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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Fé lag ar í hesta manna fé lag inu Gusti í Kópa vogi voru fjöl menn ir á Lands móti hesta manna í Víði dal, enda 
stutt að fara. Á setn ing ar at höfn móts ins var hópreið inn á gæð inga völl inn fyr ir fram an fjölda gesta sem 
létu fara vel um sig í brekkunni í veð ur blíðu. Með al þeirra sem riðu inn á svæð ið und ir fána Gusts sem 
Svan ur Hall dórs son hélt á voru þær Her borg Vera Leifs dótt ir og Særós Birg is dótt ir á sín um gæð ing um.

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

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

- Skipulagstillögur 
nemenda Lbhí um Dalveg

- bls. 8

- Viðtal við
Guðríði Arnardóttur

oddvita Samfylkingarinnar
- bls. 4

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig

LAUGAVEGI •  KRINGLUNNI  •  SMÁRATORGI  •  LÁGMÚLA  •  AKUREYRI  •  SELFOSSI •  REYKJANESBÆ

náttúrulega

Gust ar ar á Lands móti hesta manna!

Sími: 778:7500

Dalvegur 16d, 201 Kópavogur

www.abbafast.is

Nýr valkostur



Kópavogurkaupir
hlutíÞríhnúkumehf.

Bæjarráð hefur falið Ármanni
Kr.Ólafssynibæjarstjóraaðganga
frá kaupum á hlutafé í Þríhnúk
umehf. fyrir tíumilljónir króna.
Þar með eignast bærinn 13,9% í
félaginu.Meðþessuvillbæjarráð
stuðla að atvinnuuppbyggingu
og styrkja ferðamennsku innan
bæjarmarkanna. Gert er ráð fyr
ir fjárframlaginu í fjárhagsáætlun
þessaárs.MarkmiðÞríhnúkaað
gera gíghvelfingu Þríhnúkagígs
á Bláfjallafólkvangi aðgengileg
analmenningiog rekaþar ferða
mannamóttöku í framtíðinni.
Kópavogurhefuráðurstyrktverk
efniðmeðmargvíslegumhættien
aukKópavogsbæjartakaþáttíþví
Reykjavíkurborg, Icelandair,Árni
B. Stefánsson, Einar Stefánsson
ogBjörnÓlafsson. Þeirþrírsíð
astnefnduhafahaft forgönguum
rannsókniráhellinum. Hellirinn
ertæmtkvikuhólfeldstöðvarsem
gaus fyrirumþrjú til fjögurþús
undárum.

Kópavogsbær
hækkaðilauntilað
tryggjajafnræði

Kópavogsbær hækkaði laun
allrastarfsmannasemtókuásig
launalækkun 2009, líka þeirra
semekkiheyraundirkjararáðog
þannigvildibærinn tryggja jafn
ræði.KallaðereftirþvíaðReykja
víkurborggerislíkthiðsama.Bæj
arráðKópavogssamþykkti í febr
úaraðdraga launahækkanirallra
þeirrasemurðu fyrir launaskerð
inguárið2009tilbaka.Ákvörðun
invar tekin í kjölfar ákvörðunar
kjararáðs,enhlutiyfirstjórnenda
fylgir ákvörðunum þess í laun
um.Kópavogsbærákvaðað láta
leiðréttingarnarekkieinungisná
tilþeirrayfirstjórnendasemeiga
samkvæmt ráðningarsamningum
að fylgja kjararáðsákvörðunum
um starfsmenn ríkisins, heldur
einnig til þeirra millistjórnenda
hjábænumsemlíkahöfðutekiðá
siglaunalækkanirárið2009.

PálmiÞórMássonráð
innbæjarlögmaður

PálmiÞórMásson,lögmaðurog
bæjarstjóri Álftaness, hefur ver
ið ráðinnbæjarlögmaður íKópa
vogi í námsleyfi Þórðar Clausen
Þórðarsonar. Hann er ráðinn til
eins árs. Pálmi Þór útskrifaðist
frá lagadeildHáskóla Íslandsárið
2006.PálmiÞórvaraðstoðarmað
urdómarahjáhéraðsdómumSuð
urlandsogReykjanessáárunum
2006til2008enfráárinu2008hef
urhannstarfaðfyrirsveitarfélagið
Álftanes.

Hjólreiðaáætlun
samþykkt

Bæjarstjórn Kópavogs hef
ur samþykkt hjólreiðaáætlunen
markmiðhennareraðaukaveg
hjólreiða sem samgöngumáta í
sveitarfélaginuþannigaðhjólreið
ar verði aðgengilegur, skilvirkur
og öruggur ferðamáti. Að þessu
hyggstbærinnvinnameðþvíað
skapaöruggariaðstæður,hvetja,
umbunaog fræða.Hjólreiðaáætl
unin er í samræmi við umhverf
isstefnuKópavogsbæjar.Húner
einnig ísamræmiviðniðurstöður
könnunarum ferðavenjur fólksá
höfuðborgarsvæðinu frásumrinu
2010.Íkönnuninnikomaframvið

horfsbreytingar hjá íbúum sem
núvilja frekarað lögðséáhersla
á bættar almenningssamgöngur
ogminniumferðeinkabíla í stað
stærri framkvæmdaeinsogmis
lægragatnamóta.

Sumarlesturbarnaá
BókasafniKópavogs

Sumarlestur fyrir612árabörn
hefurstaðiðyfiráBóksafniKópa
vogsogstendur til22.Ágústnk.
Börnin skrá sigþegarþaukoma
á safnið og fá þá bækling sem
þau skrá í hvað þau lesa. Börn
inskilasvobókunumeftir lestur
ogfáhappamiðafyrirhverjabók.
Þaufyllaútmiðannogsetjahann
í tilþessgerða tunnusemervið
afgreiðslu íbarnadeild.22.ágúst
verður dregið úr miðunum og
nokkrirheppnirfávinning.Lestur
er undirstaða alls náms. Sumar
lesturhveturbörnin til aðhalda
áframaðæfaþálestrarleiknisem
þau tileinka sér í skólanum að
vetrinum. Þannig koma  þauvel
undirbúin til leiksþegar skólinn
byrjarafturíhaust.

Kópavogsbærkaupir
Skólavogina

Skólanefndhefurmælsttilþess
við bæjarráð að Kópavogsbær
kaupiaðgangaðnýjuupplýsinga
oggreiningarkerfi fyrir sveitarfé
lög, Skólavoginni.Nefndinmælir
með leið1samkvæmt framlögðu
minnisblaði og leggur til að um
þriggjaára tilraunaverkefniverði
að ræða sem verði endurskoð
að að þeim tíma liðnum. Bæjar
ráðsamþykkti tillögunaogvísaði
til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir
árið2013.

Sorptunnurvið
göngustíga

Á fundi bæjarstjórnar Kópa
vogs12.Júnívarlögðframtillaga
umhverfisog samgöngunefndar
umaðendurnýjuðverði sorpílát
viðgöngustígaáopnumsvæðum.
Bæjarstjórn vísaði afgreiðslu til
gerðarfjárhagsáætlunar2013með
tíu samhljóða atkvæðum. Einn
fulltrúi í bæjarstjórn tekur ekki
afstöðuogekkiergerðgreinfyrir
hjásetu hans í fundargerð, sem
ogviðsamþykktsamningsvegna
reiðskemmu.Hjásetaer afstaða,
enþessþarfþáaðgeta í fundar
gerð.

Stofnframkvæmdirvið
reiðskemmu
áKjóavöllum

Samkomulaghefurveriðundir
ritaðmilliKópavogsbæjar,Garða
bæjar,HestamannafélagsinsGusts
ogHestamannafélagsinsAndvara
umuppbygginguogframkvæmdir
áKjóavöllum.BæjarstjórnKópa
vogshefursamþykkt framlagðan
samning um stofnframkvæmdir
áKjóavöllummeð tíusamhljóða
atkvæðum.

Gjaldfrjálsaðgangur
eldriborgaraísund

Á fundi bæjarstjórnar 26. júní
sl. lagðiGunnar I.Birgisson fram
tillöguþessefnisaðbæjarstjórn
Kópavogssamþykkiaðeldriborg
arar70áraogeldri fáigjaldfrjáls
anaðgangaðsundstöðumKópa

vogsbæjarfráogmeð1.júlí2012.
Í greinagerð með tillögunni seg
ir að það sé mjög mikilvægt að
Kópavogsbærhvetji til aukinnar
heilsuræktar eldri borgara. Slíkt
bæti líðan fólksogspararsamfé
laginumikla fjármunimeðbættri
heilsueldriborgara.EftiraðKópa
vogsbær hóf að taka gjald fyrir
sundferðir eldri borgara í sund
laugumbæjarinshafamargirfarið
í sundlaugar nágrannasveitarfé
lagannaþarsemslíkþjónustaer
gjaldfrjáls.Kostnaðurbæjarsjóðs
vegna þessarar tillögu er óveru
leguroggætinumiðum5milljón
umkrónaáársgrundvelli.Tillög
unnivarvísaðtilgerðarfjárhagsá
ætlunar2013.

Berjalandihlíftí
Lækjarbotnum

Á fundi framkvæmdaráðsbæj
arinsnýveriðvartekiðfyrirerindi
frá sviðsstjóra umhverfissviðs.
ÓmarStefánssonóskaðiaðbókað
yrðiað leitastverðiviðaðgróð
ursetjaekki tré ígróiðberjaland
íLækjarbotnum.Einnigvar tekið
fyrirogrættumendurnýjunlóðar
leigusamningaíLækjarbotnalandi.

Reiðskólií
Asparhvarfi

Á fundi skipulagsnefndar 27.
júní sl. var lagt fram erindi um
reiðskólaaðAsparhvarfi18.Ósk
að er heimildar skipulagsnefnd
ar til að reka reiðskólaá lóðinni
sumarmánuðinajúní,júlíogágúst.
Erindiðvarlagtframáfundiskipu
lagsnefndar 19. júní 2012 ásamt
ljósmyndum sem sýna aðstöðu
á lóð enn fremur samþykki lóð
arhafaaðAsparhvarfi 20,12,14,
16,13og15.Skipulagsnefndsam
þykkti19. júní2012,meðtilvísan
í43.gr.skipulagslaganr.123/2012
aðkynna tillöguna fyrir lóðarhöf
um Asparhvarfs 2, 4, 6, 10, 12,
14,16,20og22.Lögðvoru fram
kynningargögn með áritun ofan
greindra lóðarhafa,þarsemekki
erugerðarathugasemdirviðstarf
semi fyrirhugaðs reiðskóla sbr.
erindi.Ekkihafaboristsamþykki
allra.Afgreiðsluvarfrestað.

