
Fé lag fag fólks í frí tíma þjón
ustu skor ar á sveit ar stjórn ir að 
standa vörð um starf semi fé lags
mið stöðva og frí stunda heim ila 
fyr ir börn og ung linga á þeim 
um brota og óvissu tím um sem 
Ís lend ing ar lifa nú og tryggja um 
leið jöfn tæki færi til þátt töku í 
fjöl breyttu frí tíma starfi. Fé lag ið 
var ar við af leið ing um þess að 
skerða fram lög til frí tíma starfs 
barna og ung linga hjá sveit ar fé
lög un um.

 Sveit ar stjórn ir eru langstærsti 
stuðn ings að ili við frí stunda starf 
barna og ung linga. Á veg um sveit
ar fé lag anna er kom ið til móts við 
þarf ir ófé lags bund inn ar æsku, 
sér stak lega þeirra barna og ung
linga sem finna síð ur sína fjöl 
hjá íþrótta fé lög um eða frjáls um 

fé laga sam tök um. Þörf um barna 
og ung linga sem standa höll um 
fæti er nær ein göngu mætt í frí
tíma þjón ustu sveit ar fé lag anna. Sú 
starf semi er því kjarn inn í öllu 
for varn ar starfi á Ís landi. Öfl ugt 
frí stunda starf stuðl ar að aukn um 
sam skipta og fé lags þroska barna 
og ung linga og er lyk il at riði þeg
ar hlúð er að kom andi kyn slóð
um sem munu bera upp bygg ingu 
þjóð fé lags ins í ná inni og fjar lægri 
fram tíð.

Inn lend ar og er lend ar rann
sókn ir sýna að þátt taka í skipu
lögðu fé lags og tóm stunda starfi 
und ir hand leiðslu hæfra leið bein
enda dreg ur úr lík um á hvers kyns 
áhættu hegð un, s.s. áfeng is og 
vímu efna neyslu og of beldi. Ávinn
ing ur af því að skerða starf semi 

þar sem börn og ung ling ar eru 
virk ir þátt tak end ur er því eng inn. 
Mik ill ávinn ing ur yrði hins veg ar 
að því að styrkja slíka starf semi.

Fé lag ið bend ir jafn framt á að 
Ís land er að ili að Barna sátt mála 
Sam ein uðu þjóð anna og þann 
16. mars sl. var sam þykkt þings
á lykt un ar til laga um lög fest ingu 
sátta mál ans á Ís landi. Sam kvæmt 
31. grein sátt mál ans við ur kenna 
að ild ar rík in rétt barns til tóm
stunda og til að stunda leiki og 
skemmt an ir sem hæfa aldri þess. 
Auk þessa skuld binda að ild ar ríki 
sig til að virða og efla rétt barns 
til fullr ar þátt töku og stuðla að 
við eig andi og jöfn um tæki fær um 
til tóm stunda iðju.
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Dreift frítt í öll hús í Kópavoginum ÁGÚST 2009

 Bernskuminningar
Magnúsar Más

Harðasonar
- bls. 12

 Ómar Stefánsson
um fjárhagsáætlun

- bls. 3

Á þessum árstíma getur kvöldsólinn verið mjög falleg þegar hún skín svona lágt og baðar húsin geislum 
sínum. Veisluturninn við Smáratorg í Kópavogi er þar enginn undantekning frekar en mörg önnur hús 
þar í grennd.

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

Skjöldursleginnum
starfsemifrístundaheimila

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  B Í L A A P Ó T E K  H Æ Ð A S M Á R A  4

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

borgarblod.is

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Veisluturninn 
baðaður kvöldsól

 Viðtal við
Magnús Orra
Schram alþm.

- bls. 4



Embættisóknarprests
viðKópavogskirkju
auglýst

Bisk up Ís lands hef ur aug lýst laust 
til um sókn ar emb ætti sókn ar prests í 
Kárs nes presta kalli, Reykja vík ur pró
fasts dæmi eystra frá 1. októ ber 2009 
og er skip að í emb ætt ið til fimm ára. 
Um sókn ar frest ur renn ur út 7. sept
em ber nk. Nú ver andi sókn ar prest
ur, sr. Ægir Frí mann Sig ur geirs son, 
fædd ur 16. febr ú ar 1945, hef ur ver ið 
sókn ar prest ur Kárs nes presta kalls 
frá ár inu 1990 en hyggst snúa sér að 
öðr um verk efn um. Kópa vogs kirkja 
var reist á ár un um 19581962 eft ir 
teikn ing um frá emb ætti húsa meistra 
rík is ins sem Hörð ur Bjarna son veitti 
for stöðu á þeim tíma. Ragn ar Em ils
son arki tekt hjá emb ætt inu vann 
ásamt húsa meist ara mik ið að teikn
ingu  kirkj unn ar. Grunn ur henn ar 
var helg að ur þann 16. ágúst árið 
1958 og horn steinn lagð ur af bisk upi 
Ís lands þann 20. nóv em ber árið eft ir. 
Það var svo þann 16. des em ber árið 
1962 sem kirkj an var vígð af Sig ur
birni Ein ars syni þá ver andi bisk upi 
Ís lands. For mað ur sókn ar nefnd ar er 
Krist ín Lín dal.

Skólasetningá
mánudaginn

Skóla setn ing verð ur mánu dag inn 
24. ágúst í öll um grunn skól um Kópa
vogs. Nem end ur í 10. bekk Hörðu
valla skóla eiga skóla sókn í Vatns
enda skóla. Nán ari upp lýs ing ar eru 
á heima síð um skól anna. Nem end um 
og for ráða mönn um þeirra er bent á 
að gott get ur ver ið að hefja inn kaup
in vegna skóla göng unn ar strax til 
að forð ast lang ar biðrað ir í rit fanga
búð um. Einnig er gott að for eldr ar 
skoði skóla daga talið tím an lega, t.d. 
kennslu daga, prófa daga, for eldra
við tals daga, skipu lags daga og vetr
ar frís daga á heima síð um skól anna 
áður en far ið er að skipu leggja frí og 
ferða lög fjöl skyld unn ar.

Glaðheimasvæðiðog
íþróttahúsHK

Frá skrif stofu stjóra fram kvæmda 
og tækni s viðs var lagt fram á fundi 
bæj ar ráðs 6. ágúst sl. svar við 
bréfi Mark ar inn ar lög manns stofu 
hf. varð andi fyr ir hug aða rift un á 
kaup samn ingi milli Kaupangs ehf. 
og Kópa vogs bæj ar um bygg ing ar
rétt á lóð un um 1C, 1D, 1E, 1F og 1G 
við Glað heima veg og við Ála lind 1.  
Bæj ar ráð fól bæj ar stjóra og sviðs
stjóra fram kvæmda og tækni s viðs 
að vinna áfram að mál inu.

Deild ar stjóri fram kvæmda deild
ar kynnti verð til boð vegna lóð ar
frá gangs við íþrótta hús HK í Fagra
lundi. Bæj ar ráð sam þykkti að leit að 
verði samn inga við lægst bjóð anda, 
SÁ verk lausn ir ehf.

Gististaðurinn
Gunnarshólmi
grasavinafélag

Á fundi bæj ar ráðs ný ver ið var lagt 
fram bréf sýslu manns ins í Kópa vogi 
þar sem hann ósk ar eft ir um sögn 
bæj ar ráðs vegna um sókn ar Gunn
ars hólma grasa vina fé lags ehf. um 
rekstr ar leyfi fyr ir gisti stað inn Gunn
ars hólma, en um sókn in fell ur und ir 
flokk III, sbr. 3. gr. laga nr. 85/2007. 
Bæj ar ráð sam þykkti um sókn ina fyr
ir sitt leyti og stað festi að af greiðslu
tími og stað setn ing stað ar er inn an 
þeirra marka, sem regl ur og skipu
lag sveit ar fé lags ins seg ir til um. 
Enn frem ur var lagt fram bréf  sýslu
manns ins í Kópa vogi þar sem hann 

ósk ar eft ir um sögn bæj ar ráðs vegna 
um sókn ar Ný borg ar ehf. í Garða bæ 
um rekstr ar leyfi fyr ir gisti stað inn 
Hót el Smára að Hlíða smára 13, Bæj
ar ráð sam þykkti þá um sókn einnig.

Breyttskipulag
KríunessíVatnsenda

Á fundi bæj ar stjórn ar 28. júlí sl. var 
sam þykkt breytt skipu lag Kríu ness í 
Vatns enda. Í til lög unni fólst ósk um 
heim ild til að byggja við kjall ara húss
ins til suð vest urs um 130 m2 við bygg
ingu. Við bygg ing in verð ur að hluta 
nið ur graf in.  Í til lög unni er einnig gert 
ráð fyr ir 10 nýj um bíla stæð um á lóð.  
Á fundi skipu lags nefnd ar 31. mars 
2009 var sam þykkt að kynna til lög una 
fyr ir lóð ar höf um að Vatns enda bletti 
nr. 1a, V19, V20, V740, V714, V715, 
V716, V717, V718, V719, V235, V237a, 
V237, V247, V510 og Fagra ness. Í sam
ræmi við 26. gr. skipu lags og bygg
ing ar laga nr. 73/1997 var til lag an 
kynnt dag ana 18. maí til 16. júní 2009. 
At huga semd ir bár ust.  Á fundi skipu
lags nefnd ar 14. júlí 2009 var er ind
ið lagt fram að nýju, ásamt um sögn 
dags. 14. júlí 2009. Skipu lags nefnd 
sam þykkti fram lagða til lögu og vís
aði mál inu til af greiðslu bæj ar ráðs og 
bæj ar stjórn ar. Til lag an var sam þykkt 
með öll um greidd um at kvæð um.

Lagð ur var fram til kynn ing ar frá 
um hverf is ráði end ur send ur und ir rit
að ur upp drátt ur vegna breyt inga á 
svæð is skipu lagi höf uð borg ar svæð
is ins 20012024, Kárs nes í Kópa vogi, 
vest ur hluti, ásamt af riti af aug lýs ingu, 
sem birt ast mun í Bdeild Stjórn ar
tíð inda.

Gataársins2009
Á fundi bæj ar stjórn ar 28. júlí sl. 

gerði for mað ur um hverf is ráðs, Mar
grét Björns dótt ir, grein fyr ir til lögu 
um götu árs ins 2009 sem sam þykkt 
var í bæj ar ráði 9. júlí sl. Um hverf is við
ur kenn ing ar Um hverf is ráðs Kópa vogs 
voru af hent ar, 20. ágúst, í Saln um í 
Kópa vogi. Gata ársins er Brekkusmári, 
ein af efstu götum Nónhæðar.

Breyttskipulag
Austurkórs163–165

Á fundi skipu lags nefnd ar hef ur 
ver ið lagt fram er indi Arkitema arki
tekta fh. lóð ar hafa nr. 163  165 við 
Aust ur kór. Í er indi felst að leyfi sé 
veitt fyr ir stækk un hvors bygg ing
ar hluta um 9,3 m? um fram bygg ing
ar magn skv. skipu lags skil mál um. 
Stækk un er á vest ur hlið nr. 163 og 
aust ur hlið nr. 165. Skipu lags nefnd 
sam þykkti að senda mál ið í kynn
ingu til lóð ar hafa Aust ur kór 88, 90, 

92, 149, 151, 153, 155, 157, 159 og 
161 og fór kynn ing fór fram 15. maí 
til 16. júní sl. en eng ar at huga semd ir 
bár ust. Skipu lags nefnd sam þykkti 
er ind ið og vís aði því til af greiðslu 
bæj ar ráðs.

Skipulagibreyttá
hesthúsasvæði

Lagt var ný ver ið fram í skipu lags
ráði er indi frá lóð ar höf um að Hæð
ar enda 13 á Kjóa völl um þar sem 
ósk að er eft ir því að fá að fylla út í 
bygg ing ar reit húsa að Hæð ar enda 1 
sem er 12 metr ar en skil mál ar segja 
til um að heild ar breidd húsa verði 
10,5 metr ar. Einnig er ósk að eft ir 45 
cm hækk un mæn is áss. Skipu lags
nefnd sam þykk ir að breyt ing in verði 
kynnt lóð ar höf um við Mark ar veg 1, 
3, 5, 7og Hæð ar enda 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Velferðbarna
Lagt var ný lega fram í fé lags mála

ráði Kópa vogs bréf frá UN ICEF á 
Ís landi sem varð ar vel ferð og rétt indi 
ís lenskra barna vegna efna hags þreng
inga. Fé lags mála ráð lýs ir ánægju með 
þetta fram tak UN ICEF á Ís landi og 
þakk ar fyr ir mik il væg ar ábend ing
ar varð andi mögu leg ar af leið ing ar 
efna hags þreng inga á stöðu barna og 
ung linga.

