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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Þessar ungu stúlkur voru staddar á Heiðarhjalla í Kópavogi í veðurblíðunni og nutu þess út í æsar. Þær voru 
allir skólasystur á síðasta vetri í 10. bekk Álfhólfsskóla, en nú skilja leiðir á menntabrautinni. Lengst til vinstri 
er Ísabella Eiríksdóttir sem fer í Menntaskólann í Reykjavík, þá Hugrún Lilja Ólafsdóttir á reiðhjólinu sínu en 
hún fer í Versló og loks Ágústa Ingvarsdóttir sem ætlar að setjast á skólabekk í heimabyggð, þ.e. í MK.

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is
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Skemmtilegt 
að skafa

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

- Bernskuminningar
Snorra Más

- bls. 12

- Viðtal við 
Annie Mist Þórisdóttur

- bls. 4

Í sumarblíðunni á Heiðarhjalla!



Samúðarkveðjurtil
Þrándheims

GuðrúnPálsdóttir,bæjarstjóri
Kópavogs, hefur sent íbúum
Þrándheims,vinabæjarKópavogs,
samúðarkveðjur vegna hryðju
verkanna í Útey og Ósló. „Hug
ur okkar og Íslendinga allra er
hjánorskuþjóðinnivegnahinna
skelfileguatburða íNoregi,” seg
ir m.a. í kveðju bæjarstjórans.
Flaggaðvar íhálfastöngviðbæj
arskrifstofurKópavogsdaginneft
ir voðaverkin og einnar mínútu
þögn fór fram á mánudeginum
til minningar um fórnarlömbin.
SamúðarkveðjabæjarstjóraKópa
vogsvarsendRitaOttervik,bæj
arstjóra Þrándheims. Ungmenni
þaðan voru í Útey þegar harm
leikurinnáttisérstað.Íkveðjunni
til vina okkar í Þrándheimikom
framaðekkiværihægtaðskilja
hvernigatburðirsemþessirgætu
átt sérstað. „Enástundumsem
þessum er samkennd og sam
staðahinnanorrænuþjóðamik
ilvæg.” Í lokin sagði bæjarstjóri
Kópavogs: „Égvottaykkurdjúpa
samúðaokkarallraogbýð fram
allaþáaðstoðsemviðmögulega
gætumveitt.”

SamiðviðSkólamat
ehf.ummatí
grunnskólunum

ÁfundiframkvæmdaráðsKópa
vogsbæjar21.júlísl.vartekiðfyr
irútboðáá rekstri mötuneyta í
grunnskólum.Miðvikudaginn22.
júnísl.voruopnuðtilboðíverkið
,,Framleiðsla á mat fyrir grunn
skóla í Kópavogi 2011 – 2012”
samkvæmt útboðsgögnum gerð
umafKópavogsbæ.Tilboðiðvar
auglýstáevrópskaefnahagssvæð
inu(EES).Tilboðbárust fráHog
Kveitingarehf.95.375.300krónur,
Skólamatehf.102.040.080krónur,
SláturfélagiSuðurlands58.735.495
krónur (2 skólar)og fráEldhúsi
sælkeransehf. 107.096.120krón
ur. Framkvæmdaráð samþykkir
aðleitaðverðisamningaviðSkól
mat ehf. Framkvæmdaráð beinir
þvíjafnframttilbæjarráðsaðtaka
gjaldskrá á skólamáltíðum fyrir
veturinn20112012 tilendurskoð
unar.  Skólastarf hefst 22. ágúst
nk.svogreinilegaverðuraðhafa
hraðanná.

Kópavogsbæráminnt
urvegnatafaá
ársreiknings

NASDAQOMXIcelandhf.hefur
áminnt Kópavogsbæ vegna tafa
á birtingu ársreiknings bæjarins
fyrirárið2010.Máliðvarlagtfyrir
bæjarráð fyrirskömmuenekkert
bókaðummálið.

Umhverfisviðurkenn
ingar2011afhentar
25.ágústnk.

Umhverf is v iður kenningar
umhverfis og samgöngunefnd
arKópavogsbæjar verða afhent
ar fimmtudaginn 25. ágúst nk.
kl. 16.00. Þessar viðurkenningar
vekjaalltafnokkraathygliogættu
aðverahvatningþeimsemþær
hljótahverjusinni.Árið2010voru
Hlynsalir útnefnd gata ársins;
Kópavogsbraut4hlautviðurkenn
ingu fyrirviðhaldhússog lóðar;
viðurkenning fyrir frágang húss
og lóðaránýbyggingarsvæði fór

til Kópavogstúns 68, K.S. Verk
takar; Toyota hlaut viðurkenn
ing fyrir athyglisvert framlag til
umhverfismála;ogÆvar Jóhann
essonhlautheiðursviðurkenningu
fyrir störf sín í þágu umhverfis
og samfélags, en þessi heiður
sviðurkenning bæjarstjórnar og
umhverfisráðs, sem þá hét svo,
varveittífyrstasinnásíðastaári.
Á fundiumhverfisogsamgöngu
nefndarívorvorulagðarframtil
lögur að næstu fróðleiksskiltum
í Kópavogi. Umhverfis og sam
göngunefndsamþykkti aðunnið
verði skilti fyrir bæjarverndaða
svæðiðviðSiglingastofnun.

Íslandsbankisækir
umbreytingará
bílaverkstæði

Á afgreiðslufundi bygginga
fulltrúa Kópavogsbæjar, Gísla
Norðdahl,varsamþykktumsókn
Íslandsbanka um byggingarleyfi,
þ.e. leyfi tilbreytingaábílaverk
stæði, réttingarogsprautun,  að
Auðbrekku 14. Samkvæmt þjóð
skráer Íslandsbanki fjármögnun
skráður eigandi þessa eignar
hluta.Byggingarfulltrúisamþykkti
erindið26.júlísl.

Sálmarsr.Sigur
björnsEinarssonar
íLindakirkju

Þann30. júnísl.voruvandaðir
tónleikar í Lindakirkju enádag
skránnivorueinvörðungusálmar
SigurbjörnsEinarssonarbiskups
sem hefði orðið 100 ára þenn
ansama dag. Einvala lið tónlist
armanna flutti sálmanna en auk
þessvoru fluttstuttbrotúrræð
umdr.Sigurbjörns.Aukþessvoru
fluttnokkurnýrrilögeftirólíktón
skáld sem heiðruðu Sigurbjörn
meðnýjumtónsmíðum.

TónlistarskóliKópa
vogssettur24.ágúst

TónlistarskóliKópavogsverður
setturíSalnummiðvikudaginn24.
ágústnk.kl.17:00.Nemendureru
beðnirumaðskila stundaskrám
sínumúrgrunnskólumeða fram
haldsskólumáskrifstofuskólans
í síðasta lagi 24. ágúst nk. Tón
listarskóliKópavogs tók tilstarfa
1.nóvember1963.Hlutverkskól
ans er að veita nemendum sín
umgóðaundirstöðuþekkinguog
þjálfunítónlist,ásamtþvíaðleg
gjaræktviðaðundirbúaefnilega
tónlistarnema fyrir frekaranám.
Viðskólannstarfaum50kennar
araukskólastjóra. Íaðalnámskrá
tónlistarskóla segir m.a.: ,,Hlut
verktónlistarskólaeraðbúanem
endurundiraðgeta iðkað tónlist
uppáeiginspýtur,m.a.meðþví
aðveitaundirstöðuþekkingu,efla
sjálfsagaogsjálfstæðvinnubrögð
nemenda, jafnframt því að örva
þá til að leika tónlist og syngja,
bæðieinaogmeðöðrum.”

Eldriborgararí
Kópavogileggja
landundirfót

Félag eldri borgara í Kópa
vogi, FEBK, stóð fyrir dagsferð
til Vestmannaeyja miðvikudag
inn 17. ágúst nk. Ekið var aust
urtilLandeyjarhafnarmeðstuttu
stoppi á Hvolsvelli en síðan far
iðmeðHerjólfikl.10.00.Ekiðvar
um nýja hraunið, stoppað við

Gaujulundogminnismerkið.Kom
ið verður við á Skansinum sem
er frábært svæði við innsigling
unaogstafkirkjan skoðuð. Farið
var á Ræningjatanga, inn í Herj
ólfsdal og sædýrasafnið skoð
að. Miðvikudaginn 24. ágúst nk.
verður farið í skoðunarferð í
TónlistarhúsiðHörpu.

Deiltumbætur
vegnaeignarnáms
aðVatnsenda

Að mati Karls Axelssonar lög
manns Kópavogsbæjar er Kópa
vogsbærerekkibótaskyldurþó
ákvæði íeignarnámssamningivið
landeigandaáVatnsendahafiekki
verið efnd. Landeigandinn, Þor
steinn Hjaltested, skattakóngur
Íslands2011,krefst6,9milljarða
krónaíbæturaukdráttarvaxtafrá
árinu2007.Lögmaðurinnsegirað
algjör forsendubresturhafiorðið
ímálinuvegnaþessaðeftirspurn
eftir lóðumhefurhrunið íkjölfar
bankahrunsins. Árið 2006 gerði
Kópavogsbær eignarnám í 864
hekturum lands við Vatnsenda.
Matsnefndeignarnámsbótakomst
aðþeirriniðurstöðuaðverðmæti
sáttargerðinnarværiábilinu6,5
til8,0milljarðarkróna.Þorsteinn
fékkgreiddar2,2milljarðakróna
auk þess sem hann hélt eftir 35
halandsogsamþykktibærinnað
skipuleggjaþaríbúðabyggð.

Þjónustaviðeinhverf
börnskert

Á fundi félagsmálaráðs Kópa
vogsbæjar 9. ágúst sl. var m.a.
rætt um sumardagvist fyrir ein
hverfa.Ísvariinnanríkisráðuneyt
isins við fyrirspurn kemur fram
aðfyrirhugaðhafiveriðaðskerða
þjónustuviðeinhverfbörnáárinu
2011. Íbókunfélagsmálaráðsseg
ir: ,,Þettasamrýmistáenganhátt
markmiðumríkisogsveitarfélaga
enþarvareittafmarkmiðumyfir
færsluáþjónustuvið fatlað fólk
fráríkitilsveitarfélagaaðsúþjón
ustayrðiekkiskert.

Sumardagsvist fyrir einhverf
börn er mikilvægur stuðningur
barnaogaðstandendaþeirrasem
viðteljumófærtaðskerða.Félags
málaráð fól félagsmálastjóra,
Aðalsteini Sigfússyni, að svara
bréfiinnanríkisráðuneytisins.

