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Rekstrarafgangur Kópavogs betri 
en nokkurs annars sveitarfélags

Menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir klippir á borða ásamt þeim Gunnari I. Birgissyni 
bæjarstjóra og Ómari Stefánssyni formanni bæjarráðs, og þar með var húsið formlega tekið í notkun.   
Sjá nánar á bls. 7.
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Með ársskýrslu Kópavogsbæj-
ar, sem dreift er í hús í Kópa-
vogi um þessar mundir, fylgir 
tölvudiskur þar sem farið er yfir 
lykiltölur úr rekstri bæjarins á 
árinu 2006 í töluðu máli og lif-
andi myndum.

“Þessari nýjung er ætlað að auð-
velda Kópavogsbúum að kynna 
sér helstu atriði varðandi fjárhags-
stöðu bæjarfélagsins síns á ein-
faldan og aðgengilegan hátt”, seg-
ir Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri. 
“Mér er ekki kunnugt um að þetta 
hafi verið gert með þessum hætti 
hér á landi áður.” Í ávarpi til bæjar-
búa með ársskýrslunni 2006 segir 

Gunnar I. Birgisson meðal annars 
að fjárhagur Kópavogs sé traust-
ur og hafi verið byggður upp jafnt 
og þétt. “Á árinu 2006 varð rekstr-
arafgangur bæjarins yfir fjögur 
þúsund og sex hundruð milljón-
ir króna og eiginfjárstaðan um 
og yfir fimmtíu prósent. Þetta er 
rekstrarárangur sem ekkert ann-
að sveitarfélag getur státað af.” 
Ársreikningur Kópavogsbæjar 
er gerður í samræmi við sveitar-
stjórnarlög, lög um ársreikninga, 
reglugerð um bókhald og ársreikn-
inga sveitarfélaga og auglýsingar 
félagsmálaráðuneytisins um reikn-
ingsskil sveitarfélaga. Ársreikning-

urinn er gerður eftir sömu reikn-
ingsskilaaðferðum og árið áður.

Verkefni á dagskrá
“Mikilvægasta hlutverk kjörinna 

stjórnmálamanna er að setja verk-
efni á dagskrá.

Þetta kann við fyrstu sýn að 
þykja einfalt, en er það svo sann-
arlega ekki. Rithöfundurinn Lewis 
Carroll lýsir því snilldarlega í sög-
unni um Lísu í Undralandi að ef 
maður veit ekki hvert förinni er 
heitið, skiptir litlu máli hvaða leið 
er farin. 

Framhald á bls. 2.
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Skipulagstillögum á 
Nónhæð hafnað

Skipulagsnefnd Kópavogsbæjar hef-
ur hafnað skipulagstillögum á Nón-
hæð og Arnarsmára 32. Ákvörðunin 
tekur til allra þriggja skipulagsstiga. 
Nefndin samþykkti að fela bæjarskipu-
lagi að yfirfara athugasemdir sem 
borist hafa vegna tillagnanna. Stjórn 
nýstofnaðra samtaka - Betri Nónhæð 
- í Kópavogi - afhentu yfirvöldum í 
Kópavogi, undirskriftalista 19. ágúst 
sl. þar sem íbúar mótmæla fyrirhug-
uðum breytingum á aðalskipulagi og 
þeim byggingum sem kynntar voru 
fyrir íbúum á fundi í lok júnímánaðar. 

Lagaumhverfi spari-
sjóðanna kannað

Viðskiptaráðherra hefur sett á stofn 
nefnd sem fara á yfir lagaumhverfi 
sparisjóðanna. Mikil gerjun hefur ver-
ið hin síðari ár á íslenskum fjármála-
markaði. Hafa sparisjóðirnir ekki farið 
varhluta af þessum hræringum. Árið 
2002 var ráðist í miklar breytingar á 
lagaumhverfi sparisjóðanna þegar 
samþykktar voru breytingar á lögum 
um fjármálafyrirtæki sem gerðu spari-
sjóðum kleift að breyta félagaformi 
sínu í hlutafélög. Til dagsins í dag hef-
ur enginn sparisjóður valið þessa leið 
fyrir utan SPRON, sem hefur samþykkt 
á stofnfjáreigendafundi stofnun hluta-
félags um starfsemi sjóðsins. Nokkur 
umræða hefur verið um að ákvæði 
gildandi laga um starfsemi sparisjóð-
anna hafi ekki virkað sem skyldi, m.a. 
þau sem heimila breytingu sparisjóðs 
í hlutafélag, viðskipti með stofnfjár-
hluti og útgáfu nýs stofnfjár. Skipuð 
hefur verið nefnd sem í eiga sæti full-
trúar Fjármálaeftirlitsins, Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, Sambands 
íslenskra sparisjóða og Samtaka fjár-
málafyrirtækja. Í gangi eru umræður 
um sameiningu SPK og BYRS og inn 
í þær umræður fléttast einnig Spari-
sjóður Norðlendinga. SPK hyggst flytja 
starfsemi sína á árinu í nýtt hús við 
Hálsatorg. Ekki fæst uppgefið hvort 
sameiningarviðræður breyta þar ein-
hverju um.

Bókmenntir í   
Gullsmára

Leshópur Félags eldri borgara 
í Kópavogi hefur störf á nýjan leik í 
félagsheimilinu Gullsmára 13 þann 2. 
október nk. kl. 20.00. Gestahöfundur á 
þessari fyrstu samveru vetrarins verð-
ur rithöfundurinn Þráinn Bertelsson, 
sem kunnur er af smásögum, skáldsög-
um, ljóðum og kvikmyndahandritum 
- og hlotið hefur margs konar viður-

kenningu fyrir verk sín.
Þann 6. nóvember nk. verður við-

fangsefnið klassískar rússneskar bók-
menntir. Gestur leshópsins það kvöld 
verður rithöfundurinn og fræðimað-
urinn Árni Bergmann. Hann fjallar sér-
staklega um eina frægustu perlu heims-
bókmenntanna “Glæp og refsingu” eft-
ir snillinginn Fjodor Dostojevskí. Á veg-
um Leshópsins verður haldið áfrem 
lestri Íslendingasagna.  Lesnar hafa 
veriá Laxdælasaga, Njáls saga, Grettis 
saga og Hrafnkelssaga Feysgoða.  Í 
vetur verður lesin Egils saga Skalla-
grímssonar og verður fyrsti lestur 17. 
október nk. en síðan alla miðvikudaga 
til söguloka.  Allir eru velkomnir að 
starfi Félags eldri borgara og aðgangur 
er ókeypis.

Frestur vegna athuga-
semda framlengdur

Bæjarráð Kópavogs ákvað nýlega 
að tillögu Gunnars I. Birgissonar bæj-
arstjóra að framlengja frest til að gera 
athugasemdir eða koma með ábend-
ingar varðandi skipulag á hafnarsvæði 
á Kársnesi, en fresturinn rann út 3. 
september sl.

“Nokkrir íbúar hafa haft samband 
við mig og talið frestinn til að gera 
athugasemdir of knappan,” segir Gunn-
ar I. Birgisson. “Þess vegna lagði ég 
til við bæjarráð að fresturinn yrði 
framlengdur um tvær vikur svo að 
íbúar bæjarins fái betra tækifæri til að 
kynna sér málið.” Skipulagsyfirvöld í 
Kópavogi létu í framhaldi af samþykkt 
bæjarráðs endurbirta auglýsingu um 
skipulag frá 3. júlí sl.

Fjárréttir Kópavogs-
búa 16. september

Fossvallarétt við Lækjarbotna verð-
ur sunnudaginn 16. september kl. 
11.00 og ætti sundurdrætti að vera 
lokið um kl 15.00. Fé verður í réttinni 
fram undir kvöld.

Til hennar smala fjáreigendur í Kópa-
vogi og Reykjavík afrétt Seltjarnarnes-
hrepps hins forna.Á Seltjarnarnesi hef-
ur verið fjárlaust í meira en 40 ár en 
sveitarfélagið á jafnan upprekstrarrétt 
og hin tvö sveitarfélögin. Sauðfjáreign 
er enn í Kópavogi og nýlega minntist 
Sauðfjárrækarfélag Kópavogs hálfrar 
aldar afmælis. Fossvallarétt er eina 
réttin sem Kópavogsbúar geta kallað 
“sína” rétt.

Deiliskipulag í  
Vatnsendahlíð

Lögð fram tillaga bæjarskipulags að 
deiliskipulagi á nýju athafna- og íbúðar-

svæði í Vatnsendahlíð á bæjarstjórnar-
fundi 28. ágúst sl. Tillagan nær til 92,5 
ha svæðis og afmarkast af Gulaþingi 
og Boðaþingi til norðurs, Elliðavatni til 
austurs, nýrri fyrirhugaðri markalínu 
grannsvæðis vatnsverndar til suðurs, 
bæjarmörkum Garðabæjar til vesturs 
og væntanlegu hesthúsasvæði á Kjóa-
völlum til norðvesturs.  Tillagan ger-
ir ráð fyrir blandaðri íbúðabyggð á 
um 49 ha svæði fyrir um 665 íbúðir í 
Vatnsendahlíð.  Þéttleiki byggðarinn-
ar er áætlaður 7- 23 íbúðir á ha eftir 
svæðum eða um 16 íbúðir á ha að 
meðaltali.  Á 3,5 ha spildu á vestur-
hluta svæðisins er gert ráð fyrir 15.000 
m2 í athafnahúsnæði með nýtingu um 
0.7.  Stærstur hluti svæðis fyrirhugaðr-
ar byggðar verður í einnar til tveggja 
hæða sérbýli.  Reiknað er með um 184 
íbúðum í einbýli, 44 íbúðum í parhús-
um/tvíbýli, 30 íbúðum í raðhúsum og 
387 íbúðum í tveggja til fimm hæða 
fjölbýlishúsum og 20 íbúðum í klasa-
húsum.  Reið- og gönguleiðir breytast. 
Í hverfinu er gert ráð fyrir grunnskóla 
og leikskóla.  Fyrirvari er gerður um 
samþykkt vatnsverndar á höfuðborg-
arsvæðinu þar sem gert er ráð fyrir 
færslu á vatnsverndarmörkum. Bæjar-
stjórn samþykkti tillöguna og fól skipu-
lagsstjóra að auglýsa hana.

Matarverði fyrir eldri 
borgara vísað til gerð-
ar fjárhagsáætlunar

Fulltrúar Samfylkingarinnar lögðu 
fram tillögu á fundi bæjarráðs þess 
efnis að bæjarráð Kópavogs sam-
þykki að lækka matarverð til eldri 
borgara í Kópavogi um 30%. Í greina-
gerð með tillögunni segir að Samfylk-
ingin í Kópavogi hafi ítrekað lagt fram 
þá tillögu að matarverð til eldri borg-
ara í bænum verði lækkað um 30%. Í 
desember 2006 var tillagan felld þrátt 
fyrir að útreikningar sýndu að heildar-
kostnaður bæjarins vegna þess á ári 
nemi einungis 2,5 milljónum króna.  
Eftir samanburð á matarverði við 
Reykjavík og Hafnarfjörð hafi kom-
ið í ljós að matarverð til eldri borg-
ara er umtalsvert lægra í Hafnarfirði 
en í Kópavogi og nokkuð hærra en 
í Reykjavík.  Þá lögðu bæjarfulltrú-
ar Samfylkingarinnar í tvígang fram 
tillöguna í bæjarstjórn. Í bæði skipt-
in var tillögunni vísað til umsagnar 
félagsmálastjóra og félagsmálaráðs.  
Nú tæpum 4 mánuðum síðar hefur 
meirihluti Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks ekki enn fjallað efnislega 
um tillöguna og því er hún lögð fram 
í fjórða sinn. Gunnar I. Birgisson, bæj-
arstjóri, lagði til að tillögunni yrði 
vísað til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir 
árið 2008, og var það samþykkt.

2 Kópavogsblaðið
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S kólarnir eru byrjaðir, börnin fara í skólann hvern virkan dag, 
mörg hver keyrð þangað af foreldrunum. Margir foreldrar kvarta 
sáran undan þungri umferð  við skólana, en eru á sama tíma að 

skapa hana sjálfir með því að keyra börnin sín í og úr skóla, jafnvel 
um mjög stuttan veg. Það þarf sameiginlegt átak foreldra til þess að 
kenna börnunum að ganga í skólann og finna öruggustu gönguleiðina. 
Þannig léttir á umferðinni við skólana fyrir utan það hvað börnin hafa 
gott af því að ganga í skólann. Langbesta fræðslan verður ævinlega 
göngutúrar með foreldrunum því hafa ber í huga að lengi býr að 
fyrstu gerð. Auk þess er göngutúrinn í skólann góð hreyfing fyrir inni-
setuna þar og gott fyrir börnin að fá svolítið súrefni í lungun áður en 
skólinn byrjar. Það er bjart nú þegar börnin fara í skólann en þegar 
líður nær jólum fara þau fram og til baka í skammdegilsmyrkrinu og 
því er nauðsynlegt að vera búinn að venja þau við að ganga í skólann, 
og fara örugga leið um gangbrautir. Það er líka mikilvægt að ökumenn 
virði ökuhraða við skólana, sem í flestum tilfellum er 30 km en annars 
staðar 50 km. Svo má vekja athygli á því að tekinn er í gildi nýr útivist-
artími barna og unglinga. Frá 1. september sl. mega 12 ára börn og 
yngri vera úti til kl. 20.00 en 13 til 16 ára unglingar til kl. 22.00. Bregða 
má út af reglunni fyrir eldri hópinn þegar unglingar eru á heimleið 
frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu. Útivistarregl-
urnar eru samkvæmt barnaverndarlögum og þeim er m.a. ætlað að    
tryggja nægjan svefn sem er börnum og unglingum nauðsynlegur. 
Svefnþörfin er misjöfn en þó má ætla að börn og unglingar á grunn-
skólaaldri þurfi að jafnaði 10 tíma svefn. Það er því ekki alltaf skyn-
samlegt að setjast við tölvu þegar inn er komið, og sitja þar jafnvel 
fram yfir miðnætti. Þar þurfa foreldrar að vera leiðbeinandi.

