
Ein stök góð gerð ar skemmt un 
verð ur hald in í Hjalla kirkju í 
Kópa vogi sunnu dag inn 8. nóv
em ber nk. kl. 20.00 til styrkt ar 
starf semi Mæðra styrks nefnd
ar Kópa vogs. Á vor dög um kom 
upp sú hug mynd hjá kór kon um í 
Kvenna kór Kópa vogs hvort ekki 
væri hægt að gera eitt hvað gagn 
í þessu efna hags lega fár viðri 
sem geng ur yfir land ann. 

Söng ur inn gef ur kon un um 
aukna orku, hress ir, bæt ir og kæt
ir and lega og lík am leg an líð an og 
þá orku vilja þær nýta til að láta 
gott af sér leiða.  Ákveð ið var að 
blása til skemmt un ar með þátt
töku ým issa flytj enda úr Kópa
vogi og af henda síð an Mæðra
styrks nefnd Kópa vogs ágóð ann 
af skemmt un inni, en þar er þörf in 
mik il þessa dag ana.

Hönd í hönd er nafn ið sem val
ið var á skemmt un ina og er hún 
nefnd eft ir verk efni sem varð til 
þeg ar Kópa vogs bær, prest ar í 

Kópa vogi, Mennta skól inn í Kópa
vogi, heilsu gæsl an, Kópa vogs
deild Rauða kross ins og Mæðra
styrks nefnd Kópa vogs tóku hönd
um sam an til að styðja við Kópa
vogs búa í því erf iða ástandi sem 
skap ast hef ur við hrun fjár mála
mark að ar ins.

Þeir sem koma fram á skemmt
un inni eru:

• Sr. Íris Krist jáns dótt ir 
   sókn ar prest ur í Hjalla kirkju 
• South River Band; 
   Ólaf ur Þórð ars son og fé lag ar
• Kvenna kór Kópa vogs
• Karla kór Kópa vogs
• Leik fé lag Kópa vogs
• Rann veig Guð munds dótt ir 
   fyrr ver andi al þing is mað ur
• Hljóð færa leik ar ar úr 
   Skóla hljóm sveit Kópa vogs 
• BERG söngsyst ur
All ir þeir sem koma fram á 

skemmt un inni gefa vinnu sína.
Í Kópa vogi er starf rækt Mæðra

styrks nefnd sem var stofn uð af 

Kven fé laga sam bandi Kópa vogs 
1968 og starfar inn an vé banda 
þess. Að sam band inu standa 
kven fé lög in Dimma, Freyja og 
Kven fé lag Kópa vogs. Til gang ur 
nefnd ar inn ar er líkn ar starf semi, 
að styrkja bág stadd ar mæð ur og 
aðra sem á hjálp þurfa að halda 
eft ir því sem að stæð ur leyfa.  
Mæðra styrks nefnd in er til húsa 
í Fann borg 5 og er með fata út
hlut un einu sinni í viku, á þriðju
dög um frá kl. 16.00 til 18.00.  Á 
sama stað og tíma er einnig tek ið 
á móti fatn aði og eru Kópa vogs
bú ar hvatt ir til að kíkja í skúff ur 
og skápa og finna þar eitt hvað 
sem þeir eru hætt ir að nota og 
af henda það þveg ið og flokk að. 
Margt smátt ger ir eitt stórt. 

Í tengsl um við góð gerð ar
skemmt un ina hóf Kvenna kór 
Kópa vogs fata söfn un með al sinna 
fé lags manna en fatn að ur inn var 
af hent ur Mæðra styrks nefnd 
Kópa vogs sl. mið viku dag.
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Breiðablik vann Fram 7-6 í framlengdum leik og vítaspyrnukeppni í úrslitaleik VISA-bikarkeppninnar á 
Laugardalsvellinum 3. okt. sl. Þar með var brotið blað í sögu félagsins en aldrei áður hefur félagið fagnað 
sigri í öðrum af tveimur stærstu mótum landsins, bikarkeppni og Íslandsmóti karla.
Til hamingju, Blikar!  Sjá nánar bls. 15
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Of hratt ekið við 
grunn skól ana

Lög regl an á höf uð borg ar svæð
inu hef ur hraða mælt við grunn
skóla á höf uð borg ar svæð inu 
und an far in ár og til þess not að 
m.a. ómerkta lög reglu bif reið búna 
mynda véla bún aði. Með slík um 
mæl ing um hafa feng ist mik il væg
ar upp lýs ing ar um um ferð ar hegð
un öku manna á til tekn um stöð um 
og tím um sem hef ur ver ið miðl að 
áfram til við kom andi sveit ar fé laga 
og fjöl miðla. Til upp lýs ing ar hef ur 
lög regl an nú skoð að brota hlut
fall þeirra sem óku fram hjá þrem
ur grunn skól um á höf uð borg ar
svæð inu á þessu ári og jafn framt 
því kann að hvort barn eða börn 
á grunn skóla aldri væru skráð á 
heim ili við kom andi öku manns. 
Skól arn ir sem um ræð ir eru all ir 
í íbúða hverf um á höf uð borg ar
svæð inu og eng in at vinnu starf
semi þar nærri. Í öll um til fell um 
var leyfi leg ur há marks hraði á 
mæl inga stað 30 km/klst. Mæl ing
arn ar fóru fram í sum ar og á þeim 
tíma er skól arn ir voru starf andi. 
Heild ar fjöldi öku tækja sem ekið 
var fram hjá grunn skól un um var 
207 og þar af var 123 ekið yfir 
leyfi leg um há marks hraða, eða 
59%. Sekt ir voru gefn ar út í öll um 
til vik um til öku manna. Um fimmt
ung ur öku manna sem mæld ir 
voru, eða 21%, reynd ust vera með 
barn eða börn skráð í heim ili. 
Ef ein ung is er lit ið til þeirra sem 
óku yfir leyfi leg um há marks hraða 
kem ur í ljós að rúm lega þriðj ung
ur þeirra, eða 36%, er með barn 
eða börn í heim ili.

Á að leggja und ir bún
ings nefnd um bygg
ingu Óp eru húss nið ur?

Bæj ar ráð hef ur frestað af geiðslu 
til lögu um að und ir bún ings nefnd 
um bygg ingu Óp eru húss verði 
lögð nið ur.  Til lag an kom aft ur 
frá bæj ar stjórn sem sam þykkti 
á fundi 22. sept em ber sl. að vísa 
aft ur til bæj ar ráðs til lögu um að 
und ir bún ings nefnd um bygg ingu 
Óp eru húss verði lögð nið ur. Hver 
skyldu verða ör lög til lög unn ar 
nú?

Út gáfu tón leik ar
Þrátt fyr ir kreppu og aðra 

óá rán í þjóð fé lag inu er til fjöldi 
fólks sem hald ið er þokka legri 
bjart sýni, ekki síst í Kópa vogi, og 
það er vel. Matti sax, kenn ari við 
tón list ar skól ann í Bæj ar lind, og 
Ás laug Helga héldu ný lega út gáfu
tón leika vegna nýs geisla diska og 
kom fram fjöldi tón list ar manna. 
Lög in, sem öll eru sam in og út sett 
af Matta eru fjöl breidd en mynda 
samt góða heild. Tek ist er á við 
hina ýmsu stíla tón list ar, allt frá 
blu es, lat in, rokki og upp í ljúf
ar ball öð ur. Matti not ast við wah 
wah gít ar pe dal í nokkrum lög un
um og verð ur því spenn andi að 
sjá þá út komu. Ás laug Helga er 
ein fremsta rokksöng kona sem 
kom ið hef ur fram á Ís landi. Rödd
in henn ar er ein stök og engri lík. 
Henn ar fyrsti sóló disk ur “Lög
mál ið” kom út fyrr á þessu ári og 
renn ur all ur ágóði af sölu hans til 
fé lags ein stakra barna. Þetta eru 
kröft ug lög í rokk uð um gospel stíl 
öll eft ir hana.

Árs hluta reikn ing ur 
Kópa vogs bæj ar

Kópa vogs bær sendi Kaup höll 
Ís lands nýlega, svo sem skylt er, 
óend ur skoð að upp gjör um rekst

ur bæj ar sjóðs fyrstu sex mán uði 
árs ins, sem end ur skoð end ur bæj
ar ins settu upp sam kvæmt upp
lýs ing um og gögn um sem þeir 
fengu send eða ósk uðu eft ir hjá 
bæn um. 

Upp gjör ið er not að til að at huga 
hvern ig rekstr ar kostn að ur þró
ast og það mynd ar grunn að end
ur skoð aðri fjár hags á ætl un vegna 
2009. Nið ur staða árs hluta reikn
ings ins jan ú ar – júní 2009 er nei
kvæð sem nem ur tæp um 1.214 
millj ón um króna en gert var ráð 
fyr ir rúm lega 112 millj óna króna 
af gangi. Að al frá vik ið frá áætl un 
felst í fjár magnslið um. Er að al
lega um að ræða reikn að geng is
tap vegna er lendra lána (um 686 
millj ón ir króna), verð bólga varð 
held ur meiri en reikn að var með 
og mark aðsvext ir hærri. Rekst ur 
mála flokka er aft ur á móti nán
ast á áætl un. Af koma fyr ir fjár
magnsliði og af skrift ir nem ur alls 
1.372 millj ón um króna en í áætl un 
var gert ráð fyr ir 1.417 millj ón um 
króna. Þrátt fyr ir erf ið ar að stæð
ur í sam fé lag inu og með hlið sjón 
af sam fé lags leg um skyld um bæj
ar fé lags ins, eink um þeg ar hart er 
í ári, hef ur al menn ur rekst ur bæj
ar sjóðs ver ið í takti við áætl un 
sem unn in var í lok síð asta árs.

Skóla stjóri 
Smára skóla í 
launa laust leyfi

Á fundi skóla nefnd ar Kópa
vogs 21. sept em ber sl. lögðu Þór 
Ás geirs son og Garð ar Vil hjálms
son fram eft ir far andi fyr ir spurn: 
,,Í tengsl um við um ræðu á fundi 
skóla nefnd ar 7. sept em ber, 
um launa laust leyfi skóla stjóra 
Smára skóla frá og með 1. októ
ber og í ljósi nýrra upp lýs inga um 
ráðn ingu þess sama skóla stjóra í 
stöðu skóla stjóra Hvols skóla frá 
og með 1. októ ber, eins og fram 
kem ur í fund ar gerð sveit ar stjórn
ar Rangár þings eystri 17. sept
em ber sl., óska full trú ar Sam fylk
ing ar inn ar eft ir upp lýs ing um um 
stöðu mála og hvenær fræðslu
skrif stofu var ljóst að skóla stjóri 
Smára skóla væri að óska eft ir 
leyfi til að gegna stöðu skóla stjóra 
Hvols skóla. Á fundi bæj ar ráðs 24. 
sept em ber sl. var sam þykkt með 
þrem ur greidd um at kvæð um beið
ni Sig ur lín ar Svein bjarn ar dótt ur 
um launa laust leyfi skóla stjóra 
Smára skóla og tíma bundna ráðn
ingu Frið þjófs Helga Karls son ar í 
stöðu skóla stjóra Smára skóla frá 
1. októ ber til 31. júlí 2010.  Einn 
bæj ar ráðs full trúi greiddi at kvæði 
gegn sam þykkt inni.

Auk ið tóm stunda starf
Tóm stunda starf fé lags mið

stöðva ÍTK er haf ið og fer vel af 
stað. Greina má í mörg um til fell
um meiri áhuga með al unglng
anna á starf inu í fé lags mið stöðv
un um og eru heim sókn ir fleiri en 
áður sem auð vit að lof ar góðu um 
fram hald ið í vet ur. Unn ið er að 
auknu sam starfi við grunn skól
ana og sem dæmi um það má 
nefna opn un í tóm stunda her bergi 
fé lags mið stöðv anna fyr ir ung ling
ana í há deg inu. Þá verð ur einnig 
opið í ákveð inn tíma fyr ir börn í 
6. og 7. bekk. Frí tíma starf barna 
og ung linga er mik il væg ur þátt ur í 
til veru þeirra og starfs fólk fé lags
mið stöðv anna legg ur sig fram við 
að skapa það um hverfi – því oft 
er þörf en nú er nauð syn.

Máls höfð un og nið ur
staða Hæsta rétt ar

Íbú ar að Enn is hvarfi 13 hafa 
ósk að eft ir gögn um í tengsl um 
við kröfu þeirra um greiðslu máls
kostn að ar vegna máls höfð un ar 
þeirra á hend ur Kópa vogs bæ. Á 
fundi bæj ar ráðs lögðu bæj ar full
trú ar Guð ríð ur Arn ar dótt ir og 
Haf steinn Karls son fram eft ir far
andi til lögu:

,,Bréf rit ar ar draga í efa að mats
með ferð bæj ar ins gagn vart þeim 
hafi ver ið með sama hætti og í 
öðr um sam bæri leg um mál um. Við 
leggj um því til að ut an að kom andi 
til þess bær að ili leggi mat á hvort 
að svo hafi ver ið.” Til lag an var 
felld. Meiri hluti bæj ar ráðs bend ir 
á að er indi bréf rit ara hafi ver ið 
af greitt á fundi ráðs ins þann 16. 
apr íl sl. með eft ir far andi bók un: 
,,Þar sem nið ur staða Hæsta rétt ar 
ligg ur fyr ir tel ur bæj ar ráð ekki 
efni til að tjá sig frek ar um mál ið.” 
Hafi af greiðsla bæj ar ráðs ekki ver
ið send bréf rit ara er beðist vel
virð ing ar á því.

