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skort nokkuð og segir að stefnt
sé að meira samstarfi foreldra og
stjórnenda skólans en verið hafi
undanfarin ár.
,,Það hefur verið unnið að upp
stokkun eða breytingum á kenn
araliðinu, kenna ra r færðir til í
störfum. Stefnt er að reglulegum
fundum með skólastjóra um þau
verkefni sem foreldrafélagið geti
beitt sér fyrir og vonandi leiðir
það til þess að fleiri foreldrar taki
þátt í starfsemi foreldrafélagsins
þegar þeir sjá að samvinna við
skólastjórnendur hefur aukist og
batnað.”

& BÍLAAPÓTEK

Traust og persónuleg þjónusta
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

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

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.

Foreldrafélag Smáraskóla hyggst efla
starfið og fá fleiri foreldra til samstarfs
Fagnar ráðningu Friðþjófs Helga Karlssonar í starf skólastjóra

- Viðtal við
Grunnskólarnir hefja vetrar
Zbigniew Zuchowicz& BÍLAAPÓTEK
starfið eftir helgina. Þá fyllast
skólarnir af eftirvæntingarfull
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efti rv ænti nga r en mörg hver
þeirra bera nokkurn kvíða í
brjósti vegna þess sem þau þek
kja ekki, vita ekki hvað bíður
þeirra. Til fróðleiks má geta þess
að grunnskólanám er um 1.800
skóladagar.
Skólastarf í Smáraskóla í Kópa
vogi hefur verið í nokkru uppnámi
undanfarin ár, en á síðustu þrem
ur árum hafa þrír skólastjórar

,,Skólal óði n hefu r veri ð til
háborinnar skammar um langa
hríð og hana þarf að gera aðlað
andi og umh verfi sv æna fyri r
börnin og eins þarf að nýta auðu
lóðina til einhvers. Ég hvet nýja
bæjarstjórn til að taka það mál
til alvarlegrar skoðunar. Svo þarf
að girða svæðið betur af, en þess
eru dæmi að ungir ökumenn eru
að aka inn á lóðina á kvöldin og
vera þar að spyrna og spóla,” seg
ir Auður Ösp Helgadóttir formað
ur Foreldrafélags Smáraskóla.

stýrt skólanum. Friðþjófur Helgi
Karlsson leysti af á síðasta vetri
í forföllum skólastjóra en var ráð
inn til starfsins í sumar eftir að
starfið hafði verið auglýst.
Auður Ösp Helgadóttir, formað
ur Foreldrafélags Smáraskóla og
foreldri 9 ára barns í skólanum,
segist fagna ráðningu Friðþjófs
Helga Karlssonar í starf skóla
stjóra og segist þess nokkuð viss
að svo geri þorri allra foreldra
barna í skólanum, sem og kenn
ararnir. Hún segist bera þá von
í brjósti að meiri friður verði nú
um skólastarfið og stjórn hans
verði markvissari en á það hafi

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

Skólalóðin til skammar

OG BÍLAAPÓTE
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Hamraborgarhátíð
á Höfuðdegi

H

amraborgarhátíð verður haldin eftir viku, laugardaginn
28. ágúst, daginn fyrir Höfuðdag. Þjóðtrúin segir að veð
ur breytist á höfuðdag og haldist þannig næstu þrjár

vikur. Því ber að fagna að ef þessi hátíð tekst vel og Kópavogs
búar verða vaktir til vitundar um sitt nánasta umhverfi, og ekki
síst að kynnast þeirri flóru verslana sem er í Hamraborginni, þó
auðvitað megi alltaf bæta um betur og auka fjölbreytnina. Fleiri
verslanir eru auðvitað velkomnar á þetta svæði sem flestir telja
vera miðbæ Kópavogs en tómt húsnæði sem finna má þar er
kannski ekki nægur hvati fyrir verslunarmenn til að flytja sig
um set. Ef tekst að gæða Hamraborgina meira lífi og bjóða upp
á eins konar markaðsdag er tilganginum náð. Hálsatorgið verð
ur markaðstorg, en því miður hefur þetta torg ekki það aðdrátt
arafl sem það þyrfti að hafa, hönnum þess er ákaflega deyfðar
leg. En maður er manns gaman, og það ættu Kópavogsbúar og
gestir þeirra að hafa í huga á þessari hátíð Hamraborgara.
					

Geir A. Guðsteinsson

Grunnskólar
Kópavogs

Skólasetning
haustið 2010
Skólasetning verður
mánudaginn 23. ágúst
í öllum grunnskólum Kópavogs.

Kópavogur fjölgar
félagslegum leiguíbúðum fyrir aldraða

Skólameistari MK
umdæmisstjóri
Rótarýhreyfingarinnar

Kópav ogsb ær hefu r ákveði ð
að kaupa fjórar tveggja herbergja
íbúðir fyrir aldraða af Sunnuhlíð,
sjálfseignarstofnun um þjónustu
við aldraða í Kópavogi. Íbúðirnar
eru í húsi Sunnuhlíðar við Kópa
vogsbraut 1B en þar eru alls fjöru
tíu íbúðir fyrir aldraða. Fyrir á
bærinn fjórar íbúðir í húsi Sunnu
hlíðar við Kópavogsbraut 1A og
verða íbúðirnar notaðar til félags
legrar útleigu. Alls 211 umsóknir
um félagslegt leiguhúsnæði liggja
fyrir hjá Félagsþjónustu Kópavogs,
þar af eru 38 umsóknir frá eldra
fólki og bæjarfélaginu er því mik
ill fengur af íbúðum Sunnuhlíðar
svo koma megi til móts við þarf
ir eldra fólks. Alls á bærinn um
80 íbúðir ætlaðar öldruðum og til
stendur að fjölga þeim enn frekar á
árinu. Þetta er í takt við stefnu nýs
meirihluta bæjarstjórnar að fjölga
félagslegu húsnæði hjá bænum.

Margrét Friðriksdóttir Kópa
vogsb úi og skólam eista ri MK
tók við enbætti umdæmisstjóra
Rótarýhreyfingarinnar á Íslandi að
morgni 1. júlí sl. á fundi í klúbbi
Margrétar, Rótarýklúbbnum Borg
um í Kópavogi. Fjölmennt var á
hátíðarfundi í Rótarýklúbbnum
Borgir-Kópavogur þegar umæmis
stjóraskiptin fóru fram.
Kópav ogsb úa r eiga nú tvo
umd æmi ss tjóra hreyfi nga sem
teygja starfsemi sína um allan
heim, því umdæmisstjóri Kiwan
ishreyfingarinnar er Kópavogs
búinn Óskar Guðjónsson, félagi
í Kiwanisklúbbnum Eldborgu í
Kópavogi sem sinnir því starfi til
haustsins.

Kópavogsbær styrkir
Skotturnar

Skólanefnd Kópavogsbæjar veit
ti Snælandsskóla í vor hvatningar
verðlaun nefndarinnar fyrir verk
efni sem ber yfirskriftina: Að læra
að læra – námsstílslíkan Dunn og
Dunn sem leið í einstaklingsmið
uðu námi. Þetta er í sjöunda sinn
sem slík hvatningarverðlaun eru
veitt fyrir framúrskarandi verkefni
í kennslu eða öðru starfi í þágu
nemenda. Eitt af meginmarkmið
um verkefnisins er að bæta náms
árangur nemenda og líðan þeirra í
skólanum. Það er gert með því að
taka tillit til mismunandi námsstíls
hvers og eins og gefa nemendum
þannig færi á að finna styrkleika
sína og nýta þá til að læra. Þau
læra þar með að læra. Höfundar
námsstílslíkansins, sem notast
er við, eru dr. Rita og dr. Kenneth
Dunn. Verkefnið í Snælandsskóla
hófst formlega í ágúst 2008 og er
miðað við að það standi yfir í fimm
ár. Verkefninu hefur verið vel tekið
af nemendum Snælandsskóla og
hefur jafnframt vakið athygli í öðr
um skólum.

Bæjarráð Kópavogs hefur sam
þykkt að veita Skottunum, nýjum
regnhlífasamtökum félaga og sam
taka innan kvennahreyfingarinn
ar, hundrað þúsund króna styrk
vegna fyri rh uga ðra r dags krár
í tilefni af kvennafrídeginum 24.
október 2010. Þá verða liðin 35 ár
frá fyrsta kvennafrídeginum. Skott
urnar eru að undirbúa alþjóðlega
ráðstefnu sunnudaginn 24. októ
ber næstkomandi sem fjalla á um
ofbeldi gegn konum. Margir erlend
ir gestir hafa boðað komu sína.
Aðalviðburðurinn verður hins veg
ar 25. október, þar sem 24. októ
ber ber upp á sunnudag. Stefnt er
að því að konur leggi niður störf á
mánudeginum til að vekja athygli
á kynbundnum launamun.

Kosið í skólanefnd

Störf skólanefndar eru ákaflega
mikilvæg, fyrir skólana, nemend
ur þeirra og einnig hinn almenna
íbúa í Kópavogi því rekstur þeirra
kostar umtalsvert fjármagn. Á fundi
bæjarráðs í lok júlímánaðar var
kosið í skólanefnd. Af A-lista hlutu
kosningu Álfheiður Ingimarsdóttir,
Fróðaþingi 18; Guðmundur Tómas
Axelsson, Ásbraut 2 og Hjálmar
Hjálmarsson, Reynigrund 83. Af
B-lista voru kosnir Hallgrímur Viðar
Arnarson, Kjarrhólma 32 og Sigurð
ur Sigurbjörnsson, Álfhólsvegi 91.

Snælandsskóli hlaut
hvatningarverðlaun

Byggingaleyfi fyrir
hesthús

Á fundi bygginganefndar Kópa
vogsbæjar var lögð fram umum
sókn um byggingarleyfi að Dimmu
hvarfi 11a en Kristján Andrésson
og Kristín R. Sigurgísladóttir sækja
um leyfi til að byggja hesthús að
Dimmuhvarfi 11a eftir teikningu
Svavars M. Sigurjónssonar. Bygg
ingarnefnd fól byggingarfulltrúa,

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

að ljúka afgreiðslu málsins að
uppf ylltu m ákveðnu m skily rð
um. Ennfremur sóttu Gunnar Már
Zóphaníasson, Heiðarási 2, Reykja
vík og Svava Jóhanna Pétursdóttir,
Hlynsölum 5 um leyfi til að byggja
hesthús að Markavegi 1 eftir teikn
ingu Sveins Ívarssonar. Bygginga
fulltrúa var falið að ljúka afgreiðslu
málsins. Lögð var fyrir bygginga
nefnd framkvæmdaáætlun vegna
Fagraþings 5 frá Kára Stefánssyni
og Sigurfinni Sigurjónssyni bygg
ingarstjóra. Áætluð verklok eru
11. nóvember 2010. Jafnframt er
farið fram á niðurfellingu dagsekta
standist þessi áætlun. Byggingar
nefnd samþykktil erkáætlunina en
vísaði beiðni um niðurfellingu dag
sekta til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Biskup vísiterar
Digranessókn

Biskup Íslands, herra Karl Sigur
björnsson, mun vísitera Digranes
sókn sunnudaginn 19. september
nk. Hann mun taka þátt í messu
gjörð þann dag og predika. Biskup
hefur ekki vísiterað Digranessókn
síðan faðir núverandi biskups, Sig
urbjörn Einarsson gerði það á sín
um biskupsferli fyrir allmörgum
árum.