Íbúðirí
atvinnuhúsnæði

Á fundi skipulagsnefndar ívor
varlagtframyfirlitSlökkviliðshöf
uðborgarsvæðisinsumumóleyf
isíbúðir íKópavogi.BjarniKjart
anssonsviðsstjórihjáSlökkviliði
höfuðborgarsvæðisins mætti á
fundinn. Skipulagsnefnd óskaði
eftirþvíaðskipulagsstjóri,bygg
ingarfulltrúiogfulltrúifráSlökkvi
liðihöfuðborgarsvæðisinshlutist
tilumað framlagtyfirlit SHS frá
árinu2008verðiendurmetið fyrir
næstafundnefndarinnar.Nefndin
felurskipulagsstjóraog lögmanni
aðvinnaáframaðmálinuogkoma
meðtillöguaðlausnmála.
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson • Sími 564 5933, 898 5933

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.
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O fterspurthvarmiðbærKópavogssé,ogekkiaðástæðu
lausu.StjórnsýslaneríHamraborginniogþarerumenning
arstofnanirKópavogsflestarogþaðættiaðgefaatvinnulíf

inuogþjónustunniásvæðinubyrundirbáðavængi,ensvoerekki.
Atvinnulífiðermjög fábrotið íHamraborginni, aðallegaþjónustu
fyrirtækieinsogbankar, fasteignasölur,arkitektastofur,bókhalds
fyrirtækiogflóraverslanaereinnigfábrotin,s.s.matvöruverslanir,
blómaverslun,bókaverslunogundirfataverslunfyrirkonurenengar
fataverslanireðaskóbúðirfyrirkarlmenn,ogfleiravantar.Kaffihús
ogskyndibitastaðireruástaðnumenengin ,,fínni”matsölustaðir
þarsemhægteraðsetjastniðuríróleguumhverfiognjótastund
arinnar.Þaðerþvíafarþarftaðveltsévöngumyfiröðrummögu
leikum,ogþaðhafanemendurískipulagsfræðiviðLandbúnaðarhá
skólannáHvanneyrisvosannarlegagert,enþeirbendaáDalveginn
ognæstaumhverfi sem framtíðarmiðbæ Kópavogs.Ýmsumkann
aðþykjahugmyndinfráleit,eníljósiþesshvaðHamraborgarsvæð
iðbýður lítiðuppáumframmenningarstofnanirnarerhugmynd
inallragóða gjalda verð.Hálsatorgiðerdæmi ummisheppnaða
framkvæmd,þangaðkemurekki sála, jafnvelekkiágóðviðrisdög
umendaþarekkertviðaðvera,ekkieinusinnihægtaðkaupaþar
kaffibolla.Þaðvantaralltsemprýðaáogmámiðbæsveitarfélagsá
stærðviðKópavog.Hérhefurveriðígangialgjörtmetnaðarleysien
margirbindavonirviðaðMiðbæjarsamtökíKópavogireisiHamra
borginaúröskustónni,eneitthvaðbólarlítiðáþví,ekkieinusinni
veriðboðaðtilHamraborgarhátíðaríáreinsogtvöundanfarinár.
Miðbærináaðveramiðstöðmannlífs,menningarogverslunar,rétt
einsogíöðrumsveitarfélögumsemstátaafalvörumiðbæ,einsog
t.d.Ísafjörður,Stykkishólmur,AkureyriogHafnarfjörður.

Helstisumarleyfistíminnergenginnígarð,fólkáferðinniumallt
landenaðrirdvelja í sumarbústað,eigiþeirþesskost, enda fátt
meiraafslappandiendvölísumarbústaðmeðsínumnánustu.Sumir
sækjasumarhátíðireinsogfranskadagaáFáskrúðsfirði,þjóðhátíðí
EyjummeðtilheyrandidrykkjuskapeðaFiskidaginnmiklaáDalvík.
Svomáauðvitaðdveljaheimaþvíoftmásegjameðvissu: ,,Heima
erbest.”Enferðalöngumóskaéggóðrarferðaroggóðrarogáfalla
lausrarheimkomu.

	 	 	 	 	 Geir	A.	Guð	steins	son

Verðurframtíðarmiðbær
KópavogsviðDalveg?

JÚLÍ 2012

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu
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www.kopavogur.is

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.

Kópavogur 
tryggir gagnsæja 

stjórnsýslu



Í byrj un þessa árs slitn aði 
upp úr meiri hluta sam starfi 
fjög urra flokka í bæj ar stjórn 
Kópa vogs, þ.e. Sam fylk ing

ar, Vinstri grænna, Lista Kópa
vogs búa og Næst besta flokks ins. 
Meg in á stæða þess var sögð vera 
sú hvern ig stað ið var að upp
sögn bæj ar stjóra, Guð rún ar Páls
dótt ur, en full trú ar Lista Kópa
vogs búa og Næst besta flokks ins 
sögðu að ekk ert sam ráð hefði 
ver ið haft um það mál áður en 
Guð ríð ur Arn ar dótt ir, odd viti 
Sam fylk ing ar inn ar og þá ver andi 
for mað ur bæj ar ráðs, til kynnti 
bæj ar stjóra hvað til stæði.

GuðríðurArnardóttirvarspurð
hvortekkihefðiveriðhaftsamráð
um þessa mikilvægu ákvörðun,
hvorthúnhefðieinhliðaákveðið
aðgangaáfundbæjarstjóraogtil
kynnauppsögnina.

,,Auðvitaðvarhaft samráðum
þetta innan meirihlutans,” segir
Guðríður Arnardóttir, ,,og eins
ogmargofthefurkomið framvar
mér faliðað tilkynnabæjarstjóra
um þessa ákvörðun þáverandi
meirihluta.Íkjölfariðfylgdimikil
fjölmiðlaumfjöllunogokkarpóli
tískuandstæðingarnotuðu tæki
færiðográkufleygaíokkarraðir
ogfórsemfór.”

- Var á ein hverj um tíma á þess-
um dög um í árs byrj un hægt að 
leysa mál ið far sæl lega fyr ir þá ver-
andi meiri hluta sam starf, þannig 
að ekki kæmi til slita á því, og þá 
hvern ig?

,,Ég held að það hefði verið
hægtað leysamáliðefviljihefði
verið fyrirþvímeðalallraþeirra
semþámynduðu meirihluta. En
það var ljóst að fulltrúar Lista
Kópavogsbúasettukúrsinnstrax
ásamstarfviðSjálfstæðisflokkinn
ogvildu lítiðsemekkertviðokk
ur tala. Oddviti Lista Kópavogs
búaansaðienguokkaróskumum
meirihlutaviðræður og eftir á er
mér ljóstaðstraxá fystudögun
umeftiraðuppúrslitnaðiætlaði
húnsérhægrasamstarf íbæjar
stjórn.”

- Eitt af mark mið um Sam fylk ing-
ar inn ar fyr ir síð ustu bæj ar stjórn-
ar kosn ing ar var að koma þá ver-
andi meiri hluta Sjálf stæð is flokks 
og Fram sókn ar flokks frá. Er ekki 
sárt í ljósi þess að að eins tókst að 
halda þess um flokk um frá meiri-
hluta sam starfi í bæj ar stjórn Kópa-
vogs í tæp tvö ár og að Listi Kópa-
vogs búa skuli hafa gert það mögu-
legt með sam starfi við þá flokka?

,,Jú það er erfitt að sjá á eftir
öllum þeim málum sem við vor
um komin með í góðan farveg.
Stjórnsýsluumbæturog hagræð
ing innan yfirstjórnar bæjarins
er nú að engu orðin nú þegar

gamlimeirihlutinnerafturkomin
til valda í boði þeirra sem hæst
hrópuðufyrirsíðustukosningarí
nafnisiðbótar.Þeirra fyrstaverk
varaðfjölganefndumaðnýjuog
sundra þeim einingum sem við
vorumbúinaðsameinaíhagræð
ingarskyni.Þaðvekurlíkaathygli
að nú hefur vægi Framkvæmd
arráðs verið aukið, nefnd sem
Sjálfstæðisflokkurinn gagnrýndi
harðlegaþegarhúnvarstofnuð.
Súnefndhefurmeðútboð,verk
töku og innkaup að gera þar og
æ fleiri verkefni eru nú færð frá
bæjarráðiinníFramkvæmdarráð.
Ekkert bólar á stjórnsýsluúttekt
ogvirðistáhugilítilláaðefnaþað
loforð.”

- Kom á ein hverj um stig um 
þessa daga í árs byrj un til greina 
að mynda meiri hluta með Sjálf-
stæð is flokki?

,,Viðkönnuðummögulega fleti
ásamstarfiviðSjálfstæðisflokkinn
þegar útlit var fyrir aðþað væri
það eina eftir í erfiðri stöðu. Ég
heldaðslíkt samstarfhafi aldrei
veriðraunverulegurmöguleikiþar
semmikiðbarímilliþegarstefnu
málokkarvoruborinsaman.”

- Hver var ástæða þess að 
Sam fylk ing in og Vinstri græn-
ir ákváðu að ganga fram sem ein 
heild í mynd un á hugs an legu nýju 
meiri hluta sam starfi í bæj ar stjórn 
Kópa vogs? Voru það mis tök eft-
ir á að hyggja?

,,Orð skulu standa. Í upphafi
þessa kjörtímabils hétu fjögur
framboð því að vinna saman út
þetta kjörtímabil. Þótt fulltrú
ar NæstBesta flokksins og Lista
Kópavogsbúa hafi hrokkið úr
skaftinu hefur enginn trúnaðar
brestur orðið milli Samfylkingar
og Vinstri Grænna í Kópavogi
og fannst okkur Ólafi Þór Gunn
arssyni, oddvita VG, eðlilegt að
klára kjörtímabilið í góðu sam
starfi,hvortheldursemerímeiri
hlutaeðaminnihluta.Þaðvarrétt
ákvörðun og hafa þessir tveir
flokkarstaðiðþéttsaman ígegn
umþettaalltsaman.”

Tók óheil indi fyrr um 
sam starfs flokka afar 
nærri sér

- Bæði bæj ar full trú ar Sam fylk-
ing ar inn ar og Vinstra grænna hafa 
sagt að það hafi ver ið kom ið fram 
af óheil ind um af hálfu ykk ar fyrr-
um sam starfs flokka í meiri hluta 
bæj ar stjórn ar Kópa vogs. Var erfitt 
að horfast í augu við það í byrj un 
þessa árs?

,,Þettahefurveriðerfiður tími
fyrirmörgokkarogekkihægtað
neitaþvíaðmenngengusárirfrá
borði. Við í Samfylkingunni höf
um upplifað svik og óheilindi af
hálfu okkar fyrrum samstarfsfé
laga og slíkt tekur tíma að jafna
sigá.Auðvitaðþýðirnú lítið að
kveinkasérundansvona löguðu,
þegarmaðurer ípólitík skiptast

áskinogskúrir, enviðerumöll
mannleg og ég viðurkenni alveg
aðég tókþettamjögnærrimér.
Ekki bara meirihlutamissinn,
heldur líka alla umræðuna um
mig,okkurog fyrrverandibæjar
stjóra.

En ég er öll að koma til og
jafna mig á þessu, nú þegar ég
er ekki lengur pólitískur oddviti
í Kópavogi hef ég hef einbeitt
mérímeiramæliaðöðrumverk
um sem tengjast pólitíkinni. Ég
hef tekiðvirkanþátt í starfiEvr
ópuráðsinsog fleirusemtengist
Evrópusamstarfiogeinbeittmér
meira að stöðu minni semvara
formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga.”

Kjörn ir full trú ar skipta 
sér um of af dag leg um 
rekstri bæj ar ins

- Hvaða mál eru for gangs mál fyr-
ir bæj ar stjórn Kópa vogs að leysa 
nú á yf ir stand andi kjör tíma bili?

Égverðaðsegjaþaðaðáþeim
20mánuðumsemégvar ímeiri
hluta í Kópavogi varð mér ljós
ara en fyrr hversu mjög vinnu
brögðogvinnulagviðstjórnsýslu
í Kópavogi þarf að bæta. Mér
tókst þó að fá samþykktar sam
skiptareglurkjörinna fulltrúaog
starfsmannabæjarins,semskýra
betur hlutverk kjörinna fulltrúa
annarsvegar og mörkin þarna á
milli.Þaðerómenninghérnahjá
okkur íKópavogi sem felst íþví

aðkjörnirfulltrúarerualltofmik
iðaðskiptasérafdaglegumrek
stribæjarinsogeinstakaeininga
innanhans.

