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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Kópavogskirkja var reist á árunum 1958-1962 eftir teikningum frá embætti húsameistara ríkisins sem 
Hörður Bjarnason veitti forstöðu. Grunnur hennar var helgaður þann 16. ágúst árið 1958 og hornsteinn 
lagður af biskupi Íslands þann 20. nóvember árið eftir. Það var svo þann 16. desember árið 1962 sem 
kirkjan var vígð af Sigurbirni Einarssyni þáverandi biskupi Íslands. Kópavogskirkja er krosskirkja og að 
því leyti er hún hefðbundin en bogar hennar, sem svo mjög einkenna hana, gera hana sérstaka og gefa 
henni í senn bæði tignarlegt og mjúkt yfirbragð. Kirkjuna prýða steindir gluggar listakonunnar Gerðar 
Helgadóttur en altarismynd er eftir Steinunni Þórarinsdóttur. HREINT

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

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

- Bernskuminningar
- bls. 12

- Viðtal við 
Birgi H. Sigurðsson 

skipulagsstjóra
- bls. 4

Kópavogskirkja undir regnboga

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig

LAUGAVEGI •  KRINGLUNNI  •  SMÁRATORGI  •  LÁGMÚLA  •  AKUREYRI  •  SELFOSSI •  REYKJANESBÆ

náttúrulega



TöfrahorníTónlistar
safniÍslands

Laugardaginn24.septembersl.
opnaðiTöfrahorn íTónlistarsafni
Íslands, Hábraut 2 í Kópavogi.
TöfrahorniðerhugmyndPamelu
DeSensienhúnstjórnar „Töfra
hurð“,barnatónleikumsemhaldnir
eru íSalnum íKópavogi. ÍTöfra
horninuverðaviðburðirsemtengj
astTöfrahurðinniþarsembörnog
fullorðnirverðanánast inni í tón
leikum í horninu. Hljóðfæri sem
þarnaerutilsýnisognotkunareru
smíðuðúreinfölduogódýruend
urvinnanleguefni.Gestirfáaðprófa
ogleikameðogupplifaþannignýja
hliðátónlistinni.Töfrahorninuer
líkaætlaðaðhvetjakrakkatilað
búatilsíneiginhljóðfæriogspila
saman.Mánaðarlega, fránóvem
ber,heimsækjatónskáldTöfrahorn
ið(Händel,Mozart,Bach...),segja
sögurog lýsaskemmtilegumupp
ákomumúrlífisínu.Einnigverður
íslensktónlistarsagakynntítengsl
um við Tónlistarsafn Íslands og
sýningarþess.

OpiðhúsíSunnuhlíð
Opið hús og kaffisala verður í

DagdvölSunnuhlíðar,Kópavogs
braut1c laugardaginn5.nóvem
bernk.kl.14:00.Þarverðursýn
ing á munum vistmanna, tónlist
o.fl.Einnigverðurkaffisalaáveg
umSoroptimistaklúbbsKópavogsí
borðsalþjónustukjarna.

HansklaufiáBóka
safniKópavogs

BarnaleikritiðHansklaufi, sem
erleikritfyrirbörnyngrien11ára,
verðursýntáBókasafniKópavogs
íHamraborglaugardaginn22.októ
ber nk. kl. 15.00 og í Lindasafni
í Lindaskóla sama dag kl. 13.00.
Aðgangurerókeypis.

Komduíkörfu
Körfuboltierskemmtileg íþrótt

og bæði fyrir stelpur og stráka.
Körfuknattleiksdeild Breiðabliks
gerirnúátaktilaðkynnaíþróttina
Æfingatöfluerhægtaðfáí íþrótta
húsiSmárans,hafasambandvið
þjálfaraenhafasambandvið for
mannunglingaráðs,HelenuGuð
jónsdótturísíma8684339.

Hundaskíturertil
vansa

Kópavogsbærhefurgertátak í
gerð göngustíga um allan bæinn
ogþaðnýtasérmargirbæjarbú
ar,ogeinnig íbúarnágrannasveit
arfélaganna.Hundaeigendurnýta
sérgöngustíganaaðsjálfsögu líka
enþvímiðurerumgengnisumra
þeirraekki til sóma,þvívíðamá
ganga fram á hundaskít, jafnvel
stígaofanihannímyrkri.Hundaeig
endureruhvattirtilaðhafameðsér
pokaogtakaskítinnuppaftillitsemi
viðnágrannannentiltölulega fáir
hundaeigendurkomaóorðiáalla
hina.Þaðert.d.gottráðaðgeyma
pokanahjáhúslyklunumþvíflestir
takaþámeðsérþegar fariðerút.
Burtumeðhundaskítinn!

Bílgeymslaað
Hlíðarvegi6

Skipulagsnefnd tóknýlega fyrir
umsóknumbyggingarleyfiaðHlíð
arvegi6.Lögðvarframaðnýjutil
lagaVerkfræðistofuSuðurnesjafh.
lóðarahafaumheimildtilaðbyggja
bílgeymsluaustanvið íbúðarhús

iðaðHlíðarvegi6.Ennfremurvar
lagt framsamþykki lóðarhafaað
Hlíðarvegi8dags.14. júlí2011.Til
laganvarkynnt ísamræmivið44.
gr.skipulagslagsnr.123/2010fyrir
lóðarhöfumHlíðarvegi2,3,5,5a
og8ogHlíðarhvammi 12.Engar
athugasemdirogábendingarbár
ustákynningartíma.Umsókninvar
samþykkt.

Breyttdeiliskipulag
aðGrundarhvarfi5

Lögðhefurveriðframískipulags
nefnd tillagaErlingsG.Pedersen,
arkitekt f.h. lóðarhafaaðviðbygg
ingu við Grundarhvarf 5. ásamt
greinargerðogsamþykkilóðarhafa
Grundarhvarfs7.Tillaganvarkynnt
ísamræmivið43.skipulagslaganr.
123/2010 fyrir lóðarhöfumGrund
arhvarfs13,7,911,1313aogvið
Brekkuhvarf24,68,1012og1416.
Engarathugasemdireðaábending
arbárustákynningartíma.Tillagan
varsamþykkt.

Fjölskyldublakí
Fagralundi

Blakdeild HK hefur hrundið af
staðþeirriskemmtilegunýjungað
bjóðauppáfjölskyldublakííþrótta
húsinu íFagralundiá laugardags
morgnum. Þar getur fjölskyldan
komiðsamanogæftblak.Þeirsem
viljaæfablakhjáHKmeðkeppni
fyriraugumeruauðvitað líkavel
komnirþvíallirgetaspilaðblakog
þaðeraldreiofseintaðbyrja!Starf
blakdeildarhefurveriðöflugtund
anfarinárogíveturbýðurdeildin
uppámetnaðarfulltstarf fyrir iðk
enduráöllumaldri.Krakkablakfyr
irkrakkaí1.til6.bekkverðurásín
umstaðogeræftáþremurstöðum,
Fagralundi,KórogKópavogsskóla.

Skipulagsstjórikynni
afgreiðslur

Á fundi bæjarráðs Kópavogs
nýveriðfórframkynningáafgreiðsl
umskipulagsnefndar.Bæjarstjóri
ogformaðurbæjarráðslögðufram
bókunþarsemsegiraðbæjarfull
trúumgefisttækifæriáaðfarayfir
afgreiðslurskipulagsnefndarmeð
skipulagsstjóraeftirað fundurer
haldinnískipulagsnefnd.Sjálfstæð
isflokksogFramsóknarflokkslögðu
þá frambókunþarsemlagtertil
aðskipulagsstjórikynniafgreiðsl
ur skipulagsnefndar á fundum
bæjarráðs. Hér er verið að tala
umaðbæjarráðsmennfáigreinar
góðarupplýsingarþegarveriðer
aðafgreiðaskipulagsmál íbæjar
ráði.Meirihlutigagnsæisogopinn
arstjórnsýsluhafnarþessumeð
ofbeldi.Fyrirþeimfyrrgreindugóðu
vinnubrögðumerhinsvegar löng
hefð. Meirihluti bæjarráðs lagði
frambókunsvohljóðandi: ,,Skipu
lagsstjórihefurmættá fundibæj
arráðsogsvaraðspurningumbæj
arráðsmannaséþessóskað.Öllum

kjörnum fulltrúumstendurnú til
boðasérstökkynningáskipulags
tillögumþeimsemskipulagsnefnd
fjallarumfyrirbæjarráðsfundisbr.
ofangreindabókunaukþesssemöll
gögneru fundarmönnumaðgengi
leg í fundarmannagáttbæjarins.”
OgþákombókunSjálfstæðisflokks:
,,Skipulagsstjórihefurekki fengið
aðvarpaskipulagstillögumuppá
tjaldáfundumbæjarráðs.Þettalýs
irhelstuáherslumálumþessameiri
hluta.”Stundumvirðastþessarbók
anirverafánýttkarp.