Fullnaðarfrágangur
við Vatnsendaskóla

Á fundi bæjarráðs Kópavogs 12.
ágúst sl. var óskað eftir heimild til
þess að semja við SÞ verktaka ehf.
um uppsteypu og fullnaðarfrágang
4. áfanga Vatnsendaskóla. Bæjar
ráð veitti umbeðna heimild. Bæj
arráð samþykkti einnig með fyrir
vara um samþykki bygginganefnd
ar beiðni um flutning hestshús á
vegum Sveins Alfreðs Reynissonar
af lóðinni Þokkaholt 4 og að það
verði sett upp að Landsenda 7 – 9.

Erla Stefanía Magnús
dóttir leikskólastjóri
Fífusölum

Bæjarráð tók fyrir 12. ágúst sl.
erindi frá sviðsstjóra fræðslusviðs
og leikskólafulltrúa varðandi stöðu
leikskólastjóra í Fífusölum. Óskað
er eftir að Erla Stefanía Magnús
dóttir, sem gegnt hefur starfi leik
skólastjóra í eitt ár í afleysingum,
verði færð úr stöðu sérkennslu
ráðgjafa á fræðsluskrifstofu í stöðu
leikskólastjóra í Fífusölum. Bæjar
ráð samþykkti tillögu um tilfærslu
í starfi.

Mikið úrval
afskorinna blóma.
Falleg íslensk
gjafavara.
Samúðarskreyting

Nánari upplýsingar eru á
heimasíðum skólanna.

Framkvæmdastjóri fræðslusviðs

Bænakort - Kr. 350.-

Margar tegundir
af handgerðum
kortum og
kertaskreytingum.
Bænakerti

Frí
heimsending
eftir kl. 19
virka daga og
allar helgar.
Kransar og blómaskreytingar

HAGSTÆTT VERÐ

Blóm er List
Sími 564 1199
Núpalind 1 - 201 Kóp.
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SKÓLA
DAGAR
12.-23. ágúst
Allt fyrir haustið á einum stað.
Afsláttarhefti Smáralindar verður dreift á
morgun, gerðu frábær kaup á skólavörum.
Sjáumst í Smáralind!

SKÓLADAGAR
Í
SMÁRALIND

Afsláttarhefti

Gildir
13.-31.
ágúst

Mundu eftir
Afsláttarhefti
Smáralindar

Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18, www.smaralind.is / 528 8000
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Zbigniew Zuchowicz tekur við starfi organista
Digraneskirkju:

Vill bjóða sóknarbörnum
að taka þátt í tónlistarlífinu
Hópurinn var samtaka undir öruggri stjórn Kjartans Más Hallkelsson
ar. Sundmaðurinn lætur það ekki trufla sig.

Puðað á spinnhjólum
á bakka Sundlaugar
Kópavogs
Rúmlega sjötíu manns púluðu
á sundlaugarbakka Sundlaugar
Kópavogs í góða veðrinu í síð
ustu viku en líkamsræktarstöðin
Arctic ákvað að halda hjólatíma
(spinning) utandyra. Jakob Þor
steinsson, forstöðumaður Sund
laugar Kópavogs, segir að sund
laugargestir hafi tekið uppátæk
inu vel. „Starfsmenn og gestir
voru ánægðir með þetta og ekki
spillti frábært veðrið fyrir.”
Líkamsræktarstöðin Arctic er
með aðstöðu í húsnæði Sundlaug
ar Kópavogs og er einnig í íþrótta
miðs töði nni Vers ölu m í Kóra 

borgarblod.is

hverfi. Kjartan Már Hallkelsson,
framkvæmdastjóri og þjálfari í
Arctic segir að 73 sérútbúin þrek
hjól hafi verið flutt út á sundlaug
arbakkann og að spinning-tíminn
hafi verið vel sóttur.
„Við vildu m gleðja fólki ð og
minna um leið á að við erum til
búin í slaginn fyrir haustið. „Þetta
heppnaðist mjög vel.”
Aldrei áður hefur spinning-tími
verið haldinn á sundlaugarbakk
anum í Sundlaug Kópavogs. En
þótt hann hafi gengið vel er ekki
búist við að þeir verði fleiri í bráð
enda fylgi r því miki ð ums tang
að flytja níðþung þrekhjól á milli
staða, og svo er komið haust, og
þrátt fyrir frábært sumar getur
verið allra veðra von þegar komið
er fram á haustið.

H`ZbbjkZ\^ )) b! @eVkd\^

Um næstu mánaðarmót tekur
nýr organisti til starfa í Digra
neskirkju, en í vor lét Kjartan
Sigu rjónss on af störfu m sem
organisti eftir langan og farsæl
an feril. Ráðinn var Zbigniew
Zuchowicz, sem hefur á síðstu
árum starfað sem organisti og
tónlistarkennari á Vopnafirði.
Hann er fæddur í St. Pétursborg
en mamma hans er rússnesk og
pabbi hans pólskur.
Þegar hann var 10 ára flutti fjöl
skyldan til Póllands en frá 7 ára
aldri hafði hann verið í tónlist
arskóla með barnaskólanáminu.
Síðar bættist við píanónámið hjá
honu m nám í fiðlul eik og síð
an nám í orgelleik og nám í tón
smíðum í Tónlistarakademíunni
í Gdansk í Póllandi. Þar starfaði
hann við ýmsar kirkjur og með
ýmsum þekktum kórum sem m.a.
hafa getið sér gott orð í Evrópu.
Síða n lá leiði n til Ísl ands en
konan hans, Theresa, er pólsk
og þau fóru bæði að stunda tón
listarkennslu austur á Vopnafirði
en eigi nk ona n kenndi á pía nó
og blokkflautu. Þau hafa verið á
Vopnafirði í alls 18 ár með tveggja
ára hléi, á árunum 1995 til 1997
var hann í Noregi þar sem hann
lærði meira í orgelleik en snéri
aftur til Vopnafjarðar 1997 og hef
ur verið þar síðan.
,,Ég þekki því Vopnafjörð nokk
uð vel, hef auk þess gengið mikið
á fjöll í nágrenninu, s.s. á Smjör
fjöll, í Krossavík, á Háganga og
raunar á allar hæðir sem finnast í
kringum Vopnafjörð.”
Fjölskyldan flytur nú suður en
fyrst um sinn ætla þau að búa
í Norðurmýrinni. Zbigniew seg
ir það heppil ega staðs etni ngu
núna, stutt í skóla fyri r báð
ar dætur þeirra, Önnu og Olgu.
Önnur þeirra að læra viðskipta
fræði við Háskóla Íslands en hin
er í Menntaskólanum í Hamra
hlíð. Eigi nk ona n fer að vinna
verktakavinnu við söngskóla en
mun einnig leggja tónlistarlífinu
í Digraneskirkju lið, m.a. með því
að spila kammertónlist eða klass
íska tónlist, t.d. á undan eða eft
ir messum, sem þó er ekki hluti
messug jörða ri nna r. Hugm ynd
Zbigniew er að hafa meira tónlist
arlíf í kringum guðsþjónustur, og
bjóða sóknarbörnum sem kunna
að syngja eða spila á hljóðfæri að
að taka þátt, allir geti haft sam

Zbigniew Zuchowicz organisti í Digraneskirkju.

band og kannað möguleikana, ald
ur skipti ekki máli.

Aukið samstarf við
aðra kóra
,,Ég vil efla kirkjukórinn og auka
fjölbreyttni þeirra verka sem hann
tekur sér fyrir, og því verður opið
fyrir áhugafólk að sækja um að
syngja í honum. Ég mun hlusta á
röddina og finna út í hvaða rödd
viðkomandi á að syngja ef hann er
sæmilega lagviss og þá gjaldgeng
ur. Ég hef áhuga að að koma á
samstarfi við aðra kóra, m.a. með
því að heimsækja kóra á lands
byggðinni eða hér á höfuðborgar
svæðinu og taka á móti þeim hér í
Kópavogi.
Það er alltaf kostur að kunna að
lesa nótur, en er ekki skilyrði en
ég mun taka frá tíma til að kynna
fyrir fólki nótnaskrift og nótna
lestur svo fólk skilji fyrir hvað
nóturnar standa, hvað þær þýða,”
segir Zbigniew Zuchowicz.
Orge li ð í Digran esk irkju er
íslensk smíð, smíðað af Björgvini
Tómassyni í Mosfellsbæ en hann
hefur smíðað fjölda orgela í kirkj
ur landsins. ,,Ég tel orgel Björg
vins vera á við það besta sem
þekkist. Það er frábær hljómur í
því og mikill kraftur þegar á þarf
að halda en einnig undirþýður og
mjúkur tónn sem er mjög heppi
legt á vissum stundum í trúarlíf
inu eða kirkjuathöfnum.”

- Móðir þín er rússnesk en pabbi
þinn pólskur. Þú ert væntanlega
alinn upp í kaþólskri trú. Þú hefur
starfað í lúterskri kirkju og í lúth
ersku umhverfi í nær tvo áratugi,
hvernig gengur það?
,,Þegar ég var kringum 17 ára
aldurinn fór ég að sækja kaþólsk
ar messur og þekki því kaþólska
siði vel. Eftir að við fluttum til
Íslands hef ég auðvitað kynnst
lútherskri hefð og siðum og í Nor
egi var ég að læra forritun sem
m.a. tilheyrði lútherskum prest
um. Ég er í dag farinn meira að
hugsa eins og Lútherstrúarmað
ur enda hef ég hlustað á margar
predikanir þegar ég hef verið að
spila í messum. Ég þekkti áður
sr. Gunnar Sigurjónsson sem er
prestur í Digraneskirkju, þegar
hann var prestur á Skeggjastöð
um árið 1992 og ég á Vopnafirði
svo ég hef oft heyrt hann predika
og fleiri presta og er hrifinn af
mörgu því sem er í lútherskri trú.
Ég er því orðinn svolítið alþjóð
legur í dag, rússneskur, pólskur
og íslenskur en ég veit ekki hvort
það gerir mig að 150% manni!
Það er öllum hollt, og ætti jafn
vel að vera skylda, að kynnast
ólíkri menningu, siðum og trú
arbrögðum, það eyðir stundum
tortryggni og misskilningi og ger
ir viðkomandi sveigjanlegri og
skilningsríkari á menningu ann
ara þjóða og trúarbrögð,” segir
Zbigniew Zuchowicz, sem tekur
við starfi organista í Digranes
kirkju 1. september nk.
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Sumarlandið:

Fyrsta kvikmyndin sem
gerist í Kópavoginum
Ný íslensk kvikmynd, Sumar
landið, sem gerist í og við hús
á Kársnesinu í Kópavogi, tekin
upp í Kópavogi verður frumsýnd
3. september nk., m.a. í Smára
bíóií Kópavogi.
Þetta er gamanmynd um fjöl
skyldu sem rekur draugatengda
ferðaþjónustu, um konu sem spáir
í spil og er á kafi í sálarrannsókn
um og manninn hennar sem sem
er að markaðssetja þennan spír
itisma og álfa sem eru í kringum
húsið þeirra og konan er i sam
bandi við. Í garðinum þeirra er
álfasteinn og þau fá tilboð í stein
inn frá þýskum auðjöfri og þurfa
að gera það upp við sig hvort veg
ur þyngra skammtímagróðinn eða
þjóðtrúin og gildi hennar.
Leikstjóri og handritshöfund
ur er Grímur Hákonarson sem er
uppalinn í Kópavogi, framleið
andi er Kópavogsbúinn Baltasar
Kormákur en í kvikmyndinni leik
ur Ólafía Hrönn konuna, Kjartan
Guðjónsson eiginmann hennar,
þýska auðjöfurinn leikur Wolfgang
Müller, og Jóhann Sigurðarson
leikur bæjarstjórann í Kópavogi
sem í myndinni heitir Sigurjón.
Grímur er uppalinn á Kársnes
brautinni, ekki ýkja langt frá þeim
stað þar sem kvikmyndin er tekin
upp. Grímur segist hafa mætt á
sála rr anns ókna rf undi áður en
byrjað var á myndinni til að lifa
sig inn í þann hugsanagang sem
þar ríkir. Samkvæmt spíritisman
um þýðir Sumarlandið landið sem
við förum til þegar við deyjum.
Grímur lærði kvikmyndaleik
stjórn og handritagerð í Prag í

Afmæ20l%isatfsillábttoafð
Fáðu

rðum,
bremsuviðge vinnu,
g
varahlutum o
í dag!

athuga bremsurnar hjá Max1
Höldum saman uppá 10 ára afmæli Max1

Grímur Hákonarson leikstjóri
við húsi ð á Kársn esi nu þar
sem myndin er tekin upp.

