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Hlynsali r gata ársi ns 2010

Traust og persónuleg þjónusta
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Bæjarstjórn Kópavogs hefur útnefnd Hlynsali götu ársins í Kópavogi. Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri
afhjúpaði skilti við götuna og gróðursetti alpareyni ásamt Margréti Júlíu Rafnsdóttur, formanni umhverfis
ráðs. Með viðurkenningunum vilja bæjaryfirvöld auðsýna þeim þakklæti sem skara fram úr í umhverfismál
um og jafnframt hvetja til góðrar umgengni og frágangs á lóðum. Nánar um umhverfisverðlaun á bls. 8.

Síðasti veturinn sem
Gustsfélagar eru í Glaðheimum
Hermann Vilmundarson, for
maðu r hestam annaf él agsi ns
Gusts, segir að nokkrir félagar
Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
hafa spurt hvort stjórnin gæti
ekki verið virkari í upplýsinga
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!
miðlun hvað varðar uppbygg
ingu
fé
l ags
Kjóa
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ásamt stöðu mála í Glaðheim
um. Einku m hafi menn veri ð
- Viðtal við
ósátti r við leiguk röfu r Kópa
vogsb æja r, sem stjórni n mót
Ævar Jóhannesson
mælti kröftulega á fundi með
- bls. 4
bæjarstjóra og embættismönn
um í febrúar sl. Hermann segir
að vandi þeirra Gustsmanna sé
að Kópavogsbær hafi ekki haft
- Bernskuminningar
nægja nl egt samr áð við stjórn
Gunnsteins Ólafssonar Gusts og það hafi vakið óþarfa
titringi meðal félagsmanna.
- bls. 14
,,Samkvæmt samningum Gusts
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við Kópavogsbæ á að byggja upp
myndalega aðstöðu fyrir félags
menn á Kjóavallasvæðinu,” seg
ir Herm ann. ,,Stjórn fél agsi ns
hefur átt marga fundi með bæði
embættis- og bæjarstjórnarmönn
um Kópavogsbæjar. Þótt enn hafi
líti ð bori ð á efndu m samni ngs
hefur komið fram að ríkur vilji er
hjá bæjarstjórn að klára málið og
standa við gerða samninga. Unn
ið er að því að semja um nýjar
dags etni nga r sem báði r aði la r
geta sæst á. Nú hefur það gerst
að bæjarráð Kópavogs samþykkti
á dögunum að byggja reiðhöll,
80x36m, á Kjóav öllu m og var
fyrsta skóflustunga að henni tek
in sl. föstudag af formanni bæjar
ráðs Guðríði Arnardóttir. Áætluð

verklok hennar eru í ágúst 2011.
Ennfremur hefur bærinn lýst yfir
að hann muni standa við aðra
gerða samninga um uppbyggingu
á Kjóavallasvæðinu. Ef áætlanir
um verklok reiðhallar ásamt upp
byggingu á Kjóavöllum standast,
er ljóst að starfsemi hestamanna
félagsins flyst að Kjóavöllum á
sama tíma. Lengt verður í tíma
setningum á byggingu FIPO reið
hallar.”

Starfsemi Gusts enn um
sinn í Glaðheimum
,,Vegna aðstöðuleysis á Kjóa
völlu m mun starfs emi Gusts
verða að mestu áfram í Glað
heimum næsta vetur. Í Glaðheim

Komdu í Kost

og verslaðu þar sem þér líður vel
Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar

um hefur töluverð breyting átt
sér stað og búið að rífa fjölmörg
hús. Stjórn Gusts hefu r reynt
eftir bestu getu að verja svæð
ið þannig að ekki myndist slysa
hætta fyrir þá sem eru og verða á
svæðinu næsta vetur. Bærinn hef
ur staðið sig vel í niðurrifi húsa
og gengið vel frá eftir sig. Nokkrir
félagsmenn hafa hins vegar rifið
húsin sín sjálfir og oftar en ekki
skilið illa við. Er það miður.
Á síðustu dögum hefur tækni
deild Kópav ogs sent bréf til
fyrrum hesthúsaeigenda í Glað
heimum hvað varðar afnotarétt
á húsu m næsta vetu r. Hvetu r
stjórn félagsins húsráðendur ein
dregið að ganga frá sínum mál
um við tæknideild bæjarins hið
fyrsta. Bærinn ætlaði sér upphaf
lega að leigja húsin á 3000 krónur
á fermetra á ári. Eftir að stjórnin
blandaði sér í málið ákvað bæj
arráð að lækka leigu, en var ófá
anlegt að falla alfarið frá henni.
Stjórn Gusts ákvað að setja sig
ekki á móti þeirri niðu rs töðu.
Jafnframt náðist munnlegt sam
komulag við fyrri meirihluta bæj
arstjórnar að menn yrðu aðeins
greiðendur á einum stað þar til
reiðhöll yrði risin á Kjóavöllum,”
segir Hermann Vilmundarson.
Þessa dagana er stjórn Gusts
að skipuleggja starfsemina næsta
vetur, þann síðasta á Glaðheima
svæði nu. Form aðu ri nn hvetu r
fél agsm enn til að standa sam
an og að enda síðasta veturinn í
Glaðheimum með sóma.
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Náttúruvernd
og búminjar

m tíma stóð til að byggja Hjallakirkju á Digraneshæð þar sem
Víghóll er og meira að segja búið að taka fyrstu skóflustung
una að kirkjunnni þar. Þá höfðu íbúar vit fyrir misvitri bæjar
stjórn og kirkjunni valin staður þar sem hún er nú. Of lítið er gert af
því að verna vætti í bæjarlandinu eða minjar um búsetu, en aldrei
er of seint að sjá að sér. Selið á Rjúpnahæð er gott dæmi um það.
Víghólar voru friðlýstir sem náttúruvætti árið 1983. Þeir eru í um 70
m hæð yfir sjó og er víðsýnt af þeim. Víghólar eru jökulsorfnar grá
grýtisklappir með ávölum hvalbökum og jökulrákum sem bera vitni
um legu og skriðstefnu jökulsins sem lá yfir Kópavogi fyrir um tíu þús
und árum. Bergið tilheyrir yngri grágrýtismyndun Íslands en þær jarð
myndanir runnu einkum sem dyngjuhraun á hlýskeiðum ísaldar fyrir
um 100.000– 700.000 árum. Af hvalbökum og jökulrákum á Víghólum
má ráða að jökullinn sem síðast gekk yfir Kópavog hafði stefnuna
NV-SA. Digranes er sennilega elsta bújörð í Kópavogi. Búskapur hófst
á jörðinni á árunum 1300 og 1313 en lagðist af árið 1936. Digranes var
stór jörð en hefur sjálfsagt ekki verið eftirsóknarverð, eins og gæðum
hennar er lýst í úttektarbók Jarðabókarnefndar frá október 1703. Kon
ungur var skráður eigandi jarðarinnar og landsskuld hennar var 90
álnir sem ábúandinn greiddi með fiski í kaupstað, leigukúgildi í smjöri
eða fiski til Bessastaða. Kvaðir voru ýmsar á jörðinni, s.s. að ábúandi
skyldi lána mann á vertíð, hest til Alþingis, vinna við tvær dagsláttur í
Viðey og útvega tvo hríshesta er gjaldist í fríðu. Árið 1950 var búið að
úthluta 10 löndum undir nýbýli og 146 smábýlalöndum úr landi Digra
ness. Smábýlalöndin voru fyrst og fremst ætluð sem ræktunarlönd en
ekki til fastrar búsetu. Á þessu varð þó fljótlega breyting og lönd þjóð
jarða urðu fyrsti vísir þéttbýlismyndunar í Kópavogi.
Fólk um miðjan aldur man enn þegar sumarhús voru í Kópavogsdal,
m.a. þar sem Digraneskirkja stendur. Einu ummerkin um þá byggð er
verndun rússalerkis austan Digranesvegar sem stóð við sumarhús
sem Fenger-fjölskyldan átti lengst af. Kópavogsbær ætti að gera meira
af því að vernda minjar um búsetu, og upplýsa bæjarbúa um þær. ,,Að
fortíð skal hyggja þá framtíð á að byggja.”
					

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Geir A. Guðsteinsson

Elís
Rúnarsson

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

Íþróttafélögin taki
tillit til strætóferða
Bæjarráð hefur ítrekað tilmæli
sín til íþróttafélaganna að taka
tillit til strætisvagnaferða við gerð
stundataflna fyrir veturinn. Bæj
arráð ræddi málefni Bókasafns
Kópav ogs en á fundi lista- og
menningarráðs 16. ágúst sl. var
því beint til bæjarráðs, að sett
ur verði á fót undirbúningshópur
vegna nýs útibús bókasafnsins
í Kórum. Skipulagsnefnd sam
þykkti nýlega umsögn skipulagsog umhverfissviðs vegna Kárs
nesbrautar 78 – 84 og Vesturvarar
7 vegna gangna undir Vesturvör
að bryggjuh verfi. Komi ð er til
móts við innsendar athugasemdir
og vísar því til afgreiðslu bæjar
ráðs og bæjarstjórnar. Bæjarráð
samþykkti afgreiðslu skipulags
nefndar.

Málefna fatlaðra til
sveitarfélaga
Félagsmálaráð fjallaði nýlega
um yfirfærslu málefna fatlaðra til
sveitarfélaga, en um vinnufund
var að ræða. Fundinn sátu nefnd
armennirnir og starfsmenn þeir
Magnús M. Norðdahl formaður,
Hjördís Erlingsdóttir aðalfulltrúi,
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir starfs
maður nefndar, Guðbjörg Sveins
dóttir aðalfulltrúi, Hildur H Dungal
aðalfulltrúi, Karen Elísabet Hall
dórsdóttir aðalfulltrúi, Aðalsteinn
Sigfússon félagsmálastjóri, Ingi
björg Gunnlaugsdóttir lögfræðing
ur, Rannveig M. Þorsteinsdóttir
verkefnastjóri, Guðlaug Ó. Gísla
dóttir yfirmaður þjónustudeildar
fatlaðra og Ásta Þórarinsdóttir
hjá þjónustudeild fatlaðra en þær
síðastnefndu kynntu undirbúning
við yfirfærslu málefna fatlaðra.

Skólaakstur og
bifreiðakostur
Á fundi bæjarráðs lagði Gunnar
Ingi Birgisson fram fyrirspurn um
skólaakstur í vesturbæ Kópavogs.
Gunnar óskaði eftir upplýsingum
um fjölda barna sem ekið er úr
Sæbólshverfi í Kársnesskóla og
aldursdreifingu þeirra. Ennfrem
ur lagði Gunnar Ingi fram fyrir
spurn svohljóðandi: ,,Undirritað
ur óskar eftir því að bæjarstjóri
leggi fram 8 mánaða uppgjör í lok
þessa mánaðar enda er það nauð
synleg forsenda að gerð fjárhags
áætlunar fyrir næsta ár.”
Hjálmar Hjálmarsson, fulltrúi
Næst besta flokksins í bæjarráði
óskaði eftir úttekt á bifreiðakosti
Kópavogsbæjar og mati á kostn
aði við að breyta bifreiðum þannig
að unnt verði að knýja þær áfram
með metangasi.

Hvatt til betri
nýtingar á litlu
íþróttahúsunum
Íþrótta- og tómstundaráði voru
nýlega kynntar tillögur að tíma
töflum íþróttamannvirkja og sam
þykkti Íþrótta- og tómstundaráð
tillögurnar. Því er beint til íþrótta

www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is
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Stofnað 1990
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fél aga nna að nýta betu r litlu
íþróttahúsin við skólana og bjóða
upp á þjónustu í öllum hverfum.
ÍTK samþykkti að auglýsa nið
urgreiðslustyrkina eins og áður
hefur verið gert. Styrkupphæð sé
sú sama og fyrirkomulagið það
sama og áður. ÍTK einsetur sér
að gera gott kerfi betra með fleiri
möguleikum bæði fyrir iðkendur
og íþrótta- og tómstundafélög.

ráðs Kópavogs var rætt um fram
kvæmd á endurskoðun menning
arstefnu og stefnt að því að þeirri
vinnu ljúki fyrir áramót. Einnig
var ítarlega rætt um funda- og við
burðadagatal Lista- og menning
arráðs. Ákveðið var að auglýsa
eftir umsóknum um verkefna- og
viðburðastyrki til Lista- og menn
ingarráðs og er umsóknarfrestur
til 1. október nk. Einnig var rætt
um samstarf Háskólans á Bifröst
og Tónlistarsafns Íslands.

Formenn Breiðabliks
Íbúar boðaðir til
og HK boðaðir til
samráðsfundar
viðtals

Íþrótta- og tóms tundar áð
Kópavogs hefur boðað formenn
Breiðabliks og HK til fundar vegna
samstarfs félaganna um afnot af
íþróttavöllum og íþróttahúsum
bæjarins en íþróttafélögin hafa
náð samkomulagi sem lagt verður
fyrir ÍTK. Samstarf HK, Breiðabliks
og Kópavogsbæjar snýst auðvitað
fyrst og fremst um þjónustu við
bæjarbúa.

Stækkun húss að
Grundarsmála 16

Á fundi skipul agsn efnda r
nýverið var lagt fram erindi lóðar
hafa nr. 16 við Grundarsmára, en
erindið fjallar um leyfi til stækk
unar hússins til vesturs um 5 m2
og tengja stækkunina við sólhýsi
á suðurhlið. Erindið var kynnt
lóðarhöfum að Grundarsmára 11,
13, 14, 15, 17, 18 og 20 og Grófar
smára 27, 29, 31, 33 og 35. Engar
athugasemdir bárust. Skipulags
nefnd samþykkti erindið og vísaði
því til afgreiðslu bæjarráðs.

