ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

Dreift frítt í öll hús í Kópavoginum

OKTÓBER 2009

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

dyrasími

11. tbl. 5. árg.

Mynd-dyrasímar og
kerﬁ fyrir nútímaheimili
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

GZn`_Vk`6`jgZng^HZa[dhh^

Breiðablik bikarmeistari 2009!
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sl. Þar með var brotið blað í sögu félagsins en aldrei áður hefur félagið fagnað
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sigri í öðrum af tveimur stærstu mótum landsins, bikarkeppni og Íslandsmóti karla.
Til hamingju, Blikar! Sjá nánar bls. 15

Hönd í hönd:

Skemmtun til styrktar
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Einstök góðgerðarskemmtun
verður haldin í Hjallakirkju í
Kópavogi sunnudaginn 8. nóv
ember nk. kl. 20.00 til styrktar
starfs emi Mæðras tyrksn efnd
ar Kópavogs. Á vordögum kom
upp sú hugmynd hjá kórkonum í
Kvennakór Kópavogs hvort ekki
væri hægt að gera eitthvað gagn
í þessu efnah agsl ega fárv iðri
sem gengur yfir landann.
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aukna orku, hressir, bætir og kæt
ir andlega og líkamlegan líðan og
þá orku vilja þær nýta til að láta
gott af sér leiða. Ákveðið var að
blása til skemmtunar með þátt
töku ýmissa flytjenda úr Kópa
vogi og afhenda síðan Mæðra
styrksnefnd Kópavogs ágóðann
af skemmtuninni, en þar er þörfin
mikil þessa dagana.
Hönd í hönd er nafnið sem val
ið var á skemmtunina og er hún
nefnd eftir verkefni sem varð til
þega r Kópav ogsb ær, presta r í

& BÍLAAPÓTEK

borgarblod.is

Kópavogi, Menntaskólinn í Kópa
vogi, heilsug æsla n, Kópav ogs
deild Rauða krossins og Mæðra
styrksnefnd Kópavogs tóku hönd
um saman til að styðja við Kópa
vogsbúa í því erfiða ástandi sem
skapast hefur við hrun fjármála
markaðarins.
Þeir sem koma fram á skemmt
uninni eru:
• Sr. Íris Kristjánsdóttir
sóknarprestur í Hjallakirkju
• South River Band;
Ólafur Þórðarsson og félagar
• Kvennakór Kópavogs
• Karlakór Kópavogs
• Leikfélag Kópavogs
• Rannveig Guðmundsdóttir
fyrrverandi alþingismaður
• Hljóðfæraleikarar úr
Skólahljómsveit Kópavogs
• BERG söngsystur
Alli r þeir sem koma fram á
skemmtuninni gefa vinnu sína.
Í Kópavogi er starfrækt Mæðra
styrksnefnd sem var stofnuð af

Kvenfélagasambandi Kópavogs
1968 og starfar innan vébanda
þess. Að samb andi nu standa
kvenf él ögi n Dimma, Freyja og
Kvenfélag Kópavogs. Tilgangur
nefndarinnar er líknarstarfsemi,
að styrkja bágstaddar mæður og
aðra sem á hjálp þurfa að halda
efti r því sem aðs tæðu r leyfa.
Mæðrastyrksnefndin er til húsa
í Fannborg 5 og er með fataút
hlutun einu sinni í viku, á þriðju
dögum frá kl. 16.00 til 18.00. Á
sama stað og tíma er einnig tekið
á móti fatnaði og eru Kópavogs
búar hvattir til að kíkja í skúffur
og skápa og finna þar eitthvað
sem þeir eru hættir að nota og
afhenda það þvegið og flokkað.
Margt smátt gerir eitt stórt.
Í tengslu m við góðg erða r
skemmtu ni na hóf Kvennak ór
Kópavogs fatasöfnun meðal sinna
félagsmanna en fatnaðurinn var
afh entu r Mæðras tyrksn efnd
Kópavogs sl. miðvikudag.

Nýbýlavegi 14 Sími 554 4443
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Of hratt ekið við
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Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík
Sími: 511 1188 • 561 1594
Fax: 561 1594
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933
Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is
Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298
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Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
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Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Úr ógöngum gegnum ESB?

Þ

að verður stöðugt áleitnari krafa á hvern og einn þjóðfélagsþegn
að vita svolítið meira en ekkert um Evrópusambandið ef hann á
að vera fær um að mynda sér sjálfstæða skoðun um ESB, hvort
gangi eigi í ESB gefist þess kostur, hverjir eru kostirnir og hverjir eru
gallarnir. Tekjur ríkissjóðs eru áætlaðar 468,2 milljarðar króna á árinu
2010 og aukast um 61,3 milljarða króna frá áætlun 2009. Beinir skatt
ar að meðtöldu verðlags- og stofnbreytingum og fyrri aðgerðum auka
skatttekjur um samtals 37,6 milljarða króna. Kaupmáttur ráðstöfun
artekna hrapar og það verður þungur róður næstu ár en atvinnuleysi
er áætlað að vera 8,6% af vinnuafli árið 2009 og nái 10,6% árið 2010 en
lækki síðan í 9,0% af vinnuafli árið 2011 og í 4,8% árið 2014 en myndast
hefur nú mikill framleiðsluslaki í hagkerfinu. Þorsteinn sagði að spáð
væri að hagvöxtur verði 2,8% árið 2011, þegar einkaneysla nær jafnvægi
og fjárfesting eykst af meiri krafti. Þetta þýðir auðvitað á mannamáli að
skattbyrði þeirra sem hafa meðaltekjur og þær lægstu aukast og það
verður áleitnari spurning hvort besta leiðin út úr þessum ógöngum sé
ekki gegn ESB. Aðild Íslands að Evrópusambandinu er eitthvert það
umdeildasta mál síðari tíma. En hvað er þetta ESB? Hver er saga þess?
Hvernig er það byggt upp? Hvert er eðli Evrópusamvinnunar? Hvaða
áhrif hefur Evrópusambandið á líf, störf og viðskipti Íslendinga nú þeg
ar – og hvað breytist ef ákveðið verður að ganga í sambandið? Hvað
veit almenningur á Íslandi mikið um samvinnu þessara 27 aðildarríkja
þar sem býr hálfur milljarður manna og talar 89 tungumál? Nánast sára
lítið! Íslendingar verða á næstunni að gera upp hug sinn til ESB.

Íþróttasigur Kópavogsliðs

K

ópavogsbúar eru flestir stoltir þessa dagana af knattspyrnuliði
Breiðabliks eftir sigur í bikarkeppninni í knattspyrnu, og mega
vera það. Það er hins vegar umhugsunarvert af hverju knatt
spyrnulið hafa ekki fyrir löngu unnið til æðstu verðlauna í íslenskri
knattspyrnu fyrst Skagamenn, Keflvíkingar, Vestmannaeyingar, Hafn
firðingar og Akureyringar gátu það. Var sjálfstraustið og metnaðurinn
ekki nægur? Báru Kópavogsbúar ekki þá von í brjósti að sá dagur
rynni upp að fagnað væri sigri líkt og gert var eftir sigurinn á Fram
3. október sl.? Af hverju státar Breiðablik árum saman af frábærum
árangri og sigrum í yngrum flokkum í knattspyrnu en svo þegar þessir
strákar komast til þroska þá verður sigurhefðin ekki söm og jöfn? Nú
hefur það gerst, ungt lið Breiðabliks með nokkra gamla ,,nagla” inn
anborðs hefur orðið bikarmeistari og 38 ára bið þar með að baki en
38 ár voru liðin frá því Breiðablik lék til úrslita um bikarinn, en tapaði.
Enginn einkstakur atburður fær íbúa til að vera stoltari af sínum bæ en
þegar íþróttamenn, sérstaklega knattspyrnumenn, standa á tindinum.
Við getum litið til áðurnefndra bæjarfélaga til að sannfærast um það.
Við Kópavogsbúar eigum að nýta okkar það og fyllast auknum eld
móði, ekki bara Breiðabliksmenn, heldur einnig HK-ingar, Gerpufólk,
golfarar, Gustarar og allir hinir. Til hamingju, Breiðabliksmenn, við íbú
arnir erum stolt af ykkar afreki, og eigum og viljum vera það.
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Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Lögreglan á höfuðborgarsvæð
inu hefur hraðamælt við grunn
skóla á höfu ðb orga rs væði nu
undanfarin ár og til þess notað
m.a. ómerkta lögreglubifreið búna
myndavélabúnaði. Með slíkum
mælingum hafa fengist mikilvæg
ar upplýsingar um umferðarhegð
un ökumanna á tilteknum stöðum
og tímum sem hefur verið miðlað
áfram til viðkomandi sveitarfélaga
og fjölmiðla. Til upplýsingar hefur
lögreglan nú skoðað brotahlut
fall þeirra sem óku framhjá þrem
ur grunnskólum á höfuðborgar
svæðinu á þessu ári og jafnframt
því kannað hvort barn eða börn
á grunnskólaaldri væru skráð á
heimili viðkomandi ökumanns.
Skólarnir sem um ræðir eru allir
í íbúðahverfum á höfuðborgar
svæðinu og engin atvinnustarf
semi þar nærri. Í öllum tilfellum
var leyfil egu r hám arksh raði á
mælingastað 30 km/klst. Mæling
arnar fóru fram í sumar og á þeim
tíma er skólarnir voru starfandi.
Heildarfjöldi ökutækja sem ekið
var framhjá grunnskólunum var
207 og þar af var 123 ekið yfir
leyfil egu m hám arksh raða, eða
59%. Sektir voru gefnar út í öllum
tilvikum til ökumanna. Um fimmt
ungu r ökum anna sem mældi r
voru, eða 21%, reyndust vera með
barn eða börn skráð í heimili.
Ef einungis er litið til þeirra sem
óku yfir leyfilegum hámarkshraða
kemur í ljós að rúmlega þriðjung
ur þeirra, eða 36%, er með barn
eða börn í heimili.

Á að leggja undirbún
ingsnefnd um bygg
ingu Óperuhúss niður?

Bæjarráð hefur frestað afgeiðslu
tillögu um að undirbúningsnefnd
um byggingu Óperuhúss verði
lögð niður. Tillagan kom aftur
frá bæjarstjórn sem samþykkti
á fundi 22. september sl. að vísa
aftur til bæjarráðs tillögu um að
undirbúningsnefnd um byggingu
Óperuhúss verði lögð niður. Hver
skyldu verða örlög tillögunnar
nú?

Útgáfutónleikar

Þrátt fyri r kreppu og aðra
óárán í þjóðfélaginu er til fjöldi
fólks sem haldið er þokkalegri
bjartsýni, ekki síst í Kópavogi, og
það er vel. Matti sax, kennari við
tónlistarskólann í Bæjarlind, og
Áslaug Helga héldu nýlega útgáfu
tónleika vegna nýs geisladiska og
kom fram fjöldi tónlistarmanna.
Lögin, sem öll eru samin og útsett
af Matta eru fjölbreidd en mynda
samt góða heild. Tekist er á við
hina ýmsu stíla tónlistar, allt frá
blues, latin, rokki og upp í ljúf
ar ballöður. Matti notast við wah
wah gítar pedal í nokkrum lögun
um og verður því spennandi að
sjá þá útkomu. Áslaug Helga er
ein fremsta rokksöngkona sem
komið hefur fram á Íslandi. Rödd
in hennar er einstök og engri lík.
Hennar fyrsti sóló diskur “Lög
málið” kom út fyrr á þessu ári og
rennur allur ágóði af sölu hans til
félags einstakra barna. Þetta eru
kröftug lög í rokkuðum gospel stíl
öll eftir hana.

Árshlutareikningur
Kópavogsbæjar

Kópavogsbær sendi Kauphöll
Íslands nýlega, svo sem skylt er,
óendurskoðað uppgjör um rekst

ur bæjarsjóðs fyrstu sex mánuði
ársins, sem endurskoðendur bæj
arins settu upp samkvæmt upp
lýsingum og gögnum sem þeir
fengu send eða óskuðu eftir hjá
bænum.
Uppgjörið er notað til að athuga
hvernig rekstrarkostnaður þró
ast og það myndar grunn að end
urskoðaðri fjárhagsáætlun vegna
2009. Niðurstaða árshlutareikn
ingsins janúar – júní 2009 er nei
kvæð sem nemur tæpum 1.214
milljónum króna en gert var ráð
fyrir rúmlega 112 milljóna króna
afgangi. Aðalfrávikið frá áætlun
felst í fjármagnsliðum. Er aðal
lega um að ræða reiknað gengis
tap vegna erlendra lána (um 686
milljónir króna), verðbólga varð
heldur meiri en reiknað var með
og markaðsvextir hærri. Rekstur
málaflokka er aftur á móti nán
ast á áætlun. Afkoma fyrir fjár
magnsliði og afskriftir nemur alls
1.372 milljónum króna en í áætlun
var gert ráð fyrir 1.417 milljónum
króna. Þrátt fyrir erfiðar aðstæð
ur í samfélaginu og með hliðsjón
af samfélagslegum skyldum bæj
arfélagsins, einkum þegar hart er
í ári, hefur almennur rekstur bæj
arsjóðs verið í takti við áætlun
sem unnin var í lok síðasta árs.

