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Bæjarráð Kópavogs hefur ákveð-
ið að ráða Árna Þór Hilmarsson í 
nýtt starf gæðastjóra hjá Kópavogs-
bæ. Gæðastjóra er falin umsjón 
með gæðastjórnunarkerfi og inn-
leiðingu þess. Árni Þór tekur við 
starfinu 1. september nk. og læt-
ur þá jafnframt af störfum fram-
kvæmdastjóra fræðslusviðs. 

Með gæðastjórnunarkerfi á 
ábyrgðarskipting í allri starfsemi 
sveitarfélagsins að verða skýr og 
sömuleiðis verkferlar og áætlana-
gerð. Með því móti verður auðveld-
ara að uppfylla þarfir íbúa bæjarfé-
lagsins.

Helstu verkefni gæðastjóra eru:

• Umsjón með innleiðingu, upp-
byggingu, rekstri og þróun gæða-
kerfis.
• Ábyrgð á að gæðakerfið sé sam-

ofið starfsemi Kópavogsbæjar.
• Stuðla að því að vinnubrögð 

hjá Kópavogsbæ séu í samræmi við 
hugmynda- og aðferðafræði gæða-
stjórnunar.
• Halda utan um virkni verkferla 

og sjá til þess að halda við vottun 
gæðakerfisins.
• Vinna úr upplýsingum og lyk-

iltölum til að meta árangur gæða-
starfs Kópavogsbæjar.
• Gera tillögur um fræðslu sem 

tengist gæðakerfinu og gæðastjórn-

un og annast kynningar og þjálfun 
því tengdu.

Gæðastjórnunarkerfi er eitt af 
þeim tækjum sem opinberir aðil-
ar hafa tekið upp í rekstri sínum 
frá einkareknum fyrirtækjum. Fjöldi 
sveitarfélaga erlendis, sem fengið 
hafa vottun samkvæmt ISO 9001 
staðlinum, fer vaxandi en fram að 
þessu hefur ekkert sveitarfélag hér 
á landi komið sér upp slíku kerfi og 
fengið vottun. Árni Þór Hilmarsson 
hefur lokið BA-prófi í sálarfræði og 
MA-prófi í kennslufræði. Hann hefur 
víðtæka stjórnunarreynslu og mikla 
þekkingu á rekstri sveitarfélaga.

Bæjarráð Kópavogs hefur einnig 

ákveðið að ráða Önnu Birnu Snæ-
björnsdóttur í starf framkvæmda-
stjóra fræðslusviðs en hún hefur 
að undanförnu leyst starfsmanna-
stjóra Kópavogsbæjar af í náms-
leyfi. Anna Birna hefur lokið BA-
prófi í stjórnmálafræði og MSc-prófi 
í starfsmannastjórnun. Hún hefur 
góða þekkingu á rekstri sveitarfé-
lagins og mikla stjórnunarreynslu. 
Anna Birna tekur við starfinu 1. 
september nk. þegar núverandi 
framkvæmdastjóri fræðslusviðs, 
Árni Þór Hilmarsson, tekur við nýrri 
stöðu gæðastjóra hjá Kópavogsbæ.
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Hafnar eru framkvæmdir við endurnýjun götu, gangstétta, lóða og bílastæða við Neðstutröð og Fannborg.  
Framkvæmdirnar munu valda einhverju ónæði og truflun á umferð um svæðið en reynt verður að halda 
því í lágmarki. Á verktímanum verða gönguleiðir um svæðið og að aðliggjandi húsum haldið greiðum með 
göngubrúm eða öðrum ráðstöfunum.

Framkvæmdir við bæjarskrifstofur

sími 54 54 300
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Umdeildar ráðningar í stjórnunarstörf



Samingar við Knatt-
spyrnuakademíuna 
endurskoðaðir

Á fundi bæjarráðs Kópavogs 
24. júlí sl. var lögð fram frá bæjar-
stjóra, sviðsstjóra framkvæmda- 
og tæknisviðs og fjármála- og hag-
sýslustjóra, tillaga að breytingu 
á eignaraðild Kópavogsbæjar og 
Knattspyrnuakademíu Íslands 
(KAÍ) með endurskoðun samn-
inga um byggingu á þjónustu- og 
íþróttamannvirkjum við Vallakór. 
Bæjarráð felur sviðsstjóra og 
skrifstofustjóra framkvæmda- og 
tæknisviðs að ganga til samninga 
við KAÍ um breytta eignaraðild 
að þjónustu- og íþróttamannvirki 
við Vallakór. Jafnframt verði gerð-
ur nýr rekstrarsamningur um 
rekstur mannvirkisins. Samning-
arnir verði lagðir fyrir bæjarráð 
til samþykktar. Framkvæmdir 
Knattspyrnuakademíunnar eru 
langt á eftir áætlun og leiga á 
knattspyrnuhúsinu Kórnum er í 
margra mánaða vanskilum. Von-
andi er að þessir hnökrar tefji 
ekki framkvæmdir frekar en orð-
ið er, og góð áform Knattspyrnu-
akademíu Íslands sem skrifað var 
undir með pompi og prakt við 
Kópavogsbæ á sínum tíma nái 
fram að ganga.

Rekstrarsamningar 
við grunnskólana til 
skoðunar

Lagt var fram að nýju á fundi 
bæjarráðs uppgjör frá bæjarstjóra 
vegna rekstrarsamninga við grunn-
skóla Kópavogs. Fræðslustjóri og 
fjármála- og hagsýslustjóri gerðu 
grein fyrir uppgjörinu. Hafsteinn 
Karlsson, bæjarfulltrúi og skóla-
stjóri Salaskóla, vék af fundi við 
umræðu um Salaskóla en dreift 
var á fundinum greinagerð frá 
skólastjóra Salaskóla vegna upp-
gjörsins ásamt tillögu að lúkn-
ingu þess. Afgreiðslu uppgjörsins 
frestað. Óstaðfestar fregnir herma 
að launa- og fjárhagsbókhald 
vegna Salaskóla passi alls ekki 
saman, þar sé mikill ruglingur í 
gangi sem við endurskoðun muni 
gera stöðu Salaskóla ásættanlega.

Á fundi skólanefndar 16. júní sl. 
samþykkti skólanefnd að boða til 
aukafundar í nefndinni, mánudag-
inn 23. júní 2008, vegna uppgjörs-
mála grunnskóla. Enginn slíkur 
fundur hefur verið haldinn, eða 
að engin fundargerð hefur verið 
færð til bókar.

Gunnar og Guðríður 
fara saman á   
vinabæjamót

Á fundi vinabæjanefndar  Kópa-
vogs 30. júní sl. var lagt fram 

boð frá bæjarstjórn Klakksvíkur 
í Færeyjum vegna afmælishátíðar 
í Klakksvík 14. til 17. ágúst nk. 
Bæjarstjórn Klakksvíkur hefur 
boðið bæjarstjóra og bæjarfulltrú-
um og hefur verið samþykkt að 
frá Kópavogsbæ fari Gunnar Ingi 
Birgisson, bæjarstjóri, bæjarfull-
trúarnir Guðríður Arnardóttir og 
Ármann Kr. Ólafsson auk Jónasar 
Ingimundarsonar og Birgis H. Sig-
urðssonar. Árlegt vinabæjamót 
vinabæjanna í íþróttum 2008 
var haldið í Tampere í Finnlandi 
fyrstu vikuna í ágúst. Að þessu 
sinni var keppt í golfi og fóru 4 
ungmenni úr GKG á mótið, þ.e. 
tvær stúlkur og tveir drengir. Jafn-
framt fór þjálfari með hópnum og 
fararstjóri frá ÍTK.

Ákvörðunar að vænta 
um merkingar og 
skilti

Byggingarnefnd hefur óskar 
eftir því við skipulagsnefnd og 
umhverfisnefnd að hvor nefnd um 
sig skipi tvo aðila í vinnuhóp til 
að ákvarða vinnureglur um merk-
ingar og skilti í Kópavogi fyrir 1. 
september 2008. Umhverfisnefnd 
hefur um alllangt skeið þrýst á 
um að markaðar verði skýrar regl-
ur í þessum málum. Nú hillir loks 
undir ákvörðun í því máli, enda 
eru auglýsingaskilti við umferðar-
æðar og víðar í Kópavogi til mik-
illa vansa fyrir utan það hversu 
bagaleg þau eru mörg hver vegna 
þess hversu mjög kastað hefur 
verið til höndunum við hönnun 
þeirra. 

Minningarathafnir 
trufla í Kópavogs-
kirkjugarði

Borist hefur erindi frá Kirkju-
görðum Reykjavíkurprófasts-
dæma þar sem óskað er eftir því 
að tilkynnt verði til skrifstofunnar 
í Fossvogi um fyrirhugaðar minn-
ingarathafnir í kirkjugörðum með 
góðum fyrirvara. Hverja trufla 
þessar minningaathafnir?

Mörgum byggingalóð-
um skilað í Kópavogi

18 byggingalóðum  í Þingum 
og Kórahverfi hefur verið  skilað 
inn samkvæmt fundargerð bæj-
arráðs 24. júlí sl. Bæjarráð veitir 
skrifstofustjóra framkvæmda- og 
tæknisviðs heimild til að auglýsa 
byggingarrétt á lóðunum en óvíst 
er um hvort einhverjar umsóknir 
berist. Það vekur einnig nokkra 
athygli þegar ekið er um þessi 
hverfi nú að víða má sjá í gluggum 
nýbygginga auglýsingar frá fast-

eignasölum á höfuðborgarsvæð-
inu. Samdráttar gætir því einnig í 
fasteignaviðskiptum í Kópavogi. 

Ánægju lýst með 
mannvirki vatnsveitu 
Kópavogs

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarð-
ar og Kópavogssvæðis fór í vett-
vangsferð um vatnsverndarsvæð-
ið í Heiðmörk þann 19. maí s.l. 
og skoðaði mannvirki vatnsveitu 
Kópavogs í Vatnsendakrikum. 
Heilbrigðisnefnd lýsti yfir ánægju 
með neysluvatnsöflunina um leið 
og vakin var athygli á að þeirri 
nauðsyn að halda áfram rann-
sóknum á aðrennslisvæðum til að 
viðhalda auðlindinni. Halla Hall-
dórsdóttir var í vor kjörinn for-
maður Heilbrigðisnefndarinnar til 
tveggja ára.

Umhverfismati hafnað 
vegna Selfjalls

Helgi A. Harðarson sendi 
nýlega erindi til framkvæmda- og 
tæknisviðs þar sem óskað er eft-
ir því að fram fari umhverfismat 
vegna hugsanlegrar efnistöku úr 
Selfjalli. Bæjarráð hefur samþykkt 
að hafna beiðninni þar sem unnið 
er að endurskoðun aðalskipulags 
Kópavogsbæjar og ekki liggur fyr-
ir hvort gert verði ráð fyrir slíkri 
efnistöku í skipulaginu.

Leikskólakennari fær 
launað námsleyfi

Guðrún Björnsdóttir leikskóla-
kennari sótti nýlega um launað 
námsleyfi til 9 mánaða. Guðrún 
Björnsdóttir hefur starfað sem 
leikskólakennari í alls 36 ár, þar 
af hjá Kópavogsbæ í 17 ár. Guð-
rún hefur ekki áður sótt um laun-
að námsleyfi, en eins og að ofan 
greinir hefur hún fyrir löngu náð 
þeim starfsaldri sem til þarf.  
Námið tengist starfi hennar hjá 
Kópavogsbæ og skilyrði er að 
hún komi aftur til starfa. Bæjar-
ráð samþykkti umsókn Guðrúnar 
Björnsdóttur á fundi 10. júlí sl.
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K ársnesið í Kópavogi er eitt verðmætasta svæði landsins og 
því eðlilegt að íbúar þar, sem og aðrir, láti það sig mikið varða 
hver verður þróun íbúðabyggðar á svæðinu. Atvinnustarfsemi 

þarf líka pláss og það á að vera hægt að blanda saman fyrirtækjum 
og íbúðabyggð með skynsamlegum hætti, sem bæjarstjórn Kópavogs 
stefnir markvisst að. Samtökin Betri byggð, sem fyrst og fremst eru 
skipuð íbúum á Kársnesi, hafa fylgst vel með þróun byggðarinnar á 
svæðinu og komið fram með sínar athugasemdir sem bæjarstjórn 
tekur vonandi tillit til. Skipulagsmál eru flókin og það eru ýmis mál 
sem þarf að huga vel að. Það þarf til dæmis að huga vel að umferðar-
málum í Vesturbænum þegar byggðin á Kársnesinu stækkar. Almenn-
ingur er einnig stöðugt meðvitaðri um umhverfismál og vill að þessi 
málaflokkur fái stöðugt meira vægi ef mið er tekið að niðurstöðum 
íbúaþings sem haldið var í Kópavogi fyrir þremur árum. Aðrar Norð-
urlandaþjóðir eru almennt komnar lengra í umhverfismálum en við 
Íslendingar og við eigum að taka þær okkur til fyrirmyndar og auka 
t.d. fræðsluna í grunnskólum Kópavogs svo börn læri snemma að 
ganga vel um umhverfi sitt og landið okkar.

Glæsilegt starf hjá Gerplu

F imleikafélagið Gerpla er það íþróttafélag í Kópavogi sem hefur 
sýnt einna mesta þenslu undanfarin ár sem meðal annars mark-
ast af því að frábærir stjórnendur hafa stýrt félaginu undanfarin 

ár. Á engan er hallað þótt nafn formannsins, Jóns Finnbogasonar, er 
þar nefnt. Aðstaðan sem Kópavogsbær hefur skapað félaginu með 
fimleikahúsinu Versölum í Salahverfi á einnig stóran hlut í velgengni 
félagsins, kannski stærsta þáttinn, en samlegðaráhrif alls þessa hefur 
gert Gerplu að langbesta fimleikafélagi landsins með flesta iðkendur 
á öllum aldri. Gerpla mun hefja vetrarstarfið samkvæmt stundaskrá 
25. ágúst nk. en þessa dagana er unnið hörðum höndum við að skipu-
leggja um 90 flokka, raða niður þjálfurum og útbúa stundaskrár. Mikil 
ásókn er í félagið eins og undanfarin ár og því miður komast ekki 
allir að. En koma tímar og koma ráð til handa þeim sem ekki komast 
að í þessari lotu. Það verður gaman að fylgjast með starfi og sýning-
um Gerplu í vetur og full ástæða til þess að hvetja fólk til að mæta á 
áhorfendapallana þegar sýningar verða kynntar í vetur.

Að toppa á réttum tíma

H ópur íslenskra íþróttamanna er nú staddur í Peking á Olymp-
íuleikunum. Handboltalandsliðið hefur glatt okkur Íslendinga 
með sigrum á tveimur stærstu ríkum Evrópu hvað varðar 

mannfjölda, Rússlandi og Þýskalandi, þegar þetta er skrifað og þeirra 
bíða nú leikir gegn Dönum, Kóreu og Egyptalandi. Hvernig sem það 
fer er frammistaða þeirra þegar orðin glæsileg, ekki síst gegn heims-
meisturum Þjóðverja. En það er erfitt að hæla öðru íslensku íþrótta-
fólki sem hefur hafið keppni með sama hætti. Það verður að gera 
þá kröfu til þeirra sem fá að keppa á Olympíuleikum að þeir séu þá í 
sínu besta formi og nái að jafna þar sinn besta árangur til þessa. En 
því miður hefur það ekki verið, einn keppandi hætti vegna þess að 
hnéið var ekki í lagi, sundfólk náði ekki sínum besta árangri en segja 
svo frammi fyrir alþjóð að árangurinn hafi verið ásættanlegur. Hann 
er það alls ekki þegar íþróttafólk er langt frá sínum besta árangri, 
þarna er eitthvað að í undirbúningnum, og kannski er bara þgæileg-
ast að skella ábyrgðinni á þjálfarana. Kunnu þeir ekki að láta íþrótta-
fólkið toppa á réttum tíma?