Skipulagsmál í sviðsljósinu

Þ egar Kópavogsblaðið kemur fyrir sjónir Kópavogsbúa er runn-
inn út frestur til þess að senda inn athugasemdir við skipu-
lagsbreytingar vegna nýs hafnarsvæðis. Ekki er víst að sá 

frestur hugnist öllum íbúum Kársnesins, en formaður Betri byggðar, 
íbúasamtaka sem stofnuð voru í skyndi, Arna Harðardóttir, segir að 
það sé íbúum nánast óskiljanlegt hvernig bæjaryfirvöld geti fullyrt 
að með nýustu breytingum á skipulagi sé verið að koma til móts við 
bæjarbúa. Íbúar á Kársnesinu vilji nýtt og betra skipulag vestast á 
nesinu, án uppskipunarhafnar og án hafnarsvæðis. Leggja eigi áherslu 
á metnaðarfullt skipulag sem stuðli að fjölbreyttara mannlífi og aukn-
um möguleikum á útivist. Bæjarstjóri hefur sagt að sér hafi komið 
á óvart hversu hávær gagnrýnin hefur verið þrátt fyrir að legið hafi 
fyrir á aðalskipulagi fyrirætlanir bæjarins og mynd Betri byggðar af 
því ástandi sem gæti skapast sé verulega ýkt og þar sé farið frjálslega 
með tölur, ekki síst umferðartölur. Sagðist hann fagna athugasemdum 
en gagnrýnin yrði að vera samgjörn og á rökum reist. Athugasemdir 
við skipulagsbreytingarnar verða nú teknir til skoðunar og í framhald-
inu verður væntanlega nýtt deiliskipulag auglýst. Ljóst er að skipu-
lagsnefnd og bæjarstjórn er nokkur vandi á höndum svo þær tillögur 
sem auglýstar verða falli sem flestum í geð. En miðað við orrahríðina 
sem verið hefur á Kársnesinu að undanförnu er ekki víst að það muni 
ganga eftir. Skipulagsmál eru íbúum hugstæð, það sýna viðbrögð 
í Lundahverfi, Kársnesi og við Nónhæð, og á næstunni verður aug-
lýstar tillögur til breytinga á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 
vegna Glaðheimasvæðisins. Harkalega var deild um skipulag svæðis-
ins í vor en áform Kópavogsbæjar strönduðu þegar umhverfisráðu-
neytið úrskurðaði að fyrirhuguð breyting og bygging háhýsa gæti ekki 
talist óveruleg, líkt og Kópavogsbær hélt fram. Kópavogsbær keypti 
Glaðheimasvæðið fyrir 3,6 milljarða króna og þrýstir því á að nýtt 
svæðisskipulag verði samþykkt. Kópavogsbúar hafa því í mörg horn á 
líta á næstunni þegar skipulagsmál eru annars vegar.

   
     Geir A. Guðsteinsson

Umferð foreldra 
við skólana

SEPTEMBER 2007

Framhald af forsíðu
Og þannig er það í stjórnmálun-

um. Þegar núverandi stjórnendur 
Kópavogsbæjar hófust handa við 
hina miklu uppbyggingu í Kópa-
vogi fyrir meira en einum og hálf-
um áratug, lá alveg ljóst fyrir hvert 
stefna átti. 

Markmiðið var að gera Kópavogs-
bæ eftirsóknarverðari til búsetu 
með fjölbreyttum atvinnutækifær-
um og iðandi mannlífi. Verkefnið 
var sett á dagskrá eftir kosningarn-
ar 1990. Árið 2006 var sextánda 
árið í samfelldri röð framkvæmda-
ára sem markað hafa leiðina sem 
farin var. Kópavogur hefur tekið 
stórstígum breytingum og við höf-
um fyrir löngu náð þeim áfanga að 
gera bæinn eftirsóknarverðan til 
búsetu. Sömuleiðis hefur atvinnu-
lífið dafnað og nú eru fleiri störf í 
boði í Kópavogi en fyrir bæjarbúa 
eina. Þrátt fyrir þann góða árang-
ur sem náðst hefur er upphaflega 
markmiðið enn í fullu gildi. Stjórn-
endur Kópavogsbæjar líta svo á að 
uppbygging bæjarins sé ekki mark-
mið sem hægt er að ná í eitt skipti 

fyrir öll. Verkefnið er viðvarandi.
Þegar lönd eru brotin fyrir ný 

hverfi þarf að taka stefnumarkandi 
ákvarðanir. Gera þarf ráð fyrir nauð-
synlegri þjónustu í nýjum hverfum, 
ekki bara frá sveitarfélaginu, held-
ur einnig frá óskyldum aðilum, eins 
og verslun. Skipulag verður því 
að taka mið af fjölmörgum þáttum 
sem bæjarfélagið hefur lítið vald 
yfir þegar fram líða stundir. Í raun 
er sömu sögu að segja um þjón-
ustu sveitarfélagsins sjálfs. Skólar 
í nýjum hverfum eru fullsetnir í 
byrjun en með tímanum vaxa börn-
in úr grasi, fólk í þessum hverfum 
eldist og þjónustukröfur breytast. 
Stjórnendum bæjarins er skylt að 
hafa gát á þessum aðstæðum og 
hafa á takteinum áætlanir um end-
urskipulagningu eldri hverfa.

Stöðugt þarf að taka mið af 
breyttum aðstæðum og mismun-
andi skoðunum íbúanna. Leiðin 
að því markmiði sem stjórnendur 
Kópavogsbæjar settu sér strax 
árið 1990 liggur um undralönd hins 
mannlega lífs, en það er einmitt 
það sem gerir verkefni stjórnmál-

anna áhugavert en um leið erfitt. 
Í rauninni höfum við stjórnendur 
Kópavogsbæjar litið á bæinn sem 
fyrirtæki sem á í samkeppni við 
önnur sveitarfélög. Við höfum lit-
ið svo á að samkeppnisyfirburðir 
felist í hraðri ákvarðanatöku og 
vel skipulögðum framkvæmdum. Í 
Kópavogi er kappkostað að ganga 
fljótt frá öllum þjónustuþáttum í 
nýjum hverfum og hafa þá sem 
mest tilbúna þegar hverfi eru full-
byggð, en það er afar sjaldséð hjá 
öðrum sveitarfélögum. Þetta hefur 
skilað árangri og nýtt fólk flytur í 
Kópavog í stórum stíl. Undirstaða 
alls þessa er hins vegar traustur 
fjárhagur. Jafnt og þétt hefur fjár-
hagsstaða Kópavogsbæjar verið 
byggð upp og á árinu 2006 varð 
rekstrarafgangur bæjarins yfir fjög-
ur þúsund og sex hundruð milljón-
ir króna og eiginfjárstaðan um og 
yfir fimmtíu prósent.

Þetta er rekstrarárangur sem ekk-
ert annað sveitarfélag getur státað 
af,” segir Gunnar I. Birgisson bæjar-
stjóri við útkomu Ársskýrslu Kópa-
vogsbæjar.
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HK hefur ráðið íþróttastjóra 
til félagsins og sér hann um 
faglegu hliðina á íþróttamálun-
um hjá HK. Þetta er gríðarlega 
stórt skref í uppbyggingu HK 
en félagið hefur hraðfari verið 
að stækka og aukast, ekki bara 
þegar horft er til árangursins á 
íþróttavellinum, heldur ekki síð-
ur á félagslega sviðinu. Framund-
an eru spennandi tímar hjá HK, 
verið var að vígja nýju íþrótta-
höllina, Kórinn, sem sumir vilja 
kalla HK-höllina til mótvægis við 
Fífuna á félagssvæði Breiðabliks 
og standa vonir HK-manna til að 
hægt verði að flytja alla vetrar-
starfsemi félagsins innan tíðar 
úr Fífunni í Kórinn. HK er að 
hefja æfingar í Kórahverfinu hjá 
yngstu iðkendunum af báðum 
kynjum.

Nýi íþróttastjórinn, Óli Þór Júlí-
usson, hóf störf 1. ágúst sl.  Hann 
er fæddur og uppalinn í Kópavogi 
og hefur átt þar heima alla tíð að 
undanskildum þeim fjórum árum 
er hann var við nám í Noregi 
þar sem hann lauk mastersnámi 
í íþróttafræðum. Áður hafði Óli 
Þór stundað nám við MK og síð-
an á íþróttabraut í FG í Garðabæ. 
Þaðan lá leiðin í íþróttakennara-
skólann á Laugarvatni þar sem 
hann útskrifaðist með BS-gráðu í 
íþróttafræðum. Óli Þór stundaði 
bæði handbolta og fótbolta með 
HK, og segir að vegna þess að 
hann hafi átt heima í Furugrund-
inni hafi ekki komið annað til 
greina en að ganga í HK og leika 
með félaginu.

“Ég fór um tíma að læra dans 
hjá Sigurði Hákonarsyni þegar ég 
var yngri en þegar ég eltist hætti 
ég því og síðar einnig í handbolt-
anum, en þar hafði ég eiginlega 
spilað allar stöður, þó aðallega í 
horninu og á línunni. Þá sneri mér 
alfarið að fótboltanum. Ég spilaði 
minn fyrsta leik með meistara-
flokki HK í fótbolta 18 ára gamall 
árið 1998 en lenti svo í talsverðri 
meiðslabaráttu og spilaði ekki aft-
ur fyrr en 2001, en þá unnum við 
3. deildina og ári seinna unnum 

við svo 2. deildina. Síðan hefur 
mín fótboltaiðkun aðallega ver-
ið svona mér til skemmtunar. Ég 
byrjaði sem framherji í yngri flokk-
unum í fótbolta en færðist svo 
aftur á miðjuna og endaði svo enn 
aftar, þ.e. í vörninni!.”

- Var það óskastarf að komast 
í vinnu hjá HK og taka við nýju 
starfi sem íþróttastjóri?

“Ætli það hafi ekki alltaf verið 
draumurinn að starfa fyrir félagið, 
en fyrr á árum vann maður oft 
heilmikið fyrir félagið í sjálfboða-
vinnu.”

- Hvað felst í því starfi að vera 
íþróttastjóri?

“Ég sé um faglega hlið íþrótta-
málanna, sé um ráðningar á þjálf-
urum til yngri fokkanna og tryggi 
að þeir hafi menntun til starfsins 
eða reynslu samkvæmt stefnu ÍSÍ 
og að þeir starfi eftir stefnuyfirlýs-
ingu ÍSÍ. Ég verð þeim einnig til ráð-
gjafar. Það var orðið tímabært að 
ráða í þetta starf hjá HK, félagið er 
orðið það stórt og öflugt. Ég mun 
væntanlega koma einnig að stefnu-
mótun félagsins til lengri tíma, og 
halda utan um útgáfu handbóka 
og íþróttanámskráa innan félags-
ins. Það er á minni stefnuskrá að 

gefin verði út handbók fyrir hverja 
deild félagsins fyrir sig. Það verð-
ur væntanlega stærsta einstaka 
verkefni mitt í vetur.

Það er einnig mjög mikilvægt 
fyrir mig að eiga strax gott sam-
starf við foreldra þeirra barna sem 
stunda íþróttir undir merkjum HK. 
Í því skini verð ég í miklum tengsl-
um við barna- og unglingaráð og 
einnig í góðu sambandi við yfir-
þjálfara deildanna.

Ég mun líka beina sjónum mín-
um að útbreiðslu félagsins, en við 
HK-ingar ætlum að ná góðri stöðu 
uppi í Kórahverfi á næstu mán-
uðum og gera það hverfi  “rautt 
og hvítt”, segir Óli Þór Júlíusson, 
íþróttastjóri HK.
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Nýr íþróttastjóri HK sér um 
faglegu hlið íþróttamálanna

Óli Þór Júlíusson, íþróttastjóri HK.

Nýr leikskóli opnar um miðjan 
septembermánuð í Kórahverfi 
í Kópavogi, og ber hann nafnið 
Baugur. Einkunnarorð skólans 
eru “skynjun - uppgötvun og þekk-
ing” og höfð verður að leiðarljósi 
starfsaðferð sem kennd er við 
Reggio Emilia, en hún er einnig 
notuð á leikskólunum Marbakka 
og Fögrubrekku. Margrét Magnús-
dóttir hefur verið ráðin leikskóla-
stjóri, en hún starfaði um árabil á 
Fífusölum sem aðstoðarleikskóla-
stjóri. 

Margrét segir að rúm verði á leik-
skólanum Baug fyrir 120 börn, en í 
fyrstu verða þar 30 börn og stefnt 
er að því að nýta komandi vetur 
til að fylla leikskólann. Ráða þarf í 
fyrstu 10 faglærða starfsmenn að 
Baugi, fáist það, en reglan er sú að 
með hverjum fjórum ársgömlum 
börnum þarf einn starfsmann en 
einn starfsmenn með hverjum 10 
fimm ára gömlum börnum.

En hver er þessi hugmyndafræði 
Reggio Emilia?

H u g m y n d a f r æ ð i  R e g g i o          
Emilia er kennd við borgina       
Reggio Emilia á Norður Ítalíu. 
Stuttu eftir að seinni heimstyrjöld-
inni lauk, ákváðu nokkrar mæður 
þar í borg að byggja leikskóla á 
húsarústum. Þetta vildu þær gera 
fyrir börn sín, en ekki síður fyrir 
lýðræðið sem var þeim mjög hug-
leikið. Í landi sem hafði upplifað 
hörmungar stríðsins var strax í 
upphafi lögð mikil áhersla á að láta 
börnunum í té þekkingu og styrk 
til þess að geta varið sig. En ekki 
síður til þess að þau gætu betur 
staðir vörð um frelsi sitt, þar sem  
kynslóð foreldra þeirra hafði ekki 
tekist það. Börnin áttu að þroska 
hæfileika sína, njóta virðingar og 
það átti að hlusta á þau. Strax í 
upphafi var kennslan og þekking-
arleit barnanna það mikilvægasta, 
ekki pössunin. 

Í Reggio leikskólum eru sam-
ræður hátt skrifaðar vegna gildi 
þeirra fyrir þroska barnsins og 
vegna þess hversu lýðræðislegt 
þetta samskiptaform er. Í samræð-
um geta allir tekið þátt og þar hafa 
ólík sjónarmið gildi. Til að þróa 
gagnrýna hugsun hjá börnum þarf 
að kenna þeim að skilgreina hluti, 
með því að sjá þá innan frá og frá 
öllum hliðum. Veganesti barnanna 
út í lífið er byggt á reynslu þeirra 
sjálfra. Það þarf að hlúa að sköp-
unargáfunni, hún er ekki eitthvað 
sem maður fær fyrirhafnarlaust 
upp í hendurnar. Hana öðlast mað-
ur með vinnu sinni, við að athuga 
umheiminn, ræða vandamálin og 
vinna úr þeim. Allt þetta stuðlar 
að því að fram kemur skapandi 
mannvera með æðra vitsmunalíf. 
Mikið er lagt uppúr að læra af börn-
unum. Samtöl þeirra eru skráð og 
starfsfólkið lærir af skráningunni 
hvernig börnin hugsa og þroskast.