Bygginganefnd
samþykkirýmsar
breytingar

Bygg inga nefnd sam þykkti í júlí
mán uði að vísa til skipu lags nefnd ar 
til ákvörð un ar um grennd ar kynn ingu 
um sókn Mar grét ar G. Flovenz og Tryg
gva Stef áns son ar, Hlé gerði 19, sem 
sækja um leyfi til að byggja við bygg
ingu að Hlé gerði 19 sam kvæmt teikn
ingu Hjör dís ar Sig urð ar dótt ur. Krist ján 
Krist jáns son, Löngu brekku 5, sæk
ir  um leyfi til að byggja við bygg ingu 
að Löngu brekku 5. Mál ið hef ur ver ið 
grennd ar kynnt og at huga semd ir bár
ust en af greiðslu frestað. Sami að ili 
sæk ir um leyfi til að byggja bíl skúr á 
sama stað en mál ið hef ur ver ið grennd
ar kynnt og at huga semd ir bár ust. Bygg
ing ar nefnd óskaði eft ir um sögn lög
manns skipu lags og um hverf is sviðs. 
Tengi ehf., Smiðju vegi 76 sæk ir um leyfi 
til að fá sam þykkt ar reynd ar teikn ing ar, 
flótta hurð um bætt við að Smiðju vegi 
76. Er ind ið hef ur ver ið sam þykkt af 
bygg inga full trúa. SMI ehf., Smára torgi 
3 sótti um leyfi til að gera breyt ing ar 
á innra skipu lagi að  A4 að Smára torgi 
1. Er ind ið var sam þykkt af bygg inga
full trúa en versl un in hef ur þeg ar haf ið 
starf semi.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

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

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

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: Morgunblaðið
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Bæj ar stjórn Kópa vogs sam þykkti í lok síð asta árs fjár hags á ætl un fyr
ir bæj ar sjóð árið 2009 með 200 millj óna króna rekst araf gangi. All ir 
bæj ar full trú ar í bæj ar stjórn Kópa vogs und ir rit uðu bók un á bæj ar

stjórn ar fundi 20. des em ber sl. þar sem seg ir m.a. að ítrasta sparn aði og 
að haldi verði beitt til að ná rekstri bæj ar sjóðs halla laus um en grunn þjón
usta á veg um bæj ar fé lags ins verði  ekki skert. Grunn fjár hæð fjár hags að
stoð ar var hækk uð um 17,1%  á milli ára og upp hæð til fjár hags að stoð ar 
hækk aði úr 110 millj ón ir króna í 187 millj ón ir króna en út svar fyr ir árið 
2009 var sam þykkt 13,28%. Áætl að var að fram kvæma fyr ir ríf lega 1.500 
millj ón ir króna á þessu ári, þ.e. fyr ir 490 millj ón ir króna vegna grunn og 
leik skóla, 471 millj ón króna færi til íþrótta mann virkja, 350 millj ón ir króna 
til þjón ustu mið stöðv ar og hjúkr un ar rým is fyr ir aldr aða og 150 millj ón ir 
króna voru ætl að ar til fram kvæmda við stíga, gróð ur og opin svæði. Í fjár
hags á ætl un inni var enn frem ur gert ráð fyr ir sér stöku 100 millj óna króna 
fram lagi til at vinnu skap andi verk efna vegna sam drátt ar á vinnu mark aði. 
End ur skoð un átti að fara fram eft ir þrjá mán uði, þ.e. í lok mars mán að ar 
en hún nú fyr ir hug uð á haust mán uð um. Þá kem ur í ljós hvort hún hafi 
stað ist eða hvort grípa þurfi til enn frek ari nið ur skurð ar vegna efna hag
skrepp unn ar. Komi til þess get ur það ver ið mjög við kvæmt hvar eigi að 
bregða nið ur skurð ar hnífn um en for svars mönn um grunn og leik skóla í 
Kópa vogi hef ur ver ið upp álagt að skera nið ur eins og nokk urs er kost ur 
svo ekki er víst að það tak ist að halda uppi sama þjón ustu stigi í skól un um 
og var á síð asta skóla ári. Þjón usta grunn skól anna í Kópa vogi hef ur ver ið 
mjög góð, með því besta sem þekk ist hér lend is, og vak ið hef ur at hygli að 
nán ast aldrei hef ur þurft að kenna í fær an leg um skóla stof um því bygg
inga fram kvæmd ir við grunn skól ana hef ur hald ist í hend ur við fólks fjölg
un í hverf un um, jafn vel þótt hún hafi ver ið mjög hröð. Á haust mán uð um 
hefst svo vinna við gerð fjár hags á ætl un ar fyr ir bæj ar sjóð fyr ir árið 2010.

Bæjarstjórnarkosningar

Bæj ar stjórn ar kosn ing ar verða í l ok maí mán að ar 2010, lík lega laug ar
dag inn 29. maí. Því má bú ast við að þeg ar haust ar fari stjórn mála
flokk ar og aðr ir þeir sem láta sér bæj ar mál efni ein hverju skipta að 

hugsa sér til hreyf ings, efnt verði til skoð ana kann ana eða próf kjara eða 
bara rað að á fram boðs lista af  til þess völdu fólki þó mörg um finn ist það 
ákaf lega ólýð ræð is leg að ferð. Mið að við mikl ar hrær ing ar í bæj ar málapóli
tík inni í Kópa vogi síð ustu mán uði er ekki ólík legt að fylgi stjórn mála flokk
anna breyt ist eitt hvað eða jafn vel riðlist, en of snemmt er að spá um það. 
Fyr ir tæp um 40 árum, eða 31. maí 1970, var kos ið til bæj ar stjórn ar Kópa
vogs og stofn uðu Dlisti og Hlisti til sam starfs en þeir voru með 5 bæj ar
full trúa af 9. Björg vin Sæ munds son var ráð inn bæj ar stjóri. Um ára mót in 
19721973 lýsti Egg ert Stein sen Dlista því yfir að hann styddi ekki leng ur 
meiri hlut ann og þá kom Hulda Jak obs dótt ir Flista inn í meiri hluta sam
starf ið. Það hafa því fyrr ver ið átök í bæj ar stjórn inni um ým iss mál efni, og 
allt eins víst að þau haldi áfram, hvern ig svo sem kosn ing ar fara.

ÖflugtstarfHSSK

K ópa vogs bær hef ur skrif að und ir rekstr ar samn ing við Hjálp ar sveit 
skáta í Kópa vogi sem er tíma móta samn ing ur því það er fyrsti 
samn ing ur inn sem HSSK og Kópa vogs bær gera. Þetta var eitt 

fyrsta emb ætt is verk Gunn steins Sig urðs son ar sem bæj ar stjóra en hann 
er einn stofn fé laga sveit ar inn ar. Sveit in fær ár leg an styrk til end ur nýj un ar 
á bún aði en með þess um samn ingi er öfl ugu starf HSSK veitt enn frek ari 
við ur kenn ing. Und ir það skal tek ið að star semi HSSK er ákaf lega mik il væg.

     Geir A. Guð steins son

Niðurskurðarhnífnum
beittviðendurskoðun

fjárhagsáætlunar

ÁGÚST 2009

Útsala

Ný-blóm
Nýbýlavegi 14 • Sími 564 1129

20-50% afsláttur 
af blómum og gjafavöru. 

Verið ávallt velkomin. 

Opið 10-19 sunnudaga til fimmtudaga 
og 10-21 föstudaga og laugardaga.



Bæj ar stjórn Kópa vogs mun 
á haust mán uð um end ur skoða 
fjár hags á ætl un bæj ar ins í ljósi 
þeirra hreyf inga sem hafa ver
ið í efna hags lífi lands manna á 
und an förn um miss er um. Ómar 
Stef áns son, bæj ar full trúi Fram
sókn ar flokks og for mað ur bæj ar
ráðs, var spurð ur hver fjár hags
staða Kópa vogs bæj ar væri nú og 
hver hún væri í sam an burði við 
ná granna sveit ar fé lög in, Reykja
vík, Garða bæ og Hafn ar fjörð. 

,,Nú hef ég ekki séð rekstr ar
stöðu ná granna sveit ar fé lag anna 
en hvað okk ur í Kópa vogi varð ar 
þá er óhætt að full yrða að rekst
ur mála flokka gangi vel. Ég á von 
á því að í sex mán aða upp gjöri, 
sem við vinn um nú að, verði 
rekst ur mála flokka í sam ræmi 
við fjár hags á ætl un. Við tók um á 
okk ur nokk uð áfall í fyrra vegna 
lóða skila og geng is falls en árið í 
ár ætti að vera betra og við sem 
kom um að stjórn bæj ar ins stefn
um að halla laus um rekstri.” 

- Verð ur um mik inn nið ur skurð 
að ræða og í hvaða mála flokk um 
mun sá nið ur skurð ur koma harð-
ast nið ur?

,,Að hald hef ur ein kennt rekst ur 
Kópa vogs bæj ar um ára bil. Ég vil 
halda því fram að bær inn sé vel 
rek ið sveit ar fé lag. Auð vit að þurf
um við að skoða út gjalda þætti 
við gerð fjár hags á ætl un ar næsta 
árs en ég hef ekki trú á því að 
það þurfi að koma til mik ils nið ur
skurð ar.  Grunn skól ar sem og aðr
ar stofnann ir bæj ar ins hafa unn ið 
vel með bæj ar yf ir völd um og sam
vinna minni og meiri hluta í bæj
ar stjórn mun halda áfram á þeirri 
braut sem hef ur ver ið mörk uð.”

 
- Hvaða fram kvæmd ir mun 

Kópa vogs bæj ar halda áfram með 
sem þeg ar eru hafn ar og mun 
verða ráð ist í ein hverj ar ný fram-
kvæmd ir á veg um bæj ar ins á 
haust mán uð um? Hverj ar?

,,Hörðu valla skóli og íþrótta hús
ið í Fagra lundi eru á loka stigi. Við
bygg ing við Mar bakka er til bú inn 
og frá gang ur á eldra hús næði þar 
er einnig á loka stigi.  Hörðu valla
skóli ætti að klár ast um ára mót in 
en 23 stof ur ættu að vera til bún ar 

í haust. Íþrótta hús ið í Fagri lundi 
er nán ast til bú ið og lóða frá gangi 
lík ur vænt an lega í sept em ber. 
Varð andi ný fram kvæmd ir er ljóst 
að ekki verð ur um sama fjölda 
af þeim enda ligg ur ekki mik ið af 
pen ing um á lausu. Það verð ur 
hins veg ar að bíða með það að 
segja nokk uð varð andi það fyrr 
en við för um af stað með fjár hags
á ætl un fyr ir næsta ár.”

- Er meiri hluta sam starf Fram-
sókn ar flokks og Sjálf stæð is flokks 
í bæj ar stjórn með sama hætti og 
það var með an Gunn ar I. Birg is-
son var bæj ar stjóri? Hef ur það tek-
ið ein hverj um breyt ing um eft ir að 
Gunn steinn Sig urðs son varð bæj-
ar stjóri?

,,Meiri hluta sam starf flokk anna 
geng ur vel og hef ur reynd ar gert 
það í nærri 20 ár. Það hef ur ekki 
tek ið nein um breyt ing um nema 
þó þannig að það hef ur færst ró 
yfir allt okk ar starf og traust í 
sam skipt um hef ur ver ið end ur
nýj að enda hef ur alltaf ríkt traust 
milli okk ar Gunn steins.”

- Bæj ar stjórn ar kosn ing ar eru eft-
ir 9 mán uði. Hyggst þú leita eft-
ir stuðn ingi þinna flokks fé laga til 
að leiða áfram lista Fram sókn ar-
flokks ins og taka þá þátt í próf kjöri 
ef það verð ur ákveð ið að fara þá 
leið til að raða á fram boðs lista 
Fram sókn ar flokks ins?

,,Mark mið mitt fyr ir bæj ar
stjórn ar kosn ing arn ar 2010 hef ur 
ver ið skýrt í meira en ára tug.  Ég 
stefni að því að verða bæj ar stjóri. 

Ég mun leita eft ir stuðn ingi til að 
leiða list ann í næstu kosn ing um 
og taka þátt í próf kjöri verði sú 
leið far in,” seg ir Ómar Stef áns son.
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Innritun fer fram á www.tskoli.is

Kvöldskóli
Byggingatækniskólinn

Raftækniskólinn

Tæknimenntaskólinn

Véltækniskólinn

Meistaraskólinn

Fjarnám
Byggingatækniskólinn

Fjölmenningarskólinn

Upplýsingatækniskólinn

Skipstjórnarskólinn

Raftækniskólinn

Véltækniskólinn

Meistaraskólinn

Diplómanám 
Endurmenntunarskólinn
• Rekstur og stjórnun í atvinnulífinu
  - Útvegsrekstrarfræði 
  - Flugrekstrarfræði
  - Almenn lína í rekstri og stjórnun
  - Rekstrarfræði
• Lýsingarfræði
• Lýsingarhönnun

Flugskóli Íslands
Í september hefjast:
• MCC námskeið      
• ATPL námskeið
• PPL námskeið    
 (einkaflugmannsnámskeið)
• Flugkennaranámskeið

 www.flugskoli.is

Það er leikur að læra

Innritun lýkur 26. ágúst.
Aðstoð við innritun er 26. ágúst frá kl. 16 :00 – 19:00.

Innritun í kvöld- og f jarnám er haf in

Erum flutt í Bæjarlind 1-3, Kópavogi

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur, 
sími: 564 0035, aquasport@aquasport.is

”allt til sundiðkunar – sund er okkar fag”

,,Hefekkitrúáþvíaðþaðþurfi
aðkomatilmikilsniðurskurðar”
- seg ir Ómar Stef áns son for mað ur bæj ar ráðs um gerð 
fjár hags á ætl un ar næsta árs

Ómar Stef áns son bæj ar full trúi og 
for mað ur bæj ar ráðs Kópa vogs.

borgarblod.is



Magn ús Orri Schram er 36 ára 
gam all Kópa vogs búi. Í apr íl mán
uði sl. var hann kjör inn á þing fyr
ir Sam fylk ing una í Suð vest ur kjör
dæmi. Hann flutti í Kópa vog árið 
2003 og býr í svoköll uð um Sig
valda hús um í suð ur hlíð um Kópa
vogs þar sem er mik il veð ur sæld 
og mik ill gróð ur. Hann er gift ur 
Her dísi Hall mars dótt ur hæsta rétt
ar lög manni sem rek ur eig in lög
manns stofu og þau eiga tvö börn, 
Sig ríði Mar íu 16 ára og Hall mar 
Orra 10 ára. Magn ús og Her dís 
kynnt ust í stúd entapóli tík inni í 
Há skól an um, voru bæði að vinna 
fyr ir Röskvu. Pól tík er því ekk ert 
ný næmi fyr ir Magn úsi Orra.

Magn ús Orri er son ur Mar ín ar 
Magn ús dótt ur og Ólafs M. Schram. 
Hann bjó fyrstu 6 ævi ár in í vest ur
bæ Reykja vík ur en flutt ist þá út á 
Álfta nes, og varð um haust ið með al 
fyrstu nem enda í nýj um Álfta nes
skóla. Þá bjuggu ein ung is lið lega 
300 manns á Álfta nesi og fjöl marg
ir íbú ar stund uðu ein hvers kon ar 
bú skap. Þar bjó Magn ús fram und
ir tví tugt. Magn ús Orri var virk ur 
þátt tak andi í fé lags lífi Álfta ness á 
þess um árum, var með al fyrstu 
flokks for ingja í Skáta fé lag inu og í 
stjórn Ung menna fé lags ins. Eng ar 
íþrótta æf ing ar voru stund að ar  á 
þess um árum úti á Álfta nesi og því 
fór Magn ús í Vest ur bæ Reykja vík ur 
til KR og æfði þar knatt spyrnu þrí
svar í viku. „Öll mín fjöl skylda er 
ná tengd KR og kom ekk ert ann að 
til greina en æfa hjá þeim.“  Magn ús 
Orri þurfti að húkka far í veg fyr
ir Hafn ar fjarð ar strætó nið ur í bæ 
og síð an það an vest ur eft ir. Þetta 
ferða lag tók um klukku tíma og tutt
ugu mín út ur hvora leið og það var 
ekki fyrr en hann eign að ist skell
inöðru 15 ára gam all að ferð irn ar 
á fót bolta æf ing ar fóru að verða 
þægi legri og fljót legri. Síð an æfði 
hann einnig hand bolta með FH og 
Stjörn unni.

Eft ir grunn skóla fór Magn ús Orri 
í Mennta skól ann við Hamra hlíð og 
síð an lauk hann BA prófi í sagn
fræði frá HÍ 1997 en hluta náms
ins tók hann í Cork á Ír landi þar 
sem hann lagði stund á nám í írskri 
nú tíma sögu.

