
Skipu lags breyt ing ar urðu hjá 
lög regl unni á höf uð borg ar svæð
inu 1. sept em ber sl., en þá töku 
til starfa fimm stöðv ar stjór ar 
sem all ir eru að stoð ar yf ir lög
reglu þjón ar. 

Á lög reglu stöð inni við Dal veg í 
Kópa vogi er stöðv ar stjóri Sig ur
björn Víð ir Egg erts son sem jafn
framt sinn ir verk efn um í Breið
holti; á lög reglu stöð inni á Hverf is
götu er stöðv ar stjóri Árni Vig fús
son sem sinn ir verk efn um aust an 
Snorra braut ar til vest an El liða áa 
og einnig Ómar Smári Ár manns
son sem sinn ir verk efn um vest
an Snorra braut ar og á Sel tjarn ar
nesi.; á Flata hauni í Hafn ar firði er 
það Ólaf ur G. Em ils son sem sinn ir 
verk efn um í Hafn ar firði, Garða bæ 
og Álfta nesi; á Völu teigi í Mos fells
bæ er það Árni Þór Sig munds son 
sem sinn ir verk efn um í Mos fells

bæ, Graf ar holti, Graf ar vogi, Árbæ, 
Norð linga holti, Kjósa hreppi og 
á Kjal ar nesi. Jafn framt hef ur tek
ið til starfa sér stakt rann sókn ar
svið sem starfar á öll um stöðv
un um fimm. Lög reglu stöðv un um 
á Eiðis torgi á Sel tjarn ar nesi og í 
Langa rima í Graf ar vogi hef ur ver
ið lok að.

Sig ur björn Víð ir Egg erts son 
stöðv ar stjóri seg ir að með þessu 
nýja kerfi verði lög regl an sýni
legri og for varn ar starf öfl ugra og 
í góðu sam starfi við ná granna
vörslu þar sem hún hef ur ver ið 
tek in upp. Þeg ar hef ur ver ið tek in 
upp lög gæsla við grunn skól anna 
í Kópa vogi sem verð ur sinnt eft
ir þörf um, þó ekki öll um í einu, 
og þess gætt að leið beina krökk
un um í skól ann um gang braut ir. 
Um ferð ar fræðsla verð ur í grunn

skól un um í Kópa vogi í sam starfi 
við Um ferð ar stofu og seg ir Sig
ur björn Víð ir að það verði gert í 
góðu sam komu lagi við skóla stjóra 
og fræðslu yf ir völd Kópa vogs bæj
ar. Úti vist ar tími barna og ung linga 
tek ur breyt ing um 1. sept em ber. 
Frá þeim tíma mega 12 ára börn 
og yngri vera úti til klukk an 20.00 
en 13 til 16 ára ung ling ar mega 
vera úti til klukk an 22.00. Bregða 
má út af regl un um fyr ir síð ar talda 
hóp inn þeg ar ung ling ar eru á 
heim leið frá við ur kenndri skóla, 
íþrótta eða æsku lýðs sam komu. 
Ald ur mið ast við fæð ing ar ár.

,,Það verð ur auk ið eft ir lit á 
álags tím um bæði kvölds og 
morgna og von andi verð ur það 
í góðu sam starfi við íbúa Kópa
vogs,” seg ir Sig ur björn Víð ir Egg
erts son stöðv ar stjóri í lög reglu 
höf uð borg ar svæð is ins.
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 Teris
hlaut

jafnréttisviðurkenningu
- bls. 12

 Brekkusmári
gata

ársins
- bls. 8

Lögregl an stjórn ar um ferð að morgni dags þeg ar börn og full orðn ir voru að koma í Hörðu valla skóla í 
Kópa vogi.

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

Sýnilegrilöggæsla

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  B Í L A A P Ó T E K  H Æ Ð A S M Á R A  4

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

borgarblod.is

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

 Viðtal við
Sigríði 

Sigurðardóttur
skólastjóri

- bls. 4

-sam starf við ná granna vörslu og um ferð ar gæsla við skóla



Samkomulagíaugsýn
milliHKogBreiðabliks

Á fundi íþrótta- og tóm stunda-
ráðs ný ver ið var lagt fram er indi 
frá HK og Breiða bliki varð andi 
sam starf þess ara íþrótta fé laga 
og Kópa vogs bæj ar um þjón ustu 
við bæj ar búa. Bæj ar ráð vís aði 
er ind inu til ÍTK og íþrótta full trúa 
og í fram hald inu óskaði ÍTK eft-
ir því að fá við ræðu nefnd fé lag-
ana ásamt for mönn um á næsta 
fund ÍTK. Lík ur á sam komu lagi 
milli fé lag anna, m.a. um af not af 
íþrótta hús un um Kórn um og Fíf-
unni hafa auk ist veru lega og að 
samn ing ur verði und ir rit að ur í 
þess ari viku. 

Vinabæjarsamband
efltviðWuhan

Sendi nefnd frá Wu h an-borg, 
sem varð vina bær Kópa vogs í 
tengsl um við kín verska menn ing-
ar há tíð árið 2007, kom í heim sókn 
12. ágúst sl. Gunn steinn Sig urðs-
son, bæj ar stjóri, tók á móti kín-
versku er ind rek un um en heim-
sókn in var lið ur í að efla vina-
bæj ar sam band ið og sam starf ið 
á sviði menn ing ar mála. Fyr ir kín-
versku sendi nefnd inni fór Zhu Yi, 
for mað ur borg ar stjórn ar Wu h an-
borg ar en í mót töku efnd Kópa-
vogs bæj ar voru m.a. Sig ur rós 
Þor gríms dótt ir, bæj ar full trúi og 
for mað ur lista- og menn ing ar ráðs 
og Guð rún Páls dótt ir, sviðs stjóri 
tóm stunda- og menn ing ar sviðs í 
Kópa vogi. Bæj ar stjóri kynnti gest-
un um sögu bæj ar ins, upp bygg-
ingu hans og starf semi. Fund ar-
menn ræddu hvern ig efla mætti 
sam starf bæj anna tveggja á sviði 
mennta-, menn ing ar- og íþrótta-
mála til þess að ýta und ir vöxt 
og fram þró un á þess um svið um. 
Að lokn um fund in um fóru fund-
ar menn ís lensk ir og kín versk ir 
til há deg is verð ar í Turn in um þar 
sem bætt ust í hóp inn 4 bæj ar full-
trú ar. 

HraðaksturíGrænu
tunguíKópavogi

Fjórt án voru staðn ir að hraðak-
stri í Grænu tungu í Kópa vogi 
31. ágúst sl. en þar var stað sett 
ómerkt lög reglu bif reið sem er 
búin mynda véla bún aði. Reynsl an 
hef ur sýnt að notk un slíks bún-
að ar gef ur gagn leg ar upp lýs ing ar 
um ástand um ferð ar mála og auð-
veld ar leit að lausn um þar sem 
þeirra er þörf. Mynd uð voru brot 
14 öku manna í Grænu tungu en 
fylgst var með öku tækj um sem 
var ekið í suð ur átt, á milli Bræðra-
tungu og Hraun tungu. Á einni 
klukku stund, eft ir há degi, fóru 35 
öku tæki þessa akst ursleið og því 
óku 40% öku manna of hratt eða 
yfir af skipta hraða. Með al hraði 
hinna brot legu var 46 km/klst en 
þarna er 30 km há marks hraði. Sá 
sem hrað ast ók mæld ist á 54. Eft-
ir lit lög regl unn ar í Grænu tungu 
var til kom ið vegna ábend inga frá 
íbú um sem hafa kvart að und an 
hraðakstri á þess um stað.

NýstjórnLífeyris
sjóðsstarfsmanna
Kópavogs

Skip uð hef ur ver ið ný stjórn Líf-
eyr is sjóðs starfs manna Kópa vogs 
en Fjár mála eft ir lit ið kærði í júní 
fyrr ver andi stjórn til efna hags-
brota deild ar rík is lög reglu stjóra 
og taldi hana hafa beitt blekk-

ing um og gef ið Fjár mála eft ir lit-
inu vís vit andi rang ar upp lýs ing ar 
um skuld ir Kópa vogs bæj ar við 
sjóð inn. Jafn framt var skip að ur 
um sjón ar mað ur sjóðs ins sem tók 
við rétt ind um og skyld um stjórn-
ar og fram kvæmda stjóra fram til 
19. ágúst sl. Í stjórn inni sátu fjór-
ir bæj ar full trú ar, þeir Jón Júl í us-
son, Flosi Ei ríks son, Ómar Stef-
áns son og Gunn ar I. Birg is son. 
Nýju stjórn ina skipa Hlyn ur Jóns-
son hér aðs dóms lög mað ur, sem er 
stjórn ar for mað ur, Guð ríð ur Arn-
ar dótt ir og Ár mann Kr. Ólafs son, 
full trú ar bæj ar stjórn ar Kópa vogs, 
og Guð rún Páls dótt ir og Ragn ar 
Snorri Magn ús son, full trú ar sjóð-
fé laga. Nýr fram kvæmda stjóri 
sjóðs ins er Auð ur Finn boga dótt ir, 
við skipta fræð ing ur, og hóf hún 
störf þann 17. ágúst sl. en Auð ur 
sat í stjórn Nýja Kaup þings þar til 
3. sept em ber sl.

UmKópavogsdalinná
umhverfisdegi

Um hverf is ráð Kópa vogs stóð 
fyr ir göngu um Kópa vogs dal inn á 
ár leg um um hverf is degi bæj ar ins, 
fimmtu dag inn 3. sept em ber sl. 
Um var að ræða stutta göngu við 
allra hæfi sem hófst við litla tjarn-
ar hús ið við Kópa vog stjörn ina, 
geng ið að íþrótta svæði Breiða-
bliks, það an inn dal inn og upp 
göngu stíg aust an við Bakka hjalla. 
Það an var geng ið inn Heið ar hjalla 
að Digra nes kirkju og áfram nið ur 
dal inn að tjarn ar hús inu. Með í för 
voru val in kunn ir fróð leiks bolt ar, 
Birg ir Hlyn ur Sig urðs son, svið-
stjóri skipu lags- og um hverf is-
sviðs Kópa vogs, Smári Smára son, 
skipu lags stjóri Kópa vogs bæj ar, 
Hilm ar Malmquist, for stöðu mað-
ur Nátt úru fræði stofu Kópa vogs 
og Frið rik Bald urs son, garð yrkju-
stjóri Kópa vogs. Þeir kynntu jarð-
fræði, líf ríki, sögu og menn ingu 
dals ins á göng unni um hann.

Lóðarmörkmilli
Kópavogsbakka4
og6staðfest

Á fundi bygg inga nefnd ar Kópa-
vogs 18. ágúst sl. var lagt fram 
er indi lóð ar hafa Kópa vogs bakka 
6, Flosa Ei ríks son ar og Nínu Bjark-
ar Sig urð ar dótt ur, þar sem ósk-
að er eft ir því að bygg ing ar nefnd 
stað festi að ganga beri frá lóða-
mörk um milli Kópa vogs bakka 4 
og 6 í sam ræmi við sam þykkt ar 
teikn ing ar og deiliskipu lag. 

Lóð ar hafa Kópa vogs bakka 4, 
Emil Þór Guð munds syni, var til-
kynnt um er ind ið. Við at hug un 
á sam þykkt um teikn ing um hef ur 
kom ið í ljós að mis ræmi er milli 
út færslu á lóða mörk um á teikn-
ing um fyr ir Kópa vogs bakka 4 
ann ars veg ar og Kópa vogs bakka 
6 hins veg ar, þannig að ómögu-
legt er að ganga frá lóð ar mörk um 
þannig að þau sam rým ist báð-
um teikn ing un um. Teikn ing sem 
sýn ir aust ur hlið Kópa vogs bakka 
4 er í sam ræmi við skipu lags skil-
mála fyr ir lóð irn ar og er því eðli-
legt að hafa hana til hlið sjón ar 
við frá gang á lóð ar mörk um. Þeg ar 
lóð ar hafi Kópa vogs bakka 4, sótti 
um leyfi til að gera breyt ing ar á 
hús næð inu, var ekki send inn ný 
teikn ing af aust ur hlið húss ins og 
lít ur nefnd in svo á að áður nefnd 
teikn ing frá 2007 gildi enn hvað 
varð ar frá gang á aust ur hlið. Bygg-
ing ar nefnd ákveð ur að frá gang ur 
lóða marka milli Kópa vogs bakka 4 
og 6 skuli vera eins og fram kem-
ur í skipu lags skil mál um fyr ir lóð-
irn ar og á teikn ingu af aust ur hlið 
Kópa vogs bakka 4.

Fjölskyldufyrirtæki
meðskólamat
íVatnsendaskóla

Fjöl skyldu fyr ir tæk ið Skóla mat-
ur ehf. í Reykja nes bæ sér um 
skóla mál tíð ir í Vatns enda skóla í 
vet ur og er boð ið upp á góð ar og 
heim il is leg ar mál tíð ir fyr ir grunn-
skóla nem end ur. Lyk ill inn að góðri 
þjón ustu eru góð sam skipti og eru 
for eldr ar og nem end ur hvatt ir til 
að koma með ábar at huga semd-
um um skólamat inn því það er 
sam vinnu verk efni allra að börn in 
fái holl an og góð an mat.