Börnin uppgötvi veröldina 
á eigin forsendum

Börnin eru hvött til þess að nota 
sín eigin mál: forvitni, ímyndun-

arafl, sköpunargleði, skynjun og 
hugsun og að þau fái að njóta þess 
að uppgötva veröldina á eigin for-
sendum í gegnum myndlist, leik-
ræna tjáningu, tónlist, hreyfingu 
og dans. Börnin og leikskólakenn-
ararnir uppgötva heiminn í samein-
ingu, það eru engin rétt eða röng 
svör, það er rannsóknarferlið sem 
skiptir máli. Það að börnin fái þjálf-
un í að skoða hlutina frá öllum sjón-
arhornum og kryfja þau til mergjar, 
gera börnin spurul. Þau rannsaka 
betur og fá meiri upplýsingar en 
ella, þannig eykst þeim þekking 
og þroski og trú á eigin getu og 
hæfni. Allur fjársjóður heimsins 
býr í hversdagsleikanum og gald-
urinn felst í því að gefa börnunum 
tækifæri og tíma til að “uppgötva, 
sjá og skynja”. Í starfinu með börn-
unum eru notaðar opnar spurn-
ingar, “hvað, hvernig og hvers 
vegna”. Lögð er áhersla á lýðræð-
isleg vinnubrögð og takmarkalaust 
traust og virðingu fyrir börnunum 
og getu þeirra til að afla sér reyn-
slu og þekkingar. Sjálfsmynd barna 
mótast mjög af þeim viðbrögðum 
og þeirri framkomu sem mætir 
þeim í umhverfinu. Börnin læra 
það sem fyrir þeim er haft.

Í Reggio Emilia verður mynd að 
orðum, sögum, vísum, samtölum 
og orðmyndunum. Það sem skiptir 
mestu við myndgerð eins og flest 
annað er að barnið læri að skoða 
og skilgreina og komast að eigin 
niðurstöðu.

Nýr leikskóli, Baugur, 
tekur senn til starfa

 Leikskólastjórinn, Margrét Magnúsdóttir.

BORG

6591159

FRÍTT
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www.remaxeignir.com



5KópavogsblaðiðSEPTEMBER 2007

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�������

������

������

������������

������������

������

�������

�����������������������
��������������������� ������������������

�����������

������������������
����������������

��������������������������
����������������

������
�������������������
���������������������

������
������

�����������
�������������������

�����������������������
���������������������

������ ���
���������

����������������������������
��������������������������

����������������������
���������������������������

�����������������������������
������������������������

HAUST
SLÁTRUN

2007
��������������������������������

��������������������������

���
���������

Nú er tíminnfyrir bætiefniog vítamín
forvarnirí bónus

Margar góðar

uppskriftir

fyrir lambakjöt

www.bonus.is



6 Kópavogsblaðið SEPTEMBER 2007

A F  H Á L S I N U M
Hver? Hvar? Hvenær?

Myndin í síðasta tölublaði KÓPA-
VOGSBLAÐSINS er tekin í Hlíðar-
garði að því er talið er 17. júní 
1966, þ.e. áður en hefð skapað-
ist fyrir því að þjóðhátíðarhöld í 
Kópavogi færu fram á Rútstúni.

Fremst er stúlka í hvítri kápu, 
óþekkt. Nálægt henni er lítill 
drengur, Ólafur Jóhannesson, Víði-
hvammi 15 og fyrir aftan hann 

er annar drengur, Kristinn bróðir 
hans. Kona fyrir aftan þá er Anna 
Jóhannsdóttir. Við hliðina á Önnu 
sést í bakið á Jóhannesi Kristins-
syni föður drengjanna. Fyrir fram-
an Önnu er sr. Hjörtur Hjartarson, 
Víðihvammi 17. Á móti honum 
fyrir framan Jóhannes er Unnur 
Axelsdóttir, kona Hjartar.

Hér birtist mynd af kátum krökk-

um, líklega á skólalóð. Lesendur 
er hvattir til að gefa upplýsingar 
um það hvaða krakkar þetta eru, 
hvar myndin er tekin, af hvaða 
tilefni og hvenær. Upplýsingar 
óskast sendar til Hrafns Svein-
bjarnarsonar á Héraðskjalasafni 
Kópavogs í síma 554-4710 eða á 
netfangið hrafns@kopavogur.is 

Lenka Mátéová er nýr 
organisti Kópavogskirkju

Lenka Mátéová var í sumar 
ráðinn organisti og söngstjóri við 
Kópavogskirkju. Fyrsta messa 
nýs organista verður næsta sunnu-
dag, 9. september. Lenka Mátéová 
er fædd í Tékkóslóvakíu og lauk 
kantorsprófi frá Konservatóríunni 
Kromeriz og masternámi við Tón-
listarakademíuna í Prag.  Á náms-
árunum vann hún til margra verð-
launa í heimalandi sínu og hefur 
einnig leikið einleik í Rússlandi 
og Þýskalandi.  Lenka hefur starf-
að á Íslandi frá árinu 1990 fyrst 
á Stöðvarfirði, en árunum 1993 
til 2007 sem kantor við Fella- og 
Hólakirkju. Hún hefur einnig tekið 
þátt í kammer- og kórtónleikum 
hér á landi og komið fram sem ein-
leikari. Auk starfa sinna við Fella- 
og Hólakirkju hefur Lenka verið 
organisti með Karlakór Reykja-
víkur, Drengjakór Reykjavíkur og 
Hljómeyki og bæði haldið með 
þeim tónleika, gert upptökur og 
leikið á hljómdiskum.

Til Íslands 1990
Lenka Mátéová segir að ákvörð-

un hafi verið tekin árið 1990 að 
flytja til Íslands frá Austur-Slóvak-
íu en þar voru hún og eiginmað-
urinn, Peter Máté, píanóleik-
ari, menntaskólakennarar við 
Konservatoríu í Kosice.

“Sonurinn Tómas Páll Máté 
var þá ársgamall en hann er nú 
á 3. ári í MR og yngri sonurinn, 

Michael Pétur, er í 9. bekk í Kárs-
nesskóla. Maðurinn minn, Peter 
Máté, er nú kennari við Listahá-
skóla Íslands og Tónlistarskólann 
í Reykjavík.

Þegar við komum til Stöðvar-
fjarðar árið 1990 hófum við strax 
alhliða tónlistastörf en þar vor-
um við í 3 ár. Við kenndum m.a. 
við tónlistarskólana á á Breið-
dalsvík og Stöðvarfirði og það 
var kennsla á píanó, gítar, blokk-
flautu og harmoniku. Ég var org-
anisti við margar kirkjur fyrir 
austan auk þess að vera kórstjóri 
við Heydalakirkju, Stöðvarfjarðar-

kirkju, Fáskrúðsfjarðarkirkju og 
Kolfreyjustaðarkirkju.

Ég hef verið við Fella- og Hóla-
kirkju í 14 ár, og fannst komin 
tími til að breyta um starfsvett-
vang. Því sótti ég um þetta starf 
við Kópavogskirkju, og hlakka 
til að starfa á nýjum stað. Það er 
ögrandi að taka að sér nýjan kór, 
en jafnframt spennandi. Auk þess 
búum við fjölskyldan hér í næsta 
nágrenni í Kópavogi svo ég get 
jafnvel gengið hingað að heim-
an. Það er auðvitað kostur,” segir 
Lenka Mátéová, nýráðin organisti 
við Kópavogskirkju.

Stórfengleg kínversk 
menningarhátíð 
í Kópavogi

Kína á sér stórbrotna sögu og 
ævaforna siðmenningu.       Mark-
mið kínverskrar menningarhátíð-
ar í Kópavogi er að gera Íslend-
ingum kleift að upplifa fjarlæga 
en heillandi list Kína. Áform 
eru uppi um að borgin Wuhan 
í Hubei-héraði og    Kópavogur 
verði vinabæir. Heimskunnir 
kínverskir listamenn koma fram 
á tvennum tónleikum í Salnum, 
3. og 5. október. Hér er á ferð 
20 manna fjöllistahópur hljóð-
færaleikara og söngvara, Þjóð-
lagahljómsveit Söngleikja- og 
dansstofnunar Wuhan-borgar 
sem hefur hlotið fjölmargar við-
urkenningar og komið fram víða 
um heim.

Kínverskur menningararfur 
í Wuhan er yfirskrift sýningar í 
Gerðarsafni á merkum fornminj-
um og listmunum frá Wuhan. Á 
sýningunni er að finna rjómann af 
sögulegum menningararfi Wuhan-
svæðisins sem endurspeglar bæði 
hin ýmsu sögulegu menningarstig 
svæðisins og almenna listræna 
sköpun í Austurlöndum. Á með-
al sýningargripa má finna allt frá 
munum úr bronsi, keramik, jaði 
og bambus til skrautskriftar- og 
málverka. Sýningin verður opin 
almenningi frá 30. september til 
11. nóvember.

Óhætt er að segja að loftfim-
leikasýningar Fjölleikaflokks Wuh-
an sem haldnar verða í íþróttamið-
stöðinni Versölum 4., 6. og 7. októ-
ber verði mikið sjónarspil fyrir 
alla fjölskylduna. Loftfimleikafólk-
ið hefur að leiðarljósi að gleðja 
jafnt hjartað, hugann og augað.

Bókasafn Kópavogs kynnir kín-
verskar bókmenntir og sýndar 
verða kínverskar kvikmyndir í 
Kórnum, fjölnotasal Safnahússins. 

Kynnt verður kínversk tónlist. Þá 
verða til sýnis kínverskir listmun-
ir úr einkasafni frú Rögnu Ragnars 
og Ólafs Egilssonar fyrrverandi 
sendiherra Íslands í Kína, í Safna-
húsinu, húsakynnum Bókasafns 
og Náttúrufræðistofu Kópavogs. 
Náttúrufræðistofa Kópavogs býð-
ur upp á sýnikennslu í flugdreka-
gerð undir leiðsögn kínversks flug-
drekagerðarmeistara. Í Kórnum, 
fundarsal Bókasafns og Náttúru-
fræðistofu, verður ennfremur boð-
ið upp á fyrirlestra um jarðhita í 
Kína og á Íslandi, kínverska tón-
list og bókmenntaþýðingar. Í Saln-
um verður málþing um kínverska 
menningu laugardaginn 6. októ-
ber og í Vetrargarðinum í Smára-
lind verður slegið upp líflegri fjöl-
skylduhátíð sama dag, þar sem 
kínverska loftfimleikafólkið og tón-
listarmennirnir verða meðal þátt-
takenda. Þar verða einnig sýndar 
ljósmyndir sem eru gjöf til Kópa-
vogsbæjar frá Wuhan-borg.

Þjóðlagahljómsveit Söngleikja- og dansstofnunar Wuhan-borgar er 
tuttugu manna fjöllistahópur hljóðfæraleikara og söngvara sem bor-
ið hefur hróður Kína víða um heim.

��

��������������

Alltaf nýbakað og ferskt hjá okkur

Brauð, kökur, tertur, smurt og veisluþjónusta

Úrvalskaffi og heitur reitur

Opið alla daga kl. 9-18 Búðakór 1 • Sími 534-6654

Lenka Mátéová á nýja vinnustaðnum, Kópavogskirkju.

Loftfimleikar, listmunir, 
þjóðlagatónlist, fornminj-
ar, flugdrekar, bókmennt-
ir, kvikmyndir, ljósmynd-
ir, málþing og fjölskyldu-
hátíð er meðal þess sem 
Kópavogsbær stendur 

fyrir á kínverskri menn-
ingarhátíð dagana 29. 

september til 7. október 
í samvinnu við sendiráð 

Kína, lista- og menningar-
stofnanir í Kópavogi og 
fleiri samstarfsaðila.
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Tími til að gleðjast
Fitnesskort

á tilboði 17.900 kr. 
    eða aðeins 120 kr. á dag

Gildir út 31.12.07>>> >>>

sími  561  5100Sjá nánar um allar stöðvar ISF á www.isf.is
Iceland Spa & Fitness >>>Ávísun á vellíðan

Ein af stöðvum ISF er Þrekhúsið, Frostaskjóli,  

   hverfisstöðin þín!

www.isf. is

Kórinn er glæsilegasta knattspyrnuhús landsins
Fjölnota knatthús við Vallakór í 

Kópavogi var formlega opnað sl. 
laugardag. Dagsskráin hófst með 
kynningu Gunnars I. Birgisson-
ar bæjarstjóra, síðan tók fulltrúi 
Ístaks, byggingaverktaka íþrótta-
hallarinnar til máls og færði bæj-
arstjóra táknræna gjöf sem var 
ró, þá lýsti Ómar Stefánsson, for-
maður bæjarráðs byggingasögu 
hússins en bygging hússins tók 
rúmt ár. Ávörp fluttu Logi Ólafs-
son frá Knattspyrnuakademíu 
Íslands, Ólafur Rafnsson forseti 
ÍSÍ, Geir Þorsteinsson formað-
ur KSÍ og greint var frá því hver 
hefði hlotið verðlaun fyrir að geta 
rétt til um nafn á húsið, sem heitir 
Kórinn. Sr. Gunnar Sigurjónsson, 
sóknarprestur í Digraneskirkju 
blessaði húsið og menntamálaráð-
herra, Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir flutti ávarp. Að því loknu 
var klippti menntamálaráðherra 
á borða ásamt bæjarstjóra og for-
manni bæjarráðs, húsið var sýnt 
og fyrstu knattspyrnuleikirnir 
fóru fram sem voru milli Breiða-
bliks og HK í 4. flokki kvenna og 
5. flokki karla á velli sem er 105 X 
68 metrar að stærð. Frjálsíþrótta-
aðstaðan er þrjár 100 m brautir 
beggja vegna vallarins og fjórar 
70 metra  brautir til endanna, 
lögð 15 mm þykku rauðu gervi-
efni frá Field Turf. Lýsing uppfyllir 
alþjóðlegar kröfur FIFA og sjón-
varpsstöðva vegna útsendinga og 
í húsinu er sambyggt hljóð- og 
brunakerfi. 

Verður m.a. aflstöð þekk-
ingar á sviði íþrótta-, 
afreks- og líkamsþjálfunar

Rúmu ári eftir að Eyrún Harpa 
Einarsdóttir, fyrirliði 5. flokks 
kvenna hjá Breiðabliki, tók fyrstu 
skóflustunguna að fullkominni 
knattspyrnuhöll og fjölnotasal við 

Vallakór í Vatnsendalandi er hús-
ið nú risið og tilbúið til notkun-
ar. Með því er hafin uppbygging 
heilsu-, íþrótta- og fræðaseturs í 
Kópavogi í samræmi við samning 
Kópavogsbæjar og Knattspyrnu-
akademíu Íslands. Um er að ræða 
fyrsta áfangann að miklum fram-
kvæmdum í þágu fræðslu og 
íþrótta á svæðinu. Seinni áfangar 
fela í sér íþróttasal með búnings-
klefum, skólahús, sundlaug og 
knattspyrnuvelli utanhúss.

Markmið verkefnisins er m.a. 
að koma upp aðstöðu sem þjónar 
þörfum íbúa í efri byggðum Kópa-
vogs og nærliggjandi byggðum á 
sviði íþróttamála. Einnig að þjóna 
starfsemi Knattspyrnuakademíu 
Íslands og helstu samstarfsað-
ilum hennar og verða  miðstöð 
starfstengdrar sérfræði- og rann-
sóknarstarfsemi á sviði íþrótta 
og lýðheilsu í samvinnu við fram-
haldsskóla á svæðinu. Stefnt er 
að því að setrið verði aflstöð þekk-

ingar á svið íþrótta-, afreks- og lík-
amsþjálfunar, lýðheilsu, heilbrigð-
isfræða, forvarna og fræðslu, 
almenningsíþrótta og rannsókna. 
Stofnað verður rekstrarfélag um 
húsið með aðild Kópavogsbæjar 
og Knattspyrnuakademíu Íslands 
en hún mun annast reksturinn.