,,Að loknu því námi gerð ist ég 
frétta og dag skrár gerða mað ur á 
íþrótta deild Sjón varps ins. Með 
sagn fræði próf ið var ég að leita 
mér að vinnu og hafði áhuga á því 
að vinna á fjöl miðl um. Ekk ert var 
að ger ast en það var síld ar ver tíð 
og ég sótti um vinnu hjá Granda 
og verk stjór inn vildi að ég mætti 
næsta mánu dag. En á föstu degi 
fyr ir há degi bauðst mér að leysa 
af Arn ar Björns son á Sjón varp inu 
og þar var ég í tvö ár. Þá var ver
ið að hluta fé laga væða knatt spyrn
una hjá KR og ég fer þang að sem 

fram kvæmda stjóri. Á þeim tveim
ur árum sem ég er þar verð ur KR 
loks Ís lands meist ari eft ir 34 árs 
bið eft ir þeim titli. Ég spil aði sjálf
ur með KR árin 1994 og 1995 þeg ar 
Guð jón Þórð ar son var þjálf ari en 
ég var þá í Haskól an um og á baki 
nokkra leiki í meist ara flokki. Frá 
fram kvæmda stjórn hjá KR lá leið in 
til fyr ir tækja sviðs Sím ans en síð an 
stofn aði ég fyr ir tæk ið BirtaVefaug
lýs ing ar árið 2002. Birta var fyrsta 
fyr ir tæk ið á Ís landi sem sér hæfði 
sig í sölu og birt ing um á vefaug lýs
ing um á Ís landi, þ.e. þetta var eig in
lega frum kvöðla starf semi. Ég gerði 
samn inga við all ar helstu vef síð ur 
lands ins og varð þannig mið læg ur 
punkt ur fyr ir aug lýs ing ar á vefn um. 
Sam hliða rekstri fyr ir tæk is ins hafði 
ég stund að MBA námi við Há skól
ann í Reykja vík. Eft ir tvö ár seldi 
ég fyr ir tæk ið og fór í dokt ors nám 
og kennslu við við skipta deild HR 
og beindi sjón um mín um að frum
kvöðla starfi á Ís landi. Það an lá  leið
in til Bláa lóns ins en ég tók að mér 
að selja húð vör ur þeirra er lend is 
sem sölu og mark aðs stjóri. Á und
an förn um árum höf um við byggt 
upp mark aði fyr ir snyrti vör ur fyr
ir tæk is ins í Evr ópu og Banda ríkj un
um. Þar var ég þar til ég datt inn á 
Al þingi síð asta vor.”

- Áhugi þinn á póli tík hef ur þá all-
taf ver ið til stað ar allt frá því að þú 
varst í Röskvu í Haskól an um?

,Raun ar miklu fyrr því 10 ára 
gam all var ég far inn að lesa Mogg
ann og mynda mér skoð an ir. Ég 
var alltaf áhuga sam ur um sam starf 
miðju og vinstri manna og tók svo 
að mér starf fyr ir Sam fylk ing una 

og vin minn Dag B. Egg erts son fyr ir 
borg ar stjórn ar kosn ing arn ar 2006. 
Ég varð svo fyr ir mikl um von brigð
um síð asta haust og vildi leggja 
mitt af mörk um til að koma mál um 
hér á landi í betri far veg. Ég dreg 
enga fjöð ur yfir það, en um sókn að 
ESB er fyr ir mér mik ið hags muna
mál. Ég hef starf að að ferða þjón
ustu og svo í út flutn ingi und an far in 
ár og  fannst mjög baga legt að það 
skipti engu máli hversu vel ég og 
mín ir sam starfs menn gerð um í okk
ar fyr ir tæki, það skipti engu hvort 
við seld um mik ið eða lít ið, það var 
al far ið gengi krón unn ar sem réði 
arð sem inni. Við slíkt búa öll fyr
ir tæki í ferða þjón ustu og inn og 
út flutn ingi. Það er ekki hægt að búa 
við það til lengd ar. Hvar er þá hvat
inn til að gera bet ur í rekstri fyr ir
tækj anna ef það skipt ir engu hversu 
vel starfs fólk ið ger ir, held ur ræðst 
arð sem in ræðst af sveifl um gjald
miðla?  Þrátt fyr ir að ég hafi ætíð 
haft mik inn áhuga á stjórn mál um, 
þá tel ég mig geta fært marga prak
tíska hluti beint úr at vinnu líf inu 
inní póli tík ina. Ég vona að við leys
um þessi gjald mið ils mál og fleiri 

með inn göngu með því að ganga í 
Evr ópu sam band ið.”

Þingsetanhafðistuttan
aðdraganda

- Kom það þér á óvart að verða 
kjör inn þing mað ur?

,,Það var próf kjör í mars og síð
an kos ið í apr íl, og allt í einu er ég 
kom inn inn á þing með stutt um 
að drag anda. Ég þurfti eig in lega að 
klípa mig í hand legg inn til að átta 
mig. Ég lenti í 5. sæti í próf kjör inu 
en Lúð vík Geirs son ákvað að fara í 
5. sæt ið svo ég skip aði það fjórða, 
og við feng um fjóra þing menn í 
Suð vest ur kjör dæmi en vor um að 
gera okk ur von ir um 5 þing sæti. 
Það var reynd ar ekki fyrr en und ir 
morg un sem Lúð vík datt út og Jón 
Gunn ars son Kópa vogs búi datt inn 
fyr ir Sjálf stæð is flokk inn.

Það hef ur margt kom ið mér á 
óvart í þing inu en lang mest ur hluti 
þing starfs ins fer í að sitja nefnd
ar fundi og að und ir búa sig fyr
ir þá. Má eig in lega segja að stór 
hluti starfs ins sé grein ing ar vinna 
þ.e. lesa gögn og greina kjarn ann 

frá hism inu. Ég er í við skipta nefnd, 
efna hags og skatta nefnd, sam
göngu nefnd og um hverf is nefnd en 
í þeim fyrst nefndu hef ur ver ið mik il 
vinna og mörg stór mál ver ið þar 
til um fjöll unn ar. Svo er það sjálf ur 
þing sal ur inn sem er oft eins og leik
hús þar sem sum ir þing menn eru 
að reyna að tala í fyr ir sögn um fyr ir 
dag blöð in og stund um er sá mál
flutn ing ur á mjög lágu plani. Þarna 
fer ekki að al vinn an fram, það skyldi 
al menn ing ur gera sér ljóst, og ég 
væri ekk ert sér stak lega dug leg ur 
þing mað ur ef ég sæti í þing sal all an 
dag inn og nokk uð slit inn úr tengsl
um við það sem væri að ger ast á 
hverj um tíma.

Vinnu á lag ið í þing inu er mik ið, og 
sum ir eldri þing menn segja að það 
hafi aldrei ver ið svona mik ið, enda 
hafa ver ið á ferð inni erf ið og stór 
mál sem eru gríð ar lega mik il væg 
fyr ir þjóð ina. Þetta er mik ið álag á 
fjöl skyld una og það er ekki hægt að 
reikna með okk ur þing mönn um í 
eitt eða neitt sem venja var áður að 
gera á sumr in, s.s. að fara í ferða lag 
eða mæta á ætt ar mót.”

- Vænt an lega gefst ein hver tími til 
að fara í frí áður en þing hefst aft ur í 
októ ber eft ir að þessu sum ar þingi lýk-
ur. Hvern ig hyggstu verja þeim tíma?

,,Ég ætla m.a. að lesa mér til í ýms
um þeim mál um sem ég þarf að vera 
inn stillt ur í og til þess hef ég ógryn
ni af alls kyns gögn um. Fólk ætl ast 
til að ég sé vel inni í öll um þess um 
mál um, og ég vil líka vera það.”

Briddsoghestamennska
- Gefst ein hver tími til að sinna 

ein hverj um áhuga mál um þeg ar þing-
ið er stöðugt að störf um?

,,Við hjón in spil um bridds og 
höf um mjög gam an af því en höf
um haft áhuga á að spreyta okk
ur meira, t.d. í keppni, en höf um 
ekki haft tíma til þess. Svo erum 
við í hesta mennsku og erum með 
hesta hjá Sörla í Hafn ar firði með 
tengda for eldr um mín um en ég hef 
ekki kom ist neitt  á bak síð an ég 
byrj aði í póli tík inni. Við fór um áður 
í lengri fjöl skyldu ferð ir á hest um en 
ekk ert í sum ar, en dóttir inn er að 
keppa á hest um. Við hjón in keypt
um okk ur ægi lega fín an hest fyr ir 
tveim ur árum síð an en stelp an fór 
að keppa á hon um, og síð an hef ég 
ekki séð hann! En ég má moka und
an hon um!”

- Þú býrð í Kópa vogi, ert KR-ing ur. 
Hvað með af stöðu þína til stærstu 
íþrótta fé lag anna í Kópa vogi, Gerplu, 
HK, Breiða bliks og Gusts?

,,Börn in hafa bæði ver ið í fim leik
um í Gerplu og æft knatt spyrnu með 
Breiða blik, svo ég hef að sjálf sögðu 
mætt og hvatt þau áfram. En ég vil 
helst ekki gera upp milli íþrótta fé
lag anna í Kópa vogi. En eng inn bæj
ar fé lög bjóða upp á jafn frá bær ar 
leið ir til að hlaupa á og Kópa vog ur, 
en við Her dís ger um tals vert af því 
og tök um þá oft hund inn með.”

Glasiðhálfulltenekki
hálftómt

Magn ús Orri seg ir það nauð syn
legt fyr ir Ís lend inga í þess um efna
hags þreng ing um að horfa á glas ið 
hálf fullt en ekki hálf tómt. Já kvæð 
af staða sé nauð syn leg og þrátt fyr ir 
að staða margra mála sé skelfi leg, 
þá megi ekki líta á vanda mál in séu 
óleys an leg, held ur líta á þau sem 
verk efni sem þarf að takast á við. 
Magn ús Orri er viss um um að þeg
ar við komumst yfir það versta, þá 
standi okk ar sam fé lag sterkara á 
eft ir. Ís lend ing ar lifðu að miklu leyti 
í blekk ingu og nú gef ist mik il vægt 
tæki færi til að hreinsa veru lega til.

- Það er ekki hægt að kom ast hjá 
því að spyrja þing mann inn í lok in 
hvenær Ís land verði orð ið hluti af 
Efna hags banda lagi Evr ópu?

,,Ég von ast til að við verð um 
hluti af Efna hags banda lag inu og 
ætla að leggja mitt lóð á þær voga
skál ar að svo verði og er stolt ur 
af því. Þetta tek ur allt að þrjú ár 
en það verð ur lengra í að við tök
um upp evru sem gjald mið il,” seg ir 
Magn ús Orri Schram, þing mað ur og 
Kópa vogs búi.
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,,Telmigkomameðmjög
praktískahlutiinnípólitíkina”

Magnús Orri, kona hans Herdís Halmarsdóttir og heimilishundurinn við eitt þeirra minnismerkja sem
nemendurgrunnskólaKópavogsreistuviðgöngustíginnumKópavogsdalá50áraafmæliKópavogsbæjar.

- seg ir Magn ús Orri Schram þing mað ur og Kópa vogs búi

Það hef ur margt kom ið mér á óvart í þing inu en 
lang mest ur hluti þing starfs ins fer í að sitja nefnd ar
fundi og að und ir búa sig fyr ir þá. Ég er í við skipta

nefnd, efna hags og skatta nefnd, sam göngu nefnd og 
um hverf is nefnd en í þeim fyrst nefndu hef ur ver ið 
mik il vinna og mörg stór mál ver ið þar til um fjöll
unn ar. Svo er það sjálf ur þing sal ur inn sem er oft 
eins og leik hús þar sem sum ir þing menn eru að 

reyna að tala í fyr ir sögn um fyr ir dag blöð in og stund
um er sá mál flutn ing ur á mjög lágu plani. Þarna fer 

ekki að al vinn an fram, held ur í nefnd ar vinn unni.
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Bæj ar ráð Kópa vogs sam þykkti 
á fundi sín um 9. júlí sl. að skora 
á sam göngu ráð herra að end ur
skoð uð verði sú ákvörð un að 
fresta fram kvæmd um við Arn
ar nes veg milli Reykja nes braut
ar og Fífu hvamms veg ar við 
Sala skóla. Í nið ur lagi sam þykkt
ar seg ir m.a.: ,,Fram kvæmd in, 
sem hef ur ver ið fyr ir hug uð um 
all langt skeið, er löngu tíma bær 
þar sem þessi hluti stofn brauta
kerf is ins á höf uð borg ar svæð inu 
hef ur ekki náð að fylgja þeirri 
miklu og hröðu upp bygg ingu 
sem átt hef ur sér stað í Kópa
vogi síð asta ára tug inn. Arn ar
nes veg ur er nauð syn leg sam
göngu bót fyr ir íbúa höf uð borg
ar svæð is ins.”

Krist ján L. Möll er sam göngu
ráð herra seg ir í svari til Kópa
vogs blaðs ins að nið ur skurð ur 
raski fram kvæmda á ætl un og 
hann taki und ir álykt un frá bæj
ar ráði Kópa vogs og hlið stæðri 
álykt un stjórn ar Sam taka  sveit
ar fé laga á höf uð borg ar svæð inu 
um að baga legt sé að fresta til
tekn um vega fram kvæmd um á 
höf uð borg ar svæð inu.

,,Það er alltaf slæmt að þurfa 

að fresta fyr ir hug uð um fram
kvæmd um og ekki síst þeg ar 
þær eru nán ast komn ar á fram
kvæmda stig. Sam göngu yf ir völd 
þurfa hins veg ar að horfast í 
augu við það að fram lag til fram
kvæmda á þessu ári hef ur ver
ið skor ið nið ur um 6 millj arða 
króna sam kvæmt fjár lög um 2009. 
Í fjár lög um er gert ráð fyr ir um 
21 millj arði króna í stofn kostn
að og af þeirri fjár veit ingu hef ur 
um 15 millj örð um ver ið ráð staf
að í verk efni frá fyrri árum sem 
hald ið er áfram með á þessu ári. 
Eft ir nið ur skurð eru því um 2,5 
millj arð ar eft ir til nýrra verka í 
ár. Að auki er ekki leng ur heim ilt 
að nýta ónot að ar fjár heim ild ir 
frá síð asta ári sem eru um  fjór ir 
millj arð ar króna. Þetta er ekki í 
sam ræmi við fram kvæmd á með
ferð fjár heim ilda síð ustu ára. Við 
þessa stöðu er okk ur því vandi 
á hönd um,” seg ir sam göngu ráð

herra. ,,Af þess um sök um hef ur 
orð ið að fresta frek ari út boð um 
að sinni og ekki verð ur geng ið til 
samn inga um fjög ur verk efni sem 
borist höfðu til boð í og þau ver ið 
opn uð.

