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Veisluturninn
baðaður kvöldsól
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Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!
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Brunch
laugardaga & BÍLAAPÓTEK
Traust og persónuleg þjónusta
og sunnudaga M J Ó D D • H Æ Ð A S M Á R A 4

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.

Skjöldur sleginn um
starfsemi frístundaheimila

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Félag fagfólks í frítímaþjón
ustu skorar á sveitarstjórnir að
standa vörð um starfsemi félags
miðstöðva og frístundaheimila
fyrir börn og unglinga á þeim
umbrota- og óvissutímum sem
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leið jöfn tækifæri til þátttöku í
fjölbreyttu frítímastarfi. Félagið
varar við afleiðingum þess að
skerða framlög til frítímastarfs
barna og unglinga hjá sveitarfé
lögunum.
Sveitarstjórnir eru langstærsti
stuðningsaðili við frístundastarf
barna og unglinga. Á vegum sveit
arfélaganna er komið til móts við
þarfi r ófél agsb undi nna r æsku,
sérstaklega þeirra barna og ung
linga sem finna síðu r sína fjöl
hjá íþróttafélögum eða frjálsum

& BÍLAAPÓTEK

borgarblod.is

félagasamtökum. Þörfum barna
og unglinga sem standa höllum
fæti er nær eingöngu mætt í frí
tímaþjónustu sveitarfélaganna. Sú
starfsemi er því kjarninn í öllu
forvarnarstarfi á Íslandi. Öflugt
frístundastarf stuðlar að auknum
samskipta- og félagsþroska barna
og unglinga og er lykilatriði þeg
ar hlúð er að komandi kynslóð
um sem munu bera uppbyggingu
þjóðfélagsins í náinni og fjarlægri
framtíð.
Innl enda r og erl enda r rann
sóknir sýna að þátttaka í skipu
lögðu félags- og tómstundastarfi
undir handleiðslu hæfra leiðbein
enda dregur úr líkum á hvers kyns
áhættuhegðun, s.s. áfengis- og
vímuefnaneyslu og ofbeldi. Ávinn
ingur af því að skerða starfsemi

þar sem börn og unglingar eru
virkir þátttakendur er því enginn.
Mikill ávinningur yrði hins vegar
að því að styrkja slíka starfsemi.
Félagið bendir jafnframt á að
Ísland er aðili að Barnasáttmála
Same inu ðu þjóða nna og þann
16. mars sl. var samþykkt þings
ályktunartillaga um lögfestingu
sáttamálans á Íslandi. Samkvæmt
31. grein sáttmálans viðurkenna
aðildarríkin rétt barns til tóm
stunda og til að stunda leiki og
skemmtanir sem hæfa aldri þess.
Auk þessa skuldbinda aðildarríki
sig til að virða og efla rétt barns
til fullrar þátttöku og stuðla að
viðeigandi og jöfnum tækifærum
til tómstundaiðju.

- Viðtal við
Magnús Orra
Schram alþm.
- bls. 4
- Ómar Stefánsson
um fjárhagsáætlun
- bls. 3
- Bernskuminningar
Magnúsar Más
Harðasonar
- bls. 12
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Niðurskurðarhnífnum
beitt við endurskoðun
fjárhagsáætlunar

B

æjarstjórn Kópavogs samþykkti í lok síðasta árs fjárhagsáætlun fyr
ir bæjarsjóð árið 2009 með 200 milljóna króna rekstarafgangi. Allir
bæjarfulltrúar í bæjarstjórn Kópavogs undirrituðu bókun á bæjar
stjórnarfundi 20. desember sl. þar sem segir m.a. að ítrasta sparnaði og
aðhaldi verði beitt til að ná rekstri bæjarsjóðs hallalausum en grunnþjón
usta á vegum bæjarfélagsins verði ekki skert. Grunnfjárhæð fjárhagsað
stoðar var hækkuð um 17,1% á milli ára og upphæð til fjárhagsaðstoðar
hækkaði úr 110 milljónir króna í 187 milljónir króna en útsvar fyrir árið
2009 var samþykkt 13,28%. Áætlað var að framkvæma fyrir ríflega 1.500
milljónir króna á þessu ári, þ.e. fyrir 490 milljónir króna vegna grunn- og
leikskóla, 471 milljón króna færi til íþróttamannvirkja, 350 milljónir króna
til þjónustumiðstöðvar og hjúkrunarrýmis fyrir aldraða og 150 milljónir
króna voru ætlaðar til framkvæmda við stíga, gróður og opin svæði. Í fjár
hagsáætluninni var ennfremur gert ráð fyrir sérstöku 100 milljóna króna
framlagi til atvinnuskapandi verkefna vegna samdráttar á vinnumarkaði.
Endurskoðun átti að fara fram eftir þrjá mánuði, þ.e. í lok marsmánaðar
en hún nú fyrirhuguð á haustmánuðum. Þá kemur í ljós hvort hún hafi
staðist eða hvort grípa þurfi til enn frekari niðurskurðar vegna efnahag
skreppunnar. Komi til þess getur það verið mjög viðkvæmt hvar eigi að
bregða niðurskurðarhnífnum en forsvarsmönnum grunn- og leikskóla í
Kópavogi hefur verið uppálagt að skera niður eins og nokkurs er kostur
svo ekki er víst að það takist að halda uppi sama þjónustustigi í skólunum
og var á síðasta skólaári. Þjónusta grunnskólanna í Kópavogi hefur verið
mjög góð, með því besta sem þekkist hérlendis, og vakið hefur athygli að
nánast aldrei hefur þurft að kenna í færanlegum skólastofum því bygg
ingaframkvæmdir við grunnskólana hefur haldist í hendur við fólksfjölg
un í hverfunum, jafnvel þótt hún hafi verið mjög hröð. Á haustmánuðum
hefst svo vinna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir bæjarsjóð fyrir árið 2010.

B

Bæjarstjórnarkosningar

æjarstjórnarkosningar verða í l ok maímánaðar 2010, líklega laugar
daginn 29. maí. Því má búast við að þegar haustar fari stjórnmála
flokkar og aðrir þeir sem láta sér bæjarmálefni einhverju skipta að
hugsa sér til hreyfings, efnt verði til skoðanakannana eða prófkjara eða
bara raðað á framboðslista af til þess völdu fólki þó mörgum finnist það
ákaflega ólýðræðisleg aðferð. Miðað við miklar hræringar í bæjarmálapóli
tíkinni í Kópavogi síðustu mánuði er ekki ólíklegt að fylgi stjórnmálaflokk
anna breytist eitthvað eða jafnvel riðlist, en of snemmt er að spá um það.
Fyrir tæpum 40 árum, eða 31. maí 1970, var kosið til bæjarstjórnar Kópa
vogs og stofnuðu D-listi og H-listi til samstarfs en þeir voru með 5 bæjar
fulltrúa af 9. Björgvin Sæmundsson var ráðinn bæjarstjóri. Um áramótin
1972-1973 lýsti Eggert Steinsen D-lista því yfir að hann styddi ekki lengur
meirihlutann og þá kom Hulda Jakobsdóttir F-lista inn í meirihlutasam
starfið. Það hafa því fyrr verið átök í bæjarstjórninni um ýmiss málefni, og
allt eins víst að þau haldi áfram, hvernig svo sem kosningar fara.

K

Öflugt starf HSSK

ópavogsbær hefur skrifað undir rekstrarsamning við Hjálparsveit
skáta í Kópavogi sem er tímamótasamningur því það er fyrsti
samningurinn sem HSSK og Kópavogsbær gera. Þetta var eitt
fyrsta embættisverk Gunnsteins Sigurðssonar sem bæjarstjóra en hann
er einn stofnfélaga sveitarinnar. Sveitin fær árlegan styrk til endurnýjunar
á búnaði en með þessum samningi er öflugu starf HSSK veitt enn frekari
viðurkenning. Undir þaðskal tekið að starsemi HSSK er ákaflega mikilvæg.
					

Geir A. Guðsteinsson

Embætti sóknarprests
við Kópavogskirkju
auglýst

Biskup Íslands hefur auglýst laust
til umsóknar embætti sóknarprests í
Kársnesprestakalli, Reykjavíkurpró
fastsdæmi eystra frá 1. október 2009
og er skipað í embættið til fimm ára.
Umsóknarfrestur rennur út 7. sept
ember nk. Núverandi sóknarprest
ur, sr. Ægir Frímann Sigurgeirsson,
fæddur 16. febrúar 1945, hefur verið
sóknarprestur Kársnesprestakalls
frá árinu 1990 en hyggst snúa sér að
öðrum verkefnum. Kópavogskirkja
var reist á árunum 1958-1962 eftir
teikningum frá embætti húsameistra
ríkisins sem Hörður Bjarnason veitti
forstöðu á þeim tíma. Ragnar Emils
son arkitekt hjá embættinu vann
ásamt húsameistara mikið að teikn
ingu kirkjunnar. Grunnur hennar
var helgaður þann 16. ágúst árið
1958 og hornsteinn lagður af biskupi
Íslands þann 20. nóvember árið eftir.
Það var svo þann 16. desember árið
1962 sem kirkjan var vígð af Sigur
birni Einarssyni þáverandi biskupi
Íslands. Formaður sóknarnefndar er
Kristín Líndal.

Skólasetning á
mánudaginn

Skólasetning verður mánudaginn
24. ágúst í öllum grunnskólum Kópa
vogs. Nemendur í 10. bekk Hörðu
vallaskóla eiga skólasókn í Vatns
endaskóla. Nánari upplýsingar eru
á heimasíðum skólanna. Nemendum
og forráðamönnum þeirra er bent á
að gott getur verið að hefja innkaup
in vegna skólagöngunnar strax til
að forðast langar biðraðir í ritfanga
búðum. Einnig er gott að foreldrar
skoði skóladagatalið tímanlega, t.d.
kennsludaga, prófadaga, foreldra
viðtalsdaga, skipulagsdaga og vetr
arfrísdaga á heimasíðum skólanna
áður en farið er að skipuleggja frí og
ferðalög fjölskyldunnar.

Glaðheimasvæðið og
íþróttahús HK

Frá skrifstofustjóra framkvæmdaog tæknisviðs var lagt fram á fundi
bæja rr áðs 6. ágúst sl. svar við
bréfi Markarinnar lögmannsstofu
hf. varðandi fyrirhugaða riftun á
kaupsamningi milli Kaupangs ehf.
og Kópavogsbæjar um byggingar
rétt á lóðunum 1C, 1D, 1E, 1F og 1G
við Glaðheimaveg og við Álalind 1.
Bæjarráð fól bæjarstjóra og sviðs
stjóra framkvæmda- og tæknisviðs
að vinna áfram að málinu.
Deildarstjóri framkvæmdadeild
ar kynnti verðtilboð vegna lóðar
frágangs við íþróttahús HK í Fagra
lundi. Bæjarráð samþykkti að leitað
verði samninga við lægst bjóðanda,
SÁ verklausnir ehf.

Gististaðurinn
Gunnarshólmi
grasavinafélag   

Á fundi bæjarráðs nýverið var lagt
fram bréf sýslumannsins í Kópavogi
þar sem hann óskar eftir umsögn
bæjarráðs vegna umsóknar Gunn
arshólma grasavinafélags ehf. um
rekstrarleyfi fyrir gististaðinn Gunn
arshólma, en umsóknin fellur undir
flokk III, sbr. 3. gr. laga nr. 85/2007.
Bæjarráð samþykkti umsóknina fyr
ir sitt leyti og staðfesti að afgreiðslu
tími og staðsetning staðar er innan
þeirra marka, sem reglur og skipu
lag sveitarfélagsins segir til um.
Ennfremur var lagt fram bréf sýslu
mannsins í Kópavogi þar sem hann

óskar eftir umsögn bæjarráðs vegna
umsóknar Nýborgar ehf. í Garðabæ
um rekstrarleyfi fyrir gististaðinn
Hótel Smára að Hlíðasmára 13, Bæj
arráð samþykkti þá umsókn einnig.

Breytt skipulag
Kríuness í Vatnsenda

Á fundi bæjarstjórnar 28. júlí sl. var
samþykkt breytt skipulag Kríuness í
Vatnsenda. Í tillögunni fólst ósk um
heimild til að byggja við kjallara húss
ins til suðvesturs um 130 m2 viðbygg
ingu. Viðbyggingin verður að hluta
niðurgrafin. Í tillögunni er einnig gert
ráð fyrir 10 nýjum bílastæðum á lóð.
Á fundi skipulagsnefndar 31. mars
2009 var samþykkt að kynna tillöguna
fyrir lóðarhöfum að Vatnsendabletti
nr. 1a, V19, V20, V740, V714, V715,
V716, V717, V718, V719, V235, V237a,
V237, V247, V510 og Fagraness. Í sam
ræmi við 26. gr. skipulags- og bygg
ingarlaga nr. 73/1997 var tillagan
kynnt dagana 18. maí til 16. júní 2009.
Athugasemdir bárust. Á fundi skipu
lagsnefndar 14. júlí 2009 var erind
ið lagt fram að nýju, ásamt umsögn
dags. 14. júlí 2009. Skipulagsnefnd
samþykkti framlagða tillögu og vís
aði málinu til afgreiðslu bæjarráðs og
bæjarstjórnar. Tillagan var samþykkt
með öllum greiddum atkvæðum.
Lagður var fram til kynningar frá
umhverfisráði endursendur undirrit
aður uppdráttur vegna breytinga á
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæð
isins 2001-2024, Kársnes í Kópavogi,
vesturhluti, ásamt afriti af auglýsingu,
sem birtast mun í B-deild Stjórnar
tíðinda.