Skólastjóri
Smáraskóla í
launalaust leyfi

Á fundi skólan efnda r Kópa
vogs 21. september sl. lögðu Þór
Ásgeirsson og Garðar Vilhjálms
son fram eftirfarandi fyrirspurn:
,,Í tengslum við umræðu á fundi
skólan efnda r 7. septe mb er,
um launalaust leyfi skólastjóra
Smáraskóla frá og með 1. októ
ber og í ljósi nýrra upplýsinga um
ráðningu þess sama skólastjóra í
stöðu skólastjóra Hvolsskóla frá
og með 1. október, eins og fram
kemur í fundargerð sveitarstjórn
ar Rangárþings eystri 17. sept
ember sl., óska fulltrúar Samfylk
ingarinnar eftir upplýsingum um
stöðu mála og hvenær fræðslu
skrifstofu var ljóst að skólastjóri
Smáras kóla væri að óska efti r
leyfi til að gegna stöðu skólastjóra
Hvolsskóla. Á fundi bæjarráðs 24.
september sl. var samþykkt með
þremur greiddum atkvæðum beið
ni Sigurlínar Sveinbjarnardóttur
um launalaust leyfi skólastjóra
Smáraskóla og tímabundna ráðn
ingu Friðþjófs Helga Karlssonar í
stöðu skólastjóra Smáraskóla frá
1. október til 31. júlí 2010. Einn
bæjarráðsfulltrúi greiddi atkvæði
gegn samþykktinni.

Aukið tómstundastarf

Tóms tundas tarf fél agsm ið
stöðva ÍTK er hafið og fer vel af
stað. Greina má í mörgum tilfell
um meiri áhuga meðal unglng
anna á starfinu í félagsmiðstöðv
unum og eru heimsóknir fleiri en
áður sem auðvitað lofar góðu um
framhaldið í vetur. Unnið er að
auknu samstarfi við grunnskól
ana og sem dæmi um það má
nefna opnun í tómstundaherbergi
félagsmiðstöðvanna fyrir ungling
ana í hádeginu. Þá verður einnig
opið í ákveðinn tíma fyrir börn í
6. og 7. bekk. Frítímastarf barna
og unglinga er mikilvægur þáttur í
tilveru þeirra og starfsfólk félags
miðstöðvanna leggur sig fram við
að skapa það umhverfi – því oft
er þörf en nú er nauðsyn.

Málshöfðun og niður
staða Hæstaréttar

Íbúar að Ennishvarfi 13 hafa
óskað eftir gögnum í tengslum
við kröfu þeirra um greiðslu máls
kostnaðar vegna málshöfðunar
þeirra á hendur Kópavogsbæ. Á
fundi bæjarráðs lögðu bæjarfull
trúa r Guðr íðu r Arna rd ótti r og
Hafsteinn Karlsson fram eftirfar
andi tillögu:
,,Bréfritarar draga í efa að mats
meðferð bæjarins gagnvart þeim
hafi verið með sama hætti og í
öðrum sambærilegum málum. Við
leggjum því til að utanaðkomandi
til þess bær aðili leggi mat á hvort
að svo hafi verið.” Tillagan var
felld. Meirihluti bæjarráðs bendir
á að erindi bréfritara hafi verið
afgreitt á fundi ráðsins þann 16.
apríl sl. með eftirfarandi bókun:
,,Þar sem niðurstaða Hæstaréttar
liggur fyrir telur bæjarráð ekki
efni til að tjá sig frekar um málið.”
Hafi afgreiðsla bæjarráðs ekki ver
ið send bréfritara er beðist vel
virðingar á því.

Enn skipað í ritnefnd

Bæja rr áð hefu r skipa ð Þórð
Guðmundsson, Valdimar Fr. Valdi
marsson og Bjarna Guðmarsson
í þriggja manna ritnefnd vegna
skrifa sögu Kópavogs. Tillaga kom
frá bæjarstjóra um að ritnefndin
yrði skipuð. Björn Þorsteinsson
var fyrir um tveimur árum ráðinn
til að skrifa framhald sögu Kópa
vogs og átti þeim skrifum að vera
lokið 2010. Hvað skyldi vera að
frétta af því?

3

Kópavogsblaðið

OKTÓBER 2009

Skáksveit Salaskóla
Norðurlandameistari
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SÚPER SÓL / NOON HÁRSTOFA
Hólmaseli 2, 109 Reykjavík
S. 567-2077 & 587-0077

Hólmaseli 2, 109 Reykjavík S. 567-2077 - 587-0077

Skáksveit Salaskóla ásamt Gunnsteini Sigurðssyni bæjarstjóra, Hafsteini Karlssyni skólastjóra og Tómasi
Rasmus kennara við komuna til landsins en bæjarstjóri tók á móti skáksnillingunum í Leifsstöð ásamt
fleirum.

Skáksveit Salaskóla varð Norð
url andam eista ri grunns kóla í
skák á móti sem nýlega fór fram
í Svíþjóð.
Gunnsteinn Sigurðsson, bæjar
stjóri í Kópavogi, tók á móti skák
sveiti nni þega r hún kom heim
frá Svíþjóð og afhenti fyrir hönd

bæjarstjórnar Kópavogs hverjum
hinna ungu skáksnillinga í sveit
inni iPod Nano 8GB frá Apple á
Íslandi að gjöf.
Afrek þessarar sveitar eru ein
stök en hún ber nú Íslandsmeist
aratitil, Norðurlandameistaratitil
og heimsmeistaratitil en ólíklegt

er að nokkur skáksveit grunnskóla
hafi unnið þvílík afrek. Í sveitinni
eru Patrekur Maron Magnússon,
Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Páll
Andrason, Eiríkur Brynjarsson og
Guðmundur Kristinn Lee en farar
stjóri var Tómas Rasmus, kennari
í Salaskóla og þjálfari sveitarinnar.

4

Kópavogsblaðið

OKTÓBER 2009

Bolli Magnússon skipatæknifræðingur:

B

olli Magnússon er fædd
ur í Súðav ík við Ísa
fjarðardjúp 1941 en flyt
ur til Reykjavíkur með
fjölskyldunni 7 ára gamall. Árið
1971 þegar hann var þrítugur
flytur hann í Kópavog og fékk
fyrst leigða sérhæð að Hlíðar
vegi 30 en í dag býr hann á Heið
arh jalla nu m, þ.e. þega r hann
er ekki í Shanghai í Kína. Bolli
er kominn af skipstjórum fyrir
vestan og því lá beinast við að
læra eitthvað tengt sjónum, og
því lærði hann skipatæknifræði.
Sem ungur maður var hann um
tíma til sjós en svo greip hann
löngu n til að mennta sig og
komst á samning í vélvirkjun á
Hamri og var þar frá 1958 til
1962. Þaðan lá leiðin til Odense
í Danmörku þar sem hann lærði
skipatæknifræði og segir Bolli
það hafa verið afskaplega góð
an skóla skipaðan mjög færum
kennurum. Á þessum árum gift
ist Bolli Önnu Maríu Einarsdótt
ur og áttu þau tvö börn saman,
en Anna María er látin.
,,Þegar ég kom frá Danmörku
úr náminu fékk ég vinnu hjá Jóni
Sveinssyni í Stálvík í Garðabæ,
miklum sómamanni og meðan ég
var þar fór ég einnig til Japans fyr
ir Félag kaupenda Japanstogara
í eftirlit með smíði 10 skuttogar
anna sem þar voru smíðaðir fyrir
Íslendinga og urðu algjör bylting
í útgerðarmálum á Íslandi. Fyrstu
togararnir voru Bjartur sem fór til
Neskaupstaðar, Rauðinúpur sem
fór til Raufarhafnar og Páll Páls
son til Hnífsdals. Þegar ég kem
svo heim aftur fór ég aftur til Stál
víkur og var þar til ársloka 1977
þegar ég flutti til Njarðvíkur og
var þar í 2 ár en síðan á Rekstrar
stofuna.
Árið 1985 stofnuðum við Daníel
Friðriksson, sem er innfæddur
Kópavogsbúi, Ráðgarð, sem er
skiparáðgjöf, m.a. vegna smíði
skipa erlendis. Fljótlega fór ég því
að vera erlendis og hef verið það
meira og minna síðustu 17 ár en
kem alltaf heim í Kópavoginn eins
oft og ég get til að hitta skyld
menninn og heimsækja vini. Ég
er þó kannski úti 12 til 13 mánuði
í einu. Síðasta áratug má segja að
ég hafi aðallega dvalið erlendis,
aðallega í Shanghai í Kína. Fyrst
í stað var ég að fylgjast með sem
ráðgjafi með smíði skipa og við
hönnun, þetta voru m.a. Fossá
sem fór til Þórshafnar sem kúfisk
veiðiskip en hönnun þess var í
samstarfi við Bandaríkjamenn en
Þorsteinn Þorbergsson skipstjóri
var þarna einnig sem ráðgjafi en
hann bjó yfir mikilli reynslu hvað
varðar kúfiskveiðar. Svo var það
fiskiskipið Stígandi sem fór til
Vestmannaeyja auk olíuskipsins
Keilis. Þessi skip voru smíðuð í

Í Kópavogi og Kína
að vissu marki, og það að vera
með GSM-síma er ákveðið stöðu
tákn. Notkun þeirra kostar ekki
mikið en flestir eru með fyrirfram
greidda notkun á þeim.
Ég skil ekki mikið í kínversk
unni og tala nánast ekkert og les
því kínversk blöð á ensku sem
eru fáanleg hér. Lífið í Shanghai
er öðru vísi en ég átti von á í kín
verskri stórb org en mun vest
rænna en ég reiknaði með. Ég get
keypt allt sem mig vanhagar um,
hér fást vörur frá Bandaríkjun
um og Evrópu og þú getur t.d.
keypt þér nýjan Porsche-bíl. Mín
reynsla er sú að hér býr fyrst og
fremst gott og heiðarlegt fólk. Ég
verð aldrei fyrir áreiti hér sem
Vesturlandabúi og er mjög örugg
ur í þessu umhverfi, rétt eins og
ég væri staddur út á götu í Kópa
vogi. Stundum heyrir maður auð
vitað gagnrýni á Vesturlöndin en
fyrst og fremst eru þeir Kínverj
ar sem ég umgengst gagnrýnir á
stríðsrekstur Bandaríkjamanna í
Afganistan og Írak.”

Snillingar að elda 	
svínakjöt
Bolli Magnússon, býr í Shanghai í Kína lungað úr árinu en telur sig alltaf Kópavogsbúa. Fjær má sjá fjölda
háhýsa en mikið er af þeim í Shanghai.

skipasmíðastöðinni Guangshov.
Gunnar Jónsson vélstjóri var hér
lungað úr tímanum sem olíuskip
ið var í smíðum, enda veitti ekki
af. Gæði smíðanna er alveg ásætt
anleg en þeir gera aðrar kröfur en
við og í skipið voru sett ný tæki
sem þeir einfaldlega þekktu ekki.
Ég hef búið í sjö og hálft ár í
Póllandi og 4 ár í Portúgal en frá
2001 hef ég fyrst og fremst verið
í Shanghai í Kína og síðustu árin
verið ráðgjafi fyrirtækja eins og
ÍSTAKS og BYKO vegna kaupa á
efni í stálgrindarhús og annars
efnis úr stáli, m.a. í smíði verk
smiðjuhúss á Grundartanga og í
verslunarhúsið Korputorg í Graf
arvogi. Kínverjar framleiða mik
ið af stáli til útflutnings og selja
það í einingum og ég er ekki síst
að fylgjast með að einingarfram
leiðslan sé rétt afgreidd.”

,,Það er mjög mikill munur. Ég
bý á 28. hæð í háhýsahverfi en
er ekki nema um 40 mínútur að
komast í vinnuna, en ég er sótt
ur á fólksbíl. Það búa 23 milljónir
manna í borginni og hér er stræt
isvagnar mikið notaðir. Á einni
stoppustöð eru kannski á sama
tíma 150 strætisvagnar en svo er
hér líka öflugt neðanjarðarlest
ark erfi sem fara ndv erkam enn,

sem eru hér gríðarlega fjölmennir,
nota mikið. Verðlag hér er annað
en við eigum að venjast. Start
gjald í leigubíl er sem svarar 200
krónum íslenskar, og það dugar
svona 4 km en gjaldið fer sjaldan
yfir 400 krónur, oftar borgar mað
ur bara startgjaldið. Lágmarks
laun eru um 800 yan sem svar
ar tæpum 15 þúsund krónum í
dag. Flestir nýta sér þó tæknina

Systi r mín, Svanh ildu r bjó
einnig í Kína, en sonur hennar,
Þrándur Grétarsson er skólastjóri
í ensku m skóla en þar er líka
kennt á kínversku og japönsku. ”
- Það er væntanlega stundum
heitt þarna?
,,Hitinn getur farið í 40° í júlí
mánuði en það getur líka kóln
að og í febrúa
 rmánuði í fyrra var
snjókoma sem olli miklum sam
göngut ruflu nu m, en það stóð
aðeins í örfáa daga. Þá varð mér
hugsa ð heim til Kópav ogs, og
hvort það snjóaði einnig þar,”
segir Bolli Magnússon.