Oflangtgengiðí
skriffinnskunni?

Áafgreiðslufundibyggingafulltrúa
bæjarinsvartekinfyrirumsóknum
byggingaleyfiaðHagasmára9 frá
Skeljungihf.Hólmaslóð8,Reykja
vík, frá22.septembersl.umleyfi
tilaðgerabreytinguáútljósivið
eldhúsaðHagasmára9.Byggingar
fulltrúisamþykktierindið27.sept
embersl.Erskriffinnskanekkifarin
aðganganokkuðlangtþegarsækja
þarfumleyfitilaðgerabreytingar
áútiljósi?Enginbyggingerþarna
nálægtþarsemljósiðgætitruflað
íbúana.Næstverðurþaðsennilega
háðleyfiaðskiptaumljósaperu!

Útrýmaskalbjarnarkló
Áfundiumhverfisogsamgöngu

nefndar10.októbersl.vorulagðar
fram tvær ábendingar úr ábend
ingakerfiKópavogsbæjarumbjarn
arklóogtillagaaðstefnubæjarinstil
aðvinnagegnútbreiðsluplöntunn
ar.Umhverfisogsamgöngunefnd
samþykktitillöguaðstefnubæjar
insumaðverðivartviðbjarnarkló
álandibæjarinsverðihúnfjarlægð
eníbúarverðisjálfiraðsjáumað
fjarlægja hana úr eigin görðum.
Upplýsingarumþaðverðibirtará
heimasíðuKópavogsbæjar.

Umhverfisstefnaleik
skólaKópavogs

Umhverfisstefna leikskólaKópa
vogsvarlögðframogkynntáfundi
nefndarinnar 4. október sl. Leik
skólanefnd fagnarnýrriumhverf
isáætlunog lýsiryfiránægjumeð
hana.Rættvarumáhvernháttleik
skólarnirgetihvattforeldraoggert
þeimauðveldaraaðnýtaumhverf
isvænarsamgöngur,t.d.meðþvíað
skapaaðstæðurtilaðgeymakerrur
oghjólakerrur.

Lakariþjónustavið
fólkmeðgeðraskanir

FélagsmálaráðKópavogshefur
bentáaðKópavogsbærhefurset
iðeftirhvaðvarðaruppbygginguá
húsnæðifyrir fólkmeðgeðfötluní
samanburðiviðnágrannasveitarfé
lögin.Félagsmálastjóra,Aðalsteini
Sigfússyni,varfaliðaðtakasaman
gögnummáliðogóskaeftirviðræð
umviðVelferðarráðuneytið.
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson • Sími 564 5933, 898 5933

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Morgunblaðið
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Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.
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Umhverfismálogumhverfisstefnaverðursífelltviðameiri íþjóðfélags
umræðunni.Flestirtengjaþaðeinhverskonarverndumumhverfisins
ogaðgangaekkiáauðlindirsemhingaðhefurveriðtaliðsjálfsagtog

eðlilegt.Íslandvarsagtviðivaxiðmillifjallsogfjöruþegarhérvarnumiðland,
enalltvarhöggviðíeldiviðeðaúrþvíbyggt,þóttreyndarsjáistþessfámerki
ídag.Þessiframkomaviðlandiðmyndiekkiteljastumhverfisvænídag.Svo
takastofnaniruppumhverfisstefnusemhljómarauðvitaðvel, ef skilningur
erborinnáþvíhvaðþaðmerkir.AllirleikskólarKópavogs,átjánaðtölu,hafa
samþykktnýjaumhverfisstefnu.Meðhennierm.a.stefntaðþvíaðbörnþekki
ogberivirðingufyrirumhverfisínu.Leikskólunumberaðstarfaísamræmivið
umhverfisstefnunaoggerahanasýnilega.Nefnd leikskólafulltrúaKópavogs
bæjar,umhverfisfulltrúaogleikskólastjórasamdistefnunaísamráðiviðleik
skólanaog fleiri.Talaðerumaðgeraþessaumhverfisstefnusýnilega.Hvað
táknarþað?Fyrirhverjumáhúnaðverasýnileg?Fyrirstarfsmönnumleikskól
annaogbörnunumsemþardveljaeðalíkafyrirokkuríbúumKópavogssem
ekkieigumbörnáleikskólunum?Umhverfisstefnaergöfugtmarkmiðenhún
þarfaðveraljósöllum,innansemutanleikskólanna.Þáfyrstnálgasthúnsitt
markmið.

UmhverfisstefnaKópavogsbæjarvarsamþykktísumar.Markmiðumhverf
isstefnunnarerm.a.aðKópavogurstandivörðumþærnáttúruogmenninga
minjarsemíbænumeru,opinsvæði,líffræðileganfjölbreytileikaogsérkenni
eldrihverfa.Þettahljómarvelogættiaðveraöllumskiljanlegt.Stuðlaðskal
að vistvænum samgöngum, væntanlega með því að draga úr bílaumferð
ogsetjasem flestaá reiðhjólendaáaðeflagerðgönguoghjólreiðarstíga.
UmhverfisstefnanerísamræmiviðAðalskipulagKópavogsogernánarútfærð
íStaðardagskrá21.Stefnteraðþvíaðhalda,,grænt”bókhaldfyrirKópavog,
sem væntanlega táknar m.a. að tekin verða upp pappírslaus viðskipti. Þá
verðureinnigaðtryggjaaðallirþeirsemeigaviðskiptiviðKópavogsbæeigi
tölvueðaeigiaðgangað tölvu.Erþaðsjálfsagt?Einniger tekið framaðvið
gerðáætlanaumumhverfismálskalhaftsamráðvið íbúaoghagsmunaaðila
íbæjarfélaginu.Hefurþaðveriðgerteðavarþaðgertáðurenþessiumhverf
isstefnavarsamþykktíbæjarstjórn?Umhverfisstefnaereinnigflottmarkmið,
enframkvæmdhennarþarfaðveraöllumíbúumKópavogsskiljanleg.Annars
erhúnfánýttpappírsgagnsemallsekkierumhverfisvænt.

     Geir A. Guð steins son

Skilningurá
umhverfisstefnu

OKTÓBER 2011

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi
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„ Ég vil hafa meirihluta   
 lánsins óverðtryggðan.“

Hvað skiptir þig máli?

Nú getur þú blandað saman óverðtryggðu 
og verðtryggðu íbúðaláni.
 
Kynntu þér málið á arionbanki.is

Sigríður Dögg Arnardóttir, 28 ára.



Stjórnsýslu Kópavogsbæj
ar er skipt í fjögur svið;
stjórnsýslusvið, mennta
svið,umhverfissviðogvel

ferðarsvið.Sviðunumersvoskipt
niðurídeildireðastarfseiningar.
Umhverfissviðhefurumsjónmeð
öllu skipulagi,umhverfismálum,
byggingarmálum, framkvæmd
umogeignumávegumbæjarins.
Á sviðinu er m.a. skipulags og
byggingadeilden skipulagsstjóri
erBirgirH.Sigurðsson.

Svo virð ist sem eitt hvað sé að 
lifna yfir bygg inga fram kvæmd um 
í Kópa vogi, a.m.k. ef ekið er um 
bæ inn og bygg inga svæði skoð uð 
en ekki síð ur hef ur ver ið aukn ing í 
út hlut un bygg inga lóða, þó kannski 
sé þar ekki úr háum söðli að detta. 
Birg ir H. Sig urðs son, skipu lags
stjóri, seg ir að spurð ur að helsta 
skýr ing in sé lík lega sú að bygg
inga verk tak ar séu orðn ir leið ir á 
kyrr stöð unni í þjóð fé lag inu, og 
eins séu marg ir að ljúka af greiðslu 
á sín um mál um gagn vart lána
drottn um og séu því að hugsa sér 
til hreyf ings aft ur.