Gata ársins 2009

Á fundi bæjarstjórnar 28. júlí sl.
gerði formaður umhverfisráðs, Mar
grét Björnsdóttir, grein fyrir tillögu
um götu ársins 2009 sem samþykkt
var í bæjarráði 9. júlí sl. Umhverfisvið
urkenningar Umhverfisráðs Kópavogs
voru afhentar, 20. ágúst, í Salnum í
Kópavogi. Gata ársins er Brekkusmári,
ein af efstu götum Nónhæðar.

Breytt skipulag
Austurkórs 163 – 165

Á fundi skipulagsnefndar hefur
verið lagt fram erindi Arkitema arki
tekta fh. lóðarhafa nr. 163 - 165 við
Austurkór. Í erindi felst að leyfi sé
veitt fyrir stækkun hvors bygging
arhluta um 9,3 m? umfram bygging
armagn skv. skipulagsskilmálum.
Stækkun er á vesturhlið nr. 163 og
austurhlið nr. 165. Skipulagsnefnd
samþykkti að senda málið í kynn
ingu til lóðarhafa Austurkór 88, 90,

92, 149, 151, 153, 155, 157, 159 og
161 og fór kynning fór fram 15. maí
til 16. júní sl. en engar athugasemdir
bárust. Skipulagsnefnd samþykkti
erindið og vísaði því til afgreiðslu
bæjarráðs.

Skipulagi breytt á
hesthúsasvæði

Lagt var nýverið fram í skipulags
ráði erindi frá lóðarhöfum að Hæð
arenda 1-3 á Kjóavöllum þar sem
óskað er eftir því að fá að fylla út í
byggingarreit húsa að Hæðarenda 1
sem er 12 metrar en skilmálar segja
til um að heildarbreidd húsa verði
10,5 metrar. Einnig er óskað eftir 45
cm hækkun mænisáss. Skipulags
nefnd samþykkir að breytingin verði
kynnt lóðarhöfum við Markarveg 1,
3, 5, 7og Hæðarenda 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Velferð barna

Lagt var nýlega fram í félagsmála
ráði Kópavogs bréf frá UNICEF á
Íslandi sem varðar velferð og réttindi
íslenskra barna vegna efnahagsþreng
inga. Félagsmálaráð lýsir ánægju með
þetta framtak UNICEF á Íslandi og
þakkar fyrir mikilvægar ábending
ar varðandi mögulegar afleiðingar
efnahagsþrenginga á stöðu barna og
unglinga.

Bygginganefnd
samþykkir ýmsar
breytingar

Byggi ngan efnd samþ ykkti í júlí
mánuði að vísa til skipulagsnefndar
til ákvörðunar um grenndarkynningu
umsókn Margrétar G. Flovenz og Tryg
gva Stefánssonar, Hlégerði 19, sem
sækja um leyfi til að byggja viðbygg
ingu að Hlégerði 19 samkvæmt teikn
ingu Hjördísar Sigurðardóttur. Kristján
Kristjánsson, Löngubrekku 5, sæk
ir um leyfi til að byggja viðbyggingu
að Löngubrekku 5. Málið hefur verið
grenndarkynnt og athugasemdir bár
ust en afgreiðslu frestað. Sami aðili
sækir um leyfi til að byggja bílskúr á
sama stað en málið hefur verið grennd
arkynnt og athugasemdir bárust. Bygg
ingarnefnd óskaði eftir umsögn lög
manns skipulags- og umhverfissviðs.
Tengi ehf., Smiðjuvegi 76 sækir um leyfi
til að fá samþykktar reyndarteikningar,
flóttahurðum bætt við að Smiðjuvegi
76. Erindið hefur verið samþykkt af
byggingafulltrúa. SMI ehf., Smáratorgi
3 sótti um leyfi til að gera breytingar
á innra skipulagi að A4 að Smáratorgi
1. Erindið var samþykkt af bygginga
fulltrúa en verslunin hefur þegar hafið
starfsemi.

Útsala

20-50% afsláttur
af blómum og gjafavöru.
Verið ávallt velkomin.
Opið 10-19 sunnudaga til fimmtudaga
og 10-21 föstudaga og laugardaga.

Ný-blóm
Nýbýlavegi 14 • Sími 564 1129
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,, Hef ekki trú á því að það þurfi
að koma til mikils niðurskurðar”

Erum flutt í Bæjarlind 1-3, Kópavogi

- segir Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs um gerð
fjárhagsáætlunar næsta árs
Bæja rs tjórn Kópav ogs mun
á haustm ánu ðu m endu rs koða
fjárhagsáætlun bæjarins í ljósi
þeirra hreyfinga sem hafa ver
ið í efnahagslífi landsmanna á
undanförnum misserum. Ómar
Stefánsson, bæjarfulltrúi Fram
sóknarflokks og formaður bæjar
ráðs, var spurður hver fjárhags
staða Kópavogsbæjar væri nú og
hver hún væri í samanburði við
nágrannasveitarfélögin, Reykja
vík, Garðabæ og Hafnarfjörð.
,,Nú hef ég ekki séð rekstrar
stöðu nágrannasveitarfélaganna
en hvað okkur í Kópavogi varðar
þá er óhætt að fullyrða að rekst
ur málaflokka gangi vel. Ég á von
á því að í sex mánaðauppgjöri,
sem við vinnu m nú að, verði
rekstu r málaf lokka í samr æmi
við fjárhagsáætlun. Við tókum á
okkur nokkuð áfall í fyrra vegna
lóðaskila og gengisfalls en árið í
ár ætti að vera betra og við sem
komum að stjórn bæjarins stefn
um að hallalausum rekstri.”
- Verður um mikinn niðurskurð
að ræða og í hvaða málaflokkum
mun sá niðurskurður koma harð
ast niður?
,,Aðhald hefur einkennt rekstur
Kópavogsbæjar um árabil. Ég vil
halda því fram að bærinn sé vel
rekið sveitarfélag. Auðvitað þurf
um við að skoða útgjaldaþætti
við gerð fjárhagsáætlunar næsta
árs en ég hef ekki trú á því að
það þurfi að koma til mikils niður
skurðar. Grunnskólar sem og aðr
ar stofnannir bæjarins hafa unnið
vel með bæjaryfirvöldum og sam
vinna minni- og meirihluta í bæj
arstjórn mun halda áfram á þeirri
braut sem hefur verið mörkuð.”
- Hvaða framk væmdi r mun
Kópavogsbæjar halda áfram með
sem þega r eru hafna r og mun
verða ráðist í einhverjar nýfram
kvæmdi r á vegu m bæja ri ns á
haustmánuðum? Hverjar?
,,Hörðuvallaskóli og íþróttahús
ið í Fagralundi eru á lokastigi. Við
bygging við Marbakka er tilbúinn
og frágangur á eldra húsnæði þar
er einnig á lokastigi. Hörðuvalla
skóli ætti að klárast um áramótin
en 2-3 stofur ættu að vera tilbúnar

borgarblod.is

Ég mun leita eftir stuðningi til að
leiða listann í næstu kosningum
og taka þátt í prófkjöri verði sú
leið farin,” segir Ómar Stefánsson.

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

”allt til sundiðkunar – sund er okkar fag”

Ómar Stefánsson bæjarfulltrúi og
formaður bæjarráðs Kópavogs.

í haust. Íþróttahúsið í Fagrilundi
er nánast tilbúið og lóðafrágangi
líku r vænta nl ega í septe mb er.
Varðandi nýframkvæmdir er ljóst
að ekki verður um sama fjölda
af þeim enda liggur ekki mikið af
peni ngu m á lausu. Það verður
hinsvegar að bíða með það að
segja nokkuð varðandi það fyrr
en við förum af stað með fjárhags
áætlun fyrir næsta ár.”
- Er meirihlutasamstarf Fram
sóknarflokks og Sjálfstæðisflokks
í bæjarstjórn með sama hætti og
það var meðan Gunnar I. Birgis
son var bæjarstjóri? Hefur það tek
ið einhverjum breytingum eftir að
Gunnsteinn Sigurðsson varð bæj
arstjóri?
,,Meirihlutasamstarf flokkanna
gengur vel og hefur reyndar gert
það í nærri 20 ár. Það hefur ekki
tekið neinum breytingum nema
þó þannig að það hefur færst ró
yfir allt okkar starf og traust í
samskiptum hefur verið endur
nýjað enda hefur alltaf ríkt traust
milli okkar Gunnsteins.”
- Bæjarstjórnarkosningar eru eft
ir 9 mánuði. Hyggst þú leita eft
ir stuðningi þinna flokksfélaga til
að leiða áfram lista Framsóknar
flokksins og taka þá þátt í prófkjöri
ef það verður ákveðið að fara þá
leið til að raða á framboðslista
Framsóknarflokksins?
,,Markm ið mitt fyri r bæja r
stjórnarkosningarnar 2010 hefur
verið skýrt í meira en áratug. Ég
stefni að því að verða bæjarstjóri.

Það er leikur að læra
Innritun í kvöld- og fjarnám er hafin
Kvöldskóli

Fjarnám

Diplómanám

Byggingatækniskólinn

Byggingatækniskólinn

Endurmenntunarskólinn

Raftækniskólinn

Fjölmenningarskólinn

Tæknimenntaskólinn

Upplýsingatækniskólinn

Véltækniskólinn

Skipstjórnarskólinn

Meistaraskólinn

Raftækniskólinn

•

•
•

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

Véltækniskólinn

Flugskóli Íslands

Meistaraskólinn

Í september hefjast:
•
•
•

•

MCC námskeið
ATPL námskeið
PPL námskeið
(einkaflugmannsnámskeið)
Flugkennaranámskeið
www.flugskoli.is

Innritun lýkur 26. ágúst.
Aðstoð við innritun er 26. ágúst frá kl. 16 :00 – 19:00.
Innritun fer fram á www.tskoli.is
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,,Tel mig koma með mjög
praktíska hluti inn í pólitíkina”
- segir Magnús Orri Schram þingmaður og Kópavogsbúi
Magnús Orri Schram er 36 ára
gamall Kópavogsbúi. Í aprílmán
uði sl. var hann kjörinn á þing fyr
ir Samfylkinguna í Suðvesturkjör
dæmi. Hann flutti í Kópavog árið
2003 og býr í svokölluðum Sig
valdahúsum í suðurhlíðum Kópa
vogs þar sem er mikil veðursæld
og mikill gróður. Hann er giftur
Herdísi Hallmarsdóttur hæstarétt
arlögmanni sem rekur eigin lög
mannsstofu og þau eiga tvö börn,
Sigríði Maríu 16 ára og Hallmar
Orra 10 ára. Magnús og Herdís
kynntust í stúdentapólitíkinni í
Háskólanum, voru bæði að vinna
fyrir Röskvu. Póltík er því ekkert
nýnæmi fyrir Magnúsi Orra.
Magnús Orri er sonur Marínar
Magnúsdóttur og Ólafs M. Schram.
Hann bjó fyrstu 6 æviárin í vestur
bæ Reykjavíkur en fluttist þá út á
Álftanes, og varð um haustið meðal
fyrstu nemenda í nýjum Álftanes
skóla. Þá bjuggu einungis liðlega
300 manns á Álftanesi og fjölmarg
ir íbúar stunduðu einhvers konar
búskap. Þar bjó Magnús fram und
ir tvítugt. Magnús Orri var virkur
þátttakandi í félagslífi Álftaness á
þessum árum, var meðal fyrstu
flokksforingja í Skátafélaginu og í
stjórn Ungmennafélagsins. Engar
íþróttaæfingar voru stundaðar á
þessum árum úti á Álftanesi og því
fór Magnús í Vesturbæ Reykjavíkur
til KR og æfði þar knattspyrnu þrí
svar í viku. „Öll mín fjölskylda er
nátengd KR og kom ekkert annað
til greina en æfa hjá þeim.“ Magnús
Orri þurfti að húkka far í veg fyr
ir Hafnarfjarðarstrætó niður í bæ
og síðan þaðan vestur eftir. Þetta
ferðalag tók um klukkutíma og tutt
ugu mínútur hvora leið og það var
ekki fyrr en hann eignaðist skell
inöðru 15 ára gamall að ferðirnar
á fótboltaæfingar fóru að verða
þægilegri og fljótlegri. Síðan æfði
hann einnig handbolta með FH og
Stjörnunni.
Eftir grunnskóla fór Magnús Orri
í Menntaskólann við Hamrahlíð og
síðan lauk hann BA prófi í sagn
fræði frá HÍ 1997 en hluta náms
ins tók hann í Cork á Írlandi þar
sem hann lagði stund á nám í írskri
nútímasögu.
,,Að loknu því námi gerðist ég
frétta- og dagskrárgerðamaður á
íþróttad eild Sjónv arpsi ns. Með
sagnf ræðip rófi ð var ég að leita
mér að vinnu og hafði áhuga á því
að vinna á fjölmiðlum. Ekkert var
að gerast en það var síldarvertíð
og ég sótti um vinnu hjá Granda
og verkstjórinn vildi að ég mætti
næsta mánudag. En á föstudegi
fyrir hádegi bauðst mér að leysa
af Arnar Björnsson á Sjónvarpinu
og þar var ég í tvö ár. Þá var ver
ið að hlutafélagavæða knattspyrn
una hjá KR og ég fer þangað sem