Heildarflatarmál hússins er 
14.457 m2 og er pláss fyrir allt 
að 2000 áhorfendum í sæti og 
50 áhorfendum í heiðursstúku. 
Landsleikir í knattspyrnu innan-
húss verða leiknir í salnum og 
áformað er að bæta við umferð 
í Íslandsmeistaramótinu í knatt-
spyrnu sem fram færi innanhúss, 
meðal annars í hinu nýja íþrótta-
húsi við Vallakór.

Sérhönnuð til   
tónleikahalds

Íþróttahöllin er jafnframt sér-
hönnuð til tónleikahalds með til-
liti til hljóðvistar og getur tekið 

allt að 19 þúsund gesti. Ennfrem-
ur hentar hún til sýninga- og ráð-
stefnuhalds. 

Ístak varð hlutskarpast í alút-
boði um byggingu knatthússins 
og hefur unnið frábært verk á 
skömmum tíma. VA arkitektar sáu 
um hönnun, Conis um burðarþol 
og lagnir, Raftákn um raflagnir, 
Verkfræðistofa Snorra Ingimars-
sonar um brunahönnun, Línu-
hönnun um hljóðvist og VGK - 
Hönnun um loftræstingu. 

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri 
segir að uppbygging glæsilegra 
íþróttamannvirkja í Kópavogi sam-
fara örri stækkun bæjarfélagsins 
síðastliðin sautján ár ber vitni um 
framsýni og kjark sem allir bæjar-
búar njóta góðs af - raunar allir 
landsmenn því að hér eigi lands-
lið eftir að vinna glæsta sigra.

Ómar Stefánsson, formaður bæj-
arráðs, óskar íbúum Kópavogs 
til hamingju með þessa glæsilegu 
knattspyrnu- og íþróttahöll sem 

er auðveldlega hægt að breyta 
í fyrirtaks tónlistarhús. Hér fari 
saman uppbygging bæjarfélags-
ins og uppbygging sálar og líkama 
og þá fari vel á því að byggt sé af 
djörfung og stórhug.

KSÍ færði Breiðabliki og HK að gjöf bolta en stefnt er að því að fram 
fari landsleikur í húsinu í nóvembermánuði nk. Á myndinni eru Þórir 
Hákonarson framkvæmdastjóri KSÍ og Geir Þorsteinsson formaður 
KSÍ ásamt krökkunum sem tóku við boltunum.

Fyrsta upphafsspyrnan í húsinu tekin við upphaf leiks Breiðabliks og 
HK í 4. flokki kvenna.



Bæjarstjórn Kópavogs og 
umhverfisnefnd bæjarins afhentu 
fyrir skömmu umhverfisvið-
urkenningar og útnefndu götu 
ársins 2007. Ennfremur afhentu 
Lions-, Kiwanis- og Rótarýklúbb-
ar bæjarins Gunnari I. Birgissyni 
bæjarstjóra tvö fróðleiksskilti 
sem sett voru upp í Meltungu. 
Með viðurkenningunum vilja bæj-
aryfirvöld auðsýna þeim þakk-
læti sem skara fram úr í umhverf-
ismálum og jafnframt hvetja til 
góðrar umgengni og frágangs 
á lóðum. Frá árinu 1995 hafa 
umhverfisviðurkenningarnar ver-
ið með svipuðu sniði og nú. Veitt-
ar eru viðurkenningar í fjórum 
flokkum:

• Frágangur húss og lóðar á 
nýbyggingarsvæðum, þ.e. íbúðar-
húsnæði sérbýli og fjölbýli.

• Hönnun fyrir einbýli, fjölbýli 
og atvinnuhúsnæði.

• Athyglisvert framlag til 
umhverfismála.

• Endurgerð húsnæðis.
Áður höfðu fegurstu garðar bæj-

arins hlotið viðurkenningu í u.þ.b. 
40 ár.

I. Gata ársins 2007 í Kópavogi er 
Vogatunga 1-49. Þar var afhjúpað 
skilti til sem segir til um útnefning-
una, og jafnframt var gróðursettur 
alpareynir við götuna, íbúunum til 
heiðurs.

II. Viðurkenningu fyrir end-
urgerð húsnæðis hlutu eigend-
ur Bjarnhólastígar 3, þau Ásdís 
Arnardóttir og Ágúst Jóel Magn-
ússon. Húsið er byggt árið 1954 
en Ásdís og Ágúst kaupa það árið 
1997. Árið 2004 var hafist handa 
við hönnun á endurbótum og sá 
Anna Margrét  Hauksdóttir, arki-
tekt FAÍ hjá AVH hf. um þann þátt. 
Helstu breytingar á útliti hússins 
voru viðbygging úr timbri við norð-
urhlið húss, nýr kvistur á norður-
hlið, bárujárnsklæðning á útveggi 
og þak og útveggir einangraðir, 
skorsteinn fjarlægður, gluggar á 
kvisti á suðurhlið minnkaðir og 
skipt um alla glugga og settir nýj-
ir gluggar samkvæmt reglugerð 
um flóttaop. Bjarnhólastígur 3 hef-
ur hlotið gagngera andlitslyftingu 
og þetta hálfrar aldar gamla hús 
verið fært til nýrra tíma. Þrátt fyr-
ir að skipulagi hússins hafi verið 
gjörbylt er endurhönnun þess trú 
upprunanum.

III. Viðurkenning fyrir fram-
lag til umhverfismála kom í hlut 
Golfklúbbs Kópavogs og Garða-
bæjar fyrir golfbrautir meðfram 
Rjúpnahæð. Við sameiningu 
Golfklúbbs Garðabæjar og Golf-
klúbbs Kópavogs og þar með 
stofnun Golfklúbbs Kópavogs og 
Garðabæjar (GKG) árið 1994 var 
gerður samningur milli hins ný-                     
stofnaða klúbbs og bæjarfélaganna 
tveggja um framtíðar uppbyggingu 
golfaðstöðu á vegum GKG. Hluti 
af þessum samningi var að Kópa-
vogsbær legði GKG til land sem 
dygði til að stækka Vífilsstaðavöll 
um 9 holur, úr 18 í 27. Þetta land-
svæði er í suðurenda Leirdals, upp 
með Smalaholti og inn með Rjúpna-
hæð. Svæðið sem er í framhaldi 
af Vífilsstaðavelli, rúmar 9 holur 
í fullri lengd og með sambærilegt 
PAR og á vellinum sem verið var 
að byggja upp á landi Ríkisspítal-
anna (Landsspítala háskóla- sjúkra-
húss) í Vetrarmýri við Vífilsstaði. 
Golfvöllurinn bætir umhverfi íbúð-
arhverfanna sem umlykja hann og 
eru þá ótaldir útivistarmöguleik-
arnir sem honum fylgja.

IV. Viðurkenning fyrir frágang-
ur húss og lóðar á nýbyggingar-
svæði kom í hlut Ásakórs 2-4 en 

það eru Íslenskir aðalverktakar hf. 
sem fá viðurkenningu umhverfis-
ráðs Kópavogs árið 2007. Fjölbýl-
ishúsið að Ásakór 2-4 er hannað 
af Arkís ehf. en Landslag ehf. sá 
um lóðarhönnun. Ásakór 2-4 er 18 
íbúða lyftuhús á þremur hæðum 
auk bílageymslukjallara. Húsið er 
byggt inn í hallandi land. 

V. Viðurkenning fyrir frágangur 
húss og lóðar á nýbyggingarsvæði 
kom í hlut Desjakórs 10, þar sem 
Alda B. Indriðadóttir og Einar 
Bjarnason búa. Arkitekt hússins 
var Einar Ingimarsson, bygginga-
stjóri var Þór Gunnarsson en Björn 
Jóhannsson, landslagsarkitekt, sá 
um hönnun lóðar. Í umsögn dóm-
nefndar segir að frágangi við Desja-
kór 10 er að mestu lokið. Hverju 
smáatriði við byggingu og lóð hafi 
verið gefinn gaumur. Íbúar við göt-
una hafi staðið sig vel við frágang 
eigna sinna og eru góð fyrirmynd 
öðrum sem standa í byggingafram-
kvæmdum.

VI. Viðurkenning fyrir hönnun 
einbýlishúss fellur Kleifakór 20 í 
skaut en það er hannað af Björg-
vini Snæbjörnssyni arkitekt. Lóð-
in að Kleifakór 20 er útsýnislóð 
á mjög góðum stað í Kórahverfi. 
Húsið er 241,5 m_ einbýli sem 
stendur í aflíðandi halla með góðu 
útsýni yfir neðri byggðir Kópavogs 
og hluta Reykjavíkur. Húsið stend-

ur efst í byggð og liggur því að 
óhreyfðu landi. Leitast var við að 
fella húsið sem best að landi og 
gaf landhalli tilefni til þess að hafa 
það á pöllum. Frítt standandi vegg-
ir í kringum húsið ramma það inn 
og veita skjól.

VII. Viðurkenning fyrir hönnun 
fjölbýlishúss kom í hlut Björns 
Ólafs arkitekts sem hannaði 
Hörðukór 1. Byggingafélagið ÞG-
verk ehf. fékk lóðinni úthlutað og 
leitaði til Björns Ólafs um hönnun 
en þess má geta að Hörðukór 1 er 
fyrsta háhýsið sem hann teiknar á 
Íslandi. Birni þótti verkefnið ögran-
di þar sem staðsetning og land-
halli lóðarinnar setja hönnuði ýms-
ar skorður. Grundvallarhugmynd í 
hönnun Hörðukórs 1 var að teikna 
húsið þannig að allar íbúðirnar 
snéru bæði í útsýnis- og í sólarátt. 
Fyrirmynd hönnunar hússins er 
blævængur sem opnast móti suðri 
og vestri. Yfirbyggðar svalir teygja 
sig allar í sólarátt. Stofurými íbúð-
anna og svalirnar fléttast í öllum 
tilfellum saman í eina heild og er 
þá engin íbúð undanskilin. Húsið 
er 15 hæðir með alls 57 misstórum 
íbúðum.

VIII. Vðurkenning fyrir hönnun 
atvinnuhúsnæðis kom í hlut Teng-
is ehf. að Smiðjuvegi 76. Það voru 
sameiginleg markmið arkitekts og 
eigenda Tengis ehf. við hönnun 

hússins að Smiðjuvegi 76 að innra 
fyrirkomulag byggingarinnar hæfði 
starfsemi fyrirtækisins sem best 
og húsið sem slíkt endurspeglaði 
framsækið fyrirtæki á sínu sviði. 
Lóð hússins liggur að bæjarmörk-
um Kópavogs og Reykjavíkur, vest-
an við Reykjanesbraut og er stað-
setning þess nokkuð áberandi. 
Byggingin sem slík hefur með 
legu sinni ákveðið auglýsingagildi. 
Hugmyndin með því að setja gler 
í báða gafla byggingarinnar var 
að sýna ákveðið flæði í gegnum 
hana. Í vesturenda byggingarinn-
ar er vörumóttaka og lager, í mið- 

hlutanum eru skrifstofur á tveimur 
hæðum, en austast er verslun. Lóð-
in Smiðjuvegur 76 er á mikilvægu 
svæði í Kópavogi. Hús á þessari 
lóð er óhjákvæmilega kennileiti 
fyrir Kópavog. Metnaður í hönnun 
skilar sér vel og húsið bætir ásýnd 
Smiðjuhverfisins til muna.

IX. Auk framangreindra viður-
kenninga hlutu Lindaskóli, Sala-
skóli og Snælandsskóli verðlaun í 
flokknum athyglisvert framlag til 
umhverfismála. Allir flagga þess-
ir skólar Grænfánanum sem er 
alþjóðleg viðurkenning fyrir vinnu 
að umhverfismálum.
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Umhverfisviðurkenningar Kópavogsbæjar:

Verðlaunahafar ásamt bæjarstjóra og umhverfisnefnd Kópavogsbæjar.

Bjarnhólastígur 3 hlaut viðurkenningu 
vegna endurgerðar húsnæðis

Bjarnhólastígur 3.

Kleifarkór 20. Arkitekinn, Björgvin Sæmundsson, stendur framan við 
húsið.
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Skólahljómsveit Kópavogs setti 
punktinn yfir i-ið á velheppnuðu 
afmælisári með tveimur tónleika-
ferðum út fyrir landsteinana í 
sumar. 

Fyrri ferðin var þrettán daga ferð 
sem farin var í byrjun júní til Ítalíu, 
Króatíu og Austurríkis. Í för voru 
rétt rúmlega 50 ungir hljóðfæraleik-
arar á aldrinum 13 ára til tvítugs og 
sex fararstjórar. Flogið var til Þýzka-
lands þar sem hljómsveitarinnar 
beið glæsileg tveggja hæða rúta 
sem var farkosturinn alla ferðina. 
Fyrsti áfangi var við hið rómaða 
Gardavatn í norðurhluta Ítalíu og 
þar hélt hljómsveitin tvenna tón-
leika, þá fyrri reyndar við sérstak-
ar aðstæður á yfirbyggðu útisviði í 
hellirigningu. Össur Geirsson stjórn-
andi Skólahljómsveitar Kópavogs 
segir að sem betur fer hafi verið 
stórt tjald yfir áhorfendapöllunum 
þannig að enginn vöknaði, en rign-
ingarhljóðið að utan hafi skapað ein-
hvernvegin “íslenska” stemmingu á 
tónleikunum.

Hljómsveitin flutti blandaða efn-
isskrá íslenskra og erlendra laga og 
vakti forleikurinn að óperunni La 
Traviata eftir Verdi sérstaka athygli 
heimamanna sem fögnuðu vel að 
leik loknum. Það var reyndar tæpt 
að hægt væri að halda þessa fyrstu 
tónleika því eitt af undirstöðuhljóð-
færunum, rafbassinn, hafði orðið 
viðskila við annan farangur á flug-
vellinum í Keflavík og kom ekki 
til skila fyrir en síðar. Það náðist 
þó að leigja hljóðfæri í tæka tíð 
fyrir tónleikana. Eftir tónleikanna               
var svo tíminn nýttur til að heim-
sækja leikjagarðinn Gardaland og 
skemmtu hinir ungu hljóðfæraleik-
ar sér þar vel eina dagstund.

Til Feneyja og Króatíu
“Frá Garda lá leiðin til Feneyja,” 

segir Össur Geirsson. Þar var tím-
inn nýttur til til að skoða merkar 
byggingar og fara á tónleika með 
feneyskum listamönnum í gamalli 
kirkju nálagt miðbænum. Veðrið lék 
þarna við ferðalangana úr Kópavogi 
enda vildu sumir bara liggja í sól-
baði fyrir utan gististaðinn.