Enn skip að í rit nefnd
Bæj ar ráð hef ur skip að Þórð 

Guð munds son, Valdi mar Fr. Valdi
mars son og Bjarna Guð mars son 
í þriggja manna rit nefnd vegna 
skrifa sögu Kópa vogs. Til laga kom 
frá bæj ar stjóra um að rit nefnd in 
yrði skip uð. Björn Þor steins son 
var fyr ir um tveim ur árum ráð inn 
til að skrifa fram hald sögu Kópa
vogs og átti þeim skrif um að vera 
lok ið 2010. Hvað skyldi vera að 
frétta af því?
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Þ að verð ur stöðugt áleitn ari krafa á hvern og einn þjóð fé lags þegn 
að vita svo lít ið meira en ekk ert um Evr ópu sam band ið ef hann á 
að vera fær um að mynda sér sjálf stæða skoð un um ESB, hvort 

gangi eigi í ESB gef ist þess kost ur, hverj ir eru kost irn ir og hverj ir eru 
gall arn ir. Tekj ur rík is sjóðs eru áætl að ar 468,2 millj arð ar króna á ár inu 
2010 og aukast um 61,3 millj arða króna frá áætl un 2009. Bein ir skatt
ar að með töldu verð lags og stofn breyt ing um og fyrri að gerð um auka 
skatt tekj ur um sam tals 37,6 millj arða króna. Kaup mátt ur ráð stöf un
ar tekna hrap ar og það verð ur þung ur róð ur næstu ár en at vinnu leysi 
er áætl að að vera 8,6% af vinnu afli árið 2009 og nái 10,6% árið 2010 en 
lækki síð an í 9,0% af vinnu afli árið 2011 og í 4,8% árið 2014 en mynd ast 
hef ur nú mik ill fram leiðsluslaki í hag kerf inu. Þor steinn sagði að spáð 
væri að hag vöxt ur verði 2,8% árið 2011, þeg ar einka neysla nær jafn vægi 
og fjár fest ing eykst af meiri krafti. Þetta þýð ir auð vit að á manna máli að 
skatt byrði þeirra sem hafa með al tekj ur og þær lægstu aukast og það 
verð ur áleitn ari spurn ing hvort besta leið in út úr þess um ógöng um sé 
ekki gegn ESB. Að ild Ís lands að Evr ópu sam band inu er eitt hvert það 
um deildasta mál síð ari tíma. En hvað er þetta ESB? Hver er saga þess? 
Hvern ig er það byggt upp? Hvert er eðli Evr ópu sam vinn un ar? Hvaða 
áhrif hef ur Evr ópu sam band ið á líf, störf og við skipti Ís lend inga nú þeg
ar – og hvað breyt ist ef ákveð ið verð ur að ganga í sam band ið? Hvað 
veit al menn ing ur á Ís landi mik ið um sam vinnu þess ara 27 að ild ar ríkja 
þar sem býr hálf ur millj arð ur manna og tal ar 89 tungu mál? Nán ast sára
lít ið! Ís lend ing ar verða á næst unni að gera upp hug sinn til ESB.

Íþrótta sig ur Kópa vogsliðs

K ópa vogs bú ar eru flest ir stolt ir þessa dag ana af knatt spyrnu liði 
Breiða bliks eft ir sig ur í bik ar keppn inni í knatt spyrnu, og mega 
vera það. Það er hins veg ar um hugs un ar vert af hverju knatt

spyrnu lið hafa ekki fyr ir löngu unn ið til æðstu verð launa í ís lenskri 
knatt spyrnu fyrst Skaga menn, Kefl vík ing ar, Vest manna ey ing ar, Hafn
firð ing ar og Ak ur eyr ing ar gátu það. Var sjálfs traust ið og metn að ur inn 
ekki næg ur? Báru Kópa vogs bú ar ekki þá von í brjósti að sá dag ur 
rynni upp að fagn að væri sigri líkt og gert var eft ir sig ur inn á Fram 
3. októ ber sl.? Af hverju stát ar Breiða blik árum sam an af frá bær um 
ár angri og sigr um í yngr um flokk um í knatt spyrnu en svo þeg ar þess ir 
strák ar kom ast til þroska þá verð ur sig ur hefð in ekki söm og jöfn? Nú 
hef ur það gerst, ungt lið Breiða bliks með nokkra gamla ,,nagla” inn
an borðs hef ur orð ið bik ar meist ari og 38 ára bið þar með að baki en 
38 ár voru lið in frá því Breiða blik lék til úr slita um bik ar inn, en tap aði. 
Eng inn einkstak ur at burð ur fær íbúa til að vera stolt ari af sín um bæ en 
þeg ar íþrótta menn, sér stak lega knatt spyrnu menn, standa á tind in um. 
Við get um lit ið til áð ur nefndra bæj ar fé laga til að sann fær ast um það. 
Við Kópa vogs bú ar eig um að nýta okk ar það og fyll ast aukn um eld
móði, ekki bara Breiða bliks menn, held ur einnig HKing ar, Gerpu fólk, 
golfar ar, Gust ar ar og all ir hin ir. Til ham ingju, Breiða bliks menn, við íbú
arn ir erum stolt af ykk ar af reki, og eig um og vilj um vera það.

     Geir A. Guð steins son

Úr ógöng um gegn um ESB?
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Skák sveit Sala skóla 
Norð ur landa meist ari

Skák sveit Sala skóla varð Norð
ur landa meist ari grunn skóla í 
skák á móti sem ný lega fór fram 
í Sví þjóð. 

Gunn steinn Sig urðs son, bæj ar
stjóri í Kópa vogi, tók á móti skák
sveit inni þeg ar hún kom heim 
frá Sví þjóð og af henti fyr ir hönd 

bæj ar stjórn ar Kópa vogs hverj um 
hinna ungu skák snill inga í sveit
inni iPod Nano 8GB frá Apple á 
Ís landi að gjöf.

Af rek þess ar ar sveit ar eru ein
stök en hún ber nú Ís lands meist
ara tit il, Norð ur landa meist ara tit il 
og heims meist ara tit il en ólík legt 

er að nokk ur skák sveit grunn skóla 
hafi unn ið því lík af rek. Í sveit inni 
eru Patrek ur Mar on Magn ús son, 
Jó hanna Björg Jó hanns dótt ir, Páll 
Andra son, Ei rík ur Brynjars son og 
Guð mund ur Krist inn Lee en far ar
stjóri var Tómas Rasm us, kenn ari 
í Sala skóla og þjálf ari sveit ar inn ar.

SkáksveitSalaskólaásamtGunnsteiniSigurðssynibæjarstjóra,HafsteiniKarlssyniskólastjóraogTómasi
Rasmus kennara við komuna til landsins en bæjarstjóri tók á móti skáksnillingunum í Leifsstöð ásamt
fleirum.

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

Opið
Mán. - Föst. kl. 10-22:30

Laugard. kl. 10-20:00

Sunnud. kl. 12-20:00

SÚPER SÓL / NOON HÁRSTOFA

20% afsláttur af 

töskum út Október

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



Bolli Magn ús son er fædd
ur í Súða vík við Ísa
fjarð ar djúp 1941 en flyt
ur til Reykja vík ur með 

fjöl skyld unni 7 ára gam all. Árið 
1971 þeg ar hann var þrí tug ur 
flyt ur hann í Kópa vog og fékk 
fyrst leigða sér hæð að Hlíð ar
vegi 30 en í dag býr hann á Heið
ar hjall an um, þ.e. þeg ar hann 
er ekki í Shang hai í Kína. Bolli 
er kom inn af skip stjór um fyr ir 
vest an og því lá bein ast við að 
læra eitt hvað tengt sjón um, og 
því lærði hann skipa tækni fræði. 
Sem ung ur mað ur var hann um 
tíma til sjós en svo greip hann 
löng un til að mennta sig og 
komst á samn ing í vél virkj un á 
Hamri og var þar frá 1958 til 
1962. Það an lá leið in til Oden se 
í Dan mörku þar sem hann lærði 
skipa tækni fræði og seg ir Bolli 
það hafa ver ið af skap lega góð
an skóla skip að an mjög fær um 
kenn ur um. Á þess um árum gift
ist Bolli Önnu Mar íu Ein ars dótt
ur og áttu þau tvö börn sam an, 
en Anna Mar ía er lát in.

,,Þeg ar ég kom frá Dan mörku 
úr nám inu fékk ég vinnu hjá Jóni 
Sveins syni í Stál vík í Garða bæ, 
mikl um sóma manni og með an ég 
var þar fór ég einnig til Jap ans fyr
ir Fé lag kaup enda Jap an s tog ara 
í eft ir lit með smíði 10 skut togar
anna sem þar voru smíð að ir fyr ir 
Ís lend inga og urðu al gjör bylt ing 
í út gerð ar mál um á Ís landi. Fyrstu 
tog ar arn ir voru Bjart ur sem fór til 
Nes kaup stað ar, Rauðinúp ur sem 
fór til Rauf ar hafn ar og Páll Páls
son til Hnífs dals. Þeg ar ég kem 
svo heim aft ur fór ég aft ur til Stál
vík ur og var þar til árs loka 1977 
þeg ar ég flutti til Njarð vík ur og 
var þar í 2 ár en síð an á Rekstr ar
stof una.

Árið 1985 stofn uð um við Dan í el 
Frið riks son, sem er inn fædd ur 
Kópa vogs búi, Ráð garð, sem er 
skipa ráð gjöf, m.a. vegna smíði 
skipa er lend is. Fljót lega fór ég því 
að vera er lend is og hef ver ið það 
meira og minna síð ustu 17 ár en 
kem alltaf heim í Kópa vog inn eins 
oft og ég get til að hitta skyld
menn inn og heim sækja vini. Ég 
er þó kannski úti 12 til 13 mán uði 
í einu. Síð asta ára tug má segja að 
ég hafi að al lega dval ið er lend is, 
aðallega í Shang hai í Kína. Fyrst 
í stað var ég að fylgj ast með sem 
ráð gjafi með smíði skipa og við 
hönn un, þetta voru m.a. Fossá 
sem fór til Þórs hafn ar sem kúfisk
veiði skip en hönn un þess var í 
sam starfi við Banda ríkja menn en 
Þor steinn Þor bergs son skip stjóri 
var þarna einnig sem ráð gjafi en 
hann bjó yfir mik illi reynslu hvað 
varð ar kúfisk veið ar. Svo var það 
fiski skip ið Stíg andi sem fór til 
Vest manna eyja auk ol íu skips ins 
Keil is. Þessi skip voru smíð uð í 

skipa smíða stöð inni Gu angs hov. 
Gunn ar Jóns son vél stjóri var hér 
lung að úr tím an um sem ol íu skip
ið var í smíð um, enda veitti ekki 
af. Gæði smíð anna er al veg ásætt
an leg en þeir gera aðr ar kröf ur en 
við og í skip ið voru sett ný tæki 
sem þeir ein fald lega þekktu ekki. 

Ég hef búið í sjö og hálft ár í 
Pól landi og 4 ár í Portú gal en frá 
2001 hef ég fyrst og fremst ver ið 
í Shang hai í Kína og síð ustu árin 
ver ið ráð gjafi fyr ir tækja eins og 
ÍSTAKS og BYKO vegna kaupa á 
efni í stál grind ar hús og ann ars 
efn is úr stáli, m.a. í smíði verk
smiðju húss á Grund ar tanga og í 
versl un ar hús ið Korpu torg í Graf
ar vogi. Kín verj ar fram leiða mik
ið af stáli til út flutn ings og selja 
það í ein ing um og ég er ekki síst 
að fylgj ast með að ein ing ar fram
leiðsl an sé rétt af greidd.”

Mikillmunuraðbúaí
Shanghai

- Það hlýt ur að vera mjög ólík ur 
heim ur að búa í Shang hai ann ars 
veg ar og hins veg ar í Kópa vogi?

,,Það er mjög mik ill mun ur. Ég 
bý á 28. hæð í há hýsa hverfi en 
er ekki nema um 40 mín út ur að 
kom ast í vinn una, en ég er sótt
ur á fólks bíl. Það búa 23 millj ón ir 
manna í borg inni og hér er stræt
is vagn ar mik ið not að ir. Á einni 
stoppu stöð eru kannski á sama 
tíma 150 stræt is vagn ar en svo er 
hér líka öfl ugt neð an jarð ar lest
ar kerfi sem far and verka menn, 

sem eru hér gríð ar lega fjöl menn ir, 
nota mik ið. Verð lag hér er ann að 
en við eig um að venj ast. Start
gjald í leigu bíl er sem svar ar 200 
krón um ís lensk ar, og það dug ar 
svona 4 km en gjald ið fer sjald an 
yfir 400 krón ur, oft ar borg ar mað
ur bara start gjald ið. Lág marks
laun eru um 800 yan sem svar
ar tæp um 15 þús und krón um í 
dag. Flest ir nýta sér þó tækn ina 

að vissu marki, og það að vera 
með GSMsíma er ákveð ið stöðu
tákn. Notk un þeirra kost ar ekki 
mik ið en flest ir eru með fyr ir fram
greidda notk un á þeim.

Ég skil ekki mik ið í kín versk
unni og tala nán ast ekk ert og les 
því kín versk blöð á ensku sem 
eru fá an leg hér. Líf ið í Shang hai 
er öðru vísi en ég átti von á í kín
verskri stór borg en mun vest
rænna en ég reikn aði með. Ég get 
keypt allt sem mig van hag ar um, 
hér fást vör ur frá Banda ríkj un
um og Evr ópu og þú get ur t.d. 
keypt þér nýj an Porschebíl. Mín 
reynsla er sú að hér býr fyrst og 
fremst gott og heið ar legt fólk. Ég 
verð aldrei fyr ir áreiti hér sem 
Vest ur landa búi og er mjög ör ugg
ur í þessu um hverfi, rétt eins og 
ég væri stadd ur út á götu í Kópa
vogi. Stund um heyr ir mað ur auð
vit að gagn rýni á Vest ur lönd in en 
fyrst og fremst eru þeir Kín verj
ar sem ég um gengst gagn rýn ir á 
stríðs rekst ur Banda ríkja manna í 
Afganist an og Írak.”