Það skiptir okkur líka gríð
arlegu máli að standa vörð um
velferð bæjarbúa í sinni víðustu
mynd. Á tímum niðurskurðar
og sparnaðar skiptir miklu máli
hverjir stjórna og hvernig slíkt
erútfært. Éghefðiviljaðstanda
lengur í brúnni einmitt þess
vegnaþvíengumtreystiégbetur
en félagshyggjuframboðunumað
standavörðumþessaþætti.”

- Munu full trú ar Sam fylk ing ar-
inn ar taka þátt í gerð fjár hags á ætl-
un ar fyr ir árið 2013 í sam starfi við 
nú ver andi meiri hluta flokka eða 
verða lagð ar fram sér stak ar til lög-
ur frá nú ver andi minni hluta flokk-
um, t.d. í sam starfi við VG? Ef svo 
er, á hvað yrði lögð að al á hersla í 
slíkri til lögu gerð?

,,Auðvitað erum við fulltrúar
Samfylkingarinnartilbúnirtilþess
samstarfs. Ení ljósiþesshversu
meirihlutinn er klofinn með tvo
leiðtogasjálfstæðismannaverður
það líklegaerfitt.En sjálfsagter
aðlátaáþaðreyna.”

- Al þing is kosn ing ar fara fram 
vor ið 2013. Hygg ur þú á fram boð 
fyr ir Sam fylk ing una í Suð vest ur-
kjör dæmi? Ef svo er, muntu þá 
hætta í bæj ar stjórn Kópa vogs?

,,Égerhverginærrihættípóli
tíkogmótlætiundanfarinnamán
aða hefur bara hert mig ef eitt
hvaðer.Mérfinnstégeigaerindi
og hafa heilmikið fram að færa
oghvortþaðverðuráframhér í
Kópavogieðaáöðrumvettvangi
verðurtíminnað leiða í ljós,það
er allt undir félögum mínum í
Samfylkingunni komið, ég vinn í
þeirraumboðioghvarþau finna
mérstaðíframtíðinnierþeirraað
meta,”segirGuðríðurArnardóttir
bæjarfulltrúi.
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,,Sam starf við Sjálf stæð is flokk inn um mynd un 
meiri hluta var aldrei raun hæf ur mögu leiki”

GuðríðurArnardóttir,bæjarfulltrúiSamfylkingarinnaríræðustólábæjarstjórnarfundi.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagörðumReykjavíkurvegiBorgartúni

.

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

8.395

9.460

8.900

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

GuðríðurArnardóttirbæjarfulltrúiSamfylkingarinnar:

,,Ég er hvergi nærri 
hætt í póli tík og mót
læti und an far inna 
mán aða hef ur bara 
hert mig ef eitt hvað 

er. Mér finnst ég eiga 
er indi og hafa heil
mik ið fram að færa 
og hvort það verð ur 

áfram hér í Kópa vogi 
eða á öðr um vett vangi 

verð ur tím inn 
að leiða í ljós.”
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Sig urð ur Bald ur Rík harðs son, 
Kópa vogs búi og hesta mað ur af 
líf og sál í Gusti í Kópa vogi, var 
yngsti kepp and inn á ný af stöðnu 
Lands móti hesta manna í Víði
dal, að eins 8 ára gam all. Sig urð
ur Bald ur keppti í barna flokki 
á lands móti en þar eru yf ir leitt 
börn 10 til 13 ára göm ul. 

Þarerkepptíþvíaðhleypaog
hægjasíðan,eneinnig í töltieða
brokki en hann vakti sérstaka
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,enhann fékk
snemmaáhugaáhestum,en for
eldrar hans, Elva Sigurðardóttir
og Ríkharður Flemming Jensen,
segja að hann hafi aldrei ver
ið undir neinni pressu að fara í
hestamennsku, það hafi bara
komiðfráhonumsjálfum.

,,Égbyrjaðuað faraábakeinn
4áraenfyrstvarteymtundirmér
en þegar ég var 6 ára fór ég að
stjórna hestinum sjálfur. Ég hef
dottiðafbakienfinnstsamtmest
angamanaðveraáharðastökki.
Pabbiogmammaerumeðhest
húsuppi íHeimsenda ogþarer
pláss fyrir14hross,enþauvoru
áður með hesthús niður í Glað
heimum,”segirþessiungiknapi.

Hann æfir einnig knattspyrnu
meðHK,ogsegirþaðeinnigmjög
gaman, en þar hittir hann fleiri
félagasínaúrVatnsendaskólaen
þegarhanneríhestamennskunni.

Yngsti knap inn á 
Lands móti hesta manna

Sigurður Baldur Ríkharðsson, 8 ára, í keppni á Landsmóti hesta
mannaíVíðidaláFjalarifráKalastaðakoti,13vetragæðingi.

Kópa vogs bær hef ur und an far
in ár gert ung menn um bæj ar ins 
kleift að vinna að list um á sumr
in og miðla þeim til ann arra. 
Það er gert með því að ráða 
hæfi leik a ríkt fólk í ,,Skap andi 
sum ar störf.” 

Nýlega stóðu krakkarnir í
Skapandi sumarstörfum fyrir
fatamarkaði í ungmennahúsinu
Molanum,ogvaröllumboðiðað
verameðáfatamarkaðnum,bæði

þeim sem langaði að selja sín
eigin fötogþeimsem langaðiað
gerakjarakaup.KrakkarniríSkap
andisumarstörfumhafavíða far
iðumKópavoginnísumarísinni
listsköpun, og enn um sinn má
sjátilþeirra,endabestitímisum
arsins í algleymingi, og margir
góðirdagarvafalaust framundan.
ForstöðumaðurSkapandi sumar
starfaerBrynjarUnnsteinsson.

Stelpurnarvoruekkiaðhikaviðaðsýna fatnaðinnmeðviðeigandi
hætti.

Skap andi sum ar störf voru 
með glæsi leg an fata mark að

Kannskiþarnafarikaupmennframtíðarinnar.

Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

	  

• Frítt verðmat án skilyrða um sölu

• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki

• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is  

eða  S: 822-5588

Sala fasteigna í 

35 ár

Jónas Örn Jónasson                                                                       
Lögg. Fasteignasali                                                                        
lögfræðingur

Laugardaginn 28. júlí
Kl. 13:00 — SMÁRINN

Söguganga leggur af stað
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

Dagskránni lýkur á endurgerð fyrstu
flugeldasýningarinnar á Íslandi!

KÓPAVOGSFUNDURINN
1662 — 2012
3 5 0  Á R A

Sögufélag Kópavogs
Héraðsskjalasafn Kópavogs

Bókasafn Kópavogs

GustarinnSigurðurBaldurRíkharðsson:
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A F  H Á L S I N U M

S k ó l a h l j ó m s v e i t  K ó p a 
vogs var slitið í Digranes
irkju fimmtudaginn 31. maí sl.
Hljómsveitin hefur nú starfað
í 45 ár í bænumoghélt uppá
afmæliðsittímarsmeðvegleg
um tónleikum í Eldborgarsal
Hörpu.

Alls kom skóla hljóm sveit in 
fram á rúm lega 100 við burð um 
á starfs ár inu og þar má helst 
til telja nýárs tón leika í Saln um, 
nú tímatón list ar há tíð ina Tect
on ics, lands mót á Ak ur eyri og 
þátt taka í óp er unni La Bohéme, 
auk af mæl is tón leik anna sjálfra. 
Á skóla slit un um voru veitt fjöl
mörg verð laun fyr ir góð an náms
ár ang ur í hljóð færa námi og tón
fræði. Mesta spenn an er yf ir leitt 
fyr ir því að sjá hver fær hæstu 
ein kunn á áfanga próf um tón list
ar skóla, sem eru sam ræmd próf 
fyr ir alla tón list ar skóla lands ins. 
Verð laun fyr ir frá bæra frammi
stöðu á grunn prófi hlaut Hulda 
Bryn dís Jóns dótt ir með ein kunn
ina 9,7 og á mið prófi fékk Ás dís 
Erla Jó hanns dótt ir verð laun með 
ein kunn ina 9,5. Kenn ari þeirra 
beggja er Dag ný Mar in ós dótt ir.

Nem end ur SK út skrif ast úr 
sveit inni þeg ar þau ljúka 10. 
bekk grunn skóla og hef ur mynd
ast sú hefð að full trú ar út skrift

ar hóps ins sjái um tón list ar flutn
ing á skóla slit un um. Tón list in 
að þessu sinni var mjög fjöl
breytt, allt frá klass ísk um tón um 
eft ir Bach til jazz og funktón
list ar eft ir Her bie Hancock, ein
leiks at riði og sam leik ur í bland. 
At rið in voru hvert öðru glæsi
legra og ungu flytj end un um til 
mik ils sóma.

Starf SK er í stöðugri fram þró

un sem merkja má af mikl um 
fram för um nem enda und an far in 
ár og fjöl breytni í tón list ar vali. 
Flest ir nem end ur sem út skrif ast 
halda áfram námi í öðr um tón
list ar skól um og feta fjöl breytt ar 
slóð ir með það að mark miði að 
njóta tón list ar sem best í fram
tíð inni sem flytj end ur, tónsmið ir 
og áhorf end ur.

SkólahljómsveitKópavogs
hefurstarfaðí45ár

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

Kópavogsbær hefur fyrst
íslenskra sveitarfélaga hlot
ið alþjóðlegavottun (ISO9001)
fyrirgæðakerfi stjórnsýslusviðs.
Með því er staðfest að starfs
menn sinna stjórnsýslu sam
kvæmt gæðakerfi bæjarins en
unniðhefurveriðaðinnleiðingu
gæðakerfisinssíðustumisseri.

Mark mið ið er að tryggja góða 
og skil virka þjón ustu, gagn sæja 
stjórn sýslu, auk ið ör yggi og bætt 
eft ir lit með kostn aði. 27. júní sl. 
tók  Ár mann Kr. Ólafs son bæj ar
stjóri form lega við vott un inni úr 
hendi Ara Arn alds, full trúa Vott
un ar ehf. að við stödd um starfs
mönn um stjórn sýslu sviðs. Út tekt
ar að il ar frá Vott un ehf. hafa far ið 
gaum gæfi lega yfir gæða kerf ið og 
hvern ig unn ið er eft ir því inn an 
stjórn sýsl unn ar og er vott un in 
stað fest ing á því að Kópa vogs
bær hef ur stað ist all ar kröf ur sem 
gerð ar eru í þeim efn um. Þetta 
þýð ir m.ö.o. að vinna við manna

ráðn ing ar, inn kaup, upp lýs inga
gjöf, inn heimtu, vist un skjala og 
fjár hags á ætl un ar gerð fer sam
kvæmt ít ar leg um verk lags regl um 
gæða hand bók ar Kópa vogs bæj ar. 