Fræðsluganga 
Héraðsskjalasafns
Kópavogs

Nærri80mannssóttu fræðslu
göngu Héraðsskjalasafns Kópa
vogsumhernámsárin íKópavogi
undir leiðsögnGuðlaugsR.Guð
mundssonar sagnfræðings sem
farin var 19. júlí síðastliðinn.
Gengiðvar frábílastæðiSiglinga
stofnunar við Vesturvör í Kópa
vogiþarsemskoðaðarvoru leif
ar af slipp fyrir flugbáta breska
hersinsíMarineSlipway.Þarvoru
þjónustaðir flugbátarafCatalina
ogNorthropgerð.Nokkrarþess
aravélafórustogárið2002fannst
flakNorthropN3PBvélaríSkerja
firði, líklegaþeirrarsemsökk22.
október1942.Flugvélumafþess
ari gerð flaug norsk flugsveit á
vegum RAF, breska flughersins,
og sinnti kafbátaleit og eftirliti.
Þaðvareinaflugsveitinsemhafði
þessarvélaríþjónustusinnioger
vél sembrotlentiogbjargaðvar
úrÞjórsá1979oggerðupp,eina
vélin sem til erafþessari gerð í
heiminum.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

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

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Morgunblaðið
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H vaðerufornleifar?Hversumikilláhugieráslíkuhjáalmenn
ingi?Erueinhverjar fornminjar íKópavogi?Vegnaendur
skoðunaráaðalskipulagiKópavogsárið2000ákvaðbærinn

að látaskráallar fornleifarsemkynnuað leynastáþeimhlutaaf
landihanssembyggðvarþáaðrísaá.Þaðerekkiaðeinslagaleg
ástæðafyrirþvíaðfornleifareruskráðar.Tilkomaaðrarástæður
svosemsiðferðislegar,sögulegar,fræðilegarogmenningarpólitísk
ar.ÍhugummargraerKópavogurtiltölulegasögulaustsveitarfélag,
semáupphafsittaðrekjatil20.aldar.Þaðmávissulegatilsanns
vegarfæraþarsemsveitarfélagiðsjálfterekkistofnaðfyrren1948,
enþéttingbyggðarhafðihafistnokkrumárumáður,eðaum1936.
Elstaritaðaheimildumbyggð í landiKópavogser fráárinu1234.
ÞábregðurVatnsenda fyrst fyrir íMáldagaskráumeignirMaríu
kirkjuogstaðaríViðey.Árið1313erunefndirtilsögunnarbæirnir
HvammurogDigranes,aukVatnsendaíleigumálaájörðumViðeyj
arklausturs.FundisthefuríKópavogijarðhýsinorðanvertviðárósa
Kópavogslækjarsemtaliðerverafráárinu750–950.Rannsókná
Kópavogsþingstaðsýnir svoaðvarlaverðurumvillstaðbúseta
hefurhafistástaðnumþegará landnámsöld,kannskiviðupphaf
hennar í lok9aldar. Jarðhýsi finnastnæraldrei einogsér,þau
eruævinlegaábæjarstæðum.ÍKópavogieru53staðirskráðirogá
þeimvorumeiren75minjar.Fjórirstaðirerufriðlýstir,Kópavogs
þingstaður,Hjónadysjar,Systkinaleiði,ogÞingnes.

Bæjarhátíðir er fastur liður í mörgum bæjarfélögum. Má þar
nefnaMenningarhátíð íReykjavík,Ljósahátíð íReykjanesbæ, fær
eyskadagaáEyrarbakkaogdanskadagaíStykkishólmi.Kópavogs
dagareruhaldniríbyrjunmaímánaðarenenginsérstökbæjarhátíð
þartilífyrraerhaldinvarHamraborgarhátíðsemvarfjölsótt.Ekki
voru líkuráaðhátíðinyrðiendurtekin í árþarsembæjarstjórn
taldibæjarsjóðekkihafaefniáþví,ennúhefurveriðákveðiðað
haldahana laugardaginn3. septembernk.Vonandiverðurþessi
hátíðaðárlegumviðburðihéðanífráogfjölsóttafKópavogsbúum
og gestum þeirra. Þar munu fyrirtæki í Hamraborginni væntan
legakynnastarfsemisínaenástæðaertilaðhvetjafyrirtækisem
erustaðsettannarsstaðar íKópavogi tilþátttöku, t.d. fyrirtækiá
SmáratorgiogíSmiðjuhverfinu.

     Geir A. Guð steins son

Fornminjarogbæjarhátíð

ÁGÚST 2011

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson



Hestamannafélagið Gustur
hefur sent bæjarstjórn Kópa
vogsbréfvegna túlkunarSigur
jóns Ingvasonar lögmanns um
að leigusamningar um hesthús
í Glaðheimum hafi runnið út
hinn20. júní 2011ogaðhúsin
verðiekki leigðáfram.Þá segir
aðniðurrifhúsamunihefjast,án
frekari viðvörunar, eftir 5. júlí
2011.HestamannafélagiðGustur
mótmælir túlkunKópavogsbæj
ará réttindum félagsmanna.Þá
mótmælir félagið því að Kópa
vogsbæséheimilt aðhefjanið
urrifhesthúsa.ÍbréfiGustssegir
m.a.:

,,Kópavogsbærgerðisamninga
við Gust vegna flutnings hesta
mannafélagsins af Glaðheimum
áKjóavelli.Kópavogurgerðiein
nig samninga við hvern og einn
hesthúsa¬eiganda og rétthafa
hesthúsalóða. Samkvæmt þeim
samningumvarsalaáhesthúsum
og lóðarréttindum á Glaðheim
umbundinþví skilyrði að félag
iðogseljendurhesthúsa fengju í
staðinnúthlutaðlóðánýjusvæði
aðKjóavöllum.Flutningurinnget
ur í fyrsta lagiorðiðþegarKjóa
vallasvæðiðerorðiðeinsogum
var samið og hesthúsaeigendur
máttugeraráðfyrir.Óumdeilter
að Kjóavallasvæðið átti að vera
tilbúiðfyrirumþremurárumsíð
an.Gustur og félagsmenn máttu
þanniggeraráðfyrirþvíaðsvæð
ið að Kjóavöllum yrði nú komið
íþaðhorfsemsamiðvarumvið
Kópavogsbæ.Gusturhefur stað
iðviðallar skuldbindingar sínar
gagnvartKópavogsbæogþærtaf
irsemorðiðhafaáuppbyggingu
Kjóavallasvæðisins eru ekki á
ábyrgðforsvarsmannaeðafélags
manna Gusts. Kjóavallasvæðið
er langt frá því að vera tilbúið
og enn eru ókláruð veigamik
il atriði á svæðinu og vanefndir
Kópavogsbæjareruþannigveru
legar. Forsendur fyrir flutningi á
Kjóavallasvæðið eru því ekki til
staðarennsemkomiðerogþar
með eru forsendur fyrir því að
láta hesthúsin á Glaðheimum af
hendiennekkitilstaðar.Þærtafir
sem verða á endanlegum efnd
um Kópavogsbæjar á Kjóavalla
svæðinuleiðatilþessaðheimild
félagsmannatilafnotaafhesthús
umáGlaðheimasvæðinu frestast
uma.m.k.jafnlangantíma.”

Kröfurtilbótavegnaalls
fjártjónssemfélagiðog
félagsmennhafaorðið
fyrirvegnavanefnda

Kópavogsbærgeturþannigekki
krafist þess að félagsmenn flytji
sig af Glaðheimasvæðinu yfir á
Kjóavallasvæðið fyrr en bærinn
hefur komið Kjóavallasvæðinu í
umsamiðhorf,segiríbréfiGusts.
,,Framangreint hefur enn frekar
verið staðfest með því að sam
komulag hefur verið milli Gusts
ogKópavogsbæjarumað félags
mönnumséheimiltaðbíðameð
flutninginn á meðan Kópavogur
efnirskuldbindingarsínaráKjóa
vallasvæðinu. Bærinn getur ekki
breyttþvíeinhliðaogákveðiðað
núskuli félagsmennflytjaáKjóa
vallasvæðiðþráttfyriraðsvæðið
sélangtfráþvíaðveratilbúið.

AukþesssemGusturmótmælir
réttiKópavogstilþeirraaðgerða,
semboðaðarvoru íbréfumbæj
arins 28. júní 2011, mótmælir
félagið einnig framgöngu bæj
arins. Jafnvel þótt Kópavogsbæ
væriréttaðkrefjastþessaðhest
húsin yrðu fjarlægð þá er fram
kvæmdbæjarinseinogsérólög
mæt. Leigusala ber að gæta að
því að eyðileggja ekki verðmæti
leigutakaoggefaþeimraunhæfan
fresttilaðfjarlægjaeigursínar.

Kópavogsbær er stjórnvald
ogberávalltað faraeftir reglum
stjórnsýsluréttar,einnigviðfram
kvæmdeinkaréttarlegraúrlausn

arefna. Bænum ber þannig m.a.
aðgætameðalhófsogkomaíveg
fyrireyðilegginguverðmæta.Bréf
bæjarins eru dagsett viku fyrir
boðaðniðurrifhúsanna.Augljóst
eraðþaðeralltofskammurtími
fyrirhesthúsaeigendurtilað fjar
lægjahússín.Áþaðsérstaklega
við á þessum tíma árs þar sem
líkur eru á því að margir hest
húsaeigendurséu í sumarleyfum
oghafiþvíallsekkiséðbréfbæj
arins.Kópavogsbærhefurengar
málefnalegar ástæður til aðgefa

svo skamman fyrirvara og það
anafsíðurernauðsynlegtaðrífa
húsinsvofljótt.”

Hestamannafélagið Gustur
áskilur sér rétt fyrir hönd allra
afnotahafa, þ.m.t þeirra sem
hafaþegarbyggthúsáKjóavalla
svæðinu eða munu gera það,
til bóta vegna alls fjártjóns sem
félagið og félagsmenn hafa orð
ið fyrirvegnavanefndaog fram
kvæmdaKópavogsbæjar.

3KópavogsblaðiðÁGÚST 2011

HesthúsumáKjóavöllumfjölgarhægtogrólega,enmunhægaren
áætlanirgerðuráðfyrir.

MótmælirtúlkunKópavogsbæjar

Betri þjónusta
í Vörðunni

Varðan er vildarþjónusta fyrir viðskiptavini Landsbankans. 

Markmið þjónustunnar er að veita yfirsýn yfir fjármálin, 

persónulega þjónustu og fríðindi fyrir heildarviðskipti. 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Kynntu þér Vörðuna eða pantaðu Vörðuráðgjöf á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.
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HestamannafélagiðGustur:



Kópavogsbúinn Annie Mist
Þórisdóttir varð fyrir skemms
tu heimsmeistari í crossfit í
kvennaflokki og hlaut titilinn
,,The fittest woman on earth,”
eða hraustasta kona heims.
AnnieMisthlaut842stigsaman
lagt ígreinunumtíuogvarð43
stigum á undan Kristan Clever
frá Bandaríkjunum sem lenti í
öðru sæti. Heimsleikarnir fóru
fram í LosAngeles íBandaríkj
unum og sigraði Annie Mist í
þremur greinumaf tíuogvarð
þriðja í fjórumgreinanna. Fyrir
sigurinnfærAnnieMistaðlaun
um250þúsunddali,um29millj
ónirkróna.AnnieMister21árs
gömul, gekk í Snælandsskóla í
KópavogiogsíðaníMenntaskól
ann íReykjavíkoghefur stund
aðnám íefnafræðiviðHáskóla
Íslandsenernúorðinatvinnu
maður í crossfit.Húnhefur tví
vegistekiðþáttíheimsleikunum
ogvarðí11.sætiárið2009ogí
2.sætií fyrra.ÞávarðhúnEvr
ópumeistariígreininniíjúní.

Annie Mist hóf sína íþrótta
iðk un í fim leik um í Gerplu þeg ar 
hún var 7 ára göm ul en þeg ar í 
mennta skóla kom snéri hún sér 
að dansi um tíma en fór síð an 
að æfa í Boot Camp við Suð ur
lands braut en fór jafn framt að 
æfa stang ar stökk hjá ÍR, seg ir það 
íþrótta grein sem hafi vak ið áhuga 
henn ar, kannski ekki síst vegna 
ár ang urs Völu og Þór eyj ar Eddu á 
al þjóða vett vangi.

,,Ég keppti síð an á cross fit
móti árið 2009 og vann þar rétt 
til keppni á heims leik un um í 
cross fit. Þá ákvað ég að snúa mér 
al gjör lega að cross fit. Þarna fann 
ég full kom lega hvað mig lang aði 
til að gera, en ég er mik il keppn
is mann eskja og vil ná ár angri í 
því sem ég tek mér fyr ir hend ur, 
þá geng ur ekki að vera í mörg um 
íþrótta grein um.”