Snillingaraðelda
svínakjöt

,,Mat ur er hér einnig mjög góð
ur, og ég held að það besta sem 
ég fái sé Pek ingönd en þeir eru 
einnig hrein ir snill ing ar að elda 
svína kjöt. Dýr asti mat ur er lík lega 
am er ísk ar steik ur og ýms ir fransk
ir rétt ir, en fisk ur er þarna frem
ur dýr og að al lega er þetta þetta 
vatna fisk ur úr eldi sem manni 
stend ur til boða en ég hef þó séð 
hér norsk an lax og vest ræn ar flat
fisk teg und ir. Þarna er einnig hægt 
að fá mat sem mér fannst alls ekki 
lyst ug ur og bið ekki um aft ur, eins 
og tólf fótung ar steikt ir í olíu eða 
sporð drek ar.

Syst ir mín, Svan hild ur bjó 
einnig í Kína, en sonur henn ar, 
Þránd ur Grét ars son er skóla stjóri 
í ensk um skóla en þar er líka 
kennt á kín versku og japönsku. ”

- Það er vænt an lega stund um 
heitt þarna?

,,Hit inn get ur far ið í 40° í júlí
mán uði en það get ur líka kóln
að og í febr ú ar mán uði í fyrra var 
snjó koma sem olli mikl um sam
göngu trufl un um, en það stóð 
að eins í ör fáa daga. Þá varð mér 
hugs að heim til Kópa vogs, og 
hvort það snjó aði einnig þar,” 
seg ir Bolli Magn ús son.
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Bolli Magn ús son skipa tækni fræð ing ur:

Bolli Magn ús son, býr í Shang hai í Kína lung að úr ár inu en tel ur sig alltaf Kópa vogs búa. Fjær má sjá fjölda 
há hýsa en mik ið er af þeim í Shang hai.

ÍKópavogiogKína

Ol íu skip ið Keil ir við bryggju í Shang hai þar sem það var smíð að.
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StyrktiMæðrastyrksnefndKópavogs
vegnaþúsundastafundarins

Þús und asti fund ur inn í bæj
ar stjórn Kópa vogs var hald
inn þriðju dag inn 8. sept em
ber sl. í sal bæj ar stjórn ar í 
Fann borg 2 í Kópa vogi. Af því 
til efni ákvað bæj ar stjórn in 
að styrkja Mæðra styrks nefnd 
Kópa vogs með fjár fram lagi 
sem nem ur 1000 kr. fyr ir 
hvern fund sem bæj ar stjórn
in hef ur hald ið frá upp hafi, 
þ.e. sam tals um eina millj ón 
króna.

Enn frem ur opn aði Ár mann 
Kr. Ólafs son, for seti bæj
ar stjórn ar Kópa vogs, fyr ir 
út send ingu á bæj ar stjórn ar
fund um í Kópa vogi á Net inu en 
þeim verð ur fram veg is streymt 

jafn hliða út varps út send ing um 
á FM tíðni 98,3. Áhuga sam ir 
um fundi bæj ar stjórn ar Kópa
vogs geta fund ið tengil inn 
á heima síðu Kópa vogs bæj ar 
www.kopa vog ur.is. Bæj ar stjórn 
fund ar 2. og 4. þriðju dag hvers 
mán að ar kl. 16.00 og næsti 
fund ur er því 27. októ ber nk.

Eft ir að fundi bæj ar stjórn ar 
lauk var öll um þeim sem hafa 
set ið í bæj ar stjórn Kópa vogs, 
og eiga heim an gengt, boð ið að 
koma og kynna sér ný húsa
kynni bæj ar stjórn ar og hitta 
nú ver andi bæj ar full trúa að 
máli. Þar mátti sjá marga sem 
hafa set ið í bæj ar stjórn, og það 
fyr ir all nokkru síð an.

Hóp ur nú ver andi og fyrr ver andi bæj ar full trúa í Kópa vogi.

Bæj ar stjórn Kópa vogs: Sr.SigurðurArnarson
tekurviðKársnespresta
kalliáfullveldisdaginn

Val nefnd í Kárs nes presta kalli 
ákvað ásamt pró fasti Reykja vík
ur pró fast dæm is eystra, Gísla 
Jónassyni, á fundi sín um þriðju
dag inn 22. sept em ber sl. að leggja 
til að sr. Sig urð ur Arn ar son verði 
skip að ur sókn ar prest ur í Kárs
nes presta kalli. Sr. Sig urð ur tek ur 
við emb ætt inu 1. des em ber nk., 
eða á full veld is dag inn, en Bisk up 
Ís lands skip ar í emb ætt ið til fimm 
ára. 

Sr. Sig urð ur hef ur síð an 2004 
starf að sem sendi ráðs prest ur í Lon
don en árin tvö þar á und an leysti 
hann sr. Jón Að al stein Bald vins son 
af, en hann er nú vígslu bisk up á 
Hól um. Sr. Ægir Sig ur geirs son sem 
hef ur ver ið sókn ar prest ur í Kárs
nes presta kalli und an far in ár mun 
gegna emb ætt inu til þess tíma er 
Sig urð ur tek ur við. Fjórt án um sækj
end ur voru um emb ætt ið.

,,Ég er bú inn að vera nokk uð 
mörg ár er lend is en áður en ég fór 
til London var ég í námi í Wiscons
in í Banda ríkj un um í sál gæslu og 
var auk þess um tíma sjúkra hús
prest ur þar. Áður en ég fór út var 
ég prest ur í Graf ar vogs sókn.

Fjöl skyld una var far ið að langa 
heim og því greip ég tæki fær
ið þeg ar ég sá þetta starf aug lýst. 
Við höf um ekki búið í Kópa vogi en 
eig um hér skyld menni, en ég hef 
búið á Sel tjarn ar nesi og í vest ur
bæ Reykja vík ur. Ég var ákveð inn í 
að sækja um eft ir að hafa hlaup ið 
kring um Kárs nes ið og síð an upp 
á Borg ar holt ið og virt fyr ir mér 
út sýn ið það an. Þá fannst mér mjög 

sterkt að hér vildi ég starfa, hér er 
mik ill menn ing ar brag ur og metn
að ar fullt menn ing ar líf og sterk ur 
bæj ar brag ur. Við hlökk um því til að 
koma hér til starfa. Mér finnst svo
lít ið merki legt að hér uppi á hillu 
á skrif stofu minni í London eru 
stytt ur af þrem ur kirkj um sem mér 
finnst einna fal leg ast ar á Ís landi, en 
þetta eru Graf ar vogs kirkja, Ak ur
eyr ar kirkja og Kópa vogs kirkja.”

Eig in kona sr. Sig urð ar er Inga 
Rut Karls dótt ir, dótt ir Karls Sig ur
björns son ar bisk ups, og eiga þau 
4 börn á aldr in um 6 til 10 ára. Eitt 
er fætt í Am er íku, ann að á Ís landi 
og tvö á Englandi. Inga Rut var m.a. 
við æf inga kennslu í Kárs nes skóla á 
sín um tíma.

Sr. Sig urð ur Arn ar son, ásamt 
fjölskyldunni við skírn yngsta 
barnsins.          Mynd: Aldís

Þeir hafa set ið lengst allra í bæj ar
stjórn Kópa vogs. F.v. Guðni Stef áns
son sem fyrst tók sæti í bæj ar stjórn 
fyr ir Sjálf stæð is flokk inn 1978, Bragi 
Michaels son sem fyrst tók sæti fyr ir 
Sjálf stæð is flokk inn í bæj ar sjórn 1982 
og Guð mund ur Odds son sem fyrst tók 
sæti fyr ir Al þýðu flokk inn 1978. 

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!

Til hamingju með 
frábæran árangur, Blikar!

Bæjarstjórn Kópavogs



Hjarta dag hlaup ið fór fram 
27. sept em ber sl. og var ræst í 
hlaup ið á Hálsa torgi í Kópa vogi 
og þar var einnig kom ið í mark. 

Um er að ræða tíma mælt hlaup, 
5 og 10 km. Hlaup ið sem hald ið 
er í til efni Al þjóða hjarta dags ins 
var hald ið í sam vinnu við Hjarta
heill, Neist ann styrkt ar fé lag hjart
veikra barna, ÍSÍ og Kópa vogs bæ. 
Breiða blik sá um alla fram kvæmd 

hlaups ins en það tókst vel þrátt 
fyr ir norð an garr ann en hlaup ið 
var um Kárs nes ið og luku hlaupi 
tæp lega 300 manns. Sig ur veg ar ar 
í 10 km voru Birk ir Mark ús son 
sem hljóp á 37,44 mín. og Fríða 
Rún Þórð ar dótt ir sem hljóp á 
41,11 mín en í 5 km hlaupi unnu 

þau Þórólf ur Ingi Þórs son á 19,11 
mín. og Ás dís Kára dótt ir á 22,46 
mín. ÍSÍ bauð uppá kennslu í staf
göngu og voru leið bein end ur frá 
þeim á staðn um með stafi og var 
það góð ur hóp ur fólks sem nýtti 
sér það.
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Sunnu dag inn 1. nóv em ber 
nk. kl. 13:00 verða í Saln um í 
Kópa vogi aðr ir tón leik arn ir af 
nýrri röð tón leika í Salnumn fyr
ir börn og fjöl skyldu fólk und
ir heit inu ,,Töfra hurð” en þar 
verða flutt verk in ,,Sag an af fíln
um Babar” eft ir F. Pou lenc, tríó 
op. 70  ,,Draug ar” eft ir L. van 
Beet hoven og ,,Norn in” eft ir C. 
Nil sen. 

Sér stak ur gest ur á tón leik un um 
verð ur næt ur drottn ing in Diddú 
og dans ar ar úr Lista dansa skóla 
Ís lands.  Aðr ir flytj end ur á tón
leik un um eru kamm er hóp ur inn 
“Sheher aza de” ásamt leik ar an um 
Sig ur þóri Heim is syni. Frá klukk an 
12:30 verða fjöl lista menn frá Götu

leik hús inu á staðn um og einnig 
tveir and lits mál ar ar sem bjóða 
upp á ókeyp is and lits mál un. Börn 
eru sem fyrr sér stak lega hvött til 
að koma klædd í grímu bún ing um 
á tón leik ana ef þau geta og sér
stak lega í anda Hrekkj ar vöku.

Börn in sjálf upp á sviði að stjór
na kamm er hljóm sveit og læra 
hvern ig á að fylgja takti, hver eru 
,,leynd ar mál in” á bak við hljóð
færi, hvaða sögu segja nótna bæk
ur.  Þetta er með al ann ars það sem 
mun fara fram á þess ari tón leika
röð sem er til einkuð börn um frá 
5 ára aldri og upp úr. Spenn andi 
og skemmti legt ferða lag þar sem 
börn in kynn ast heimi tón stig ans 
og hans enda lausu mögu leika.

Töfrahurð
- barnatón leik ar í Saln um í Kópa vogi

A F  H Á L S I N U M

Hjartadagshlaupum
Kársnesiðínorðangarra

Mynd in í sept em ber út gáfu Kópa vogs blaðs ins 
af þess um brosmildu krökk um er tek in um 1990 
fram an við Þing hóls skóla. Á mynd inni eru frá vin
stri: Snorri Dón alds son, nú lækn ir; Hann es Frið
bjarn ar son trommu leik ari; Stef an ía Sveins dótt ir; 
Berta Ósk Stef áns dótt ir og Harpa Hlín Þórð ar dótt
ir. Fremst ur á mynd inni er Ólaf ur Magn ús Guðna
son sem nú er dans kenn ari í Hong Kong.

Mynd in sem við birt um nú af nem end um á fram
komu – snyrti nám skeiði. Kenn ar inn er lík lega sú í 
miðj unni fremst. All ar upp lýs ing ar um það hverj ir 
þarna eru og hvort ágiskun in um kennar ann sé rétt 
eru vel þegn ar. Vin sam lega kom ið þeim upp lýs ing
um sem þið búið yfir á fram færi við Hrafn Svein
bjarn ar son hér aðs skjala vörð á Hér aðs skjala safni 
Kópa vogs að Hamra borg 1. Heim sækja má Hrafn 
eða hringja í hann í síma 5444710 eða senda hon um 
tölvu póst á net fang ið hrafns@kopa vog ur.is

Hver? Hvar? Hvenær?

VARMI
réttingar og sprautun
Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur

Sími: 564 2141

Netfang: varmi@varmiehf.is

Sigurvegarar í 5 km hlaupi voru Ásdís Káradóttir og Þórólfur Ingi
Þórsson en verðlaunin voru auk medalíu gisting með morgunverði
ogþriggjaréttakvöldverðuráeinuafFosshótelumlandsins.

„Heilbrigðæska“–pönkiðog
Kópavogurinn1978–1983

Mjög áhuga verð sýn ing var 
ný lega opn uð í Tón list ar safni 
Ís lands við Há braut 2 í Kópa vogi, 
Mol an um,  í Kópa vogi sem ber 
heit ið „Heil brigð æska“, pönk ið 
og Kópa vog ur inn 1978 – 1983.” 

Sig ur rós Þor gríms dótt ir, for
mað ur lista og menn ing ar ráðs 
Kópa vogs, ávarp ar sýn ing ar gesti 
við opn un ina, Ómar Stef áns son, 
for mað ur bæj ar ráðs, opn aði sýn
ing una og Dr. Gunni fór skemmti
leg um orð um um pönk ið í Kópa
vogi og upp haf þess. Síð an hófust 
tón leik ar á efri hæð inni  þar sem 
gaml ar pönk hljóm sveit ir í bland 
við nýj ar tróðu upp. Til gang ur 
sýn ing ar inn ar er að varpa ljósi á 
pönk menn ing una sem mynd að ist í 
Kópa vogi á ár un um 1978– 1983 en 
þarna eru til sýn is ýms ir mun ir frá 
pönk tíma bil inu sem þau Að al heið
ur Er lends dótt ir og Pét ur Ólafs son 
settu upp en sýn ing in er styrkt af 
Lista og menn ing ar ráði Kópa vogs.