Gæða kerfi Kópa vogs sam
anstend ur af 13 ferl um og 85 verk
lags regl um. Und ir stjórn sýslu
svið bæj ar ins, sem gæða kerf ið 
nær til, heyr ir fjár mála, upp lýs
inga tækni, menn ing ar, starfs
manna og lög fræði deild ásamt 
al manna tengsl um, gæða mál um 
og al mennri skrif stofu. Gæða kerf
ið nær því utan um alla stærri 
verk þætti í stjórn sýslu bæj ar ins. 
Ávinn ing ur gæða kerf is ins er m.a. 
sá að auð veld ara er að rækja lög
bund ið hlut verk sveit ar fé lags ins; 
auk ið traust mynd ast á starf sem
inni; gagn sæi og jafn ræði í stjórn
sýsl unni eykst; vinnu brögð starfs
manna batna og fram leiðni eykst; 
minni hætta er á mis tök um og 
ör yggi eykst og eft ir lit með kostn
aði batn ar og rekj an leiki eykst.

Hlýturvottun
fyrirgæðakerfi
stjórnsýslusviðs

Páll Magnússon bæjarritari, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri og
Ari Arnalds, fulltrúi Vottunar ásamt starfsmönnum stjórnsýslusviðs
Kópavogsbæjarviðafhendinguvottunarinnar.

StjórnsýslaKópavogsbærfyrsta
íslenskasveitarfélagiðsemhlýtur
alþjóðlegavottun:

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

www.adalskodun.is

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 
HVAR HENTAR ÞÉR AÐ LÁTA SKOÐA?
Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu 
og eina í Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn 
taka á móti þér á þeim öllum. HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG!

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.
 
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.
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Vaskurhópurnemendasemfékkviðurkenningu fyrirgóða frammi
stöðuágrunnprófi.

Skólasl it  Skólahl jómsveit ar
Kópavogs. Jökull Ívarsson lék
einleikábásúnu.
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Biðlistieftirfélagslegumleigu
íbúðum á höfuðborgarsvæðinu
er hlutfallslega næststystur í
Kópavogimiðaðvið íbúafjölda.
Þá er fjöldi íbúða næstmestur
þaráhverjaþúsundíbúaaföll
um sveitarfélögum landsins.
Biðlisti eftir félagslegum leigu
íbúðum er hlutfallslega lengst
ur í Kópavogi af öllum stærstu
sveitarfélögumlandsinsséfjöldi
fólks á lista borinn saman við
fjölda íbúða.Alls eru392 íbúð
irog241ábiðlista, eða61,5%.
Meira en 1.300 manns eru á
biðlistumeftirfélagslegumleigu
íbúðumístærstusveitarfélögum
landsins.

Sam kvæmt upp lýs ing um frá 
Kópa vogs bæ er mis jafnt á milli 

sveit ar fé laga hvaða skil yrði þarf 
að upp fylla til að kom ast á list
ann, til að mynda varð andi tekju
við mið og bið tíma. „Ef Kópa
vogs bær not aði sömu við mið og 
Reykja vík mundi fólki á biðlist um 
fækka um 114,” seg ir Arna Sch
ram, upp lýs inga full trúi Kópa vogs
bæj ar. „Það væru þá 170 á biðlist
an um í Kópa vogi en ekki 284.”

Til að kom ast á biðlista í 
Reykja vík þarf íbúi að hafa búið 
þar í þrjú ár en ein ung is í sex 
mán uði í Kópa vogi. Tekju há
mark ið í Reykja vík er ríf lega 2,8 
millj ón ir króna en um 3,7 millj
ón ir króna í Kópa vogi. Mið að við 
það ætti list inn í Kópa vogs bæ að 
stytt ast til muna væru sömu við
mið not uð og í Reykja vík.

SéðyfirKópavog.

Opinn fundur var haldinn í
bæjarstjórnarsalnum í Hamra
borg7.júnísl.aðundangengum
fundimeð fulltrúum félagssam
takaogfyrirtækja.Starfshópurá
vegumbæjarráðsvinnuraðgerð
tillagna um framtíðarhlutverk
Hressingarhælisins, Kópavogs
bæjarogKópavogstúnsenhann
skipa Garðar H. Guðjónsson,
MargrétBjörnsdóttirogKristinn
DagurGissurarson.

Efnt var til fund ar ins til þess að 
kanna hug al menn ings til máls ins. 
Starfs hópn um er ætl að að skila 
til lög um til bæj ar ráðs eigi síð ar 
en 15. Júní nk. Starfs hóp ur inn hef
ur rætt við fjölda fólks um fram
tíð svæð is ins og bygg ing anna og 
finn um fyr ir mikl um áhuga og tel
ur að fólki þyki vænt um svæði 
og gömlu bygg ing arn ar sem þar 
standa og vilji sjá þær hafn ar til 
vegs og virð ing ar. Al mennt virð
ist áhugi fólks standa til þess að 
þarna verði líf leg starf semi og 
mann væn sem geti lað að að sér 
al menn ing en ekki síð ur ferða
menn.

Ástand hús anna er nokk uð gott 
þó veru lega hafi skort á við hald 
þeirra. Kostn að ur vegna end ur
bóta kann því að reyn ast nokk ur, 
þó ekki óyf ir stíg an leg ur að mati 
starfs hóps ins. Rædd ar hafa ver
ið hug mynd ir um að Kópa vogs
bær, fé laga sam tök, fyr ir tæki og 
ein stak ling ar taki hönd um sam an 

um þetta verk efni og sú hug mynd 
hef ur feng ið ágæt an hljóm grunn.

Gamli Kópa vogs bær inn og 
hress ing ar hæl ið eiga sér bæði 
merka sögu og hafa mik ið varð
veislu gildi, enda hef ur húsa frið
un ar nefnd lagt til við Katrínu 
Jak obs dótt ur, mennta og menn
ing ar mála ráð herra að þau verði 
frið uð. Er lend ur Zak ar í as son 
stein smið ur byggði gamla bæ inn 
úr til hoggnu grjóti á ár un um 
19021904. Bær inn er ann að tveg
gja húsa með sama bygg ing ar lagi 

sem standa enn utan Reykja vík
ur. Kven fé lag ið Hring ur inn byggði 
hress ing ar hæl ið fyr ir söfn un ar
fé árið 1926 eft ir teikn ingu Guð
jóns Sam ú els son ar húsa meist ara. 
Hring ur inn rak þar hress ing ar
hæli fyr ir berkla sjúka um ára bil 
og var jafn framt með bú skap á 
Kópa vogs jörð inni til fram leiðslu 
mat væla fyr ir hæl ið. Síð ar varð 
þar at hvarf fyr ir holds veika. 
Kópa vogs tún ið gæti orð ið helsta 
úti vist ar svæði Kópa vogs búa í 
ná inni fram tíð.

HvererframtíðKópavogstúns,
hressingarhælisinsog
Kópavogsbæjarins?

Fjöldileiguíbúða
sveitarfélaga
næstmesturíKópavogi

Starfshópinn skipaþauGarðarH.Guðjónsson,MargrétBjörnsdóttir
og Kristinn Dagur Gissurarson. Með þeim starfar Birgir Sigurðsson
skipulagsstjóriKópavogsbæjar.

Krakkarnirogkennararþeirra
íleikskólanumÁlfatúnigerasér
margt til skemmtunar þessar
vikurnaríblíðunni.

Þau fóru m.a. í Foss vogs dal inn 
í svo kall aða dala ferð og skemmtu 

sér kon ung lega við söng, hóp leiki, 
fót bolta, sápu kúlu blást ur o.fl.

Óvænt an gest bar að garði sem 
vakti mikla kátínu og að lok um 
var grill að.

ÝmislegtvarsértilgamansgertískjólsælumFossvogsdalnum.

Dalaferðhjá
leikskólanumÁlfatúni

Kópavogshæliðídagogeinsogþaðgætilitiðúteftirgagngerarendurbætur.

AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
www.borgarblod.is



8 Kópavogsblaðið JÚLÍ 2012

Í nám skeið inu Heild stætt 
og hag nýtt skipu lag fá meist
ara nem end ur í skipu lags fræð
um við Land bún að ar há skóla 
Ís lands á Hvann eyri tæki færi til 
að takast á við raun hæft verk

efni. Tek ið er fyr ir mis mun andi 
svæði á hverju ári og þetta árið 
var Dal veg ur inn í Kópa vogi fyr ir 
val inu. 

Nemendur eru hvattir til að
vinna sjálfstætt, hugsa út fyrir

kassannogsetja fram framtíðar
sýn á hvernig megi skipuleggja
svæðið. Kennarar voru dr. Sig
ríður Kristjánsdóttir og Sólveig
HelgaJóhannsdóttir.

Í  á r  v o r u  þ e t t a  t v e i r

hópar. Annar hópurinn nefndi
verkefnið sitt ,,Dalvegur heitur
reitur íKópavogsborg” íhonum
vorueruGuðrúnBirnaSigmars
dóttir,SigríðurDúnaSverrisdóttir
ogSæunnKolbrúnÞórólfsdóttir.

Hinn hópurinn nefndi verkefnið
sitt ,,Dalvegur – nýr miðbæjar
kjarni”en íhonumvoruGuðrún
Guðmundsdóttir, Jón Hámund
ur Marinósson og Myrra Ösp
Gísladóttir.

DalvegurvarverkefninemendaískipulagsfræðiviðLbhi

Mark mið skipu lags til lögu 
þeirra Guð rún ar Guð munds
dótt ur, Jóns Há mund ar Mar in ós
son ar og Myrru Asp ar Gísla dótt
ur er að skapa nýj an mið bæ í 
borg ar um hverf inu og að styrkja 
nú ver andi mið bæj ar starf semi á 
svæð inu. Mið læg lega Dal veg ar 
á höf uð borg ar svæð inu kall ar á 
þessa þró un. Lögð er áhersla á 
að auka gæði um hverf is ins og 
laða fólk að Dal vegi.

Nýmiðbæjargata-Betra
mannlíf

ÍtillögunnisegiraðnýrDalveg
ursémiðbæjarogverslunargata,
meðblandaðriumferðgangandi,
hjólandi og hægrar bílaumferð
ar. Áhersla er á litlar eining
ar og fjölbreytt byggingarform,
sérvöruverslanir, veitingastaði,
útimarkaði, gallerí, vinnustofur
listamanna, skemmtistaði, tóm
stundaiðjuo.fl.Umhverfiðbýður
uppáfjölbreytniímannlífiogupp

lifanirþegar fariðerumgötuna,
bakrýmiogskjólgóðport.Gatan
bugðasteinsog lækurumsvæð
ið,semeykuráupplifunoghægir
áumferð.Áherslaeráheilsteypta
götumyndmeðgötunnioggötu
rýmisemaukaávellíðanvegfar
andans. Gangandi og hjólandi
umferð tengistverslunarkjörnun
umviðSmáralindogMjódd.Þessi
tengslstyrkjahugmyndaðnýjum
miðbæmiðsvæðisáhöfuðborgar
svæðinu, sem valkost við gamla
miðbæinníReykjavík.

Áherslaerágóð tengslámilli
mannlífsins við nýjan Dalveg og
íKópavogsdal.Núverandimanir
millidalsinsogDalvegarerufjar
lægðar,þannigeropiðámillifyr
ir gangandi og hjólandi umferð.
Útivistarsvæðið í Kópavogsdal
teygir sig í átt að Smáralind og
Mjódd.

