
Grunn skól arn ir hefja vetr ar
starf ið eft ir helg ina. Þá fyll ast 
skól arn ir af eft ir vænt ing ar full
um börn um sem hafa not ið frá
bærs sum ars og þau sem eru 
að byrja skóla göngu koma full 
eft ir vænt ing ar en mörg hver 
þeirra bera nokkurn kvíða í 
brjósti vegna þess sem þau þek
kja ekki, vita ekki hvað bíð ur 
þeirra. Til fróð leiks má geta þess 
að grunn skóla nám er um 1.800 
skóla dag ar.

Skóla starf í Smára skóla í Kópa
vogi hef ur ver ið í nokkru upp námi 
und an far in ár, en á síð ustu þrem
ur árum hafa þrír skóla stjór ar 

stýrt skól an um. Frið þjóf ur Helgi 
Karls son leysti af á síð asta vetri 
í for föll um skóla stjóra en var ráð
inn til starfs ins í sum ar eft ir að 
starf ið hafði ver ið aug lýst.

Auð ur Ösp Helga dótt ir, for mað
ur For eldra fé lags Smára skóla og 
for eldri 9 ára barns í skól an um, 
seg ist fagna ráðn ingu Frið þjófs 
Helga Karls son ar í starf skóla
stjóra og seg ist þess nokk uð viss 
að svo geri þorri allra for eldra 
barna í skól an um, sem og kenn
ar arn ir. Hún seg ist bera þá von 
í brjósti að meiri frið ur verði nú 
um skóla starf ið og stjórn hans 
verði mark viss ari en á það hafi 

skort nokk uð og seg ir að stefnt 
sé að meira sam starfi for eldra og 
stjórn enda skól ans en ver ið hafi 
und an far in ár.

,,Það hef ur ver ið unn ið að upp
stokk un eða breyt ing um á kenn
ara lið inu, kenn ar ar færð ir til í 
störf um. Stefnt er að reglu leg um 
fund um með skóla stjóra um þau 
verk efni sem for eldra fé lag ið geti 
beitt sér fyr ir og von andi leið ir 
það til þess að fleiri for eldr ar taki 
þátt í starf semi for eldra fé lags ins 
þeg ar þeir sjá að sam vinna við 
skóla stjórn end ur hef ur auk ist og 
batn að.”

Skólalóðintilskammar
,,Skóla lóð in hef ur ver ið til 

há bor inn ar skamm ar um langa 
hríð og hana þarf að gera að lað
andi og um hverf is væna fyr ir 
börn in og eins þarf að nýta auðu 
lóð ina til ein hvers. Ég hvet nýja 
bæj ar stjórn til að taka það mál 
til al var legr ar skoð un ar. Svo þarf 
að girða svæð ið bet ur af, en þess 
eru dæmi að ung ir öku menn eru 
að aka inn á lóð ina á kvöld in og 
vera þar að spyrna og spóla,” seg
ir Auð ur Ösp Helga dótt ir for mað
ur For eldra fé lags Smára skóla.
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Marín Mist Juarez í Kjarrhólmanum og nemandi í Álfhólsskóla hefur ræktað skólagarðinn sinn við 
Dalbraut í sumar og er nú að uppskera vel eftir gott sumar. Hún var mjög ánægð með uppskeruna sem 
er m.a. rófur, blómkál, gulrætur og margt fleira. Grænmetið ætlar hún að fara með heim og þar gæðir 
fjölskyldan sér á grænmetinu fram eftir vetri.

DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

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

ForeldrafélagSmáraskólahyggstefla
starfiðogfáfleiriforeldratilsamstarfs

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

 Viðtal við
Zbigni ew Zuchowicz

org anista
- bls. 4

 Bernskuminningar
Eiríks Hjálmarssonar

- bls. 12

Komdu í Kost 
og verslaðu þar sem þér líður vel

Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar  

Fagn ar ráðn ingu Frið þjófs Helga Karls son ar í starf skóla stjóra

borgarblod.is

Uppskeruhátíð



Kópavogurfjölgar
félagslegumleigu-
íbúðumfyriraldraða

Kópa vogs bær hef ur ákveð ið 
að kaupa fjór ar tveggja her bergja 
íbúð ir fyr ir aldr aða af Sunnu hlíð, 
sjálfs eign ar stofn un um þjón ustu 
við aldr aða í Kópa vogi. Íbúð irn ar 
eru í húsi Sunnu hlíð ar við Kópa
vogs braut 1B en þar eru alls fjöru
tíu íbúð ir fyr ir aldr aða. Fyr ir á 
bær inn fjór ar íbúð ir í húsi Sunnu
hlíð ar við Kópa vogs braut 1A og 
verða íbúð irn ar not að ar til fé lags
legr ar út leigu. Alls 211 um sókn ir 
um fé lags legt leigu hús næði liggja 
fyr ir hjá Fé lags þjón ustu Kópa vogs, 
þar af eru 38 um sókn ir frá eldra 
fólki og bæj ar fé lag inu er því mik
ill feng ur af íbúð um Sunnu hlíð ar 
svo koma megi til móts við þarf
ir eldra fólks. Alls á bær inn um 
80 íbúð ir ætl að ar öldruð um og til 
stend ur að fjölga þeim enn frek ar á 
ár inu. Þetta er í takt við stefnu nýs 
meiri hluta bæj ar stjórn ar að fjölga 
fé lags legu hús næði hjá bæn um.

Kópavogsbærstyrkir
Skotturnar

Bæj ar ráð Kópa vogs hef ur sam
þykkt að veita Skott un um, nýj um 
regn hlífa sam tök um fé laga og sam
taka inn an kvenna hreyf ing ar inn
ar, hund rað þús und króna styrk 
vegna fyr ir hug aðr ar dag skrár 
í til efni af kvenna frídeg in um 24. 
októ ber 2010. Þá verða lið in 35 ár 
frá fyrsta kvenna frídeg in um. Skott
urn ar eru að und ir búa al þjóð lega 
ráð stefnu sunnu dag inn 24. októ
ber næst kom andi sem fjalla á um 
of beldi gegn kon um. Marg ir er lend
ir gest ir hafa boð að komu sína. 
Að al við burð ur inn verð ur hins veg
ar 25. októ ber, þar sem 24. októ
ber ber upp á sunnu dag. Stefnt er 
að því að kon ur leggi nið ur störf á 
mánu deg in um til að vekja at hygli 
á kyn bundn um launa mun.

Kosiðískólanefnd
Störf skóla nefnd ar eru ákaf lega 

mik il væg, fyr ir skól ana, nem end
ur þeirra og einnig hinn al menna 
íbúa í Kópa vogi því rekst ur þeirra 
kost ar um tals vert fjár magn. Á fundi 
bæj ar ráðs í lok júlí mán að ar var 
kos ið í skóla nefnd. Af Alista hlutu 
kosn ingu Álf heið ur Ingi mars dótt ir, 
Fróða þingi 18; Guð mund ur Tómas 
Ax els son, Ás braut 2 og Hjálm ar 
Hjálm ars son, Reyni grund 83. Af 
Blista voru kosn ir Hall grím ur Við ar 
Arn ar son, Kjarr hólma 32 og Sig urð
ur Sig ur björns son, Álf hóls vegi 91.

SkólameistariMK
umdæmisstjóri
Rótarýhreyfingarinnar

Mar grét Frið riks dótt ir Kópa
vogs búi og skóla meist ari MK 
tók við en bætti um dæm is stjóra 
Rótarý hreyf ing ar inn ar á Ís landi að 
morgni 1. júlí sl. á fundi í klúbbi 
Mar grét ar, Rótarý klúbbn um Borg
um í Kópa vogi. Fjöl mennt var á 
há tíð ar fundi í Rótarý klúbbn um 
Borg irKópa vog ur þeg ar umæm is
stjóra skipt in fóru fram.

Kópa vogs bú ar eiga nú tvo 
um dæm is stjóra hreyf inga sem 
teygja starf semi sína um all an 
heim, því um dæm is stjóri Kiwan
is hreyf ing ar inn ar er Kópa vogs
bú inn Ósk ar Guð jóns son, fé lagi 
í Kiwanis klúbbn um Eld borgu í 
Kópa vogi sem sinn ir því starfi til 
hausts ins.

Snælandsskólihlaut
hvatningarverðlaun

Skóla nefnd Kópa vogs bæj ar veit
ti Snæ lands skóla í vor hvatn ing ar
verð laun nefnd ar inn ar fyr ir verk
efni sem ber yf ir skrift ina: Að læra 
að læra – náms stíls lík an Dunn og 
Dunn sem leið í ein stak ling smið
uðu námi. Þetta er í sjö unda sinn 
sem slík hvatn ing ar verð laun eru 
veitt fyr ir fram úr skar andi verk efni 
í kennslu eða öðru starfi í þágu 
nem enda. Eitt af meg in mark mið
um verk efn is ins er að bæta náms
ár ang ur nem enda og líð an þeirra í 
skól an um. Það er gert með því að 
taka til lit til mis mun andi náms stíls 
hvers og eins og gefa nem end um 
þannig færi á að finna styrk leika 
sína og nýta þá til að læra. Þau 
læra þar með að læra. Höf und ar 
náms stíls lík ans ins, sem not ast 
er við, eru dr. Rita og dr. Kenn eth 
Dunn. Verk efn ið í Snæ lands skóla 
hófst form lega í ágúst 2008 og er 
mið að við að það standi yfir í fimm 
ár. Verk efn inu hef ur ver ið vel tek ið 
af nem end um Snæ lands skóla og 
hef ur jafn framt vak ið at hygli í öðr
um skól um.

Byggingaleyfifyrir
hesthús

Á fundi bygg inga nefnd ar Kópa
vogs bæj ar var lögð fram um um
sókn um bygg ing ar leyfi að Dimmu
hvarfi 11a en Krist ján Andr és son 
og Krist ín R. Sig ur gísla dótt ir sækja 
um leyfi til að byggja hest hús að 
Dimmu hvarfi 11a eft ir teikn ingu 
Svav ars M. Sig ur jóns son ar. Bygg
ing ar nefnd fól bygg ing ar full trúa, 

að ljúka af greiðslu máls ins  að 
upp fyllt um ákveðn um skil yrð
um. Enn frem ur sóttu Gunn ar Már 
Zóph an í as son, Heið ar ási 2, Reykja
vík og Svava Jó hanna Pét urs dótt ir, 
Hlyn söl um 5 um leyfi til að byggja 
hest hús að Marka vegi 1 eft ir teikn
ingu Sveins Ívars son ar. Bygg inga
full trúa var falið að ljúka af greiðslu 
máls ins. Lögð var fyr ir bygg inga
nefnd fram kvæmda á ætl un vegna 
Fagra þings 5 frá Kára Stef áns syni 
og Sig ur finni Sig ur jóns syni bygg
ing ar stjóra. Áætl uð verk lok eru 
11. nóv em ber 2010. Jafn framt er 
far ið fram á nið ur fell ingu dag sekta 
stand ist þessi áætl un.  Bygg ing ar
nefnd sam þykktil erk á ætl un ina en 
vís aði beiðni um nið ur fell ingu dag
sekta til af greiðslu bæj ar stjórn ar.

Biskupvísiterar
Digranessókn

Bisk up Ís lands, herra Karl Sig ur
björns son, mun vísitera Digra nes
sókn sunnu dag inn 19. sept em ber 
nk. Hann mun taka þátt í messu
gjörð þann dag og predika. Bisk up 
hef ur ekki vísiter að Digra nes sókn 
síð an fað ir nú ver andi bisk ups, Sig
ur björn Ein ars son gerði það á sín
um bisk ups ferli fyr ir all mörg um 
árum.

Fullnaðarfrágangur
viðVatnsendaskóla

Á fundi bæj ar ráðs Kópa vogs 12. 
ágúst sl. var ósk að eft ir heim ild til 
þess að semja við SÞ verk taka ehf. 
um upp steypu og fulln að ar frá gang 
4. áfanga Vatns enda skóla. Bæj ar
ráð veitti um beðna heim ild. Bæj
ar ráð sam þykkti einnig með fyr ir
vara um sam þykki bygg inga nefnd
ar beiðni um flutn ing hests hús á 
veg um Sveins Al freðs Reyn is son ar 
af lóð inni Þokka holt 4 og að það 
verði sett upp að Land senda 7 – 9.

