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Lögreglan stjórnar umferð að morgni dags þegar börn og fullorðnir voru að koma í Hörðuvallaskóla í
Kópavogi.

Sýnilegri löggæsla

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

-samstarf við nágrannavörslu og umferðargæsla við skóla
Skipulagsbreytingar urðu hjá
lögreglunni á höfuðborgarsvæð
inu 1. september sl., en þá töku
til starfa fimm stöðva rs tjóra r
sem allir eru aðstoðaryfirlög
regluþjónar.
Á lögreglustöðinni við Dalveg í
Kópavogi er stöðvarstjóri Sigur
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framt sinnir verkefnum í Breið
holti; á lögreglustöðinni á Hverfis
götu er stöðvarstjóri Árni Vigfús
son sem sinnir verkefnum austan
Snorrabrautar til vestan Elliðaáa
og einnig Ómar Smári Ármanns
son sem sinnir verkefnum vest
an Snorrabrautar og á Seltjarnar
nesi.; á Flatahauni í Hafnarfirði er
það Ólafur G. Emilsson sem sinnir
verkefnum í Hafnarfirði, Garðabæ
og Álftanesi; á Völuteigi í Mosfells
bæ er það Árni Þór Sigmundsson
sem sinnir verkefnum í Mosfells
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bæ, Grafarholti, Grafarvogi, Árbæ,
Norðlingaholti, Kjósahreppi og
á Kjalarnesi. Jafnframt hefur tek
ið til starfa sérstakt rannsóknar
svið sem starfar á öllum stöðv
unum fimm. Lögreglustöðvunum
á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi og í
Langarima í Grafarvogi hefur ver
ið lokað.
Sigu rb jörn Víði r Egge rtss on
stöðvarstjóri segir að með þessu
nýja kerfi verði lögreglan sýni
legri og forvarnarstarf öflugra og
í góðu samstarfi við nágranna
vörslu þar sem hún hefur verið
tekin upp. Þegar hefur verið tekin
upp löggæsla við grunnskólanna
í Kópavogi sem verður sinnt eft
ir þörfum, þó ekki öllum í einu,
og þess gætt að leiðbeina krökk
unum í skólann um gangbrautir.
Umferðarfræðsla verður í grunn

skólunum í Kópavogi í samstarfi
við Umferðarstofu og segir Sig
urbjörn Víðir að það verði gert í
góðu samkomulagi við skólastjóra
og fræðsluyfirvöld Kópavogsbæj
ar. Útivistartími barna og unglinga
tekur breytingum 1. september.
Frá þeim tíma mega 12 ára börn
og yngri vera úti til klukkan 20.00
en 13 til 16 ára unglingar mega
vera úti til klukkan 22.00. Bregða
má út af reglunum fyrir síðartalda
hópi nn þega r ungl inga r eru á
heimleið frá viðurkenndri skóla-,
íþrótta- eða æskulýðssamkomu.
Aldur miðast við fæðingarár.
,,Það verðu r auki ð efti rl it á
álagst ímu m bæði kvölds og
morgna og vonandi verður það
í góðu samstarfi við íbúa Kópa
vogs,” segir Sigurbjörn Víðir Egg
ertsson stöðvarstjóri í lögreglu
höfuðborgarsvæðisins.
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Löngum deilt um hesta

N

ágrannasveitarfélögin Kópavogur og Garðabær hafa oft
á tíðum tekist á um hvar og hvernig hestamenn í þess
um sveitarfélögum ríða út. Nú hefur reyndar tekist sam
komulag um sameiginlegt hesthúsahverfi á Kjóavöllum í landi
beggja sveitarfélaganna og hafa allnokkrir hestamenn þegar
hafið byggingu hesthúsa þar og nokkrið þegar flutt inn með
sín hross. En allar framkvæmdir hafa dregist úr hömlu svo enn
í vetur verða hross hýst á gamla Gustssvæðinu og Reiðhöllin
áfram í notkun fyrir fleiri ferfætlinga en hross, því hundasýning
verður þar 3. og 4.október nk. sem væntanlega gleður hunda
eigendur, en ekki síður börn sem hafa flest gaman af dýrum.
Það kemur því væntanlega ekki að sök þó dráttur verði á end
anlegri brottför hestamanna af Glaðheimasvæðinu nú þegar all
ar byggingaframvæmdir á svæðinu hafa verið slegnar af vegna
efnahagskreppunnar. Haustið 1979 var tekist á um hross en þá
sluppu hross í Kópavogi úr girðingu og skokkuðu til Garðabæj
ar. Ekki líkaði vörslumanni Garðabæjar það alls kostar því hann
handsamaði þau og lokaði inni og neitaði að afhenda þau nema
gegn 180 þúsund króna greiðslu í bætur fyrir ómak og umstang
sem var allnokkur upphæð fyrir 30 árum síðan en hrossin
höfðu engum spjöllum valdið og því óljóst hvert ómakið var,
enda maðurinn hvort sem er á launum hjá sveitarfélaginu. Eig
endur buðust til að greiða fjórðung þeirrar upphæðar en ekki
var fallist á það. Hrossin voru því látin laus samkvæmt fógeta
úrskurði. Vonandi gengur samstarfið betur nú og væntanlega
hefur geðstirður vörslumaðurinn látið af störfum.

B

Skólaganga hafin

örnin hófu skólagöngu í lok ágústmánaðar og þau verða
því mun sýnilegri á götunum en hefur verið, um leið og
haustmyrkrið sækir á. Það er því full ástæða til að minna
bílstjóra á að fara varlega og virða ökuhraða í nálægð grunn
skólanna. Víða í Kópavogi þurfa börnin að sækja um lengri
leið til íþóttakennslu og í tónlistarnám, m.a. yfir Kársnesbraut,
Álfhólsveg, Reykjanesbraut og Digranesveg sem státar af því
sérstaka meti, jafnvel heimsmeti að vera með 10 hraðahindr
anir á tiltölulega stuttum vegakafla þar sem Kópavogsskóli og
Menntaskólinn í Kópavogi eru. Hraðahindranir eru jafnvel sitt
hvoru meginn við gatnamót sem er illskiljanlegt flestu fólki
því þó ein hraðahindrun væri við hver gatnamót væri nánast
ómögulegt að auka hraðann það mikið þar á milli að hætta staf
aði að. Það er ágætt að gæta öryggis barna í umferðinni, en öllu
má nú ofgera. 10 grunnskólar eru í Kópavogi, sýnum tillitssemi
í akstri í nágrenni þeirra allra, gætum barnanna!
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Samkomulag í augsýn
milli HK og Breiðabliks
Á fundi íþrótta- og tómstunda
ráðs nýverið var lagt fram erindi
frá HK og Breiðabliki varðandi
samstarf þessara íþróttafélaga
og Kópavogsbæjar um þjónustu
við bæja rb úa. Bæja rr áð vísa ði
erindinu til ÍTK og íþróttafulltrúa
og í framhaldinu óskaði ÍTK eft
ir því að fá viðræðunefnd félag
ana ásamt formönnum á næsta
fund ÍTK. Líkur á samkomulagi
milli félaganna, m.a. um afnot af
íþróttahúsunum Kórnum og Fíf
unni hafa aukist verulega og að
samningur verði undirritaður í
þessari viku.

Vinabæjarsamband
eflt við Wuhan
Sendin efnd frá Wuh a n-borg,
sem varð vinab ær Kópav ogs í
tengslum við kínverska menning
arhátíð árið 2007, kom í heimsókn
12. ágúst sl. Gunnsteinn Sigurðs
son, bæjarstjóri, tók á móti kín
versku erindrekunum en heim
sóknin var liður í að efla vina
bæjarsambandið og samstarfið
á sviði menningarmála. Fyrir kín
versku sendinefndinni fór Zhu Yi,
formaður borgarstjórnar Wuhanborgar en í móttökuefnd Kópa
vogsb æja r voru m.a. Sigu rr ós
Þorgrímsdóttir, bæjarfulltrúi og
formaður lista- og menningarráðs
og Guðrún Pálsdóttir, sviðsstjóri
tómstunda- og menningarsviðs í
Kópavogi. Bæjarstjóri kynnti gest
unum sögu bæjarins, uppbygg
ingu hans og starfsemi. Fundar
menn ræddu hvernig efla mætti
samstarf bæjanna tveggja á sviði
mennta-, menningar- og íþrótta
mála til þess að ýta undir vöxt
og framþróun á þessum sviðum.
Að loknum fundinum fóru fund
armenn íslenskir og kínverskir
til hádegisverðar í Turninum þar
sem bættust í hópinn 4 bæjarfull
trúar.

Hraðakstur í Grænu
tungu í Kópavogi
Fjórtán voru staðnir að hraðakstri í Grænut ungu í Kópav ogi
31. ágúst sl. en þar var staðsett
ómerkt lögreglub ifreið sem er
búin myndavélabúnaði. Reynslan
hefur sýnt að notkun slíks bún
aðar gefur gagnlegar upplýsingar
um ástand umferðarmála og auð
veldar leit að lausnum þar sem
þeirra er þörf. Mynduð voru brot
14 ökumanna í Grænutungu en
fylgst var með ökutækjum sem
var ekið í suðurátt, á milli Bræðra
tungu og Hraunt ungu. Á einni
klukkustund, eftir hádegi, fóru 35
ökutæki þessa akstursleið og því
óku 40% ökumanna of hratt eða
yfir afs kiptah raða. Meða lh raði
hinna brotlegu var 46 km/klst en
þarna er 30 km hámarkshraði. Sá
sem hraðast ók mældist á 54. Eft
irlit lögreglunnar í Grænutungu
var tilkomið vegna ábendinga frá
íbúum sem hafa kvartað undan
hraðakstri á þessum stað.

Ný stjórn Lífeyris
sjóðs starfsmanna
Kópavogs
Skipuð hefur verið ný stjórn Líf
eyrissjóðs starfsmanna Kópavogs
en Fjármálaeftirlitið kærði í júní
fyrrverandi stjórn til efnahags
brotadeildar ríkislögreglustjóra
og taldi hana hafa beitt blekk

ingum og gefið Fjármálaeftirlit
inu vísvitandi rangar upplýsingar
um skuldir Kópavogsbæjar við
sjóðinn. Jafnframt var skipaður
umsjónarmaður sjóðsins sem tók
við réttindum og skyldum stjórn
ar og framkvæmdastjóra fram til
19. ágúst sl. Í stjórninni sátu fjór
ir bæjarfulltrúar, þeir Jón Júlíus
son, Flosi Eiríksson, Ómar Stef
ánsson og Gunnar I. Birgisson.
Nýju stjórnina skipa Hlynur Jóns
son héraðsdómslögmaður, sem er
stjórnarformaður, Guðríður Arn
ardóttir og Ármann Kr. Ólafsson,
fulltrúar bæjarstjórnar Kópavogs,
og Guðrún Pálsdóttir og Ragnar
Snorri Magnússon, fulltrúar sjóð
fél aga. Nýr framk væmdas tjóri
sjóðsins er Auður Finnbogadóttir,
viðskiptafræðingur, og hóf hún
störf þann 17. ágúst sl. en Auður
sat í stjórn Nýja Kaupþings þar til
3. september sl.

Um Kópavogsdalinn á
umhverfisdegi
Umhverfisráð Kópavogs stóð
fyrir göngu um Kópavogsdalinn á
árlegum umhverfisdegi bæjarins,
fimmtudaginn 3. september sl.
Um var að ræða stutta göngu við
allra hæfi sem hófst við litla tjarn
arh úsi ð við Kópav ogs tjörni na,
gengið að íþróttasvæði Breiða
bliks, þaðan inn dalinn og upp
göngustíg austan við Bakkahjalla.
Þaðan var gengið inn Heiðarhjalla
að Digraneskirkju og áfram niður
dalinn að tjarnarhúsinu. Með í för
voru valinkunnir fróðleiksboltar,
Birgir Hlynur Sigurðsson, svið
stjóri skipulags- og umhverfis
sviðs Kópavogs, Smári Smárason,
skipulagsstjóri Kópavogsbæjar,
Hilmar Malmquist, forstöðumað
ur Náttúrufræðistofu Kópavogs
og Friðrik Baldursson, garðyrkju
stjóri Kópavogs. Þeir kynntu jarð
fræði, lífríki, sögu og menningu
dalsins á göngunni um hann.

Lóðarmörk milli
Kópavogsbakka 4		
og 6 staðfest
Á fundi bygginganefndar Kópa
vogs 18. ágúst sl. var lagt fram
erindi lóðarhafa Kópavogsbakka
6, Flosa Eiríkssonar og Nínu Bjark
ar Sigurðardóttur, þar sem ósk
að er eftir því að byggingarnefnd
staðfesti að ganga beri frá lóða
mörkum milli Kópavogsbakka 4
og 6 í samræmi við samþykktar
teikningar og deiliskipulag.
Lóðarhafa Kópavogsbakka 4,
Emil Þór Guðmundssyni, var til
kynnt um erindið. Við athugun
á samþykktum teikningum hefur
komið í ljós að misræmi er milli
útfærslu á lóðamörkum á teikn
ingu m fyri r Kópav ogsb akka 4
annars vegar og Kópavogsbakka
6 hins vegar, þannig að ómögu
legt er að ganga frá lóðarmörkum
þannig að þau samrýmist báð
um teikningunum. Teikning sem
sýnir austurhlið Kópavogsbakka
4 er í samræmi við skipulagsskil
mála fyrir lóðirnar og er því eðli
legt að hafa hana til hliðsjónar
við frágang á lóðarmörkum. Þegar
lóðarhafi Kópavogsbakka 4, sótti
um leyfi til að gera breytingar á
húsnæðinu, var ekki send inn ný
teikning af austurhlið hússins og
lítur nefndin svo á að áður nefnd
teikning frá 2007 gildi enn hvað
varðar frágang á austurhlið. Bygg
ingarnefnd ákveður að frágangur
lóðamarka milli Kópavogsbakka 4
og 6 skuli vera eins og fram kem
ur í skipulagsskilmálum fyrir lóð
irnar og á teikningu af austurhlið
Kópavogsbakka 4.