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:

Atriði úr myndinni Sumarlandið.

Tékklandi en Tékkar eru mikil og
fornfræg kvikmyndaþjóð. Hann
hefu r m.a. leiks týrt kvikm ynd
inni Bræðrabyltu sem hefur verið
sýnd í Ríkissjónvarpinu og um

þessar mundir er Grímur að leik
stýra heimildarmynd um Laxár
deiluna sem skók allt samfélagið
á Norðurlandi í byrjun áttunda
áratugarins.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is
borgarblod.is
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AF HÁLSINUM
Heilsugæslan Hamraborg 30 ára:

Þar starfa 5 heilsu
gæslulæknar en alls
50 starfsmenn

Hver? Hvar? Hvenær?
þannig að þar eru nú heimilis
lækna r, ungb arna- og mæðra
vernd, heimahjúkrun fyrir allan
Kópav og og sálf ræði ngu r sem
sinnir börnum og unglingum. Þá
leigir augnlæknir aðstöðu á stöð
inni.
Í upphafi voru heilsugæslulækn
ar 3 en fleiri heimilislæknar höfðu
starfsaðstöðu á stöðinni. Heild
arfjöldi starfsmanna í byrjun var
um tuttugu manns. Enn er einn
móttökuritari starfandi sem hefur
verið frá upphafi.
Nú eru heilsug æslul ækna r
á stöðinni 5 og alls um fimmtíu
starfsmenn en auk þess eru nú 2
aðrar heilsugæslustöðvar í Kópa
vogi enda var íbúafjöldi um 13
þúsund árið 1980 en er nú um 30
þúsund manns.

Tilboðið gildir hvort sem greitt er með A-korti eða Aukakónum. Endurgreiðsla fæst ef greitt er með A-korti.

borgarblod.is

honu m tölvup óst á netf angi ð
hrafns@kopavogur.is

Hauststarfið að hefjast í Digraneskirkju
Prestar og starfsfólk Digranes
kirkju eru að undirbúa haust
starfi ð og vilja af því tile fni
bjóða Kópavogsbúum til messu á
sunnudögum klukkan ellefu. Að
lokinni messu borða kirkjugest
ir saman súpu og brauð og þau
sem það geta greiða fyrir það.
Söfnuðurinn þakkar fyrir þær
gjafir sem gefnar hafa verið og
koma í góðar þarfir en í vetur er
enn frekari þörf á aðstoð að halda
til handa þurfandi fólki í söfnuð
inum.
Á þriðjudögum eru allir líka vel
komnir til að borða í hádeginu
með öldruðum. Kirkjustarf aldr

aðra hefst þriðjudaginn 14. sept
ember með leikfimi klukkan ell
efu, síðan er hádegismatur klukk
an tólf, helgistund klukkan eitt og
dagskrá þar á eftir í safnaðarsal
fram til kl. hálfþrjú.
Alfastarfið hefst aftur miðviku
dagskvöldið 15. september með
kynningarfundi og kvöldmat. All
ir eru velkomnir og hvattir til að
taka með sér gesti. Bænastund
er í hádeginu á fimmtudögum og
anna n hvorn fimmtud ag verð
ur borðuð súpa á eftir en hinn
fimmtudaginn súpa í Hjallakirkju
klukkan tólf, eins og verið hefur.
Barna- og æskulýðsstarf verður

Digraneskirkja.

áfram með miklum blóma sem
fyrr. Innritun fermingarbarna er
hafi n á heimas íðu kirkju nna r,
www.digraneskirkja.is og hefst
kennsla í fyrstu viku september.

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.

Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is

AUKAKRÓNUR | landsbankinn.is | 410 4000

ENNEMM / SÍA / NM43077

Heilsugæslustöð Kópvogs var
opnuð formlega 23. júlí 1980 í
Fannborg 7-9. Tók hún þá við
þeirri starfsemi sem hafði verið
á Digranesvegi 12 þar sem heim
ilislæknar og sérfræðingar voru
með læknastofur. Einnig var þar
ungbarnaeftirlit, mæðraskoðun,
heimah júkru n, húðs júkd óma
deild, sjúkraþ jálfu n og rann
sóknastofa. Öll þessi starfsemi
var flutt í Fannb orgi na. Hug
myndi n var að hægt væri að
sinna öllum helstu þörfum sjúk
linga á einum stað. Húsnæði var
þó að mörgu leyti óhentugt, t.d.
var stöðin á 2 hæðum og ekki
lyfta þannig að stundum þurfti
að bera sjúklinga milli hæða.
Stöðin flutti í nýtt og glæsilegt
húsn æði í Hamrab org 8 í des
ember 2005. Málin hafa þróast

fundi sem er að hefjast, kannski
foreldrafundi í einum grunnskóla
Kópavogs. Slíkir fundir fara nú að
bresta á en skólar hefjast næsta
mánudag. Allar upplýsingar eru
vel þegna r, smáa r sem stóra r,
vinsamlega komið þeim sem þið
búið yfir á framf æri við Hrafn
Sveinb jarna rs on héra ðss kjala
vörð á Héraðsskjalasafni Kópa
vogs að Hamraborg 1. Líta má við
hjá Hrafni á skrifstofunni, hringja
í hann í síma 544-4710 eða senda

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-2080.

Sjöfn Sigþórsdóttir hjúkrunarfræðingur og Sigfríður Pálmadóttir
hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar í Hamraborg.

Það er bæði gott og hollt að
nærast. Okkur leikur hins veg
ar forvitni á að vita hvar þess
ar strákar eru, hverjir þeir eru,
hvenær þessi matartími átti sér
stað og af hverju íslenski fáninn
er þarna í bakgrunni. Enn frek
ari upplýsingar um það hvað er
að gerast á myndinni eru auðvit
að vel þegnar.
Vegna suma rl eyfa vitu m við
enn líti ð um síðu stu mynd en
hún virðist vera af einhverjum
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Ættingjar Wilhelms Beckmann
færðu Kópavogsbúum góða gjöf
Börn og bróðu rd ótti r Wil
helms Ernst Beckm ann, tré
skurðarlistamanns og fyrsta bæj
arlistamanns Kópavogs, færðu
nýlega Bókasafni Kópavogs að
gjöf listaverk, skartgripi, mál
verk og bækur sem áður voru í
eigu listamannsins.
Muni rni r verða í framt íði nni
til sýnis í Beckmannsstofu á 3.
hæð bókasafnsins. Hluti þeirra
er afhentur strax en það sem eft
ir er við fráfall gefenda. Wilhelm
Ernst Beckmann fæddist 5. febrú

EKRON:

Starfsþjálfun
og
endurhæfing
Með hliðsjón
af þeim áföllum
sem ísl enskt
efnah ags- og
atvinnulíf hefur
orðið að þola á
unda nf örnu m
árum, vilju m
við kynna fyrir lesendum okk
ar starfsemi EKRON sem er sér
tæk einstaklingsmiðuð atvinnu
tengd starfsþ jálfu n og endu r
hæfing fyrir einstaklinga með
skerta vinnufærni sökum afleið
inga áfengis- og vímuefnasýki,
langvarandi atvinnuleysis o.fl.
Unnið er með sjálfsstyrkingu,
fortíð, bakfallsvarnir og önnur
persónuleg vandamál í regluleg
um einkaviðtölum hjá ráðgjafa.
Á námskeiðum er unnið með
gerð feri ls krár, vinnum öppu,
sjálfss tyrki ngu, fjárm ál, sam
skiptafærni, heimilisfræði, tréút
skurð, leirgerð o.fl.
EKRON hefur á að skipa mjög
færu starfsfólki með áralanga
reynslu. Við hvetjum þá lesend
ur sem hugsanlega geta nýtt sér
þjónustu EKRON að setja sig í
samband við þá og kynna sér
betur starfsemi þeirra.
EKRON, Grensásvegi 16a,
Sími 567 1212, ekron@ekron.is,
www.ekron.is

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

”allt til sundiðkunar
– sund er okkar fag”

ar 1909 í Hamborg en flúði Þýska
land nasismans og kom til Íslands
árið 1935. Hann settist hér að og
kvæntist íslenskri konu, Valdísi
Einarsdóttur, og átti með henni
tvö börn, Einar og Hrefnu. Wil
helm bjó síðustu æviár sín í Kópa
vogi og lést 11. maí 1965. Eftir
hann eru verk í nokkrum kirkjum
landsins og er eitt þeirra, glæsi
leg altaristafla, í safnaðarheimili
Kópavogskirkju.
Wilhelm hóf nám í tréskurði

og höggmyndalist aðeins fjórtán
ára gamall hjá kunnum þýskum
meistara í Hamborg, Karl Olde.
Seinna stundaði hann nám við
Konu ngl egu listaa kad emí u na í
Kaupmannahöfn. Fyrstu árin sín
á Íslandi vann hann m.a. á verk
stæði Ríkarðs Jónssonar mynd
skera en setti svo upp sína eigin
vinnustofu á Laugavegi 100. Hann
vann þar að tréskurði og bjó til
listmuni til tækifærisgjafa.

Altaristaflan sem Wilhelm Ernst Beckmann gaf söfnuði Kópavogs
kirkju við vígslu hennar 1964. Það olli honum talsverðum vonbrigð
um að altarfistaflan var aldrei notuð. Altaristaflan hefur nú verið sett
upp í nýju safnaðarheimili Kópavogskirkju.
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Fermingarnámskeið
í Kópavogskirkju
og Borgum

Gunnar Steingrímsson djákni talar til væntanlegra fermingarbarna.

Fermingarnámskeið að sumri
var í Kópavogskirkju dagana 16.
til 19. ágúst sl.
Fermingarnámskeiðið er fyrir
þau sem það kjósa, þau þurfa
þá ekki að sækja fræðslu nema
í nokkur skipti yfir veturinn en
mæta reglulega í guðsþjónustur
og messur. Þar var lögð áhersla
á ýmis gildi kristinnar kirkju sem
börnin þurfa að þekkja og náms

efni ð var m.a. ,,Líf með Jesú”,
,,Trú og tónlist”, Helgistund með
áherslu á kyrrð, fræðst um Hjálp
arstarf kirkjunnar, gildi mann
eskjunnar, fyrirgefning og sátt og
mýmargt fleira.
Ekki var að sjá annað að börn
in hlustuðu með athygli og með
tækju það fræðsluefni sem fyrir
þau var lagt með opnun huga.