Nýja byggðin er 24 hæðir. Í
götuhæðer fjölbreyttmiðbæjar
starfsemi.Áefrihæðumeruskrif
stofur og minni fyrirtæki. Fyrir

miðbik svæðisins er ,,Þorpið”,
lágreistari byggingar sem hýsa
hönnunarverslanir, handverks
verkstæði,sveitamarkaðogfleira
í þeim anda. Gróðurinn í daln
umteygirsiginnáþaðsvæði.Á
eystrihlutasvæðisinsergertráð
fyrirlestarstöðframtíðarhraðlest

ar til Keflavíkur. Tekist er á við
helstu annmarka umhverfisins
við Dalveg í dag, þ.e. umferðar
þunga, umferðarhraða, slæmar
umferðartengingar,hljóðog loft
mengun, skort á götumynd og
fráhrindandi umhverfi. Bílar eru
íbakgrunni,bílastæði,hljóðman

ir, skjólbeltioghjáleiðerustað
settmeðframReykjanesbrautinni.
Gengiðerútfráaðbílamenningin
verðiáundanhaldi í framtíðinni,
meðaukinniáhersluávistvænni
samgöngur.

Dalvegur–nýrmiðbæjarkjarniíKópavogi

Yfirlitsmynd tillögu þeirra Guðrúnar Birnu, Sigríðar Dúnu og
SæunnarKolbrúnar.

- mið læg lega Dal veg ar kall ar á þessa þró un

Mark mið skipu lags til lögu þeirra 
Guð rún ar Birnu Sig mars dótt ur, 
Sig ríð ar Dúnu Sverr is dótt ur og 
Sæ unn ar Kol brún ar Þór ólfs dótt ur 
var að skapa lif andi mið bæ fyr ir 
fólk í hjarta Kópa vogs borg ar. Lagt 
er til að auka fjöl breytni í land
notk un sem breikk ar notk un ar
tíma svæð is ins og styrk ir svæð ið 
sem mið bæ.

Byggð verður þéttari og bland
að verður saman auknu verslun
ar og þjónustuhúsnæði og íbúð
um.Ásvæðinumun rísa t.d. skóli,
leikskóli, umferðarmiðstöð, hótel,
íþróttamiðstöð, leikhús, veitinga
og skemmtistaðir og þarna verður
staðsett samkomusvæðiKópavogs
búa.Gertverður ráð fyriryfir3000
nýjum íbúum á skilgreindu svæði
og fólkiðverðurþarmeð færtnær
vinnu, skóla og afþreyingu. Með
þessuergertráðfyriraðverðmæti
landsins aukist og verði eftirsótt

ara fyrir bæði íbúa og fjölbreytta
starfsemi.

Nýtttorgogmiðbæjargata
Nýr miðbær einkennist af nýju

torgiviðSmáratorg,um600metra
langri miðbæjargötu út frá torginu
og glæsilegri umferðarmiðstöð við
endamiðbæjargötunnar.Næsttorg
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
semþjónarhelstubílaumferð fyrir
svæðiðognúverandiDalvegurverð
uríbúðargata.

Markmiðiðereinnigaðtengjabet
ursamanútivistarsvæðiðogbyggða
svæðið. Er það gert annars vegar
meðþvíaðfæraíbúðarbyggðlengra

inn í Kópavogsdalinn og hinsveg
araðhafagrænagangasem liggja
fráútivistarsvæðinuoginníbyggð
ina. Tillagan ýtir undir fjölbreytt
an ferðamáta svo draga megi úr
notkun einkabílsins og gangandi
og hjólandi fá meiri forgang. Gætt
verðurað tengslumviðsögusvæð
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 einkennast af fjölbreyttum
arkitektúr og áhersla verður lögð
á þak og lóðrétta garða. Ætlunin
er að vegfarandinn upplifi spenn
andiumhverfienum leiðöðlistþá
endurheimt sem grænn gróðurinn
gefur.Allirsemþangaðkomamunu
finnaeitthvaðviðsitthæfiáþessum
nýjastaheitareitKópavogsborgar.

ViljaskapalifandimiðbæíKópavogsborg

Nýrmiðbæjarkjarni.
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Það var glaða sól skin í Guð
mund ar lundi laug ar dag inn 7. 
júlí þeg ar þar safn að ist sam an 
hóp ur prúð bú ins fólks. Til efn
ið var brúð kaup þeirra Unn ar 
Þor geirs dótt ur og Gunn laugs 
Bolla son ar sem búa í Blá söl um 
í Kópa vogi. 

Það var sóknarprestur Linda
kirkju, sr. Guðmundur 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 enGunnlaugur tölvunar
fræðingur.

KópavogsbúarnirUnn-
urogGunnlaugurgiftu
sigíGuðmundarlundi

Á að al fundi Hesta mann fé lags
ins Gusts í Kópa vogi sem hald
inn var á hlaup árs dag var lýst 
yfir mikl um von brigð um með 
það hvern ig Kópa vogs bær hef ur 
stað ið að upp bygg ingu á Kjóa
völl um, sem var for senda fyr ir 
flutn ingi fé lags ins þang að. Nú 
tæp um sex árum síð an samn ing
ar þar að lút andi voru und ir rit
að ir er þar hvorki að finna velli 
eða reið hýsi sem ger ir fé lag inu 
ómögu legt að starfa þar. 

Með aðgerðum Kópavogsbæj
ar s.l. sumar var hestamönnum
meinað að halda hesta á Glað
heimasvæðinu og var því enn
brýnna fyrir sveitarfélagið að
standa við gefin fyrirheit. Fund
urinnskoraðiá ráðamennKópa
vogsbæjaraðbregðastnúviðaf
myndugleik og mæta samvinnu
fúsum fulltrúum hestamanna
félagsins af sanngirni svo finna
megi lausn sem væri bæjarfé
laginu til sómaoghestamennsk
unni í Kópavogi til framdráttar.
Fundurinnminntiáaðráðamenn
íKópavogihafa tilþessastuttaf
miklummyndarskapvið íþrótta
starf í bænum. Hestamennskan
er sannarlega íþrótt, og þá ekki
síst fjölskylduíþrótt. Fundurinn
treystiáaðnúþegarverðihafist
handa þar sem málið þolir ekki
frekaribið.

G u ð r í ð u r  A r n a r d ó t t i r ,
þáverandi formaður bæjarráðs

Kópavogs, tók3.maí2010 fyrstu
skóflustungunaaðnýrrireiðhöllá
Kjóavöllum.Þarmeðáttuaðhefj
ast undirbúningsframkvæmdirá
svæðinu. Bygging reiðhallarinn
arer liður íþvíað færaaðstöðu
hestamannafélagsins Gusts frá
GlaðheimumuppáKjóavellisam
kvæmtsamningi semgerðurvar
árið 2006. Stefnt var að því að
bjóða bygginguna út í alútboði
fyrirárslok2010ogaðfyrstaáfan
galykihaustið2011.Ekkerthefur

orðiðafþeimframkvæmdum.

Áskorunvegnafasteigna-
gjalda

Áaðalfundinumvar samþykkt
aðskoraáKópavogsbæaðfresta
frekari innheimtu fasteignagjalda
af hesthúsum þangað til ljóst
verður hvernig hesthús verði
flokkuð samkvæmt framkomnu
lagafrumvarpi á Alþingi þar að
lútandi.

Gerterfittfyriraðstarfa
áKjóavöllum

Hestamennska er skemmtilegt tómstundagaman sannkölluð fjöl
skylduíþróttoggefurþeimsemþaðstundaómældaránægjustundir.
Reiðnámskeiðfyrirbörnnýturmikillavinsælda.

Hesta manna fé lag ið Gust ur:

Metnaðarfullafmælisveisla
áleikskólanumDal

Þann 11. maí sl. var hald ið upp 
14 ára af mæli leik skól ans Dals. 
For eldr um var boð ið til há deg is
verð ar og var mæt ing mjög góð. 

Þaðerafarhrósvertþegar leik
skólar sem og aðrar stofnanir
Kópavogsbæjar gera sér glaðan
dag með þessu hætti, hvort sem
þaðerafgefnutilefnieðaekki.

Sætar skottur á afmælishátíð;
þær, Sigrún Tinna, Elsa Hlín,
Hekla og El í ana Júl ía .  L íf 
ið getur verið með ólíkindum
skemmtilegt!

NýgiftogsælmeðtilverunaásamtsonunumÞorgeiriogBjarna.

ViðhesthúsahverfiðvarskiltiðsemvísaðiveginnuppíGuðmundar
lundveriðskreytt,nokkuðítaktviðatvinnubrúðgumans.
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Bókasafn Kópavogs er vinsæll
staður í sumar eins og alltaf. Þar
getur fólk fengiðheilu pokanaaf
bókumtilaðlesaífríinu,skáldsög
ur,ævisögur, ferðabækur, fantasí
urogsvomargt,margtfleira.

Líka tíma rit í bunka vís. Svo eru 
lán að ar DVD mynd ir og tón list á 
disk um. Nú eru tón list ar disk ar lán
að ir frítt í viku. Sama lán þega kort 
gild ir í Að al safni í Hamra borg og 
Linda safni við Núpa lind og hægt er 
að skila á hvor um staðn um sem er. 
Einnig er sam vinna milli safn anna í 
Kópa vogi, Garða bæ, Hafn ar firði og 
Álfta nesi, þannig að lán þeg ar í Kópa

vogi geta einnig nýtt sér hin söfn in. 
Í júní, júlí og ágúst er að venju 

boð ið uppá nám skeið ið Sum ar lest
ur fyr ir 6  12 ára börn. Það er bæði 
í Að al safni  og í Linda safni. Börn in 
skrá sig á safn inu og fá litla bók sem 
þau skrifa í hvað les ið er og fá svo 
stimpl að við. Einnig fá  þau happa
miða í hvert sinn sem bók er skil að.  
Mið arn ir fara í pott og 22. ágúst kl. 
17:00 verða nokkr ir heppn ir þátt tak
end ur dregn ir út og hljóta vinn inga. 
Mark mið nám skeiðs ins er að við
halda þeirri lestr ar leikni sem börn in 
til einka sér í skól an um og það er 
al veg ókeyp is. 

BókasafnKópavogs
býðuruppásumarlestur
fyrirþauyngstu

NokkrirvinningshafaríSumarlestri2011.

Ísmús  íslenskur músík og menningararfur  er
gagnagrunnur sem geymir og birtir á vefnum gögn
ervarða íslenskamenningu fyrrognú:hljóðrit, ljós
myndir,kvikmyndir,handritog texta.Verkefniðer í
umsjáTónlistarsafnsÍslandsíMolanumámenningar
torfunniíKópavogiogStofnunarÁrnaMagnússonarí
íslenskumfræðum.

Þeg ar verk efn ið hófst sner ist það ein göngu um að 
birta heim ild ir um ís lenska tón menn ingu. Með tím an
um hef ur áhersl an breyst og nú opn ar Ís mús breið an 
að gang að tón list ar og sagna menn ingu og ýms um heim
ild um um menn ing ar sögu þjóð ar inn ar. Með því verða til 
áður óþekkt ir mögu leik ar til rann sókna og heim ilda öfl
un ar af ýms um toga, fyr ir al menn ing, sér fræð inga, nem
end ur og kenn ara. Öll um er heim ill að gang ur að Ís mús 
og efn ið sem þar er birt má brúka til einka nota, miðla til 
vina og vanda manna og nota til kynn ing ar, við kennslu 
og rann sókn ir. Öll fjöl föld un efn is ins til út gáfu eða sölu 
er óheim il nema í sam vinnu við eða með leyfi þess sem 
varð veit ir frum gögn in. Hægt er að nota Ís mús án þess 
að vera skráð ur not andi en þeir sem skrá sig öðl ast auð
veld ari að gang að efn inu með ýms um hætti, t.d. hvað 
varð ar leit, upp lýs inga gjöf og ut an um hald af ýmsu tagi.