Fjölskyldufyrirtæki
með skólamat
í Vatnsendaskóla
Fjölskyldufyrirtækið Skólamat
ur ehf. í Reykjan esb æ sér um
skólamáltíðir í Vatnsendaskóla í
vetur og er boðið upp á góðar og
heimilislegar máltíðir fyrir grunn
skólanemendur. Lykillinn að góðri
þjónustu eru góð samskipti og eru
foreldrar og nemendur hvattir til
að koma með ábar athugasemd
um um skólamatinn því það er
samvinnuverkefni allra að börnin
fái hollan og góðan mat.

Sunnudagaskóli í
Kefas-kirkjunni
Sunnudaginn 6. september sl.
hófst sunnudagaskóli Kefas-kirkj
unna r við Vatnse ndav eg á ný!
Skólinn verður alla sunnudaga
frá kl. 11.00 – 12.00 og á dagskrá
verður góð kennsla, mikill söngur
og almennt líf og fjör. Kennarar
eru þau Guðrún Hlín og Narfi Ísak
sem notast við vandað efni frá
Skálholtsútgáfunni sem er kennt
í flestum kirkjum landsins. Börnin
fá ekki bók þetta árið heldur fína
pappatösku og fá svo í hvert skipti mynda- og verkefnablað sem fer
í töskuna.

Bæjarstjórn Kópavogs
samþykkir Ólafsvíkur
yfirlýsinguna
Á fundi sínum 28. júlí sl. sam
þykkti bæja rs tjórn Kópav ogs
með öllum greiddum atkvæðum
að fela bæjarstjóra að undirrita
Ólafsvíkuryfirlýsinguna fyrir hönd
bæjarstjórnar. Þar með hafa 45 af
78 sveitarfélögum landsins gerst
aði la r að yfi rl ýsi ngu nni, þar á
meðal 12 af 15 fjölmennustu sveit
arfélögunum. Með því að sam
þykkja Ólafsv íku ry fi rl ýsi ngu na
heitir sveitarstjórn því að leggja
sitt af mörkum til sjálfbærrar þró
unar, meðal annars með því að
virkja íbúa, félagasamtök og aðila
atvinnulífsins til öflugrar þátttöku
í verkefnum sem tengjast Stað
ardagskrá 21 og með því að hafa
sjálfbæra þróun að leiðarljósi við
gerð skipulagsáætlana, sem og
við aðra ákvarðanatöku um mál
efni sveitarfélagsins. Frá upphafi
hafa samtals 56 sveitarstjórnir
samþykkt Ólafsvíkuryfirlýsinguna,
en í þeim hópi eru sveitarstjórnir
11 sveitarfélaga sem síðan hafa
sameinast öðrum.

Friðlýsing Skerjafjarð
ar rædd á fundi SSH
Á fundi stjórnar Samtaka sveit
arfélaga á höfuðborgarsvæðinu
í ágústlok sl. lá fyrir bókun bæj
arráðs Kópavogs frá 9. júlí 2009
vegna friðunar Skerjafjarðar þar
sem fjalla ð er um augl ýsi ngu
Garðabæjar að friðlýsingu hluta
Skerjaf jarða r, og vaki n ath ygli
á nauðsyn þess að málið hljóti
umræðu á vettvangi SSH. Niður
staða fundarins var sú að sam
þykkt var að fela starfshópi sem
skipaður var 1. september sl. til
að fjalla um verndun Skerjafjarðar
að fara yfir málið. Í hópnum eiga
sæti bæjarstjóri Garðabæjar, bæj
arstjóri Álftaness og bæjarstjóri
Kópavogs.
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SMALAÐU SAMAN
MILLJÓNUM!
Lottópotturinn er fjórfaldur og stefnir í 23 milljónir.
Ekki láta milljónirnar ganga lausar. Leyfðu þér smá Lottó!
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,,Það að halda uppi aga í skóla er
ekki vandamál heldur viðfangsefni”
- segir Sigfríður Sigurðardóttir skólastjóri Lindaskóla

B

æja rs tjóras kipti urðu í
sumar í Kópavogi þegar
Gunns teinn Sigu rðss on
tók við af Gunnari I. Birg
issyni og er Gunnsteinn ráðinn til
13. júní 2010, þ.e. fram yfir bæj
arstjórnarkosningarnar í lok maí
mánaðar. Gunnsteinn hefur verið
skólastjóri Lindaskóla í Kópavogi
frá því að hann var stofna ðu r
en við tímab undi ð brotth varf
hans var Sigfríður Sigurðardótt
ir, aðstoðarskólastjóri Lindaskóla
ráðin skólastjóri í hans stað.
Sigfríður hefur búið í Lindahverfi
frá því í maímánuði 1996 ásamt
eiginmanninum, Birni Sigurðssyni
pródúsent á Stöð-2 og tveimur son
um, 12 og 13 ára gömlum, en þá
var hverfið í uppbyggingu og ekki
margir fluttir í það. Hún býr skammt sunnan við skólann í Fífulind
og því er stutt fyrir hana að fara í
vinnuna á morgnanna. Hún segist
því hvergi annars staðar vilja búa,
þetta sé frábært hverfi með góða
þjónustu.
Sigfríður var spurð að því hvort
ákvörðun Gunnsteins hefði kom
ið henni á óvart og eins það að
henni skyldi vera boðið starfið,
sem reyndar er tímabundið. Sig
fríður segir að málin í bæjarstjórn
Kópavogs hafi þróast fremur hratt
á vormánuðunum og mikil spenna
verið í loftinu í bæjarpólitíkinni og
það hafi ekki komið henni á óvart
að Gunnsteinn skyldi taka við starfi bæjarstjóra, hann hafi mikinn
áhuga á málefnum bæjarins og ekki
viljað skorast undan merkjum. Þar
með hafi hún einnig þurft að taka
ákvörðun eftir að henni bauðst
starf skólastjóra og í hennar huga
verður fyrst og fremst gaman að
takast á við verkefnið, en vissulega
sé það líkandi ögrandi. Sigfríður
var búin að vera aðstoðarskóla
stjóri Lindaskóla í tvö og hálft ár
og þar áður deildarstjóri á yngra
stiginu en hún hóf störf við skól
ann sem kennari árið 1998 og var
fyrstu tvö árin umsjónarkennari.
Hún þekkir því starfið og starfs
fólkið í Lindaskóla sem hún segir
að sé mjög mikilvægt, en hún hefur
einnig verið deildarstjóri á eldra
stigi skólans.
,,Eftir menntaskóla byrjaði ég í
Háskóla Íslands í sálfræði en fann
mig ekki alveg í því námi og vann
þá í tvö ár á leikskóla og á sam
býli fyrir fatlaða fullorðna einstak
linga. Eftir að hafa öðlast þessa
reynslu ákvað ég að fara í kennara
nám við Kennaraháskóla Íslands.
Eftir kennaranámið lá leiðin í Húsa
skóla í Grafarvogi þar sem ég var
að kenna einn vetur en fór þá í
fæðingaorlof og eftir það kom ég í
Lindaskóla en það var annar vetur
inn sem hann starfaði.”

Sigfríður skólastjóri utan við skólann á blíðum haustdegi.

- Hefur kennarastarfið breyst mik
ið á þessum árum sem þú hefur
sinnt því. Agaleysi á börnum hefur
verið nokkuð til umræðu á þessum
árum og hefur það kannski mót
að kennarastarfið meira en margt
annað, ef við erum sammála því að
nokkuð agaleysi hafi almennt ríkt í
grunnskólunum?
,,Ég heyri meira frá þeim sem
hafa lengur verið í kennarastarfinu
að það hafi tekið breytingum, ekki
svo mikið þessi 12 – 13 ár sem ég
hef verið við kennslu. Starf kenn
arans hefur breytst nokkuð í þá
veru að hann er meiri félagsráð
gjafi og sálfræðingur en hann var
áður fyrr og jafnvel hjúkrunarfræð
ingur svo kennarinn hefur verið að
sinna í auknu mæli öllum möguleg
um þáttum innan skólans samhliða
kennslunni.
Íslensk börn eru ekki svo aga
laus og langflestir kennarar halda
uppi góðum aga, þau eru þvert á
móti til algjörrar fyrirmyndar en
það er auðvitað alltaf einn og einn
sem sker sig úr fjöldanum sem þarf
ekki að koma á óvart í svo stórum
skóla, en nemendur eru um 570
talsins. Það að halda uppi aga er
því alls ekki vandamál heldur við
fangsefni. En í svona opnum rým
um eins og hér þar sem krakkarnir
koma saman í frímínútum og til að
borða er ekki hægt að ætlast til
að einhverjir krakkar séu ekki að
ærslast og stundum að leika sér
með svolitlum fyrirgangi. Ég held
að flestir foreldrar telji sig vera að
ala börnin sín vel upp og ég vil
heldur ekki segja að agavandinn
hefjist heima fyrir. Það er ekki mik

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir
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Starf kennarans hefur breytst nokkuð í þá
veru að hann er í meira mæli félagsráðgjafi og
sálfræðingur en hann var áður fyrr og jafnvel
hjúkrunarfræðingur, svo kennarinn hefur ver
ið að sinna í auknu mæli öllum mögulegum
þáttum innan skólans samhliða kennslunni.
ill agi í þjóðfélaginu núna og eftir
því taka börnin og markast að ein
hverju leiti af því, hafa það kannski
eftir sem hinir fullorðnu aðhafast.
Við verðum vör við hérna að
breytt þjóðfélag og versnandi efna
hagsástand hefur áhrif á börnin,
við fundum það kringum banka
hrunið í fyrra, þau voru að skynja
það að eitthvað alvarlegt var á
seyði þó þau skildu það kannski
ekki nákvæmlega. Ég held að það
haldi áfram í vetur að setja mark
sitt á börnin, rétt eins og okkur
fullo rðna fólki ð. Börni n verða
stressaðri og óróleiki eykst að ein
hverju marki, ekki síst ef þau eru
að upplifa það að foreldri er að
missa atvinnuna. Við verðum líka
vör við breytingar varðandi matar
málin því sumir foreldrar eru að fá
lengri frest til að borga eða dreifa
greiðslunum meira sem var nánast
óþekkt fyrirbrigði áður fyrr.”
- Syni r þíni r eru báði r hér í
Lindaskóla, hvernig líst þeim á að
mamma sé orðin skólastjóri?
,,Þeim finnst það ekki miki ð
mál. Þeim fannst það miklu merki
legra og sérstaklega þeim yngri að
þekkja bæjarstjórann, en annars
þekkja þeir ekkert annað en að ég
sé í einhverjum stjórnunarstörfum
við skólann, en sá yngri var aðeins
10 mánaða þegar ég byrjaði hérna
og sá eldri tveggja ára. Ég var með

dagmömmu til tvö á daginn í Galta
lindinni og sótti þá stundum og
kom með þá hingað til að ljúka við
vinnudaginn. Ég held að þeim finn
ist þetta ekkert mjög merkilegt,
en kannski gleðjast þeir fyrir mína
hönd.”

Lestrarátak og
stærðfræðinámskeið
- Verður starfið með öðrum hætti í
Lindaskóla í vetur með nýjum skóla
stjóra?
Sigfríður segir að verið sé að fara
af stað í samvinnu við Hjallaskóla
með lestrarátak. Nýverið var farið
af stað með nýtt greiningartæki við
lestrarvanda og í ljós hefur komið
að eldri nemendur sem ekki hafa
náð fullum tökum á lestri og rit
un eiga í erfiðleikum með sömu
hljóðrænu þættina og verið er að
þjálfa hjá yngri börnunum í lestrar
kennslunni. Í því sambandi er ver
ið að fara af stað með lestrarát ak
þar sem lögð verður áhersla á enn
frekari þjálfun þessara hljóðrænu
þátta og munu kennarar fá foreldra
til liðs við sig. Lögð er mikil áhersla á að lestrarkennslan sé góð.
Síðasta vetur fór fram mikil vinna
við sjálfsmat skólans og voru m.a.
spurni ngal ista r sendi r fore ldr
um og spurt um allt mögulegt og
ómögulegt í einum 50 spurningum
er varða skólastarfið og þurftu for
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eldrar að taka afstöðu til þess sem
þeir telja að sé fyrirmyndarskóli og
hvernig Lindaskóli kemur út í þeim
samanburði og hvað mætti betur
fara. Í framhaldi af þeirri vinnu hef
ur verið útbúið umbótaáætlun sem
fylgt verður eftir í vetur af starfs
fólki skólans og má sjá umbótaá
ætlunina á heimasíðu skólans.
Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræð
ingur kom í Lindaskóla á skipu
lagsd ögu m kenna ra í ágúst og
hélt námskeið fyrir alla kennara
og starfsfólk skólans og mun hann
fylgja því eftir í vetur með starfs
fólkinu. Þetta er m.a. til þess að
gera allan starfsmannahópinn sam
stilltan. Þá bregst einn kennarinn
eða starfsmaðurinn síður við með
öðrum hætti en annar við sama
viðf angse fni nu eða vandam ál
inu. Úrlausnin þarf að vera sam
hæfð. Jóhann Ingi kom einnig inn
á óvissuþætti sem hafa skapast á
þessum umbrotatímum í þjóðfélag
inu, og hvernig er best að bregðast
við afleiðingum þeirra.
Einnig var námskeið í stærðfræði
hjá umsjónarkennurum í 1. til 4.
bekk en á síðustu 10 árum hefur
stærðfræðikennsla verið að þróast
hratt og áherslur hafa einnig verið
að breytast mikið frá því að kenn
arinn var með innlögn á aðferðum í
stærðfræðinni. Enskukennsla hefur
verið þróunarverkefni í 1. – 4. bekk
undanfarin þrjú ár og þó því sé
formlega lokið mun enskukennslan
halda áfram í yngstu bekkjunum.
Þetta verkefni hófst eftir að óskir
um það höfðu borist frá foreldrum
og skólasamfélaginu.