“Þegar við höfðum meðtekið 
sem mest af frábærri menningar-
sögu Feneyja ókum við í rútunni 
okkar góðu yfir til Porec í Króatíu 
þar sem við dvöldum í fjóra daga. 
Þaðan fórum við í stuttar ferðir til 
næstu bæja og héldum tónleika fyr-
ir gesti og gangandi auk þess að 
skoða merka staði. Það verður að 
segjast eins og er að allir tónleik-
arnir gengu einstaklega vel og hljóð-
færaleikararnir ungu stóðu vel fyrir 
sínu. Kunnu tónleikagestir vel að 
meta fjölbreytta efnisskrá og tóku 
vel á móti okkur hvar sem við kom-
um.

Eina tónleika hélt hljómsveitin 
ásamt hljómsveitinni “Porec Dolp-
hins”, en sú sveit er mjög áþekk 
okkar eigin. Góð tengsl mynduðust 
við hljómsveitarstjórann þeirra og 
er aldrei að vita nema að frekara 
samstarf verði upp á teningunum í 
framtíðinni.

Þegar tími gafst til frá skipulagðri 
dagskrá skemmtu krakkarnir sér 
sem best þau gátu t.d. í Go-cart og 

paintball, eða  sleiktu sólina á eyju 
sem var rétt hjá hótelinu okkar.

Að lokum lá leið okkar til Inns-
bruck í Austurríki. Þar áttum við 
einn rólegan dag í lok ferðar til að 
gera það sem okkur sýndist.”

Í rigningu í Svíþjóð
Seinni ferð Skólahljómsveitar 

Kópavogs var á tónlistarhátíðina 
í Gautaborg í lok júnímánaðar. Í 
þá ferð fóru 40 hljóðfærleikarar á 
aldrinum 11 - 14 ára ásamt 7 far-
arstjórum og nokkrum foreldrum 
barnanna.

Þegar komið var til Gautaborg-
ar var byrjað á því að bjóða öllum 
hópnum í Liseberg skemmtigarð-
inn, en sá garður en enn sá vinsæl-
asti í heimi. Þar skemmtu allir sér 
mjög vel þó þreyttir væru eftir að 
hafa lagt af stað um miðja nótt úr 
Kópavoginum.

Daginn eftir, á fyrsta degi tónlist-
arhátíðarinnar tók hljómsveitin þátt 
í hljómsveitakeppni.

“Við hlustuðum gaumgæfilega á 
þær hljómsveitir sem á undan okk-
ur voru að spila og okkur sýndist 
að við stæðum alls ekki höllum fæti 
gagnvart þeim þó að í flestum sveit-
unum væru mun eldri hljóðfæra-
leikarar en hjá okkur, sumir jafnvel 

komnir vel yfir fertugt. Í keppninni 
stóð sveitin sig svo alveg frábær-
lega vel og ekki skemmdi fyrir að 
kór Snælandsskóla kom og söng 
með í valfrjálsa verkinu. Sveitin spil-
aði eitt skyldustykki sem er mjög 
erfitt og heitir “Rhapsody From 
The Low Countries” eftir hollenskt 
tónskáld og valdi sér síðan sem 
seinna verk, splunkunýtt tónverk 
fyrir hljómsveit og kór sem Þóra 
Marteinsdóttir samdi fyrir 40 ára 
afmælistónleika SK í vetur og heitir 
“Gleðin”.

Þetta verk var reyndar flutt aft-
ur af skólahljómsveitinni, Kór Snæ-
landsskóla og Kársnesskórnum á 
setningu landsmóts UMFÍ í Kópa-
vogi í júlímánuði. Um kvöldið að 
lokinn keppni var mótssetningin 
með tilheyrandi skrúðgöngu allra 
hljómsveitanna á mótinu en þær 
voru í allt um fjörutíu talsins,” segir 
Össur Geirsson.

Daginn eftir stóð til að halda 
tvenna tónleika en vegna mikillar 
rigningar varð að fella aðra þeirra 
niður. Hljómsveitameðlimir létu sig 
þó hafa það eins og sannir Íslend-
ingar og spiluðu eina tónleika í rign-
ingunni á nokkurskonar pramma 
sem siglir um síkin í Gautaborg. Þar 
var fín stemming, bæði á hljóðfæra-
leikurum og áhorfendum þrátt fyrir 
veðrið. Um kvöldið var svo diskó-

tek fyrir allan hópinn á Hard Rock 
Café sem enginn varð svikinn af.

Í fjórða sæti
“Við héldum þess utan tvenna 

tónleika, eina í Liseberg garðinum 
með kór Snælandsskóla og aðra á 
stóru torgi rétt fyrir utan miðbæ-
inn,” segir Össur. Í þau skipti slapp 
hópurinn sem betur fer undan rign-
ingunni sem annars gerði Svíum 
sem og öðrum lífið leitt í suðurhluta 
Svíþjóðar í sumar. 

“Á lokakvöldi hátíðarinnar sem 
var stórglæsilegt, kom svo í ljós 
að við lentum í fjórða sæti í keppn-
inni, einungis hálfu stigi frá þeim 

sem urðu í því þriðja. Það verður 
að teljast mjög góður árangur mið-
að við ungan aldur hljóðfæraleikar-
anna okkar og við vorum því stolt          
og ánægð þegar veið gengum út í 
fallegt sænskt sumarkvöld að mót-
inu loknu.

Um báðar þessar ferðir verður 
með sanni sagt að hinir ungu hljóð-
færaleikarar hafi verið þjóð sinni 
til sóma í hvívetna, staðið sig frá-
bærlega á öllum tónleikum og á 
allan hátt sýnt allar bestu hliðar 
íslenskra ungmenna,” segir Össur 
Geirsson, stjórnandi Skólahljóm-
sveitar Kópavogs.
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Skólahljómsveit Kópavogs gerði víðreist í sumar

B-sveitin í Gautaborg, í bol merktum tónlistarhátíðinni.

C-sveitin í Feneyjum, mun þjóðlegri því nánast allir eru í bol merktum 
Landsmóti UMFÍ í Kópavogi.

Lífsins notið í Gautaborg. Ísinn þar er líka góður!

Tónleikar við Gardavatn á Norður-Ítalíu.

Sunnudaginn 7. október nk. 
kl. 11.00 verður tónlistarguð-
þjónusta í Hjallakirkju.

Þess verður minnst að í ár eru 
300 ár liðin frá andláti dansk- 
þýska orgelsnillingsins og tón-
skáldsins Dietrich Buxtehude 
sem lést árið 1707.

Flutt verður meðal annars 
kantatan Du Friederfürst, Herr 
Jesu Christ fyrir fimm raddda 
kór, strengi og orgel. Séra Íris 
Kristjánsdóttir þjónar og söng-
stjóri og organisti er Jón Ólafur 
Sigurðsson.

Tónlistarguðsþjónusta 
í Hjallakirkju

Sjónmælingar 
linsumælingar

�������������
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Þörf fyr ir at vinnu hús næði ná lægt 
um ferð ar æð um mjög mik il

Bygg inga fyr ir tæk ið ÁF-hús 
ehf. var stofn að árið 1996 og er 
al hliða bygg inga fyr ir tæki. Fyr-
ir tæk ið hef ur á þess um árum 
byggt yfir 300 íbúð ir, skóla, 
sund laug ar auk fjölda    at vinnu-
hús næða og ým issa um ferða-
mann virkja. Fram kvæmda stjóri 
og eig andi fé lags ins er Ágúst 
Frið geirs son húsa smíða meist-
ari, bor inn og barn fædd ur 
Kópa vogs búi, sem býr nú í Sala-
hverf inu í Kópa vogi. Skrif stof ur 
fyr ir tæk is ins eru að Stór höfða 
33, í hús næði sem ÁF-hús reis-
tu á sín um tíma. Áður en Ágúst 
stofn aði fyr ir tæk ið hafði hann 
ver ið í 13 ár í sam starfi með 
öðr um að ila, og það fyr ir tæki 
hét Ágúst og Magn ús, og starf-
aði mik ið í Kópa vogi eins og 
ÁF-hús gera í dag.

Þeir Ágúst Frið geirs son og 
Frí mann Frí manns son, fjár mála-
stjóri fyr ir tæk is ins, segja að þó 
fyr ir tæk ið hafi haft mik il um svif 
í Kópa vogi und an far in ár hafi 
starf sem in ver ið á öllu höf uð-
borg ar svæð inu en ÁF-hús byggi 
íbúð ar hús í eig in reikn ing að 
mestu og eins at vinnu hús næði 
sem byggð eru á lóð um sem fyr-
ir tæk ið á. Lát ið er teikna á lóð irn-
ar og síð an selt. Ný lega skil aði 
fyr ir tæk ið af sér at vinnu hús næði 
að Vík ur hvarfi 1 og haf in er bygg-
ing ann ars at vinnu hús næð is að 
Urð ar hvarfi 10 og 14, um 7.000 
fer metr ar hvort hús, sem til bú ið 
verð ur í lok næsta árs.

-Er það að verða stöðugt        
vin sælla að stað setja at vinnu-
rekst ur þarna í Hvarfa hverf inu 

við El liða vatn?
“Ég held að það sé að vakna 

skiln ing ur á því hvað þetta hver-
fi er vel stað sett. Það verð ur enn 
betra þeg ar Arn ar nes veg ur inn 
kem ur þarna og teng ist Breið-
holts braut inni, þá verða þessi 
hús við ein fjöl förn ustu gatna-
mót á höf uð borg ar svæð inu og 
starf semi þar að þjón usta mjög 
stórt svæði, þ.e. Breið holt inu og 
Norð linga holti auk Vatns enda-
hverf inu. Það er mik il vægt að 
bæði at vinnu hús næði og íbúð ir 
séu vel tengd ar um ferð ar mann-
virkj um, all ir vilja eyða sem 
minnst um tíma í það að kom ast 
á vinnu stað inn á morgn anna. 
Þetta þarf að vera bland að að 
vissu marki,” seg ir Ágúst Frið-
geirs son.

Þeir Ágúst og Frí mann segja 
að það gæti ákveð ins mis skiln-
ings þeg ar tal að er að um að fast-
eigna mark að ur inn mett ist vegna 
þess hversu mik ið sé byggt. 
Menn horfa ein göngu á hve mik-
ið sé byggt af nýju hús næði. Um 
8.400 kaup samn ing ar séu gerð ir 
á ári, bæði vegna nýrra og not-
aðra íbúða, en árs fram leiðsla 
ný bygg inga er um 3.500 íbúð ir. 
Reynsl an sýni einnig að marg ir 
sem skipti um íbúð ir vegna þess 
að börn in eru far in að heim an 
minnki ekki við sig í fer metra-
tölu held ur kaupi kannski aðra 
húsa gerð, vilji losna við lóð ina 
og ann að um stang. Þörf in fyr ir 
nýtt hús næði á fal leg um stað í 
hæfi legri ná lægð við góð ar sam-
göngu æð ar verði áfram  til stað-
ar um mörg ókom in ár.

Við Vík ur hvarf 1 byggði fé lag ið stór glæsi legt 7.400 fer metra versl un-
ar- og skrif stofu hús. Haf in er bygg ing versl un ar- og skrif stofu húss að 
Urða hvarfi 10 og12.

Að Kletta kór 1 í Kópa vogi hef ur ÁF-hús byggt 19 glæsi leg ar íbúð ir 
með sér inn gangi á frá bær um út sýn is stað.

KAFFI - KAFFIVÉLAR - GJAFAVARA - SÚPA Í HÁDEGINU
Kópavogsbúar hjá okkur fáið þið súpu og brauð
í hádeginu alla daga. Kraftmikil íslensk kjötsúpa

í hádeginu alla föstudaga.



Á Jóns messuni í ár, 24. júní, 
boð aði stjórn Nor ræna fé lags ins 
í Kópa vogi til sam veru stund ar í 
Nor ræna vina bæja lund in um við 
Digra nes kirkju í Kópa vogi.

Til gang ur sam veru stund ar inn-
ar var að minna á mik il vægi nor-
ræns sam starfs. For mað ur Nor-
ræna fé lags ins í Kópa vogi er Birna 
Bjarna dótt ir.

Í lund in um flutti Hjört ur Páls-
son, rit höf und ur og skáld greina-
gott er indi um til urð lund ar ins 
og sagði m.a. að hug mynd in um 
nor ræn an vina bæja lund í Kópa-
vogi hafi ver ið til um ræðu fyr ir 
all löngu. Í stuttri greina gerð um 
lund inn sem Krist ján Guð munds-
son, þá ver andi bæj ar stjóri og for-
mað ur Nor ræna fé lags ins samdi 
seg ir m.a.:

“Öll um í stjórn inni þótti til hlýði-
legt að marka fal leg an stað á opnu 
svæði í bæj ar land inu fyr ir skóg-
ar lund, þar sem kom ið væri fyr ir 
grein ar góðu skilti með nöfn um 
vina bæja okk ar og bæj ar merki 
þeirra. Til laga þessi var kynnt og 
sam þykkt í vina bæja nefnd bæj ar-
ins, en í henni sitja þrír full trú ar 
kosn ir af bæj ar stjórn, for mað ur 
Nor ræna fé lags ins og bæj ar stjóri, 
en hann er sér stak ur tengilið ur 
við vina bæi okk ar.

Á vina bæj a móti í Kópa vogi sum-
ar ið 1993 var fyrst plant að í þenn-
an fal lega reit, sem er í vest an-
verð um Digra nes hlíð um, í næsta 
ná grenni við Digra nes kirkju. Að 
loknu þessu vina bæj a móti barst 
mér bréf frá bæj ar stjór an um í 
Oden se, Vern er Dalskov, þar sem 
hann þakk ar eft ir minni lega stund 
þeg ar við vor um öll sam an kom in 
þarna í hlíð inni og gróð ur sett um 
hvert og eitt eina birki plöntu og 
eina ösp.

Þessi at höfn hafði þau áhrif á 
Vern er að hann setti sam an þessa 
vísu sem hann sendi í um ræddu 
þakk ar bréfi:

 
Et træ er plantet i Is lands jord
af venn er fra nor diske byer.
I skoven det vokser sig stærk og stor
og venskabs-båndet fornyer.

Rødd er ne fæst nes i jor dens muld
og grene med bla dene grønnes.
I sol og i blæst det til lids fuldt
vil vise at venska ber lønnes.

Ætl un in er þeg ar gesti ber að 
garði frá vina bæj um okk ar að 
sum ar lagi, þá verði plant að þarna 

til efl ing ar og við halds lund in-
um. Það var m.a. gert á 50 ára 
lýð veld is há tíð inni 1994, en þá 
bauð bæj ar stjórn Kópa vogs ein-
um full trúa frá hverri bæj ar stjórn 
vina bæj anna,” seg ir í greina gerð 
Krist jáns.