Annie Mist er greini lega mjög 
jarð bund in og frá bær mann eskja 
með skýr mark mið og er afar góð 
fyr ir mynd ann ara kvenna sem 
vilja ná langt í líf inu. Í við tali eft ir 
keppn ina í Los Ang el es sagði hún 
klökk um þenn an ár ang ur: ,,Þetta 
er bara fá rán legt.”!

Æfði ell efu til tólf sinn um 
í viku

- Þú varst í 2. sæti á síð asta ári 
og þá ákvaðst þú að stefna að sigri 
á mót inu í ár. Hvern ig var þeim 
und ir bún ingi hátt að?

,,Ég fann að ég gat orð ið miklu 

betri og vissi að ég gat unn
ið þessa keppni með mark viss
um æf ing um, ég hafði ver ið svo 
ná lægt því á síð asta ári. Ég fékk 
strangt æf inga prógram frá þjálf
ara mín um sem er finnsk ur og 
býr í London og síð an frá öðr um 
þjálf ara einnig en þeir sjá raun
ar um sitt hvorn styrk leik ann. En 
ég æfði hérna heima, svona ell
efu til tólf sinn um í viku auk þess 
að vera að kenna cross fit. Þetta 

hef ur því ver ið mitt líf síð asta ár. 
Mitt matar æði er ekki sér stak lega 
strangt, reyni að borða ekki neitt 
óhollt og á mína sæl gæt is daga. 
Eft ir keppn ina úti leyfði ég mér þó 
að borða góða súkkulaði köku. En 
ég borða ekki brauð.”

- Hvað sérðu fyr ir þér að vera 
lengi kepp andi í cross fit?

,,Ég er 21 árs göm ul og get 
ör ugg lega ver ið að keppa fram 

und ir þrí tugt og síð an áfram í 
eldri ald urs flokk um. Það eru 
kannski ekki mik il tak mörk á því, 
þetta snýst svo mik ið um áhug
ann og elj una. Mín ar upp á halds 
æf ing ar eru frek ar lang ar sem 
krefjast mik ils út halds, en þú 
þarft að vera góð í tækni hlaup um, 
kraft lyft ing um, sundi og fleiru, 
raun ar að vera ekki með neinn 
slak an ár ang ur í neinni grein þó 
þú vinn ir ekki þær all ar. Fim leika
þátt ur inn var kannski veikasta 
grein in hjá mér svo ég þurfti að 
bæta mig kannski mest þar en nú 
er eng inn sér stak ur veik ur þátt ur, 
þarf bara að bæta mig í öllu!”

- Þeg ar þú ert ekki að æfa eða 
keppa í cross fit, hvað ger ir þú við 
þinn frí tíma?

, ,Ég á mín ar vin kon ur úr 
mennta skóla og frá þeim tíma 
þeg ar ég var í frjáls um íþrótt um 
í ÍR en það er erfitt að eiga eitt
hvað áhuga mál með cross fit, það 
tek ur svo mik inn tíma. Ég held 
áfram að æfa, og reyni fyrst og 
fremst að hafa gam an af æf ing un
um og gera það sem mér finnst 
skemmti legt hverju sinni, en þjálf
ar inn minn hef ur þeg ar sent mér 
nýtt æf inga prógram. Ég er að fara 
til New York með vin kon um mín
um og eiga þar góða daga, það 
var ákveð ið fyr ir löngu síð an. Svo 
á ég kærasta sem er að æfa am er
ísk an fót bolta og cross fit en hann 
býr í Dan mörku svo hann er ekk
ert að trufla þetta! Við hitt umst á 
cross fitkeppni.” 

Í efna fræði í Há skóla 
Ís lands en stefn ir 
á lækn is fræði

Annie Mist hef ur ver ið við nám 
í efna fræði við Há skóla Ís lands en 
stefn ir síð ar á lækn is fræði nám
ið. Hún seg ir efna fræð ina góð an 
grunn að því námi og er bú inn 
að ljúka nokkrum áföng um sem 
munu skila sér vel í lækn is fræð
inni. ,,En það er ekki tími fyr ir 
svo tíma frekt nám eins og lækn
is fræði með an ég er á toppn um 
í cross fit og er að kenna cross
fit, sem ég hef af skap lega gam
an af. Ég ætla að njóta þess tíma 
en síð an mun ég hefja nám í 
lækn is fræði. Það er eng inn sér
stök ástæða fyr ir því vali, hef lit
ist vel á það og þau fög sem þar 
eru kennd, s.s. efna fræði, líf fræði 
og fleira sem sem ligg ur vel fyr ir 
mér, og svo er þetta ör ugg lega 
skemmti legt en jafn framt krefj
andi starf,” seg ir heims meist ar inn 
í cross fit, Annie Mist Þór is dótt ir.

4 Kópavogsblaðið ÁGÚST 2011

Ætl ar síð ar í lækn is fræði

Annie Mist í garð in um í for eldra hús um við Víði grund í Kópa vogi.

Annie Mist Þór is dótt ir heims meist ari í cross fit:

Stór ávís un upp á 250 þús und doll ara hang ir upp á vegg auk ým issa 
gjafa og árn að ar óska, m.a. frá for seta Ís lands.

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi
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www. borgarblod.is

Fyrrísumarfórhópur45ung
mennaúrSkólahljómsveitKópa
vogs í tíu daga tónleikaferð til
Spánar. Tilgangur ferðarinnar
var aðhalda tónleika,þar sem
létt og skemmtileg spænsk og
íslensk tónlist var í fyrirrúmi,
auk þess að kynnast Spáni og
spænskrimenningu.

Fyrstu tón leik arn ir voru haldn ir 
á fal legu yf ir byggðu sviði á göngu
götu við strönd ina í Alican te. Það 
var búið að vara okk ur við því 
á áheyr end ur á svæð inu væru 
kröfu harð ur og létu sig hik laust 
hverfa ef tón list ar flutn ing ur stæði 
ekki und ir vænt ing um. Skemmst 
er frá því að segja að ung ling arn
ir frá Kópa vogi slógu í gegn og 
kunnu áhorf end ur vel að meta 
þá fjör ugu tón list sem flutt var 
og klöpp uðu hljóm sveit ina upp í 
tvígang.

Næstu tón leik ar voru í tón list
ar skóla bæj ar ins Vil lena og síð an 
í tón list araka dem íu Alican te. Þar 
lék SK á lokatón leik um aka dem í
unn ar ásamt hljóm sveit skól ans 
sem að mestu var skip uð út skrift
ar nem end um. Þeir tón leik ar voru 
há punkt ur ferð ar inn ar, enda var 
tón leika hús ið og um gjörð in öll 
um tón leik ana hreint út sagt frá
bær. Fjórðu tón leik arn ir voru úti
tón leik ar í bæn um Murcia. Þeir 
voru haldn ir að kvöld lagi í af lok
uðu og mjög hljóm fögru kirkju

torgi þar sem tón ar hljóm sveit ar
inn ar fengu vel not ið sín. Einnig 
voru haldn ir tón leik ar í bæn um 
Tor revi eja en lokatón leik ana hélt 
hljóm sveit in að mestu sjálf um sér 
til skemmt un ar í garð in um við 
hót el ið síð asta kvöld ið á Spáni.

Ým is legt ann að var brall að. 
Far ið var í skoð un ar ferð ir um þá 

bæi sem heim sótt ir voru, far ið í 
göngu ferð ir í gamla kast ala auk 
þess að heim sækja skemmti garð
inn Terra Mit ica og sund laug
ar garð í Tor revi eja. Einnig var 
hald ið fjörugt strand partý sem 
far ar stjór arn ir skipu lögðu með 
blakk eppni, lim bói, sand kast ala
gerð og fleiru. Kvöld tón leik ar í Murcia.

Há punkt ur ferð ar inn ar tón leik ar 
í tón list araka dem íu Alican te

Skóla hljóm sveit Kópa vogs á Spáni:

Borgartúni 26  |  Ármúla 13a
sími 540 3200  |  www.mp.is

Við leggjum áherslu á persónulega
þjónustu fyrir fólk og fyrirtæki og skjóta 
afgreiðslu mála í síma- og þjónustuveri. 
Þannig á banki að vera og þess vegna eru 
meira en 90% viðskiptavina ánægð með 
þjónustuna hjá okkur.
Við tökum vel á móti þér!

Debetkort
Launareikningar
Sparnaðarreikningar
Kreditkort
Netbanki
Erlend viðskipti
Útlán

Ef þú skiptir um banka, 
þá læturðu ekki einhvern 
annan velja hann fyrir þig!
Jónína Gunnarsdóttir, viðskiptastjóri
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Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
Sími: 564 0035

Sundbolir, Bikini 
og Tankini frá

TRIUMPH og TYR.
Stærðir frá 36 – 54

Útsala 
22. til 27. ágúst
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A F  H Á L S I N U M

Tónlistarhátíðungafólksinsfórframámenning
artorfunniíKópavogidagana3.til13.ágústsl.og
tók fjöldiungraogefnilegra tónlistamannaþátt í
henniogmargirmjögþekktir leiðbeinendurgáfu
sér tíma til að lítaþarviðogmiðlaafþekkingu
sinni.

Í tón leika röð há tíð ar innar var lögð áhersla á að 
kynna ungt tón list ar fólk sem er að stíga sín fyrstu 
skref sem at vinnu tón list ar menn, auk þess sem kenn
ar ar á nám skeið un um komu fram. Á há tíð inni voru 
haldn ir fjór ir fyr ir lestr ar.

Á opn un ar tón leik un um kom strengja sveit in Skark 
fram. Sveit in sam anstend ur af ung um strengja leik
ur um sem eru bú sett ir bæði hér lend is og er lend is. Á 
efn is skrá var Skúlp túr eft ir Þrá inn Hjálm ars son, Ser
en aða í Edúr op. 22 eft ir Ant on in Dvorák og Aur ora 
eft ir Iann is Xenak is.

Þessi tón list ar há tíð er að stand end um henn ar til 
mik ils sóma, og hef ur ótví rætt menn ing ar gildi.

Tónlistarhátíðungafólksinsmik
illmenningarviðburðuríKópavogi

Myndin í júlíblaðinu er af
raddæfingu í kirkjukór Kópa
vogskirkjuárið1996.

Við org el ið sit ur org anist
inn Örn Falkner og við hlið hans 
söng kon an Anna Júl í ana Sveins
dótt ir sem hafði veg og vanda af 
rad dæf ing um í kórn um. Næst ur 
okk ur á mynd inni er Tore Skj
enstad verk fræð ing ur og við hlið 
hans Hall dór Björns son. Ef fleiri 
geta nafn greint fólk á mynd inni er 

það vel þeg ið. Mynd þar á und an 
var af ein hverj um fundi, en ekki 
gott af af marka hann greini lega 
í tíma og rúmi. Eng in svör komu 
við þeirri mynd birt ingu svo við 
leit um enn svara ef ein hver kann 
skýr ingu á hvaða fund ur þetta var 
og hverj ir sjást á mynd inni. Nú 
birt um við at hygl is verða mynd 
sem fróð legt væri að fá ein hverj ar 
upp lýs ing ar um, s.s. nöfn, tíma
setn ingu og stað setn ingu. All ar 

upp lýs ing ar eru vel þegn ar, smá
ar sem stór ar, vin sam lega kom ið 
þeim upp lýs ing um 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?