Gríðarlegur íþróttaáhugi
Sigfríður skólastjóri segir íþrótta
áhuga mjög almennan meðal nem
enda Lindaskóla og þau séu til
tölulega fá börnin sem stundi ekki
einhverjar íþróttir. Þau séu bæði
í hóp- og einstaklingsíþróttum og
mörg jafnvel til viðbótar í tónlistar
námi eða öðru listnámi. Það þurfi
ekki að koma á óvart að börnin
stundi íþróttir því Kópavogsbær
hafi skapað frábæra umgjörð utan
um allt íþróttastarf í bænum og
þar ættu allir að geta fundir eitt
hvað við sitt hæfi. Í Lindaskóla
eru krakkar m.a. í HK, Breiðablik
og Gerplu og stunda einnig hesta
mennsku og jafnvel eitthvað fleira
eins og dans, skíðamennsku svo
það er alls ekki einlit hjörð í einu
íþróttaf él agi. Margi r neme ndu r
skólans eru einnig í skátunum og
öðru félagsstarfi. Skólahreysti hef
ur líka vakið mikla athygli krakk
anna sem Sigfríður segir vera frá
bært framtak og mjög skemmti
lega keppni enda metnaður mjög
margra að komast í skólaliðið.

Íslandsmeistari í keilu
- En ekki ertu alltaf í skólanum
eða sinna heimi li ss törfu m, eða
hvað?
,,Nei, ég stunda m.a. keilu en mað
urinn minn stundaði hana þegar ég
kynntist honum. Ég fór að fara með
honum og síðan fór ég að reyna líka
og hef stundað þessa íþrótt í ein 15
ár, og alltaf jafn gaman. Ég hef orðið
Íslandsmeistari einstaklinga í keilu
mörgum sinnum og verið í landslið
inu og fór í sumar með landsliðinu
á heimsmeistaramót kvenna sem
haldið var í Las Vegas í Bandaríkj
unum. Ég var ekki sátt við minn
árangur þar, mér hefur oft gengið
betur og í júnímánuði tók ég þátt í
móti í Barcelona og fer á mót á Krít
í septembermánuði. Ég er í liði hér
sem heitir Valkyrjur sem er innan
Keilufélags Reykjavíkur,” segir Sig
fríður Sigurðardóttir skólastjóri.

Kópavogsblaðið

SEPTEMBER 2009

Niðurgreiðsla æfingagjalda
2009 - 2010
Kópavogsbær vill vekja athygli foreldra og forráðamanna barna á niðurgreiðslu
æfingagjalda vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar barna á aldrinum 5-17 ára. Frá og með
haustinu 2009 verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1992 – 2004.
Styrkurinn fyrir eina grein getur orðið allt að 15 þúsund krónur. Hvert barn getur fengið niðurgreiðslu
vegna 2 íþrótta- og / eða tómstundagreina og samtals getur styrkurinn því orðið kr. 30.000,- að hámarki. Ef iðkun greinar er annarskipt þá er greitt hálft gjald fyrir hverja önn að hámarki kr. 7.500,-, þó aldrei
hærra en kr. 15.000,- fyrir árið..
Framkvæmd niðurgreiðslunnar verður þannig háttað að íþróttafélögin innheimta æfingagjöldin og sjá
um að sækja styrkinn til bæjarins. Þetta þýðir að ef æfingagjald á ársgrundvelli er kr. 30.000,- greiðir
foreldri / forráðamaður kr. 15.000,- til félagsins og félagið sækir framlagið, kr. 15.000,- til bæjarfélagsins*. Þetta á hinsvegar ekki við um tómstundarfélögin, þar þarf viðkomandi iðkandi eða forráðamaður að sækja styrkinn á skrifstofu ÍTK, Fannborg 2, 1. hæð. Með framvísun greiðslukvittunar fyrir
viðkomandi grein verður styrkurinn greiddur út.
*Þetta á einnig við um Skátafélagið Kópa og Myndlistaskóla Kópavogs.
Þeir sem stunda tómstundir og íþróttir utan Kópavogs en eiga lögheimili í bæjarfélaginu þurfa að sækja
styrkinn á skrifstofu ÍTK, Fannborg 2, 1. hæð. Með framvísun greiðslukvittunar fyrir viðkomandi grein
verður styrkurinn greiddur út.
Reglur og skilyrði fyrir styrk vegna niðurgreiðslu æfingagjalda eru eftirfarandi;
1. Að barnið eigi lögheimili í Kópavogi.
2. Að barnið iðki íþróttir/tómstundir á ársgrundvelli.
3. Iðkandi getur aðeins fengið niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina.
4. Styrkur getur aldrei orðið hærri en æfingagjald viðkomandi íþrótta-/ tómstundagreinar.
5. Hámarksstyrkur á hverja grein er kr. 15.000,6. Við greiðslu æfingagjalda kemur styrkurinn til frádráttar æfingagjaldi.
7. Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan frá ÍTK þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu
æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.
8. Til að einstaklingar sem stunda tómstundir eða íþróttir utan Kópavogs fái styrkinn greiddan frá ÍTK
þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.
9. Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og tómstundastarf.

Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs
Fannborg 2 - 2 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500
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AF HÁLSINUM

Sólrún Halldórsdóttir við eitt verka sinna á bókasafninu.

Myndlistasýning
í Bókasafninu

Á næstu vikum verður hægt að
skoða myndlistasýningu Kópavogs
búans Sólrúnar Halldórsdóttur á
opnunartíma Bókasafns Kópavogs
í Hamraborginni. Sólrún hefur lok
ið fornámi við Myndlistarskólann
í Reykjavík og sótt námskeið hjá

Myndlistaskóla Kópavogs. Einnig
hefur Sólrún numið hjá myndlistar
mönnum í Danmörku og Svíþjóð.
Sólrún hefur tekið þátt í nokkrum
samsýningum í Reykjavík og Dan
mörku. Myndirnar á sýningunni eru
unnar með akríl- og vatnslitum.

Dyr draumanna og sýningin
Mandala í Gerðarsafni
Fyri r skömmu voru opna ða r
tvær sýningar í Listasafni Kópa
vogs-Gerðarsafni. Dyr drauman
na heitir málverkasýning finnsku
listakonunnar Elena SchuvaloffMaijala og sýningin Mandala snýst
um hringinn og krystalinn. Elena
Schuvaloff-Maij ala er af rúss
nesku bergi brotin. Afi hennar átti
súkkulaðiverksmiðju í Sankti Pét
ursborg. Hann var mikill listunn
andi og styrktarmaður hins fræga
rússneska málara Ilya Repin. Í bylt
ingunni flýði fjölskyldan til Finn
lands og settist að í Helsinki. Móð
ir Elenu, Marina Akutin, var mál
ari. Elena segir móður sína hafa
kennt sér að mála en faðir sinn að
teikna. Í verk sín notar listakonan
olíuliti ásamt gull- og silfurlaufum
en í nýjustu verkum sínum sækir
Elena innblástur til náttúrunnar.
Elena Majala hefur haldið fjölmarg
ar sýningar í heimalandi sínu Finn
landi og víða annars staðar bæði

a u s t a n h a f s
og vestan.
S ý n i n g i n
Mandala í
Gerða rs afni
er um hring
f o r m i ð o g
k r y s t a l i n n .
H r i n g f o r m 
ið ásamt
ferni ngi og
Verk efti r lista
þríh yrni ngi
mynda helstu k o n u n a E l e n a
frumf ormi n. Schuvaloff-Maijala.
Flestir kann
ast við mynd Leónardós da Vinci
af manni með útr étta arma og
leggi inni í ferningi og hring. Leon
ardo gerði myndina fyrir kennara
sinn Lucio Pacioli til að myndlýsa
bók Lucio um hin helgu hlutföll
- De Divina Proportione. Í þess
ari teikningu Leónardós er falin
staðsetning mannsins í tilverunni
- hringurinn og hornin fjögur.

Hver? Hvar? Hvenær?

Í júníblaðinu birtum við mynd af fólki sem virð
ist vera statt á leikvelli við einhverja viðhalds
vinnu. Hvar er myndin tekin, hverjir eru á henni
og af hvaða tilefni er myndin tekin? Við þiggjum
enn upplýsingar um hvaða fólk þetta er og eins
hvaða fólk er á myndinni í júlíblaðinu en svo virð
ist sem einhver grillveisla sé þar í uppsiglingu.
Upplýsingar hafa fengist um að það sé Reynir
Holm sem grillar á vinnudegi foreldra leikskólans
Kópasteins, sennilega 1981, hann er giftur Önnu
Stefánsdóttir leikskólakennara. Helga Lotta dóttir
þeirra horfir á, en í dag er hún einnig leikskólakenn
ari. Sigurbjörg Magnúsdóttir leikskólakennari er að
mála lestina.
Eflaust þekkja margir þetta fólk en allar frekari
upplýsingar eru vel þegnar. Vinsamlega komið þeim
upplýsingum sem þið búið yfir til Hrafns Sveinbjarn
arsonar, héraðsskjalavarðar á Héraðsskjalasafni

Kópavogs að Hamraborg 1, eða í síma 544-4710.
Einnig má senda upplýsingar á netfangið hrafns@
kopavogur.is

Ritlistahópurinn gaf út
ljóðabókina ,,Í augsýn”
Ritlistarhópur Kópavogs fagn
aði í vor útgáfu ljóðabókarinn
ar „Í augsýn“ með upplestri úr
bókinni í Kórnum í Bókasafni
Kópavogs.
Bókina prýða 25 ljóð á íslensku
og ensku eftir jafnmarga höfunda
og henni fylgir hljóðdiskur með

upplestri skáldanna á ljóðunum.
Kristín Þorgeirsdóttir ljósmynd
ari, tók myndir af höfundunum
og gaf Ritlistarhópnum og prýða
myndirnar bókina.
Þetta er 4. ljóðabók Ritlistar
hópsins en áður hafa komið út
bækurnar, Gluggi ´96, Ljósmál ´97

og Sköp
un 2001.
Gunna r I.
Birgi ss on,
þáv era ndi
bæjarstjóri
skrifa
 ði
inng
 ang
og bóki n
er vönd
uð að allri
gerð og
innih aldi ð
magnað!

Kápa ljóðabókarinnar.
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Salurinn með glæsilega
fimmtudagstónleika
Ellefta starfsárið í Salnum í
Kópavogi hefst nú senn en Salur
inn fagnaði 10 ára starfsafmæli
sínu í janúar sl. Í vetur verður
boðið upp á glæsilega og fjöl
breytta dagskrá sem endranær.
Starfsárið hófst 5. september sl.
með tónleikum Sigrúnar Hjálmtýs
dóttur Kristins Sigmundssonar
og Jónasar Ingimundarsonar sem
voru með söngtónleika með lög
um eftir Brahms, Mahler, Don
izetti, Gershwin og Berlin. Það
kemur eflaust mörgum á óvart,
en þetta er í fyrsta sinn sem þess
ir ástsælu listamenn þjóðarinnar
halda saman tónleika.

Samkór
Kópavogs
hefur vetr
arstarfið
Samk ór Kópav ogs er að
hefja vetrarstarf sitt, nú í 43.
sinn, en kórinn var stofnaður
í október 1966. Félagar kórs
ins eru um 60 talsins, hresst
og líflegt fólk á öllum aldri.
Kórstjóri er Björn Thoraren
sen, metnaðarfullur fagmaður
sem hefur leitt kórinn inn á
nýjar brautir.
Í vetu r mun kóri nn æfa í
Lindakirkju en hann fékk boð
um æfingaaðstöðu í kirkjunni
í framhaldi af tónleikum þar á
liðnu vori. Undanfarin ár hefur
kórinn staðið að æfingum og
flutningi tónverka með hljóm
sveitarundirleik. Í fyrravor var
flutt messa og önnur tónlist
eftir W.A. Mozart og nú í vor
hélt kórinn stórtónleika, ásamt
Skólakór Kársness, Skólahljóm
sveit Tónlistarskóla Kópavogs
og nokkrum atvinnutónlistar
mönnu m, þar sem frumf lutt
var Requiem – Sálumessa eft
ir Karl Jenkins. Haldið verður
áfram á sömu braut og áður, að
æfa tónverk og eiga samstarf
með öðrum tónlistarmönnum,
bæði nemendum og fagmönn
um sem hefur heppnast vel. Í
vetur stendur til að taka annað
tónverk eftir velska tónskáldið
Karl Jenkins, The Armed Man,
til æfinga. Alltaf er þörf á góð
um röddum í kórinn og áhuga
samir eru hvattir til að fara á
vefsíðu kórsins, www.samkor.
is, og kynna sér kórstarfið enn
frekar.

