borgara í sund
Á fundi bæjarstjórnar 26. júní
sl. lagði Gunnar I. Birgisson fram
tillögu þess efnis að bæjarstjórn
Kópavogs samþykki að eldri borg
arar 70 ára og eldri fái gjaldfrjáls
an aðgang að sundstöðum Kópa

20% afsláttur

fyrir eldri borgara og
öryrkja miðað við staðgreiðslu

Kópavogsblaðið

JÚNÍ 2012

Kópavogur
tryggir gagnsæja
stjórnsýslu
Kópavogsbær hefur fyrst íslenskra sveitarfélaga hlotið
alþjóðlega vottun (ISO 9001) fyrir gæðakerfi stjórnsýslusviðs.
Með því er staðfest að starfsmenn sinna stjórnsýslu
samkvæmt gæðakerfi bæjarins. Gæðakerfinu er m.a. ætlað
að tryggja gagnsæi í vinnuferlum, eftirlit með kostnaði,
auka jafnræði og bæta þjónustu. Þannig viljum við tryggja
traust íbúa bæjarins, sem og annarra, á stjórnsýslunni.
Gæðahandbókina má finna á vef bæjarins,
www.kopavogur.is.

www.kopavogur.is
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Guðríður Arnardóttir bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar:

,,Samstarf við Sjálfstæðisflokkinn um myndun
meirihluta var aldrei raunhæfur möguleiki”

Í

byrju n þessa árs slitna ði
upp úr meirihlutasamstarfi
fjögurra flokka í bæjarstjórn
Kópavogs, þ.e. Samfylking
ar, Vinstri grænna, Lista Kópa
vogsbúa og Næstbesta flokksins.
Meginástæða þess var sögð vera
sú hvernig staðið var að upp
sögn bæjarstjóra, Guðrúnar Páls
dóttur, en fulltrúar Lista Kópa
vogsbúa og Næstbesta flokksins
sögðu að ekkert samráð hefði
verið haft um það mál áður en
Guðríður Arnardóttir, oddviti
Samfylkingarinnar og þáverandi
formaður bæjarráðs, tilkynnti
bæjarstjóra hvað til stæði.
Guðríður Arnardóttir var spurð
hvort ekki hefði verið haft samráð
um þessa mikilvægu ákvörðun,
hvort hún hefði einhliða ákveðið
að ganga á fund bæjarstjóra og til
kynna uppsögnina.
,,Auðvitað var haft samráð um
þetta innan meirihlutans,” segir
Guðríður Arnardóttir, ,,og eins
og margoft hefur komið fram var
mér falið að tilkynna bæjarstjóra
um þessa ákvörðun þáverandi
meirihluta.  Í kjölfarið fylgdi mikil
fjölmiðlaumfjöllun og okkar póli
tísku andstæðingar notuðu tæki
færið og ráku fleyga í okkar raðir
og fór sem fór.”
- Var á einhverjum tíma á þess
um dögu m í ársbyrjun hægt að
leysa málið farsællega fyrir þáver
andi meirihlutasamstarf, þannig
að ekki kæmi til slita á því, og þá
hvernig?
,,Ég held að það hefði veri ð
hægt að leysa málið ef vilji hefði
verið fyrir því meðal allra þeirra
sem þá mynduðu meirihluta. En
það var ljóst að fulltrúar Lista
Kópavogsbúa settu kúrsinn strax
á samstarf við Sjálfstæðisflokkinn
og vildu lítið sem ekkert við okk
ur tala. Oddviti Lista Kópavogs
búa ansaði engu okkar óskum um
meirihlutaviðræður og eftir á er
mér ljóst að strax á fystu dögun
um eftir að upp úr slitnaði ætlaði
hún sér hægra samstarf í bæjar
stjórn.”
- Eitt af markmiðum Samfylking
arinnar fyrir síðustu bæjarstjórn
arkosningar var að koma þáver
andi meirihluta Sjálfstæðisflokks
og Framsóknarflokks frá. Er ekki
sárt í ljósi þess að aðeins tókst að
halda þessum flokkum frá meiri
hlutasamstarfi í bæjarstjórn Kópa
vogs í tæp tvö ár og að Listi Kópa
vogsbúa skuli hafa gert það mögu
legt með samstarfi við þá flokka?
,,Jú það er erfitt að sjá á eftir
öllum þeim málum sem við vor
um komin með í góðan farveg.  
Stjórnsýsluumbætur og hagræð
ing innan yfirstjórnar bæjarins
er nú að engu orði n nú þega r

,,Ég er hvergi nærri
hætt í pólitík og mót
læti undanfarinna
mánaða hefur bara
hert mig ef eitthvað
er. Mér finnst ég eiga
erindi og hafa heil
mikið fram að færa
og hvort það verður
áfram hér í Kópavogi
eða á öðrum vettvangi
verður tíminn
að leiða í ljós.”

Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í ræðustól á bæjarstjórnarfundi.

gamli meirihlutinn er aftur komin
til valda í boði þeirra sem hæst
hrópuðu fyrir síðustu kosningar í
nafni siðbótar. Þeirra fyrsta verk
var að fjölga nefndum að nýju og
sundra þeim einingum sem við
vorum búin að sameina í hagræð
ingarskyni. Það vekur líka athygli
að nú hefur vægi Framkvæmd
arr áðs verið aukið, nefnd sem
Sjálfstæðisflokkurinn gagnrýndi
harðlega þegar hún var stofnuð.
Sú nefnd hefur með útboð, verk
töku og innkaup að gera þar og
æ fleiri verkefni eru nú færð frá
bæjarráði inn í Framkvæmdarráð.
Ekkert bólar á stjórnsýsluúttekt
og virðist áhugi lítill á að efna það
loforð.”
- Kom á einh verju m stigu m
þessa daga í ársbyrjun til greina
að mynda meirihluta með Sjálf
stæðisflokki?
,,Við könnuðum mögulega fleti
á samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn
þegar útlit var fyrir að það væri
það eina eftir í erfiðri stöðu. Ég
held að slíkt samstarf hafi aldrei
verið raunverulegur möguleiki þar
sem mikið bar í milli þegar stefnu
mál okkar voru borin saman.”
- Hver var ástæða þess að
Samf ylki ngi n og Vinstri græn
ir ákváðu að ganga fram sem ein
heild í myndun á hugsanlegu nýju
meirihlutasamstarfi í bæjarstjórn
Kópavogs? Voru það mistök eft
ir á að hyggja?

,,Orð skulu standa. Í upphafi
þessa kjört ímab ils hétu fjögu r
framboð því að vinna saman út
þetta kjört ímab il. Þótt fullt rú
ar NæstBesta flokksins og Lista
Kópav ogsb úa hafi hrokki ð úr
skaftinu hefur enginn trúnaðar
brestur orðið milli Samfylkingar
og Vinstri Grænna í Kópav ogi
og fannst okkur Ólafi Þór Gunn
arssyni, oddvita VG, eðlilegt að
klára kjörtímabilið í góðu sam
starfi, hvort heldur sem er í meiri
hluta eða minnihluta. Það var rétt
ákvörðu n og hafa þessi r tveir
flokkar staðið þétt saman í gegn
um þetta allt saman.”

Tók óheilindi fyrrum
samstarfsflokka afar
nærri sér
- Bæði bæjarfulltrúar Samfylk
ingarinnar og Vinstra grænna hafa
sagt að það hafi verið komið fram
af óheilindum af hálfu ykkar fyrr
um samstarfsflokka í meirihluta
bæjarstjórnar Kópavogs. Var erfitt
að horfast í augu við það í byrjun
þessa árs?
,,Þetta hefur verið erfiður tími
fyrir mörg okkar og ekki hægt að
neita því að menn gengu sárir frá
borði. Við í Samfylkingunni höf
um upplifað svik og óheilindi af
hálfu okkar fyrrum samstarfsfé
laga og slíkt tekur tíma að jafna
sig á. Auðvitað þýðir nú lítið að
kveinka sér undan svona löguðu,
þegar maður er í pólitík skiptast

á skin og skúrir, en við erum öll
mannleg og ég viðurkenni alveg
að ég tók þetta mjög nærri mér.
Ekki bara meirih lutam issi nn,
heldur líka alla umræðuna um
mig, okkur og fyrrverandi bæjar
stjóra.
En ég er öll að koma til og
jafna mig á þessu, nú þegar ég
er ekki lengur pólitískur oddviti
í Kópav ogi hef ég hef einb eitt
mér í meira mæli að öðrum verk
um sem tengjast pólitíkinni. Ég
hef tekið virkan þátt í starfi Evr
ópuráðsins og fleiru sem tengist
Evrópusamstarfi og einbeitt mér
meira að stöðu minni sem vara
form aðu r Samb ands ísl enskra
sveitarfélaga.”