Mikill munur að búa í
Shanghai
- Það hlýtur að vera mjög ólíkur
heimur að búa í Shanghai annars
vegar og hins vegar í Kópavogi?

,,Matur er hér einnig mjög góð
ur, og ég held að það besta sem
ég fái sé Peking-önd en þeir eru
einnig hreinir snillingar að elda
svínakjöt. Dýrasti matur er líklega
amerískar steikur og ýmsir fransk
ir réttir, en fiskur er þarna frem
ur dýr og aðallega er þetta þetta
vatnafiskur úr eldi sem manni
stendur til boða en ég hef þó séð
hér norskan lax og vestrænar flat
fisktegundir. Þarna er einnig hægt
að fá mat sem mér fannst alls ekki
lystugur og bið ekki um aftur, eins
og tólffótungar steiktir í olíu eða
sporðdrekar.

Olíuskipið Keilir við bryggju í Shanghai þar sem það var smíðað.
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Sr. Sigurður Arnarson
Styrkti Mæðrastyrksnefnd Kópavogs tekur við Kársnespresta
vegna þúsundasta fundarins
kalli á fullveldisdaginn
Bæjarstjórn Kópavogs:

Hópur núverandi og fyrrverandi bæjarfulltrúa í Kópavogi.

Þúsundasti fundurinn í bæj
arstjórn Kópavogs var hald
inn þriðjudaginn 8. septem
ber sl. í sal bæjarstjórnar í
Fannborg 2 í Kópavogi. Af því
tile fni ákvað bæja rs tjórni n
að styrkja Mæðrastyrksnefnd
Kópav ogs með fjárf raml agi
sem nemu r 1000 kr. fyri r
hvern fund sem bæjarstjórn
in hefur haldið frá upphafi,
þ.e. samtals um eina milljón
króna.
Enn fremur opnaði Ármann
Kr. Ólafss on, fors eti bæj
ars tjórna r Kópav ogs, fyri r
útsendingu á bæjarstjórnar
fundum í Kópavogi á Netinu en
þeim verður framvegis streymt

jafnhliða útvarpsútsendingum
á FM tíðni 98,3. Áhugasamir
um fundi bæjarstjórnar Kópa
vogs geta fundi ð tengili nn
á heimasíðu Kópavogsbæjar
www.kopavogur.is. Bæjarstjórn
fundar 2. og 4. þriðjudag hvers
mána ða r kl. 16.00 og næsti
fundur er því 27. október nk.
Eftir að fundi bæjarstjórnar
lauk var öllum þeim sem hafa
setið í bæjarstjórn Kópavogs,
og eiga heimangengt, boðið að
koma og kynna sér ný húsa
kynni bæjarstjórnar og hitta
núv era ndi bæja rf ullt rúa að
máli. Þar mátti sjá marga sem
hafa setið í bæjarstjórn, og það
fyrir allnokkru síðan.

Þeir hafa seti ð lengst allra í bæja r
stjórn Kópavogs. F.v. Guðni Stefáns
son sem fyrst tók sæti í bæjarstjórn
fyrir Sjálfstæðisflokkinn 1978, Bragi
Michaelsson sem fyrst tók sæti fyrir
Sjálfstæðisflokkinn í bæjarsjórn 1982
og Guðmundur Oddsson sem fyrst tók
sæti fyrir Alþýðuflokkinn 1978.

Valnefnd í Kársnesprestakalli
ákvað ásamt prófasti Reykjavík
urp róf astd æmi s eystra, Gísla
Jónassyni, á fundi sínum þriðju
daginn 22. september sl. að leggja
til að sr. Sigurður Arnarson verði
skipaður sóknarprestur í Kárs
nesprestakalli. Sr. Sigurður tekur
við embættinu 1. desember nk.,
eða á fullveldisdaginn, en Biskup
Íslands skipar í embættið til fimm
ára.
Sr. Sigu rðu r hefu r síða n 2004
starfað sem sendiráðsprestur í Lon
don en árin tvö þar á undan leysti
hann sr. Jón Aðalstein Baldvinsson
af, en hann er nú vígslubiskup á
Hólum. Sr. Ægir Sigurgeirsson sem
hefur verið sóknarprestur í Kárs
nesprestakalli undanfarin ár mun
gegna embættinu til þess tíma er
Sigurður tekur við. Fjórtán umsækj
endur voru um embættið.
,,Ég er búi nn að vera nokku ð
mörg ár erlendis en áður en ég fór
til London var ég í námi í Wiscons
in í Bandaríkjunum í sálgæslu og
var auk þess um tíma sjúkrahús
prestur þar. Áður en ég fór út var
ég prestur í Grafarvogssókn.
Fjölskylduna var farið að langa
heim og því greip ég tækif ær
ið þegar ég sá þetta starf auglýst.
Við höfum ekki búið í Kópavogi en
eigum hér skyldmenni, en ég hef
búið á Seltjarnarnesi og í vestur
bæ Reykjavíkur. Ég var ákveðinn í
að sækja um eftir að hafa hlaupið
kringum Kársnesið og síðan upp
á Borgarholtið og virt fyrir mér
útsýnið þaðan. Þá fannst mér mjög

Til hamingju með
frábæran árangur, Blikar!
Breiðablik vann sigur í VISA bikar karla með því að leggja Fram að velli í æsispennandi
bikarúrslitaleik sem útheimti bæði framlengingu og vítaspyrnukeppni. Þetta er í fyrsta
sinn sem Breiðablik hampar þessum eftirsótta titli.
Árangur kvennaliðs Breiðabliks var einnig frábær en það lék til úrslita í
VISA bikarnum gegn Val þótt ekki næði það að knýja fram sigur.
Þið eruð góð fyrirmynd!

Bæjarstjórn Kópavogs

Sr. Sigu rðu r Arna rs on, ásamt
fjölskyldunni við skírn yngsta
Mynd: Aldís
barnsins.

sterkt að hér vildi ég starfa, hér er
mikill menningarbragur og metn
aðarfullt menningarlíf og sterkur
bæjarbragur. Við hlökkum því til að
koma hér til starfa. Mér finnst svo
lítið merkilegt að hér uppi á hillu
á skrifstofu minni í London eru
styttur af þremur kirkjum sem mér
finnst einna fallegastar á Íslandi, en
þetta eru Grafarvogskirkja, Akur
eyrarkirkja og Kópavogskirkja.”
Eiginkona sr. Sigurðar er Inga
Rut Karlsdóttir, dóttir Karls Sigur
björnssonar biskups, og eiga þau
4 börn á aldrinum 6 til 10 ára. Eitt
er fætt í Ameríku, annað á Íslandi
og tvö á Englandi. Inga Rut var m.a.
við æfingakennslu í Kársnesskóla á
sínum tíma.
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AF HÁLSINUM

Töfrahurð

- barnatónleikar í Salnum í Kópavogi
Sunnud agi nn 1. nóve mb er
nk. kl. 13:00 verða í Salnum í
Kópavogi aðrir tónleikarnir af
nýrri röð tónleika í Salnumn fyr
ir börn og fjölskyldufólk und
ir heitinu ,,Töfrahurð” en þar
verða flutt verkin ,,Sagan af fíln
um Babar” eftir F. Poulenc, tríó
op. 70 ,,Draugar” eftir L. van
Beethoven og ,,Nornin” eftir C.
Nilsen.
Sérstakur gestur á tónleikunum
verður næturdrottningin Diddú
og dansarar úr Listadansaskóla
Íslands. Aðrir flytjendur á tón
leikunum eru kammerhópurinn
“Sheherazade” ásamt leikaranum
Sigurþóri Heimissyni. Frá klukkan
12:30 verða fjöllistamenn frá Götu

leikhúsinu á staðnum og einnig
tveir andlitsmálarar sem bjóða
upp á ókeypis andlitsmálun. Börn
eru sem fyrr sérstaklega hvött til
að koma klædd í grímubúningum
á tónleikana ef þau geta og sér
staklega í anda Hrekkjarvöku.
Börnin sjálf upp á sviði að stjór
na kamme rh ljóms veit og læra
hvernig á að fylgja takti, hver eru
,,leyndarmálin” á bak við hljóð
færi, hvaða sögu segja nótnabæk
ur. Þetta er meðal annars það sem
mun fara fram á þessari tónleika
röð sem er tileinkuð börnum frá
5 ára aldri og upp úr. Spennandi
og skemmtilegt ferðalag þar sem
börnin kynnast heimi tónstigans
og hans endalausu möguleika.

„Heilbrigð æska“ – pönkið og
Kópavogurinn 1978 – 1983
Mjög áhugav erð sýni ng var
nýl ega opnu ð í Tónl ista rs afni
Íslands við Hábraut 2 í Kópavogi,
Molanum, í Kópavogi sem ber
heitið „Heilbrigð æska“, pönkið
og Kópavogurinn 1978 – 1983.”
Sigu rr ós Þorg rímsd ótti r, for
maðu r lista- og menni nga rr áðs
Kópavogs, ávarpar sýningargesti
við opnunina, Ómar Stefánsson,
formaður bæjarráðs, opnaði sýn
inguna og Dr. Gunni fór skemmti
legum orðum um pönkið í Kópa
vogi og upphaf þess. Síðan hófust
tónleikar á efri hæðinni þar sem
gamlar pönkhljómsveitir í bland
við nýja r tróðu upp. Tilg angu r
sýningarinnar er að varpa ljósi á
pönkmenninguna sem myndaðist í
Kópavogi á árunum 1978– 1983 en
þarna eru til sýnis ýmsir munir frá
pönktímabilinu sem þau Aðalheið
ur Erlendsdóttir og Pétur Ólafsson
settu upp en sýningin er styrkt af
Lista- og menningarráði Kópavogs.
Pönk og Kópavogur eru tengd
sterku m böndu m. Hljóms veit
in Fræbbblarnir var stofnuð í MK
veturinn 1978 með tónleikum á
fyrstu Myrkram essu skóla ns.
Pönkhljómsveitirnar Snillingarnir,
Taugadeildin og Þeyr höfðu all
ar á að skipa meðlimum úr Kópa
vogi en auk þess var starfrækt
ur fjöldinn allur af hljómsveitum í
bænum sem reglulega tróðu upp
við margvísleg tilefni líkt og F-8,

Sumir hafa engu gleymt, og vilja
sjálfsagt engu gleyma frá pönk
tímabilinu, eins og þessi gestur
sem mættur var á opnun pönk
sýningarinnar.

Dord ingla r, Geðf ró, Stífg rím og
NAST. Frá Kópavogi barst pönk
hljómurinn og hljómsveitir voru
stofnaðar víða um land. Því má
segja að Kópavogurinn hafi ver
ið vagga pönksins. Pönkæði greip
um sig meðal ákveðins hóps ungs
fólks og áttu Fræbbblarnir, ásamt
öðrum hljómsveitum úr Kópavogi,
stóran þátt í því.
Ungl inga r bæja ri ns voru fyr
irferðamiklir á þessum árum en
félagsmiðstöðvum hafði enn ekki
verið komið á legg en bæjaryfir
völd ræddu margsinnis um það
að finna einhvers konar húsaskjól
fyrir ungmennin sem flæktust um
að skiptistöðinni og í undirgöng
unum.

VARMI

Hver? Hvar? Hvenær?

Myndin í septemberútgáfu Kópavogsblaðsins
af þessum brosmildu krökkum er tekin um 1990
framan við Þinghólsskóla. Á myndinni eru frá vin
stri: Snorri Dónaldsson, nú læknir; Hannes Frið
bjarnarson trommuleikari; Stefanía Sveinsdóttir;
Berta Ósk Stefánsdóttir og Harpa Hlín Þórðardótt
ir. Fremstur á myndinni er Ólafur Magnús Guðna
son sem nú er danskennari í Hong Kong.
Myndin sem við birtum nú af nemendum á fram
komu – snyrtinámskeiði. Kennarinn er líklega sú í
miðjunni fremst. Allar upplýsingar um það hverjir
þarna eru og hvort ágiskunin um kennarann sé rétt
eru vel þegnar. Vinsamlega komið þeim upplýsing
um sem þið búið yfir á framfæri við Hrafn Svein
bjarnarson héraðsskjalavörð á Héraðsskjalasafni
Kópavogs að Hamraborg 1. Heimsækja má Hrafn
eða hringja í hann í síma 544-4710 eða senda honum
tölvupóst á netfangið hrafns@kopavogur.is

Hjartadagshlaup um
Kársnesið í norðangarra
Hjar tad agh laupi ð fór fram
27. september sl. og var ræst í
hlaupið á Hálsatorgi í Kópavogi
og þar var einnig komið í mark.
Um er að ræða tímamælt hlaup,
5 og 10 km. Hlaupið sem haldið
er í tilefni Alþjóða hjartadagsins
var haldið í samvinnu við Hjarta
heill, Neistann styrktarfélag hjart
veikra barna, ÍSÍ og Kópavogsbæ.
Breiðablik sá um alla framkvæmd

réttingar og sprautun

Sigurvegarar í 5 km hlaupi voru Ásdís Káradóttir og Þórólfur Ingi
Þórsson en verðlaunin voru auk medalíu gisting með morgunverði
og þriggja rétta kvöldverður á einu af Fosshótelum landsins.

Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur
Sími: 564 2141
Netfang: varmi@varmiehf.is

Boðið var upp á vatn og ávexti
sem Hjartaheill og Neistinn lagði
til. Meðal þeirra sem stóðu þar
við afg reiðslu var Guðm und
ur Bjarnas on, fors töðum aðu r
Íbúðalánasjóðs.

hlaupsins en það tókst vel þrátt
fyrir norðangarrann en hlaupið
var um Kársnesið og luku hlaupi
tæplega 300 manns. Sigurvegarar
í 10 km voru Birkir Markússon
sem hljóp á 37,44 mín. og Fríða
Rún Þórða rd ótti r sem hljóp á
41,11 mín en í 5 km hlaupi unnu

þau Þórólfur Ingi Þórsson á 19,11
mín. og Ásdís Káradóttir á 22,46
mín. ÍSÍ bauð uppá kennslu í staf
göngu og voru leiðbeinendur frá
þeim á staðnum með stafi og var
það góður hópur fólks sem nýtti
sér það.

borgarblod.is
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Skóflustunga tekin að félagshúsi
Skógræktarfélags Kópavogs
Þann 25. septe mb er sl. var
teki n fyrsta skóflustunga n að
nýju fél agsh úsi Skógr ækta r 
félags Kópavogs í glæsilegum
skógarreit félagsins, Guðmund
arlundi. Þann dag voru liðin 40
ár frá stofnun félagsins. Stjórn
félagsins hefur óskað eftir við
ræðu m við bæja ry fi rv öld um
frekara samstarf á svið átvinnu
átaks næsta suma r og vegna
húsbyggingarinnar í Guðmund
arlundi.
Auk ýmissar vinnu í Guðmund
arlundi er verið að grisja skóg
inn á svæði félagsins að Fossá
í Kjós en félagið selur þessi tré
sem þannig til falla í kurl til Járn
blendif él agsi ns á Hvalf jarða r
strönd. Ef áform um opinn skóg
á Fossá næsta sumarar ganga
efti r er mikil vinna framunda n
við að ljúka þeim verkum sem
vinna verður áður en af því getur
orðið. Í sumar var unnið við að
lagfæra veginn upp að húsinu,
setja stíga að sérstökum áning
ars töðu m og setja aðk omum
grindverk við hliðið. Gera verður
átak í gögnustígum á svæðin og
endurbæta bílastæði og aðkomu
enn frekar. Jólatrjáasala verður
að venju á Fossá.
Nú er rafmagn og vatn komið í
Guðmundarlund og gögnustígur
inn sem malbikaður var í sumar
er upplýstur. Þetta gefur mikla
möguleika á að fara í gögnuferðir
um svæði þótt farið sé að skyg
gja. Mikill fjöldi fólks hefur notað
Guðmundarlund en í sumar og
haust hafa verið þar einstakling

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

Þeir Gunns teinn Sigu rðss on bæja rs tjóri og Bragi Michaelss on
formaður Skógræktarfélags Kópavogis taka fyrstu skóflustunguna
austast í Guðmundarlundi.

ar og hópar nær daglega og nýta
svæðið til útivistar enda kjörið

tækifæri í fallegu umhverfi og á
skjólgóðu svæði.

Bpeekl ic}ef^XiX
aeljklßYXc}eXjaj

22. október:
Margrét Björnsdóttir
Ólafur Þór Gunnarsson
5. nóvember:
Ásthildur Helgadóttir
Guðríður Arnardóttir
19. nóvember:
Gunnsteinn Sigurðsson

Lán til íbúðakaupa
Lán til endurbóta og viðbygginga
Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)
Úrræði í greiðsluvanda

nnn%`cj%`j

9fi^Xike`)(s(',I\pbaXmbsJd`1,-0-0''#/''-0-0

Velkomin til okkar í Hamraborgina

Við tökum vel á móti þér
Að undanförnu höfum við kynnt úrræði og lausnir sem hafa meðal annars
verið byggðar á ábendingum viðskiptavina með það að markmiði að
auðvelda þeim að taka upplýstar ákvarðanir um fjármál heimilisins.
Komdu í heimsókn þegar þér hentar og kynntu þér það sem við höfum
að bjóða.
Starfsfólk Íslandsbanka í Hamraborg
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Innbrotsfaraldur í Kúrrakkar, veggspjöld, söngur, dans
og
fiðlu
l
eik
u
r
á
írskri
menn
i
ng
a
r
h
á
t
íð
bifreiðar í Kópavogi

Lögreglan gætir laga og réttar í landinu. En óþarfi er að ögra fingralöngum þegnum með því að skilja eftir verðmæti í bílum sem freistar þeirra.
Takið með ykkur inn það sem þið viljið ekki að komist í hendur annara.

Lögr eglan á Dalvegi í Kópa
vogi sem sinnir löggæslu í Kópa
vogi og Breiðh olti vill vekja
athygli á því að töluvert hefur
verið um innbrot á höfuðborgar
svæðinu undanfarna mánuði og
er merkjanleg aukning í þessum
málaflokki. Innbrot í bifr eiðar
hafa verið tíð en svo virðist sem
fólk gæti ekki að sér og geymi
umtalsverð verðmæti í bifr eið
um sínum sem freista þjófa. Vin
sælt hefur verið að taka Garmin
leiðsögutæki og hvetur lögreglan
fólk til að taka tækin úr bifreið
unum sem og önnur verðmæti.
Þá vill lögreglan beina þeim til
mælum til fólks að huga innbrota
vörnum við heimli sín með því
t.d. að:
• Koma fyrir traustum lásum
og öryggiskeðjum við útihurðir
svo og geymslu- og bílskúrshurð
ir. Setji einnig krækjur á opnanleg
gluggafög.
• Hafa góða raflýsingu umhverf
is húsnæðið og gott er að koma
upp hreyfiskynjurum. Hafa ljós
kveikt inni á nokkrum stöðum.

Hægt er að fá tímaskynjara sem
tengja má við ljós og útvarp.
• Koma óbætanlegum verðmæt
um fyrir í bankahólfum og skrá
niður dýr tæki, raðnúmer þeirra
og geyma á góðum stað.
• Láta ættingja eða traustan vin
líta eftir húsnæð ef það er yfirgef
ið í lengri tíma.
• Láta líta út sem einhver sé
heima með því að láta ekki póst
safnast fyrir, slá garðinn, rusl í
ruslat unnu, moka eða traðka
niður snjó fyrir utan heimilið og
leggja bifreið í stæðið af og til.
• Ekki lesa inn á símsvara skila
boð sem geta gefið til kynna að
heimilisfólkið sé fjarverandi af
heimilinu.
• Ekki skilja eftir verðmæti í bif
reið þegar hún er yfirgefin
Lögregla n hvetu r fólk til að
sinna nágrannavörslu vel og láta
lögreglu strax vita verði það vart
gruns aml egra mannaf erða og
skrá niður númer grunsamlegra
bifreiða. Símanúmer lögreglunnar
á Dalvegi er 444-1130.

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

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

Við setni ngu írskra r menn
ingarhátíðar í Kópavogi 2. októ
ber sl. voru þrjár írskar sýning
ar opnaðar í Gerðarsafni. Tvær
sýninganna eru frá Þjóðminja
safni Írlands. Kúrrakkar – Skinn
bátar frá vesturströnd Írlands
og Aftur heim til Írlands. Á fyrri
sýningunni eru fjórir kúrrakkar
(currachs), sérstök tegund skinn
báta sem enn í dag eru notaðir
við vesturströnd Írlands. Þessir
ævafornu bátar eru á margan
hátt frábrugðnir öðrum bátum. Í
fornbókmenntum Íra er að finna
margar frásagnir af ferðalögum
á skinnbátum. Þekktust er sigl
ing heilags Brendans líklega frá
9. öld e.Kr. Talið er að frásögn
in lýsi ferð til Norður-Ameríku.
Líklegt er að Papar, hinir írsku
einsetumenn, sem hér voru fyr
ir þegar norrænir menn námu
land hafi siglt hingað út á slíkum
skinnb átu m. Á sýni ngu nni er
saga skinnabátanna rakin með
myndum og texta á spjöldum.
Á sýningunni ,,Aftur heim til
Írlands” eru veggspjöld frá þriðja
fjórðu ngi síðu stu alda r. Þeim
var ætlað að laða gesti á þekkta
írska ferðamannastaði og leggja
áherslu á þægilegan og nútíma
legan ferðamáta. Þau sýna írskar
staðalím yndi r svo sem fagu rt
fjallalandslag, hús með stráþök
um, rústi r, hringt urna og kelt
neska krossa. Veggspjöldin höfðu
varanleg áhrif á ímynd Írlands og
eru fyrirtaksdæmi um hágæða
list sem aðgengileg er almenningi.
Jafnframt bregða þau ágætu ljósi
á þróun grafískrar listar og auglýs
ingagerðar. Opinberun er heitið á
þriðju sýningunni, sem kemur frá
Listasafni Írlands í Dyflinni. Hún
er unnin í samvinnu við Graphic
Studio í Dublin. Grafík verkstæð
ið bauð tuttugu og níu þekktum
listamönnum af ýmsu þjóðerni að
gera verk sem skyldu sækja inn
blástur í listaverkaeign Listasafns
Írlands. Að öðru leyti hafði hver
listamaður frjálsar hendur varð
andi þau atriði sem hann kaus að
vinna út frá í viðkomandi verki.
Þr ykkm yndi r listam anna nna
opinberuðu nýja og óvænta sýn
á eitt og annað í þessum gömlu
verkum. Þannig voru ýmis atriði í
þeim, sem áður voru hulin eða lít
ill gaumur gefinn, gerð sýnileg og
færð til samtímans. Sýningarnar
eru opnar til 15. nóvember nk.
Gunnsteinn Sigurðsson, bæjar
stjóri í Kópavogi, setti hátíðina í
Gerðarsafni föstudagskvöldið 2.
október og sagði þá meðal ann
ars: „Menning Íra er þeirra ær
og kýr. Sumir ganga svo langt að
segja að Írland sé miðstöð bók
mennta og tónl ista r í Evró pu,

Mastercraft jeppadekk
Sólning og Barðinn bjóða hin vönduðu dekk frá
Mastercraft í Bandaríkjunum.

RAGÚS-hópurinn söng og dansaði m.a. fyrir grunnskólanemendur og
uppskáru verðskuldaða hrifningu.

Kúrrakkir í Gerðarsafni.

bæði í fortíð og samtíma. Raunar
er óþarfi að gera þann greinar
mun, svo nátengd er nútímaleg
og framsækin listsköpun Íra þeirri
menni nga ra rfl eifð sem hún er
sprottin úr.“
Svo sagði hann: „Hjörtu Íra og
Íslendinga slá í takt. Ég er ekki í
vafa um að írsk menningarhátíð
veki áhuga á Írlandi og löngun til
að kynnast landi og þjóð nánar.
Það er enda tilgangur erlendra
menningardaga í Kópavogi fyrir
utan að verða okkur kærkomin
upplyfting í erli og amstri dag
anna.“
Forseti Íslands, Ólafur Ragnar
Grímsson, opnaði myndlistarsýn
ingarnar í Gerðarsafni við sama
tækifæri og sagði að bæjarfélagið
ætti lof skilið fyrir að halda áfram
að bjóða upp á menningarhátíðir
þrátt fyrir að hart væri í ári og að
það væri „fagnaðarefni að Kópa
vogur leiði okkur til Írlands, það
sé merkt framtak“.
John Gore-Grimes, ræðismaður
Íslands á Írlandi, ávarpaði sömu
leiði s gesti á setni nga ra th öfn
inni og sagði að vissulega væri
það hugrakkt að ráðast í fram
kvæmd menningarhátíðar, þegar
allt hryndi í kring: „En einmitt á
slíkum tímum er hárrétt að leggja
áherslu á menntun, heilbrigðis
kerfi, menningu og listir. Það við
heldur ímynd þjóðar.“
Hinn heimsþekkti RAGÚS hóp

ur söng og dansaði að írskum
sið og auk hefðb undi nna sýn
inga var grunnskólanemendum
í Kópavogi boðið að sjá og fylgj
ast með og vakti það mikla hrifn
ingu krakka nna. Kópav ogsb ær
hefur ávallt reynt að leiða saman
yngstu kynslóðina og þá framúr
skarandi listamenn sem heiðra
hina erlendu menningardaga á
hverju ári með nærveru sinni og
þátttöku. Fiðlusnillingarnir FIDIL
komu fram í Salnum, boðið var
upp á ljóðakvöld, stuttmyndir,
fræðslukvöld og margt fleira.