Styrkveitingar
skólanefndar  

Á fundi skólanefndar var lagt
fram til umræðu yfirlit yfir styrk
veitingar skólanefndar 2007 -2010
og þær reglur sem liggja til grund
vallar. Um er að ræða ferðastyrki
og almenna styrki til einstakra
verkefna. Eingöngu eru til reglur
vegna ferðastyrkja. Skólanefnd
arf orm aðu r ræddi að yfi rf ara
þyrfti reglur og stefnu nefndar
innar varðandi styrki. Rannveig
Ásgeirsdóttir formaður og Mar
grét Björnsdóttir tóku að sér að
móta tillögur.

Heimaleikjatími HK
á Kópavogsvelli

ÍTK beinir því til Breiðabliks að
virða reglur um heimaleikjatíma
HK á Kópavogsvelli. Starfsmönn
um ÍTK var falið að fylgja málinu
eftir.

Menningarstefna
endurskoðuð

Á fundi lista- og menni nga r

Á fundi skipulagsnefndar 16.
febrúar 2010 var lögð fram til
laga Skipul ags- og umh verfi s
sviðs að breyttu deiliskipulagi
Fífuhvammslands, vesturhluta.
Atvinnu- og íbúarsvæði sunnan
Fífuhvammsvegar sem samþykkt
var í bæjarstjórn 21. desember
1994 m.s.br. samþykkt í bæjar
stjórn 11. apríl 1995. Í tillögunni
felst að Linda rv egu r breikk
ar um eina akrein við gatnamót
Fífuhvammsvegar og Lindarveg
ar. Lega göngus tíga og mana/
hljóðveggja breytist. Lögð voru
fram drög að umhverfisskýrslu
og matslýsingu. Tillagan var aug
lýst og á fundi skipulagsnefndar
6. júlí sl. var tillagan lögð fram á
ný og skipulagsnefnd fól Skipu
lags- og umhverfissviði að halda
fund með fullt rúu m íbúa, sem
sendu inn athugasemdir við til
löguna. Á fundi skipulagsnefndar
17. ágúst sl. var tillagan lögð fram
á ný ásamt fundargerðum funda
með fulltrúum íbúa, sem sendu
inn ath ugas emdi r og drög að
umsögn Skipulags- og umhverfis
sviðs. Skipulagsnefnd óskaði eftir
því að Skipulags- og umhverfis
svið boðaði íbúa og hagsmunaað
ila til samráðsfunda, þar sem m.a.
verði farið yfir stöðu málsins og
mögulegar úrlausnir ræddar. Ekki
er að efa að margir vilja sækja
þann fund.

Skráning gamalla
húsa  

Á fundi skipulagsnefndar var
rædd skráni ng gama lla húsa.
Sviðsstjóri greindi frá því að nokk
ur hús standa enn af fyrstu byggð
í Kópavogi. Þau eru lítil einlyft
hús, sum hver með risi, flest báru
járnsklædd eða forskölluð timbur
hús. Þessi hús eru að hverfa og
týnast og lítið er gert til að varð
veita sögu þeirra. Skipulagsnefnd
samþykkti að fela Skipulags- og
umh verfi ss viði að taka sama n
upplýsingar um íbúðarhúsnæði
í Kópavogi sem byggt var fyrir
1950. Á fundi skipulagsnefndar 17.
ágúst sl. var málið til umfjöllunar
á ný ásamt framlögðum lista yfir
hús í Kópavogi, byggð árið 1950
og fyrr. Farið verður yfir framlagð
an lista yfir gömul hús í Kópavogi,
með tilvísan í varðveislu-, menn
ingarsögulegs- og/eða umhverfis
legs gildis þeirra.
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Kópavogsbær heiðrar uppfinningamanninn Ævar Jóhannesson:

Framleiddi lúpínuseyði endurgjaldslaust fyrir
krabbameinssjúklinga í tvo áratugi á heimili sínu

Æ

var Jóhannesson frumkvöð
ull hlaut nýverið heiðursvið
urk enni ngu bæja rs tjórna r
og umhverfisráðs Kópavogs
bæjar fyrir framlag sitt til umhverfis og
samfélags. Ævar er þekktur fyrir lúpínu
seyði sitt sem hann hefur í rúma tvo ára
tugi soðið á heimili sínu og gefið krabba
meinssjúkum og öðrum þeim sem hafa
viljað stuðla að styrkingu ónæmiskerfis
ins. Formaður bæjarráðs Kópavogs, Guð
ríður Arnardóttir, afhenti Ævari viður
kenninguna við hátíðalega athöfn í Saln
um, tónlistarhúsi Kópavogs. Þetta er í
fyrsta sinn sem Kópavogsbær veitir slíka
viðurkenningu.
Ævar fæddist 3. mars 1931 að Fagranesi
í Öxnadal en ólst upp á Steðja á Þelamörk í
Eyjafirði. Hann fékk snemma mikinn áhuga
á jurtum og blómum og seinna meir átti
hann eftir að afla sér mikillar þekkingar á
sviði heildrænnar lækningar og næringar
fræði.
Um 10 ára aldur snéri hann sér meir að
tæknilegum hlutum, s.s. rafmagni, vélum
og síðan jarðfræði, stjörnufræði og lækn
isfræði. Ævar gerðist ungur félagi í Sál
arrannsóknarfélagi Íslands og jafnframt í
Guðspekifélaginu.
Ævar veiktist af berklum árið 1949 og
var á Reykjalundi í níu ár vegna þess og í
þrjú ár á Kristnesspítala í Eyjafirði. Hann
náði fullum bata.
Ævar og eiginkona hans, Kristbjörg Þór
arinsdóttir, hafa búið í Kópavoginum frá
árinu 1962, fyrst í Hófgerði en síðar keyptu
þau sér hús á Kársnesbraut 34 og bjuggu
þar allt til fluttu í núverandi húsnæði að
Lækjarsmára 2 árið 2009. Á Kársnesbraut
ina leituðu ótalmargir einstaklingar til að fá
ókeypis lúpínuseyði en þau hættu seyða
suðunni þegar þau fluttu í Lækjarsmára.
Um tíma var fjöldinn svo mikill að þau hjón
þurftu að sjóða jurtaseyði tvisvar á dag,
eða um 110 lítra.
,,Við grófum upp lúpínurætur þar sem
ekki var mikil mengun, eins og t.d. upp í
Heiðmörk og eins fengum við aðstoð með
sendingu á lúpínurótum frá Sveini Run
ólfssyni í Landgræðslunni. Ég hef fengið
mýmörg dæmi um það að lúpínuseyðið
hefur lækningamátt og hef skrifað um það
í tímaritið ,,Heilsuhringurinn.” Ég skrifa
enn í það blað og hef gaman af. Sumar
greinarnar hafa valdið deilum, eins og .d.
skrif mín um kvöldvorrósarolíu og kvika
silfu rseitru n í tannf ylli ngu m, það voru
ekki allir sáttir við þá grein. Við blönduð
um fleiri jurtum saman við lúpínuna, s.s.
hvönn, litunarmosa og grárri skóf af stein
um. Margir hafa talið sig hafa fengið lækn
ingu. Ég lét eitt sinn mann í Mosfellsbæ
hafa seyði en hann var ekki þá talin eiga
lífsvon nema í um einn mánuð að hámarki.
Hann læknaðist hins vegar af krabbamein
inu en því miður dó hann nokkru síðar úr

halla á landi, og t.d. var hægt að sjá með
mikilli nákvæmni þegar land hækkaði eða
lækkaði á Kröfusvæðinu á þeim árum þeg
ar eldsumbrot voru þar sem tíðust.”

Sá eldgos hefjast í Gjástykki

Ævar Jóhannesson með viðurkenninguna sem hann hlaut frá Kópavogsbæ.

öðrum sjúkdómi, ekki krabbameini.”
Ævar segir að náttúrulækningafólk hafi
lengi haldið því fram að hollt sé að neyta
grænmeitis í ríkum mæli og jafnvel megi
lækna alvarlega sjúkdóma eins og krabba
mein með grænmetisfæðu en hafa af mörg
um þótt heldur ótrúverðugar. ,,Tekist hef
ur meðal annars að einangra úr mörgum
káltegundum lifræn brennisteinssambönd
sem hindra ristilkrabbamein í rottum. Ein
nig hefur tekist að einangra úr káljurtum
efnasamband sem nefnist ,,fenethyl isothi
ocyanat” sem ver tilraunadýr gegn hættu
legum efnum í tóbaksreyk sem getur valdið
lungnakrabbameini. Skyldi sá dagur koma
að það verði sannað að í hráu grænmeti
séu efni sem læknað geti flest krabbamein
og fjölda annara sjúkdóma?”

Ævar hóf störf hjá jarðvísindastofu Raun
vísindastofnunar Háskóla Íslands1974 sem
tækjamaður og sjálfmenntaður rannsókna
maður þar sem hann gat sameinað áhuga
sinn á jarðfræði og vísindum og fór að
smíða ýmis tæki. Þar starfaði hann til árs
ins 2001 er hann fór á eftirlaun.
,,Starf mitt var í byrjun aðallega efna
greiningar á bergsýnum en verið var að
taka landshluta fyrir og efnagreina mörg
hundruð sýni. Þessar efnagreiningar voru
síðar notaðar til að leita að einhverjum
sérkennum sem einkenndu berg frá viss
um svæðum, sem e.t.v. gæti skýrt uppruna
þess eða myndunarsögu. Fyrstu vikurnar
vann ég aðallega við ,,röngenfluorskinsefnagreiningar” á bergsýnum frá Snæfells
nesi.

Frumkvöðull, hugvismaður og
mannvinur

Íssjá og tæki til mælingar á
landhalla

Ævar hefur með óeigingjörnu starfi sínu
auðgað samfélagið og gefið fjölmörgum ein
staklingum styrk og kraft. Hann hefur nýtt
náttúru Íslands á sjálfbæran hátt. Hann
er frumkvöðull, mikill hugvitsmaður og
mannvinur. Störf hans eru aðdáunarverð
og hann er fyrirmynd í íslensku samfélagi.
Um þrítugt hóf Ævar að stunda ljós
myndun og stofnaði ljósmyndafyrirtækið
Geisla sem m.a. framleiddi slides-myndir
sem urðu mjög vinsælar. Um 8 ára skeið
var það eina fyrirtækið hérlendis sem fram
kallaði pósitívar litfilmur.

- Hvaða tæki voru þetta helst sem þú smíð
aðir á stofnuninni?
,,Ég hafði alltaf mikinn áhuga á alls konar
tækjum og datt í hug að smíða tæki til að
mæla þykkt jökla. Það tókst og þessi íssjá
er enn í notkun og hefur vakið mikla athygli
erlendis. Með henni er hægt að sjá hvernig
landið lítur út undir þykkum jöklinum og
einnig hefur það nýst til að finna ýmislegt
undir íshellunni, t.d. fundust flugvélar sem
nauðlentu á Grænlandsjökli á stríðsárun
um. Tækið er sérstök gerð af radar.
Einnig fann ég upp tæki til þess að mæla

- Þú sást einnig þegar eldsumbrot byrjuðu
í Gjástykki og tókst að mynda það, var það
ekki afar sérstök tilfinning?
,,Það höfðu orðið einhverjar jarðhræring
ar á svæðinu sem bentu til þess að þarna
væri að e.t.v. að hefjast eldgos. Nokkrir
vísindamenn frá Jarðvísindadeild Háskól
ans og Norrænu eldfjallastöðinni fengu
sér flugvél og flugu norður til að sjá hvort
eitthvað væri að gerast. Ekkert sást þó
þegar við flugum yfir Gjástykki og því var
lent á Aðaldalsflugvelli, en ákveðið var að
jarðfræðingarnir yrðu þar eftir og færu upp
í Mývatnssveit en ég færi aftur suður með
flugvélinni. Þegar vélin var komin á loft leit
ég austur í Gjástykki og sá þá að byrjað var
það að rjúka úr jörðinni og að gos var að
hefjast. Þetta var 10. júlí 1980.
Ég var með myndavél í höndunum og
var ekki seinn að mynda þetta. Ég held að
þetta hljóti að teljast nokkuð óvenjuleg en
jafnframt söguleg myndataka. Ég hef mynd
að eldgos víðar, s.s. í Surtsey og verið þar
við rannsóknir og þegar t.d. gaus í Skjólkví
um við Heklurætur 1970.
Í ágústm ánu ði 1964 fór ég með Jóni
Þórðarsyni vini mínum frá Reykjalundi út
í Surtsey að mynda og gerðum við ráð
fyrir að stoppa stutt og vorum því með
lítið af mat og drykk með okkur, hvað þá
svefnpoka og fátt um skjólföt. Farið var
með okkur út í eyjuna á bát sem átti svo
að sækja okkur daginn eftir. Eldgígurinn
var um 200 metrar í þvermál og upp úr
honum þeyttust glóandi hraunstrókar og
því var margt að mynda. Morguninn eftir
hafði kólnað verulega og kominn talsverð
ur norðan strekkingur sem jókst er á dag
inn leið. Þegar okkur var orðið kalt fluttum
við okkur niður að hrauninu til að fá þaðan
hita og lögðumst til svefns skammt frá eld
gígnum. Á fjórða degi vorum við orðnir
heldur illa til reika, bæði á líkama og sál og
enn að bíða eftir björgun, en þá varð mér
að orði: ,,Ekki væri ónýtt ef það biði okkar
heit súpa og eitthvað af drekka, þegar við
komumst upp á fjallið.” Ekki er algengt að
hitta algjörlega á óskastund en það gerðist
þó í þetta sinn. Þegar við teygðum höfuðið
yfir brúnina stóð á endum að maður kom
upp brekkuna á móti, og hann var með
heita súpu og eitthvað að drekka. Og segið
svo að óskastund sé ekki til!
Frost var við suðurströndina þessar næt
ur, sem eyðilagði að mestu alla kartöflu
uppskeruna í Þykkvabænum,” segir Ævar
Jóhannesson.
Ævisaga Ævars Jóhannessonar, ,,Sótt á
brattann,” kom út árið 2007.
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Niðurgreiðsla æfingagjalda
2010 - 2011
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 2010
verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1993 - 2005.
Á slóðinni http://www.kopavogur.is/itk/nidurgreidsla/ á heimasíðu Kópavogsbæjar má sjá
lista yfir þá aðila sem falla undir Niðurgreiðslur æfingagjalda.
Tónlist, tónlistarnám og líkamsræktarkort falla ekki undir niðurgreiðslu æfingagjalda.
Styrkurinn fyrir eina grein getur orðið allt að 15 þúsund krónur á ári. Hvert barn getur fengið
niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina og samtals getur styrkurinn því orðið
kr. 30.000,- að hámarki á ári. 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 er 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 einnig við um Skátafélagið Kópa og Myndlistaskóla Kópavogs.
Iðkandi sem er í tómstundafélagi og þeir sem stunda tómstundir og íþróttir utan Kópavogs
en eiga lögheimili í bæjarfélaginu, eða forráðamaður þeirra, þurfa að sækja styrkinn í
þjónustuver Kópavogsbæjar, 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 frá ÍTK
þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.
9.
Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og tómstundastarf.
Mikilvægt er að greiðslukvittanir berist tímanlega fyrir hverja önn. Með önn er átt við haustönn
(frá 1. júlí – 31. des) og vorönn (frá 1. jan – 30. júní). Aðeins er greitt fyrir eina önn aftur í tímann.
Berist greiðslukvittun ekki innan þessa tíma fellur greiðslan niður.

Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs
Fannborg 2 - 2 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500
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AF HÁLSINUM
Toyota gerist styrktaraðili
Salarins

Tónlistarhúsið Salurinn:

Fjölbreytt Tíbrá 2010–2011

Salurinn.

Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs og Úlfar Steindórsson,
forstjóri Toyota á Íslandi í Salnum við undirritun samningsins.

Toyota á Íslandi verður aðal
styrktaraðili Salarins, tónlistar
húss Kópavogs, samkvæmt sam
starfssamningi sem undirritaður
var í Salnum af Guðrúnu Páls
dóttur, bæjarstjóra Kópavogs,
og Úlfari Steindórssyni, forstjóra
Toyota á Íslandi. Markmið samn
ingsi ns er að efla enn freka r
menningu og listir í Kópavogi.
Samni ngu ri nn nær til næstu
tveggja ára og skal Toyota greiða
Salnum 1,5 milljónir króna á ári.
Fénu verður varið til markaðsog kynningarmála Salarins.
,,„Það er mikið ánægjuefni að
Toyota skuli leggja okkur lið en
það gerir okkur kleift að kynna

starfsemi Salarins með meiri krafti
en áður,“ segir Elísabet Sveins
dóttir, forstöðumaður Salarins.
Í samningnum lýsir Toyota jafn
framt yfir vilja sínum til þess að
vera Salnum innan handar með
lánsb ifreiða r handa erl endu m
gestum. Á móti fær fyrirtækið m.a.
afnot af Salnum svo sem vegna
aðalfundar og fyrirtækjatónleika
tvisvar á ári án endurgjalds.
Salurinn var tekinn í notkun 2.
janúar 1999 og er hann fyrsti sér
hannaði tónleikasalur landsins.
Á milli fimmtíu og sextíu þúsund
manns sóttu tónleika í Salnum á
síðasta vetri.

Tónl eika r í TÍB RÁ eru 8 á
þessu starfsári. Tveir úr hópi
okka r glæsil egu stu söngva ra
halda opnunartónleika í röðinni
þann 12. september kl. 20. Það
eru þau Þóra Einarsdóttir sópr
an og Gissur Páll Gissurarson
tenór sem flytja afar fjölþætta
efnisskrá með Jónasi Ingimund
arsyni við píanóið.
Þann 3. nóvember flytja þau Sól
rún Bragadóttir sópran og Ágúst
Ólafsson bariton öll sönglög fran
ska meistarans Henri Duparc. Við
píanóið er Gerrit Schuil. 9. janú
ar 2011 verður leikið á tvo flygla
afar glæsilegt prógram verk eftir
Mozart, Chopin, Ravel og fleiri.
Píanistarnir Aladár Rácz og Helga
Bryndís Magnúsdóttir leiða sam
an hesta sína. 19. febrúar er kom
ið að þeim Bjarna Thor Kristins
syni hinum frábæra bassasöngv
ara að flytja Vetrarferð Schuberts
ásamt Ástríði Öldu Sigurðardótt
ur. Flutningur á Vetrarferðinni er
alltaf nokkur tíðindi enda um að
ræða eitt af öndvegisverkum sög
unnar. 5. mars munu þau Herdís
Anna Jónsdóttir sópran og píanó
leikarinn Semjon Skigin, sem er í
hópi þekktra undirleikara í Evr
ópu, halda tónleika í Tíbrá. Her
dís Anna hefur þrátt fyrir ungan
aldur vakið verulega athygli fyrir
söng sinn, ekki síst í Berlín þar
sem hún hefur verið við nám und
anfarin ár.
Fiðluleikarinn Sigurbjörn Bern
harðsson og Anna Guðný Guð
mundsd ótti r pía nól eika ri hafa
starfað saman í mörg ár, þrátt fyr
ir að vera störfum hlaðin í sitt

hvoru landinu. Sigurbjörn sem
er meðlimur í einum þekktasta
strokkvartett Bandaríkjanna og
Anna Guðný hér heima á Íslandi
sem kunnugt er. Þeirra tónleikar
eru fyrirhugaðir 30. mars 2011.
Sama má segja um þær stöllur
Brynd ísi Höllu Gylfad óttu r 1.
sellóleikara í Sinfóníuhljómsveit
Ísl ands og Eddu Erl endsd ótt
ur píanóleikara, sem starfar að
mestu í Frakklandi. Þeirra sam
starf hefur staðið í mörg ár. Þær
hafa unnið til verðlauna fyrir sam
leik sinn. Það er því tilhlökkunar
efni að heyra þær spila 2. apríl í
Salnum.
Loks verða síðustu tónleikar í
Tíbrá veturinn 2010-2011 laugar
daginn 16. apríl. Glæsileg söng
kona, Sigríður Ósk Kristjánsdóttir
flytur afar fjölþætta efnisskrá ásamt
Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur.
Sérstakur gestur á tónleikunum
verður Bryndís Halla Gylfadóttir
sellóleikari í söngvunum tveim eftir
Johannes Brahms opll 91.

Fjöldi annara tónleika
Auk TÍBRÁR tónleika verða á
dagskrá fjöldi annarra tónleika
í Salnum í vetur. Víkingur Heið
ar heldur útgáfutónleika sína 26.
nóvember og Kristinn Sigmunds
son kveður sér hljóðs í janúar
á næsta ári. Þá verður sérstök
afmælisskemmtun Ómars Ragn
arssonar, „Skemmtikraftur í hálfa
öld,“ á afmælisdegi hans, 16. sept
emb er og verðu r skemmtu ni n
endurtekin daginn eftir. Tónleika
röðin „Af fingrum fram“ með Jóni

Ólafssyni þar sem hann fær til
sín Ragga Bjarna, Egil Ólafsson,
Gunnar Þórðarson, Björgvin Hall
dórsson, Guðrúnu Gunnarsdóttur
og Pál Óskar, verður á dagskránni.
Þessir tónleikar hafa slegið í gegn
þar sem Salurinn þykir sérlega
hentugur fyrir „spjall og spil.”
Helgi Björnsson ætlar að heiðra
minningu Hauks Morteins með
tónleikum sem hann kallar „Til
eru fræ,“ Ríó-tríóið kemur saman
á ný í lok október, Bjössi Thor
býður upp á gítarveislu, Regína
Ósk teku r Carpentersl ögi n og
Friðrik Ómar heldur útgáfutón
leika sem hann nefnir Elvis í 75 ár.
Páll Rósinkrans hyggst bjóða upp
á tónleika í október og Karlakór
Dalvíkur kemur suður í nóvember,
en þeir héldu tónleika í Salnum
í fyrra sem tókust afspyrnu vel í
alla staði. Minningartónleikar um
Bergþóru Árnadóttur hafa fest sig
í sessi í Salnum og verða þeir sem
fyrr á afmælisdegi skáldsins, 15.
febrúar. Kennarar Tónlistarskóla
Kópavogs ætla síðan að bjóða
til veislu þann 19. mars, en þann
dag verða þrennir tónleikar á dag
skrá í Salnum og ýmislegt fleira
skemmtilegt.
Jólatónl eika r fjöls kyldu nn
ar verða í desember en þá mun
Skólakór Kársnessskóla stíga á
stokk ásamt gestum. Nýárstónleik
ar Salarins eru orðnir fastur liður,
en tónleikar Salon Islandus ásamt
söngkonunni Sigrúnu Hjálmtýs
dóttur fara fram 15. janúar nk.

Gerðarsafn:

Samsýning níu ungra listamanna
Samsýning níu ungra mynd
listarmanna í Gerðarsafni var
opnuð sl. laugardag. Listamenn
irnir eru Berglind Jóna Hlyns
dóttir, Bjarki Bragason, Etienne
de France, Gunndís Ýr Finnboga
dóttir, Helga Björg Gylfad ótt
ir, Logi Bjarnason, Páll Haukur
Björnsson, Steinunn Gunnlaugs
dóttir og Styrmir Guðmundsson.
Á sýningunni eru verk ólíkra
myndlistarmanna, átta íslenskra
og eins erlends sem búsettur er
á Íslandi. Á opnun sýningarinn
ar fóru fram nokkrir gjörningar,
og svo verður hvern laugardag á
sýningartímanum, síðast 9. októ
ber nk.
Það sem tengir listamennina er
einkum það að þeir hafa útskrifast
úr myndlistarnámi á síðastliðnum
4 árum. Þeir nálgast veruleikann á
mismunandi hátt í verkum sínum
en eru uppteknir af persónulegriog samfélagslegri pólitík, pólitísk
um rétthöfum, valdhöfum, rétt
hugsun, ranghugsun, hagsmun

um og siðferði. Lagt var upp með
að notast hvorki við vinnutitil né
leggja til grundvallar ákveðinn
hugmyndalegan grunn heldur var
vinnuferli hvers listamanns látið
ráða ferð og verkunum leyft að
þróast útfrá upphaflegum hug
myndum, í samræðu fram að og
raunar framyfir sýningaropnun.
Það þýddi að tekin var sú áhætta
að sýningin myndaði mögulega
ekki hugmyndalega einingu held
ur yxi í ýmsar áttir og fléttaðist
saman á víxl.
Lögð var áhersla á að sýningar
skrá yrði unnin með sýningunni
og að rödd hennar yrði einskonar
sneiðmynd úr báðum heilahvelum
hvers listamanns á fyrstu skrefum
í listferlinum. Listamennirnir voru
beðnir um að velja sér viðmæl
endur, sem þeim þætti áhugavert
og krefjandi að eiga í samræðu við
um verk sín, afstöðu til listarinn
ar og samfélagslegt hlutverk sitt
sem listamenn. Áhersla var lögð
á að framlag hvers listamanns

endurspeglaði persónuleika hans
og orðræðu án íhlutunar ritstjóra
eða tilraunar til samræmingar á
milli þeirra innbyrðis.
Listamennirnir níu hafa stund
að listnám í sérlega áleitinni sam
ræðu um samfélagið á tvennum
tímum í íslenskum samtíma, tím
anum fyrir og eftir bankahrun,
fyrir og eftir síð-upplýsingu, þeg
ar þjóðargersemarnar hafa verið
einkavæddar, falsaðar og seldar
mörgum sinnum. Nýja Ísland varð
gamalt aftur, ímyndir, meinsemdir
og sjálfsmynd þjóðarinnar ræddar
í sellum um land allt. Listamenn
irnir taka afstöðu til alls þessa og
taka sér hver sína stöðu og hlut
verk. Þeir bregðast við pólitísku
landslagi, leggja sitt af mörkum til
gagnrýninnar umræðu í samfélag
inu og grandskoða mikilvægi hug
taksins gildi þegar flest gildi hafa
verið gjaldfelld.
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Fúsi í 90 ár – afmælistónleikar
í Salnum
- heildarútgáfa á tónverkum Sigfúsar að koma út

Sigfús Halldórsson tónskáld
og heiðu rsb orga ri Kópav ogs
hefði orðið 90 ára þann 7. sept
ember sl. Þess var minnst með
tónleikum í Salnum 4. og 7. sept
ember þar sem Sigrún Hjálmtýs
dóttir og Bergþór Pálsson sungu
lög eftir Fúsa en við píanóið var
Jónas Ingimundarson. Á tónleik
unum var flett fram og aftur í
nótnasafni skáldsins og fjöldi
laga hans flutt.
Þegar Sigfús varð 75 ára var
efnt til tónleika með svipuðu sniði
sem endurteknir voru fimmtán
sinnum. Þá komu einnig út tveir
geisladiskar með lögum Sigfúsar,
undir heitinu „Blítt lét sú veröld“.
Í formála sem Jón Ásgeirsson tón
skáld skrifaði stendur m.a.: „Sig
fús syngur okkur söngva sína og
við stöldrum við, hlýðum á um
stund og tökum svo undir fullum
hálsi, því söngvar hans eru slegn
ir þeim galdri er ekki verður skil
greindur, aðeins lifaður. Galdri, er
aðeins góð tónskáld hafa á valdi
sínu.“
Í tilefni afmælisins hefur einnig
verið ráðist í heildarútgáfu á tón
verkum Sigfúsar á nótum en nótur
með lögum hans hafa verið ófáan
legar um árabil. Auk þess mun
útgáfan geyma nokkur áður óbirt
lög. Fyrsti hluti útgáfunnar, u.þ.b.
100 einsöngslög í tveimur heftum,
kemur út á afmælisdaginn sjálfan

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is

en fyrirhugað er að sérstök inn
bundin viðhafnarútgáfa komi út
í 750 tölusettum eintökum í októ
ber. Auk nótna með einsöngslög
um mun æviágrip Sigfúsar prýða
viðhafnarútgáfuna ásamt tveim
ur geisladiskum. Á fyrri diskinum
eru upptökur með söng Sigfúsar
en á þeim seinni syngja auk Sig

fúsar ýmsir listamenn lögin hans
sem eiga fastan sess í hjörtum
flestra Íslendinga.
Öðru hvoru megin næstu ára
móta koma síðan út kórverk Sig
fúsar og kórútsetningar nokkurra
laga hans auk söngh efti s með
hljómsetningum á þekktustu lög
um hans.