Kjörnir fulltrúar skipta
sér um of af daglegum
rekstri bæjarins
- Hvaða mál eru forgangsmál fyr
ir bæjarstjórn Kópavogs að leysa
nú á yfirstandandi kjörtímabili?
Ég verð að segja það að á þeim
20 mánuðum sem ég var í meiri
hluta í Kópavogi varð mér ljós
ara en fyrr hversu mjög vinnu
brögð og vinnulag við stjórnsýslu
í Kópav ogi þarf að bæta. Mér
tókst þó að fá samþykktar sam
skiptareglur kjörinna fulltrúa og
starfsmanna bæjarins, sem skýra
betur hlutverk kjörinna fulltrúa
annarsvegar og mörkin þarna á
milli. Það er ómenning hérna hjá
okkur í Kópavogi sem felst í því

.

að kjörnir fulltrúar eru allt of mik
ið að skipta sér af daglegum rek
stri bæjarins og einstaka eininga
innan hans.
Það skipti r okku r líka gríð
arlegu máli að standa vörð um
velferð bæjarbúa í sinni víðustu
mynd. Á tímu m niðu rs kurða r
og sparnaðar skiptir miklu máli
hverjir stjórna og hvernig slíkt
er útfært.   Ég hefði viljað standa
lengu r í brúnni einmitt þess
vegna því engum treysti ég betur
en félagshyggjuframboðunum að
standa vörð um þessa þætti.”
- Munu fulltrúar Samfylkingar
innar taka þátt í gerð fjárhagsáætl
unar fyrir árið 2013 í samstarfi við
núverandi meirihlutaflokka eða
verða lagðar fram sérstakar tillög
ur frá núverandi minnihlutaflokk
um, t.d. í samstarfi við VG? Ef svo
er, á hvað yrði lögð aðaláhersla í
slíkri tillögugerð?
,,Auðvitað erum við fulltrúar
Samfylkingarinnar tilbúnir til þess
samstarfs.  En í ljósi þess hversu
meirihlutinn er klofinn með tvo
leiðtoga sjálfstæðismanna verður
það líklega erfitt. En sjálfsagt er
að láta á það reyna.”
- Alþingiskosningar fara fram
vorið 2013. Hyggur þú á framboð
fyrir Samfylkinguna í Suðvestur
kjördæmi? Ef svo er, muntu þá
hætta í bæjarstjórn Kópavogs?
,,Ég er hvergi nærri hætt í póli
tík og mótlæti undanfarinna mán
aða hefur bara hert mig ef eitt
hvað er. Mér finnst ég eiga erindi
og hafa heilmikið fram að færa
og hvort það verður áfram hér í
Kópavogi eða á öðrum vettvangi
verður tíminn að leiða í ljós, það
er allt undi r fél ögu m mínu m í
Samfylkingunni komið, ég vinn í
þeirra umboði og hvar þau finna
mér stað í framtíðinni er þeirra að
meta,” segir Guðríður Arnardóttir
bæjarfulltrúi.

Tékkland

8.395

Aðalskoðun

9.460

Frumherji

8.900

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að
leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 31. maí 2012

Borgartúni

Reykjavíkurvegi

Holtagörðum

Sími 414 9900

tekkland@tekkland.is

www.tekkland.is
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Gustarinn Sigurður Baldur Ríkharðsson:

Yngsti knapinn á
Landsmóti hestamanna
Sigurður Baldur Ríkharðsson,
Kópavogsbúi og hestamaður af
líf og sál í Gusti í Kópavogi, var
yngsti keppandinn á nýafstöðnu
Landsmóti hestamanna í Víði
dal, aðeins 8 ára gamall. Sigurð
ur Baldur keppti í barnaflokki
á landsmóti en þar eru yfirleitt
börn 10 til 13 ára gömul.
Þar er keppt í því að hleypa og
hægja síðan, en einnig í tölti eða
brokki en hann vakti sérs taka
athygli fyrir fegurð í reið. Sigurð
ur Baldur keppti í firmakeppni
Gusts í vor og sigraði í barna
flokki og hann ætlar að keppa
á Hellu síðar í sumar. Segja má
að drengurinn hafi verið hesta
maður frá fæðingu, en hann fékk
snemma áhuga á hestum, en for
eldrar hans, Elva Sigurðardóttir
og Ríkharður Flemming Jensen,
segja að hann hafi aldrei ver
ið undir neinni pressu að fara í
hestam ennsku, það hafi bara
komið frá honum sjálfum.
,,Ég byrjaðu að fara á bak einn
4 ára en fyrst var teymt undir mér
en þegar ég var 6 ára fór ég að
stjórna hestinum sjálfur. Ég hef
dottið af baki en finnst samt mest
an gaman að vera á harðastökki.
Pabbi og mamma eru með hest
hús uppi í Heimsenda og þar er
pláss fyrir 14 hross, en þau voru
áður með hesthús niður í Glað
heimum,” segir þessi ungi knapi.
Hann æfir einnig knattspyrnu
með HK, og segir það einnig mjög
gaman, en þar hittir hann fleiri
félaga sína úr Vatnsendaskóla en
þegar hann er í hestamennskunni.

Stelpurnar voru ekki að hika við að sýna fatnaðinn með viðeigandi
hætti.

Skapandi sumarstörf voru
með glæsilegan fatamarkað
Kópavogsbær hefur undanfar
in ár gert ungmennum bæjarins
kleift að vinna að listum á sumr
in og miðla þeim til annarra.
Það er gert með því að ráða
hæfileikaríkt fólk í ,,Skapandi
sumarstörf.”
Nýl ega stóðu krakka rni r í
Skapa ndi suma rs törfu m fyri r
fatamarkaði í ungmennahúsinu
Molanum, og var öllum boðið að
vera með á fatamarkaðnum, bæði

þeim sem langa ði að selja sín
eigin föt og þeim sem langaði að
gera kjarakaup. Krakkarnir í Skap
andi sumarstörfum hafa víða far
ið um Kópavoginn í sumar í sinni
listsköpun, og enn um sinn má
sjá til þeirra, enda besti tími sum
arsins í algleymingi, og margir
góðir dagar vafalaust framundan.
Forstöðumaður Skapandi sumar
starfa er Brynjar Unnsteinsson.

Sigurður Baldur Ríkharðsson, 8 ára, í keppni á Landsmóti hesta
manna í Víðidal á Fjalari frá Kalastaðakoti, 13 vetra gæðingi.

Kannski þarna fari kaupmenn framtíðarinnar.

K Ó PAV O G S F U N D U R I N N
1662 — 2012
3 5 0
Á R A
Laugardaginn 28. júlí
Kl. 13:00 — SMÁRINN
Söguganga leggur af stað

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku
• Frítt verðmat án skilyrða um sölu
• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki
• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri afhjúpar
ný fræðsluskilti á þingstaðnum
Kl. 14:00 — KÓPAVOGSTÚN
Margrét Björnsdóttir forseti bæjarstjórnar kynnir
hugmyndir um framtíð Kópavogshælisins
Götuleikhús Kópavogs sviðsetur Kópavogsfundinn
Félagar úr lúðrasveitinni Svanur leika nokkur lög

Jónas Örn Jónasson
Lögg. Fasteignasali
lögfræðingur

Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is

Dagskránni lýkur á endurgerð fyrstu
flugeldasýningarinnar á Íslandi!
Sögufélag Kópavogs
Héraðsskjalasafn Kópavogs
Bókasafn Kópavogs

eða S: 822-5588

Sala fasteigna í

35 ár
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AF HÁLSINUM
Stjórnsýsla Kópavogsbær fyrsta
íslenska sveitarfélagið sem hlýtur
alþjóðlega vottun:

Hlýtur vottun
fyrir gæðakerfi
stjórnsýslusviðs

Páll Magnússon bæjarritari, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri og
Ari Arnalds, fulltrúi Vottunar ásamt starfsmönnum stjórnsýslusviðs
Kópavogsbæjar við afhendingu vottunarinnar.

Kópav ogsb ær hefu r fyrst
ísl enskra sveita rf él aga hlot
ið alþjóðlega vottun (ISO 9001)
fyrir gæðakerfi stjórnsýslusviðs.
Með því er staðfest að starfs
menn sinna stjórns ýslu sam
kvæmt gæðakerfi bæjarins en
unnið hefur verið að innleiðingu
gæðakerfisins síðustu misseri.
Markmiðið er að tryggja góða
og skilvirka þjónustu, gagnsæja
stjórnsýslu, aukið öryggi og bætt
eftirlit með kostnaði. 27. júní sl.
tók Ármann Kr. Ólafsson bæjar
stjóri formlega við vottuninni úr
hendi Ara Arnalds, fulltrúa Vott
unar ehf. að viðstöddum starfs
mönnum stjórnsýslusviðs. Úttekt
araðilar frá Vottun ehf. hafa farið
gaumgæfilega yfir gæðakerfið og
hvernig unnið er eftir því innan
stjórnsýslunnar og er vottunin
staðfesting á því að Kópavogs
bær hefur staðist allar kröfur sem
gerðar eru í þeim efnum. Þetta
þýðir m.ö.o. að vinna við manna

ráðningar, innkaup, upplýsinga
gjöf, innheimtu, vistun skjala og
fjárh agsá æ
 tlu na rg erð fer sam
kvæmt ítarlegum verklagsreglum
gæðahandbókar Kópavogsbæjar.
Gæðak erfi Kópav ogs sam
anstendur af 13 ferlum og 85 verk
lagsr eglu m. Undi r stjórns ýslu
svið bæjarins, sem gæðakerfið
nær til, heyrir fjármála-, upplýs
ingat ækni-, menni nga r-, starfs
manna- og lögfræðideild ásamt
almannatengslum, gæðamálum
og almennri skrifstofu. Gæðakerf
ið nær því utan um alla stærri
verkþætti í stjórnsýslu bæjarins.
Ávinningur gæðakerfisins er m.a.
sá að auðveldara er að rækja lög
bundið hlutverk sveitarfélagsins;
aukið traust myndast á starfsem
inni; gagnsæi og jafnræði í stjórn
sýslunni eykst; vinnubrögð starfs
manna batna og framleiðni eykst;
minni hætta er á mistökum og
öryggi eykst og eftirlit með kostn
aði batnar og rekjanleiki eykst.

Skólahljómsveit Kópavogs
hefur starfað í 45 ár

S k ó l a h l j ó m s v e i t K ó p a 
vogs var sliti ð í Digran es
irkju fimmtudaginn 31. maí sl.
Hljómsveitin hefur nú starfað
í 45 ár í bænum og hélt upp á
afmælið sitt í mars með vegleg
um tónl eiku m í Eldb orga rs al
Hörpu.
Alls kom skólah ljóms veiti n
fram á rúmlega 100 viðburðum
á starfsá ri nu og þar má helst
til telja nýárstónleika í Salnum,
nút ímatónl ista rh át íði na Tect
onics, landsmót á Akureyri og
þátttaka í óperunni La Bohéme,
auk afmælistónleikanna sjálfra.
Á skólaslitunum voru veitt fjöl
mörg verðlaun fyrir góðan náms
árangur í hljóðfæranámi og tón
fræði. Mesta spennan er yfirleitt
fyrir því að sjá hver fær hæstu
einkunn á áfangaprófum tónlist
arskóla, sem eru samræmd próf
fyrir alla tónlistarskóla landsins.
Verðlaun fyrir frábæra frammi
stöðu á grunnprófi hlaut Hulda
Bryndís Jónsdóttir með einkunn
ina 9,7 og á miðprófi fékk Ásdís
Erla Jóhannsdóttir verðlaun með
einkunni na 9,5. Kennari þeirra
beggja er Dagný Marinósdóttir.
Neme ndu r SK úts krifa st úr
sveiti nni þega r þau ljúka 10.
bekk grunnskóla og hefur mynd
ast sú hefð að fulltrúar útskrift

Ólafur Ingi Finsen, Hjörtur Ingi Skarphéðinsson, Ásþór Bjarni Guð
mundsson og Tryggvi Björnsson í góðri sveiflu á skólaslitunum í
Digraneskirkju.