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

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

Nýjar vörur
frá
Mini A Ture
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Bæjarstjórinn í Kópavogi
í heimsókn í Klaksvík
Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri
Kópav ogs, heims ótti vinab æ
inn Klaksvík í Færeyjum fyrir
skemmstu og tók þar á móti
henni bæjarstjórinn Gunvá við
Keldu.
M.a. ræddu þær vinabæjarsam
starfið og önnur mál tengd bæjar
félögunum. Kópavogur og Klaksvík
urðu vinabæir árið 1967 en Kópa
vogur á samtals átta vinabæi, fles
ta í nágrannalöndunum. Vinabæir
halda reglulega vinabæjarmót og
skiptast á ýmsum upplýsingum
um til dæmis skólamál, menning
armál og fleira. Klaksvík er næst
stærsta bæjarfélag Færeyja og búa
þar um 4.900 manns. Klaksvik er
ekki síst þekkt fyrir það að þar
hafa grindhvalir oft gengið á land
en grindhvaladrápið vekur athygli
víða, en ekki gleði meðal umhverf
isverndarsinna. Ellefu manns sitja

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

í bæjarstjórn og tók Gunvá fyrst
sæti í henni árið 2004. Hún var í

desember 2008 kjörin bæjarstjóri
fyrir kjörtímabilið 2009 til 2012.

Leikskólinn Aðalþing í Kópavogi

Býður upp á fyrirlestraraðir
og símenntun
Leikskólinn Aðalþing í Kópa
vogi fékk fyrr í sumar heimsókn
frá Spánverja sem var með fyrir
lestur o.fl.
Sjö starfsm enn Aða lþ ings
sóttu síðan 2ja vikna alþjóðlegt
námskeið í Reggio Emilia á Ítal
íu í sumar sem samanstóð af 36
fyrirlestrum og þremur leikskóla
heimsóknum og nú um miðjan
ágústmánuð kemur svo sænskur
fyrirlesari til leikskólans sem er
með fyrirlestraraðir og símennt
un sem öðrum utan leikskólans er
boðið að sækja.
Nokkri r leiks kóla r í Kópa
vogi fengu fyrir nokkru úthlut
að úr Sprotasjóði Menntamála
ráðuneytinsins og var Aðalþing
þar á meðal. Formlegt skólaár í
Aða lþ ingi hefst miðv ikud ag
inn 1. september nk.

Skemmtilegir skápar í Aðalþingi sem merktir eru börnunum með
nafni og mynd.

Ökum varlega!

Skólarnir eru að byrja!
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,,Fjármál sveitarfélagsins eiga ekki upp
á pallborðið hjá núverandi meirihluta”
- segir Ármann Kr. Ólafsson oddviti Sjálfstæðisflokks í bæjarstjórn Kópavogs
Ármann Kr. Ólafsson er leið
togi Sjálfstæðismanna í bæjar 
stjórn Kópavogs, sem nú skipar
minnihluta bæjarstjórnar ásamt
Framsóknarflokknum, en þessir
tveir flokkar hafa skipað meiri
hluti í bæjarstjórn síðustu 20 ár.
Árm ann segi r að margt bendi
nú til þess að botninum sé náð
í þeirri bankakreppu sem reið
yfir heimsbyggðina. Ýmsir hafi
talið að við séum farin að spyrna
við fótum og leiðin hér á landi sé
heldur upp á við.
,,Við erum engu að síður háð
því að heimsbyggðin sé á þeirri
sömu vegferð því allt hangir þetta
saman sem kom svo glögglega í
ljós með falli bankakerfisins. Það
er því ánægjulegt að sjá að aukinn
hagvöxt í Þýskalandi og á Evru
svæðinu almennt og þrátt fyrir að
hagkerfi Bandaríkjanna sé hökt
andi þá fer það vonandi að rétta úr
kútnum,” segir Ármann.
,,Það er hins vega r miki ð
áhyggjum ál hve slæm skulda
staða ými ssa ríkja er sem mun
gera batann hæga ri en ella. Þá
er mikilvægt að haldið sé rétt á
málum hér á landi og eitt mikil
vægasta atriðið í þeim efnum er
að hér verði aftur virk viðskipti í
Kauphöllinni. Kauphöllin býr til
drifkraft sem er hverju hagkerfi
nauðsynlegur og við þurfum ekki
annað en að horfa til Norðurland
anna til þess að átta okkur á hve
mikilvægt tannhjól Kauphöllin er í
hagkerfi einstakra landa. Hins veg
ar er ég ekki vongóður um að þetta
sé að gerast á næstunni því það er
hverjum manni ljóst að það er ekki
byggt inn í þá flokka sem nú sitja í
ríkisstjórn að hafa skilning á mik
ilvægi atvinnulífsins og viðskipta
yfirleitt. Þeir telja að verðmæta
sköpunin verði til inn í opinberum
stofnunum en ekki hjá fyrirtækj
unum sem standa undir útgjöld
unum. Þá má sjá að úrræðaleysið
er orðið algjört hjá ríkisstjórninni
þegar auknar skattaálögur með
sínum lamandi áhrifum á fyrirtæki
og einstaklinga virðist nánast vera
það eina sem Samfylking og Vinstri
grænir eru sammála um. Þá eru
vextir hér á landi út úr öllu korti en
háir vexti og skattar eru lausnirnar
hér á landi meðan mjög lágir vextir

og minni skattaálögur eru lausnar
orðin hjá öðrum þjóðum.”
- Nýr meirihluti fjögurra flokka í
bæjarstjórn Kópavogs tók við eftir
bæjarstjórnarkosningar í vor. Hann
hefur boðað aðhald í fjármálum,
niðurskurð í framkvæmdum og átak
til að draga úr atvinnuleysi. Er það
að ganga eftir að þínu mati?
,,Mér finnst þessi nýi meirihluti
bæja rs tjórna r fara afs kapl ega
rólega af stað og það er erfitt að
átta sig á því hvar áherslur hans
munu liggja á komandi kjörtíma
bili. Ekkert hefur verið tekið á í
fjárm álu m bæja ri ns og ef fram
koma beiðnir um aukin fjárútlát
þá er þeim umsvifalaust svarað
jákvætt án þess að nokkuð sé skor
ið niður á móti. Þetta er gert þrátt
fyrir að ljóst sé að tekjur bæjarins
eru heldur að gefa eftir og nú þeg
ar er ljóst að rekstrargjöld eru ekki
að standast áætlanir, því miður.
Þetta er að mínu mati ekki ábyrg
stjórnun og með þessu áframhaldi
mun bæjarsjóður fara enn verr út
úr þeirri kreppu sem bankarnir
skópu.
Eitt stærsta hlutv erk hverra r
bæjarstjórnar á tímum sem þess
um fyrir utan að sýna aðhald í fjár
málum er að skapa tækifæri fyrir
atvinnulífið og ýta þannig undir
fjölgun starfa og frekari verðmæta
sköpun. Við Sjálfstæðismenn höf
um lagt fram tillögu um að Kópa
vogsbær komi að verkefninu „Allir
vinna” með því að fella tímabundið
niður gatnagerðargjöld sem lögð
eru á við stækkun á eldra hús
næði. Þetta yrði viðbótar hvati
við skattaafsláttinn sem er veitt
ur í tengslum við verkefnið og þá
ákvörðu n banka nna sem boði ð
hafa framkvæmdalán á sérstökum
kjörum. Þá hefur það komið fram
að miki ð fjárm agn eins takl inga
liggi hjá bönkunum og því gætu
aðgerðir sem þessar orðið til þess
að fólk myndi nota peningana til
framkvæmda á eigin húsnæði og
skapa með því aukna atvinnu.”
Ármann segir að það sé mán
uður síðan Sjálfstæðismenn lögðu
tillöguna fram en hún hafi ekki
ennþá hlotið afgreiðslu þar sem
meirihlutinn hafi talið það nauð
synlegt að byrja á því að fresta til

lögunni og síðan að senda hana til
umsagnar.
,,Þetta er kannski dæmi um það
hvernig málum kemur til með að
verða þvælt í þessu m fjögu rra
flokka meirihluta. Sjálfstæðisflokk
urinn í Kópavogi hefur í fórum sín
um fjölmargar fleiri tillögur sem ýtt
gætu undir aukin umsvif. Við höf
um lagt áherslu á að almenningur
fái aðgang að Þríhnúkagíg í landi
Kópavogs. Gígurinn er þriðji hæsti
hellir sem vitað er um í heimin
um og af mörgum talinn sá merki
legasti. Framkvæmdir við að gera
hann aðgengilegan myndi útvega
fjölda manns atv innu án þess
að kosta nánast neitt í gjaldeyri.
Hellirinn yrði síðan gjaldeyrisskap
andi í framtíðinni þar sem það er
mat margra að hann geti haft sama
gildi fyrir ferðaþjónustuna og Gull
foss, Geysir og Bláa lónið.
Þá langa r mig að minna st á
atvinnuátak bæjarins sem snéri að
unga fólkinu í sumar. Þar var öllum
veitt tækifæri til þess að stunda
vinnu sem er mjög mikilvægt við
þær aðstæður sem nú eru uppi.
Fátt er ömu rl egra fyri r fólk og
þá ekki síst fyrir ungt fólk, en að
hafa ekki vinnu á meðan skólarn
ir eru í sumarleyfum. Við getum
rétt ímyndað okkur hvernig það
væri fyrir þennan hóp að vakna á
daginn og hafa ekki að neinu að
hverfa.”

ur verið hreyft við hugmyndinni
um „Kópavogsbrúnna” sem var
eitt megin stefnumál Samfylking
arinnar. Þar átti bærinn að taka
við hlutverki bankanna og taka yfir
óklárað íbúðarhúsnæði. Við Sjálf
stæðismenn vorum alfarið á móti
þessari hugmynd auk þess sem við
bentum á að óklárað húsnæði hér í
Kópavogi myndi seljast fyrst vegna
legu sinnar á höfuðborgarsvæði og
vegna þess að búið væri að byggja
upp þjónustu í nýbyggingahverfun
um. Það hefur verið að ganga eftir.”

Öflug stjórnarandstaða

Ármann Kr. Ólafsson
bæjarfulltrúi.

ins 2011. Það skýtur skökku við
ef meiningin er að sú að áætlunin
verði unnin í samráði milli allra
flokka. Það hefur ekki verið hald
inn einn einn einasti fundur um
það efni með minnihlutaflokkunum
eða fulltrúum þeirra. Sumarið hef
ur að mínu mati verið illa nýtt og
ekkert gert til þess að búa í haginn
fyrir veturinn af hendi meirihlut
ans. Fjármál sveitarfélagsins hafa
greinilega ekki átt upp á pallborðið
hjá meirihlutanum.
Það má þó kannski segja að það
jákvæða við það sé að ekkert hef

,,Nýi meirihlutinn getur ekki set
ið aðgerðarlaus og vonast til þess
að allt leysist af sjálfu sér. Sjálf
stæðisflokkurinn mun leggja ýmis
legt til málanna sem snýr að því að
bærinn leggi sitt af mörkum til þess
að auka tekjur bæjarsjóðs í fram
tíðinni. Það er forsenda þess að
hægt verði að halda áfram á þeirri
braut sem mörkuð hefur verið í
allri þjónustu bæjarins. Ég fullyrði
að Kópavogur hefur farið fremst í
flokki þegar kemur að þjónustu við
bæjarbúa. Málefni grunn- og leik
skólanna standa vel og í bænum
er risinn glæsileg þjónustumiðstöð
fyrir aldraða í Boðaþingi til viðbót
ar við þær sem fyrir voru. Þá vita
allir hvaða breytingum íþróttaað
staðan hefur tekið og svo mætti
lengi telja.
Á fyrsta fundi nýrra r bæja r
stjórnar boðaði ég öfluga en mál
efnalega stjórnarandstöðu. Það er
mikilvægt að bæjarfulltrúar vinni
allir saman að því að vinna okkur
út úr þeim slæmu aðstæðum sem
bankahrunið olli. Það mun ekki
standa upp á Sjálfstæðisflokkinn
í þeim efnum,” segir Ármann Kr.
Ólafsson.