TÍBRÁ 2009–2010
Tónleikar í TÍBRÁ, sem er tón
leikaröð Kópavogsbæjar í Saln
um, eru 18 talsins. Fimm af þeim
eru TÖFRA-tónleikar þar sem tón
listarmenn í fremstu röð koma
fram. Af því tilefni er húsið opnað
kl. 16.30 og boðið upp á léttan
fordrykk fyrir tónleikana. Þá eru
fernir tónleikar ungra íslenskra
tónlistarmanna sem kallast LÖG
UNGA FÓLKSINS Í TÍBRÁ, og síð
ast en ekki síst eru 9 sérvaldir
tónl eika r að hætti hússi ns í

TÍBRÁ.
Auk TÍBRÁR tónleika verða á
dagskrá fjöldi annarra tónleika í
Salnum s.s. jóla- og nýárstónleik
ar Salarins, Af fingrum fram með
Jóni Ólafssyni, sérstakir barna- og
fjölskyldutónleikar á sunnudög
um og svona mætti lengi telja.
Salurinn býður upp á tónleika
sex fimmtudaga í röð sem hófust
27. ágúst sl. Jónas Ingimundar
son fær til sín söngvara í frem
stu röð og kynnir íslenskar ein
söngsperlur. Næstu tónleikar eru
17. september með Jóni Svavari

Salurinn í Kópavogi.

Jósefssyni, 24. september kemur
Sesselja Kristjánsdóttir fram og 1.
október Gissur Páll Gissurarson.
Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðu
maður Tónlistarsafns Íslands, flyt
ur stuttan pistil um tilurð laganna

og sýndar verða ljósmyndir af
íslenskum listaverkum úr einka
safni Þorvaldar Guðmundssonar
og Ingibjargar Guðmundsdóttur,
sem varðveitt eru í Gerðarsafni.

ÁRSKORT

Í LÍKAMSRÆKT OG SUND
Á 29.990 KR.
Aðeins 2.499 kr. á mánuði.
Vaxtalausar Visa/Euro léttgreiðslur

Stórir salir með lausum lóðum // Fullkomin
þrektæki // Ný hlaupabretti í Versölum // Ný
sjónvörp // Salur fyrir spinning-/hjólatíma //
Spinningtímar innifaldir í verði

Vinaárskort – tveir saman:

AÐEINS 27.990 KR. Á MANN
Eða 2.333 kr. á mánuði á mann. Vaxtalausar Visa/Euro léttgreiðslur.
Ókeypis prufutími undir leiðsögn þjálfara.
Panta þarf tíma með fyrirvara – 16 ára aldurstakmark.

Tilboðið gildir til og með 21. september 2009
KORTIÐ GILDIR Í LÍKAMSRÆKT OG
SUND Á BÁÐUM STÖÐVUM NAUTILUS
Í KÓPAVOGI – SUNDLAUG KÓPAVOGS
OG ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINNI SALAHVERFI.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöðin Versalir / sími 570 0480
www.nautilus.is
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í Kópavogi

SEPTEMBER 2009

Brekkusmári er gata
ársins 2009 í Kópavogi

Íbúi nr. 30.000 í Kópavogi, Gísli Kristján Jóhannesson.

Íbúum í Kópavogi hefur fjölg
að um 600 á sama tíma og íbú
um á landinu öllu hefur fækkað.
Íbúar í Kópavogi eru nú 30.395.
Íbúar í Reykjavík eru nú 900
færri en í fyrrasumar og á landinu
öllu búa nú rúmlega 100 færri en
á sama tíma í fyrra. Íslendingar
voru rúmlega 319.200 1. júlí sl. en
sama dag í fyrra voru landsmenn
rúmlega 319.300. Íbúum á land
inu fækkaði því um rúmlega eitt
hundrað á einu ári. Landsmönn
um hefur fjölgað stöðugt síðustu
áratugina og það þarf að leita 120
ár aftur í tímann til að finna dæmi
um fólksfækkun. Það var síðast
árið 1889. Þetta kemur fram í nýj
um tölum sem Hagstofan hefur
birt um fjölda fólks með lögheim
ili á Íslandi. Það þýðir að útlend
ingar sem koma hingað tímabund
ið til vinnu eru inni í tölunum.
Það vekur athygli að þrátt fyrir

AUGL†SINGASÍMI:

stóriðjuuppbyggingu á Mið-Aust
urlandi síðustu árin er Austur
land engu að síður það svæði þar
sem fólki fækkar mest. Þar búa nú
tæplega 13 þúsund manns, ríflega
1100 færri en fyrir ári. Fækkunin
nemur rúmlega 8%. Sú staðreynd
að framkvæmdum við stóriðjuna
á Austurlandi lauk einmitt á tíma
bilinu hefur þar eflaust talsvert að
segja. Á Vesturlandi fækkaði fólki
um tæpt prósent en fólki fjölgar í
öðrum landsfjórðungum. Þetta á
einnig við um höfuðborgarsvæðið
þar sem ríflega 63% þjóðarinnar
hafa nú búsetu. Séu einstök sveit
arfélög á suðvesturhorni landsins
skoðuð sérstaklega kemur í ljós
að í Hafnarfirði fjölgaði íbúum um
rúmlega 700 og í Kópavogi um
600. Í Reykjavík fækkaði íbúum
hinsvegar um tæplega 900 sem er
tæplega 1% fækkun.

511 1188 - 895 8298

borgarblod@simnet.is

Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri, Haukur Ingibergsson forseti Rótarýklúbbs Kópavogs sem afhenti
fróðleiksskiltið fyrir hönd klúbbanna, umhverfisnefnd Kópavogs og fulltrúar þeirra sem hlutu viðurkenn
ingar við afhendingu þeirra í Salnum.

Umh ver fi sv iðu rk enni nga r
Kópavogs og útnefning á götu
ársins voru afhentar fyrir nokkru
og við sama tækifæri afhentu
Rótarý-, Lions- og Kiwanisklúbb
ar bæjarins Gunnsteini Sigurðs
syni bæjarstjóra fróðleiksskilti
sem sett verður upp við Elliða
vatn. Viðurkenningarnar eru í
þremur flokkum, þ.e. frágangur
húss og lóðar á byggingasvæð
um, þ.e. íbúðarhúsnæði, sérbýli
og fjölbýli; hönnun fyrir einbýli,
fjölbýli og atvinnuhúsnæði og
athyglisvert framlag til umhverf
ismála.
• Gata ársins 2009 er Brekku
smári, eins af fegu rstu götu m
Nónhæðar. Tvö raðhús eru í göt
unni byggð 1994 til 1996, annað
teiknað af Arkitektum sf. og hitt af
Steingrími Haukssyni.
• Leiks kóla rni r Álfah eiði og
Fífusalir sem hlutu Grænfánann
2008 og 2007 og Furugrund sem
hlaut Grænfánann í ár og er þátt
taka ndi í Comení u sa r-verke fni
sem heitir ,,Euro citizens of the

Brauð ársins!
2009

Séð eftir götu ársins 2009, Brekkusmára.

future” hlutu viðurkenningu fyrir
athyglisvert framlag til umhverf
ismála.
• Kári Eiríksson arkitekt hlaut
viðurkenningu fyrir hönnun ein
býlishússins að Kóngsbakka 1;
Guðdmundur Gunnlaugsson og

Gunnar Páll Kristinsson arkitektar
fengu viðurkenningu fyrir hönnun
á fjölbýlishúsunum við Lund 1 og
3 auk þess sem Gassa-arkitektar
hlutu viðurkenningu fyrir hönnun
atvinnuhúsnæðis, en það er safn
aðarheimili Kópavogskirkju.
• Viðurkenningu fyrir frágang
húss og lóðar á nýbyggingasvæði
hlaut sóknarnefnd Kársnessóknar
fyrir frágang við safnaðarheimili
Kópavogskirkju.

Brauð ársins er
“Bygghleifur”
frá bakaranum góða
fæst í flestum
handverksbakaríum.
Öll almenn prentun

www.kornax.is

Sími 561 1594
895 8298
Hrólfsskálavör 14
Netfang: nes@isholf.is
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Sumarlestur viðheldur Uppskeruhátíð
á Álfaheiði
lestrarleikni barna

Sest að borðum á Álfaheiði með leikskólastjóranum Elísabeti Eyj
ólfsdóttur, bæjarstjóranum Gunnsteini Sigurðssyni og og formanni
umhverfisnefndar Kópavogs, Margréti Björnsdóttur.

Sigurvegararnir í sumarlestrinum voru Árni Björn Jensson 7 ára, Ástrós Arna 10 ára, Haraldur Helgi Guð
mundsson 6 ára, Hermann Óli Bjarkason 8 ára, Hrönn Indriðadóttir 11 ára, Kristín Þóra Sigurðardóttir 7 ára,
Melkorka I. Pálsdóttir 9 ára, Nói Jón Marinósson 7 ára, Ragnhildur Rún Breiðdal 11 ára og Þórdís Hafþórs
dóttir 10 ára.

Hinn árlegi sumarlestur hefur
staðið yfir á Bókasafninu frá því
í byrjun júní og til 18. ágúst.
Börn sem tóku þátt í sum
arlestrinum skráðu sig í byrjun
og fengu þá litla bók til að skrifa
í hvað lesið var. þau fengu svo
stimplað við hvern bókartitil þeg
ar þau skiluðu bókum. Að auki
fegnu börnin happamiða, einn fyr
ir hverja lesna bók, fylltu hann út

með nafni og símanúmeri. Miðun
um var safnað í tunnu og að svo
var dregið úr öllum miðunum á
lokadeginum. Tíu heppnir þátt
takendur fengu bók og penna til
að skrifa sín eigin ævintýri. Einnig
fengu þátttakendur litla gjöf frá
Bókasafninu, lestrardagbók sem
hægt era ð skrifa í hvað lesi ð
er. Alls voru þátttakendur 177 á
aðalsafni og 40 á Lindasafni. Til

gangur sumarlesturs er að börnin
viðhaldi þeirri lestrarleikni sem
þau afla sér í skólanum að vetrin
um. Þessi góða þátttaka sýnir að
bóklestur er enn sem fyrr vinsæl
dægradvöl. Bókasafn Kópavogs
þakkar börnunum kærlega fyrir
þátttökuna og vonar að þau haldi
áfram að sækja safni og lesa sér
til gagns og ánægju.

Miðvikudagurinn 16. september
14:00 Setning samgönguviku við Hálsatorg:
Formaður umhverfisráðs mun setja samgönguviku. Toyota á
Íslandi mun afhenda Gunnsteini Sigurðssyni, bæjarstjóra
Kópavogs tvo Toyota Prius tvinnbíla til reynslu í tvær vikur.
Krakkar úr félagsmiðstöðvum ÍTK hjálpa til við að skreyta bíl á
Hálsatorgi í tilefni vikunnar.
Fimmtudagurinn 17. september
Málþing um samgöngumál verður haldið í Ráðhúsinu í
Reykjavík, kl. 12.00 – 13.30.
Fyrirlestur um vistakstur á vegum Landverndar kl. 20:00 í
Salaskóla. Gestum stendur einnig til boða að prófa þar
vistaksturshermi.
Föstudagurinn 18. september
Allir leikskólar og grunnskólar hvetja foreldra, börn og starfsfólk
til að hvíla bílinn í einn dag og njóta þess að eiga rólega stund
með börnunum á leið í skólana.

Miðv ikud agi nn 2. septe m
ber sl. var upps ker uh át íð í
leikskólanum Álfaheiði í Kópa
vogi. Bæjarstjórinn Gunnsteinn
Sigurðsson heimsótti leikskól
ann ásamt formanni umhverf
isnefndar Kópavogs, Margréti
Björnsdóttur.
Eftir að hafa gengið um skólann
í fylgd leikskólastjórans, Elísabet
ar Eyjólfsdóttur, var sest að borð
um og snædd ný ýsa og nýupp
teknar kartöflur, en börnin höfðu
daginn áður tekið upp kartöflur
sem ræktaðar voru í sumar á leik

skólalóðinni.
Fimmtud agi nn 20. ágúst sl.
fékk leikskólinn Álfaheiði ásamt
leikskólunum Fífusölum og Furu
grund viðurkenningu umhverfis
ráðs 2009 fyrir athyglisvert fram
lag til umhverfismála. Viðurkenn
ingin er veitt vegna framúrskar
andi vinnu og fræðslu til barna
varðandi umhverfismál. Það er
starfsmönnum leikskólanna mik
ils virði að fá þessa viðurkenn
ingu og hvetur þá til dáða til að
halda áfram á sömu braut.

borgarblod.is

Laugardagurinn 19. september
Hjóladagur fjölskyldunnar. Bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu
taka þátt. Hjólað verður frá Hafnarfirði kl. 11.30 með viðkomu
í Garðabæ. Þar bætast Garðbæingar í hópinn. Hjólað verður
þaðan að Gerðarsafni í Kópavogi þar sem tekið verður á móti
hjólalestinni með hressingu. Hjólalestin mun síðan leggja af
stað kl. 12.50 og fara meðfram Fossvoginum til Nauthólsvíkur.
Þar mun Seltjarnarnes, Reykjavík og Mosfellsbær bætast í
hópinn og hjóla saman að Ráðhúsi Reykjavíkur.
Mánudagurinn 21. september
Strætódagurinn. Við ýmsar Strætóleiðir verður boðið uppá
hressingu og óvæntar uppákomur.
Þriðjudagurinn 22. september
Bíllausi dagur Evrópu „Í bæinn án bílsins!“. Við hvetjum
íbúa Kópavogs til þess að hvíla bílinn í einn dag og nota aðra
samgöngukosti, svo sem ganga, hjóla, eða taka strætó.
Starfsfólk bæjarskrifstofanna tekur þátt í keppni á milli sviða
um hvert þeirra er duglegast við að nota aðra samgöngukosti.