Vaskur hópur nemenda sem fékk viðurkenningu fyrir góða frammi
stöðu á grunnprófi.

S k ó l a s l i t S k ó l a h l j ó m s v e i t a r
Kópav ogs. Jöku ll Ívarss on lék
einleik á básúnu.

arhópsins sjái um tónlistarflutn
ing á skólas litu nu m. Tónl isti n
að þessu sinni var mjög fjöl
breytt, allt frá klassískum tónum
efti r Bach til jazz og funk-tón
listar eftir Herbie Hancock, ein
leiksatriði og samleikur í bland.
Atr iði n voru hvert öðru glæsi
legra og ungu flytjendunum til
mikils sóma.
Starf SK er í stöðugri framþró

un sem merkja má af miklu m
framförum nemenda undanfarin
ár og fjölbreytni í tónlistarvali.
Flestir nemendur sem útskrifast
halda áfram námi í öðrum tón
listarskólum og feta fjölbreyttar
slóðir með það að markmiði að
njóta tónlistar sem best í fram
tíðinni sem flytjendur, tónsmiðir
og áhorfendur.

Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 17 ár

Fáðu áminningu
Skráðu þig á póstlistann
okkar þegar þú kemur í
skoðun og veldu í hvaða
mánuði þú vilt að við
minnum þig á að láta
skoða bílinn á næsta ári.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 2 - 1 1 6 3

Þú gætir unnið

200 lítra bensínúttekt
hjá Atlantsolíu eða
50.000 kr. úttekt
hjá Pústþjónustu BJB.
Vinningar verða dregnir út
mánaðarlega úr skráningum
á póstlistann.

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ

Í GÓÐUM HÖNDUM
HVAR HENTAR ÞÉR AÐ LÁTA SKOÐA?

Við erum með fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu
og eina í Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn
taka á móti þér á þeim öllum. HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG!

www.adalskodun.is
Reykjavík

Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík

Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur

Skemmuvegi 6
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær

Holtsgötu 52
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970
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Hver er framtíð Kópavogstúns, Fjöldi leiguíbúða
sveitarfélaga
hressingarhælisins og
næst
m
est
u
r
í
Kópa
v
ogi
Kópavogsbæjarins?
Opinn fundur var haldinn í
bæjarstjórnarsalnum í Hamra
borg 7. júní sl. að undangengum
fundi með fulltrúum félagssam
taka og fyrirtækja. Starfshópur á
vegum bæjarráðs vinnur að gerð
tillagna um framtíðarhlutverk
Hressingarhælisins, Kópavogs
bæjar og Kópavogstúns en hann
skipa Garða r H. Guðjónss on,
Margrét Björnsdóttir og Kristinn
Dagur Gissurarson.
Efnt var til fundarins til þess að
kanna hug almennings til málsins.
Starfshópnum er ætlað að skila
tillögum til bæjarráðs eigi síðar
en 15. Júní nk. Starfshópurinn hef
ur rætt við fjölda fólks um fram
tíð svæðisins og bygginganna og
finnum fyrir miklum áhuga og tel
ur að fólki þyki vænt um svæði
og gömlu byggingarnar sem þar
standa og vilji sjá þær hafnar til
vegs og virðingar. Almennt virð
ist áhugi fólks standa til þess að
þarna verði lífleg starfsemi og
mannvæn sem geti laðað að sér
almenning en ekki síður ferða
menn.
Ástand húsanna er nokkuð gott
þó verulega hafi skort á viðhald
þeirra. Kostnaður vegna endur
bóta kann því að reynast nokkur,
þó ekki óyfirstíganlegur að mati
starfshópsins. Ræddar hafa ver
ið hugmyndir um að Kópavogs
bær, félagasamtök, fyrirtæki og
einstaklingar taki höndum saman

Starfshópinn skipa þau Garðar H. Guðjónsson, Margrét Björnsdóttir
og Kristinn Dagur Gissurarson. Með þeim starfar Birgir Sigurðsson
skipulagsstjóri Kópavogsbæjar.

um þetta verkefni og sú hugmynd
hefur fengið ágætan hljómgrunn.
Gamli Kópav ogsb æri nn og
hressingarhælið eiga sér bæði
merka sögu og hafa mikið varð
veislugildi, enda hefur húsafrið
una rn efnd lagt til við Katrínu
Jakobsdóttur, mennta- og menn
ingarmálaráðherra að þau verði
friðu ð. Erl endu r Zaka rí a ss on
steinsmiður byggði gamla bæinn
úr tilh oggnu grjóti á áru nu m
1902-1904. Bærinn er annað tveg
gja húsa með sama byggingarlagi

sem standa enn utan Reykjavík
ur. Kvenfélagið Hringurinn byggði
hressingarhælið fyrir söfnunar
fé árið 1926 eftir teikningu Guð
jóns Samúelssonar húsameistara.
Hringurinn rak þar hressingar
hæli fyrir berklasjúka um árabil
og var jafnframt með búskap á
Kópavogsjörðinni til framleiðslu
matvæla fyrir hælið. Síðar varð
þar ath varf fyri r holdsv eika.
Kópavogstúnið gæti orðið helsta
útiv ista rs væði Kópav ogsb úa í
náinni framtíð.

Séð yfir Kópavog.

Biðlisti eftir félagslegum leigu
íbúðum á höfuðborgarsvæðinu
er hlutf allsl ega næsts tystu r í
Kópavogi miðað við íbúafjölda.
Þá er fjöldi íbúða næstmestur
þar á hverja þúsund íbúa af öll
um sveita rf él ögu m landsi ns.
Biðlisti eftir félagslegum leigu
íbúðum er hlutfallslega lengst
ur í Kópavogi af öllum stærstu
sveitarfélögum landsins sé fjöldi
fólks á lista borinn saman við
fjölda íbúða. Alls eru 392 íbúð
ir og 241 á biðlista, eða 61,5%.
Meira en 1.300 manns eru á
biðlistum eftir félagslegum leigu
íbúðum í stærstu sveitarfélögum
landsins.
Samk væmt uppl ýsi ngu m frá
Kópavogsbæ er misjafnt á milli

sveitarfélaga hvaða skilyrði þarf
að uppfylla til að komast á list
ann, til að mynda varðandi tekju
viðm ið og biðt íma. „Ef Kópa
vogsbær notaði sömu viðmið og
Reykjavík mundi fólki á biðlistum
fækka um 114,” segir Arna Sch
ram, upplýsingafulltrúi Kópavogs
bæjar. „Það væru þá 170 á biðlist
anum í Kópavogi en ekki 284.”
Til að koma st á biðlista í
Reykjavík þarf íbúi að hafa búið
þar í þrjú ár en einungis í sex
mánu ði í Kópav ogi. Tekjuh á
markið í Reykjavík er ríflega 2,8
milljónir króna en um 3,7 millj
ónir króna í Kópavogi. Miðað við
það ætti listinn í Kópavogsbæ að
styttast til muna væru sömu við
mið notuð og í Reykjavík.

Dalaferð hjá
leikskólanum Álfatúni
Kópavogshælið í dag og eins og það gæti litið út eftir gagngerar endurbætur.

Ýmislegt var sér til gamans gert í skjólsælum Fossvogsdalnum.

Krakkarnir og kennarar þeirra
í leikskólanum Álfatúni gera sér
margt til skemmtu na r þessa r
vikurnar í blíðunni.
Þau fóru m.a. í Fossvogsdalinn
í svokallaða dalaferð og skemmtu

sér konunglega við söng, hópleiki,
fótbolta, sápukúlublástur o.fl.
Óvæntan gest bar að garði sem
vakti mikla kátínu og að lokum
var grillað.

AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298

www.borgarblod.is
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Dalvegur var verkefni nemenda í skipulagsfræði við Lbhi
Í náms keiði nu Heilds tætt
og hagn ýtt skipul ag fá meist
aranemendur í skipulagsfræð
um við Landb úna ða rh ás kóla
Íslands á Hvanneyri tækifæri til
að takast á við raunhæft verk

efni. Tekið er fyrir mismunandi
svæði á hverju ári og þetta árið
var Dalvegurinn í Kópavogi fyrir
valinu.
Neme ndu r eru hvatti r til að
vinna sjálfstætt, hugsa út fyrir

kassann og setja fram framtíðar
sýn á hvernig megi skipuleggja
svæðið. Kennarar voru dr. Sig
ríður Kristjánsdóttir og Sólveig
Helga Jóhannsdóttir.
Í ár voru þetta tveir

hópa r. Anna r hópu ri nn nefndi
verkefnið sitt ,,Dalvegur heitur
reitur í Kópavogsborg” í honum
voru eru Guðrún Birna Sigmars
dóttir, Sigríður Dúna Sverrisdóttir
og Sæunn Kolbrún Þórólfsdóttir.

Hinn hópurinn nefndi verkefnið
sitt ,,Dalvegur – nýr miðbæjar
kjarni” en í honum voru Guðrún
Guðmundsdóttir, Jón Hámund
ur Mari nó ss on og Myrra Ösp
Gísladóttir.