Hlú ir að rót un um og  
skað ar skjól 

“Svona er skóg ur inn, lund ur inn, 
rík ur í minn ing um okk ar, trú og 
menn ing ar arf leifð. Þetta er bara 
eitt hvað í gen un um. Það sýn ir 
reynsla okk ar sjálfra og vina okk-
ar á Norð ur lönd um eins og þeir 
lýsa henni. Við biðj um skap ar ann 
og all ar góð ar vætt ir að vernda 
þenn an nor ræna vina bæja lund, 

sem nú hef ur ver ið tek ið tak í 
hreins un og hirð ingu.

Hann hlú ir að rót un um og 
skap ar skjól. Það ger ir nor rænt 
sam starf og vin átta líka og þeg ar 
mik ið ligg ur við hef ur hún unn ið 
margt gott verk og á ör laga stund-
um skipt sköp um í sögu þeirra og 
fé lags legri og menn ing ar legri upp-
bygg ingu. Von andi verð ur lund-
ur inn not að ur til sam komu halds 
um ókom in ár þeg ar við á, eins 
og til stóð í upp hafi. Og von andi 
hlúa Nor ræna fé lag ið og bæj ara-
yf ir völd vel að hon um, minnug 
skyldna sinna og hlut verks í keðju 
nor rænna þjóða,” sagði Hjört ur 
Páls son í nor ræna vin ar bæj ar-
lund in um.
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Vina bæja lund ur Nor ræna 
fé lags ins í Kópa vogi verði 
nýtt ur til sam komu halds

Frá sam kom unni í vin ar bæja lund in um á Jóns mess unni.

Glæsi leg dag skrá 
í Saln um á 
kom andi vetri

Þann 1. sept em ber sl. var 
kynnt ný og glæsi leg tón leika-
skrá Sal ar ins fyr ir starfs ár ið 
2007-2008 og einnig var kynnt 
dag skrá TÍ BRÁ-tón leikar að ar 
starfs árs ins, Tón leika röð kenn-
ara Tón list ar skóla Kópa vogs 
(TKTK) og  kín versk menn ing ar-
há tíð sem hald in verð ur í Kópa-
vogi vik una 29. sept em ber til 6. 
októ ber nk. þar sem m.a. koma 
fram heimsku nn ir kín versk ir 
lista menn. Skrif að var und ir 
samn ing við nýj an styrkt ar að ila 
Sal ar ins, Spari sjóð Kópa vogs.

Opn un ar tón leik ar TÍ BRÁ-tón-
leikar að ar inn ar fara fram í kvöld 
en þá kem ur fram rúss neska 
mezzó sópran söng kon an Ir ina 
Romis hevska ya og syng ur við und-

ir leik Jónas ar Ingi mund ar son ar, 
en þess ir tón leik ar eru í sam starfi 
við rúss neska sendi ráð ið. Þá fór 
fram ár leg styrk veit ing úr Styrkt-
ar sjóði Önnu Kar ólínu Nor dal en 
að þessu sinni hlaut styrk inn Giss-
ur Páll Giss ur ar son ten ór söngv ari 
sem und an far in ár hef ur ver ið við 
nám og starf á Ítal íu. Giss ur Páll 
kem ur fram á TÍ BRÁ-tón leik um 
9. maí nk. ásamt Jónasi Ingi mund-
ar syni, og flytja þeir ís lensk og 
ítölsk sönglög.

Miða sala er haf in og er hægt  
að kaupa tón leika röð að eig in vali 
á góðu verði. Sal ur inn hef ur svo 
sann ar lega fest sig í sessi sem frá-
bært tón lista hús á þeim 9 árum 
sem hann hef ur starf að. 

NET-
SAGA.IS

tilboð 1.             
eggjanúðlur með kjúklingi    
massaman kjúklingur
nautakjöt í ostrusósu
djúpsteiktar rækjur 

tilboð 2.
hrísnúðlur með kjúklingi
súrsætt svínakjöt
kjúklingur í grænu karrý
djúpsteiktar rækjur

fyrir 2. 1.345,- á mann
fyrir 3. 1.250,- á mann
fyrir 4. 1.125,- á mann

Pantaðu í síma 552 2525
og við færum þér bráðhollt
l o s t æ t i  h e i m  a ð  d y r u m .

Bæjarlind 14-16
Tryggvagötu 14
Bæjarlind 14-16
Tryggvagötu 14

fyrstidreifimidi.indd   1 8/27/07   2:01:01 PM

Mar grét Björns dótt ir, vara for mað ur Nor ræna fé lags ins, við skilt ið í 
vina bæja lund in um.

Skrif að var und ir samn ing við SPK sem verð ur helsti styrkt ar að ili 
Sal ar ins næstu tvö ár. F.v.: Carl Er lings son spari sjóðs stjóri, Unnar 
Guðríður Indriðadóttir, Vig dís Esra dótt ir for stöðu mað ur Sal ar ins og 
Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri.
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Óskum Kópavogsbæ og íbúum í Kópavogi til hamingju með 
glæsilegt íþróttahús og þökkum fyrir gott samstarf

Borgartún 6
105 Reykjavík
sími 530 6990
fax 530 6991

www.vaarkitektar.is

Borgartún 6
105 Reykjavík
sími 530 6990
fax 530 6991

www.vaarkitektar.is

VG Fagmálun
Starrmóa 1 - 800 Selfossi

Sími 893 4146

Protak
Askalind 2 - 200 Kópavogi

Sími 554 1800



14 Kópavogsblaðið SEPTEMBER 2007

Við Valla kór í Kópa vogi er í  
upp bygg ingu nýtt heilsu-, íþrót-
ta-, og fræða set ur. Þar verð ur 
fyrsta flokks íþrótta að staða, víð-
tæk heilsu tengd starf semi, fram-
halds skóli og heilsu rækt ar stöð in 
H10 Sport og Spa. Heilsu rækt-
in verð ur ca. 2000 fm. en boð ið 
verð ur uppá tækja þjálf un, einka-
þjálf un, hóp tíma og spa þjón ustu. 
Fram kvæmda stjóri og eig andi 
heilsu rækt ar inn ar er Anna Borg, 
sjúkra þjálf ari og einka þjálf ari 
en hún er gift Arn óri Guðjohn-
sen, sem er einn af að il um Knatt-
spyrnu aka dem íu Ís lands og einn 
besti knatt spyrnu mað ur Ís lands 
fyrr og síð ar.

“Ég hef alltaf haft áhuga á að 
beita mér á sviði for varna og því 
kos ið að vinna inná lík ams rækt-
ar stöðv un um frek ar en að starfa 
ein göngu á sjúkra þjálf un ar stöðv-
un um. Ég hef lengi geng ið með 
þá hug mynd að opna heilsu rækt-
ar stöð með breytt um áhersl um. 
Fyr ir rúmu ári síð an fór ég á nám-
skeið hjá Impru í stofn un og rekst-
ur fyr ir tækja og vann ásamt ann-
ari (Helgu Björg vins dótt ur) við-
skipta á ætl un fyr ir heilsu rækt ina. 

 Í dag er ég að fara af stað með 
heilsu rækt ina H10 Sport og Spa 
en þar verð ur lögð áhersla á fag-
mennsku, hátt þjón ustu stig og 
eft ir fylgni. Sér staða stöðv ar inn ar 
verð ur sam vinna við aðra fag að ila 
tengda heilsu-, íþrótta- og fræða-
setr inu,” seg ir Anna Borg.

Hús næð ið fyr ir heilsu rækt ina 
verð ur  til bú in eft ir um eitt ár en 
þann 10. sept em ber nk. verð ur 
far ið af stað með hluta af heilsu-

rækt ar starf sem inni  í knatt hús inu 
við Valla kór og verð ur frí kynn ing-
ar vika til 16. sept em ber. Um er að 
ræða 360 fer metra rými sem verð-
ur út bú ið há gæða æf inga tækj um 
þar sem starf andi verða íþrótta-
þjálf ar ar, sjúkra þjálf ar ar og einka-
þjálf ar ar. 

“Stöð in verð ur út bú in Tecno-
Gym tækj um sem verða tengd við 
tölvu kerfi til að auð velda að hald 
og þjón ustu við við skipta vin inn. 
Tölvu kerf ið virk ar þannig að þjálf-
ari for rit ar ein stak lings mið að þjálf-
un ar prógram inná TGS-lyk il. Lyk ill-
inn er sett ur í tölvu skjá inn og við-
skipta vin ur inn er leidd ur áfram 
með það sem hann á að gera og 
hvern ig. Við verð um með tæki og 
að bún að sem bjóða uppá mikla 

breidd þjálf un ar að ferða. Til við-
bót ar við hin hefð bundnu æf inga-
tæki verð um við með „kinesis-
tæki” sem eru há þró uð tæki með 
mikla hreyfi mögu leika þar sem 
hægt er að þjálfa allt í senn styrk, 
stöð ug leika og lið leika. Einnig 
verð um við með tækja línu sem 
er sér stak lega hent ug fyr ir byrj-
end ur.

Ásamt því að vera að fara af 
stað með heilsu rækt ina er ég jafn-
framt að vinna að upp bygg ingu 
heilsu tengdu starf sem inn ar í Heil-
su-, íþrótta- og fræða setr inu í sam-
vinnu við Erlu Sveins dótt ur heim-
il is lækni, Knatt spyrnu aka dem íu 
Ís lands og fleiri fag að ila. Fyr ir tæk-
ið í kring um þá starf semi heit ir 
Heilsu borg,” seg ir Anna Borg.

Heilsu rækt in H10 Sport
og Spa í Kórn um

Vetrarstarf  Digraneskirkja

Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri próf ar tæk in hjá Önnu Borg. Anna, Arn ór 
Guðjohn sen, Arnór yngri og Jón Júl í us son fylgj ast með af vel þókn un.

Vetrarstarfið er að hefjast í Sunddeild 
Breiðabliks. Æfingar fyrir alla frá 5 ára og 

uppúr. Sunddeild Breiðabliks er metnaðarfullt 
félag sem státar af fyrsta flokks aðstöðu og 

afburðar þjálfurum. Æfingar fara fram í Sala-
laug og Sundlaug Kópavogs í vesturbænum. 
Allar nánari upplýsingar er að finna á heim-
síðu félagsins www.breidablik.is/sund, eða 

Jónas Halldórsson formaður s: 693-4272 og 
Magnús Már yfirþjálfari s: 

899-4665.

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

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Sund er hollt

Messað er á sunnudögum kl. 11.
Létt máltíð í safnaðarheimili eftir messu.

Kvöldmessa með léttri tónlist sunnud. 16. sept. kl. 20

Sunnudagaskóli er á sunnudögum kl. 11.

Fermingarfræðsla:
Innritun stendur yfir en kennsla hefst skv. stundaskrá þriðjud. 
11. og miðvikud. 12. sept., sjá www.digraneskirkja.is

Æskulýðsfélagið Meme senior fyrir 9.-10. bekk 
er á þriðjud. kl. 19.30

Æskulýðsfélagið Meme junior fyrir 8. bekk 
er á fimmtud. kl. 19.30
Allar nánari upplýsingar um Meme - group má 
finna á www.jarma.net

10 - 12 ára starf  KFUM og KFUK
hefst þriðjud. 11. sept. kl. 17 

Fjölskyldumorgnar 
eru á fimmtud. kl. 10

6 - 9 ára starf  (börn í 1. - 4. bekk) 
er á fimmtud. kl. 16 (ath. breyttur tími)

Fyrirbænastund er kl. 12 á fimmtudögum. 
Senda má fyrirbænaefni gegnum heimasíðu kirkjunnar.

Heimasíða kirkjunnar 
www.digraneskirkja.is
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Kópa vogs bær hef ur séð sig 
til knú inn að leið rétta rang færsl-
ur í frétt um út varps ins ný ver ið 
vegna fram kvæmda við vatns-
lögn frá Vatns enda krik um um 
Heið mörk að Vatns enda í Kópa-
vogi. Kópa vogs bær vís ar á bug 
full yrð ing um um að ráð ist hafi 
ver ið í fram kvæmd irn ar án heim-
ild ar og í and stöðu við lög. Með 
sam komu lagi Kópa vogs bæj ar og 
Reykja vík ur dag settu 15. sept-
em ber 2006 voru fram kvæmd ir 
heim il að ar af hálfu Reykja vík ur-
borg ar og fylgdi Kópa vogs bær 
ákvæð um samn ings ins í einu 
og öllu. Þá kann ast Kópa vogs-
bær ekki við að hafa taf ið störf 
úr skurð ar nefnd ar skipu lags- og 
bygg ing ar mála vegna ár ang urs-
lausr ar kæru Land vernd ar.

Síð an seg ir m.a.: “Haft var eft-
ir for manni úr skurð ar nefnd ar inn-
ar að beð ið hafi ver ið um sagn ar 
Kópa vogs sem aldrei hafi borist. 
Í úr skurð in um, sem for mað ur inn 
und ir rit aði og frétta stofa út varps 
hafði und ir hönd um, seg ir hins-
veg ar orð rétt:

Mið að við nið ur stöðu máls-
ins þótti óþarft að leita af stöðu 
Garða bæj ar og Kópa vogs bæj ar til 
kærunn ar. Seg ir jafn ramt að ann ir 
hjá nefnd inni hafi vald ið töf um á 
upp kvaðn ingu úr skurð ar ins en 
kæru máli Land vernd ar var vís að 
frá eins og rétti lega er greint frá í 
frétt út varps ins.

Í fram halds frétt um fram kvæmd-
irn ar er full yrt að átta til níu hund-
ruð trjá plönt ur hafi ver ið fjar lægð-

ar úr Heið mörk sam kvæmt nið ur-
stöðu mats manna sem kvadd ir 
voru til að ósk Kópa vogs bæj ar 
og Skóg rækt ar fé lags Reykja vík ur. 
Upp lýs ing arn ar virð ast hafð ar eft-
ir fram kvæmda stjóra Skóg rækt ar-
fé lags ins sem held ur til streitu 38 
millj óna króna bóta kröfu.”

Enn og aft ur eru frum skjöl in 
ólygn ust. Í mats gerð inni, sem 
Kópa vogs bær vé feng ir ekki, seg ir: 
Heild ar fjöldi trjáa sem met ið var 
að hefðu ver ið felld í fram kvæmd-
un um var 559 tré af fimm trjá teg-
und um.

Auk þess var fimm tíu og sjö 
trjám skil að, eins og seg ir í sömu 

mats gerð, þannig að heild ar fjöld-
inn nem ur 502 trjám, að eins helm-
ingi þess fjölda sem tals menn 
Skóg rækt ar fé lags ins stað hæfðu 
í upp hafi að hefði ver ið felld ur. 
Tal an hefði orð ið enn lægri hefði 
Skóg rækt ar fé lag ið ekki af þakk að 
tré sem Kópa vogs bær vildi skila 
en prýða nú um hverfi golf vall ar 
GKG og dafna vel.

Sú stað hæf ing fram kvæmda-
stjóra Skóg rækt ar fé lags Reykja vík-
ur í frétt út varps ins að tré þessi 
hafi ekki ver ið líf væn leg er því 
sömu leið is úr lausu lofti grip in, 
seg ir að lok um í yf ir lýs ingu frá 
Kópa vogs bæ.