- Væntanlega gefst einhver tími til
að fara í frí áður en þing hefst aftur í
október eftir að þessu sumarþingi lýk
ur. Hvernig hyggstu verja þeim tíma?
,,Ég ætla m.a. að lesa mér til í ýms
um þeim málum sem ég þarf að vera
innstilltur í og til þess hef ég ógryn
ni af alls kyns gögnum. Fólk ætlast
til að ég sé vel inni í öllum þessum
málum, og ég vil líka vera það.”
Magnús Orri, kona hans Herdís Halmarsdóttir og heimilishundurinn við eitt þeirra minnismerkja sem
nemendur grunnskóla Kópavogs reistu við göngustíginn um Kópavogsdal á 50 ára afmæli Kópavogsbæjar.

framkvæmdastjóri. Á þeim tveim
ur árum sem ég er þar verður KR
loks Íslandsmeistari eftir 34 árs
bið eftir þeim titli. Ég spilaði sjálf
ur með KR árin 1994 og 1995 þegar
Guðjón Þórðarson var þjálfari en
ég var þá í Haskólanum og á baki
nokkra leiki í meistaraflokki. Frá
framkvæmdastjórn hjá KR lá leiðin
til fyrirtækjasviðs Símans en síðan
stofnaði ég fyrirtækið Birta-Vefaug
lýsingar árið 2002. Birta var fyrsta
fyrirtækið á Íslandi sem sérhæfði
sig í sölu og birtingum á vefauglýs
ingum á Íslandi, þ.e. þetta var eigin
lega frumkvöðlastarfsemi. Ég gerði
samninga við allar helstu vefsíður
landsins og varð þannig miðlægur
punktur fyrir auglýsingar á vefnum.
Samhliða rekstri fyrirtækisins hafði
ég stundað MBA námi við Háskól
ann í Reykjavík. Eftir tvö ár seldi
ég fyrirtækið og fór í doktorsnám
og kennslu við viðskiptadeild HR
og beindi sjónum mínum að frum
kvöðlastarfi á Íslandi. Þaðan lá leið
in til Bláa lónsins en ég tók að mér
að selja húðvörur þeirra erlendis
sem sölu- og markaðsstjóri. Á und
anförnum árum höfum við byggt
upp markaði fyrir snyrtivörur fyr
irtækisins í Evrópu og Bandaríkjun
um. Þar var ég þar til ég datt inn á
Alþingi síðasta vor.”
- Áhugi þinn á pólitík hefur þá alltaf verið til staðar allt frá því að þú
varst í Röskvu í Haskólanum?
,Raunar miklu fyrr því 10 ára
gamall var ég farinn að lesa Mogg
ann og mynda mér skoðanir. Ég
var alltaf áhugasamur um samstarf
miðju- og vinstri manna og tók svo
að mér starf fyrir Samfylkinguna

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

frá hisminu. Ég er í viðskiptanefnd,
efnah ags- og skattan efnd, sam
göngunefnd og umhverfisnefnd en
í þeim fyrstnefndu hefur verið mikil
vinna og mörg stór mál verið þar
til umfjöllunnar. Svo er það sjálfur
þingsalurinn sem er oft eins og leik
hús þar sem sumir þingmenn eru
að reyna að tala í fyrirsögnum fyrir
dagblöðin og stundum er sá mál
flutningur á mjög lágu plani. Þarna
fer ekki aðalvinnan fram, það skyldi
almenningur gera sér ljóst, og ég
væri ekkert sérstaklega duglegur
þingmaður ef ég sæti í þingsal allan
daginn og nokkuð slitinn úr tengsl
um við það sem væri að gerast á
hverjum tíma.
Vinnuálagið í þinginu er mikið, og
sumir eldri þingmenn segja að það
hafi aldrei verið svona mikið, enda
hafa verið á ferðinni erfið og stór
mál sem eru gríðarlega mikilvæg
fyrir þjóðina. Þetta er mikið álag á
fjölskylduna og það er ekki hægt að
reikna með okkur þingmönnum í
eitt eða neitt sem venja var áður að
gera á sumrin, s.s. að fara í ferðalag
eða mæta á ættarmót.”

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Það hefur margt komið mér á óvart í þinginu en
langmestur hluti þingstarfsins fer í að sitja nefndar
fundi og að undirbúa sig fyrir þá. Ég er í viðskipta
nefnd, efnahags- og skattanefnd, samgöngunefnd og
umhverfisnefnd en í þeim fyrstnefndu hefur verið
mikil vinna og mörg stór mál verið þar til umfjöll
unnar. Svo er það sjálfur þingsalurinn sem er oft
eins og leikhús þar sem sumir þingmenn eru að
reyna að tala í fyrirsögnum fyrir dagblöðin og stund
um er sá málflutningur á mjög lágu plani. Þarna fer
ekki aðalvinnan fram, heldur í nefndarvinnunni.
og vin minn Dag B. Eggertsson fyrir
borgarstjórnarkosningarnar 2006.
Ég varð svo fyrir miklum vonbrigð
um síðasta haust og vildi leggja
mitt af mörkum til að koma málum
hér á landi í betri farveg. Ég dreg
enga fjöður yfir það, en umsókn að
ESB er fyrir mér mikið hagsmuna
mál. Ég hef starfað að ferðaþjón
ustu og svo í útflutningi undanfarin
ár og fannst mjög bagalegt að það
skipti engu máli hversu vel ég og
mínir samstarfsmenn gerðum í okk
ar fyrirtæki, það skipti engu hvort
við seldum mikið eða lítið, það var
alfarið gengi krónunnar sem réði
arðseminni. Við slíkt búa öll fyr
irtæki í ferðaþjónustu og inn- og
útflutningi. Það er ekki hægt að búa
við það til lengdar. Hvar er þá hvat
inn til að gera betur í rekstri fyrir
tækjanna ef það skiptir engu hversu
vel starfsfólkið gerir, heldur ræðst
arðsemin ræðst af sveiflum gjald
miðla? Þrátt fyrir að ég hafi ætíð
haft mikinn áhuga á stjórnmálum,
þá tel ég mig geta fært marga prak
tíska hluti beint úr atvinnulífinu
inní pólitíkina. Ég vona að við leys
um þessi gjaldmiðilsmál og fleiri

með inngöngu með því að ganga í
Evrópusambandið.”

Þingsetan hafði stuttan
aðdraganda
- Kom það þér á óvart að verða
kjörinn þingmaður?
,,Það var prófkjör í mars og síð
an kosið í apríl, og allt í einu er ég
kominn inn á þing með stuttum
aðdraganda. Ég þurfti eiginlega að
klípa mig í handlegginn til að átta
mig. Ég lenti í 5. sæti í prófkjörinu
en Lúðvík Geirsson ákvað að fara í
5. sætið svo ég skipaði það fjórða,
og við fengum fjóra þingmenn í
Suðvesturkjördæmi en vorum að
gera okkur vonir um 5 þingsæti.
Það var reyndar ekki fyrr en undir
morgun sem Lúðvík datt út og Jón
Gunnarsson Kópavogsbúi datt inn
fyrir Sjálfstæðisflokkinn.
Það hefur margt komið mér á
óvart í þinginu en langmestur hluti
þingstarfsins fer í að sitja nefnd
arf undi og að undi rb úa sig fyr
ir þá. Má eiginlega segja að stór
hluti starfsins sé greiningarvinna
þ.e. lesa gögn og greina kjarnann

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

Allar almennar
viðgerðir
SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR

Bridds og hestamennska
- Gefst einhver tími til að sinna
einhverjum áhugamálum þegar þing
ið er stöðugt að störfum?
,,Við hjóni n spilu m bridds og
höfum mjög gaman af því en höf
um haft áhuga á að spreyta okk
ur meira, t.d. í keppni, en höfum
ekki haft tíma til þess. Svo erum
við í hestamennsku og erum með
hesta hjá Sörla í Hafnarfirði með
tengdaforeldrum mínum en ég hef
ekki komist neitt á bak síðan ég
byrjaði í pólitíkinni. Við fórum áður
í lengri fjölskylduferðir á hestum en
ekkert í sumar, en dóttirinn er að
keppa á hestum. Við hjónin keypt
um okkur ægilega fínan hest fyrir
tveimur árum síðan en stelpan fór
að keppa á honum, og síðan hef ég
ekki séð hann! En ég má moka und
an honum!”
- Þú býrð í Kópavogi, ert KR-ingur.
Hvað með afstöðu þína til stærstu
íþróttafélaganna í Kópavogi, Gerplu,
HK, Breiðabliks og Gusts?
,,Börnin hafa bæði verið í fimleik
um í Gerplu og æft knattspyrnu með
Breiðablik, svo ég hef að sjálfsögðu
mætt og hvatt þau áfram. En ég vil
helst ekki gera upp milli íþróttafé
laganna í Kópavogi. En enginn bæj
arfélög bjóða upp á jafn frábærar
leiðir til að hlaupa á og Kópavogur,
en við Herdís gerum talsvert af því
og tökum þá oft hundinn með.”

Glasið hálfullt en ekki
hálftómt
Magnús Orri segir það nauðsyn
legt fyrir Íslendinga í þessum efna
hagsþrengingum að horfa á glasið
hálffullt en ekki hálftómt. Jákvæð
afstaða sé nauðsynleg og þrátt fyrir
að staða margra mála sé skelfileg,
þá megi ekki líta á vandamálin séu
óleysanleg, heldur líta á þau sem
verkefni sem þarf að takast á við.
Magnús Orri er viss um um að þeg
ar við komumst yfir það versta, þá
standi okkar samfélag sterkara á
eftir. Íslendingar lifðu að miklu leyti
í blekkingu og nú gefist mikilvægt
tækifæri til að hreinsa verulega til.
- Það er ekki hægt að komast hjá
því að spyrja þingmanninn í lokin
hvenær Ísland verði orðið hluti af
Efnahagsbandalagi Evrópu?
,,Ég vona st til að við verðu m
hluti af Efnahagsbandalaginu og
ætla að leggja mitt lóð á þær voga
skálar að svo verði og er stoltur
af því. Þetta tekur allt að þrjú ár
en það verður lengra í að við tök
um upp evru sem gjaldmiðil,” segir
Magnús Orri Schram, þingmaður og
Kópavogsbúi.
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Bæjarráð Kópavogs:

Leikskólinn Furugrund:

Skorar á samgönguráðherra Evrópskt skólasam
starf og Grænfáninn
að endurskoða frestun
framkvæmda við Arnarnesveg
Bæjarráð Kópavogs samþykkti
á fundi sínum 9. júlí sl. að skora
á samgönguráðherra að endur
skoðu ð verði sú ákvörðu n að
fresta framkvæmdum við Arn
arnesveg milli Reykjanesbraut
ar og Fífuh vammsv ega r við
Salaskóla. Í niðurlagi samþykkt
ar segir m.a.: ,,Framkvæmdin,
sem hefur verið fyrirhuguð um
alllangt skeið, er löngu tímabær
þar sem þessi hluti stofnbrauta
kerfisins á höfuðborgarsvæðinu
hefur ekki náð að fylgja þeirri
miklu og hröðu uppb yggi ngu
sem átt hefur sér stað í Kópa
vogi síðasta áratuginn. Arnar 
nesv egu r er nauðs ynl eg sam
göngubót fyrir íbúa höfuðborg
arsvæðisins.”
Kristján L. Möller samgöngu
ráðherra segir í svari til Kópa
vogsb laðsi ns að niðu rs kurðu r
raski framk væmdaá æ tlu n og
hann taki undir ályktun frá bæj
arráði Kópavogs og hliðstæðri
ályktun stjórnar Samtaka sveit
arfélaga á höfuðborgarsvæðinu
um að bagalegt sé að fresta til
teknu m vegaf ramk væmdu m á
höfuðborgarsvæðinu.
,,Það er alltaf slæmt að þurfa

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is

Fyrirhugað vegastæði Arnarnesvegar frá Reykjanesbraut.

að fresta fyri rh ugu ðu m fram
kvæmdu m og ekki síst þega r
þær eru nánast komnar á fram
kvæmdastig. Samgönguyfirvöld
þurfa hins vega r að horfast í
augu við það að framlag til fram
kvæmda á þessu ári hefur ver
ið skorið niður um 6 milljarða
króna samkvæmt fjárlögum 2009.
Í fjárlögum er gert ráð fyrir um
21 milljarði króna í stofnkostn
að og af þeirri fjárveitingu hefur
um 15 milljörðum verið ráðstaf
að í verkefni frá fyrri árum sem
haldið er áfram með á þessu ári.
Eftir niðurskurð eru því um 2,5
milljarðar eftir til nýrra verka í
ár. Að auki er ekki lengur heimilt
að nýta ónota ða r fjárh eimi ldi r
frá síðasta ári sem eru um fjórir
milljarðar króna. Þetta er ekki í
samræmi við framkvæmd á með
ferð fjárheimilda síðustu ára. Við
þessa stöðu er okkur því vandi
á höndum,” segir samgönguráð

herra. ,,Af þessum sökum hefur
orðið að fresta frekari útboðum
að sinni og ekki verður gengið til
samninga um fjögur verkefni sem
borist höfðu tilboð í og þau verið
opnuð.
Í haust verðu r staða n end
urmetin og kannað hvort unnt
verður að auglýsa frekari útboð
og taka upp þráði nn þar sem
fresta hefu r þurft verke fnu m.
Þá verður einnig á næstu vikum
kannað hvort hægt er að fá aukið
fjármagn í vegagerð með aðkomu
lífeyrissjóða. Þar er einkum horft
til umfangsmikilla verkefna svo
sem tvöföldunar Suðurlandsveg
ar og Vesturlandsvegar, Sunda
brauta r, Hvalf jarða rg anga og
Vaðlah eiða rg anga. Þega r hafa
óformlegar viðræður farið fram
og frekari viðræður standa fyrir
dyrum,” segir Kristján L. Möller,
samgönguráðherra.