Dalvegur – nýr miðbæjarkjarni í Kópavogi
- miðlæg lega Dalvegar kallar á þessa þróun
Markm ið skipul agst ill ögu
þeirra Guðr úna r Guðm unds
dóttur, Jóns Hámundar Marinós
sonar og Myrru Aspar Gísladótt
ur er að skapa nýjan miðbæ í
borgarumhverfinu og að styrkja
núverandi miðbæjarstarfsemi á
svæðinu. Miðlæg lega Dalvegar
á höfuðborgarsvæðinu kallar á
þessa þróun. Lögð er áhersla á
að auka gæði umhverfisins og
laða fólk að Dalvegi.

Ný miðbæjargata - Betra
mannlíf
Í tillögunni segir að nýr Dalveg
ur sé miðbæjar- og verslunargata,
með blandaðri umferð gangandi,
hjólandi og hægrar bílaumferð
ar. Áhersla er á litla r eini ng
ar og fjölbreytt byggingarform,
sérvöruverslanir, veitingastaði,
útimarkaði, gallerí, vinnustofur
listamanna, skemmtistaði, tóm
stundaiðju o.fl. Umhverfið býður
uppá fjölbreytni í mannlífi og upp

lifanir þegar farið er um götuna,
bakrými og skjólgóð port. Gatan
bugðast eins og lækur um svæð
ið, sem eykur á upplifun og hægir
á umferð. Áhersla er á heilsteypta
götumynd með götunni og götu
rými sem auka á vellíðan vegfar
anda ns. Ganga ndi og hjólandi
umferð tengist verslunarkjörnun
um við Smáralind og Mjódd. Þessi
tengsl styrkja hugmynd að nýjum
miðbæ miðsvæðis á höfuðborgar
svæðinu, sem valkost við gamla
miðbæinn í Reykjavík.
Áhersla er á góð tengsl á milli
mannlífsins við nýjan Dalveg og
í Kópavogsdal. Núverandi manir
milli dalsins og Dalvegar eru fjar
lægðar, þannig er opið á milli fyr
ir gangandi og hjólandi umferð.
Útivistarsvæðið í Kópavogsdal
teygir sig í átt að Smáralind og
Mjódd.
Nýja byggðin er 2-4 hæði r. Í
götuhæð er fjölbreytt miðbæjar
starfsemi. Á efri hæðum eru skrif
stofur og minni fyrirtæki. Fyrir

Nýr miðbæjarkjarni.

miðb ik svæði si ns er ,,Þorpi ð”,
lágreistari byggingar sem hýsa
hönnunarverslanir, handverks
verkstæði, sveitamarkað og fleira
í þeim anda. Gróðurinn í daln
um  teygir sig inn á það svæði. Á
eystri hluta svæðisins er gert ráð
fyrir lestarstöð framtíðarhraðlest

ar til Keflavíkur. Tekist er á við
helstu annm arka umh verfi si ns
við Dalveg í dag, þ.e. umferðar
þunga, umferðarhraða, slæmar
umferðartengingar, hljóð og loft
mengun, skort á götumynd og
fráhrindandi umhverfi. Bílar eru
í bakgrunni, bílastæði, hljóðman

ir, skjólbelti og hjáleið eru stað
sett meðfram Reykjanesbrautinni.
Gengið er út frá að bílamenningin
verði á undanhaldi í framtíðinni,
með aukinni áherslu á vistvænni
samgöngur.

Vilja skapa lifandi miðbæ í Kópavogsborg
Markmið skipulagstillögu þeirra
Guðr úna r Birnu Sigm arsd óttu r,
Sigr íða r Dúnu Sverri sd óttu r og
Sæunnar Kolbrúnar Þórólfsdóttur
var að skapa lifandi miðbæ fyrir
fólk í hjarta Kópavogsborgar. Lagt
er til að auka fjölbreytni í land
notku n sem breikka r notku na r
tíma svæðisins og styrkir svæðið
sem miðbæ.
Byggð verður þéttari og bland
að verður saman auknu verslun
ar-  og þjónustuhúsnæði og íbúð
um. Á svæðinu mun rísa t.d. skóli,
leikskóli, umferðarmiðstöð, hótel,
íþróttamiðstöð, leikhús, veitinga- 
og skemmtistaðir og þarna verður
staðsett samkomusvæði Kópavogs
búa. Gert verður ráð fyrir yfir 3000
nýjum íbúum á skilgreindu svæði
og fólkið verður þar með fært nær
vinnu, skóla og afþ re yi ngu. Með
þessu er gert ráð fyrir að verðmæti
landsins aukist og verði eftirsótt

ara fyrir bæði íbúa og fjölbreytta
starfsemi.

Nýtt torg og miðbæjargata
Nýr miðbær einkennist af nýju
torgi við Smáratorg, um 600 metra
langri miðbæjargötu út frá torginu
og glæsilegri umferðarmiðstöð við
enda miðbæjargötunnar. Næst torg
inu verður miðbæjargatan göngu
gata en ofar verður einstefna fyr
ir bílaumferð. Áhersla verður lögð
á verslunar-  og þjónustuhúsnæði
á jarðhæð bygginga og íbúðarhús
næði á efri hæðum. Ný gata mun
koma upp við Reykjanesbrautina
sem þjónar helstu bílaumferð fyrir
svæðið og núverandi Dalvegur verð
ur íbúðargata.
Markmiðið er einnig að tengja bet
ur saman útivistarsvæðið og byggða
svæðið. Er það gert annars vegar
með því að færa íbúðarbyggð lengra

inn í Kópavogsdalinn og hinsveg
ar að hafa græna ganga sem liggja
frá útivistarsvæðinu og inn í byggð
ina. Tillagan ýtir undir fjölbreytt
an ferðamáta svo draga megi úr
notku n einkab ílsi ns og ganga ndi
og hjólandi fá meiri forgang. Gætt
verður að tengslum við sögu svæð
isins með því að halda núverandi
gatnamynstri og laga nýja byggð
að núverandi byggingum. Sköpuð
verða ný og spennandi rými, torg
og opin svæði með tilliti til ríkj
andi vindátta og sólar, sem bjóða
fólki velkomið til dvalar. Byggðin
mun eink enna st af fjölb reyttu m
arkitektúr og áhersla verður lögð
á þak-  og lóðrétta garða. Ætlunin
er að vegfarandinn upplifi spenn
andi umhverfi en um leið öðlist þá
endurheimt sem grænn gróðurinn
gefur. Allir sem þangað koma munu
finna eitthvað við sitt hæfi á þessum
nýjasta heita reit Kópavogsborgar.

Yfi rl itsm ynd till ögu þeirra Guðr úna r Birnu, Sigr íða r Dúnu og
Sæunnar Kolbrúnar.

9

Kópavogsblaðið

JÚLÍ 2012

Hestamannafélagið Gustur:

Gert erfitt fyrir að starfa
á Kjóavöllum
Á aðalfundi Hestamannfélags
ins Gusts í Kópavogi sem hald
inn var á hlaupársdag var lýst
yfir miklum vonbrigðum með
það hvernig Kópavogsbær hefur
staðið að uppbyggingu á Kjóa
völlum, sem var forsenda fyrir
flutningi félagsins þangað. Nú
tæpum sex árum síðan samning
ar þar að lútandi voru undirrit
aðir er þar hvorki að finna velli
eða reiðhýsi sem gerir félaginu
ómögulegt að starfa þar.
Með aðgerðum Kópavogsbæj
ar s.l. sumar var hestamönnum
meinað að halda hesta á Glað
heimas væði nu og var því enn
brýnna fyri r sveita rf él agi ð að
standa við gefin fyrirheit. Fund
urinn skoraði á ráðamenn Kópa
vogsbæjar að bregðast nú við af
myndugleik og mæta samvinnu
fúsu m fullt rúu m hestam anna
félagsins af sanngirni svo finna
megi lausn sem væri bæja rf é
laginu til sóma og hestamennsk
unni í Kópavogi til framdráttar.
Fundurinn minnti á að ráðamenn
í Kópavogi hafa til þessa stutt af
miklum myndarskap við íþrótta
starf í bænum. Hestamennskan
er sannarlega íþrótt, og þá ekki
síst fjölskylduíþrótt. Fundurinn
treysti á að nú þegar verði hafist
handa þar sem málið þolir ekki
frekari bið.
G u ð r í ð u r A r n a r d
 ó t t i r ,
þáverandi formaður bæjarráðs

Nýgift og sæl með tilveruna ásamt sonunum Þorgeiri og Bjarna.

Hestamennska er skemmtilegt tómstundagaman sannkölluð fjöl
skylduíþrótt og gefur þeim sem það stunda ómældar ánægjustundir.
Reiðnámskeið  fyrir börn nýtur mikilla vinsælda.

Kópavogs, tók 3. maí 2010 fyrstu
skóflustunguna að nýrri reiðhöll á
Kjóavöllum. Þar með áttu að hefj
ast undirbúningsframkvæmdir á
svæðinu. Bygging reiðhallarinn
ar er liður í því að færa aðstöðu
hestamannafélagsins Gusts frá
Glaðheimum upp á Kjóavelli sam
kvæmt samningi sem gerður var
árið 2006. Stefnt var að því að
bjóða bygginguna út í alútboði
fyrir árslok 2010 og að fyrsta áfan
ga lyki haustið 2011. Ekkert hefur

orðið af þeim framkvæmdum.

Áskorun vegna fasteigna
gjalda
Á aðalfundinum var samþykkt
að skora á Kópavogsbæ að fresta
frekari innheimtu fasteignagjalda
af hesth úsu m þanga ð til ljóst
verðu r hverni g hesth ús verði
flokkuð samkvæmt framkomnu
lagafrumvarpi á Alþingi þar að
lútandi.