ErlaStefaníaMagnús-
dóttirleikskólastjóri
Fífusölum

Bæj ar ráð tók fyr ir 12. ágúst sl. 
er indi frá sviðs stjóra fræðslu sviðs 
og leik skóla full trúa varð andi stöðu 
leik skóla stjóra í Fífu söl um. Ósk að 
er eft ir að Erla Stef an ía Magn ús
dótt ir, sem gegnt hef ur starfi leik
skóla stjóra í eitt ár í af leys ing um, 
verði færð úr stöðu sér kennslu
ráð gjafa á fræðslu skrif stofu í stöðu 
leik skóla stjóra í Fífu söl um. Bæj ar
ráð sam þykkti til lögu um til færslu 
í starfi. 
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H amra borg ar há tíð verð ur hald in eft ir viku, laug ar dag inn 

28. ágúst, dag inn fyr ir Höf uð dag. Þjóð trú in seg ir að veð

ur breyt ist á höf uð dag og hald ist þannig næstu þrjár 

vik ur. Því ber að fagna að ef þessi há tíð tekst vel og Kópa vogs

bú ar verða vakt ir til vit und ar um sitt nán asta um hverfi, og ekki 

síst að kynn ast þeirri flóru versl ana sem er í Hamra borg inni, þó 

auð vit að megi alltaf bæta um bet ur og auka fjöl breytn ina. Fleiri 

versl an ir eru auð vit að vel komn ar á þetta svæði sem flest ir telja 

vera mið bæ Kópa vogs en tómt hús næði sem finna má þar er 

kannski ekki næg ur hvati fyr ir versl un ar menn til að flytja sig 

um set. Ef tekst að gæða Hamra borg ina meira lífi og bjóða upp 

á eins kon ar mark aðs dag er til gang in um náð. Hálsa torg ið verð

ur  mark aðs torg, en því mið ur hef ur þetta torg ekki það að drátt

ar afl sem það þyrfti að hafa, hönn um þess er ákaf lega deyfð ar

leg. En mað ur er manns gam an, og það ættu Kópa vogs bú ar og 

gest ir þeirra að hafa í huga á þess ari há tíð Hamra borg ara.

     Geir A. Guð steins son

Hamraborgarhátíð
áHöfuðdegi

ÁGÚST 2010

Grunnskólar 
Kópavogs

Skólasetning 
haustið 2010

Skólasetning verður 

mánudaginn 23. ágúst 

í öllum grunnskólum Kópavogs. 

Nánari upplýsingar eru á 

heimasíðum skólanna.
  

Framkvæmdastjóri fræðslusviðs

Opið
föstud.-laugard.
til kl. 21
mán.-�mmtud.
til kl. 19
sunnud. 
til kl. 18

Kransar og blómaskreytingar

HAGSTÆTT  VERÐ

Bænakerti

Bænakort - Kr. 350.-
Samúðar-
skreyting

Mikið úrval
afskorinna blóma.
Falleg íslensk
gjafavara.

Sími 564 1199
Núpalind 1  -  201 Kóp.

Margar tegundir
af handgerðum
kortum og
kertaskreytingum.

Blóm er List

Frí
heimsending

eftir kl. 19
virka daga og
allar helgar.
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12.-23. ágúst
Allt fyrir haustið á einum stað.
Afsláttarhefti Smáralindar verður dreift á 
morgun, gerðu frábær kaup á skólavörum.

Sjáumst í Smáralind!

SKÓLA
DAGAR

Mundu eftir
Afsláttarhefti
Smáralindar

SKÓLADAGAR Í SMÁRALINDAfsláttarhefti

Gildir 13.-31. ágúst
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ZbigniewZuchowicztekurviðstarfiorganista
Digraneskirkju:

Um næstu mán að ar mót tek ur 
nýr org anisti til starfa í Digra
nes kirkju, en í vor lét Kjart an 
Sig ur jóns son af störf um sem 
org anisti eft ir lang an og far sæl
an fer il. Ráð inn var Zbigni ew 
Zuchowicz, sem hef ur á síðstu 
árum starf að sem org anisti og 
tón list ar kenn ari á Vopna firði. 
Hann er fædd ur í St. Pét urs borg 
en mamma hans er rúss nesk og 
pabbi hans pólsk ur. 

Þeg ar hann var 10 ára flutti fjöl
skyld an til Pól lands en frá 7 ára 
aldri hafði hann ver ið í tón list
ar skóla með barna skóla nám inu. 
Síð ar bætt ist við pí anó n ám ið hjá 
hon um nám í fiðlu leik og síð
an nám í org el leik og nám í tón
smíð um í Tón list araka dem í unni 
í Gdansk í Pól landi. Þar starf aði 
hann við ýms ar kirkj ur og með 
ýms um þekkt um kór um sem m.a. 
hafa get ið sér gott orð í Evr ópu.

Síð an lá leið in til Ís lands en 
kon an hans, Ther esa, er pólsk 
og þau fóru bæði að stunda tón
list ar kennslu aust ur á Vopna firði 
en eig in kon an kenndi á pí anó 
og blokk flautu. Þau hafa ver ið á 
Vopna firði í alls 18 ár með tveggja 
ára hléi, á ár un um 1995 til 1997 
var hann í Nor egi þar sem hann 
lærði meira í org el leik en snéri 
aft ur til Vopna fjarð ar 1997 og hef
ur ver ið þar síð an.

,,Ég þekki því Vopna fjörð nokk
uð vel, hef auk þess geng ið mik ið 
á fjöll í ná grenn inu, s.s. á Smjör
fjöll, í Krossa vík, á Há ganga og 
raun ar á all ar hæð ir sem finn ast í 
kring um Vopna fjörð.” 

Fjöl skyld an flyt ur nú suð ur en 
fyrst um sinn ætla þau að búa 
í Norð ur mýr inni. Zbigni ew seg
ir það heppi lega stað setn ingu 
núna, stutt í skóla fyr ir báð
ar dæt ur þeirra, Önnu og Olgu. 
Önn ur þeirra að læra við skipta
fræði við Há skóla Ís lands en hin 
er í Mennta skól an um í Hamra
hlíð. Eig in kon an fer að vinna 
verk taka vinnu við söng skóla en 
mun einnig leggja tón list ar líf inu 
í Digra nes kirkju lið, m.a. með því 
að spila kamm er tón list eða klass
íska tón list, t.d. á und an eða eft
ir mess um, sem þó er ekki hluti 
messu gjörð ar inn ar. Hug mynd 
Zbigni ew er að hafa meira tón list
ar líf í kring um guðs þjón ust ur, og 
bjóða sókn ar börn um sem kunna 
að syngja eða spila á hljóð færi að 
að taka þátt, all ir geti haft sam

band og kann að mögu leik ana, ald
ur skipti ekki máli.

Aukiðsamstarfvið
aðrakóra

,,Ég vil efla kirkjukór inn og auka 
fjöl breyttni þeirra verka sem hann 
tek ur sér fyr ir, og því verð ur opið 
fyr ir áhuga fólk að sækja um að 
syngja í hon um. Ég mun hlusta á 
rödd ina og finna út í hvaða rödd 
við kom andi á að syngja ef hann er 
sæmi lega lag viss og þá gjald geng
ur. Ég hef áhuga að að koma á 
sam starfi við aðra kóra, m.a. með 
því að heim sækja kóra á lands
byggð inni eða hér á höf uð borg ar
svæð inu og taka á móti þeim hér í 
Kópa vogi.

Það er alltaf kost ur að kunna að 
lesa nót ur, en er ekki skil yrði en 
ég mun taka frá tíma til að kynna 
fyr ir fólki nótna skrift og nótna
lest ur svo fólk skilji fyr ir hvað 
nót urn ar standa, hvað þær þýða,” 
seg ir Zbigni ew Zuchowicz.

Org el ið í Digra nes kirkju er 
ís lensk smíð, smíð að af Björg vini 
Tómassyni í Mos fells bæ en hann 
hef ur smíð að fjölda org ela í kirkj
ur lands ins. ,,Ég tel org el Björg
vins vera á við það besta sem 
þekk ist. Það er frá bær hljóm ur í 
því og mik ill kraft ur þeg ar á þarf 
að halda en einnig und ir þýð ur og 
mjúk ur tónn sem er mjög heppi
legt á viss um stund um í trú ar líf
inu eða kirkju at höfn um.”

- Móð ir þín er rúss nesk en pabbi 
þinn pólsk ur. Þú ert vænt an lega 
al inn upp í kaþ ólskri trú. Þú hef ur 
starf að í lút erskri kirkju og í lúth-
ersku um hverfi í nær tvo ára tugi, 
hvern ig geng ur það?

,,Þeg ar ég var kring um 17 ára 
ald ur inn fór ég að sækja kaþ ólsk
ar mess ur og þekki því kaþ ólska 
siði vel. Eft ir að við flutt um til 
Ís lands hef ég auð vit að kynnst 
lúth erskri hefð og sið um og í Nor
egi var ég að læra for rit un sem 
m.a. til heyrði lúth ersk um prest
um. Ég er í dag far inn meira að 
hugsa eins og Lúth ers trú ar mað
ur enda hef ég hlust að á marg ar 
predik an ir þeg ar ég hef ver ið að 
spila í mess um. Ég þekkti áður 
sr. Gunn ar Sig ur jóns son sem er 
prest ur í Digra nes kirkju, þeg ar 
hann var prest ur á Skeggja stöð
um árið 1992 og ég á Vopna firði 
svo ég hef oft heyrt hann predika 
og fleiri presta og er hrif inn af 
mörgu því sem er í lúth erskri trú. 
Ég er því orð inn svo lít ið al þjóð
leg ur í dag, rúss nesk ur, pólsk ur 
og ís lensk ur en ég veit ekki hvort 
það ger ir mig að 150% manni!

Það er öll um hollt, og ætti jafn
vel að vera skylda, að kynn ast 
ólíkri menn ingu, sið um og trú
ar brögð um, það eyð ir stund um 
tor tryggni og mis skiln ingi og ger
ir við kom andi sveigj an legri og 
skiln ings rík ari á menn ingu ann
ara þjóða og trú ar brögð,” seg ir 
Zbigni ew Zuchowicz, sem tek ur 
við starfi org anista í Digra nes
kirkju 1. sept em ber nk.

Villbjóðasóknarbörnum
aðtakaþáttítónlistarlífinu

ZbigniewZuchowiczorganistiíDigraneskirkju.

Puðaðáspinnhjólum
ábakkaSundlaugar
Kópavogs

Rúm lega sjö tíu manns púl uðu 
á sund laug ar bakka Sund laug ar 
Kópa vogs í góða veðr inu í síð
ustu viku en lík ams rækt ar stöð in 
Arct ic ákvað að halda hjóla tíma 
(spinn ing) ut andyra. Jak ob Þor
steins son, for stöðu mað ur Sund
laug ar Kópa vogs, seg ir að sund
laug ar gest ir hafi tek ið upp á tæk
inu vel. „Starfs menn og gest ir 
voru ánægð ir með þetta og ekki 
spillti frá bært veðr ið fyr ir.”

Lík ams rækt ar stöð in Arct ic er 
með að stöðu í hús næði Sund laug
ar Kópa vogs og er einnig í íþrótta
mið stöð inni Ver söl um í Kór a

hverfi. Kjart an Már Hall kels son, 
fram kvæmda stjóri og þjálf ari í 
Arct ic seg ir að 73 sér út bú in þrek
hjól hafi ver ið flutt út á sund laug
ar bakk ann og að spinn ingtím inn 
hafi ver ið vel sótt ur. 

„Við vild um gleðja fólk ið og 
minna um leið á að við erum til
bú in í slag inn fyr ir haust ið. „Þetta 
heppn að ist mjög vel.”

Aldrei áður hef ur spinn ingtími 
ver ið hald inn á sund laug ar bakk
an um í Sund laug Kópa vogs. En 
þótt hann hafi geng ið vel er ekki 
bú ist við að þeir verði fleiri í bráð 
enda fylg ir því mik ið um stang 
að flytja níð þung þrek hjól á milli 
staða, og svo er kom ið haust, og 
þrátt fyr ir frá bært sum ar get ur 
ver ið allra veðra von þeg ar kom ið 
er fram á haust ið.

HópurinnvarsamtakaundiröruggristjórnKjartansMásHallkelsson
ar.Sundmaðurinnlæturþaðekkitruflasig.

borgarblod.is
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Sumarlandið:

Ný ís lensk kvik mynd, Sum ar
land ið, sem ger ist í og við hús 
á Kárs nes inu í Kópa vogi, tek in 
upp í Kópa vogi verð ur frum sýnd 
3. sept em ber nk., m.a. í Smára
bíóií Kópa vogi. 

Þetta er gam an mynd um fjöl
skyldu sem rek ur drauga tengda 
ferða þjón ustu, um konu sem spá ir 
í spil og er á kafi í sál ar rann sókn
um og mann inn henn ar sem sem 
er að mark aðs setja þenn an spír
it isma og álfa sem eru í kring um 
hús ið þeirra og kon an er i sam
bandi við. Í garð in um þeirra er 
álfa steinn og þau fá til boð í stein
inn frá þýsk um auð jöfri og þurfa 
að gera það upp við sig hvort veg
ur þyngra skamm tíma gróð inn eða 
þjóð trú in og gildi henn ar.

Leik stjóri og hand rits höf und
ur er Grím ur Há kon ar son sem er 
upp al inn í Kópa vogi, fram leið
andi er Kópa vogs bú inn Baltasar 
Kor mák ur en í kvik mynd inni leik
ur Ólaf ía Hrönn kon una, Kjart an 
Guð jóns son eig in mann henn ar, 
þýska auð jöf ur inn leik ur Wolf gang 
Müller, og Jó hann Sig urð ar son 
leik ur bæj ar stjór ann í Kópa vogi 
sem í mynd inni heit ir Sig ur jón.