Sunnudagaskólií
Kefaskirkjunni

Sunnu dag inn 6. sept em ber sl. 
hófst sunnu daga skóli Kefas-kirkj-
unn ar við Vatns enda veg á ný! 
Skól inn verð ur alla sunnu daga 
frá kl. 11.00 – 12.00 og á dag skrá 
verð ur góð kennsla, mik ill söng ur 
og al mennt líf og fjör. Kenn ar ar 
eru þau Guð rún Hlín og Narfi Ísak 
sem not ast við vand að efni frá 
Skál holts út gáf unni sem er kennt 
í flest um kirkj um lands ins. Börn in 
fá ekki bók þetta árið held ur fína 
pappa tösku og fá svo í hvert skip-
ti mynda- og verk efna blað sem fer 
í tösk una.

BæjarstjórnKópavogs
samþykkirÓlafsvíkur
yfirlýsinguna

Á fundi sín um 28. júlí sl. sam-
þykkti bæj ar stjórn Kópa vogs 
með öll um greidd um at kvæð um 
að fela bæj ar stjóra að und ir rita 
Ólafs vík ur yf ir lýs ing una fyr ir hönd 
bæj ar stjórn ar. Þar með hafa 45 af 
78 sveit ar fé lög um lands ins gerst 
að il ar að yf ir lýs ing unni, þar á 
með al 12 af 15 fjöl menn ustu sveit-
ar fé lög un um. Með því að sam-
þykkja Ólafs vík ur yf ir lýs ing una 
heit ir sveit ar stjórn því að leggja 
sitt af mörk um til sjálf bærr ar þró-
un ar, með al ann ars með því að 
virkja íbúa, fé laga sam tök og að ila 
at vinnu lífs ins til öfl ugr ar þátt töku 
í verk efn um sem tengj ast Stað-
ar dag skrá 21 og með því að hafa 
sjálf bæra þró un að leið ar ljósi við 
gerð skipu lags á ætl ana, sem og 
við aðra ákvarð ana töku um mál-
efni sveit ar fé lags ins.  Frá upp hafi 
hafa sam tals 56 sveit ar stjórn ir 
sam þykkt Ólafs vík ur yf ir lýs ing una, 
en í þeim hópi eru sveit ar stjórn ir 
11 sveit ar fé laga sem síð an hafa 
sam ein ast öðr um.

FriðlýsingSkerjafjarð
arræddáfundiSSH

Á fundi stjórnar Sam taka sveit-
ar fé laga á höf uð borg ar svæð inu 
í ágúst lok sl. lá fyr ir bók un bæj-
ar ráðs Kópa vogs frá 9. júlí 2009 
vegna frið un ar Skerja fjarð ar þar 
sem fjall að er um aug lýs ingu 
Garða bæj ar að frið lýs ingu hluta 
Skerja fjarð ar, og vak in at hygli 
á nauð syn þess að mál ið hljóti 
um ræðu á vett vangi SSH. Nið ur-
staða fund ar ins var sú að sam-
þykkt var að fela starfs hópi sem 
skip að ur var 1. sept em ber sl. til 
að fjalla um vernd un Skerja fjarð ar 
að fara yfir mál ið. Í hópn um eiga 
sæti bæj ar stjóri Garða bæj ar, bæj-
ar stjóri Álfta ness og bæj ar stjóri 
Kópa vogs.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

N á granna sveit ar fé lög in Kópa vog ur og Garða bær hafa oft 
á tíð um tek ist á um hvar og hvern ig hesta menn í þess-
um sveit ar fé lög um ríða út. Nú hef ur reynd ar tek ist sam-

komu lag um sam eig in legt hest húsa hverfi á Kjóa völl um í landi 
beggja sveit ar fé lag anna og hafa all nokkr ir hesta menn þeg ar 
haf ið bygg ingu hest húsa þar og nokkrið þeg ar flutt inn með 
sín hross. En all ar fram kvæmd ir hafa dreg ist úr hömlu svo enn 
í vet ur verða hross hýst á gamla Gusts svæð inu og Reið höll in 
áfram í notk un fyr ir fleiri fer fætlinga en hross, því hunda sýn ing 
verð ur þar 3. og 4.októ ber nk. sem vænt an lega gleð ur hunda-
eig end ur, en ekki síð ur börn sem hafa flest gam an af dýr um. 
Það kem ur því vænt an lega ekki að sök þó drátt ur verði á end-
an legri brott för hesta manna af Glað heima svæð inu nú þeg ar all-
ar bygg inga fram væmd ir á svæð inu hafa ver ið slegn ar af vegna 
efna hag skrepp unn ar. Haust ið 1979 var tek ist á um hross en þá 
sluppu hross í Kópa vogi úr girð ingu og skokk uðu til Garða bæj-
ar. Ekki lík aði vörslu manni Garða bæj ar það alls kost ar því hann 
hand sam aði þau og lok aði inni og neit aði að af henda þau nema 
gegn 180 þús und króna greiðslu í bæt ur fyr ir ómak og um stang 
sem var all nokk ur upp hæð fyr ir 30 árum síð an en hross in 
höfðu eng um spjöll um vald ið og því óljóst hvert ómak ið var, 
enda mað ur inn hvort sem er á laun um hjá sveit ar fé lag inu. Eig-
end ur buð ust til að greiða fjórð ung þeirr ar upp hæð ar en ekki 
var fall ist á það. Hross in voru því lát in laus sam kvæmt fó geta-
úr skurði. Von andi geng ur sam starf ið bet ur nú og vænt an lega 
hef ur geð stirð ur vörslu mað ur inn lát ið af störf um.

Skólagangahafin
B örn in hófu skóla göngu í lok ágústmánaðar og þau verða 

því mun sýni legri á göt un um en hef ur ver ið, um leið og 
haust myrkrið sæk ir á. Það er því full ástæða til að minna 

bíl stjóra á að fara var lega og virða öku hraða í ná lægð grunn-
skól anna. Víða í Kópa vogi þurfa börn in að sækja um lengri 
leið til íþótta kennslu og í tón list ar nám, m.a. yfir Kárs nes braut, 
Álf hóls veg, Reykja nes braut og Digra nes veg sem stát ar af því 
sér staka meti, jafn vel heims meti að vera með 10 hraða hindr-
an ir á til tölu lega stutt um vega kafla þar sem Kópa vogs skóli og 
Mennta skól inn í Kópa vogi eru. Hraða hindr an ir eru jafn vel sitt 
hvoru meg inn við gatna mót sem er ill skilj an legt flestu fólki 
því þó ein hraða hindr un væri við hver gatna mót væri nán ast 
ómögu legt að auka hrað ann það mik ið þar á milli að hætta staf-
aði að. Það er ágætt að gæta ör ygg is barna í um ferð inni, en öllu 
má nú of gera. 10 grunn skól ar eru í Kópa vogi, sýn um til lits semi 
í akstri í ná grenni þeirra allra, gæt um barn anna!

     Geir A. Guð steins son

Löngumdeiltumhesta

SEPTEMBER 2009

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 
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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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Bæj ar stjóra skipti urðu í 
sum ar í Kópa vogi þeg ar 
Gunn steinn Sig urðs son 
tók við af Gunn ari I. Birg

is syni og er Gunn steinn ráð inn til 
13. júní 2010, þ.e. fram yfir bæj
ar stjórn ar kosn ing arn ar í lok maí
mán að ar. Gunn steinn hef ur ver ið 
skóla stjóri Linda skóla í Kópa vogi 
frá því að hann var stofn að ur 
en við tíma bund ið brott hvarf 
hans var Sig fríð ur Sig urð ar dótt
ir, að stoð ar skóla stjóri Linda skóla 
ráð in skóla stjóri í hans stað.

Sig fríð ur hef ur búið í Linda hverfi 
frá því í maí mán uði 1996 ásamt 
eig in mann in um, Birni Sig urðs syni 
pródúsent á Stöð-2 og tveim ur son-
um, 12 og 13 ára göml um, en þá 
var hverf ið í upp bygg ingu og ekki 
marg ir flutt ir í það. Hún býr skam-
mt sunn an við skól ann í Fífu lind 
og því er stutt fyr ir hana að fara í 
vinn una á morgn anna. Hún seg ist 
því hvergi ann ars stað ar vilja búa, 
þetta sé frá bært hverfi með góða 
þjón ustu.

Sig fríð ur var spurð að því hvort 
ákvörð un Gunn steins hefði kom-
ið henni á óvart og eins það að 
henni skyldi vera boð ið starf ið, 
sem reynd ar er tíma bund ið. Sig-
fríð ur seg ir að mál in í bæj ar stjórn 
Kópa vogs hafi þró ast frem ur hratt 
á vor mán uð un um og mik il spenna 
ver ið í loft inu í bæj arpóli tík inni og 
það hafi ekki kom ið henni á óvart 
að Gunn steinn skyldi taka við star-
fi bæj ar stjóra, hann hafi mik inn 
áhuga á mál efn um bæj ar ins og ekki 
vilj að skor ast und an merkj um. Þar 
með hafi hún einnig þurft að taka 
ákvörð un eft ir að henni bauðst 
starf skóla stjóra og í henn ar huga 
verð ur fyrst og fremst gam an að 
takast á við verk efn ið, en vissu lega 
sé það lík andi ögrandi. Sig fríð ur 
var búin að vera að stoð ar skóla-
stjóri Linda skóla í tvö og hálft ár 
og þar áður deild ar stjóri á yngra 
stig inu en hún hóf störf við skól-
ann sem kenn ari árið 1998 og var 
fyrstu tvö árin um sjón ar kenn ari. 
Hún þekk ir því starf ið og starfs-
fólk ið í Linda skóla sem hún seg ir 
að sé mjög mik il vægt, en hún hef ur 
einnig ver ið deild ar stjóri á eldra 
stigi skól ans.

,,Eft ir mennta skóla byrj aði ég í 
Há skóla Ís lands í sál fræði en fann 
mig ekki al veg í því námi og vann 
þá í tvö ár á leik skóla og á sam-
býli fyr ir fatl aða full orðna ein stak-
linga. Eft ir að hafa öðl ast þessa 
reynslu ákvað ég að fara í kenn ara-
nám við Kenn ara há skóla Ís lands. 
Eft ir kenn ara nám ið lá leið in í Húsa-
skóla í Graf ar vogi þar sem ég var 
að kenna einn vet ur en fór þá í 
fæð inga or lof og eft ir það kom ég í 
Linda skóla en það var ann ar vet ur-
inn sem hann starf aði.”

- Hef ur kenn ara starf ið breyst mik-
ið á þess um árum sem þú hef ur 
sinnt því. Aga leysi á börn um hef ur 
ver ið nokk uð til um ræðu á þess um 
árum og hef ur það kannski mót-
að kenn ara starf ið meira en margt 
ann að, ef við erum sam mála því að 
nokk uð aga leysi hafi al mennt ríkt í 
grunn skól un um?

,,Ég heyri meira frá þeim sem 
hafa leng ur ver ið í kenn ara starf inu 
að það hafi tek ið breyt ing um, ekki 
svo mik ið þessi 12 – 13 ár sem ég 
hef ver ið við kennslu. Starf kenn-
ar ans hef ur breytst nokk uð í þá 
veru að hann er meiri fé lags ráð-
gjafi og sál fræð ing ur en hann var 
áður fyrr og jafn vel hjúkr un ar fræð-
ing ur svo kenn ar inn hef ur ver ið að 
sinna í auknu mæli öll um mögu leg-
um þátt um inn an skól ans sam hliða 
kennsl unni.

Ís lensk börn eru ekki svo aga-
laus og lang flest ir kenn ar ar halda 
uppi góð um aga, þau eru þvert á 
móti til al gjörr ar fyr ir mynd ar en 
það er auð vit að alltaf einn og einn 
sem sker sig úr fjöld an um sem þarf 
ekki að koma á óvart í svo stór um 
skóla, en nem end ur eru um 570 
tals ins. Það að halda uppi aga er 
því alls ekki vanda mál held ur við-
fangs efni. En í svona opn um rým-
um eins og hér þar sem krakk arn ir 
koma sam an í frí mín út um og til að 
borða er ekki hægt að ætl ast til 
að ein hverj ir krakk ar séu ekki að 
ærsl ast og stund um að leika sér 
með svolitl um fyr ir gangi. Ég held 
að flest ir for eldr ar telji sig vera að 
ala börn in sín vel upp og ég vil 
held ur ekki segja að aga vand inn 
hefj ist heima fyr ir. Það er ekki mik-

ill agi í þjóð fé lag inu núna og eft ir 
því taka börn in og markast að ein-
hverju leiti af því, hafa það kannski 
eft ir sem hin ir full orðnu að haf ast.