,,Þetta hef ur auð vit að ver ið 
hund leið in legt ástand fyr ir okk ur 
sem erum að starfa við skipu lag 
og í kring um þenn an bygg inga
geira. Þau mál sem hing að ber
ast inn á borð eru bæði mun færri 
og öðru vísi en áður, það er mun 
minna um ný bygg ing ar og minna 
um breyt ing ar á hús um, bæði 
stærri og minni.”

Birg ir seg ist álíta að nú auk ist 
þrýst ing ur frá ein stak ling um þar 
sem fjár ráð hafa auk ist að ein
hverju marki hjá sum um og eiga 
þar með mögu leika á að kaupa 
nýj ar íbúð ir. ,,Það sem hef ur ver ið 
verst er óviss an. Hún er reynd ar 
enn til stað ar þó ekki í sama mæli 
og áður var. Við fylgj umst vel með 
gerð kaup samn inga í Kópa vogi. 
Þeim fjölg ar nú aft ur jafnt og þétt. 
Í fyrstu eft ir að þetta ástand fór 
að lag ast voru þetta maka skipta
samn ing ar, en nú er nokk uð spurt 
um mögu leg ar bygg inga lóð ir og 
fólk spekuler ar í þeirri þjón ustu 
sem boð ið er upp á í hverf un um.

Fyr ir hrun ið var það land lægt að 
byggja stór ar íbúð ir þar sem fjár
magn ið virt ist vera ótak mark að en 
nú erum við að fá inn beiðn ir um 
breyt ing ar á fyrri sam þykkt um þar 
sem íbúð ir eru að minnka, bæði í 
ein býli og fjöl býli.”

Deiliskipulagi
Rjúpnahæðarbreytt

,,Við breytt um heilu hverfi, 
Rjúpna hæð inni, og kom um inn 
með minni og fjöl breytt ari ein ing
ar, bæði í ein býli, par hús um, rað
hús um og fjöl býl is hús um, enda 
var kraf an orð in þannig. Við tók
um all stór an hluta af byggð inni á 
Rjúpna hæð og breytt um ein býl is
húsa lóð um í par og rað húsa lóð ir.”

Skipu lags stjóri bend ir á að áður 
fyrr hafi fólk oft byggt mun stærra 

en jafn vel þörf var fyr ir. Árið 1981 
var með al stærð full gerðra ein býl
is húsa 183 m2. Þessi hús höfðu 
allt til alls, allt sem venju leg fjöl
skylda þurfti, en árið 2008 var 
þetta með al tal kom ið í 338 m2, 
eða 155 m2 stærra en rúm um 
tveim ur ára tug um áður. Í fjöl býl is
hús um var með al stærð full gerðra 
íbúða árið 1981 um 109 m2 en árið 
2008 var með al stærð in kom in í 
153 m2. Sú aukn ing fólst fyrst og 
fremst í mik illi aukn ingu á ým iss 
kon ar sam eign, geymslu svæði 
stækk aði veru lega sem og sam eig
in leg ar bíl geymsl ur. Mesta aukn
ing in var þó síð ustu fjög ur árin 
fyr ir efna hags hrun ið. Þetta má vel 
sjá þeg ar born ar eru sam an bygg
ing ar í Linda hverfi og Sala hverfi, 
ekki síst hvað snýr að bygg ingu 
bíl skúra. 

- Eitt hvað er um það að ver ið sé 
að sækja um lóð ir eða leggja inn 
bygg inga teikn ing ar til sam þykkt ar. 
Eru þetta þá mun minni íbúð ir en 
ver ið var að sam þykkja fyr ir efna-
hags hrun ið?

,,Þau hús sem ver ið er að byggja 
í dag eru minni en þau sem voru 
byggð þeg ar sveifl an var sem 
mest. Í sum um til fell um er t.d. ver
ið að fara fram á breyt ing ar, t.d. að 
hafa hús ið á einni hæð og sleppa 
kjall ar an um þar sem því er hægt 
að koma fyr ir. Ég finn áþreif an lega 
að fólk er meira hugsa núna um 
rým ið en áður og hvað það kost
ar. Á ár un um rétt fyr ir hrun voru 
menn að velta þess um hlut um 
minna fyr ir sér enda virt ist fjár
magn ið til bygg ing ar fram kvæmda 
því sem næst ótak mark að.“

ÞörfiníKópavogier250
íbúðiráári

Þörf in er um 2000 íbúð ir á ári á 
höf uð borg ar svæð inu og í Kópa
vogi búa um 13% þeirra sem á 
svæð inu búa er bygg inga þörf in þá 
er þörf in fyr ir nýtt hús næði  um 
250 íbúð ir. Kópa vog ur er svo mið
svæð is á höf uð borg ar svæð inu og 
þjón ust an er til fyr ir mynd ar, það 
hef ur einnig sín áhrif þeg ar hug
að er að bú setu hve kostn að ar 
við rekst ur bif reiða er orð inn hár, 
m.a. vegna geysi hás verð á elds
neyti. Þá skipt ir vax andi máli að 
ekki þurfi að aka langt á hverj um 
degi til vinnu og eft ir þjón ust unni. 
Auk in notk un stræt is vagna bend ir 
einnig til þess.

Tekurmiðafbreyttum
forsendumíþjóðfélaginu

- Í gangi er end ur skoð un á að al-
skipu lagi Kópa vogs bæj ar. Tek ur 
hún mið af breytt um for send um í 
þjóð fé lag inu?

,,Já, tví mæla laust, en þeirri 
end ur skoð un á að vera lok ið á 
næsta ári. Við höf um ver ið með 
opna fundi þar sem við köll um eft
ir hug mynd um og til lög um íbúa í 
hverf um bæj ar ins. Fyrsti fund ur 
var upp í Vatns enda, síð an í Lind
um og Söl um, í Smára hverf inu, 
Digra nesi og loks fyr ir Kárs nes ið. 
Fólk var val ið eft ir slembi úr taki 
úr þjóð skrá af Skýrr. Alls voru 40 
íbú ar boð að ir á hvern sam ráð fund 
þar sem styrk leik ar, verk leik ar og 
tæki færi hverf is ins og bæj ar ins 
alls voru til um ræðu. Í hvern ig bæ 
vilj um við búa? 

Að al skipu lag ið er stefnu mörk
un til langs tíma og það er erfitt 
að fá fólk til að taka þátt í þan
nig vinnu. Því finnst senni lega að 
byggða þró un næstu ára tuga sé 
svo fjar lægt og jafn vel dá lít ið flók ið 
mál. En þetta voru mjög góð ir fund
ir og þar komu fram marg ar góð ar 
og áhuga verð ar hug mynd ir. Nið ur
stöð ur þess ara sam ráðs funda má 
sjá á heima síðu bæj ar ins. 

Mun fleiri eru til bún ir til að 
ræða skipu lags mál sem nán
ast snerta bak garð inn þeirra, þá 
stend ur oft ekki á við brögð um og 
jafn vel boð að til fund ar í við kom
andi hverfi af íbú un um sjálf um til 
að ræða þau mál. Það er auð vit að 
af hinu góða.“

- Áttu von á því að það verði 
aukn ing í um sókn um um bygg inga-
lóð ir frá því sem nú er?

,,Við náum alls ekki þeim hæð
um sem við vor um í áður, en 
þörf in fyr ir íbúð ir er til stað ar, en  
hlut verk bæj ar ins er að geta boð
ið sem fjöl breytt ast úr val bygg
inga lóða svo hægt sé að svara 
eft ir spurn inni og upp fylla þarf ir 
og ósk ir fólks sem vill búa í Kópa
vogi,” seg ir Birg ir H. Sig urðs son, 
skipu lags stjóri.
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,,Á25áratímabilijókstmeðalstærð
fullgerðraeinbýlaum83%”
- seg ir Birg ir H. Sig urðs son, skipu lags stjóri Kópa vogs bæj ar

Skógarhlíð 12
105 Reykjavík

Sími: 527 1040

landhelgi@landhelgi.is
www.landhelgi.is

eftir eignum í Kópavogi
Óskum
Erum með kaupendur af öllum stærðum húsnæðis

Landhelgi fasteignasala er fasteignasala sem leggur áherslu á að þjónusta bæði kaupendur og seljendur. 
Hjá Landhelgi er kappkostað við að vanda til allra þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Þorgils Már 
Sigvaldason
Söluráðgjafi 
thorgils@landhelgi.is
Sími: 618 5700 

Ólafur 
Kristinsson
Hdl og Lögg.fasteignasali 

olafur@landhelgi.is
Sími: 898 7910 

BirgirSigurðsson,
skipulagsstjóri
Kópavogsbæjar.
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Kortsem
sýnirþróun
meðalstærðar
fullgerðaíbúða
áliðlega25ára
tímabili.