Grím ur er upp al inn á Kárs nes
braut inni, ekki ýkja langt frá þeim 
stað þar sem kvik mynd in er tek in 
upp. Grím ur seg ist hafa mætt á 
sál ar rann sókn ar fundi áður en 
byrj að var á mynd inni til að lifa 
sig inn í þann hugs ana gang sem 
þar rík ir. Sam kvæmt spír it ism an
um þýð ir Sum ar land ið land ið sem 
við för um til þeg ar við deyj um.

Grím ur lærði kvik mynda leik
stjórn og hand rita gerð í Prag í 

Tékk landi en Tékk ar eru mik il og 
forn fræg kvik mynda þjóð. Hann 
hef ur m.a. leik stýrt kvik mynd
inni Bræðra byltu sem hef ur ver ið 
sýnd í Rík is sjón varp inu og um 

þess ar mund ir er Grím ur að leik
stýra heim ild ar mynd um Lax ár
deil una sem skók allt sam fé lag ið 
á Norð ur landi í byrj un átt unda 
ára tug ar ins.

Fyrstakvikmyndinsem
geristíKópavoginum

Grímur Hákonarson leikstjóri
við húsið á Kársnesinu þar
semmyndinertekinupp.

AtriðiúrmyndinniSumarlandið.

Höldum saman uppá 10 ára afmæli Max1

athuga bremsurnar hjá Max1

 Fáðu 20% afslátt af 

bremsuviðgerðum,

varahlutum og vinnu,

í dag!

Afmælistilboð

Reykjavík: Bíldshöfði 5a og 8, Jafnasel 6, 
Knarrarvogur 2, sími 515 7190.  
Hafnarfjörður: Dalshraun 5, sími 515 7190.
Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050. 

cw100087_brimborg_max1_salajuni210_bremsur_augldagbl_2x14_03062010_END.indd   1 11.6.2010   16:53:25

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

borgarblod.is



Heilsu gæslu stöð Kóp vogs var 
opn uð form lega 23. júlí 1980 í 
Fann borg 7-9. Tók hún þá við 
þeirri starf semi sem hafði ver ið 
á Digra nes vegi 12 þar sem heim-
il is lækn ar og sér fræð ing ar voru 
með lækna stof ur. Einnig var þar 
ung barna eft ir lit, mæðra skoð un, 
heima hjúkr un, húð sjúk dóma-
deild, sjúkra þjálf un og rann-
sókna stofa. Öll þessi starf semi 
var flutt í Fann borg ina. Hug-
mynd in var að hægt væri að 
sinna öll um helstu þörf um sjúk-
linga á ein um stað. Hús næði var 
þó að mörgu leyti óhent ugt, t.d. 
var stöð in á 2 hæð um og ekki 
lyfta þannig að stund um þurfti 
að bera sjúk linga milli hæða.

Stöð in flutti í nýtt og glæsi legt 
hús næði í Hamra borg 8 í des
em ber 2005. Mál in hafa þró ast 

þannig að þar eru nú heim il is
lækn ar, ung barna og mæðra
vernd, heima hjúkr un fyr ir all an 
Kópa vog og sál fræð ing ur sem 
sinn ir börn um og ung ling um. Þá 
leig ir augn lækn ir að stöðu á stöð
inni.

Í upp hafi voru heilsu gæslu lækn
ar 3 en fleiri heim il is lækn ar höfðu 
starfs að stöðu á stöð inni. Heild
ar fjöldi starfs manna í byrj un var 
um tutt ugu manns. Enn er einn 
mót töku rit ari starf andi sem hef ur 
ver ið frá upp hafi. 

Nú eru heilsu gæslu lækn ar 
á stöð inni 5 og alls um fimm tíu 
starfs menn en auk þess eru nú 2 
aðr ar heilsu gæslu stöðv ar í Kópa
vogi enda var íbúa fjöldi um 13 
þús und árið 1980 en er nú um 30 
þús und manns.
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A F  H Á L S I N U M
Þar starfa 5 heilsu
gæslu lækn ar en alls 
50 starfs menn

Það er bæði gott og hollt að 
nær ast. Okk ur leik ur hins veg-
ar for vitni á að vita hvar þess-
ar strák ar eru, hverj ir þeir eru, 
hvenær þessi mat ar tími átti sér 
stað og af hverju ís lenski fán inn 
er þarna í bak grunni. Enn frek-
ari upp lýs ing ar um það hvað er 
að ger ast á mynd inni eru auð vit-
að vel þegn ar.

Vegna sum ar leyfa vit um við 
enn lít ið um síð ustu mynd en 
hún virð ist vera af ein hverj um 

fundi sem er að hefj ast, kannski 
for eldra fundi í ein um grunn skóla 
Kópa vogs. Slík ir fund ir fara nú að 
bresta á en skól ar hefj ast næsta 
mánu dag. All ar upp lýs ing ar eru 
vel þegn ar, smá ar sem stór ar, 
vin sam lega kom ið þeim sem þið 
búið yfir á fram færi við Hrafn 
Svein bjarn ar son hér aðs skjala
vörð á Hér aðs skjala safni Kópa
vogs að Hamra borg 1. Líta má við 
hjá Hrafni á skrif stof unni, hringja 
í hann í síma 5444710 eða senda 

hon um tölvu póst á net fang ið 
hrafns@kopa vog ur.is 

Hver? Hvar? Hvenær?

Sjöfn Sig þórs dótt ir hjúkr un ar fræð ing ur og Sig fríð ur Pálma dótt ir 
hjúkr un ar for stjóri Heilsu gæsl unn ar í Hamra borg.

HeilsugæslanHamraborg30ára:

Prest ar og starfs fólk Digra nes-
kirkju eru að und ir búa haust-
starf ið og vilja af því til efni 
bjóða Kópa vogs búum til messu á 
sunnu dög um klukk an ell efu. Að 
lok inni messu borða kirkju gest-
ir sam an súpu og brauð og þau 
sem það geta greiða fyr ir það. 

Söfn uð ur inn þakk ar fyr ir þær 
gjaf ir sem gefn ar hafa ver ið og 
koma í góð ar þarf ir en í vet ur er 
enn frek ari þörf á að stoð að halda 
til handa þurf andi fólki í söfn uð
in um.

Á þriðju dög um eru all ir líka vel
komn ir til að borða í há deg inu 
með öldruð um. Kirkju starf aldr

aðra hefst þriðju dag inn 14. sept
em ber með leik fimi klukk an ell
efu, síð an er há deg is mat ur klukk
an tólf, helgi stund klukk an eitt og 
dag skrá þar á eft ir í safn að ar sal 
fram til kl. hálf þrjú.

Al fa starf ið hefst aft ur mið viku
dags kvöld ið 15. sept em ber með 
kynn ing ar fundi og kvöld mat. All
ir eru vel komn ir og hvatt ir til að 
taka með sér gesti. Bæna stund 
er í há deg inu á fimmtu dög um og 
ann an hvorn fimmtu dag verð
ur borð uð súpa á eft ir en hinn 
fimmtu dag inn súpa í Hjalla kirkju 
klukk an tólf, eins og ver ið hef ur. 
Barna og æsku lýðs starf verð ur 

áfram með mikl um blóma sem 
fyrr. Inn rit un ferm ing ar barna er 
haf in á heima síðu kirkj unn ar, 
www.digra nes kirkja.is  og hefst 
kennsla í fyrstu viku sept em ber.

Haust starf ið að hefj ast í Digra nes kirkju

Digra nes kirkja.

Ti
lb

oð
ið

 g
ild

ir 
hv

or
t 

se
m

 g
re

it
t 

er
 m

eð
 A

-k
or

ti
 e

ð
a 

Au
ka

kó
nu

m
. E

nd
ur

g
re

ið
sl

a 
fæ

st
 e

f 
g

re
it

t 
er

 m
eð

 A
-k

or
ti

.

40% afsláttur af 
Domino’s pizzum
A-korthafar fá 40% afslátt af öllum sóttum pizzum hjá Domino´s ásamt 490 kr. 
hádegistilboði á öllu Panini á matseðli ef sótt er í ágúst. Taka þarf fram við pöntun
að um Aukakrónutilboð sé að ræða.

Jafnframt fá A-korthafar 5% endurgreiðslu í formi Aukakróna.

AUKAKRÓNUR   |  landsbankinn.is  |  410 4000

Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is
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Börn og bróð ur dótt ir Wil-
helms Ernst Beck mann, tré-
skurð ar lista manns og fyrsta bæj-
ar lista manns Kópa vogs, færðu 
ný lega Bóka safni Kópa vogs að 
gjöf lista verk, skart gripi, mál-
verk og bæk ur sem áður voru í 
eigu lista manns ins. 

Mun irn ir verða í fram tíð inni 
til sýn is í Beck manns stofu á 3. 
hæð bóka safns ins. Hluti þeirra 
er af hent ur strax en það sem eft
ir er við frá fall gef enda. Wil helm 
Ernst Beck mann fædd ist 5. febr ú

ar 1909 í Ham borg en flúði Þýska
land nas ism ans og kom til Ís lands 
árið 1935. Hann sett ist hér að og 
kvænt ist ís lenskri konu, Val dísi 
Ein ars dótt ur, og átti með henni 
tvö börn, Ein ar og Hrefnu. Wil
helm bjó síð ustu ævi ár sín í Kópa
vogi og lést 11. maí 1965. Eft ir 
hann eru verk í nokkrum kirkj um 
lands ins og er eitt þeirra, glæsi
leg alt ar istafla, í safn að ar heim ili 
Kópa vogs kirkju.

Wil helm hóf nám í tré skurði 

og högg mynda list að eins fjórt án 
ára gam all hjá kunn um þýsk um 
meist ara í Ham borg, Karl Olde. 
Seinna stund aði hann nám við 
Kon ung legu lista aka dem í una í 
Kaup manna höfn. Fyrstu árin sín 
á Ís landi vann hann m.a. á verk
stæði Rík arðs Jóns son ar mynd
skera en setti svo upp sína eig in 
vinnu stofu á Lauga vegi 100. Hann 
vann þar að tré skurði og bjó til 
list muni til tæki fær is gjafa.

Ætt ingj ar Wil helms Beck mann 
færðu Kópa vogs bú um góða gjöf

Alt ar istafl an sem Wil helm Ernst Beck mann gaf söfn uði Kópa vogs
kirkju við vígslu henn ar 1964. Það olli hon um tals verð um von brigð
um að alt ar fistafl an var aldrei not uð. Alt ar istafl an hef ur nú ver ið sett 
upp í nýju safn að ar heim ili Kópa vogs kirkju.

EKRON:

Með hlið sjón 
af þeim áföll um 
sem ís lenskt 
efna hags  og 
at vinnu líf hef ur 
orð ið að þola á 
und an förn um 
árum, vil j  um 
við kynna fyr ir les end um okk
ar starf semi EKRON sem er sér
tæk ein stak ling smið uð at vinnu
tengd starfs þjálf un og end ur
hæf ing fyr ir ein stak linga með 
skerta vinnu færni sök um af leið
inga áfeng is og vímu efna sýki, 
langvar andi at vinnu leys is o.fl. 

Unn ið er með sjálfs styrk ingu, 
for tíð, bak fallsvarn ir og önn ur 
per sónu leg vanda mál í reglu leg
um einka við töl um hjá ráð gjafa. 

Á nám skeið um er unn ið með 
gerð fer il skrár, vinnu möppu, 
sjálfs styrk ingu, fjár mál, sam
skipta færni, heim il is fræði, tré út
skurð, leir gerð o.fl. 

EKRON hef ur á að skipa mjög 
færu starfs fólki með ára langa 
reynslu. Við hvetj um þá les end
ur sem hugs an lega geta nýtt sér 
þjón ustu EKRON að setja sig í 
sam band við þá og kynna sér 
bet ur starf semi þeirra.

EKRON, Grens ás vegi 16a,
Sími 567 1212, ekron@ekron.is, 
www.ekron.is 

Starfs þjálf un 
og 
end ur hæf ing

Bæjarlind 1-3,
sími: 564 0035, 

aquasport@aquasport.is

”allt til sundiðkunar 
– sund er okkar fag”
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Guð rún Páls dótt ir, bæj ar stjóri 
Kópa vogs, heim sótti vina bæ
inn Klaks vík í Fær eyj um fyrir 
skemmstu og tók þar á móti 
henni bæj ar stjór inn Gun vá við 
Keldu. 