Við verð um vör við hérna að 
breytt þjóð fé lag og versn andi efna-
hags á stand hef ur áhrif á börn in, 
við fund um það kring um banka-
hrun ið í fyrra, þau voru að skynja 
það að eitt hvað al var legt var á 
seyði þó þau skildu það kannski 
ekki ná kvæm lega. Ég held að það 
haldi áfram í vet ur að setja mark 
sitt á börn in, rétt eins og okk ur 
full orðna fólk ið. Börn in verða 
stress aðri og óró leiki eykst að ein-
hverju marki, ekki síst ef þau eru 
að upp lifa það að for eldri er að 
missa at vinn una. Við verð um líka 
vör við breyt ing ar varð andi mat ar-
mál in því sum ir for eldr ar eru að fá 
lengri frest til að borga eða dreifa 
greiðsl un um meira sem var nán ast 
óþekkt fyr ir brigði áður fyrr.”

- Syn ir þín ir eru báð ir hér í 
Linda skóla, hvern ig líst þeim á að 
mamma sé orð in skóla stjóri?

,,Þeim finnst það ekki mik ið 
mál. Þeim fannst það miklu merki-
legra og sér stak lega þeim yngri að 
þekkja bæj ar stjór ann, en ann ars 
þekkja þeir ekk ert ann að en að ég 
sé í ein hverj um stjórn un ar störf um 
við skól ann, en sá yngri var að eins 
10 mán aða þeg ar ég byrj aði hérna 
og sá eldri tveggja ára. Ég var með 

dag mömmu til tvö á dag inn í Galta-
lind inni og sótti þá stund um og 
kom með þá hing að til að ljúka við 
vinnu dag inn. Ég held að þeim finn-
ist þetta ekk ert mjög merki legt, 
en kannski gleðj ast þeir fyr ir mína 
hönd.”

Lestrarátakog
stærðfræðinámskeið

- Verð ur starf ið með öðr um hætti í 
Linda skóla í vet ur með nýj um skóla-
stjóra?

Sig fríð ur seg ir að ver ið sé að fara 
af stað í sam vinnu við Hjalla skóla 
með lestr ar á tak. Ný ver ið var far ið 
af stað með nýtt grein ing ar tæki við 
lestr ar vanda og í ljós hef ur kom ið 
að eldri nem end ur sem ekki hafa 
náð full um tök um á lestri og rit-
un eiga í erf ið leik um með sömu 
hljóð rænu þætt ina og ver ið er að 
þjálfa hjá yngri börn un um í lestr ar-
kennsl unni. Í því sam bandi er ver-
ið að fara af stað með lestr ar á tak 
þar sem lögð verð ur áhersla á enn 
frek ari þjálf un þess ara hljóð rænu 
þátta og munu kenn ar ar fá for eldra 
til liðs við sig. Lögð er mik il áher-
sla á að lestr ar kennsl an sé góð. 
Síð asta vet ur fór fram mik il vinna 
við sjálfs mat skól ans og voru m.a. 
spurn inga list ar send ir for eldr-
um og  spurt um allt mögu legt og 
ómögu legt í ein um 50 spurn ing um 
er varða skóla starf ið og þurftu for-

eldr ar að taka af stöðu til þess sem 
þeir telja að sé fyr ir mynd ar skóli og 
hvern ig Linda skóli kem ur út í þeim 
sam an burði og hvað mætti bet ur 
fara. Í fram haldi af þeirri vinnu hef-
ur ver ið út bú ið um bóta á ætl un sem 
fylgt verð ur eft ir í vet ur af starfs-
fólki skól ans og má sjá um bóta á-
ætl un ina á heima síðu skól ans.

Jó hann Ingi Gunn ars son sál fræð-
ing ur kom í Linda skóla á skipu-
lags dög um kenn ara í ágúst og 
hélt nám skeið fyr ir alla kenn ara 
og starfs fólk skól ans og mun hann 
fylgja því eft ir í vet ur með starfs-
fólk inu. Þetta er m.a. til þess að 
gera all an starfs manna hóp inn sam-
stillt an. Þá bregst einn kenn ar inn 
eða starfs mað ur inn síð ur við með 
öðr um hætti en ann ar við sama 
við fangs efn inu eða vanda mál-
inu. Úr lausn in þarf að vera sam-
hæfð. Jó hann Ingi kom einnig inn 
á óvissu þætti sem hafa skap ast á 
þess um um brota tím um í þjóð fé lag-
inu, og hvern ig er best að bregð ast 
við af leið ing um þeirra.

Einnig var nám skeið í stærð fræði 
hjá um sjón ar kenn ur um í 1. til 4. 
bekk en á síð ustu 10 árum hef ur 
stærð fræði kennsla ver ið að þró ast 
hratt og áhersl ur hafa einnig ver ið 
að breyt ast mik ið frá því að kenn-
ar inn var með inn lögn á að ferð um í 
stærð fræð inni. Ensku kennsla hef ur 
ver ið þró un ar verk efni í 1. – 4. bekk 
und an far in þrjú ár og þó því sé 
form lega lok ið mun ensku kennsl an 
halda áfram í yngstu bekkj un um. 
Þetta verk efni hófst eft ir að ósk ir 
um það höfðu borist frá for eldr um 
og skóla sam fé lag inu.

Gríðarleguríþróttaáhugi
Sig fríð ur skóla stjóri seg ir íþrótta-

á huga mjög al menn an með al nem-
enda Linda skóla og þau séu til-
tölu lega fá börn in sem stundi ekki 
ein hverj ar íþrótt ir. Þau séu bæði 
í hóp- og ein stak lings í þrótt um og 
mörg jafn vel til við bót ar í tón list ar-
námi eða öðru list námi. Það þurfi 
ekki að koma á óvart að börn in 
stundi íþrótt ir því Kópa vogs bær 
hafi skap að frá bæra um gjörð utan 
um allt íþrótta starf í bæn um og 
þar ættu all ir að geta fund ir eitt-
hvað við sitt hæfi. Í Linda skóla 
eru krakk ar m.a. í HK, Breiða blik 
og Gerplu og stunda einnig hesta-
mennsku og jafn vel eitt hvað fleira 
eins og dans, skíða mennsku svo 
það er alls ekki ein lit hjörð í einu 
íþrótta fé lagi. Marg ir nem end ur 
skól ans eru einnig í skát un um og 
öðru fé lags starfi. Skóla hreysti hef-
ur líka vak ið mikla at hygli krakk-
anna sem Sig fríð ur seg ir vera frá-
bært fram tak og mjög skemmti-
lega keppni enda metn að ur mjög 
margra að kom ast í skóla lið ið.

Íslandsmeistariíkeilu
- En ekki ertu alltaf í skól an um 

eða sinna heim il is störf um, eða 
hvað?

,,Nei, ég stunda m.a. keilu en mað-
ur inn minn stund aði hana þeg ar ég 
kynnt ist hon um. Ég fór að fara með 
hon um og síð an fór ég að reyna líka 
og hef stund að þessa íþrótt í ein 15 
ár, og alltaf jafn gam an. Ég hef orð ið 
Ís lands meist ari ein stak linga í keilu 
mörg um sinn um og ver ið í lands lið-
inu og fór í sum ar með lands lið inu 
á heims meist ara mót kvenna sem 
hald ið var í Las Ve g as í Banda ríkj-
un um. Ég var ekki sátt við minn 
ár ang ur þar, mér hef ur oft geng ið 
bet ur og í júní mán uði tók ég þátt í 
móti í Barcelona og fer á mót á Krít 
í sept em ber mán uði. Ég er í liði hér 
sem heit ir Val kyrj ur sem er inn an 
Keilu fé lags Reykja vík ur,” seg ir Sig-
fríð ur Sig urð ar dótt ir skóla stjóri.
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,,Þaðaðhaldauppiagaískólaer
ekkivandamálheldurviðfangsefni”

Sigfríðurskólastjóriutanviðskólannáblíðumhaustdegi.

- seg ir Sig fríð ur Sig urð ar dótt ir skóla stjóri Linda skóla

Starf kenn ar ans hef ur breytst nokk uð í þá 
veru að hann er í meira mæli fé lags ráð gjafi og 
sál fræð ing ur en hann var áður fyrr og jafn vel 
hjúkr un ar fræð ing ur, svo kenn ar inn hef ur ver

ið að sinna í auknu mæli öll um mögu leg um 
þátt um inn an skól ans sam hliða kennsl unni.

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR

Allar almennar 
viðgerðir

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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 Jón G. Bjarnason
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Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs

Fannborg 2 - 2 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500

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 hámar-
ki. 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 bæjarfé-
lagsins*. Þetta á hinsvegar ekki við um tómstundarfélögin, þar þarf viðkomandi iðkandi eða forráða-
maður 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.



Rit list ar hóp ur Kópa vogs fagn
aði í vor út gáfu ljóða bók ar inn
ar „Í aug sýn“ með upp lestri úr 
bók inni í Kórn um í Bóka safni 
Kópa vogs. 

Bók ina prýða 25 ljóð á ís lensku 
og ensku eft ir jafn marga höf unda 
og henni fylg ir hljóð disk ur með 

upp lestri skáld anna á ljóð un um. 
Krist ín Þor geirs dótt ir ljós mynd
ari, tók mynd ir af höf und un um 
og gaf Rit list ar hópn um og prýða 
mynd irn ar bók ina.

Þetta er 4. ljóða bók Rit list ar
hóps ins en áður hafa kom ið út 
bæk urn ar, Gluggi ´96, Ljós mál ´97 

og Sköp
un 2001. 
Gunn ar I. 
Birg is son, 
þá ver andi 
bæj ar stjóri 
s k r i f  a ð i 
i n n  g a n g 
og bók in 
er  vönd
uð að allri 
g e r ð  o g 
inni hald ið 
magn að!
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Á næstu vik um verð ur hægt að 
skoða mynd lista sýn ingu Kópa vogs
bú ans Sól rún ar Hall dórs dótt ur á 
opn un ar tíma Bóka safns Kópa vogs 
í Hamra borg inni. Sól rún hef ur lok
ið for námi við Mynd list ar skól ann 
í Reykja vík og sótt nám skeið hjá 

Mynd lista skóla Kópa vogs. Einnig 
hef ur Sól rún numið hjá mynd list ar
mönn um í Dan mörku og Sví þjóð.

Sól rún hef ur tek ið þátt í nokkrum 
sam sýn ing um í Reykja vík og Dan
mörku. Mynd irn ar á sýn ing unni eru 
unn ar með akríl og vatns lit um.

Myndlistasýning
íBókasafninu

SólrúnHalldórsdóttirviðeittverkasinnaábókasafninu.

A F  H Á L S I N U M

Ritlistahópurinngafút
ljóðabókina,,Íaugsýn”

Fyr ir skömmu voru opn að ar 
tvær sýn ing ar í Lista safni Kópa
vogsGerð ar safni. Dyr drauman
na heit ir mál verka sýn ing finnsku 
lista kon unn ar El ena Schuvaloff
Mai jala og sýn ing in Mandala snýst 
um hring inn og krystal inn. El ena 
SchuvaloffMai jala er af rúss
nesku bergi brot in. Afi henn ar átti 
súkkulaði verk smiðju í Sankti Pét
urs borg. Hann var mik ill list unn
andi og styrkt ar mað ur hins fræga 
rúss neska mál ara Ilya Rep in. Í bylt
ing unni flýði fjöl skyld an til Finn
lands og sett ist að í Helsinki. Móð
ir El enu, Mar ina Akut in, var mál
ari. El ena seg ir móð ur sína hafa 
kennt sér að mála en fað ir sinn að 
teikna. Í verk sín not ar lista kon an 
ol íu liti ásamt gull og silf ur lauf um 
en í nýj ustu verk um sín um sæk ir 
El ena inn blást ur til nátt úr unn ar. 
El ena Majala hef ur hald ið fjöl marg
ar sýn ing ar í heima landi sínu Finn
landi og víða ann ars stað ar bæði 

aust  an hafs 
og vest an. 

S ý n  i n g  i n 
M a n d a l a  í 
Gerð ar safni 
er um hring
f o r m  i ð  o g 
kr ystal  inn. 
Hr ing  form
i ð  á s a m t 
fern ingi og 
þrí hyrn ingi 
mynda helstu 
frum form in. 
Flest ir kann
ast við mynd León ar dós da Vinci 
af manni með út rétta arma og 
leggi inni í fern ingi og hring. Le on
ardo gerði mynd ina fyr ir kenn ara 
sinn Lucio Paci oli til að mynd lýsa 
bók Lucio um hin helgu hlut föll 
 De Divina Proportione. Í þess
ari teikn ingu León ar dós er fal in 
stað setn ing manns ins í til ver unni 
 hring ur inn og horn in fjög ur.

Dyrdraumannaogsýningin
MandalaíGerðarsafni

Í jún í blað inu birt um við mynd af fólki sem virð
ist vera statt á leik velli við ein hverja við halds
vinnu. Hvar er mynd in tek in, hverj ir eru á henni 
og af hvaða til efni er mynd in tek in? Við þiggj um 
enn upp lýs ing ar um hvaða fólk þetta er og eins 
hvaða fólk er á mynd inni í júlí blað inu en svo virð
ist sem ein hver grill veisla sé þar í upp sigl ingu.