Frekari upplýsingar um einstaka viðburði eru inni á www.kopavogur.is
Skipulags- og umhverfissvið Kópavogs
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Pönkið í Kópavogi
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skóla
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u
m“
í Tónlistarsafninu
„Heilbrigð æska“:

segir Andrés Pétursson, formaður skólanefndar Kópavogs

Mörgum fannst pönktímabilið ,,æðislegt.” Fræbbblarnir fyrir utan
Hafnarhúsið við Tryggvagötu árið 1981.

,,Pönki ð og Kópav ogu ri nn
1978-1983” er sýning sem opnuð
verður í Tónlistarsafni Íslands
við Hábraut laugardaginn 19.
september nk. Lista- og menn
ingarráð Kópavogs styrkti sýn
inguna en stjórnendur hennar
eru Aðalheiður Erlendsdóttir og
Pétur Ólafsson. Tilgangur sýn
ingarinnar er að varpa ljósi á
pönkmenninguna sem myndað
ist í Kópavogi á árunum 19781983.
Pönkið og Kópavogurinn eru
tengd sterkum böndum. Hljóm
sveitin Fræbbblarnir var stofnuð í
MK veturinn 1978 með tónleikum
á fyrstu Myrkramessu skólans.

Pönkhljómsveitirnar Snillingarnir,
Taugadeildin og Þeyr höfðu allar
á að skipa meðlimum úr Kópa
voginum en auk þess voru starf
ræktar fjöldinn allur af bílskúrs
böndum í bænum sem reglulega
tróðu upp við margvísleg tilefni
líkt og F-8, Dordinglar, Stífgrím og
NAST.
Frá Kópavogi barst pönkhljóm
urinn og hljómsveitir voru stofn
aðar víða um land. Því má segja
að Kópavogurinn hafi verið vagga
pönksins. Pönkæði greip um sig
meðal ákveðins hóps ungs fólks
og áttu Fræbbblarnir, ásamt öðr
um hljómsveitum úr Kópavogi,
stóran þátt í því.

borgarblod.is

Nú þegar rúmlega fjögur þúsund nemendur,
kennarar, stjórnendur og annað starfsfólk grunn
skólanna er komið til starfa eftir gott sumarfrí
fannst Kópavogsblaðinu viðeigandi að hitta Andr
és Pétursson, formann skólanefndar Kópavogs, að
máli og ræða við hann um starfsemi skólanna í
Kópavogi. ,,Það er mikill kraftur í starfsemi skól
anna og gaman að vinna með öllu þessu frábæra
fólki sem vinnur í öllum þessum skólum,“ segir
formaðurinn.
Skólanefnd starfar samkvæmt ákvæðum 12. grein
ar grunns kólal aga. Skólan efnd fer með mále fni
grunnskóla í samræmi við lög og reglugerðir og
samkvæmt umboði sveitarstjórnar. Nefndin heldur
fundi hálfsmánaðarlega þar sem hún fjallar um þau
erindi sem henni berast auk þess sem hún vinnur að
stefnumótun í málefnum grunnskólanna.
Nefndina skipa fimm aðalmenn sem skipaðir eru
af stjórnmálaflokkunum. Þar að auki eiga fulltrúar
kennara tvo fulltrúa í nefndinni, skólastjórar skipa
einn fulltrúa og fulltrúi foreldrafélaga á einnig sæti
í nefndinni. Framkvæmdastjóri fræðslusviðs Kópa
vogs situr alla fundi auk kennsluráðgjafa Kópavogs
bæjar sem er starfsmaður nefndarinnar.
Andrés starfar sem fjármálastjóri hjá Rannsókna
þjónustu Háskóla Íslands þannig að hann tengist
menntamálum á margan hátt. Aðspurður segir hann
það forréttindi að fá að starfa að þessum málaflokki
í sínum heimabæ.
,,Ég er alinn upp í Kópavogi og stundaði hér mitt
barna, gagnfræða- og menntaskólanám. Ég á tvo
börn á grunnskólaaldri þannig að þetta er ótrúlega
gaman að fá að koma að fræðslumálum með þessum
hætti.“
Fjármál skólanna eru drjúgur þáttur í starfsemi
nefndarinnar enda fer rúmlega helmingur af útgjöld
um bæjarins til fræðslumála. ,,Það kom mér á óvart
hve velta hvers skóla er mikil. Hver grunnskóli i
bænum er að velta í kringum 350 milljónir á ári þan
nig að ábyrgði skólastjórnenda er mikil.“ Andrés
segir að bæjaryfirvöld hafi gert sérstakan skóla
samning við hvern skóla þannig að skólarnir hafi
ákveðið svigrúm að byggja upp sína starfsemi í takt
við áhuga skólastjórnenda á hverjum stað. ,,Þetta
sjálfstæði hefur gefið góða raun og engin áhugi er að
hverfa til baka í miðstýrt kerfi“, segir formaðurinn.
,,Samstarfið í skólanefndinni er mjög gott,“ segir
Andrés. ,,Við erum hins vegar ekki alltaf sammála
og stundum er tekist hressilega á um einstök mál
efni. En við höfum öll það sameiginlega markmið að
í Kópavogi séu reknir öflugir grunnskólar sem taki
mið af þörfum einstaklinga með fjölbreyttum námsog kennsluháttum og að starfsumhverfi skólanna efli
félagslega færni nemenda, stuðli að jákvæðri sjálfs
mynd þeirra og ýti undir heilbrigðan metnað.“

Andrés Pétursson er formaður skólanefndar Kópa
vogs. Grunnskólanemendur í Kópavogi eru rúm
lega fjögur þúsund talsins. Skólarnir á vegum bæj
arins eru tíu auk Waldorfskólans í Lækjarbotnum
og starfsmenn liðlega 400 talsins.

kennara, SAMKÓP sem eru samtök foreldrarfélaga
í grunnskólum Kópavogs, og bæjaryfirvöld í Kópa
vogi. Hægt er að nálgast eintak af skólastefnu Kópa
vogs á heimasíðu bæjarins.“
Í vor verða sveitarstjórnarkosningar á Íslandi og
eftir þær kosningar verður kosin ný skólanefnd.
Andrés situr í skólanefnd fyrir hönd Framsóknar
flokksins og vonast hann auðvitað til að geta unnið
áfram á þessum vettvangi. ,,Við vorum flest ný sem
komum inn í nefndina eftir síðustu kosningar. Það
tekur auðvitað sinn tíma að setja sig inn í svo víð
feðman málaflokk en ég held að nú sé búið að ná
upp ákveðinni þekkingu þar innan dyra. Ég vona því
að að minn flokkur fái áfram umboð hjá bæjarbúum
til að vinna málefnum grunnskólanna með svipuðum
hætti og undanfarin ár,“ segir Andrés Pétursson.

Endurskoðun á skólastefnunni
Andrés segir að skólanefnd hafi á þessu kjörtíma
bili unnið að endurskoðun á skólastefnu Kópavogs.
,,Þessi endurskoðun var unnin í nánu samstarfi við
helstu hagsmunaaðila í skólamálum í Kópavogi með
al annars félag skólastjórnenda, hagsmunasamtök

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Í FARARBRODDI Í JAFNRÉTTISMÁLUM
Teris hlaut jafnréttisviðurkenningu Kópavogsbæjar
fyrir árið 2009.
Við þökkum traustið og erum stolt af áfanganum.
Starfsfólk Teris

Starfsemi Teris byggir á þjónustu, þekkingu og öryggi

Teris er upplýsingatæknifyrirtæki sem veitir framúrskarandi þjónustu.
Starfsfólk Teris býr yfir gríðarlegri þekkingu og hefur áralanga reynslu
í sínu fagi. Fyrirtækið hefur í mörg ár unnið markvisst að jafnréttismálum
með góðum árangri, viðurkenning jafnréttisnefndar Kópavogs er staðfesting á því.
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VISA BIKARINN kenningu Kópavogsbæjar 2009
2009

Undanúrslit karla
Laugardaginn 12. september
Kl. 16:00

Fram - KR

Upplýsingatæknifyrirtækið Ter
is við Hlíða rs mára í Kópav ogi
hlaut árlega jafnréttisviðurkenn
ingu Kópavogsbæjar fyrir jafnrétt
isstefnu þess og eftirfylgni hennar
í starfsemi sinni. Jafnréttisviður
kenningin var afhent í lok jafnrétt
isþings í Salnum – tónlistarhúsi
Kópavogs 31. ágúst sl. Á þinginu
fjallaði Tryggvi Hallgrímsson frá
Jafnréttisstofu um handbók um
kynjasamþættingu, Maríanna G.
Einarsdóttir leikskólastjóri kynnti
jafnr étti sv erke fni leiks kóla ns
Smárahvamms og Íris Arnardóttir
náms- og starfsráðgjafi sagði frá
jafnréttisverkefni Hörðuvallaskóla.
Við afh endi ngu viðu rk enni ng
arinnar sagði formaður Jafnréttis
nefndar Kópavogs, Una María Ósk
arsdóttir m.a.:
,,Upplýsingatæknifyrirtækið Ter
is við Hlíðasmára í Kópavogi hefur
um árabil sinnt jafnréttismálum af
einurð og áhuga. Stjórnendur fyrir
tækisins leggja sig fram um að gæta
jafnréttis í allri starfsemi fyrirtæk
isins. Teris reynir af fremsta megni
að skapa anda jafnréttis og halda
umræðu um jafnréttismál stöðugt
vakandi. Teris er framsækið upplýs
ingatæknifyrirtæki og í fremstu röð
hvað snertir þjónustu við fyrirtæki
á fjármálamarkaði. Í upphafi þjónaði
fyrirtækið eingöngu sparisjóðunum
en smám saman hefur viðskiptavin
um fjölgað og fyrirtækið stækkað
í takt við það. Árið 2001 var samin
jafnréttisáætlun fyrir Teris og í nóv
ember 2001 skipuð jafnréttisnefnd
innan fyrirtækisins. Í nefndinni eiga
sæti einn fulltrúi starfsmanna, skip
aður af starfsmannafélagi, og ann
ar skipaður af framkvæmdastjóra.
Sæmundur Sæmundsson, forstjóri
Teris, veitti viðurkenningunni við
töku úr hendi Unu Maríu Óskars
dóttur og sagði við það tækifæri að
viðurkenningin væri Teris ákaflega
mikils virði. ,,Við höfum í mörg ár
unnið markvisst að jafnréttismál
um inna n fyri rt æki si ns þar sem
jafnréttisnefndin okkar hefur farið
fremst í flokki. Það er ánægjulegt að
eftir þessu er tekið utan fyrirtækis
ins,” sagði Sæmundur Sæmundsson.

Gunns teinn Sigu rðss on, bæja rs tjóri, Sæm undu r Sæm undss on
forstjóri Teris og Una María Óskarsdóttir formaður Jafnréttisnefndar
Kópavogs við afhendingu Jafnréttisviðurkenningar Kópavogs 2009 í
Salnum.

Jafnréttisáætlanir
lögbundnar

Frekar körfuboltastjarna
en skólastjóri

Tryggvi Hallgrímsson félagsfræð
ingur og starfsmaður Jafnréttisstofu,
sem hefur aðsetur á Akureyri segir
rannsóknir hafa sýnt að einungis
tæp 40% fyrirtækja á Íslandi, með
fleiri en 25 starfsmenn, hafi jafnrétt
isáætlun. Því sé mikið verk óunnið
þegar kemur að algengi jafnréttis
áætlana. Liður í því að hvetja fyr
irtæki til að koma sér upp virkri
jafnréttisáætlun, felst ekki síst í að
viðurkenna starfssemi, stofnanir og
fyrirtæki sem standa sig vel. Jafn
réttisnefnd Kópavogsbæjar hefur
síðastliðin ár gert það með því að
veita sérstök jafnréttisverðlaun eða
jafnréttisviðurkenningu bæjarins.
Það tel ég vera mjög jákvæða leið til
að hvetja stofnanir og fyrirtæki til
dáða. Þess vegna ber að óska verð
launahafanum í ár sérstaklega til
hamingju með viðurkenninguna en
ekki síst ber að óska starfsmönnum
Teris til hamingju með sinn vinnu
veita nda. Tryggvi segi r að sam
kvæmt lögum eigi öll fyrirtæki og
stofnanir sem hafa fleiri en 25 starfs
menn að hafa jafnréttisáætlanir.

Hörðuvallaskóli í Kópavogi tók
ákvörðun um að taka þátt í þróun
arverkefninu, Jafnréttisfræðsla í leikog grunnskólum vorið 2008. Mark
miðið var að breyting yrði á vitund
þeirra nemenda sem taka þátt í þró
unarverkefninu varðandi jafnan rétt
kynjanna, kynbundið starfsval og
starfshugsun. Að nemendur átti sig
á því að bæði kynin hafa aðgang
að þeim verkefnum í lífinu sem þau
hafa áhuga á að takast á við.
Í vor voru þátttakendur í verk
efninu (4. – og 8. bekkur) spurðir
tveggja spurninga, þ.e. hvað fannst
þeim skemmtilegast og hvað fannst
viðkomandi hann hafa lært af verk
efninu. Verkefnið var unnið meira í
samræðuformi með 8. bekk en þar
kom einnig glögglega í ljós að nem
endur setja sér ákveðnar skorður
varðandi lífsstíl, nám og störf út frá
kyni.
Í 8. bekk voru svöri n eðlil ega
nokkuð frábrugðin,t.d. ég hef lært
mikið um hvernig munur er á strák
um og stelpum og hvernig við erum
líka lík á einhvern hátt.