En Olympíuleikarnir er eitt besta sjónvarpsefni sem til er, og því 
full ástæða til að hvetja alla til að fylgjast með þeim, jafnvel um 
hánótt sem kann að vera nauðsynlegt vegna tímamunar milli Íslands 
og Kína. Góða skemmtun!

     Geir A. Guðsteinsson

Sátt þarf að takast 
um Kársnesið

ÁGÚST 2008
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framhald af forsíðu

Þá réði bæj ar ráð Guð rúnu Páls-
dótt ur, fjár mála stjóra Kópa vogs-
bæj ar, í starf sviðs stjóra menn ing-
ar- og tóm stunda sviðs Kópa vogs-
bæj ar. Guð rún tek ur við starf inu 
1. sept em ber nk. af Birni Þor steins-
syni sem starf að hef ur hjá bæn um 
í 30 ár, fyrst sem bæj ar rit ari. Guð-
rún Páls dótt ir er við skipta fræð-
ing ur og hef ur ára tuga reynslu af 
rekstri sveit ar fé laga. Hún hef ur 
m.a. ver ið starf andi bæj ar stjóri 
Kópa vogs bæj ar.

Samið hef ur ver ið við Björn Þor-
steins son um að rita sögu Kópa-
vogs á ár un um 1980–2010 og er 
samn ing ur inn til tveggja ára. Staða 
fjár mála stjóra Kópa vogs bæj ar 
verð ur aug lýst laus til um sókn ar.

Sú ákvörð un að ráða Guð rúnu 
Páls dótt ur svið stjóra menn ing-
ar- og tóm stunda sviðs hef ur ekki 
áhrif á stöðu Lindu Udengård 
deild ar stjóra menn ing ar mála og 
ekki hafa ver ið tekn ar ákvarð an ir 
um frek ari breyt ing ar.

Þór Jóns son for stöðu mað ur 
al manna tengsla hjá Kópa vogs bæ 
seg ir að Björn Þor steins son hef ur 
starf að hjá bæn um frá ár inu 1978. 
Hann sé öll um hnút um kunn ug ur, 
hvort sem er á sviði bæj ar rekstr-
ar ins eða menn ing ar mála. Af því 
leiði að Björn sé flest um hæf ari til 
að rita um þá at burði í Kópa vogi 
sem eru næst okk ur í tíma og vant-
ar í rit röð um sam fellda sögu bæj-
ar fé lags ins. Seg ir Þór það eðli legt 
að miða við tíma bil ið til loka árs-
ins 2009, ann ars veg ar til þess að 
hugs an legt næsta bindi geti haf ist 
á ár inu 2010 og hins veg ar vegna 
þess að Björn hætti störf um hjá 
bæj ar fé lag inu um mitt það ár og á 
þá að hafa lok ið verk inu.

Guð ríð ur Arn ar dótt ir, bæj ar full-
trúi Sam fylk ing ar inn ar, seg ir að á 
auka fundi bæj ar ráðs Kópa vogs 

26. júlí sl. hafi meiri hluti Sjálf stæð-
is flokks og Fram sókn ar flokks 
ákveð ið að ráða í nokk ur af æðstu 
emb ætt um bæj ar ins án aug lýs-
ing ar. Um sé að ræða inn an húss 
hróker ing ar ásamt nýrri stöðu 
gæða stjóra bæj ar ins. Guð ríð ur 
seg ir að full trú ar Sam fylk ing ar inn-
ar hafi lagt til að um rædd ar stöð-
ur yrðu aug lýst ar í sam ræmi við 
starfs manna stefnu bæj ar ins og 
lög um um op in bera stjórn sýslu.

,,Þeirri til lögu var hafn að með 
þeim rök um að hér væri ver ið að 
gefa starfs mönn um bæj ar ins tæki-
færi til fram gangs í starfi.  Full trú-
ar Sam fylk ing ar inn ar bentu á að 
aug lýs ing úti lok ar ekki fram gang 
starfs manna bæj ar ins í starfi en 
trygg ir aft ur á móti að þeir eigi 
all ir jafna mögu leika til þess fram-
gangs en ekki ein ung is þeir sem 
meiri hlut inn vel ur sér stak lega.

Í starf sviðs stjóra fræðslu sviðs 
hef ur ver ið ráð in ein stak ling ur 
sem hef ur unn ið hjá Kópa vogs-
bæ í nokkra mán uði og hef ur 
ekki fag leg an bak grunn í mennta-
geir an um. Við kom andi er stjórn-
mála fræð ing ur með meist ara próf 
í starfs manna stjórn un.  Fram-
kvæmda stjóri fræðslu sviðs er 
æðsti yf ir mað ur fræðslu mála í 
Kópa vogi og ber ábyrgð á fag legu 
skóla starfi.  

,,Án þess að hafa nokk uð á móti 
við kom andi mann eskju telj um við 
að það skipti máli fyr ir skóla stjóra 
í Kópa vogi og þar með metn að ar-
fullt skóla starf að fag leg ur leið togi  
sé vel mennt að ur á sviði skóla-
mála með mark tæka reynslu og 
þekk ingu af fræðslu- og upp eld is-
mál um. Til sam an burð ar bend um 
við á að nú ver andi fræðslu stjóri 
Kópa vogs  hef ur meist ara próf í 
kennslu fræð um, víð tæka stjórn un-
ar reynslu og ára langa reynslu á 
rekstri sveit ar fé laga.  Fyrr ver andi 
fræðslu stjóri Reykja vík ur er með 

dokt ors próf í mennt un ar fræð um, 
hef ur kennt á öll um skóla stig um 
og stund að marg vís leg rann sókn-
ar störf og kennslu.  Nú ver andi 
fræðslu stjóri Reykja vík ur hef ur 
meistara gráðu, hef ur starf að í 
skóla kerf inu í 35 ár sem kenn ari 
og skóla stjóri og starf að í fjöl mörg-
um starfs hóp um um fræðslu mál.

Á nú ver andi kjör tíma bili hef ur 
ver ið ráð ið í eft ir far andi stjórn-
un ar stöð ur hjá Kópa vogs bæ án 
aug lýs ing ar: Bæj ar rit ara, upp lýs-
inga full trúa, sviðs stjóra skipu lags- 
og um hverf is sviðs, sviðs stjóra 
fræðslu sviðs og sviðs stjóra menn-
ing ar og tóm stund ar mála. Vinnu-
brögð sem þessi hljóta að vera 
eins dæmi í op in berri stjórn sýslu 
á Ís landi,” seg ir Guð ríð ur Arn ar-
dótt ir bæj ar full trúi í Kópa vogi og 
odd viti Sam fylk ing ar inn ar.

Sam fylk ing in í Kópa vogi læt ur 
nú at huga hvort manna ráðn ing-
arn ar hjá Kópa vogs bæ stand ist 
lög og hvort þær stand ist starfs-
manna stefnu Kópa vogs bæj ar.

Odd vit ar meiri hlut ans 
segja launa menn gerða 
að póli tísku bit beini

Odd vit ar meiri hluta bæj ar stjórn-
ar, þeir Gunn ar I. Birg is son bæj ar-
stjóri og Ómar Stef áns son for mað-
ur bæj ar ráðs, segja Sam fylk ing una 
með Guð ríði Arn ar dótt ur í broddi 
fylk ing ar reka rógs her ferð á hend-
ur meiri hluta Fram sókn ar flokks 
og Sjálf stæð is flokks í bæj ar stjórn, 
og ásak an irn ar séu komn ar út 
yfir mörk póli tískr ar um ræðu og 
máefna legs að halds. Reynt sé að 
gera launa menn bæj ar ins að póli-
tísku bit beini þó þeir hafi ekk ert 
til saka unn ið, í þeim til gangi að 
koma höggi á póli tíska and stæð-
inga. Þyrl að sé upp mold ryki út 
af eðli leg um og skyn sam leg um til-
flutn ingi í yf ir stjórn bæj ar ins og 
lát ið er eins og það sé Kópa vogs-

bæ fram andi að aug lýsa stöð ur á 
sama tíma og til kynnt sé að starf 
fjár mála stjóra sé aug lýst laust til 
um sókn ar. Þeir Gunn ar og Ómar 
segja Guð ríði bíta höf uð ið af 
skömminni með því að gefa í skyn 
að það ágæta starfs fólk sem fær 
fram gang í starfi hjá Kópa vogs bæ 
eigi það hvorki skil ið né ráði við 
verk efni sitt. Í lög um um op in bera 
stjórn sýslu sé ekki orð um það að 
aug lýsa eigi laus ar stöð ur, enda 
sé Guð ríð ur á hröð um flótta und-
an eig in yf ir lýs ing um og reyni að 
draga í land svo að lít ið beri á. Álit 
um boðs manns Al þing is bendi ekki 
til að störf séu laus þeg ar op in-
ber ir vinnu veit end ur bjóði starfs-
mönn um til nefn ing ar í þau.

Ekki vand að ir stjórn sýslu-
hætt ir?

Trausti Fann ar Vals son, lekt or 
í stjórn sýslu hætti við Há skóla 
Ís lands, tel ur það ekki sam rým ast 
við mið um stjórn sýslu rétt ar um 
vand aða stjórn sýslu hætti að ráða 

op in bera starfs menn hjá sveit ar-
fé lög um án al mennra aug lýs inga.      
Í Morg un blað inu seg ir Trausti 
Fann ar hins veg ar að eng in laga-
leg skylda hvíli á sveit ar fé lög um 
til að aug lýsa störf. Bæj ar stjóri, 
Gunn ar I. Birg is son, hef ur sagt að 
það sé ekk ert sé at huga vert við 
vinnu brögð meiri hlut ans og hann 
tel ur eðli legt að starfs fólk bæj ar-
ins fái fram gang án sér stakr ar aug-
lýs ing ar um við kom andi starf.
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Nýlega tók valnefnd Lindasókn-
ar í Kópavogi þá ákvörðun að 
ráða sr. Guðna Má Harðarson 
sem prest við Lindakirkju. Guðni 
Már mun starfa við hlið sóknar-
prestsins sr. Guðmundar Karls 
Brynjarssonar en vegna vaxandi 
fjölda sóknarbarna í Lindasókn 
fékkst leyfi til að ráða prest til 
starfa. Guðni Már er 28 ára, fædd-
ur í Reykjavík og hann bjó fyrstu 
árin á Sogaveginum en þaðan lá 
leiðin í Ártúnsholt með stuttri 
viðkomu á Akranesi en þangað 
rekur hann m.a. ættir. Hann hóf 
búskap á heimili tengdarforeldr-
anna á Seltjarnarnesi en fyrir 
fimm árum síðan fluttu hann 
með fjölskylduna í Trönuhjalla 
í Kópavogi. Kona hans er Ásdís 
Björnsdóttir og þau eiga tveggja 
ára son, Nóa Pétur.

Sr. Guðni Már segir að á þeim 
tíma hafi hann verið opinn fyrir 
öllu hvað varðar búsetu en þau 
hafi fundið þessa ljómandi íbúð í 
Kópavoginum.

Sr. Guðni Már segir að hann hafi 
verið 15 ára gamall þegar hann 
ákvað að leggja guðfræði fyrir sig. 
Ástæðan var ekki síst sú að hann 
bjó í eitt ár á heimili sr. Jóns Dal-
bú Hróbjartssonar sem þá var 
sjúkrahúsprestur í Gautaborg en 
kona Jóns Hróbjarts er föðursystir 
Guðna Más. Í Gautaborg var hann 
eins og nokkurs konar skiptinemi 
og lauk þar námi í 10. bekk. Þá sá 
hann hversu fjölbreytt starf prests 
var og ákvað að leggja það fyrir sig 
sem ævistarf.

,,Ég hafði mikið verið í ræðu-
mennsku í grunnskóla og langaði 
að vinna með fólki og sá hversu 
heillandi þetta starf var. Það var 
síður en svo að sr. Jón Dalbú héldi 
því að mér að gerast prestur, ég 
einfaldlega heillaðst af starfinu 
með því að fylgjast svolítið með 
því sem hann var að gera.

Fram að þessu hafði ég ætlað 
að verða leikari en síðan tók ég 
einnig mikinn þátt í starfi KFUM & 
K og var mjög duglegur að starfa í 
Árbæjarkirkju þegar ég átti heima 
uppi í Ártúnsholtinu. Mig langaði 
að vinna með fólki og miðla trú, 
bæði í gleði og sorg.

Eftir að ég lauk guðfræðiprófi frá 
Háskóla Íslands var ég vígður sem 
prestur í júnímánuði 2006 til KFUM 
& K og hef síðan starfað með ungu 
fólki, einnig innan Kristilegu skóla-
hreyfingarinnar. Það hefur verið 
mjög gefandi að vinna með ungu 
fólki innan kirkjunnar síðustu tvö 
ár,” segir sr. Guðni Már.

- Var einhver ástæða fyrir því að 
þú valdir frekar að fara til KFUM & 
K en að sækja um laust brauð úti á 
landi?

,,Nei, enginn sérstök ástæða, 
það atvikaðist bara þannig að  
stuttu áður hafði sá sem starfaði 
sem skólaprestur hætt í því starfi, 
en það starf heitir nú æskulýðs-
prestur. Starf skólaprests var þá að 
hálfu leiti hjá KFUM & K og aðhálfu 
leiti hjá Kristilegri skólahreyfingu, 
saman eitt starf enda með sameig-
inlega skrifstofu. Eftir að ég lét af 
störfum í vor var starfið auglýst 
sem eitt starf.”

Einum of spennandi   
tækifæri til að láta   
það ósnortið

- En hvað veldur því síðan að þú 
lætur af því starfi og sækir um starf 
prests við Lindakirkju sem þú hefur 
nú fengið?

,,Það var eiginlega einum of 
spennandi tækifæri til að sækja 
ekki um þetta starf. Ég hafði svo-
lítið kynnst starfinu í Lindarsókn 
gegnum starf KFUM og vissi því 
að hér er mikið og vaxandi starf 
og mikil þörf á barnastarfi í vax-
andi hverfum og þar hef ég mikla    
reynslu ekki síður en að starfa 
með unglingum.

Hér eru auk þess mjög spenn-
andi hlutir að gerast. Það er verið 
að byggja kirkju fyrir söfnuðinn 
þar sem aðastaða fyrir fjölbreytt 
safnaðarstarf fyrir alla aldurshópa 
verður ein sú besta á höfuðborg-
arsvæðinu, og möguleiki verður 
til þess að vera með ýmiss konar 
starf innan nýju kirkjunnar á sama 
tíma. Um næstu áramót er stefnt 
að því að færa skrifstofur kirkjunn-
ar í nýju kirkjuna, en þá verður 
núverandi skúr sem hýsir félags-
heimilið fluttur upp að Elliðavatni 
og mun þar þjóna sem eins konar 
kirkjusel. Ég þekkti auk þess sr. 