M.a. ræddu þær vina bæj ar sam
starf ið og önn ur mál tengd bæj ar
fé lög un um. Kópa vog ur og Klaks vík 
urðu vina bæ ir árið 1967 en Kópa
vog ur á sam tals átta vina bæi, fles
ta í ná granna lönd un um. Vina bæ ir 
halda reglu lega vina bæj ar mót og 
skipt ast á ýms um upp lýs ing um 
um til dæm is skóla mál, menn ing
ar mál og fleira. Klaks vík er næst
stærsta bæj ar fé lag Fær eyja og búa 
þar um 4.900 manns. Klak svik er 
ekki síst þekkt fyr ir það að þar 
hafa grind hval ir oft geng ið á land 
en grind hvala dráp ið vek ur at hygli 
víða, en ekki gleði með al um hverf
is vernd ar sinna. Ell efu manns sitja 

í bæj ar stjórn og tók Gun vá fyrst 
sæti í henni árið 2004. Hún var í 

des em ber 2008 kjör in bæj ar stjóri 
fyr ir kjör tíma bil ið 2009 til 2012.

BæjarstjórinníKópavogi
íheimsókníKlaksvík

Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi t.v. og Gunvá við Keldu,
bæjarstjóriíKlaksvík.

Leik skól inn Að al þing í Kópa
vogi fékk fyrr í sum ar heim sókn 
frá Spán verja sem var með fyr ir
lest ur o.fl. 

Sjö starfs menn Að al þings 
sóttu síð an 2ja vikna al þjóð legt 
nám skeið í Reggio Em il ia á Ítal
íu í sum ar sem sam an stóð af 36 
fyr ir lestr um og þrem ur leik skóla
heim sókn um og nú um miðj an 
ágúst mán uð kem ur svo sænsk ur 
fyr ir les ari til leik skól ans sem er 
með fyr ir lestr ar að ir og sí mennt
un sem öðr um utan leik skól ans er 
boð ið að sækja.

Nokkr ir leik skól ar í Kópa
vogi fengu fyr ir nokkru út hlut
að úr Sprota sjóði Mennta mála
ráðu neyt ins ins og var Að al þing 
þar á með al. Form legt skóla ár í 
Að al þingi hefst mið viku dag
inn 1. sept em ber nk.

Býðuruppáfyrirlestraraðir
ogsímenntun

Skemmtilegir skápar í Aðalþingi sem merktir eru börnunum með
nafniogmynd.

Ferm ing ar nám skeið að sumri 
var í Kópa vogs kirkju dag ana 16. 
til 19. ágúst sl.

Ferm ing ar nám skeið ið er fyr ir 
þau sem það kjósa, þau þurfa 
þá ekki að sækja fræðslu nema 
í nokk ur skipti yfir vet ur inn en 
mæta reglu lega í guðs þjón ust ur 
og mess ur. Þar var lögð áhersla 
á ýmis gildi krist inn ar kirkju sem 
börn in þurfa að þekkja og náms

efn ið var m.a. ,,Líf með Jesú”, 
,,Trú og tón list”, Helgi stund með 
áherslu á kyrrð, fræðst um Hjálp
ar starf  kirkj unn ar, gildi mann
eskj unn ar, fyr ir gefn ing og sátt og 
mýmargt fleira.

Ekki var að sjá ann að að börn
in hlust uðu með at hygli og með
tækju það fræðslu efni sem fyr ir 
þau var lagt með opn un huga.

GunnarSteingrímssondjáknitalartilvæntanlegrafermingarbarna.

Fermingarnámskeið
íKópavogskirkju
ogBorgum

LeikskólinnAðalþingíKópavogi

Ökum varlega!
Skólarnir eru að byrja!

Grensásvegi 16a • 108 Reykjavík • Sími 567 1212 
ekron@ekron.is • www.ekron.is 

EKRON er sértæk einstaklingsmiðuð 
atvinnutengd starfsþjálfun og 
endurhæfing fyrir einstaklinga 
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afleiðinga af áfengis- og vímuefnasýki, 
langvarandi atvinnuleysi o.fl.

N ý j a r  v ö r u r 
f r á 
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Ár mann Kr. Ólafs son er leið
togi Sjálf stæð is manna í bæj ar 
stjórn Kópa vogs, sem nú skip ar 
minni hluta bæj ar stjórn ar ásamt 
Fram sókn ar flokkn um, en þess ir 
tveir flokk ar hafa skip að meiri
hluti í bæj ar stjórn síð ustu 20 ár. 
Ár mann seg ir að margt bendi 
nú til þess að botn in um sé náð 
í þeirri banka kreppu sem reið 
yfir heim sbyggð ina. Ýms ir hafi 
talið að við séum far in að spyrna 
við fót um og leið in hér á landi sé 
held ur upp á við.

,,Við erum engu að síð ur háð 
því að heims byggð in sé á þeirri 
sömu veg ferð því allt hang ir þetta 
sam an sem kom svo glögg lega í 
ljós með falli banka kerf is ins. Það 
er því ánægju legt að sjá að auk inn 
hag vöxt í Þýska landi og á Evru
svæð inu al mennt og þrátt fyr ir að 
hag kerfi Banda ríkj anna sé hökt
andi þá fer það von andi að rétta úr 
kútn um,” seg ir Ár mann.

,,Það er hins veg ar mik ið 
áhyggju mál hve slæm skulda
staða ým issa ríkja er sem mun 
gera batann hæg ari en ella. Þá 
er mik il vægt að hald ið sé rétt á 
mál um hér á landi og eitt mik il
væg asta at rið ið í þeim efn um er 
að hér verði aft ur virk við skipti í 
Kaup höll inni. Kaup höll in býr til 
drif kraft sem er hverju hag kerfi 
nauð syn leg ur og við þurf um ekki 
ann að en að horfa til Norð ur land
anna til þess að átta okk ur á hve 
mik il vægt tann hjól Kaup höll in er í 
hag kerfi ein stakra landa. Hins veg
ar er ég ekki von góð ur um að þetta 
sé að ger ast á næst unni því það er 
hverj um manni ljóst að það er ekki 
byggt inn í þá flokka sem nú sitja í 
rík is stjórn að hafa skiln ing á mik
il vægi at vinnu lífs ins og við skipta 
yf ir leitt. Þeir telja að verð mæta
sköp un in verði til inn í op in ber um 
stofn un um en ekki hjá fyr ir tækj
un um sem standa und ir út gjöld
un um. Þá má sjá að úr ræða leys ið 
er orð ið al gjört hjá rík is stjórn inni 
þeg ar aukn ar skatta álög ur með 
sín um lam andi áhrif um á fyr ir tæki 
og ein stak linga virð ist nán ast vera 
það eina sem Sam fylk ing og Vinstri 
græn ir eru sam mála um. Þá eru 
vext ir hér á landi út úr öllu korti en 
háir vexti og skatt ar eru lausn irn ar 
hér á landi með an mjög lág ir vext ir 

og minni skatta álög ur eru lausn ar
orð in hjá öðr um þjóð um.”

- Nýr meiri hluti fjög urra flokka í 
bæj ar stjórn Kópa vogs tók við eft ir 
bæj ar stjórn ar kosn ing ar í vor. Hann 
hef ur boð að að hald í fjár mál um, 
nið ur skurð í fram kvæmd um og átak 
til að draga úr at vinnu leysi. Er það 
að ganga eft ir að þínu mati?

,,Mér finnst þessi nýi meiri hluti 
bæj ar stjórn ar fara af skap lega 
ró lega af stað og það er erfitt að 
átta sig á því hvar áhersl ur hans 
munu liggja á kom andi kjör tíma
bili. Ekk ert hef ur ver ið tek ið á í 
fjár mál um bæj ar ins og ef fram 
koma beiðn ir um auk in fjár út lát 
þá er þeim um svifa laust svar að 
já kvætt án þess að nokk uð sé skor
ið nið ur á móti. Þetta er gert þrátt 
fyr ir að ljóst sé að tekj ur bæj ar ins 
eru held ur að gefa eft ir og nú þeg
ar er ljóst að rekstr ar gjöld eru ekki 
að stand ast áætl an ir, því mið ur. 
Þetta er að mínu mati ekki ábyrg 
stjórn un og með þessu áfram haldi 
mun bæj ar sjóð ur fara enn verr út 
úr þeirri kreppu sem bank arn ir 
skópu.

Eitt stærsta hlut verk hverr ar 
bæj ar stjórn ar á tím um sem þess
um fyr ir utan að sýna að hald í fjár
mál um er að skapa tæki færi fyr ir 
at vinnu líf ið og ýta þannig und ir 
fjölg un starfa og frek ari verð mæta
sköp un. Við Sjálf stæð is menn höf
um lagt fram til lögu um að Kópa
vogs bær komi að verk efn inu „All ir 
vinna” með því að fella tíma bund ið 
nið ur gatna gerð ar gjöld sem lögð 
eru á við  stækk un á eldra hús
næði. Þetta yrði við bót ar hvati 
við skatta af slátt inn sem er veitt
ur í tengsl um við verk efn ið og þá 
ákvörð un bank anna sem boð ið 
hafa fram kvæmda lán á sér stök um 
kjör um. Þá hef ur það kom ið fram 
að mik ið fjár magn ein stak linga 
liggi hjá bönk un um og því gætu 
að gerð ir sem þess ar orð ið til þess 
að fólk myndi nota pen ing ana til 
fram kvæmda á eig in hús næði og 
skapa með því aukna at vinnu.”

Ár mann seg ir að það sé mán
uð ur síð an Sjálf stæð is menn lögðu 
til lög una fram en hún hafi ekki 
enn þá hlot ið af greiðslu þar sem 
meiri hlut inn hafi talið það nauð
syn legt að byrja á því að fresta til

lög unni og síð an að senda hana til 
um sagn ar.

,,Þetta er kannski dæmi um það 
hvern ig mál um kem ur til með að 
verða þvælt í þess um fjög urra 
flokka meiri hluta. Sjálf stæð is flokk
ur inn í Kópa vogi hef ur í fór um sín
um fjöl marg ar fleiri til lög ur sem ýtt 
gætu und ir auk in um svif. Við höf
um lagt áherslu á að al menn ing ur 
fái að gang að Þrí hnúka gíg í landi 
Kópa vogs. Gíg ur inn er þriðji hæsti 
hell ir sem vit að er um í heim in
um og af mörg um tal inn sá merki
leg asti. Fram kvæmd ir við að gera 
hann að gengi leg an myndi út vega 
fjölda manns at vinnu án þess 
að kosta nán ast neitt í gjald eyri. 
Hellir inn yrði síð an gjald eyr is skap
andi í fram tíð inni þar sem það er 
mat margra að hann geti haft sama 
gildi fyr ir ferða þjón ust una og Gull
foss, Geys ir og Bláa lón ið.

Þá lang ar mig að minn ast á 
at vinnu á tak bæj ar ins sem snéri að 
unga fólk inu í sum ar. Þar var öll um 
veitt tæki færi til þess að stunda 
vinnu sem er mjög mik il vægt við 
þær að stæð ur sem nú eru uppi. 
Fátt er öm ur legra fyr ir fólk og 
þá ekki síst fyr ir ungt fólk, en að 
hafa ekki vinnu á með an skól arn
ir eru í sum ar leyf um. Við get um 
rétt ímynd að okk ur hvern ig það 
væri fyr ir þenn an hóp að vakna á 
dag inn og hafa ekki að neinu að 
hverfa.”

Enginundirbúningsvinna
fariðframfyrirfjárhagsá
ætlunársins2011

- Hvern ig tel ur þú að meiri hlut an-
um hafi tek ist að fylgja eft ir fjár hags-
á ætl un bæj ar ins?

Ár mann tel ur að bæj ar full trú ar 
hafi feng ið mjög tak mark aða upp
lýs ing ar um hvern ig fjár hags á ætl
un in hafi geng ið eft ir það sem af 
er þessa árs. ,,Lengi fram an af var 
tals vert tekju fall en sem bet ur fer 
virð ast tekj urn ar vera farn ar að 
fylgja bet ur áætl un inni. Hins veg ar 
ligg ur ekki fyr ir upp gjör fyr ir fyrstu 
sex mán uði árs ins sem þýð ir að 
mik il óvissa rík ir um rekst ur ein
stakra mála flokka og stöðu þeirra 
mið að við fjár hags á ætl un ina. Þá 
hef ur eng in und ir bún ings vinna far
ið fram fyr ir fjár hags á ætl un árs

ins 2011. Það skýt ur skökk u við 
ef mein ing in er að sú að áætl un in 
verði unn in í sam ráði milli allra 
flokka. Það hef ur ekki ver ið hald
inn einn einn ein asti fund ur um 
það efni með minni hluta flokk un um 
eða full trú um þeirra. Sum ar ið hef
ur að mínu mati ver ið illa nýtt og 
ekk ert gert til þess að búa í hag inn 
fyr ir vet ur inn af hendi meiri hlut
ans. Fjár mál sveit ar fé lags ins hafa 
greini lega ekki átt upp á pall borð ið 
hjá meiri hlut an um.