Miklar byggingaframkvæmdir
eru hjá BYGG í Lundahverfi við
byggingufjölbýlishúsa.

HSH byggingaverktakar eru að
reisa hús í Þingunum. Fjær má
sjá fjölbýlishús sem verið að að
ljúkavið íBoðaþingi, í nágrenni
Hrafnistu og þjónustumiðstöðv
arinnarBoðans.
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Árið 1968 komu saman 17
konur íKópavogi til að styðja
viðbakiðábörnumsínumsem
höfðu nýlega gengið í skáta
félagið Kópa í Kópavogi, en
fyrstuskrefin inn í skátahreyf
inguna er að gerast ljósálfur.
Þaðvaraf frumkvæðiogmeð
hvatningufráFriðrikiHaralds
syniskátaforingjaíKópumsem
konurnarkomusaman.

Fljót lega fóru kon urn ar að 
finna sér verk efni, héldu m.a. 
jóla bas ar í mörg ár, voru með 
kaffi sölu á sum ar dag inn fyrsta 
og mýmargt fleira, en all ur 
ágóð inn rann til skáta starfs
ins. Inn an tíð ar nefndu þess ar 
kon ur sig Urt urn ar, og hef ur 

þessi skemmti legi fé lags skap ur 
all ar göt ur síð an geng ið und ir 
því nafni.

Nú lið lega 40 árum síð ar 
koma þess ar kon ur enn sam
an, milli kl. 10.00 og 11.00 í Gjá
bakka og eiga þar skemmti lega 
stund en stuðn ing ur við skáta
hreyf ing una en að al lega í hug
an um. Börn þess ara kvenna 
starfa mörg hver enn í skáta
hreyf ing unni, sum í Hjálp ar sveit 
skáta í Kópa vogi, og þau hitt ast 
einnig, en óreglu lega. Eig in menn 
Urt anna komu einnig sam an um 
tíma og gerðu gagn, en þeir hitt
ast trauðla leng ur. Þeirra fé lags
skap ur fékk að sjálf sögðu nafn ið 
Brim l arn ir. 

Urturnar sem voru nýlega í Gjábakka. F.v.: Dóra, Ásta, Elín,
Geirþrúður,Anna,Margrét,Hulda,RagnheiðurogJórunn.

Urturnarhafahaldið
hópinnallargötur
síðan1968

Forvarnardagurinn, semhald
inn var  í sjötta sinn 5 októ
ber sl., byggist á niðurstöðum
íslenskra rannsókna sem sýna
hvaða ráð duga best til að
koma í veg fyrir að ungmenni
verði fíkniefnum að bráð. Þar
ber hæst þátttöku í íþrótta og
æskulýðsstarfi, samverustundir
með fjölskyldunni og að fresta
því sem lengst að neyta áfeng
is.Þaðerunemendur í 9.bekk
grunnskóla sem árlega taka
þátt í forvarnardeginum sem
m.a. er studdur dyggilega af
forsetaÍslands.

Nú voru í fyrsta sinn kynnt ar 
sam bæri leg ar rann sókn ir fyr ir 
fram hald s kól ana í land inu. En 

þrátt fyr ir að mik ið for varn ar starf 
sé unn ið þar, marg fald ast neysla 
vímu efna ung menna þeg ar þau 
yf ir gefa grunn skól ann. Með al þess 
sem fram kem ur í könn un inni er 
að hlut fall þeirra sem reykja fer úr 
5% í 9%, þeg ar spurt er um ölv un 
und an farna 30 daga, fer hlut fall
ið úr  9% í 43% og hlut fall þeirra 
sem hafa próf að hass hækk ar úr 
3% í 7% og þeirra sem hafa próf að 
maríjúna  úr 8% í 12%.

Í könn un um sem Rann sókn ir & 
grein ing hafa fram kvæmt ár lega 
með al nem enda í efstu bekkj
um grunn skóla sést að ölv un ar
drykkja hef ur minnk að veru lega. 
Árið 1998 sögð ust 42% þeirra hafa 
ver ið ölv uð ein hvern tíma síð ustu 

30 daga en 9% í könn un árs ins 
2011. Sam bæri leg ar nið ur stöð ur 
fást þeg ar spurt er um reyk ing
ar. Þess ar töl ur eru með því læg
sta sem þekk ist í Evr ópu og hafa 
þess ar miklu og já kvæðu breyt
ing ar vak ið at hygli víða um lönd. 
Sá frá bæri ár ang ur sem náðst hef
ur í for varna starfi í grunn skól um 
ætti að miklu leyti einnig að geta 
náðst í fram halds skól un um og er 
mik il vægt að vekja at hygli ung
menna og for eldra á því að hið 
sama á við um nem end ur í fram
halds skóla og grunn skóla, að því 
leng ur sem ein stak ling ar draga 
að byrja neyslu áfeng is þeim mun 
ólík legra er að þeir verði áfeng is
fíkn, eða fíkni efn um að bráð.

Nemendur9.bekkjarKársnesskóla
tókuvirkanþáttíforvarnardeginum
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Risapokinn er spennandi nýjung frá Gámaþjónustunni hf. Hann er frábær 

lausn fyrir úrgang sem víða fellur til, svo sem við húsabreytingar, garð-

vinnu og fleira. Á mörgum stöðum er erfitt að koma gámum við og þá er 

Risapokinn nýr og ódýr valkostur! 

Til að gæta ýtrustu hagkvæmni gerum við ráð fyrir að sala pokanna verði 

á heimasíðu okkar risapokinn.is. Þar er líka pöntuð og greidd hirðing 

pokanna ásamt eyðingargjöldum á öruggri síðu. 

Í pokann má setja nánast allt nema spilliefni og lífrænan matarúrgang. 

Til að byrja með er þessi þjónusta eingöngu á höfuðborgarsvæðinu.

RISA
POKINN

RISAPOKINN
www.gamar.is • Sími 535 2510

RISAPOKINN
www.gamar.is • Sími 535 2510

Léttur sterkur og risastór!

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • www.gamar.is

XXL
Stærð: 90 cm x 180 cm x 70 cm

Burðarþol: 1.5 tonn.

XL
Stærð: 85 cm x 85 cm x 85 cm

Burðarþol: 1.0 tonn.

Nemendur íKársnesskóla fengu fulltrúa frá skátahreyfingunni í heimsókn sem kynnti hana fyrir þeim.
Mikilvægur liður í forvarnarstarfieraðkrakkarhafaeitthvað tómstundastarfutanskólatíma, s.s.þátt
tökuískátastarfi,dansi,íþróttumeðaöðruæskulýðsstarfisemhefurmikiðforvarnargildi.



Sýning verður opnuð í and
dyriNáttúrufræðistofuKópavogs
næsta laugardag,22.októberkl.
14.00. Sýningin ber heitið Eyja
fjarðarfossarogþargefurað líta
ljósmyndir eftir Svavar Alfreð
Jónsson, áhugaljósmyndara og
Akureyrarprest, á 42 fossum í
sveitumEyjafjarðar.

Svavarbyrjaði snemmaað taka
ljósmyndir. Fyrsta myndavélin
hans var af gerðinni Kodak Insta
matic sem hann fékk í fermingar
gjöf ásamt 24mynda litfilmu og

flasskubbi með fjórum perum. Á
menntaskólaárunum tók Svavar
þátt í starfi FÁLMA,Félagsáhuga
ljósmyndara í Menntaskólanumá
Akureyri. Hann bæði framkallaði
og stækkaði myndir og tók þátt í
sýningumávegum félagsins.Sam
tímis var hann ljósmyndari fyrir
vikublaðið Íslending, dagblaðið
VísiogtímaritiðFólk.Umþettaleiti
hélthanneinnigljósmyndasýningu
með Erni Inga Gíslasyni, fjöllista
manni.ÁþessumárumáttiSvavar
KonicaT4myndavél,mikinnkosta
grip.Fyrirnokkrumárumeignaðist
Svavar góða stafræna myndavél,
Nikon D60, og var þráðurinn þá
tekinnuppánýviðljósmyndun.