Sigrún Hjáltmýsdóttir, Bergþór Pálsson og Jónas Ingimundarson fluttu
Fúsalög í Salnum við frábærar undirtektir áheyrenda. Bergþór heldur á
öðru af tveimur söngheftum með lögum Fúsa sem nú eru að koma út.
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Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Sundlaug Kópavogs
og Íþróttamiðstöðinni versölum.
Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480
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Umhverfisviðurkenningar umhverfisráðs Kópavogsbæjar 2010:

Smiðjuvegi 74, Gul gata, 200 Kópavogi
www.myndlistaskoli.is

Myndlistarnámskeiðin
hefjast 24. september samkvæmt stundaskrá.
Fjölbreytt nám í fullorðinshópum, fyrir og
eftir hádegi, einnig á kvöldin, í teiknun,
módelteiknun, olíumálun, módel- og
portrettmálun, vatnslitamálun, leirmótun
og pastellitun.
Nám fyrir börn- og unglinga eru niðurgreidd af
sveitarfélögum kynnið ykkur á vefsíðu okkar
www. myndlistaskoli.is
námstilboðin.
Innritun stendur yfir á skrifstofutíma
kl. 15:00 – 18:00 frá mánudegu til
fimmtudags eða í síma 564 1134, 564 1195
eða sendið okkur vefpóst.
Athugið breytt veffang:
myndlist@myndlistaskoli.is

Frá Lindasókn
SUNNUDAGASKÓLI ALLA
SUNNUDAGA KL. 11!
- Í Lindakirkju
- Fyrirhugað sunnudagaskólastarf í
Boðanum, Boðaþingi verður nánar auglýst
síðar. Þar til verður boðið upp á sætaferðir í
Lindakirkju og stoppar bíllinn við Vatnsendaskóla kl. 10:45 og við Hörðuvallaskóla 10:50.

Kópavogsbraut 4 hlaut viðurkenn
ingu fyrir viðhald húss og lóðar
Umh ver fi sv iðu rk enni nga r
umh verfi sr áðs Kópav ogs voru
afhentar í Salnum, tónlistarhúsi
Kópavogs, fyrir skömmu. Heið
ursviðurkenning bæjarstjórnar
og umhverfisráðs Kópavogs var
einnig veitt í fyrsta sinn. Ævar
Jóh anne ss on hlaut hana fyr 
ir störf sín í þágu umhverfis og
samfélags. Formaður bæjarráðs,
Guðr íðu r Arna rd ótti r, afh enti
viðurkenninguna fyrir hönd bæj
arstjórnar.
Hjónin Abelína Hulda Harðar
dóttir og Halldór Björnsson fengu
viðu rk enni ngu umh verfi sr áðs
Kópavogs fyrir viðhald húss og
lóðar, vegna tvíbýlisins við Kópa
vogsbraut 4. Verktakafyrirtækið
K.S.- Verktakar fengu viðurkenn
ingu umhverfisráðs Kópavogs fyrir
frágang húss og lóðar á nýbygging
arsvæði, við Kópavogstún 6-8.
Fyri rt æki ð Toyota fékk við
urkenningu umhverfisráðs fyrir
athyglisvert framlag til umhverfis
mála vegna stefnu þeirra og vinnu
að umhverfismálum.

Hlynsalir gata ársins
Bæja rs tjórn Kópav ogs veitti
á sama tíma viðurkenningu fyr
ir götu ársins og var það gatan
Hlynsalir sem hlaut hana. Guðrún
Pálsdóttir bæjarstjóri afhjúpaði
skiltið við götuna og gróðursetti
alpareyni ásamt Marg réti Júlí u
Rafnsdóttur, formanni umhverfis
ráðs. Með viðurkenningunum vilja
bæjaryfirvöld auðsýna þeim þakk
læti sem skara fram úr í umhverfis
málum og jafnframt hvetja til góðr
ar umgengni og frágangs á lóðum.
Mynd af götunni er á forsíðu.

Kópavogsbær hefur frá árinu
1996, í samstarfi við klúbba bæj
arins, sett upp fróðleiksskilti um
allan bæ og hefur nýtt skilti ver
ið afhent við þetta tækifæri. Með
uppsetningu slíkra fróðleiksskilta
er verið að auka fræðslu um nátt
úru- og menningarminjar í bæjar
landinu en í ár var unnið að síðara
fróðleiksskiltinu um Elliðavatnið
og var áherslan í þetta sinn á lífríki
þess. Formaður Lionsklúbbsins Ýr,
Sólveig Helga Jónasdóttir afhenti
Guðrúnar Pálsdóttur bæjarstjóra
skiltið.
Það eru Lionsklúbburinn Mun
inn, Lionsk lúbbu r Kópav ogs,
Lionsklúbburinn Ýr, Rotaryklúbb
ur Kópavogs, Rotaryklúbburinn
Borgir og Kiwanisklúbburinn Eld

Tapas barinn er 10 ára
og þér er boðið í veisluna 11. – 13. október
Afmælistilboð

Kópavogsbraut 4. Abelína Hulda Harðardóttir stendur á lóðinni.

Fróðleiksskilti um
Elliðavatn

Komdu í afmæli
10 vinsælustu réttir Tapas barsins
330 ml Grolsch
Léttvínsglas, Campo Viejo

Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, tekur á móti fróðleiksskilti
um lífríki Elliðavatns frá formanni Lionsklúbbsins Ýr, Sólveigu Helgu
Jónasdóttur, en auk Lionsklúbbsins standa Kiwanisklúbburinn Eldey,
Rótarýklúbbur Kópavogs og Rótarklúbburinn Borgir að gjöfinni.

Kópavogstún 6 – 8.

ey sem hafa ár hvert veitt fjárstyrk
til bæjarins í þetta menningarverk
efni. Fróðleiksskiltin hafa verið
sett upp á markverðum stöðum
í bæjarlandinu og má þar nefna
fróðl eikss kilti um Tröllab örn,

Kópavogslækinn, Kópavogsleiru,
Borgarholt, Víghóla, Digranesbæ
inn og Álfhól. Á skiltunum kemur
fram í máli og myndum náttúra
og saga staðarins sem þau standa
við.

Komdu og taktu þátt í léttum leik.
Þú gætir unnið ferð til Barcelona eða
einhvern fjölmargra aukavinninga.

490 kr./stk.
390 kr./stk.
590 kr./stk.

Allir fá ljúffenga og margrómaða súkkulaðiköku
Tapas barsins í eftirrétt.

RESTAURANT- BAR

Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík | Sími 551 2344 | www.tapas.is

Fyrsta skóflustungan tekin
að nýrri reiðhöll á Kjóavöllum
Guðríður Arnardóttir, formað
ur bæjarráðs Kópavogs, tók sl.
föstudag fyrstu skóflustunguna að
nýrri reiðhöll á Kjóavöllum, að
lokinni hópreið hestamanna inn
á svæðið. Þar með hófust lang
þráðar undirbúningsframkvæmd
ir, sem hestamenn í hestamanna
fél agi nu Gusti fagna. Byggi ng
reiðhallarinnar er liður í því að
færa aðstöðu hestamannafélags
ins Gusts frá Glaðheimum upp
á Kjóavelli samkvæmt samningi
sem gerður var árið 2006. Stefnt
er að því að bjóða bygginguna út
í alútboði fyrir árslok og að fyrsta
áfanga ljúki haustið 2011.
Bæjaryfirvöld og stjórn Gusts
munu á næstunni fara yfir samning
inn frá árinu 2006 og endurskoða
hann í ljósi breyttra aðstæðna í
samfélaginu og því liggja endanleg
ar áætlanir um stærð reiðhallarinn
ar, verklok og fleira ekki fyrir.
Guðríður Arnardóttir sagði við
athöfnina að þótt harkalega hefði
verið tekist á um Glaðheimalandið
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Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Guðríði Arnardóttur, formaður bæjarráðs, tók fyrstu skóflustunguna
með stórvirkri gröfu og fórst það vel úr hendi.

og uppkaupin þar árið 2006 hafi
alla tíð ríkt einhugur í bæjarstjórn
um uppbyggingu Gusts á Kjóavöll
um.
„Gustur er eitt öflugasta hesta

mannafélag landsins og munu bæj
aryfirvöld í Kópavogi kappkosta
að koma félaginu í örugga höfn á
nýjum stað,“ sagði Guðríður Arn
ardóttir.

Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is
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Kornax-hveiti er framleitt með mismunandi baksturseiginleika
í huga sem byggja á próteininnihaldi hveitisins.
Próteinríkt hveiti hentar t.d. vel í pizzur og brauð en hveiti sem
innheldur minna prótein hentar betur í kökur og kex.
Kornax framleiðir 2 gerðir af hveiti ásamt heilhveiti og rúgmjöli.
Á heimasíðu Kornax, www.kornax.is,
má ﬁnna ýmsan fróðleik, hollráð og uppskriftir
sem falla vel að bakstri úr Kornax-hveiti.
Veldu íslenska
gæðaframleiðslu!

Kornax hveitimylla | Korngörðum 11 - 104 Reykjavík | Sími: 540 8700 | kornax@kornax.is | www.kornax.is
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Safnaðarstarf í Lindakirkju
Safnaðarstarfið í Lindakirkju
er óðum að fara í fullan gang. Í
vetur verður sunnudagaskólinn
á tveimur stöðum, annarsvegar
í Lindakirkju alla sunnudaga kl.
11 en síðar í haust einnig í Boð
anum, Boðaþingi, en það verður
auglýst þegar nær dregur.
Þangað til verður boðið upp á
sætaferðir í sunnudagaskólann í
Lindakirkju og mun bíllinn stansa
kl. 10:45 við Vatnsendaskóla og kl.
10:50 við Hörðuvallaskóla en einnig
er akstur til baka að sunnudaga
skólanum loknum. Á miðviðviku
dagskvöldum verða fræðslukvöld
nokkrum sinnum fram til áramóta.
Það fyrsta verður 15. september
kl. 20, undir yfirskriftinni: Er hægt
að greina mun á réttu og röngu?
Stefán Einar Stefánsson, guðfræð

ingur ræðir um málefnið. Fyrsta
súpusamveran fyrir eldri borgara

verður í Lindakirkju fimmtudaginn
16. september kl. 12:00.

borgarblod.is
Viltu syngja með?

Samkór Kópavogs leitar eftir söngfélögum, einkum karlaröddum.

Tónlistarkunnátta og nótanlestur er góður kostur en ekki sett sem skilyrði.

Vetrarstarﬁð hófst 6. september.
Æft er einu sinni í viku í Lindakirkju, Kópavogi.
Á döﬁnni eru spennandi verkefni í vetur,
ﬂutningur stórra tónverka með undirleik hljómsveitar.
Áhugasamir haﬁ samband við kórformann
Þuríði Guðmundsdóttur, turgud@gmail.com, 8493334
eða kórstjóra Björn Thorarensen, bjornth@mmedia.is, 8635434
Samkór Kópavogs – www.samkor.is

Er ekki kominn tími til að klippa?
Öll viljum við geta komist auðveldlega um gangstéttar og göngustíga bæjarins. Sumstaðar vex trjágróður á lóðum
það mikið út fyrir lóðarmörk að götum, gangstéttum og stígum að vandræði og jafnvel hætta stafar af. Þetta á við um
bæði umferð gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda, þar sem lóðarmörk liggja að götu. Einnig eru dæmi um að
trjágróður skyggi á umferðarmerki, götuheiti og jafnvel lýsingu.
Í byggingarreglugerð er kveðið á um að lóðarhafa sé skylt að halda vexti trjáa og runna á lóð innan lóðarmarka og
jafnframt að bæjaryfirvöldum sé heimilt að fjarlægja þann gróður sem vex út fyrir lóðarmörk og er til vandræða, á
kostnað lóðarhafa.
Lóðarhafar eru hvattir til að hafa þessi mál í lagi og snyrta trjágróður á lóðarmörkum eftir því sem við á. Á næstunni
verður gerð úttekt á gróðri við götur, gangstéttar og stíga og í framhaldi af því verður „vandræðagróður“ snyrtur á
kostnað lóðarhafa.
													