Það má þó kannski segja að það 
já kvæða við það sé að ekk ert hef

ur ver ið hreyft við hug mynd inni 
um „Kópa vogs brúnna” sem var 
eitt meg in stefnu mál Sam fylk ing
ar inn ar. Þar átti bær inn að taka 
við hlut verki bank anna og taka yfir 
óklárað íbúð ar hús næði. Við Sjálf
stæð is menn vor um al far ið á móti 
þess ari hug mynd auk þess sem við 
bent um á að óklárað hús næði hér í 
Kópa vogi myndi selj ast fyrst vegna 
legu sinn ar á höf uð borg ar svæði og 
vegna þess að búið væri að byggja 
upp þjón ustu í ný bygg inga hverf un
um. Það hef ur ver ið að ganga eft ir.”

Öflugstjórnarandstaða
,,Nýi meiri hlut inn get ur ekki set

ið að gerð ar laus og von ast til þess 
að allt leys ist af sjálfu sér. Sjálf
stæð is flokk ur inn mun leggja ým is
legt til mál anna sem snýr að því að 
bær inn leggi sitt af mörk um til þess 
að auka tekj ur bæj ar sjóðs í fram
tíð inni. Það er for senda þess að 
hægt verði að halda áfram á þeirri 
braut sem mörk uð hef ur ver ið í 
allri þjón ustu bæj ar ins. Ég full yrði 
að Kópa vog ur hef ur far ið fremst í 
flokki þeg ar kem ur að þjón ustu við 
bæj ar búa. Mál efni grunn og leik
skól anna standa vel og í bæn um 
er ris inn glæsi leg þjón ustu mið stöð 
fyr ir aldr aða í Boða þingi til við bót
ar við þær sem fyr ir voru. Þá vita 
all ir hvaða breyt ing um íþrótta að
stað an hef ur tek ið og svo mætti 
lengi telja.

Á fyrsta fundi nýrr ar bæj ar
stjórn ar boð aði ég öfl uga en mál
efna lega stjórn ar and stöðu. Það er 
mik il vægt að bæj ar full trú ar vinni 
all ir sam an að því að vinna okk ur 
út úr þeim slæmu að stæð um sem 
banka hrun ið olli. Það mun ekki 
standa upp á Sjálf stæð is flokk inn 
í þeim efn um,” seg ir Ár mann Kr. 
Ólafs son.

,,Fjármálsveitarfélagsinseigaekkiupp
ápallborðiðhjánúverandimeirihluta”

ÁrmannKr.Ólafsson
bæjarfulltrúi.

-segirÁrmannKr.ÓlafssonoddvitiSjálfstæðisflokksíbæjarstjórnKópavogs
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Tón list ar skól inn Tónsal ir er nú 
að hefja sitt sjötta starfs ár. Óaf
ur Krist jáns son skóla stjóri seg ir 
að í skól an um sé lögð áhersla á 
kennslu eft ir ryþmískri for skrift 
og það að greini hann nokk uð frá 
öðr um tón list ar skól um.

,,Við erum að kenna á ryþmísk 
hljóð færi en það er gít ar, raf bassi, 
tromm ur, pí anó og söng ur. Einnig 
er not ast við rymíska tón list til að 
kenna á hljóð fær in. Fyr ir þá sem 
átta sig ekki á hvað ryþmísk tón list 
er, þá er best að lýsa því þannig að 
það er tón list eins og popp, rokk, 
jass, blús o.s.frv. Oft er þetta sú 
tón list sem stend ur okk ar nem
end um nær held ur en t.d. klass ísk 
tón list. Við leggj um líka áherslu á 
það, að gam an sé að mæta til okk
ar í skól ann, þá verð ur hljóð færa
nám ið sjálf krafa auð veld ara fyr ir 
nem and ann.”

- Nú flutti skól inn á síð asta ári í 
Bæj ar lind 12, breytt ist eitt hvað við 
það?

,,Það sem helst breytt ist var að 
að stað an fyr ir starfs sem ina varð 
mun betri. Við feng um fleiri og 
hent ugri stof ur og að staða fyr ir 
bæði nem end ur og kenn ara gjör
breytt ist. Við telj um að þessi 
stað setn ing sé  heppi leg þar sem 
við erum mið svæð is í Kópa vog
in um og því stutt í all ar átt ir. Eina 
sem okk ur finnst skorta eru betri 
al menn ings sam göng ur hing að til 
okk ar. Með því væri hæg ara um vik 
fyr ir nem end ur sem búa í öðr um 
hverf um að koma til okk ar án þess 
að vera háð því að for eldr ar þeirra 
keyri þau hing að.”

- Er alltaf næg að sókn í skól ann?
,,Held ur bet ur, já!  Skól inn var 

í raun strax orð in full set inn í vor. 
Við erum að sjá það á hverju hausti 
að að sókn in verð ur meiri og meiri. 
Bæði er það að nem end ur sem eru 
fyr ir í skól an um halda áfram námi, 
en einnig eru alltaf fleiri og fleiri 

nýj ir sem heyra af starf sem inni og 
sækja um hjá okk ur. Það veld ur því 
að biðlist ar mynd ast því mið ur hjá 
okk ur. Okk ur þyk ir alltaf leið in legt 
að koma ekki öll um að sem óska 
eft ir að koma til okk ar, en við reyn
um okk ar besta til að koma sem 
flest um að.

Einn lið ur í því er að bjóða byrj
end um upp á að koma á stutt  8. 
vikna nám skeið. Þau nám skeið eru 
hugs uð þannig að þeir sem eru 
að byrja geta þá kom ist strax að í 
skól an um og fá þannig að kynn ast 
hljóð fær inu. Þannig er hægt að sjá 
hvort það sé raun veru leg ur áhugi 
fyr ir að halda áfram yfir í fullt nám. 
Þau nám skeið sem við höf um ver
ið með í boði eru gít ar nám skeið, 
trommunám skeið og raf bassa nám
skeið. Einnig höf um við ver ið með 
það sem við köll um for skóla nám
skeið sem eru ætl uð fyr ir 57 ára 
börn. Þar er ekki ver ið að kenna 
á neim sér stök hljóð færi, held ur 
er nám skeið ið ætl að sem hljóð
færa kynn ing, far ið er í hreyfi leiki 
þar sem takt skynj un er þjálf uð og 
fleira. Við gleym um held ur ekki 

full orðna fólk inu því við höf um  
ver ið með gít ar nám skeið fyr ir full
orðna byrj end ur sem við köll um 
„partýgít ar nám skeið” ann ars veg ar 
og hins veg ar gít ar nám skeið fyr ir 
starfs fólk leik skóla . Þessi  nám
skeið eru ætl uð fyr ir þá sem alltaf 
hafa lang að til að læra á gít ar en 
ekki haft sig af stað.  Það er svo
lít ið spaugi legt að það er í raun
inni alltaf sama spurn ing in sem 
ég fær um þessi nám skeið, ,,En ég 
kann ekk ert að spila á gít ar, get ég 
samt kom ið?”  Því er til að svara 
að þetta er einmitt nám skeið fyr
ir byrj end ur í hljóð færa námi sem 
boð ið hef ur ver ið upp á frá stofn
un skól ans.” 

- Eruð þið byrj uð að taka á móti 
um sókn um og inn rita?

,,Þessa dag ana er ver ið að taka á 
móti um sókn um á nám skeið in en 
það er sótt um á heima síðu skól
ans, www.tonsal ir.is. Því mið ur er 
nán ast full bók að í fullt í fullt nám 
hjá okk ur en það er enn hægt að 
sækja um nám skeið in,” seg ir skóla
stjór inn.

Tónsalirleggjaáhersluá
kennsluáryþmískhljóðfæri

NemendurTónsalaágóðristund.



  

 Sæ unn Gísla dótt ir hitti Kópa
vogs búa á förn um vegi og spjall
aði við þá

Kol brún Eyj ólfs dótt ir
- Hvað gerð irðu um versl un ar-

manna helg ina?
,, Ég var að vinna alla helg ina.”
- Hef urðu alltaf unn ið um þessa 

helgi?
,, Já, eft ir að ég varð eldri og var 

í vinnu, en þeg ar ég var yngri ferð
að ist ég alltaf með fjöl skyld unni.”

- Ætlarðu að fara eitt hvað á 
næsta ári?

,,Mig lang ar rosa lega mik ið á 
Þjóð há tíð.” 

- Na ustu helg ar inn ar?
,,Get ekki al veg sagt það, en 

vinn an verð ur þess virði þeg ar ég 
fæ út borg að!”

Sæv ar Hlöðvers son, með 
hon um er barna barn ið Ósk ar

- Fórstu ein hvert um versl un ar-
manna helg ina?

,,Nei.”
- Gerð irðu eitt hvað í bæn um?
,,Já.”
- Ferðu venju lega ein hvert um 

þessa helgi?
,,Já.”
- Var ein hver sér stök ástæða fyr ir 

að þú fórst ekki núna?
,,Já, ég var með tvo litlu stráka 

og móð ur þeirra sem er dótt ir mín 
í heim sókn frá Kali forn íu.”

Stef an ía, Sess elja og Eyjólf ur 
Hauks börn

- Fóruð þið eitt hvað um versl un ar-
manna helg ina?

,,Við fór um í hestar ferð.”
- Hvar fóruð þið á hest bak?
,, Í Hafn ar firð in um.”
,,Far ið þið venju lega út úr 

bæn um?
,,Það er bara mis jafnt.”
- Var gam an um helg ina?
,,Já, rosa lega!”
- Ætlið þið að gera eitt hvað um 

versl un ar manna helg ina á næsta 
ári?

,,Já, för um lík lega aft ur á hest
bak.”

Vikt or Jó hanns son
- Fórstu eitt hvað um versl un ar-

manna helg ina?
,,Já ég fór til Ak ur eyr ar.”
- Ferðu alltaf þang að um þessa 

helgi?
,,Nei, þetta var í fyrsta skipt ið.”
- Gerð irðu eitt hvað skemmti legt?
,,Nei, þetta var leið in leg asta sem 

ég hef gert um versl un ar manna
helgi, því það var ekk ert að ger ast 
á Ak ur eyri.”

- Varstu með fjöl skyldu eða 
vin um?

,,Já, var með vin um.”

Marta Kjart ans dótt ir
- Fórstu eitt hvað um versl un ar-

manna helg ina?
,,Já, ég fór til Vest manna eyja.”
- Var það gam an?
,,Já, það var mjög gam an, 

æð is legt!”
- Hef urðu far ið áður þang að?
,,Nei, þetta var í fyrsta sinn.”
- Fórstu með fjöl skyldu eða 

vin um?
,,Ég fór með vin um mín um.”
- Held urðu að þú far ir aft ur á 

næsta ári?
,,Ég er ,,attend ing“ á face book!”

Berg lind Guðna dótt ir
- Fórstu ein hvert um versl un ar-

manna helg ina?
,,Já ég fór í bú stað.”
- Hvar er hann?
,,Í Hraun borg um í Gríms nes inu.”
- Ferðu alltaf þang að um þessa 

helgi?
,,Já, síð ast lið in sex ár.”
- Ferðu með ætt ingj um eða vin-

um?
,,Ég fer með ætt ingj um.”
- Na ustu helg ar inn ar vel?
,,Já mjög vel.”

Hvað gerð irðu um 
versl un ar manna helg ina?

Kópa vog ur er eitt þeirra sveit
ar fé laga sem gert hef ur samn
ing við Um ferð ar stofu um gerð 
um ferð ar ör ygg is á ætl un ar. Mikl
ar von ir eru bundn ar við þá 
vinnu sem mun fylgja í kjöl far 
þess samn ings. Eitt af grund
vall ar at rið um við mat ár ang urs 
af slíkri áætl un er að hafa til
tæk ar slysa töl ur og upp lýs ing
ar um hversu mik il um ferð er 
á mik il væg um stöð um inn an 
sveit ar fé lags ins.

Um ferð ar stofa ann ast skrán
ingu á öll um um ferð ar slys um 
sem lög regla ger ir skýrsl ur um.  
Með þeim hætti er hægt að finna 
svo kall aða svart bletti, þ.e. þá 
stað ir þar sem flest slys verða 
inn an sveit ar fé lags ins.  Á heima
síðu Um ferð ar stofu eru slysa
kort, þar sem al menn ingi og öðr
um gefst kost ur á að finna hvar 
slys in verða og hvers eðl is þau 
eru.  Slóð in er www.us.is og á 

for síðu er hlekk ur sem teng ist 
við kom andi korti.

Á und an förn um þrem ur árum 
hafa orð ið 165 slys með meiðsl
um í Kópa vogi. Um er að ræða 
23 al var leg slys, þar af urðu 3 
á síð asta ári. Í fjór um til fell um 
var ekið á gang andi veg far end ur, 
þar af tvö börn. Í einu til felli var 
um að ræða árekst ur bíls og bif
hjóls og í tvígang var um að ræða 
árekst ur tveggja bíla. At hygl is
vert er að þessi slys verða ekki 
nema í einu til felli á mjög mik illi 
um ferð ar götu, en tvö slys verða 
á stutt um kafla á Þver brekku, 
þar sem ekki er hægt að benda á 
neina skýr ingu, aðra en að um sé 
að ræða til vilj un.