„Beethoven-túlkun eins
og hún gerist best“
Írski píanósnillingurinn John
O´Conor var einn aða lg estu r
Sala ri ns á írskri menni nga rh á
tíð og markaði upphaf hennar.
John O´Conor vakti fyrst veru
lega athygli í Bandaríkjunum árið
1986 með heildarflutningi á öllum
píanósónötum Beethovens, sem
skömmu síðar komu út á geisla
disku m. Ums agni r um þessa r
hljóðritanir hljómuðu meðal ann
ars svona: ,,...hljóðritun í hæsta
gæðaf lokki og Beeth oven-túlk
un eins og hún gerist best“, - ,,...
þetta er safnið sem allir ættu að
velja sér, það besta sem býðst”,
og er þá mikið sagt! Eftir þetta
náði O´Conor heimsathygli sem
píanóleikari í fremstu röð og lék í
framhaldi af því inn á fjölda diska,
ýmist einn eða sem einleikari með
hljómsveitum.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188

Afgreiðslutímar í
Sólningu, Smiðjuvegi og
Barðanum, Skútuvogi

Virka daga 8.00–18.00
Laugardaga 9.00–13.00

Dekkin frá Mastercraft eru sérhönnuð fyrir stærri bifreiðar og jeppa og
veita hámarksöryggi og eru á sama tíma einkar hljóðlát. Vertu því öruggari
í vetur með Mastercraft undir bílnum.
Mastercraft hefur framleitt dekk
síðan 1909 og byggir því á 100
ára reynslu.

SÓLNING

K ó p a v o g u r, S m i ð j u v e g i 6 8 - 7 0, s í m i 5 4 4 5 0 0 0
N j a r ð v í k , Fitjabraut 12, sími 421 1399
S e l f o s s, Gagnhei ði 2, s í m i 4 8 2 2 7 2 2
S m u r s t ö ð i n Kl öpp, Vegmúl a 4, s í m i 5 5 3 0 4 4 0

Skútuvogi 2 | 104 Reykjavík | Sími 568 3080 | www.bardinn.is

Óskum Breiðablik
til hamingju með
VISA-bikarmeistaratitil
karla 2009

BJÖRGUN

HÏB>B>Á6HyAJ/*,%%)%%
L L L#H6AJG>CC#>H

CMYK TÍMARITAPRENTUN

C 100 M 0 Y 85 K 80

PANTONE

C 30 M 0 Y 100 K 0

CMYK DAGBLAÐAPRENT*

C 95 M 0 Y 65 K 70

C 30 M 0 Y 100 K 0
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Tími tómstunda barna í
Snælandsskóla samræmdur
Ný blómabúð
í Kórah verfi
Nýlega var opnuð blóma- og
gjafavörubúð í Búðakór 1, við
hlið Strax-verslunarinnar, sem
heitir Hjá Söru-Blóm og Gallerí.
Eigandinn, Sara Sturludóttir, seg
ir að verslunin eigi að vera nota
leg og kósí blómabúð en þó rúm
góð.
Boðið verður upp á faglega og
góða þjónustu en sérstök áhersla
verður lögð á leiðiskrossa sem og
ný og fersk blóm. Leiðiskrossarnir
eru handunnir trékrossar sem er
ætlað að koma í staðin fyrir leg
stein eða sem lengri lausn þar til
legsteinn er valinn við leiði. Fjöl
skyldan erum nýflutt í Kórahverfið
og rekur annað fyrirtæki, Úlfinn
ehf. sem flytur inn byggingartimb
ur, krossvið og stál. Sara segir eig
inmanninn, Halldór Úlfar Halldórs
son, vinna að því hörðum höndum
að bjóða lágt verð á byggingarefni.
,,Ég er lærður matvælafræðingur
úr HÍ og hef verið að vinna í Actav
is en ég kem af miklu listafólki, en

pabbi minn sem dó fyrir tæpum 3
árum söng, málaði, orti og allt þar
á milli. Einnig var Helga frænka
mín mikil blómakona og listmál
ari. Svo vill svo skemmtilega til að
tengdamóðir mín hefur listina líka
í puttunum og málar og skapar og
skrifar bækur og alls konar.
Ég ákvað að fara út í blómabúð
arrekstur því ég hef mjög gaman
af blómum og vann með háskóla
náminu í Blómagallerí og lærði þar
mjög mikið og fannst ákaflega gam
an. Blómabúðin Hjá Söru á að vera
fyrst og fremst kósí hverfisblóma
búð en við gerum allar skreytingar
fyrir öll tækifæri fyrir fyrirtæki og
einstaklinga. Við ákáðum að fara
út í það að láta smíða fyrir okk
ur aðeins öðruvísi leiðiskrossa og
ætlum að leggja talsverða áher
slu á það því okkur fannst vanta
meira val þegar verið er að setja
fyrsta kross á leiði sem fólk ætlar
að láta standa í nokkur ár,” segir
Sara Sturludóttir.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

Hópurinn sem kom saman í Snælandsskóla og undirritaði samkomulagið.

nefnd, TK, Skólahljómsveitinni,
Dansskóla Sigurðar Hákonarson
ar auk fulltrúa frá Snælandsskóla
og frá foreldrum.
Hanna Hjarta rd ótti r skóla
stjóri Snælandsskóla segir að það

hafi lengi verið ósk foreldra að
koma slíku starfi á en hér er um
nýbreytni að ræða við grunnskóla
Kópavogs sem vonandi gengur
vel og verður fyrirmynd annarra.

Vatnsendaskóli:

Bætist í vaxandi hóp grunnskóla
í Kópavogi með grænfána

Vatnsendaskóli hefur frá upp
hafi lagt áherslu á umhverfis
mál og fljótl ega var stofna ð
umh verfisteymi við skóla nn.
Fyrir tveimur árum fór skólinn á
græna grein hjá Landvernd og í
kjölfarið var stofnuð umhverfis
nefnd þar sem kennarar, stjórn
endur, starfsmenn, nemendur
og foreldrar eiga fulltrúa. Ákveð
ið var að fyrsta skrefið sem tekið
yrði væri að flokka pappír í skól
anum og endurnýta pappír og
aðra hluti.
Allir starfsmenn og nemendur
skólans hafa unnum að því í tvö
ár að ná tökum á pappírsflokk
uni nni og endu rn ýti ngu nni og
snemma í vor sótti skólinn um að
fá að flagga grænfánanum. Nokkru
síðar heimsóttu fulltrúar Land
verndar skólann og hittu krakk
ana í umhverfisnefndinni. Fulltrú
um Landverndar leist vel á það
sem þeir sáu og töldu að Vatns
endaskóli hefði náð að taka fyrsta
skrefið af mörgum í umhverfis
málum og hefði því öðlast rétt
til að flagga grænfánanum eftir
tveggja ára undirbúning.
Þann 23. september sl. kom svo
Björgólfur Thorsteinsson formað

Guðm undu r Freyr Sveinss on aðs toða rs kólas tjóri Vatnse ndas kóla
dregur grænfánann að húni með dyggri aðstoð fjölda nemenda og
að viðstöddum kennurum og foreldrum.

ur Landverndar færandi hendi
í skólann með grænfánann sem
dreginn var að húni með viðhöfn
að viðs töddu m neme ndu m og
kennurum skólans auk fjölda for
eldra en námskynning hafði far

ið fram í tveimur fyrstu kennslu
stundunum um morguninn þar
sem foreldrar höfðu verið boðnir
velkomnir að skoða skólann, hitta
kennarana og fylgjast með skóla
starfinu.

PI PAR • SÍA • 91340

Sara Sturludóttir í versluninni ásamt börnum sínum, þeim Aroni 6 ára
og Jenný Þóru 7 mánaða.

Í september komu saman í í
Snælandsskóla og undirrituðu
forml egt samk omul ag, ýmsi r
aðilar sem koma að tómstundum
barna og skólagöngu.
Vinnuh ópu r hefu r veri ð að
störfum s.l. ár með það að mark
miði að nemendur í 1. – 4. bekk
geti lokið sem mestu af sínum
tómstundum á tímanum frá kl.
08.00 til 17.00 á virkum dögum.
Á sama tíma og grunnskólinn er
starfandi fara nemendur í einka
tímum í tónlist, t.d. hjá Tónlistar
skóla Kópavogs og Skólahljóm
sveit Kópavogs, en eftir kl. 13:15
er boðið upp á fjölbreyttar tóm
stundir sem börnin geta sótt úr
Dægradvöl eða að heiman. Nú
hafa fore ldra r fengi ð í hendu r
stundaskrá og upplýsingar og er
starfið þegar hafið.
Vinnuhópurinn hefur verið skip
aður fulltrúum frá ÍTK, HK, skóla

oryggi.is
yggi.is
Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

Hollráð gegn innbrotum
Varist að auglýsa ferðalagið
Farið varlega í að tilkynna ferðalög og fjarveru af heimili,
t.d. á símsvara eða internetinu (t.d. Facebook).
Fleiri hollráð gegn innbrotum er að finna á oryggi.is
Hringdu í

570 2400

og fáðu ókeypis öryggisráðgjöf heim!
eim!

Árangursríkur starfsdagur
kennara í Kópavogi

dags og skólaskrifstofan er öll
um sem að vinnunni komu mjög
þakklát fyrir þeirra þátt. Tilgangi
dagsins virðist hafa verið náð því

að kennarar voru mjög ánægðir
með daginn, andinn var léttur og
árangur góður,” segir Anna Birna
Snæbjörnsdóttir.

Myndakökur og marsipanmyndir
fyrir öll tækifæri

S. 578 5588 og 661 5588

Kennarar ræddu ýmisleg mál yfir sameiginlegur hádegismálsverði.

sérgreinakennarar og sérkennarar
mynduðu hver sinn umræðuhóp í
þeim tilgangi að miðla þekkingu
og reynslu milli skóla. Sá háttur
var hafður á að þessu sinni að
þroskaþjálfar og stuðningsfull
trúar dreifðu sér á þá hópa sem
þeim best hentaði. Í samráði við
skólastjóra voru valdir hópstjórar
yfir hverjum hóp sem höfðu það
hlutverk að tengja saman þátttak
endur, undirbúa vinnuna og stýra
umræðum auk þess að halda utan
um afrakstur dagsins.
Eftir hádegismat var boðið upp
á einstaklega skemmtilegan fyrir
lestur Þorvaldar Þorsteinssonar,
rithöfundar og myndlistarmanns

með meiru, og var það lokaliður
í dagskránni. Um kvöldið var svo
skemmtun á vegum Kennarafé
lags Kópavogs sem mæltist vel
fyrir.
Anna Birna Snæb jörnsd ótti r,
framkvæmdastjóri fræðslusviðs
Kópavogsbæjar, segir skipulag og
framkvæmd dagsins hafa gengið
einstaklega vel.
,,Það er ekki síst að þakka sam
stilltu átaki starfsfólks Smáraskóla
sem úðra ði st alla n dagi nn við
að framreiða veitingar, stilla upp
stólum og borðum og sjá til þess
að allt gengi snurðulaust fyrir sig.
Það er mikil vinna í kringum und
irbúning og framkvæmd svona

hundrað
kallar
frá einum

Kópavogsbúa
til annars

Ef þú gerist félagsmaður í Kópavogsdeild Rauða krossins
leggur þú 1.200 krónur árlega í að hjálpa Kópavogsbúum
í vanda.
Við aðstoðum bágstaddar fjölskyldur í Kópavogi þegar á reynir.
Við rjúfum einsemd og félagslega einangrun með heimsóknum
til þeirra sem á þurfa að halda.

Skráðu þig á www.redcross.is/kopavogur
í síma 554 6626 eða á kopavogur@redcross.is

Sjálfboðamiðstöðin í Hamraborg 11 er opin virka daga kl. 10 -16

W W W. F O R S T O FA N . C O M

Efnt var til same igi nl egs
starfsdags kennara í grunnskól
um Kópavogs í fyrsta sinn svo
árum skiptir, líklega síðan árið
1993, í Smáras kóla föstud ag
inn 25. september sl. Húsnæði
Smáraskóla hentar vel til slíkra
viðburða en þátttakendur voru í
kringum 430.
Það hefur lengi verið draumur
kennara í Kópavogi að eiga sam
eiginlegan vettvang af þessu tagi
og er það mikið ánægjuefni fyrir
skólaskrifstofu Kópavogs að geta
gert starfsdaginn að veruleika í ár.
Yfirskrift dagsins var ,,Menntum
og miðlum” og stendur fyrir þann
vilja að kennarar í grunnskólum
Kópavogs fái tækifæri til hittast
og miðla af reynslu sinni og við
fangsefnum og áherslum í hverj
um skóla fyrir sig. Hver og einn
grunnskóli innan bæjarins hefur
sína faglegu sérstöðu og mikil
vægur liður í símenntun kennara
er að fá upplýsingar og innblástur
hver frá öðrum.
Dagurinn hófst á morgunkaffi
og stuttum ávörpum frá Andrési
Péturssyni, formanni skólanefnd
ar, og Önnu Birnu Snæbjörnsdótt
ur, sviðsstjóra fræðslusviðs. Að
morgunkaffi loknu héldu kennar
ar svo til vinnu sinnar í kennslu
stofu m Smáras kóla. Skipul ag
starfsdagsins var þannig að bekkj
arkennarar á yngri stigum, fag
greinakennarar á unglingastigi,
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Kirkjuholtið notað sem felustaður
og bardagasvæði
Ég er Þór Heiðar Ásgeirsson,
fæddur 1964 á fæðingarheimil
inu í Reykjavík en fluttist strax
á Borgarholtsbrautina. Foreldr
ar mínir eru Ásgeir Jóhann
ess on og Sæu nn Ragnh eiðu r
Sveinsdóttir, og er ég yngstur
þriggja systkina. Eldri systkin
mín heita Lárus og Berglind og
eru þau bæði búsett í vesturbæ
Kópavogs.
Það má segja að ég hafi dvalið
allt mitt líf hér í vesturbæ Kópa
vogs að undanskyldum nokkrum
árum er ég bjó í Bandaríkjunum
við nám. Ég er kvæntur Sigrúnu
Þorgeirsdóttur og eigum við tvær
dætur sem báðar eru í mennta
skóla. Ég hef starfað sem kennari
í grunn- og framhaldsskólum en
síðustu 13 ár hef ég starfað á
Hafrannsóknastofnuninni sem
sérfræðingur í sjávarvistfræði
og síðustu ár hef ég gengt stöðu
aðstoðarforstöðumanns Sjávar
útvegsskóla Háskóla Sameinuðu
þjóðanna sem er staðsettur á
Hafrannsóknastofnunni.