Garðyrkjustjóri Kópavogs
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Fjölmenni á Hamraborgarhátíðinni
Þúsundir Kópavogsbúa og gestir þeirra
tóku þátt í Hamraborgarhátíðinni sem
haldin var í fyrsta sinn 28. ágúst sl. Hamra
borginni var breytt í göngugötu og mynd
aðist skemmtileg markaðsstemmning í
kringum sölutjöldin.
Ekki spillti fyrir að veðrið var með ein

dæmum gott. Ýmislegt hnossgæti var til
sölu í tjöldunum og voru haustsulturnar
áberandi. Þá seldu hönnuðir úr Kópavogi
fallega skartgripi. Fólki var boðið að selja
notað og nýtt beint úr skottinu á bílnum sín
um og er óhætt að segja að það hafi slegið í
gegn. Um það bil fimmtíu bílar settu mikinn

svip á hátíðina og fólk á öllum aldri kom og
gerði kostakaup. Verslunareigendur buðu
gestum og gangandi upp á veitingar og tón
listaratriði. Myndlistarmenn héldu sölusýn
ingu, töframenn brugðu á leik og þekkt
ir Kópavogsbúar leiddu áhugasama um
Hamraborgina og sögu hennar. Þá kynntu

Íþróttafélög bæjarins vetrarstarf sitt með
mörgum skemmtilegum uppák
 omum og
menningarstofnanir bæjarins voru opnar.
Hátíðin var haldin á vegum Kópavogs
bæjar í samstarfi við verslanir og fyrirtæki í
Hamraborginni. Mikil ánægja ríkti með fram
kvæmdina.

Mikla athygli vakti þegar nemendur dansdeildar HK sýndu ýmsa dansa.

Bæjarfulltrúarnir Guðrún Arnardóttir, Hjálmar Hjálmarsson og Rannveig Ásgeirsdóttir
létu sig ekki vanta og höfðu m.a. verslað eitthvað matarkyns!

Boðið var upp á andlitsmálum. Hekla vildi vera hundur og tvíburasystir hennar, Katla,
vildi ekki vera eftirbátur hennar.

Listamaðurinn Halldóra Helgadóttir sýndi myndir sínar við blómaverslunina ,,Átján
rauðar rósir” sem jafnframt voru til sölu.

Tungumála
námskeið

Tungumál

10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda –
framhalds –
og talæfingaflokkum
ENSKA
DANSKA
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA
SPÆNSKA

Icelandic for
foreigners I – IV

Verklegar greinar

Að gera upp gömul húsgögn
Bókband
Kurs jezyka
Frístundamálun
Islandzkiego dla
obcokrajowcow I – IV Glerbrennsla
60 godzin lekcyjnych
Silfursmíði
Skrautritun
Saumanámskeið
Trésmíði
Fatasaumur /
Barnafatasaumur
Umhirða gull og
Fatasaumur fyrir ungmenni silfurskartgripa
Útskurður
Skrautsaumur
60 class hours

Baldering
Íslenska
Skattering
fyrir útlendinga I – IV

60 kennslustundir

Verklegar
greinar

Þjóðbúningur- saumaður

Förðunarnámskeið

Dagförðun og kvöldförðun
Smokey og nátturuleg förðun

Prjón – Hekl Spjaldvefnaður

Kökur- Konfekt og
Eftirréttir

Prjónanámskeið
Peysuprjón
Frágangur á prjóni
Hekl
Spjaldvefnaður

Konfektgerð
Kökuskreytingar
Eftirréttir

Tölvunámskeið

Fingrasetning
Tölvugrunnur
Tölvugrunnur II
Tölvupóstur og
samskiptaforrit

Matreiðslunámskeið

Að gera slátur
Gómsætir bauna – pasta –
og grænmetisréttir
Gómsætir hollir suðrænir
réttir
frá Miðjarðarhafslöndunum
Hráfæði
Ítölsk matargerð

Kæfur – sultur og
heimabakað brauð
Hummus og ávaxtamauk
Matargerð fyrir karlmenn
Grunnnámskeið

Matarmiklar súpur
og heimabakað brauð
Suður amerískir réttir
Garðyrkjunámskeið

Garðurinn allt árið
Haust – og vorlaukar
Trjáklippingar
Heimspeki og
rökræða

Innritun og upplýsingar: http://kvoldskoli.kopavogur.is
eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla við Furugrund í síma 564 1507
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$REIÙPLÎTUR LÅMDAR BEINT ¹ GËLÙÈ
'ËLFEFNI LAGT BEINT ¹ DREIÙPLÎTUR ÚÅSAR PARKET
(ENTAR VEL Å ELDRA HÒSN¾ÈI JAFNT SEM NÕ HÒS OG
SUMARHÒS
&LOORÁ GËLFHITAKERÙ ER EINFALT ÚJËTLEGT OG
Ö¾GILEGT
3KEMMUVEGUR  BL¹ GATA  +ËPAVOGUR
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TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

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

Nýttu tímann!
Rauðakrosshúsið í Kópavogi
Geymið
auglýsinguna!

Vikan 13.-17. sept.

Mánudagur 13. september

Kynning á Kópavogsdeild - Kl. 11 -12
Útileikfimi - Léttar æfingar á færi allra. Komdu og hreyfðu þig! Kl.12-13
Endurlífgun - Stutt verklegt námskeið í endurlífgun. Kl.13-14

Consult for immigrants. Kl.14-15

Þriðjudagur 14. september

Handavinnustund - Komdu með föndrið þitt! Kl. 11 -13
Jákvæð hugsun - Erindi um jákvæða hugsun. Kl. 13 -14
Ljósmyndun - Leiðbeint verður í ljósmyndun. Kl.14-15

Ráðgjöf hjá atvinnufulltrúum Kópavogsbæjar. Kl. 11-14

Föstudagur 17. september

Hugmyndabanki - Hvernig viltu móta starf hússins? Kl. 11 -12
Föstudagsfyrirlestur - Næring og hollt mataræði. Kl.12-13
Bingó - Við endum föstudagana á bingó! Kl.14-15

Ráðgjöf hjá félagsráðgjafa Kópavogsbæjar. Kl. 11-14

Vikan 20.-24. sept.
Mánudagur 20. september

Hugmyndabanki - Hvernig viltu móta starf hússins? Kl. 11 -12
Útileikfimi - Léttar æfingar á færi allra. Komdu og hreyfðu þig! Kl.12-13
VR atvinnuleitandi - Veistu hvað þér stendur til boða? Kl.14-15

Consult for immigrants. Kl. 14-15

Þriðjudagur 21. september

Handavinnustund - Komdu með föndrið þitt! Kl. 11 -13
Ræktun kryddjurta - Námskeið í ræktun kryddjurta. Kl.13-14.30

Ráðgjöf hjá atvinnufulltrúum Kópavogsbæjar. Kl. 11-14

Föstudagur 24. september

Föstudagsfyrirlestur - Meiri hamingja með jákvæðri sálfræði. Kl. 12-13
Bingó - Við endum föstudagana á bingó! Kl.14-15

Ráðgjöf hjá félagsráðgjafa Kópavogsbæjar. Kl. 11-14

Opið hús frá kl. 11-15. Allir velkomnir! Heitt á könnunni.

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11 Sími: 554 6626 kopavogur@redcross.is raudikrossinn.is/kopavogur
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Ellefu skáld í Gjábakka heiðra
minningu Sigfúsar Halldórssonar
Komin er út bókin ,,Lífið við lækinn” til að
heiðra minningu tónskáldsins og listamannsins
Sigfúar Halldórssonar.
Bók þessi er tilkomin vegna þess að nokkrum
skáldum, sem hittast einu sinni í viku vetrarlangt í
félagsstarfi aldraðra í Gjábakka í Kópavogi og rabba
saman og flytja hvert öðru ljóð, undir leiðsögn Þórð
ar Helgasonar cand mag., langaði til að heiðra minn
ingu tónskáldsins og listamannsins Sigfúsar Hall
dórssonar.
Í bóki nni eru frumort ljóð sem tengja st með
einum eða öðrum hætti listamanninum eins og

hann birtist skáldunum.
Bæjarstjóri Kópavogs, Guð
rún Pálsdóttir, veitti viðtöku
fyrsta eintaki bókarinnar og
auk þess sungu þeir Stefán
Helgi Stefá nss on og Daví ð
Ólafsson nokkur Fúsalög við
undirleik Helga Hannessonar.
Kápan á bókinni
,,Lífið við lækinn.”

Tapas barinn 10 ára:

Veisla á vægu verði og afmælisleikur
Tapas barinn fagnar um þessar mundir 10
ára afmælis því staðurinn opnaði í október árið
2000. Allt frá opnun hefur Tapas barinn notið
mikilla vinsælda og leiðin legið uppávið því þar
er nánast fullbókað á hverju kvöldi. Á föstudög
um og laugardögum er alltaf fullbókað og kom
ast færri að en vilja.
Því er viðskiptavinum ráðlagt að bóka borð með
góðum fyrirvara. Vinsældir Tapas segja meira en
mörg orð um ágæti staðarins, þjónustu eigenda og
starfsólks svo ekki sé minnst á gæði tapasréttanna
sem þykja afar gómsætir.
Í tilefni afmælisins bjóða þeir Bento og Nuno,
eigendur Tapas, ásamt starfsfólki til 3ja daga
afmælisveislu sem stendur 11. til 13. október. Þá
verða 10 vinsælustu tapasréttirnir aðeins á kr.
490.- hver réttur, ein tegund af bjór á kr. 390.- og
léttvínsglas á kr. 590.- Svo fá allir auðvitað hina
margrómuðu súkkulaðitertu Tapas barsins í ábæti.
Afmælisveislan er nú þegar hafin því allir þeir
sem borða á Tapas barnum á tímabilinu frá því í
byrjun september og til 13. október eiga kost á að
taka þátt í afmælisleik þar sem vinningarnir eru
ekki af verri endanum. Aðalvinningurinn er ferð til
Barcelona eða Alicante fyrir 2 auk þess sem fjöldi

Þeir Martin, Nuno, Bento og Bjarki bjóða gesti
velkomna til að njóta góðra veitinga á meðan 10
ára afmælishátíðin stendur.
annarra góðra vinninga eru í boði.
Við óskum eigendum og starfsfólki Tapas barsins
til hamingju með afmælið og hvetjum lesendur til
að heimsækja Tapasbarinn á meðan afmælihátíðin
stendur, enda munu nokkrir viðskiptavinir detta í
lukkupottinn og verða e.t.v. á leið til Barcelona eða
Alicante eða fá 10.000.- eða 20.000.- króna gjafabréf
á Tapas barinn eftir frábært kvöld.
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110.800- 8 nkætur
*
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Brottför: 2

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUKOSTUR!
Alamo Vacation Homes eru vel útbúnar
íbúðir og hús á Kissimmee svæðinu
sem staðsett er u.þ.b 20 km frá
Orlando. Um er að ræða íbúðir með 2
eða 3 svefnherbergjum og hús með 3
svefnherbergjum. Einnig hægt að fá stærri
hús. Stærri húsin eru með einkasundlaug.

VERÐ FRÁ:

Alamo Vacation Homes
Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

110.800kr.*

m.v. 8 fullorðna í húsi með einkasundlaug.
Brottför: 2. október – 8 nætur

* Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar og hús með einkasundlaug. Verð miðast við að bókað sé á netinu.

Óendanleg uppspretta skemmtunar!
Úrval Útsýn býður upp á nýjung í haust
og ﬂýgur til Orlando í Bandaríkjunum!
Orlando er fjölbreytt borg og hefur upp
á að bjóða þekktustu skemmtigarðar
heims, Disney World, Sea World,
Universal Studios ásamt mörgum öðrum.
Úrval af frábærum golfvöllum, söfnum,
verslunarmiðstöðvum og veitingastöðum.
Í boði verður fjölbreytt úrval gistinga á
mjög hagkvæmu verði og staðsetning
sumra þeirra gerir bílaleigubílinn óþarfan.

Sími 585 4000
MEIRA Á

urvalutsyn.is
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Holtið við Víghól breyttist úr berangri í
frumskóg og nú syngja þar þrestir í runni
Gunnsteinn Ólafsson tónlist
armaður ólst upp á Álfhólsvegi
68. Hann segist alltaf hafa haft
sterkar taugar til svæðisins í
kring, þar hafi verið gaman að
alast upp, mikið frjálsræði og
fjöldi barna að alast upp í næsta
nágrenni, enda var þessi hluti
Kópavogs þá að byggjast upp.
Gunnsteinn er sonur Áslaug
ar Gunnsteinsdóttur bókara og
Ólafs Jens Péturssonar deild
arstjóra í Tækniskóla Íslands,
síða r Tæknih ás kóla Ísl ands.
Gunnsteinn á einn bróður, Pét
ur Má, sem á bókútgáfuna Bjart
& Veröld. Hálfbróðir þeirra var
Sigurkarl Fjólar Ólafsson.
Gunns teinn er giftu r Eygló
Ingadóttur hjúkrunarfræðingi og
þau eiga þrjú börn. Gunnsteinn
stjórnaði kórnum í MK samhliða
námi þar en hélt síðan til fram
haldsnáms við Franz Liszt-tón
lista rakad emí u na í Búdap est
1983 - 1987 og við Tónlistarhá
skólann í Freiburg í Þýskalandi
1987 - 1992. Gunnsteinn er tón
listarkennari, tónskáld og kórog hljómsveitarstjóri að atvinnu.
Hann stjórna r Sinf óní uh ljóm
sveit unga fólksins, Hljómsveit
Tónlistarskólans í Reykajvík og
Háskólakórnum en hefur einnig
starfað sem hljómsveitarstjóri
hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands,
Íslensku óperunni og Þjóðleik
húsi nu. Þá hefu r Gunns teinn
staðið fyrir frumflutningi á verk
um eftir Claudio Monteverdi og
Henry Purcell hér á landi.
Melurinn efst á Víghól var leik
svæði okkar krakkanna. Þetta
var stórt, óbyggt svæði, þar
sem geldingahnappur og flugu
blóm áttu sér athvarf og sum
staðar óx baldursbrá í breiðum.
Víða voru litskrúðugir steinar og
þeirra merkastur var Stóristeinn;
hann var helg vættur, fullur af
álfum sem auðveldlega mátti sjá
ef kíkt var inn um vatnssorfin
augu í berginu. Það var líka hægt
að klifra upp á steininn og renna
sér niður náttúrulega rennibraut
á honum, mæðrum okkar og við
kvæmum buxnarössum til lítillar
gleði. Víða safnaðist vatn í stóra
polla á holtinu og undir Stóra
steini var einn sá allra besti; þar
mátti fleyta heilum hafskipum
eða stikla á steinum eins og tröll
um djúp eyjasund.