Fram kvæmd ir í Heið mörk 
ekki í heim ild ar leysi

Hluti trjánna sem prýða um hverf i golf vall ar GKG, og for mað ur 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands vildi ekki aft ur í Heið mörk. Þau virð ast lifa 
góðu lífi.

Vetrarstarf  Digraneskirkja
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AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

www.borgarblod.is

borgarblod@simnet.is

Tennisæfingar í vetur 
fyrir börn og unglinga

5-8 ára á þri, fim kl. 14:30 og á sun kl. 12:30.

9-11 ára á þri, fim kl. 14:30 og á sun kl. 12:30

12-14 ára á fim 15-16:30 og sun kl. 13:30-15

15 ára og eldri:  Ýmsir tímar í boði.

Hægt er að velja hversu oft krakkarnir æfa.

Verð er frá kr. 8.900-19.900 eftir fjölda tíma á viku.

Byrjendanámskeið fyrir fullorðna einnig í boði

Upplýsingar og skráning í síma 564 4030.

www.tfk.is

Veitingastaðurinn Krúa Thai 
opnaði í júlí sl. í Bæjarlind 14-16 
í  Kópavogi. Krúa Thai opnaði 
upprunalega í Tryggvagötu 2001 
og vann  strax hug og hjörtu 
borgarbúa. Það var því löngu 
orðið tímabært að  dreifa aðeins 
úr sér, segja  þau hjónin Sonja og  
Lárus,  eigendur staðarins. 

Sonja flutti frá Taílandi til 
Íslands fyrir 20  árum og starf-
aði fyrst í stað við matvælafram-
leiðslu. Síðan hóf hún  innflutning 
á matvörum frá gamla heimaland-
inu sem þróaðist út í að  þau hjón-
in opnuðu  eigin veitingastað. Að 
sögn Sonju og Lárusar hafa  Kópa-
vogsbúar tekið þeim vel og er líf 
í tuskunum í hádeginu á virkum  
dögum þegar staðurinn fyllist af 
vinnandi fólki sem tekur hressi-
lega  til matar síns. Í hádeginu eru 
tilboð á hollum og ljúffengum rétt-
um  og utan þess tíma er val um 
tugi spennandi rétta. Fyrir þá sem 
eru  orðnir  þreyttir á pítsum og 
hamborgurum er vert að benda 
á að nú er  hægt að  fá hollustuna 
heim að dyrum því að Krua Thai 

í Kópavogi er  með  heimsending-
arþjónustu á verði sem ætti ekki 
að stuða neinn.  Tekið er við pönt-
unum í síma 552 2525. Fyrir þá 

sem kjósa að sækja er  upplagt að 
hringja og panta með korters fyrir-
vara og sækja matinn í  Bæjarlind-
ina á leiðinni heim úr vinnu.

Veitingastaðurinn Krúa Thai

Veitingastaðurinn Krúa Thai opnaði í júlí sl. í Bæjarlind 14-16.

Kaupi 
hljómplötur 

(LP) rokk, jazz og íslenskt.
Annað kemur til greina.
Ingvar sími: 699 3014 

& 534 9648.

13. september:
Sigurrós Þorgrímsdóttir
Ólafur Þór Gunnarsson

27. september:
Ómar Stefánsson

Flosi Eiríksson

11. október:
Ármann Kr. Ólafsson
Guðríður Arnardóttir

25. október:
Gunnsteinn Sigurðsson
Ingibjörg Hinriksdóttir

8. nóvember:
Ásthildur Helgadóttir
Hafsteinn Karlsson

22. nóvember:
Gunnar I. Birgisson

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

HAUSTIÐ 2007
Viðtalstímarnir verða á 

Bæjarskrifstofum Kópavogs, 

Fannborg 2, IV. hæð kl. 18 - 19 

eftirtalda fimmtudaga:

Linda Óskarsdóttir þjónustustjóri SPRON Álfabakka og fulltrúar 
Menntaskólans í Kópavogi undirrituðu nýlega samstarfssamning. 
Báðir aðilar binda miklar vonir við samstarfið sem þegar er hafið 
af miklum krafti.

ENGIHJALLA 8 • SÍMI: 564 4620

Nú er opið 
aftur á 

sunnudögum 
eftir sumarfrí.

Ókeypis heimsendingaþjónusta á blómum og 
gjafavöru á Stór-Reykjavíkursvæðið 

ALLAR helgar og eftir kl. 19.00 virka daga.
Opið frá 11-21 nema sunnudaga til 19.00 

Blómaþjónusta eftir lokun frá 08-23 í Gsm 866 1510.
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Kór Hjalla kirkju hef ur haf-
ið sitt 21. starfs ár. Kór inn æfir 
reglu lega á þriðju dög um og 
kór fé lag ar skipt ast á að ann ast 
tón list ar flutn ing við helgi hald í 
Hjalla kirkju og mæt ir hver kór fé-
lagi um það bil einu sinni í mán-
uði. Alls eru rúm lega 30 manns 
í kórn um og vinna þar mjög 
metn að ar fullt starf und ir stjórn 
söng stjór ans, Jóns Ólafs Sig urðs-
son ar. Kór inn æfir ýmis verk til 
flutn ings við helgi hald ið og auk 
þess syng ur hann tón leika og fer 
í ut an lands ferð ir.

Næsta stór verk efni kórs ins er 
Ther esi en messe fyr ir kór, fjóra 
ein söngv ara og hljóm sveit sem 
verð ur vænt an lega flutt um miðj-
an nóv em ber mán uð og síð an er 
að ventu há tíð og jóla söngv ar fyr ir 
jól. Tón list ar messa með ís lenskri 
tón list verð ur sunnu dag inn 4. nóv-
em ber nk.

Á síð asta starfs ári gaf Kór Hjalla-
kirkju út geisla disk með ís lenskri 
kirkju tón list þar sem ýmis verk 
voru hljóð rit uð og gef in út í fyrsta 
sinni, nokk ur þeirra tengj ast Kópa-
vogi. Geisla diskinn má kaupa við 
at hafn ir í Hjalla kirkju, hjá kór fé-
lög um, einnig í bóka versl un um 
Penn ans - Ey munds son, 12 tón-
um, kirkju hús inu, Skál holts skóla, 
Reyk holts kirkju, Tóna búð inni á 
Ak ur eyri og víð ar.

Kór inn get ur bætt við sig ein-
um til tveim ur sópr an og alt rödd-
um og tveim til þrem ten ór um 
sem hafa áhuga fyr ir að taka þátt 
í skemmti legu og metn að ar fullu 
kór starfi í góð um fé lags skap með 
skema lagðri æf inga dag skrá. Nán-
ari upp lýs ing ar um kór inn og 
starf hausts ins ásamt nán ari upp-
lýs ing um um geisla diskinn má sjá 
á heima síðu Hjalla kirkju, www.
hjalla kirkja.is

Kór Hjalla kirkju að
hefja vetr ar starf ið

Hluti kórs Hjalla kirkju ásamt söng stjóra.
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Mik ill skort ur virð ist vera á 

starfs fólki á leik skóla Kópa vogs. 
Ljóst er að óbreyttu að ein hver 
fjöldi for eldra fær ekki leik skóla-
pláss, sem veld ur for eldr um 
mikl um vand kvæð um. KÓPA-
VOGS BLAÐ IÐ spurði Sam ú el Örn 
Er lings son, for mann leik skóla-
nefnd ar Kópa vogs til hvaða ráða 
leik skóla nefnd hyggð ist grípa til 
að mæta þess um stóra vanda.

“Stað an hér í Kópa vogi er mjög 
batn andi, við ber um okk ur vel mið-
að við að stæð ur. Rúm ur helm ing ur 
leik skóla í Kópa vogi er nú full mann-
að ur. Við von um að sú verði raun in 
með alla skól ana þeg ar líð ur á sept-
em ber. Út lit ið var ekki sér stak lega 
bjart síð ast lið ið vor, en hafði batn-
að um helm ing þeg ar sum ar leyf um 
lauk. Þeg ar at vinnu leysi er í sögu-
legu lág marki eins og nú er, 0,7%, 
er geysi leg bar átta um vinnu aflið. 
Nú ver andi leik skóla nefnd hef ur unn-
ið af kappi frá því hún tók til starfa 
fyr ir rúmu ári. Á þeim tíma hef ur 

nefnd in lok ið við stefnu mót un og 
lagt grunn að ýmsu sem að gagni 
get ur kom ið við að snúa við þess ari 
þró un í starfs manna mál um, bæði til 
skemmri og lengri tíma. Við mun um 
halda áfram í góðu sam starfi við 
bæj ar stjórn ina og ég er bjart sýnn á 
fram hald ið.”

- Tel urðu að sú ákvörð un að fella 
nið ur stræt is vagna gjöld í Kópa vogi 
og fyr ir alla fram halds skóla nema á 

höf uð borg ar svæð inu muni leiða til 
auk inn ar notk un ar stræt is vagna?

“Áreið an lega. Það skipt ir marga 
máli að spara í ferða kostn aði, ekki 
síst ungt fólk í námi. Auk in bíla-
menn ing og það að nú er miklu 
að veld ara að eign ast eða leigja bíl 
en áður hef ur dreg ið mjög úr notk-
un stræt is vagna. Þrátt fyr ir hærri 
far gjöld var stærst ur hluti kostn-
að ar við stræt is vagna greidd ur af 
sveit ar fé lög un um hvort eð er. Á 
sama hátt er ljóst að við get um eng-
an veg inn ver ið án al menn ings sam-
gangna. Því verð ur hagn að ur þeirra 
sem nota vagn ana að vera aug ljós.

Mér finnst því flest mæla með 
ákvörð un bæj ar yf ir valda í Kópa-
vogi í þessu máli. Það eina sem ég 
velti fyr ir mér í þessu sam bandi 
er hvern ig við við höld um virð ingu 
fyr ir þess ari þjón ustu og þeim verð-
mæt um sem þar eru lögð und ir. Það 
eru dæmi um það í sam fé lög um að 
illa sé geng ið um það sem er ókeyp-
is,” seg ir Sam ú el Örn Er lings son.

Sam ú el Örn Er lings son.

Rúm ur helm ing ur 
leik skól anna full mann að ur

Vetrarstarf  kórsins hefst 
miðvikudaginn 

12. september kl. 20.00. 

Auk venjulegra starfa kórsins svo sem 
messusöngs og metnaðarfullrar dagskrár 

á aðventukvöldi er fyrirhuguð ferð til 
Kanada í byrjun júní 2008. 

Um er að ræða tónleikaferð, þar 
sem kórinn heldur sérstaka tónleika, 
heimsækir söfnuð, syngur við messu 

og kemur fram á samkomu í 
Gimli 17. júní. 

Sú hugmynd hefur komið fram 
að þóknunin fyrir messusönginn 

renni í sérstakan sjóð, til að 
niðurgreiða kostnaðinn. 

Einnig verður leitað styrkja. 

Nýir kórfélagar verða raddprófaðir 
10. og 11. september eftir 

samkomulagi við organistann 
Kjartan Sigurjónsson, sími 

5541620/8983050. 

Æfingar eru á miðvikudagskvöldum 
kl. 20 –22. Messuskylda er annan 

hvern sunnudag A og B hópar.

Frá kór 
Digraneskirkju

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

www.borgarblod.is



18 Kópavogsblaðið SEPTEMBER 2007

Dansskóli Sigurðar Hákonar-
sonar, sem er staðsettur í Auð-
brekku 17 í Kópavogi; er einn 
af stærstu og virtustu dansskól-
um landsins. Mikill metnaður 
er lagður í fagleg vinnubrögð 
og hefur árangur danspara úr 
skólanum vakið verðskuldaða 
athygli í danskeppnum. Allir 
kennarar skólans hafa margra 
ára reynslu í danskennslu. 

Kennslan verður fjölbreytt í 

vetur og kennt í öllum aldurshóp-
um, hvoru tveggja byrjendum 
og þeim sem lengra eru komn-
ir. Kenndir verða  barnadansar, 
standard suðuramerískir dansar, 
salsa, gömlu dansarnir, freestyle-
jazzballet og magadans. 

Um þessar mundir er verið að 
skrá nemendur í skólann. Tek-
ið er við skráningum í síma 564 
1111 og með tölvupósti: dans-
ari@dansari.is 

Árangur í danskeppnum hefur 
vakið verðskuldaða athygli

Dansskóli Sigurðar Hákonarsonar:

Öflugt íþrótta- og ungmennabandalag 
fyrir Kópavog

Í tilefni af því að laugardaginn 1. september sl. 
var vígð glæsilegt nýtt íþrótta- og tónleikahöll við 
Vallakór í Vatnsendahverfi sem fékk nafnið Kórinn, 
finnst mér orðið tímabært að félögin hér í bænum 
sem eru að sinna vinsælustu íþróttagrein í Kópa-
vogi og reyndar á landinu öllu, þ.e. knattspyrnunni 
komi sér saman um að skipta bænum upp í hverfi 
þar sem þau bjóði fram þjónustu sína.

Sjálfur hef ég ákveðnar hugmyndir og ætla nú að 
kasta þeim fram. Sú hugmynd gengur út á að félög-
in skipti bænum eftir skólahverfum og kynni sitt 
starf þá í “sínum skóla”, þ.e. Breiðablik mundi þá 
þjóna Kársnesskóla, Kópavogsskóla, Smáraskóla, 
Lindaskóla og Salaskóla, en HK mundi þá bjóða 
fram krafa sína í Snælandsskóla, Digranesskóla, 
Hjallaskóla, Vatnsendaskóla og Hörðuvallaskóla.  
Það er einnig mitt mat að hagsmunum félaganna 
er best borgið að vera sem mest með æfingar 

á sama stað. Ætti annað 
félagið að einbeita sér 
að bjóða inniæfingar í Fíf-
unni og hitt í Kórnum en 
að mínu mati mundi það 
efla bæði félögin. Æfinga-
aðstaða íþróttafélaganna í 
Kópavogi til þess að iðka 
knattspyrnu er sú besta á 
höfuðborgarsvæðinu. Nú 
vantar einungis að félögin 
taki höndum sama með 
það markmið að þjónusta 
bæjarbúa sem best með 
þá skemmtilegu íþrótt 
sem knattspyrnan er.

Sem fyrst ætti að stofna 
í bænum öflugt íþrótta- og ungmennabandalag til 
þess að öll félög í Kópavogi komi saman og vinni 
að því að gera Kópavog að enn betri íþróttabæ.  
Góðar stundir.

Ómar Stefánsson, 
formaður bæjarráðs 
Kópavogs.

Íþróttir í Kópavogi

Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda– 
framhalds – 
og talæfi ngafl okkum

ENSKA
DANSKA
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA 
SPÆNSKA
ÞÝSKA

ÍSLENSKA
stafsetning og ritun

ÍSLENSKA
fyrir útlendinga 
9 vikna námskeið
50 kennslustundir
Kennt er í byrjenda og 
framhaldsfl okkum.
Ísl. I, Ísl. II, Ísl. III, Ísl. IV. 