Sem dæmi um gögn sem Ís mús geym ir má nefna 
41.966 hljóð rit, 192 hand rit og bæk ur, um  2.644 ein
stak linga,  438 kirkj ur, 514 org el og 706 mynd skeið. Eft ir 
gagn gera end ur hönn un og stækk un opn aði Katrín Jak
obs dótt ir mennta mála ráð herra nýj an Ís mús við há tíð
lega at höfn í Saln um, 8. júní sl. Saga Ís mús verk efn is ins 
nær aft ur til 1995 þeg ar Bjarki Svein björns son, tón list ar
fræð ing ur og  for stöðu mað ur Tón list ar safns Ís lands, hóf 
að und ir búa ljós mynd ir af mús ík hand rit um til birt ing ar 
á Vefn um. Kveikj an var hug mynd sem rædd er í for mála 
bók ar inn ar Ís lensk þjóð lög (19061909), eft ir sr. Bjarna 
Þor steins son ar, um að rétt ast væri að birta facsimile 
út gáfu mús ík hand rita með um rit un um í nú tíma nótna

skrift. Bjarki seg ir að fólk geti heyrt í gengn um ætt ingj
um, skóla kerf ið geti not að Ís mús, en finna má ferða frá
sagn ir, barna vís ur og sálma svo eitt hvað sé nefnt.

Orgelííslenskumkirkjum
Frá ár inu 2006 hafa Bjarki Svein björns son og Jón 

Hrólf ur Sig ur jóns son unn ið að því að safna heim ild um 
um kirkju org el. Nær all ar kirkj ur lands ins hafa nú ver ið 
heim sótt ar, þær voru ljós mynd að ar inn an sem utan og 
einn sálm ur leik inn á org el ið inn á mynd band. Þess ar 
heim ild ir eru að gengi leg ar á Ís mús. Eft ir föng um verð ur 
síð an smátt og smátt bætt við hvers kon ar ít ar upp lýs
ing um um kirkj urn ar, sér stak lega varð andi söng líf og 
tón list. 

Stórmerkilegurgagnagrunnur
semvarðveitirmenningararfleifð

HSSKfær
rústabjörgunargám

Í nokkurn tíma hafa félagar í
rústabjörgunarflokkiHjálparsveit
arskátaíKópavogileitaðaðgámi
undir rústabjörgunarbúnað sveit
arinnar.Þaðvarsvosíðastavetur
semgámurfannstogEimskipvarð
við bóninni með að gefa sveit
inni gáminn á krókheysisgrind.
Sveitarfélagarhafasíðanáundan
förnumvikumogmánuðumísam
ráði við Verkfræðistofu Erlends
Birgissonarveriðáfulluaðútbúa
sérhannaðan rústabjörgunargám
fyrir sveitina. Nú í lok maí voru
svo komnar um 300 vinnustund
ir íhönnumogsmíðiviðgáminn
ogfariðaðsjáfyrirendannfyrsta
verkhluta sem var að hanna og
smíða innréttingar í gáminn og
komanúverandibúnaðifyrir.

Rústa björg un ar gám inn er með 
krók heys is grind sem ger ir það að 
verk um að ein ung is tek ur ör fá ar 
mín út ur að setja hann upp á vöru
bíl sem get ur flutt hann hvert á 
land sem er. Áður fyrr þurfti að 
um stafla 30 álkist um með bún aði 
til að fara í út kall eða á æf ingu en 
með til komu gáms ins er það bara 
hann sem er hreyfð ur og kist urn ar 
verð ar ekk ert hreyfð ar nema þeg ar 

þörf er á bún að in um sem í þeim er 
hverju sinni.  Þannig mun allt slit 
á bún aði minnka til muna.  Einnig 
er hægt að hífa gám inn beint um 
borð í skip eins og t.d. varð skip ið 
Þór ef land leið in er ekki fær eða 
sein fær ari.  Ef flug er besta leið
in til að koma bún að in um á vett
vang eða í út köll um al þjóða sveit
ar inn ar er gámur inn flutt ur beina 
leið út á flug völl þar sem gámur
inn er tæmd ur og álkist urn ar eru 
sett ar um borð í flug vél eða þyrlu. 
Gámur inn er í sjálfu sér ekki ný 
hug mynd, er lend is er t.d. vel þekkt 
að bún að ur rústa björg un ar sveita 
sé hafð ur í gám um.  Þeg ar far ið var 
af stað með hönn un ina var mik ið 
horft á er lend ar björg un ar sveit
ir og slökkvi lið sem hafa sér hæft 
sig í rústa björg un í sínu landi.  Það 
sem ger ir þenn an gám sér stak an 
og frá brugð inn þeim gám um er 
hann sam ein ar flutn ing á bún að in
um ásamt því að vera stjórn stöð 
og af drep fyr ir björg un ar menn sem 
er al gjör nauð syn við ís lensk ar 
að stæð ur enda er hugs að til þess 
að hægt sé að nota gám inn jafnt í 
að gerð um vegna jarð skjálfta sem 
og snjó flóða í byggð.

Sjá nánar www.bilajoa.is

Þarf bíllinn þinn á þjónustu að halda?
 

Bílaverkstæði Jóa býður upp á alla almenna þjónustu fyrir flestar gerðir bifreiða.

- Hjólastillingar
- Smurþjónusta

- Tímareimaskipti
- Kúplingaskipti
- Pústþjónusta

- Bremsuþjónusta
- Demparaþjónusta
- Rafgeymaþjónusta

- Peru- og þurrkublaðaskipti
- Hjólbarðaþjónusta

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

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

Bjóðum alla Kópavogsbúa velkomna!

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

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

RústagjörgunargámurinnerHjálparsveitskátaafarmikilvægur.

Frá árinu 2006 hafa Bjarki Sveinbjörnsson og Jón
HrólfurSigurjónssonunniðaðþvíaðsafnaheimild
umumkirkjuorgeloghafanærallarkirkjur lands
ins verið heimsóttar. Hér eru þeir við orgel sem
nýlegavarfærtTónlistarsafniÍslandsaðgjöf.

VefurinnÍsmús:
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ÓTRÚLEGT VERÐ 

Í SÓLARFERÐ!
Bókaðu núna á plusferdir.isAlmería

VIKA Á 4 STJÖRNU HÓTELI

ALLT INNIFALIÐ

99.900 kr*

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.

 VERÐ FRÁ:

VIKA Á 4 STJÖRNU HÓTELI

MEÐ HÁLFU FÆÐI

89.636 kr*

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.

 VERÐ FRÁ:

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!
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Nemendur í 9. og 10. bekk
Salaskóla unnu á dögunum
þemaverkefnium þróunarsam
vinnu.Íframhaldiafþvíákváðu
þeiraðhrindaafstaðsöfnuntil
styrktarSOSbarnaþorpunum.

Þeir opn uðu kaffi hús í skól an
um á af mæli skól ans 11. maí sl.og 
seldu gest um kaffi og heima bak
að ar kök ur, bjuggu til fugla úr 
papp ír og seldu, auk þess söfn
uðu þeir gos drykkja um búð um. 

Þeg ar af rakst ur söfn un ar inn ar 
var tal inn reynd ist hann vera um 
140 þús und krón ur.

Ragn ar Schram, fram kvæmda
stjóri SOS barns þorp anna, hitti 
nem end urna 29. maí sl. og tók 
á móti styrkn um. Hann sagði 
frá starfi sam tak anna og sýndi 
mynd ir frá þorp un um. Styrk ur inn 
frá nem end um í Sala skóla renn ur 
til þriggja þorpa, á Haiti, í Ben in 
og í Thailandi.

NemendurSalaskóla
styrktuSOS-barnaþorpin

Orri og Lovísa voru þeir full trú ar nem enda sem af hentu Ragn ari 
Schram, fram kvæmda stjóra fram lag nem enda.

Nú tíma náms menn  eiga oft í 
erf ið leik um að sinna heima námi 
og öðr um verk efn um. Núna þeg
ar líð ur að loka próf um er mik
il vægt að sinna heima námi vel 
og byrja snemma að læra fyr ir 
próf in. Náms menn hafa oft mik
ið að gera og ekki tíma til að 
læra. Aðr ir nýta ekki tím an sinn 
nógu vel enda er freist andi að 
fresta smá heima námi fyr ir eitt
hvað skemmti legra. Í hvert skip
ti sem heima námi er frestað eða 
jafn vel sleppt miss ir nem and
inn af tæki færi til þess að læra 
það náms efni sem próf að er úr. 
Í stað þess að fræð ast um náms
efn ið smám sam an yfir skóla
ár ið frest ast allt fram á vik urn
ar og jafn vel dag ana fyr ir próf.  
Það get ur leitt til próf kvíða og 
svefn leysi dag ana fyr ir próf in og 
í próf un um sjálf um. Stór hluti 
ung linga gera þetta en þetta er 
al mennt nefnt frest un ar árátta. 

Frest un ar árátta er þó ekki beint 
geð sjúk dóm ur a.m.k. ekki hjá 
flest um nem end um en þá mætti 
kannski kalla þetta vana.

Ýmis ráð eru við þessu og 
það helsta er að koma betra 
skipu lagi á nám ið. Það er hægt 
með því að hafa náms dag bók 
eða ann að slíkt til þess að skrifa 
nið ur heima nám, mark mið og 
tíma skipu lag. Einnig er gott að 
hafa góða að stöðu til að vinna 
heima nám, hafa góð an fé laga 
sér til halds og trausts og að 
ein fald lega koma sér að verki. 
Það er eins með þetta og svo 
margt ann að að þeg ar að mað
ur er kom inn af stað verð ur allt 
mun auð veld ara.

Mark miða setn ing er gott 
fyrsta skref. Þá verð ur þó að 
muna að lít il skref eru mik il væg 
en þó ekki of lít il til þess að þau 
fara útí leti og að skref un um 
verði frestað. 

Hugs un ar hátt ur skipt ir gríð
ar lega miklu máli þeg ar kem ur 
að því að bæta náms ár ang ur. 
Það er ekki hægt að bú ast við 
neinu breyt ing um sé vilj inn ekki 
til stað ar. Já kvæð hugs un gagn
vart nám inu er grunn ur inn að 
því að ná mark mið un um.

Þeg ar þessi leið in legi og 
óhentugi vani að fresta heima
námi er far inn og nýj ar venj ur 
komn ar í stað inn finnst mun ur
inn svo vel. Sjálfsag inn í byrj un 
er all veg þess virði fyr ir nið ur 
stöð urn ar. Þér líð ur bet ur og er 
ekki með stöðugt sam visku bit 
yfir námi.  Það er þín vinna að 
mennta þig en að lok um verð ur 
ár ang ur inn þinn líka. 

Eygló Dögg
10-ÞK, Smára skóla

Aðsleppaheimanámieraðmissaaftækifæri

Það væri gam an að sjá sam
skipta færni vera gerða að náms
fagi í skól um á land inu. Því gáf
ur og góð náms frammi staða er 
ekki mik ils virði ef ein stak ling
ur inn sem býr yfir henni get ur 
ekki nýtt sér hana fyr ir vinnu
mark að inn vegna erf ið leika 
í sam skipt um við fólk. Það er 
mik il vægt að fólk átti sig á því 
að bók leg ar og and leg ar gáf ur 
eru sitt hvor hlut ur inn og einnig 
gera fáir sér grein fyr ir að það 
er hægt að auka hvort tveggja. 
Tök um dæmi um hvern ig sam
skipti hafa áhrif á fram tíð ein
stak linga. 