Ísak Rík harðs son fiðlu leik ari býr í Banda ríkj un um 
en kom hing að til lands til að taka þátt í tón list ar
há tíð inni. Hann spil ar m.a. í strengja sveit inni Skark.

MajaLoebell sýnirumþessar
mundirvatnslitaogolíumyndir
á fyrstu hæð Bókasafns Kópa
vogs. Sýningin stendur til 26.
ágústnk.

Maja hef ur sótt mynd list ar nám
skeið víða, en að al lega í Mynd
list ar skóla Kópa vogs síð an 1997. 
Ol íu mynd irn ar á sýn ing unni eru 
ser í an Lit rík smá at riði við veg inn. 
Þær eru mál að ar að hluta á staðn
um en klárað ar heima með hlið
sjón af ljós mynd. Vatns lita mynd
irn ar urðu til á Álfta nesi (á Hliði) 
og Kópa vogs brú in er mál uð eft ir 
minni og til finn ingu enda hluti af 
dag legri leið Maju. Mynd irn ar eru 
til sölu.

Maja kom til lands ins 1971 
frá Þýska landi þar sem hún er 
fædd og upp al in og stund aði þar 
m.a. nám í mynd list. Hún hóf að 
kenna þýsku hér lend is, fyrst í 
Fjöl brauta skól an um í Reykja nes
bæ en síð an við Mennta skól ann í 

Reykja vík.
,,Ég er stöðugt að þróa sjálf an 

mig og hef einnig not ið leið sagn ar 
frá bærra kenn ara við Mynd lista
skóla Kópa vogs, ekki síst Erlu Sig
urð ar dótt ur, en síð an hafa fleiri 
leið beint mér eins og t.d. Sara Vil
berg. Mér fell ur best að mála lit
rík smá at riði í nátt úr unni en þori 
hrein lega ekki að mála ís lenskt 
lands lag, það er svo yf ir þyrm andi 
og ég ótt ast að ná ekki því rými í 
all ar átt ir sem slík ar mynd ir þurfa 
að búa yfir. Það að mæta í Mynd
lista skóla Kópa vogs er ekki bara 
að fá til sögn ina held ur ekki síð ur 
fé lags skap ur inn og teyga að sér 
það and rúms loft sem þar rík ir,” 
seg ir Maja Loebell.

Maja seg ist vera fljót ari að mála 
með vatns lit um en hún  gefi sér 
góð an tíma í all an und ir bún ing, 
bæði við notk un á vatns lit um og 
ol íu lit um.

Kópa vogs bú inn Maja Loebell við mál verk in í Bóka safni Kópa vogs.

Litríksmáatriðiímál
verkumMajuLoebell

Grunnskólar 
Kópavogs

Skólasetning 
haustið 2011

Skólasetning verður 

mánudaginn 22. ágúst 

í öllum grunnskólum Kópavogs. 

Nánari upplýsingar eru á 

heimasíðum skólanna.
  

Sviðsstjóri Menntasviðs

Ljóð mán að ar ins:
Aðtrúauppsréttunni

GuðríðurLillýGuðbjörnsdótt
irerfædd25.febrúarárið1940.
ForeldrarhennarvoruVilborg
Björnsdóttir,húsmæðrakennari
ogGuðbjörnHelgason,verslun
armaður.LillýermeðBAprófí
íslensku fráHáskóla Íslandsog
prófíuppeldisogkennslufræði
frá sama skóla. Einnig er hún
meðpróffráLeiklistarskólaL.R. 

Lillý hef ur feng ist við kennslu 
í grunn og fram halds skól um og 
síð ustu árin  hef ur hún starf að 
sem kenn ari hjá Reykja vík ur borg 
en hætti kennslu 2010. Hún er 
for mað ur stjórn ar Rit list ar hóps 
Kópa vogs. Lillý  á ljóð í ljóða bók

un um fjór um sem Rit list ar hóp
ur inn hef ur gef ið út. Þær heita: 
Gluggi, Ljós mál, Sköp un og Í 
aug sýn. Hún var í rit nefnd og rit
stjóri þeirr ar síð ast nefndu sem 
kom út árið 2009.

Lillý á ljóð og smá sög ur í tíma
rit um og safn rit um. Smá saga eft ir 
hana hef ur ver ið þýdd á þýsku 
og val in í bók með smá sög um 
eft ir fleiri ís lenska höf unda sem 
einnig hafa ver ið þýdd ar. Bók in 
heit ir Kalkül und Leidenschaft 
og kem ur út á Bóka mess unni í 
Frank furt í októ ber næst kom
andi, en þar verða ís lensk ir rit
höf und ar heið urs gest ir.

Faðmur
Við ós inn                                                                                                                                   
hljóðn ar skvaldr ið                                                                                                                       
og víð átt an                                                                                                                               
breið ir út faðm inn
Þá er of seint                                                                                                                               
að trúa upp sprett unni                                                                                                                
fyr ir leynd ar máli sínu.

Guð r íð  ur  L i l lý 
Guð björns dótt ir.
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UppskeruhátíðSkapandi sum
arstarfa hjá Ungmennahúsinu
Molanum í Kópavogi var hald
infyrirnokkru.Fyrrumdaginn
varsleginuppgötuhátíðáHálsa
torgiíHamraborg,þarsemung
mennin sýndu og seldu af sér
flíkurnaráflóamarkaðiogfóruí
leikiogspilaðvarundirblíðum
tónumfarandstónlistarmanna.

Um kvöld ið  var gest um og 
gang andi í stofu stemm ingu í Mol
ann, á könn unni var kaffi og borð 
svign uðu und an kræs ing um. Gest
ir fylgd ust með heim in um rifna í 
sund ur í nýj um ís lensk um tölvu
leik og borð spili, með til heyr andi 
eld glær ing um og ólát um. Einnig 
voru kyn str in öll af mynd og list
verk um sem glöddu aug að og 
ekki síst fylltu óm fagr ir tón ar and
rúm ið. M.a. spil aði Mar ía Arn ar
dótt ir á flygel inn í Tón list ar safni 
Ís lands og héldu gest ir á blöðru 
milli hand anna og skynj uðu 
þannig tón list anna eins og heyrn
ar laust fólk ger ir oft á tíð um.

Ýr Jó hanns dótt ir vann við það 
að sauma og hanna föt. ,,Ég hef 
lít ið sem ekk ert nám á bak við 
mig í saum og hönn un en stefni 
á klæð sker ann í Tækni skól an um 
haust ið 2012,” seg ir Ýr. ,,Ég legg 
mikla áherslu á frum leika og liti í 
verk efni sum ars ins, en verk efn ið 

kalla ég Kusk. Meiri hlut in af efn
un um sem ég not aði var keypt ur í 
Rauða kross búð um og end ur nýtti 
ég m.a dúk og gard ín ur.” 

Skap andi  sum ar störf í Mol
an um voru að ljúka sínu fjórða 

starfs ári, 28 ung menni á aldr in um 
18  25 ára störf uðu í Mol an um 
við að út færa eig in skap andi verk
efni og buð uð bæj ar bú um að lok
um að njóta upp sker unn ar.

Arna Ótt ars dótt ir við Am er íska tímapitsu sem er vef verk unn ið fyr
ir Skap andi sum ar störf 2011. Lengd þess tak mark að ist af tím an um 
sem fór í verk ið. Á hverj um vinnu degi var ofin ein lína en í hverri línu 
komu fram eitt eða tvö tákn sem standa fyr ir dag inn. Með tepp inu 
fylgdi hreyfi mynd sem var búin til úr ljós mynd um af gerð þess og var 
sýnd á upp skeru há tíð inni.

UppskeruhátíðSkapandisumar
starfaíKópavogivarþroskandi

	  

 

Er kominn tími til að gera eitthvað? 
Námskeið sem opna þér nýjar leiðir 

 
Hringsjá býður úrval af öðruvísi og spennandi námskeiðum sem 
hafa hjálpað mörgum að komast aftur eða í fyrsta sinn af stað til 
meiri virkni, meiri lífsgæða og fleiri valkosta í námi eða starfi. 

 
Námskeiðin eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna slysa, 
veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla. Námskeiðin geta líka hentað þeim sem hafa litla grunnmenntun 
eða hafa átt erfitt með að tileinka sér hefðbundið nám. 

Um er að ræða eftirfarandi námskeið: 

 Bókhald Grunnur í bókfærslu fyrir þá 
sem vilja vinna við bókhald 
eða færa eigið bókhald.   

Stærðfræði fyrir 
byrjendur 

Beitt er nýjum aðferðum til 
að skapa áhuga og jákvætt 
við horf til stærðfræði.  

     

 Excel grunnur 

 

Farið er í góð vinnubrögð og 
fjölmörg hagnýt reiknidæmi í 
þessu vinsæla forriti.  

Sjálfstyrking Styrkir nemendur í að tjá 
sig, sýna öruggari fram-
komu og almennt vera til! 

     

 Enska fyrir 
byrjendur 

 

Beitt er nýjum aðferðum fyrir 
þá sem hafa átt erfitt með að 
læra ensku / önnur tungumál.  

Tölvubókhald 
NÝTT! 

Dýpkar þekkingu á 
bókhaldi almennt og kynnir 
tölvufært bókhald. 

     

 Fjármál 

 

Fjármál einstaklinga á manna-
máli! Eykur skilning á fjár-
málum, bæði eigin og almennt.  

Tölvugrunnur Tölvunotkun fyrir byrjendur 
og lengra komna. Unnið á 
eigin hraða með aðstoð. 

     

 Minnistækni 

 

Kennd er tækni til þess að efla 
og bæta minnið. Hentar þeim 
sem eiga við gleymsku eða 
skert minni að stríða. 

 

Að ná fram því 
besta með ADHD 
NÝTT! 

Eykur skilning á ADHD 
(athyglisbresti / ofvirkni) og 
hvernig hægt er að ná betri 
tökum á ADHD. 

     

 Úr frestun í 
framkvæmd 
NÝTT! 

Farið yfir ástæður frestunar, 
einkenni og afleiðingar. Fyrir 
þá sem vilja hætta að fresta og 
fara að ná árangri í lífinu. 

 

 
 

Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510-9380 eða á hringsja.is 

Er kominn tími til að gera eitthvað?
Námskeið sem opna þér nýjar leiðir

Ýr Jó hanns dótt ir vann við það að sauma og hanna föt. Virki lega 
glæsi leg frammi staða og hönn un.

All ur hóp ur inn kom inn á svið í Mol an um með rós í hendi.



Skógræktarfélag Kópavogs
var stofnað 25. september 1969
og voru stofnfélagar 60. Fyrsti
formaður félagsins var Guð
mundur Örn Árnason. Árið
1971 fékk félagiðúthlutað lands
spildu  fráKópavogsbæ í Smára
hvammslandi.

Þar rak fé lag ið gróðr ar stöð sem 
hlaut nafn ið Svörtu skóg ar.  Þessi 
stöð var rek in til árs ins 1984 en þá 
var land ið tek ið und ir bygg inga
svæði. Plönt ur úr Svörtu skóg um 
eru víða til prýði í Bæj ar land inu. 
Núna eru fé lag arn ir að nálg ast 
fjórða hundrað ið og stend ur fé lag ið 
að skóg rækt bæði að Fossá í Kjós 
og á svæð um ofan við Vatns enda, 
m.a. í Guð mund ar lundi sem er mik
il úti vistar para dís sem nýt ur vax
andi vin sælda íbúa Kópa vogs sem 
og ná granna sveit ar fé lag anna. Þar 
er Skóg rækt ar fé lag Kópa vogs að 
reisa veg legt hús yfir starf sem ina.