Upp lýs ing ar hafa feng ist um að það sé Reyn ir 
Holm sem grill ar á vinnu degi for eldra leik skól ans 
Kópa steins, senni lega 1981,  hann er gift ur Önnu 
Stef áns dótt ir leik skóla kenn ara. Helga Lotta dótt ir 
þeirra horf ir á, en í dag er hún einnig leik skóla kenn
ari.  Sig ur björg Magn ús dótt ir leik skóla kenn ari er að 
mála lest ina.

Ef laust þekkja marg ir þetta fólk en all ar frek ari 
upp lýs ing ar eru vel þegn ar. Vin sam lega kom ið þeim 
upp lýs ing um sem þið búið yfir til Hrafns Svein bjarn
ar son ar, hér aðs skjala varð ar á Hér aðs skjala safni 

Kópa vogs að Hamra borg 1, eða í síma 5444710.
Einnig má senda upp lýs ing ar á net fang ið hrafns@

kopa vog ur.is 

Hver? Hvar? Hvenær?

Kápaljóðabókarinnar.

Verk eftir l ista
k o n u n a  E l e n a
SchuvaloffMaijala.
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Salurinnmeðglæsilega
fimmtudagstónleika

Ell efta starfs ár ið í Saln um í 
Kópa vogi hefst nú senn en Sal ur
inn fagn aði 10 ára starfs af mæli 
sínu í jan ú ar sl. Í vet ur verð ur 
boð ið upp á glæsi lega og fjöl
breytta dag skrá sem endranær. 

Starfs ár ið hófst 5. sept em ber sl. 
með tón leik um Sig rún ar Hjálmtýs
dótt ur Krist ins Sig munds son ar 
og Jónas ar Ingi mund ar son ar sem 
voru með söng tón leika með lög
um eft ir Brahms, Ma hler, Don
izetti, Gers hwin og Berl in. Það 
kem ur ef laust mörg um á óvart, 
en þetta er í fyrsta sinn sem þess
ir ást sælu lista menn þjóð ar inn ar 
halda sam an tón leika.

TÍBRÁ2009–2010
Tón leik ar í TÍ BRÁ, sem er tón

leika röð Kópa vogs bæj ar í Saln
um, eru 18 tals ins. Fimm af þeim 
eru TÖFRAtón leik ar þar sem tón
list ar menn í fremstu röð koma 
fram. Af því til efni er hús ið opn að 
kl. 16.30 og boð ið upp á létt an 
for drykk fyr ir tón leik ana. Þá eru 
fern ir tón leik ar ungra ís lenskra 
tón list ar manna sem kall ast LÖG 
UNGA FÓLKS INS Í TÍ BRÁ, og síð
ast en ekki síst eru 9 sér vald ir 
tón leik ar að hætti húss ins í 

TÍ BRÁ. 
Auk TÍ BRÁR tón leika verða á 

dag skrá fjöldi ann arra tón leika í 
Saln um s.s. jóla og nýárs tón leik
ar Sal ar ins, Af fingr um fram með 
Jóni Ólafs syni, sér stak ir barna og 
fjöl skyldu tón leik ar á sunnu dög
um og svona mætti lengi telja.

Sal ur inn býð ur upp á tón leika 
sex fimmtu daga í röð sem hófust 
27. ágúst sl. Jónas Ingi mund ar
son fær til sín söngv ara í frem
stu röð og kynn ir ís lensk ar ein
söngsperl ur. Næstu tón leik ar eru 
17. sept em ber með Jóni Svav ari 

Jós efs syni, 24. sept em ber kem ur 
Sess elja Krist jáns dótt ir fram og 1. 
októ ber Giss ur Páll Giss ur ar son.  

Bjarki Svein björns son, for stöðu
mað ur Tón list ar safns Ís lands, flyt
ur stutt an pistil um til urð lag anna 

og sýnd ar verða ljós mynd ir af 
ís lensk um lista verk um úr einka
safni Þor vald ar Guð munds son ar 
og Ingi bjarg ar Guð munds dótt ur, 
sem varð veitt eru í Gerð ar safni.

SalurinníKópavogi.

ÁRSKORT 
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND

Á 29.990 KR. 

AÐEINS 27.990 KR. Á MANN 
Vinaárskort – tveir saman:

Aðeins 2.499 kr. á mánuði. 

Vaxtalausar Visa/Euro léttgreiðslur 

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

Á 

AÐEINS 27.990 KR.
Vinaárskort – tveir saman:

Stórir salir með lausum lóðum // Fullkomin

þrektæki // Ný hlaupabretti í Versölum // Ný

sjónvörp // Salur fyrir spinning-/hjólatíma // 

Spinningtímar innifaldir í verði

Ókeypis prufutími undir leiðsögn þjálfara.
Panta þarf tíma með fyrirvara – 16 ára aldurstakmark.

Eða 2.333 kr. á mánuði á mann. Vaxtalausar Visa/Euro léttgreiðslur. 

Tilboðið gildir til og með 21. september 2009

Samkór
Kópavogs
hefurvetr
arstarfið

Sam kór Kópa vogs er að 
hefja vetr ar starf sitt, nú í 43. 
sinn, en kór inn var stofn að ur 
í októ ber 1966. Fé lag ar kórs
ins eru um 60 tals ins, hresst 
og líf legt fólk á öll um aldri. 
Kór stjóri er Björn Thoraren
sen, metn að ar full ur fag mað ur 
sem hef ur leitt kór inn inn á 
nýj ar braut ir.  

Í vet ur mun kór inn æfa í 
Linda kirkju en hann fékk boð 
um æf inga að stöðu í kirkj unni 
í fram haldi af tón leik um þar á 
liðnu vori. Und an far in ár hef ur 
kór inn stað ið að æf ing um og 
flutn ingi tón verka með hljóm
sveit arund ir leik. Í fyrra vor var 
flutt messa og önn ur tón list 
eft ir W.A. Moz art og nú í vor 
hélt kór inn stór tón leika, ásamt 
Skóla kór Kárs ness, Skóla hljóm
sveit Tón list ar skóla Kópa vogs 
og nokkrum at vinnu tón list ar
mönn um, þar sem frum flutt 
var Requiem – Sálu messa eft
ir Karl Jenk ins. Hald ið verð ur 
áfram á sömu braut og áður, að 
æfa tón verk og eiga  sam starf 
með öðr um tón list ar mönn um, 
bæði nem end um og fag mönn
um sem hef ur heppn ast vel. Í 
vet ur stend ur til að taka ann að 
tón verk eft ir velska tón skáld ið 
Karl Jenk ins, The Armed Man, 
til æf inga. Alltaf er þörf á góð
um rödd um í kór inn og áhuga
sam ir eru hvatt ir til að fara á 
vef síðu kórs ins, www.sam kor.
is, og kynna sér kór starf ið enn 
frek ar. 



Um hver f is við ur kenn ing ar 
Kópa vogs og út nefn ing á götu 
árs ins voru af hent ar fyr ir nokkru 
og við sama tæki færi af hentu 
Rótarý-, Lions- og Kiwanis klúbb-
ar bæj ar ins Gunn steini Sig urðs-
syni bæj ar stjóra fróð leiks skilti 
sem sett verð ur upp við El liða-
vatn. Við ur kenn ing arn ar eru í 
þrem ur flokk um, þ.e. frá gang ur 
húss og lóð ar á bygg inga svæð-
um, þ.e. íbúð ar hús næði, sér býli 
og fjöl býli; hönn un fyr ir ein býli, 
fjöl býli og at vinnu hús næði og 
at hygl is vert fram lag til um hverf-
is mála.

• Gata árs ins 2009 er Brekku
smári, eins af feg urstu göt um 
Nón hæð ar. Tvö rað hús eru í göt
unni byggð 1994 til 1996, ann að 
teikn að af Arki tekt um sf. og hitt af 
Stein grími Hauks syni.

• Leik skól arn ir Álfa heiði og 
Fífusal ir sem hlutu Græn fán ann 
2008 og 2007 og Furu grund sem 
hlaut Græn fán ann í ár og er þátt
tak andi í Comen í us arverk efni 
sem heit ir ,,Euro cit izens of the 

fut ure” hlutu við ur kenn ingu fyr ir 
at hygl is vert fram lag til um hverf
is mála.

• Kári Ei ríks son arki tekt hlaut 
við ur kenn ingu fyr ir hönn un ein
býl is húss ins að Kóngs bakka 1; 
Guðd mund ur Gunn laugs son og 

Gunn ar Páll Krist ins son arki tekt ar 
fengu við ur kenn ingu fyr ir hönn un 
á fjöl býl is hús un um við Lund 1 og 
3 auk þess sem Gassaarki tekt ar 
hlutu við ur kenn ingu fyr ir hönn un 
at vinnu hús næð is, en það er safn
að ar heim ili Kópa vogs kirkju.

• Við ur kenn ingu fyr ir frá gang 
húss og lóð ar á ný bygg inga svæði 
hlaut sókn ar nefnd Kárs nes sókn ar 
fyr ir frá gang við safn að ar heim ili 
Kópa vogs kirkju.
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AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
borgarblod@simnet.is

Íbú um í Kópa vogi hef ur fjölg-
að um 600 á sama tíma og íbú-
um á land inu öllu hef ur fækk að. 
Íbú ar í Kópa vogi eru nú 30.395. 

Íbú ar í Reykja vík eru nú 900 
færri en í fyrra sum ar og á land inu 
öllu búa nú rúm lega 100 færri en 
á sama tíma í fyrra. Ís lend ing ar 
voru rúm lega 319.200 1. júlí sl. en 
sama dag í fyrra voru lands menn 
rúm lega 319.300. Íbú um á land
inu fækk aði því um rúm lega eitt 
hund rað á einu ári. Lands mönn
um hef ur fjölg að stöðugt síð ustu 
ára tug ina og það þarf að leita 120 
ár aft ur í tím ann til að finna dæmi 
um fólks fækk un. Það var síð ast 
árið 1889. Þetta kem ur fram í nýj
um töl um sem Hag stof an hef ur 
birt um fjölda fólks með lög heim
ili á Ís landi. Það þýð ir að út lend
ing ar sem koma hing að tíma bund
ið til vinnu eru inni í töl un um.

Það vek ur at hygli að þrátt fyr ir 

stór iðju upp bygg ingu á MiðAust
ur landi síð ustu árin er Aust ur
land engu að síð ur það svæði þar 
sem fólki fækk ar mest. Þar búa nú 
tæp lega 13 þús und manns, ríf lega 
1100 færri en fyr ir ári. Fækk un in 
nem ur rúm lega 8%. Sú stað reynd 
að fram kvæmd um við stór iðj una 
á Aust ur landi lauk einmitt á tíma
bil inu hef ur þar ef laust tals vert að 
segja. Á Vest ur landi fækk aði fólki 
um tæpt pró sent en fólki fjölg ar í 
öðr um lands fjórð ung um. Þetta á 
einnig við um höf uð borg ar svæð ið 
þar sem ríf lega 63% þjóð ar inn ar 
hafa nú bú setu. Séu ein stök sveit
ar fé lög á suð vest ur horni lands ins 
skoð uð sér stak lega kem ur í ljós 
að í Hafn ar firði fjölg aði íbú um um 
rúm lega 700 og í Kópa vogi um 
600. Í Reykja vík fækk aði íbú um 
hins veg ar um tæp lega 900 sem er 
tæp lega 1% fækk un.

Fjölguníbúa
íKópavogi

Íbúi nr. 30.000 í Kópavogi, Gísli Kristján Jóhannesson.

Brekkusmáriergata
ársins2009íKópavogi

Gunn steinn Sig urðs son bæj ar stjóri, Hauk ur Ingi bergs son for seti Rótarý klúbbs Kópa vogs sem af henti 
fróð leiks skilt ið fyr ir hönd klúbbanna, um hverf is nefnd Kópa vogs og full trú ar þeirra sem hlutu við ur kenn
ing ar við af hend ingu þeirra í Saln um.

Brauð ársins!
2009

Brauð ársins er 
“Bygghleifur”

frá bakaranum góða 
fæst í flestum 

handverksbakaríum.

www.kornax.is

Séð eft ir götu árs ins 2009, Brekku smára.

Öll almenn prentun

Sími 561 1594
895 8298 

HrólfSSkálavÖr 14
netfang: neS@iSHolf.iS



Hinn ár legi sum ar lest ur hef ur 
stað ið yfir á Bóka safn inu frá því 
í byrj un júní og til 18. ágúst. 