Girðingaspýta sem sverð
og öskutunnulok sem
skjöldur
Minningar mínar úr Kópavogi
eru mjög góðar, allar úr vestur
bænum. Ég bjó fyrstu 7 árin á
Borgarholtsbrautinni en flutti
síðan á Sunnubrautina þar sem
foreldrar mínir byggðu sér hús.
Fyrstu minningar mínar tengjast
frelsi og fjöri með vinum mín
um á Borgarholtsbrautinni og
var mikið leikið sér á götunni í
barnaleikjum og lærði ég þá m.a.
að hjóla á ómalbikaðri Borgar
holtsbrautinni. Íþróttahúsið við
Kársnesskólann var þá í bygg
ingu og fluttust leikirnir gjarn
an þangað og gerðum við þá oft
hús úr mótatimbrinu sem not
að var við bygginguna. Fótbolti
var spilaður á auðum lóðum við
Borga rh oltsb rauti na, og voru
ævintýraferðir farnar með snúð
og Míranda upp í kirkjuholt, en
þá lá Borgarholtsbrautin ekki í
gegnum holtið eins og er í dag.
Kirkjuholtið var notað sem felu
staður en einnig man ég eftir
að bardagar voru settir á svið
þar og voru spýtur úr girðing
um notaðar sem sverð og lok
af öskutunnum voru notuð sem
skildir. Bardagarnir enduðuðu
venjulega þegar sá fyrsti fór að
gráta.
Ég var ekki sérlega sáttur við
að flytjast niður á Sunnubraut
því að leiðin upp í Kársnesskóla
var löng, sérstaklega yfir miðj
an veturinn þegar myrkrið var
mikið á morgnanna og snjór yfir
öllu – og leiðin í skólann var öll
upp-í-móti. Frelsið og fjörið var
ekki síðra við Sunnubrautina en
á Borgarholtsbrautinni og var
ég fljótt kominn í siglingar og
fjöruævintýri. Á Sunnubrautinni
kynntist ég góðum strákum sem
voru mun eldri en ég og voru
miki ð í sigli ngu m, en ég fékk
alltaf að vera með og stundum
fékk maður að sigla með þeim.
Man ég sérstaklega eftir ferð
um yfir í Gálgahraun sem tóku
langan tíma – og yrðu líklegast
ekki leyfðar í dag. Vetrarkuldar
virðast í minningunni hafa verið
algengir og lagði Kópavog gjarn

Þór Heiðar Ásgeirsson
sjávarlíffræðingur.

urinn stóð upp þegar einhver
kom inn í stofuna. Frjálsræðið
var nú meira í Þinghólsskólanum
en í Kársnesskólanum þannig
að þessi siður í bekknum lagðist
fljótlega af.

Hæfileikakeppnir

Í 10 ára bekk í Kársnesskóla með Gerði kennara.

an þegar kaldast var. Ísinn brotn
aði hins vegar upp við landið
og nýttum við það í jakahlaup
en þá hoppa ði maðu r á milli
jakanna áður en þeir sykkju og
var markmiðið að komast upp
á fasta ísinn lengra úti. Ég hef
ekki séð þessa skemmtun iðkaða
lengi, líklega vegna hlýrra veð
urfars. Þessu til viðbótar fékk
ég að hanga í kringum strákana
hans Ingólfs í hænsnabúinu.
Við endann á Sunnubrautinni
var hænsnabú og fékk maður
stundum að hjálpa til við að tína
egg í hænsnastíunum.

Gerður kennari
Kristjánsdóttir 	
hafði mest áhrif

Galvaskar knattspyrnuhetjur í bekkjaliði 12 ára bekks í Kársnes
skóla.

Leikhópur úr Þinghólsskóla í hæfileikakeppni, 1978 eða 1979. Hæfi
leikakeppni var árlega milli skólanna í Kópavogi og þar keppti í
ýmsu, m.a. ljóðalestri. Sólrún Ásmundsdóttir leikkona leikstýrði
þessum skemmtilegu uppákomum.

Ég gekk í Kársn ess kóla nn
fram í 12 ára bekk og kynntist
þar Gerði Kristjánsdóttur sem
kenndi mér öll 6 árin. Hún er
líklegast sá kennari sem hvað
mest hefur haft áhrif á mig, var
mjög ákveðin og kenndi okkur
aga og virðingu. Lét hún okkur
m.a. standa upp þega r gesti r
komu inn stofuna og man ég að
það vakti undrun kennaranna í
Þinghólsskóla þegar allur bekk

Á unglingsárunum var íþróttaog félagslíf krakka mikið. Valla
gerði sv öllu ri nn var miðs töð
knatts pyrnu nna r í Kópav ogi
og réði þar ríkjum maður sem
flestir drengir báru óttablandna
virðingu fyrir, Valdi vallarvörður.
Hann var óspar á að tala við okk
ur, leiðbeina okkur og skamma
þegar honum mislíkaði lætin i
okku r. Hæfil eikak eppni r voru
haldnar á hverju ári sem Kópa
vogsbær stóð fyrir og ægði þar
saman hljómsveitum, leikhóp
um, rithöfundum og hverskon
ar gerningarhópum. Allt þetta
hafði mikil áhrif á mann, bæði
sem beinn þátttakandi og áhorf
andi. Á þessum árum æfði ég
handbolta, fótbolta og tók þátt
í skólal eikl isti nni ásamt því
að vera í Leikfélagi Kópavogs.
Seinna þegar Þinghólsskóla lauk
tók svo tónlistin við í Mennta
skólanum. Dagarnir voru flestir
hverjir mjög langir og maður átt
ar sig stundum ekki á því hvern
ig hægt var að sinna þessu öllu.
Barna- og unglingsárin í vest
urbæ Kópavogs voru ótrúlega
skemmtilegur tími en það verður
að játast að margt því sem við
gerðum yrði líklegast ekki leyft
í dag.

Í Norður-Kóreu með þarlendum embættismönnum en þangað fór
ég með Eiði Guðnasyni sendiherra í embættiserindum.
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Púttkeppni eldri borgara:

Gullsmári í Kópavogi sigraði
Félag áhugafólks um íþróttir
aldraðra, FÁÍA, hélt 9. septem
ber sl. sína árlegu púttkeppni en
þátttakendur eru 60 ára og eldri.
Mótið fór fram á púttvellinum
við Gullsmára og voru leiknar
alls 36 holur. Hvert félagsheimili
eða aðrir staðir þar sem aldraðir
æfa pútt voru velkomnir og mátti
hvert félagsheimili senda fjóra
púttspilara. Einbeiting keppenda
leyndi sér ekki á mótinu og sáust
oft glæsileg tilþrif.
,,Áhugi fyrir þessu mót fer vax
andi með hverju ári. Í upph afi
héldum við tvö mót á ári en á síð
ustu árum höfu m við eing öngu
verið með eitt mót á haustin og
boccia-mót vorin. Aðstaðan í Gull
smáranum er öll til fyrirmyndar og
hér njóta sín allir að leika,” sagði
Guðrún Nielsen, formaður Félags
áhugafólks um íþróttir aldraðra.
Sigurvegararnir í mótinu komu
frá Gullsmára í Kópavogi en sveit
ina skipuðu þau Gunnar Jónsson,
Hilmar Þorleifsson, Jóhanna Ósk
arsdóttir og Sigurður Björnsson en

Á fyrri degi fermingarnámskeiðs Lindasóknar í Vatnaskógi. Þessum
stúlkum var greinilega skemmt.

Frá púttkeppninni.

skor sveitarinnar var 277. Í öðru
sæti á alls 282 höggum varð pútt
klúbburinn Ness sem einnig kemur
úr Kópavogi og skipuðu sveitina
þau Hreinn Bergs veinss on, Val
gerður Pálsdóttir, Ragnar Haralds

Orgel- og söngtónleikar
í Hjallakirkju
Næsta sunnudag, 18. október kl. 17.00 verða
aðrir tónleikar í tónleikaröð Hjallakirkju vetur
inn 2009-2010. Flytjendur að þessu sinni eru Erla
Björg Káradóttir, sópransöngkona og Jón Ólafur
Sigurðsson, organisti Hjallakirkju.
Jón Ólafur leikur á Björgvinsorgelið orgelverk

son og Dagbjört Guðmundsdótt
ir. Í þriðja sæti varð Vesturgata
7 í Reykjavík á alls 284 höggum.
Sveitina skipuðu þeir Jón Hannes
son, Haukur Hannesson, Þórarinn
Sæmundsson og Halldór Ibsen.

eftir Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude,
Felix Mendelssohn og Jeremiah Clarke. Meðal ann
ars nokkra sálmforleiki úr Litlu orgelbókinni (Org
elbüchlein) eftir Johann Sebastian Bach og Erla
syngur inn á milli vers úr sálmunum sem forleik
irnir eru samdir yfir. Erla syngur einnig við undir
leik Jóns meðal annars aríur úr óratoríunum Elijah
og Paulus eftir Felix Mendelssohn og óratoríunni
Messías eftir Georg Fr. Händel og sálm eftir Jón
Leifs. Erla stundaði söngnám við Tónlistarskólann
í Garðabæ og er nýkomin heim úr framhaldsnámi
frá Salzburg. Aðgangur er ókeypis.

Lindakirkja finnur
lausn á lúxusvandamáli!
Vegna miki lla r aðs ókna r í
helgihaldið á sunnudögum und
anfarið hafa sunnudagsmessurn
ar verið færðar frá kl. 11.00 til
kl. 14.00 síðdegis í Lindarkirkju.
Sunnudagaskólinn verður áfram
kl. 11.00 en fær nú aðstöðu í safn
aðarheimilinu en mikil þröng var
orðinn í þeirri stofu sem hann var
í á sama tíma og guðsþjónusta
var í safnaðarsalnum. Þorleifur
Einarsson leiðir sunnudagaskóla
starfi ð en honu m til halds og
trausts eru Hafdís María Mats
dóttir, Kristinn Þór Schram Reed,
Salóme Huld Garðarsdóttir, Mjöll
Þórarinsdóttir, Petra Eiríksdóttir
og fleiri. Í sunnudagaskólanum
eru sungin sunnudagaskólalög og
barnasálmar, brúðuleikrit sett á

svið og svo eru sígildur boðskap
ur Biblíunnar settur fram á skýr
an og einfaldan hátt. Börnin fá
bækur og límmiða með fræðslu
efni dagsins.

Fermingarfræðslan hafin
Fermi nga rf erð var fari n frá
Lindakirkju í síðustu viku upp í
Vatnas kóg, fyrri hópu ri nn fór
á mánudagsmorgni sem í voru
vænta nl eg fermi nga rb örn frá
Lindas kóla sem ferma st vori ð
2010 en sá seinni á miðvikudags
morgni en í þeim hópi voru krakk
ar frá Hörðuvallaskóla, Salaskóla
og Vatnsendaskóla.

ARGUS / 08-0415

ALLTAF
GAMAN
Í SUNDI
Vetrartími 1. október - 31. m:3ar0s
GLÆSILEGAR SUNDLAUGAR Í KÓPAVOGI
Í Sundlaugum Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga
sem aldna: Frábærar úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar,
þægilegar vaðlaugar, spennandi rennibrautir og hvers kyns önnur
aðstaða til góðrar hreyfingar, slökunar og skemmtunar.

Er hægt að hugsa sér það dásamlegra?