Tveir fé lag ar al ast upp í sama 
hverfi, fara í sama skóla, stunda 
sama nám ið, út skrif ast úr sama 
skóla en með mjög ólík ar með
al ein kunn ir. Ann ar þeirra lagði 
mikla vinnu í nám ið og út skrif
að ist með topp ein kunn. Hinn 
sinnti nám inu eins lít ið og hann 
komst upp með og út skrif að ist 
með ein kunn í með al lagi. Hins
veg ar eyddi hann góð um tíma 

í fé lags líf ið og var ákveð inn 
og sjálfsör ugg ur, með an fé lagi 
hans sinnti fé lags líf inu lít ið og 
var frek ar óör ugg ur með sig. Sá 
fyrri end aði í ágætri vinnu, með 
ágæt laun, en var stöðugt ósátt
ur því hann vissi að gáf ur hans 
buðu upp á hærri stöðu en var 
samt of hóg vær til að krefjast 
meira. Hann von að ist sí fellt eft
ir stöðu hækk un því hann vissi 
að hann væri fær í starfi, en bað 
aldrei um hana að fyrra bragði. 
Sá seinni hafði háar vænt ing
ar til starfs frama síns og var 
ákveð inn í að ná langt þrátt fyr
ir að vera ekki með sömu gáf
ur og fé lagi sinn. Með þrjósku 
og ákveðni náði hann langt á 
vinnu mark aðn um og stóð sig 
vel sem yf ir mað ur í stóru fyr ir
tæki vegna færni hans í að stýra 
fólki og taka stór ar ákvarð an ir. 
Samt sem áður hafði hann tölu
vert minni bók lega þekk ingu á 
starf inu. 

Þetta dæmi er auð vit að upp
spuni en gæti samt sem áður 

gerst í raun veru leik an um því 
það er ekki alltaf bein teng ing 
milli náms hæfi leika og sam
skipta hæfi leika. Góð ar ein
kunn ir eru ekki ávís un á góða 
fram tíð á vinnu mark aðn um, en 
samt virð ist sú skoð un vera ríkj
andi að það sé bara ein blínt á 
frammi stöðu í námi. 

Það þarf að skoða heild ar
mynd ina, færni í starfi er ekki 
bara mæld í þekk ingu á starf inu 
held ur líka hvern ig þekk ing in 
er not uð. Samt er okk ur kennt 
í skóla sam kvæmt því að góð ar 
ein kunn ir sé það eina sem þarf 
til að ná ár angri. Ég vil að okk ur 
sé mark visst kennt hvern ig á 
að verða fær í sam skipt um við 
fólk því það er svo stór hluti af 
líf inu.

Karen
nem andi í 
10. bekk Smára skóla

Kenniðokkurumfólklíka

ÁKópavogsdögumstóðSögu
félag Kópavogs í samvinnu við
Héraðskjalasafnið og Náttúru
fræðistofu fyrir fræðslugöngu
á slóðir gamla Digranesbæjar
ins.GuðlaugurR.Guðmundsson
cand. mag. var leiðsögumaður
enhannhefurundanfariðunnið
að örnefnaskrá bæjarins og er
þaulkunnugurásöguslóðumhöf
uðborgarsvæðisins og þá ekki
sístíKópavogi.

Rölt var um Álf hól inn, Himna
ríki og Víg hóla svæð ið og geng ið 
að rúst um gamla Digra nes bæj
ar ins. Það er of mælt að kalla 
minjarn ar um bæ inn rúst ir því 
sára lít ið er eft ir af bæn um sjálf
um en mynd ar legt hellu lagt bæj

ar hlað og grasi gró inn hleðsla 
um kart öflu og græn met is garð 
er vel sýni leg og vitna um mynd
ar brag. Bæj ar stæð ið ligg ur móti 
suðri of ar lega í Digra nes háls in um 
aust ast og víð sýnt er af hlað inu. Í 
dag blas ir við þunga miðja höf uð
borg ar svæð is ins.Einn af kom enda 
síð asta ábú enda á Digra nesi hef
ur varð veitt hesta stein sem vilji 
stend ur til að færa bæj ar fé lag inu 
að gjöf.

Næsta fræðslu ganga sem 
Sögu fé lag ið hyggst standa að er 
svo laug ar dag inn 28. júlí nk. Þá 
verð ur geng ið um gömlu Kópa
vogs jörð ina og þing stað inn þar, 
í tengsl um við 350 ára af mæli 
Kópa vogs fund ar ins.

Sögufélagiðífræðslu-
gönguáslóðumgamla
Digranesbæjarins

Stjórn Sögufélags Kópavogs.

ÍMenntaskólanumíKópavogi
er mjög fjölbreytt nám í boði.
Tildæmismánefnastaðbundið
námáskrifstofubraut Iogskrif
stofubraut II sem hefst í lauk
ágústmánaðar og tekur tvær
annir þar sem höfuðáhersla er
lögð á viðskipta og samskipta
greinar. Einnig er hægt að
stundanámá sama sviði í fjar
námi(þrjárannir)eðatakavalin
námskeið.

,,Varð andi stað bundna nám ið 
þá kenn um við í til tölu lega litl um 
hóp um og leggj um áherslu á að 
sinna hverj um ein stak lingi sér
stak lega,” seg ir Inga Karls dótt ir, 
fag stjóri hag nýtra við skipta fjár
mála greina. ,, Það er mjög mik il
vægt að gera sér grein fyr ir því 
að full orðn ir náms menn hafa aðr
ar þarf ir og bera með sér ann
ars kon ar reynslu held ur en unga 
fólk ið sem á að baki sam fellda 
skóla göngu. Nem end um utan höf
uð borg ar svæð is ins býðst að taka 
skrif stofu braut I og II í fjar námi. 
Kennslu grein ar eru þær sömu og 
í stað bundna nám inu, inn töku
skil yrði eru einnig þau sömu en 
náms efn inu deilt á þrjár ann
ir. Svo má ekki gleyma því sem 
er í boði fyr ir þá sem ekki hafa 
ís lensku að móð ur máli en við 

bjóð um upp á skrif stofu braut I 
eða Office Skills Programme og 
nám á sviði versl un ar sem við 
köll um Sales and Service Pro
gramme.

Síð ast en ekki síðst erum við að 
hefja kennslu í námi til und ir bún
ings fyr ir próf á veg um efna hags 
og við skipta ráðu neyt is ins til við
ur kennds bók ara, skv. 43. grein 
laga nr. 145/1994 um bók hald. 

Kennsl an fer fram í sam vinnu 
við KPMG. Okk ur finnst frá bært 
að geta boð ið nem end um okk ar 
þenn an mögu leika. Starfs mennt 
greið ir skóla gjöld in fyr ir sitt fólk 
svo það er um að gera fyr ir það 
að drífa sig í nám,” seg ir Inga 
Karls dótt ir. Net fang ið henn ar er 
inga@mk.is og sím inn 5944000.

SkrifstofubrautI&IIermjögfjöl-
breyttnámíMKfyrirallaaldurshópa

Mennta skól inn í Kópa vogi.

Skemmuvegi 44m Kópavogi · www.bilarogtjon.is
Avis bílaleigubílar á staðnum
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 Nám sem nýtist þér!

MENNTASKÓLINN 
Í KÓPAVOGI

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
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

Föstudaginn15. júnísl.var
haldin sumarhátíð leikskól
annaSmárahvamms/Kjarrsog
leikskólansArnarsmára.

Að morgni dags var boð ið 
upp á and lits máln ingu á deild
um barn anna. Hvamm kot og 
Lyng ið héldu sína há tíð í garði 
Smára hvamms á með an Álf
hóll, Víg hóll og Lauf ið fóru í 
skrúð göngu að Vin bæj ar lundi 
við Digra nes kirkju. Kenn ar
ar settu upp stöðv ar með 
allskyns þraut um og börn in 
fengu ávexti og eldri börn in 
að veiða popp. Götu leik hús ið 
tók á móti öll um barna skar an
um í Smára hvamms garð in um 
og kokk arn ir grill uðu pyls ur 
handa hópn um.

FjölmennsumarhátíðhjáSmára-
hvammi/KjarrinuogArnarsmára

Í júnímánuði sl. fór af stað
verkefni verkefni þar semelsti
árgangurinn á leikskólanum
Fífusölumfluttisigalvegfráleik
skólanum og yfir í dægradvöl
Salaskóla. Verkefnið hófst í
byrjun júní og verða börnin í
dægradvölinni alveg fram að
skólasetningu. Markmið verk
efnisins var að auka samstarf
og samskiptimilli skólastigaog
auðveldaaðlögunbarnannayfir
ígrunnskóla.

Þarna kynn ast þau nýj um 
að stæð um og regl um og verða vel 
und ir bú in þeg ar þau byrja í fyrsta 
bekk.

Þetta verk efni hef ur geng ið 
eins og í sögu og hef ur ver ið fjöl
breytt dag skrá fyr ir börn in. Til 
dæm is hafa þau kíkt í heim sókn 
í Fjöl skyldu og hús dýra garð inn, 
það hef ur ver ið hjóla og hlaupa
hjóla dag ur, inni og úti dóta dag ar, 
ruglu hár greiðslu og furðu fata
dag ar og margt fleira.

LeikskólinnFífusalir
ogSalaskóliísamstarfi

Krökk un um í Fífu söl um finnst verk efn ið spenn andi.

Dúk ur inn strekkt ur milli barn anna sem með sam vinnu í hreyf ing
um forða því að bolt inn detti út af á jörð ina
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Símamótið, sem er knatt
spyrnumót fyrir stúlkur á aldr
inum5til12ára,hefstídag,12.
júlí,með skrúðgöngu fráDigra
neskirkjuensetningverður svo
áKópavogsvellikl.20.00.

Í mót inu taka þátt um 1.700 
stúlk ur og er þetta stærsta ein
staka mót lands ins fyr ir yngri 
kyn slóð ina. Reikna má með um 
2.100 manns á móts svæð inu í 
Smár an um móts dag ana að með
töld um þjálf ur um og far ar stjór
um. Þá eru ótald ir áhorf end ur. 
Keppt verð ur á 20 völl um en 6 
úr slita leik ir fara fram á Kópa vogs
velli og hefj ast á sunnu dag kl. 
11.30 en ,,lands leik ur “ á laug ar
dag kl. 18.30, einnig á Kópa vogs
velli.

Þrjú ný lið taka nú þátt í mót
inu, frá Dal vík, Fjarða byggð og 
Eg ils stöð um og auk þess kem ur 
lið frá Boscomb Al bion á Bret
landi. Um 600 stúlk ur og far ar
stjór ar verða í gist ingu í Kárs nes
skóla og Smára skóla og auk þess 
munu marg ir gista á tjald svæð inu 

neð an við gamla Kópa vogs bæ inn.
verða í gist ingu. Kvöld vaka verð
ur á laug ar dags kvöld ið í Smár an

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

Alls hafa 191 lið til kynnt þátt
töku og hafa aldei ver ið fleiri

Þátttakendurkomavíðaaðaf landinu.Hérerveriðaðfylgjastmeð
,,landsleiknum” á Kópavogsvelli 2011, en leikurinn er árlegur við
burður.Þarkeppalandsliðogpressaenliðineruvalinafþálfurum.