Metnaðarfull afmælisveisla
á leikskólanum Dal

Kópavogsbúarnir Unn
ur og Gunnlaugur giftu
sig í Guðmundarlundi
Það var glaða sólskin í Guð
munda rl undi lauga rd agi nn 7.
júlí þegar þar safnaðist saman
hópur prúðbúins fólks. Tilefn
ið var brúðkaup þeirra Unnar
Þorg eirsd óttu r og Gunnl augs
Bollasonar sem búa í Blásölum
í Kópavogi.
Það var sóknarprestur Linda
kirkju, sr. Guðm undu r Karl

Brynjarsson sem gaf þau sam
an. Hann hefur einnig skírt syni
þeirra, Þorgeir sem er fimm ára
og Bjarna sem er þriggja ára.
Fjölskyldan flutti í Kópavoginn
daginn sem eldri sonurinn kom
í heiminn. Unnur er tónmennta
kennari en Gunnlaugur tölvunar
fræðingur.

Þann 11. maí sl. var haldið upp
14 ára afmæli leikskólans Dals.
Foreldrum var boðið til hádegis
verðar og var mæting mjög góð.
Það er afar hrósvert þegar leik
skóla r sem og aðra r stofna ni r
Kópavogsbæjar gera sér glaðan
dag með þessu hætti, hvort sem
það er af gefnu tilefni eða ekki.
Sæta r skottu r á afm æli sh át íð;
þær, Sigr ún Tinna, Elsa Hlín,
H e k l a o g E l í a n a J ú l í a . L í f 
ið getu r veri ð með ólíki ndu m
skemmtilegt!

Við hesthúsahverfið var skiltið sem vísaði veginn upp í Guðmundar
lund verið skreytt, nokkuð í takt við atvinnu brúðgumans.
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Bókasafn Kópavogs
býður upp á sumarlestur Stórmerkilegur gagnagrunnur
sem varðveitir menningararfleifð
fyrir þau yngstu
Vefurinn Ísmús:

Nokkrir vinningshafar í Sumarlestri 2011.

Bókasafn Kópavogs er vinsæll
staður í sumar eins og alltaf. Þar
getur fólk fengið heilu pokana af
bókum til að lesa í fríinu, skáldsög
ur, ævisögur, ferðabækur, fantasí
ur og svo margt, margt fleira.
Líka tímarit í bunkavís. Svo eru
lánaðar DVD myndir og tónlist á
diskum. Nú eru tónlistardiskar lán
aðir frítt í viku. Sama lánþegakort
gildir í Aðalsafni í Hamraborg og
Lindasafni við Núpalind og hægt er
að skila á hvorum staðnum sem er.
Einnig er samvinna milli safnanna í
Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og
Álftanesi, þannig að lánþegar í Kópa

vogi geta einnig nýtt sér hin söfnin.
Í júní, júlí og ágúst er að venju
boðið uppá námskeiðið Sumarlest
ur fyrir 6 - 12 ára börn. Það er bæði
í Aðalsafni og í Lindasafni. Börnin
skrá sig á safninu og fá litla bók sem
þau skrifa í hvað lesið er og fá svo
stimplað við. Einnig fá þau happa
miða í hvert sinn sem bók er skilað.
Miðarnir fara í pott og 22. ágúst kl.
17:00 verða nokkrir heppnir þátttak
endur dregnir út og hljóta vinninga.
Markmið námskeiðsins er að við
halda þeirri lestrarleikni sem börnin
tileinka sér í skólanum og það er
alveg ókeypis.

Ísmús -  íslenskur músík-  og menningararfur -  er
gagnagrunnur sem geymir og birtir á vefnum gögn
er varða íslenska menningu fyrr og nú: hljóðrit, ljós
myndir, kvikmyndir, handrit og texta. Verkefnið er í
umsjá Tónlistarsafns Íslands í Molanum á menningar
torfunni í Kópavogi og Stofnunar Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum.
Þegar verkefnið hófst snerist það eingöngu um að
birta heimildir um íslenska tónmenningu. Með tíman
um hefur áherslan breyst og nú opnar Ísmús breiðan
aðgang að tónlistar- og sagnamenningu og ýmsum heim
ildum um menningarsögu þjóðarinnar. Með því verða til
áður óþekktir möguleikar til rannsókna og heimildaöfl
unar af ýmsum toga, fyrir almenning, sérfræðinga, nem
endur og kennara. Öllum er heimill aðgangur að Ísmús
og efnið sem þar er birt má brúka til einkanota, miðla til
vina og vandamanna og nota til kynningar, við kennslu
og rannsóknir. Öll fjölföldun efnisins til útgáfu eða sölu
er óheimil nema í samvinnu við eða með leyfi þess sem
varðveitir frumgögnin. Hægt er að nota Ísmús án þess
að vera skráður notandi en þeir sem skrá sig öðlast auð
veldari aðgang að efninu með ýmsum hætti, t.d. hvað
varðar leit, upplýsingagjöf og utanumhald af ýmsu tagi.
Sem dæmi um gögn sem Ísmús geymir má nefna
41.966 hljóðrit, 192 handrit og bækur, um 2.644 ein
staklinga, 438 kirkjur, 514 orgel og 706 myndskeið. Eftir
gagngera endurhönnun og stækkun opnaði Katrín Jak
obsdóttir menntamálaráðherra nýjan Ísmús við hátíð
lega athöfn í Salnum, 8. júní sl. Saga Ísmús verkefnisins
nær aftur til 1995 þegar Bjarki Sveinbjörnsson, tónlistar
fræðingur og forstöðumaður Tónlistarsafns Íslands, hóf
að undirbúa ljósmyndir af músíkhandritum til birtingar
á Vefnum. Kveikjan var hugmynd sem rædd er í formála
bókarinnar Íslensk þjóðlög (1906-1909), eftir sr. Bjarna
Þorsteinssonar, um að réttast væri að birta facsimile
útgáfu músíkhandrita með umritunum í nútíma nótna

Frá árinu 2006 hafa Bjarki Sveinbjörnsson og Jón
Hrólfur Sigurjónsson unnið að því að safna heimild
um um kirkjuorgel og hafa nær allar kirkjur lands
ins verið heimsóttar. Hér eru þeir við orgel sem
nýlega var fært Tónlistarsafni Íslands að gjöf.

skrift. Bjarki segir að fólk geti heyrt í gengnum ættingj
um, skólakerfið geti notað Ísmús, en finna má ferðafrá
sagnir, barnavísur og sálma svo eitthvað sé nefnt.

Orgel í íslenskum kirkjum
Frá árinu 2006 hafa Bjarki Sveinbjörnsson og Jón
Hrólfur Sigurjónsson unnið að því að safna heimildum
um kirkjuorgel. Nær allar kirkjur landsins hafa nú verið
heimsóttar, þær voru ljósmyndaðar innan sem utan og
einn sálmur leikinn á orgelið inn á myndband. Þessar
heimildir eru aðgengilegar á Ísmús. Eftir föngum verður
síðan smátt og smátt bætt við hvers konar ítarupplýs
ingum um kirkjurnar, sérstaklega varðandi sönglíf og
tónlist.

HSSK fær
rústabjörgunargám
Dalvegi 16a - 201 Kópavogi Sími: 564 5520 - www.bilajoa.is

Dalvegi 16a - 201 Kópavogi Sími: 564 5255 - www.rettjoa.is

Þarf bíllinn þinn á þjónustu að halda?
Bílaverkstæði Jóa býður upp á alla almenna þjónustu fyrir flestar gerðir bifreiða.

Rústagjörgunargámurinn er Hjálparsveit skáta afar mikilvægur.

Í nokkurn tíma hafa félagar í
rústabjörgunarflokki Hjálparsveit
ar skáta í Kópavogi leitað að gámi
undir rústabjörgunarbúnað sveit
arinnar. Það var svo síðasta vetur
sem gámur fannst og Eimskip varð
við bóninni með að gefa sveit
inni gáminn á krókheysisgrind.
Sveitarfélagar hafa síðan á undan
förnum vikum og mánuðum í sam
ráði við Verkfræðistofu Erlends
Birgissonar verið á fullu að útbúa
sérhannaðan rústabjörgunargám
fyrir sveitina. Nú í lok maí voru
svo komnar um 300 vinnustund
ir í hönnum og smíði við gáminn
og farið að sjá fyrir endann fyrsta
verkhluta sem var að hanna og
smíða innréttingar í gáminn og
koma núverandi búnaði fyrir.
Rústabjörgunargáminn er með
krókheysisgrind sem gerir það að
verkum að einungis tekur örfáar
mínútur að setja hann upp á vöru
bíl sem getur flutt hann hvert á
land sem er. Áður fyrr þurfti að
umstafla 30 álkistum með búnaði
til að fara í útkall eða á æfingu en
með tilkomu gámsins er það bara
hann sem er hreyfður og kisturnar
verðar ekkert hreyfðar nema þegar

þörf er á búnaðinum sem í þeim er
hverju sinni. Þannig mun allt slit
á búnaði minnka til muna. Einnig
er hægt að hífa gáminn beint um
borð í skip eins og t.d. varðskipið
Þór ef landleiðin er ekki fær eða
seinfærari. Ef flug er besta leið
in til að koma búnaðinum á vett
vang eða í útköllum alþjóðasveit
arinnar er gámurinn fluttur beina
leið út á flugvöll þar sem gámur
inn er tæmdur og álkisturnar eru
settar um borð í flugvél eða þyrlu.
Gámurinn er í sjálfu sér ekki ný
hugmynd, erlendis er t.d. vel þekkt
að búnaður rústabjörgunarsveita
sé hafður í gámum. Þegar farið var
af stað með hönnunina var mikið
horft á erlendar björgunarsveit
ir og slökkvilið sem hafa sérhæft
sig í rústabjörgun í sínu landi. Það
sem gerir þennan gám sérstakan
og fráb rugði nn þeim gámu m er
hann sameinar flutning á búnaðin
um ásamt því að vera stjórnstöð
og afdrep fyrir björgunarmenn sem
er alg jör nauðs yn við ísl enska r
aðstæður enda er hugsað til þess
að hægt sé að nota gáminn jafnt í
aðgerðum vegna jarðskjálfta sem
og snjóflóða í byggð.