Í haust verð ur stað an end
ur met in og kann að hvort unnt 
verð ur að aug lýsa frek ari út boð 
og taka upp þráð inn þar sem 
fresta hef ur þurft verk efn um. 
Þá verð ur einnig á næstu vik um 
kann að hvort hægt er að fá auk ið 
fjár magn í vega gerð með að komu 
líf eyr is sjóða. Þar er eink um horft 
til um fangs mik illa verk efna svo 
sem tvö föld un ar Suð ur lands veg
ar og Vest ur lands veg ar, Sunda
braut ar, Hval fjarð ar ganga og 
Vaðla heið ar ganga. Þeg ar hafa 
óform leg ar við ræð ur far ið fram 
og frek ari við ræð ur standa fyr ir 
dyr um,” seg ir Krist ján L. Möll er, 
sam göngu ráð herra. 
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Leik skól inn Furu grund í Kópa
vogi hef ur und an far in ár ver ið 
mjög öfl ug ur þátt tak andi í evr
ópsku skóla sam starfi. Í jan ú ar 
sl. varð skól inn fyrst ur ís lenskra 
skóla til þess að vera út nefnd ur 
til Evr ópu verð launa í eTwinn
ing. Hlaut skól inn RUNN ER UP 
eða ann að sæti fyr ir verk efn ið 
1.2. Bukle my shoe.

 Verk efni sem fjall ar um stærð
fræði með börn um á leik skóla
aldri. Furu grund er einnig þátt tak
andi í Comeni us ar verk efni sem 
heit ir ,,Eurocit izens of the fut
ure  Evr ópu bú ar fram tíð ar inn ar.” 
Þáttak end ur í verk efn inu eru leik
skól ar frá sex lönd um: Frakk landi, 
Ítal íu, Pól landi, Skotlandi, Sví þjóð, 
og Ís landi.

Sam vinn an bygg ir á að hvet
ja nem end ur, sem Evr ópu búa, 
til þess að verða ábyrga fyr ir 
um hverfi sínu. Börn in læra þan
nig hvað við þurf um að gera fyr
ir jörð ina okk ar. Von ast leik skól
arn ir til þess að þátt taka í verk
efn inu stuðli að breyttu við horfi 
og hegð un, sem leiði af sér betri 
fram tíð barn anna og kom andi 
kyn slóða. Nem end ur skól anna í 
öll um lönd un um eru næsta kyn
slóð og þau vanda mál sem blasa 
við í dag verða orð in enn stærri 
þeg ar þau vaxa úr grasi ef við ger
um ekki eitt hvað í mál un um strax. 
All ir skól arn ir stefna að því að fá 
Græn fán ann. 

Þátt tak end ur vona einnig að 
sam starf ið muni hjálpa kenn ur
um, nem end um og for eldr um til 
þess að vera um burð ar lynd ari 
gagn vart mis mun andi þjóð erni og 
menn ingu. Í verk efn inu eru haldn
ir fund ir kenn ara í hverju landi 
fyr ir sig. Búið er að halda fundi í 
Sví þjóð og Ítal íu, en nú var kom ið 
að því að halda fund hér á Ís landi 
dag ana 2. til 8. júní nk.

Grænfáninntil
Furugrundar

Gest irn ir tóku m.a. þátt í sum
ar há tíð leik skól ans fimmtu dag inn 
4. júní sl. og þá af henti Svan dís 
Svav ars dótt ir um hverf is ráð herra 
Leik skól an um Furu grund Græn
fán ann sem tákn um ár ang urs ríka 
fræðslu og um hverf is stefnu í leik
skól an um. 

Í tengsl um við verk efn ið kom 
hing að til lands Yann Lovato 
mynd list ar mað ur og var hann 
með vinnu stof ur með eldri börn
um leik skól ans. Eitt af sam eig in
leg um við fangs efn um skól anna 
er að búa til sögu bók, þar sem 
hver og einn skóli sem ur sögu og 
mynd skreyt ir að vild með að stoð 
Yann Lovato. Yann fer þannig á 
milli land anna og vinn ur með 
barna hópn um á hverj um stað 
fyr ir sig.

Evrópsktskólasam
starfogGrænfáninn

Bæj ar ráð Kópa vogs:

FyrirhugaðvegastæðiArnarnesvegarfráReykjanesbraut.

Engihjalla 8 • SÍMI 564 4620

Eplakaka + þeytirjómi
á tilboði aðeins kr. 1.190.-

Opnum kl. 7:30 alla virka daga  og kl. 8:30 um helgar.

Verið velkomin - Veljum íslenskt.

Leik skól inn Furu grund:

Fyrir bústaðinn og heimilið
Opið: má-fö. 12-18, lau 12-15
Dalvegi 16a,
Rauðu múrsteinshúsunum
Kóp. 201 - S: 517 7727
www.nora.is

Útsala
Útsölunni lýkur

laugardaginn
22. ágúst
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A F  H Á L S I N U M

Bæjarstjórinntókvið
vináttu-ogfriðarkyndli

Al þjóð lega frið ar boð hlaup
ið „World Harm ony Run“ kom 
til Kópa vogs um miðj an síð
asta mán uð, en það var hluti af 
hring ferð hlaups ins um Ís land 
en hlaupararn ir komu úr Garða
bæ á leið sinni inn í mið borg 
Reykja vík ur þar sem því lauk að 
þessu sinni. 

Gunn steinn Sig urðs son bæj
ar stjóri tók við kyndl in um fyr ir 
hönd Kópa vogs bæj ar á Hálsa torgi 
klukk an 10 en kynd ill inn er tákn 
um vin áttu og frið.

Mark mið þessa boð hlaups, 
sem er al þjóð leg ur gras rót ar við
burð ur, er að kynna og halda á 
lofti hug sjón inni um frið á jörð og 

vinna af al hug að sátt og sam lyndi 
allra jarð ar búa. Þetta árið varð 
Ís land með al ann ars fyr ir val inu 
á leið hlaups ins yfir þau rúm lega 
100 lönd sem taka þátt í þess um 
við burði. Sri Chin moy skipu lagði 
fyrsta hlaup ið árið 1987 en síð an 
hef ur fólk af ýmsu þjóð erni leit ast 
við að taka þátt. 

Und an far in fjög ur ár hef ur 
Kópa vogs bær boð ið ung menn
um á aldr in um 17 – 25 ára að 
taka þátt í Skap andi sum ar störf
um þar sem þeim er gert kleift 
að vinna að eig in verk efn um yfir 
sum ar tím ann. 

Tek in var ákvörð un um að 
fjölga störf um til að stemma stigu 
við at vinnu leysi inn an þessa ald
urs hóps. Alls störf uðu tutt ugu 
og átta ein stak ling ar að Skap andi 
sum ar störf um í ung menna hús
inu Mol an um í Kópa vogi en það 
er helm ings fjölg un frá því í fyrra. 
Líkt og í fyrra stóð tíma bil ið yfir í 
átta vik ur.

Fjölbreyttverkefni 
Verk efn in voru fjöl breytt í ár 

og mátti finna klass íska tón list ar
hópa, leik og mynd list arteymi,  
trommu leik ara, ljós mynd ara, 
ein stak lings verk efni í rit list, raf
tón list, söng og fata hönn un auk 
Lif andi kaffi húss þar sem tvær 
ung ar döm ur sáu um bakst ur og 
skemmti leg ar upp á kom ur og við
burði. Hóp arn ir sáu um að skipu
leggja fyr ir alls kyns upp á kom
ur og við burði, tón leika og lista
kvöld, ásamt því að koma fram í 

ýms um stofn un um bæj ar ins. 
Í til efni af starfs lok um hópanna 

var blás ið til fagn að ar Mol an um 
þann 23. júlí sl. þar sem starfs
menn Skap andi sum ar starfa 
komu sam an og deildu af rakstri 
sum ars ins með gest um og gang
andi. Boð ið var upp á alls kyns 
skemmti at riði, veit ing ar að hætti 
húss ins, tvær ljós mynda sýn ing ar, 
mynd list og tón list.

Ætli ég sé með fók us inn í lagi?

Skapandisumar-
störfumfjölgað
hjáKópavogsbæ

Fata hönn un und ir ber um himni, eða hvað?

FrábærirtónleikaríSalnum
áTónlistahátíðungafólksins

Frá 4. til 16 ágúst sl. stóð yfir 
Tón list ar há tíð unga fólks ins í 
Kópa vogi og fyr ir al menn ing 
sem vill njóta klass ískr ar tón
list ar var hún mest sjá an leg 
og heyr an leg á tón leika röð í 
Saln um í Kópa vogi. Þetta var í 
ann að skipti sem Tón list ar há tíð
in var hald in.

Tón list ar há tíð unga fólks ins er 
skipu lögð og fram kvæmd af ung
um tón list ar nem um fyr ir unga 
tón list ar nema en mark mið há tíð
ar inn ar er að skapa vett vang þar 
sem tón list ar nem end ur á hin um 
ýmsu stig um náms geta kom
ið sam an og lært af frá bær um 
lista mönn um.  Í ár tóku rúm lega 
hund rað nem ar þátt í 10 nám
skeið um en mik il væg ur hluti af 
há tíð inni er tón leika röð í Saln um 
í Kópa vogi, en þar komu fram 
ung ir fram úr skar andi hljóð færa
leik ar ar, ís lensk ir sem er lend ir, 
auk kenn ara há tíð ar inn ar.

Há tíð in var tví skipt. Ann ars 
veg ar voru nám skeið fyr ir tón list
ar nema á öll um aldri og hins veg
ar tón leika röð í Saln um í Kópa
vogi. Á tón leik un um komu fram 
lista menn á heims mæli kvarða frá 
hin um ýmsu lönd um t.d. Vík ing
ur Heið ar Ólafs son pí anó leik ari, 
Elfa Rún Krist ins dótt ir fiðlu leik

ari, og Guð ný Guð munds dótt ir 
konsert meist ari Sin fón íu hljóm
sveit ar Ís lands. Einnig Bene d ickt 
Kölner selló leik ari, Mathi as Suu
ass Hal vor sen og Joachim Carr 
frá Nor egi. Bene d ickt er þýsk

ur selló leik ari og er hann einn 
fremsti ungi tón list ar mað ur inn 
í heima landi sínu í dag. Mathi as 
og Joachim eru báð ir frá Nor egi.

Á opn un ar tón leik um há tíð ar inn ar komu fram strengja sveit in Skark 
og Arn ald ur Arn ar son gít ar leik ari. Flutt voru tón verk eft ir Ed vard 
Grieg, Malcom Arnold og Béla Bar tok. Strengja sveit in Skark var 
stofn uð sum ar ið 2008 af langt komn um tón list ar nem end um sem 
stunda fram halds nám, bæði hér lend is og er lend is.
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Það er kom ið að hausti og 
rökkrið færst smátt og smátt yfir 
og líf ið tek ur á sig vana lega vetr
ar mynd. Eitt af því er að skól
arn ir hefj ast á nýj an leik og hin
ir eldri halda til vinnu eft ir sum
ar frí. 

,,Nú þeg ar börn og ung ling ar 
hefja skóla göngu á nýj an leik er 
mik il vægt fyr ir okk ur sem eldri 
erum að hlúa að þeim, hlusta og 
sýna skiln ing,” seg ir Þrá inn Har
alds son æsku lýðs full trúi Hjalla
kirkju. ,,Það er ekki alltaf auð
velt að vera í skóla þó það sé 
að sjálf sögðu ánægju legt fyr ir 
flesta. Guð sjálf ur, sem er skap
ari manns ins kall ar hann til að 
þrok ast og vaxa, það er hlut verk 
sam fé lags ins alls að hlúa að þess
um þroska. Nú á haust dög um er 
það mik il vægt áminn ing til okk ar 
allra taka á móti börn um og ung
ling ar á þeirra eig in for send um, 
með kær leika Krists að leið ar ljósi. 
Þannig verð ur til sam fé lag sem 
veit ir börn um og ung ling um skjól 
frá nei kvæðu áreiti um hverf is ins.  
Leit umst því við að sýna hverju 
barni og ung lingi um hyggju sem 
mið ar að því að stuðla að aukn um 
þroska ein stak lings svo til verði 
heil brigð ur, full orð in ein stak ling
ur.  Guð skap aði heim inn í kær
leika sín um og þannig á heim ur
inn sjálf ur að virka.  Heim ur kær
leika og bless un ar er sá heim ur 
sem að Guð ætl aði sér. Um hyggja 
manns ins á því upp runa sinn í 
þess um elskaði heimi Guðs og er 
köll un Guðs til sjálfs mann anna.”

Æsku lýðs starf kirkj unn ar vill 
taka þessa köll un Guðs al var lega 
og veita börn um og ung ling um 
það skjól sem nauð syn legt er.  
Þessi köll un er ekki síð ur mik il
væg á tím um sem nú.

,,Nú þeg ar haust ar er sú al var
lega staða sem þjóð in glím ir við 
í efna hags mál um er verða okk ur 
ljós ari. Í stað þess að ör vænta er 
mik il vægt að taka hönd um sam
an og byggja upp sam fé lag trú ar, 
von ar og kær leika. Hyggj um að 
fram tíð inni og hlú um að börn um 
og ung ling um sam fé lags ins. Í tím
um sem nú hef ur slík köll un aldrei 
ver ið mik il væg ari. Hlúm að okk ur 
sjálf um, að ná unga okk ar og sam
fé lagi, gef um orð um Krists gaum,” 
seg ir Þrá inn Har alds son.

Sýnumhverju
barniogunglingi
umhyggju

NemendurSmáraskóla
genguáEsjuna

Í vor gengu rúm lega 100 ung
linga úr 8. 9 og 10. bekk í Smára
skóla á Esj una und ir stjórn fara
stjóra frá Ferða fé lagi Ís lands, 
þeirra Fríð ar og Þórð ar ásamt 
um 10 kenn ur um. Veð ur var frá
bært þenn an dag og stemmn
ing in sem náð ist í ferð inni var 
frá bær.

Þeg ar kom ið var upp að Esjurót
um var byrj að að fara í leik til 
þess að hita upp og hrista að eins 
upp í hópn um, og hrista hóp inn 
sam an. Far ar stjór arn ir Fríð ur og 
Þórð ur hjá FÍ sáu al gjör lega um 
að stjórna leikn um og skipta í 
hópa og gengu síð an í far ar broddi 
upp Esj una. Skipst var í tvo hópa 
eft ir því hversu langt krakk arn ir 
kusu að ganga.

Krakk arn ir gengu rösk lega og 
stopp uðu ekki oft á leið inni upp, 
enda kraft mik ill hóp ur. Þeg ar 

kom ið var nið ur af Esj unni voru 
grill að ar pyls ur og slak að á sól

skin inu áður en hald ið var heim.

Þrá inn Har alds son æsku lýðs full
trúi Hjalla kirkju í Kópa vogi.

Á leið inni á topp inn.

Í leik fyr ir göng una á Esju sem var lið ur í upp hit un.
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Ný sigl ing ar að staða sigl inga
klúbbs ins Ýmis við Nausta vör 
20 var form lega tek in í notk un 
við há tíð lega at höfn fyr ir sköm
mu. Ár mann Kr. Ólafs son, for
seti bæj ar stjórn ar í Kópa vogi, og 
Al ex and er Arn ars son, vara for
mað ur ÍTK, opn uðu hana með 
því að klippa á borða. 