Verklegar greinar
FRÍSTUNDAMÁLUN

GLERBRENNSLA

LOPAPEYSUPRJÓN

SKRAUTRITUN

TRÉSMÍÐI

ÚTSKURÐUR

Saumanámskeið
BÚTASAUMUR

CRAZY QUILT

FATASAUMUR /
BARNAFATASAUMUR

FATABREYTINGAR

ÞJÓÐBÚNINGUR - 
SAUMAÐUR

SKRAUTSAUMUR –
Baldering
Skattering

Matreiðslunámskeið
GÓMSÆTIR BAUNA– 
PASTA –OG 
GRÆNMETISRÉTTIR.

GÓMSÆTIR HOLLIR
SUÐRÆNIR RÉTTIR 
FRÁ MIÐJARÐARHAFS-
LÖNDUNUM

HRÁFÆÐI

MATARMIKLAR SÚPUR 
OG
HEIMABAKAÐ BRAUÐ

MATARGERÐ 
FYRIR KARLMENN I
Grunnnámskeið

MATARGERÐ 
FYRIR KARLMENN II
Framhaldsnámskeið

SPENNANDI BÖKUR

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2007

Tölvunámskeið
FINGRASETNING

VEFSÍÐUGERÐ
FrontPage

TÖLVUGRUNNUR

TÖLVUGRUNNUR 
Framhald

WORD
Ritvinnsla

Garðyrkjunámskeið
GARÐURINN ALLT ÁRIÐ

HAUST – OG 
VORLAUKAR

Innritun í síma 564 1507  3.- 14. sept. kl. 10 - 18 
á vef  skólans http:// kvoldskoli.kopavogur.is eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla

Fyrstu námskeiðin hefjast hefjast 18. september
Nánari upplýsingar eru einnig á vefsíðu skólans

Vefsíða:http:// kvoldskoli.kopavogur.is        Netfang: kvoldskoli@kopavogur.is
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GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Kópavogsliðin HK og Breiða-
blik standa nokkuð vel í Lands-
bankadeild karla í knattspyrnu 
þegar þrjár umferðir eru eftir af 
Íslandsmótinu. 

Breiðablik er í 5. sæti deildar-
innar með 19 stig en HK í 7. sæti 
með 15 stig. Lítið má þó út af bera 
til þess að HK lendi í botnsæti 
deildarinnar og falli í 1. deild en 
botnliðið, KR, er með 11 stig og 
næsti leikur HK er einmitt gegn 
KR í Vesturbænum. Síðan tekur 
við leikur HK og Breiðabliks, þriðji 
Kópavogsslagurinn á þessu sumri 
en hann fer fram 23. september 
og hugsanlega geta  úrslit þess 
leiks skorið úr um það hvort bæði 
Kópavogsliðin verða meðal þeirra 
bestu sumarið 2008. Síðasti leikur 
HK er svo gegn Val 29. september. 
Breiðablik leikur næst gegn FH á 
Kópavogsvelli, síðan “derby” leik-
inn gegn HK og loks gegn Fram 
í síðustu umferðinni 29. septem-
ber. Sem kunnugt er fellur aðeins 
eitt lið úr Landsbankadeildinni í 
ár vegna þess að fjölgað verður 
í deildinni næsta ár í 12 lið. Þrjú 
lið koma upp, og er staða Þróttar, 
Grindavíkur og Fjölnis þar best 
sem er, en lið Fjarðabyggðar og 
ÍBV gætu þar sett strik í reikning-
inn.

Breiðablik lék gegn FH sl. sunnu-
dag í undanúrslitum VISA-bikar-
keppninnar en tapaði 1-3 í fram-
lengdum leik. Enn um sinn verður 
bið á því að Kópavogslið verði 
bikarmeistari í knattspyrnu.

Tvö Kópavogslið í Lands-
bankadeild kvenna

Lið Breiðabliks í Landsbanka-
deild kvenna er í 3. sæti deildar-
innar, 12 stigum á eftir topplið-
unum Val og KR og á ekki lengur 
raunhæfan möguleika á Íslands-
meistaratitlinum. Þriðji sæti deild-
arinnar er heldur ekki öruggt, þar 
er Breiðablik í harðri baráttu við 
Keflavík og Stjörnuna.

Lið HK/Víkings í 1. deild kvenna 
lék við lið Hattar á Egilsstöðum 
sl. sunnudag um sæti í úrslitaleik 
1. deildarinnar, og fór leikurinn 
4-3 fyrir HK/Víking. Síðari leikur-
inn fór fram í gærkvöldi og vann 
HK/Víkingur. Tvö lið fara upp í 
Landsbankadeild kvenna svo 
sæti í úrslitaleiknum tryggir sæti 
þar. Árið 2008 leika 10 lið í Lands-
bankadeild kvenna.

Fjögur Kópavogslið í 
Landsbankadeild næsta sumar?

Blikar léku við FH í undanúrslitum VISA-bikarkeppninnar, en töpuð 
3-1 eftir framlengdan leik. Prince Racomars skoraði jöfnunuarmark 
Blika, 1-1, en þá lék Árni Kristinn Gunnarsson upp völlinn og skaut að 
marki FH af 25 m færi. Boltinn fór beint til Prince Racomars sem var í 
miðjum vítateignum og renndi honum í markhornið fjær. Í stöðunni 
2-1 fyrir FH virtist Freyr Bjarnason varnarmaður FH handleika boltann 
í vítateig FH en ekkert var dæmt. Kristján Óli Sigurðsson, Breiðabliki, 
fékk gula spjaldið fyrir mótmæli í kjölfarið.

Landslið U-17 og U-19 í baki, 
bæði í karla og kvennaflokki, 
halda í þessum til keppni í Finn-
landi og Noregi.HK-blakdeild á í 
þessum hópi 15 krakka, sem er 
mjög glæsilegt. Krakkarnir hafa 
mikið lagt á sig til að komast í 

þessar ferðir, bæði með ströngum 
æfingum og fjáröflunum að sögn 
Ástu Sigrúnar Gylfadóttur, for-
manns unglingalandsliðsnefndar 
og stjórnarmanns í HK-blakdeild. 
Krökkunum fylgja innilegar hvatn-
ingaóskir.

Fjöldi HK-inga
í blaklandsliðum

Að geta stjórnað líkamanum er það 
sem allir vilja og vilja geta gert það vel. 
Hefur þú leitt hugann að því að hverja 
hreyfingu er unnt að framkvæma á mis-
munandi vegu. Þú getur staðið kyrr og 
tærnar vísa í sundur eða beint fram og 
allt þar á milli. Annað hnéð getur verið 
bogið eða bæði. Hreyfing er ferli útlims 
frá einum stað til annars, allt á sér upp-
haf og endi. Í grófum dráttum má segja 
að í karate stúderum við þetta hreyfi-
ferli. Með réttri hreyfingu getum við haft 
áhrif á það hve vel okkur líður ásamt því 
hve hreyfingin skilar miklum árangri. 
Í karate lærum við að verjast og gera 
árás. Við þurfum ekki að vera sterkust í 
heimi heldur viljum við að hver hreyfing 
skili árangri og að okkur líði vel með 
hana.

Hjá Karatedeild Breiðabliks æfa rúm-
lega 200 iðkendur á aldrinum sjö til rúm-
lega fimmtíu ára, sumir hafa æft stutt 
meðan aðrir hafa æft í yfir 20 ár sam-
fleytt! Sumir æfa eingöngu fyrir sjálfan 
sig, vilja bæta sig á sínum hraða meðan 
aðrir eru meira fyrir að æfa fyrir keppni 
og taka þátt í öllum mótum sem þeir 
mögulega geta. Ólíkir hópar sem þó eiga 
það sameiginlegt að stefna að eigin fram-
förum og þurfa á hvor öðrum að halda 
því saman er meira gaman að æfa.

Barna og unglingastarfið hefur verið 
mjög öflugt hjá deildinni, æfingarnar eru 
hnitmiðaðar, og auka mjög á jafnvægi og 

hreyfigetu, deildin hefur á að skipa mjög 
góðum þjálfurum. Margt hefur verið gert 
til að efla hópandann, til að mynda farið 
í óvissuferðir, bíóferðir, kvöldvökur og 
fleira.

Undanfarið ár hefur verið viðburð-
arríkt hjá deildinni bæði með tilliti til 
árangurs en þar ber hæst að félagið varð 
Unglingameistari félaga í kata, ásamt því 
að eignast Íslandsmeistara í kata og hóp-
kata. Einngi voru margir aðrir spennandi 
viðburðir. Má þar helst nefna að í júní fór 
rúmlega 100 manna hópur í æfingabúðir 
til Lignano á Ítalíu þar sem æft var undir 
leiðsögn færustu karateþjálfara sem við 
fengum frá Bandaríkjunum, ásamt góðu 
innslagi frá Íslenskum þjálfurum sem 
voru með í ferðinni. Um var að ræða 
vikuferð með æfingum á hverjum degi 
ásamt einhverjum skemmtilegum uppá-
komum s.s. strandferðum, búðaferðum, 
hjólaferðum, strandblaki, Feneyaferð, 
salsa, kvöldvöku og fleira sem of langt 
mál væri að telja upp.

Heilmargt annað mætti telja upp líka 
en við teljum ánægða iðkendur okkar 
helsta árangur og í þann hóp er nú 
mögulegt að bætast. Byrjendanámskeið-
in eru að hefjast, hvernig væri að prófa, 
því karate er fyrir þig!

Karatedeild Breiðabliks
Indriði Jónsson, formaður

Er karate fyrir þig?

Landslið karla og kvenna í U-17 og U-19 sem hafa til Finnlands og 
Noregs á næstunni.

Hópur úr Karatedeild Breiðabliks urðu unglingameistarar félaga í kata 
2007. Hér eru hinn frækni hópur ásamt þjálfurum og liðsstjórum.

Fríða Rún Einarsdóttir, fim-
leikastúlka úr Gerplu, keppti í fjöl-
þrautarúrslitum á Ólympíuhátíð 
Evrópuæskunnar í lok júlímánað-
ar þar sem hún hafnaði í 18. sæti 
af 24 keppendum í mjög harðri 
og spennandi keppni. Fríða Rún 
hlaut 52,1 stig fyrir æfingar sínar. 
Hún var eini keppandinn í úrslit-
um frá Norðurlöndunum. Í fyrsta 
sæti varð Valentyna Holenkova 
frá Ukraínu með 57,05 stig. Mik-
il stemming var í keppnishöllinni 
þar sem íslensku þátttakendurnir 
fjölmenntu til þess að hvetja Fríðu 
Rún áfram. Athyglin var mikil á 
þann riðil sem Fríða Rún keppti 
í því hún var í sama riðli og stúlk-
urnar sem röðuðu sér í efstu sæt-
in. Þetta hefur því örugglega verið 
mikil upplifun bæði fyrir Fríðu Rún 
sem og íslensku áhorfendurna sem 
skemmtu sér mjög vel.

Gullverðlaun á Smáþjóða-
leikunum í Monakó

Landslið Íslands í áhaldafim-
leikum unnu til gullverðlauna í 
liðakeppni kvenna og karla á Smá-
þjóðaleikunum í Mónakó í júnímán-
uði sl. Karlaliðið skipuðu Bjarki 
Ásgeirsson, Dýri Kristjánsson, 
Ingvar Ágúst Jochumsson, Rúnar 
Alexandersson og Viktor Krist-
mannsson og kvennaliðið Fríða 
Rún Einarsdóttir, Kristjana Sæunn 
Ólafsdóttir, Sigrún Dís Tryggva-
dóttir og Thelma Rut Hermanns-
dóttir. Margrét Hulda Karlsdóttir 
var einnig í liðinu en fór úr lið á 
fingri á síðasta æfingadegi og gat 
því miður ekki keppt með liðinu. 
Allt þetta fimleikafólk er í Gerplu 
nema Bjarki Ásgeirsson sem er í 
Ármanni.

Fríða Rún og Viktor sigruðu í fjöl-
þraut og Kristjana Sæunn varð í 3. 
sæti. Í úrslitum á einstökum áhöld-
um fékk Viktor fern verðlaun; hann 

sigraði á gólfi, varð annar á boga-
hesti, tvíslá og hringjum og lenti 
í 3. sæti á svifrá. Rúnar sigraði tví-
slá og varð annar í hringjum og 
Dýri hlaut silfurverðlaun á svifrá. 
Fríða Rún sigraði á gólfi og varð 
önnur á tvíslá og slá og Kristjana 
Sæunn hlaut tvenn bronsverðlaun; 
á tvíslá og gólfi.

Íslenskt fimleikafólk kom því 
heim hlaðið verðlaunum, til ham-
ingju!

Nýir þjálfarar
Gerpla hefur ráðið Guðnýju Guð-

laugsdóttur sem starfsmanns fim-
leikadeildar auk 5 nýrra erlendra 
þjálfara hjá félaginu. Jørn Kristen-
sen, Marlene Hansen og Stine Kof-
od koma öll frá Danmörku, Duan 
Er Li kemur frá Kína og Nik Ardalan 
frá Nýja Sjálandi. Miklar vonir eru 
bundnar við störf þeirra allra hjá 
félaginu í vetur en þau munu koma 
að starfi félagsins hvað varðar þjálf-
un áhalda og hópfimleika á barna, 
unglinga og keppnisstigi. Þau eru 
góð og skemmtileg viðbót við nú 

þegar stóran hóp þjálfara en í fyrra 
störfuðu 67 þjálfarar hjá Gerplu.

Skráning 2007-2008
Nú er lokið skráning fyrir starfs-

árið 2007-2008 en í sumar hafa ver-
ið í gangi leikjanámskeið fyrir börn 
sem hafa verið fjölsótt, en þeim 
lýkur þegar skólar hefja starfsemi. 
Hafist er handa við að flokka skrán-
ingarnar, raða í hópa og útbúa 
stundaskrár. Starfsemin hófst í 
byrjun septembermánaðar. Gerpla 
býður upp á fimleika fyrir börn, 
unglinga og fullorðna á byrjunar, 
framhalds og keppnisstigi, svo all-
ir ættu að geta fengið þjálfun við 
sitt hæfi.

Fimleikar eru líklega sú íþrótt 
sem mesta aukningu hefur sýnt á 
síðustu árum hérlendis, ekki síst 
hjá Gerplu í Kópavogi eftir að félag-
ið fékk frábæra aðstöðu í Versöl-
um við hlið Salalaugar. Fimleikar 
eru auk þess íþrótt sem mjög gam-
an er að horfa á, enda hefur áhorf-
endafjöldi að fimleikamótum farið 
hraðvaxandi hérlendis.

Frá sýningaratriði á Landsmóti UMFÍ í Kópavogi í sumar.

Fríða Rún í fjölþrautarúrslitum á 
Olympíuhátíð Evrópuæskunnar