Ei t t  það ánægju leg as ta
sem hægt er að taka þátt í á
eþíópiska Minilik veitinga
staðnum að Hlíðarsmára 15 er
eþíópiska kaffihefðin. Eftir að
hafa bragðað á þjóðlegum rétt
um eins og Doro Wat sem er
sítrónumarineraður kjúkling
ur, stappaður í „berbera“heita
sósu, borinn fram með lauk,
hvítlaukogengiferogMinchet
Abishsemernautakjöt, fínskor
ið,brúnaðísmjörioglátiðkrau
maísterkrisósumeðkryddiog
ferskumkryddjurtum,getagest
ir fylgstmeðfrábyrjuntilenda
hvernig kaffið er búið til með
viðhöfn.

Í Eþíóp íu heit ir kaffi ,,Bunna” 
(Boona). At höfn in hefst með því 
að kom ið er með þvegn ar kaffi
baun ir og þær brennd ar á þar 
til gerðri pönnu í litl um kola
ofni. Pann an lík ist helst gam al
dags popp korn spönnu, og er 
með mjög löngu skafti, til þess 
að sá sem held ur á henni brenni 
sig ekki á eld in um. Þeg ar hér er 

kom ið sögu eru flest skiln ing ar vit 
gest anna þátt tak end ur í at höfn
inni; pann an er hrist fram og til 
baka svo baun irn ar brenni ekki 
við (hljóð ið er eins og þeg ar smá
pen ing ar eru hrist ir í blikk dós), 
kaffi baun irn ar byrja að springa 
(hljóm ar eins og popp korn), og 
það eft ir minn an leg asta er þeg ar 
brennd ar baun irn ar eru born ar 
um her berg ið þannig að ilm ur
inn af ný brenndu kaffi um lyk ur 
allt. Hið brennda kaffi er síð an 
sett í lít ið tæki sem kall ast ,,Muke
cha” (mookecha) til möl un ar. 
En Minilik veit inga stað ur inn hef
ur nú kom ið sér upp nú tíma tæki 
til að mala kaff ið. Þetta er gert 
til að spara tíma, án þess að það 
skemmi að ráði hinn hefð bundna 
svip und ir bún ings ins. Hið mal aða 
ný brennda kaffi duft er síð an sett 
í hefð bund inn leir pott sem heit ir 
“jeb ena” (Jbena) ásamt vatni, og 
soð ið yfir opn um eldi í kola ofn in
um.  Aft ur fyllist her berg ið ilmi af 
sjóð andi kaffi.

Þeg ar suð an kem ur upp er kaff
ið bor ið fram í litl um boll um sem 
heita ,,cini” (sini), en þetta eru 
mjög litl ir heima gerð ir boll ar.

Minilik – eþíópskt veit inga hús 
sem tek ur 58 manns í sæti bíð ur 
nú bar, veit ing ar og „take away“ 
auk þess að sjá um veisl ur en 
veit inga stað ur inn er einnig aust ur 
á Flúð um.

Þjóð leg ir rétt ir og kaffi 
að eþíópískri hefð

Arabicakaffibauninerformóðirallrakaffibauna.Sagahennarerrak
in til fjallahéraðs ívesturEþíópíu, semheitirKAFFA, fráþvínálægt
1000fyrirKrist,ogþaðanvarhúnfluttfyrirmynniRauðahafsinstil
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(þessvegnaarabica).HérdreipaþauYiraMekonnen
BeyeneogLemlemKahssayGebreáþessuyndælakaffisemenginn
kaffiunnandiættiaðlátaframhjásérfara.

Símamótið2012íknattspyrnukvennahefstídag:Minilik,eþíópískurveitingastaðurí
Kópavogi:

Troðfullt var í fyrstu viku
hjóla og ævintýranámskeiði
félagsmiðstöðvarinnar EKKÓ í
Kársnesskóla,og ríktiþarmikil
gleðiogeftirvænting.

Frá EKKÓ var var hjólað á hina 
ýmsu staði en fyrstu vik una var 
m.a. hjólað í Foss vogs dal inn, 
El lið ar ár dal inn og Naut hóls vík ina. 

Þá var far ið í sund, grill að, spil að
ur risapó gó og far ið í leiki á Rúts
túni og fjár sjóðs leit í kirkju holt inu 
svo eitt hvað sé nefnt. Skrán ing ar 
á nám skeið in fara fram á vefn
um sum ar.kopa vog ur.is, und ir 
hjóla og æv in týra nám skeið. Hér 
er boð ið upp á mjög þrosk andi 
nám skeið.

Hjóla og æv in týra nám skeið 
hjá fé lags mið stöð inni EKKÓ

Hjólahópurinnígóðumgír.

www.borgarblod.is

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
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GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Nokkrir Blikar tóku þátt í
Gautaborgarleikunum um síð
ustuhelgi, enþaðerviðamikið
frjálsíþróttamót fyrir iðkendur
frá12áraaldrioguppífullorð
insflokk.

Mót ið fór fram á Ul levileik
vang in um, sem er m.a. vett
vang ur margra land s leikja Svía í 
knatt spyrnu og þar hef ur líka EM 
í frjáls um ver ið hald ið. Í ár eru 
skrán ing ar í mót ið lið lega 7.000. 
Lang flest ir kepp enda eru sænsk

ir, Norð menn og Dan ir nokk uð 
marg ir líka. Flest árin eru nokkr ir 
tug ir Ís lend inga með al þátt tak
enda og svo koma færri kepp end
ur frá ýms um lönd um. Blik ar hafa 
oft tek ið þátt í Gauta borg ar leik
un um, en það eru nokk ur ár síð
an skipu lagð ur hóp ur hef ur far ið 
utan á veg um Breiða bliks. Unn
ið er að því að fram hald verði á 
skipu lögð um ferð um fyr ir frjáls í
þrótta fólk ið, t.d. ann að hvert ár.

Blik ar á Gauta borg ar
leik unum í frjáls um

EinnkeppendannavarAriSigþórEiríksson semkeppti í 7greinum;
spjótkasti, kúluvarpi, kringlukasti, 100 metra hlaupi, 300 metra
hlaupi, hástökki og langstökki. Sannarlega efnilegur frjálsíþrótta
maðursemBlikarmegaverastoltiraf.

HK1 tryggði sér Shellmóts
meistaratitilinn íVestmannaeyj
ummeðþví að leggjaFjölni að
velliíúrslitaleik20.

Leik ur inn var nokk uð jafn í fyrri 
hálf leik en Andri Már Harð ar
son skor aði fyrra mark HK und ir 
lok hálf leiks ins. Í síð ari hálf leik 
var HK svo sterk ari að il inn og 
upp sk ar ann að mark í lok leiks 
og var Krist ján Pét ur Barða son 
rétt ur mað ur á rétt um stað eft ir 
góð an und ir bú in ing Andra Lucas 
Guðjohn sen. Úr slita leik ur inn var 
á Há steins velli og var um gjörð
in stór góð, en um 1.000 knatt
spyrnu menn fylgd ust með og 
að stand end ur þeirra. Þessi knatt
spyrnu ár gang ur hjá HK er mjög 
sterk ur, hæfi leik a rík ir leik menn, 
góð stjórn og fær ir þjálf ar ar. Alls  
voru spil að ir 10 leik ir og vann 
HK1 alla sína leiki. Andri Lucas 
Guðjohn sen var val inn í Shell
mótslið ið og HK átti tvo full trúa í 
leik Lands liðs ins við Pressulið ið, 
þá Kára Tómas Hauks son í vörn 
Pressuliðs ins og Bene dikt Þor
steins son er varði mark Lands
liðs ins. Fé lag arn ir skildu sátt ir efti 
22 jafn tefli.

HKing ar Shell móts meist ar ar 
í Vest manna eyj um

Metþáttaka var í fyrsta móti
sumars í strandblaki en mótið
fór fram fyrir skömmu í Fagra
lundiíKópavogiávegumHK.

Iðk end un um strand blaks fjölg
ar ört sem og völl um víðs veg
ar um land ið. Tveir vell ir duga 
ekki leng ur til að halda slík mót 
og því úr vöndu að ráða fyr ir HK, 
en að halda mót sem þetta hef ur 
mikla þýð ingu fyr ir fé lag ið sem 

hef ur frá 2004 ver ið í far ar broddi 
í grein inni.

Í kvenna flokki sigr uðu Birta 
Björns dótt ir og Fríða Sig urð ar
dótt ir HK en Birna Bald urs dótt ir 
og Hulda Elma Ey steins dótt ir KA 
urðu í 2. sæti. Í karla flokki sigr
uðu Emil Gunn ars son og Ei rík ur R 
Ei ríks son HK en Orri Þór Jóns son 
og Ró bert Karl Hlöðvers son HK/
Stjörn unni urðu í 2. sæti.

Met þát taka á fyrsta strand blak
móti sum ar ins í Fagra lundi

Sigurvegarniríkvennaflokki,FríðaJónsdóttirogBirtaBjörnsdóttir.

LeikmennHK1voruþeirKáriTómasHauksson,KristjánPéturBarða
son, Gabríel Máni Sigurðsson, Símon Michael Guðjónsson, Andri
LucasGuðjohnsen,ValgeirValgeirsson,AndriMárHarðarson,Bene
dikt Þorsteinsson og Breki Muntaga Jallow. Þjálfari þeirra er Ómar
Ingi Guðmundsson og aðstoðaþjálfarar Aron Rafn og Ágúst Ottó
Pálmason.

Meistaramót golfklúbbannaá
Íslandi fór fram í síðustu viku
og lauk sl. laugardag.HjáGolf
klúbbiKópavogsogGarðabæjar,
GKG,varspennandikeppniíöll
umflokkumogekkiljóstfyriren
undirþaðsíðastahverjirhömp
uðusigurlaununum.

Í meist ara flokki voru sig ur veg
ar ar þau Guð jón Henn ing Hilm
ars son og Ragna Björk Ólafs dótt
ir, og voru vel að sigrin um kom in. 
Golfar ar voru afar heppn ir með 
veð ur alla móts dag ana, þó að eins 
yrði vart vætu að morgni laug ar
dags ins.

Guð jón Henn ing og Ragna Björk 
klúbb meist ar ar GKG

KlúbbmeistararGKG2012,
GuðjónHenningHilmarsson
ogRagnaBjörkÓlafsdóttir.

Hópurinn samankominn í Smáranum í Kópavogi ásamt þjálfurum. Þar virtist vera í gangi eins konar
hópeflisembörnintókuþáttíaflífiogsál.

Frjálsíþróttadeild Breiðabliks
hefurísumarstaðiðfyrirfrjáls
íþróttanámskeiðifyrirkrakkaá
aldrinum6–10ára.

Nám skeið ið er mjög fjöl breytt, 

auk hefð bund inna frjáls í þrótta
greina er far ið í ýmsa leiki og 
fleira sem hent ar börn um á 
þess um aldri. Til margra ára hef
ur ver ið unn ið mjög mark visst 

ung linga starf hjá frjáls í þrótta
deild inni sem hef ur ver ið að 
skila sér í af reks fólki.

Blik ar með frjáls í þrótta nám skeið



siminn.is  I  @siminn on Twitter

Við óskum öllum fótboltastelpunum sem taka þátt í Símamótinu 2012 
góðs gengis og hvetjum Kópavogsbúa til að fjölmenna á völlinn og skemmta sér.Síminn er aðastyrktaraðili 

Símamótsins 2012
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