Áður hafði sr. Ægir Fr. Sig ur
geirs son bless að mann virk in. 
Nýja að stað an er á tveim ur hæð
um. Neðri hæð húss ins er 273,3 
fm og er stærsti hluti þess rým
is báta geymsla en þar er einnig 
að finna tvo bún ings klefa ásamt 
að stöðu fyr ir starfs fólk. Klúbb
hús ið er á efri hæð húss ins alls 

105,3 fm. Þar er góð ur sal ur með 
út sýni yfir Foss vog ásamt eld húsi 
og sal ern um. Úr klúbb hús inu er 
hægt að ganga út á stór ar sval ir 
sem eru 125,4 fm en þær snúa til 
vest urs og gefa gott út sýni út vog
inn og inn á Skerja fjörð. Einnig 
er á svæð inu ný sjó setn ing ar
renna inn an ramm gerðra skjól
garða ásamt flot bryggju og góðri 
að stöðu fyr ir báta í landi.

Á með an á sjálfri vígsl unni stóð 
var mik ið sjón ar spil á Foss vog in
um en bát ar sem kepptu í sum ar
móti Ýmis voru að koma í mark 
fram an við að stöð una. Öll að staða 
er með því besta sem ger ist með
al sigl inga fé laga hér á landi.

Glæsilegtsiglinga
húsviðNaustavör

Þeir Ár mann Kr. Ólafs son og Al ex and er Arn ar son klippa á borða og 
þar með var að stað an form lega tek in í notk un.

Skóla hljóm sveit Kópa vogs 
gerði góða tón leika og menn ing
ar ferð til Frakk lands í sum ar. 

Fyrri hluta þess ar ar ell efu daga 
ferð ar dvaldi hóp ur inn í Norm
andí, í litlu fal legu sveita þorpi sem 
heit ir Bern i er essurMer. Það an 
ferð að ist hóp ur inn til nær liggj andi 
bæja og hélt tón leika og skoð aði 
merka staði í leið inni. Þannig hátt
aði til að á þessu svæði var ver
ið að halda upp á 65 ára af mæli 
inn rás ar Banda manna í Norm andí 
og því mik ið um að vera á þeim 
tíma sem við vor um þarna. Mik
ið var um gaml ar stríðsminj ar og 
upp gerða her bíla og fólk spáss
er aði um í her manna bún ing um 
frá tím um seinni heims styrj ald ar
inn ar. Þetta varð heil mik il upp lif
un fyr ir all an hóp inn. Í Norm andí 
hélt hljóm sveit in ferna tón leika 
í hin um ýmsu bæj um, við góð ar 
und ir tekt ir tón leika gesta, en eina 

úti tón leika þurfti þó að fella nið ur 
vegna rign ing ar.

Í seinni hluta ferð ar inn ar var 
dval ið í Par ís, en á leið inni þang að 
var kom ið við í litl um dýra garði í 
einka eign við höll ina í Thoiry. Þar 
voru haldn ir mjög skemmti leg ir 
tón leik ar, þar sem tón leika gest ir, 
flest ir ung ir að árum, stóð ust ekki 
mát ið og stigu fjörug an og jafn vel 
villt an dans við und ir leik hljóm
sveit ar inn ar.

Í Par ís tók sendi herra Ís lands, 
Tómas Ingi Ol rich, á móti hópn
um með pomp og prakt og bauð 
öll um hópn um í heim sókn til sín 
í létt ar og ljúf feng ar veit ing ar. 
Þar var ver ið í góðu yf ir læti og 
þar sem full mik ið var að láta alla 
hljóm sveit ina spila inni hjá sendi
herr an um, fengu tvær ung ar döm
ur það hlut verk að spila ís lensk 
lög á þver flaut ur í þakk læt is skyni 
fyr ir heim boð ið.

Stærstutónleikarnirá
tónleikapalliíParís

Dvöl in í Par ís var ann ars mjög 
mik il upp lif un. Far ið var í heim

sókn í Ver sali, NotreDame, Eif fel 
turn inn, tón list ar safn og ýmsa 
aðra merka staði, far ið í sigl ingu 
á Signu og síð an sleg ið á létt ari 
strengi með heils dags heim sókn 
í skemmti garð inn Parc Aster
ix. Ein ir tón leik ar voru haldn ir í 
Par ís, á frá bær um sum ar degi á 
tón leikap alli í Lúx em borg ar garð
in um. Það voru án efa stærstu tón
leik ar ferð ar inn ar og mik ill mann
fjöldi safn að ist við tón leikap all inn 
til að hlýða á hljóm sveit ina leika 
list ir sín ar.

Hljóm sveit in lék að al lega létta 
tón list í þess ari ferð, mik ið af 
ís lensk um lög um en einnig syrpu 
af fal leg um lög um sem hin dáða 
franska söng kona Ed ith Piaf gerði 
fræg á sín um tíma. Einnig fengu 
nokkr ir ein leik ar ar úr röð um 
hljóm sveit ar inn ar að láta ljós sitt 
skína.

Ung menn in í ferð inni stóðu sig á 
alla vegu mjög vel, léku tón list ina 
sína eins og fag menn, komu fram 
eins og herra menn og hegð uðu 
sér á all an hátt eins og öðling ar, 
voru sem sagt sjálf um sér og bæj
ar fé lag inu sínu til mik ils sóma.

SkólahljómsveitKópavogs
vaktiverðskuldaðaathygli

Á fyrstu tón leik un um í St. Aubin.

Slak að á og lúin bein hvíld á Champs-Élysées.

Sumargla!ningur hjá Heilsu og fegur! 

 

Í júlí og ágúst                                                                                

20 % afsláttur af fótsnyrtingu                                                                                                                                              

20 % afsláttur af öllum vaxme!fer!um 

20 % afsláttur af naglaásettningu 

 

 

Hlökkum til "ess a! sjá "ig                                                                                        

Tíma pantanir í síma 568 8850       

                                                               

Hjá Heilsu og fegur! starfa fótaa!ger!afræ!ingar, snyrtifræ!ingar, naglasérfræ!ingar og 

nuddari 

Heilsa og fegur! Smáratorgi 3. Turninum 2. hæ!.  



Barna heill, Save the Children, 
á Ís landi eru frjáls fé laga sam
tök sem stofn uð voru árið 1989 
og eiga því 20 ára af mæli í ár. 
Þau eiga að ild að al þjóða sam
tök un um International Save the 
Children Alli ance, en í þeim eru 
28 lands fé lög sem starfa í 120 
lönd um. Save the Children voru 
stofn uð í Bret landi 1919 og eiga 
því 90 ára af mæli þetta árið. 

Eglantyne Jebb stofn andi sam
tak anna var með þeim fyrstu til 
að benda á, að það væri rétt ur 
barna að al ast upp í ör yggi og 
friði. Hún barð ist fyr ir rétt ind um 
barna sem áttu um sárt að binda 
við lok fyrri heim styrj ald ar inn
ar og skipti þá engu hvort um 
var að ræða börn frá vina eða 
óvina þjóð um. Öll börn skyldu 
njóta sömu rétt inda. Frá upp hafi 
hafa Save the Children sam tök
in ver ið öfl ug í bar átt unni fyr ir 
mannrett ind um barna um heim 
all an og er barna sátt máli Sam
ein uðu þjóð anna leið ar ljós sam
tak anna. Sam tök in vinna bæði að 
verk efn um er lend is og á Ís landi 
Stærsta al þjóð lega verk efn ið nefn
ist Bæt um fram tíð barna eða Rew
rite the fut ure, og felst í því að 
byggja skóla og mennta kenn ara í 
lönd um þar sem hafa ver ið stríðs
á tök og skóla kerf ið því í mol um. 
Enn frem ur taka sam tök in þátt 
í neyð ar að stoð þar sem henn ar 
er þörf. Á Ís landi má helst nefna 
verk efni sem tengj ast bar átt unni 
gegn of beldi á börn um.

Samstarfvið
Snælandsskóla

Það er mjög mik il vægt að hafa 
börn með í ráð um þeg ar ver ið 
er að vinna að mál efn um þeirra. 
Mar grét Júl ía Rafns dótt ir sem um 
ára bil var kenn ari við Snæ lands
skóla hóf störf hjá Barna heill um 
árið 2007 og því lá bein ast við að 
hafa sam band við Snæ lands skóla 
til að fá að heyra skoð an ir barna 
og við horf. Það var vel tek ið í slíkt 
sam starf hjá Hönnu Hjart ar dótt
ur skóla stjóra Snæ lands skóla og 
hafa nem end ur í Snæ lands skóla 
unn ið ýmis verk efni í sam vinnu 
við Barna heill og tek ið þátt í ýms
um við burð um. Enn frem ur eru 
nem end ur skól ans í ung menna
ráði Barna heilla. 

Menntunbarnaístríðs
hrjáðumlöndum

Barna heill héldu mál þing þann 
12. mars 2008 um mennt un og 
frið í sam starfi við Snæ lands skóla. 
Með mál þing inu vildu Barna
heill vekja at hygli stjórn valda 
og al menn ings á því að mennt
un er lyk ill inn að fram þró un og 
friði í heim in um. Mikla at hygli 
vakti flutn ing ur nem enda, sem þá 
voru í 8. bekk, á verk efn um sín
um. Nem end ur höfðu kynnt sér 
að stæð ur barna í nokkrum stríðs
hrjáð um lönd um og báru sam
an við að stæð ur barna á Ís landi. 
Verk efn in voru í formi leik rita, 
stutt mynda og tón list ar at rið is 
og vörp uðu nem end urn ir fram 

í verk efn um sín um spurn ing um 
eins og: Er þetta í lagi? Vilj um við 
hafa þetta svona? Hvern ig væri að 
breyta þessu ? Hvern ig get um við 
breytt þessu? Ung menn in bentu 
á að við höf um það svo gott hér 
á Ís landi og að all ir geti lagt sitt 
af mörk um til að bæta að stæð ur 
barna í stríðs hrjáð um lönd um. 

Þann 20. októ ber 2008 var 
al þjóð leg ur dag ur gegn of beldi á 
börn um og héldu Barna heill þá 
mál þing um vernd barna gegn 
of beldi. Nem end ur í Snæ lands
skóla opn uðu mál þing ið með 
mynd bandi sem þeir höfðu gert í 
til efni dags ins og kynntu verk efni 
sem þeir höfðu unn ið í tengsl um 
við mál þing ið. Á mál þing inu var 
fjall að um rétt barna á vernd gegn 
of beldi og mik il vægi þess að vekja 
at hygli á vand an um og berj ast 
gegn of beldi á börn um.

NemendurSnælands
skólaíUngmennaráð
Barnaheilla

Barna heill stofn uðu ung menna
ráð á ár inu 2008. Í ráð inu eru nú 
um 15 nem end ur sem voru 9. 
bekk Snæ lands skóla í vet ur. Ung
menna ráð ið er Barna heill um til 
ráð gjaf ar í mál um sem sam tök
in vinna að. Í ágúst 2008 sóttu 
full trú ar ung menna ráðs, þau 
Hulda Mar grét Er lings dótt ir, Sin
dri Svan bergs son og Harpa Ósk 
Björns dótt ir, nor ræna sum ar há
tíð ung menna ráða Barna heilla, 
Save the Children, sem hald in var 

í Stokk hólmi. 
Þrír full trú ar ung menna ráðs 

Barna heilla, þær Gló dís Perla 
Vigg ós dótt ir, Harpa Ósk Björns
dótt ir og Kristrún Sig ur geirs dótt
ir, sóttu ráð stefn una Ungt fólk og 
lýð ræði sem hald in var á Ak ur
eyri dag ana 4. og 5. mars 2009. 
Barna heill stefna að því að efla 
starf ung menna ráðs ins til muna á 
ár inu 2009.

Á ár inu 2008 hófu Barna heill 
vinnu við að koma á fót vef síðu 
þar sem börn og ung ling ar geta 
lát ið skoð an ir sín ar í ljós og leit

að upp lýs inga og ráð gjaf ar í mál
um er snerta þau. Ung menna ráð 
Barna heilla hefur ver ið sam tök
un um til ráð gjaf ar við skipu lagn
ingu verk efn is ins og völdu m.a. 
nafn ið www.heyr umst.is  Síð an 
mun opna á af mæli Barna heilla í 
októ ber nk. Sam starf ið við Snæ
lands skóla og ung ling ana hef ur 
ver ið sam tök un un ómet an legt, 
enda frá bær ir krakk ar sem hafa 
lagt mik ið af mörk um til að vekja 
at hygli á mann rétt ind um barna 
og munu gera það áfram í sam
vinnu við Barna heill.
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GóðsamvinnaBarnaheillaogSnælandsskóla

Á sum ar há tíð ung menna ráða Barna heilla, Save the Children, sem hald in var í Stokk hólmi. 

Frá mál þingi í Snæ lands skóla.

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
 þar sem leitast er við að viðhalda 

gleðinni í hljóðfæranáminu.

Upplýsingar og innritun á
 www.tonsalir.is

...BARA GAMAN...

Bæjarlind 2. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi byrjandanámskeið:
* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
* Forskólanámskeið fyrir 5-7 ára

Grunnskólar 
Kópavogs

Skólabyrjun 
haustið 2009
Skólasetning verður mánudaginn 

24. ágúst í öllum grunnskólum. 

Nemendur í 10. bekk 

Hörðuvallaskóla eiga skólasókn 

í Vatnsendaskóla. 

Nánari upplýsingar eru á 

heimasíðum skólanna.
  

Framkvæmdastjóri fræðslusviðs
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Starfs menn íþrótta vall anna í 
Kópa vogi voru ný lega með svo
kall að an íþrótta dag en þá koma 

þeir all ir sam an, taka létta keppni 
í íþrótt um en eiga fyrst og fremst 
sam an skemmti leg an dag. Þetta 

er fjöl menn ur og glað vær hóp ur 
eins og sjá má á mynd inni.

Íþróttadagurstarfsmanna

Góðuppskeraískóla
görðunumíKópavogi

Börn á aldr in um 8 – 12 ára 
hafa rækt að sitt eig ið græn meti 
í Skóla görð um Kópa vogs í sum ar 
og koma svo heim á næst unni 
fær andi hendi, sum hafa jafn
vel þeg ar tek ið sína upp skeru 
að hluta. Börn in hafa oft þurft 
að vökva garð ana vegna þess að 
sum ar ið hef ur ver ið svo þurrt.

Nokkr ir leik skól ar voru með 

garða, m.a. Rjúpna hæð en ein
hverj ir illa hugs andi ná ung ar sáu 
ástæðu til að eyði leggja upp sker
una og þar með ánægj una fyr ir 
börn un um sem vissu lega höfðu 
hlakk að til að fá upp sker una í 
hús og vera stolt af henni. Svona 
skemmd ar starf semi er með öllu 
óskilj an leg því skemmd ar varg arn
ir hafa ekk ert upp úr krafs inu.

HópurinníFagralundieftiraðhafam.a.reyntmeðsérístrandblaki.

GrænmetiískólagörðunumviðDalveginn.