Séu árin 2007 til 2007 bor in 
sam an, kem ur í ljós að slös uð
um fjölg aði úr 52 í 67 árið 2008, 
en fækk aði í 46 árið 2009.  Þar er 
um að ræða rúm lega 30 pró senta 
fækk un.

Tals vert stór hluti um ferð ar í 
Kópa vogi er gegn um um ferð um 
Reykja nes braut og Hafn ar fjarð
ar veg. Þar er tals verð ur hraði 
eðli máls ins sam kvæmt, en góðu 
heilli fylgja henni ekki mörg slys. 
Þeg ar slys á höf uð borg ar svæð inu 
eru skoð uð kem ur í ljós að alltof 
oft koma börn við sögu og því 
er mik il vægt að leggja áherslu á 
ör yggi þeirra sem gang andi veg
far enda og reyna að tryggja ða 
þau leiki sér á ör ugg um stöð um.

Um ferð ar ör yggi er hluti af lífs
gæð um í nú tíma legu sam fé lagi. 
Hvert slys kost ar háar fjár hæð ir 
svo ekki sé minnst á þær and legu 
og lík am legu þján ing ar sem þeim 
fylgja.  All ir verða að vinna sam
an að auknu ör yggi, og viti menn. 
Það er svo sann ar lega hægt.

Sig urð ur Helga son
Um ferð ar stofu

SlysumfækkaðiíKópavogiífyrra

borgarblod.is



Hamra borg ar há tíð verð ur 
hald in laug ar dag inn 28. ágúst 
nk. frá morgni til kvölds. Þá 
verð ur Hamra borg in lok uð fyr ir 
allri um ferð, versl un ar eig end ur 
fara marg ir hverj ir með varn ing 
sinn út á götu ef til þess viðr ar, 
menn ing ar stofn an irn ar á háls
in um verða opn ar fyr ir gesti 
og þar verð ur jafn vel brydd að 
upp á eitt hvað í til efni dags ins, 
m.a. verð ur ungt fólk með upp
á komu í Mol an um, inn nan sem 
ut andyra.

Þau Rann veig Ás geirs dótt ir 
bæj ar full trúi og Andri Þór Lefever 
for stöðu mað ur Mol ans seg ir að 
há tíð in sé m.a. til vekja at hygli á 
hvar hjarta Kópa vogs er, til þess 
að fá fólk út á götu, vekja Kópa
vogs búa og gesti þeirra til vit
und ar um sitt nán asta um hverfi 
og hvað er venju lega til boða í 
Hamra borg inni, sem sé býsna 
margt. Ef tekst að gæða Hamra
borg ina meira lífi og bjóða upp 
á eins kon ar mark aðs dag er til
gang in um náð. Hálsa torg ið verð ur  
mark aðs torg þar sem hver sem er 
get ur sett upp sölu borð og t.d. 

geta krakk ar sem hafa ver ið í 
skóla görð un um selt þar græn met
ið sem þau hafa ver ið að rækta í 
sum ar. Boð ið verð ur upp á dans
at riði, lif andi tón list og fleira sem 

versl un ar eig end um dett ur í hug 
að gera á þess um há tíð ar degi og 
von andi tekst að glæða áhuga hjá 
fyr ir tækj um til að setja nið ur sína 
starf semi í Hamra borg inni.
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Áaðgeramiðbæinn
skemmtilegrioglitríkari

Rannveig Ásgeirsdóttir og Andri Þór Lefever með Hamraborgina í
baksýn.

Hamraborgarhátíð28ágúst:

Brjóstagjafarráðgjöf
íMóðurást

Versl un in Móð ur ást í Hamra
borg verð ur með mark að og 
út sölu lok á Hamra borg ar     
há tíð inni. 

Þar er eins og nafn ið bend ir til 

seld ar ýms ar vör ur fyr ir mæð ur 
og börn in þeirra, ekki síst mjólk
andi mæð ur, veitt brjósta gjaf ar
ráð gjöf og leigð ar út mjalta vél ar 
til þeirra kvenna sem þess þurfa. 

EigendurMóðurástar,þærGuðrúnJónsdóttirogHrönnSveinbjörns
dóttir.Versluninhófstarfsemi2002enhefurveriðnokkuðáflakkien
ínúverandihúsnæðifluttihúnáþessuári.

Nærföt,steinar,jóga,
nuddogspákona

Í versl un inni Ynju er m.a. versl
að með nær föt á kon ur og í sama 
hús næði er versl un in Í sjö unda 
himni þar sem hægt er að keyp
ta heilsu sam lega salt steina úr 
Himala ya fjöll um, og auk þess er 
þar í und ir bún ingi jóga sal ur og 
veitt er þjón usta sem snert ir höf
uð beina og spjald hryggs jöfn un. 

Í versl un inni og jafn vel utan 
dyra verð ur spá kona sem spá ir í 
spil, það verð ur jóga kynn ing og 
jafn fram kynn ing á nýj um jóga sal. 

Ynja verð ur með slá úti með hel
stu vör um versl un ar inn ar og verð
ur veitt ur af slátt ur í til efni dags ins 
af völd um vör um.

Þær Hanna Sig urð ar dótt ir í Í sjö
unda himni og Sig rún Gunn ars
dótt ir í Ynju segja að Hamra borg in 
þurfi meira líf, hún sé of ,,grá” og 
það þurfi meiri fjöl breytni í versl
un ar rekst ur inn, t.d. geti karl menn 
ekki feng ið þar keypt föt eða skó. 
Meiri fjöl breytni laði að fleiri til að 
opna þar versl an ir.

SigrúnGunnarsdóttirogHannaSigurðardóttir.

Silkihúfur
Mjúki ferðafélaginn frá Sleep sheep kominn aftur

Velkomin á Hamraborgarhátíðina

Rafgeisli
RafveRktakaR ehf.

Hamraborg 20a - Sími 544 4088
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Margvíslegt var að finna áður fyrr við Skjól braut ina
Ei rík ur Hjálm ars son er fædd

ur og upp al inn í Kópa vog in um. 
Fað ir hans var Hjálm ar Ólafs
son sem var um ára bil bæj
ar stjóri í Kópa vogi, og móð ir 
hans hét Nanna Björns dótt ir. 
Systk ina hóp ur inn var stór, sex 
sykstk in in, elst Vig dís en síð an 
komu Dóra, Ólaf ur, Björn og 
Helgi en Ei rík ur var næst yngst
ur í þess um hópi.

Ei rík ur ólst upp við Skjól
braut ina, sem þá var ein að al
sam göngu æð in milli Aust ur og 
Vest ur bæj ar ins. Fyr ir Gjá og á 
með an löggu stöð in og bú stað ur 
séra Gunn ars var rétt hand an 
Hafn ar fjarð ar veg ar ins. Borg ar
holts braut in var í tvennu lagi, 
sitt hvoru meg in við eins kon ar 
Brenn eró, Khyber eða bara 
Odds skarð í Borg ar holt inu.

,,Þeg ar ég fór í átta haga bíltúr 
um göt una um dag inn var hún 
orð in þannig að ég varð helst 
hrædd ur um að vera álit inn 
inn brots þjóf ur í skoð un ar ferð. 
Breyt ing arn ar eru býsna mikl ar. 
Æskuminn ing in, sem ég ætla að 
skafa ofan af, snýst um þessa 
breyt ingu sem orð in er á þess ari 
frið sælu botn götu þar sem fyr ir 
nokkrum ára tug um var ákaf lega 
blóm legt at hafna líf.

Við vor um nátt úru lega ógn ar
marg ir grisling arn ir í göt unni sem 
vor um í fall in spýt an, fót bolta 
og hollí hú á milli þess sem við 
býsnuð umst yfir vill ing un um í 
Aust ur bæn um. Það eru þó ekki 
þær at hafn ir, sem ég ætla að dvel
ja við í þetta sinn, held ur at vinnu
líf ið á Skjól braut í lok 7. ára tug ar 
síð ustu ald ar. Þar sem nú er ver ið 
að nýta end ur skipu lagð an bygg
ing ar rétt til að reisa hvert íbúð
ar hús ið öðru mynd ar legra var á 
upp vaxt ar ár um mín um at hafna
svæð ið eins kon ar Smiðju veg ur. 
Ótrú lega stór hluti íbú anna fór 
u.þ.b. 20 metra inn an úr eld húsi 
í vinn una. Það þarf víst ekki að 
tí unda að flest ir fóru til vinnu 
með um hverf is væn um hætti!”

Marg vís leg ur rekst ur við 
Skjól braut ina

,,Ég man eft ir ým is leg um rek
stri við Skjól braut ina. Á Skjól
braut 2 var Úlf ar tann lækn ir 
árum sam an með stof una sína. 
Hann þótti harð hent ur og deyfa 
lít ið. Beint á móti, á núm er 3, var 
prent smiðja í skúr. Þar var að al

fram leiðsl an vafa sam ur klobba
litt er a túr en þeg ar leið að jól um 
fór um við bræð ur oft og feng
um gef ins af skurð ar renn inga til 
að búa til jóla kort. Þannig varð 
af skurð ur inn efni við ur í tals vert 
kristi legra prent verk en meg in
part ur arkanna.

Þá kom um við að Skjól braut 
6. Þar var ný lendu vöru versl un in 
Kópa vog ur til húsa áður en hún 
var flutt í gamla Sjálf stæð is hús ið 
og síð an upp í Hamra borg þar 
sem hún um breytt ist í Nóa tún. 
Það var hörku sam keppni milli 
henn ar og Jóa búð ar við Hóf
gerð ið, í það minnsta meiri sam
keppni en á milli Hag kaups og 
Bón uss. Versl un in var í bíslagi 
fram an við íbúð ar hús ið en í skúr 
á bak við var tré smiðj an hans 
Jóns. Hann var kall að ur Jón afi 
af öll um krökk un um held ég, þó 
það hafi nú bara ver ið Sverr ir og 
Inga sem áttu hann fyr ir afa. Þau 
bjuggu í kjall ar an um við hlið ina 
á búð ar bíslag inu.

Þe ss i  a t  v i nnu  s t ar f  se mi 

blómstr aði öðru meg in við heim
ili mitt. Hinumeg in var heilsu
gæslu stöð in, á Skjól braut 10. Þar 
voru raun ar bæj ar skrif stof urn ar 
um hríð. Á heilsu gæsl unni fór ég 
í ljós, al ger lega grun laus um að 
nokkrum ára tug um síð ar myndi 
Al þingi Ís lend inga gera það glæp

sam legt að börn legð ust und ir 
há fjalla sól ir.

Siggi Har alds, sem seinna 
gerði garð inn fræg an með bíla
leigu í bæn um, rak bíl verk stæði 
á Skjól braut 9. Þang að var gam
an að koma. Að sjá Sigga og 
Palla blanda gasi og súr og sjóða 

sam an brotn ar fjaðr ir og beygl uð 
bretti eða taka í sund ur blönd
unga og setja sam an aft ur var 
mik ið æv in týri. Mamma hans 
Sigga var með blóm leg an jurta
garð á bak við hús ið en hann 
jafn að ist þó ekk ert á við garð
inn við hlið ina, á núm er 11. Þar 
var nefni lega gróðr ar stía. Lilja 
setti skilti út á götu á vor in og 
aug lýsti sum ar blóm og trjá plönt
ur sem þar nærð ust prýði lega, 
enda Lilja eink ar vand virk við 
að halda krakka sk ara hverf is ins 
fjarri.

Tann lækn ir, klám prent un, 
versl un, tré smiðja, heilsu gæsl an, 
bíla verk stæði og gróðr ar stöð eru 
þá upp tal in við Skjól braut ina.”

Leik föng og græn epli
,,Ef við bæt um Borg ar holts

braut ar stúfn um, norð an Skjól
braut ar inn ar við sjá um við líka 
heild sölu, þar sem leik föng og 
græn epli blöstu við inn um glug
ga á bíl skúrn um, og bif reiða mál
un Sig urð ar Krist munds son ar í 
skúrn um þar sem Skát arn ir voru 
með flug elda sölu um langt ára
bil.

Nú hef ég auð vit að ekki hug
mynd um hvað fer fram á bak 
við glugga tjöld in í hús un um við 
Skjól braut ina. Þar kann að blóm
stra heim il is iðn að ur og hug bún
að ar smíð. Ef það búa við göt una 
krakk ar ef ast ég um að þeir viti 
af því. En núna í at vinnu leys
inu eig um við kannski eftir að 
sjá sýn legri starf semi heima á 
bæj un um.”

BræðurnirfjóriráSkjólbraut8.Íefriröðf.v.Björn,HelgiogÓlafurogEiríkurfyrirframan.

EiríkurHjálmarsson,uppalinvið
Skjólbrautina,enbýrnú íVest
urbæReykjavíkurogstarfarhjá
OrkuveituReykjavíkur.

ÆskuheimiliðaðSkjólbraut8ídag.