Pönk og Kópa vog ur eru tengd 
sterk um bönd um. Hljóm sveit
in Fræbbbl arn ir var stofn uð í MK 
vet ur inn 1978 með tón leik um á 
fyrstu Myrkra messu skól ans. 
Pönk hljóm sveit irn ar Snill ing arn ir, 
Tauga deild in og Þeyr höfðu all
ar á að skipa með lim um úr Kópa
vogi en auk þess var starf rækt
ur fjöld inn all ur af hljóm sveit um í 
bæn um sem reglu lega tróðu upp 
við marg vís leg til efni líkt og F8, 

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

Ung ling ar bæj ar ins voru fyr
ir ferða mikl ir á þess um árum en 
fé lags mið stöðv um hafði enn ekki 
ver ið kom ið á legg en bæj ar yf ir
völd ræddu marg sinn is um það 
að finna ein hvers kon ar húsa skjól 
fyr ir ung menn in sem flækt ust um 
að skipti stöð inni og í und ir göng
un um.

Sumirhafaengugleymt,ogvilja
sjálfsagt engu gleyma frá pönk
tímabilinu, eins og þessi gestur
sem mættur var á opnun pönk
sýningarinnar.

Boðið var upp á vatn og ávexti
semHjartaheillogNeistinnlagði
til. Meðal þeirra sem stóðu þar
við afgreiðslu var Guðmund
ur Bjarnason, forstöðumaður
Íbúðalánasjóðs.

borgarblod.is
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Skóflustungatekinaðfélagshúsi
SkógræktarfélagsKópavogs

Þann 25. sept em ber sl. var 
tek in fyrsta skóflustung an að 
nýju fé lags húsi Skóg rækt ar 
fé lags Kópa vogs í glæsi leg um 
skóg ar reit fé lags ins, Guð mund
ar lundi. Þann dag voru lið in 40 
ár frá stofn un fé lags ins. Stjórn 
fé lags ins hef ur ósk að eft ir við
ræð um við bæj ar yf ir völd um 
frekara sam starf á svið át vinnu
átaks næsta sum ar og vegna 
hús bygg ing ar inn ar í Guð mund
ar lundi.

Auk ým iss ar vinnu í Guð mund
ar lundi er ver ið að grisja skóg
inn á svæði fé lags ins að Fossá 
í Kjós en fé lag ið sel ur þessi tré 
sem þannig til falla í kurl til Járn
blendi fé lags ins á Hval fjarð ar
strönd. Ef áform um op inn skóg 
á Fossá næsta sum ar ar  ganga 
eft ir er mik il vinna framund an 
við að ljúka þeim verk um sem 
vinna verð ur áður en af því get ur 
orð ið. Í sum ar var unn ið við að 
lag færa veg inn upp að hús inu, 
setja stíga að sér stök um án ing
ar stöð um og setja að komum
grind verk við hlið ið. Gera verð ur 
átak í gögnu stíg um á svæð in og 
end ur bæta bíla stæði og að komu 
enn frek ar. Jólatrjáa sala verð ur 
að venju á Fossá.

Nú er raf magn og vatn kom ið í 
Guð mund ar lund og gögnu stíg ur
inn sem mal bik að ur var í sum ar 
er upp lýst ur. Þetta gef ur mikla 
mögu leika á að fara í gögnu ferð ir 
um svæði þótt far ið sé að skyg
gja. Mik ill fjöldi fólks hef ur not að 
Guð mund ar lund en í sum ar og 
haust hafa ver ið þar ein stak ling

ar og hóp ar nær dag lega og nýta 
svæð ið til úti vist ar enda kjör ið 

tæki færi í fal legu um hverfi og á 
skjól góðu svæði.

Þeir Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri og Bragi Michaelsson
formaður Skógræktarfélags Kópavogis taka fyrstu skóflustunguna
austastíGuðmundarlundi.

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

HAUSTIÐ 2009

Viðtalstímarnir verða á 
Bæjarskrifstofum Kópavogs, 

Fannborg 2, IV. hæð kl. 18 - 19 
eftirtalda fimmtudaga:

Með fyrirvara um breytingar

22. október:
Margrét Björnsdóttir

Ólafur Þór Gunnarsson

5. nóvember:
Ásthildur Helgadóttir
Guðríður Arnardóttir

19. nóvember:
Gunnsteinn Sigurðsson

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

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda



Við setn ingu írskr ar menn
ing ar há tíð ar í Kópa vogi 2. októ
ber sl. voru þrjár írskar sýn ing
ar opn að ar í Gerð ar safni. Tvær 
sýn ing anna eru frá Þjóð minja
safni Ír lands. Kúrrakk ar – Skinn
bát ar frá vest ur strönd Ír lands 
og Aft ur heim til Ír lands. Á fyrri 
sýn ing unni eru fjór ir kúrrakk ar 
(currachs), sér stök teg und skinn
báta sem enn í dag eru not að ir 
við vest ur strönd Ír lands. Þess ir 
ævafornu bát ar eru á marg an 
hátt frá brugðn ir öðr um bát um. Í 
forn bók mennt um Íra er að finna 
marg ar frá sagn ir af ferða lög um 
á skinn bát um. Þekkt ust er sigl
ing heilags Brend ans lík lega frá 
9. öld e.Kr. Talið er að frá sögn
in lýsi ferð til Norð urAm er íku. 
Lík legt er að Pap ar, hin ir írsku 
ein setu menn, sem hér voru fyr
ir þeg ar nor ræn ir menn námu 
land hafi siglt hing að út á slík um 
skinn bát um. Á sýn ing unni er 
saga skinna bát anna rak in með 
mynd um og texta á spjöld um.

Á sýn ing unni ,,Aft ur heim til 
Ír lands” eru vegg spjöld frá þriðja 
fjórð ungi síð ustu ald ar. Þeim 
var ætl að að laða gesti á þekkta 
írska ferða manna staði og leggja 
áherslu á þægi leg an og nú tíma
leg an ferða máta. Þau sýna írskar 
staðalí mynd ir svo sem fag urt 
fjalla lands lag, hús með strá þök
um, rúst ir, hring turna og kelt
neska krossa. Vegg spjöld in höfðu 
var an leg áhrif á ímynd Ír lands og 
eru fyr ir taks dæmi um há gæð a
list sem að gengi leg er al menn ingi.  
Jafn framt bregða þau ágætu ljósi 
á þró un graf ískr ar list ar og aug lýs
inga gerð ar. Op in ber un er heit ið á 
þriðju sýn ing unni, sem kem ur frá 
Lista safni Ír lands í Dyfl inni. Hún 
er unn in í sam vinnu við Grap hic 
Studio í Dublin. Graf ík verk stæð
ið bauð tutt ugu og níu þekkt um 
lista mönn um af ýmsu þjóð erni að 
gera verk sem skyldu sækja inn
blást ur í lista verka eign Lista safns 
Ír lands.  Að öðru leyti hafði hver 
lista mað ur frjáls ar hend ur varð
andi þau at riði sem hann kaus að 
vinna út frá í við kom andi verki. 
Þrykk mynd ir lista mann anna 
op in ber uðu nýja og óvænta sýn 
á eitt og ann að í þess um gömlu 
verk um. Þannig voru ýmis at riði í 
þeim, sem áður voru hul in eða lít
ill gaum ur gef inn, gerð sýni leg og 
færð til sam tím ans. Sýn ing arn ar 
eru opn ar til 15. nóv em ber nk.

Gunn steinn Sig urðs son, bæj ar
stjóri í Kópa vogi, setti há tíð ina í 
Gerð ar safni föstu dags kvöld ið 2. 
októ ber og sagði þá með al ann
ars: „Menn ing Íra er þeirra ær 
og kýr. Sum ir ganga svo langt að 
segja að Ír land sé mið stöð bók
mennta og tón list ar í Evr ópu, 

bæði í for tíð og sam tíma. Raun ar 
er óþarfi að gera þann grein ar
mun, svo ná tengd er nú tíma leg 
og fram sæk in list sköp un Íra þeirri 
menn ing ar arf leifð sem hún er 
sprott in úr.“ 

Svo sagði hann: „Hjörtu Íra og 
Ís lend inga slá í takt. Ég er ekki í 
vafa um að írsk menn ing ar há tíð 
veki áhuga á Ír landi og löng un til 
að kynn ast landi og þjóð nán ar. 
Það er enda til gang ur er lendra 
menn ing ar daga í Kópa vogi fyr ir 
utan að verða okk ur kær kom in 
upp lyft ing í erli og amstri dag
anna.“ 

For seti Ís lands, Ólaf ur Ragn ar 
Gríms son, opn aði mynd list ar sýn
ing arn ar í Gerð ar safni við sama 
tæki færi og sagði að bæj ar fé lag ið 
ætti lof skil ið fyr ir að halda áfram 
að bjóða upp á menn ing ar há tíð ir 
þrátt fyr ir að hart væri í ári og að 
það væri „fagn að ar efni að Kópa
vog ur leiði okk ur til Ír lands, það 
sé merkt fram tak“. 

John GoreGrimes, ræð is mað ur 
Ís lands á Ír landi, ávarp aði sömu
leið is gesti á setn ing ar at höfn
inni og sagði að vissu lega væri 
það hug rakkt að ráð ast í fram
kvæmd menn ing ar há tíð ar, þeg ar 
allt hryndi í kring: „En einmitt á 
slík um tím um er hár rétt að leggja 
áherslu á mennt un, heil brigð is
kerfi, menn ingu og list ir. Það við
held ur ímynd þjóð ar.“

Hinn heims þekkti RAGÚS hóp

ur söng og dans aði að írsk um 
sið og auk hefð bund inna sýn
inga var grunn skóla nem end um 
í Kópa vogi boð ið að sjá og fylgj
ast með og vakti það mikla hrifn
ingu krakk anna. Kópa vogs bær 
hef ur ávallt reynt að leiða sam an 
yngstu kyn slóð ina og þá fram úr
skar andi lista menn sem heiðra 
hina er lendu menn ing ar daga á 
hverju ári með nær veru sinni og 
þátt töku.  Fiðlu snill ing arn ir FI DIL 
komu fram í Saln um, boð ið var 
upp á ljóða kvöld, stutt mynd ir, 
fræðslu kvöld og margt fleira.

„Beethoven-túlkuneins
oghúngeristbest“

 Írski pí anó snill ing ur inn John 
O´Conor var einn að al gest ur 
Sal ar ins á írskri menn ing ar há
tíð og mark aði upp haf henn ar. 
John O´Conor vakti fyrst veru
lega at hygli í Banda ríkj un um árið 
1986 með heild ar flutn ingi á öll um 
pí anó sónöt um Beet hovens, sem 
skömmu síð ar komu út á geisla
disk um. Um sagn ir um þess ar 
hljóð rit an ir hljóm uðu með al ann
ars svona: ,,...hljóð rit un í hæsta 
gæða flokki og Beet hoventúlk
un eins og hún ger ist best“,  ,,...
þetta er safn ið sem all ir ættu að 
velja sér, það besta sem býðst”, 
og er þá mik ið sagt! Eft ir þetta 
náði O´Conor heims at hygli sem 
pí anó leik ari í fremstu röð og lék í 
fram haldi af því inn á fjölda diska, 
ým ist einn eða sem ein leik ari með 
hljóm sveit um.
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Lög regl an á Dal vegi í Kópa
vogi sem sinn ir lög gæslu í Kópa
vogi og Breið holti vill vekja 
at hygli á því að tölu vert hef ur 
ver ið um inn brot á höf uð borg ar
svæð inu und an farna mán uði og 
er merkj an leg aukn ing í þess um 
mála flokki. Inn brot í bif reið ar 
hafa ver ið tíð en svo virð ist sem 
fólk gæti ekki að sér og geymi 
um tals verð verð mæti í bif reið
um sín um sem freista þjófa. Vin
sælt hef ur ver ið að taka Garmin 
leið sögu tæki og hvet ur lög regl an 
fólk til að taka tæk in úr bif reið
un um sem og önn ur verð mæti. 

Þá vill lög regl an beina þeim til
mæl um til fólks að huga inn brota
vörn um við heimli sín með því 
t.d. að: 

• Koma fyr ir traust um lás um 
og ör ygg is keðj um við úti hurð ir 
svo og geymslu og bíl skúrs hurð
ir. Setji einnig krækj ur á opn an leg 
glugga fög.

• Hafa góða raf lýs ingu um hverf
is hús næð ið og gott er að koma 
upp hreyfiskynj ur um. Hafa ljós 
kveikt inni á nokkrum stöð um. 

Hægt er að fá tíma skynjara sem 
tengja má við ljós og út varp.

• Koma óbæt an leg um verð mæt
um fyr ir í banka hólf um og skrá 
nið ur dýr tæki, rað núm er þeirra 
og geyma á góð um stað. 

• Láta ætt ingja eða traust an vin 
líta eft ir hús næð ef það er yf ir gef
ið í lengri tíma.

• Láta líta út sem ein hver sé 
heima með því að láta ekki póst 
safn ast fyr ir, slá garð inn, rusl í 
rusla tunnu, moka eða traðka 
nið ur snjó fyr ir utan heim il ið og 
leggja bif reið í stæð ið af og til.

• Ekki lesa inn á sím svara skila
boð sem geta gef ið til kynna að 
heim il is fólk ið sé fjar ver andi af 
heim il inu. 