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.

Engihjalla 8 • SÍMI 564 4620

Leikskólinn Furugrund í Kópa
vogi hefur undanfarin ár verið
mjög öflugur þátttakandi í evr
ópsku skólasamstarfi. Í janúar
sl. varð skólinn fyrstur íslenskra
skóla til þess að vera útnefndur
til Evrópuverðlauna í eTwinn
ing. Hlaut skólinn RUNNER UP
eða annað sæti fyrir verkefnið
1.2. Bukle my shoe.
Verkefni sem fjallar um stærð
fræði með börnum á leikskóla
aldri. Furugrund er einnig þátttak
andi í Comeniusar verkefni sem
heitir ,,Euro-citizens of the fut
ure - Evrópubúar framtíðarinnar.”
Þáttakendur í verkefninu eru leik
skólar frá sex löndum: Frakklandi,
Ítalíu, Póllandi, Skotlandi, Svíþjóð,
og Íslandi.
Samvinnan byggir á að hvet
ja neme ndu r, sem Evró pub úa,
til þess að verða ábyrga fyri r
umhverfi sínu. Börnin læra þan
nig hvað við þurfum að gera fyr
ir jörðina okkar. Vonast leikskól
arnir til þess að þátttaka í verk
efninu stuðli að breyttu viðhorfi
og hegðun, sem leiði af sér betri
framt íð barna nna og koma ndi
kynslóða. Nemendur skólanna í
öllum löndunum eru næsta kyn
slóð og þau vandamál sem blasa
við í dag verða orðin enn stærri
þegar þau vaxa úr grasi ef við ger
um ekki eitthvað í málunum strax.
Allir skólarnir stefna að því að fá
Grænfánann.

Þátttakendur vona einnig að
samstarfið muni hjálpa kennur
um, nemendum og foreldrum til
þess að vera umburðarlyndari
gagnvart mismunandi þjóðerni og
menningu. Í verkefninu eru haldn
ir fundir kennara í hverju landi
fyrir sig. Búið er að halda fundi í
Svíþjóð og Ítalíu, en nú var komið
að því að halda fund hér á Íslandi
dagana 2. til 8. júní nk.

Grænfáninn til
Furugrundar
Gestirnir tóku m.a. þátt í sum
arhátíð leikskólans fimmtudaginn
4. júní sl. og þá afhenti Svandís
Svavarsdóttir umhverfisráðherra
Leikskólanum Furugrund Græn
fánann sem tákn um árangursríka
fræðslu og umhverfisstefnu í leik
skólanum.
Í tengslum við verkefnið kom
hinga ð til lands Yann Lovato
myndl ista rm aðu r og var hann
með vinnustofur með eldri börn
um leikskólans. Eitt af sameigin
legum viðfangsefnum skólanna
er að búa til sögubók, þar sem
hver og einn skóli semur sögu og
myndskreytir að vild með aðstoð
Yann Lovato. Yann fer þannig á
milli landa nna og vinnu r með
barnah ópnu m á hverju m stað
fyrir sig.

Útsala
Útsölunni lýkur
laugardaginn
22. ágúst
Fyrir bústaðinn og heimilið
Opið: má-fö. 12-18, lau 12-15
Dalvegi 16a,
Rauðu múrsteinshúsunum
Kóp. 201 - S: 517 7727
www.nora.is
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AF HÁLSINUM

Frábærir tónleikar í Salnum
á Tónlistahátíð unga fólksins

Fatahönnun undir berum himni, eða hvað?

Skapandi sumar
störfum fjölgað
hjá Kópavogsbæ
Unda nf ari n fjögu r ár hefu r
Kópavogsbær boðið ungmenn
um á aldrinum 17 – 25 ára að
taka þátt í Skapandi sumarstörf
um þar sem þeim er gert kleift
að vinna að eigin verkefnum yfir
sumartímann.
Teki n var ákvörðu n um að
fjölga störfum til að stemma stigu
við atvinnuleysi innan þessa ald
urshóps. Alls störfuðu tuttugu
og átta einstaklingar að Skapandi
sumarstörfum í ungmennahús
inu Molanum í Kópavogi en það
er helmingsfjölgun frá því í fyrra.
Líkt og í fyrra stóð tímabilið yfir í
átta vikur.

Á opnunartónleikum hátíðarinnar komu fram strengjasveitin Skark
og Arnaldur Arnarson gítarleikari. Flutt voru tónverk eftir Edvard
Grieg, Malcom Arnold og Béla Bartok. Strengjasveitin Skark var
stofnuð sumarið 2008 af langt komnum tónlistarnemendum sem
stunda framhaldsnám, bæði hérlendis og erlendis.

ari, og Guðný Guðmundsdóttir
konsertmeistari Sinfóníuhljóm
sveitar Íslands. Einnig Benedickt
Kölner sellóleikari, Mathias Suu
ass Halvorsen og Joachim Carr
frá Nore gi. Bened i ckt er þýsk

ur sellóleikari og er hann einn
fremsti ungi tónlistarmaðurinn
í heimalandi sínu í dag. Mathias
og Joachim eru báðir frá Noregi.

Bæjarstjórinn tók við
vináttu- og friðarkyndli

Fjölbreytt verkefni
Verkefnin voru fjölbreytt í ár
og mátti finna klassíska tónlistar
hópa, leik- og myndlistarteymi,
trommul eika ra, ljósm ynda ra,
einstaklingsverkefni í ritlist, raf
tónlist, söng og fatahönnun auk
Lifandi kaffihúss þar sem tvær
ungar dömur sáu um bakstur og
skemmtilegar uppákomur og við
burði. Hóparnir sáu um að skipu
leggja fyrir alls kyns uppákom
ur og viðburði, tónleika og lista
kvöld, ásamt því að koma fram í

Frá 4. til 16 ágúst sl. stóð yfir
Tónlistarhátíð unga fólksins í
Kópav ogi og fyri r alm enni ng
sem vill njóta klassískrar tón
lista r var hún mest sjáa nl eg
og heyra nl eg á tónl eikar öð í
Salnum í Kópavogi. Þetta var í
annað skipti sem Tónlistarhátíð
in var haldin.
Tónlistarhátíð unga fólksins er
skipulögð og framkvæmd af ung
um tónl ista rn emu m fyri r unga
tónlistarnema en markmið hátíð
arinnar er að skapa vettvang þar
sem tónlistarnemendur á hinum
ýmsu stigu m náms geta kom
ið sama n og lært af fráb æru m
listamönnum. Í ár tóku rúmlega
hundr að nemar þátt í 10 nám
skeiðum en mikilvægur hluti af
hátíðinni er tónleikaröð í Salnum
í Kópav ogi, en þar komu fram
ungir framúrskarandi hljóðfæra
leikarar, íslenskir sem erlendir,
auk kennara hátíðarinnar.
Hát íði n var tvís kipt. Anna rs
vegar voru námskeið fyrir tónlist
arnema á öllum aldri og hins veg
ar tónleikaröð í Salnum í Kópa
vogi. Á tónleikunum komu fram
listamenn á heimsmælikvarða frá
hinum ýmsu löndum t.d. Víking
ur Heiðar Ólafsson píanóleikari,
Elfa Rún Kristinsdóttir fiðluleik

Ætli ég sé með fókusinn í lagi?

ýmsum stofnunum bæjarins.
Í tilefni af starfslokum hópanna
var blásið til fagnaðar Molanum
þann 23. júlí sl. þar sem starfs
menn Skapa ndi suma rs tarfa
komu saman og deildu afrakstri
sumarsins með gestum og gang
andi. Boðið var upp á alls kyns
skemmtiatriði, veitingar að hætti
hússins, tvær ljósmyndasýningar,
myndlist og tónlist.

Alþ jóðl ega friða rb oðh laup
ið „World Harmony Run“ kom
til Kópav ogs um miðja n síð
asta mánuð, en það var hluti af
hringferð hlaupsins um Ísland
en hlaupararnir komu úr Garða
bæ á leið sinni inn í miðborg
Reykjavíkur þar sem því lauk að
þessu sinni.

Gunns teinn Sigu rðss on bæj
arstjóri tók við kyndlinum fyrir
hönd Kópavogsbæjar á Hálsatorgi
klukkan 10 en kyndillinn er tákn
um vináttu og frið.
Markm ið þessa boðh laups,
sem er alþjóðlegur grasrótarvið
burður, er að kynna og halda á
lofti hugsjóninni um frið á jörð og

vinna af alhug að sátt og samlyndi
allra jarðarbúa. Þetta árið varð
Ísland meðal annars fyrir valinu
á leið hlaupsins yfir þau rúmlega
100 lönd sem taka þátt í þessum
viðburði. Sri Chinmoy skipulagði
fyrsta hlaupið árið 1987 en síðan
hefur fólk af ýmsu þjóðerni leitast
við að taka þátt.

Nemendur Smáraskóla
gengu á Esjuna
Í vor gengu rúmlega 100 ung
linga úr 8. 9 og 10. bekk í Smára
skóla á Esjuna undir stjórn fara
stjóra frá Ferðafél agi Ísl ands,
þeirra Fríðar og Þórðar ásamt
um 10 kennurum. Veður var frá
bært þennan dag og stemmn
ingin sem náðist í ferðinni var
frábær.
Þegar komið var upp að Esjurót
um var byrjað að fara í leik til
þess að hita upp og hrista aðeins
upp í hópnum, og hrista hópinn
saman. Fararstjórarnir Fríður og
Þórður hjá FÍ sáu algjörlega um
að stjórna leiknum og skipta í
hópa og gengu síðan í fararbroddi
upp Esjuna. Skipst var í tvo hópa
eftir því hversu langt krakkarnir
kusu að ganga.
Krakkarnir gengu rösklega og
stoppuðu ekki oft á leiðinni upp,
enda kraftm iki ll hópu r. Þega r

Á leiðinni á toppinn.
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Í leik fyrir gönguna á Esju sem var liður í upphitun.

komið var niður af Esjunni voru
grillaðar pylsur og slakað á sól

skininu áður en haldið var heim.

Sýnum hverju
barni og unglingi
umhyggju
Það er komi ð að hausti og
rökkrið færst smátt og smátt yfir
og lífið tekur á sig vanalega vetr
armynd. Eitt af því er að skól
arnir hefjast á nýjan leik og hin
ir eldri halda til vinnu eftir sum
arfrí.
,,Nú þegar börn og unglingar
hefja skólagöngu á nýjan leik er
mikilvægt fyrir okkur sem eldri
erum að hlúa að þeim, hlusta og
sýna skilning,” segir Þráinn Har
aldsson æskulýðsfulltrúi Hjalla
kirkju. ,,Það er ekki alltaf auð
velt að vera í skóla þó það sé
að sjálfs ögðu ánægjul egt fyri r
flesta. Guð sjálfur, sem er skap
ari mannsins kallar hann til að
þrokast og vaxa, það er hlutverk
samfélagsins alls að hlúa að þess
um þroska. Nú á haustdögum er
það mikilvægt áminning til okkar
allra taka á móti börnum og ung
lingar á þeirra eigin forsendum,
með kærleika Krists að leiðarljósi.
Þannig verður til samfélag sem
veitir börnum og unglingum skjól
frá neikvæðu áreiti umhverfisins.
Leitumst því við að sýna hverju
barni og unglingi umhyggju sem
miðar að því að stuðla að auknum
þroska einstaklings svo til verði
heilbrigður, fullorðin einstakling
ur. Guð skapaði heiminn í kær
leika sínum og þannig á heimur
inn sjálfur að virka. Heimur kær
leika og blessunar er sá heimur
sem að Guð ætlaði sér. Umhyggja
mannsins á því uppruna sinn í
þessum elskaði heimi Guðs og er
köllun Guðs til sjálfs mannanna.”

Þráinn Haraldsson æskulýðsfull
trúi Hjallakirkju í Kópavogi.