SMURSTÖÐIN
DALVEGI 16a
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Nýr meiri hluti tók við í bæj ar
stjórn Kópa vogs í sum ar eft ir 20 
ára óslitna valda tíð Sjálf stæð is 
og Fram sókn ar flokks.  Nú blása 
fersk ir vind ar um bæj ar skrif stof
urn ar og nýr meiri hluti hef ur 
margt á prjón un um til hags bóta 
fyr ir bæj ar búa að ógleymdu því 
mark miði okk ar að gera Kópa vog 
skemmti legri. Það bind ur að nok
kru leyti hend ur okk ar hve fjár
hags staða bæj ar ins er erf ið um 
þess ar mund ir en skuld ir bæj ar
ins hafa auk ist veru lega á síð ustu 
árum og þá sér stak lega á síð asta 
kjör tíma bili. Úr þeirri stöðu mun
um við spila eins vel og kost ur 
er. Nú þeg ar má sjá þess merki 
að nýtt fólk með nýj ar fé lags leg
ar áhersl ur hef ur tek ið við stjórn 
bæj ar ins. Fyrsta verk hins nýja 
meiri hluta var að tryggja fjár magn 
til sér kennslu í grunn skól um bæj
ar ins og koma þannig í veg fyr ir 
að sú mik il væga þjón usta skerð
ist í vet ur. Þá hef ur Kópa vogs bær 
keypt 4 íbúð ir í Sunnu hlíð ætl að
ar eldri borg ur um í Kópa vogi og  
fjölg að þannig leigu í búð um í eigu 
bæj ar ins.

Á næst unni  verð ur haf ist 
handa við  bygg ingu loka á fanga 
Vatns enda skóla, en það skipt ir 
veru legu máli að Kópa vog ur og 
önn ur sveit ar fé lög ráð ist í fram
kvæmd ir á tím um sam drátt ar og 
at vinnu leys is.

Sér stakt ábend inga kerfi hef ur 
ver ið tek ið í notk un á heima síðu 
bæj ar ins sem  ger ir bæj ar bú um 
mögu legt að koma  ábend ing um 
sín um á fram færi við bæj ar yf ir
völd á ein fald an hátt.  Þetta bæt ir 
veru lega sam skipti bæj ar búa við 
yf ir stjórn bæj ar ins, eyk ur lýð ræði 

og skil ar sér von andi í betri bæ.
Á stefnu skrá nýs meiri hluta 

eru m.a. áform um að lífga upp 
á Hamra borg ina og er und ir bún
ing ur kom in vel af stað. Hamra
borg in er í hjarta Kópa vogs og 
þar er fjöl margt hægt að gera til 
að blása lífi í um hverf ið og gera 
það að lað andi. Bæj ar yf ir völd og 
fyr ir tæki í Hamra borg inni hafa 
tek ið hönd um sam an og laug ar
dag inn  28. ágúst verð ur hald in 
há tíð í Hamra borg inni. Úti mark
að ur, götu lista menn, upp á kom ur 
af ýmsu tagi og versl an ir, kaffi hús 
og veit inga hús verða opin fram á 
kvöld. Þetta er lið ur í því að gera 
Kópa vog skemmti legri og lífga 
upp á okk ar góða bæ.

Vinna að hefj ast við fjár
hagsá ætl un árs ins 2011

Það er þó svo merki legt að 
helstu frétt ir úr bæj ar stjórn Kópa
vogs þetta sum ar ið hafa snú ist 
um ketti og katta hald.  Hing að til 
hafa eng ar regl ur ver ið um katta
hald í Kópa vogi og löngu tíma
bært að bæta úr því.  Nú liggja 
fyr ir drög að regl um sem bæj ar
stjórn mun fjalla um í sept em
ber.  Þar er ákvæði um að orma
hreinsa ketti reglu lega, merkja þá 
og tryggja. Ég vænti þess að ný 
bæj ar stjórn í Kópa vogi muni sam
þykkja þess ar regl ur.

Fljót lega mun vinna hefj ast 
við gerð fjár hags á ætl un ar árs ins 
2011.  Í anda stefnu nýs meiri
hluta mun um við leit ast við að 
vinna hana með bæj ar bú um og 
kalla eft ir til lög um og hug mynd
um um  hvar þarf að bæta í og 
hvar má spara, en það er ljóst 
að þeg ar tekj ur bæj ar ins drag ast 
sam an og skulda staða eykst þarf 
að draga sam an í rekstri svo end
ar nái sam an.

Meiri hluta flokk arn ir hafa lagt 
fram metn að ar full an mál efna
samn ing þar sem leið ar ljós in eru 
rétt læti, virð ing og sköp un. Við 
vænt um góðs sam starfs allra bæj
ar full trúa, hvar í flokki sem þeir 
standa, við mun um virða þeirra 
sjón ar mið og fagna öll um góð um 
til lög um sem frá þeim koma. Við 
vilj um gott sam starf við íbúa því 
sam an mun um við stuðla að góðu 
og fjöl breyttu mann lífi í Kópa vogi. 

Guð ríð ur Arn ar dótt ir, for mað ur 
bæj ar ráðs Kópa vogs

Nýj ar áhersl ur í bæj ar stjórn 
Kópa vogs

Guðríður Arnardóttir bæjarfull
trúi Samfylkingarinnar og for
maðurbæjarráðsKópavogs.
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Svafar Magnússon
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Núggatmús með Konsum orange 

Sigurvegri í keppni um köku ársins er Hilmir bakari hjá Sveinsbakaríi.
Komdu í Sveinsbakari og fáður þér köku ársins hjá sigurvegaranum sjálfum.
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Sveinsbakari Engihjalla
Vikutilboð á köku ársins kr. 2190.-

Ath. opið laugardaga, lokað sunnudaga

Grill hús ið opnar 
á Sprengisandi

Grill hús ið hef ur opn að nýj an 
veit inga stað þar sem Sprengi sand
ur var lengi til húsa og síð ar Pizza 
Hut. Stað ur inn er á horni Bú staða
veg ar og Reykja nes braut ar og því 
í al fara leið og við eina fjöl förn ustu 
um ferð ar götu Reykja vík ur borg ar 
þar sem Reyk vík ing ar, Kópa vogs
bú ar, Garð bæ ing ar, Hafn firð ing ar 
og fleiri fara um hverj um degi. 

Þórð ur Bach mann, fram kvæmda
stjóri seg ir að stað ur inn verði opin 
frá kl. 11.30 til 22.00 frá sunnu dög
um til fimmtu daga og til kl. 23.00 
föstu daga og laug ar daga. Hægt er 
að taka um 140 manns í sæti en 

stað ur inn hent ar einka vel fyr
ir hópa, bæði á efri og neðri hæð
inni. Þórð ur seg ir mat seð il inn mjög 
fjöl breytt an þar sem í boði verði 
fisk rétt ir, smá rétt ir og salöt, ham
borg ar ar, kjúklinga og steik ar sam
lok ur og bæði for rétt ir og eft ir rétt ir 
á mjög hag stæðu verði auk þess 
sem sér stök há deg istil boð verði 
alla daga.

Fjöldi manns kom og sam fagn
aði eig end um og starfs fólki þeg ar 
þessi skemmti legi veit inga stað ur 
á Sprengisandi var opn að ur. Grill
hús ið rek ur einnig veit inga staði í 
Tryggva götu og í Kringl unni.

Eigendurnir,ÞórðurBachmannogHafsteinnHäslermeðrekstrarstjór
ann,ÓlafGíslaámillisínáopnunarkvöldinu.

Dans skóli Sig urð ar Há kon ar
son ar er einn af stærstu og virt
ustu dans skól um lands ins. Dans
skól inn er stað sett ur að Auð
brekku 17, Kópa vogi og hef ur 
starf að í rúm lega 30 ár. 

Í vet ur verð ur boð ið uppá fjöl
breytta dag skrá og kennslu, m.a. 
al menna barna dansa, en yngstu 
nem end ur skól ans eru að eins þrig
gja ára. Einnig er boð ið upp á ken
nslu í stand ard og suð ur am er
ísk um döns um, salsa og freestyle
jazz ball et. Danskól in er með ken
nslu fyr ir alla ald urs hópa, bæði 
fyr ir byrj end ur og lengra komna.

Öll al menn kennsla byrj ar frá og 

með laug ar deg in um 11. sptem ber 
nk. Á dag skrá vetr ar ins fyr ir nem
end ur skól ans er m.a. hin ár lega 
nem enda sýn ing sem er hald in í 
lok nóv em ber á ári hverju. Stór 
hluti keppn ispara skól ans er að 
fara til London í stóra keppn is ferð 
í októ ber.  Jóla böll inn verða á sín
um stað, ball fyr ir full orðna í Turn
in um í Kópa vogi og jóla sveina ball

Verð ur fyr ir yngri kyn slóð ina. 
Þetta ásamt mörgu öðru er á dag
skrá vetr ar ins hjá dans skól an um 
Frek ari upp lýs ing ar eru veitt ar 
í síma 5641111 og á heima síðu 
dans skól ans, www.dans ari.is.

Fjöl breytt dag skrá og dans kennsla 
fyr ir alla ald urs hópa
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Al freð Finn boga son, framherji 
Breiða bliks í PEPSI-deild karla 
í knatt spyrnu hef ur vak ið verð-
skuld aða at hygli á knatt spyrnu-
vell in um í sum ar, leitt sitt fé lag í 
bar áttu um Ís lands meist ara tit il-
inn og er marka hæst ur leik manna 
deild ar inn ar nú þeg ar 6 um ferð ir 
eru eft ir í deild ar keppn inni.

Al freð var spurð ur hversu ung ur 
hann hafi ver ið þeg ar hann byrj aði 
að æfa og spila fót bolta og hvort 
hann hafi alltaf spil að með Blik um.

,,Ég byrj aði að sprikla í kring um 
fjög urra, fimm ára ald ur inn og byrj
aði að spila í Grinda vík og var þar 
til tíu ára ald urs en flutti þan gað til 
Skotlands þar sem ég var í tvö ár. 
Ég flutti svo í Graf ar vog inn og hef 
búið þar síð an og spil aði þar með 
Fjölni en ég kom í Breiða blik 15 ára 
gam all.”

- Hef ur þig alltaf lang að til að 
verða fót bolta mað ur frá því að þú 
varst lít ill?

,, Já, það er eina sem hef ur kom
ist að, það er ein hvern veg inn 
ekki hægt að fá leið á því, alla veg
anna hjá mér, og hef ur alltaf ver ið 
draum ur inn að kom ast sem lengst 
í fót bolt an um og er enn.”

- Áttu ein hver áhuga mál fyr ir utan 
fót bolt ann?

,, Já, mað ur á marga góða vini 
sem að mað ur eyð ir mikl um tíma 
með í playsta tion og að gera aðra 
hluti. Svo hef ég gam an af öðr um 
íþrótt um líka, t.d. golfi og tenn is. 
Svo er gam an að fara út að skem
mta sér með vin un um þeg ar það 
á við.”

- Þú varst að út skrif ast í fyrra vor 
frá Versl un ar skól an um, hver voru 
þín upp á halds fög þar, hvað tek ur 
við á náms braut inni?

,, Ég hef alltaf ver ið mik ið fyr
ir stærð fræði, gekk ágæt lega í 
stærð fræð inni, en get ekki sagt 
að danska og franska séu mín ar 
sterk ustu hlið ar. Get sagt að tím
arn ir í stærð fræði og sögu hafi ver

ið skemmti leg ustu tím arn ir. Ég er 
ný kom inn úr eins árs pásu frá námi 
og ætla að byrja í íþrótta fræði í HR 
í næstu viku, það er gott að taka 
eitt hvað sem teng ist fót bolt an um. 
Tók mér árs frí og var að vinna og 
æfa. Tók mér vet ur inn í það.”

- Ertu að huga að at vinnu mennsku 
í Evr ópu? Hef urðu feng ið til boð sem 
þú ert að skoða?

,, Það gætu kom ið ein hver til
boð núna en 1. sept em ber lok ar 
glugg inn til Evr ópu. Ef ekk ert ger
ist fyr ir þann tíma þá verð ur mað
ur hér út tíma bil ið og svo opn ast 
glugg inn aft ur í jan ú ar og þá geta 
lið in í Evr ópu keypt leik menn aft ur. 
Ég err að al lega að hugsa núna um 
að klára tíma bil ið með stæl með 
Breiða blik.”

Draumurinnaðspilameð
ManchesterUnited!

- Áttu ein hver draumalið?
,, Já. Draum ur inn er að spila fyr ir 

Manchest er United, það væri topp
ur inn.”

- Áttu kær ustu?
,, Nei, ég á ekki neina fasta kær

ustu eins og er.”

- Þú ert marka hæst ur í Pepsi-deild 
karla, kem ur sá ár ang ur og ár ang ur 
Breiða bliks sem nú er í 2. sæti eft ir 
jafn tefli við ÍBV þér á óvart?

,, Hann kem ur mér ekki á óvart, 
við höf um bæði unn ið fyr ir því og 
lagt það á okk ur að kom ast á þenn
an stað,  þetta er í sam ræmi við 
mark mið mín og okk ar strák anna. ”

- Er stefn an núna að klára deild-
ina með sigri?