Skóg rækt ar fé lag Kópa vogs keypti 
hálfa jörð ina Fossá í Kjós árið 1972 
en jörð in er alls 1100 ha. Þar er nú 
búið að planta um 700.000 plönt

um. Starf sem in að Fossá verð ur 
stöðugt um fangs meiri og ástæða 
er til að hvetja Kópa vogs búa til að 
koma við að Fossá þeg ar leið þeirra 

ligg ur um Hval fjörð inn, eða þeir 
gera sér ein fald lega leið um Hval
fjörð inn. Það er vel þess virði, fag
urt um hverfi og fal legt út sýni.
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StarfsemiSkógræktarfélags
Kópavogsferstöðugtvaxandi

Heimilisfólkið á Hrafnistu
í Kópavogi efndi til grillveislu
utandyra í hádeginu einn góð
viðrisdaginn í síðustuviku.Þar
varboðiðuppágrillkjötog ís í
góðaveðrinu,og lipurharmon
ikuleikari sá til þess að halda
uppifjörinuundirborðum.Fjöl
mennt var, og greinilegt á við
brögðum gesta að þeir kunnu
velaðmetaþessanýbreytni.

Hrafn ista Kópa vogi sem er 
rek ið af Sjó manna dags ráði er í 
ró legu og frið sælu um hverfi rétt 
við El liða vatn í Kópa vogi. Áfast 
við hjúkr un ar heim il ið er þjón
ustu mið stöð in Boð inn sem 
rek in er af Kópa vogs bæ. Ein

nig er inn an gengt í ör ygg is og 
þjón ustu í búð ir sem Nausta vör, 
dótt ur fyr ir tæki Sjó manna dags
ráð rek ur. Hrafn ista Kópa vogi  
er rek in eft ir nýrri hug mynda
fræði í öldr un ar þjón ustu. Rík 
áhersla er lögð á sjálfs á kvörð
un ar rétt og þátt töku íbúa. Tek ið 
er mið af því besta í sjálf stæðri 
bú setu og það sam ein að ör yggi 
hjúkr un ar heim il is. 

Á Hrafn istu í Kópa vogi starfa 
hjúkr un ar fræð ing ar, sjúkra lið ar, 
lækn ar, fé lags lið ar, sjúkra þjálf ari, 
iðju þjálfi, list með ferð ar fræð ing ur 
og al mennt starfs fólk. For stöðu
mað ur Hrafn istu í Kópa vogi er 
Hrönn Ljóts dótt ir.

Gleðiríktiígrillveislu
áHrafnistuíKópavogi

Að Fossá í Kjós er mik il skóg rækt á veg um Skóg rækt ar fé lags 
Kópa vogs.

Þess ar kon ur skrýdd ust þess um flottu hött um af til efn inu.

For stjór inn, Pét ur Magn ús son, lét ekki sitt eft ir liggja að bera mat inn 
frá grill inu á borð heim il is fólks ins sem naut mat ar ins í sól skin inu.

Kvennakór Kópavogs er að
hefja æfingar af fullum krafti
og framundan er tíunda starfs
árkórsins.Þessara tímamótaer
ætlunin að minnast með marg
víslegumogöflugumhætti.

Í Kvenna kór Kópa vogs  sungu 
40 hress ar kon ur  á síð asta starfs
ári.  Kon urn ar eru á öll um aldri 
og fást við ólíka hluti í dag legu 
lífi en eiga það sam eig in legt að 
hafa gam an af söng og góð um 
fé lags skap. Stefnt er að því að 
efla kór inn enn frek ar og því er 
öll um kon um sem hafa áhuga á 
söng og sam veru við skemmti
leg ar skvís ur boð ið að ganga til 
liðs við Kvenna kór Kópa vogs.  
Fyrsta æf ing  eft ir sum ar frí verð ur 
þriðju dags kvöld ið 23. ágúst nk. 
í Hörðu valla skóla Kópa vogi og 
eru nýj ar kon ur sem hafa áhuga á 
að kynna sér kór inn og starf semi 
hans boðn ar vel komn ar þang að.

Nýr stjórn andi, Gróa Hreins

dótt ir, tek ur þá til starfa. Gróa 
hef ur mikla reynslu af kór a starfi 
og hef ur starf að vítt og breitt 
um land ið bæði sem kór stjóri og 
líka sem und ir leik ari. Hún mun 

án efa setja sterk an svip á kom
andi kór a starf og rík ir til hlökk un 
hjá kór kon um vegna sam starfs ins 
við Gróu.

KvennakórKópavogsaðhefja
starfiðmeðnýjumstjórnanda

Kon ur í Kvenna kór Kópa vogs, steypt ar í leir! Þetta var loka
verk efni Hörpu Snæ björns dótt ur hönn uð ar, frá Mynd lista skóla 
Ak ur eyr ar 2011.

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta



VIÐ FLJÚGUM Í
ALLAN VETUR!

FLUG + GISTING Í 8 NÆTUR!

Orlando er fjölbreytt borg og einn af vinsælustu áfangastöðum heims fyrir fjölskyldur. Orlando hefur upp á að bjóða 
þekktustu skemmtigarða heims. Hægt væri að heimsækja nýjan skemmtigarð hvern dag vikunnar og þegar fólk hefur 
fengið fylli sína af þeim hefur Orlando upp á margt annað að bjóða og má segja að borgin bjóði upp á óendanlega 
möguleika til skemmtunar! Úrval af frábærum golfvöllum, söfnum og veitingastöðum.  

* Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn á The Floridina Hotel með morgunmat í 8 nætur. Flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað sé á netinu.

VERÐ Á MANN FRÁ:

( OKTÓBER - APRÍL )

112.400KR.-*
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Á íbúa fund um í Kópa vogi hef
ur kom ið fram sú ósk íbúa að 
hafa sem besta þjón ustu við sig 
og börn sín í göngu færi frá heim
ili. Íbú ar í vest ur bæ Kópa vogs og 
íbú ar í Kóra og Vatns enda hverfi 
gerðu sér stak lega at huga semd ir 
við og sögðu það í raun kát bros
legt að aka fram hjá einni knatt höll 
til þess að fara í aðra með börn in 
á æf ing ar í vin sæl ustu íþrótta grein 
á Ís landi, knatt spyrnu. Það vek ur 
óneit an lega at hygli að í þessu máli 
er ekki við íþrótta fé lög in í bæn um 
að sakast, þau hafa náð sam komu
lagi sín á milli. Það stend ur því upp 
á Sel skap inn svo kall aða, hins rúm
lega árs gamla meiri hluta í Kópa
vogi, sem skip að ur er fjór um fram
boð um: Sam fylk ingu, VG, Ylist an
um og Xlist an um að ljúka mál inu.

Á með an ekki er skor ið úr um 
hvort bæj ar yf ir völd séu sátt við 
þá til lögu sem íþrótta fé lög in hafa 

kom ið með er 
varð ar knatt
spyrnu, ger
ist ekk ert. En 
m a r k  m i ð  i ð 
m e ð  s t e f n 
unni um sam
v innu skóla 
og íþrótta fé
laga, sem t.d. 
hef ur sann að 
gildi sitt í Snæ
l a n d s  s k ó l a 
svo eft ir hef ur 
ver ið tek ið, var að auka þjón ustu 
við bæj ar búa, þ.e. minnka skutl 
á milli staða og gefa yngstu iðk
end un um kost á að ljúka sín um 
æf ing um í sínu skóla hverfi strax 
eft ir að skóla lýk ur. Það var í stefnu 
flestra þeirra flokka og fram boða 
sem náðu að koma bæj ar full trúa 
að í Kópa vogi að auka sam vinnu 
skóla og íþrótta fé laga, en þrátt fyr
ir allt tal um þessa sam vinnu við 
íþrótta fé lög in er ekki enn kom inn 
af stað samn ing ur milli bæj ar yf ir
valda og íþrótta fé lag anna og ekk ert 
út lit fyr ir að það ger ist fyr ir næsta 
skóla vet ur. Lausn in sem ,,Sel skap
ur inn” virð ist horfa mest til, með 
Hjálm ar full trúa Næstbesta flokks
ins í broddi fylk ing ar, er að fækka 
æf ing um hjá öðru fé lag inu, sem 
leið ir af sér órétt læti og mis mun un 
á íþrótta fé lög um. Það sér það hver 
mað ur að tvö fé lög ann að með 15 
iðk end ur í hópi og hitt með 20 ætl
ast til þess að fá sitt hvorn tím ann í 
íþrótta hús inu fyr ir hóp inn sinn, en 
eitt fé lag með 35 iðk end ur í hópn
um fær bara einn tíma. Þetta þýð ir 
að ef að eins eitt fé lag væri í hver
ju íþrótta húsi næð ist miklu mun 
betri nýt ing á mann virk inu. Það 
er því fullá stæða til þess að ljúka 
þeirri góðu vinnu sem íþrótt fé lög in 
Breiða blik, Gerpla og HK hafa lok
ið sín á milli og gera samn inga við 
fé lög in.

Ómar Stef áns son
bæj ar full trúi 
Fram sókn ar flokks ins í Kópa vogi

Klárumsamningavið
íþróttafélögin

Frétt ir hafa borist af því að 
stjórn hesta manna fé lags ins Gusts 
velti fyr ir sér að stefna Kópa vogs
bæ fyr ir van efnd ir á samn ingi sem 
var gerð ur um upp bygg inu á fram
tíð ar að stöðu fé lags ins á Kjóa völl
um.  Í því ljósi finnst mér rétt að 
skýra af stöðu bæj ar ins í mál inu. 
Árið 2006 óskaði hesta manna fé lag
ið Gust ur eft ir að komu Kópa vogs
bæj ar vegna upp kaupa hest húsa 
á Glað heima svæð inu. Lykt ir þess 
máls urðu þær að Kópa vogs bær 
keypti flest af þeim hest hús um 
sem stóðu á Glað heima svæð inu og 
varði til þess mikl um fjár mun um. 
Jafn framt var und ir rit að sam komu
lag um upp bygg ingu á fram tíð ar
svæði hesta manna á Kjóa völl um. 
Það sam komu lag var gert árið 2007 
þeg ar smjör virt ist drjúpa af hverju 
strái og bar sam komu lag ið þess 
glögg merki.  Jafn framt stóð til að 
selja Glað heima land ið  fyr ir háar 
upp hæð ir og átti and virði þeirr ar 
sölu m.a. að standa und ir upp bygg
ingu nýrr ar að stöðu hesta manna á 
Kjóa völl um í anda árs ins 2007. Eins 
og öll um er kunn ugt breytt ust for
send ur all ar í ís lensku sam fé lagi á 
einni nóttu haust ið 2008 og stend
ur nú ekki steinn yfir steini hér í 
Kópa vogi sem ann ars stað ar. Í stað 
þess að fá tekj ur af Glað heima land
inu hvíla nú millj arða skuld ir vegna 
þess ara upp kaupa á bæj ar sjóði. 
Síð ustu miss eri hafa bæj ar yf ir völd 
í Kópa vogi unn ið að því að vinda 
ofan af Glað heima mál inu, bæði er 
fjár mögn un upp kaupanna núna 

þung ur baggi á bæj ar sjóði og ljóst 
að 2007 sam komu lag ið við hesta
menn er barn síns tíma sem aldrei 
verð ur unnt að efna.