Guðmund Karl og við náum mjög 
vel að vinna saman og organistinn, 
Keith Reed, er með mjög skemmti-
legar hugmyndir og léttleika í 
sínu starfi, er ekki alltaf þessi hefð-
bundni organisti þó það sé einnig 
gott í bland við annað.”

- Prestum Þjóðkirkjunnar er stund-
um skipt í hópa, sumir t.d. kallaðir 
svartstakkar og þar höfðað til þess 
að þeir séu fastheldnari á gamla 
siði kirkjunnar. Hvar mundir þú 
flokka sjálfan þig?

,,Ég er mjög mótaður af hinni 
kirkjulegu hefð enda er hún mjög 
ígrunduð og góð. En jafnframt 
finnst mér nauðsynlegt að nálgast  
ekki messu bara á þeirri forsendu 
að ég fái borgað fyrir það, hún 
sé lifandi og nái til fólksins í dag. 
Það má hins vegar ekki tapa þeirri 
helgi sem að kirkjan á að gefa. Það 
má ,,poppa” upp messur ef  t.d. 
textar í lögunum sem  syngja á 
eru góðir og með einhverri and-
legri næringu, þá er það frábært 
að nota aðrar laglínur. Organistinn 
Keith Reed hefur t.d. verið með 
countrytónlist í messu í Lindar-
sókn, og það er einfaldlega snilld, 
ekki síst ef það nær til fólks sem 
annars kemur helst ekki í hefð-
bundina guðsþjónustu.

Ef kirkjan hlustar ekki á þarfir 
fólksins og reynir ekki að koma til 
móts við það án þess að gefa eftir 
sínum grundvallaratriðum fer ekki 
vel, en þetta má heldur ekki verða 
eitthvað innihaldslaust froðusnakk 
eða popp. Það er stundum þannig 
að reynt er að fá fólk til kirkju sem 
annars kemur ekki þangað og þá 
eru stundum notaðar aðferðir sem 
fær þetta fólk bara til að hugsa um 
það sem í boði í það skiptið, en 
ekki svo mikið um Guðstrú. Það 
er í lagi ef fólk finnur sig síðan inni 
í hinni almennu og hefðbundnari 
guðsþjónustu.

Ef ég svo svaraði því hvar ég 

mundi flokka mig mundi ég segja 
að ég væri opinn fyrir nýjungum 
en vil halda í það sem hefur mótað 
trúarhefð Íslendinga lengi. Ég er 
ekki svartstakkur, en heldur ekki 
sá frjálslyndasti.”

- Þjóðkirkjan hefur svolítið verið 
gagnrýnd undanfarin misseri, fólk 
hefur sagt sig úr Þjóðkirkjunni þó 
það hafi ekki endilega verið að 
ganga í aðra trúarsöfnuði. Er það 
ekki verkefni presta að rannsaka 
hvað valdi og fá fólk til að vera 
áfram í Þjóðkirkjunni og hugleiða 
starf hennar á jákvæðan hátt og 
helst taka þátt í því fjölbreytta starfi 
sem þar fer fram?

,,Það er augljóslega verkefni 
presta, og afar mikilvægt að skoða 
af hverju fólk yfirgefur Þjóðkirkj-
una. Þó prósentuhlutfall þeirra 
sem eru í Þjóðkirkjunni hafi lækk-
að hefur orðið fjölgun meðlima 
og úrsagnir hafa ekki verið gríðar-
lega miklar en hafa samt verið að 
aukast. Þeirri þróun þurfum við 
að snúa við með öflugi kirkjustarfi 
og í þessari sókn þurfum að beina 
sjónum í auknu mæli að barna-
starfi. Fermingin og fermingarund-
irbúningurinn er einnig einstakt 
tækifæri til þess að fá til sín yfir 
90% allra barna í 8. bekk í viku 
hverri án þess að vera að bjóða 
upp á erfitt messuform sem þau 
mörg hver skilja alls ekki, jafnvel 
leiðist það. Það er nauðsynlegt að 
börnin öðlist skilning á trúararf-
inum og geti tileinkað sér hann á 
sínum forsendum.

Án unga fólksins verður kirkjan 
fyrst gömul, en með þeim er hún 
síung.”

Sr. Guðni Már segist líta spennt-
ur til starfsins sem bíði hans, þetta 
sé raunar draumur sem sé að ræt-
ast, fjölskyldan vilji gjarnan búa á 
höfuðborgarsvæðinu og nýta þau 
tækifæri sem bjóðist.

Englandsmeistarar Stoke 
2010!

Áhugamálin fyrir utan starfið 
eru ýmisleg.

,,Þar má nefna áhuga minn 
á ræðumennsku og svo held ég 
með Englandsmeisturunum í knatt-
spyrnu árið 2010, Stoke City!

Stoke er nú í úrvalsdeildinni en 
það tekur svona þrjú ár að verða 
meistarar. Ég hef ekki haft mörg 
tækifæri til að sjá þá í sjónvarpinu 
til þessa en vonandi verða sýnd-
ir margir leikir með þeim á kom-
andi vetri og þá hef ég tækifæri til 
að fara í Stoke-treyjuna mína. Það 
var hátíð í vor þegar þeir tryggðu 
sér keppnisrétt í efstu deild á Éng-
landi, það var gríðarlega gaman.

Ég spila ekki golf en fór í fyrsta 
skipti í veiðitúr í fyrra og það kom 
mér á óvart hvað það var gaman. 
Þar fékk ég minn maríulax en það 
var í Haukadalsá, en þangað fór ég 
með pabba og félögum hans. Svo 
hef ég gaman að nýta tímann með 
fjölskyldunni og ferðast um landið 
og einnig að fara erlendis og sjá þá 
eitthvað nýtt. Það eru margir stað-
ir fallegir á Íslandi, en mér finnst 
hvergi eins gaman að koma eins 
og í kapelluna í Vatnaskógi, þar er 
ég gripinn einhverri sérstakri og 
notalegri tilfinningu.

Einn þeirra sem var í Vatnaskógi 
fyrrum kom þangað nýlega og þeg-
ar hann kom inn í kapelluna og 
fann þá sérstöku lykt sem þar er 
sagði hann að það væri eins og 
að finna svitalyktina af Guði!,” seg-
ir sr. Guðni Már Harðarson, sem 
settur verður í embætti um næstu 
mánaðarmót.
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,,Langar að vinna með fólki og miðla 
trú, bæði í gleði og sorg”

Sr. Guðni Már Harðarson við nýja kirkju Lindarsóknar sem nú er í smíðum. Flutt verður í hluta kirkjunnar 
um næstu áramót.

Það er nauðsynlegt að börnin öðlist 
skilning á trúararfinum í fermingar-

fræðslunni og geti tileinkað sér hann á 
sínum forsendum. Án unga fólksins 
verður kirkjan fyrst gömul, en með 

þeim er hún síung.

- segir sr. Guðni Már Harðarson

Skólabyrjun verður föstudaginn 22. ágúst 
í öllum grunnskólum Kópavogs. 
Nemendur í  9. og 10. bekk 
Hörðuvallaskóla eiga skólasókn í 
Vatnsendaskóla. 
Upplýsingar um skólaakstur eru á 
heimasíðum skólanna.

Fræðslustjóri

Grunnskólar Kópavogs 
Skólabyrjun haustið 2008



Teiknistofan Landmótun ehf. 
og Aubert Högnason fengu við-
urkenningu umhverfisráðs Kópa-
vogs árið 2006 fyrir athyglisvert 
framlag til umhverfismála, sem 
er hönnun og framkvæmd við 
tjörnina í Kópavogsdal.

 Kópavogsdalur hafi lengi gegnt 
lykilhlutverki í meðal útivistar-
svæða í Kópavogi, og þar er oft 

nokkuð margt um manninn. Sér-
staklega hefur Tjörnin vestast í 
dalnum og Kópavogslækur haft 
mikið aðdráttarafl, ekki síst með-
al yngstu kynslóðarinnar. Á tjörn-
inni hafi ýmsir fuglar af andarætt 
haft viðkomu og í seinni tíð einnig 
máfar, en þeir hafa hins vegar vak-
ið takmarkaða hrifningu. Nyrðri 
tjarnarbakkinn er hlaðinn úr stór-

grýti, lagður stígur meðfram hon-
um og settir upp áningastaðir. Þar 
sem nýjar og gamlar grjóthleðslur 
mætast við tjarnarbakkann hefur 
verið sett upp lysthús sem stend-
ur á stólpum út í tjörnina.

Þeir Kópavogsbúar, og reyndar 
allir aðrir, sem ekki hafa lagt leið 
sína þarna um ættu að gera það 
vonum fyrr.
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Tjörnin í Kópavogsdal er merkt 
framlag til umhverfismála

Rennibrautirnar njóta ævinlega hylli þeirra yngri en margir hinna 
eldri kunna einnig að meta ferð niður hana, eins og t.d. þessi unga 
kona.
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Sundlaug Kópavogs og heilsu-
rækt Nautilus eru nú opin aft-
ur eftir gagngerar endurbætur 
á sundlauginni og hefur verið 
mikil aðsókn í lauginna eftir opn-
un, enda veður aldeilis frábært 
lengst af síðan opnað var. 

Nýir búningsklefar eiga sinn 
þátt í því en gömlu klefarnir voru 
ekki orðnir mönnum bjóðandi 
lengur. Þessa nýju aðstöðu hafa 
sundlaugargestir svo sannarlega 
kunnað að notfæra sér.

Aðstaða Nautilus er nú einnig 

miklu stærri og glæsilegri. Nýr 450 
m2 salur hefur bæst við aðstöð-
una auk þess sem lyftingaaðstaða 
með lausum lóðum hefur verið 
stórbætt. Síðla sumars mun svo 
verða bryddað uppá þeirri nýj-
ung að bjóða uppá spinning tíma 
hjá Nautilus.

Opnunartími í Sundlaug Kópa-
vogs, sem og sundlaugarinnar í 
Versölum í Salahverfi  er frá 06:30 
til 22:30 mánudaga til föstudaga 
og frá 08:00 til 22:00 um helgar.

Mikil aðsókn í nýja 
Sundlaug Kópavogs

Fuglalíf er oft fjölskrúðugt á tjörninni í Kópavogsdal.



6 Kópavogsblaðið ÁGÚST 2008

Kennurum við Menntaskólann 
í Kópavogi er ekkert ómögulegt. 
Nýlega voru bókmenntaverðlaun-
in Gaddakylfan veitt, en hana 
hlýtur sigurvegarinn í árlegri 
glæpasögusamkeppni Mannlífs 
og Hins íslenska glæpafélags.

Lilja Magnúsdóttir, íslensku-
kennari við Menntaskólann í Kópa-
vogi, varð hlutskörpust þetta 
árið fyrir söguna „Svikarinn“ og 
hreppir því sjálfa Gaddakylfuna 
sem listakonan Kogga við Vest-
urgötuna í Reykjavík smíðaði. Í 
öðru sæti urðu Valur Grettisson 
og Hanna Ruth Ólafsdóttir fyrir 
söguna „Dýragarðurinn“ og í því 
þriðja Hilmar Örn Óskarsson og 
saga hans „Eldur“.

Gefið hefur verið út glæpasagna-
safn sem ber heitið Svikarinn og 
inniheldur þær 14 glæpasögur 
sem báru af í keppninni. Dóm-

nefnd skipuðu Helga Vala Helga-
dóttir, Eiríkur Brynjólfsson og 
Ragnheiður Gyða Jónsdóttir.

A F  H Á L S I N U M
Tónlistarhátíð unga fólksins 
hófst með glæsilegum 
tónleikum strengjaleikara

Tónlistarhátíð unga fólksins 
hófst 5. ágúst sl. með opnunar-
tónleikum í Salnum 5. ágúst sl. 
en tónlistarhátíðin stendur til 
17. ágúst nk. Haldnir eru 7 tón-
leikar undir merkjum hátíðarinn-
ar sem eru afar fjölbreyttir að 
gerð og ættu unnendur klassískr-
ar tónlistar að geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi. 

Meðal þess sem búið er að     
flytja eru allar 6 sólósónötur bel-
gíska tónskáldsins Eugene Ysaÿe 
en sónötur hans gera gríðarlegar 
kröfur til flytjandans. Fiðluleikarn-
ir í tónleikunum voru 6, þar á með-
al okkar allra færustu fiðluleikrara 
af yngri kynslóðinni.  Þeir eru Páll 
Palomares, Elfa Rún Kristinsdótt-
ir, Eva Guðný Þórarinsdóttir, Gróa 
Margrét Valdimarsdóttir, Hulda 
Jónsdóttir og Una Sveinbjarnar-
dóttir. Síðan tóku m.a. við kamm-
ertónleikar kennara hátíðarinnar 
sem fluttu Klarinettukvintett og 
flautukvartett eftir Wolfgang Ama-
deus Mozart, partíta í a-moll fyrir 
flautu eftir Johann Sebastian Bach 
auk Bacianas Braileiras nr. 6 fyr-
irflautu og fagott eftir brasilíska 
tónskáldið Heitor Villa-Lobos.

Í kvöld, 14. ágúst, mun Blásara-
kvintett Ísafoldar flytja verk eft-
ir tónskáldin Wolfgang Amadeus 
Mozart ,,Ein Orgelstuck fur eine 
Uhr” í útsetningu fyrir blásark-
vintett eftir Wolfgang Sebastian 
Meyer, Carl Nielsen, Jacques Ibert, 
Samuel Barber og Györgi Ligeti. 
Meðlimir blásakvintetts eru Ella 
Vala Ármannsdóttir hornleikari, 
Melkorka Ólafsdóttir flautuleikari, 

Grímur Helgason klarinettuleikari, 
Matthías Nardeau óbóleikari og 
Snorri Heimisson fagottleikari.

Sunnudaginn 17. ágúst koma 
fram óperusöngvararnir Gunnar 
Guðbjörnsson og Auður Gunnars-
dóttir. Þau munu flytja fjölbreytta 
dagskrá óperuaría og söngljóða.

Tónlistarhátíð unga fólksins er 
nú haldin í fyrsta skipti en ætl-
unin með henni er að skapa vett-
vang þar sem tónlistarnemendur 
á hinum ýmsu stigum náms geta 
komið saman og lært af frábær-
um listamönnum. Tímasetning 

námskeiðsins er engin tilviljun en 
þessum tveimur vikum er ætlað 
að verða nemendum sem vítamín-
sprauta í byrjun skólaárs og gefa 
þeim tækifæri til að vinna hérlend-
is með framúrskarandi tónlistar-
fólki.

Hátíðin er annars þríþætt; nám-
skeiðahald, tónleikaröð nemenda 
og tónleikaröð leiðbeinenda í 
Salnum.Daglegir hádegistónleikar 
nemenda eru öllum opnir en þar 
öðlast nemendur ómetanlegra 
þjálfun.

Lilja Magnúsdóttir íslenskukennari með Gaddakylfuna.

Strengjasveitin Skark sem samanstendur af strengjaleikurum á 
háskólastigi leika á opnunartónleikunum 5. ágúst sl. verk eftir Benja-
min Britten  og íslensk þjóðlög í útsetningum Bjarna Frímanns Bjarna-
sonar sem einnig stjórnaði strengjasveitinni. Konsertmeistari var Páll 
Palomares.