Börn sem tóku þátt í sum
ar lestr in um skráðu sig í byrj un 
og fengu þá litla bók til að skrifa 
í hvað les ið var. þau fengu svo 
stimpl að við hvern bók ar tit il þeg
ar þau skil uðu bók um. Að auki 
fegnu börn in happa miða, einn fyr
ir hverja lesna bók, fylltu hann út 

með nafni og síma núm eri. Mið un
um var safn að í tunnu og að  svo 
var dreg ið úr öll um mið un um á 
loka deg in um. Tíu heppn ir þátt
tak end ur fengu bók og penna til 
að skrifa sín eig in æv in týri. Einnig 
fengu þátt tak end ur litla gjöf frá 
Bóka safn inu, lestr ar dag bók sem 
hægt era ð skrifa í hvað les ið 
er. Alls voru þátt tak end ur 177 á 
að al safni og 40 á Linda safni. Til

gang ur sum ar lest urs er að börn in 
við haldi þeirri lestr ar leikni sem 
þau afla sér í skól an um að vetr in
um. Þessi góða þátt taka sýn ir að 
bók lest ur er enn sem fyrr vin sæl 
dægradvöl. Bóka safn Kópa vogs 
þakk ar börn un um kær lega fyr ir 
þátt tök una og von ar að þau haldi 
áfram að sækja safni og lesa sér 
til gagns og ánægju.
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Sig ur veg ar arn ir í sum ar lestr in um voru Árni Björn Jens son 7 ára, Ástrós Arna 10 ára, Har ald ur Helgi Guð
munds son 6 ára, Her mann Óli Bjarka son 8 ára, Hrönn Ind riða dótt ir 11 ára, Krist ín Þóra Sig urð ar dótt ir 7 ára, 
Mel korka I. Páls dótt ir 9 ára, Nói Jón Mar in ós son 7 ára, Ragn hild ur Rún Breið dal 11 ára og Þór dís Haf þórs
dótt ir 10 ára.

Mið viku dag inn 2. sept em-
ber sl. var upp skeru há tíð í 
leik skól an um Álfa heiði í Kópa-
vogi. Bæj ar stjór inn Gunn steinn 
Sig urðs son heim sótti leik skól-
ann ásamt for manni um hverf-
is nefnd ar Kópa vogs, Mar gréti 
Björns dótt ur. 

Eft ir að hafa geng ið um skól ann 
í fylgd leik skóla stjór ans, El ísa bet
ar Eyj ólfs dótt ur, var sest að borð
um og snædd ný ýsa og ný upp
tekn ar kart öfl ur, en börn in höfðu 
dag inn áður tek ið upp kart öfl ur 
sem rækt að ar voru í sum ar á leik

skóla lóð inni.
Fimmtu dag inn 20. ágúst sl. 

fékk leik skól inn Álfa heiði ásamt 
leik skól un um Fífu söl um og Furu
grund við ur kenn ingu um hverf is
ráðs 2009 fyr ir at hygl is vert fram
lag til um hverf is mála. Við ur kenn
ing in er veitt vegna fram úr skar
andi vinnu og fræðslu til barna 
varð andi um hverf is mál. Það er 
starfs mönn um leik skól anna mik
ils virði að fá þessa við ur kenn
ingu og hvet ur þá til dáða til að 
halda áfram á sömu braut.

Uppskeruhátíð
áÁlfaheiði

Sest að borð um á Álfa heiði með leik skóla stjór an um El ísa beti Eyj
ólfs dótt ur, bæjarstjóranum Gunnsteini Sigurðssyni og og for manni 
um hverf is nefnd ar Kópa vogs, Mar gréti Björns dótt ur.

Sumarlesturviðheldur
lestrarleiknibarna

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.

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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Nú þeg ar rúm lega fjög ur þús und nem end ur, 
kenn ar ar, stjórn end ur og ann að starfs fólk grunn
skól anna er kom ið til starfa eft ir gott sum ar frí 
fannst  Kópa vogs blað inu við eig andi að hitta Andr
és Pét urs son, for mann skóla nefnd ar Kópa vogs, að 
máli og ræða við hann um starf semi skól anna í 
Kópa vogi.  ,,Það er mik ill kraft ur í starf semi skól
anna og gam an að vinna með öllu þessu frá bæra 
fólki sem vinn ur í öll um þess um skól um,“ seg ir 
for mað ur inn.

Skóla nefnd starfar sam kvæmt ákvæð um 12. grein
ar grunn skóla laga. Skóla nefnd fer með mál efni 
grunn skóla í sam ræmi við lög og reglu gerð ir og 
sam kvæmt um boði sveit ar stjórn ar.  Nefnd in held ur 
fundi hálfs mán að ar lega þar sem hún fjall ar um þau 
er indi sem henni ber ast auk þess sem hún vinn ur að 
stefnu mót un í mál efn um grunn skól anna.

Nefnd ina skipa fimm að al menn sem skip að ir eru 
af stjórn mála flokk un um. Þar að auki eiga full trú ar 
kenn ara tvo full trúa í nefnd inni, skóla stjór ar skipa 
einn full trúa og full trúi for eldra fé laga á einnig sæti 
í nefnd inni. Fram kvæmda stjóri fræðslu sviðs Kópa
vogs sit ur alla fundi auk kennslu ráð gjafa Kópa vogs
bæj ar sem er starfs mað ur nefnd ar inn ar.

Andr és starfar sem fjár mála stjóri hjá Rann sókna
þjón ustu Há skóla Ís lands þannig að hann teng ist 
mennta mál um á marg an hátt. Að spurð ur seg ir hann 
það  for rétt indi að fá að starfa að þess um mála flokki 
í sín um heima bæ.

,,Ég er al inn upp í Kópa vogi og stund aði hér mitt 
barna, gagn fræða og mennta skóla nám. Ég á tvo 
börn á grunn skóla aldri þannig að þetta er ótrú lega 
gam an að fá að koma að fræðslu mál um með þess um 
hætti.“

Fjár mál skól anna eru drjúg ur þátt ur í starf semi 
nefnd ar inn ar enda fer rúm lega helm ing ur af út gjöld
um bæj ar ins til fræðslu mála. ,,Það kom mér á óvart 
hve velta hvers skóla er mik il. Hver grunn skóli i 
bæn um er að velta í kring um 350 millj ón ir á ári þan
nig að ábyrgði skóla stjórn enda er mik il.“ Andr és 
seg ir að bæj ar yf ir völd hafi gert sér stak an skóla
samn ing við hvern skóla þannig að skól arn ir hafi 
ákveð ið svig rúm að byggja upp sína starf semi í takt 
við áhuga skóla stjórn enda á hverj um stað. ,,Þetta 
sjálf stæði hef ur gef ið góða raun og eng in áhugi er að 
hverfa til baka í mið stýrt kerfi“, seg ir for mað ur inn.

,,Sam starf ið í skóla nefnd inni er mjög gott,“ seg ir 
Andr és. ,,Við erum hins veg ar ekki alltaf sam mála 
og stund um er tek ist hressi lega á um ein stök mál
efni. En við höf um öll það sam eig in lega mark mið að 
í Kópa vogi séu rekn ir öfl ug ir grunn skól ar sem taki 
mið af þörf um ein stak linga með fjöl breytt um náms 
og kennslu hátt um og að starfs um hverfi skól anna efli 
fé lags lega færni nem enda, stuðli að já kvæðri sjálfs
mynd þeirra og ýti und ir heil brigð an metn að.“

Endurskoðunáskólastefnunni
Andr és seg ir að skóla nefnd hafi á þessu kjör tíma

bili unn ið að end ur skoð un á skóla stefnu Kópa vogs. 
,,Þessi end ur skoð un var unn in í nánu sam starfi við 
helstu hags muna að ila í skóla mál um í Kópa vogi með
al ann ars fé lag skóla stjórn enda, hags muna sam tök 

kenn ara, SAM KÓP sem eru sam tök for eldr ar fé laga 
í grunn skól um Kópa vogs, og bæj ar yf ir völd í Kópa
vogi.  Hægt er að nálg ast ein tak af skóla stefnu Kópa
vogs á heima síðu bæj ar ins.“

Í vor verða sveit ar stjórn ar kosn ing ar á Ís landi og 
eft ir þær kosn ing ar verð ur kos in ný skóla nefnd. 
Andr és sit ur í skóla nefnd fyr ir hönd Fram sókn ar
flokks ins og von ast hann auð vit að til að geta unn ið 
áfram á þess um vett vangi. ,,Við vor um flest ný sem 
kom um inn í nefnd ina eft ir síð ustu kosn ing ar. Það 
tek ur auð vit að sinn tíma að setja sig inn í svo víð
feðm an mála flokk en ég held að nú sé búið að ná 
upp ákveð inni þekk ingu þar inn an dyra. Ég vona því 
að að minn flokk ur fái áfram um boð hjá bæj ar bú um 
til að vinna mál efn um grunn skól anna með svip uð um 
hætti og und an far in ár,“ seg ir Andr és Pét urs son.

,,Forréttindiaðfáað
starfaaðskólamálum“

PönkiðíKópavogi
íTónlistarsafninu

,,Pönk ið og Kópa vog ur inn 
19781983” er sýn ing sem opn uð 
verð ur í Tón list ar safni Ís lands 
við Há braut  laug ar dag inn 19. 
sept em ber nk. Lista og menn
ing ar ráð Kópa vogs styrkti sýn
ing una en stjórn end ur henn ar 
eru Að al heið ur Er lends dótt ir og 
Pét ur Ólafs son. Til gang ur sýn
ing ar inn ar er að varpa ljósi á 
pönk menn ing una sem mynd að
ist í Kópa vogi á ár un um 1978
1983.

Pönk ið og Kópa vog ur inn eru 
tengd sterk um bönd um. Hljóm
sveit in Fræbbbl arn ir var stofn uð í 
MK vet ur inn 1978 með tón leik um 
á fyrstu Myrkra messu skól ans. 

Pönk hljóm sveit irn ar Snill ing arn ir, 
Tauga deild in og Þeyr höfðu all ar 
á að skipa með lim um úr Kópa
vog in um en auk þess voru starf
rækt ar fjöld inn all ur af bíl skúrs
bönd um í bæn um sem reglu lega 
tróðu upp við marg vís leg til efni 
líkt og F8, Dor dingl ar, Stíf grím og 
NAST.

Frá Kópa vogi barst pönk hljóm
ur inn og hljóm sveit ir voru stofn
að ar víða um land. Því má segja 
að Kópa vog ur inn hafi ver ið vagga 
pönks ins. Pönk æði greip um sig 
með al ákveð ins hóps ungs fólks 
og áttu Fræbbbl arn ir, ásamt öðr
um hljóm sveit um úr Kópa vogi, 
stór an þátt í því.

Mörgum fannst pönktímabilið ,,æðislegt.” Fræbbblarnir fyrir utan
HafnarhúsiðviðTryggvagötuárið1981.

borgarblod.is

Íslenskthandverk
oghollusta

AndrésPéturssonerformaðurskólanefndarKópa
vogs. Grunnskólanemendur í Kópavogi eru rúm
legafjögurþúsundtalsins.Skólarnirávegumbæj
arins eru tíu auk Waldorfskólans í Lækjarbotnum
ogstarfsmennliðlega400talsins.

segirAndrésPétursson,formaðurskólanefndarKópavogs

„Heilbrigðæska“:

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298



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.

Í FARARBRODDI Í JAFNRÉTTISMÁLUM

Teris hlaut jafnréttisviðurkenningu Kópavogsbæjar 
fyrir árið 2009.

Við þökkum traustið og erum stolt af áfanganum. 
Starfsfólk Teris
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Upp lýs inga tækni fyr ir tæk ið Ter
is við Hlíð ar smára í Kópa vogi 
hlaut  ár lega jafn rétt is við ur kenn
ingu Kópa vogs bæj ar fyr ir jafn rétt
is stefnu þess og eft ir fylgni henn ar 
í starf semi sinni. Jafn rétt is við ur
kenn ing in var af hent í lok jafn rétt
is þings í Saln um – tón list ar húsi 
Kópa vogs 31. ágúst sl. Á þing inu 
fjall aði Tryggvi Hall gríms son frá 
Jafn rétt is stofu um hand bók um 
kynja sam þætt ingu, Mar í anna G. 
Ein ars dótt ir leik skóla stjóri kynnti 
jafn rétt is verk efni leik skól ans 
Smára hvamms og Íris Arn ar dótt ir 
náms og starfs ráð gjafi sagði frá 
jafn rétt is verk efni Hörðu valla skóla. 

Við af hend ingu við ur kenn ing
ar inn ar sagði for mað ur Jafn réttis
nefnd ar Kópa vogs, Una Mar ía Ósk
ars dótt ir m.a.:

,,Upp lýs inga tækni fyr ir tæk ið Ter
is við Hlíða smára í Kópa vogi hef ur 
um ára bil sinnt jafn rétt is mál um af 
ein urð og áhuga. Stjórn end ur fyr ir
tæk is ins leggja sig fram um að gæta 
jafn rétt is í allri starf semi fyr ir tæk
is ins. Ter is reyn ir af fremsta megni 
að skapa anda jafn rétt is og halda 
um ræðu um jafn rétt is mál stöðugt 
vak andi. Ter is er fram sæk ið upp lýs
inga tækni fyr ir tæki og í fremstu röð 
hvað snert ir þjón ustu við fyr ir tæki 
á fjár mála mark aði. Í upp hafi þjón aði 
fyr ir tæk ið ein göngu spari sjóð un um 
en smám sam an hef ur við skipta vin
um fjölg að og fyr ir tæk ið stækk að 
í takt við það. Árið 2001 var sam in 
jafn rétt is á ætl un fyr ir Ter is og í nóv
em ber 2001 skip uð jafn réttis nefnd 
inn an fyr ir tæk is ins. Í nefnd inni eiga 
sæti einn full trúi starfs manna, skip
að ur af starfs manna fé lagi, og ann
ar skip að ur af fram kvæmda stjóra. 
Sæ mund ur Sæ munds son, for stjóri 
Ter is, veitti við ur kenn ing unni við
töku úr hendi Unu Mar íu Ósk ars
dótt ur og sagði við það tæki færi að 
við ur kenn ing in væri Ter is ákaf lega 
mik ils virði. ,,Við höf um í mörg ár 
unn ið mark visst að jafn rétt is mál
um inn an fyr ir tæk is ins þar sem 
jafn réttis nefnd in okk ar hef ur far ið 
fremst í flokki. Það er ánægju legt að 
eft ir þessu er tek ið utan fyr ir tæk is
ins,” sagði Sæ mund ur Sæ munds son. 