Engin undirbúningsvinna
farið fram fyrir fjárhagsá
ætlun ársins 2011
- Hvernig telur þú að meirihlutan
um hafi tekist að fylgja eftir fjárhags
áætlun bæjarins?
Ármann telur að bæjarfulltrúar
hafi fengið mjög takmarkaða upp
lýsingar um hvernig fjárhagsáæ
 tl
unin hafi gengið eftir það sem af
er þessa árs. ,,Lengi framan af var
talsvert tekjufall en sem betur fer
virðast tekjurnar vera farnar að
fylgja betur áætluninni. Hins vegar
liggur ekki fyrir uppgjör fyrir fyrstu
sex mánuði ársins sem þýðir að
mikil óvissa ríkir um rekstur ein
stakra málaflokka og stöðu þeirra
miðað við fjárhagsáætlunina. Þá
hefur engin undirbúningsvinna far
ið fram fyrir fjárhagsáætlun árs

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi byrjandanámskeið:
* Gítarnámskeið
Námskeið fyrir fullorðna:
* Trommunámskeið
* Rafbassanámskeið
* Partýgítarnámskeið
* Forskólanámskeið fyrir 5-7 ára * Gítarnámskeið
Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is

fyrir leikskólastarfsfólk
Munið frístundakort ÍTR og endurgreiðslu stéttarfélaga!

Næstu námskeið hefjast í september!

...BARA GAMAN...

Bæjarlind 12. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990
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Hvað gerðirðu um
verslunarmannahelgina?
- Sæunn Gísladóttir hitti Kópa
vogsbúa á förnum vegi og spjall
aði við þá

Kolbrún Eyjólfsdóttir
- Hvað gerðirðu um verslunar
mannahelgina?
,, Ég var að vinna alla helgina.”
- Hefurðu alltaf unnið um þessa
helgi?
,, Já, eftir að ég varð eldri og var
í vinnu, en þegar ég var yngri ferð
aðist ég alltaf með fjölskyldunni.”
- Ætlarðu að fara eitth vað á
næsta ári?
,,Mig langa r rosal ega miki ð á
Þjóðhátíð.”
- Naustu helgarinnar?
,,Get ekki alv eg sagt það, en
vinnan verður þess virði þegar ég
fæ útborgað!”

Sæva r Hlöðverss on, með
honum er barnabarnið Óskar
- Fórstu einhvert um verslunar
mannahelgina?
,,Nei.”
- Gerðirðu eitthvað í bænum?
,,Já.”
- Ferðu venjulega einhvert um
þessa helgi?
,,Já.”
- Var einhver sérstök ástæða fyrir
að þú fórst ekki núna?
,,Já, ég var með tvo litlu stráka
og móður þeirra sem er dóttir mín
í heimsókn frá Kaliforníu.”

Stefanía, Sesselja og Eyjólfur
Hauksbörn
- Fóruð þið eitthvað um verslunar
mannahelgina?
,,Við fórum í hestarferð.”
- Hvar fóruð þið á hestbak?
,, Í Hafnarfirðinum.”
,,Fari ð þið venjul ega út úr
bænum?
,,Það er bara misjafnt.”
- Var gaman um helgina?
,,Já, rosalega!”
- Ætlið þið að gera eitthvað um
verslu na rm annah elgi na á næsta
ári?
,,Já, förum líklega aftur á hest
bak.”

borgarblod.is

Viktor Jóhannsson
- Fórstu eitthvað um verslunar
mannahelgina?
,,Já ég fór til Akureyrar.”
- Ferðu alltaf þangað um þessa
helgi?
,,Nei, þetta var í fyrsta skiptið.”
- Gerðirðu eitthvað skemmtilegt?
,,Nei, þetta var leiðinlegasta sem
ég hef gert um verslunarmanna
helgi, því það var ekkert að gerast
á Akureyri.”
- Varstu með fjöls kyldu eða
vinum?
,,Já, var með vinum.”

Marta Kjartansdóttir
- Fórstu eitthvað um verslunar
mannahelgina?
,,Já, ég fór til Vestmannaeyja.”
- Var það gaman?
,,Já, það var mjög gama n,
æðislegt!”
- Hefurðu farið áður þangað?
,,Nei, þetta var í fyrsta sinn.”
- Fórstu með fjöls kyldu eða
vinum?
,,Ég fór með vinum mínum.”
- Heldu rðu að þú fari r aftu r á
næsta ári?
,,Ég er ,,attending“ á facebook!”

ÁGÚST 2010

Tónsalir leggja áherslu á
kennslu á ryþmísk hljóðfæri
Tónlistarskólinn Tónsalir er nú
að hefja sitt sjötta starfsár. Óaf
ur Kristjánsson skólastjóri segir
að í skólanum sé lögð áhersla á
kennslu eftir ryþmískri forskrift
og það aðgreini hann nokkuð frá
öðrum tónlistarskólum.
,,Við erum að kenna á ryþmísk
hljóðfæri en það er gítar, rafbassi,
trommur, píanó og söngur. Einnig
er notast við rymíska tónlist til að
kenna á hljóðfærin. Fyrir þá sem
átta sig ekki á hvað ryþmísk tónlist
er, þá er best að lýsa því þannig að
það er tónlist eins og popp, rokk,
jass, blús o.s.frv. Oft er þetta sú
tónlist sem stendur okkar nem
endum nær heldur en t.d. klassísk
tónlist. Við leggjum líka áherslu á
það, að gaman sé að mæta til okk
ar í skólann, þá verður hljóðfæra
námið sjálfkrafa auðveldara fyrir
nemandann.”
- Nú flutti skólinn á síðasta ári í
Bæjarlind 12, breyttist eitthvað við
það?
,,Það sem helst breyttist var að
aðstaðan fyrir starfssemina varð
mun betri. Við fengum fleiri og
hentugri stofur og aðstaða fyrir
bæði nemendur og kennara gjör
breytti st. Við telju m að þessi
staðsetning sé heppileg þar sem
við erum miðsvæðis í Kópavog
inum og því stutt í allar áttir. Eina
sem okkur finnst skorta eru betri
almenningssamgöngur hingað til
okkar. Með því væri hægara um vik
fyrir nemendur sem búa í öðrum
hverfum að koma til okkar án þess
að vera háð því að foreldrar þeirra
keyri þau hingað.”
- Er alltaf næg aðsókn í skólann?
,,Heldur betur, já! Skólinn var
í raun strax orðin fullsetinn í vor.
Við erum að sjá það á hverju hausti
að aðsóknin verður meiri og meiri.
Bæði er það að nemendur sem eru
fyrir í skólanum halda áfram námi,
en einnig eru alltaf fleiri og fleiri

Berglind Guðnadóttir
- Fórstu einhvert um verslunar
mannahelgina?
,,Já ég fór í bústað.”
- Hvar er hann?
,,Í Hraunborgum í Grímsnesinu.”
- Ferðu alltaf þangað um þessa
helgi?
,,Já, síðastliðin sex ár.”
- Ferðu með ættingjum eða vin
um?
,,Ég fer með ættingjum.”
- Naustu helgarinnar vel?
,,Já mjög vel.”

Nemendur Tónsala á góðri stund.

nýjir sem heyra af starfseminni og
sækja um hjá okkur. Það veldur því
að biðlistar myndast því miður hjá
okkur. Okkur þykir alltaf leiðinlegt
að koma ekki öllum að sem óska
eftir að koma til okkar, en við reyn
um okkar besta til að koma sem
flestum að.
Einn liður í því er að bjóða byrj
endum upp á að koma á stutt 8.
vikna námskeið. Þau námskeið eru
hugsuð þannig að þeir sem eru
að byrja geta þá komist strax að í
skólanum og fá þannig að kynnast
hljóðfærinu. Þannig er hægt að sjá
hvort það sé raunverulegur áhugi
fyrir að halda áfram yfir í fullt nám.
Þau námskeið sem við höfum ver
ið með í boði eru gítarnámskeið,
trommunámskeið og rafbassanám
skeið. Einnig höfum við verið með
það sem við köllum forskólanám
skeið sem eru ætluð fyrir 5-7 ára
börn. Þar er ekki verið að kenna
á neim sérstök hljóðfæri, heldur
er námskeiðið ætlað sem hljóð
færakynning, farið er í hreyfileiki
þar sem taktskynjun er þjálfuð og
fleira. Við gleymum heldur ekki

fullorðna fólkinu því við höfum
verið með gítarnámskeið fyrir full
orðna byrjendur sem við köllum
„partýgítarnámskeið” annarsvegar
og hins vegar gítarnámskeið fyrir
starfsfólk leikskóla . Þessi nám
skeið eru ætluð fyrir þá sem alltaf
hafa langað til að læra á gítar en
ekki haft sig af stað. Það er svo
lítið spaugilegt að það er í raun
inni alltaf sama spurningin sem
ég fær um þessi námskeið, ,,En ég
kann ekkert að spila á gítar, get ég
samt komið?” Því er til að svara
að þetta er einmitt námskeið fyr
ir byrjendur í hljóðfæranámi sem
boðið hefur verið upp á frá stofn
un skólans.”
- Eruð þið byrjuð að taka á móti
umsóknum og innrita?
,,Þessa dagana er verið að taka á
móti umsóknum á námskeiðin en
það er sótt um á heimasíðu skól
ans, www.tonsalir.is. Því miður er
nánast fullbókað í fullt í fullt nám
hjá okkur en það er enn hægt að
sækja um námskeiðin,” segir skóla
stjórinn.

Slysum fækkaði í Kópavogi í fyrra
Kópavogur er eitt þeirra sveit
arfélaga sem gert hefur samn
ing við Umferðarstofu um gerð
umferðaröryggisáætlunar. Mikl
ar vonir eru bundnar við þá
vinnu sem mun fylgja í kjölfar
þess samnings. Eitt af grund
vallaratriðum við mat árangurs
af slíkri áætlun er að hafa til
tækar slysatölur og upplýsing
ar um hversu mikil umferð er
á miki lv ægu m stöðu m inna n
sveitarfélagsins.
Umferðarstofa annast skrán
ingu á öllu m umf erða rs lysu m
sem lögregla gerir skýrslur um.
Með þeim hætti er hægt að finna
svokallaða svartbletti, þ.e. þá
staðir þar sem flest slys verða
innan sveitarfélagsins. Á heima
síðu Umferðarstofu eru slysa
kort, þar sem almenningi og öðr
um gefst kostur á að finna hvar
slysin verða og hvers eðlis þau
eru. Slóðin er www.us.is og á

forsíðu er hlekkur sem tengist
viðkomandi korti.
Á undanförnum þremur árum
hafa orðið 165 slys með meiðsl
um í Kópavogi. Um er að ræða
23 alvarleg slys, þar af urðu 3
á síðasta ári. Í fjórum tilfellum
var ekið á gangandi vegfarendur,
þar af tvö börn. Í einu tilfelli var
um að ræða árekstur bíls og bif
hjóls og í tvígang var um að ræða
árekstur tveggja bíla. Athyglis
vert er að þessi slys verða ekki
nema í einu tilfelli á mjög mikilli
umferðargötu, en tvö slys verða
á stuttum kafla á Þverbrekku,
þar sem ekki er hægt að benda á
neina skýringu, aðra en að um sé
að ræða tilviljun.
Séu árin 2007 til 2007 borin
saman, kemur í ljós að slösuð
um fjölgaði úr 52 í 67 árið 2008,
en fækkaði í 46 árið 2009. Þar er
um að ræða rúmlega 30 prósenta
fækkun.