Kennari við MK 
hreppti Gaddakylfuna

Margir tilnefndir en fáir útvaldir 
til viðurkenninga umhverfisráðs

Afhending viðurkenninga 
umhverfisráðs Kópavogs fyrir 
árið 2008 fer fram 21. ágúst nk. 
í anddyri Salarins. Í liðlega 33 ár 
eða frá 1964 hafði Kópavogsbær 
í samvinnu við félög í bænum 
veitt um 160 viðurkenningar fyr-
ir snyrtilegt umhverfi, fallegustu 
garða eða lóðir bæjarins. 

Á árinu 1995 varð breyting á 
og núverandi fyrirkomulag tekið 
upp. Ár hvert veitir Umhverfisráð 
einstaklingum og/eða fyrirtækj-
um viðurkenningar í eftirtöldum 
flokkum: endurgerð húsnæðis; 
hönnun; frágangur húss og lóðar 
á nýbyggingarsvæðum; framlag 
til ræktunarmála og framlag til 
umhverfismála. Bæjarstjórn Kópa-
vogs velur hinsvegar götu ársins.

Margrét Björnsdóttir, formaður 
umhverfisráðs Kópavogs, segir 
að um árlegan, og jafnframt mjög 
ánægjulegan viðburð sé að ræða, 
enda sé verið að veita viðurkenn-
ingar til þeirra bæjarbúa sem 
þykja hafa skarað fram úr við fegr-
un bæjarins.

Á síðasta ári hlaut Bjarnhóla-
stígur 3 viðurkenningu vegna end-
urgerðar húsnæðis; fyrir hönnun 
Arkþing ehf. fyrir atvinnuhúsnæði 
að Smiðjuvegi 76, Björn Ólafs arki-

tekt fyrir fjölbýlishús að Hörðukór 
1 og Björgvin Snæbjörnsson fyrir 
einbýlishús að Kleifakór 20. Fyrir 
frágang húss og lóðar á nýbygg-
ingasvæðum Íslenskir aðalverktak-
ar fyrir Ásakór 2-4; fyrir framlag til 
ræktunarmála Laxatangi við Elliða-

vatn; fyrir framlag til umhverfis-
mála Golfklúbbur Kópavogs og 
Garðabæjar, Lindarskóli, Salaskóli 
og Snælandsskóli.

Gata ársins 2007 var valin Voga-
tunga 1-49.

Digranesheiði 3 fékk á árinu 2006 viðurkenningu umhverfisráðs 
vegna endurgerðar húsnæðis. Á tröppunum standa eigendurnir,  
Margrét Hreinsdóttir og Kolviður R. Helgason. Í næstu viku kemur í 
ljós hvaða hús hlýtur þessa viðurkenningu í ár.

Leikskólinn Kjarrið er tekinn til starfa að 
Dalsmára 21, Kópavogi.

Í boði er tónlistarnám fyrir 3-5 ára börn, 
auk hefðbundins leikskólastarfs.

Ennfremur verður sérstakur 5 ára bekkur 
starfandi í vetur.

Upplýsingar gefur leikskólastjóri 
í síma 554-3940.

Fyrirspurnir má senda á netfang 
leikskólans: kjarrid@kjarrid.is

Leikskólastjóri

www.kjarrid.is

�
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Skipulags- og umhverfissvið 
Kópavogs kynnti hugmyndir um 
blandaða byggð á Kársnesi 8. 
júlí sl. Fór kynningin fram í nýrri 
skemmu að Vesturvör 32b. Hug-
myndin um blandaða byggð á 
Kársnesi hefur verið kynnt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.
is og er stefnt að því að tillagan 
liggi fyrir í lok sumars og verði þá 
kynnt ítarlega.

Betri byggð á Kársnesi eru sam-
tök sem hafa það að markmiði að 
standa vörð um lífsgæði íbúa í vest-
urbæ Kópavogs. Kveikjan að stofn-
un samtakanna eru tillögur Kópa-
vogsbæjar að nýju framtíðarskipu-
lagi vestast á Kársnesi.

Arna Harðardóttir, formaður sam-
takanna Betri byggð á Kársnesi, 
segir nýjar skipulagstillögur bæjar-
yfirvalda í Kópavogi vera blauta 
tusku framan í íbúa Kársness. Hún 
bendir á að í kjölfar mótmæla íbúa 
og ríflega 2000 athugasemda dró 
Kópavogsbær í fyrra til baka skipu-
lagstillögur sínar varðandi Kársnes. 
Hún segir að tillögurnar nú hugnist 
samtökunum og meginþorra íbúa á 
Kársnesi afar illa og telur að megin-
markið meirihluta bæjarstjórnar sé 
fremur magn en gæði.

,,Gunnar Birgisson sagði að tek-
ið yrði mark á athugasemdum og 
áhyggjum íbúa og þetta yrði unnið 
á lýðræðislegum nótum, en ljóst 
er að nýju hugmyndirnar taka ekki 
mið af þeim athugasemdum sem 
bárust. Í tillögunum er gert ráð fyrir 
fleiri íbúðum, fleiri fermetrum undir 
atvinnuhúsnæði sem leiðir af sér 
aukna umferð. Ljóst er að umferð 
um Kársnesbraut mun aukast um 
50% miðað við það sem nú er,” seg-
ir Arna Harðardóttir.

Skipulagstillögur um Kársnes 
voru fyrst kynntar nokkrum dögum 
fyrir jólin 2006. Í framhaldinu bár-
ust bæjaryfirvöldum athugasemdir 
og voru tillögurnar lagðar fram að 
nýju í byrjun júlímánaðar 2007. Íbú-
um var gefin frestur til 3. september 
til að skila inn athugasemdum. Nýju 
tillögurnar verða því þær þriðju á 
jafn mörgum árum sem Kópavogs-
bær leggur fram um svæðið.

Breyting á svæðisskipulagi 
samþykkt á aukafundi  
bæjarstjórnar

Á aukafundi bæjarstjórnar Kópa-
vogs 15. júlí sl. var lögð fram til-
laga skipulags- og umhverfissviðs 
af Birgi H. Sigurðssyni, sviðsstjóra 
skipulags- og umhverfissviðs, að 
breytingu á Svæðisskipulagi höf-
uðborgarsvæðisins 2001 – 2024.  
Breytingin nær til byggðasvæðisins 
“Kópavogur vestur.”  Nánar tiltek-
ið nær breytingin til vesturhluta 
Kársness og felur í sér að nýr bygg-
ingarreitur fyrir blandaða byggð til 
2024 verður skilgreindur vestast á 
nesinu og nær yfir núverandi iðnað-
ar- og hafnarsvæði og landfyllingar.  
Auk þess er gert ráð fyrir um 1 ha 
nýrri landfyllingu, sem skilgreind 
verður sem opið óbyggt svæði. 
Heildarfjöldi íbúða í “Kópavogi vest-
ur” verður eftir breytinguna 10.050 
í stað 9.250 eða fjölgun um 800 íbúð-
ir og heildarstærð atvinnuhúsnæðis 
eftir breytinguna verður 613.000 m2 
í stað 623.000 m2 eða fækkun fer-
metra í atvinnuhúsnæði um 10.000 í 
“Kópavogi vestur”.

Fulltrúar Samfylkingarinnar og 
Vinstri Grænna lögðu til að tillögu 
skipulags- og umhverfissviðs um 
breytingu á svæðisskipulagi höfuð-
borgarsvæðisins 2001 – 2024 yrði 
frestað til að haft verði frekara og 
áhrifaríkara samráð við bæjarbúa, 
samtök þeirra eins og Betri byggð 
á Kársnesi. Tillagan var samþykkt 
með sex atkvæðum gegn fimm.

Vel ígrundaðar tillögur
Gunnar Ingi Birgisson, bæjar-

stjóri, lagði fram bókun meirihluta 
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks eft-
ir bókun minnihlutans þar sem seg-
ir m.a. að skipulagstillögurnar séu 
vel ígrundaðar og unnar á grund-
velli samráðs við samtök íbúa og 
allra stjórnmálaflokka sem sæti eiga 
í bæjarstjórn Kópavogs. Það hafi 
verið haft gott samráð við íbúa um 
þetta mál og það mun halda áfram 
í þeim lögformlega farvegi sem það 
er í. Nú sé verið að kynna svæðis- 
og aðalskipulag. Samvinnunefnd um 
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðis-
ins hafi það hlutverk að kynna svæð-
isskipulagið bæði fyrir íbúunum og 
öðrum sveitarfélögum.

Möguleg tenging við 
Reykjavík um göngubrú

Á fundinum var jafnframt lögð 
fram breytingartillaga til fyrri 
umræðu að Aðalskipulagi Kópa-
vogs 2000-2012. Skipulagssvæðið 
afmarkast af Hafnarbraut og verð-
andi Bryggjuhverfi til austurs, 
Vesturvör og sveitarfélagamörkum 
Kópavogs og Reykjavíkur til norð-
urs, sveitarfélagamörkum Kópavogs 
og Álftaness til vesturs og línu, sem 
er 50 m sunnar en hafnargarður við 
smábátahöfn til suðurs. Í tillögunni 
felst að skilgreind er landfylling, 
sem nær norðar og vestar en gert er 
ráð fyrir í núgildandi aðalskipulagi. 
Stærð landfyllingar verður um 13 
ha og gert er ráð fyrir að hún verði 

unnin í allt að þremur áföngum. Efni 
til landfyllingar verður að mestu 
leyti sjódælt efni. Það efni, sem fyllt 
er af landi skal vera jarðefni, sem 
leggst til vegna gatnaframkvæmda 
eða nýbygginga. Byggingarúrgang 
skal flytja á aðra viðurkennda los-
unarstaði. Breytingin felur í sér að 
hafnarsvæði er fellt út og í stað 
þess er gert ráð fyrir blandaðri land-
notkun íbúða- og athafnasvæðis. 
Áætlun um magn atvinnuhúsnæðis 
á norðan- og vestanverðu Kársnesi 

minnkar og verður um 75.000 m? í 
stað 85.000 m?. Aukning verður á 
uppbyggingu íbúðarhúsnæðis um 
1.000 íbúðir á hafnarsvæði, end-
urbótasvæðum og landfyllingum. 
Óbyggt íbúðarhúsnæði á svæðinu 
er í heild 1.362 íbúðir, þar af 392 í 
bryggjuhverfi og um 970 vestar á 
nesinu. Ný göngutenging er áætluð 
til norðurs á svæðinu með mögu-
leika á tengingu við Reykjavík um 
göngubrú. Einnig er gert ráð fyrir 
gönguleiðum um svæðið.

Opnunartilboð

Big papas pizza

MJÓDD
Stór pizza með 2 áleggjum

kr. 1000

�
800-9999

Opið 11-22 bigpapas.is
Gildir 13.–27. ágúst

Samþykkt nýs svæðisskipu-
lags á Kársnesi táknar 
fjölgun um 800 íbúðir

Birgir H. Sigurðsson, sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs kynnir 
hugmyndir um tillögu um blandaða byggð á Kársnesi.
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ERT ÞÚ 
HEIMAVINNANDI?

Vilt þú starfa í líflegu umhverfi, 2-3 
kvöld í viku og aðra hverja helgi?Hæfniskröfur:Reynsla af heimilisrekstri 30 ára eða eldri Hæfni í mannlegum samskiptum  Geta unnið vel undir álagiÍ boði er 70% starfshlutfall, full þátttaka í

öllum störfum, jákvæður starfsandi, traust 
fyrirtæki og mjög samkeppnishæf laun.Allar nánari upplýsingar veitir Herwig:atvinna@foodco.is . Umsóknir á: http://umsokn.foodco.is

Veitingastjóri,kvöld- og helgar, óskast á veitingastaði American Style í Skipholti og Nýbýlavegi

Kópar fjölmennir á 
Landsmóti skáta að Hömrum

Landsmót skáta 2008 var haldið á Hömrum 
við Akureyri dagana 22. - 29. júlí sl.  Þema móts-
ins  að  þessu sinni var ,,Á víkingaslóð.“ Meðal 
þúsunda skáta voru 50 krakkar úr Skátafélaginu 
Kópum.  Þeir áttu ógleymanlegar stundir við fjöl-
breytta dagskrá sem að miklu leyti tengdist því 
að fræðast um störf og lifnarhætti víkinga.

Dagarnir liðu hratt í miklu blíðskaparveðri og það 
voru þreyttir en ánægðir skátar sem yfirgáfu lands-
mótið í mótslok. Landsmót skáta er stórt fyrirtæki 
þar sem þúsundir dvelja í tjaldbúðum sem mynda 

nýtt bæjarfélag með allri  nauðsynlegri þjónustu í 
vikutíma. Svo þetta megi allt ganga upp þarf fjöldi 
fullorðinna að koma að verki fyrir, eftir og meðan 
á móti stendur. Flestir þessara ,,starfsmanna” eru 
skátar sem endurlifa margar góðar minningar frá 
sínum skátaferli í gegnum gleði ungu skátanna sem 
margir voru að upplifa sitt fyrsta landsmót.

Kóparnir áttu sitt svæði í fjölskyldubúðunum 
og þar áttu um 30 fjölskyldur viðdvöl í lengri eða 
skemmri tíma og allt er þetta fólk sem tengist     
Kópum á einhvern hátt.

Tveir glaðhlakkalegir Kópar á landsmótinu, vel 
merktir sínu félagi.

Í byrjun júlímánaðar voru 
unnin mikil spellvirki við Kópa-
vogskirkju þegar allir kastar-
arnir sem felldir eru niður í 
plan umhverfis kirkjuna voru 
brotnir. Farið hefur verið með 
verkfæri á þá alla og þeir brotn-
ir með miklum vilja. 

Hér er því ekki um óhappa-
verk að ræða. Skemmdirnar 
kosta Kópavogskirkju milljón-
ir króna og óvíst hvenær hægt 

verður að lýsa kirkjuna upp að 
nýju vegna bágrar fjárhagsstöðu 
hennar. Lögreglan hefur verkn-
aðinn til rannsóknar en allir þeir 
sem geta gefið upplýsingar um 
verknaðinn eru beðnir að láta 
lögregluna vita.

Byggingu safnaðarheimilis 
Kópavogskirkju miðar vel áfram 
en stefnt er að því að taka það í 
notkun á haustdögum.

Ljóskastararnir eru greyptir ofan í stéttina og það hefur þurft nokk-
uð átak og beitt vopn til að vinna á þeim.

Skemmdir unnar 
á ljóskösturum

   Bæjarlind 2  sími 534-3700 www.tonsalir.is

Upplýsingar og innritun á www.tonsalir.is

Skemmtilegt nám í skemmtilegum tónlistarskóla
Erum að taka á móti nýjum umsóknum
í eftirfarandi nám:

 Gítarnám
 Trommunám
 Rafbassanám
 Píanónám
 Söngnám

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli 
þar sem leitast er við að viðhalda 
gleðinni í hljóðfæranáminu.

Síðasti innritunardagur er 22. ágúst

,,Nú saman tökum hönd í hönd...” á Hömrum.



Guðmundur Hallgrímsson 
býr í Vogatungu í Kópavogi en 
bjó mestan hluta ævi sinnar að 
Grafargili í Valþjófsdal í Önund-
arfirði þar sem hann stundaði 
hefðbundinn búskap með kýr 
og sauðfé. 

Hann flutti í Kópavog fyrir 17 
árum en hann er nú 93 ára og 
er mjög ern en segir að heyrnin 
sé farin að bila og sjónin mætti 
kannski vera betri. Hann er að 
öðru leiti heilsuhraustur og seg-
ist því ekki þurfa að kvarta yfir     
nokkrum sköpuðum hlut. Guð-
mundur er ekkjumaður en hann 
segir að hann og eiginkonan hafi 
þekkt frá því þau voru börn, enda 
úr sama dalnum. Þau eignuðust 

4 börn og segir Guðmundur að  
dóttir búi í Kópavogi, sonur í 
Reykjavík og annar í Svíþjóð.