Jafnréttisáætlanir
lögbundnar

Tryggvi Hall gríms son fé lags fræð
ing ur og starfs mað ur Jafn rétt is stofu, 
sem hef ur að set ur á Ak ur eyri seg ir 
rann sókn ir hafa sýnt að ein ung is 
tæp 40% fyr ir tækja á Ís landi, með 
fleiri en 25 starfs menn, hafi jafn rétt
is á ætl un. Því sé mik ið verk óunn ið 
þeg ar kem ur að al gengi jafn rétt is
á ætl ana. Lið ur í því að hvetja fyr
ir tæki til að koma sér upp virkri 
jafn rétt is á ætl un, felst ekki síst í að 
við ur kenna starfs semi, stofn an ir og 
fyr ir tæki sem standa sig vel. Jafn
réttis nefnd Kópa vogs bæj ar hef ur 
síð ast lið in ár gert það með því að 
veita sér stök jafn rétt is verð laun eða 
jafn rétt is við ur kenn ingu bæj ar ins. 
Það tel ég vera mjög já kvæða leið til 
að hvetja stofn an ir og fyr ir tæki til 
dáða. Þess vegna ber að óska verð
launa haf an um í ár sér stak lega til 
ham ingju með við ur kenn ing una en 
ekki síst ber að óska starfs mönn um 
Ter is til ham ingju með sinn vinnu
veit anda. Tryggvi seg ir að sam
kvæmt lög um eigi öll fyr ir tæki og 
stofn an ir sem hafa fleiri en 25 starfs
menn að hafa jafn rétt is á ætl an ir.

Frekarkörfuboltastjarna
enskólastjóri

Hörðu valla skóli í Kópa vogi tók 
ákvörð un um að taka þátt í þró un
ar verk efn inu, Jafn rétt is fræðsla í leik 
og grunn skól um vor ið 2008. Mark
mið ið var að breyt ing yrði á vit und 
þeirra nem enda sem taka þátt í þró
un ar verk efn inu varð andi jafn an rétt 
kynj anna, kyn bund ið starfs val og 
starfs hugs un. Að nem end ur átti sig 
á því að bæði kyn in hafa að gang 
að þeim verk efn um í líf inu sem þau 
hafa áhuga á að takast á við. 

Í vor voru þátt tak end ur í verk
efn inu (4. – og 8. bekk ur) spurð ir 
tveggja spurn inga, þ.e. hvað fannst 
þeim skemmti leg ast og hvað fannst 
við kom andi hann hafa lært af verk
efn inu. Verk efn ið var unn ið meira í 
sam ræðu formi með 8. bekk en þar 
kom einnig glögg lega í ljós að nem
end ur setja sér ákveðn ar skorð ur 
varð andi lífs stíl, nám og störf út frá 
kyni.

Í 8. bekk voru svör in eðli lega 
nokk uð frá brugð in,t.d. ég hef lært 
mik ið um hvern ig mun ur er á strák
um og stelp um og hvern ig við erum 
líka lík á ein hvern hátt.

Gunnsteinn Sigurðsson, bæjarstjóri, Sæmundur Sæmundsson
forstjóriTerisogUnaMaríaÓskarsdóttirformaðurJafnréttisnefndar
KópavogsviðafhendinguJafnréttisviðurkenningarKópavogs2009 í
Salnum.

TerishlautJafnréttisviður
kenninguKópavogsbæjar2009

Laugardaginn 12. september 

Kl. 16:00 Fram - KR Laugardalsvöllur

Sunnudaginn 13. september 

Kl. 16:00 Keflavík - Breiðablik Laugardalsvöllur

VISA BIKARINN
2009

NÆSTU LEIKIR

Undanúrslit karla
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„Það verður mikill  
 léttir að vera laus  
 við yfirdráttinn.“

María Guðmundsdóttir 
viðskiptavinur Íslandsbanka

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

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.

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

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

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

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

Tvær leiðir í boði:

Losaðu þig við yfirdráttarlánið á innan við tveimur árum og við lækkum vextina niður í 11,75% á ársgrund-
velli meðan þú greiðir lánið niður*. 

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.

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.
 
* Skv. vaxtatöflu Íslandsbanka 21. ágúst 2009. Vextir eru breytilegir og taka mið af vaxtatöflu bankans hverju sinni.
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Ár leg busa vígsla fór fram í 
Mennta skól an um í Kópa vogi og 
víð ar um Kópa vog ný ver ið. 

Hún hófst kl. 10.00 um morg
un in og barst víða um bæ inn. 
Þraut ir voru leyst ar á sex stöð
um, bus arn ir voru teymd ir nið ur í 
Hlíð ar garð þar sem þeir þurfu að 
smakka á ógeðs drykk, far ið var í 
þrauta braut í Sport hús inu, hlaup
ið í skarð ið á Rúts túni, stofn að ar 
hljóm sveit ir í ung linga heim il inu 
Mol an um, far ið í karokí á Hálsa
torgi og hringn um lok að með því 
að bíll var dreg inn við MK.

Loks sá mat væla deild MK um 
að grilla ofan í mann skap inn en 
um kvöld ið var ball á veg um MK 
og nem enda fé lags ins á NASA 
við Aust ur völl. Vænt an lega hafa 
marg ir bus anna and að létt ar þeg
ar þessi þraut ar ganga var að baki.

BusaðíMK

BusarnirleiddiríeinfaldriröðniðuríHlíðargarð.

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

*Ef þú notar vetrarkort tvisvar sinnum 
á dag, fimm sinnum í viku þá borgar þú 
aðeins 37 kr. fyrir ferðina. 

Nemakortin eru til sölu á strætó.is

Vetrarkort - 15000 kr. 
Haustkort - 8000 kr. 
Vorkort - 8000 kr. 

Ef X =
15000/2x5x30x8

þá er X bestu
kaupin í strætó!*
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Kiwan is er al heims sam tök sjálf
boða liða sem hafa að mark miði 
að bæta heim inn með þjón ustu í 
þágu barna. 

Kiwan is er al þjóð leg þjón ustu
hreyf ing manna og kvenna, sem 
hafa áhuga á að taka virk an þátt í 
að bæta sam fé lag ið, og láta gott af 
sér leiða.  Í sam starfi fá þess ir að il
ar áork að því sem ein stak ling ar 
geta ekki ein ir. Frjálst sam starf ger
ir þeim kleift að vinna að al þjóð leg
um verk efn um inn an hinn ar al þjóð
legu hreyf ing ar. Þeir vinna einnig 
að um bót um á lands vísu.  Ekki síst 

vinna þeir að mann úð ar og fram
fara mál um sem horfa til heilla fyr ir 
bæj ar fé lag þeirra, sem op in ber ir 
að il ar ann að hvort vilja ekki eða 
geta ekki sinnt.  Þannig verða þeir 
leið andi að il ar í sínu byggð ar lagi.

Einn Kiwanis klúbb ur er starf andi 
í Kópa vogi, Kiwanis klúbb ur inn Eld
ey. Á um dæm is þingi hreyf ing ar
inn ar á kom andi helgi tek ur Kópa
vogs bú inn Ósk ar Guð jóns son, 
Eld eyj ar fé lagi, við sem um dæm is
stjóri, sem er æðsta emb ætti inn an 
hreyf ing ar inn ar hér lend is.

Kópavogsbúitekurviðsem
umdæmisstjóriKiwanishreyfingarinnar

Óskar Guðjónsson, umdæmis
stjóri Kiwanishreyfingarinnar
2009–2010.
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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

,,Sjitt hvað það er gam an í Mol
an um! Nú hef ur vetr ar starf Mol
ans haf ist að nýju eft ir skemmti
legt sum ar og opn un ar tími Mol
ans í haust er breytt ur frá því í 
fyrra,” seg ir Andri Þór Lefever, 
for stöðu mað ur Mol ans. Opið 
verð ur þriðju daga til föstu daga 
frá 1423 á kvöld in. Ung menna
hús ið í Hamra borg inni er fyr
ir fólk á aldr in um 1625 ára og 
ým is legt í boði. Góð að staða er 
fyr ir hljóm sveit ir að spila auk 
þess sem starf rækt er gall erí í 
hús inu fyr ir unga lista menn sem 
vilja koma sér á fram færi.

Marg ir gest ir húss ins kjósa að 
koma við til að slappa af, horfa á 
sjón varp ið eða glugga í blöð og 
bæk ur og vafra á net inu. Þarna 
er þægi legt að læra og svo er 
starfs fólk Mol ans auð vit að alltaf 
til í spjall. Inn an veggja Mol ans er 
starf rækt lít ið kaffi hús sem hef ur 
feng ið hið frá bæra nafn Mola kaffi. 
Þar er hægt að versla ýmsa kaffi
drykki, gos og sæl gæti auk ilm
andi brauð met is. Leik ir í Meist
ara deild Evr ópu í knatt spyrnu eru 
ávallt sýnd ir og þá er auð vit að 
ekk ert nema góð stemn ing í hús
inu.

Vetr ar starf ið er haf ið og byrj
uðu MKing ar á því að fjöl menna 
á ný nema kvöld til að bjóða nýj
ustu nem end ur mennta skól ans 
vel komna. Margt var um mann inn 
og urm ull ljós mynda og mynd
banda af busa vígsl unni fengu að 
njóta sín á risa skján um. Kos ið var 
í nefnd ir og ráð og greini legt að 
marg ir hafa áhuga á að koma að 
fé lags lífi skól ans í vet ur.

Í vet ur er stefna Mol ans sett 
á að bjóða uppá fjöl breytt nám
skeið og ferð ir. Ýms ar hug mynd
ir hafa lit ið dags ins ljós en mik il 
áhersla er sett á að fólk ið sem 

sæk ir Mol ann geti haft áhrif á 
það sem er í gangi hverju sinni. 
Sus hi gerð ar nám skeið er í bí gerð 
auk þess sem stefnt er að því að 
kanna áhuga á úti vist ar og snjó
bretta ferð um. Marg ir hóp ar komu 
sam an í Mol an um síð asta vet
ur og það er ekk ert að breyt ast. 
Verð andi og ný bak að ir for eldr
ar verða boðn ir sér stak lega vel
komn ir vet ur þar sem fjöl breytt ar 
fræðsluog sam veru stund ir verða 
í boði. Vert er að minn ast þess 
að þetta ung menna hús er fyr ir 
alla sem eru sext án ára og eldri, 
hvort sem við kom andi er íbúi inn
an bæj ar fé lags ins eða ekki. 

,,Í lok októ ber mun hrekkja
vöku há tíð inni vera gerð góð skil 
en þess má geta að nú stend ur 
yfir leit af kraft mikl um hljóm sveit
um sem hafa áhuga á að spila á 
sér stök um hrekkja vöku tón leik
um. Áhuga sam ir ættu endi lega að 
setja sig í sam band við starfs fólk 

Mol ans. At vinnu leysi er mik ið um 
þess ar mund ir og ekki síst á með
al unga fólks ins. Efna hags þreng
ing ar hafa oft og tíð um veru lega 
nei kvæð áhrif á fé lags leg úr ræði 
sem fólki stend ur til boða. Kópa
vogs bær legg ur sitt af mörk um 
til að stemma stigu við slíkri þró
un, til dæm is með því að styðja 
við og hlúa að menn ingu unga 
fólks ins með rekstri ung menna
húss ins. Kíktu því í Mol ann,” seg ir 
Andri Þór Lefever.

VetrarstarfMolanshófst
meðnýnemakvöldiMK

Á nýn ema kvöld inu í Mol an um.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is
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Má bjóða 

þér sæti?

Salurinn á næstunni:

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

SÓLSKINSTÓNLEIKAR 

Baggalútur

Selló og 
píanó 
í Tíbrá

Sun
13. 09.09
Kl. 20

Þri
22. 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. 

Íslenskt? 
Já takk!

Töfrar í Tíbrá:
Fiðla og píanó

Lau
14.11.09
Kl. 17

Lau
21. 11.09
Kl. 17

GERÐUR GUNNARSDÓTTIR OG ANNA GUÐNÝ GUÐMUNDSDÓTTIR 
Mozart, Beethoven og Brahms.

Söngur 
og píanó 
í Tíbrá
HALLVEIG RÚNARSDÓTTIR, 
SÓLVEIG SAMÚELSDÓTTIR OG 
HRÖNN ÞRÁINSDÓTTIR
Mendelssohn og Schumann.

Töfrar í Tíbrá:
Píanó
JOHN O’CONNOR
Haydn, Beethoven, Field og Scriabin.

Tónleikarnir eru hluti af írskri 
menningarhátíð.