Holtið var bölvuð ófæra
Þega r skipul eg byggð hófst
umhverfis Víghólinn stóðu þar
stöku sumarbústaðir og braggar
frá stríðsárunum. Til að byrja
með var ég bundinn við síma
staur fyrir sunnan hús svo ég
færi mér ekki að voða en seinna
hófust könnunarleiðangrar um
holtið. Umhverfið var grýtt og
hrátt en samt mátti grilla í göt
ur milli húsanna og smátt og
smátt fóru garðar að taka á sig
mynd. Fyrir ofan húsið okkar
stóð lítið, vinalegt kot. Í því bjó
eggjakonan. Hún seldi hvít egg
í brúnu m bréfp oku m. Austa n
við hús hennar var myndarleg
ur hænsnakofi þar sem hænur
urpu eggjum í akkorði fyrir okk
ur börnin beggja vegna holtsins.
Stundum fórum við að gefa þeim
en það var ekki hættulaust. Einu

sinni ruddust þær út úr girðing
unni og gerðu sig líklega til þess
að éta kringluna sem ég hélt á og
mig með húð og hári. Skelfingu
lostinn tók ég til fótanna en sat
fastur í drullusvaði og gat mig
hvergi hrært. Sennil ega hefði
mín beðið beisklegur aldurtili
ef amma hefði ekki heyrt í mér
neyðarópin og dregið mig úr eðj
unni.
Holtið var nefnilega bölvuð
ófæra, bæði sumar, vetur, vor og
haust. Lítil stígvél sukku í vatns
mettaðan svörðinn svo erfitt var
að komast um holtið þurrum fót
um. Þegar sæmilega horfði með
færi vorum við Jökull jafnaldri
minn í næsta húsi sendir, strax
á fjórða ári, með miða, þvert
yfir holtið að kaupa í matinn hjá
Roy fisksala. Í einni slíkri ferð
stakk ég upp á því að við færum
til Önnu frænku sem bjó gegnt
gamla Gaggó við Digranesveginn.
Jökull var hærri í loftinu og náði
upp í dyrabjölluna en ég hafði
orð fyrir okkur félögum. Anna
frænka gaf okku r brauðs neið
með rabbabarasultu og þegar
borðhaldi lauk bauðst ég til að
gefa henni fiskinn í þakklætis
skyni (eða til þess að þurfa ekki
að bera hann heim). Þá hleypti
afasystir mín brúnum, tók okk
ur hvorn undir sína höndina og
arkaði af stað upp á holtið. Fyr
ir utan verslunina Kóp mættum
við Friðriki, bróður Jökuls, sem
sendur hafði verið til að svip
ast um eftir okkur. „Mamma“,
spurði hann þega r hann kom
heim. „hvað þýðir eiginlega orð
ið ráðslag?“
Dag nokkurn voru menn mætt
ir með gröfur fyrir vestan hús
eggjakonunnar og tóku að grafa
fyrir barnaheimili. Við Hollgor í
næsta húsi fylgdumst spenntir
með framkvæmdum, ég fimm ára
en hann sex. Sigga Sig yfirsmið
leist vel á okkur þrátt fyrir ungan
aldur og réð báða í vinnu upp
á fimm krónur í vikulaun (eða
gosflösku að sama verðgildi).
Við mættum eftir bestu getu til
vinnu, að minnsta kosti á föstu
dögum, þegar kaupið var greitt
út. Hollgor byrjaði í skóla árið
eftir, svo ég varð að axla skyld
ur hans við bygginguna. Verkið
sóttist vel og brátt var leikskól
inn risinn. Aldrei nutum við Holl
gor samt dvalar á leikskólanum
við Bjarnhólastíg, fengum bara
að byggja hann í staðinn.

Gunnsteinn Ólafsson.

Þá var komin útsýnisskífa efst
á Víghólnum því ég man að Halli
Erlends þjálfari gerði sér oft ferð
þangað að njóta útsýnisins; þar
höfðu alf riða ða r klappi r ver
ið sagaðar í sundur svo koma
mætti fyri r bautas teini undi r
skífuna.

Við bræðurnir Gunnsteinn og Pétur Már ásamt foreldrum okkar,
Áslaugu og Ólafi Jens.

Heil kirkja á holtinu

Við Jökull þriggja ára með vörubíl á milli okkar.

Hinni í Hinnabúð
þjálfaði á kvöldin
Seint gleymist sá dagur í lífi
okkar strákanna þegar vörubíl
ar birtust og tóku að aka upp
fyllingu í nýjan fótboltavöll aust
an megin á holtinu. Mölin var
líkust vikri og mjög gljúp, svo
boltinn skaust í allar áttir þeg
ar hann snerti jörðina, en þetta
var engu að síður fótboltavöll
ur með alvöru mörkum. Hinni í
Hinnabúð æfði okkur á kvöldin;
hljóp keikur í svörtum íþrótta
galla með flautu um völlinn og
stjórnaði skaranum með háværu
blístri. Stuttu seinna hóf Breiða
blik æfingar á vellinum; Valdi

Og framk væmdu m var ekki
lokið á holtinu. Hvítt steinhús
var hlaðið austan við völlinn og
KFUM flutti þangað starfsemi
sína. Í þessu hvíta musteri var
Sigu rs teinn æðsti prestu r; á
hverjum sunnudegi hafði hann
boðað fagnaðarerindið í Digra
nesskóla en predikaði nú guðs
orð á holtinu okkar. Litlu síðar
var ÍK stofnað í sal kristniboð
ans og hús eggjakonunnar gert
að félagsheimili hins unga knatt
spyrnufélags. Þá var hænsnakof
inn horfinn en lúpínustóð komið
í staðinn.

Gunnsteinn á Stórasteini ásamt börnu m sínu m, Sindra, Jako bi
Fjólari og Áslaugu Elísabetu. Stóristeinn er helg vættur, fullur af
álfum.

vallarvörður seldi okkur félags
skírteini í litla rauða Skodanum
sínum og keyrði okkur í honum

þegar á þurfti að halda út á Vall
argerðisvöll, 20 - 30 strákum í
tveimur ferðum.

Áratug síðar þótti einhverjum
húsakosturinn á holtinu orðinn
heldur fátæklegur, því spurnir
bárust af hugmyndum um stór
tækar framkvæmdir á svæðinu.
Jafnvel var minnst á heila kirkju
með malbikuð stæði fyrir hund
ruði bíla. Ekki voru allir sáttir við
þessar fyrirætlanir en engu að
síður tók biskup skóflustungu að
nýju guðshúsi og dínamíti dælt í
klöppina á eftir. Íbúar á torfunni
mótmæltu harðlega og álfunum
í Stórasteini varð heldur ekki um
sel. Þegar búið var að sprengja
djúpan gíg í holtið voru fram
kvæmdir stöðvaðar á fjölmenn
um safnaðarfundi. Í staðinn var
fegursta kirkja reist undir suður
hlíðinni í skjóli við hæð og gróð
ur og í sátt við guð og menn.
Til allrar hamingju hefur ekki
verið leyft að byggja frekar á
holtinu fyrir ofan æskuheimili
mitt. En svæðið hefur engu að
síður breytt um svip. Á níunda
áratugnum breiddist gróður úr
nálægum görðum yfir melinn og
á fáum árum breyttist holtið úr
berangri í frumskóg. Áður heyrð
ist þar kvak í mófugli og einu
sinni átti lóa sér þar hreiður; nú
syngja þar þrestir í runni. Roy
fisksali er löngu horfinn á braut,
dyrna r á Hinnab úð og Kóp
standa luktar og sparkvöllur og
róló komin þar sem malarvöllur
inn okkar var. Hús eggjakonunn
ar var jafnað við jörðu og KFUM
hefur fundið sér nýjan samastað.
En á holtinu undir útsýnisskíf
unni ríkir sama friðsæld og fyrr.

Akið
varlega!
Skólarnir eru byrjaðir
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Nýttu tímann!
Kópav ogsd eild Rauða kross
Ísl ands fer aftu r af stað með
verkefnið Nýttu tímann mánu
dagi nn 13. septe mb er. Boði ð
verður upp á fjölbreytta dagskrá
svo sem fyrirlestra, námskeið
og ráðgjöf. Verkefninu er ætlað
að skapa vettvang fyrir atvinnu
leitendur til að efla sjálfa sig og
auka virkni í atvinnuleit, en ekki
síður að rjúfa einsemd og félags
lega einangrun.
Á mánudögu m, þriðjud ögum
og miðvikudögum verður opið
hús og skipulög dagskrá í hús
næði deilda ri nna r Hamrab org
11, 2. hæð, milli kl. 11-15. Margir
þeirra sem misst hafa vinnuna
undanfarin misseri búa yfir mik

Álfhólsskóli

Forvarnarnefnd
Kópavogs

illi þekkingu og færni sem öðrum
getur þótt áhugaverð og gagn
leg. Áhersla er því lögð á að fá
leiðbeinendur úr röðum atvinnu
leitenda og sjálfboðaliða deildar
innnar. Deildin vill hvetja fólk til
að nýta þekkingu sína og reyns
lu til að halda áfram að vaxa og
dafna þrátt fyri r tímab undi nn
atvinnumissi. Fyrstu tvær vikurn
ar verður meðal annars boðið
upp á fyrirlestur um hamingju,
námskeið í ræktun kryddjurta og
ljósmyndum ásamt útileikfimi. Þá
verða félagsráðgjafar og atvinnu
fulltrúar Kópavogsbæjar með ráð
gjöf einu sinni í viku, auk þess
verður innflytjendaráðgjöf veitt í
húsinu einu sinni í viku. Dagskrá

Rauði krossinn er til húsa í Hamraborginni.

Rauðakrosshússins í Kópavogi er
að finna á heimasíðu deildarinn
ar raudikrossinn.is/ kopavogur
og í síma 554 6626. Þeir sem hafa
áhuga á að taka þátt í starfinu er
bent að hafa samband við deild
ina. Verkefnið er unnið í samvinnu

við Kópavogsbæ.
Það er einlæg von Kópavogs
deildar að fólk nýti sér virknisetur
fyrir atvinnuleitendur og taki þátt
að móta starfið með deildinni.
Alli r eru velk omni r í Rauða
krosshúsið í Kópavogi.
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Mömmukaffi að opna Magnús Árni Magnússon
í Kórahverfi
frá Kópavogi rektor á Bifröst

Eigendur Mömmukaffis, þær Lilja Sigurgeirsdóttir t.v. og Ásta Særún
Þorsteinsdóttir í barnakróknum.

Á næstunni opnar kaffihús við
Búðarkór í Kórahverfi sem heitir
því skemmtilega nafni Mömmu
kaffi. Það eru þær Lilja Sigur
geirsdóttir og Ásta Særún Þor
steinsdóttir sem ætla að veita
þessa nýju og góðu þjónustu í
þessa nýja hverfi í Kópavogi.
Þær Lilja og Ásta segja að þrátt
fyrir nafnið séu að sjálfsögðu allir
velkomnir, konur sem karlar. Sæti
verða þarna fyrir um 50 manns og
stór og skemmtilegur barnakrók
ur en alla daga verður boðið upp
á súpu dagsins sem og létta og
ljúffenga fisk- og kjötrétti, pasta,
salöt, grænm eti sb uff og græn
metisrétti og fleira. Einnig verður
boðið upp á heimabakaðar kökur
og kleinur, allt þetta á sanngjörnu

verði. Einnig verður boðið upp á
góðan barnamatseðil, og verður
vandað til gerðar hans og aðlagað
sig að óskum barna. Opið verð
ur frá 09.00 til 22.00 virka daga
og 09.00 til 23.30 um helgar. Þær
Lilja og Ásta segja að boðið verði
upp á námskeið ýmiss konar, og
einnig verði prjónamorgnar sem
henti öllum aldurshópum.
Í sama húsnæði er veisluþjón
ustan Lystauki sem býður veit
ingar fyrir árshátíðir fyrirtækja,
félagasamtaka sem og smærri og
stærri hópa. Árshátíðarmatseðill
Lystauka er settur saman að ósk
viðskiptavina en einnig er boðið
uppá mikið úrval veitinga í ferm
ingarveislur.

Gáfu SOS Barnaþorpum
afrakstur límonaðisölu

Gefe ndu r f.v. standa ndi fyri r afta n: Birna, Ósk, Bjarnþ óra og
Guðný. Fyrir framan: Sóley, Heiðrún, Sigrún og Jón Freyr.

Sigurður Einar og Marten Brimi gáfu 2.041 krónu.

Nýlega komu nokkrir krakk
ar færandi hendi til SOS Barna
þorpa sem hafa skrifs tofu í
Hamraborg 1. Þetta voru átta
þúsund krónur sem þau höfðu
fengið með því að selja lím
ona ði fyri r utan Nóat ún við
Hamraborg fyrr í júlímánuði í
sumar.
Límo na ði ð blöndu ðu þau
úr Sprite, sykri, sítrónusafa og

klaka. Krakkarnir vildu að pen
ingurinn rynni til munaðarlausra
og yfirgefinna barna í SOS Barna
þorpum.
Síða n komu þeir fél aga rni r
Sigurður Einar og Marten Brimi.
Þeir höfðu verið með tombólu
fyrir utan STRAX á Kársnesinu
fyrr í sumar og gáfu afrakstur
inn, 2.041 krónu, til SOS Barna
þorpanna.