Guðmundur var að hlusta á 
hádegisútvarpið í Gjábakka þegar 
hann var tekinn tali, og segir þjón-
ustuna í Gjábakka býsna góða. 
Hann kemur þangað reglulega til 
að borða, en hann segir að allt of 
margir Íslendingar séu að drepast 
úr ofáti, þeir þurfi að kynnast því 
hvernig það er að hafa ekki alltaf 
nóg að borða.

, ,Ég geng ennþá óhaltur,     
safna ekki spiki, en þyrfti kanns-
ki nýjan haus því ég gæti óskað 
mér að sjá og heyra betur,” segir     
Guðmundur Hallgrímsson.
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Gengur óhaltur og safnar ekki spiki
Guðmundur Hallgrímsson hlustar á hádegisfréttir í Gjábakka.

Leikskólinn Kjarrið opnaði á 
ný 1. ágúst, eftir nokkrar breyt-
ingar bæði á leikskólagarðinum 
og í húsinu. Nýr rekstraraðili er 
Jóhanna Thorsteinson leik- og 
grunnskólakennari. Í vetur er 
gert ráð fyrir allt að 52 börnum 
í skólanum og mun starfa við 
skólann um 11 starfsmenn. Þegar 
hefur verið gengið frá endurráðn-
ingu alls þorra fyrri starfsmenna 
leikskólans.

Kjarrið byggir að mestu leyti á 
fyrri námskrá sinni, með áherslum 
á málörvun og hreyfingu. Áfram 
verður unnið að þróunarverkefn-
inu Brúum bilið sem miðar að því 
að tengja skólastigin tvö, leik- og 
grunnskólastig.

En sérstaklega verður unnið 
með tónlist í leikskólanum og verð-

ur boðið upp á tónlistarnám fyrir 
öll börn 3-5 ára í skólanum. Ein-
nig verður starfræktur fimm ára 
bekkur, þar sem fimm ára börnin 
fá kennslu í lestri og stærðfræði, 
ensku og frönsku.

Í Kjarrinu hefur sérstaklega ver-
ið unnið með málörvun og verður 
svo áfram.

,,Góður orðaforði, málskilningur 
og hljóðkerfisvitund er forsenda 
góðs gengis í lestrarnámi þegar í 
grunnskólann kemur. Til að lesa 
sér til gagns þarf hvort tveggja að 
vera til staðar hjá barninu. Þannig 
hefur rétt hljóðskynjun afgerandi 
áhrif á alla máltöku, málskilning 
og læsi. Það er því afar mikilvægt 
að leikskólabörn fái trausta undir-
stöðu í móðurmálinu, íslenskunni,” 
segir Jóhanna Thorsteinson.

Jóhanna Thorsteinson fyrir utan leikskólann Kjarrið.

Fyrsti tónlistarleik-
skólinn í Kópavogi



10 Kópavogsblaðið ÁGÚST 2008

Íbú ar við Borg ar holts braut 
í Kópa vogi fengu skemmti lega 
heim sókn fyr ir skömmu. 

Anda mamma kom rölt andi 
með sjö unga úr Borg ar holt inu 
yfir Borg ar holts braut ina og inn 
í garð. Það var ærið verk efni að 
beina anda hópn um til tjarn ar 
sem er við botn Kópa vogs. Sök-

um hins unga ald urs ferða hóps-
ins þurfti að á nokkrum sinn um 
til að hvíla end urn ar.

Lög regl an kom til hjálp ar 
enda þurfti að beina hópn um 
yfir um ferð ar göt ur. Anna Lísa 
lög reglu þjónn mætti á stað inn 
og sinnti þessu verk efni af stakri 
prýði.

Anda ganga 
í Kópa vogi

End urn ar á rölt inu í Kópa vogi. Tölu vert þufti til að fá end urn ar til að 
halda sig á gang stíg. Þær náðu að stinga sér í tvígang inn í runna og 
það var tölu vert mál að fá þær til að halda för sinni áfram.

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Fim leika fé lag ið Gerpla hélt til 
keppn is ferð ar til Frakk lands í 
júlí mán uði sl. á Eurogym. Í ferð-
inni voru 56 þátt tak end ur frá 
fé lag inu sem voru með tvær sýn-
ing ar og tóku þátt í hin um ýmsu 
nám skeið um. 

Sýn ing arn ar tók ust mjög vel og 
hóp ur inn átti sam an góða daga, 
þó svo að gisti- og mat ar að staða 
hafi ekki ver ið upp á marga fiska. 
Það er ann ars merki legt hversu 
oft ís lensk ir íþrótta hóp ar lenda í 
vand ræð um með gist ingu og mat 
á ferð um er lend is. Hér lend is er 
reynt að gera eins vel og unnt er 
fyr ir að komu hópa og langoft ast fá 
Ís lend ing ar hrós fyr ir. Sama metn-
að ur gild ir greini lega ekki alltaf 
er lend is.

Gerpla mun hefja vetr ar starf sitt 
sam kvæmt stunda skrá þann 25. 
ágúst nk. en þessa dag ana er unn-
ið hörð um hönd um við að skipu-
leggja um 90 flokka, raða nið ur 
þjálf ur um og út búa stunda skrár. 
Um gríð ar lega um fangs mik ið og 
tíma frekt starf er að ræða. Mjög 
mik il ásókn er í fé lag ið eins og 
und an far in ár. Í skrán ing unni er 
far ið eft ir því hverj ir voru iðk end-
ur hjá fé lag inu 2007/2008, hvaða 
iðk end ur voru á biðlista og síð ast 
er far ið ofan í ný skrán ing ar.

Gerpla á Eurogym í Frakk landi

Frá ferð Gerplu til Frakk lands. Greini lega mik il gleði og lífs fjör með í 
fartesk inu.

Nú er loks ins kom inn flott ur 
stað ur fyr ir Kópa vogs búa til 
að setj ast nið ur á og njóta frá-
bærra kok teila, áfengra sem og 
óá fengra, góðra kaffi drykkja og 
létt víns. Þar geta Kópa vogs bú-
ar séð hús ið sitt frá nýju sjón-
ar horni. T20 bar er ekki hugs að-
ur sem skemmti stað ur held ur 
þægi leg ur stað ur þar sem Kópa-
vogs bú ar geta kom ið á og not-
ið góðr ar kvöld stund ar í fal legu 
og þægi legu um hverfi. Starfs fólk 
fyr ir tækja í hverf inu hef ur mik ið 
gert af því að koma eft ir vinnu 
í einn drykk til að slaka á eft ir 
erf ið an vinnu dag. Við bar inn eru 
stór ar sval ir með með stór feng-
legu út sýni und ir ber um himni 
og hafa marg ir kom ið þang að 
til þess eins að sjá hús ið sitt út 
Turn in um.

Val garð ur Finn boga son er yf ir-
bar þjónn T20 og hann er einn af 
ör fá um fag lærð um bar þjón um á 
Ís landi. Það eru all ir vel komn ir á 

bar inn og er hann op inn fimmtu-
daga, föstu daga og laug ar daga 
frá klukk an 17 til 1 eft ir mið nætti.

Veislu turn inn er ný og glæsi-

leg veislu- og fund ar að staða á 
tveim ur efstu hæð un um í hæstu 
bygg ingu ís lands við Smára torg. 
Á tutt ug ustu hæð eru glæsi leg ir 
funda-, ráð stefnu- og veislu sal ir 
fyr ir allt að 250 manns, með mik-
illi loft hæð, T20bar, setu stofu og 
frá bært út sýni er af 50 m2 svöl-
um þar sem hægt er að njóta 
út sýn is ins í all ar átt ir. Á nítj ándu 
hæð er há deg is verð ar stað ur inn 
Nítj ánda. Boð ið er upp á hlað-
borð alla virka daga og brunch 
á laug ar dög um og sunnu dög um. 
Mjög glæsi leg ur 25 manna sal ur 
er á nítj ándu hæð sem er út bú in 
full komn ustu hljóð- og mynd bún-
aði sem völ er á. All ur stjórn-, 
hljóð- og mynd bún að ur er af nýj-
ustu og bestu gerð í Veislu turn in-
um sem mun njóta sín vel jafnt á 
smá um nota leg um fund um sem 
og á stærri ráð stefn um. Sig urð ur 
Gísla son er yf ir mat reiðslu mað ur 
Veislut urns ins og Gunn ar Rafn 
Heið ars son er yf ir þjónn.

T20 bar opn ar í Turn in um 
við Smára torg

Kokk teil arn ir eru marg ir hverj ir 
mjög girni leg ir, og auð vit að góð ir!

Haf þór Sig munds son og Katrín 
Ósk Guð mund dótt ir stofn uðu Big 
Papas Pizza í jan ú ar árið 2006 og 
hófu rekst ur í versl un ar kjarn an-
um í Engi hjalla. Big Papas Pizza 
hef ur not ið mik illa vin sælda frá 
upp hafi og fólk hef ur kom ið jöfn-
um hönd um úr Kópa vogi, Breið-
holti og víð ar að til að njóta frá-
bærra pizza á besta verði.

Kópavogsblað ið  heim sótt  i        
Haf þór í nýtt hús næði í Mjódd inni 
(Nettó meg in) þang að sem hann 
flutti rekst ur inn núna í ágúst. Haf-
þór sagði okk ur- “Ég ein beiti mér 
að bestu þjón ustu og lægstu verð-
un um. Ég ætla mér ekk ert að færa 
út kví arn ar. Held ur sinni ég mín um 
við skipta vin um eins vel og ég get. 
Ég ætla að reka einn pizzu stað og 
gera það eins vel og ég get og að 
sjálf sögðu býð ég bestu verð in í 
bæn um.”

Haf þór árétt aði við okk ur að 
hann vill þakka öll um við skipa vin-

um sín um á und an förn um árum og 
hlakk ar til að sjá þá á nýja staðn-
um, enda þrátt fyr ir að þau flytja 
úr Kópa vogi, þá er það ekki nema 
nokk ur hund ruð metr ar og því, eins 

og hann sagði sjálf ur. “Þá er ég viss 
um að ég sjái Kópa vogs bú ana kíkja 
til mín í Mjódd ina eft ir sem áður.” 

Við ósk um Haf þóri og Katrínu 
Ósk til ham ingju með nýja stað inn.

Úr Engi hjalla í Mjódd ina

Hafþór Sigmundsson fyrir framan nýja staðin í Mjóddinni.

Big Papas Pizza:
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Að hausti færist verulegt líf í 
skemmu Hjálparsveitar skáta í 
Kópavogi að Bryggjuvör 2 á Kárs-
nesi. Þá tínast saman félagar að 
nýju eftir flakk sumarsins og ber 
margt á góma. Ekki er þó svo að 
starfið liggi niðri yfir sumartím-
ann, öðru nær, þar sem útköll, 
ferðir og önnur hefðbundin starfs-
semi eru drjúg á starfsáætlun 
sveitarinnar. Hins vegar er haust-
ið sérstakt að því leiti að þá eru 
ungir sem aldnir boðnir velkomn-
ir á kynningarkvöld á starfi sveit-
arinnar.

Nýliðastarf HSSK hefst að hausti 
og lýkur einu og hálfu ári seinna 
þegar félagar hafa hlotið tilskylda 
þjálfun sem björgunarmaður og 
skrifa undir eiðstaf sveitarinnar 
sem fullgildir meðlimir. Starfið fel-
ur í sér fjölbreytta þjálfun, m.a. til 
ferða- og fjallamennsku, leitar og 
björgunar hvort sem er á láði eða 
legi, í byggð eða á fjöllum. Markmið-
ið er að fólk verði í stakk búið til 
þess að takast á við þau fjölbreyttu 
útköll sem ber að borði Hjálpar-
sveitar skáta í Kópavogi.

Að þessu sinni verður kynning-
arkvöldið haldið í  Hjálparsveitar-
skemmunni, Bryggjuvör 1 á Kárs-
nesinu, miðvikudaginn 3. septem-
ber nk. kl. 20.00. Allir þeir sem vilja 
kynna sér nýliðastarf sveitarinnar 
eru hvattir til að mæta en fólk þarf 
að vera á 17. aldursári eða eldra 
til þess að mega hefja nýliðaþjálf-
un. Nánari upplýsingar er að finna 
á heimasíðu HSSK á slóðanum 
http://www.hssk.is/nylidar/. Starf 
innan Hjálparsveitarinnar er afar 
fjölbreytt. Formaður sveitarinnar 
er Íris Marelsdóttir.

Yfir Vatnajökul á skíðum
Í byrjun maí gengu fjórir félagar 

í HSSK yfir endilegan Vatnajökul 
á skíðum. Ferðalangar voru fjórir, 
Halldór Vagn, Ragna Sif, Gísli Bjarki 
og Olga Kolbrún. Undirbúningur 
hafði staðið yfir í margar vikur og  
loks komið að því að ferðin yrði 
að veruleika þ. 31. maí. Að vísu 
töfðu jarðhræringar fyrir því að 
leggja síðustu hönd á undirbúning-
inn, þ.e. að ganga endanlega frá 
púlkunum og sameiginlegum bún-
aði, en allt gekk þetta að lokum 
með samstilltu átaki á föstudagseft-
irmiðdegi. Bergur bílstjóri keyrði 
fjórmenningana austur eftir um 
sexleytið um kvöldið og nutu þau 
gistiaðstöðunnar á Vagnsstöðum 
um nóttina. 

,,Morguninn eftir kom upp fyrsta 
vandamál ferðarinnar, þar sem ein 
púlka brotnaði áður en við lögðum 
af stað úr húsi,” segir Olga Kolbrún 
Vilmundardóttir. ,,Sem betur fór 
var bóndinn á Vagnsstöðum vel 
búinn og við gátum smíðað nýtt 
horn í beislið sem brotnaði. Þegar 

allir höfðu tekið gleði sína á ný var 
haldið upp að Skálafellsjökli inn í 
Jöklasel. Þar settum við skinn und-
ir skíðin, bundum púlkubeislin við 
beltin og ekkert að vanbúnaði að 
leggja af stað eftir að hafa kvatt 
Berg í þokusudda á hádegi. Fyrsta 
daginn lá leiðin upp Skálafellsjökul-
inn, úr rúmlega 800 m y.s. og upp 
í 1400 m. Upp fyrstu brekkurnar 
toguðu púlkurnar duglega í stélið 
á okkur en fljótlega komst þyngdin 
upp í vana og rétti takturinn milli 
þeirra og okkar komst á. Áður en 
langt um leið gengum við upp úr 
þokunni og við blasti hvít snjó-
breiða Vatnajökuls og skörðóttir 
tindar við jökulrönd: Þverártind-
seggin, Snæfell og Hvannadalshnúk-
ur í kvöldroða í fjarska.”

Fjallhífarnar tryggðu logn!
Á degi tvö tókum þau skinnin 

undan skíðunum í logni og hita og 
þá sóttist ferðin hraðar enda var 
hópurinn kominn upp á sléttan 
jökulinn. Allt í kring var hvítt, upp 
og niður líka enda þoka á jökli. Af 
og til víkkaði sjóndeildarhringurinn 
og við blöstu einstaka tindar, m.a. 
Kverkfjöll til norðurs úr tjaldbúðun-
um um kvöldið. Vindur var í bakið 
en of lítill til að fylla fjallhífarnar 
en gengnir voru alls 23 km þenn-
an dag. Fjallhífarnar virtust í það 
minnsta vera að til að tryggja hópn-
um logn á jökli!