Opið virka daga frá kl. 6:30 til 22
0.
og um helgar frá kl. 8:00 til 20:0
SUNDLAUG KÓPAVOGS

k$7dg\Vg]daihWgVjih#*,%%),%

SUNDLAUGIN VERSALIR

KZghajb(h#*,%%)-%
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Aðstoða Kópavogsbúa Blikar Íslandsmeistarar
í vanda
í 4. og 5. flokki karla

Í Rauðakrossvikunni sem hófst
12. október og lýkur næsta laug
ardag, 17. október, leggur Kópa
vogsdeild Rauða krossins áher
slu á að fjölga félagsmönnum í
deildinni og leitast þannig við að
efla starfið í þágu þeirra Kópa
vogsbúa sem þurfa á aðstoð að
halda. Fyrir skömmu síðan sendi
deildin bókamerki inn á öll heim
ili í bænu m og vildi með því
framtaki vekja athygli á átakinu.
Með því að gerast félagsmaður í
Kópavogsdeild leggur fólk árlega
fram 1.200 krónur til aðstoðar
bágstöddum Kópavogsbúum.
Deildin aðstoðar bágstaddar fjöl
skyldur í Kópavogi þegar á reynir,

meðal annars með neyðaraðstoð í
samvinnu við mæðrastyrksnefnd
og vikulegri fataúthlutun. Deildin
sinnir þeim sem búa við einsemd
og félagslega einangrun með öfl
ugri heims óknaþ jónu stu við þá
sem þurfa og býðu r uppá upp
byggjandi starf fyrir börn og ung
menni. Einnig tekur deildin þátt í
neyðarvörnum og viðbúnaði vegna
almannavarna.
Kópavogsdeildin þarf stuðning
almennings til að halda uppi öflugu
starfi og þjónustu í heimabyggð.
Þeir sem vilja gerast félagsmenn í
Kópavogsdeildinni geta haft sam
band í síma 554-6626 eða skráð sig
á www.redcross.is/kopavogur.

Cocktail veisluþjónusta:

Brúðkaupssýning

Sunnudaginn 18. október verð
ur haldi n brúðk aupss ýni ng í
Lionssalnum Lundi í Auðbrekku
25-27 kl. 13-17. Þó sýningin heiti
“brúðkaupssýning” þá ættu að
sjálfsögðu allir sem eru að fara
að halda veislu á næstunni að
láta sjá sig, hvort sem er ferming,
stórafmæli eða annað gott tilefni.
Veitingamenn í Lundi, Cocktail
veisluþjónusta, ætla að bjóða
upp á smakk af ýmsum girnileg
um forréttum og spjalla við gesti

um þeirra veislu, óskir og þarfir.
Árni Þorsteinsson framreiðslu
meistari hjá Cocktail veisluþjón
ustu eða Cocktail.is hefur lengi
sérhæft sig í ýmiss konar veislu
ráðgjöf og kemur oft að undir
búningi á veislu með t.d. brúð
hjónum, afmælisbörnum eða for
eldrum fermingarbarna. Þá verð
ur bakaríið Kornið á staðnum
með tertur, RJC með vínkynningu
og Tvö Hjörtu með brúðkaups
fatnað svo eitthvað sé nefnt.

Breiðab lik var Ísl andsm eist
ari í 4. flokki karla í knattspyrnu
þega r liði ð var KA frá Aku r 
eyri í úrslitum, 4-0. Þessi sömu
félög kepptu til úrslita í 5. flokki
á helgina þar á undan og unnu
Blikas tráka r þann með sömu
markat ölu, 4-0, og þar með
Íslandsmeistaratitilinn. Í 5. flokki
D vann Breiðablik lið Fjölnis 2-1
í úrslitum en B og C liðin lentu í
3. – 4. sæti.
Árangur A-liðs 5.flokks karla í
knattspyrnu hjá Breiðablik hefur
verið hreint út sagt ótrúlegur. Hafa
strákarnir unnið öll þau 5 mót
sem að þeir tóku þátt í keppnis
tímabilið 2009 og er það að öllum
líkindum einsdæmi í þessum aldur
flokki. Sigurgangan hófst í febrúar
með sigri í innanhússknattspyrnu
móti KSÍ í futzal. Þar sigruðu þeir
Víking R. í úrslitaleik, unnu 8 leiki
og fóru í gegnum mótið án þess að
tapa leik með markatöluna 14:1. Í
marsmánuði unnu þeir Goðamót
Þórs með miklum glæsibrag. Þar
unnu þeir lið Þróttar R. í úrslita
leiknum og töpuðu ekki leik. Unnu
5 leiki og gerðu 1 jafntefli með
markatöluna 18:7. Einnig unnu
Blikar háttvísiverðlaun mótsins og
sigruðu í öllum styrkleikaflokkum
A-E en öll lið félagsins urðu í verð
launasætum. Í maímánuði unnu
drengirnir Faxaflóamót A-liða án

Íslandsmeistararnir í 4. flokki með sigurlaunin.

þess að tapa leik, unnu alla 7 leik
ina í sínum riðli með markatöluna
33:6.
Sigurgangan hélt áfram í júní á
N1 mótinu og er það 4 árið í röð
sem að Blikar vinna A-liða keppni
mótsins. Strákarnir unnu 6 leiki,
töpuðu 1 leik og gerðu 1 jafntefli
á mótinu. Markatalan var 14:7. Í
úrslitaleik unnu þeir lið Selfoss 2:1
í hörkuspennandi leik. Jafnframt
voru Blikar með bestan saman
lagðan árangur allra liða á N1 mót
inu.
Á Ísl andm óti nu unnu þeir 13
leiki, gerðu 1 jafntefli og töpuðu 1
leik og var markatalan 55:7. Strák
arnir unnu sannfærandi 4-0 sigur á
liði KA í úrslitaleik á Vodafone vell

inum í september.
A-lið Breiðabliks í 5.flokki karla
lék 45 leiki á tímabilinu, sigruðu í
40 þeirra, gerðu jafntefli í 3 og töp
uðu aðeins 2 leikjum á öllu keppn
istímabilinu. Samtals skorðu þeir
134 mörk og en andstæðingarnir
komu knettinum aðeins 28 sinnum
í markið hjá þeim. Liðið skipa þeir
Viktor Karl Einarsson, Breki Bark
arson, Elías Sigurðsson markmað
ur, Jón Veigar Kristjánsson, Ernir
Bjarnason, Freyr Snorrason, Óskar
Jónsson fyrirliði, Zakaría
 s Friðriks
son, Bjartur Helgason og Matth
ías Garðarsson. Þjálfarar liðsins
voru þeir Júlíus Ármann Júlíu
 sson
og Sævar Sævarsson og aðstoðar
þjálfari Oliver Sigurjónsson.

IE- deildin í körfubolta:

Breiðablik hefur leik í kvöld gegn Keflavík
Tilboð vikunnar
Nóvemberkaktusar
590 kr
Hvítar Alparósir - stórar
1490 kr
Verið velkomin í
blómlegt og notalegt
umhverfi
Listaverk

Leiðiskrossar

Gjafavara

Opnunartími: mán – fim : 11 – 20
föst – laug : 11 – 21
sun: 11 – 18

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Leikir Breiðabliks til áramóta
Fim. 29. okt. 2009 19.15 Smárinn:
Breiðablik - ÍR
Sun. 1. nóv. 2009 19.15 Sauðárkrókur:
Tindastóll – Breiðablik
Fim. 12. nóv. 2009 19.15 Smárinn:
Breiðablik – Grindavík
Fös. 20. nóv. 2009 19.15 Njarðvík:
UMFN – Breiðablik
Mán. 23. nóv. 2009 19.15 Smárinn:
Breiðablik – KR
Mán. 30. nóv. 2009 19.15 Hveragerði:
Hamar – Breiðablik
Fim. 17. des. 2009 19.15 Smárinn:
Breiðablik – Stjarnan.

Breytingar á ung- og smábarnavernd

Útfararskreytingar og blóm fyrir öll
tilefni
Búðakór 1, 203 Kóp.
sími 555-2776
www.hjasoru.is

Fyrsti leikur Breiðabliks í vetur í Iceland Express
deildinni er í kvöld í Keflavík gegn sterkum heima
mönnu m en deildi n hófst á miðv ikud agsk völd.
Breiðablik er með nýjan þjálfara, Hrafn Kristjánsson
sem áður þjálfaði Þór á Akureyri. Breiðabliksliðið
komst klakklaust gegnum sitt fyrsta keppnistímabil
í áraraðir í úrvalsdeild karla á síðasta vetri og auð
vitað standa vonir til að árangurinn verði ekki síðri á
komandi vetri, helst betri.
Fyrsti heimaleikurinn í Smáranum verður mánu
daginn 19. október nk. gegn Snæfelli frá Stykkis
hólmi og síðan útileikur gegn FSu fyrir austan fjall í
Iðunni 23. október. Auk áðurnefndra liða leika í vetur
í úrvalsdeild karla i körfubolta Hamar, KR, ÍR, Njarð
vík, Tindastóll, Grindavík, Stjarnan og Fjölnir.

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

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 heim til aðstandenda ef óskað er

- þroskaskimun skiptist í skólafærni, samskiptafærni og hreyfifærni
Nokkrar breytingar urðu á ung- og smábarna
verndinni á heilsgæslustöðunum 1. september sl.
samkvæmt ákvörðun Landlæknisembættisins. Sig
ríður A. Pálmadóttir hjúkrunarforstjóri Heilsugæsl
unnar í Kópavogi segir að í stað skoðana við 3 1/2
og 5 ára aldur verða þær gerðar við 2 1/2 og 4 ára
aldur barnsins. Einnig verða tekin í notkun ný tæki
til að meta þroska barna. Þau eru PEDS – Mat for
eldra á þroska barna og BRIGANCE þroskaskimun.
PEDS (Parent´s Evaluation of Developemental Stat
us) er spurningalisti þar sem foreldrar geta lýst
áhyggjum sínum varðandi málþroska, heyrn, fín- og
grófhreyfingar, hegðun og almenna þroskaframvindu
barns síns. Til að byrja með er mælt með að nota
PEDS við skoðun 18 mánaða, 2 1/2 árs og 4 ára barna
og eru foreldrar beðnir um að svara honum við
komu í þessar skoðanir.
BRIGANCE þroskaskimun felst í því að hjúkrunar
fræðingur leggur verkefni fyrir barnið. Skimunin nær
til margra þroskaþátta og skiptist í þrjú svið: skóla
færni, samskiptafærni og hreyfifærni. Hún mælir
fín- og grófhreyfingar, málnotkun, orðaforða og mál
skilning, forlestrarfærni, magnhugtök og þekkingu
á persónulegum högum. BRIGANCE þroskaskimun
verður lögð fyrir 2 1/2 árs og 4 ára gömul börn sam
hliða PEDS-matinu þannig að greina megi raunveru
leg frávik með meiri nákvæmni.
Sigríður segir það skoðun Landlæknisembættisins
að sú ákvörðun að taka upp þessi tvö skimunartæki
styðjist við bestu þekkingu á þroska barna og þeim
vandamálum sem íslensk börn eiga við að etja. Ungog smábarnavernd nær til allra barna og foreldra
þeirra og er lykilþjónusta til að styðja við og efla
heilsu og velferð barna.

Ingibjörg Lára Ingvarsdóttir, fædd 16. apríl 2006 sem
var skírdagur það ár, og býr með foreldrum sínum á
Hlíðarhjalla, var í málþroskaskimun fyrir stuttu síðan,
og gekk mjög vel. Hún var þar í fylgd móður sinnar,
Írísar Lenu. Ingibjörg Lára er enn eina barn foreldra
sinna, en hún á von á systkini í desembermánuði.

Starfsfólk ung- og smábarnaverndar á heilsugæsl
unum í í Hamraborg, Hvammi og í Salahverfi í Kópa
vogi vilja verða við þessum tilmælum og þannig
innleiða þessar nýju ungbarnaskoðanir og hvetja því
foreldra til að kynna sér þær. Foreldrar/forráðamenn
þurfa að panta tíma með góðum fyrirvara á sinni
heilsugæslustöð fyrir þessar skoðanir en þær taka
frá 40 og upp í 60 mínútur. Ef foreldrar eru áhyggju
fullir og vilja síður láta svo langan tíma líða milli
skoðana sem áður er getið, er auka viðtal hjá hjúkr
unarfræðingi velkomið. Börn sem hafa þegar farið í 3
1/2 árs skoðun fara næst í skoðun til hjúkrunarfræð
ings u.þ.b. ári seinna, og til læknis ef þörf er á.
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Breiðablik VISA-bikarmeistarar Tómas Ingi ráðinn
í knattspyrnu 2009!
þjálfari HK

Breiðablik varð bikarmeistari í knattspyrnu
karla þegar liðið lagði Fram 7–6 á Laugardalsvelli.
Úrslitin réðust í spennandi vítaspyrnukeppni en
eftir venjulegan leiktíma hafði staðan verið 1-1
og í framlengdum leik skoraði hvort lið eitt mark
í viðbót. Eftir fimm vítaspyrnur á mann höfðu
bæði liðin skorað 4 mörk. Í síðustu umferð tryggði
Breiðablik sér forskot en Framarinn Paul McShane
skaut í slána úr sjöttu vítaspyrnu liðsins og Breiða
blik var orðið VISA-bikarmeistari, fyrsti stóri titill
karlaliðs Breiðabliks. Síðast spilaði Breiðablik til
úrslita 1971, en tapaði þá 1-0 fyrir Víkingi. Til ham
ingju, Blikar, með bikarmeistaratitilinn!
Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, afhenti
Kára Ársælssyni, fyrirliða Blikanna, bikarinn eft
irsótta að leik loknum. Breiðablik er með ungt lið
og efnilegt og til alls líklegt á komandi árum. Nú er
búið að brjóta ísinn. Maður leiksins verður að teljast
Alfreð Finnbogason sem var sívinnandi allan leikinn,
og skoraði eitt mark í venjulegum leiktíma, annað í
framlengingunni og það þriðja í vítaspyrnukeppn
inni.
Myndirnar frá stemmningunni á Laugardalsvelli
tala sínu máli.