• Ekki skilja eft ir verð mæti í bif
reið þeg ar hún er yf ir gef in

Lög regl an hvet ur fólk til að 
sinna ná granna vörslu vel og láta 
lög reglu strax vita verði það vart 
grun sam legra manna ferða og 
skrá nið ur núm er grun sam legra 
bif reiða. Síma núm er lög regl unn ar 
á Dal vegi er 4441130.

Innbrotsfaraldurí
bifreiðaríKópavogi

Lögreglan gætir laga og réttar í landinu. En óþarfi er að ögra fingralöng-
um 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.

Kúrrakkar,veggspjöld,söngur,dans
ogfiðluleikuráírskrimenningarhátíð

Kúrrakk ir í Gerð ar safni.

RAGÚS-hóp ur inn söng og dans aði m.a. fyr ir grunn skóla nem end ur og 
upp skáru verð skuld aða hrifn ingu.

Afgreiðslutímar í 
Sólningu, Smiðjuvegi og 
Barðanum, Skútuvogi

Virka daga 8.00–18.00
Laugardaga 9.00–13.00

SÓLNINGK 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 ,  F it jabraut 12, sími 421 1399 
S e l f o s s, Gagnhe ið i  2 ,  s ími  482  2722

Smurstöð in  K löpp ,  Vegmúla  4 ,  s ími  553  0440 

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

Mastercraft hefur framleitt dekk 
síðan 1909 og byggir því á 100 
ára reynslu.

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

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.

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

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

Allar almennar 
viðgerðir



Óskum BreiðaBlik 
til hamingju með 

Visa-Bikarmeistaratitil 
karla 2009

B J Ö R G U N

DYNAMO
REYKJAVÍK

CMYK TÍMARITAPRENTUN CMYK DAGBLAÐAPRENT*

PANTONE

C 100 M 0 Y 85 K 80 C 30 M 0 Y 100 K 0 

PANTONE 627 PANTONE 382

C 95 M 0 Y 65 K 70 C 30 M 0 Y 100 K 0 

Vinsamlega notið rétta útgáfu að teknu tilliti til miðils.

*Dagblaðapappír drekkur í sig farva (lit) sem orsakar 30% stækkun á prentpunkti

(30% Dot Gain) því má samanlagt heildarmagn farva í dagblaðaprenti ekki fara upp fyrir

230%, þá mun dökkgræni liturinn verða nánast svartur. 
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Í sept em ber komu sam an í í 
Snæ lands skóla og und ir rit uðu 
form legt sam komu lag, ýms ir 
að il ar sem koma að tóm stund um 
barna og skóla göngu.  

Vinnu hóp ur hef ur ver ið að 
störf um s.l. ár með það að mark
miði að nem end ur í 1. – 4. bekk 
geti lok ið sem mestu af sín um 
tóm stund um á tím an um frá kl. 
08.00 til 17.00 á virk um dög um. 
Á sama tíma og grunn skól inn er 
starf andi fara nem end ur í einka
tím um í tón list, t.d. hjá Tón list ar
skóla Kópa vogs og Skóla hljóm
sveit Kópa vogs, en eft ir kl. 13:15 
er boð ið upp á fjöl breytt ar tóm
stund ir sem börn in geta sótt úr 
Dægradvöl eða að heim an.  Nú 
hafa for eldr ar feng ið í hend ur 
stunda skrá og upp lýs ing ar og er 
starf ið þeg ar haf ið.

Vinnu hóp ur inn hef ur ver ið skip
að ur full trú um frá ÍTK, HK, skóla

nefnd, TK, Skóla hljóm sveit inni, 
Dans skóla Sig urð ar Há kon ar son
ar auk full trúa frá Snæ lands skóla 
og frá for eldr um.

Hanna Hjart ar dótt ir skóla
stjóri Snæ lands skóla seg ir að það 

hafi lengi ver ið ósk for eldra að 
koma slíku starfi á en hér er um 
ný breytni að ræða við grunn skóla 
Kópa vogs sem von andi geng ur 
vel og verð ur fyr ir mynd ann arra.

Tími tóm stunda barna í 
Snæ lands skóla sam ræmd ur

Ný blóma búð 
í Kór a hverfi

Ný lega var opn uð blóma- og 
gjafa vöru búð í Búða kór 1, við 
hlið Strax-versl un ar inn ar, sem 
heit ir Hjá Söru-Blóm og Gall erí. 
Eig and inn, Sara Sturlu dótt ir, seg-
ir að versl un in eigi að vera nota-
leg og kósí blóma búð en þó rúm-
góð. 

Boð ið verð ur upp á fag lega og 
góða þjón ustu en sér stök áhersla 
verð ur lögð á leiðiskrossa sem og 
ný og fersk blóm. Leiðiskross arn ir 
eru hand unn ir tré kross ar sem er 
ætl að að koma í stað in fyr ir leg
stein eða sem lengri lausn þar til 
leg steinn er val inn við leiði. Fjöl
skyld an erum ný flutt í Kór a hverf ið 
og rek ur ann að fyr ir tæki, Úlfinn 
ehf. sem flyt ur inn bygg ing ar timb
ur, kros svið og stál. Sara seg ir eig
in mann inn, Hall dór Úlf ar Hall dórs
son, vinna að því hörð um hönd um 
að bjóða lágt verð á bygg ing ar efni. 

,,Ég er lærð ur mat væla fræð ing ur 
úr HÍ og hef ver ið að vinna í Act a v
is en ég kem af miklu lista fólki, en 

pabbi minn sem dó fyr ir  tæp um 3 
árum söng, mál aði, orti og allt þar 
á milli. Einnig var Helga frænka 
mín mik il blóma kona og list mál
ari. Svo vill svo skemmti lega til að 
tengda móð ir mín hef ur list ina líka 
í putt un um og mál ar og skap ar og 
skrif ar bæk ur og alls kon ar. 

Ég ákvað að fara út í blóma búð
ar rekst ur því ég hef mjög gam an 
af blóm um og vann með há skóla
nám inu í Blómagall erí og lærði þar 
mjög mik ið og fannst ákaf lega gam
an. Blóma búð in Hjá Söru á að vera 
fyrst og fremst kósí hverf is blóma
búð en við ger um all ar skreyt ing ar 
fyr ir öll tæki færi fyr ir fyr ir tæki og 
ein stak linga. Við ákáð um að fara 
út í það að láta smíða fyr ir okk
ur að eins öðru vísi leiðiskrossa og 
ætl um að leggja tals verða áher
slu á það því okk ur fannst vanta 
meira val þeg ar ver ið er að setja 
fyrsta kross á leiði sem fólk ætl ar 
að láta standa í nokk ur ár,” seg ir 
Sara Sturlu dótt ir.

Ís lenskt hand verk 
og holl usta

HópurinnsemkomsamaníSnælandsskólaogundirritaðisamkomulagið.

Hollráð gegn innbrotum
oryggi.is

Hringdu í 570 2400  og fáðu ókeypis öryggisráðgjöf heim!

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
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Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

SaraSturludóttiríversluninniásamtbörnumsínum,þeimAroni6ára
ogJennýÞóru7mánaða.

Vatns enda skóli hef ur frá upp-
hafi lagt áherslu á um hverf is-
mál og fljót lega var stofn að 
um hverfisteymi við skól ann. 
Fyr ir tveim ur árum fór skól inn á 
græna grein hjá Land vernd og í 
kjöl far ið var stofn uð um hverf is-
nefnd þar sem kenn ar ar, stjórn-
end ur, starfs menn, nem end ur 
og for eldr ar eiga full trúa. Ákveð-
ið var að fyrsta skref ið sem tek ið 
yrði væri að flokka papp ír í skól-
an um og end ur nýta papp ír og 
aðra hluti.

All ir starfs menn og nem end ur 
skól ans hafa unn um að því í tvö 
ár að ná tök um á papp írs flokk
un inni og end ur nýt ing unni og 
snemma í vor sótti skól inn um að 
fá að flagga græn fán an um. Nokkru 
síð ar heim sóttu full trú ar Land
vernd ar skól ann og hittu krakk
ana í um hverf is nefnd inni.  Full trú
um Land vernd ar leist vel á það 
sem þeir sáu og töldu að Vatns
enda skóli hefði náð að taka fyrsta 
skref ið af mörg um í um hverf is
mál um og hefði því öðl ast rétt 
til að flagga græn fán an um eft ir 
tveggja ára und ir bún ing.

Þann 23. sept em ber sl. kom svo 
Björgólf ur Thor steins son for mað

ur Land vernd ar fær andi hendi 
í skól ann með græn fán ann sem 
dreg inn var að húni með við höfn 
að við stödd um nem end um og 
kenn ur um skól ans auk fjölda for
eldra en nám skynn ing hafði far

ið fram í tveim ur fyrstu kennslu
stund un um um morg un inn þar 
sem for eldr ar höfðu ver ið boðn ir 
vel komn ir að skoða skól ann, hitta 
kenn ar ana og fylgj ast með skóla
starf inu. 

Bæt ist í vax andi hóp grunn skóla 
í Kópa vogi með græn fána

Guðmundur Freyr Sveinsson aðstoðarskólastjóri Vatnsendaskóla
dregurgrænfánannaðhúnimeðdyggriaðstoð fjöldanemendaog
aðviðstöddumkennurumogforeldrum.

Vatnsendaskóli:



Efnt var til sam eig in legs 
starfs dags kenn ara í grunn skól-
um Kópa vogs í fyrsta sinn svo 
árum skipt ir, lík lega síð an árið 
1993, í Smára skóla föstu dag-
inn 25. sept em ber sl. Hús næði 
Smára skóla hent ar vel til slíkra 
við burða en þátt tak end ur voru í 
kring um 430. 

Það hef ur lengi ver ið draum ur 
kenn ara í Kópa vogi að eiga sam
eig in leg an vett vang af þessu tagi 
og er það mik ið ánægju efni fyr ir 
skóla skrif stofu Kópa vogs að geta 
gert starfs dag inn að veru leika í ár. 
Yf ir skrift dags ins var ,,Mennt um 
og miðl um” og stend ur fyr ir þann 
vilja að kenn ar ar í grunn skól um 
Kópa vogs fái tæki færi til hitt ast 
og miðla af reynslu sinni og við
fangs efn um og áhersl um í hverj
um skóla fyr ir sig. Hver og einn 
grunn skóli inn an bæj ar ins hef ur 
sína fag legu sér stöðu og mik il
væg ur lið ur í sí mennt un kenn ara 
er að fá upp lýs ing ar og inn blást ur 
hver frá öðr um.

Dag ur inn hófst á morg un kaffi 
og stutt um ávörp um frá Andr ési 
Pét urs syni, for manni skóla nefnd
ar, og Önnu Birnu Snæ björns dótt
ur, sviðs stjóra fræðslu sviðs. Að 
morg un kaffi loknu héldu kenn ar
ar svo til vinnu sinn ar í kennslu
stof um Smára skóla. Skipu lag 
starfs dags ins var þannig að bekkj
ar kenn ar ar á yngri stig um, fag
greina kenn ar ar á ung linga stigi, 

sér greina kenn ar ar og sér kenn ar ar 
mynd uðu hver sinn um ræðu hóp í 
þeim til gangi að miðla þekk ingu 
og reynslu milli skóla. Sá hátt ur 
var hafð ur á að þessu sinni að  
þroska þjálf ar og stuðn ings full
trú ar dreifðu sér á þá hópa sem 
þeim best hent aði. Í sam ráði við 
skóla stjóra voru vald ir hóp stjór ar 
yfir hverj um hóp sem höfðu það 
hlut verk að tengja sam an þátt tak
end ur, und ir búa vinn una og stýra 
um ræð um auk þess að halda utan 
um af rakst ur dags ins.

Eft ir há deg is mat var boð ið upp 
á ein stak lega skemmti leg an fyr ir
lest ur Þor vald ar Þor steins son ar, 
rit höf und ar og mynd list ar manns 

með meiru, og var það loka lið ur 
í dag skránni. Um kvöld ið var svo 
skemmt un á veg um Kenn ara fé
lags Kópa vogs sem mælt ist vel 
fyr ir.

Anna Birna Snæ björns dótt ir, 
fram kvæmda stjóri fræðslu sviðs 
Kópa vogs bæj ar, seg ir skipu lag og 
fram kvæmd dags ins hafa geng ið 
ein stak lega vel.

,,Það er ekki síst að þakka sam
stilltu átaki starfs fólks Smára skóla 
sem úðr að ist all an dag inn við 
að fram reiða veit ing ar, stilla upp 
stól um og borð um og sjá til þess 
að allt gengi snurðu laust fyr ir sig. 
Það er mik il vinna í kring um und
ir bún ing og fram kvæmd svona 

dags og skóla skrif stof an er öll
um sem að vinn unni komu mjög 
þakk lát fyr ir þeirra þátt. Til gangi 
dags ins virð ist hafa ver ið náð því 

að kenn ar ar  voru mjög ánægð ir 
með dag inn, and inn var létt ur og 
ár ang ur góð ur,” seg ir Anna Birna 
Snæ björns dótt ir.
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hundrað
kallar

 frá einum 
Kópavogsbúa
      til annars  

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

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
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Ár ang urs rík ur starfs dag ur 
kenn ara í Kópa vogi

Kennararrædduýmislegmályfirsameiginlegurhádegismálsverði.

Myndakökur og marsipanmyndir
fyrir öll tækifæri

S. 578 5588 og 661 5588



12 Kópavogsblaðið OKTÓBER 2009

Bernskuminningar úr Kópavogi

Kirkjuholtiðnotaðsemfelustaður
ogbardagasvæði

Ég er Þór Heið ar Ás geirs son, 
fædd ur 1964 á fæð ing ar heim il
inu í Reykja vík en flutt ist strax 
á Borg ar holts braut ina. For eldr
ar mín ir eru Ás geir Jó hann
es son og Sæ unn Ragn heið ur 
Sveins dótt ir, og er ég yngst ur 
þriggja systk ina. Eldri systk in 
mín heita Lár us og Berg lind og 
eru þau bæði bú sett í vest ur bæ 
Kópa vogs.