Talsvert stór hluti umferðar í
Kópavogi er gegnumumferð um
Reykjanesbraut og Hafnarfjarð
arveg. Þar er talsverður hraði
eðli málsins samkvæmt, en góðu
heilli fylgja henni ekki mörg slys.
Þegar slys á höfuðborgarsvæðinu
eru skoðuð kemur í ljós að alltof
oft koma börn við sögu og því
er mikilvægt að leggja áherslu á
öryggi þeirra sem gangandi veg
farenda og reyna að tryggja ða
þau leiki sér á öruggum stöðum.
Umferðaröryggi er hluti af lífs
gæðum í nútímalegu samfélagi.
Hvert slys kostar háar fjárhæðir
svo ekki sé minnst á þær andlegu
og líkamlegu þjáningar sem þeim
fylgja. Allir verða að vinna sam
an að auknu öryggi, og viti menn.
Það er svo sannarlega hægt.
Sigurður Helgason
Umferðarstofu
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Hamraborgarhátíð 28 ágúst:

Á að gera miðbæinn
skemmtilegri og litríkari
Hamrab orga rh át íð verðu r
haldin laugardaginn 28. ágúst
nk. frá morgni til kvölds. Þá
verður Hamraborgin lokuð fyrir
allri umferð, verslunareigendur
fara margir hverjir með varning
sinn út á götu ef til þess viðrar,
menningarstofnanirnar á háls
inu m verða opna r fyri r gesti
og þar verður jafnvel bryddað
upp á eitthvað í tilefni dagsins,
m.a. verður ungt fólk með upp
ákomu í Molanum, innnan sem
utandyra.
Þau Rannv eig Ásg eirsd ótti r
bæjarfulltrúi og Andri Þór Lefever
forstöðumaður Molans segir að
hátíðin sé m.a. til vekja athygli á
hvar hjarta Kópavogs er, til þess
að fá fólk út á götu, vekja Kópa
vogsbúa og gesti þeirra til vit
undar um sitt nánasta umhverfi
og hvað er venjulega til boða í
Hamrab orgi nni, sem sé býsna
margt. Ef tekst að gæða Hamra
borgina meira lífi og bjóða upp
á eins konar markaðsdag er til
ganginum náð. Hálsatorgið verður
markaðstorg þar sem hver sem er
getur sett upp söluborð og t.d.

Eigendur Móðurástar, þær Guðrún Jónsdóttir og Hrönn Sveinbjörns
dóttir. Verslunin hóf starfsemi 2002 en hefur verið nokkuð á flakki en
í núverandi húsnæði flutti hún á þessu ári.

Brjóstagjafarráðgjöf
í Móðurást

Rannveig Ásgeirsdóttir og Andri Þór Lefever með Hamraborgina í
baksýn.

geta krakka r sem hafa veri ð í
skólagörðunum selt þar grænmet
ið sem þau hafa verið að rækta í
sumar. Boðið verður upp á dans
atriði, lifandi tónlist og fleira sem

Verslunin Móðurást í Hamra
borg verðu r með marka ð og
úts ölul ok á Hamrab or ga r hátíðinni.
Þar er eins og nafnið bendir til

seldar ýmsar vörur fyrir mæður
og börnin þeirra, ekki síst mjólk
andi mæður, veitt brjóstagjafar
ráðgjöf og leigðar út mjaltavélar
til þeirra kvenna sem þess þurfa.

verslunareigendum dettur í hug
að gera á þessum hátíðardegi og
vonandi tekst að glæða áhuga hjá
fyrirtækjum til að setja niður sína
starfsemi í Hamraborginni.

Velkomin á Hamraborgarhátíðina
Sigrún Gunnarsdóttir og Hanna Sigurðardóttir.

Nærföt, steinar, jóga,
nudd og spákona

Hamraborg 20a - Sími 544 4088

Rafgeisli

Rafverktakar ehf.

Í versluninni Ynju er m.a. versl
að með nærföt á konur og í sama
húsnæði er verslunin Í sjöunda
himni þar sem hægt er að keyp
ta heilsus aml ega salts teina úr
Himalayafjöllum, og auk þess er
þar í undirbúningi jógasalur og
veitt er þjónusta sem snertir höf
uðbeina- og spjaldhryggsjöfnun.
Í verslu ni nni og jafnv el utan
dyra verður spákona sem spáir í
spil, það verður jógakynning og
jafnfram kynning á nýjum jógasal.

Ynja verður með slá úti með hel
stu vörum verslunarinnar og verð
ur veittur afsláttur í tilefni dagsins
af völdum vörum.
Þær Hanna Sigurðardóttir í Í sjö
unda himni og Sigrún Gunnars
dóttir í Ynju segja að Hamraborgin
þurfi meira líf, hún sé of ,,grá” og
það þurfi meiri fjölbreytni í versl
unarreksturinn, t.d. geti karlmenn
ekki fengið þar keypt föt eða skó.
Meiri fjölbreytni laði að fleiri til að
opna þar verslanir.

Silkihúfur

Mjúki ferðafélaginn frá Sleep sheep kominn aftur
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Margvíslegt var að finna áður fyrr við Skjólbrautina
Eiríkur Hjálmarsson er fædd
ur og uppalinn í Kópavoginum.
Faðir hans var Hjálmar Ólafs
son sem var um árab il bæj
arstjóri í Kópavogi, og móðir
hans hét Nanna Björnsdóttir.
Systkinahópurinn var stór, sex
sykstkinin, elst Vigdís en síðan
komu Dóra, Ólafur, Björn og
Helgi en Eiríkur var næst yngst
ur í þessum hópi.
Eir íku r ólst upp við Skjól
brautina, sem þá var ein aðal
samgönguæðin milli Austur- og
Vesturbæjarins. Fyrir Gjá og á
meðan löggustöðin og bústaður
séra Gunnars var rétt handan
Hafnarfjarðarvegarins. Borgar
holtsbrautin var í tvennu lagi,
sitthvoru megin við einskonar
Brenne ró-, Khyber- eða bara
Oddsskarð í Borgarholtinu.
,,Þegar ég fór í áttahagabíltúr
um götuna um daginn var hún
orðin þannig að ég varð helst
hræddu r um að vera áliti nn
innbrotsþjófur í skoðunarferð.
Breytingarnar eru býsna miklar.
Æskuminningin, sem ég ætla að
skafa ofan af, snýst um þessa
breytingu sem orðin er á þessari
friðsælu botngötu þar sem fyrir
nokkrum áratugum var ákaflega
blómlegt athafnalíf.
Við vorum náttúrulega ógnar
margir grislingarnir í götunni sem
vorum í fallin spýtan, fótbolta
og hollí hú á milli þess sem við
býsnuðumst yfir villingunum í
Austurbænum. Það eru þó ekki
þær athafnir, sem ég ætla að dvel
ja við í þetta sinn, heldur atvinnu
lífið á Skjólbraut í lok 7. áratugar
síðustu aldar. Þar sem nú er verið
að nýta endurskipulagðan bygg
ingarrétt til að reisa hvert íbúð
arhúsið öðru myndarlegra var á
uppvaxtarárum mínum athafna
svæðið einskonar Smiðjuvegur.
Ótrúlega stór hluti íbúanna fór
u.þ.b. 20 metra innan úr eldhúsi
í vinnuna. Það þarf víst ekki að
tíunda að flestir fóru til vinnu
með umhverfisvænum hætti!”

Margvíslegur rekstur við
Skjólbrautina
,,Ég man eftir ýmislegum rek
stri við Skjólbrautina. Á Skjól
braut 2 var Úlfa r tannl ækni r
árum saman með stofuna sína.
Hann þótti harðhentur og deyfa
lítið. Beint á móti, á númer 3, var
prentsmiðja í skúr. Þar var aðal

Eiríkur Hjálmarsson, uppalin við
Skjólbrautina, en býr nú í Vest
urbæ Reykjavíkur og starfar hjá
Orkuveitu Reykjavíkur.

Bræðurnir fjórir á Skjólbraut 8. Í efri röð f.v. Björn, Helgi og Ólafur og Eiríkur fyrir framan.

framleiðslan vafasamur klobba
litteratúr en þegar leið að jólum
fórum við bræður oft og feng
um gefins afskurðarrenninga til
að búa til jólakort. Þannig varð
afskurðurinn efniviður í talsvert
kristilegra prentverk en megin
partur arkanna.
Þá komum við að Skjólbraut
6. Þar var nýlenduvöruverslunin
Kópavogur til húsa áður en hún
var flutt í gamla Sjálfstæðishúsið
og síðan upp í Hamraborg þar
sem hún umbreyttist í Nóatún.
Það var hörkusamkeppni milli
henna r og Jóab úða r við Hóf
gerðið, í það minnsta meiri sam
keppni en á milli Hagkaups og
Bónuss. Verslunin var í bíslagi
framan við íbúðarhúsið en í skúr
á bak við var trésmiðjan hans
Jóns. Hann var kallaður Jón afi
af öllum krökkunum held ég, þó
það hafi nú bara verið Sverrir og
Inga sem áttu hann fyrir afa. Þau
bjuggu í kjallaranum við hliðina
á búðarbíslaginu.
Þ e s s i a t v i n n u s t a r f s e m i

saman brotnar fjaðrir og beygluð
bretti eða taka í sundur blönd
unga og setja saman aftur var
miki ð ævi nt ýri. Mamma hans
Sigga var með blómlegan jurta
garð á bak við húsið en hann
jafnaðist þó ekkert á við garð
inn við hliðina, á númer 11. Þar
var nefnilega gróðrarstía. Lilja
setti skilti út á götu á vorin og
auglýsti sumarblóm og trjáplönt
ur sem þar nærðust prýðilega,
enda Lilja einkar vandvirk við
að halda krakkaskara hverfisins
fjarri.
Tannl ækni r, klámp rentu n,
verslun, trésmiðja, heilsugæslan,
bílaverkstæði og gróðrarstöð eru
þá upptalin við Skjólbrautina.”

Leikföng og græn epli

Æskuheimilið að Skjólbraut8 í dag.

blómstraði öðru megin við heim
ili mitt. Hinumegin var heilsu
gæslustöðin, á Skjólbraut 10. Þar
voru raunar bæjarskrifstofurnar
um hríð. Á heilsugæslunni fór ég
í ljós, algerlega grunlaus um að
nokkrum áratugum síðar myndi
Alþingi Íslendinga gera það glæp

samlegt að börn legðust undir
háfjallasólir.
Siggi Hara lds, sem seinna
gerði garðinn frægan með bíla
leigu í bænum, rak bílverkstæði
á Skjólbraut 9. Þangað var gam
an að koma. Að sjá Sigga og
Palla blanda gasi og súr og sjóða

,,Ef við bætum Borgarholts
brautarstúfnum, norðan Skjól
brautarinnar við sjáum við líka
heildsölu, þar sem leikföng og
græn epli blöstu við inn um glug
ga á bílskúrnum, og bifreiðamál
un Sigurðar Kristmundssonar í
skúrnum þar sem Skátarnir voru
með flugeldasölu um langt ára
bil.
Nú hef ég auðvitað ekki hug
mynd um hvað fer fram á bak
við gluggatjöldin í húsunum við
Skjólbrautina. Þar kann að blóm
stra heimilisiðnaður og hugbún
aðarsmíð. Ef það búa við götuna
krakkar efast ég um að þeir viti
af því. En núna í atvinnuleys
inu eigum við kannski eftir að
sjá sýnlegri starfsemi heima á
bæjunum.”