Bæj ar yf ir völd í Kópa vogi hafa 
boð ið hesta manna fé lag inu sátt í 
mál inu. Sú sátt felst í því að reisa 
reið skemmu á Kjóa völl um tals vert 
stærri en þá sem nú stend ur í Glað
heim um og reynd ar nokk uð stærri 
en reið höll Fáks manna í Reykja
vík. En bæj ar yf ir völd hafa jafn framt 
hafn að því að byggja nýja skeið
velli á Kjóa valla svæð inu enda er 
þar fyr ir ágæt is skeið völl ur And
vara meg in og þar sem til stend
ur að sam eina þessi tvö fé lög er 
eðli legt að sá völl ur sem fyr ir er 
verði fram tíð ar keppn is völl ur sam
einaðra fé laga. Þetta til boð okk ar 
hef ur leg ið fyr ir í lang an tíma og 
hefði Gust ur geng ið að þessu til
boði bæj ar yf ir valda væri bygg ing 
reið skemmu vænt an lega vel á veg 
kom in, ið ur enda var gert ráð fyr ir 
fjár mun um til þess að fram kvæmd
ir mættu hefj ast á yf ir stand andi 
fjár hags ári.

Eins og stað an er núna hef
ur Gust ur kraf ist þess að bæj ar
yf ir völd reisi reið höll á Kjóa völl
um sam bæri lega þeirri stærstu 
á Ís landi sem er á Ak ur eyri. Jafn
framt fara þeir fram á að byggja 
upp nýja reið velli á svæð inu. Þessu 
hafa bæj ar yf ir völd hafn að af þeirri 
ein földu ástæðu að fyr ir því eru 
ekki til pen ing ar.

Þær voru marg ar skýja borg irn ar 
sem voru byggð ar á Ís landi árið 

2007,  sum ar 
náðu að rísa 
full  bún ar en 
aðr ar hrundu 
við banka hrun
ið. En það eru 
breytt ir tím ar 
og vænt an lega 
erum við sam
mála um að 
ekk ert okk ar 
vill sjá ís lenskt 
sam fé lag aft ur 
í anda árs ins 
2007, hvorki flott ræf ils hátt inn né 
þá óá byrgu með ferð fjár muna sem 
ein kenndi þann tíma. Í sam fé lagi 
sem nú rær líf róð ur til end ur reisn
ar verða all ir að leggj ast á ár arn ar 
og átta sig á því að það er mun ur á 
því sem við vilj um gera og því sem 
við get um gert.

Bæj ar yf ir völd í Kópa vogi hafa 
þurft að taka marg ar erf ið ar og 
sárs auka full ar ákvarð an ir á síð ustu 
árum til að bregð ast við erf iðri fjár
hags stöðu. Þær ákvarð an ir hafa 
með al ann ars leitt til þjón ustu
skerð ing ar við bæj ar búa og hækk
un gjalda. Get ur hesta manna fé lag ið 
Gust ur kraf ist þess að á sama tíma 
reisi bæj ar yf ir völd stærstu reið
höll á Ís landi í Kópa vogi og nýja 
skeið velli fyr ir hund ruð ir millj óna 
króna?

Guð ríð ur Arn ar dótt ir
bæj ar full trúi og for mað ur 
bæj ar ráðs Kópa vogs.

AfmálefnumGustsíKópavogi–
Hvaðersanngjarnt?

Félagar í Ritlistarhópi
Kópavogshéldusvokallað
an „workshop“eðavinnu
fundeinnsólskinsdagívor
ogfórhannframíGunnars
húsi, semer íeigu Rithöf
undarsambands Íslandsog
eruþarhöfuðstöðvarþess.

Efni þessa fund ar var haf
ið í öll um sín um mynd um og 
hvern ig það varð skáld un um 
að yrk is efni í ljóð um, ör sög
um og smá sög um. Rit list ar
hóp ur inn gaf út í fyrra glæsi
lega bók,  Í aug sýn, með 
ljóð um skáld anna á ís lensku 
og ensku – og fylg ir disk ur 
með bók inni með upp lestri 

skáld anna á ljóð um sín um. 
Er þetta ein stak lega vel lukk
uð bók, bæði að inni haldi 
og út liti. Hún er nú að verða 
upp seld, eins og hin ar þrjár 
bæk urn ar sem hóp ur inn hef
ur gef ið út á und an förn um 
árum.

Á síð asta ári var svo 
Steinn inn, heið ur svið ur
kenn ing Rit list ar hóps ins, 
af hent ur Önnu S. Björns dótt
ur með við eig andi menn ing
ar legri dag skrá í Tón list ar
safni Ís lands í Hamra borg
inni. Þetta og margt fleira 
er til marks um líf legt starf 
hóps ins.

RitlistarhópurhéltfagnaðarfundíGunnarshúsi

Þátttakendur í „workshop“ Ritlistarhóps
Kópavogs í Gunnarshúsi við Dyngjuveg
í Reykjavík. f.v. Anna S. Björnsdóttir,
Eyþór Rafn Gissurarson, Margrét Jóels
dóttir, Steinþór Jóhannsson, Sigrún Guð
mundsdóttir, Hrafn A. Harðarson, Lillý
GuðbjörnsdóttirogAnnaKarinJúlíussen.

Ómar
Stefánsson.

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
 þar sem leitast er við að viðhalda 

gleðinni í hljóðfæranáminu.

Upplýsingar og innritun á
 www.tonsalir.is

...BARA GAMAN...

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

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi byrjandanámskeið:

* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið * Partýgítarnámskeið

* Gítarnámskeið 
   fyrir leikskólastarfsfólk

Námskeið fyrir fullorðna:

Munið frístundakort ÍTR og endurgreiðslu stéttarfélaga!

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

Næstu námskeið he�ast í september !

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Guðríður
Arnardóttir.
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Mánudaginn 1. ágúst sl. var
leikskólinn Kjarrið sameinaður
leikskólanum Smárahvammi.
Sameinaðurleikskóliverðursex
deildameðsamtals146börn.

Framund an er skemmti legt 
tíma bil þar sem unn ið verð ur við 
sam ein ing una, að byggja nýj an 

leik skóla á grunni tveggja eldri. 
Lögð verð ur áhersla á að sam eina 
það besta sem báð ir skól arn ir 
búa yfir í góðri sam vinnu kenn ara 
og for eldra.

Einnig eru uppi hug mynd ir um 
að efna til sam keppni um nafn á 
nýj an, sam ein að an leik skóla.

Byggiráþvíbestaúr
báðumleikskólunum

HúsáleikvelliSmárahvammsnýturvinsældabarnanna.

SumarhátíðVinnuskólaKópa
vogsfórframundirlokjúlímán
aðar en þar með lauk sumar
starfiyfir800unglingaáaldrin
um14 til 16 árahjáKópavogs
bæ.Hátíðinvarhaldinátúninu
viðVinnuskólann í Fífuhvammi
ogheppnaðistvel.

Há tíð in hófst þeg ar Járn skófl an 
steig á svið og spil aði nokk ur vel 

val in og rokk uð lög. Járn skófl an 
sam anstend ur af flokk stjór um í 
Vinnu skól an um. Kynn ar há tíð ar
inn ar komu frá Götu leik hús inu.

Liðs menn Skap andi sum ar
starfa tóku því næst nokk ur ró leg 
lög og að því búnu tók MC Gauti 
við og tryllti lýð inn. MC Gauti tók 
m.a. nýja sum arsmell inn ,,Það er 
kom ið sum ar” ásamt Mar gréti og 

Röggu en þær frum fluttu einnig 
nýtt lag. Í hléi fengu ung ling arn ir 
ljúf feng an ís og gátu þeir einnig 
gætt sér á pyls um. Eft ir hlé var 
Ari Eld járn með uppi stand sem 
vakti mikla lukku með al gesta 
á há tíð inni. Í lok in spil aði Frið
rik Dór sín helstu lög við mik inn 
fögn uð.

Unglingarnir fjölmenntu og
skemmtusérvelásumarhátíð
VinnuskólaKópavogs.

Lán til endurbóta
og viðbygginga
Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan. 
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði. 
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru 
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og 
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

VILT ÞÚ GÆTA BARNA 
Á EIGIN HEIMILI? 

Óskum eftir dagforeldrum til starfa í Kópavogi 
Þeir sem vilja gerast dagforeldrar þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði. 
Nánari upplýsingar um daggæslu barna eru á vef Kópavogsbæjar:
www.kopavogur.is/thjonusta/skolar/daggaesla/

Eftirfarandi er greitt fyrir dagforeldra sem koma til starfa:
• Grunnnámskeið 70 st. 
• Aðgangur að leikfangasafni
• Aðstöðustyrkur
 
Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við  daggæslufulltrúa í síma 
570 1500 eða í gegnum netfangið: emilia@kopavogur.is

Vinnuskólanumlaukmeðfjörlegrisumarhátíð

Tónlistarskóli Kópavogs 
verður settur í Salnum 

miðvikudaginn 24. ágúst 
kl. 17:00. 

Nemendur eru beðnir um að skila 
stundaskrám sínum úr grunnskólum 

eða framhaldsskólum 
á skrifstofu skólans.

Skólastjóri
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Gondólaræðariídrullupolli
Snorri Már Skúla son var um 

ára bil áber andi í ís lensk um 
fjöl miðl um. Hann hóf fer il inn í 
út varpi þeg ar Rás 2 var hleypt 
af stokk un um 1983, hann var 
frétta mað ur á Stöð 2 og Bylgj
unni um nokk urra ára skeið, 
hann stýrði Dags ljósi í Sjón
varp inu, sá um morg un sjón
varp og Ís land í dag á Stöð 2 og 
var verk efn is stjóri yfir enska 
bolt an um þau 3 ár sem bolt inn 
var á Skjá ein um. Und an far
in ár hef ur Snorri Már starf að 
að kynn ing ar og upp lýs inga
mál um hjá ASÍ. Kópa vogs blað
inu lék for vitni á að heyra af 
bernsku ár um Snorra Más en 
hann sleit barnskón um í aust
ur bæ Kópa vogs.

Ævintýralandíóbyggð
umausturbæjar

Ég flutti í Kópa vog inn seint 
á ár inu 1974 þeg ar móð ir mín, 
Ás dís Haf liða dótt ir, gift ist Baldri 
Lín dal verk fræð ingi sem byggt 
hafði reisu legt hús aust ar lega 
á Hlíð ar veg in um. Við kom um 
hing að ég, mamma og systk ini 
mín tvö þau Hafliði Skúla son og 
Svava Skúla dótt ir. Fyr ir á heim il
inu voru auk Bald urs, syn ir hans 
Ei rík ur Lín dal og Jak ob Lín dal. 

Ég flutt ist eig in lega af mal
bik inu yfir á möl ina þeg ar við 
fór um úr vest ur bæ Reykja vík
ur og í Kópa vog inn því mal bik
ið á Hlíð ar veg in um end aði við 
Bröttu brekku og náði því ekki 
að okk ar húsi sem var núm er 
63. Því fylgdu marg ir kost ir að 
búa á mörk um bæj ar og sveit
ar. Beint fyr ir ofan heim il ið var 

mó inn allt um kring og ör lít ið 
ofar stóð lít ið fjár hús þar sem 
rek inn var lít ill en blóm leg ur 
fjár búsak p ur. Á þess um fyrstu 
árum mín um í Kópa vogi lék ég 
mér mest við ná granna mína, 
þá Eyjólf Orra Sverr is son og 
Dav íð Þór Sig ur bjarts son. Leik
svæð ið var í raun óend an lega 
stórt því fyr ir utan mó ann þar 
sem ýmis æv in týri gerð ust, var 
Húgóbrekk an beint fyr ir neð

an, þá skíta læk ur inn sem mað
ur datt að sjálf sögðu nokkrum 
sinn um í og við af hon um tók 
Smára hvamms völl ur inn sem þá 
var ný leg ur og var himnesk ur 
stað ur fyr ir fót bolta óð ann pilt 
eins og mig.