Laugardalsvöllur

:gij{VaYg^cjb&(¶&+{gV4

:gijZaY]j\^4
Sunnudaginn 13. september
Kl. 16:00

Keflavík - Breiðablik

Laugardalsvöllur

:aY]j\VgWn\\_VWZigVhVb[aV\
:aY]j\VgZgkZg`Z[c^hZbb^ÂVgVÂÄk

K^aijkZgVZ^ccV[:aY]j\jb@eV"
kd\hYZ^aYVgGVjÂV`gdhhÏhaVcYh
d\`nccVhiÂgjbhaZch`jbd\
ZgaZcYjbjc\a^c\jbh`Zbbi^aZ\j
jb]kZg[^4

VÂjc\bZcc^@eVkd\^k^cc^hVbVcVÂ
ÄkVÂWn\\_VWZigVhVb[aV\iV`ik^Â
]j\h_c^gGVjÂV`gdhh^ch#Jcc^ÂZgbZÂ
]j\i`^ck^c{iiVd\k^gÂ^c\i[g{i#Y#
a_hbncYjb!aZ^`a^hi!iZ^`c^bncYVh\j\ZgÂ!
YVch^d\`k^`bncYV\ZgÂ#Ã{iiiV`ZcYjg[{
K^aijk^ccVVÂheZccVcY^kZg`Z[cjb
Z^cc^\VÂ`nccVhiÄkVÂkZgVh_{a[WdÂVa^Â^ VaaVckZijghZbhijÂaVVÂWZigV
GVjÂV`gdhh^ch
hVb[aV\^{c[dgYbV4
H`g{c^c\d\c{cVg^jeeaÅh^c\Vg/
Hb^**)++'+ZÂV`deVkd\jg5gZYXgdhh#^h#
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Busað í MK
ÍSLENSKA SIA.IS STR 46517 08/09

Árl eg busav ígsla fór fram í
Menntaskólanum í Kópavogi og
víðar um Kópavog nýverið.
Hún hófst kl. 10.00 um morg
uni n og barst víða um bæi nn.
Þrautir voru leystar á sex stöð
um, busarnir voru teymdir niður í
Hlíðargarð þar sem þeir þurfu að
smakka á ógeðsdrykk, farið var í
þrautabraut í Sporthúsinu, hlaup
ið í skarðið á Rútstúni, stofnaðar
hljómsveitir í unglingaheimilinu
Molanum, farið í karokí á Hálsa
torgi og hringnum lokað með því
að bíll var dreginn við MK.
Loks sá matvæladeild MK um
að grilla ofan í mannskapinn en
um kvöldið var ball á vegum MK
og neme ndaf él agsi ns á NASA
við Austurvöll. Væntanlega hafa
margir busanna andað léttar þeg
ar þessi þrautarganga var að baki.

Ef X =
15000/2x5x30x8
þá er X bestu
kaupin í strætó!*

Busarnir leiddir í einfaldri röð niður í Hlíðargarð.

Kópavogsbúi tekur við sem
umdæmisstjóri Kiwanishreyfingarinnar
Kiwanis er alheimssamtök sjálf
boðaliða sem hafa að markmiði
að bæta heiminn með þjónustu í
þágu barna.
Kiwanis er alþjóðleg þjónustu
hreyfing manna og kvenna, sem
hafa áhuga á að taka virkan þátt í
að bæta samfélagið, og láta gott af
sér leiða. Í samstarfi fá þessir aðil
ar áorkað því sem einstaklingar
geta ekki einir. Frjálst samstarf ger
ir þeim kleift að vinna að alþjóðleg
um verkefnum innan hinnar alþjóð
legu hreyfingar. Þeir vinna einnig
að umbótum á landsvísu. Ekki síst

Óska r Guðj ónss on, umd æmi s
stjóri Kiwani sh reyfi nga ri nna r
2009 – 2010.

vinna þeir að mannúðar og fram
faramálum sem horfa til heilla fyrir
bæjarfélag þeirra, sem opinberir
aðilar annað hvort vilja ekki eða
geta ekki sinnt. Þannig verða þeir
leiðandi aðilar í sínu byggðarlagi.
Einn Kiwanisklúbbur er starfandi
í Kópavogi, Kiwanisklúbburinn Eld
ey. Á umdæmisþingi hreyfingar
innar á komandi helgi tekur Kópa
vogsb úi nn Óska r Guðj ónss on,
Eldeyjarfélagi, við sem umdæmis
stjóri, sem er æðsta embætti innan
hreyfingarinnar hérlendis.

Nemakortin eru til sölu á strætó.is
Vetrarkort - 15000 kr.
Haustkort - 8000 kr.
Vorkort - 8000 kr.
*Ef þú notar vetrarkort tvisvar sinnum
á dag, fimm sinnum í viku þá borgar þú
aðeins 37 kr. fyrir ferðina.

www.strætó.is
Auðveldasta leiðin til
að kaupa í strætó

borgarblod.is

„Það verður mikill
léttir að vera laus
við yfirdráttinn.“
María Guðmundsdóttir
viðskiptavinur Íslandsbanka

Ef þú greiðir niður yfirdráttinn þá lækkum við vextina
Margir gera sér ekki grein fyrir því hversu dýrt er að vera með yfirdráttarlán árum saman. Íslandsbanki vill auðvelda
viðskiptavinum að losna við yfirdráttinn með því að lækka vextina hjá þeim sem greiða hann niður í markvissum
skrefum. Við núverandi efnahagsaðstæður er niðurgreiðsla á yfirdrætti einn besti sparnaður sem völ er á.

Tvær leiðir í boði:
l Losaðu þig við yfirdráttarlánið á innan við tveimur árum og við lækkum vextina niður í 11,75% á ársgrundvelli meðan þú greiðir lánið niður*.

Ef þú ert með 300.000 kr.
í yfirdrátt ...

... og greiðir hann niður um
12.500 kr. á mánuði ...

Til að fá þessi kjör þarf að gera samkomulag um niðurgreiðslu á yfirdráttarláni hjá ráðgjafa í næsta útibúi.
Þjónustan er í boði fyrir viðskiptavini sem eru með 50.000 til 1.000.000 kr. í yfirdrátt.
ll Í Netbankanum geta viðskiptavinir sjálfir lækkað yfirdráttinn með markvissum hætti. Þetta er einföld
aðgerð, þú setur þér markmið og sérð svo árangurinn á myndrænan hátt. Kjörin á yfirdráttarláninu haldast
óbreytt ef þetta er gert í Netbankanum.

H VÍ TA HÚS IÐ / SÍ A 0 9 -1 2 9 6

* Skv. vaxtatöflu Íslandsbanka 21. ágúst 2009. Vextir eru breytilegir og taka mið af vaxtatöflu bankans hverju sinni.

Kynntu þér málið nánar á islandsbanki.is, í þjónustuveri í síma 440 4000 eða í næsta útibúi.

... þá losnar þú við
yfirdráttinn á 2 árum ...

... og sparar allt að
53.281 kr. á tímabilinu

14

Kópavogsblaðið

VIÐTALSTÍMAR
BÆJARFULLTRÚA
KÓPAVOGSBÆJAR
HAUSTIÐ 2009
Viðtalstímarnir verða á
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, IV. hæð kl. 18 - 19
eftirtalda fimmtudaga:
Með fyrirvara um breytingar

24. september:
Ármann Kr. Ólafsson
Jón Júlíusson
8. október:
Ómar Stefánsson
Hafsteinn Karlsson
22. október:
Margrét Björnsdóttir
Ólafur Þór Gunnarsson
5. nóvember:
Ásthildur Helgadóttir
Guðríður Arnardóttir
19. nóvember:
Gunnsteinn Sigurðsson

SEPTEMBER 2009

Vetrarstarf Molans hófst
með nýnemakvöldi MK
,,Sjitt hvað það er gaman í Mol
anum! Nú hefur vetrarstarf Mol
ans hafist að nýju eftir skemmti
legt sumar og opnunartími Mol
ans í haust er breyttur frá því í
fyrra,” segir Andri Þór Lefever,
fors töðum aðu r Mola ns. Opið
verður þriðjudaga til föstudaga
frá 14-23 á kvöldin. Ungmenna
húsið í Hamraborginni er fyr 
ir fólk á aldrinum 16-25 ára og
ýmislegt í boði. Góð aðstaða er
fyrir hljómsveitir að spila auk
þess sem starfrækt er gallerí í
húsinu fyrir unga listamenn sem
vilja koma sér á framfæri.
Margir gestir hússins kjósa að
koma við til að slappa af, horfa á
sjónvarpið eða glugga í blöð og
bækur og vafra á netinu. Þarna
er þægil egt að læra og svo er
starfsfólk Molans auðvitað alltaf
til í spjall. Innan veggja Molans er
starfrækt lítið kaffihús sem hefur
fengið hið frábæra nafn Molakaffi.
Þar er hægt að versla ýmsa kaffi
drykki, gos og sælgæti auk ilm
andi brauðmetis. Leikir í Meist
aradeild Evrópu í knattspyrnu eru
ávallt sýndir og þá er auðvitað
ekkert nema góð stemning í hús
inu.
Vetrarstarfið er hafið og byrj
uðu MK-ingar á því að fjölmenna
á nýnemakvöld til að bjóða nýj
ustu nemendur menntaskólans
velkomna. Margt var um manninn
og urmull ljósmynda og mynd
banda af busavígslunni fengu að
njóta sín á risaskjánum. Kosið var
í nefndir og ráð og greinilegt að
margir hafa áhuga á að koma að
félagslífi skólans í vetur.
Í vetur er stefna Molans sett
á að bjóða uppá fjölbreytt nám
skeið og ferðir. Ýmsar hugmynd
ir hafa litið dagsins ljós en mikil
áhersla er sett á að fólkið sem

Á nýnemakvöldinu í Molanum.

sækir Molann geti haft áhrif á
það sem er í gangi hverju sinni.
Sushigerðarnámskeið er í bígerð
auk þess sem stefnt er að því að
kanna áhuga á útivistar og snjó
brettaferðum. Margir hópar komu
sama n í Mola nu m síða sta vet
ur og það er ekkert að breytast.
Verðandi og nýbakaðir foreldr
ar verða boðnir sérstaklega vel
komnir vetur þar sem fjölbreyttar
fræðslu-og samverustundir verða
í boði. Vert er að minnast þess
að þetta ungmennahús er fyrir
alla sem eru sextán ára og eldri,
hvort sem viðkomandi er íbúi inn
an bæjarfélagsins eða ekki.
,,Í lok októb er mun hrekkja
vökuhátíðinni vera gerð góð skil
en þess má geta að nú stendur
yfir leit af kraftmiklum hljómsveit
um sem hafa áhuga á að spila á
sérstökum hrekkjavökutónleik
um. Áhugasamir ættu endilega að
setja sig í samband við starfsfólk

Molans. Atvinnuleysi er mikið um
þessar mundir og ekki síst á með
al unga fólksins. Efnahagsþreng
ingar hafa oft og tíðum verulega
neikvæð áhrif á félagsleg úrræði
sem fólki stendur til boða. Kópa
vogsbær leggur sitt af mörkum
til að stemma stigu við slíkri þró
un, til dæmis með því að styðja
við og hlúa að menningu unga
fólksins með rekstri ungmenna
hússins. Kíktu því í Molann,” segir
Andri Þór Lefever.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is
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Salurinn á næstunni:
Sun
13. 09.09
Kl. 20

Á 10 ára afmælisárinu býður Salurinn upp á
tónleika á fimmtudögum kl. 17:30, frá 27. ágúst
til 1. október, þar sem Jónas Ingimundarson fær
til sín söngvara í fremstu röð og kynnir íslenskar
einsöngsperlur. Aðgangur ókeypis.

Baggalútur
SÓLSKINSTÓNLEIKAR

Uppáhaldslögin okkar

Fös
02. 10.09
Kl. 20

Október

ELLEN KRISTJÁNSDÓTTIR, GUÐRÚN
GUNNARSDÓTTIR OG KRISTJANA STEFÁNSDÓTTIR

Ísland/
Færeyjar

Fös
16 & 17. 10.09
Kl. 20

PAWEL PANASIUK OG AGNIESZKA PANASIUK
Schnittke, Chopin, Rachmaninoff, Schumann, Þorkell
Sigurbjörnsson og Sigfús Halldórsson.

Töfrar í Tíbrá:
Píanó

3. – 10. 10. 09

Lau
03. 10.09
Kl. 17

Írsk menningarhátíð í Kópavogi
Kópavogsbær stendur fyrir
írskri menningarhátíð með
glæsilegum sýningum og
viðburðum á menningarholti
Kópavogs. Missið ekki af þessu
einstaka tækifæri til að kynnast
írskri menningu.

JOHN O’CONNOR
Haydn, Beethoven, Field og Scriabin.
Tónleikarnir eru hluti af írskri
menningarhátíð.

FRIÐRIK ÓMAR OG JÓGVAN

Þri
27. 10.09
Kl. 20

Saxafónkvartett
í Tíbrá

Lau
9. janúar
Kl. 17

VIGDÍS KLARA ARADÓTTIR, SIGURÐUR FLOSASON,
PETER TOMPKINS OG GUIDO BÄUMER
J.S.Bach, Scarlatti, Piazzolla, Pousseur og Shapiro.