Það má segja að ég hafi dval ið 
allt mitt líf hér í vest ur bæ Kópa
vogs að und an skyld um nokkrum 
árum er ég bjó í Banda ríkj un um 
við nám. Ég er kvænt ur Sig rúnu 
Þor geirs dótt ur og eig um við tvær 
dæt ur sem báð ar eru í mennta
skóla. Ég hef starf að sem kenn ari 
í grunn og fram halds skól um en 
síð ustu 13 ár hef ég starf að á 
Haf rann sókna stofn un inni sem 
sér fræð ing ur í sjáv ar vist fræði 
og síð ustu ár hef ég gengt stöðu 
að stoð ar for stöðu manns Sjáv ar
út vegs skóla Há skóla Sam ein uðu 
þjóð anna sem er stað sett ur á 
Haf rann sókna stofn unni.

Girðingaspýtasemsverð
ogöskutunnuloksem
skjöldur

Minn ing ar mín ar úr Kópa vogi 
eru mjög góð ar, all ar úr vest ur
bæn um. Ég bjó fyrstu 7 árin á 
Borg ar holts braut inni en flutti 
síð an á Sunnu braut ina þar sem 
for eldr ar mín ir byggðu sér hús. 
Fyrstu minn ing ar mín ar tengj ast 
frelsi og fjöri með vin um mín
um á Borg ar holts braut inni og 
var mik ið leik ið sér á göt unni í 
barna leikj um og lærði ég þá m.a. 
að hjóla á ómal bik aðri Borg ar
holts braut inni. Íþrótta hús ið við 
Kárs nes skól ann var þá í bygg
ingu og flutt ust leik irn ir gjarn
an þang að og gerð um við þá oft 
hús úr móta timbr inu sem not
að var við bygg ing una. Fót bolti 
var spil að ur á auð um lóð um við 
Borg ar holts braut ina, og voru 
æv in týra ferð ir farn ar með snúð 
og Míranda upp í kirkju holt, en 
þá lá Borg ar holts braut in ekki í 
gegn um holt ið eins og er í dag. 
Kirkju holt ið var not að sem felu
stað ur en einnig man ég eft ir 
að bar dag ar voru sett ir á svið 
þar og voru spýt ur úr girð ing
um not að ar sem sverð og lok 
af öskutunn um voru not uð sem 
skild ir. Bar dag arn ir end uð uðu 
venju lega þeg ar sá fyrsti fór að 
gráta.

Ég var ekki sér lega sátt ur við 
að flytj ast nið ur á Sunnu braut 
því að leið in upp í Kárs nes skóla 
var löng, sér stak lega yfir miðj
an vet ur inn þeg ar myrkrið var 
mik ið á morgn anna og snjór yfir 
öllu – og leið in í skól ann var öll 
uppímóti. Frels ið og fjör ið var 
ekki síðra við Sunnu braut ina en 
á Borg ar holts braut inni og var 
ég fljótt kom inn í sigl ing ar og 
fjöru æv in týri. Á Sunnu braut inni 
kynnt ist ég góð um strák um sem 
voru mun eldri en ég og voru 
mik ið í sigl ing um, en ég fékk 
alltaf að vera með og stund um 
fékk mað ur að sigla með þeim. 
Man ég sér stak lega eft ir ferð
um yfir í Gálga hraun sem tóku 
lang an tíma – og yrðu lík leg ast 
ekki leyfð ar í dag. Vetr ar kuld ar 
virð ast í minn ing unni hafa ver ið 
al geng ir og lagði Kópa vog gjarn

an þeg ar kald ast var. Ís inn brotn
aði hins veg ar upp við land ið 
og nýtt um við það í jaka hlaup 
en þá hopp aði mað ur á milli 
jakanna áður en þeir sykkju og 
var mark mið ið að kom ast upp 
á fasta ís inn lengra úti. Ég hef 
ekki séð þessa skemmt un iðk aða 
lengi, lík le g a vegna hlýrra veð
ur fars. Þessu til við bót ar fékk 
ég að hanga í kring um strák ana 
hans Ing ólfs í hænsna bú inu.

Við end ann á Sunnu braut inni 
var hænsna bú og fékk mað ur 
stund um að hjálpa til við að tína 
egg í hænsna stí un um.

Gerðurkennari
Kristjánsdóttir
hafðimestáhrif

Ég gekk í Kárs nes skól ann 
fram í 12 ára bekk og kynnt ist 
þar Gerði Krist jáns dótt ur sem 
kenndi mér öll 6 árin. Hún er 
lík leg ast sá kenn ari sem hvað 
mest hef ur haft áhrif á mig, var 
mjög ákveð in og kenndi okk ur 
aga og virð ingu. Lét hún okk ur 
m.a. standa upp þeg ar gest ir 
komu inn stof una og man ég að 
það vakti undr un kennar anna í 
Þing hóls skóla þeg ar all ur bekk

ur inn stóð upp þeg ar ein hver 
kom inn í stof una. Frjáls ræð ið 
var nú meira í Þing hóls skól an um 
en í Kárs nes skól an um þannig 
að þessi sið ur í bekkn um lagð ist 
fljót lega af.

Hæfileikakeppnir
Á ung lings ár un um var íþrótta 

og fé lags líf krakka mik ið. Valla
gerð is völl ur inn var mið stöð 
knatt spyrn unn ar í Kópa vogi 
og réði þar ríkj um mað ur sem 
flest ir dreng ir báru ótta blandna 
virð ingu fyr ir, Valdi vall ar vörð ur. 
Hann var óspar á að tala við okk
ur, leið beina okk ur og skamma 
þeg ar hon um mis lík aði læt in i 
okk ur. Hæfi leika keppn ir voru 
haldn ar á hverju ári sem Kópa
vogs bær stóð fyr ir og ægði þar 
sam an hljóm sveit um, leik hóp
um, rit höf und um og hvers kon
ar gern ing ar hóp um. Allt þetta 
hafði mik il áhrif á mann, bæði 
sem beinn þátt tak andi og áhorf
andi. Á þess um árum æfði ég 
hand bolta, fót bolta og tók þátt 
í skóla leik list inni ásamt því 
að vera í Leik fé lagi Kópa vogs. 
Seinna þeg ar Þing hóls skóla lauk 
tók svo tón list in við í Mennta
skól an um. Dag arn ir voru flest ir 
hverj ir mjög lang ir og mað ur átt
ar sig stund um ekki á því hvern
ig hægt var að sinna þessu öllu. 
Barna og ung lings ár in í vest
ur bæ Kópa vogs voru ótrú lega 
skemmti leg ur tími en það verð ur 
að ját ast að margt því sem við 
gerð um yrði lík leg ast ekki leyft 
í dag.

Galvaskar knattspyrnuhetjur í bekkjaliði 12 ára bekks í Kársnes
skóla.

Í10árabekkíKársnesskólameðGerðikennara.

ÍNorðurKóreumeðþarlendumembættismönnumenþangað fór
égmeðEiðiGuðnasynisendiherraíembættiserindum.

ÞórHeiðarÁsgeirsson
sjávarlíffræðingur.

LeikhópurúrÞinghólsskólaíhæfileikakeppni,1978eða1979.Hæfi
leikakeppni var árlega milli skólanna í Kópavogi og þar keppti í
ýmsu, m.a. ljóðalestri. Sólrún Ásmundsdóttir leikkona leikstýrði
þessumskemmtileguuppákomum.



Næsta sunnu dag, 18. októ ber kl. 17.00 verða 
aðr ir tón leik ar í tón leika röð Hjalla kirkju vet ur
inn 20092010. Flytj end ur að þessu sinni eru Erla 
Björg Kára dótt ir, sópran söng kona og Jón Ólaf ur 
Sig urðs son, org anisti Hjalla kirkju. 

Jón Ólaf ur leik ur á Björg vinsorg el ið org el verk 

eft ir Jo hann Sebast i an Bach, Dietrich Buxtehude, 
Fel ix Mendels sohn og Jer em i ah Cl ar ke. Með al ann
ars nokkra sálm for leiki úr Litlu org el bók inni (Org
elbüchlein) eft ir Jo hann Sebast i an Bach og Erla 
syng ur inn á milli vers úr sálm un um sem for leik
irn ir eru samd ir yfir. Erla syng ur einnig við und ir
leik Jóns með al ann ars arí ur úr órator í un um Eli jah 
og Paulus eft ir Fel ix Mendels sohn og órator í unni 
Mess í as eft ir Ge org Fr. Händel og sálm eft ir Jón 
Leifs. Erla stund aði söng nám við Tón list ar skól ann 
í Garða bæ og er ný kom in heim úr fram halds námi 
frá Salz burg. Að gang ur er ókeyp is.
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Fé lag áhuga fólks um íþrótt ir 
aldr aðra, FÁÍA, hélt 9. sept em
ber sl. sína ár legu pútt keppni en 
þátt tak end ur eru 60 ára og eldri. 
Mót ið fór fram á pút t vell in um 
við Gull smára og voru leikn ar 
alls 36 hol ur. Hvert fé lags heim ili 
eða aðr ir stað ir þar sem aldr að ir 
æfa pútt voru vel komn ir og mátti 
hvert fé lags heim ili senda fjóra 
pútt spil ara. Ein beit ing kepp enda 
leyndi sér ekki á mót inu og sáust 
oft glæsi leg til þrif.

,,Áhugi fyr ir þessu mót fer vax
andi með hverju ári. Í upp hafi 
héld um við tvö mót á ári en á síð
ustu árum höf um við ein göngu 
ver ið með eitt mót á haustin og 
bocciamót vor in. Að stað an í Gull
smár an um er öll til fyr ir mynd ar og 
hér njóta sín all ir að leika,” sagði 
Guð rún Niel sen, for mað ur Fé lags 
áhuga fólks um íþrótt ir aldr aðra. 

Sig ur veg ar arn ir í mót inu komu 
frá Gull smára í Kópa vogi en sveit
ina skip uðu þau Gunn ar Jóns son, 
Hilm ar Þor leifs son, Jó hanna Ósk
ars dótt ir og Sig urð ur Björns son en 

skor  sveit ar inn ar var 277. Í öðru 
sæti á alls 282 högg um varð pútt
klúbb ur inn Ness sem einnig kem ur 
úr Kópa vogi og skip uðu sveit ina 
þau Hreinn Berg sveins son, Val
gerð ur Páls dótt ir, Ragn ar Har alds

son og Dag björt Guð munds dótt
ir. Í þriðja sæti varð Vest ur gata 
7 í Reykja vík á alls 284 högg um. 
Sveit ina skip uðu þeir Jón Hann es
son, Hauk ur Hann es son, Þór ar inn 
Sæ munds son og Hall dór Ib sen.

GullsmáriíKópavogisigraði

Frápúttkeppninni.

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? 

ALLTAF
GAMAN
Í SUNDI

Vetrartími 1. október - 31. mars
Opið virka daga frá kl. 6:30 til 22:30

og um helgar frá kl. 8:00 til 20:00.

SUNDLAUG KÓPAVOGS

SUNDLAUGIN VERSALIR

A
R

G
U

S
 /

 0
8

-0
4

1
5

GLÆSILEGAR SUNDLAUGAR Í KÓPAVOGI 

Vegna mik ill ar að sókn ar í 
helgi hald ið á sunnu dög um und
an far ið hafa sunnu dags mess urn
ar ver ið færð ar frá kl. 11.00 til 
kl. 14.00 síð deg is í Lindarkirkju.

Sunnu daga skól inn verð ur áfram 
kl. 11.00 en fær nú að stöðu í safn
að ar heim il inu en mik il þröng var 
orð inn í þeirri stofu sem hann var 
í á sama tíma og guðs þjón usta 
var í safn að ar saln um. Þor leif ur 
Ein ars son leið ir sunnu daga skóla
starf ið en hon um til halds og 
trausts eru Haf dís Mar ía Mats
dótt ir, Krist inn Þór Schram Reed, 
Salóme Huld Garð ars dótt ir, Mjöll 
Þór ar ins dótt ir, Petra Ei ríks dótt ir 
og fleiri. Í sunnu daga skól an um 
eru sung in sunnu daga skóla lög og 
barna sálm ar, brúðu leik rit sett á 

svið og svo eru sí gild ur boð skap
ur Bibl í unn ar sett ur fram á skýr
an og ein fald an hátt.  Börn in fá 
bæk ur og lím miða með fræðslu
efni dags ins.

Fermingarfræðslanhafin
Ferm ing ar ferð var far in frá 

Linda kirkju í síð ustu viku upp í 
Vatna skóg, fyrri hóp ur inn fór 
á mánu dags morgni sem í voru 
vænt an leg ferm ing ar börn frá 
Linda skóla sem ferm ast vor ið 
2010 en sá seinni á mið viku dags
morgni en í þeim hópi voru krakk
ar frá Hörðu valla skóla, Sala skóla 
og Vatns enda skóla.

Lindakirkjafinnur
lausnálúxusvandamáli!

Á fyrri degi fermingarnámskeiðs Lindasóknar í Vatnaskógi. Þessum
stúlkumvargreinilegaskemmt.

Orgel-ogsöngtónleikar
íHjallakirkju

Púttkeppnieldriborgara:
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BlikarÍslandsmeistarar
í4.og5.flokkikarla

Breiða blik var Ís lands meist
ari í 4. flokki karla í knatt spyrnu 
þeg ar lið ið var KA frá Ak ur 
eyri í úr slit um, 40. Þessi sömu 
fé lög kepptu til úr slita í 5. flokki 
á helg ina þar á und an og unnu 
Blika strák ar þann með sömu 
marka tölu, 40, og þar með 
Ís lands meist ara tit il inn. Í 5. flokki 
D vann Breiða blik lið Fjöln is 21 
í úr slit um en B og C lið in lentu í 
3. – 4. sæti.