Að eins aust ar voru svo hin ar 
goð sagna kenndu sand gryfj ur. 
Þær voru nokkurn veg inn þar 
sem Smára torg er núna. Þar 
geyst umst við fé lag arn ir á hjól

um upp og nið ur hóla og hæð
ir eins og eng inn væri morg un
dag ur inn. Litl ir poll ar með ríkt 
ímynd un ar afl höfðu enga þörf 
fyr ir rús sí bana eða tívolí þeg
ar þeir höfðu frjáls an að gang 
að þess hátt ar æv in týra landi. 
Í sand gryfj un um mynd uð ust 
oft gríð ar stór ir poll ar, hálf gerð
ar tjarn ir, og þeg ar það gerð
ist voru menn fljót ir að bregð
ast við. Flek ar voru bún ir til úr 
göml um vöru brett um og ein
angr un arplasti troð ið í hol rým
ið. Þannig sigld um við al sæl ir 
og áhyggju laus ir um þessa 
ógn ar stóru drullu polla eins og 
gondóla ræð ar ar í Fen eyj um. 
Þeg ar vel áraði og mað ur hafði 
ver ið dug leg ur að selja Dag blað
ið niðri í bæ gat mað ur jafn vel 
splæst í kíló eða tvö af lakk rís
af göng um í Drift sem rak lakk
rís verk smiðju nærri sand gryfj
un um. Þá var gott að vera til. 
Til ver an dá sam leg þó stund um 
fengi mað ur í mag ann af þeim 
svarta. Þetta var sem sagt sá 
æv in týra heim ur sem tók við 
mér þeg ar ég flutti í Kópa vog inn 
9 ára gam all.

Hungurverkirnirráku
mannheim

Ég byrj aði í Digra nes skóla 
haust ið 1975 og eign að ist þar 
marga góða vini enda bæði 
hepp inn með bekk og Ein
ar Long kenn ara. Fót bolti var 
það sem allt snérist um á þess
um árum en þrátt fyr ir að vera 
orð inn Kópa vogs búi skipti ég 
ekki yfir í ÍK né Breiða blik held
ur sótti áfram æf ing ar til Fram 
í Safa mýr ina. Sú þrjóska gerði 
það að verk um að ég eyddi 
meiri tíma en flest ir bæj ar bú
ar í vögn um SVK. En svona var 
þetta í þá tíð, menn skiptu ekki 
svo glatt um fé lag í fót bolta. 
Slíkt jaðr aði við land ráð og þar 
við sat.

Oft kom það fyr ir, sér stak lega 
á vor in og haustin, að ég kæmi 
ekki heim úr skól an um fyrr en 
milli 4 og 5 á dag inn þó skól an
um sjálf um hefði lok ið um eitt
leyt ið. Þá var nefni lega far ið á 
sparkvöll inn við Digra nes skóla 
og spil að ur fót bolti þar til hung
ur verkirn ir ráku mann heim. 
Þar voru ýms ar hetj ur á vell in
um, menn eins og Will um Þór, 
Val týr Björn og Bragi Björns son 
að ógleymd um stór vini mín um 
og jafn aldra Pétri Má Ólafs syni 
bóka út gef anda.

Úr Digra nes skóla lá leið in í 
Víg hóla skóla og það an í MK. Í 
Víg hól breytt ist mað ur úr barni 
í ung ling nán ast í einu vet fangi, 
eða mað ur átti að gera það. Ég 
var reynd ar sein þroska með 
af brigð um en reyndi samt að 
elta vin ina og fór að stunda 
diskó tek í skól an um á föstu dög
um og síð ar fræg diskó tek sem 
hald in voru í Hamra borg 1 og 
marg ir af minni kyn slóð muna 
sjálf sagt eft ir. Á þess um gaggó 
árum mín um, 19791981, var 
mik ill gróska í tón list ar lífi Kópa
vogs, pönk ið fædd ist í bæn
um og Fræbbbl arn ir voru stolt 
Kópa vogs. Alla veg ana fannst 
mér það.

Ég man líka eins og gerst 
hefði í gær þeg ar Ut an garðs
menn héldu tón leika í Víg hól 
lík lega árið 1980 í tengsl um við 
út komu plöt unn ar Geisla virk ir. 
Þá slógu hjörtun hrað ar í ung um 
brjóst um.

Snorri Már á þrjú börn. Hug rúnu 19 ára, Frey 13 ára og Kára 7 ára. Drengirn ir eru harð ir Blik ar og æfa 
báð ir með fé lag inu. Sá eldri með 4. flokki og sá yngri er í 7. flokki. Þeir eru þarna með föð ur sín um á 
Smára hvammsvelli eft ir 10-1 sig ur leik Freys og A-liðs 4. flokks á Vík ing um.

Snorri Már Skúla son fyrrverandi fréttamaður rifjar upp bernsku sína í Kópavogi

Fræbbl arn ir voru stolt Kópa vogs.
Sand gryfj urn ar voru vin sælt leik svæði, ekki síst þeg ar rigndi og þar mynd uð ust tjarn ir til að sigla á. 
Þar sigldu Snorri Már og fé lag ar um, al sæl ir og áhyggju laus ir.
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"Það geta ekki allir bílar 
verið rÉttir bílar!"

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.iS • VeSturVör 24 • 200 KópaVogur

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar 
viðgerðir fyrir sumarið.

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Mót or hjóla messa í Digra nes
kirkju á ann an í hvíta sunnu hef ur 
far ið fram ár lega síð an árið 2006 
en þá ríða ýms ir mót or hjóla klúbb
ar fák um sín um í fylk ing um til 
Digra nes kirkju. 

Sr. Gunn ar Sig ur jóns son, sókn
ar prest ur í Digra nes kirkju og mót
or hjóla mað ur með meiru, seg ir að 
á presta stefnu á Sauð ár króki árið 
2005 hafi bisk up hvatt til þess að 
mess að yrði alla helgi daga árs ins, 
líka ann an í pásk um, hvíta sunnu 
o.s.frv. Sr. Gunn ar seg ir ekk ert mál 
að messa ann an í jól um því þá eru 
börn oft skírð, á ann an í pásk um 
sé boð ið upp á þann val kost fyr
ir ferm ing ar börn á ferm ast þann 
dag sem er heppi legt fyr ir börn sem 
eiga marga ætt ingja úti á landi en 
fljót lega hafi hon um dott ið í hug 
ein hvers kon ar þema messa á ann
an í hvíta sunnu. Mót or hjóla mess
an hófst í Digra nes kirkju árið 2006 
þeg ar 115 manns komu til messu á 
55 vél fák um. Mót or hjóla mess unni 
hef ur auk ist fylgi milli ára. Arið 2007 
komu 240 manns á 170 hjól um. Arið 
2008 yf ir fyllt ist kirkj an, sem tek ur 
320 manns, með 380 ridd ur um göt
unn ar á 230 fák um. Ári síð ar komu 
402 mót or hjóla menn og í ár fylltu 
ridd ar arn ir einnig há tíð ar sal inn. 
Þessi messa er því búin að sprengja 
utan af sér allt rými sem ann ars 
hæf ir fyr ir venju leg ar mess ur.

Mess an er AL VÖRU messa, með 
pré dik un og alt ar is göngu, svo það 

er ekk ert sleg ið af í helgi hald inu, 
þó svo um bún að ur inn sé sveip að ur 
létt leika og prest arn ir (sem verða 
að vera mót or hjóla fólk) eru bún
ir sama klæðn aði og við bú ið er af 
vél hjóla fólki, þ.e. hefð bundn um 
ör ygg is bún aði vél hjóla manna. Leð
ur og Gor et ex er því ,,við eig andi” 
klæðn að ur á þess ari stundu. Mót
or hjóla mess an tek ur mið af ýms um 
hefð um sem skap ast hafa í ,,mót or
hjóla heim in um”, bæði hvað varð ar 
tón list og ann að. Hún er því nokk uð 
“hrá” og gæti far ið fyr ir brjóst ið á 
þeim sem leit ast eft ir hefð bundn
ara helgi haldi. Í ár var tón list rokk

hljóm sveit ar inn ar U2 í há veg um 
sem ís lensk ir tón list ar menn önn
uð ust.

Á með an á mót or hjóla messu 
stóð og eft ir hana var boð ið upp á 
vöfflu kaffi og rann ágóð inn af því til 
Hjálp ar starfs kirkj unn ar. Grill hús ið 
á Sprengisandi seldi 200 gramma 
Easy Rider ham borg ara og runnu 
350 krón ur af hverj um seld um ham
borg ara til end ur hæf ing ar deild ar 
Land spít al ans, Grens ás deild ar. Mót
or hjóla klúbb ur inn Snigl arn ir lögðu 
síð an jafn háa upp hæð á móti, en 
alls voru þetta um 100 þús und krón
ur.

Mótorhjólamessaí
Digraneskirkjuorðinhefð

Þétt set inn bekk ur inn í Digra nes kirkju.

Plan ið við Digra nes kirkju var fullt af glæsi leg um hjól um, eða fák um.

Sókn ar prest ur inn stjórn ar 
mót or hjóla mess unni.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar

líkkistur

Jón G. Bjarnason

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla

Þótt Reykjavíkurborg hafi lagt niður skólagarðanna gerir Kópavogs-
bær það ekki og leyfir börnunum að njóta þess að rækta garðinn 
sinn. Eva Alexandra var að reita þar arfa fyrir skömmu því það 
hafði farist fyrir meðan hún var með fjölskyldunni í Portúgal. Innan 
tíðar á svo að kanna uppskeruna, en gulrætur, blómkál, rauðkál og 
brokkóli var meðal þess sem sáð var. Síðan tekur skólinn við.

Skólagarðarnir 
njóta vinsælda!



Símamótiðvar fyrstog fremst
skemmtun þeim sem þátt í því
tókuogauðvitaðvilduöll liðin
vinnaþá leiki semþau lékuen
það gengur ekki. Og stundum
féllu tár þegar ekki gekk sem
skyldi.

Sigurvegarar í einstaka flokk
um voru í 5. flokki SA, Breiða
blik1; í 5. flokkiSB,Valur2; í 5.
flokki SC, Fram 2; í 5. flokki SD
Haukar3semunnuFylki3íhlut
kesti í úrslitaleik; í 6. flokki SA,
FH1;í6.flokkiSB,ÍA1;í6.flokki
SC, Breiðablik 5; í 6. flokki SD,
Breiðablik7;í7.flokkiSA,Aúrslit
Breiðablik1ogStjarnan1ogBúr
slitHK1ogFjölnir1;í7.flokkiSB,
AúrslitVíkingur2ogStjarnan2
ogBúrslitBreiðablik3og ÍR2; í
7. flokkiSC,AúrslitBreiðablik4
og FH 4 og Búrslit Haukar 3 og
ÍBV2. Allirkeppendur í7. flokki
fengugullpening.

Álaugardagskvöldiðvarhaldin
frábær kvöldvaka í Smáranum.
Björgvin Franz mætti á svæðið
ásamt dvergnum Dofra og úlf
inum úr Stundinni okkar. Þeir
sungu fyrir stelpurnar sem tóku
velundirogdönsuðuþærHeim
ferðardansinn af mikilli innlifun.

HaffuHaffsteigsvoásviðognáði
hannvel tilstelpnannameðmeð
söng sínum og dansi. Jón Jóns
sonmættisvoogsöngmeðstelp
unumogþaubjuggum.a.saman
tilnýja texta fyrir tvöerlend lög.
Það má þó segja að einn kepp
andiSímamótsinshafistoliðsen
unniþegarhúnkomásviðiðog
rappaði hluta lagsins Baby við
miklahrifninguhinnastelpnanna.