Af fingrum fram
GUNNAR ÞÓRÐARSON
DIDDÚ
MAGNÚS KJARTANSSON
STEFÁN HILMARSSON

Lau
14.11.09
Kl. 17

Töfrar í Tíbrá:
Fiðla og píanó
GERÐUR GUNNARSDÓTTIR OG ANNA GUÐNÝ GUÐMUNDSDÓTTIR
Mozart, Beethoven og Brahms.

Barnatónleikar fyrir
alla fjölskylduna
á sunnudögum
kl. 13, í Salnum.

Söngur
og píanó
í Tíbrá

Lau
21. 11.09
Kl. 17

HALLVEIG RÚNARSDÓTTIR,
SÓLVEIG SAMÚELSDÓTTIR OG
HRÖNN ÞRÁINSDÓTTIR
Mendelssohn og Schumann.

Janúar

Fim 15.10.09 kl. 20.30
Fim 29.10.09 kl. 20.30
Fim 12.11.09 kl. 20.30
Fim 26.11.09 kl. 20.30

Töfrar í Tíbrá:
Tveir ﬂyglar

Fyrir
fjölskylduna

með Jóni Ólafssyni og gestum

Nóvember

Selló og
píanó
í Tíbrá

Þri
22. 09.09
Kl. 20

Íslenskt?
Já takk!

VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON OG RAN DANK
J.S.Bach, Zimmermann, Debussy, Ravel,
Mozart, Piazzolla, Lutoslawski og Strauss.

Lau
16. 01.10
Kl. 17

Nýárstónleikar

AUÐUR GUNNARSDÓTTIR OG SALONHLJÓMSVEIT
SIGURÐAR INGVA SNORRASONAR

Robert Stolz og Sigfús Halldórsson.

Tryggðu þér miða á salurinn.is
Einnig er hægt að kaupa eða panta miða í Salnum virka daga milli kl. 14 og 18 og fram að tónleikum á tónleikadögum. Sími í miðasölu er 5 700 400.
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Skáti í Kópum hnoðaði
lífi í föður sinn

Smiðjuvegur 74, Gul gata

Haustönnin hefst
21. september.
Innritun stendur yfir á skrifstofu skólans
eða í síma 564 1134, 564 1195
eða 863 3934.
Skrifstofan er opin frá mánudegi
til fimmtudags kl: 15:00 – 18:00.
Barna- og unglinganámskeið í
teiknun málun og mótun.
Fullorðinsnámskeið í flestum
greinum myndlistar.
Bættum við námskeiði í módelmálun,
vegna mikillar aðsóknar.

Í sumar vann einn skáti í Kóp
um í Kópav ogi miki ð skyndi
hjálparafrek. Skátinn, Magnea
Tóma sd ótti r, hnoða ði og hélt
þannig lífi í föður sínum meðan
sjúkraliðarnir voru á leiðinni en
þau voru stödd í húsi fjölskyld
unnar á kirkjujörðinni Hvalsnesi
á Suðurnesjum. Það var því um
alln okkurn spöl að fara fyri r
sjúkraliðana. Faðir hennar heitir
Tómas Grétar Ólason og þau eru
bæði skátar. Allan tímann var
hún í sambandi við neyðarlín
una sem studdi hana í gegnum
þessar löngu mínútur.
Magnea leiðir starfið í vetur
hjá yngstu skátunum og Tómas
Grétar var í stjórn Kópa um langt
árabil. Á innritunardegi skáta fyr
ir skömmu litu þau bæði við og
var Tómas Grétar nokkuð hress
og greinilega búinn að ná sér að
mestu eftir þetta áfall. Hann seg
ir það skoðun sína að efla ætti
skyndih jálpa rk ennslu meða l
allra skáta og kannski gæti þessi
atburður hvatt alla skáta til dáða
og til að sækja skyndihjálparnám
skeið.
,,Ég varð skáti 9 ára gömul og

Feðgini n Tómas Gréta r Ólas on og Magnea Tóma sd ótti r í
skátaheimilinu við Digranesveg.

þar sem pabbi hefur alltaf verið
skáti er ég eiginlega fædd í inn
skátahreyfinguna. Snemma fór ég
á fyrsta skyndihjálparnámskeiðið
og lærði þá m.a. að setja á plástur
og setja hönd í fatla. Hluti af skáta
starfinu er að kunna að bjarga sér
við ólíkar aðstæður.

Ég útskrifaðist sem leiðsögu
maður vorið 2005, og fór á upp
rifjunarnámskeið í skyndihjálp
árið 2007, en það er nauðsynlegt
fyrri alla sem fara á skyndihjálp
arnámskeið að sækja upprifjun
arnámskeið annað til þriðja hvert
ár, segir Magnea Tómasdóttir.

Sjá stundaskrá á vefsíðu skólans
www.myndlistaskoli.is
Öll almenn prentun

Sími 561 1594
895 8298

AUGL†SINGASÍMI:

Hrólfsskálavör 14
Netfang: nes@isholf.is

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2009
Tungumál

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

Icelandic
for foreigners I - V

10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda framhalds –
og talæfingaflokkum

10 weeks courses
60 class hours

ENSKA
ENSKA fyrir útlendinga
DANSKA
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA
SPÆNSKA
ÞÝSKA

Íslenska
fyrir útlendinga I - V
10 vikna námskeið
60 kennslustundir

Kurs jezyka
Islandzkiego dla
obcokrajowcow I -V
Kurs 10-tygodniowy
60 godzin lekcyjnych

Saumanámskeið

Matreiðslunámskeið

Crazy quilt

Gómsætir hollir
suðrænir réttir frá
Miðjarðarhafslöndunum

Að breyta fötum og
endursauma
Fatasaumur/
Barnafatasaumur
Skrautsaumur
Baldering
Skattering

Þjóðbúningur - saumaður

Gómsætir bauna – pasta –
og grænmetisréttir

Hráfæði
Ítölsk matargerð
Matarmiklar súpur
og heimabakað brauð
Matargerð fyrir karlmenn I

Verklegar greinar
Bókband

Frístundamálun
Glerbrennsla
Silfursmíði
Skrautritun
Trésmíði

Tölvunámskeið
Fingrasetning
Tölvugrunnur
Word
Ritvinnsla
EXCEL
Töflureiknir

Útskurður

Garðyrkjunámskeið
Garðurinn allt árið
Trjáklippingar

Förðunarnámskeið
Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Prjónanámskeið

Grunnnámskeið í að prjóna
Peysuprjón

Innritun í síma 564 1507

á vef skólans http:// kvoldskoli.kopavogur.is
eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla við Furugrund
Nánari upplýsingar eru einnig á vefsíðu skólans

http:// kvoldskoli.kopavogur.is

Kvennakór Kópavogs með styrktartónleika í nóvember

Akið
varlega!
Skólarnir eru byrjaðir
Merki og letur

1

KAUPÞING
Grafískt tákn

Grafískt tákn

00

5 Light

GHIJKLMNOPQRSTUVXYZÞÆÖ
jklmnopqrstuvxyzþæö
@#$%&/()=*„“?,;:”

5 Heavy

GHIJKLMNOPQRSTUVXYZÞÆÖ
jklmnopqrstuvxyzþæö
9!@#$%&/()=*„“?,;:”
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Kvennakór Kópavogs er þessa
daga na að hefja sitt áttu nda
starfsár. Þær breytingar hafa orð
ið að Natalía Chow Hewlett sem
hefur stjórnað kórnum frá upp
hafi hefur horfið til annarra star
fa á erlendri grundu en Julian
Michael Hewlett hefur tekið við
kórstjórninni í hennar fjarveru.
Julian er kórnum vel kunnur því
hann hefu r veri ð undi rl eika ri
kórsins síðastliðin ár. Með nýjum
kórstjóra koma nýjar áherslur og
ný tækifæri og því nokkuð ljóst
að spennandi tímar eru framund
an hjá kórnum.
Kórinn hélt glæsilega vortón
leika í apríl síðastliðnum. Mikil
vinna var lögð í æfingar fyrir þessa
tónleika og svo til öll lögin sem

kórinn var með á efnisskránni var
kórinn að frumflytja en þema tón
leikanna var söngleikja- og kvik
myndasveifla. Að auki var kór
inn búinn að æfa upp ýmisskon
ar hreyfingar með lögunum til að
skapa skapa skemmtilega stemmn
ingu, gefa tónleikunum sérstakt
yfirbragð og ferskan blæ. Meðal
annars dansaði ung og glæsileg
ballerína úr Kópavoginum Sólbjört
Sigurðardóttir, við eitt af lögunum.
Sérstakur gestur kórsins á þessum
tónleikum var Kristjana Stefáns
dóttir jazzsöngkona.
Það er ýmislegt á dagskránni
hjá kórnu m á næstu nni og ber
þar hæst jólatónleika í desember
og styrktartónleikar sem haldnir
verða í Kópavogi í byrjun nóvem

Við lok vortónleika sl. vor. Ballerínan Sólbjört Sigurðardóttir sem er
fyrir framan kórinn dansaði við eitt af lögunum.

ber sem kórinn tekur þátt í.
Í kórnum eru nú yfir 40 hress
ar og flottar söngkonur en nýjar
söngkonur eru ávallt velkomnar í
kórinn, engar kröfur eru gerðar til
söngkunnáttu eða reynslu, aðeins

að sönggleðin sé til staðar og vilj
inn til að taka þátt í skemmtilegu
og krefjandi kóras tarfi. Æft er einu
sinni í viku, á þriðjudagskvöldum
frá kl. 19:30 til 21:30.
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Samkór Kópavogs

Viltu syngja
með ?
Samkór Kópavogs leitar eftir söngfélögum,
einkum karlaröddum.
Tónlistarkunnátta og nótnalestur er ekki
skilyrði en er augljóslega kostur.
Æfingar eru í Lindakirkju í Kópavogi,
á mánudögum kl. 19.30 - 22.00

SEPTEMBER 2009

Íþróttadagur ÍTK mótar upphafið
að vetrarstarfi félagsmiðstöðvanna
Tómstundastarf félagsmiðstöðva ÍTK í Kópavogi
er hafið og fer vel af stað. Í fyrstu viku greindu
forstöðumenn félagsmiðstöðvanna meiri áhuga
meðal unglinganna og voru heimsóknir fleiri en
oft áður.
Lofar það góðu um framhaldið. Unnið er að auknu
samstarfi við grunnskólana og sem dæmi um það
má nefna opnun í tómstundaherbergi félagsmið
stöðvanna fyrir unglingana í hádegi. Þá verður ein
nig opið í ákveðinn tíma fyrir börn í 6. og 7. bekk.
Fyrsti sameiginlegi viðburður unglinganna var
Íþróttadagurinn, hann fór fram í Fífunni sl. föstudag,
4. september. Keppt var í þremur greinum, knatt
spyrnu stúlkna og stráka, víkingaspili og skák. Marg
ir krakkanna skörtuðu sínum félagsmiðstöðvarlit á
marga mismunandi vegu. Um kvöldið var svo íþrótt
ball í félagsmiðstöðinni Þebu í Smáraskóla.

Áhugasamir hafi samband við formann kórsins,
Arnald Mar Bjarnason arnaldurb@retto.is - gms 864 0924
eða kórstjóra Björn Thorarensen bjornth@mmedia.is - gsm 863 5434

Mikið líf og fjör var á íþróttadeginum í Fífunni.
Sigm ar Kristi nss on, Ragna r Björn Óska rss on og
Bjarki Rafn Magnússon í félagsmiðstöðinni Jemen í
Lindaskóla létu sitt ekki eftir liggja.

Nánari upplýsingar um kórinn
er að finna á vefsíðu kórsins:
www.samkor.is
Krakka rni r í fél agsm iðs töði nni Mekka í Hjalla
skóla studdu sína keppendur og voru líka flottir og
áberandi.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Strætó (Pantone) á hvítum bakgrunni

Hig¨ib^ÂVgd\hig¨i`dgi
[{hi]_{K^YZdbVg`VÂcjb
=VbgVWdg\'%V@eVkd\^

Fanney og Íris í Hólnum í Digranesskóla með Örnu
Margréti Erlingsdóttur verkefnastjóra tómstunda
mála hjá Kópavogsbæ.

Ungur Kópavogsbúi bætti 26 ára
gamalt Íslandsmet í maraþoni
Ungur hlaupari að nafni Arn
ar Pétursson tók þátt í Reykja
víkurmaraþoninu og gerði sér
lítið fyrir og bætti Íslandsmetið
í flokknum 17-18 ára um rúmar
15 mínútur.
Fyrra meti ð, sem var tími nn
3:09:34, átti Skúli Þorsteinsson hjá
UMSB en hann setti það í Kaup
mannahöfn árið 1983. Arnar, sem
keppir fyrir Breiðablik, hljóp á
tímanum 2:55:52 og varð hann í 2.
sæti í karlaflokki á eftir Vali Þórs
syni frá ÍR sem hljóp á tímanum
2:43:39.
Arnar keppti á Meistaramóti
Íslands í 10.000 metra hlaupi á
Laugardalsvelli í lok ágústmán
aðar og varð í 4. sæti á tímanum
35:55,78. Sigurvegari var Sigur
björn Árni Arngrímsson á tíman
um 33:42,70, annar á tímanum
33:51,04 Birkir Marteinsson ÍR
og þriðji á tímanum 34:00,81 Har
aldur Tómas Hallgrímsson FH.

Arnar Pétursson.