Kópav ogsb úi nn fyrrv era ndi
Magnú s Árni Magnú ss on, for 
stöðumaður Félagsvísindastofn
unar Háskóla Íslands, hefur verið
ráðinn sem rektor Háskólans á
Bifröst. Magnús er með BA próf
í heimspeki frá Háskóla Íslands,
MA í hagfræði frá University of
San Franscisco, M.Phil í Evrópu
fræðum frá University of Cam
bridge og mun á þessu ári ljúka
doktorsnámi í stjórnmálafræði
frá Háskóla Íslands.
Magnús er uppalinn í Kópavog
inum, sonur Magnúsar Bærings
Kristinssonar fyrrverandi skóla
stjóra Kópavogsskóla og Guðrúnar
Sveinsdóttur kennara og er þekkt
ari sem tónlistamaður og rokkari,
m.a. var Magnús í hljómsveitinni
,,Bandi nút íma ns” með öðru m
ágætum Kópavogsbúum og herma
fregnir að þeir spilafélagar séu enn
að rokka. Magnús tók þátt í pólitík
inni, var formaður Alþýðuflokksfé
lags Kópavogs 1996 til 1998 og tók
sæti á Alþingi sem 15. þingmaður
Reykjavíkur 1998 til 1999.
Magnú s var aðs toða rr ekt
or Viðskiptaháskólans á Bifröst
2001 – 2006. Var forseti viðskipta
deildar skólans 2003 – 2005 og for
seti félagsvísindadeildar skólans
2005 – 2006. Hann var partner
hjá Capacent 2006 – 2008, fram

Magnús Árni Magnússon, rektor. Á tónleikum með Bandi nútímans í
Salnum 2007.

kvæmdas tjóri Skóla skapa ndi
greina hjá Keili 2008 – 2009, jafn
framt því að vera aðj únkt við
stjórnm álaf ræðid eild Hás kóla

Íslands frá haustinu 2008. Magn
ús er giftur Sigríði Björk Jónsdótt
ur byggingalistfræðingi. Þau búa í
Hafnarfirði og eiga fjögur börn.

Er kominn tími til að gera eitthvað?
Námskeið sem opna þér nýjar leiðir
Hringsjá náms- og starfsendurhæfing býður mikið úrval af öðruvísi
og spennandi námskeiðum sem hafa hjálpað mörgum að komast
aftur eða í fyrsta sinn af stað til meiri virkni, meiri lífsgæða og
fleiri valkosta í námi eða starfi.
Námskeiðin eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna slysa, veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla.
Námskeiðin geta líka hentað þeim sem hafa litla grunnmenntun eða hafa átt erfitt með
að tileinka sér hefðbundið nám.
Um er að ræða eftirfarandi námskeið:
Bókhaldsnámskeið – hagnýtt námskeið fyrir þá sem stefna á frekara nám eða skrifstofustörf
Excel fyrir byrjendur
Þátttakendur læra að setja upp tölur á vinnublaði og læra að beita einföldum reiknireglum.
Kenndar eru helstu vinnuaðferðir og að útbúa myndrit.
Enska fyrir byrjendur
Námskeiðið er fyrir þá sem hafa átt mjög erfitt með að læra ensku/önnur tungumál.
Notast er við myndrænar og óhefðbundnar aðferðir sem nýst hafa vel á öðrum sviðum.
Áhersla er lögð á að bæta orðaforða og að auka sjálfstraust nemenda.
Fjármál einstaklinga
Fjármál á mannamáli! Námskeiðinu er ætlað að veita þátttakendum yfirsýn yfir eigin fjármál
og auka fjármálalæsi.
Minnistækni
Kennd er tækni til þess að efla og bæta minnið. Námskeiðið hentar þeim sem eiga við
hversdagsgleymsku að stríða, hafa skert minni eftir veikindi eða áföll eða vilja bæta minni
sitt af öðrum ástæðum.
Stærðfræði fyrir byrjendur
Námskeiðinu er ætlað að skapa áhuga á stærðfræði og jákvætt viðhorf. Kennsluaðferðir
eru nýstárlegar þar sem nemendur læra að meðhöndla tölur með áþreifanlegum hætti í
skemmtilegum æfingum. Beitt er óhefðbundnum aðferðum í kennslunni.
Sjálfstyrking
Námskeiðinu er ætlað að efla getu nemenda til að tjá sig og vera til. Þetta verður gert á
skemmtilegan og líflegan hátt og nemendur öðlast þjálfun í öruggri framkomu.
Tölvugrunnur
Kennd er tölvunotkun fyrir byrjendur og lengra komna. Farið er í Windows umhverfið, ritun
og útlitsmótun texta, Internetið, tölvupóst, teikningu, skjalaumsjón og fleira.

Næstu námskeið eru að hefjast!
Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510-9380 eða á www.hringsja.is

HringSjá • Hátúni 10d, Reykjavík • s: 552 9380/562 2840 • www.hringsja.is
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Samkór Kópavogs:

Flytur Stabat Mater á
komandi starfsári

í Kópavogi
Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum um styrki til
verkefna/viðburða á sviði menningar og lista í Kópavogi.
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir geta sótt um styrki úr sjóðnum.
Styrkþegum ber að skila greinargerð um nýtingu styrks
eigi síðar en 6 mánuðum eftir úthlutun.
Umsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknareyðublöðum
fyrir 1. október nk., ásamt fylgiskjölum.

Samkórinn flutti messuna Vopnaði maðurinn á síðasta vetri ásamt
kór Menntaskólans við Sund og 60 manna sinfóníuhljómsveit úr
þremur tónlistarskólum.

skemmst að minnast þátttöku Sam
kórsins í stóra Nordic-Baltic kóra
mótinu sem haldið var í Laugardals
höll nú í ágústmánuði sl. þar sem
1.800 manns frá 10 löndum stilltu
saman raddböndin. Einnig er nú þeg
ar verið að leggja drög að spennandi
utanlandsferð á þarnæsta starfsári.
Félagslífið í kórnum er öflugt, á
hverju ári er haldin árshátíð, farið í
óvissuferð að hausti og vorferð að
vori og þá eru nótnaheftin að sjálf
sögðu höfð með í farteskinu. Tals
verð endurnýjun hefur átt sér stað
í röðum kórfélaga og kórinn hefur

vaxið umtalsvert að undanförnu og
telur hann nú um 70 manns frá 16
ára aldri og uppúr. Kórinn hefur fast
an æfingatíma, á mánudagskvöld
um í Lindakirkju. Þrátt fyrir þennan
mikla fjölda vill Samkórinn gjarna
bæta við sig góðum röddum, mestur
skortur er á karlaröddunum, ten
ór og bassa en góðar sópran og alt
raddir eru líka velkomnar. Reynsla
af kórsöng og einhver kunnátta í
nótnalestri eru æskileg. Þeir sem
hafa áhuga hafi samband við kór
stjóra eða formann kórsins, Þuríði
Guðmundsdóttur.

3 + ! 0! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !

Samkór Kópavogs er um þessar
mundir að hefja sitt 45. starfsár.
Síðustu síðustu ár hafa verið við
burðarík í starfi kórsins því stjórn
andi hans, Björn Thorarensen, hef
ur leitt kórinn inn á nýjar brautir í
verkefnavali.
Kórinn hefur í auknum mæli ráð
ist í flutning stærri kórverka með
hljómsveitarundirleik og síðasta vor
var þrefaldur húsfyllir í Lindakirkju
í Kópavogi þegar flutt var messan
Vopnaði Maðurinn eftir velska tón
skáldið Karl Jenkins. Þetta er án
nokkurs vafa stærsta verkefni sem
kórinn hefur ráðist í, kórinn ásamt
Kór Menntaskólans við Sund taldi
um 100 manns og um 60 manna sin
fóníuhljómsveit skipuð nemendum
og kennurum úr þrem tónlistarskól
um á höfuðborgarsvæðinu lék með.
Á komandi starfsári verður hald
ið áfram á sömu braut, verið er að
leggja drög að flutningi á öðru stóru
verki, Stabat Mater, eftir sama höf
und með vorinu, auk þess sem ekki
er loku fyrir það skotið að Vopnaði
Maðurinn verði endurfluttur í haust.
Auk þess að skipuleggja stórtónleika
syngur Samkórinn alls konar tónlist
við hin ýmsu tækifæri. Hefð er kom
in á að kórinn syngi jólalög á ýms
um stöðum á aðventunni og ekki
má gleyma samstarfi við aðra kóra,
þátttöku í minni og stærri kóramót
um, tengsl við erlenda kóra, er þar

Menningarstarf

Eyðublöðin fást í Þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2,
og á heimasíðu Kópavogs, www.kopavogur.is
Lista- og menningaráð Kópavogs veitir styrki til verkefna/viðburða
í Kópavogi tvisvar á ári, í nóvember og maí en styrkir til félaga og
stofnana í formi rekstrarstyrkja eru veittir einu sinni á ári, í maí.
Umsóknum skal skilað til:
Lista- og menningarráð Kópavogs
Verkefna- og viðburðastyrkir
Fannborg 2
200 Kópvogi
Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri menningarmála,
Linda Udengård í síma 570- 1500 eða linda@kopavogur.is

Brauðakeppni Kornax 2010
Nýlega fór fram keppnin um
Brauð ársi ns 2010. Er þetta
í fjórða sinn sem keppni n er
haldin. Til mikils var að vinna í
Brauðakeppni Kornax en Brauð
ársins verður auglýst sérstaklega
í haust, bæði í blaðaauglýsing
um, á veggs pjöldu m sem sett
verða upp í þeim bakaríum sem
brauðið kemur til með að fást.
Sigurlaun vinningshafa eru bik
ar og viðurkenningaskjöldur. Síð
ast en ekki síst eru sigurlaun vinn
ingshafa gisting fyrir tvo ásamt
3ja rétta máltíð á einhverjum af
Icelandair hótelunum. Þátttaka í
Brauðakeppni Kornax var mjög
góð og mörg spennandi brauð
bárust. Dómarar voru Rakel Páls
dóttir frá Samtökum iðnaðarins,
Vilhjálmur Þorláksson frá Gæða
bakstri og Guðrún Gunnarsdóttir
dagskrárgerðarmaður, yfirdóm
ari var Sigrún Guðjónsdóttir frá
Kornaxi. Vinningshafinn í ár var
Björgvin Richter frá Kökubank

Gildir
Það
sem2010
hafa ber í huga varðandi andlát og útför

,WDOLDQR
Pizzeria

Sverrir Einarsson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

HlíðasmáraBjörg
15vin Richter ásamt Þorsteini Stígssyni frá Kökubankanum með
verðlaunagripina góðu fyrir sigurinn í keppninni um Brauð ársins.
Kópavogi
anum í Garðabæ með brauðið
Kópav ogsb laði ð og Kornax
S. 55 12345
Klettabrauð. Umsögn dómnefnd ,WDOLDQR
óska vinningshöfum til hamingju
Pizzeria
ar um Klettabrauðið var að það
er útlits fallegt, þétt, matarmikið
brauð gott til daglegrar neyslu.”

Hermann Jónasson

og þakkar Kornax sérstaklega öll
um þátttökuna í keppninni!

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum
heimmeð
til aðstandenda
er
Einn afsláttarmiði per pizzu - Gildir
ekki
öðrumef óskað
tilboðum

✂
Gildir 2010

Klippa út

,WDOLDQR
Pizzeria

Hlíðasmára 15
Kópavogi
S. 55 12345

,WDOLDQR
Pizzeria

Einn afsláttarmiði per pizzu - Gildir ekki með öðrum tilboðum
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GKG Íslandsmeistarar
í sveitakeppni unglinga

Italiano Pizzeria:

Högni Jökull Gunnarsson, veitingamaður á Italiano Pizzeria.

Þunnbotna pizzur í
þægilegu umhverfi
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Italiano Pizzeria opnaði 17.
maí í vor að Hlíðarsmára 15.
Eigandinn, Högni Jökull Gunn
arsson, hefur góða reynslu af
rekstri veitingastaðar, en hann
starfaði um árabil á Hróa hetti.
Högni rekur jafnframt bílasöl
una Höfðabíla. Hann ákvað að
opna pizzaveitingastað þar sem
væri salur þar sem hægt væri
að setjast niður í rólegheitum
og borða pizzu á viðráðanlegu
verði.
Á staðnu m er barnah orn
þannig að barnafjölskyldan get
ur komið og snætt, börnin farið
síðan í barnahornið og fundið sé
eitthvað til að gera eða horfa á
vídeó en foreldrarnir slakað á og
átt þægilega stund, því á staðnum
hljómar þægileg tónlist sem er til
þess fallin að fólk geti hlaðið batt
eríin eftir daginn.
Högni Jökull segir að Italiano
Pizzeria sé eini pizzaveitingastað
urinn í Kópavogi þar sem hægt
er að fara út að borða. ,,Við erum
hins vegar byrjuð á því að bjóða
fríar heimsendingar og munum
bjóða í hverju m mánu ði pizzu
mánaðarins. Í september er það
pizza sem nefni st Godf ather á

SEPTEMBER 2010

Sveitakeppni unglinga í golfi
fór fram helgina 20. - 22. ágúst sl.
Sveitakeppnin er haldin ár hvert
og er í raun Íslandsmót félags
liða í golfi. Keppt var í tveimur
flokkum, 18 ára og yngri sem fór
sú fram hjá Golfklúbbi Suður 
nesja, og 15 ára og yngri, en sú
keppni fór fram í Þorlákshöfn.
GKG sendi fríða n hóp kepp
enda, alls 6 sveitir, 2 stúlknasveit
ir og 4 piltasveitir. Alls kepptu
18 sveitir í flokki 18 ára og yngri,
13 piltasveitir og 5 stúlknasveit
ir. Í flokki 15 ára og yngri kepptu
28 sveitir, 19 drengjasveitir og 9
stúlknasveitir. Sveitir GKG stóðu
sig með miklum sóma og komu
vel fram innan vallar sem utan,
svo eftir var tekið. Hápunkturinn
var þegar A-sveit drengja tryggðu
sér Íslandsmeistaratitilinn í flokki
15 ára og yngri eftir harða baráttu
við Golfklúbbinn Keili.
Úrslit urðu þessi:
Piltar 18 ára og yngri
1. GK - A sveit
2. GKJ/GL
3. GR - A sveit
5. GKG – A sveit

1.390 krónur sem er meðalstærð
með peppe ro ni, rjómao sti og
baconi. Svo erum við með hádeg
istilboð í sal sem gildir alla daga
frá kl. 11.00 til 14.00, sérs takt
þriðjudagstilboð á 890 krónur,
föstud agstilb oð þar sem fylg
ir 2 fyrir 1 af ísköldum bjór með
keyptum mat og sunnudagstilboð
þar sem frítt er fyrir börn upp að
12 ára aldri þegar fullorðinn kaup
ir mat og drykk.”