Æskulýðsstarf kirkjunnar vill
taka þessa köllun Guðs alvarlega
og veita börnum og unglingum
það skjól sem nauðs ynl egt er.
Þessi köllun er ekki síður mikil
væg á tímum sem nú.
,,Nú þegar haustar er sú alvar
lega staða sem þjóðin glímir við
í efnahagsmálum er verða okkur
ljósari. Í stað þess að örvænta er
mikilvægt að taka höndum sam
an og byggja upp samfélag trúar,
vonar og kærleika. Hyggjum að
framtíðinni og hlúum að börnum
og unglingum samfélagsins. Í tím
um sem nú hefur slík köllun aldrei
verið mikilvægari. Hlúm að okkur
sjálfum, að náunga okkar og sam
félagi, gefum orðum Krists gaum,”
segir Þráinn Haraldsson.
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Glæsilegt siglinga Skólahljómsveit Kópavogs
hús við Naustavör vakti verðskuldaða athygli

Þeir Ármann Kr. Ólafsson og Alexander Arnarson klippa á borða og
þar með var aðstaðan formlega tekin í notkun.

Ný siglingaraðstaða siglinga
klúbbsins Ýmis við Naustavör
20 var formlega tekin í notkun
við hátíðlega athöfn fyrir sköm
mu. Ármann Kr. Ólafsson, for
seti bæjarstjórnar í Kópavogi, og
Alexander Arnarsson, varafor
maður ÍTK, opnuðu hana með
því að klippa á borða.
Áður hafði sr. Ægir Fr. Sigur
geirss on blessa ð mannv irki n.
Nýja aðstaðan er á tveimur hæð
um. Neðri hæð hússins er 273,3
fm og er stærsti hluti þess rým
is bátageymsla en þar er einnig
að finna tvo búningsklefa ásamt
aðstöðu fyrir starfsfólk. Klúbb
húsið er á efri hæð hússins alls

105,3 fm. Þar er góður salur með
útsýni yfir Fossvog ásamt eldhúsi
og salernum. Úr klúbbhúsinu er
hægt að ganga út á stórar svalir
sem eru 125,4 fm en þær snúa til
vesturs og gefa gott útsýni út vog
inn og inn á Skerjafjörð. Einnig
er á svæði nu ný sjós etni nga r
renna innan rammgerðra skjól
garða ásamt flotbryggju og góðri
aðstöðu fyrir báta í landi.
Á meðan á sjálfri vígslunni stóð
var mikið sjónarspil á Fossvogin
um en bátar sem kepptu í sumar
móti Ýmis voru að koma í mark
framan við aðstöðuna. Öll aðstaða
er með því besta sem gerist með
al siglingafélaga hér á landi.

Á fyrstu tónleikunum í St. Aubin.

Skólah ljóms veit Kópav ogs
gerði góða tónleika- og menning
arferð til Frakklands í sumar.
Fyrri hluta þessarar ellefu daga
ferðar dvaldi hópurinn í Norm
andí, í litlu fallegu sveitaþorpi sem
heitir Bernieres-sur-Mer. Þaðan
ferðaðist hópurinn til nærliggjandi
bæja og hélt tónleika og skoðaði
merka staði í leiðinni. Þannig hátt
aði til að á þessu svæði var ver
ið að halda upp á 65 ára afmæli
innrásar Bandamanna í Normandí
og því mikið um að vera á þeim
tíma sem við vorum þarna. Mik
ið var um gamlar stríðsminjar og
uppgerða herbíla og fólk spáss
eraði um í hermannabúningum
frá tímum seinni heimsstyrjaldar
innar. Þetta varð heilmikil upplif
un fyrir allan hópinn. Í Normandí
hélt hljómsveitin ferna tónleika
í hinum ýmsu bæjum, við góðar
undirtektir tónleikagesta, en eina

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!.

$ALVEGI  +ËP 3ÅMI   WWWFÎNDRAIS
OPIÈ   VIRKA DAGA LAUGARDAGA  

Slakað á og lúin bein hvíld á Champs-Élysées.

útitónleika þurfti þó að fella niður
vegna rigningar.
Í seinni hluta ferðarinnar var
dvalið í París, en á leiðinni þangað
var komið við í litlum dýragarði í
einkaeign við höllina í Thoiry. Þar
voru haldnir mjög skemmtilegir
tónleikar, þar sem tónleikagestir,
flestir ungir að árum, stóðust ekki
mátið og stigu fjörugan og jafnvel
villtan dans við undirleik hljóm
sveitarinnar.
Í París tók sendiherra Íslands,
Tómas Ingi Olrich, á móti hópn
um með pomp og prakt og bauð
öllum hópnum í heimsókn til sín
í létta r og ljúff enga r veiti nga r.
Þar var verið í góðu yfirlæti og
þar sem fullmikið var að láta alla
hljómsveitina spila inni hjá sendi
herranum, fengu tvær ungar döm
ur það hlutverk að spila íslensk
lög á þverflautur í þakklætisskyni
fyrir heimboðið.

Stærstu tónleikarnir á
tónleikapalli í París
Dvölin í París var annars mjög
mikil upplifun. Farið var í heim

sókn í Versali, Notre-Dame, Eiffel
turni nn, tónl ista rs afn og ýmsa
aðra merka staði, farið í siglingu
á Signu og síðan slegið á léttari
strengi með heilsdagsheimsókn
í skemmtig arði nn Parc Aster
ix. Einir tónleikar voru haldnir í
París, á frábærum sumardegi á
tónleikapalli í Lúxemborgargarð
inum. Það voru án efa stærstu tón
leikar ferðarinnar og mikill mann
fjöldi safnaðist við tónleikapallinn
til að hlýða á hljómsveitina leika
listir sínar.
Hljómsveitin lék aðallega létta
tónl ist í þessa ri ferð, miki ð af
íslenskum lögum en einnig syrpu
af fallegum lögum sem hin dáða
franska söngkona Edith Piaf gerði
fræg á sínum tíma. Einnig fengu
nokkri r einl eika ra r úr röðu m
hljómsveitarinnar að láta ljós sitt
skína.
Ungmennin í ferðinni stóðu sig á
alla vegu mjög vel, léku tónlistina
sína eins og fagmenn, komu fram
eins og herramenn og hegðuðu
sér á allan hátt eins og öðlingar,
voru semsagt sjálfum sér og bæj
arfélaginu sínu til mikils sóma.

9

Kópavogsblaðið

ÁGÚST 2009

Góð samvinna Barnaheilla og Snælandsskóla
Barnaheill, Save the Children,
á Íslandi eru frjáls félagasam
tök sem stofnuð voru árið 1989
og eiga því 20 ára afmæli í ár.
Þau eiga aðild að alþjóðasam
tökunum International Save the
Children Alliance, en í þeim eru
28 landsfélög sem starfa í 120
löndum. Save the Children voru
stofnuð í Bretlandi 1919 og eiga
því 90 ára afmæli þetta árið.
Eglantyne Jebb stofnandi sam
takanna var með þeim fyrstu til
að benda á, að það væri réttur
barna að alast upp í öryggi og
friði. Hún barðist fyrir réttindum
barna sem áttu um sárt að binda
við lok fyrri heimstyrjaldarinn
ar og skipti þá engu hvort um
var að ræða börn frá vina- eða
óvinaþ jóðu m. Öll börn skyldu
njóta sömu réttinda. Frá upphafi
hafa Save the Children samtök
in verið öflug í baráttunni fyrir
mannrettindum barna um heim
allan og er barnasáttmáli Sam
einuðu þjóðanna leiðarljós sam
takanna. Samtökin vinna bæði að
verkefnum erlendis og á Íslandi
Stærsta alþjóðlega verkefnið nefn
ist Bætum framtíð barna eða Rew
rite the future, og felst í því að
byggja skóla og mennta kennara í
löndum þar sem hafa verið stríðs
átök og skólakerfið því í molum.
Enn fremur taka samtökin þátt
í neyðaraðstoð þar sem hennar
er þörf. Á Íslandi má helst nefna
verkefni sem tengjast baráttunni
gegn ofbeldi á börnum.

Samstarf við
Snælandsskóla
Það er mjög mikilvægt að hafa
börn með í ráðum þegar verið
er að vinna að málefnum þeirra.
Margrét Júlía Rafnsdóttir sem um
árabil var kennari við Snælands
skóla hóf störf hjá Barnaheillum
árið 2007 og því lá beinast við að
hafa samband við Snælandsskóla
til að fá að heyra skoðanir barna
og viðhorf. Það var vel tekið í slíkt
samstarf hjá Hönnu Hjartardótt
ur skólastjóra Snælandsskóla og
hafa nemendur í Snælandsskóla
unnið ýmis verkefni í samvinnu
við Barnaheill og tekið þátt í ýms
um viðburðum. Enn fremur eru
nemendur skólans í ungmenna
ráði Barnaheilla.

Menntun barna í stríðs
hrjáðum löndum
Barnaheill héldu málþing þann
12. mars 2008 um menntun og
frið í samstarfi við Snælandsskóla.
Með málþ ingi nu vildu Barna
heill vekja ath ygli stjórnv alda
og almennings á því að mennt
un er lykillinn að framþróun og
friði í heiminum. Mikla athygli
vakti flutningur nemenda, sem þá
voru í 8. bekk, á verkefnum sín
um. Nemendur höfðu kynnt sér
aðstæður barna í nokkrum stríðs
hrjáðum löndum og báru sam
an við aðstæður barna á Íslandi.
Verkefnin voru í formi leikrita,
stuttm ynda og tónl ista ra tr iði s
og vörpuðu nemendurnir fram

Á sumarhátíð ungmennaráða Barnaheilla, Save the Children, sem haldin var í Stokkhólmi.

í verkefnum sínum spurningum
eins og: Er þetta í lagi? Viljum við
hafa þetta svona? Hvernig væri að
breyta þessu ? Hvernig getum við
breytt þessu? Ungmennin bentu
á að við höfum það svo gott hér
á Íslandi og að allir geti lagt sitt
af mörkum til að bæta aðstæður
barna í stríðshrjáðum löndum.
Þann 20. októb er 2008 var
alþjóðlegur dagur gegn ofbeldi á
börnum og héldu Barnaheill þá
málþ ing um vernd barna gegn
ofbeldi. Nemendur í Snælands
skóla opnu ðu málþ ingi ð með
myndbandi sem þeir höfðu gert í
tilefni dagsins og kynntu verkefni
sem þeir höfðu unnið í tengslum
við málþingið. Á málþinginu var
fjallað um rétt barna á vernd gegn
ofbeldi og mikilvægi þess að vekja
athygli á vandanum og berjast
gegn ofbeldi á börnum.

í Stokkhólmi.
Þrír fullt rúa r ungm ennar áðs
Barnah eilla, þær Glód ís Perla
Viggósdóttir, Harpa Ósk Björns
dóttir og Kristrún Sigurgeirsdótt
ir, sóttu ráðstefnuna Ungt fólk og
lýðræði sem haldin var á Akur
eyri dagana 4. og 5. mars 2009.
Barnaheill stefna að því að efla
starf ungmennaráðsins til muna á
árinu 2009.
Á árinu 2008 hófu Barnaheill
vinnu við að koma á fót vefsíðu
þar sem börn og unglingar geta
látið skoðanir sínar í ljós og leit

að upplýsinga og ráðgjafar í mál
um er snerta þau. Ungmennaráð
Barnaheilla hefur verið samtök
unum til ráðgjafar við skipulagn
ingu verkefnisins og völdu m.a.
nafnið www.heyrumst.is Síðan
mun opna á afmæli Barnaheilla í
október nk. Samstarfið við Snæ
landsskóla og unglingana hefur
verið samtökunun ómetanlegt,
enda frábærir krakkar sem hafa
lagt mikið af mörkum til að vekja
athygli á mannréttindum barna
og munu gera það áfram í sam
vinnu við Barnaheill.

Nemendur Snælands
skóla í Ungmennaráð
Barnaheilla
Barnaheill stofnuðu ungmenna
ráð á árinu 2008. Í ráðinu eru nú
um 15 neme ndu r sem voru 9.
bekk Snælandsskóla í vetur. Ung
mennaráðið er Barnaheillum til
ráðgjafar í málum sem samtök
in vinna að. Í ágúst 2008 sóttu
fullt rúa r ungm ennar áðs, þau
Hulda Margrét Erlingsdóttir, Sin
dri Svanbergsson og Harpa Ósk
Björnsdóttir, norræna sumarhá
tíð ungmennaráða Barnaheilla,
Save the Children, sem haldin var

Frá málþingi í Snælandsskóla.

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

Grunnskólar
Kópavogs

Skólabyrjun
haustið 2009
Skólasetning verður mánudaginn
24. ágúst í öllum grunnskólum.
Nemendur í 10. bekk

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi byrjandanámskeið:

* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
* Forskólanámskeið fyrir 5-7 ára

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

í Vatnsendaskóla.
Nánari upplýsingar eru á

Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is

...BARA GAMAN...

Hörðuvallaskóla eiga skólasókn

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

Framkvæmdastjóri fræðslusviðs
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Góð uppskera í skóla
görðunum í Kópavogi

Hópurinn í Fagralundi eftir að hafa m.a. reynt með sér í strandblaki.