Lau
9. janúar
Kl. 17

Töfrar í Tíbrá: 
Tveir flyglar
VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON OG RAN DANK
J.S.Bach, Zimmermann, Debussy, Ravel, 
Mozart, Piazzolla, Lutoslawski og Strauss.

Fim 15.10.09 kl. 20.30 GUNNAR ÞÓRÐARSON
Fim 29.10.09 kl. 20.30 DIDDÚ
Fim 12.11.09 kl. 20.30  MAGNÚS KJARTANSSON
Fim 26.11.09 kl. 20.30  STEFÁN HILMARSSON

Af f ingrum fram 
með Jóni Ólafssyni og gestum

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

Fyrir 
fjölskylduna

Uppáhalds-
lögin okkar

Fös
02. 10.09
Kl. 20  

Fös
16 & 17. 10.09
Kl. 20

ELLEN KRISTJÁNSDÓTTIR, GUÐRÚN 
GUNNARSDÓTTIR OG KRISTJANA STEFÁNSDÓTTIR

Ísland/
Færeyjar
FRIÐRIK ÓMAR OG JÓGVAN

Lau
03. 10.09
Kl. 17

S
e

p
te

m
b

e
r

O
k

tó
b

e
r

N
ó

v
e

m
b

e
r

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.

Saxafónkvartett 
í Tíbrá

Þri
27. 10.09
Kl. 20

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

3.  – 10. 10. 09
Írsk menningar-
hátíð 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.

Lau
16. 01.10
Kl. 17

Nýárs-
tónleikar

AUÐUR GUNNARSDÓTTIR OG SALONHLJÓMSVEIT 
SIGURÐAR INGVA SNORRASONAR
Robert Stolz og Sigfús Halldórsson.
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AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is

Skáti í Kóp um hnoð aði 
lífi í föð ur sinn

Í sum ar vann einn skáti í Kóp
um í Kópa vogi mik ið skyndi
hjálp ara frek. Skát inn, Magnea 
Tóm as dótt ir, hnoð aði og hélt 
þannig lífi í föð ur sín um með an 
sjúkra lið arn ir voru á leið inni en 
þau voru stödd í húsi fjöl skyld
unn ar á kirkju jörð inni Hvals nesi 
á Suð ur nesj um. Það var því um 
all nokkurn spöl að fara fyr ir 
sjúkra lið ana. Fað ir henn ar heit ir 
Tómas Grét ar Óla son og þau eru 
bæði skát ar. All an tím ann var 
hún í sam bandi við neyð ar lín
una sem studdi hana í gegn um 
þess ar löngu mín út ur.

Magnea leið ir starf ið í vet ur 
hjá yngstu skát un um og Tómas 
Grét ar var í stjórn Kópa um langt 
ára bil. Á inn rit un ar degi skáta fyr
ir skömmu litu þau bæði við og 
var Tómas Grét ar nokk uð hress 
og greini lega bú inn að ná sér að 
mestu eft ir þetta áfall. Hann seg
ir það skoð un sína að efla ætti 
skyndi hjálp ar kennslu með al 
allra skáta og kannski gæti þessi 
at burð ur hvatt alla skáta til dáða 
og til að sækja skyndi hjálp ar nám
skeið.

,,Ég varð skáti 9 ára göm ul og 

þar sem pabbi hef ur alltaf ver ið 
skáti er ég eig in lega fædd í inn 
skáta hreyf ing una. Snemma fór ég 
á fyrsta skyndi hjálp ar nám skeið ið 
og lærði þá m.a. að setja á plást ur 
og setja hönd í fatla. Hluti af skáta
starf inu er að kunna að bjarga sér 
við ólík ar að stæð ur.

Ég út skrif að ist sem leið sögu
mað ur vor ið 2005, og fór á upp
rifj un ar nám skeið í skyndi hjálp 
árið 2007, en það er nauð syn legt 
fyrri alla sem fara á skyndi hjálp
ar nám skeið að sækja upp rifj un
ar nám skeið ann að til þriðja hvert 
ár, seg ir Magnea Tóm as dótt ir.

Feðginin Tómas Grétar Ólason og Magnea Tómasdóttir í
skátaheimilinuviðDigranesveg.

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

ENSKA   
ENSKA fyrir útlendinga 

DANSKA  
NORSKA
SÆNSKA 
FRANSKA 
ÍTALSKA 
SPÆNSKA
ÞÝSKA

Íslenska
fyrir útlendinga I - V
10 vikna námskeið 
60 kennslustundir

Icelandic
for foreigners I - V
10 weeks courses
60 class hours

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

Verklegar greinar
Bókband

Frístundamálun

Glerbrennsla

Silfursmíði

Skrautritun

Trésmíði

Útskurður

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 

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2009
Saumanámskeið
Að breyta fötum og 
endursauma

Crazy quilt

Fatasaumur/
Barnafatasaumur

Skrautsaumur
Baldering
Skattering

Þjóðbúningur - saumaður

Tölvunámskeið
Fingrasetning 

Tölvugrunnur

Word 
Ritvinnsla

EXCEL
Töfl ureiknir

Matreiðslunámskeið
Gómsætir bauna – pasta –
og grænmetisréttir

Gómsætir hollir 
suðrænir réttir frá 
Miðjarðarhafslöndunum

Hráfæði

Ítölsk matargerð

Matarmiklar súpur 
og heimabakað brauð

Matargerð fyrir karlmenn I

Garðyrkjunámskeið
Garðurinn allt árið

Trjáklippingar

Förðunarnámskeið
Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Prjónanámskeið
Grunnnámskeið í að prjóna
Peysuprjón

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

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.

Sjá stundaskrá á vefsíðu skólans 
www.myndlistaskoli.is

Smiðjuvegur 74, Gul gata

Öll almenn prentun

Sími 561 1594
895 8298 

HrólfSSkálavÖr 14
netfang: neS@iSHolf.iS



Kvenna kór Kópa vogs er þessa 
dag ana að hefja sitt átt unda 
starfs ár. Þær breyt ing ar hafa orð
ið að Natal ía Chow Hew lett sem 
hef ur stjórn að kórn um frá upp
haf i hef ur horf ið til ann arra star
fa á er lendri grundu en Juli an 
Mich ael Hew lett hef ur tek ið við 
kór stjórn inni í henn ar fjar veru. 
Juli an er kórn um vel kunn ur því 
hann hef ur ver ið und ir leik ari 
kórs ins síð ast lið in ár. Með nýj um 
kór stjóra koma nýj ar áhersl ur og 
ný tæki færi og því nokk uð ljóst 
að spenn andi tím ar eru framund
an hjá kórn um.

Kór inn hélt glæsi lega vor tón
leika í apr íl síð ast liðn um. Mik il 
vinna var lögð í æf ing ar fyr ir þessa 
tón leika og svo til öll lög in sem 

kór inn var með á efn is skránni var 
kór inn að frum flytja en þema tón
leik anna var söng leikja og kvik
mynda sveifla.  Að auki var kór
inn bú inn að æfa upp ým iss kon
ar hreyf ing ar með lög un um til að 
skapa skapa skemmti lega stemmn
ingu, gefa tón leik un um sér stakt 
yf ir bragð og fersk an blæ. Með al 
ann ars dans aði ung og glæsi leg 
ball er ína úr Kópa vog in um Sól björt 
Sig urð ar dótt ir, við eitt af lög un um.  
Sér stak ur gest ur kórs ins á þess um 
tón leik um var Krist jana Stef áns
dótt ir jazz söng kona.

Það er ým is legt á dag skránni 
hjá kórn um á næst unni og ber 
þar hæst jólatón leika í des em ber 
og styrkt ar tón leik ar sem haldn ir 
verða í Kópa vogi í byrj un nóv em

ber sem kór inn tek ur þátt í.
Í kórn um eru nú yfir 40 hress

ar og flott ar söng kon ur en nýj ar 
söng kon ur eru ávallt vel komn ar í 
kór inn, eng ar kröf ur eru gerð ar til 
söng kunn áttu eða reynslu, að eins 

að söng gleð in sé til stað ar og vilj
inn til að taka þátt í skemmti legu 
og krefj andi kór a starfi. Æft er einu 
sinni í viku, á þriðju dags kvöld um 
frá kl. 19:30 til 21:30.
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Við lokvortónleikasl.vor.BallerínanSólbjörtSigurðardóttirsemer
fyrirframankórinndansaðiviðeittaflögunum.

Akið 
varlega!
Skólarnir eru byrjaðir

Kvenna kór Kópa vogs með styrkt ar tón leika í nóv em ber
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Merki og letur

Grafískt tákn

LETUR

LITIR

Avenir LT Std 35 Light

Pantone Black 6
CMYK 50-0-0-100

Merki án slagorðs

Merki með slagorði

Merki án slagorðs

Merki með slagorði

ABCDÐEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÞÆÖ
abcdðefghijklmnopqrstuvxyzþæö
123456789!@#$%&/()=*„“?,;:”

ABCDÐEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÞÆÖ
abcdðefghijklmnopqrstuvxyzþæö
123456789!@#$%&/()=*„“?,;:”

Avenir LT Std 85 Heavy

Grafískt tákn

KAUPÞING
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ÍþróttadagurÍTKmótarupphafið
aðvetrarstarfifélagsmiðstöðvanna

Tóm stunda starf fé lags mið stöðva ÍTK í Kópa vogi 
er haf ið og fer vel af stað. Í fyrstu viku greindu 
for stöðu menn fé lags mið stöðv anna meiri áhuga 
með al ung ling anna og voru heim sókn ir fleiri en 
oft áður. 

Lof ar það góðu um fram hald ið. Unn ið er að auknu 
sam starfi við grunn skól ana og sem dæmi um það 
má nefna opn un í tóm stunda her bergi fé lags mið
stöðv anna fyr ir ung ling ana í há degi. Þá verð ur ein
nig opið í ákveð inn tíma fyr ir börn í 6. og 7. bekk.

Fyrsti sam eig in legi við burð ur ung ling anna var 
Íþrótta dag ur inn, hann fór fram í Fíf unni sl. föstu dag, 
4. sept em ber. Keppt var í þrem ur grein um, knatt
spyrnu stúlkna og stráka, vík inga spili og skák. Marg
ir krakk anna skört uðu sín um fé lags mið stöðv ar lit á 
marga mis mun andi vegu. Um kvöld ið var svo íþrótt
ball í fé lags mið stöð inni Þebu í Smára skóla. Mikið líf og fjör var á íþróttadeginum í Fífunni.

Sigmar Kristinsson, Ragnar Björn Óskarsson og
BjarkiRafnMagnússonífélagsmiðstöðinniJemení
Lindaskólalétusittekkieftirliggja.

UngurKópavogsbúibætti26ára
gamaltÍslandsmetímaraþoni

Ung ur hlaup ari að nafni Arn
ar Pét urs son tók þátt í Reykja
vík ur mara þon inu og gerði sér 
lít ið fyr ir og bætti Ís lands met ið 
í flokkn um 1718 ára um rúm ar 
15 mín út ur. 

Fyrra met ið, sem var tím inn 
3:09:34, átti Skúli Þor steins son hjá 
UMSB en hann setti það í Kaup
manna höfn árið 1983. Arn ar, sem 
kepp ir fyr ir Breiða blik, hljóp á 
tím an um 2:55:52 og varð hann í 2. 
sæti í karla flokki á eft ir Vali Þórs
syni frá ÍR sem hljóp á tím an um 
2:43:39.

Arn ar keppti á Meist ara móti 
Ís lands í 10.000 metra hlaupi á 
Laug ar dals velli í lok ágúst mán
að ar og varð í 4. sæti á tím an um 
35:55,78. Sig ur veg ari var Sig ur
björn Árni Arn gríms son á tím an
um 33:42,70, ann ar á tím an um 
33:51,04 Birk ir Mart eins son  ÍR 
og þriðji á tím an um 34:00,81 Har
ald ur Tómas Hall gríms son FH. 

Þetta var í fyrsta sinni sem Arn ar 
keppti í 10.000 metra hlaupi. Þess 
má geta að Arn ar kepp ir einnig í 

körfu bolta fyr ir Breiða blik og er í 
ung linga lands liði Ís lands.

ArnarPétursson.

Merki Strætó (Pantone) á hvítum bakgrunni

Krakkarnir í félagsmiðstöðinni Mekka í Hjalla
skólastuddusínakeppendurogvorulíkaflottirog
áberandi.

FanneyogÍrisíHólnumíDigranesskólameðÖrnu
Margréti Erlingsdóttur verkefnastjóra tómstunda
málahjáKópavogsbæ.

Verulegaukningísiglingum
vegnafrábærraraðstöðu

Nú er sum ar ið senn á enda og 
tek ið að hausta þó hlýtt hafi ver
ið í veðri að und an förnu. Sum ar
starf ið hjá sigl inga klúbbn um Ými 
hef ur ver ið með besta móti eft ir 
erf iða byrj un með an ný að staða 
fé lags ins var í bygg ingu. Strax og 
búið var að ganga frá bátaplan
inu og ramp in um varð spreng ing 
í þátt töku á kænu æf ing um en um 
15 krakk ar hafa sótt æf ing ar að 
stað aldri frá því um mitt sum ar.