Ár ang ur A-liðs 5.flokks karla í 
knatt spyrnu hjá Breiða blik hef ur 
ver ið hreint út sagt ótrú leg ur. Hafa 
strák arn ir unn ið öll  þau 5 mót 
sem að þeir tóku þátt í  keppn is-
tíma bil ið 2009 og er það að öll um 
lík ind um eins dæmi í þess um ald ur-
flokki. Sig ur gang an hófst í febr ú ar 
með sigri í inn an hús sknatt spyrnu-
móti KSÍ í futzal.  Þar sigr uðu þeir 
Vík ing R. í úr slita leik, unnu 8 leiki 
og fóru í gegn um mót ið án þess að 
tapa leik með marka töl una 14:1. Í 
mars mán uði unnu þeir Goða mót 
Þórs með mikl um glæsi brag. Þar 
unnu þeir lið Þrótt ar R. í úr slita-
leikn um og töp uðu ekki leik. Unnu 
5 leiki og gerðu 1 jafn tefli með 
marka töl una 18:7.  Einnig unnu 
Blik ar hátt vísi verð laun móts ins og 
sigr uðu í öll um styrk leika flokk um 
A-E en öll lið fé lags ins urðu í verð-
launa sæt um. Í maí mán uði unnu 
drengirn ir Faxa flóa mót A-liða án 

þess að tapa leik, unnu alla 7 leik-
ina í sín um riðli með marka töl una 
33:6.

Sig ur gang an hélt áfram í  júní á  
N1 mót inu og er það 4 árið í röð 
sem að Blik ar vinna A-liða keppni 
móts ins. Strák arn ir unnu 6 leiki,  
töp uðu 1 leik og gerðu 1 jafn tefli 
á mót inu. Marka tal an var 14:7.  Í 
úr slita leik unnu þeir lið Sel foss 2:1 
í hörku spenn andi leik.  Jafn framt 
voru Blik ar með best an sam an-
lagð an ár ang ur allra liða á N1 mót-
inu.

Á Ís land mót inu unnu þeir 13 
leiki, gerðu 1 jafn tefli og töp uðu 1 
leik og var marka tal an 55:7.  Strák-
arn ir unnu sann fær andi 4-0 sig ur á 
liði KA í úr slita leik á Voda fo ne vell-

in um í sept em ber.
A-lið Breiða bliks í 5.flokki karla 

lék 45 leiki á tíma bil inu, sigr uðu í 
40 þeirra, gerðu  jafn tefli í 3 og töp-
uðu að eins 2 leikj um á öllu keppn-
is tíma bil inu.  Sam tals skorðu þeir 
134 mörk og en and stæð ing arn ir 
komu knett in um að eins 28 sinn um 
í mark ið hjá þeim. Lið ið skipa þeir 
Vikt or Karl Ein ars son, Breki Bark-
ar son, El í as Sig urðs son mark mað-
ur, Jón Veig ar Krist jáns son, Ern ir 
Bjarna son, Freyr Snorra son, Ósk ar 
Jóns son fyr ir liði, Zak ar í as Frið riks-
son,  Bjart ur Helga son og Matth-
í as Garð ars son. Þjálf ar ar liðs ins 
voru þeir Júl í us Ár mann Júl í us son 
og  Sæv ar Sæv ars son og að stoð ar-
þjálf ari Oli ver Sig ur jóns son.

Íslandsmeistararnirí4.flokkimeðsigurlaunin.

BreiðablikhefurleikíkvöldgegnKeflavík
Fyrsti leik ur Breiða bliks í vet ur í Iceland Ex press 

deild inni er í kvöld í Kefla vík gegn sterk um heima-
mönn um en deild in hófst á mið viku dags kvöld. 
Breiða blik er með nýj an þjálf ara, Hrafn Krist jáns son 
sem áður þjálf aði Þór á Ak ur eyri. Breiða blikslið ið 
komst klakk laust gegn um sitt fyrsta keppn is tíma bil 
í árarað ir í úr vals deild karla á síð asta vetri og auð-
vit að standa von ir til að ár ang ur inn verði ekki síðri á 
kom andi vetri, helst betri.

Fyrsti heima leik ur inn í Smár an um verð ur mánu-
dag inn 19. októ ber nk. gegn Snæ felli frá Stykk is-
hólmi og síð an úti leik ur gegn FSu fyr ir aust an fjall í 
Ið unni 23. októ ber. Auk áð ur nefndra liða leika í vet ur 
í úr vals deild karla i körfu bolta Ham ar, KR, ÍR, Njarð-
vík, Tinda stóll, Grinda vík, Stjarn an og Fjöln ir.

LeikirBreiðablikstiláramóta
Fim. 29. okt. 2009 19.15 Smár inn: 
Breiða blik - ÍR
Sun. 1. nóv. 2009 19.15 Sauð ár krók ur: 
Tinda stóll – Breiða blik
Fim. 12. nóv. 2009 19.15 Smár inn: 
Breiða blik – Grinda vík
Fös. 20. nóv. 2009 19.15 Njarð vík:  
UMFN – Breiða blik
Mán. 23. nóv. 2009 19.15 Smár inn: 
Breiða blik – KR
Mán. 30. nóv. 2009 19.15 Hvera gerði: 
Ham ar – Breiða blik
Fim. 17. des. 2009 19.15 Smár inn: 
Breiða blik – Stjarn an.

Breytingaráung-ogsmábarnavernd
Nokkr ar breyt ing ar urðu á ung og smá barna

vernd inni á heils gæslu stöð un um 1. sept em ber sl. 
sam kvæmt ákvörð un Land lækn is emb ætt is ins. Sig
ríð ur A. Pálma dótt ir hjúkr un ar for stjóri Heilsu gæsl
unn ar í Kópa vogi seg ir að í stað skoð ana við 3 1/2 
og 5 ára ald ur verða þær gerð ar við 2 1/2 og 4 ára 
ald ur barns ins. Einnig verða tek in í notk un ný tæki 
til að meta þroska barna. Þau eru PEDS – Mat for
eldra á þroska barna og BRIG ANCE þroska skim un.

PEDS (Parent´s Evalu ation of Developem ental Stat-
us) er spurn inga listi þar sem for eldr ar geta lýst 
áhyggj um sín um varð andi mál þroska, heyrn, fín- og 
gróf hreyf ing ar, hegð un og al menna þroska fram vindu 
barns síns. Til að byrja með er mælt með að nota 
PEDS við skoð un 18 mán aða, 2 1/2 árs og 4 ára barna 
og eru for eldr ar beðn ir um að svara hon um við 
komu í þess ar skoð an ir.

BRIG ANCE þroska skim un felst í því að hjúkr un ar-
fræð ing ur legg ur verk efni fyr ir barn ið. Skimun in nær 
til margra þroska þátta og skipt ist í þrjú svið: skóla-
færni, sam skipta færni og hreyfi færni. Hún mæl ir 
fín- og gróf hreyf ing ar, mál notk un, orða forða og mál-
skiln ing, for lestr ar færni, magn hug tök og þekk ingu 
á per sónu leg um hög um. BRIG ANCE þroska skim un 
verð ur lögð fyr ir 2 1/2 árs og 4 ára göm ul börn sam-
hliða PEDS-mat inu þannig að greina megi raun veru-
leg frá vik með meiri ná kvæmni. 

Sig ríð ur seg ir það skoð un Land lækn is emb ætt is ins 
að sú ákvörð un að taka upp þessi tvö skimun ar tæki 
styðj ist við bestu þekk ingu á þroska barna og þeim 
vanda mál um sem ís lensk börn eiga við að etja. Ung- 
og smá barna vernd nær til allra barna og for eldra 
þeirra og er lyk il þjón usta til að styðja við og efla 
heilsu og vel ferð barna. 

Starfs fólk ung- og smá barna vernd ar á heilsu gæsl-
un um í í Hamra borg, Hvammi og í Sala hverfi í Kópa-
vogi vilja verða við þess um til mæl um og þannig 
inn leiða þess ar nýju ung barna skoð an ir og hvetja því 
for eldra til að kynna sér þær. For eldr ar/for ráða menn 
þurfa að panta tíma með góð um fyr ir vara á sinni 
heilsu gæslu stöð fyr ir þess ar skoð an ir en þær taka 
frá 40 og upp í 60 mín út ur. Ef for eldr ar eru áhyggju-
full ir og vilja síð ur láta svo lang an tíma líða milli 
skoð ana sem áður er get ið, er  auka við tal hjá hjúkr-
un ar fræð ingi vel kom ið. Börn sem hafa þeg ar far ið í 3 
1/2 árs skoð un fara næst í skoð un til hjúkr un ar fræð-
ings u.þ.b. ári seinna, og til lækn is ef þörf er á. 

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Tilboð vikunnar 
Nóvemberkaktusar

590 kr  
Hvítar Alparósir - stórar 

1490 kr

LeiðiskrossarListaverk Gjafavara

Útfararskreytingar og blóm fyrir öll 
tilefni

Verið velkomin í 
blómlegt og notalegt 

umhverfi 

Búðakór 1, 203 Kóp.              Opnunartími: mán – fim : 11 – 20
sími 555-2776                                                 föst – laug : 11 – 21 
www.hjasoru.is                                                       sun:      11 – 18 

- þroska skim un skipt ist í skóla færni, sam skipta færni og hreyfi færni

AðstoðaKópavogsbúa
ívanda

Í Rauða krossvik unni sem hófst 
12. októ ber og lýk ur næsta laug
ar dag, 17. októ ber, legg ur Kópa
vogs deild Rauða kross ins áher
slu á að fjölga fé lags mönn um í 
deild inni og leit ast þannig við að 
efla starf ið í þágu þeirra Kópa
vogs búa sem þurfa á að stoð að 
halda. Fyr ir skömmu síð an sendi 
deild in bóka merki inn á öll heim
ili í bæn um og vildi með því 
fram taki vekja at hygli á átak inu. 
Með því að ger ast fé lags mað ur í 
Kópa vogs deild legg ur fólk ár lega 
fram 1.200 krón ur til að stoð ar 
bág stödd um Kópa vogs bú um.

Deild in að stoð ar bág stadd ar fjöl-
skyld ur í Kópa vogi þeg ar á reyn ir, 

með al ann ars með neyð ar að stoð í 
sam vinnu við mæðra styrks nefnd 
og viku legri fata út hlut un. Deild in 
sinn ir þeim sem búa við ein semd 
og fé lags lega ein angr un með öfl-
ugri heim sókna þjón ustu við þá 
sem þurfa og býð ur uppá upp-
byggj andi starf fyr ir börn og ung-
menni. Einnig tek ur deild in þátt í 
neyð ar vörn um og við bún aði vegna 
al manna varna.

Kópa vogs deild in þarf stuðn ing 
al menn ings til að halda uppi öfl ugu 
starfi og þjón ustu í heima byggð. 
Þeir sem vilja ger ast fé lags menn í 
Kópa vogs deild inni geta haft sam-
band í síma 554-6626 eða skráð sig 
á www.redcross.is/kopa vog ur. 

IngibjörgLáraIngvarsdóttir,fædd16.apríl2006sem
varskírdagurþaðár,ogbýrmeðforeldrumsínumá
Hlíðarhjalla,varímálþroskaskimunfyrirstuttusíðan,
oggekkmjögvel.Húnvarþarífylgdmóðursinnar,
Írísar Lenu. IngibjörgLáraerenneinabarn foreldra
sinna,enhúnávonásystkiniídesembermánuði.

IE- deild in í körfu bolta:

Brúðkaupssýning
Sunnu dag inn 18. októ ber verð-

ur hald in brúð kaups sýn ing í 
Lions saln um Lundi í Auð brekku 
25-27 kl. 13-17. Þó sýn ing in heiti 
“brúð kaups sýn ing” þá ættu að 
sjálf sögðu all ir sem eru að fara 
að halda veislu á næst unni að 
láta sjá sig, hvort sem er ferm ing, 
stóraf mæli eða ann að gott til efni. 
Veit inga menn í Lundi, Cocktail 
veislu þjón usta, ætla að bjóða 
upp á smakk af ýms um girni leg-
um for rétt um og spjalla við gesti 

um þeirra veislu, ósk ir og þarf ir. 
Árni Þor steins son fram reiðslu-
meist ari hjá Cocktail veislu þjón-
ustu eða Cocktail.is hef ur lengi 
sér hæft sig í ým iss kon ar veislu-
ráð gjöf og kem ur oft að und ir-
bún ingi á veislu með t.d. brúð-
hjón um, af mæl is börn um eða for-
eldr um ferm ing ar barna. Þá verð-
ur bak arí ið Korn ið á staðn um 
með tert ur, RJC með vín kynn ingu 
og Tvö Hjörtu með brúð kaups-
fatn að svo eitt hvað sé nefnt.

Cocktail veislu þjón usta:
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Hörð ur Árna son var sl. laug
ar dags kvöld út nefnd ur knatt
spyrnu mað ur HK 2009 á loka
hófi knatt spyrnu deild ar fé lags
ins sem hald ið var í nýja og 
glæsi lega saln um í Fagra lundi. 

Hörð ur er tví tug ur og var í lyk il-
hlut verki í vörn meist ara flokksliðs 
HK sem end aði í 3. sæti 1. deild ar-
inn ar í sum ar. Hann lék alla 33 
móts leiki meist ara flokks á ár inu. 
Hörð ur fékk til varð veislu far and-
bik ar sem Helgi Kol viðs son, fyrr-
um fyr ir liði HK og lands liðs- og 
at vinnu mað ur, gaf fé lag inu fyr ir 
þetta kjör á sín um tíma. Það var 
vel við hæfi því Hörð ur dvel ur um 
þess ar mund ir hjá Helga í Þýska-
landi við æf ing ar hjá Pful lend orf 
þar sem Helgi er að stoð ar þjálf ari.