Börn á aldrinum 8 – 12 ára
hafa ræktað sitt eigið grænmeti
í Skólagörðum Kópavogs í sumar
og koma svo heim á næstunni
færandi hendi, sum hafa jafn
vel þegar tekið sína uppskeru
að hluta. Börnin hafa oft þurft
að vökva garðana vegna þess að
sumarið hefur verið svo þurrt.
Nokkri r leiks kóla r voru með

garða, m.a. Rjúpnahæð en ein
hverjir illa hugsandi náungar sáu
ástæðu til að eyðileggja uppsker
una og þar með ánægjuna fyrir
börnunum sem vissulega höfðu
hlakkað til að fá uppskeruna í
hús og vera stolt af henni. Svona
skemmdarstarfsemi er með öllu
óskiljanleg því skemmdarvargarn
ir hafa ekkert upp úr krafsinu.

Íslenskt handverk
og hollusta

Við bæjardyr okkar hefur Árbæj
arsafnið vaxið og dafnað í gegnum
árin. Öll þekkjum við það, ýmist af
afspurn, höfum heimsótt það e.t.v.
einu sinni eða tvisvar, eða jafnvel
ökum framhjá því daglega?
Nú er mál að taka á sig rögg og
heimsækja Árbæjarsafnið sunnu
daginn 30. ágúst því þá verður hald
inn þar íslenskur markaður frá kl.
13.00 og frameftir degi. Á boðstól
um verðu r margt spenna ndi og
skemmtilegt, svo sem íslenskt hand
verk, hollusta, grænmeti og sitthvað
fleira.

Þeir sem hafa á boðstólu m
íslenskan heimilisiðnað, hvort held
ur er handverk eða matvöru, og
hafa áhuga á að taka þátt í markaðn
um geta haft samband við Dagnýju
Guðm undsd óttu r eða Guðb rand
Benediktsson í síma 411 6304 og
fengið hjá þeim nánari upplýsingar.
Við hvetjum lesendur til að heim
sækja Árbæjarsafnið, hvort heldur
er með börnin eða ömmu og afa,
sunnudaginn 30. ágúst og hverfa
aftur til gömlu góðu daganna þegar
amma var ung.

Íþróttadagur starfsmanna
Starfsmenn íþróttavallanna í
Kópavogi voru nýlega með svo
kallaðan íþróttadag en þá koma

þeir allir saman, taka létta keppni
í íþróttum en eiga fyrst og fremst
saman skemmtilegan dag. Þetta

er fjölmennur og glaðvær hópur
eins og sjá má á myndinni.

Dans er fyrir alla
Dansskóli Sigurðar Hákonarsonar, sem er einn
af stærstu og virtustu dansskólum landsins, er stað
settur að Auðbrekku 17, Kópavogi en þar hafa ver
ið nemendur frá öllu höfuðborgasvæðinu í gegnum
árin.
Skólinn leggur allan metnað sinn í fagleg vinnu
brögð og hefur árangur keppnispara skólans vakið
mikla athygli og allir kennarar skólans hafa, hver um
sig, margra ára reynslu í danskennslu.
Í vetur verður boðið uppá almenna barnadansa,
standard-suður ameríska dansa, gömlu dansana,
freestyle, og salsa. Danskólinn er með kennslu fyrir
alla aldurshópa, hvoru tveggja fyrir byrjendur og þá
sem lengra eru komnir.
Í ár býður Danskólinn í fyrsta skipti uppá dans
kennslu fyrir 3ja ára börn. Þeim er boðið upp á dans,
söng og leik sem er fléttað saman við tónlist. Við
þetta bætast síðan fyrstu sporin í almennum sam
kvæmisdönsum.
Dans er góð líkamsrækt fyrir alla aldurshópa og er
ein af fáum íþróttum sem pör geta stundað saman.
Við hvetjum lesendur til að kynna sér hvað Dans
skóli Sigurðar Hákonarsonar býður í vetur. Allar upp
lýsingar má finna á www.dansari.is, og innritun er í
síma: 564 -1111 og með tölvupósti dansari@dansari.is
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Grænmeti í skólagörðunum við Dalveginn.
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Vaxtalaus greiðslukjör
í allt að 12 mánuði
(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga
og linsumælinga
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Skógræktarfélag Kópavogs 40 ára:

Afmælisárið helgað
endurbótum á Guðmundarlundi

Á haustdögum 1969 stofnuðu
Kópav ogsb úa r Skógr ækta rf é
lag Kópavogs með viljann til og
trúna á gott málefni sem eina
vopn fél agsmanna til að hefj
ast handa við að rækta skóg í
Kópavogi. Þá var trú manna að
í Kópavogi væru litlir möguleik
ar að rækta tré, hvað þá skóg.
En frumk vöðla r í Skógr ækt
arf él agi Kópav ogs létu slíka r
báb ylu r ekki hafa áhrif á sig
1969 og í dag má sjá árangur af
þeirra starfi upp á Fossá í Hval
firði og reyndar einnig í Guð
mundarlundi í Kópavogi, sem
er skóga rr eitu r sem hann og
hans fjölskylda kom upp þar og
er vissulega orðinn sælureitur.
Guðumdur H. Jónsson fyrrum
forstjóri BYKO var einn af þeim
sem hafði bæði viljan til og trú
á að að hægt væri að rækta skóg
á Íslandi, bæði í Kópavogi og
norður í Skagafirði.
Fimmtud agi nn 25. júní sl.
minntust félagar í Skógræktarfé
lagi Kópavogs þessara tímamóta
í Guðmundarlundi. Árið 1997 kom
Guðm undu r að máli við Skóg
ræktarfélag Kópavogs og ámálg
aði hvort félagið væri reiðubúið
til þess að veita viðtöku landi og
bústað á Vatsenda sem hann og
fjölskylda hans ættu. Heilsu Guð
mundar var þá farið að hraka og
hann sá ekki fram á að geta lengur
sinnt þessu svæði á viðundandi
hátt. Félagið þáði þessa gjöf með
þökkum og hefur reyndar alla tíð
síðan notið mikillar velvildar fjöl
skyldunnar þegar eftir því hefur
verið leitað.

Dugmiklir frumkvöðlar
Á frumbýlisárum Skógræktar
félagsins hafði félagið samastað í
svonefndum Svörtuskógum sem
var í landi Smárahvamms og þar
voru seldar plöntur til að halda
rekstri félagsins gangandi. Skóg
ræktarfélag Kópavogs. Skógrækt
arfélag Kópavogs minntist einnig
annars frumkvöðuls, Hermanns
Lundholm, sem lengi var garð
yrkjur áðn autu r Kópav ogsb æj
ar. Hermann var alla tíð vakandi
yfir velferð félagsins og það voru
ófáar stundir sem hann vann í
Svörtuskógum án þess að ætlast
til greiðslu fyrir. Hermann koma
alltaf færandi hendi á jólafundi
fél agsi ns og voru alli r funda r
menn leystir út með gjöf úr garði
Hermanns með grænum greinum
sem skraut fyrir jólin.
Eftir fráfall Hermanns á vordög
um 2007 ákváður börnin hans
að gefa Skógræktarfélaginu mjög
sérstakt plöntusafn fjölæra jurta
úr garði Hermanns við Hlíðarveg.
Ákveðið var í samvinnu við garð
yrkjud eild Kópav ogs og Garð
yrkjufélag Íslands aðkoma upp
sérstökum Hermannsgarði í Guð
mundarlundi og var þessi garður
formlega vígður 25. júní sl.
Árið 1972 var ráðist í að kaupa
á móti Skógr ækta rf él agi Kjós
arsýslu jörðina Fossá í Kjósar
herppi og strax árinu 1973 var
hafist handa við skógrækt þar.
Árið 2001 var ákveðið að stofna
sérstakt rekstrarfélag um Fossá í
samvinnu við Skógræktatrfélögin
í Kjósahreppi, á Kjalarnesi og í
Mosfellsbæ. Fossá skilar nú lið
lega 2 milljónum króna í hreinar
tekjur af jólatrjásölu og eru þeir
fjármunir nýttir til að gera endu
bætur á svæðinu og vinna að því
markmiði að gera opinn skóg á
Fossá.
Á þessu afmælisári hefur félagið
ákveðið að helga sig endurbótum
í Guðmundarlundi og gera stíg

Í Guðmundarlandi 25. júní sl.

í gegnum lundinn sem er fyrsti
áfangi af Grænastígnum sem á að
koma frá Hafnarfirði upp á Kjalar
nes. Þetta verkefni er unnið í sam
mvinnu við Kópavogsbæ og Skóg
ræktarfélag Íslands.Guðmundar
lundur verður eitt af svonefndum
grænu hliðum á stígnum og á án
efa eftir að verða vinnsæll áning
arstaður í framtíðinni. Skógrækt
arfélagið hefur gert nýjan land
græðslusamning við Kópavogsbæ
um nýtt landgræðsluskógarsvæði
á Selfjalli í Lækjarbotnalandi.

Græni stígurinn er
samgönguæð
Magnús Gunnarsson, formaður
Skógræktarfélags Íslands, sagði
m.a. á samkomunni í Guðmund
arlundi að Græni stígurinn væri
hugsaður sem samgönguæð við
þær náttúruperlur sem liggja á
Græna treflinum. Stígurinn verður
þriggja metra breiður, malbikaður
og upplýstur næst byggð. Hann
mun liggja frá Kaldárseli í suðri og
þræða áhugaverðar náttúruperlur
og útivistarsvæði á Græna treflin
um norður yfir í Esjuhlíðar, alls

um 50 km samfellda leið.
,,Það er mín trú að stígurinn
verði stórkostleg samgöngubót
fyrir fólk sem stundar útiveru í
formi gönguf erða, hjólr eiða,
hlaupa eða línuskauta. Á stígnum
er gert ráð fyrir nokkrum svoköll
uðum Grænum hliðum á völdum
stöðum þar sem aðgangi almenn
ings að svæðinu verður gert sem
best skil. Það er ósk okkar allra
sem unnið hafa að því að gera
hugmyndina um Græna stíginn
að veruleika að önnur sveitarfé
lög á höfuðborgarsvæðinu fari að
fordæmi Kópavogsbæjar að hefja
vinnu við gerð stígsins. Stígurinn
mun stórbæta aðstöðu fólks til
útivistar og þá um leið bæta lýð
heilsu almennings.
Skógræktarfélag Kópavogs er
eitt af stærri aðildarfélögum Skóg
ræktarfélags Íslands, en félags
menn eru liðlega 400. Um leið og
ég færi félagsmönnum í Skógrækt
arfélagi Kópavogs, bestu kveðj
ur frá stjórn Skógr ækta rf él ags
Íslands vil ég óska þess að vegur
Skógræktarfélags Kópavogs megi
vaxa og dafna um ókomna fram
tíð,” sagði Magnús Gunnarsson.

Eiríkur Páll Eiríksson, varaformaður Skógræktarfélags Kópavogs,
Bragi Michaelsson formaður félagsins, Gunnsteinn Sigurðsson bæjar
stjóri og Páll Magnússon bæjarritari.

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

Bófahasar og Tarzanleikir í
Kópavogsdalnum með miklum tilþrifum
Ég heiti Magnús Már Harðar
son, fæddur 27. september 1946
í Reykjavík. Foreldrar mínir eru
Ólöf Magnúsdóttir húsmóðir og
Hörður Sigurjónsson flugstjóri.
Foreldrar mömmu voru Magnús
Jónsson járnsmiður og kona hans
Elísabet Þórdís Guðmundsdóttir
húsfreyja en foreldrar pabba þau
Sigurjón Markússon sýslumaður
og stjórnarráðsfulltrúi og Sigríður
Þorbjörg Björnsdóttir húsfreyja.
Foreldrar mínir, Hörður og Ólöf,
byggðu hús að Digranesvegi 40c
sem síðar varð Digranesvegur 74,
en fjölskyldan flutti í húsið árið
1952. Ég er giftur Sigurdísi Haralds
dóttur og eigum við þrjú börn og
átta barnabörn.

Sendiferðir
Þar sem ég er elstur af systkin
um mínum, kom það í minn hlut
að sendast út í búð eins og það var
kallað í þá daga. Eitt sinn var ég
sendur að kaupa lærissneiðar hjá
Þorsteini kaupmanni í versluninni
Kópavogur. Hann sveiflaði kjötlær
inu upp á afgreiðsluborðið og sag
aði lærið í sneiðar með handsög,
þetta er mér mjög minnisstætt,
en ekki víst að heilbrigðisyfirvöld
sættu sig við það en ég held að
engum hafi orðið meint af.
Ég man einnig vel eftir því þeg
ar ég fór í fiskbúðina við Álfhóls
veg að kaupa í soðið. Fyrst fékk
maður afhenta ýsuna í heilu lagi
með haus, vír var stungið í gegnum
hausinn og maður dró fiskinn á eft
ir sér og oftar en ekki var rauðamöl
á sporðinum. Seinna var fiskinum
pakkað inn í gömul dagblöð og þá
kom það fyrir að maður gat lesið
fyrirsagnirnar á roðinu þegar ýsan
var borinn fram, síðar kom smjör
pappírinn til sögunar.