Þetta var í fyrsta sinni sem Arnar
keppti í 10.000 metra hlaupi. Þess
má geta að Arnar keppir einnig í

körfubolta fyrir Breiðablik og er í
unglingalandsliði Íslands.

Veruleg aukning í siglingum
vegna frábærrar aðstöðu

Nú er sumarið senn á enda og
tekið að hausta þó hlýtt hafi ver
ið í veðri að undanförnu. Sumar
starfið hjá siglingaklúbbnum Ými
hefur verið með besta móti eftir
erfiða byrjun meðan ný aðstaða
félagsins var í byggingu. Strax og
búið var að ganga frá bátaplan
inu og rampinum varð sprenging
í þátttöku á kænuæfingum en um
15 krakkar hafa sótt æfingar að
staðaldri frá því um mitt sumar.
Félagið hefur haldið tvö kjöl
bátamót, Sumarmótið og Íslands
mót kjölb áta sem bæði tóku st
með miklu m ágætu m. Þega r
haustar þarf að fara að huga að

vetrarstarfinu og verður á næst
unni farið að móta það, húsnæðið
býður upp á mikla möguleika til
námskeiða og fundahalds og þá
eru næg verkefni í sambandi við
viðhald báta.

Íslandsmót kjölbáta
Mótið var haldið af Ými og fór
fram á Fossv ogi og Skerjaf irði
dagana 7. og 8. ágúst sl. Móts
haldið þótti takast sérlega vel og
umgjörðin sérlega glæsileg. Átta
áhafnir mættu til keppni og sigld
ar voru 6 umf erði r. Áhöfni n á
Dögun úr Brokey stóð uppi sem

sigurvegari eftir mjög spennandi
keppni.

Fullorðinsnámskeið
Tvö fullorðinsnámskeið voru
haldin í sumar. Því fyrra lauk um
miðjan ágúst og er seinna nám
skeiðið í gangi núna. Námskeiðin
hafa tekist vel til og er það Kjart
an Ingi Hauksson sem hefur haft
vega og vanda með námskeiðs
haldinu. M.a. var æft að ná manni
aftur um borð eftir að hafa fallið
frá borði. Lokamót sumarins fór
fram 5 september sl. fyrir utan
félagsaðstöðu Ýmis.
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Blikastrákar stigahæstir á
meistaramóti 11 – 14 ára

Blikar komu aldeilis ekki tóm
henti r heim af Meista ram óti
Íslands í frjálsum íþróttum sem
haldið var á Höfn helgina 15.-16.
ágúst sl. Alls komu þeir heim
með 8 Íslandsmeistaratitla en
þeir kepptu í öllu m flokku m
nema í flokkum stúlkna 13 og
14 ára.
Átján keppendur fóru á mótið
sem er stigamót og urðu strákar
12 ára stigahæstir í sínum flokki
sem og piltar 14 ára. Irma Gunn
arsdóttir (11 ára) varð Íslands
meistari í 60 m hlaupi og spjót
kasti en hún keppti í þeirri grein
í fyrsta sinn. Alfons Samps ted
(11 ára) hampaði Íslandsmeist
aratitli í hástökki og langstökki og
stórbætti sig í báðum þeim grein
um. Ólafur Werner Ólafsson (12
ára) varð Íslandsmeistari í 60 m
hlaupi og Sindri Hrafn Guðmunds
son (14 ára) varð Íslandsmeist
ari í spjótkasti og kúluvarpi og
bætti sinn besta árangur í báðum
þeim greinum. Piltar 14 ára urðu
einnig Íslandsmeistarar í 4x100
boðhlaupi á tímanum 50,18 sek,
en sveitina skipuðu þeir Snorri,
Svenni, Hjálmtýr og Sindri Hrafn.

Sigurvegarar A og B-liða í 5. flokki stelpna ásamt Júlla þjálfara, auð
vitað himinlifandi  með sigurlaunin.

Kampakátir Blikar á Meistaramóti Íslands, 11-14 ára, á Höfn

Irma Gunna rsd ótti r í 1. sæti í
60 metra hlaupi á 9,46 sek; í 2.
sæti í hástökki, stökk 1,25 metra;
kastaði 2 kg kúlu 7,89 metra og
varð í 3. sæti og spjóti 24,62 metra
þar sem hún var sigurvegari.
Í flokki 11 ára stráka varð Alfons
Samsted í 2. sæti í 60 metra hlaupi
á 9,38 sek; í 1. sæti í hástökki með
1,39 metgra og var sigurvegari
í langstökki með því að stökkva

4,31 meter.
Af öðru m sigu rv egu ru m má
nefna að Ólafur Werner Ólafsson
varð sigurvegari í flokki 12 ára
stráka í 60 metra hlaupi á 8,80
sek.; Sindri Hrafn Guðmundsson
sigraði í kúluvarpi í flokki 14 ára
pilta með því að varpa kúlunni
13,65 metra og kasta spjóti 56,35
metra.

Blikar Íslandsmeist
arar í 5. flokki kvenna
Stelpurnar í 5. flokki Breiða
bliks í knattspyrnu urðu nýlega
Ísl andsm eista ra r þega r þær
unnu Fjölni 1-0 í keppni B-liða
og FH 2-0 í keppni A-liða.
Stelpurnar undir stjórn Júlla
þjálfara hafa unnið öll mót sem

þær hafa tekið þátt í á þessu ári,
nú síðast á undan úrslitaleikjun
um túrneringu á Hornafirði sem
tryggði þeim rétt til að leika til
úrslita.
Til hamingu, Blikastelpur!

Missti HK af
,,Kraftbliki” til keppni í Brasilíu úrvalsdeildarsætinu?
Í flokki stelpna 11 ára varð

Thelma Ólafsdóttir í Kraftlyft
ingadeild Breiðabliks keppir á
heimsm eista ram óti ungl inga
2009 sem haldi ð verðu r um
miðjan þennan mánuð borginni
Ribeirão Preto-SP (São Paulo),
Brazi lí u. Heimsm eista ram ót
yngri- og eldri-ungl inga 2009
(Ribeirão Preto-SP, Brazilíu) er
alþjóðlegt kraftlyftingamót sem
haldið er undir ströngum lyfja
eftirlitsskilmálum WADA-CODE
- Alþjóða lyfjeftirlitsstofnunar WORLD ANTI-DOPING AGENCY
(WADA).
Æfi nga r Thelmu Ólafsd ótt
ir hafa gengið vel og hefur hún
verið að bæta sig verulega mið
að við æfingauppbyggingu fyrir
Evró pum eista ram óta ungl ings
stúlkna sem haldið var í Jönköp
ing, Svíþjóð sl. vor, en þar vann
Thelma til fjöldamargra silfur- og

Thelma Ólafsd ótti r keppi r um
miðjan september nk. í Brasilíu
á heimsmeistaramóti unglinga í
kraftlyftingum.

bronsverðlauna í heildarkeppni
(samanlögðu) og svo fyrir árang
ur í einstökum keppnisgreinum
kraftlyftinga.
Það háir Thelmu eins og öðr
um „Kraftablikum” eins og með
limir Kraftlyftingadeildar Breiða
bliks eru kallaðir, að kraftlyftingaíþ róttai ðke ndu r Kraftl yfti nga
deildar Breiðabliks verða æfa í
bráðabirgðaaðstöðu í Smáranum
sem og í einkareknu m líka ms
ræktarstöðvum eftir vinnu- eða
skólatíma þeirra. Stjórn Kraftlyft
ingad eilda r Breiðab liks vinnu r
nú dyggilega að framtíðarlausn
á framtíðarfélags- og æfingaað
stöðu í samráði við aðalstjórn
Breiðabliks, ÍTK og íþróttafulltrúa
Kópavogs.

HK byrjar handboltavertíðina
með leik í Digranesi við FH
- kvennaliðið leikur í Víkinni við Víking
Mótanefnd HSÍ hefur borist
þátttökutilkynning frá 16 karla
liðum og 10 kvennaliðum fyrir
keppnistímabilið 2009-2010.
Eitt nýtt lið kemu r inn hjá
körlunum en það er Berserkir. Hjá
konunum koma KA/Þór og Vík

ingur inn eftir talsvert hlé. Leikið
verður því í tveimur 8 liða deild
um hjá körlunum og einni 10 liða
deild hjá konunum og verður leik
in þreföld umferð í öllum deild
um.
Í N1 deild karla leika Akureyri,
FH, Fram, Grótta, Hauka r, HK,
Stjarnan og Valur en í N1 deild
kvenna FH, Fram, Fylkir, Grótta,
Haukar, HK, KA/Þór, Stjarnan, Val
ur og Víkingur.
Fyrstu leiki r kvennal iðs HK
eru 6. október í Víkinni gegn Vík
ingi, gegn Haukum á Ásvöllum

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

10. október og loks fyrstu heima
leikurinn gegn Val í Digranesi 24.
október.
Karlalið HK byrjar á heimaleik
í Digranesi 8. október gegn FH,
síðan er leikið gegn Gróttu á Sel
tjarnarnesi 15. október og loks
heimaleikur í Digranesi 22. októ
ber gegn Stjörnunni.
Fjalla ð verðu r nána r um
N1-deildirnar í handbolta þegar
nær dregur fyrstu leikjunum og
þeim breytingum sem þá verð
ur vitað um á HK-liðunum milli
keppnistímabila.
Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud og Miðvikud.
12:00 til 15:00
Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga
13:00 til 20:00
Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Haukar unnu afar mikilvæg
an sigur í toppbaráttu 1. deild
ar karla er liðið vann HK, 2-0 á
Kópavogvelli fyrir skömmu.
HK-liðið virtist koma áhugalaust
til leiks lengs af og skorta viljann
til að vinna leikinn, og það kann
ekki góðri lukku að stýra. Leikur
inn var algjört uppgjör milli þess
ara liða um það hvort þeirra fer
upp í Pepsi-deildina að ári ásamt
Selfyssingum. Fyrir vikið eru Hauk
ar nú í öðru sæti deilda ri nna r,
þremur stigum á undan HK, þegar
hvort lið á tvo leiki eftir á tímabil
inu og því sex stig eftir í pottinum.
Selfoss er í efsta sæti deildar

innar og þarf aðeins eitt stig til
viðbótar til að tryggja sér sæti í
Pepsi-deildinni. Liðið á þrjá leiki
eftir og þyrfti því stórslys til að
liðið spili ekki í efstu deild á næsta
ári.
HK á eftir að spila laugardag
inn12. septe mb er við Akran es
uppi á Skaga og laugardaginn 19.
september í síðustu umferðinni
á Kópavogsvelli við KA en Hauk
ar eiga eftir að spila við Selfoss á
Ásvöllum og Þór Akureyrarvelli
á sömu leikdögum. Akureyrarlið
in gætu því orði ð örl agav alda r
í þessari rimmu um 2. sætið í 1.
deild karla.

Ritun sögu HK að hefjast
Aðalstjórn HK hefur ákveðið
að saga HK í 40 ár verði skrif
uð og gefin út í tengslum við 40
ára afmæli félagsins á næsta ári,
2010. Þar verður saga HK og allra
deilda félagsins rakin frá árinu
1970 til 2010, í máli og myndum.
Undi rb úni ngu r að verki nu er
hafinn og aðalstjórn og ritnefnd,
en hana skipa Þorsteinn Einarsson,
Víðir Sigurðsson og Finnur Krist
insson sem er formaður, óska nú
eftir víðtækri samvinnu við félags
menn um efnisöflun. Mikilvægt er
að við ritun bókarinnar verði hægt
að styðjast við öll tiltæk gögn um
félagsstarf og íþróttaiðkun í félag
inu, um stofnun félagsins og ein
stakra deilda, og um keppnislið og
leikmenn félagsins í öllum greinum
og aldursflokkum.
Ritnefnd, en formaður hennar
er Finnur Kristinsson, lýsir eftir
öllum þeim gögnum sem félags

menn og aðrir hafa undir höndum,
blöð, skýrslur, myndir og annað
sem gagnlegt kann að reynast við
söguritunina. Þeir sem geta lát
ið slíkt af hendi, tímabundið, eru
beðnir um að koma með þau gögn
á skrifstofu HK í Digranesi, til Birg
is Bjarnasonar framkvæmdastjóra
HK, og merkja þau vel og vandlega
svo auðvelt sé að koma þeim aftur
til skila þegar ritun sögunnar er
lokið. Einnig eru allar ábendingar
um efni og myndir vel þegnar og
senda má upplýsingar um slíkt á
netfangið birgir@hk.is
Aðalstjórn leitar af þessu tilefni
eftir ritstjóra að sögu HK. Æskilegt
er að viðkomandi hafi reynslu af
ritstörfum eða blaðamennsku og
hafi áhuga og þekkingu á íþróttum.
Umsóknarfrestur er til 25.septem
ber 2009, umsóknum skal skilað á
netfangið hk@hk.is
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NÁGRANNAVARSLA EYKUR ÖRYGGI
Nágrannavarsla hefur sannað sig sem einföld og áhrifarík leið til að fækka
innbrotum, þjófnuðum og skemmdarverkum. Sjóvá vill leggja sitt af mörkum til
þess að auka öryggi og hefur í samstarfi við Forvarnahúsið útbúið handbók um
nágrannavörslu sem er aðgengileg á sjova.is. Auk þess verða haldin námskeið um
uppsetningu nágrannavörslu en frítt verður á þau fyrir viðskiptavini í Stofni.

VIÐ AÐSTOÐUM ÞIG VIÐ AÐ SETJA
UPP NÁGRANNAVÖRSLU
Kynntu þér nágrannavörslu á sjova.is.