Vaxtalaus greiðslukjör 
í allt að 12 mánuði

(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga 
og linsumælinga

Dans skóli Sig urð ar Há kon ar son ar, sem er einn 
af stærstu og virt ustu dans skól um lands ins, er stað
sett ur að Auð brekku 17, Kópa vogi en þar hafa ver
ið nem end ur frá öllu höf uð borga svæð inu í gegn um 
árin. 

Skól inn legg ur all an metn að sinn í fag leg vinnu
brögð og hef ur ár ang ur keppn ispara skól ans vak ið 
mikla at hygli og all ir kenn ar ar skól ans hafa, hver um 
sig, margra ára reynslu í dans kennslu. 

Í vet ur verð ur boð ið uppá al menna barna dansa, 
stand ardsuð ur am er íska dansa,  gömlu dansana, 
freestyle, og salsa. Danskól inn er með kennslu fyr ir 
alla ald urs hópa, hvoru tveggja fyr ir byrj end ur og þá 
sem lengra eru komn ir. 

Í ár býð ur Danskól inn í fyrsta skipti uppá dans
kennslu fyr ir 3ja ára börn.  Þeim er boð ið upp á dans, 
söng og leik sem er flétt að sam an við tón list. Við 
þetta bæt ast síð an fyrstu spor in í al menn um sam
kvæm is döns um. 

Dans er góð lík ams rækt fyr ir alla ald urs hópa og er 
ein af fáum íþrótt um sem pör geta stund að sam an. 

Við hvetj um les end ur til að kynna sér hvað Dans
skóli Sig urð ar Há kon ar son ar býð ur í vet ur. All ar upp
lýs ing ar má finna á www.dans ari.is, og inn rit un er í 
síma: 564 1111 og með tölvu pósti dans ari@dans ari.is

Danserfyriralla

Við bæj ar dyr okk ar hef ur Ár bæj
ar safn ið vax ið og dafn að í gegn um 
árin. Öll þekkj um við það, ým ist af 
af spurn, höf um heim sótt það e.t.v. 
einu sinni eða tvisvar, eða jafn vel 
ökum fram hjá því dag lega? 

Nú er mál að taka á sig rögg og 
heim sækja Ár bæj ar safn ið sunnu
dag inn 30. ágúst því þá verð ur hald
inn þar ís lensk ur mark að ur frá kl. 
13.00 og fram eft ir degi. Á boðstól
um verð ur margt spenn andi og 
skemmti legt, svo sem ís lenskt hand
verk, holl usta, græn meti og sitt hvað 
fleira. 

Þeir sem hafa á boðstól um 
ís lensk an heim il is iðn að, hvort held
ur er hand verk eða mat vöru, og 
hafa áhuga á að taka þátt í mark aðn
um geta haft sam band við Dag nýju 
Guð munds dótt ur eða Guð brand 
Bene dikts son í síma 411 6304 og 
feng ið hjá þeim nán ari upp lýs ing ar. 

Við hvetj um les end ur til að heim
sækja Ár bæj ar safn ið, hvort held ur 
er með börn in eða ömmu og afa, 
sunnu dag inn 30. ágúst og hverfa 
aft ur til gömlu góðu dag anna þeg ar 
amma var ung.

Íslenskthandverk
oghollusta



Á haust dög um 1969 stofn uðu 
Kópa vogs bú ar Skóg rækt ar fé
lag Kópa vogs með vilj ann til  og 
trúna á gott mál efni sem eina 
vopn fé lags manna til að hefj
ast handa við að rækta skóg í 
Kópa vogi. Þá var trú manna að 
í Kópa vogi væru litl ir mögu leik
ar að rækta tré, hvað þá skóg. 
En frum kvöðl ar í Skóg rækt
ar fé lagi Kópa vogs létu slík ar 
bá byl ur ekki hafa áhrif á sig 
1969 og í dag má sjá ár ang ur af 
þeirra starfi upp á Fossá í Hval
firði og reynd ar einnig  í Guð
mund ar lundi í Kópa vogi, sem 
er skóg ar reit ur sem hann og 
hans fjöl skylda kom upp þar og 
er vissu lega orð inn sælu reit ur. 
Guð umd ur H. Jóns son  fyrr um 
forstjóri BYKO var einn af þeim 
sem hafði bæði vilj an til og trú 
á að að hægt væri að rækta skóg 
á Ís landi, bæði í Kópa vogi og 
norð ur í Skaga firði.

Fimmtu dag inn 25. júní sl. 
minnt ust fé lag ar í Skóg rækt ar fé
lagi Kópa vogs þess ara tíma móta 
í Guð mund ar lundi. Árið 1997 kom 
Guð mund ur að máli við Skóg
rækt ar fé lag Kópa vogs og ámálg
aði hvort fé lag ið væri reiðu bú ið 
til þess að veita við töku landi og 
bú stað á Vat senda sem hann og 
fjöl skylda hans ættu. Heilsu Guð
mund ar var þá far ið að hraka og 
hann sá ekki fram á að geta leng ur 
sinnt þessu svæði á við und andi 
hátt. Fé lag ið þáði þessa gjöf  með 
þökk um og hef ur reynd ar alla tíð 
síð an not ið mik ill ar vel vild ar fjöl
skyld unn ar  þeg ar eft ir því hef ur 
ver ið leit að.

Dugmiklirfrumkvöðlar
Á frum býl is ár um Skóg rækt ar

fé lags ins hafði fé lag ið sama stað í 
svo nefnd um Svörtu skóg um sem 
var í landi Smára hvamms og þar 
voru seld ar plönt ur  til að halda 
rekstri fé lags ins gang andi. Skóg
rækt ar fé lag Kópa vogs. Skóg rækt
ar fé lag Kópa vogs minnt ist einnig 
ann ars frum kvöð uls, Her manns 
Lund holm, sem lengi var garð
yrkju ráð naut ur Kópa vogs bæj
ar. Her mann var alla tíð vak andi 
yfir vel ferð fé lags ins og það voru 
ófá ar stund ir sem hann vann í 
Svörtu skóg um án þess að ætl ast 
til greiðslu fyr ir. Her mann koma 
alltaf fær andi hendi á jóla fundi 
fé lags ins og voru all ir fund ar
menn leyst ir út með gjöf úr garði 
Her manns með græn um grein um 
sem skraut fyr ir jól in.

Eft ir frá fall Her manns á vor dög
um 2007  ákváð ur börn in hans  
að gefa Skóg rækt ar fé lag inu  mjög 
sér stakt plöntu safn fjöl æra jurta 
úr garði Her manns við Hlíð ar veg. 
Ákveð ið var í sam vinnu við garð
yrkju deild Kópa vogs og Garð
yrkju fé lag Ís lands að koma upp 
sér stök um Her manns garði í Guð
mund ar lundi og var  þessi garð ur 
form lega vígð ur 25. júní sl.

Árið 1972 var ráð ist í að kaupa 
á móti Skóg rækt ar fé lagi Kjós
ar sýslu jörð ina Fossá í Kjós ar
herppi og strax ár inu 1973 var 
haf ist handa við skóg rækt þar. 
Árið 2001 var ákveð ið að stofna 
sér stakt rekstr ar fé lag um Fossá í 
sam vinnu við Skóg rækt a tr fé lög in 
í Kjósa hreppi, á Kjal ar nesi og í 
Mos fells bæ. Fossá skil ar nú lið
lega 2 millj ón um króna  í hrein ar 
tekj ur af jólatrjá sölu og eru þeir 
fjár mun ir nýtt ir til að gera endu
bæt ur á svæð inu og vinna að því 
mark miði að gera op inn skóg á 
Fossá.

Á þessu af mæl is ári hef ur fé lag ið 
ákveð ið að helga sig end ur bót um 
í Guð mund ar lundi og gera  stíg 

í gegn um lund inn sem er fyrsti 
áfangi af Græna stígn um sem á að 
koma frá Hafn ar firði upp á Kjal ar
nes. Þetta verk efni er unn ið í sam
m vinnu við Kópa vogs bæ og Skóg
rækt ar fé lag Ís lands.Guð mund ar
lund ur verð ur eitt af svo nefnd um 
grænu hlið um á stígn um og á án 
efa eft ir að verða vinn sæll án ing
ar stað ur í fram tíð inni. Skóg rækt
ar fé lag ið hef ur gert  nýj an land
græðslu samn ing við Kópa vogs bæ 
um nýtt land græðslu skóg ar svæði 
á Sel fjalli í Lækj ar botna landi.

Grænistígurinner
samgönguæð

Magn ús Gunn ars son, for mað ur 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands, sagði 
m.a. á sam kom unni í Guð mund
ar lundi að Græni stíg ur inn væri 
hugs að ur sem sam göngu æð við 
þær nátt úruperl ur sem liggja á 
Græna trefl in um. Stíg ur inn verð ur 
þriggja metra breið ur, mal bik að ur 
og upp lýst ur næst byggð. Hann 
mun liggja frá Kald ár seli í suðri og 
þræða áhuga verð ar nátt úruperl ur 
og úti vist ar svæði á Græna trefl in
um norð ur yfir í Esju hlíð ar, alls 

um 50 km sam fellda leið.
,,Það er mín trú að stíg ur inn 

verði stór kost leg sam göngu bót 
fyr ir fólk sem stund ar úti veru í 
formi göngu ferða, hjól reiða, 
hlaupa eða línu skauta. Á stígn um 
er gert ráð fyr ir nokkrum svoköll
uð um Græn um hlið um á völd um 
stöð um þar sem að gangi al menn
ings að svæð inu verð ur gert sem 
best skil. Það er ósk okk ar allra 
sem unn ið hafa að því að gera 
hug mynd ina um Græna stíg inn 
að veru leika að önn ur sveit ar fé
lög á höf uð borg ar svæð inu fari að 
for dæmi Kópa vogs bæj ar að hefja 
vinnu við gerð stígs ins. Stíg ur inn 
mun stór bæta að stöðu fólks til 
úti vist ar og þá um leið bæta lýð
heilsu al menn ings.

Skóg rækt ar fé lag Kópa vogs er 
eitt af stærri að ild ar fé lög um Skóg
rækt ar fé lags Ís lands, en fé lags
menn eru lið lega 400. Um leið og 
ég færi fé lags mönn um í Skóg rækt
ar fé lagi Kópa vogs, bestu kveðj
ur frá stjórn Skóg rækt ar fé lags 
Ís lands vil ég óska þess að veg ur 
Skóg rækt ar fé lags Kópa vogs megi 
vaxa og dafna um ókomna fram
tíð,” sagði Magn ús Gunn ars son.
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Eiríkur Páll Eiríksson, varaformaður Skógræktarfélags Kópavogs,
BragiMichaelssonformaðurfélagsins,GunnsteinnSigurðssonbæjar
stjóriogPállMagnússonbæjarritari.

Afmælisáriðhelgað
endurbótumáGuðmundarlundi

SkógræktarfélagKópavogs40ára:

ÍGuðmundarlandi25.júnísl.

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

HAUSTIÐ 2009
Viðtalstímarnir verða á 

Bæjarskrifstofum Kópavogs, 
Fannborg 2, IV. hæð kl. 18 - 19 

eftirtalda fimmtudaga:
Með fyrirvara um breytingar

10. september:
Sigurrós Þorgrímsdóttir

Flosi Eiríksson

24. september:
Ármann Kr. Ólafsson

Jón Júlíusson

8. október:
Ómar Stefánsson

Hafsteinn Karlsson

22. október:
Margrét Björnsdóttir

Ólafur Þór Gunnarsson

5. nóvember:
Ásthildur Helgadóttir
Guðríður Arnardóttir

19. nóvember:
Gunnsteinn Sigurðsson
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Bernskuminningar úr Kópavogi

BófahasarogTarzanleikirí
Kópavogsdalnummeðmiklumtilþrifum

Ég heiti Magn ús Már Harð ar
son, fædd ur 27. sept em ber 1946 
í Reykja vík. For eldr ar mín ir eru 
Ólöf Magn ús dótt ir hús móð ir og 
Hörð ur Sig ur jóns son flug stjóri. 
For eldr ar mömmu voru Magn ús  
Jóns son járn smið ur  og kona hans  
El ísa bet Þór dís Guð munds dótt ir 
hús freyja en for eldr ar pabba þau 
Sig ur jón Mark ús son sýslu mað ur 
og stjórn ar ráðs full trúi og Sig ríð ur 
Þor björg Björns dótt ir hús freyja. 

For eldr ar mín ir, Hörð ur og Ólöf, 
byggðu hús að Digra nes vegi 40c 
sem síð ar varð Digra nes veg ur 74, 
en fjöl skyld an flutti í hús ið árið 
1952. Ég er gift ur Sig ur dísi Har alds
dótt ur og eig um við þrjú börn og 
átta barna börn.

Sendiferðir
Þar sem ég er elst ur af systk in

um mín um, kom það í minn hlut 
að send ast út í búð eins og það var 
kall að í þá daga. Eitt sinn var ég 
send ur að kaupa læris sneið ar hjá  
Þor steini kaup manni í versl un inni 
Kópa vog ur. Hann sveifl aði kjöt lær
inu upp á af greiðslu borð ið og sag
aði lær ið í sneið ar með hand sög, 
þetta er mér mjög minn is stætt, 
en ekki víst að heil brigð is yf ir völd 
sættu sig við það en ég held að 
eng um hafi orð ið meint af.

Ég man einnig vel eft ir því þeg
ar ég fór í fisk búð ina við Álf hóls
veg að kaupa í soð ið. Fyrst fékk 
mað ur af henta ýs una í heilu lagi 
með haus, vír var stung ið í gegn um 
haus inn og mað ur dró fisk inn á eft
ir sér og oft ar en ekki var rauða möl 
á sporð in um. Seinna var fisk in um 
pakk að inn í göm ul dag blöð og þá 
kom það fyr ir að mað ur gat les ið 
fyr ir sagn irn ar á roð inu þeg ar ýsan 
var bor inn fram, síð ar kom smjör
papp ír inn til sög un ar.

Ævintýraferðir
Kópa vogs dal ur inn var okk ar 

,,æv in týra land“, ekki síst læk ur
inn, sum ar bú stað irn ir og trén sem 
prýddu lóð irn ar í kring um þá. Þar 
var far ið í bófa has ar og Tarz an leiki, 
en auð vit að án Jane, og það var 
með með mikl um til þrif um. Eins 
voru ferð irn ar í  þrjúbíó ógleym an
leg ar. Far ið með strætó frá Land
leið um og síð ar Stræt is vögn um 

Kópa vogs nið ur á Mikla torg og 
geng ið sem leið lá að Aust ur bæj
ar bíói, ef mynd með Roy Rogers 
var til sýn ing ar. Ann ars var far ið 
í Stjörnu bíó og  mynd með Frum
skóga Jim lát in duga. 

Reykja vík ur flug völl ur var einnig 
spenn andi stað ur að vera á, margt 
að sjá. Stund um tókst okk ur strák
un um að kom ast óséð ir inn í Cata
lína flug bát inn Gamla Pét ur, sem 
beið þess að verða rif inn í brota
járn, og upp lifa sýn is horn af æv in
týra heimi flugs ins.