Stúlkur 18 ára og yngri
1. GR - A sveit
2. GK
3. GA/GÓ
5. sæti GKG
Drengir 15 ára og yngri
1. GKG - A sveit
2. GK - B sveit
3. GR - A sveit
12. GKG – B sveit

Spelt-pizzur

,,Við bjóðum öðru vísi pizz
ur, þunnb otna pizzu r sem eru
heilsusamlegri vegna þess að í
þeim er ekki of mikið hveiti. Svo
bjóðum við einnig spelt-pizzur
sem njóta vaxandi vinsælda. Fólk
hugsar meira um heilsuna í dag
en það gerði fyrr á árum. Pizz
an er með ferskri sósu, hráefnið
sett ofan á ostinn og hún er bök
uð á steini.”Högni Jökull bend
ir á að auðvitað geti viðskipta
vinirnir pantað sína eigin pizzu
með því að velja kjöttegund, ost,
sjávarrétti og grænmeti og einnig
er hægt að fá humar, þó ekki á til
boðspizzum.
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Stelpurnar, fremri röð: Gunnhildur Kristjánsdóttir, Erna Ólafsdóttir,
Helena Brynjólfsdóttir, Ásthildur Stefánsdóttir. Aftari röð: Elísabet
Ágústsdóttir, Borg Dóra Benediktsdóttir og Hrafnhildur Gunnarsdótt
ir liðsstjóri.

Telpur 15 ára og yngri
1. GK - A sveit
2. GK - B sveit
3. GR
8. GKG

Strákahópurinn, fremri röð: Óðinn Þór Ríkharðsson, Kristófer Þórðar
son, Þórður Reynisson, Derrick Moore þjálfari. Aftari röð: Ragnar Már
Garðarsson, Egill Gunnarsson, Aron Snær Júlíusson og Guðbjartur
Gunnarsson liðsstjóri.

Sömu helgi, á Akureyri, fór fram
Sveitakeppni öldunga, og náðu
GKG konu r fráb æru m ára ngri
og höfnuðu í 2. sæti. Karlarnir
stóðu sig einnig vel og enduðu í 5.
sæti. Fyrir GKG í kvennasveitinni
kepptu María Guðnadóttir, Kol
brún Stefánsdóttir, Ólöf Ásgeirs
dótti r, Ásl aug Sigu rða rd ótti r,
Kristín Þórarinsdóttir og Jóhanna
Ríkey Sigurðardóttir. Í karlasveit
inni voru Einar Breiðfjörð Tóm
asson, Gunnar Árnason, Sigurjón
Gunna rss on, Tómas Jónss on,
Sigh vatu r Dýri Guðm undss on,
Sigurður Ásgeir Ólafsson, Tryg
gvi Þór Tryggvason og Kjartan
Guðjónsson.
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Knattspyrnudeild HK:

Byggt upp til framtíðar á
leikmönnum úr yngri flokkunum
Ómar Geir Þorgeirsson tók fyrr á þessu ári við
formennsku í knattspyrnudeild HK. Hann sit
ur jafnframt í aðalstjórn félagsins sem gjaldkeri.
Ómar Geir segir að rekstur knattspyrnudeildar
innar sé réttu megin við strikið en hugsa þurfi
vel um hverju krónu sem kemur í gegnum rekst
urinn. Hann segir að aðalstjórn hafi yfirsýn yfir
allar skuldbindar deildanna innan HK og þær geti
ekki skuldbundið stjórn nema með samþykki aðal
stjórnar.
,,Það tekur tíma að vinda ofan af þessu ástandi
sem skapaðist þegar efnahagskreppan skall á en
við misstum eins og fleiri íþróttafélög marga góða
styrktaraðila og fáir hafa komið í staðinn. Við get
um og viljum ekki vera að kaupa dýra leikmenn og
erum að hlúa að 2. flokkinum en sumir þeirra eru í
meistaraflokkshópnum. Við misstum fjóra góða leik
menn sem voru með okkur sumarið 2009, þetta voru
lykilmenn eins og Finnur, Rúnar, Þórður, Hörður
Magg og landsliðsmarkvörðurinn Gunnleifur, og ung
ir leikmenn hafa farið frá okkur í atvinnumennsku á
síðustu árum. Þetta er mikil blóðtaka sem við verður
áþreifanlega varir við nú þegar við skoðum árangur
HK í 1. deildinni, en þar erum við í 9. sæti eins og er
en erum vonandi sloppnir við falldrauginn.”
Ómar Geir segir yngri flokka félagsins vera ásætt
anlega fjölmenna og t.d. eigi félagið mjög góðan
3. flokk og þar eru strákar sem eru að spila í yngri
landsliðunum. HK hefur verið í samstarfi við Víking
með rekstur meistaraflokks og 2. flokk kvenna undir
nafninu HK/Víkingur og það samstarf sé í endurskoð
un á hverju ári og því lýkur þegar efstu aldurslokka
kvenna í knattspyrnunni verða nógu fjölmennir,
bæði félögin vilja helst spila endur eigin nafni.

Árangurinn í sumar viss vonbrigði
,,Auðvitað voru meiri væntingar til árangurs í
sumar í 1. deild karla, og ég leyni því ekki að staðan
er viss vonbrigði. Ég er þokkalega sáttur við spila
mennskuna en það vantar að skora mörk. Ég tel
raunhæft að við endum í 5. til 6. sæti. Staðan í deild

Ómar Geir Þorg eirss on, form aðu r knatts pyrnu
deildar HK.

inni er töluvert frábrugðin því sem ég reiknaði með,
átti von á Víkingi og ÍA í toppbaráttunni en Skag
inn hefur ekki verið þar. Þar hafa hins vegar Breið
holtsliðin Leiknir og ÍR verið sem kemur nokkuð á
óvart en árangur Þórs á toppnum finnst mér eðlileg
ur. Við HK-ingar vorum lengi taldir ,,litli klúbburinn”
í Kópavogi en þannig hugsa þeir yngri ekki í dag,
sem er bæði gott og eðlilegt. Árangur Breiðabliks í
úrvalsdeildinni er flottur, þarna eru leikmenn sem
eru stoltir að spila fyrir sitt félag, þetta er lið með
hjarta, og í byrjunarliði Blikanna eru 7 til 8 strákar
sem eru uppaldir hjá félaginu. Við höfum þá stefnu
líka að í byrjunarliði HK séu fyrst og fremst strákar
uppaldir hjá félaginu og eru að spila fyrir sinn klúbb
af sannfæringu og með hjartanu.
Auglýsingastarf knattspyrnudeildar byggist á því
að verið sé að vinna fyrir alla aldursflokka félagsins.
Þetta verður baklandið varðandi rekstur deildarinn
ar, en við erum þegar farin að undirbúa næsta leik
tímabil, og sú stefna verður mun fastmótaðri en hún
hefur verið til þessa,” segir Ómar Geir Þorgeirsson,
formaður knattspyrnudeildar HK.

Fossvogsmót HK:

HK sigraði í 4. flokki kvenna
Fossvogsmót HK fyrir 4., 5.,
6. og 7. og 8. flokk kvenna var
haldið í Fagralundi í Kópavogi í
lok ágústmánaðar.
Keppt var í 11 manna liðum í 4.
flokki en 7 manna liðum í öllum
öðrum flokkum. Í 4. flokki kvenna
sigraði HK, í 5. flokki kvenna A lið
sigraði Keflavík, Víkingur í keppni
B og C liða; Þróttur í keppni 6.
flokks í öllum flokkum þ.e. A, B
og C liða; Selfoss sigraði í keppni
A liða í 7. flokki og FH-2 í keppni
B-liða.
Leikið var eftir KSÍ reglum með
örlitlu afbrigði í 4. fl. þar sem
leiknir voru 1x25 mín leikir með
hraðmótss niði. Veitt voru ein
staklingsverðlaun fyrir árangur í
knattþrautum.

Blikinn Stefanía Valdimars
dóttir Norðurlandameistari!
Stefa ní a Valdim arsd ótti r
Breiðabliki varð Norðurlanda
meistari í 400 metra grindar 
hlaupi á Norðu rl andam óti 19
ára og yngri í frjálsum íþróttum
sem fór fram á Akureyri 28.og
29. ágúst sl. Hún hljóp á tíman
um 62,65 sek. og sigraði örugg
lega í hlaupinu.
Þetta er mjög góðu r ára ng
ur hjá Stefaníu þar sem hún er
aðeins 17 ára en mótið er fyr
ir keppe ndu r 19 ára og yngri.
Íslendingar eignuðust þrjá Norð
urlandameistara á NM 19 ára og
yngri því auk Stefa ní u sigra ði
Hulda Þors teinsd ótti r í stang
arstökki með stökk upp á 3,88
m sem er besti árangur hennar
utanhúss og Arna Stefanía Guð
mundsdóttir sigraði í 400 metra
hlaupi á tímanum 56,46 sek.
Á móti ð mættu rúml ega 200
efnil egu stu frjálsí þ róttam enn
Norðu rl anda nna og kepptu í
ýmsu m greinu m. Samh liða því
að vera Norðu rl andam eista ra
mót var þetta keppni milli landa
en Ísland og Danmörk voru með
sameiginlegt lið en hinar þjóðirn
ar sendu einn til tvo keppendur í
hverja grein.
Breiðab lik átti auk Stefa ní u
fjóra aðra keppendur í landslið
inu. Daníel Agnarsson keppti í
4x100 metrum, Ingunn Ýr Angan
týsdóttir keppti í þrístökki, Sin
dri Hrafn Guðmundsson í spjót
kasti og Tómas Zöega í 5000 m og
3000 m hindrunarhl.

HK-ingurinn Birkir Valur Jónsson.

Blikinn Arnar Steinn Helgason.

Frjálsí þ róttas túlka n Stefa ní a
V a l d i m a r s d ó t t i r e r f r á b æ r
íþróttamaður.

hún samanstendur af langstökki,
hástökki, kúluvarpi, spjótkasti,
200 metra grindahlaupi og 800
metra hlaupi. Ætli 800 metrarnir
séu ekki mín besta grein þar en
spjótið það erfiðasta, en það er
mikil tæknigrein, byggir ekki bara
á því að kasta því af miklum kröft
um. Þrjár vinkonur mínar hafa
einnig verið í frjálsum. Það eru
Inngunn Ýr í þrístökki og Krist
ín í spretthlaupum og langstökki
en einnig Guðrún María sem hef
ur verið við æfingar og í skóla í
Falun í Svíþjóð en hennar helsta
grein er hástökk.
Ég held áfram í frjálsu m
meða n ég hef heilsu, getu og
ánægju af því,” segi r Stefa ní a
Valdimarsdóttir.

Stefanía segist hafa byrjaeppið
að æfa frjálsar íþróttir þegar hún
var 8 ára gömul, ekki síst fyrir
áeggjan Unnar Stefánsdóttur leik
skólakennara. Hún hóf að æfa fót
bolta 5 ára gömul og hefur einnig
verið að spila fóltbolta jafnframt
frjálsum íþróttum þar til í fyrra er
hún var í 2. flokki á síðasta ári. Þá
ákvað hún að snúa sér alfarið að
frjálsum íþróttum og sjái alls ekki
eftir því, árangurinn í sumar stað
festi það og sýni að heppilegt sé
að einbeita sér að einni íþrótta
grein til að ná árangri. Stefanía
á þrjú eldri systkini sem einnig
hafa verið í íþróttum en þau hafa
hætt keppni fyrir nokkru og snúið
sér að tónlistar- og listanámi.
,,Ég hef miki nn áhuga á að
snúa mér meira að sjöþraut, en
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HK

Brei›abliks

Sigurreifar HK stelpur í 4. flokki.

Bestu varnarmennirnir á N1-mótinu

Á N1-knattspyrnumótinu, sem
KA heldur fyrir 5. flokk karla,
eru í mótslok valdir bestu mark
mennirnir, bestu varnarmenn
irnir og bestu sóknarmennirnir
auk sigurvegara í hverjum flokki
sem nú heita ekki A., B. eða C.
flokkar heldur eru kenndir við
erlendar þjóðir, eins og danska
deildin, franska deildin o.s.frv.
Í dönsku deildi nni, sem er
D-lið, var Arnar Steinn Helgason
í Breiðabliki valinn besti varnar
maðurinn, en liðið hans lenti hins
vegar í 4. sæti.
Í argentínsku deildinni, sem er
A-lið, var Birkir Valur Jónsson í
HK valinn besti varnarmaðurinn
en liðið hans lenti í 8. sæti. Fram
tíðin er því björt hjá Kópavogslið
unum með svona varnarjaxla í
framtíðarliðum félaganna.
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