,,Daginn eftir var markmiðið að 
komast eins nálægt Grímsfjalli og 
mögulegt væri, til að eiga langan 
hvíldardag á Fjallinu. Enn var hlýtt 
og nánast logn og útsýnið hvítt svo 
að gengið var eftir áttavita í vestur. 
Ekki var auðvelt að halda stefnunni 
þar sem hvíta tjaldið gaf ekki mörg 
kennileiti, því þurfti oft að leiðrétta 
stefnuna og zik–zökkuðum við þan-
nig til og frá yfir snjóbreiðurnar. 
Eftir 27 km göngu, soðna fætur og 
sára hæla glitti í Grímsfjall í fjarska 
og við slógum upp tjöldum enn       
á ný. 

Næsta morgunn vöknuðum við 
í strekkingsvindi og strax greip 
um sig fiðringur: skyldum við geta 
notað fjallhífarnar? Vindur stóð úr 
austri og við rifum í flýti upp tjald-
búðirnar. Eftir stutta upphitunar-
göngu komum við að vélsleðaför-
um sem lágu með stefnu að Grím-
svötnum en skyggni var lítið sem 
ekkert. Við ákváðum að taka upp 
hífarnar og fylgja förunum í vestur 
og gæta þess að halda hópinn til 
að verða ekki viðskila í þokunni. 
Það var sem við manninn mælt, 
hífarnar fylltust af vindi og drógu 
okkur á methraða inn að Gríms-
fjalli og hálfa leið upp fjallið. Þá var 
eins gott að hanga duglega aftan 
í þegar hífarnar rykktust til í vind-
inum! Við staðnæmdumst þegar 

aðeins 1 km var eftir í skála upp 
bröttustu brekkuna og skinnuðum 
upp í skála. Þannig fórum við um 
15 km leið þennan dag á rétt tæpar 
2 klst.”

Í kássu og kaffi hjá Jökla-
rannsóknafélaginu

,,Á Grímsfjalli voru 30 manns við 
rannsóknir og vinnu í vorferð Jökla-
rannsóknafélagsins og var okkur 
boðið í kássu og kaffi í hádeginu eft-
ir að hafa slegið upp tjöldum milli 
skála og gufunnar. Við þáðum það 
með þökkum og nutum hlýjunnar 
í skálanum og svo gufubaðsins og 
kærkominnar sturtu. Þegar leið 
á daginn tók að hvessa og snjóa 
og var spáð stormi yfir nóttina og 
fram á næsta dag. Við sáum því 
fram á að vera veðurteppt á Fjall-
inu um einhvern tíma, þá var ekki 
amalegt að hafa góðan félagsskap 
Jörfí–manna og kvenna.

Um nóttina skóf hressilega á 
tjöldin í hvassviðrinu og þurfti að 
grafa þau upp að hluta morguninn 
eftir. Vart var stætt á göngupöllun-
um á tíma. Þegar leið á miðviku-
daginn fórum við að verða dálítið 
eirðarlaus á biðinni og þó að lítið 
útlit væri fyrir að það lægði tók-
um við ákvörðun um að ganga frá 
tjöldum og pakka í púlkurnar til 
að geta lagt af stað eftir kvöldmat, 
enda vindur í bakið, færi gott yfir 
nóttina og leiðin að mestu niður 
á við. Eftir dýrindis kjötsúpu og 
inngöngu í Jöklarannsóknafélagið 
ákváðum við að leggja í hann kl. 11 
um kvöldið. 

Leiðin lá eftir Grímsfjalli fyrstu 
kílómetrana en brátt fórum við nið-
ur fjallið og áfram niður á Tungna-
árjökulinn. Skyggni var lítið og snjó-
koma og því þurfti að gæta þess að 
vera ekki viðskila. Vindurinn var 
svo snarpur að fjallhífarnar voru 
óviðráðanlegar, hins vegar nýttust 
við sjálf ágætlega sem flugdrekar 
og með því að rétta út handlegg-
ina tókum við á okkur svo mikinn 
vind að við runnum undan vindi 
alla leið niður jökulinn. Það reynd-
ist góð ákvörðun að leggja af stað 
þarna um nóttina, þar sem færið 
var hart og gott rennsli.

Smám saman birti og fjallatoppar 
fóru að sjást yfir ísbreiðuna. Þegar 
neðar dró á jökli var erfiðara færi 
sem olli nokkrum byltum og fengu 
beislin á púlkun smá útreið fyrir 
vikið. Einhvern veginn tolldi þetta 
þó allt saman alveg niður að jökul-
sporði þar sem við ösluðum krapa 
og drógum púlkurnar yfir beittan 
ísinn. Við slógum upp tjöldum við 
jökulrönd kl. hálf sjö um morgun-
inn eftir 47 km ferð frá Grímsvötn-
um á nokkurs hlés enda varla stætt 
í hvassviðrinu.

Um þrjúleytið á fimmtudegi 

komu Bergur og Elvar að sækja 
okkur. Ekki seinna vænna þar sem 
jökulbráð hótaði því að skola tjöld-
unum niður í forina fyrir neðan. 
Allir voru þeim félögum fegnir og 
jafnframt ánægðir eftir vel heppn-

aða ferð og er næsta langa göngu-
skíðaferð þegar í farvatninu,” seg-
ir Olga Kolbrún Vilmundardóttir, 
stjórnarmaður í Hjálparsveit skáta 
í Kópavogi.

Þjálfun í HSSK felur m.a. í sér 
ferða- og fjallamennsku

Fjórir félagar Hjálparsveitar skáta í Kópavogi gengu yfir Vatnajökul 
fyrr í sumar. Hér sést hluti hópsins á tjaldstað.

Herragarðsbakarí opnaði fyrir 
skömmu verslun í verslunarhús-
næðinu að Búðakór 1 í Kópavogi. 

Bakaríið eiga hjónin Saga Vals-
dóttir og Jón Bergmann Ársælsson 
bakarameistari en bakaríið sjálft 
er til húsa að Dalshrauni 16 í Hafn-
arfirði. Herragarðsbakarí hefur 
m.a. bakað fyrir Nettó í Mjódd og 
á Salavegi og Kaskó í Vesturbergi.      
Þetta er fyrsta verslunin sem 
Herragarðsbakarí rekur sjálft en 
húsnæðið er leigt af Samkaupum.

Þau Saga og Jón Bergmann hófu 
rekstur bakaríis á Seyðisfirði en 
hættu þar rekstri og eftir að flutt 
var suður hófst starfsemin í smáum 
stíl, fyrst við kleinubakstur. Verslun-
in í Búðakór verður fyrst um sinn 
opin alla daga nema sunnudaga en 
frá 7. september nk. verður einnig 
opið á sunnudögum.

Herragarðsbakarí opnar í Kórahverfi

 Þær Saga Jónsdóttir og Tinna Jónsdóttir í afgeiðslu verslunarinnar.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Veiddu kola og ufsa í Foss vog in um 
sem var flak að ur og hert ur

Ör lyg ur Ey þórs son er fædd ur 
í svefn her bergi for eldra sinna, 
Rósu Eð valds dótt ur og Ey þórs 
Þór ar ins son ar, árið 1947 að Kárs-
nes braut 21 sem var æsku heim-
ili hans. Hann á eina al syst ir, 
Erlu, sem er eldri en hann. Fað ir 
hans var lengst af verk stjóri hjá 
Vita- og hafna mála skrif stof unni, 
nú Sigl inga stofn un í Kópa vogi, 
en móð ir hans heima vinn andi 
hús móð ir, sem alls ekki var svo 
óá lengt á þeim tíma. For eldr ar 
hans keyptu Kárs nes braut 21, 
sem þá var sum ar bú stað ur, og 
sóttu um leyfi til hrepps skrif stofu 
Gull bringu- og Kjós a sýslu um að 
búa þarna allt árið, og það leyfi 
fékkst. Áður bjuggu þau Rósa og 
Ey þór í Hafn ar firði, en ákvörð-
un in um að flytja í Kópa vog var 
tek in til að Ey þór væri nærri 
skrif stof um Vita- og hafn ar mála-
skrif stof unn ar. Ey þór var reynd ar 
ekki oft heima vegna vinnu sinn-
ar, sér stak lega yfir sum ar tím ann 
þar sem hann var verk stjóri víða 
um land vegna bygg inga hafna 
og hafn ar garða.

,,Mín skóla ganga byrj aði í Digra-
nes skóla og var þar fyrstu árin en 
þá var ver ið að byggja Kárs nes-
skóla og þeg ar hann var tek inn í 
notk un fór ég þang að. Þá geng um 
við krakk arn ir í skól ann á hverj um 
degi, nokk uð sem þætti stór mál í 
all nægt ar þjóð fé lag inu í dag, jafn vel 
hættu legt. Eft ir það fór ég í Gagn-
fræða skól ann í Kópa vogi þar sem 
nú er Mennta skól inn í Kópa vogi og 
það an út á vinnu mark að inn.

Pabbi þekkti Jón Axel Pét urs son 
banka stjóra og út veg aði mér vinnu 
í Lands bank an um eft ir Gagn fræða-
skól ann og ég var þar fyrst sem 
sum ar starfs mað ur en þar var ég í 
nokk ur ár. Það an lá leið in til Flug-
fé lags Ís lands og um líkt leiti flutti 
ég úr Kópa vogi og fór að leigja í 
Reykja vík og hef ekki átt heima þar 
síð an.

Frá Flug fé lag inu lá leið in í bíla-
brans ann hjá Sveini Eg ils syni í 
Skeif unni og þar var ég í ein 12 
áren þá fór ég að vinna hjá am er-
íska hern um á Kefla vík ur flug velli 
og þar var ég þar til hann hvarf 
úr landi. Ég var þar fyrst að vinna 
í bíla vara hlut um en síð an sá ég 
um inn flutn ing og geymslu á öll um 
mat væl um fyr ir mötu neyti hers ins. 
Ég þurfti auð vit að eitt hvað að gera 
þeg ar her inn hvarf burtu og fékk 
vinnu við Borg ar holts skóla í Graf ar-
vogi sem um sjón ar mað ur í bíliðna-
deild inni.”

Stærsti leik völl ur inn var 
Vita mál

,,Mín ir æsku fé lag ar í Kópa vogi 
voru helst krakk ar sem voru mín-
ir ná grann ar. Ég man eft ir Bjarna 
og Hall grími Ax els syni, Mumma, 
Gumma, Önnu og Sirrý Breið fjörð, 
Palla Páls og Helga og Erlu Ax els-
börn um en pabbi þeirra Axel 
Helga son var lög reglu þjónn. Axel 
stofn aði Nesti í Kópa vogi og var 
frum kvöð ull að því að reka versl-
un með af greiðslulúgu fyr ir bíla. 
Þess ir krakk ar voru allt börn frum-
byggja í Kópa vogi.

Krakk ar á þess um tíma voru 
mun nægju sam ari en geng ur og ger-
ist í dag með krakka. Það voru eng-
ir leik vell ir til en fyrsti knatt spyrnu-
völl ur inn í Vest ur bæn um kom ekki 
fyrr en ég var orð inn 11 eða 12 ára, 
og auð vit að var það mal ar völl ur á 
horni Kópa vogs braut ar og Urð ar-

braut ar en Rúts tún ið var hinu meg-
inn við göt una. Helstu leik völl ur-
inn okk ar strák anna var auð vit að 
að set ur Vita máls við Foss vog inn 
þótt við mætt um ekki vera þar, en 
við sótt um þang að strák arn ir til 
að veiða, en veið in var af skap lega 
mik il oft ast nær. Vita mál flutti all ar 
inn sigl inga blaujurn ir þang að á vor-
in þar sem þær voru hreins að ar 

enda veitti ekki af því þær voru 
yf ir leitt löðr andi í kræk lingi. Það 
var yf ir leitt mik ill fisk ur þarna því 
við harða land ið og við vor um í 
mok fisker íi enda al veg torfa af fiski 
al veg upp upp land stein ana hvert 
sum ar. Fisk ur inn var flak að ur, skol-
að ur upp úr sjó og hann hengd ur 
upp á ein hverj um snær is hönk um 
sem við fund um þarna. 

Flak að og hert
Þarna veidd um við kola og ufsa 

sem við skol uð um upp úr sjó, flök-
uð um og hert um. Þetta átum við 
svo allt sum ar ið og þetta var svo 
mik ið að það var varla að mað ur 
borð aði heima hjá sér, mað ur var 
sadd ur af harð fiski!

Það am að ist eng inn við þessu 
hjá okk ur enda var þetta löngu fyr-
ir tíma kvót ans, og mik il afla brögð 
þarna í Foss vog in um, kol inn var 
al veg í lög um þarna. Svo kom fyr-
ir að við feng um lán aða kænu til 
að sigla á en einnig smíð uð um við 
okk ur tunnu fleka og fleiri bytt ur 
en það merki lega var að þetta var 
ekk ert að sökkva und an okk ur. 
Einu sinni lögð um við fé lag arn ar 
í það smíða bát úr báru járni sem 
við dund uð um okk ur við að slá 
slétt. Það var smíð að ur gafl og mið-
stykki í bát inn sem við negld um 
báru járn ið á og síð an var bát ur inn 
mál að ur með grænni máln ingu og 
við þétt um bát inn með alls kyns 
tjöru og fleir um efn um sem við 
komumst yfir. Og á þessu sigld um 
við án þess að fara nokk uð nið ur.

Við fór um einnig í Naut hóls vík-
ina á þess um árum kring um 1960 
og þá var bara geng ið kring um 
vog inn í Naut hóls vík sem oft var 
al veg krökk af fólki enda þá byrj að 
að dæla þar upp skelja sandi. Það 
var ekk ert ver ið að hugsa um ein-
hverja meng un en síð ar var bann-
að að fara í Naut hóls vík ina þar 
sem skólp og frá byggð inni þarna 
í kring lak nið ur í vog inn og hann 
varð fljótt mjög meng að ur. Það 
láku ým is leg efni frá máln ing ar verk-
smiðj unni Máln ingu sem auð vit að 
meng aði í kring um sig. Seinna var 
meng un in svo mik il þarna að jafn-
vel þar inn drapst, þetta var bara 
græn drulla.

Hlaup ið á ísjök um
Á vet urna lagði vog inn oft og þá 

geng um við krakk arn ir oft beint 
yfir hann í Naut hóls vík og það an 
bein ustu leið í mið bæ Reykja vík ur. 
Á þess um árum var meiri mun ur 
á sumri og vetri en er í dag. Á vet-
urn ar voru stund uð skíði og ef við 
fór um upp á Borg ar holt ið þar sem 
nú er Kópa vogs kirkja gát um við 
skíðað al veg nið ur að sjó.

Þeg ar vor aði og ís inn leysti  
fór um við oft í jaka hlaup og vor-
um við býsna klár ir í því. Stund-
um skipti lög regl an sér af þessu 
skemmti lega við fangs efni, hélt     
að við mund um fara okk ur að 
voða. En við þekkt um orð ið ís inn, 
mæld um þykkt hans og hættum 
okkur ekki út á hann ef hann var 
ótraustur.