14 Kópavogsblaðið ÁGÚST 2011

Símamótið2011varfrábærskemmtun

HK-stelpur með atvinnukonunni Charlotte Lade frá Tottenham sem
sýndiótrúlegtilþrif.Stelpurnarvorumjöghrifnarafæfingumhennar
oglöngröðmyndaðistþegarhúnbyrjaðiaðgefaeiginhandaráritanir.

ÞessiglaðistúlknahópurkepptifyrirVíðiíGarði.

Þessar stelpur komust í landsliðið sem vann svo
pressuliðið2-0,enþjálfararþátttökuliðannavöldu
liðin. Þetta eru þær Tinna Arnardóttir í HK, Krist-
ín Dís Árnadóttir í Breiðabliki sem skoraði annað
marklandsliðsinsogSoffíaJónsdóttiríKR.KA-stelpaaðnorðan.

Ökum varlega!
Skólarnir eru að byrja!

Merkið Landsvirkjun_Merki

Kársnesskóli

Salaskóli
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Lið Breiðabliks í Pepsi-deild
kvennaer í 5. sætimeð20 stig
eftir14umferðiraf18ídeildinni
í sumar og á ekki möguleika á
sigri í ár, en Stjarnan er með
nokkuð örugga forystu og það
væriþá fyrsti Íslandsmeistaratit-
illfélagsinsíefstudeildkvenna.

Breiðabliktapaðinokkuðóvænt
fyrir botnliði Grindavíkur í síð

asta leikáKópavogsvelli, 23,og
lék gegn Fylki síðasta þriðjudag.
Næsti leikur Blika er gegn Val á
Kópavogsvelli25.ágústnk.

Íslandsmeistarar Breiðabliks í
Pepsideildkarlaeruí9.sætieftir
15umferðirmeð16stigogmega
ekki misstíga sig í þeim leikjum
semeftireruísumar.Liðiðhefur
aðeins unnið 4 leiki í deildinni.
BreiðabliklékviðÍBVáKópavogs
velli sl. mánudag og leikur næst
við Fylki á Árbæjarvelli næsta
mánudag,22.ágúst.

Norðurlandamót U-17 lands-
liðafórframdagana2.-7.ágúst
áNorðurlandi.8þjóðirtókuþátt,
Norðurlandaþjóðirnar 6 ásamt
Englandiogaukaliði frá Íslandi.
Allsvoru8Blikarvaldir íþessa
tvo landsliðshópa (sem er tæp-
lega fjórðungur leikmanna sem
valdirvoru).5Blikarvoruvaldir
í lið-1 en það voru þeir Adam
ÖrnArnarson,OliverSigurjóns-
son, Páll Olgeir Þorsteinsson,
ÓsvaldJarlTraustasonog Ingi-
bergÓlafurJónsson.Íliði-2voru
síðan3Blikar,þeirGunnlaugur
Birgisson, Atli Fannar Jónsson
og Alexander Helgi Sigurðar-
son.EinnigvarHK-ingurinnOrri
Sigurður Ómarsson í liði-1, var
í lykilhlutverki ívarnarleik liðs-
ins.Hannhefuraukþess spilað
þrjá leiki með U-19 landsliðinu
og hefur leikið með meistara-
flokkiHKí1.deildinni ísumar.
Bæði liðin stóðusig frábærlega.
Lið-2spilaðiumbronsiðenbeið
lægri hlut gegn Norðmönnum
1-2.Lið-1varðhinsvegarNorð-
urlandameistari eftir1-0 sigurá
Dönum.

Þjálfari liðsins, Gunnar Guð
mundsson,segiraðþessiárangur,
1995árgangurinn, sémjögsterk
ur og það sýni sig best í því að
fimmúrþessumárgangivoruað
spilasínafyrstulandsleikisumar
ið2010,áyngraárinu,ogeinsþað
að hægt hafi verið að tefla fram
tveimur liðum með frábærum
árangri.Þaðerveriðaðvinnagott
starf alls staðar á Norðurlönd
unum en hér hefur starfið verið
mjögmarkvistoghugarfariðgott
hjástrákunumsvoþessiárangur
erengintilviljuneðaheppni.Gott
samstarfallrasemaðliðinukoma
erlykilatriðiaðgóðumárangri.

,,Við leggjumríkaáhersluáað
skapa sterka liðsheild og svo er
auðvitaðákveðinnheiðuraðspila
í landsliðisemeflirsamkenndina.
Þaðerþvíekkinógaðverameð
góðaeinstaklinga.Framundaner
undirbúningurfyrirriðlakeppnina
íEvrópukeppninnisem fram fer í
Ísraelummiðjanoktóbermánuð,
ogþarer liðið í riðlimeð Ísrael,
SvissogGrikklandi,semererfiður
riðill.Stefnaneraðveraíöðruaf

tveimurefstusætunumogkomast
ímilliriðil.

Viðleggjumáhersluáaðþessir
strákarstandisig ínámiþvíþað
erekkertsjálfgefiðaðhægtséað
fá10dagafrítilaðkeppaíknatt
spyrnuerlendis.Þaðerauðveldra
fyrir þá ef þeir standa sig vel
í náminu. Það helst oft í hendur
aðverametnaðarfullur ínámiog
íþróttum.Ég telaðKSÍhafi skap
aðgóðaumgjörðutanumþessa
stráka, og það á einnig við um
önnurunglingalandslið, bæðihjá
strákumogstelpum.Enviðgetum
gert betur, ýmislegt er hægt að
bæta,t.d.aðverameðennmark
vissariuppbygginguener ídag.
Betriumgjörðogmarkvissariupp
bygging mun vonandi skila sér
upp í Alandsliðið í náinni fram
tíð,”segirGunnarGuðmundsson.

Gunnar segir að það sé gott
fyrir strákana að alast upp í því
umhverfi í sínu félagi þar sem
þeim líðurvelenþaðskiptimáli
aðþeirséuaðfáverkefniviðhæfi
semþroskarþá.,,Enstundumfara
þessir strákar að mínu mati of
snemma út í atvinnumennsku í
knattspyrnu,þvíofterunægkrefj
andi verkefni hér heima fyrir þá
til að efla þá að getu og þroska.
Margirþessarastrákaerukomnir
meðumboðsmennsemoftþrýsta
á,enefviðþjálfararerumspurð
ir ráðasegjumviðauðvitaðokk
ar skoðanir.Enþettaer fyrstog
fremst íhöndumumboðsmanna,
félagsinssemþeirspila fyrirhér
lendis og foreldra þeirra. Stund
umfaraannaðeðabáðirforeldrar
með út, og það er auðvitað hið
bestamál.”

MeistaramótGolfklúbbsKópa-
vogs og Garðabæjar fór fram í
lokjúlímánaðar.Mótiðtókstafar
vel og var metþáttaka, en um
400mannskepptuámótinu.

Í meistaraflokki karla sigr
aði Alfreð Brynjar Kristinsson á
samtals284höggum,annarvarð
Guðjón Henning Hilmarsson á
289höggumogþriðjiBjarkiFreyr
Júlíussoná305höggum. Ímeist
araflokki kvenna sigraði Ingunn
Gunnarsdóttir á 312 höggum,
önnurvarðIngunnEinarsdóttirá
317höggumogþriðjaMaríaMál
fríðurGuðnadóttirá331höggi.

Aðrirsigurvegararurðu:
1. flokk ur karla:   
IngiHeimisson
1. flokk ur kvenna:
JónínaPálsdóttir
Öld unga flokk ur karla 0-20,9:
EinarBreiðfjörðTómasson
Öld unga flokk ur karla 21-36:
SigurðurÞórMagnússon
Öld unga flokk ur kvenna 0-24,9:
KolbrúnStefánsdóttir
Öld unga flokk ur kvenna 25-40:
IngigerðurEggertsdóttir

Öld unga flokk ur kvenna 65 ára+:
KristínÞórarinsdóttir
Öld unga flokk ur karla 70 ára+:
IngimarJónsson
Pilta flokk ur 17-18 ára: 
EmilÞórRagnarsson
Drengja flokk ur 15-16 ára: 
RagnarMárGarðarsson

Telpna flokk ur 15-16 ára: 
SærósEvaÓskarsdóttir
Strákaflokk ur 13 - 14 ára: 
KristóferOrriÞórðarson 
Stelpu flokk ur 13 - 14 ára: 
ElísabetÁgústsdóttir 
Strákaflokk ur 12 ára og yngri:
SigurðurArnarGarðarsson
Stelpu flokk ur 12 ára og yngri:
HuldaClaraGestsdóttir

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

MeistaramótGKG:

FimmBlikarogeinnHK-ingur
Norðurlandameistararíknattspyrnu

Íslenskir tenniskrakkar voru
nýlegaviðkeppniíDanmörkuog
gekkþarbýsnavel.ÁmótiíKöge
náðu tveir keppendur í Tennis-
félagi Kópavogs í úrslit í 16 ára
ogyngri stráka.HinrikHelgason
sigraði félaga sinnúrTFKBjarka
Sveinssoníúrslitum6-3,6-2.

Glæsilegur árangur hjá Hinriki
semnáðieinnig íúrslit ímótinu í
Værlöse. Þar tapaði hann naum
lega fyrir Dana 46, 75, 76 (5) í

úrslitaleiknum. Anna Soffía Grön
holm, TFK, komst einnig í úrslit í
flokki12áraogyngrientapaðiþar
fyrirÖnnuMariaMøller76(0),61.

SofíaSóley Jónasdóttir 8áraúr
TFK varð í öðru sæti í 10 ára og
yngri flokki stúlkna.  Sofia Sóley
kepptiámótiElenuJamshidisem
er10áraíúrslitumogtapaðiíjöfn
um leik. Góður árangur hjá Sofiu
Sóleysemeraðeins8áraogkeppti
eingönguviðeldriandstæðinga.

HlutiíslenskahópsinssemkepptiíDanmörku.

Góðferðtenniskrakka
fráTFKtilDanmerkur

AllirverðlaunahafarniráMeistaramótiGKGsamankomnir.

BreiðabliktapaðióvæntfyrirGrindavíkíPepsi-deildkvenna.

GengiBreiðabliksliðanna
undirvæntingumísumar

Norðurlandameistararnir fimm úr röðum Breiðabliks í aftari röðinni
ogífremriröðinniþeirþrírsemspiluðumeðliði-2.

NorðurlandameistarinnogHK-ing-
urinnOrriSigurðurÓmarsson.

Þjálfari U-17 liðsins, Gunnar
Guðmundsson.

IngunnogAlfreðBrynjar
sigruðuímeistaraflokki



EINN MIÐI
TVEIR LEIKIR

í mánuði, fyrir aðeins 1.1OO krónur

MILLJÓNA
VELTAN

Háskóli Íslands fagnar nú hundrað ára afmæli sínu. Happdrættið 
er í eigu Háskóla Íslands og öllum hagnaði af rekstri þess hefur 
frá upphafi verið varið til uppbyggingar hans.

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 66 11 
eða hjá næsta umboðsmanni.

Drögum

13.
september

Nú er vinningurinn 5O milljónir á einn miða! 

Í hverri Milljónaveltu drögum við að auki út 5 stakar 

milljónir aðeins úr seldum miðum. Vertu með! 

Vinningurinn í Milljónaveltunni hefur aldrei verið hærri. 

Nú hlýtur að vera komið að þér!

Aðalútdráttur 
hefur aldrei verið glæsilegri!

Vinningshafar eru um 3.OOO 
í hverjum mánuði.
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Drögum 

24. 
ágúst

Fáðu þér 
miða á 

hhi.is!