Sýningin Eyjafjarðarfossar er
fyrstaverkefniSvavarseftirnokk
urt hlé, en að því vann hann á
árunum 2009–2011. Ferðafélagi
Svavars í fossagöngunum og ráð
gjafi um hæð foss og fleira hefur
verið Gísli Gunnlaugsson, tækni
fræðingur. Fossasýningin í Nátt
úrufræðistofuKópavogserþriðja
uppsetninginásýningunni,þóauk
in og endurbætt. Fyrsta sýningin
var í Safnaðarheimili Akureyrar
kirkju íoktóber2010ogsúnæsta
í febrúar 2011 í menningarhúsinu
Bergi á Dalvík. Nú hefur fossun
umveriðsafnaðsamansuðuryfir
heiðar íþví skyni aðveita fólki á
höfuðborgarsvæðinu sýn á þessa
rennblautu dýrgripi Eyjafjarðar.
Að lokinni sýningunni í Náttúru
fræðistofunni ferðast fossarnir til
BochumíÞýskalandiþarsemþeir
verðahengdirupp fyrirÞjóðverja
ogaðraaðdáendurnáttúruÍslands
oggóðrarljósmyndunar.
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Vetrarstarfið íMolanum feraf
staðmeðlátum.Dagskráiníoktó
ber er stútfull af spennandi og
skemmtilegumviðburðumogves
eni.Boðiðeruppáa.m.k.tvenna
tónleika, spennandi námskeið,
liðakeppniíFIFA,kjötgjörningog
margt fleira.Hægterað fylgjast
meðáFacebook/MolinnKópavogi
ogáwww.molinn.is.

Fyrstutónleikarnirvorufimmtu
daginn 13. október sl. Þar var
íslenskthiphopífyrirrúmiogfram
komu Ramses & Tom the Don,
Þriðja hæðin, Óli 107 & Bjarni J,
AronGylfi&GummiF.T.,Musiggi
og DJ 101 sá svo um bítið milli
atriða. Þann 18. október sl. byrj
aði Götulistasmiðjan en leiðbein
andivarbreski listamaðurinnNik
hilKirsh.Götulistasmiðjanerfyrir
alla sem hafa áhuga á street art,
samfélaginu, stenslum, tækni og
spreyi. Skoðaðir eru fagmenn á
borðviðBanksy,ogAboveo.fl.og
skoðaðhvernigþeirnotagötulist
tilaðhafaáhrifáumhverfisittog
samfélag.

Pönk í Kópavogi verður í
algleymingi næsta laugardag, 22.
október. Tónleikarnir eru frá kl.
1417ogeruallirvelkomniroger

fríttinn.Framkoma:Fræbbblarnir,
FræbbblarPlús(eldrimeðlimirog
gestir), Taugadeildin, Q4U, Snill
ingarnir,Pollockbræður,Búdrýg
indi, KaBear, Dr. Gunni, FiveBel
lies,Morðingjarnir,Buxnaskjónar
og Manndráp af gáleysi. Dagarn
ir 25.  28. október verða svo til
einkaðir hrekkjavökunni. Splæst
verður í liðamót í FIFA 12, fram

kvæmdur kjötgjörningur (fuglís
vín),graskerjaútskurðurogmargt
fleira.OpnunartímaMolanser frá
þriðjudegitilföstudagsfrákl.14.00
til23.00.semerþrifösfrákl.1423
á kvöldin. Kynntu þér dagskrána
á vefsíðu Molans, www.molinn.is
eðaaddaðuMolanumáFacebook
tilaðfáaðvitameira.

Molinnáfullublasti

HefðbundinskólasetningTón
listarskóla Kópavogs fór fram
í Salnum í lok ágústmánaðar,
og þar með hófst 49. starfsár
skólans.

Hún hófst á tónlistarflutningi,
en Steinunn Vala Pálsdóttir lék
á flautuSyrinxeftir franska tón
skáldiðClaudeDebussy.Steinunn
Vala er ein af þeim nemendum
semútskrifaðistmeð framhalds
próf frá skólanum á liðnu vori.
Hún hefur verið nemendi skól
ansfráungaaldri,eðaalltfráþví
húnsteigsínfyrstusporíforskól
anum þar til hún tók lokaprófið
með þeim hliðargreinum sem
því tilheyrir og hélt burtfarar
tónleikahér í Salnum.Aðalkenn
ari Steinunnar Völu var Guðrún
Birgisdóttir. SteinunnValaernú
að hefja diploma nám við Lista
háskóla Íslands. Framhaldsnám
ið er síðasti og jafnframt viða
mesti áfangi almenns tónlistar
skólanáms, en námið skiptist
í þrjá megin áfanga í samræmi
við aðalnámskrá tónlistarskóla,
grunn mið og framhaldsnám.
Framhaldsnámið íheilderorðið
sérhæfðaraoggerirmeirikröfur
til nemendaen nám á fyrri stig
um.Framhaldsprófiðer lokapróf
áþeirrivegferðogopnar leið til
tónlistarnámsáháskólastigi.

,,Þann13.maísl.varundirritað
afmenntaogmenningarmálaráð
herra, fjármálaráðherra og inn
anríkisráðherra, f.h. ríkissjóðs,
og fulltrúumSambands íslenskra
sveitarfélaga, f.h. sveitarfélaga,

,,Samkomulagumeflingu tónlist
arnámsog jöfnunáaðstöðumun
nemenda til tónlistarnáms,”
sagðiÁrniHarðarsonskólastjóri
viðskólasetninguna. ,,Þettasam
komulag er grundvöllur nýrra
lagaumtónlistarskólaogkveður
á um að ríkissjóður endurgreiði
sveitarfélögum allan kennslu
kostnað vegna hljóðfæranáms
á framhaldsstigi og söngnáms
ámiðog framhaldsstigi í viður
kenndumtónlistarskólum.Árlegt
framlag ríkissjóðs verður 480
milljónir króna,enámóti skuld
bindasveitarfélögsig til að taka
yfirnýverkefni fráríkisemnem
ur230milljónumkróna.Þarmeð
er ríkissjóðuraðstuðlaaðaukn
um framlögum til tónlistarskóla

semnemur250milljónumkróna
í samræmi við yfirskrift samn
ingsinsumeflingutónlistarnáms.
Við sem stýrum Tónlistarskóla
Kópavogsteljumsjálfsagtogeðli
legtaðtónlistarnámíbæjarfélag
inuverði látiðnjótaþeirrar inn
spýtingarafhálfu ríkisinssemaf
samkomulaginuhlýst.Mjöghefur
verið þrengt að tónlistarnáminu
á undanförnum árum, en með
auknuríkisframlagigefsttækifæri
tilaðsnúablaðinuvið.

Framlög Kópavogsbæjar til
greiðslukennslukostnaðar í tón
listarskólum og um leið fjölda
kennslustunda hafa ekki verið
í neinum takti við fjölgun íbúa í
bæjarfélaginu á síðustu tveimur
áratugumogþaðhefurleittafsér
minnaaðgengiað tónlistarnámi.
Nú þegar kreppir að hefur skól
anum verið gert að draga sam
ankennsluþriðjaárið í röð,þ.e.
fækka kenndum stundum. Það
þýðir einfaldlega að færri nem
endur komast að, þó eftispurn
hafisíðurensvominnkað.

Við höfum óskað eftir því við
bæjaryfirvöldaðíljósisamkomu
lagsvið ríkiðumeflingu tónlist
arnámsverði framlag til skólans
endurskoðaðoghonumgertkleift
að halda sama kennslustunda
fjölda og á síðasta skólaári. Sá
kostnaðarauki sem af því hlýst
nemurmunlægriupphæðensem
nemurendurgreiðslumsembæj
arsjóður fær frá ríkissjóðivegna
nemendaTónlistarskólans,”sagði
ÁrniHarðarsonskólastjóri.

Ein mynda Svav ars Al freðs Jóns son ar á sýn ing unni, foss í Núpá í Sölvadal.

Ljósmyndasýningíanddyri
NáttúrufræðistofuKópavogs

TónlistarskóliKópavogs:

Villnjótasamkomulagsvið
ríkiðumeflingutónlistarnáms

Árni Harð ar son skóla st jóri     
Tón list ar skóla Kópa vogs.

Fyr ir mynd ir eru víða, hér lend is sem er lend is.