- Hjólastillingar
- Smurþjónusta
- Tímareimaskipti
- Kúplingaskipti
- Pústþjónusta
- Bremsuþjónusta
- Demparaþjónusta
- Rafgeymaþjónusta
- Peru- og þurrkublaðaskipti
- Hjólbarðaþjónusta

Opið frá 8-17 mánudaga til fimmtudaga og 8-15 á föstudögum.
Opnum 16. maí, frá
8-17
mánudaga
til fimmtudaga
og 8-15 á föstudögum.
Allar
nánari
upplýsingar
á www.bilajoa.is
Allar nánari upplýsingar á www.bilajoa.is

Bjóðum alla Kópavogsbúa velkomna!
Sjá nánar www.bilajoa.is
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Gist er á hótel Colonial Mar sem er
4 stjörnu hótel staðsett við ströndina!
Val um hálft fæði eða með öllu inniföldu
á ótrúlegu verði í júlí og ágúst!

VIKA Á 4 STJÖRNU HÓTELI

VIKA Á 4 STJÖRNU HÓTELI

ALLT INNIFALIÐ

MEÐ HÁLFU FÆÐI

VERÐ FRÁ:

VERÐ FRÁ:

9.900
kr
9

*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli í
viku á Hotel Colonial Mar með öllu
inniföldu (morgun-, hádegis- og
kvöldmatur, snarl milli mála og drykkir).
Verð frá 127.640 kr á mann m.v. 2 fullorðna
í tvíbýli með öllu inniföldu.
Brottför 17. og 24. júlí.

9.636
kr
8

*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli í
viku á Hotel Colonial Mar með öllu
inniföldu (morgun- og kvöldmatur).
Verð frá 111.218 kr á mann m.v. 2 fullorðna í
tvíbýli með hálfu fæði.
Brottför 17. og 24. júlí.
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Sögufélagið í fræðslu Skrifstofubraut I & II er mjög fjöl
göngu á slóðum gamla breytt nám í MK fyrir alla aldurshópa
Digranesbæjarins

Stjórn Sögufélags Kópavogs.

Á Kópavogsdögum stóð Sögu
félag Kópavogs í samvinnu við
Héra ðs kjalas afni ð og Náttú ru
fræðis tofu fyri r fræðslug öngu
á slóðir gamla Digranesbæjar
ins. Guðlaugur R. Guðmundsson
cand. mag. var leiðsögumaður
en hann hefur undanfarið unnið
að örnefnaskrá bæjarins og er
þaulkunnugur á söguslóðum höf
uðborgarsvæðisins og þá ekki
síst í Kópavogi.
Rölt var um Álfhólinn, Himna
ríki og Víghólasvæðið og gengið
að rústu m gamla Digran esb æj
ari ns. Það er ofm ælt að kalla
minjarnar um bæinn rústir því
sáralítið er eftir af bænum sjálf
um en myndarlegt hellulagt bæj

arh lað og grasi grói nn hleðsla
um kartöflu- og grænmetisgarð
er vel sýnileg og vitna um mynd
arbrag. Bæjarstæðið liggur móti
suðri ofarlega í Digraneshálsinum
austast og víðsýnt er af hlaðinu. Í
dag blasir við þungamiðja höfuð
borgarsvæðisins.Einn afkomenda
síðasta ábúenda á Digranesi hef
ur varðveitt hestastein sem vilji
stendur til að færa bæjarfélaginu
að gjöf.
Næsta fræðslug anga sem
Sögufélagið hyggst standa að er
svo laugardaginn 28. júlí nk. Þá
verður gengið um gömlu Kópa
vogsjörðina og þingstaðinn þar,
í tengslu m við 350 ára afm æli
Kópavogsfundarins.

Orri og Lovísa voru þeir fulltrúar nemenda sem afhentu Ragnari
Schram, framkvæmdastjóra framlag nemenda.

Nemendur Salaskóla
styrktu SOS-barnaþorpin
Nemendur í 9. og 10. bekk
Salas kóla unnu á dögu nu m
þemaverkefni um þróunarsam
vinnu. Í framhaldi af því ákváðu
þeir að hrinda af stað söfnun til
styrktar SOS barnaþorpunum.
Þeir opnuðu kaffihús í skólan
um á afmæli skólans 11. maí sl.og
seldu gestum kaffi og heimabak
aðar kökur, bjuggu til fugla úr
pappír og seldu, auk þess söfn
uðu þeir gosdrykkjaumbúðum.

Þegar afrakstur söfnunarinnar
var talinn reyndist hann vera um
140 þúsund krónur.
Ragnar Schram, framkvæmda
stjóri SOS barnsþorpanna, hitti
nemendurna 29. maí sl. og tók
á móti styrknu m. Hann sagði
frá starfi samtakanna og sýndi
myndir frá þorpunum. Styrkurinn
frá nemendum í Salaskóla rennur
til þriggja þorpa, á Haiti, í Benin
og í Thailandi.

Skemmuvegi 44m Kópavogi · www.bilarogtjon.is
Avis bílaleigubílar á staðnum

Í Menntaskólanum í Kópavogi
er mjög fjölbreytt nám í boði.
Til dæmis má nefna staðbundið
nám á skrifstofubraut I og skrif
stofubraut II sem hefst í lauk
ágústm ána ða r og teku r tvær
annir þar sem höfuðáhersla er
lögð á viðskipta-  og samskipta
greina r. Einnig er hægt að
stunda nám á sama sviði í fjar
námi (þrjár annir) eða taka valin
námskeið.
,,Varðandi staðbundna námið
þá kennum við í tiltölulega litlum
hópum og leggjum áherslu á að
sinna hverjum einstaklingi sér
staklega,” segir Inga Karlsdóttir,
fagstjóri hagnýtra viðskipta fjár
málagreina. ,, Það er mjög mikil
vægt að gera sér grein fyrir því
að fullorðnir námsmenn hafa aðr
ar þarfir og bera með sér ann
ars konar reynslu heldur en unga
fólkið sem á að baki samfellda
skólagöngu. Nemendum utan höf
uðborgarsvæðisins býðst að taka
skrifstofubraut I og II í fjarnámi.
Kennslugreinar eru þær sömu og
í staðbundna náminu, inntöku
skilyrði eru einnig þau sömu en
námse fni nu deilt á þrjár ann
ir. Svo má ekki gleyma því sem
er í boði fyrir þá sem ekki hafa
ísl ensku að móðu rm áli en við

Menntaskólinn í Kópavogi.

bjóðum upp á skrifstofubraut I
eða Office Skills Programme og
nám á sviði verslunar sem við
köllu m Sales and Service Pro
gramme.
Síðast en ekki síðst erum við að
hefja kennslu í námi til undirbún
ings fyrir próf á vegum efnahagsog viðskiptaráðuneytisins til við
urkennds bókara, skv. 43. grein
laga nr. 145/1994 um bókhald.

Kennsla n fer fram í samv innu
við KPMG. Okkur finnst frábært
að geta boðið nemendum okkar
þennan möguleika. Starfsmennt
greiðir skólagjöldin fyrir sitt fólk
svo það er um að gera fyrir það
að drífa sig í nám,” segi r Inga
Karlsdóttir. Netfangið hennar er
inga@mk.is og síminn 594-4000.

Að sleppa heimanámi er að missa af tækifæri
Nútíma námsmenn eiga oft í
erfiðleikum að sinna heimanámi
og öðrum verkefnum. Núna þeg
ar líður að lokaprófum er mik
ilvægt að sinna heimanámi vel
og byrja snemma að læra fyrir
prófin. Námsmenn hafa oft mik
ið að gera og ekki tíma til að
læra. Aðrir nýta ekki tíman sinn
nógu vel enda er freistandi að
fresta smá heimanámi fyrir eitt
hvað skemmtilegra. Í hvert skip
ti sem heimanámi er frestað eða
jafnvel sleppt missir nemand
inn af tækifæri til þess að læra
það námsefni sem prófað er úr.
Í stað þess að fræðast um náms
efnið smám saman yfir skóla
árið frestast allt fram á vikurn
ar og jafnvel dagana fyrir próf.
Það getur leitt til prófkvíða og
svefnleysi dagana fyrir prófin og
í prófunum sjálfum. Stór hluti
unglinga gera þetta en þetta er
almennt nefnt frestunarárátta.

Frestunarárátta er þó ekki beint
geðsjúkdómur a.m.k. ekki hjá
flestum nemendum en þá mætti
kannski kalla þetta vana.
Ýmis ráð eru við þessu og
það helsta er að koma betra
skipulagi á námið. Það er hægt
með því að hafa námsdagbók
eða annað slíkt til þess að skrifa
niður heimanám, markmið og
tímaskipulag. Einnig er gott að
hafa góða aðstöðu til að vinna
heimanám, hafa góða n félaga
sér til halds og trausts og að
einfaldlega koma sér að verki.
Það er eins með þetta og svo
margt annað að þegar að mað
ur er kominn af stað verður allt
mun auðveldara.
Markm iðas etni ng er gott
fyrsta skref. Þá verður þó að
muna að lítil skref eru mikilvæg
en þó ekki of lítil til þess að þau
fara útí leti og að skrefu nu m
verði frestað.