,,Það hef ur ver ið mark mið ið 
okk ar að verða Ís lands meist ar ar, 
og við ætl um okk ur það að sjálf
sögðu.” 

- Ertu með ein hver skila boð til 
yngri fót bolta manna eða stuðn ings-
manna Breiða bliks?

,,Ef menn ætla að verða betri í 
fót bolt an um eiga þeir að æfa meira 
en hin ir og stuðn ings menn eiga 
endi lega að koma á völl inn á leik
ina, hvetja okk ur og hafa gam an af 
fót bolt an um.”

,,Hefurveriðmarkmiðiðokkar
aðverðaÍslandsmeistarar”

AlfreðFinnbogason leikmaðurBreiðabliksgengurtilseinnihálfleiks
gegnÍBVmeðþjálfarasínum,ÓlafiKristjánssyni.
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Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

AlfreðFinnbogasonfyrirliðiBreiðabliks:

Ís lands mót ið í sveita keppni kvenna í golfi fór 
fram á völl um GKG, Golf klúbbs Kópa vogs og Garða-
bæj ar, dag ana 13. til 15. ágúst sl. í frá bæru veðri. 
16 sveit ir með um 100 kon um tóku þátt og spil uðu 
á bæði Leir dals velli og Mýr inni. Ár ang ur kvenna-
sveit ar GKG var glæsi leg ur og náðu þær 2.  sæti en 
það er í fyrsta skipti sem að kvenna sveit GKG nær 
verð launa sæti í efstu deild. Sveit GR sigr aði.

Kvenna sveit ina skip uðu Guð finna Hall dórs dótt ir, 
Erna Val dís Ívars dótt ir, Hans ína Þor kels dótt ir, Hrafn
hild ur Gunn ars dótt ir, Ing unn Ein ars dótt ir, Ing unn 
Gunn ars dótt ir og Mar ía Guðna dótt ir en liðs stjóri var 
Har ald ur Þórð ar son.

Karla sveit GKG tók einnig þátt í sveita keppni GSÍ 
en hún fór fram hjá Golf klúbbn um Keili í Hafn ar firði. 
Eft ir naumt tap í und an úr slit um tókst körlun um að ná 
3. sæt inu, en þeir höfðu tit il að verja frá ár inu 2009. 
Karla sveit ina skip uðu Birg ir Leif ur Haf þórs son, Al freð 
Brynj ar Krist ins son, Bjarki Freyr Júl í us son, Björg vin 

Smári Krist jáns son, Guð jón Henn ing Hilm ars son, 
Kjart an Dór Kjart ans son, Sig mund ur Ein ar Más son og 
Sig urð ur R. Ólafs son en liðs stjóri var Gunn ar Páll Þór
is son. Sveit GR sigr aði en sveit GKj í 2. sæti.

BirgirLeifurHafþórsson
Íslandsmeistariíholukeppni

Birg ir Leif ur Haf
þórs son í GKG bar 
sig ur orð af Þórði 
Rafn Giss ur ar syni úr 
GR í úr slita leikn um á 
Ís lands mót inu í holu
keppni sem fram fór 
fyr ir skömmu. Leik
ur inn var æsispenn
andi og hafði Birg ir 
eina holu í for skot á 
18. teig. Þórð ur náði 
að jafna og því þurfti að út kljá leik inn í bráða bana. 
Á fyrstu holu í bráða bana fékk Birg ir fugl og inn sigl
aði þar með sinn ann an Ís lands meist ara tit il á ein um 
mán uði.

Guð jón Henn ing Hilm ars son GKG náði einnig frá
bær um ár angri í mót inu. Eft ir að hafa beð ið lægri hlut 
fyr ir Birgi í und an úr slit um sigr aði Guð jón Arn ar Snæ 
Há kon ar son í viður eign inni um þriðja sæt ið. Eft ir að 
hafa ver ið und ir stór an hluta af leikn um náði Guð jón 
að jafna á seinni hlut an um og hafði loks sig ur á 18. 
holu  1/0. Þrír kylfing ar úr GKG komust í 8 manna 
úr slit, en auk þeirra Birg is og Guð jóns komst Björg vin 
Smári Krist jáns son einnig upp úr sín um riðli.

GKGvarðí2.sæti
sveitarkeppnikvenna

BirgirLeifurHafþórsson.

KvennasveitGKG.

Nýtt ábendingakerfi 
á vef 

Kópavogsbæjar
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Ann að Kópa vogs mót ið í kraft-
lyft ing um fór fram í Smár an um 
í byrj un sum ars. Keppt var í öll-
um kraft lyft inga grein um og var 
mót ið opið kepp end um frá öll-
um lög leg um fé lög um Kraft lyft-
inga sam bands Ís lands – ÍSÍ. Kóp-
vogs mót ið hepn að ist vel og þótti 
glæsi legt mót. 

Voru helsu stjörn ur móts ins 
Júl í an Jó hann Karl Jó hanns son 
(Ár manni) sem reyndi við Norð
ur landa met í drengja flokki 2925, 
kg. í rétt stöðu lyftu og rétt missti 
af því meti á loka stig um lyft unn
ar. Þá vakti Borg hild ur Er lings
dótt ir (Ár manni) mikla at hygli en 
hún setti fjölda Ís lands meta í 60 
kg. þyngd ar flokki kvenna. Hall
dór Ey þórs son, Breiða bliki, setti 
Ís lands met í rétt stöðu lyftu þeg
ar hann lyfti 238 kg og sigr aði í 
sam an lögðu í 82,5 kg þyngd ar
flokki. Al ex and er Ingi Ol sen úr 
Breiða bliki varð sig ur veg ari í 100 
kg þyngd ar flokki og setti Ís lands

met drengja und ir 18 ára í öll um 
grein um. Al ex and er lyfti 200 kg í 
hné beygju, 120 kg í bekk pressu, 

200 kg í rétt stöðu lyftu 520 kg í 
sam an lögðu.

Það hef ur ver ið mik ill drag bít ur 
á upp bygg ing ar starf  kraft lyft inga
deild ar að hafa ekki yfir að ráða 
sér stakri kraft þjálf un ar og fé lags
að stöðu en að sögn for svars
manna kraft lyft inga deild ar Breiða
bliks hef ur yf ir stjórn íþrótta mála 
hjá Kópa vogs bæ boð að úr bæt ur í 
að stöðu mál um deild ar inn ar.

„Kraftlyftingþríþraut
æskunnar”

Kraflyft inga þrí þraut æsk unn ar 
er krafta keppni ís lensks æsku
fólks Breiða bliks á aldr in um 1013 
ára og er und ankeppni raun veru
legr ar kraft lyft inga keppni sem 
sam anstend ur af bekk pressu, 
lang stökki án at rennu og bol
takasti. Kraft lyft inga deild Breiða
bliks áætl ar að koma á fót slíkri 
þjálf un ís lenskra barna á helg ar
nám skeið um.
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GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Stúlk urn ar sem tóku þátt í Síma mót inu á fé lags-
svæði Breiða bliks um miðj an júlí mán uð voru 
af skap lega ánægð ar með mót ið, enda var glaða 
sól skin og hiti alla móts dag ana. 

Auð vit að skipt ust á skin og skúr ir, gleð in var 
ósvik in þeg ar var í höfn, ekki síst í úr slita leik, en 
að sama skapi var stund um ekki hægt að hemja 
til finn ing arn ar þeg ar ósig ur blasti við, og þá tók 
grát ur inn stund um völd in.

Í 5. flokki C léku til úr slita Val ur og Breiða blik. 
Það var ákaf lega skemmti leg ur leik ur þar sem 
sáust mörg skemmti leg til þrif og einnig mis tök, 
ekki síst hjá Blika stúlk un um enda urðu þær að 
sætta sig við tap. En Vals stelp urn ar döns uðu eig in
lega stríðs dans þeg ar sig ur inn var í höfn. Í 3. sæti í 
5. flokki C var lið KA. 

Nokkr ir Blik ar tóku þátt í 
Gauta borg ar leik un um í sum ar 
og náðu prýð is góð um ár angri. 
Þrír komu heim með gull. 

Valdi mar Frið rik Jón atans son 
(13 ára) vann sig ur í há stökki í 
sín um flokki, stökk 164 cm, Sin
dri Hrafn Guð munds son (15 ára) 
vann spjót kast ið í sín um kastaði 
59,40 m og Irma Gunn ars dótt

ir, sem fór út sem sig ur veg ari í 
skóla þrí þraut FRÍ hjá stelp um 12 
ára, vann 80 m á tím an um 11,03 
sek. Þau kepptu einnig í öðr um 
grein um með góð um ár angri. Stef
án Guð munds son varð síð an ann
ar í 3000 m hindr un og Stef an ía 
Valdi mars dótt ir varð þriðja í lang
stökki (5,55) og einnig í 400 m á 
57,22  al deil is frá bær ár ang ur. 

GóðurárangurBlika

SindriHrafnGuðmundssonáverðlaunapalliíGautaborg.

Tilfinningarsveifluðustmilli
óstjórnlegrargleðiogtáraflóðs

Keppendur komu úr ýmsum félögum,, m.a. frá
Haukum,Tindastóli,Breiðabliki,ÞórAkureyriogFH.

GlæsilegtKópavogsmót
íkraftlyftingum

GengiHKlangtundir
væntingumí1.deildkarla

HK tap aði í næst síð asta leik 
gegn ÍR á ÍR-velli 2:1 en mörk-
in sem HK-lið ið fékk á sig voru 
frem ur slysa leg eft ir föst leika-
triði og vörn in þar alls ekki vel 
á verði. Þar vant aði ein hverja 
sam vinnu í vörn inni, eða ein-
fald lega að tala sam an.

HK lék sl. föstu dag gegn KA á 
Kópa vogs velli og þeim leik töp
uðu HKing ar 1:0 þrátt fyr ir stífu 
pressu á mark Ak ur eyr ing anna 
síð asta stund ar fjórð ung inn.

HK er í 9. sæti deild ar inn ar 
með 19 stig, hef ur unn ið 4 leiki 
gert 4 jafn tefli og tap að 8 leikj
um, fimm stig um fyr ir ofan lið
in tvö sem eru í fall sæt un um, 
Fjarða byggð og Njarð vík en efst 
tróna Leikn ir og Vík ing ur. 

Ljóst er að mögu leik ar HK að 
kom ast upp eru ekki til stað
ar leng ur, lið ið þarf hins vega 

að vinna nokk ur stig til við bót
ar og forða sér af fall svæð inu í 
deild inni. Lið ið lék gegn Njarð
vík sl. þriðju dag, á síð an leik 
gegn Fjarða byggð úti, Fjölni 
heima, Leikni úti, Þór heima og 
síð asti leik ur inn er gegn Vík
ingi á Vík ings velli, sann kall að ur 
Foss vogsder by slag ur!

Símamótiðíknattspyrnu:

Edda Ósk Tómasdóttir, félagi í
Kraftlyftingadeild Breiðabliks.
Aukin aðsókn kvenna að deild
innieykurstarfsemina.

Frá leik HK gegn ÍR á ÍRvelli
semtapaðist2:1.

Gautaborgarleikarnir:

Stúlkurnar í 5. fl. C áttu erfitt með að hemja
tilfinningarnar eftir að hafa tapað úrslitaleiknum
gegnVal. LiðGrindavíkursemsigraðií7.fl.SA.

Við eigum eitthvað af lausum tímum til útleigu á kvöldin í 
íþróttahúsi Smárans, um er að ræða 40 x 20 metra 
parketgólf (nýtt) með merkingum fyrir innanhúsknattspyrnu, 
körfubolta,blak, bandí (erum með battavöll) og badminton 
fyrir stærri hópa (3 vellir á fletinum). 
Ath. Að notkun klísturs er bannað. Allar frekari upplýsingar 
um lausa tíma og leiguverð má fá með því að senda fyrir-
spurnir á netfangið brynjar@breidablik.is 
       

Rekstrarnefnd Breiðabliks

 

Lausir leigutímar 
í Smáranum



Hittumst, gleðjumst og kynnumst hjarta Kópavogs

Laugardaginn 28. ágúst
verður Hamraborgarhátíðin haldin í fyrsta skipti

 Á hátíðinni verður Hamraborginni breytt í göngugötu, þar sem bæjarbúum gefst 
kostur á að selja dót úr geymslunni, eigin afurðir eða þá setja upp skemmtiatriði 

eða listviðburð. 

 Verslanir standa fyrir ýmsum uppákomum, bjóða 
upp á veitingar og fleira skemmtilegt.

Allar menningarstofnanirnar verða opnar og með 
sérstaka dagskrá í tilefni dagsins.

Skemmtiatriði og kynningar frá íþróttafélögunum.

Vilt þú taka þátt í Hamraborgarhátíðinni 
með sölu eða uppákomu? 

Þátttaka tilkynnist á hamraborgarhatid@kopavogur.is þar sem fram kemur 
nafn, símanúmer og tegund uppákomu.

 