1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda
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Fáðu nánari upplýsingar
og tímatöflu á bus.is og 
kopavogur.is

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

TómstundavagninnTómstundavagninn
á hálftímafresti allan daginná hálftímafresti allan daginn

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    
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Mjódd

1 Félagsmiðstöðin Ekkó
 v/Kársnesskóla

2 Félagsmiðstöðin Kjarninn
 v/Kópavogsskóla

3 Félagsmiðstöðin Igló
 v/Snælandsskóla

4 Félagsmiðstöðin Pegasus
 v/Álfhólsskóla

5 Félagsmiðstöðin Þeba
 v/Smáraskóla

6 Félagsmiðstöðin Jemen
 v/Lindaskóla

7 Félagsmiðstöðin Fönix
 v/Salaskóla

8 Félagsmiðstöðin Kúlan 
 v/Hörðuvallaskóla

9 Félagsmiðstöðin Dimma
 v/Vatnsendaskóla
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Bæjarstjórnarfundur í Kópa
vogi var haldinn í lok septem
bermánaðar í Hörðuvallaskóla.
Hlé var gert á fundinum til að
gefafundargestumkostáaðbera
fram fyrirspurnir og spjalla við
bæjarfulltrúaumsínhugðarmál.

Fyrir hlé líktist fundurinn eig
inlega meira framboðsfundi þar
sem allir bæjarbúar ræddu sín
hugðarmál.Markmiðiðerað færa
bæjarstjórnarfundinær íbúunum,
ogþaðkemursvo í ljóshvortsú
tilraun hefur náð markmiði sínu.
Bæjarbúar spurðu m.a. íþrótta
mál,ekkisístsamningaviðBreiða
blik og HK, samgöngumál, mál
efni tónlistarskóla, frágang lóðar
í kringumKórinnoggöngustíga í
kringumElliðavatn.

Stefnteraðþvíað fleiribæjar
stjórnarfundir verði haldnir úti í
hverfum Kópavogsbæjar á kjör

tímabilinu. Þannig verður kast
ljósinu beint að einstökum bæj
arhlutum og íbúar fá tækifæri til
að koma sjónarmiðum sínum á
framfæriviðbæjarstjórn.Þessmá
geta að bæjarstjórnarfundir sem
haldnireruíbæjarstjórnarsalnum
íHamraborgerueinnigopniröll
um. Á fundinum, sem stóð langt
fram eftir kvöldi, og oft karpað,
var samþykkt eftirfarandi tillaga:
,,BæjarstjórnKópavogs felurrýni
hópi um málefni sundlauganna
að vinna áframhaldandi tillögur
að því hvernig megi bæta þjón
ustu sundlauganna í bænum og
efla forvarnargildi og  lýðheilsu
þátt.Sundlaugarnarskuluveralif
andi félagsmiðstöðvar allra íbúa
Kópavogs. Ferð í sund skal vera
skemmtilegupplifunþarsembæj
arbúumgefstkosturáaðslakaáí
erlidagsins.”

BæjarstjórnKópavogsásamtbæjarstjóraogbæjarritaraíHörðuvallaskóla.

Bæjarstjórnfundaði
íHörðuvallaskóla

Adolf Petersen menntaskóla
kennari í MK, Anna Lilja Þór
isdóttir blaðamaður á Morgun
blaðinuogBjörnGrétarStefáns
sonverkfræðingurhjáfjarskipta
fyrirtækinu IMCÍsland keppa
fyrir hönd Kópavogsbæjar í
Útsvari, spurningakeppni Sjón
varpsins,ívetur.

Lið Kópavogs mætir Akur
eyri28.októbernk.,en íþví liði
eru áfram Birgir Guðmundsson
dósent, deildarformaður félags
vísindadeildarHáskólansáAkur
eyri og Hjálmar Brynjólfsson
lögfræðingur hjáFjármálaeftirlit
inu en nýr í hópnum er Hildur
EirBolladóttir prestur viðAkur
eyrarkirkju.BirgirGuðmundsson
segir að alls ekki megi vanmeta
lið Kópavogs þó sigur hafi unn
istgegnþeim í fyrra.Adolfvar í
liðiKópavogsífyrraenþauAnna
LiljaogBjörnGrétareruaðkeppa
í fyrstasinn,AnnaLilja tekurað
sér leikþáttinn og Björn Grétar
sprettinn íhlaupaspurningunum.
Sásíðarnefndiaðstoðaðiþó liðið
ífyrra.

Kópavogur hefur sem kunn
ugterstaðiðsigafskaplegavel í
þessumvinsælaþættiáRÚVogí
fyrstu tvöskiptinbárukeppend

urKópavogssigurúrbýtum.Lið
Kópavogs tapaðihinsvegar fyrir
liði Akureyrar í fyrra og er því
ljóst að allt kapp verður lagt á
aðgerabetur í ár.Akureyri tap
aðifyrirliðiNorðurþingsíúrslita
viðureigninni.Á fundibæjarráðs
Kópavogs 23. september lét
Ómar Stefánsson, fulltrúi Fram

sóknarflokks bóka: ,,Það er mik
ilvægt að í Útsvarslið Kópavogs
verðivalið fólk semvill sigraen
ekki bara taka þátt. Legg því til
aðauglýstverðieftirábendingum
frá Kópavogsbúum í tilvonandi
sigurliðbæjarins.” Ekki þarf að
efaaðnúverandikeppendureru
ísigurham.

KópavogurmætirAkureyri
28.októbernk.íÚtsvari

Björn Grétar Stefánsson, Adolf Petersen og Anna Lilja Þórisdóttir,
fulltrúarKópavogsíár.

Öll viljum við geta komist auðveldlega um gangstéttar og göngustíga bæjarins. Sumstaðar vex trjágróður á lóðum 
það mikið út fyrir lóðarmörk að götum, gangstéttum og stígum að vandræði og jafnvel hætta stafar af. Þetta á við um 
bæði umferð gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda, þar sem lóðarmörk liggja að götu. Einnig eru dæmi um að 
trjágróður skyggi á umferðarmerki, götuheiti og jafnvel lýsingu.

Í byggingarreglugerð er kveðið á um að lóðarhafa sé skylt að halda vexti trjáa og runna á lóð innan lóðarmarka og  
jafnframt að bæjaryfirvöldum sé heimilt að fjarlægja þann gróður sem vex út fyrir lóðarmörk og er til vandræða, á 
kostnað lóðarhafa.

Lóðarhafar eru hvattir til að hafa þessi mál í lagi og snyrta trjágróður á lóðarmörkum eftir því sem við á. Á næstunni 
verður gerð úttekt á gróðri við götur, gangstéttar og stíga og í framhaldi af því verður „vandræðagróður“ snyrtur á 
kostnað lóðarhafa.

             Garðyrkjustjóri Kópavogs

Er ekki kominn tími til að klippa?

Sækjum og sendum

Ljóð mán að ar ins:
Jarðúð

HrafnAndrésHarðarsonfædd
ist aðSælundi, Skjólbraut9hér
íbæ,9. apríl 1948.Hannhefur
gefiðút6bækurmeðfrumortum
ljóðumog tværbækurmeðþýð
ingumlettneskraskálda.

Þá kom út á þessu ári bókin
Eyja,andrámeðþýðingumáljóð
umpólskuskáldkonunnarJolanta
Baziak; í Frakklandi kom út bók
in La Langue Éblouissante  með
þýðingum á ljóðum búlgarska
skáldsins Athanase Vantchev de
Thracy;sáþýddioggafútíFrakk
landi ljóðabókina La Vie Meme
(Lífiðsjálft)meðþýðingumsínum
áljóðumHrafns.ÞáhafaljóðHraf
nsveriðþýddá tyrknesku, rúss
neskuogenskuogbirstíblöðum,
tímaritum og safnritum víða um
heim, svo og í vefritum. Nokkur
tónskáld hafa samið lög við ljóð

Hrafns,þ.á.m.RosalindPage,en
diskurmeð ljóðaflokknumRaven
songs, kom út fyrir skömmu og
heitirhannCoolBlack;þásamdi
Gunnar Reynir Sveinsson ljóða
flokkana HlérogTónmyndaljóð.
ÞeirHrafnAndrésunnunáiðum
skeið með myndlistarmanninum
GrímiM.Steindórssynioggáfuút
bókina Tónmyndaljóð árið 1992,
meðmyndum, ljóðumognótum;
súbókkomútáensku1993,end
urprentuð, nú ófáanleg. Hrafn er
einnaffrumkvöðlumRitlistarhóps
Kópavogsogá ljóð í 3afbókum
hópsins.Aukbókannasemnefnd
ar eru hér fyrir ofan eru bækur
Hrafnsþessar:Þríleikuraðorðum,
Fyrrvera, Glerleikur að orðum,
Vermslogþýðingar,Hafiðbrenn
urogVængstýfðirdraumar.