Ævintýraferðir
Kópav ogsd alu ri nn var okka r
,,ævintýraland“, ekki síst lækur
inn, sumarbústaðirnir og trén sem
prýddu lóðirnar í kringum þá. Þar
var farið í bófahasar og Tarzanleiki,
en auðvitað án Jane, og það var
með með miklum tilþrifum. Eins
voru ferðirnar í þrjúbíó ógleyman
legar. Farið með strætó frá Land
leiðu m og síða r Stræti sv ögnu m

Fjölskyldan á góðri stund. F.v.: Ég, Magnús Már Harðarson, systir
mín Elísabet Þórdís, mamma Ólöf Magnúsdóttir, Kristján bróðir og
pabbi Hörður Sigurjónsson og Sigríður systir mín. Á myndina vant
ar yngri bróðir minn Hörð Harðarson „uppáhaldið“ sem fæddist
1955. Myndin er tekin 1954, svo eðlilegt að hann vanti!

Digranesvegur séður af þaki Digranesvegar 74 árið 1964.

Kópav ogs niðu r á Miklat org og
gengið sem leið lá að Austurbæj
arbíói, ef mynd með Roy Rogers
var til sýningar. Annars var farið
í Stjörnubíó og mynd með Frum
skóga Jim látin duga.
Reykjavíkurflugvöllur var einnig
spennandi staður að vera á, margt
að sjá. Stundum tókst okkur strák
unum að komast óséðir inn í Cata
lína flugbátinn Gamla Pétur, sem
beið þess að verða rifinn í brota
járn, og upplifa sýnishorn af ævin
týraheimi flugsins.

Góðgæti hjá 		
nágrönnunum
Nágrannarnir voru eðlilega mjög
misjafnir, margir þeirra skemmti
legt og gott fólk og einstaklega
hjálplegir, t.d. eins og Gestur Gísla
son leikari og trésmiður og hans
fjölskylda, Páll Bjarnason prentari
og fjölskylda hans, Stefán B. Ein
arsson múrari og formaður Breiða
bliks um tíma eða Gói eins hann
var kallaður og að ógleymdri eigin
konu hans Guðmundu eða Gógó og
eins börnum þeirra hjóna Einari og
Áslaugu Ólöfu.
Þá ber að minnast á þeirra tíma
tákn sem var þegar heimavinnandi
húsmæður hittust hjá einhverri úr
vink vennah ópnu m og spjöllu ðu

Í útilegu í Þjórsárdal 1974 og stundarinnar svo sannarlega notið út
í ystu æsar.
Bræðurnir Magnús og Kristján.

yfir kaffibolla. Í hópnum hennar
móður minnar voru m.a. Líney eig
inkona Gests Gíslasonar, Þórdís
eiginkona Snorra Helgasonar, Guð
munda eiginkona Stefáns B Einar
sonar, Elín eiginkona Steingríms
leigubílstjóra, Soffía Þorkelsdóttir
eiginkona Jóhanns Guðmundsson
ar járnsmiðs og systir Ingólfs rekt
ors MK. Ef að móðir mín var ekki
heima þá gátum við systkinin all
taf gengið að henni vísri á heimili
einhverrar þeirra. Ávallt fékk mað

ur eitthvert góðgæti hjá þessum
ágætu nágrönnum okkar.

Traustir félagar í 	
Kópavogsskóla
Skólaganga mín hófst í Kópa
vogsskóla árið sem ég varð sjö ára.
Frímann var þá skólastjóri og mig
minnir að Magnús Kristinsson hafi
verið yfirkennari. Ég átti því láni að
fagna að hafa Óla Kr. Jónsson sem
aðalkennara fram að fullnaðarprófi
í 12 ára bekk. Þeir bekkjarfélagar
mínir sem ég umgekkst mest voru
þeir Kristinn Ríkharðsson og Sturla
B. Sigurðsson, bráðskemmtilegir
og góðir drengir en þeir eru báðir
látnir langt fyrir aldur fram. Einnig
voru í bekknum m.a. þau Magnús
Leópoldsson fasateignasali, Met
úsalem Þórisson kaffihúsaeigandi
með meiru, Álfheiður Steinþórs
dóttur sálfræðingur, Þórður Sigur
jónsson flugstjóri, Ólafía Ragnars
dóttir, ekkja Sigurðar heitins Geir
dal bæjarstjóra, Trausti Leósson
tæknifræðingur, Baldur Halldórs
son stýrimaður, Soffía Snorradótt
ir hjúkrunarfræðingur og Eiríkur
Jónsson vélfræðingur.

Lífvörður

Hljómsveitin Trixon, f.v.: Birkir Kjartansson, Magnús Harðarson, Björn Brynjólfsson, Jóhannes Arason
og Baldvin Halldórsson.

Ég var stór miðað við aldur og
varð því ekki fyrir neinu teljandi lík
amlegu hnjaski á skólaárunum. Það
var hins vegar stundum hlutskipti
Sturlu Berg, en hann var lágur vexti
og alltaf verið að lemja hann. Hann
kom einu sinni að máli við mig
og spurði hvort hann mætti ekki
verða samferða í skólann. Það var
auðsótt mál, ég tók að með að vera

Magnús Már.

samferða honum í og úr skólan
um og hann var mér vitanlega ekki
laminn eftir það.

Trommari í Trixon
Hljómsveitin Trixon var stofnuð
1961 af nokkrum strákum úr Kópa
vogi. Ég fékk mikinn áhuga á gerast
trommari en ég hafði verið í píanó
námi hjá Gísla Magnússyni píanó
leikara í nokkra vetur. Trommurnar
heilluðu og ég fór í tíma hjá Jóhann
esi Eggertssyni sellóleikara í Sin
fóníuhljómsveit Íslands og trommu
leikara með ýmsum hljómsveitum
á árum áður. Í hljómsveitinni voru
auk mín, Jóh anne s Aras on sem
spilaði á píanó, Birkir Kjartansson
og Baldvin Halldórsson, (bróðir
Björgvins Halldórssonar) á gítara
og söngvari var Björn Brynjólfs
son. Björn hætti fljótlega og í hans
stað kom Anna Stefánsdóttir söng
kona og Sigurður Johnny söngvari.
Trixon starfaði í rúm tvö ár, það
var virkilega skemmtilegur tími.
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ÍSPAN er fjörtíu ára fyrir
myndar fjölskyldufyrirtæki
Hjá fyrirtækinu má finna nánast allar þær tegundir glers sem mark
aðurinn krefst.

Guðmundur Grímsson framkvæmdastjóri við málverk af föður sínum, stofnanda fyrirtækisins.

Fyrirtækið Íspan við Smiðju
veg 7 í Kópavogi varð 40 ára 14.
ágúst sl. Fyrirtækið var stofnað
af Grími Guðmundssyni ásamt
fleirum og var starfrækt í Reykja
vík til ársins 1971 en þá fékk
það þá lóð við Smiðjuveg þar
sem starfsemin er ennþá rekin.
Í þá tíð voru ekki mikil umsvif
á svæðinu og í næsta nágrenni
voru trönur þar sem þurkuð var
skreið, til útfluttnings. En á þess
um árum sem fyrirtækið hefur
starfað þarna hefur Kópavogur
tekið gríðarlegum breytingum,
og við Smiðjuveg komin fjölmörg
iðnaðarfyrirtæki og umhverfið
allt annað.
Á þessu ári er Íspan í hópi 20
fyrirtækja sem bera nafnbótina
,,Fyri rm ynda rf yri rt æki ársi ns

2009”, og eru starfsmenn ákaflega
ánægðir með að bera þennan tit
il. Íspan býður viðskiptavinum
sínum uppá úrval alls er að gleri
og speglum lítur en Íspan hefur
m.a. framleitt einangrunargler frá
árinu 1969. Þar er einnig glerslíp
un þar sem framleitt er eftir ósk
um viðskiptavina; hillur, spegla,
og borðplötur, ýmist hringlaga,
ferkantaða ellegar sporöskjulag
aða. Ásamt því að framleiða og
selja einangrunargler, og spegla,
selur Íspan öll ísetningarefni, svo
sem skrúfur, ídráttar-og þéttilista,
undirleggsklossa og kítti.
Guðmundu r Grímsson, fram
kvæmdastjóri fyrirtækisins, tók
við því starfi af föður sinum, en
auk hans vinna hjá fyrirtækinu 2
bræður og ein systir. Guðmundur

segir föður sinn enn fylgjast vel
með og koma reglulega í fyrirtæk
ið þó hann sé orðinn 84 ára gam
all. Íspan sé því fyrirmyndarfjöl
skyldufyrirtæki. Guðmundur er
afskaplega ánægður með starfs
fólk fyrirtækisins, af 31 starfs
mönnum Íspan eru margir sem
starfað hafa í áratugi.

Ódýrasta byggingaefnið
G u ð m u n d u r s e g i r a ð
einangrunargildi glers sem sé á
markaðnum í dag sé þrisvar sinn
um betra en það gler sem boðið
var upp á fyrir um áratug síðan.
Þróunin í glerframleiðslunni hafi
verið gríðarleg, og er gler sen
nilaga enn ódýrasta byggingar
efnið, Í dag er hægt að verða við
óskum viðskiptavina um ýmsar

Skólarnir eru byrjaðir!
Sýnum varúð – vörumst slysin!
Bifreiðastjórar! Sýnum aðgát og tillitssemi
í umferðinni núna þegar yngsta fólkið
er að hefja skólagönguna.

TIL HAMINGJU
G;>II4
SELTIRNINGAR!
HÞB>G6J 6@GDHH>CH
H¨b^Gd``Zg[adiijg`Vga#ÌHZai_VgcVgcZh^aZncVhia`V[aZ^g^[adii^g
`VgaVgd\`dcjg!i^aY¨b^h*,%k^cc^c\h]V[Vg=VeeYg¨ii^={h`aVch
{hÂVhiV{g^#

&,&,

¶KZgijbZÂd\[{ÂjÄgb^ÂV{]]^#^hZÂV]_{jbWdÂhVÂ^aV



Glerbíll kom nýlega frá Þýskalandi með 28 tonn af gleri til ÍSPAN og
er það í fyrsta skipti sem slíkt gerist, en glerið kemur annars með
skipi til landsins. Flutningabíllinn kom til landsins með Norröna til
Seyðisfjarðar. Svo skemmtilega vildi til að bíllinn kom á afmælisdegi
fyrirtækisins. Bíllinn er mjög tæknilega útbúinn, og sjá má á mynd
inni þegar hann var að aka undir farminum.

lausnir sem ekki voru til staðar
hér áður fyrr. Og munar þar mest
um ýmsar gerðir af gleri til varn
ar sólarhita og upplitunar á hús
gögnum, eins eru nú gerðar mun
meiri kröfur til öryggis en áður og
eru til á lager ýmasr gerðir örygg
islgers hvort heldur til eldvarnar
eða innbrota. En gler er ekki bara
í glugga, vinsælt er að nota gler
á milli skápa í eldhúsi, það er til
á lager bæði svart og hvítt, en
auðvitað er hægt að fá það í öll
um regbogans litum! Þess háttar
gler hefur líka verið að riðja sér
til rúms í milliveggi svo og sturtu
klefa og kemur það þá í stað flísa.

Starfs emi n hefu r gengi ð vel
síðu stu mánu ði því þrátt fyri r
geysilegan samdrátt í byggingu
nýrra húsa hefur að sama skapi
aukist ýmiss vinna hjá iðnaðar
mönnu m við viðh ald húsa og
endurbætur, og því fylgir mjög oft
glerskipti í húsum, þar sem fólk
er þá fá lausnir sem ekki voru til
þegar viðkomandi hús var gler
jað í upphafi, fyrir utan stórauk
ið einangrunargildi glersins eins
og áður segir. Hér hefur því ekki
þurft að segja upp starfsmönn
um, og verðu r vona ndi ekki,”
segir Guðmundur Grímsson.
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Fjögur Íslandsmet á
fyrsta Kópavogsmótinu
í bekkpressu
Fyrsta Kópavogsmótið í bekk
pressu fór fram skömmu fyrir
verslunarmannahelgina og flutti
Árm ann Kr. Ólafss on, fors eti
bæjarstjórnar, setningarávarp.
Ármann vék að stofnun Kraft
lyftingadeildar Breiðabliks þann
9. febrúar 2009 og að fjölbreyttri
stefnumörkun Kraftlyftingadeild
ar sem felur m.a. í sér „Kraftlyft
ingaþríþraut æskunnar” sem er
keppni 10-13 ára barna í lang
stökki án atr ennu, bekkpressu
og boltakasti.
Þá benti Árm ann á það að
Kraftlyftingadeild Breiðabliks og
Kraftl yfti ngan efnd ÍSÍ (KRAFT)
störfuðu nú undir íþróttalögsögu
Íþrótta- og Ólympí us amb ands
Íslands (ÍSÍ) og lyfjaeftirlitslög
sögu Lyfjaeftirlits ÍSÍ. Ármann gat
þess að Auðunn Jónsson hefði á
Evrópumeistaramóti í kraftlyft
ingum 2009 unnið til bronsverð
laun í réttstöðulyftu og að Thelma
Ólafsdóttir hefði unnið til fjölda
silfur- og bronsverðlauna á Evr
ópumeistaramóti unglinga 2009 í
Svíþjóð.
Í þyngda rf lokki 56 kg bætti
Egge rt Thorarens en sitt eig
ið Íslandsmet sem jafnframt er
met í drengjaflokki- og pressaði
55 kg. Daníel Geir Einarsson setti
drengjamet í þyngdarflokki 110
kg, en það telst líka met í ung
lingaflokki – og pressaði 140 kg og
hann hlaut nafnbótina ,,efnilegasti
keppa ndi nn.” Rósa S. Hara lds
dóttir setti Íslandsmet í þyngdar
flokki - 60 kg - og pressaði 40 kg.