SMURSTÖÐIN
DALVEGI 16a

Smurstöðin ehf. - Dalvegi 16a - 201 Kópavogi - Sími: 554 3430 - www.smurstodin.is
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Nýjar áherslur í bæjarstjórn
Kópavogs
Nýr meirihluti tók við í bæjar
stjórn Kópavogs í sumar eftir 20
ára óslitna valdatíð Sjálfstæðisog Framsóknarflokks. Nú blása
ferskir vindar um bæjarskrifstof
urna r og nýr meirih luti hefu r
margt á prjónunum til hagsbóta
fyrir bæjarbúa að ógleymdu því
markmiði okkar að gera Kópavog
skemmtilegri. Það bindur að nok
kru leyti hendur okkar hve fjár
hagsstaða bæjarins er erfið um
þessar mundir en skuldir bæjar
ins hafa aukist verulega á síðustu
árum og þá sérstaklega á síðasta
kjörtímabili. Úr þeirri stöðu mun
um við spila eins vel og kostur
er. Nú þegar má sjá þess merki
að nýtt fólk með nýjar félagsleg
ar áherslur hefur tekið við stjórn
bæjarins. Fyrsta verk hins nýja
meirihluta var að tryggja fjármagn
til sérkennslu í grunnskólum bæj
arins og koma þannig í veg fyrir
að sú mikilvæga þjónusta skerð
ist í vetur. Þá hefur Kópavogsbær
keypt 4 íbúðir í Sunnuhlíð ætlað
ar eldri borgurum í Kópavogi og
fjölgað þannig leiguíbúðum í eigu
bæjarins.
Á næstu nni verðu r hafi st
handa við byggingu lokaáfanga
Vatnsendaskóla, en það skiptir
verulegu máli að Kópavogur og
önnur sveitarfélög ráðist í fram
kvæmdir á tímum samdráttar og
atvinnuleysis.
Sérstakt ábendingakerfi hefur
verið tekið í notkun á heimasíðu
bæjarins sem gerir bæjarbúum
mögulegt að koma ábendingum
sínum á framfæri við bæjaryfir
völd á einfaldan hátt. Þetta bætir
verulega samskipti bæjarbúa við
yfirstjórn bæjarins, eykur lýðræði

Vinna að hefjast við fjár
hagsáætlun ársins 2011

Guðríður Arnardóttir bæjarfull
trúi Samf ylki nga ri nna r og for
maður bæjarráðs Kópavogs.

og skilar sér vonandi í betri bæ.
Á stefnus krá nýs meirih luta
eru m.a. áform um að lífga upp
á Hamraborgina og er undirbún
ingur komin vel af stað. Hamra
borgin er í hjarta Kópavogs og
þar er fjölmargt hægt að gera til
að blása lífi í umhverfið og gera
það aðlaðandi. Bæjaryfirvöld og
fyrirtæki í Hamraborginni hafa
tekið höndum saman og laugar
daginn 28. ágúst verður haldin
hátíð í Hamraborginni. Útimark
aður, götulistamenn, uppákomur
af ýmsu tagi og verslanir, kaffihús
og veitingahús verða opin fram á
kvöld. Þetta er liður í því að gera
Kópavog skemmtilegri og lífga
upp á okkar góða bæ.

Það er þó svo merkil egt að
helstu fréttir úr bæjarstjórn Kópa
vogs þetta sumarið hafa snúist
um ketti og kattahald. Hingað til
hafa engar reglur verið um katta
hald í Kópavogi og löngu tíma
bært að bæta úr því. Nú liggja
fyrir drög að reglum sem bæjar
stjórn mun fjalla um í septem
ber. Þar er ákvæði um að orma
hreinsa ketti reglulega, merkja þá
og tryggja. Ég vænti þess að ný
bæjarstjórn í Kópavogi muni sam
þykkja þessar reglur.
Fljótl ega mun vinna hefja st
við gerð fjárhagsáætlunar ársins
2011. Í anda stefnu nýs meiri
hluta munum við leitast við að
vinna hana með bæjarbúum og
kalla eftir tillögum og hugmynd
um um hvar þarf að bæta í og
hvar má spara, en það er ljóst
að þegar tekjur bæjarins dragast
saman og skuldastaða eykst þarf
að draga saman í rekstri svo end
ar nái saman.
Meirihlutaflokkarnir hafa lagt
fram metna ða rf ulla n mále fna
samning þar sem leiðarljósin eru
réttlæti, virðing og sköpun. Við
væntum góðs samstarfs allra bæj
arfulltrúa, hvar í flokki sem þeir
standa, við munum virða þeirra
sjónarmið og fagna öllum góðum
tillögum sem frá þeim koma. Við
viljum gott samstarf við íbúa því
saman munum við stuðla að góðu
og fjölbreyttu mannlífi í Kópavogi.
Guðríður Arnardóttir, formaður
bæjarráðs Kópavogs

Sveinsbakari Engihjalla
Vikutilboð á köku ársins kr. 2190.Ath. opið laugardaga, lokað sunnudaga

KAKA ÁRSINS 2010

Eigendurnir, Þórður Bachmann og Hafsteinn Häsler með rekstrarstjór
ann, Ólaf Gísla á milli sín á opnunarkvöldinu.

Grillhúsið opnar
á Sprengisandi
Grillhúsið hefur opnað nýjan
veitingastað þar sem Sprengisand
ur var lengi til húsa og síðar Pizza
Hut. Staðurinn er á horni Bústaða
vegar og Reykjanesbrautar og því
í alfaraleið og við eina fjölförnustu
umferðargötu Reykjavíkurborgar
þar sem Reykvíkingar, Kópavogs
búar, Garðbæingar, Hafnfirðingar
og fleiri fara um hverjum degi.
Þórður Bachmann, framkvæmda
stjóri segir að staðurinn verði opin
frá kl. 11.30 til 22.00 frá sunnudög
um til fimmtudaga og til kl. 23.00
föstudaga og laugardaga. Hægt er
að taka um 140 manns í sæti en

staðu ri nn henta r einka vel fyr
ir hópa, bæði á efri og neðri hæð
inni. Þórður segir matseðilinn mjög
fjölbreyttan þar sem í boði verði
fiskréttir, smáréttir og salöt, ham
borgarar, kjúklinga- og steikarsam
lokur og bæði forréttir og eftirréttir
á mjög hagstæðu verði auk þess
sem sérstök hádegistilboð verði
alla daga.
Fjöldi manns kom og samfagn
aði eigendum og starfsfólki þegar
þessi skemmtilegi veitingastaður
á Sprengisandi var opnaður. Grill
húsið rekur einnig veitingastaði í
Tryggvagötu og í Kringlunni.

Fjölbreytt dagskrá og danskennsla
fyrir alla aldurshópa
Dansskóli Sigurðar Hákonar
sonar er einn af stærstu og virt
ustu dansskólum landsins. Dans
skóli nn er staðs ettu r að Auð
brekku 17, Kópavogi og hefur
starfað í rúmlega 30 ár.
Í vetur verður boðið uppá fjöl
breytta dagskrá og kennslu, m.a.
almenna barnadansa, en yngstu
nemendur skólans eru aðeins þrig
gja ára. Einnig er boðið upp á ken
nslu í standard- og suður amer
ískum dönsum, salsa og freestylejazzballet. Danskólin er með ken
nslu fyrir alla aldurshópa, bæði
fyrir byrjendur og lengra komna.
Öll almenn kennsla byrjar frá og

með laugardeginum 11. sptember
nk. Á dagskrá vetrarins fyrir nem
endur skólans er m.a. hin árlega
nemendasýning sem er haldin í
lok nóvember á ári hverju. Stór
hluti keppnispara skólans er að
fara til London í stóra keppnisferð
í október. Jólaböllinn verða á sín
um stað, ball fyrir fullorðna í Turn
inum í Kópavogi og jólasveinaball
Verður fyrir yngri kynslóðina.
Þetta ásamt mörgu öðru er á dag
skrá vetrarins hjá dansskólanum
Frekari upplýsingar eru veittar
í síma 564-1111 og á heimasíðu
dansskólans, www.dansari.is.

Núggatmús með Konsum orange

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REYNS L A

Sigurvegri í keppni um köku ársins er Hilmir bakari hjá Sveinsbakaríi.
Komdu í Sveinsbakari og fáður þér köku ársins hjá sigurvegaranum sjálfum.

Skipholt 50 b Sími: 562 0677 • Arnarbakki 4 Sími: 557 2600 • Engihjalla 8 Sími: 564 4620
Endilega kikjið á heimasíðuna okkar www.sveinsbakari.is

•

U MHYGGJA

•

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is
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Alfreð Finnbogason fyrirliði Breiðabliks:

,,Hefur verið markmiðið okkar
að verða Íslandsmeistarar”
Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - S. 554-6800
Njarðarnesi 9 - 603 Akureyri - S. 466-3600

www.vidd.is

Nýtt ábendingakerfi
á vef
Kópavogsbæjar
Kópavogsbúar geta nú komið
ábendingum sínum á framfæri
við starfsmenn bæjarins með
því að fara inn á vef bæjarins,
kopavogur.is og ýta á hnappinn:
Ábendingar til Kópavogsbæjar.
Gefa þarf upp nafn, heimilisfang
og netfang og fljótlega berast
upplýsingar um það hver innan
stjórnsýslunnar fær ábendinguna
til úrvinnslu.
Markmiðið er að gera góðan
bæ enn betri.
Kópavogsbúar eru hvattir til að
nýta sér þessa þjónustu.

Alfreð Finnbogason, framherji
Breiðabliks í PEPSI-deild karla
í knattspyrnu hefur vakið verð
skuldaða athygli á knattspyrnu
vellinum í sumar, leitt sitt félag í
baráttu um Íslandsmeistaratitil
inn og er markahæstur leikmanna
deildarinnar nú þegar 6 umferðir
eru eftir í deildarkeppninni.
Alfreð var spurður hversu ungur
hann hafi verið þegar hann byrjaði
að æfa og spila fótbolta og hvort
hann hafi alltaf spilað með Blikum.
,,Ég byrjaði að sprikla í kringum
fjögurra, fimm ára aldurinn og byrj
aði að spila í Grindavík og var þar
til tíu ára aldurs en flutti þangað til
Skotlands þar sem ég var í tvö ár.
Ég flutti svo í Grafarvoginn og hef
búið þar síðan og spilaði þar með
Fjölni en ég kom í Breiðablik 15 ára
gamall.”
- Hefur þig alltaf langað til að
verða fótboltamaður frá því að þú
varst lítill?
,, Já, það er eina sem hefur kom
ist að, það er einh vern vegi nn
ekki hægt að fá leið á því, alla veg
anna hjá mér, og hefur alltaf verið
draumurinn að komast sem lengst
í fótboltanum og er enn.”
- Áttu einhver áhugamál fyrir utan
fótboltann?
,, Já, maður á marga góða vini
sem að maður eyðir miklum tíma
með í playstation og að gera aðra
hluti. Svo hef ég gaman af öðrum
íþróttum líka, t.d. golfi og tennis.
Svo er gaman að fara út að skem
mta sér með vinunum þegar það
á við.”
- Þú varst að útskrifast í fyrravor
frá Verslunarskólanum, hver voru
þín uppáhaldsfög þar, hvað tekur
við á námsbrautinni?
,, Ég hef alltaf verið mikið fyr
ir stærðf ræði, gekk ágætl ega í
stærðfræðinni, en get ekki sagt
að danska og franska séu mínar
sterkustu hliðar. Get sagt að tím
arnir í stærðfræði og sögu hafi ver

Alfreð Finnbogason leikmaður Breiðabliks gengur til seinni hálfleiks
gegn ÍBV með þjálfara sínum, Ólafi Kristjánssyni.

ið skemmtilegustu tímarnir. Ég er
nýkominn úr eins árs pásu frá námi
og ætla að byrja í íþróttafræði í HR
í næstu viku, það er gott að taka
eitthvað sem tengist fótboltanum.
Tók mér árs frí og var að vinna og
æfa. Tók mér veturinn í það.”
- Ertu að huga að atvinnumennsku
í Evrópu? Hefurðu fengið tilboð sem
þú ert að skoða?
,, Það gætu komið einhver til
boð núna en 1. september lokar
glugginn til Evrópu. Ef ekkert ger
ist fyrir þann tíma þá verður mað
ur hér út tímabilið og svo opnast
glugginn aftur í janúar og þá geta
liðin í Evrópu keypt leikmenn aftur.
Ég err aðallega að hugsa núna um
að klára tímabilið með stæl með
Breiðablik.”