Einu sinni kom lögg an úr Reykja-
vík þeg ar við nokkr ir strák ar vor-
um komn ir lang leið ina yfir vog inn 
á ísnum og kall aði til okk ar og 
sögðu okk ur að koma að landi. Við 
héld um nú ekki, svo þeir þurftu að 
keyra al veg fyr ir all an vog inn til 
að ná okk ur. En við vor um fljót ari, 
hlup um heim og skellt um á eft ir 
okk ur hurð um, al veg laf móð ir!

Um ára mót in lögð um við það á 
okk ur að draga í brennu sem stóð 
þar sem Kópa vogs kirkja stend ur í 
dag. Á þess um árum var ekki erfitt 
að fá efni í þær en við feng um     all-
taf einn síma staur í hana miðja og 
svo voru þær vafð ar upp kring um 
hann eins og indíána tjald.

Eitt hvað var mað ur í fót bolta 
með Breiða bliki á þess um árum, 
en það var aldrei mik ið því ég fór í 

sveit þeg ar ég var 11 ára að Kinna-
stöð um í Þorska firði. Það or sak að-
ist þannig að bekkja bróð ir minn, 
Kjart an Sig ur geirs son, son ur Sig-
ur geirs Jóns son ar bæj ar fó geta, 
var þar í sveit hjá skyld menn um. 
Ég fór vest ur í ferða lag með for-
eldr um mín um og þá var sið ur að 
koma við í ferða lög um á sveit ar-
bæj um til að kaupa mjólk eft ir þörf-
um. Ég fékk að vera þar með an for-
eldr ar mín ir ferð uð ust um sveit ina 
og heill að ist svo af dvöl inni að ég 
spurðu hvort ég mætti ekki koma í 
sveit að Kinna stöð um, og það gekk 
eft ir. Ég var þarna 4 sum ur. Þarna 
bjuggu þrjár syst ur, en bú skap ur 
hef ur nú lagst af á Kinna stöð um, 
en þar er nú sum ar bú stað ur stúlku 
sem þær syst ur ólu upp og erfði 
jörð ina.

Mála bið skýli og selja 
blóm

Fyrsta vinn an sem ég fékk var á 
veg um Kópa vogs bæj ar þeg ar sveit-
ar dvöl inni lauk. Fyrsti bæj ar stjór-
inn, Finn bogi Rút ur, út veg aði mér 
vinnu við það að mála ein hver af 
bið skýl um stræt is vagn anna í græn-
um og grá um lit um. Þetta voru 
timb ur kof ar á þess um tíma. Bæj ar-
stjór inn sjálf ur sá um að koma mér 
á stað inn og að verki með máln-
ing una og fleira, það gerði eng inn 
bæj ar verk stjóri. Seinna fór ég svo 
að selja blóm í Blóma skál an um 
hjá Þórði á Sæ bóli, og fékk einnig 
vinnu við að selja jóla tré fyr ir jól-
in. Þórð ur var svo lít ið sér stak ur 
karl, en mjög barn góð ur. Stund um 
keyrði hann mig til Reykja vík ur að 
selja blóm á torg um vest ur í bæ. 
Hann var m.a. frum kvöð ull í því að 
selja bláa túlíp ana. Það gerði hann 
með því að blanda bleki í vatn ið 
sem hann stakk þeim í.

Eitt hvað hef ég hitt gamla leik-
fé laga á síð ari árum, en ekki mik-
ið enda búum við víða, ég m.a. í 
Garða bæ. Ég er fermd ur í         Dóm-
kirkj unni því ekki var búið að byg-
gja Kópa vogs kirkju en þeir krakk ar 
hafa ekki held ur hist. Það eru því 
fyrst og fremst minn ing arn ar sem 
mað ur ylj ar sér við þeg ar mað ur 
eld ist.

Í dag er mitt aðal ,,hobby” sum ar-
bú stað ur aust ur í Bisk ups tung um 
og einnig syng ég í Karla kórn um 
Þröst um og öðru hverju gríp ég í 
hamon ik una eða pí anó ið mér til 
gam ans en ég gekk í tón lista skóla 
í Reykja vík á mín um æsku ár um 
og lærði m.a. hjá Kalla Jón atans 
á harm on iku og hjá Carl Billich á 
pí anó. Fyrstu nikk urna fé ég í jóla-
gjöf þeg ar ég var 10 ára.

Ég spil aði á trompet í fyrstu 
lúðra sveit Kópa vogs og við þrömm-
uð um um holótt ar mal ar göt ur 
Kópa vogs á tylli dög um og vor um 
því oft grút skítug ur eft ir þann túr. 
Þessi hljóm sveit var und an fari 
Skóla hljóm sveit ar Kópa vogs.

Stress að ur ung ur mað ur á svið inu í Kópa vogs bíói að leika fyr ir 
áhorf end ur.

Æsku heim il ið, Kárs nes braut 21, sem síð ar varð Kárs nes braut 51. 
Það hef ur nú ver ið rif ið.

Fyrsti bíll inn minn var Vol vo kryppa.

13 ára heima í garð in um.

Við hús ið heima á Kárs nes braut-
inni, ég lík lega 5 ára. Víða voru 
auð svæði en svæð ið aft an við 
mig er Holta gerð ið í dag. 

Ör lyg ur Ey þórs son.



Fjöldi félagsmanna í hesta-
mannafélaginu Gusti verður 
meðal þátttakenda á Íslandsmót 
barna-, unglinga og ungmenna 
sem fram fer hjá Fáki í Víðidal, 
sem hófst í gær og lýkur á sunnu-
dag, 17. ágúst nk. 

Vegna nálægðar við móts-
stað er óhætt að hvetja alla til 
að koma og fylgjast með yngstu 
hestamönnunum í Kópavogi etja 
kappi við jafnaldra sína alls stað-
ar að af landinu. Mikill áhugi hef-
ur ríkt í sumar hjá yngra fólkinu 
í Gusti, kannski ekki síst vegna 
landsmóts hestamanna sem fram 
fór á Hellu í sumar. Skráningar í 
skeið og fimi voru ekki bundar 
við aldursflokk í skráningarkerf-
inu þannig að þeir sem ætluðu að 
skrá í þær greinar nota viðkom-
andi grein. Ekki verður boðið upp 
á skeiðgreinar í barnaflokki. Mikið 
og gott starf er í hestamannafélag-
inu Gusti og það hefur skilað sér í 
mjög árangursríku unglingastarfi, 
en fjöldi þeirra innan félagsins fer 
mjög vaxandi.

Hesthúsabyggingar   
þokast hægt

Á fundi í Glaðheimum 11. mars 
í vor voru Gustsfélagar upplýst-
ir um gang mála varðandi und-
irbúning að stofnun félags er 
hefði þann tilgang að sjá um að         
byggja hesthús fyrir félagsmenn 
sína. Kom m.a. fram á fundinum 
hvað VSÓ, sem hefur annast und-
irbúning að fyrirhuguðu útboði 
vegna þessa, telur raunhæft að 
hesthúsin muni kosta, verði þessi 
leið farin. Telur VSÓ að kostnaður 
á fullbúnu húsi, tilbúnu til notkun-
ar, verði um kr. 130.000,- pr. m2 og 
telur jafnframt  að gróf sundurlið-
un á því gæti verið: verktakakostn-
aður kr. 100.000,- pr. m2, lóðagöld 
kr. 20.000,- pr. m2 og annað/ófyrir-
séð kr. 10.000,- pr. m2. Miðað við 
þessar forsendar leggur  VSÓ til 
að kr. 100.000,- pr. m2 verði sett-
ar sem þak á verktakakostnað 
í fyrirhuguðu útboði. Miðað við 

ofangreindar verðforsendur geta 
væntanlegir félagsmenn í bygg-
ingarfélaginu nú reiknað út hvað 
það hús sem þeir hyggjast láta 
byggja fyrir sig, muni kosta, og 
þar með áttað sig á því hver fjár-
þörf þeirra er.

Í vor undirritaðu 142 aðilar 
svohljóðandi yfirlýsingu:

,,Neðangreindir aðilar lýsa því 
yfir með undirritun sinni að þeir 
eru reiðubúnir að standa að stofn-
un byggingarfélag sem hefur það 
að markmiði að fá með útboði 
einn aðila til að byggja fyrir aðild-
arafélaga hesthús á lóðum sem 
þeim verður væntanlega úthlutað 
á Kjóavallasvæðinu. Er áætlað að 
stofnfundur félagsins verði hald-
inn innan skamms.“ Síðan þá hef-
ur málinu verið þokað áfram.

Aðalfundi frestað fram í 
september  

Framhaldsaðalfundur hesta-
mannafélaganna Andvara í Garða-

bæ og Gusts í Kópavogi  var fyrst 
ákveðinn 27.mars sl. en síðan 
frestað til 22. maí sl. Þá höfðu 
bæjarfélögin ekki gert með sér 
samning sem er forsenda þess 
að hestamannafélögin geti gengið 
frá sameiningarmálum og skrifað 
undir samninga. Framhaldsaðal-
fundi var því frestað aftur og er 
nú dagsettur fimmtudaginn 25. 
september nk.

 Deiliskipulags svæðisins hefur 
verið samþykkt og því er ekkert 
því til fyrirstöðu að byggingafram-
kvæmdir geti hafist á svæðinu.

Bjarnleifur Bjarnleifsson, for-
maður Gusts, segir að þar sem 
nú hafi skipulag verið samþykkt  
megi búast við að bæjarfélögin 
skrifi undir samninga í þessum 
mánuði. Bjarnleifur segist reik-
na með að byrjað verði að reisa 
fyrstu hesthúsin í næsta mánuði 
og hestamenn muni síðan flytja 
inn eftir hendinni. Hjólin séu því 
vonandi að fara að snúast af full-
um krafti.
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Fjöldi Gustara á Íslandsmót 
barna- og unglinga

Framtíðarsvæði hestamanna í Kópavogi og Garðabæ á Kjóavöllum.

Öll viljum við geta komist auðveldlega um gangstéttar og göngustíga bæjarins. Sumstaðar vex trjágróður á 
lóðum það mikið út fyrir lóðarmörk að götum, gangstéttum og stígum að vandræði og jafnvel hætta stafar af. 
Þetta á við um bæði umferð gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda, þar sem lóðarmörk liggja að götu. 
Einnig eru dæmi um að trjágróður skyggi á umferðarmerki, götuheiti og jafnvel lýsingu.

Í byggingarreglugerð er kveðið á um að lóðarhafa sé skylt að halda vexti trjáa og runna á lóð innan 
lóðarmarka og jafnframt að bæjaryfirvöldum sé heimilt að fjarlægja þann gróður sem vex út fyrir 
lóðarmörk og er til vandræða, á kostnað lóðarhafa.

             Garðyrkjustjóri Kópavogs

Er ekki kominn tími til að klippa?

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Útibú Landsbankans við Háaleit-
isbraut og Hamraborg hafa verið 
sameinuð í útibúi Landsbankans 
í Hamraborg. Fyrsti starfsdagur 
í sameinuðu útibúi var 21. júlí sl. 
Starfsmenn Háaleitisútibús hafa 
fært sig um set og munu þjónusta 
viðskiptavini sína áfram á nýjum 
stað ásamt öðrum starfsmönnum 
útibúsins í Hamraborg. Ekki kem-
ur til neinna uppsagna í tengslum 
við sameininguna. Tveir útibús-
stjórar stýra sameinuðu útibúi í 
Hamraborginni. Margrét Gísladótt-
ir hefur yfirumsjón með einstak-
lingsviðskiptum og Yngvi Óðinn 
Guðmundsson með viðskiptum 

við fyrirtæki.
Útibúið við Hamraborg er í nýju 

og glæsilegu húsnæði þar sem 
öll aðstaða fyrir viðskiptavini og 
starfsmenn er eins og best verður 
á kosið. Aðgengi að útibúinu er 
enn fremur mjög gott.

Stærð hins sameinaða útibús, 
bætt skipulag og samþjöppun 
þekkingar skapar sterka ein-
ingu sem er vel í stakk búin til 
að mæta kröfum viðskiptavina, 
jafnt einstaklinga sem fyrirtækja, 
á komandi árum. Það ætti að vera 
hagkvæmt fyrir Kópavogsbúa að 
nýta sér það.

Útibú Landsbankans í Hamraborg.

Landsbankaútibúið í Kópavogi 
yfirtekur Háaleitisútibú

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
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Frábært Símamót á 
félagssvæði Breiðabliks

Símamótið 2008 var haldið dagana 10.-13. júlí 
sl. og hefur mótið þetta nafn vegna þess að lang-
sterkasti styrktaraðilinn er Síminn. Mótið er fyrir 
4., 5., 6. og 7. flokk kvenna og hófst dagskráin með 
skrúðgöngu fimmtudagskvöldið 10. júlí en keppn-
in sjálf hóst svo snemma á föstudagsmorgun. Móts-
slit voru á sunnudeginum.

Allir leikirnir fóru fram á grasvöllum á félagssvæði 
Breiðabliks og var spilað á hálfum velli (7 manna lið) 
í öllum flokkum og leikið samkvæmt reglum KSÍ um 
minni knattspyrnu ásamt sérreglum Símamótsins. 
Verðlaun voru veitt fyrir 1., 2. og 3. sæti í öllum flokk-
um auk þess sem allir þátttakendur fengu viðurkenn-
ingarpeninga.

HK vann í 4. fl. B og    
Breiðablik í 6. fl. A & C

Árangur Kópavogsliðanna hefur stundum verið 
betri en í ár. Í 4.fl. A varð HK í 2. sæti en Breiðablik 1 
í 3.sæti og í 4. fl. B varð HK sigurvegari en lið Breiða-
bliks 1 varð í 3. sæti.

Í 5. fl. A varð lið Breiðabliks í 2. sæti og í 5. fl. C 
varð lið Breiðabliks 1 í 2. sæti en lið Breiðabliks 2 í 3. 
sæti ásamt liði Fjölnis.

Í 6. fl. A varð lið Breiðabliks sigurvegari, í 6. fl. B 
var lið Breiðabliks í 3. sæti og í 6. fl. C varð lið Breiða-
bliks 1 sigurvegari en lið Breiðabliks 2 í 3. sæti.

Valið var í landslið 4. og 5. flokks sem kepptu við 
pressulið. Í landslið 4. flokks komust þær Anna M. 
og Glódís úr HK og Eyrún og Agnes úr Breiðabiki. 
Í landslið 5. flokks komust Eva úr HK og Andrea úr 
Breiðabliki. Alls ekki svo slæmur árangur það. Til 
hamingu, stelpur!

Kristinn Jakobsson milliríkjadómari var mættur til 
að dæma og einnig til að fylgjast með dóttur sinni, 
Karen, sem er með honum á myndinni, en hún lék 
með Breiðabliki í 6. fl. A.

Úr leik Víkings gegn HK. Leikgleði og keppnisskap 
fór þar saman, en það getur verið óþægilegt að fá 
,,neglingu” í sig af stuttu færi.

Tekist á í leik Breiðabliks og Vals.

Mark! Boltinn á leið í netið hjá Fjölni í leik liðsins 
gegn Breiðabliki. 

Fossvogsmót 2008 
um aðra helgi

Dagana 23. - 24. ágúst nk. verð-
ur í sjöunda sinn haldið Fossvogs-
mót HK-stúlkna á félagssvæði HK, 
Fagralundi í Fossvogsdalnum. 
Góð stemmning hefur myndast 
kringum það að ljúka sumarver-
tíðinni í fótboltanum með þessu 
móti og hafa foreldrar fjölmennt 
til að fylgjast með stelpunum. Þátt-
takendum hefur fjölgað jafnt og 
þétt. Árið 2005 voru þátttakendur 
rúmlega 550 stelpur á aldrinum 

5 ára til 15 ára í 4. til 7. flokki, og 
er breidd mótsins og þátttakenda-
fjöldi stöðugt að aukast. Mótið er 
spilað með hraðmótsfyrirkomu-
lagi.