Góðgætihjá 
nágrönnunum

Ná grann arn ir voru eðli lega mjög 
mis jafn ir, marg ir þeirra skemmti
legt og gott fólk og ein stak lega 
hjálp leg ir, t.d. eins og Gest ur Gísla
son leik ari og tré smið ur og hans 
fjöl skylda, Páll Bjarna son prent ari 
og fjöl skylda hans, Stef án B. Ein
ars son múr ari og for mað ur Breiða
bliks um tíma eða Gói eins hann 
var kall að ur og að ógleymdri eig in
konu hans Guð mundu eða Gógó og 
eins börn um þeirra hjóna Ein ari og 
Ás laugu Ólöfu. 

Þá ber að minn ast á þeirra tíma 
tákn sem var þeg ar heima vinn andi 
hús mæð ur hitt ust hjá ein hverri úr 
vin kvenna hópn um og spjöll uðu 

yfir kaffi bolla. Í hópn um henn ar 
móð ur minn ar voru m.a. Lín ey eig
in kona Gests Gísla son ar, Þór dís 
eig in kona Snorra Helga son ar, Guð
munda eig in kona Stef áns B Ein ar
son ar, Elín eig in kona Stein gríms 
leigu bíl stjóra, Soff ía Þor kels dótt ir 
eig in kona Jó hanns Guð munds son
ar járn smiðs og syst ir Ing ólfs rekt
ors MK. Ef að móð ir mín var ekki 
heima þá gát um við systk in in all
taf geng ið að henni vísri á heim ili 
ein hverr ar þeirra. Ávallt fékk mað

ur eitt hvert góð gæti hjá þess um 
ágætu ná grönn um okk ar.      

Traustirfélagarí
Kópavogsskóla

Skóla ganga mín hófst í Kópa
vogs skóla  árið sem ég varð sjö ára. 
Frí mann var þá skóla stjóri og mig 
minn ir að Magn ús Krist ins son hafi 
ver ið yf ir kenn ari. Ég átti því láni að 
fagna að hafa Óla Kr. Jóns son sem 
að al kenn ara fram að fulln að ar prófi 
í 12 ára bekk. Þeir bekkj ar fé lag ar 
mín ir sem ég um gekkst mest voru 
þeir Krist inn Rík harðs son og Sturla 
B. Sig urðs son, bráð skemmti leg ir 
og góð ir dreng ir en þeir eru báð ir 
látn ir langt fyr ir ald ur fram. Einnig 
voru í bekkn um m.a. þau Magn ús 
Leó polds son fasa t eigna sali, Met
úsal em Þór is son kaffi húsa eig andi 
með meiru, Álf heið ur Stein þórs
dótt ur sál fræð ing ur, Þórð ur Sig ur
jóns son flug stjóri, Ólaf ía Ragn ars
dótt ir, ekkja Sig urð ar heit ins Geir
dal bæj ar stjóra, Trausti Le ós son 
tækni fræð ing ur, Bald ur Hall dórs
son stýri mað ur, Soff ía Snorra dótt
ir hjúkr un ar fræð ing ur og Ei rík ur 
Jóns son vél fræð ing ur.

Lífvörður
Ég var stór mið að við ald ur og 

varð því ekki fyr ir neinu telj andi lík
am legu hnjaski á skóla ár un um. Það 
var hins veg ar stund um hlut skipti 
Sturlu Berg, en hann var lág ur vexti 
og alltaf ver ið að lemja hann. Hann 
kom einu sinni að máli við mig 
og spurði hvort hann mætti ekki 
verða sam ferða í skól ann. Það var 
auð sótt mál, ég tók að með að vera 

sam ferða hon um í og úr skól an
um og hann var mér vit an lega ekki 
lam inn eft ir það.

TrommariíTrixon
Hljóm sveit in Trixon var stofn uð 

1961 af  nokkrum strák um úr Kópa
vogi. Ég fékk mik inn áhuga á ger ast 
trommari en ég hafði ver ið í pí anó
n ámi hjá Gísla Magn ús syni pí anó
leik ara í nokkra vet ur. Tromm urn ar 
heill uðu og ég fór í tíma hjá Jó hann
esi Egg erts syni selló leik ara í Sin
fón íu hljóm sveit Ís lands og trommu
leik ara með ýms um hljóm sveit um 
á árum áður. Í hljóm sveit inni voru 
auk mín, Jó hann es Ara son sem 
spil aði á pí anó, Birk ir Kjart ans son 
og Bald vin Hall dórs son, (bróð ir 
Björg vins Hall dórs son ar) á gít ara 
og söngv ari var Björn Brynj ólfs
son. Björn hætti fljót lega og í hans 
stað kom Anna Stef áns dótt ir söng
kona og Sig urð ur Johnny söngv ari. 
Trixon starf aði í rúm tvö ár, það 
var virki lega skemmti leg ur tími.

DigranesvegurséðurafþakiDigranesvegar74árið1964.
Fjölskyldanágóðri stund. F.v.: Ég,MagnúsMárHarðarson, systir
mínElísabetÞórdís,mammaÓlöfMagnúsdóttir,Kristjánbróðirog
pabbiHörðurSigurjónssonogSigríðursystirmín.Ámyndinavant
ar yngri bróðir minn Hörð Harðarson „uppáhaldið“ sem fæddist
1955.Myndinertekin1954,svoeðlilegtaðhannvanti!

HljómsveitinTrixon,f.v.:BirkirKjartansson,MagnúsHarðarson,BjörnBrynjólfsson,JóhannesArason
ogBaldvinHalldórsson.

BræðurnirMagnúsogKristján.

ÍútileguíÞjórsárdal1974ogstundarinnarsvosannarleganotiðút
íystuæsar.

MagnúsMár.



Fyr ir tæk ið Íspan við Smiðju
veg 7 í Kópa vogi varð 40 ára 14. 
ágúst sl. Fyr ir tæk ið var stofn að 
af Grími Guð munds syni ásamt 
fleir um og var starf rækt í Reykja
vík til árs ins 1971 en þá fékk 
það þá lóð við Smiðju veg þar 
sem starf sem in er enn þá rek in. 
Í þá tíð  voru ekki mik il um svif 
á svæð inu og í næsta ná grenni 
voru trön ur þar sem þurk uð var 
skreið, til út fluttn ings. En á þess
um árum sem fyr ir tæk ið hef ur 
starf að þarna hef ur Kópa vog ur 
tek ið gríð ar leg um breyt ing um, 
og við Smiðju veg kom in fjöl mörg 
iðn að ar fyr ir tæki og um hverf ið 
allt ann að.

Á þessu ári er Íspan í hópi 20 
fyr ir tækja sem bera nafn bót ina 
,,Fyr ir mynd ar fyr ir tæki árs ins 

2009”, og eru starfs menn ákaf lega 
ánægð ir með að bera þenn an tit
il. Íspan býð ur við skipta vin um 
sín um uppá úr val alls er að gleri 
og spegl um lít ur en Íspan hef ur 
m.a. fram leitt ein angr un ar gler frá 
ár inu 1969. Þar er einnig gler slíp
un þar sem fram leitt er eft ir ósk
um við skipta vina; hill ur, spegla, 
og borð plöt ur, ým ist hring laga, 
fer kant aða elleg ar spor öskju lag
aða. Ásamt því að fram leiða og 
selja ein angr un ar gler, og spegla, 
sel ur Íspan öll ísetn ing ar efni, svo 
sem skrúf ur, ídrátt arog þétti lista, 
und ir leggsklossa og kítti. 

Guð mund ur Gríms son, fram
kvæmda stjóri fyr ir tæk is ins, tók 
við því starfi af föð ur sin um, en 
auk hans vinna hjá fyr ir tæk inu 2 
bræð ur og ein syst ir. Guð mund ur 

seg ir föð ur sinn enn fylgj ast vel 
með og koma reglu lega í fyr ir tæk
ið þó hann sé orð inn 84 ára gam
all. Íspan sé því fyr ir mynd ar fjöl
skyldu fyr ir tæki. Guð mund ur er 
af skap lega ánægð ur með starfs
fólk fyr ir tæk is ins, af 31 starfs
mönn um Íspan eru marg ir sem 
starf að hafa í ára tugi.

Ódýrastabyggingaefnið
G u ð  m u n d  u r  s e g  i r  a ð 

ein angr un ar gildi glers sem sé á 
mark aðn um í dag sé þrisvar sinn
um betra en það gler sem boð ið 
var upp á fyr ir um ára tug síð an. 
Þró un in í gler fram leiðsl unni hafi 
ver ið gríð ar leg, og er gler sen
nilaga enn ódýrasta bygg ing ar
efn ið, Í dag er hægt að verða við 
ósk um við skipta vina um ýms ar 

lausn ir sem ekki voru til stað ar 
hér áður fyrr. Og mun ar þar mest 
um ýms ar gerð ir af gleri til varn
ar sól ar hita og upp lit un ar á hús
gögn um, eins eru nú gerð ar mun 
meiri kröf ur til ör ygg is en áður og 
eru til á lag er ýmasr gerð ir ör ygg
is l gers hvort held ur til eld varn ar 
eða inn brota. En gler er ekki bara 
í glugga, vin sælt er að nota gler 
á milli skápa í eld húsi, það er til 
á lag er bæði svart og hvítt, en 
auð vit að er hægt að fá það í öll
um reg bog ans lit um! Þess hátt ar 
gler hef ur líka ver ið að riðja sér 
til rúms í milli veggi svo og sturtu
klefa og kem ur það þá í stað flísa.

Starf sem in hef ur geng ið vel 
síð ustu mán uði því þrátt fyr ir 
geysi leg an sam drátt í bygg ingu 
nýrra húsa hef ur að sama skapi 
auk ist ým iss vinna hjá iðn að ar
mönn um við við hald húsa og 
end ur bæt ur, og því fylg ir mjög oft 
gler skipti í hús um, þar sem fólk 
er þá fá lausn ir sem ekki voru til 
þeg ar við kom andi hús var gler
jað í upp hafi, fyr ir utan stór auk
ið ein angr un ar gildi glers ins eins 
og áður seg ir. Hér hef ur því ekki 
þurft að segja upp starfs mönn
um, og verð ur von andi ekki,” 
seg ir Guð mund ur Gríms son.
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Skólarnir eru byrjaðir!  
Sýnum varúð – vörumSt SlySin!

Bifreiðastjórar! Sýnum aðgát og tillitssemi 
í umferðinni núna þegar yngsta fólkið 

er að hefja skólagönguna.

GuðmundurGrímssonframkvæmdastjóriviðmálverkafföðursínum,stofnandafyrirtækisins.

ÍSPANerfjörtíuárafyrir
myndarfjölskyldufyrirtæki

Hjáfyrirtækinumáfinnanánastallarþærtegundirglerssemmark
aðurinnkrefst.

GlerbíllkomnýlegafráÞýskalandimeð28tonnafgleritilÍSPANog
er það í fyrsta skipti sem slíkt gerist, en glerið kemur annars með
skipi til landsins. Flutningabíllinn kom til landsins með Norröna til
Seyðisfjarðar.Svoskemmtilegavilditilaðbíllinnkomáafmælisdegi
fyrirtækisins.Bíllinnermjögtæknilegaútbúinn,ogsjámáámynd
inniþegarhannvaraðakaundirfarminum.

TIL HAMINGJU
SELTIRNINGAR!
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borgarblod.is

FjögurÍslandsmetá
fyrstaKópavogsmótinu
íbekkpressu

Fyrsta Kópa vogs mót ið í bekk
pressu fór fram skömmu fyr ir 
versl un ar manna helg ina og flutti 
Ár mann Kr. Ólafs son, for seti 
bæj ar stjórn ar, setn ing ará varp. 
Ár mann vék að stofn un Kraft
lyft inga deild ar Breiða bliks þann 
9. febr ú ar 2009 og að fjöl breyttri 
stefnu mörk un Kraft lyft inga deild
ar sem fel ur m.a. í sér „Kraft lyft
inga þrí þraut æsk unn ar” sem er 
keppni 1013 ára barna í lang
stökki án at rennu, bekk pressu 
og boltakasti.

 Þá benti Ár mann á það að 
Kraft lyft inga deild Breiða bliks og 
Kraft lyft inga nefnd ÍSÍ (KRAFT) 
störf uðu nú und ir íþrótta lög sögu 
Íþrótta- og Ólymp íu sam bands 
Ís lands (ÍSÍ) og lyfja eft ir lits lög-
sögu Lyfja eft ir lits ÍSÍ. Ár mann gat 
þess að Auð unn Jóns son hefði á 
Evr ópu meist ara móti í kraft lyft-
ing um 2009 unn ið til brons verð-
laun í rétt stöðu lyftu og að Thelma 
Ólafs dótt ir hefði unn ið til fjölda 
silf ur- og brons verð launa á Evr-
ópu meist ara móti ung linga 2009 í 
Sví þjóð.

Í þyngd ar flokki 56 kg bætti 
Egg ert Thoraren sen sitt eig-
ið Ís lands met sem jafn framt er 
met í drengja flokki- og press aði 
55 kg. Dan í el Geir Ein ars son setti 
drengja met í þyngd ar flokki 110 
kg, en það telst líka met í ung-
linga flokki – og press aði 140 kg og 
hann hlaut nafn bót ina ,,efni leg asti 
kepp and inn.” Rósa S. Har alds-
dótt ir setti Ís lands met í þyngd ar-
flokki - 60 kg - og press aði 40 kg. 

Mar ía Guð steins dótt ir bætti sitt 
eig ið met í þyngd ar flokki - 67,5 kg 
– og press aði 100 kg. Stiga hæst-
ir kepp end ur í karla- og kvenna-
flokk um urðu þau Guð mund ur S. 
Er lings son og Mar ía E. Guð steins-
dótt ir. Þau lyftu einnig mest um 
þyngd um í hvor um kynja flokki 
en Guð mund ur bekk press aði sig 
inn á for stig al þjóð legr ar getu 
með 212,5 kg, og Mar ía press aði á 
heims mæli kvarða 100 kg. í bekk-
pressu.

María E. Guðsteinsdóttir var
stigahæstíkvennaflokkiáKópa
vogsmótinu í bekkpressu og
pressaði 100 kg. í bekkpressu í
67,5 kg. þyngdarflokki sem er
og Íslandsmet og í heimsklassa
kvennakraftlyftinga.

MetþátttakaíÍslandsmóti
ístrandblakiíFagralundi

Ís lands mót ið í strand blaki var 
spil að í föstu dag og laug ar dag 
í blíð skap ar strand blakveðri 
á strand blaks velli HK í Fagra
lundi. Þetta er stærsta Ís lands
mót sem hald ið hef ur ver ið en 
22 lið mættu til leiks. Ís lands mót
ið var jafn framt síð asta stiga mót 
sum ars ins og voru því krýnd
ir stiga meist ar ar árs ins 2009. Í 
kvenna flokki varð Lauf ey Björk 
Sig munds dótt ir (HK) stiga meist
ari, en í karla flokki urðu það 
fé lag arn ir Ein ar Sig urðs son (HK) 
og Bynj ar Pét urs son (HK).