Fé lag ið hef ur hald ið tvö kjöl
báta mót, Sum ar mót ið og Ís lands
mót kjöl báta sem bæði tók ust 
með mikl um ágæt um. Þeg ar 
haust ar þarf að fara að huga að 

vetr ar starf inu og verð ur á næst
unni far ið að móta það, hús næð ið 
býð ur upp á mikla mögu leika til 
nám skeiða og funda halds og þá 
eru næg verk efni í sam bandi við 
við hald báta.

Íslandsmótkjölbáta
Mót ið var hald ið af Ými og fór 

fram á Foss vogi og Skerja firði 
dag ana 7. og 8. ágúst sl. Móts
hald ið þótti takast sér lega vel og 
um gjörð in sér lega glæsi leg. Átta 
áhafn ir mættu til keppni og sigld
ar voru 6 um ferð ir. Áhöfn in á 
Dög un úr Brokey stóð uppi sem 

sig ur veg ari eft ir mjög spenn andi 
keppni.

Fullorðinsnámskeið
Tvö full orð ins nám skeið voru 

hald in í sum ar. Því fyrra lauk um 
miðj an ágúst og er seinna nám
skeið ið í gangi núna. Nám skeið in 
hafa tek ist vel til og er það Kjart
an Ingi Hauks son sem hef ur haft 
vega og vanda með nám skeiðs
hald inu. M.a. var æft að ná manni 
aft ur um borð eft ir að hafa fall ið 
frá borði. Loka mót sum ar ins fór 
fram 5 sept em ber sl. fyr ir utan 
fé lags að stöðu Ýmis.

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

 
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
 

Nánari upplýsingar um kórinn 
er að finna á vefsíðu kórsins:

www.samkor.is

Viltu syngja 
með ?

Samkór Kópavogs



Móta nefnd HSÍ hef ur borist 
þátt tökutil kynn ing frá 16 karla
lið um og 10 kvenna lið um fyr ir 
keppn is tíma bil ið 20092010. 

Eitt nýtt lið kem ur inn hjá 
körlun um en það er Ber serk ir. Hjá 
kon un um koma KA/Þór og Vík

ing ur inn eft ir tals vert hlé. Leik ið 
verð ur því í tveim ur 8 liða deild
um hjá körlun um og einni 10 liða 
deild hjá kon un um og verð ur leik
in þre föld um ferð í öll um deild
um.

Í N1 deild karla leika Ak ur eyri, 
FH, Fram, Grótta, Hauk ar, HK, 
Stjarn an og Val ur en í N1 deild 
kvenna FH, Fram, Fylk ir, Grótta, 
Hauk ar, HK, KA/Þór, Stjarn an, Val
ur og Vík ing ur.

Fyrstu leik ir kvenna liðs HK 
eru 6. októ ber í Vík inni gegn Vík
ingi, gegn Hauk um á Ás völl um 

10. októ ber og loks fyrstu heima
leik ur inn gegn Val í Digra nesi 24. 
októ ber.

Karla lið HK byrj ar á heima leik 
í Digra nesi 8. októ ber gegn FH, 
síð an er leik ið gegn Gróttu á Sel
tjarn ar nesi 15. októ ber og loks 
heima leik ur í Digra nesi 22. októ
ber gegn Stjörn unni.

Fjall  að verð ur nán ar um 
N1deild irn ar í hand bolta þeg ar 
nær dreg ur fyrstu leikj un um og 
þeim breyt ing um sem þá verð
ur vit að um á HKlið un um milli 
keppn is tíma bila.
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Hauk ar unnu afar mik il væg
an sig ur í topp bar áttu 1. deild
ar karla er lið ið vann HK, 20 á 
Kópa vog velli fyr ir skömmu. 

HKlið ið virt ist koma áhuga laust 
til leiks lengs af og skorta vilj ann 
til að vinna leik inn, og það kann 
ekki góðri lukku að stýra. Leik ur
inn var al gjört upp gjör milli þess
ara liða um það hvort þeirra fer 
upp í Pepsideild ina að ári ásamt 
Sel fyss ing um. Fyr ir vik ið eru Hauk
ar nú í öðru sæti deild ar inn ar, 
þrem ur stig um á und an HK, þeg ar 
hvort lið á tvo leiki eft ir á tíma bil
inu og því sex stig eft ir í pott in um.

Sel foss er í efsta sæti deild ar

inn ar og þarf að eins eitt stig til 
við bót ar til að tryggja sér sæti í 
Pepsideild inni. Lið ið á þrjá leiki 
eft ir og þyrfti því stór slys til að 
lið ið spili ekki í efstu deild á næsta 
ári.

HK á eft ir að spila laug ar dag
inn12. sept em ber við Akra nes 
uppi á Skaga og laug ar dag inn 19. 
sept em ber í síð ustu um ferð inni 
á Kópa vogs velli við KA en Hauk
ar eiga eft ir að spila við Sel foss á 
Ás völl um og Þór Ak ur eyr ar velli 
á sömu leik dög um. Ak ur eyr ar lið
in gætu því orð ið ör laga vald ar 
í þess ari rimmu um 2. sæt ið í 1. 
deild karla.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 
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Thelma Ólafs dótt ir í Kraft lyft
inga deild Breiða bliks kepp ir á 
heims meist ara móti  ung linga 
2009 sem hald ið verð ur um 
miðj an þenn an mán uð borg inni 
Ribeirão PretoSP (São Paulo), 
Braz il íu. Heims meist ara mót 
yngri og eldriung linga 2009 
(Ribeirão PretoSP, Braz il íu) er 
al þjóð legt kraft lyft inga mót sem 
hald ið er und ir ströng um lyfja
eft ir lits skil mál um WADACODE 
 Al þjóða lyfj eft ir lits stofn un ar  
WORLD ANTIDOP ING AGENCY 
(WADA).

Æf ing ar Thelmu Ólafs dótt
ir hafa geng ið vel og hef ur hún 
ver ið að bæta sig veru lega mið
að við æf inga upp bygg ingu fyr ir 
Evr ópu meist ara móta ung lings
stúlkna sem hald ið var í Jönk öp
ing, Sví þjóð sl. vor, en þar vann 
Thelma til fjölda margra silf ur og 

brons verð launa í heild ar keppni 
(sam an lögðu) og svo fyr ir ár ang
ur í ein stök um keppn is grein um 
kraft lyft inga.

Það háir Thelmu eins og öðr
um „Krafta blik um” eins og með
lim ir Kraft lyft inga deild ar Breiða
bliks eru kall að ir, að kraft lyft inga  
í þrótta iðk end ur Kraft lyft inga
deild ar Breiða bliks verða æfa í 
bráða birgða að stöðu í Smár an um 
sem og í einka rekn um lík ams
rækt ar stöðv um eft ir vinnu eða 
skóla tíma þeirra. Stjórn Kraft lyft
inga deild ar Breiða bliks vinn ur 
nú dyggi lega að fram tíð ar lausn 
á fram tíð ar fé lags og æf inga að
stöðu í sam ráði við að al stjórn 
Breiða bliks, ÍTK og íþrótta full trúa 
Kópa vogs.

,,Kraftbliki”tilkeppniíBrasilíu
MisstiHKaf
úrvalsdeildarsætinu?

Blik ar komu al deil is ekki tóm
hent ir heim af Meist ara móti 
Ís lands í frjáls um íþrótt um sem 
hald ið var á Höfn helg ina 15.16. 
ágúst sl. Alls komu þeir heim 
með 8 Ís lands meist aratitla en 
þeir kepptu í öll um flokk um 
nema í flokk um stúlkna 13 og 
14 ára. 

Átján kepp end ur fóru á mót ið 
sem er stiga mót og urðu strák ar 
12 ára stiga hæst ir í sín um flokki 
sem og pilt ar 14 ára. Irma Gunn
ars dótt ir (11 ára) varð Ís lands
meist ari í 60 m hlaupi og spjót
kasti en hún keppti í þeirri grein 
í fyrsta sinn. Al fons Samp sted 
(11 ára) hamp aði Ís lands meist
aratitli í há stökki og lang stökki og 
stór bætti sig í báð um þeim grein
um. Ólaf ur Wern er Ólafs son (12 
ára) varð Ís lands meist ari í 60 m 
hlaupi og Sindri Hrafn Guð munds
son (14 ára) varð Ís lands meist
ari í spjót kasti og kúlu varpi og 
bætti sinn besta ár ang ur í báð um 
þeim grein um. Pilt ar 14 ára urðu 
einnig Ís lands meist ar ar í 4x100 
boð hlaupi á tím an um 50,18 sek, 
en sveit ina skip uðu þeir Snorri, 
Svenni, Hjálm týr og Sindri Hrafn.

Í flokki stelpna 11 ára varð 

Irma Gunn ars dótt ir í 1. sæti í 
60 metra hlaupi á 9,46 sek; í 2. 
sæti í há stökki, 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 sig ur veg ari.

Í flokki 11 ára stráka varð Al fons 
Sam sted í 2. sæti í 60 metra hlaupi 
á 9,38 sek; í 1. sæti í há stökki með 
1,39 met gra og var sig ur veg ari 
í lang stökki með því að stökkva 

4,31 met er.
Af öðr um sig ur veg ur um má 

nefna að Ólaf ur Wern er Ólafs son 
varð sig ur veg ari í flokki 12 ára 
stráka í 60 metra hlaupi á 8,80 
sek.; Sindri Hrafn Guð munds son 
sigr aði í kúlu varpi í flokki 14 ára 
pilta með því að varpa kúl unni 
13,65 metra og kasta spjóti 56,35 
metra.

 

Blikastrákarstigahæstirá
meistaramóti11–14ára

KampakátirBlikaráMeistaramótiÍslands,1114ára,áHöfn

Thelma Ólafsdóttir keppir um
miðjan september nk. í Brasilíu
á heimsmeistaramóti unglinga í
kraftlyftingum.

- kvenna lið ið leik ur í Vík inni við Vík ing

Stelp urn ar í 5. flokki Breiða
bliks í knatt spyrnu urðu ný lega 
Ís lands meist ar ar þeg ar þær 
unnu Fjölni 10 í keppni Bliða 
og FH 20 í keppni Aliða. 

Stelp urn ar und ir stjórn Júlla 
þjálf ara hafa unn ið öll mót sem 

þær hafa tek ið þátt í á þessu ári, 
nú síð ast á und an úr slita leikj un
um túrn er ingu á Horna firði sem 
tryggði þeim rétt til að leika til 
úr slita.

Til ham ingu, Blika stelp ur!

BlikarÍslandsmeist
ararí5.flokkikvenna

SigurvegararAogBliðaí5.flokkistelpnaásamtJúllaþjálfara,auð
vitaðhiminlifandimeðsigurlaunin.

HKbyrjarhandboltavertíðina
meðleikíDigranesiviðFH

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

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

Að al stjórn HK hef ur ákveð ið 
að saga HK í 40 ár verði skrif
uð og gef in út í tengsl um við 40 
ára af mæli fé lags ins á næsta ári, 
2010. Þar verð ur saga HK og allra 
deilda fé lags ins rak in frá ár inu 
1970 til 2010, í máli og mynd um.

Und ir bún ing ur að verk inu er 
haf inn og að al stjórn og rit nefnd, 
en hana skipa Þor steinn Ein ars son, 
Víð ir Sig urðs son og Finn ur Krist
ins son sem er for mað ur, óska nú 
eft ir víð tækri sam vinnu við fé lags
menn um efn is öfl un. Mik il vægt er 
að við rit un bók ar inn ar verði hægt 
að styðj ast við öll til tæk gögn um 
fé lags starf og íþrótta iðk un í fé lag
inu, um stofn un fé lags ins og ein
stakra deilda, og um keppn islið og 
leik menn fé lags ins í öll um grein um 
og ald urs flokk um.

Rit nefnd, en for mað ur henn ar 
er Finn ur Krist ins son, lýs ir eft ir 
öll um þeim gögn um sem fé lags

menn og aðr ir hafa und ir hönd um, 
blöð, skýrsl ur, mynd ir og ann að 
sem gagn legt kann að reyn ast við 
sögu rit un ina. Þeir sem geta lát
ið slíkt af hendi, tíma bund ið, eru 
beðn ir um að koma með þau gögn 
á skrif stofu HK í Digra nesi, til Birg
is Bjarna son ar fram kvæmda stjóra 
HK, og merkja þau vel og vand lega 
svo auð velt sé að koma þeim aft ur 
til skila þeg ar rit un sög unn ar er 
lok ið. Einnig eru all ar ábend ing ar 
um efni og mynd ir vel þegn ar  og 
senda má upp lýs ing ar um slíkt á 
net fang ið birg ir@hk.is 

Að al stjórn leit ar af þessu til efni 
eft ir rit stjóra að sögu HK. Æski legt 
er að við kom andi hafi reynslu af 
rit störf um eða blaða mennsku og 
hafi áhuga og þekk ingu á íþrótt um. 
Um sókn ar frest ur er til 25.sept em
ber 2009, um sókn um skal skil að á 
net fang ið hk@hk.is

RitunsöguHKaðhefjast



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.
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