Tómas Ingi Tómasson hefur
verið ráðinn þjálfari meistara
flokks karla hjá HK til næstu
þriggja ára. Hann tekur við af
Rúnari Páli Sigmundssyni sem
er að flytja til Noregs í haust og
mun þar þjálfa 2. deildarliðið
Levanger.
Tómas Ingi er fert ugu r Vest
mannaeyingur og á langan feril
að baki sem leikmaður. Hann lék
148 leiki í efstu deild hér á landi á
árunum 1986 til 2002, með ÍBV, KR,
Grindavík og Þrótti, og skoraði í
þeim 65 mörk, og þá spilaði hann
sem atvinnumaður með FC Berlín
í Þýskalandi, Raufoss í Noregi og
AGF í dönsku úrvalsdeildinni. Í
Danmörku þjálfaði hann jafnframt
lið í neðri deild ásamt því að spila.
Tómas Ingi á tvo A-landsleiki
að baki. Hann hefur menntað sig
í þjálfun undanfarin ár og er fyrir
skömmu tekinn við sem aðstoðar
þjálfari U-21 árs landsliðs Íslands.

Breiðablik tapaði fyrir Val í
bikarúrslitum kvenna

Tómas Ingi Tómasson.

Þá hefu r hann unda nf ari n tvö
ár verið sérfræðingur Stöðvar-2
Sport í umfjöllun um íslenskan
fótbolta.

Lokahóf KSÍ:

„Mér fannst við vera með þetta. Við héldum þeim
alveg niðri í fyrri hálfleik og megnið af seinni hálfleik
og ég hélt við værum að fara að vinna þetta,“ sagði
Erna Björk Sigurðardóttir, fyrirliði Breiðabliks, eftir
tap gegn Val í úrslitaleik VISA-bikars kvenna, 5.-1, eft
ir framlengdan leik. Breiðablik náði forystunni þegar
15 mínútur voru til leiksloka en það var fyrirliðinn
Erna Björk sem skoraði eftir hornspyrnu. Markið
virtist virka eins og vítamínsprauta á leikmenn Vals
á meðan Blikar gáfu eftir. Breiðablik er með ungt en
gott lið og eru reynslunni ríkari. Breiðablik hefur 9
sinnum orðið bikarmeistari kvenna, síðast með sigri
á KR 4-1 árið 2005, en hefur tapað úrslitaleik fjórum
sinnum.

Blikarnir Fanndís
og Alfreð efnilegust

Lokahóf knattspyrnudeildar HK:

Hörður og Íris Dóra
knattspyrnumenn ársins
Hörður Árnason var sl. laug
ard agsk völd útn efndu r knatt
spyrnumaður HK 2009 á loka
hófi knattspyrnudeildar félags
ins sem haldi ð var í nýja og
glæsilega salnum í Fagralundi.
Hörður er tvítugur og var í lykil
hlutverki í vörn meistaraflokksliðs
HK sem endaði í 3. sæti 1. deildar
innar í sumar. Hann lék alla 33
mótsleiki meistaraflokks á árinu.
Hörður fékk til varðveislu farand
bikar sem Helgi Kolviðsson, fyrr
um fyrirliði HK og landsliðs- og
atvinnumaður, gaf félaginu fyrir
þetta kjör á sínum tíma. Það var
vel við hæfi því Hörður dvelur um
þessar mundir hjá Helga í Þýska
landi við æfingar hjá Pfullendorf
þar sem Helgi er aðstoðarþjálfari.

Íris Dóra Snorrad ótti r knatt
spyrnukona HK 2009.

Íris Dóra Snorrad ótti r var
útnefnd knattspyrnukona ársins

2009 hjá HK. Íris Dóra, sem er
18 ára, átti frábært tímabil með
meistaraflokki kvenna í sumar og
varð markahæsti leikmaður liðs
ins á tímabilinu. Hún spilaði jafn
framt sinn fyrsta landsleik í sum
ar, með U-19 ára landsliðinu. Íris
Dóra fékk til varðveislu farand
bikar sem gefinn var af Ris ehf. á
sínum tíma og er afhentur knatt
spyrnukonu HK ár hvert. Enn
fremur voru veitt verðlaun fyrir
meistaraflokk kvenna í HK/Víkingi
í hófinu. Berglind Bjarnadóttir
fékk þar viðurkenningu sem besti
leikmaður og Íris Dóra bæði fyrir
mestar framfarir og sem marka
drotting flokksins en hún skoraði
17 mörk í 21 mótsleik á árinu, þar
af 11 mörk í 12 leikjum í 1. deild.

Handboltavertíðin hófst
hjá HK með jafntefli við FH

Lokahóf KSÍ var að þessu sinni
haldið með breyttu sniði því í
stað kvöldverðar og dansleiks
á Broadway var öllu látlausari
ath öfn í Hás kólab íói þar sem
þeir sem sköruðu fram úr í sum
ar voru verðlaunaðir.
Efnilegustu leikmennirnir voru
valin þau Fanndís Friðriksdóttir
og Alfreð Finnbogason úr Breiða
bliki, bestu leikmennirnir Katrín
Jónsdóttir úr Val og Atli Guðnason
FH og Kópavogsbúinn Kristinn
Jabobsson var valinn besti dóm
arinn, en leikmenn kjósa um þann

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

titil. Háttvísiverðlaun fékk kvenna
lið Breiðabliks, Alfreð Finnboga
son hreppti bronsskóinn fyrir að
skora 13 mörk í sumar en marka
kóngur og gullskóhafi er Björgólf
ur Takefusa KR með 16 mörk.
Í liði ársins í Pepsi-deild kvenna
2009 eru 3 leikmenn Breiðabliks,
þær Erna Björk Sigu rða rd ótt
ir, Fanndís Friðriksdóttir og Sara
Gunnarsdóttir og í liði Pepsi-deild
ar karla 2009 er Alfreð Finnboga
son Breiðabliki. Einnig var lið
unum í Pepsi-deildunum afhent
verðlaunafé.

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

- kvennaliðið vann Víking í Víkinni
Eitt nýtt lið kemu r inn í 1.
deild karla í handbolta í vetur
en það eru Berserkir. Hjá kon
unum koma KA/Þór og Víking
ur inn eftir talsvert hlé. Leikið
verður því í tveimur 8 liða deild
um hjá körlunum og einni 9 liða
deild hjá konunum og verður
leikin þreföld umferð í öllum
deildum.
Í N1 deild karla leika Akureyri,
FH, Fram, Grótta, Hauka r, HK,
Stjarnan og Valur en í N1 deild

kvenna FH, Fram, Fylkir, Hauk
ar, HK, KA/Þór, Stjarnan, Valur
og Víkingur en Grótta dró sig úr
keppni í haust.
Fyrsti leikur kvennaliðs HK var
gegn Víkingi í Víkinni sem vannst
28-21 en síðan tapaði liðið illa
gegn Haukum á Ásvellum 35-21.
Næsti leikur er heimaleikur gegn
Val í í Digranesi 24. október. Karla
lið HK byrjaði á heimaleik í Digra
nesi 8. október gegn FH sem fór
jafntefli, 28-28. Leikið var gegn

Fulltrúar HK þegar spá um gengi
liða nna var kynnt fyri r mót af
hálfu HSÍ.

Gróttu í gær á Seltjarnarnesi en
næst er heimaleikur í Digranesi
25. október gegn Stjörnunni.
HK-konu m er spáð 7. sæti í
N1-deild kvenna en Fram sigri en
í N1-deild karla er HK spáð 6. sæt
inu en Íslandsmeisturum Hauka
sigri.

GETRAUNANÚMER
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Starfsmenn fræðslusviðs
Kópavogs umhverfisvænastir
á bíllausum degi
starfsm enn Fræðslus viðs sig
urvegarar en 85% starfsfólks af
Fræðslus viði notaði aðra sam
gönguh ætti en einkab íl, 67%
starfsfólks Menningarsviðs, 55%

starfsfólks af Skipulagssviði, 0%
starfsfólks Félagssviðs, 9% starfs
fólks Stjórns ýslus viðs og 8%
starfsfólks af Framkvæmda- og
tæknisviði.

Bæjarstjóri ekur af stað í Toyota Prius tvinnbílnum og með hon
um Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs og Margrét Björns
dóttir formaður umhverfisráðs Kópavogs ásamt Páli Þorsteinssyni
fulltrúa Toyota í Kópavogi.

Tómstundavagninn
á hálftímafresti allan daginn
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PIPAR • SÍA • 72031

Sa m g ö ng u v i k a n v ar se tt
í Kópavogi í september af for
manni umhverfisráðs, Margréti
Björnsdóttur. Toyota á Íslandi
afhenti Gunnsteini Sigurðssyni,
bæjarstjóra Kópavogs, og Ómari
Stefánssyni, formanni bæjarráðs,
tvo Toyota Prius tvinnbíla sem
ekið var til reynslu í tvær vikur.
Bíl var komið fyrir á Hálsatorgi
sem krakkar úr félagsmiðstöðv
um ÍTK hjálpuðu til við að skreyta
í tilefni vikunnar. Var það gert
til að minna á og hvetja fólk til
að velja sér umhverfisvænni far
kost hvort sem það er umhverfis
vænni bíll, almenningssamgöngur,
reiðhjól, tveir jafnfljótir eða eitt
hvað annað. Haldin var kynning á
vistakstri á vegum Landverndar í
Salaskóla en í tilefni af Evrópsku
samgönguvikunni kynnti Land
vernd í samstarfi við sveitarfélög
á höfuðborgarsvæðinu alþjóðlegt
vistakstursverkefni sem samtökin
eru aðili að en verkefnið gengur
út á að leiðbeina ökumönnum í
vistakstri. Verkefnið var að því
leyti nýs tárl egt að við kennsl
una voru nota ði r ökuh erma r
sem líkja má við leikjatölvur sem
forritaðar eru með mismunandi
akstursæfingum.
Efnt var til hjóladags fjölskyld
unnar en bæjarstjórar á höfuð
borgarsvæðinu tóku virkan þátt
með því að hjóla með frá Hafnar
borg í Hafnarfirði að Gerðarsafni
í Kópavogi en þaðan var hjólað í
Nauthólsvík og síðan að Ráðhúsi
Reykjavíkur. Fylgst var með Tjarn
arsprettinum þar sem hjólaðir
eru 15 hringir í kringum Tjörnina
á götuhjólum. Einnig buðu fimir
hjólreiðamenn áhorfendum upp
á listir sínar á BMX freestyle hjól
um. Sigurvegari Tjarnarsprettsins
í kvennaflokki var 16 ára Kópa
vogsbúi, Bryndís Þorsteinsdóttir.
Hún hjólaði tíu hringi umhverfis
Tjörnina á 24:26. Karlar hjóluðu
15 hringi og í þeim flokki sigraði
Davíð Þór Sigurðsson, tvítugur
piltur úr Garðabæ, sem hjólaði á
34:15.
Íbúar Kópavogs voru hvattir til
þess að hvíla bílinn í einn dag á
bíllausa degi Evrópu og nota aðra
samgöngukosti, svo sem ganga,
hjóla, eða taka strætó. Starfs
fólk bæjarskrifstofanna tók þátt
í keppni á milli sviða um hvert
þeirra er duglegast við að nota
aðra samg önguk osti og voru
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1 Íþróttahús Kársnesskóla
2 Sundlaug Kópavogs
3 Íþróttahús Kópavogsskóla
4 Íþróttahúsið Snælandi
5 Íþróttahúsið Digranesi
6 Skátaheimilið
7 Íþróttahúsið Smárinn
8 Fífan
9 Kópavogsvöllur
10 Íþróttahúsið Lindaskóla
11 Íþróttamiðst. Versalir, Salalaug
12 Íþróttamiðstöðin Kórinn

1 Félagsmiðstöðin Ekkó
v/Kársnesskóla

3 Félagsmiðstöðin Igló
v/Snælandsskóla
4 Félagsmiðstöðin Hóllinn
v/Digranesskóla
5 Félagsmiðstöðin Mekka
v/Hjallaskóla
6 Félagsmiðstöðin Þeba
v/Smáraskóla
7 Félagsmiðstöðin Jemen
v/Lindaskóla

9 Félagsmiðstöðin
v/Hörðuvallaskóla

511 1188
895 8298
Netfang:
borgarblod@simnet.is

www.borgarblod.is
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2 Félagsmiðstöðin Kjarninn
v/Kópavogsskóla

8 Félagsmiðstöðin Fönix
v/Salaskóla

AUGL†SINGASÍMI:
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10 Félagsmiðstöðin Dimma
v/Vatnsendaskóla

Fáðu nánari upplýsingar
og tímatöflu á bus.is og
kopavogur.is
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