Hugsunarháttur skiptir gríð
arlega miklu máli þegar kemur
að því að bæta námsárangur.
Það er ekki hægt að búast við
neinu breytingum sé viljinn ekki
til staðar. Jákvæð hugsun gagn
vart náminu er grunnurinn að
því að ná markmiðunum.
Þega r þessi leiði nl egi og
óhentugi vani að fresta heima
námi er farinn og nýjar venjur
komnar í staðinn finnst munur
inn svo vel. Sjálfsaginn í byrjun
er allveg þess virði fyrir niður
stöðurnar. Þér líður betur og er
ekki með stöðugt samviskubit
yfir námi. Það er þín vinna að
mennta þig en að lokum verður
árangurinn þinn líka.
Eygló Dögg
10-ÞK, Smáraskóla

Kennið okkur um fólk líka
Það væri gaman að sjá sam
skiptafærni vera gerða að náms
fagi í skólum á landinu. Því gáf
ur og góð námsframmistaða er
ekki mikils virði ef einstakling
urinn sem býr yfir henni getur
ekki nýtt sér hana fyrir vinnu
marka ði nn vegna erfi ðl eika
í samskiptum við fólk. Það er
mikilvægt að fólk átti sig á því
að bóklegar og andlegar gáfur
eru sitthvor hluturinn og einnig
gera fáir sér grein fyrir að það
er hægt að auka hvort tveggja.
Tökum dæmi um hvernig sam
skipti hafa áhrif á framtíð ein
staklinga.
Tveir félagar alast upp í sama
hverfi, fara í sama skóla, stunda
sama námið, útskrifast úr sama
skóla en með mjög ólíkar með
aleinkunnir. Annar þeirra lagði
mikla vinnu í námið og útskrif
aði st með toppe ink unn. Hinn
sinnti náminu eins lítið og hann
komst upp með og útskrifaðist
með einkunn í meðallagi. Hins
vegar eyddi hann góðum tíma

í fél agsl ífi ð og var ákveði nn
og sjálfsöruggur, meðan félagi
hans sinnti félagslífinu lítið og
var frekar óöruggur með sig. Sá
fyrri endaði í ágætri vinnu, með
ágæt laun, en var stöðugt ósátt
ur því hann vissi að gáfur hans
buðu upp á hærri stöðu en var
samt of hógvær til að krefjast
meira. Hann vonaðist sífellt eft
ir stöðuhækkun því hann vissi
að hann væri fær í starfi, en bað
aldrei um hana að fyrra bragði.
Sá seinni hafði háar vænting
ar til starfsf rama síns og var
ákveðinn í að ná langt þrátt fyr
ir að vera ekki með sömu gáf
ur og félagi sinn. Með þrjósku
og ákveðni náði hann langt á
vinnum arka ðnu m og stóð sig
vel sem yfirmaður í stóru fyrir
tæki vegna færni hans í að stýra
fólki og taka stórar ákvarðanir.
Samt sem áður hafði hann tölu
vert minni bóklega þekkingu á
starfinu.
Þetta dæmi er auðvitað upp
spuni en gæti samt sem áður

gerst í raunv erul eika nu m því
það er ekki alltaf bein tenging
milli námsh æfil eika og sam
skiptah æfil eika. Góða r ein
kunnir eru ekki ávísun á góða
framtíð á vinnumarkaðnum, en
samt virðist sú skoðun vera ríkj
andi að það sé bara einblínt á
frammistöðu í námi.
Það þarf að skoða heilda r
myndina, færni í starfi er ekki
bara mæld í þekkingu á starfinu
heldur líka hvernig þekkingin
er notuð. Samt er okkur kennt
í skóla samkvæmt því að góðar
einkunnir sé það eina sem þarf
til að ná árangri. Ég vil að okkur
sé markvisst kennt hvernig á
að verða fær í samskiptum við
fólk því það er svo stór hluti af
lífinu.
Karen
nemandi í
10. bekk Smáraskóla
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Leikskólinn Fífusalir Fjölmenn sumarhátíð hjá Smára
og Salaskóli í samstarfi hvammi/Kjarrinu og Arnarsmára
Í júním ánu ði sl. fór af stað
verkefni verkefni þar sem elsti
árg angu ri nn á leiks kóla nu m
Fífusölum flutti sig alveg frá leik
skólanum og yfir í dægradvöl
Salas kóla. Verke fni ð hófst í
byrjun júní og verða börnin í
dægradvöli nni alv eg fram að
skólasetningu. Markmið verk
efnisins var að auka samstarf
og samskipti milli skólastiga og
auðvelda aðlögun barnanna yfir
í grunnskóla.

Þarna kynna st þau nýju m
aðstæðum og reglum og verða vel
undirbúin þegar þau byrja í fyrsta
bekk.
Þetta verke fni hefu r gengi ð
eins og í sögu og hefur verið fjöl
breytt dagskrá fyrir börnin. Til
dæmis hafa þau kíkt í heimsókn
í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn,
það hefur verið hjóla- og hlaupa
hjóladagur, inni- og útidótadagar,
rugluhárgreiðslu- og furðufata
dagar og margt fleira.

Föstudaginn 15. júní sl. var
haldin sumarhátíð leikskól
anna Smárahvamms/Kjarrs og
leikskólans Arnarsmára.
Að morgni dags var boðið
upp á andlitsmálningu á deild
um barnanna. Hvammkot og
Lyngið héldu sína hátíð í garði
Smárah vamms á meðan Álf
hóll, Víghóll og Laufið fóru í
skrúðgöngu að Vinbæjarlundi
við Digran esk irkju. Kenna r
ar settu upp stöðva r með
allskyns þrautum og börnin
fengu ávexti og eldri börnin
að veiða popp. Götuleikhúsið
tók á móti öllum barnaskaran
um í Smárahvammsgarðinum
og kokkarnir grilluðu pylsur
handa hópnum.

Dúkurinn strekktur milli barnanna sem með samvinnu í hreyfing
um forða því að boltinn detti út af á jörðina

MENNTASKÓLINN
Í KÓPAVOGI

Nám sem nýtist þér!
Skrifstofubraut I

Er tveggja anna hagnýt braut þar sem höfuðáhersla er lögð á
viðskipta- og samskiptagreinar.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 22. ágúst
Brautin er einnig kennd í fjarnámi – sjá mk.is

50 + Hagnýtt nám

50 + Hagnýtt nám fyrir þá sem komnir eru
yfir fimmtugt, vilja styrkja sig í lífi og starfi
eða taka að sér ný verkefni.
Kennslutími: kl. 15:15 til 18:00,
fjóra daga í viku. Kennsla hefst 10. september.

Skrifstofubraut II - rekstrarfulltrúi

Tveggja anna framhaldsnám á skrifstofubraut Menntaskólans í Kópavogi.
Mikil áhersla er lögð á tölvunám, viðskipta- og samskiptagreinar.
Inntökuskilyrði: Krafist er þekkingar í ensku, bókfærslu og tölvunotkun.
Þeir nemendur sem lokið hafa námi af skrifstofubraut Menntaskólans í Kópavogi
ganga fyrir um skólavist.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 22. ágúst

Viðurkenndur bókari - Nýtt

Krökkunum í Fífusölum finnst verkefnið spennandi.

Nám til undirbúnings fyrir próf á vegum efnahags- og viðskiptaráðuneytisins
til viðurkennds bókara, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald. Kennslan
fer fram í samvinnu við KPMG. Starfsmennt greiðir skólagjöld sinna félagsmanna.
Kennsla hefst 27. ágúst.

Office Skills Programme or
Sales and Service Programme
for Foreign Students Nýtt

Office Skills Programme or Sales and Service Programme for students, over the age
of 20, not having Icelandic as their mother tongue. The courses are taught both in
basic Icelandic and English.
Time: Mondays, Tuesdays and Wednesdays from 17:30 to 20:30. See mk.is
Upplýsingar veitir Inga Karlsdóttir fagstjóri hagnýtra viðskipta- og fjármálagreina í
síma 594 4000/8244114 eða í inga.karlsdottir@mk.is
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Minilik, eþíópískur veitingastaður í
Kópavogi:

JÚLÍ 2012

Símamótið 2012 í knattspyrnu kvenna hefst í dag:

Alls
hafa
191
lið
til
k
ynnt
þátt
Þjóðlegir réttir og kaffi
töku og hafa aldei verið fleiri
að eþíópískri hefð

Arabica kaffibaunin er formóðir allra kaffibauna. Saga hennar er rak
in til fjallahéraðs í vestur-Eþíópíu, sem heitir KAFFA, frá því nálægt
1000 fyrir Krist, og þaðan var hún flutt fyrir mynni Rauðahafsins til
Yemen. Arabica fékk nafn sitt á sjöundi öld þegar baunin var flutt
yfir Rauðahafið frá Eþíópíu til svæðis sem nú heitir Yemen og á
Arabíuskagann (þess vegna arabica). Hér dreipa þau Yira Mekonnen
Beyene og Lemlem Kahssay Gebre á þessu yndæla kaffi sem enginn
kaffiunnandi ætti að láta fram hjá sér fara.

E i t t þ a ð á n æ g j u l e g a s t a
sem hægt er að taka þátt í á
eþíópiska Minilik veiti nga
staðnum að Hlíðarsmára 15 er
eþíópiska kaffihefðin. Eftir að
hafa bragðað á þjóðlegum rétt
um eins og Doro Wat sem er
sítrónum a ri nera ðu r kjúkling
ur, stappaður í „berbera“ heita
sósu, bori nn fram með lauk,
hvítlauk og engifer og Minchet
Abish sem er nautakjöt, fínskor
ið, brúnað í smjöri og látið krau
ma í sterkri sósu með kryddi og
ferskum kryddjurtum, geta gest
ir fylgst með frá byrjun til enda
hvernig kaffið er búið til með
viðhöfn.
Í Eþíópíu heitir kaffi ,,Bunna”
(Boo-na). Athöfnin hefst með því
að komið er með þvegnar kaffi
baunir og þær brenndar á þar
til gerðri pönnu í litlu m kola
ofni. Pannan líkist helst gamal
dags poppk orns pönnu, og er
með mjög löngu skafti, til þess
að sá sem heldur á henni brenni
sig ekki á eldinum. Þegar hér er

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188

komið sögu eru flest skilningarvit
gestanna þátttakendur í athöfn
inni; pannan er hrist fram og til
baka svo baunirnar brenni ekki
við (hljóðið er eins og þegar smá
peningar eru hristir í blikkdós),
kaffibaunirnar byrja að springa
(hljómar eins og poppkorn), og
það eftirminnanlegasta er þegar
brenndar baunirnar eru bornar
um herbergið þannig að ilmur
inn af nýbrenndu kaffi umlykur
allt. Hið brennda kaffi er síðan
sett í lítið tæki sem kallast ,,Muke
cha” (moo-ke-ch-a) til mölunar.
En Minilik veitingastaðurinn hef
ur nú komið sér upp nútíma tæki
til að mala kaffið. Þetta er gert
til að spara tíma, án þess að það
skemmi að ráði hinn hefðbundna
svip undirbúningsins. Hið malaða
nýbrennda kaffiduft er síðan sett
í hefðbundinn leirpott sem heitir
“jebena” (J-be-na) ásamt vatni, og
soðið yfir opnum eldi í kolaofnin
um. Aftur fyllist herbergið ilmi af
sjóðandi kaffi.
Þegar suðan kemur upp er kaff
ið borið fram í litlum bollum sem
heita ,,cini” (si-ni), en þetta eru
mjög litlir heimagerðir bollar.
Minilik – eþíópskt veitingahús
sem tekur 58 manns í sæti bíður
nú bar, veitingar og „take away“
auk þess að sjá um veislur en
veitingastaðurinn er einnig austur
á Flúðum.