Íris Dóra Snorra dótt ir var 
út nefnd knatt spyrnu kona árs ins 

2009 hjá HK. Íris Dóra, sem er 
18 ára, átti frá bært tíma bil með 
meist ara flokki kvenna í sum ar og 
varð marka hæsti leik mað ur liðs-
ins á tíma bil inu. Hún spil aði jafn-
framt sinn fyrsta lands leik í sum-
ar, með U-19 ára lands lið inu. Íris 
Dóra fékk til varð veislu far and-
bik ar sem gef inn var af Ris ehf. á 
sín um tíma og er af hent ur knatt-
spyrnu konu HK ár hvert. Enn-
frem ur voru veitt verð laun fyr ir 
meist ara flokk kvenna í HK/Vík ingi 
í hóf inu. Berg lind Bjarna dótt ir 
fékk þar við ur kenn ingu sem besti 
leik mað ur og Íris Dóra bæði fyr ir 
mest ar fram far ir og sem marka-
drott ing flokks ins en hún skor aði 
17 mörk í 21 móts leik á ár inu, þar 
af 11 mörk í 12 leikj um í 1. deild.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Breiða blik varð bik ar meist ari í knatt spyrnu 
karla þeg ar lið ið lagði Fram 7–6 á Laug ar dals velli. 
Úr slit in réð ust í spenn andi víta spyrnu keppni en 
eft ir venju leg an leik tíma hafði stað an ver ið 11 
og í fram lengd um leik skor aði hvort lið eitt mark 
í við bót. Eft ir fimm víta spyrn ur á mann höfðu 
bæði lið in skor að 4 mörk. Í síð ustu um ferð tryggði 
Breiða blik sér for skot en Fram ar inn Paul McS hane 
skaut í slána úr sjöttu víta spyrnu liðs ins og  Breiða
blik var orð ið VISAbik ar meist ari, fyrsti stóri tit ill 
karla liðs Breiða bliks. Síð ast spil aði Breiða blik til 
úr slita 1971, en tap aði þá 10 fyr ir Vík ingi. Til ham
ingju, Blik ar, með bik ar meist ara tit il inn!

Jó hanna Sig urð ar dótt ir, for sæt is ráð herra, af henti 
Kára Ár sæls syni, fyr ir liða Blikanna, bik ar inn eft-
ir sótta að leik lokn um. Breiða blik er með ungt lið 
og efni legt og til alls lík legt á kom andi árum. Nú er 
búið að brjóta ís inn. Mað ur leiks ins verð ur að telj ast 
Al freð Finn boga son sem var sí vinn andi all an leik inn, 
og skor aði eitt mark í venju leg um leik tíma, ann að í 
fram leng ing unni og það þriðja í víta spyrnu keppn-
inni.

Mynd irn ar frá stemmn ing unni á Laug ar dals velli 
tala sínu máli.

BreiðabliktapaðifyrirValí
bikarúrslitumkvenna

„Mér fannst við vera með þetta. Við héld um þeim 
al veg niðri í fyrri hálf leik og megn ið af seinni hálf leik 
og ég hélt við vær um að fara að vinna þetta,“ sagði 
Erna Björk Sig urð ar dótt ir, fyr ir liði Breiða bliks, eft ir 
tap gegn Val í úr slita leik VISA-bik ars kvenna, 5.-1, eft-
ir fram lengd an leik. Breiða blik náði for yst unni þeg ar 
15 mín út ur voru til leiksloka en það var fyr ir lið inn 
Erna Björk sem skor aði eft ir horn spyrnu. Mark ið 
virt ist virka eins og vítamín sprauta á leik menn Vals 
á með an Blik ar gáfu eft ir. Breiða blik er með ungt en 
gott lið og eru reynsl unni rík ari. Breiða blik hef ur  9 
sinn um orð ið bik ar meist ari kvenna, síð ast með sigri 
á KR 4-1 árið 2005, en hef ur tap að úr slita leik fjór um 
sinn um.

BreiðablikVISA-bikarmeistarar
íknattspyrnu2009!

HörðurogÍrisDóra
knattspyrnumennársins

Tómas Ingi Tóm as son hef ur 
ver ið ráð inn þjálf ari meist ara
flokks karla hjá HK til næstu 
þriggja ára. Hann tek ur við af 
Rún ari Páli Sig munds syni sem 
er að flytja til Nor egs í haust og 
mun þar þjálfa 2. deild ar lið ið 
Levan ger. 

Tómas Ingi er fer tug ur Vest-
manna ey ing ur og á lang an fer il 
að baki sem leik mað ur. Hann lék 
148 leiki í efstu deild hér á landi á 
ár un um 1986 til 2002, með ÍBV, KR, 
Grinda vík og Þrótti, og skor aði í 
þeim 65 mörk, og þá spil aði hann 
sem at vinnu mað ur með FC Berlín 
í Þýska landi, Raufoss í Nor egi og 
AGF í dönsku úr vals deild inni. Í 
Dan mörku þjálf aði hann jafn framt 
lið í neðri deild ásamt því að spila.

Tómas Ingi á tvo A-lands leiki 
að baki. Hann hef ur mennt að sig 
í þjálf un und an far in ár og er fyr ir 
skömmu tek inn við sem að stoð ar-
þjálf ari U-21 árs lands liðs Ís lands. 

Þá hef ur hann und an far in tvö 
ár ver ið sér fræð ing ur Stöðv ar-2 
Sport í um fjöll un um ís lensk an 
fót bolta.

TómasIngiráðinn
þjálfariHK

Loka hóf knatt spyrnu deild ar HK:

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 20:00

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Loka hóf KSÍ var að þessu sinni 
hald ið með breyttu sniði því í 
stað kvöld verð ar og dans leiks 
á Broa d way var öllu lát laus ari 
at höfn í Há skóla bíói þar sem 
þeir sem skör uðu fram úr í sum
ar voru verð laun að ir. 

Efni leg ustu leik menn irn ir voru 
val in þau Fann dís Frið riks dótt ir 
og Al freð Finn boga son úr Breiða-
bliki, bestu leik menn irn ir Katrín 
Jóns dótt ir úr Val og Atli Guðna son 
FH og Kópa vogs bú inn Krist inn 
Jabobs son var val inn besti dóm-
ar inn, en leik menn kjósa um þann 

tit il. Hátt vísi verð laun fékk kvenna-
lið Breiða bliks, Al freð Finn boga-
son hreppti brons skó inn fyr ir að 
skora 13 mörk í sum ar en marka-
kóng ur og gull skó hafi er Björgólf-
ur Takefusa KR með 16 mörk.

Í liði árs ins í Pepsi-deild kvenna 
2009 eru 3 leik menn Breiða bliks, 
þær Erna Björk Sig urð ar dótt-
ir, Fann dís Frið riks dótt ir og Sara 
Gunn ars dótt ir og í liði Pepsi-deild-
ar karla 2009 er Al freð Finn boga-
son Breiða bliki. Einnig var lið-
un um í Pepsi-deild un um af hent 
verð launa fé.

Loka hóf KSÍ:

TómasIngiTómasson.

Íris Dóra Snorradóttir knatt
spyrnukonaHK2009.

Eitt nýtt lið kem ur inn í 1. 
deild karla í hand bolta í vet ur 
en það eru Ber serk ir. Hjá kon
un um koma KA/Þór og Vík ing
ur inn eft ir tals vert hlé. Leik ið 
verð ur því í tveim ur 8 liða deild
um hjá körlun um og einni 9 liða 
deild hjá kon un um og verð ur 
leik in þre föld um ferð í öll um 
deild um. 

Í N1 deild karla leika Ak ur eyri, 
FH, Fram, Grótta, Hauk ar, HK, 
Stjarn an og Val ur en í N1 deild 

kvenna FH, Fram, Fylk ir, Hauk-
ar, HK, KA/Þór, Stjarn an, Val ur 
og Vík ing ur en Grótta dró sig úr 
keppni í haust.

Fyrsti leik ur kvenna liðs HK var 
gegn Vík ingi í Vík inni sem vannst 
28-21 en síðan tap aði lið ið illa 
gegn Hauk um á Ásvell um 35-21. 
Næsti leik ur er heima leik ur gegn 
Val í í Digra nesi 24. októ ber. Karla-
lið HK byrj aði á heima leik í Digra-
nesi 8. októ ber gegn FH sem fór 
jafn tefli, 28-28. Leik ið var gegn 

Gróttu í gær á Sel tjarn ar nesi en 
næst er heima leik ur í Digra nesi 
25. októ ber gegn Stjörn unni.

HK-kon um er spáð 7. sæti í 
N1-deild kvenna en Fram sigri en 
í N1-deild karla er HK spáð 6. sæt-
inu en Ís lands meist ur um Hauka 
sigri.

Handboltavertíðinhófst
hjáHKmeðjafntefliviðFH

BlikarnirFanndís
ogAlfreðefnilegust

- kvenna lið ið vann Vík ing í Vík inni
FulltrúarHKþegarspáumgengi
liðanna var kynnt fyrir mót af
hálfuHSÍ.



Sam göngu vik an var sett 
í Kópa vogi í sept em ber af for
manni um hverf is ráðs, Mar gréti 
Björns dótt ur. Toyota á Ís landi 
af henti Gunn steini Sig urðs syni, 
bæj ar stjóra Kópa vogs, og Ómari 
Stef áns syni, for manni bæj ar ráðs, 
tvo Toyota Pri us tvinn bíla sem 
ekið var til reynslu í tvær vik ur. 

Bíl var kom ið fyr ir á Hálsa torgi 
sem krakk ar úr fé lags mið stöðv
um ÍTK hjálp uðu til við að skreyta 
í til efni vik unn ar. Var það gert 
til að minna á og hvetja fólk til 
að velja sér um hverf is vænni far
kost hvort sem það er um hverf is
vænni bíll, al menn ings sam göng ur, 
reið hjól, tveir jafn fljót ir eða eitt
hvað ann að. Hald in var kynn ing á 
vistakstri á veg um Land vernd ar í 
Sala skóla en í til efni af Evr ópsku 
sam göngu vik unni kynnti Land
vernd í sam starfi við sveit ar fé lög 
á höf uð borg ar svæð inu al þjóð legt 
vistakst urs verk efni sem sam tök in 
eru að ili að en verk efn ið geng ur 
út á að leið beina öku mönn um í 
vistakstri. Verk efn ið var að því 
leyti ný stár legt að við kennsl
una voru not að ir öku herm ar 
sem líkja má við leikja tölv ur sem 
for rit að ar eru með mis mun andi 
akst ursæf ing um.

Efnt var til hjóla dags fjöl skyld
unn ar en bæj ar stjór ar á höf uð
borg ar svæð inu tóku virk an þátt 
með því að hjóla með frá Hafn ar
borg í Hafn ar firði að Gerð ar safni 
í Kópa vogi en það an var hjólað í 
Naut hóls vík og síð an að Ráð húsi 
Reykja vík ur. Fylgst var með Tjarn
ar sprett in um þar sem hjólað ir 
eru 15 hring ir í kring um Tjörn ina 
á götu hjól um. Einnig buðu fim ir 
hjól reiða menn áhorf end um upp 
á list ir sín ar á BMX freestyle hjól
um. Sig ur veg ari Tjarn ar spretts ins 
í kvenna flokki var 16 ára Kópa
vogs búi, Bryn dís Þor steins dótt ir. 
Hún hjólaði tíu hringi um hverf is 
Tjörn ina á 24:26. Karl ar hjól uðu 
15 hringi og í þeim flokki sigr aði 
Dav íð Þór Sig urðs son, tví tug ur 
pilt ur úr Garða bæ, sem hjólaði á 
34:15.

Íbú ar Kópa vogs voru hvatt ir til 
þess að hvíla bíl inn í einn dag á 
bíl lausa degi Evr ópu og nota aðra 
sam göngu kosti, svo sem ganga, 
hjóla, eða taka strætó. Starfs
fólk bæj ar skrif stof anna tók þátt 
í keppni á milli sviða um hvert 
þeirra er dug leg ast við að nota 
aðra sam göngu kosti og voru 

starfs menn Fræðslu sviðs sig
ur veg ar ar en 85% starfs fólks af 
Fræðslu sviði not aði aðra sam
göngu hætti en einka bíl, 67% 
starfs fólks Menn ing ar sviðs, 55% 

starfs fólks af Skipu lags sviði, 0% 
starfs fólks Fé lags sviðs, 9% starfs
fólks Stjórn sýslu sviðs og 8% 
starfs fólks af Fram kvæmda og 
tækni sviði.
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Fáðu nánari upplýsingar
og tímatöflu á bus.is og 
kopavogur.is
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Tómstundavagninn
á hálftímafresti allan daginn

1 Félagsmiðstöðin Ekkó
 v/Kársnesskóla

2 Félagsmiðstöðin Kjarninn
 v/Kópavogsskóla

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

8 Félagsmiðstöðin Fönix
 v/Salaskóla

9 Félagsmiðstöðin 
 v/Hörðuvallaskóla

10 Félagsmiðstöðin Dimma
 v/Vatnsendaskóla

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

Starfsmennfræðslusviðs
Kópavogsumhverfisvænastir
ábíllausumdegi

Bæjarstjóriekurafstað íToyotaPriustvinnbílnumogmeðhon
um Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs og Margrét Björns
dóttirformaðurumhverfisráðsKópavogsásamtPáliÞorsteinssyni
fulltrúaToyotaíKópavogi.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

Netfang: 

borgarblod@simnet.is

www.borgarblod.is