JARÐÚÐ
Það er bann að með boð um
að bana mönn um.

Hund ar eru heilög dýr
með há menn ing ar þjóð um
-eins og hval ir.

En jörð in, móð ir okk ar allra
ærn ar eru henn ar kval ir:

Hún er stung in, graf in, troð in, skaf in,
lamin og bar in, brennd og svið in
því við
-erum svo iðin!

Skáldið við Skjólbraut 9 þegar
veriðvaraðrífaþaðárið2006–
núerþarkomiðmeirahús.

- til raun til að nálg ast bæj ar búa í við kom andi hverfi
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www.borgarblod.is

Hulda Þorsteinsdóttir hefur starfað sem sjálf
boðaliði íverkefninu ,,Fötsemframlag” írúmtvö
ár.Húnprjónarogsaumarungbarnafötásamtöðr
umsjálfboðaliðumenfötinerusíðansendtilbarna
ogfjölskyldnaíneyðíMalaví.Hópurinnhittisteinu
sinniímánuðiíRauðakrosshúsinuíHamraborgen
sinnir annarshandavinnunniheima.Huldahafði
tíma aflögu þegar hún hætti að vinna og sá aug
lýsingufráKópavogsdeildumaðþaðvantaðisjálf
boðaliða.

,,Éggatvelhugsaðméraðtakaþátt,slátværflugur
íeinuhöggieinsogsagter,nýta tímannogstyrkja
gottmálefni,”segirhún.Þaðsé líkaalltafgamanað
hittahressarkonurenflestirsjálfboðaliðarniríverk
efninuerukonur.

Ofboðslegagóðtilfinning
aðhjálpaöðrum

Dagbjört Rós er 17 ára sjálfboðaliði í Plúsnum
ogEldhugum.Húnkynntist fyrstRauðakrossinum
þegar hún var sjálf þátttakandi í Eldhugum í 8., 9.
og10.bekkenEldhugareru íslenskogerlendung
menni í Kópavogi á aldrinum 1316 ára sem vinna
saman að því að byggja betra samfélag í takt við
hugsjónir Rauða krossins. Dagbjörtu fannst starfið
svoskemmtilegtaðþegarhúnbyrjaðiímenntaskóla
ákvaðhúnaðskrifaundir sjálfboðaliðasamningvið
deildina.DagbjörtRóssegir að sjálfboðaliðastarfið
gefihennimargt. ,,Aðvitaþaðaðþúsértaðhjálpa
einhverjum er ofboðslega góð tilfinning. Ég veit
ósköpvelaðégerekkertaðbreytaheiminumeinog
sérenbaraþaðaðgetahjálpaðeinnimanneskjuog
séðþessaeinumanneskjubrosaeránægjulegt.Það
breytirkannskiekkiheiminumenþaðbreytirkannski
degiþessararmanneskjuogvonanditilhinsbetra.“

Dagbjört segir að það skemmtilegasta við sjálf
boðnastarfiðséaðhittamikiðað fólki frámismun
andi stöðum með fjölbreytta reynslu. ,,Bros segir
meiraenþúsundorð,hláturinnlengirlífiðogþaðer
betraaðgefaenaðþiggja.”

SjálfboðaliðastarfhjáRauða
krossinumerafargefandi

Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is

SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF

HuldaÞorsteinsdóttir.

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Í kjöl far sam þykkt ar síð ustu fjár
hags á ætl un ar var það hlut verk 
vinstri flokk anna að fylgja henni 
eft ir og láta hana stand ast þar sem 
þeir flokk ar eru í meiri hluta en 
Sjálf stæð is og Fram sókn ar flokk
ur í minni hluta. Í því ljósi taldi 
ég eðli legt að skýra fyr ir bæj ar
bú um hverj ar áhersl ur Sjálf stæð
is flokks ins hefðu ver ið við gerð 
henn ar. Þetta fór mjög fyr ir brjóst
ið á vinstri flokk un um og lýsti odd
viti þeirra yfir óá nægju sinni með 
þessa upp lýs inga gjöf, sem í mín um 
huga var sjálf sögð og eðli leg. Í kjöl
far ið lýsti hún því svo yfir að ekki 
væri hægt að vinna með Sjálf stæð
is flokkn um.

Þessi stað reynd um fjár hags
á ætl un ina er þó ekki stærsta 
áhyggju mál ið fyr ir bæj ar búa held
ur frammi staða meiri hlut ans þeg ar 
kem ur að rekstri bæj ar ins. Nú þeg
ar virki lega ríð ur á að rekst ur inn 
sé inn an fjár heim ilda hafa grunn
skól arn ir, sem eru stærsti út gjalda
lið ur inn, keyrt um 180 millj ón ir 
króna fram úr fjár hags á ætl un
inni. Það gera sex pró sent sem af 
er ár inu og er langt um fram það 
sem flokk ast get ur und ir eðli lega 
skekkju. Ef fram held ur sem horf ir 
fer þessi eini mála flokk ur 250 millj
ón um króna fram úr fjár hags á ætl
un. Þá eru all ir hin ir mála flokk arn ir 
eft ir eins og t.d. fé lags mál in en þar 

er fyr ir séð að um fram úr keyrslu 
verð ur einnig að ræða. Við gerð 
fjár hags á ætl un ar voru all ir flokk
arn ir í bæj ar stjórn sam mála um 
að hafa var færna tekju á ætl un. Nú 
þeg ar allt bend ir til þess að tekj
urn ar verði um fram áætl un, sem 
bet ur fer, er for gangs mál að greiða 
nið ur skuld ir og í stað þess að 
eyða þeim í fram úr keyrslu í rekstr
in um. Til þess að bæj ar bú ar geri 
sér grein fyr ir al var leika fram úr
keyrsl unn ar eru for stöðu menn rík
is stofn ana tekn ir á tepp ið ef þeir 
fara 4% fram úr áætl un. Í stuttu 
máli er stað an sú að mið að við þau 
við mið sem menn nota í op in ber
um rekstri hafa vinstri menn misst 
tök á rekstri bæj ar sjóðs. Ef það 
breyt ist ekki, þýð ir það að fyrr eða 
síð ar lend ir bæj ar fé lag ið í svip
aðri stöðu og þau sveit ar fé lög sem 
verst eru sett með sín fjár mál.

Helsta sókn ar færi í aukn um tekj
um bæj ar sjóðs ligg ur í út hlut un 
lóða. Í kjöl far þess hve lít ið hef
ur ver ið byggt að und an förnu er 
fyr ir séð að eft ir spurn mun aukast 
eft ir nýju hús næði og þar með  lóð
um um leið. Það er því sorg legt að 
horfa upp á að ver ið sé að draga 
lapp irn ar í skipu lags mál um í stað 
þess að koma til móts við eft ir
spurn ina. Við vit um að Kópa vog ur 
er þannig í sveit sett ur að lóð ir 
bæj ar ins eru þær eft ir sótt ustu á 

höf uð borg ar
svæð inu. Þar 
væri nú þeg ar 
mögu legt að 
út hluta lóð um 
og nota and
virði þeirra til 
þess að greiða 
nið ur skuld ir 
og auka fram
t í ð  a r  t e k j  u r 
bæj ar ins með 
tek j  um sem 
kæmu með nýj
um íbú um. Við höf um séð hversu 
ótrú lega hratt hef ur geng ið á tóm
ar íbúð ir í nýju hverf um Kópa vogs. 
Það seg ir okk ur að þess er ekki 
langt að bíða að vönt un verð ur á 
íbúð um í Kópa vogi. Þá eru bank
ar farn ir að bjóða upp á lána kjör 
sem koma til móts við kröf ur hús
kaup enda sem einnig ýtir und ir 
for send ur þess að hjól in fari að 
snú ast á ný.

Eitt er að eyða um efni fram en 
ann að er að nýta ekki tæki færi til 
tekju öfl un ar. Þeg ar þetta tvennt 
fer sam an er hætt við að illa fari. 
Það þarf að ganga til verka nú þeg
ar, en því mið ur eru dæm in um 
verk kvíða meiri hlut ans orð in veru
leg hamlandi.