Símam óti ð, sem er knatt
spyrnumót fyrir stúlkur á aldr
inum 5 til 12 ára, hefst í dag, 12.
júlí, með skrúðgöngu frá Digra
neskirkju en setning verður svo
á Kópavogsvelli kl. 20.00.
Í móti nu taka þátt um 1.700
stúlkur og er þetta stærsta ein
staka mót landsi ns fyri r yngri
kynslóðina. Reikna má með um
2.100 manns á mótss væði nu í
Smáranum mótsdagana að með
töldum þjálfurum og fararstjór
um. Þá eru ótaldir áhorfendur.
Keppt verður á 20 völlum en 6
úrslitaleikir fara fram á Kópavogs
velli og hefjast á sunnudag kl.
11.30 en ,,landsleikur “ á laugar
dag kl. 18.30, einnig á Kópavogs
velli.
Þrjú ný lið taka nú þátt í mót
inu, frá Dalvík, Fjarðabyggð og
Egilsstöðum og auk þess kemur
lið frá Boscomb Albion á Bret
landi. Um 600 stúlkur og farar
stjórar verða í gistingu í Kársnes
skóla og Smáraskóla og auk þess
munu margir gista á tjaldsvæðinu

Þátttakendur koma víða að af landinu. Hér er verið að fylgjast með
,,landsleiknum” á Kópavogsvelli 2011, en leikurinn er árlegur við
burður. Þar keppa landslið og pressa en liðin eru valin af þálfurum.

neðan við gamla Kópavogsbæinn.
verða í gistingu. Kvöldvaka verð
ur á laugardagskvöldið í Smáran

um, en þar koma fram Blár Ópal,
Friðrik Dór og Regína Ósk.

Hjóla- og ævintýranámskeið
hjá félagsmiðstöðinni EKKÓ

Hjólahópurinn í góðum gír.

Troðf ullt var í fyrstu viku
hjóla-  og ævi nt ýran áms keiði
félagsmiðstöðvarinnar EKKÓ í
Kársnesskóla, og ríkti þar mikil
gleði og eftirvænting.
Frá EKKÓ var var hjólað á hina
ýmsu staði en fyrstu vikuna var
m.a. hjólað í Fossv ogsd ali nn,
Elliðarárdalinn og Nauthólsvíkina.

Þá var farið í sund, grillað, spilað
ur risapógó og farið í leiki á Rúts
túni og fjársjóðsleit í kirkjuholtinu
svo eitthvað sé nefnt. Skráningar
á námskeiðin fara fram á vefn
um suma r.kopav ogu r.is, undi r
hjóla og ævintýranámskeið. Hér
er boðið upp á mjög þroskandi
námskeið.

www.borgarblod.is
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HK-ingar Shellmótsmeistarar Blikar á Gautaborgar
leikunum í frjálsum
í Vestmannaeyjum
HK1 tryggði sér Shellm óts
meistaratitilinn í Vestmannaeyj
um með því að leggja Fjölni að
velli í úrslitaleik 2-0.
Leikurinn var nokkuð jafn í fyrri
hálfl eik en Andri Már Harða r
son skoraði fyrra mark HK undir
lok hálfleiksins. Í síðari hálfleik
var HK svo sterkari aðilinn og
uppskar annað mark í lok leiks
og var Kristján Pétur Barðason
réttur maður á réttum stað eftir
góðan undirbúining Andra Lucas
Guðjohnsen. Úrslitaleikurinn var
á Hásteinsvelli og var umgjörð
in stórgóð, en um 1.000 knatt
spyrnum enn fylgdu st með og
aðstandendur þeirra. Þessi knatt
spyrnuárgangur hjá HK er mjög
sterkur, hæfileikaríkir leikmenn,
góð stjórn og færir þjálfarar. Alls
voru spilaðir 10 leikir og vann
HK1 alla sína leiki. Andri Lucas
Guðjohnsen var valinn í Shell
mótsliðið og HK átti tvo fulltrúa í
leik Landsliðsins við Pressuliðið,
þá Kára Tómas Hauksson í vörn
Pressuliðsins og Benedikt Þor
steinsson er varði mark Lands
liðsins. Félagarnir skildu sáttir efti
2-2 jafntefli.

Einn keppendanna var Ari Sigþór Eiríksson sem keppti í 7 greinum;
spjótkasti, kúluvarpi, kringlukasti, 100 metra hlaupi, 300 metra
hlaupi, hástökki og langstökki. Sannarlega efnilegur frjálsíþrótta
maður sem Blikar mega vera stoltir af.
Leikmenn HK1 voru þeir Kári Tómas Hauksson, Kristján Pétur Barða
son, Gabríel Máni Sigurðsson, Símon Michael Guðjónsson, Andri
Lucas Guðjohnsen, Valgeir Valgeirsson, Andri Már Harðarson, Bene
dikt Þorsteinsson og Breki Muntaga Jallow. Þjálfari þeirra er Ómar
Ingi Guðmundsson og aðstoðaþjálfarar Aron Rafn og Ágúst Ottó
Pálmason.

Guðjón Henning og Ragna Björk
klúbbmeistarar GKG
Meistaramót golfklúbbanna á
Íslandi fór fram í síðustu viku
og lauk sl. laugardag. Hjá Golf
klúbbi Kópavogs og Garðabæjar,
GKG, var spennandi keppni í öll
um flokkum og ekki ljóst fyrir en
undir það síðasta hverjir hömp
uðu sigurlaununum.
Í meistaraflokki voru sigurveg
arar þau Guðjón Henning Hilm
arsson og Ragna Björk Ólafsdótt
ir, og voru vel að sigrinum komin.
Golfarar voru afar heppnir með
veður alla mótsdagana, þó aðeins
yrði vart vætu að morgni laugar
dagsins.

Nokkri r Blika r tóku þátt í
Gautaborgarleikunum um síð
ustu helgi, en það er viðamikið
frjálsíþróttamót fyrir iðkendur
frá 12 ára aldri og upp í fullorð
insflokk.
Móti ð fór fram á Ull evi-leik
vangi nu m, sem er m.a. vett
vangur margra landsleikja Svía í
knattspyrnu og þar hefur líka EM
í frjálsum verið haldið. Í ár eru
skráningar í mótið liðlega 7.000.
Langflestir keppenda eru sænsk

ir, Norðmenn og Danir nokkuð
margir líka. Flest árin eru nokkrir
tugir Íslendinga meðal þátttak
enda og svo koma færri keppend
ur frá ýmsum löndum. Blikar hafa
oft tekið þátt í Gautaborgarleik
unum, en það eru nokkur ár síð
an skipulagður hópur hefur farið
utan á vegum Breiðabliks. Unn
ið er að því að framhald verði á
skipulögðum ferðum fyrir frjálsí
þróttafólkið, t.d. annað hvert ár.

Metþáttaka á fyrsta strandblak
móti sumarins í Fagralundi

Klúbbmeistarar GKG 2012,
Guðjón Henning Hilmarsson
og Ragna Björk Ólafsdóttir.

Blikar með frjálsíþ róttanámskeið
Frjálsíþróttadeild Breiðabliks
hefur í sumar staðið fyrir frjáls
íþróttanámskeiði fyrir krakka á
aldrinum 6 – 10 ára.
Námskeiðið er mjög fjölbreytt,

auk hefðbundinna frjálsíþrótta
greina er fari ð í ýmsa leiki og
fleira sem henta r börnu m á
þessum aldri. Til margra ára hef
ur verið unnið mjög markvisst

ungl ingas tarf hjá frjálsí þ rótta
deildi nni sem hefu r veri ð að
skila sér í afreksfólki.

Hópurinn samankominn í Smáranum í Kópavogi ásamt þjálfurum. Þar virtist vera í gangi eins konar
hópefli sem börnin tóku þátt í af lífi og sál.

Sigurvegarnir í kvennaflokki, Fríða Jónsdóttir og Birta Björnsdóttir.

Metþáttaka var í fyrsta móti
sumars í strandblaki en mótið
fór fram fyrir skömmu í Fagra
lundi í Kópavogi á vegum HK.
Iðkendunum strandblaks fjölg
ar ört sem og völlum víðs veg
ar um landið. Tveir vellir duga
ekki lengur til að halda slík mót
og því úr vöndu að ráða fyrir HK,
en að halda mót sem þetta hefur
mikla þýðingu fyrir félagið sem

hefur frá 2004 verið í fararbroddi
í greininni.
Í kvennaf lokki sigru ðu Birta
Björnsdóttir og Fríða Sigurðar
dóttir HK en Birna Baldursdóttir
og Hulda Elma Eysteinsdóttir KA
urðu í 2. sæti. Í karlaflokki sigr
uðu Emil Gunnarsson og Eiríkur R
Eiríksson HK en Orri Þór Jónsson
og Róbert Karl Hlöðversson HK/
Stjörnunni urðu í 2. sæti.
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Síminn er aðastyrktaraðili
Símamótsins 2012
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Við óskum öllum fótboltastelpunum sem taka þátt í Símamótinu 2012
góðs gengis og hvetjum Kópavogsbúa til að fjölmenna á völlinn og skemmta sér.
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