Marí a E. Guðs teinsd ótti r var
stigahæst í kvennaflokki á Kópa
vogsm óti nu í bekkp ressu og
pressaði 100 kg. í bekkpressu í
67,5 kg. þyngda rf lokki sem er
og Íslandsmet og í heimsklassa
kvennakraftlyftinga.

María Guðsteinsdóttir bætti sitt
eigið met í þyngdarflokki - 67,5 kg
– og pressaði 100 kg. Stigahæst
ir keppendur í karla- og kvenna
flokkum urðu þau Guðmundur S.
Erlingsson og María E. Guðsteins
dóttir. Þau lyftu einnig mestum
þyngdum í hvorum kynjaflokki
en Guðmundur bekkpressaði sig
inn á fors tig alþ jóðl egrar getu
með 212,5 kg, og María pressaði á
heimsmælikvarða 100 kg. í bekk
pressu.

Kreppu-happdrætti
hjá Blikum
Knattspyrnudeild Breiðabliks
fór af stað með happdrætti í
þessu m mánu ði. Það heiti r
Risa Kreppu-happdrætti Knatt
spyrnudeildar Breiðabliks og
er heildarverðmæti vinninga
yfir 5 milljónir króna.
Hægt er að kaupa miða í síma
580-8002 en yngri flokkar deild
arinnar ganga einnig í hús nú á
næstunni og selja miða. Fyrsti
vinni ngu r er 2.000.000 króna
úttekt í verslunum Norvikur*
og aðrir vinningar eru einnig

úttektir í verslunum Norvikur.
Deildi n ákvað að hafa happ
drættið kreppuvænt ef svo má
segja og hafa gagnlegar úttektir
í vinning frekar en bíla, flatskjái
o.s.frv. Knattspyrnudeild Breiða
blik vonast til að Kópavogsbú
ar verði duglegir við að kaupa
happd rætti sm iða og styrkja
deildina í leiðinni.
*Meðal verslana Norvikur eru
Krónan, BYKO, Elko, Intersport,
Húsgagnahöllin, Nóatún, 11-11
og Kjarval.
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Metþátttaka í Íslandsmóti
í strandblaki í Fagralundi
Íslandsmótið í strandblaki var
spilað í föstudag og laugardag
í blíðs kapa r strandb lak-veðri
á strandblaksvelli HK í Fagra
lundi. Þetta er stærsta Íslands
mót sem haldið hefur verið en
22 lið mættu til leiks. Íslandsmót
ið var jafnframt síðasta stigamót
sumarsins og voru því krýnd
ir stigameistarar ársins 2009. Í
kvennaflokki varð Laufey Björk
Sigmundsdóttir (HK) stigameist
ari, en í karlaflokki urðu það
félagarnir Einar Sigurðsson (HK)
og Bynjar Pétursson (HK).
Til úrslita í kvennaflokki kepptu
titilverjendurnir Lilja Jónsdóttir
og Laufey Björk Sigmundsdóttir
sem spiluðu á móti Heiðbjörtu
Gylfadóttur og Þóreyju Haralds
dóttur. Ekki þarf að fara mörgum
orðum um þennan leik því þær
Lilja og Laufey hreinlega kaffærðu
ands tæði nga na með mjög svo
þéttu m og góðu m uppg jöfu m,
ásamt því að setja boltann oftar
á þá staði sem andstæðingarnir
voru ekki fyrir. Þær Lilja og Laufey
urðu því Íslandsmeistarar 2009.
Liðin sem áttu að spila til úrslita

Íslandsmeistarar kvenna í strandblaki 2009, Lilja Jónsdóttir og Laufey
Björk Sigmundsdóttir.

í karlaflokki voru Karl Sigurðsson
og Emil Gunnarsson gegn Michael
Overhage og Vali Guðjóni Vals
syni. Þá kom upp hið furðulegasta
mál. Valur Guðjón tók þá ákvörð

un að gefa úrslitaleikinn þar sem
hann var á leið í brúðkaup og
varð því ekki um neinn hreinan
úrslitaleik að ræða. Karl og Emil
urðu því Íslandsmeistarar 2009.

HK með nýjan þjálfara
mfl. kvenna og karla í blaki
Zdravko Velikov Demirev hef
ur verið ráðinn þjálfari meist
araflokks kvenna og karla auk
2. flokks kvenna og karla í blaki
hjá HK.
Zdrav ko er íþróttaf ræði ngu r
að mennt og hefur mikla reynslu
bæði sem leikmaður og þjálfari
í blaki. Hann lék með búlgarska
landsliðinu fram til ársins 1993
en þá fluttist hann til Íslands og
tók við þjálfun meistaraflokka ÍS
með góðum árangri. Zdravko spil
aði einnig með karlaliði ÍS og var
kjörinn besti leikmaður 1.deildar
karla 1994 og 1996. Hann hefur
þjálfað bæði A-landslið kvenna og
karla, auk yngri landsliða Íslands.
Zdrav ko hefu r starfa ð með
blakdeild HK undanfarið ár sem
þjálfari 3.flokks karla og kvenna.
Á koma ndi leikt íð bíðu r hans
verðugt verkefni en þeir flokkar
sem Zdravko tekur við eiga titla
að verja. HK varð á síðustu leiktíð

Zdravko Velikov Demirev blakþjálfari.

deildar- bikar og Íslandsmeistari
kvenna, Íslandsmeistari í 2.flokki

kvenna og bikar- og Íslandsmeist
ari í 2.flokki karla.

Risa Kreppu-happdrætti
Knattspyrnudeildar Breiðabliks
heildarverðmæti vinninga er yfir 5 milljónir kr.
1. vinningur 2.000.000 kr. úttekt í verslunum Norvikur*
2. – 6.
7. – 11.
12. – 21.
22. – 31.

vinningur 250.000 króna úttekt í verslunum Norvikur*
vinningur 125.000 króna úttekt í verslunum Norvikur*
vinningur 75.000 króna úttekt í verslunum Norvikur*
vinningur 40.000 króna úttekt í verslunum Norvikur*

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

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.

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
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HK-ingar á Partillecup í Svíþjóð
HK-handb oltakrakka r fjöl
menntu til Gautaborgar í Sví
þjóð í sumar á ópinbert heims
meistaramót barna í handbolta,
Partillecup. HK var að þessu
sinni með lang fjölm enna sta
hópinn sem fór frá Íslandi, eða
um 70 manns. Partillecup varð
40 ára í ár og var metþáttaka en
rétt rúmlega 900 handboltalið
voru skráð til leiks, alls staðar
að úr heiminum. Það var greini
legt þegar út var komið að skipu
leggjendur höfðu staðið sig vel
og tókst meira að segja að panta
frábært veður! Hitabylgja reið
yfir þá viku sem liðin voru að
spila og svo heitt var að Kenýju
strákunum þótti nóg um!
,,Margt var aðhafst utan hand
bolta og í því sambandi má nefna
fráb æra ferð í Skara Sommar
land, stórskemmtilegar Tívolíf
erðir, ljúfa ferð á baðströnd og
svo mætti lengi telja. Í ár hlotnað
ist HK einnig sá heiður að ganga
inn með fánabera á stórkostlegri
opnunarhátíð mótsins og voru
HK-ingar fulltrúar Íslands,” segir
Trausti Jónsson einn fararstjór
anna. ,,Krakka rni r gengu inn í

Salurinn er glæsilegur og eykur enn á geysilegt framboð Kópavogs
bæjar til íþróttaiðkunnar.

Fulltrúar Íslands á opnunarhátíðinni.

troðf ulla Scandi na vi um-hölli na
sem tekur 14.000 manns í sæti
undir Eurovision framlagi Íslands
“Is it true” og þá var ekki laust við
að eitt og annað stolt tárið rynni
um hvarm á stoltum áhorfend
um. Ferðin var sem sagt eitt stórt
ævintýri og allir sem að henni
komu handboltakrakkar, foreldrar,
fararstjórar, þjálfarar að ónefnd

um þeim sem styrktu krakkana
til fararinnar, geta verið stoltir af
framgöngu þeirra sem voru til fyr
irmyndar á allan hátt.”
Ferðin var ómetanleg reynsla
fyrir krakkana og þau eiga lengi
eftir að búa að því að hafa far
ið í keppnisferð til Gautaborgar.
Kópavogur átti verðuga fulltrúa í
Svíþjóð 29. júní – 5. júlí sl.

HK/Víkingur í
úrslitakeppni 1. deildar
HK/Víki ngu r varð síða sta
meistaraflokksliðið á landinu til
að tapa stigum á Íslandsmótinu
2009. Liðið hafði unnið fyrstu
8 leikina í 1. deild kvenna og
þegar tryggt sér sigur í A-riðli
deildarinnar þegar það heim
sótti Þrótt á Valbjarnarvöllinn í
Laugardal.
Lokatölurnar urðu hinsvegar
ótrúlegar því Þróttur vann stór
sigur, 8:1. Staðan var orðin 1:0
eftir 47 sekúndur og 3:0 eftir 10
mínútur. Þessi byrjun hreinlega
lamaði lið HK/Víkings sem virtist
bíða eftir lokaflautinu frá þeim
tímapunkti. Þórhildur Stefánsdótt
ir náði að skora í seinni hálfleik
en það dugði skammt gegn frísku
Þróttarliði sem komst með sigrin
um í annað sæti riðilsins. ,,Við
verðum að skoða hvað gerðist í
þessum leik og gera okkur tilbú
in fyrir erfiða úrslitakeppni. Við
fáum inn alla okkar leikmenn fyrir
næsta leik og reynum að koma

Íþróttah ús HK í Fagral undi
verður senn vígt en verið er að
leggja síðustu hönd á byggingu
þess og boði ð hefu r veri ð út
frágangur á lóð hússins og bíla
stæði.
Húsi ð mun gjörb reyta allri
æfingaaðstöðu HK til inniíþrótta,
s.s. í blaki, körfubolta og hand

bolta en eftir sem áður munu leik
ir HK í handboltanum fara fram í
íþróttahúsinu í Digranesi. Í húsinu
er einnig stórglæsileg fundar- og
veisluaðstaða.
Hönnuðir hússins er arkitekta
stofa n Á stofu nni í Bergs taða
stræti.

Frá leik HK/Víkings og Þróttar fyrir skömmu.

okkur aftur í gang fyrir úrslita
keppni na,” sagði Guðm undu r
Óskar Pálsson þjálfari HK/Víkings
eftir leikinn.
Þetta var 24 mótsleikurinn á
milli HK/Víkings og Þróttar frá
upph afi og hefu r HK/Víki ngu r

unnið 12 leiki, Þróttur 10 en 2 hafa
endað með jafntefli. Úrslitakeppn
in hefst næsta laugardag, þá leikur HK/Víkingur gegn Völsungi á
Húsavíkurvelli og seinni leikurinn
á Víkingsvelli 25. ágúst

Unglingalandsmót UMFÍ:

Tvenn gullverðlaun til Blika
Unglingarnir frá Breiðabliki
stóður sig frábærlega í körfu
bolta á Ungl ingal andsm óti nu
á Sauðá rk róki um verslu na r 
mannahelgina.
Tvenn gullv erðl aun unnu st
en 13 - 14 ára stelpur og 15 - 16

Íþróttahús HK
í Fagralundi
komið í notkun

ára strákar sigruðu glæsilega á
mótinu. Önnur lið frá Breiðabliki

stóðu sig með sóma en alls sendi
félagið sjö lið til keppni.

Blikarnir og þjálfarinn í liði umferða 7-12.

Fjórir Blikar í liði umferða
7-12 í Pepsi-deild kvenna
Nýlega voru veittar viðurkenn
ingar fyrir umferðir 7-12 í Pepsideild kvenna en tímabilin eru
þrjú sem veittar eru viðurkenn
ingar fyrir.
Fjórir leikmenn í liði Breiða
bliks voru í þessu úrvalsliði, varn
armaðurinn Erna Björk Sigurð
ardóttir og tengiliðirnir Fanndís
Friðriksdóttir, Sara Björk Gunn
arsdóttir og Sandra Sif Magnús
dóttir. Erna Björk var jafnframt
valin leikmaður umferðanna en
hún fékk ásamt Dóru Maríu Lár
usdottir í Val atkvæði frá öllum í
valnefndinni, fullt hús.
Auk þess var þjálfari liðsins, Gary
Wake valinn þjálfari umferðanna.

Erna Björk Sigurðardóttir skor
aði bæði mörk Breiðabliks í bik
arsigrinum gegn Fylki sem kom
þeir í úrslit í VISA-bikarkeppninni
gegn Val 4. október nk.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks

ER
Þessar stelpur sigruðu glæsilega á ULM 2009.
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Aukakrónur fyrir
Kópavogsbúa
– og alla aðra
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

A-kortin
Kreditkort sem safna Aukakrónum fyrir þig

Samstarfsaðilar
Aukakróna

410 4000 | landsbankinn.is

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% *

* Endurgreiðsla í Aukakrónum. Sjá nánar á www.aukakronur.is
**Gildir á öllum bílaþvottastöðvum Löðurs út ágúst

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% *