Til úr slita í kvenna flokki kepptu 
tit il verj end urn ir Lilja Jóns dótt ir 
og Lauf ey Björk Sig munds dótt ir 
sem spil uðu á móti Heið björtu 
Gylfa dótt ur og Þóreyju Har alds-
dótt ur. Ekki þarf að fara mörg um 
orð um um þenn an leik því þær 
Lilja og Lauf ey hrein lega kaf færðu 
and stæð ing ana með mjög svo 
þétt um og góð um upp gjöf um, 
ásamt því að setja bolt ann oft ar 
á þá staði sem and stæð ing arn ir 
voru ekki fyr ir. Þær Lilja og Lauf ey 
urðu því Ís lands meist ar ar 2009.

Lið in sem áttu að spila til úr slita 

í karla flokki voru Karl Sig urðs son 
og Emil Gunn ars son gegn Mich ael 
Over hage og Vali Guð jóni Vals-
syni. Þá kom upp hið furðu leg asta 
mál. Val ur Guð jón tók þá ákvörð-

un að gefa úr slita leik inn þar sem 
hann var á leið í brúð kaup og 
varð því ekki um neinn hrein an 
úr slita leik að ræða. Karl og Emil 
urðu því Ís lands meist ar ar 2009.

Íslandsmeistararkvennaístrandblaki2009,LiljaJónsdóttirogLaufey
BjörkSigmundsdóttir.

Hægt er að kaupa miða í síma 580 8002. Yngri flokkar ganga 
einnig í hús og selja miða. Vinsamlegast takið vel á móti þeim.

Miðaverð 1.500 krónur
Dregið 30. september 2009

Risa Kreppu-happdrætti 
Knattspyrnudeildar Breiðabliks

heildarverðmæti vinninga er yfir 5 milljónir kr.

Vinningaskrá má nálgast á www.blikar.is/happdraetti og í síma 510 6404. 
Útgefnir 20.000 miðar, heildarverðmæti vinninga yfir 5.025.000 króna. Vinningar eru skattfrjálsir.

 1. vinningur 2.000.000 kr. úttekt í verslunum Norvikur*

*Meðal verslana Norvikur eru Krónan, BYKO, Elko, Intersport, Húsgagnahöllin, Nóatún, 11-11 og Kjarval

  2. – 6.  vinningur  250.000 króna úttekt í verslunum Norvikur*
  7. – 11.  vinningur  125.000 króna  úttekt í verslunum Norvikur*
  12. – 21.  vinningur  75.000 króna  úttekt í verslunum Norvikur*
  22. – 31.  vinningur  40.000 króna  úttekt í verslunum Norvikur*

HKmeðnýjanþjálfara
mfl.kvennaogkarlaíblaki

Zdra vko Velikov Dem irev hef
ur ver ið ráð inn þjálf ari meist
ara flokks kvenna og karla auk 
2. flokks kvenna og karla í blaki 
hjá HK. 

Zdra vko er íþrótta fræð ing ur 
að mennt og hef ur mikla reynslu 
bæði sem leik mað ur og þjálf ari 
í blaki. Hann lék með búlgarska 
lands lið inu fram til árs ins 1993 
en þá flutt ist hann til Ís lands og 
tók við þjálf un meist ara flokka ÍS 
með góð um ár angri. Zdra vko spil-
aði einnig með karla liði ÍS og var 
kjör inn besti leik mað ur 1.deild ar 
karla 1994 og 1996. Hann hef ur 
þjálf að bæði A-lands lið kvenna og 
karla, auk yngri lands liða Ís lands.

Zdra vko hef ur starf að með 
blak deild HK und an far ið ár sem 
þjálf ari 3.flokks karla og kvenna. 
Á kom andi leik tíð bíð ur hans 
verð ugt verk efni en þeir flokk ar 
sem Zdra vko tek ur við eiga titla 
að verja. HK varð á síð ustu leik tíð 

deild ar- bik ar og Ís lands meist ari 
kvenna, Ís lands meist ari í 2.flokki 

kvenna og bik ar- og Ís lands meist-
ari í 2.flokki karla. 

ZdravkoVelikovDemirevblakþjálfari.

Knatt spyrnu deild Breiða bliks 
fór af stað með happ drætti í 
þess um mán uði. Það heit ir 
Risa Kreppuhapp drætti Knatt
spyrnu deild ar Breiða bliks og 
er heild ar verð mæti vinn inga 
yfir 5 millj ón ir króna. 

Hægt er að kaupa miða í síma 
580-8002 en yngri flokk ar deild-
ar inn ar ganga einnig í hús nú á 
næst unni og selja miða. Fyrsti 
vinn ing ur er 2.000.000 króna 
út tekt í versl un um Nor vik ur* 
og aðr ir vinn ing ar eru einnig 

út tekt ir í versl un um Nor vik ur. 
Deild in ákvað að hafa happ-
drætt ið kreppu vænt ef svo má 
segja og hafa gagn leg ar út tekt ir 
í vinn ing frek ar en bíla, flat skjái 
o.s.frv. Knatt spyrnu deild Breiða-
blik von ast til að Kópa vogs bú-
ar verði dug leg ir við að kaupa 
happ drætt is miða og styrkja 
deild ina í leið inni.

*Með al versl ana Nor vik ur eru 
Krón an, BYKO, Elko, Inter sport, 
Hús gagna höll in, Nóa tún, 11-11 
og Kjar val.

Kreppu-happdrætti
hjáBlikum



Ung ling arn ir frá Breiða bliki 
stóð ur sig frá bær lega í körfu
bolta á Ung linga lands mót inu 
á Sauð ár króki um versl un ar 
manna helg ina. 

Tvenn gull verð laun unn ust 
en 13 - 14 ára stelp ur og 15 - 16 

ára strák ar sigr uðu glæsi lega á 
mót inu. Önn ur lið frá Breiða bliki 

stóðu sig með sóma en alls sendi 
fé lag ið sjö lið til keppni.
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Ný lega voru veitt ar við ur kenn
ing ar fyr ir um ferð ir 712 í Pepsi
deild kvenna en tíma bil in eru 
þrjú sem veitt ar eru við ur kenn
ing ar fyr ir. 

Fjór ir leik menn í liði Breiða-
bliks voru í þessu úr valsliði, varn-
ar mað ur inn Erna Björk Sig urð-
ar dótt ir og tengilið irn ir Fann dís 
Frið riks dótt ir, Sara Björk Gunn-
ars dótt ir og Sandra Sif Magn ús-
dótt ir. Erna Björk var jafn framt 
val in leik mað ur um ferð anna en 
hún fékk ásamt Dóru Mar íu Lár-
us dott ir í Val at kvæði frá öll um í 
val nefnd inni, fullt hús.

Auk þess var þjálf ari liðs ins, Gary 
Wake val inn þjálf ari um ferð anna.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

HK/Vík ing ur varð síð asta 
meist ara flokkslið ið á land inu til 
að tapa stig um á Ís lands mót inu 
2009. Lið ið hafði unn ið fyrstu 
8 leik ina í 1. deild kvenna og 
þeg ar tryggt sér sig ur í Ariðli 
deild ar inn ar þeg ar það heim
sótti Þrótt á Val bjarn ar völl inn í 
Laug ar dal. 

Loka töl urn ar urðu hins veg ar 
ótrú leg ar því Þrótt ur vann stór-
sig ur, 8:1. Stað an var orð in 1:0 
eft ir 47 sek únd ur og 3:0 eft ir 10 
mín út ur. Þessi byrj un hrein lega 
lam aði lið HK/Vík ings sem virt ist 
bíða eft ir lokaflaut inu frá þeim 
tíma punkti. Þór hild ur Stef áns dótt-
ir náði að skora í seinni hálf leik 
en það dugði skammt gegn frísku 
Þrótt ar liði sem komst með sigrin-
um í ann að sæti rið ils ins. ,,Við 
verð um að skoða hvað gerð ist í 
þess um leik og gera okk ur til bú-
in fyr ir erf iða úr slita keppni. Við 
fáum inn alla okk ar leik menn fyr ir 
næsta leik og reyn um að koma 

okk ur aft ur í gang fyr ir úr slita-
keppn ina,” sagði Guð mund ur 
Ósk ar Páls son þjálf ari HK/Vík ings 
eft ir leik inn.

Þetta var 24 móts leik ur inn á 
milli HK/Vík ings og Þrótt ar frá 
upp hafi og hef ur HK/Vík ing ur 

unn ið 12 leiki, Þrótt ur 10 en 2 hafa 
end að með jafn tefli. Úr slita keppn-
in hefst næsta laug ar dag, þá lei-
kur HK/Víkingur gegn Völsungi á 
Húsavíkurvelli og seinni leikurinn 
á Víkingsvelli 25. ágúst

HK/Víkingurí
úrslitakeppni1.deildar

FjórirBlikaríliðiumferða
7-12íPepsi-deildkvenna

HKhand boltakrakk ar fjöl
menntu til Gauta borg ar í Sví
þjóð í sum ar á óp in bert heims
meist ara mót barna í hand bolta, 
Partil lecup.  HK var að þessu 
sinni með lang fjöl menn asta 
hóp inn sem fór frá Ís landi, eða 
um 70 manns. Partil lecup varð 
40 ára í ár og var met þát taka en 
rétt rúm lega 900 hand boltalið 
voru skráð til leiks, alls stað ar 
að úr heim in um. Það var greini
legt þeg ar út var kom ið að skipu
leggj end ur höfðu stað ið sig vel 
og tókst meira að segja að panta 
frá bært veð ur! Hita bylgja reið 
yfir þá viku sem lið in voru að 
spila og svo heitt var að Kenýju
strák un um þótti nóg um!

,,Margt var að hafst utan hand-
bolta og í því sam bandi má nefna 
frá bæra ferð í Skara Sommar-
land, stór skemmti leg ar Tívolíf-
erð ir, ljúfa ferð á bað strönd og 
svo mætti lengi telja. Í ár hlotn að-
ist HK einnig sá heið ur að ganga 
inn með fána bera á stór kost legri 
opn un ar há tíð móts ins og voru 
HK-ing ar full trú ar Ís lands,” seg ir 
Trausti Jóns son einn far ar stjór-
anna. ,,Krakk arn ir gengu inn í 

troð fulla Scand in av ium-höll ina 
sem tek ur 14.000 manns í sæti 
und ir Eurovision fram lagi Ís lands 
“Is it true” og þá var ekki laust við 
að eitt og ann að stolt tár ið rynni 
um hvarm á stolt um áhorf end-
um. Ferð in var sem sagt eitt stórt 
æv in týri og all ir sem að henni 
komu hand boltakrakk ar, for eldr ar, 
far ar stjór ar, þjálf ar ar að ónefnd-

um þeim sem styrktu krakk ana 
til far ar inn ar, geta ver ið stolt ir af 
fram göngu þeirra sem voru til fyr-
ir mynd ar á all an hátt.”

Ferð in var ómet an leg reynsla 
fyr ir krakk ana og þau eiga lengi 
eft ir að búa að því að hafa far-
ið í keppn is ferð til Gauta borg ar. 
Kópa vog ur átti verð uga full trúa í 
Sví þjóð 29. júní – 5. júlí sl.

HK-ingaráPartillecupíSvíþjóð

FulltrúarÍslandsáopnunarhátíðinni.

Blikarnirogþjálfarinníliðiumferða712.

FráleikHK/VíkingsogÞróttarfyrirskömmu.

UnglingalandsmótUMFÍ:

Erna Björk Sigurðardóttir skor
aði bæði mörk Breiðabliks í bik
arsigrinum gegn Fylki sem kom
þeiríúrslitíVISAbikarkeppninni
gegnVal4.októbernk.

Íþrótta hús HK í Fagra lundi 
verð ur senn vígt en ver ið er að 
leggja síð ustu hönd á bygg ingu 
þess og boð ið hef ur ver ið út 
frá gang ur á lóð húss ins og bíla
stæði. 

Hús ið mun gjör breyta allri 
æf inga að stöðu HK til inni í þrótta, 
s.s. í blaki, körfu bolta og hand-

bolta en eft ir sem áður munu leik-
ir HK í hand bolt an um fara fram í 
íþrótta hús inu í Digra nesi. Í hús inu 
er einnig stór glæsi leg fund ar- og 
veislu að staða.

Hönn uð ir húss ins er arki tekta-
stof an Á stof unni í Berg staða-
stræti.

ÍþróttahúsHK
íFagralundi
komiðínotkun

SalurinnerglæsilegurogeykurennágeysilegtframboðKópavogs
bæjartilíþróttaiðkunnar.

TvenngullverðlauntilBlika

ÞessarstelpursigruðuglæsilegaáULM2009.
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A-kortin
Kreditkort sem safna Aukakrónum fyrir þig

Aukakrónurnar gilda að sjálfsögðu líka í Kópavogi. Þú notar A-kortið þitt,
safnar Aukakrónum og notar þær hjá næsta samstarfsaðila – hvort sem
er í Kópavogi eða annars staðar. Einfaldara getur það ekki verið.

Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is

Aukakrónur fyrir 
Kópavogsbúa 
– og alla aðra

AUKAKRÓNUR

Samstarfsaðilar 
Aukakróna
Kópavogi

66°Norður ........................................5,00%

BabySam  .........................................6,00%

Birtingur (tímarit)  ..........................6,50%

Body Shop ....................................... 7,00%

Bæjarins Bestu  ..............................5,00%

Dominos ...........................................5,00%

Domus  ..............................................2,00%

GS skór  .............................................6,00%

Hárgreiðslustofan Space ............6,00%

Hjá Jóa Fel  .......................................5,00%

Hole in One  ...................................... 7,00%

Hreyfill  .............................................3,00%

Iceland Express ..............................1,50%

Joe Boxer  ....................................... 12,00%

Kaffitár  .............................................5,00%

Lyf og Heilsa  ...................................5,00%

Olís  ..................................................... 1,75%

Nýherji ..............................................4,00%

Löður ..................................... 20,00%
Office1  ..............................................5,00%

Ormsson Smáralind  ......................3,00%

ÓB .......................................................1,00%

Retro .................................................6,00%

Smash ..............................................6,00%

Smárabíó  .........................................5,00%

Snyrtistofan Bonita  ......................6,00%

Sólning ............................................. 7,00%

Stöð 2 ...............................................2,00%

Subway  ............................................5,00%

Tal ......................................................2,00%

Úrval útsýn  .....................................0,80%

Sumarferðir  ....................................0,80%

Plúsferðir .........................................0,80%

World Class  ....................................5,00%
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* Endurgreiðsla í Aukakrónum. Sjá nánar á www.aukakronur.is
**Gildir á öllum bílaþvottastöðvum Löðurs út ágúst