Veittur er bikar fyrir fyrsta sæti 
og verðlaunapeningar fyrir þátt-
tökuna. Því til viðbótar er keppt í 
ýmsum knattþrautum, halda bolta 
á lofti, rekja milli stanga o.þ.h. og 
eru veitt einstaklingsverðlaun fyr-
ir þessar knattþrautir.

Einn flokka HK sem eflaust verður með á Fossvogsmótinu í ár.

Umferðir 8-14 í Landsbanka-
deild karla voru gerðar upp í 
höfuðstöðvum KSÍ sl. mánudag. 
Jóhann Berg Guðmundsson úr 
Breiðabliki var valinn besti leik-
maður umferðanna og Arnar 
Grétarsson í lið umferðanna sem 
tengiliður.

Jóhann Berg Guðmundsson úr 
Breiðabliki er yngsti leikmaður-
inn til að hljóta viðurkenningu 
sem besti leikmaður tiltekinna 
umferða í efstu deild karla frá því 
fyrst voru veittar viðurkenningar 
sem þessar árið 2002. Árangurinn  
er því sérlega glæsilegur hjá þess-
um frábæra knattspyrnumanni, 
sem er einn efnilegasti knatt-
spyrnumaður sem við Íslendingar 
eigum í dag.

Lið umferðanna er þannig 
skipað: Markvörður: Stefán Logi 
Magnússon – KR, varnarmenn: 
Auðun Helgason – Fram, Grétar 
Sigfinnur Sigurðsson – KR, Guð-
jón Árni Antoníusson – Keflavík 

og Guðmundur Reynir Gunnars-
son – KR. Tengiliðir: Arnar Grét-
arsson – Breiðablik, Hólmar 
Örn Rúnarsson – Keflavík, Sig-
mundur Kristjánsson – Þrótti og                   
Tryggvi Guðmundsson – FH. Fram-
herjar: Björgólfur Takefusa – KR 
og Jóhann Berg Guðmundsson 
– Breiðablik.

6 félög í deildinni eiga fulltrúa í 
liði umferðanna:  Breiðablik, FH, 
Fram, Keflavík, KR og Þróttur. Eng-
inn leikmaður fékk atkvæði í lið 
umferðanna frá öllum í valnefnd-
inni, þ.e. fullt hús, en Jóhann 
Berg Guðmundsson fékk atkvæði 
í lið umferðanna frá öllum nema 
einum. Alls fengu leikmenn frá 9 
félögum atkvæði.  Enginn leikmað-
ur Fylkis, HK og ÍA fékk atkvæði 
að þessu sinni.  Leikmenn Fylk-
is komust heldur ekki á blað eft-
ir umferðir 1-7. Alls fengu 8 leik-
menn KR atkvæði, 6 leikmenn 
Breiðabliks, 5 leikmenn Keflavíkur 
og Fram, og 4 leikmenn FH.

Jóhann Berg bestur 
í umferðum 8-14

Besti leikmaður umferðanna 8 – 14, Jóhann Berg Guðmundsson 
Breiðabliki.

Breiðablik vann KR í Lands-
bankadeild kvenna fyrir nok-
kru og var sigur Blikastelpna 
sanngjarn. Í stöðunni 1-0 fyrir 
KR varði María Björg Ágústs-
dóttir vítaspyrnu Blika en jöfn-
unarmarkið kom skömmu síðar. 
Seinni mörkin tvö komu í síðari 

hálfleik. Eftir átta sigurleiki í röð 
gegn Breiðabliki í deild, bikar 
og  deildabikar máttu KR-ingar 
sætta sig við tap gegn Breiða-
bliki.

Breiðablik er í 3. sæti Lands-
bankadeildar kvenna með 25 
stig (leikurinn gegn Fylki á mið-

vikudag ekki talinn með) en Val-
ur leiðir deildina með 39 stig 
og hefur ekki tapað leik.  Næsti 
leikur Breiðabliks er gegn Stjörn-
unni næsta mánudag, 18. ágúst. 
Þær leika svo gegn KR á KR-velli 
laugardaginn 23. ágúst í VISA-bik-
arkeppninni.

Blikastelpur unnu sætan sigur á KR

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is
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HK 

ER 203

Breiðablik sterkari aðilinn 
í Kópavogsslagnum

Fyrri Kópavogsslagurinn í 
Landsbankadeild karla, þ.e. leik-
ur Breiðabliks gegn HK fór fram 
14. júlí sl. Mikill áhugi var fyrir 
leiknum enda fylltist áhorfenda-
stúlkan og varð að hleypa þeim 
sem ekki fengu sæti í gömlu stúk-
una handan vallarins. Þeir sem 
þar sátu voru sólarmegin þetta 
kvöld, en höfðu sólina hins veg-
ar í augun sem er leiðigjarnt til 
lengdar.

Breiðablik var sterkari aðilinn í 
þessum leik, yfirspiluðu andstæð-
inginn lengst af og voru komnir 
í 2-0 eftir hálftíma leik og fengu 
reyndar fleiri tækifæri til að bæta 
um betur.

Fyrsta markið kom á 11. mín, 
það gerði Marel Baldvinsson eftir 
hornspyrnu, reyndar hans fyrsta 
mark fyrir Blika í sumar. Skömmu 
síðar fékk HK-ingurinn Hermann 
Geir Þórsson rautt spjald fyrir aft-
anítæklingu. Á 30. mín, skoraði 
Nenad Zivanovic annað mark 
Blika.

 Þegar um 20 mínútur voru eft-
ir af leiknum var eins og Breiða-
bliksliðið missti einbeitinguna, 
HK komst inn í leikinn og Hörð-
ur Már Magnússon skoraði mark 
sem hleypti spennu í leikinn, en 
fleiri urðu mörkin ekki, og 2-1 sig-
ur Breiðabliks í höfn. Ef Gunnleif-
ur Gunnleifsson hefði ekki stað-
ið milli stanganna í HK markinu 
hefði sigur Breiðabliks orðið enn 
stærri. Það er reyndar stórundar-
legt að landsliðsþjálfarinn skuli 
ekki hafa komið auga á það að 
Gunnleifur á sæti í landsliðinu, 
hann verðskuldar að fá þar tæki-
færi.

Breiðablik siglir nokkuð lygnan 
sjó í Landsbankadeild karla og á 
möguleika á að tryggja sér sæti 
í Evrópukeppni á næsta ári með 
því að halda rétt á spöðunum en 
HK er í mjög erfiðum málum og 
ekkert nema kraftaverk getur forð-
að liðinu frá falli í 1. deild. Rúnar 
Sigmundsson sem tók við þjálfun 
liðsins af Gunnari Guðmundssyni 

á því mjög erfitt verkefni fyrir 
höndum.

Í síðustu umferð Landsbanka-
deildarinnar mætast Kópavogslið-
in í seinni Kópavogsslagnum, og 
sá leikur gæti hæglega verið bar-
átta upp á líf og dauða, þ.e. um 
sæti eða sigur í deildinni og það 
að forðast fall. Þá duga sennilega 
ekki báðar áhorfendastúkurnar 
til að taka á móti öllum þeim sem 
vilja sjá þann leik. Hann fer fram 
laugardaginn 27. september nk.

Eining milli stuðningsmanna Breiðabliks og HK fyrir utan stúkuna fyrir leik!

Marel Baldvinsson skorar fyrra mark Blika, og sitt fyrsta í sumar. Þessi 
markahrókur hefur ekki verið á skotskónum í sumar.

Rúnar Páll Sigmundsson þjálfari HK 
á erfitt verkefni fyrir höndum að 
halda HK í Landsbankadeild karla.

Lið FH sigraði í 43. Bikar -
keppni FRÍ, sem fram fór á Kópa-
vogsvelli í byrjun júlímánaðar. 
Þetta var 15 sigur FH í röð í bik-
arkeppninni og í 18. sigur FH 
frá upphafi keppninnar og hefur 
FH nú sigrað oftar en nokkurt 
annað lið. 

Lið FH hlaut samtals 180,5 stig, 
24,5 stigum meira en lið ÍR sem 
hafnaði í öðru sæti með 156 stig. 
Lið Breiðabliks varð í þriðja sæti 
með 141,5 stig. Í fjórða sæti varð 
lið Ármanns/Fjölnis með 125 stig, 
HSÞ varð í fimmta sæti með 109 
stig og UMSS rak lestina með 58 
stig og féll í 2. deild.

FH sigraði bæði karla- og 
kvennakeppni mótins, en þrjú 
efstu lið í karlakeppninni urðu; 
FH með 95 stig, Breiðablik með 
75 stig og ÍR með 72 stig. Í kvenna-
keppninni hlaut FH 85,5 stig, ÍR 
varð í öðru sæti með 84 stig og 
Breiðablik í þriðja sæti með 66,5 
stig.

Breiðablik í 3. sæti 
í heildarstigakeppni  
Meistaramóts Íslands

Meistaramót Íslands fór fram 
26. og 27. júlí. Fjórir Blikar báru 
þar sigur úr býtum en Kári Steinn 
Karlsson Breiðabliki vann örugg-
an sigur í 5000 metra hlaupi karla 

á 14:55,22 mín. og félagi hans úr 
Breiðabliki, Stefán Guðmundsson 
varð annar á 15:58,93 mín. Kári 
Steinn var 10 sek. frá meistara-
mótsmeti sínu sem hann setti á 
síðasta ári á Sauðárkróki.

Herdís Helga Arnalds Breiða-
bliki sigraði í 400 metra grinda-
hlaupi kvenna á 65,42 sek. eftir 
mikla baráttu við Þóru Kristínu 
Pálsdóttur ÍR sem var í öðru sæti 
á 65,89 sek.

Linda Björk Lárusdóttir varð 
Íslandsmeistari í 100 m. grindar-
hlaupi á tímanum 14,71 sek. og 
Stefán Guðmundsson varð Íslands-
meistari í 3000 metra hindrunar-
hlaupi á tímanum 10:02,46.

Lið FH sigraði örugglega í stiga-
keppni meistaramótsins og eru 
því Íslandsmeistarar félagsliða 
2008. FH ingar höfðu mikla yfir-
burði í karlakeppninni, en kvenna-
keppni mótins var mun jafnari og 
fór svo að lið ÍR varð Íslandsmeist-
ari félagsliða í kvennaflokki 2008. 
Lið FH hlaut samtals 46.772 stig 
í samanlagðri stigakeppni, lið ÍR 
varð í öðru sæti með 27.482 stig 
og Breiðablik í þriðja sæti með 
23.861 stig. Karlalið FH hlaut sam-
tals 30.784 stig, Breiðablik 13.759 
stig og ÍR 11.265 stig. Kvennalið 
ÍR hlaut samtals 16.217 stig, FH 
15.998 stig og Breiðablik 10.102 
stig.Breiðablik tvöfaldur N1-meistari

Strákarnir í 5. flokki karla hjá 
Breiðabliki náðu glæsilegum 
árangri á N1-mótinu í knattspyrnu 
á Akureyri sem fram fór dagana 
2.-5.júlí sl. Mótið er hið stærsta 
ár hvert í þessum aldursflokki 
og nær öll félög landsins senda 
lið til keppni. Alls sendi Breiða-
blik 83 stráka í 9 liðum til leiks 
og voru þeir sér og sínu félagi til 
sóma. Bæði A og C lið Breiðabliks 
hrósuðu sigri á mótinu og eru því 
N1-meistarar árið 2008. Þetta er 
þriðja árið í röð sem Breiðablik 
sigrar í keppni A-liða á N1-mót-
inu.

Strákarnir í A-liðinu töpuðu 
einungis einum leik, en það var í 
riðlakeppninni. Þegar í 8-liða úrslit-

in var komið lögðu þeir fyrst Sel-
foss, síðan ÍR og  síðan var leikið 
til úrslita gegn KR. Vesturbæingar 
komust yfir í upphafi seinni hálf-
leiks en Breiðablik jafnaði þegar 
skammt var til leiksloka og unnu 
svo sigur í vítaspyrnukeppni. Frá-
bært!

B1-liðið lenti í 4. sæti í riðlinum 
og spiluðu um 13. – 16. sæti, en 
enduðu í 15. sæti

B2-liðið tryggði sér sæti í 8. liða 
úrslitum en töpuðu þar fyrir Fjölni 
og lentu í 8. sæti.

C1 liðið tapaði ekki stigum
C1-liðið var eina Breiðabliksliðið 

sem ekki tapaði stigum allt mót-
ið. Þeir fóru örugglega í gegnum 

riðlakeppnina og spiluðu á köflum 
frábæran fótbolta. Þeir urðu í efsta 
sæti riðilsins og mættu KA í 8-liða 
úrslitum. Þar unnu þeir öruggan 
sigur, líkt og þeir gerðu á Þrótti 
í undanúrslitum. Í úrslitaleiknum 
sjálfum voru það Keflvíkingar sem 
voru andstæðingarnir. Mikið var 
skorað strax í upphafi en lokatölur 
urðu 4-1 Blikum í vil sem þar með 
urðu N1-meistarar. Glæsilegt hjá 
þeim!

C2-liðið lenti í 7. sæti eftir sigur 
á KA, D-1 liðið lenti í 10. sæti eftir 
tapleik gegn Fram en D-2 liðið lenti 
í 23. sæti eftir sigur á Skallagrími. 
E1-liðið varð í 19. sæti eftir sigur á 
Gróttu en E-2 liðið varð í 21. sæti 
eftir sigur á ÍBV.

Hluti Blikahópsins sem fór til Akureyrar á N! mótið.

Boðhlaupssveitir Breiðabliks í 4x400 metra boðhlaupi karla á Meist-
aramóti Íslands. A-sveitin varð í 3. sæti.

Fjórir Blikar sigruðu á 
Meistaramóti Íslands í 
frjálsum íþróttum

HK-ingar misstu af tveimur 
dýrmætum stigum á grátlegan 
hátt í Landsbankadeild karla í 
knattspyrnu sl. mánudag þegar 
Fylkir jafnaði, 1:1, með nánast 
síðustu spyrnu leiksins á Kópa-
vogsvelli. Allt stefndi í annan sig-
ur HK í Landsbankadeild karla 
eftir að Mitja Brulc skoraði úr 
vítaspyrnu á 66. mínútu en Þórir 
Hannesson jafnaði þegar þrjár 
mínútur voru komnar framyfir 
leiktímann. HK-ingar byrjuðu á 
miðju og svo var leikurinn flaut-

aður af. HK er því enn í neðsta 
sæti deildarinnar með 6 stig.

Næsti leikur HK er gegn Val á 
Vodafonevellinum 17. ágúst en 
leikurinn gegn Val í fyrri umferð-
inni er einmitt eini sigurleikur 
HK til þessa í Landsbankadeild 
karla.

Breiðablik gerði jafntefli gegn 
Grindavík 2:2 sl. mánudag en Bik-
ar leika næst gegn Fjölni á Kópa-
vogsvelli 17. ágúst. Breiðablik 
er í 5. sæti deildarinnar með 24 
stig.

HK missti af sigri 
gegn Fylki
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byggð á Kársnesi á vefsíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is (sjá 
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