Draumurinn að spila með
Manchester United!
- Áttu einhver draumalið?
,, Já. Draumurinn er að spila fyrir
Manchester United, það væri topp
urinn.”

- Áttu kærustu?
,, Nei, ég á ekki neina fasta kær
ustu eins og er.”
- Þú ert markahæstur í Pepsi-deild
karla, kemur sá árangur og árangur
Breiðabliks sem nú er í 2. sæti eftir
jafntefli við ÍBV þér á óvart?
,, Hann kemur mér ekki á óvart,
við höfum bæði unnið fyrir því og
lagt það á okkur að komast á þenn
an stað, þetta er í samræmi við
markmið mín og okkar strákanna. ”
- Er stefnan núna að klára deild
ina með sigri?
,,Það hefu r veri ð markm iði ð
okkar að verða Íslandsmeistarar,
og við ætlum okkur það að sjálf
sögðu.”
- Ertu með einhver skilaboð til
yngri fótboltamanna eða stuðnings
manna Breiðabliks?
,,Ef menn ætla að verða betri í
fótboltanum eiga þeir að æfa meira
en hinir og stuðningsmenn eiga
endilega að koma á völlinn á leik
ina, hvetja okkur og hafa gaman af
fótboltanum.”

GKG varð í 2. sæti
sveitarkeppni kvenna
Smári Kristjánsson, Guðjón Henning Hilmarsson,
Kjartan Dór Kjartansson, Sigmundur Einar Másson og
Sigurður R. Ólafsson en liðsstjóri var Gunnar Páll Þór
isson. Sveit GR sigraði en sveit GKj í 2. sæti.

Birgir Leifur Hafþórsson
Íslandsmeistari í holukeppni
Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir
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Kvennasveit GKG.
Íslandsmótið í sveitakeppni kvenna í golfi fór
fram á völlum GKG, Golfklúbbs Kópavogs og Garða
bæjar, dagana 13. til 15. ágúst sl. í frábæru veðri.
16 sveitir með um 100 konum tóku þátt og spiluðu
á bæði Leirdalsvelli og Mýrinni. Árangur kvenna
sveitar GKG var glæsilegur og náðu þær 2. sæti en
það er í fyrsta skipti sem að kvennasveit GKG nær
verðlaunasæti í efstu deild. Sveit GR sigraði.
Kvennasveitina skipuðu Guðfinna Halldórsdóttir,
Erna Valdís Ívarsdóttir, Hansína Þorkelsdóttir, Hrafn
hildur Gunnarsdóttir, Ingunn Einarsdóttir, Ingunn
Gunnarsdóttir og María Guðnadóttir en liðsstjóri var
Haraldur Þórðarson.
Karlasveit GKG tók einnig þátt í sveitakeppni GSÍ
en hún fór fram hjá Golfklúbbnum Keili í Hafnarfirði.
Eftir naumt tap í undanúrslitum tókst körlunum að ná
3. sætinu, en þeir höfðu titil að verja frá árinu 2009.
Karlasveitina skipuðu Birgir Leifur Hafþórsson, Alfreð
Brynjar Kristinsson, Bjarki Freyr Júlíusson, Björgvin

Birgir Leifur Haf
þórsson í GKG bar
sigu ro rð af Þórði
Rafn Gissurarsyni úr
GR í úrslitaleiknum á
Íslandsmótinu í holu
keppni sem fram fór
fyrir skömmu. Leik
urinn var æsispenn
andi og hafði Birgir Birgir Leifur Hafþórsson.
eina holu í forskot á
18. teig. Þórður náði
að jafna og því þurfti að útkljá leikinn í bráðabana.
Á fyrstu holu í bráðabana fékk Birgir fugl og innsigl
aði þar með sinn annan Íslandsmeistaratitil á einum
mánuði.
Guðjón Henning Hilmarsson GKG náði einnig frá
bærum árangri í mótinu. Eftir að hafa beðið lægri hlut
fyrir Birgi í undanúrslitum sigraði Guðjón Arnar Snæ
Hákonarson í viðureigninni um þriðja sætið. Eftir að
hafa verið undir stóran hluta af leiknum náði Guðjón
að jafna á seinni hlutanum og hafði loks sigur á 18.
holu - 1/0. Þrír kylfingar úr GKG komust í 8 manna
úrslit, en auk þeirra Birgis og Guðjóns komst Björgvin
Smári Kristjánsson einnig upp úr sínum riðli.
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Símamótið í knattspyrnu:

Tilfinningar sveifluðust milli
óstjórnlegrar gleði og táraflóðs
Stúlkurnar sem tóku þátt í Símamótinu á félags
svæði Breiðabliks um miðja n júlím ánu ð voru
afskaplega ánægðar með mótið, enda var glaða
sólskin og hiti alla mótsdagana.
Auðvitað skiptust á skin og skúrir, gleðin var
ósvikin þegar var í höfn, ekki síst í úrslitaleik, en
að sama skapi var stundum ekki hægt að hemja
tilfinningarnar þegar ósigur blasti við, og þá tók
gráturinn stundum völdin.
Í 5. flokki C léku til úrslita Valur og Breiðablik.
Það var ákafl ega skemmtil egu r leiku r þar sem
sáust mörg skemmtileg tilþrif og einnig mistök,
ekki síst hjá Blikastúlkunum enda urðu þær að
sætta sig við tap. En Valsstelpurnar dönsuðu eigin
lega stríðsdans þegar sigurinn var í höfn. Í 3. sæti í
5. flokki C var lið KA.

Keppendur komu úr ýmsum félögum,, m.a. frá
Haukum, Tindastóli, Breiðabliki, Þór Akureyri og FH.

Gengi HK langt undir
væntingum í 1. deild karla
HK tapaði í næst síðasta leik
gegn ÍR á ÍR-velli 2:1 en mörk
in sem HK-liðið fékk á sig voru
fremur slysaleg eftir föst leikatriði og vörnin þar alls ekki vel
á verði. Þar vantaði einhverja
samvinnu í vörninni, eða ein
faldlega að tala saman.
HK lék sl. föstudag gegn KA á
Kópavogsvelli og þeim leik töp
uðu HK-ingar 1:0 þrátt fyrir stífu
pressu á mark Akureyringanna
síðasta stundarfjórðunginn.
HK er í 9. sæti deildarinnar
með 19 stig, hefur unnið 4 leiki
gert 4 jafntefli og tapað 8 leikj
um, fimm stigum fyrir ofan lið
in tvö sem eru í fallsætunum,
Fjarðabyggð og Njarðvík en efst
tróna Leiknir og Víkingur.
Ljóst er að möguleikar HK að
komast upp eru ekki til stað
ar lengur, liðið þarf hins vega

Frá leik HK gegn ÍR á ÍR-velli
sem tapaðist 2:1.

að vinna nokkur stig til viðbót
ar og forða sér af fallsvæðinu í
deildinni. Liðið lék gegn Njarð
vík sl. þriðjudag, á síðan leik
gegn Fjarðab yggð úti, Fjölni
heima, Leikni úti, Þór heima og
síða sti leikurinn er gegn Vík
ingi á Víkingsvelli, sannkallaður
Fossvogsderbyslagur!

Gautaborgarleikarnir:

Góður árangur Blika
Stúlkurnar í 5. fl. C áttu erfitt með að hemja
tilfinningarnar eftir að hafa tapað úrslitaleiknum
gegn Val.

Lið Grindavíkur sem sigraði í 7. fl. SA.

Glæsilegt Kópavogsmót
í kraftlyftingum
Annað Kópavogsmótið í kraft
lyftingum fór fram í Smáranum
í byrjun sumars. Keppt var í öll
um kraftlyftingagreinum og var
mótið opið keppendum frá öll
um löglegum félögum Kraftlyft
ingasambands Íslands – ÍSÍ. Kóp
vogsmótið hepnaðist vel og þótti
glæsilegt mót.
Voru helsu stjörnu r mótsi ns
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson
(Ármanni) sem reyndi við Norð
urlandamet í drengjaflokki 2925,
kg. í réttstöðulyftu og rétt missti
af því meti á lokastigum lyftunn
ar. Þá vakti Borghildur Erlings
dóttir (Ármanni) mikla athygli en
hún setti fjölda Íslandsmeta í 60
kg. þyngdarflokki kvenna. Hall
dór Eyþórsson, Breiðabliki, setti
Íslandsmet í réttstöðulyftu þeg
ar hann lyfti 238 kg og sigraði í
samanlögðu í 82,5 kg þyngdar
flokki. Alexander Ingi Olsen úr
Breiðabliki varð sigurvegari í 100
kg þyngdarflokki og setti Íslands

200 kg í réttstöðulyftu 520 kg í
samanlögðu.
Það hefur verið mikill dragbítur
á uppbyggingarstarf kraftlyftinga
deildar að hafa ekki yfir að ráða
sérstakri kraftþjálfunar- og félags
aðs töðu en að sögn fors vars
manna kraftlyftingadeildar Breiða
bliks hefur yfirstjórn íþróttamála
hjá Kópavogsbæ boðað úrbætur í
aðstöðumálum deildarinnar.

Sindri Hrafn Guðmundsson á verðlaunapalli í Gautaborg.

Nokkri r Blika r tóku þátt í
Gautaborgarleikunum í sumar
og náðu prýðisgóðum árangri.
Þrír komu heim með gull.
Valdimar Friðrik Jónatansson
(13 ára) vann sigur í hástökki í
sínum flokki, stökk 164 cm, Sin
dri Hrafn Guðmundsson (15 ára)
vann spjótkastið í sínum kastaði
59,40 m og Irma Gunna rsd ótt

ir, sem fór út sem sigurvegari í
skólaþríþraut FRÍ hjá stelpum 12
ára, vann 80 m á tímanum 11,03
sek. Þau kepptu einnig í öðrum
greinum með góðum árangri. Stef
án Guðmundsson varð síðan ann
ar í 3000 m hindrun og Stefanía
Valdimarsdóttir varð þriðja í lang
stökki (5,55) og einnig í 400 m á
57,22 - aldeilis frábær árangur.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks

„Kraftlyftingþríþraut
æskunnar”
Edda Ósk Tóma sd ótti r, fél agi í
Kraftl yfti ngad eild Breiðab liks.
Aukin aðsókn kvenna að deild
inni eykur starfsemina.

met drengja undir 18 ára í öllum
greinum. Alexander lyfti 200 kg í
hnébeygju, 120 kg í bekkpressu,

Lausir leigutímar
í Smáranum
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 fyrirspurnir á netfangið brynjar@breidablik.is
							
Rekstrarnefnd Breiðabliks

Kraflyftingaþríþraut æskunnar
er kraftakeppni íslensks æsku
fólks Breiðabliks á aldrinum 10-13
ára og er undankeppni raunveru
legra r kraftl yfti ngak eppni sem
sama nstendu r af bekkp ressu,
langs tökki án atrennu og bol
takasti. Kraftlyftingadeild Breiða
bliks áætlar að koma á fót slíkri
þjálfun íslenskra barna á helgar
námskeiðum.
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Laugardaginn 28. ágúst
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.

Hittumst, gleðjumst og kynnumst hjarta Kópavogs
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verður Hamraborgarhátíðin haldin í fyrsta skipti