ÁrmannKr.Ólafsson,
bæjarfulltrúiSjálfstæðisflokksins.

Vinstri flokk arn ir í Kópa vogi hafa 
misst tök in á rekstri Kópa vogs bæj ar

Í Rauða krossvik unni 17.22. 
októ ber legg ur Kópa vogs deild 
áherslu á að fjölga sjálf boða lið
um, fé lags mönn um og ekki hvað 
síst, safna pen ing um til styrkt ar 
starf inu í Kópa vogi. Sjálf boða lið ar 
Kópa vogs deild ar verða með söfn
un ar bauka á fjöl förn um stöð um í 
bæn um til að safna fé til styrk ar 
starf inu, að auki verða söfn un ar
bauk ar á nokkrum völd um stöð um 
í bæn um alla vik una.

Kópa vogs deild þarf stuðn ing 
bæj ar búa til að halda uppi öfl ugu 
starfi og þjón ustu í heima byggð. 
Það væri okk ur mik ils virði ef þú 
gæt ir lagt okk ur lið og um leið 
hvatt ætt ingja, vini og vinnu fé laga 
til að gera það sama.  Það er hægt 
að vekja at hygli á mál stað okk ar á 
fés bók, með tölvu pósti, í sam töl
um og víð ar.  

Kópa vogs deild rek ur Rauða
kross hús ið í Kópa vogi í Hamra
borg 11, og er það opið alla virka 
daga kl. 915. Stór hóp ur sjálf
boða liða hef ur á síð ustu árum lagt 
deild inni lið í fjöl mörg um verk efn
um sem snerta bæj ar sam fé lag ið á 
ýms an hátt. Í Kópa vogs deild eru 
yfir 1900 fé lags menn skráð ir og 
er ár gjald ið 2000 krón ur. En bet ur 
má ef duga skal, við get um alltaf 
bætt við okk ur öfl ug um sjálf boða
lið um og fyr ir þá sem ekki hafa 
tíma af lögu er til val ið að ger ast 
fé lags mað ur og styðja þannig við 
starf ið í Kópa vogi. Við vilj um hvet
ja alla til að kíkja í heim sókn, hitta 
starfs fólk og sjálf boða liða að störf
um og með þeim hætti fræð ast 

um verk efn in okk ar.  Í Rauða kross
hús inu í Hamra borg er alltaf heitt 
á könn unni og leggj um við okk ur 
fram við að taka vel á móti fólki.

Deild in sinn ir marg vís leg um 
verk efn um í Kópa vogi, svo sem 
að rjúfa ein semd og fé lags lega 
ein angr un með heim sókn um 
til þeirra sem á þurfa að halda, 
að stoða bág stadd ar fjöl skyld ur í 
Kópa vogi þeg ar á reyn ir, deild in 
stend ur fyr ir upp byggj andi starfi 
fyr ir börn og ung menni, út býr 
fata pakka fyr ir börn í neyð og býð
ur reglu lega  upp á fjöl breytt úr val 
nám skeiða, s.s. Slys og veik indi 
barna og Skyndi hjálp. Við biðj um 
þig kæri Kópa vogs búi að leggja 
okk ur lið við þessi mik il vægu verk
efni. Með vin semd og virð ingu

F.h.Kópavogsdeildar
Ingibjörg Lilja Diðriksdóttir for

maðurogLindaÓskSigurðardóttir
framkvæmdastjóri

Hvað get ur þú gert og hvað 
get ur hann gert fyr ir þig?

RauðikrossinníKópavogi:

Ingibjörg Lilja Diðriksdóttir for
maður og Linda Ósk Sigurðar
dóttir framkvæmdastjóri Kópa
vogsdeildarRauðakrossins.

ÁrmannKr.
Ólafsson
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26. október kl. 17.30

Sveinn Dúa Hjörleifsson, tenór

2. nóvember kl. 17.30

Sigríður Aðalsteinsdóttir, mezzósópran
 

16. nóvember kl. 17.30

Gunnar Guðbjörnsson, tenór

23. nóvember kl. 17.30

Viðar Gunnarsson, bassi

Jónas Ingimundarson fær til sín söngvara úr 
fremstu röð og saman flytja þau íslenskar 
einsöngsperlur.

ÍSLENSKT? JÁ TAKK!
Síðdegi í Salnum með Jónasi og gestum

Tryggðu þér miða!

Verð á staka tónleika er 1.500 kr. 
Fernir tónleikar í áskrift aðeins 3.900 kr.

SALURINN
- hljómar vel

SALURINN.IS

hz
eta

 eh
f.

Miðasala Salarins er opin virka daga kl. 14–18. 

Sími í miðasölu er 5 700 400.

	  

Fræðla mánaðarins um 
stoðkerfið er í boði: 

 

Hálsrígur: 

Hálsrígur skapast í flestum 
tilfellum vegna óæskilegs 
álags á hálsinn t.d. sofa 
með nýtt höfuðlag eða 
nýjar/breyttar vinnu- og 
legustellingar. Orsökin er 
oftast frá hálsliðum og/eða 
vöðvakerfinu. Ef hálsrígur 
skapast vegna hálsliða þá 
er oftast um að ræða 
"læsingu" milli tveggja 
smáliða í hálshrygg þar 
sem liðpoki sem klæðir 
viðkomandi liðbil er 
klemmdur. Hins vegar ef 
hálsrígur kemur frá vöðva-
kerfinu þá eru það aðlægir 
vöðvar hálshryggjar sem 
hafa stífnað upp og vöðva-
spennan hindrar eðlilegar 
hreyfingar hálshryggs. 

Hvað er hægt að gera? 

Það sem skiptir mestu máli 
er að hreyfa hálsinn að 
sársaukamörkum nokkrum 
sinnum yfir daginn og 
hvílast.  Ekki gera athafnir 
sem auka verkina. Heitir 
/kaldir bakstrar geta 
minnkað einkenni tíma-
bundið.  Til þess að fá 
fljótustu úrlausnina er best 
að hafa samband við 
sjúkraþjálfara til að meta 
ástandið og fá meðhöndlun 
við hæfi. Frekari 
upplýsingar á klinik.is 

	  

Sólfellshúsiðsemergamaltsalt
verkunarhús og var staðsett við
fiskverkunarhúsin á Kirkjusandi
fráárnu1921hefurnúveriðflutt
að Ægisgarði 2. Allir innviðir
hússins eru upprunalegir, þó að
allthafiveriðtekiðígegnoglag
fært.Þaðerævintýri,út af fyrir
sig,baraaðkomainníþettahús
ogupplifaliðnatíð.

Lár us Gunn ar Jón as son fram
kvæmda stjóri Tapas húss ins og 
hönn uð ur stað ar ins seg ir að þar 
sem verið sé í gömlu salt verk un
ar húsi þá lá beint við að fara út 
í spænsk an tapas stað útaf spán
arsalt fisk teng ingu. Hann seg ir 
að Vig dís Ylfa Hreins dótt ir, sem 
er einn af með eig end um, hafi far
ið til Barcelona til að kynna sér 
tapaskúlt úr inn.  

Vig dís hreifst strax af tapaskúlt
úrn um og með teng ing unni við 
höfn ina og salt fisk inn þá lá beint 
við að setja upp veit inga stað í 
þess ari mynd. 

Senni lega eru húsa kynni Tapas
húss ins síð asta salt verk un ar hús
ið sem enn er til á ís landi í þess

ari mynd. Því er al ger lega sér stök 
upp lif un fyr ir okk ur Ís lend inga að 
heim sækja stað inn. Á mat seðl in um 
er fjöldi tapasrétta, með ís lensk
spönsku ívafi. Það eru marg ir 
ný stár leg ir salt fisk rétt ir, marg ir 
humar rétt ir, sera no skinku rétt ir 
með ekta spænskri sera noskinku 
sem kem ur beint frá Girona norð ur 
af Barcelona, skel fisk ur, hvít lauk
ur og tún fisk ur svo ör lít ið sýn is
horn sé nefnt. Svo hef ur hangi kjöt
ið ekki fall ið í gleymsk unn ar dá því 
einn rétt ur inn er með ís lensku tví
reyktu bragð miklu hangi kjöti sem 
er „al gjört möst” að smakka.

Mat seð ill inn sam anstend ur 
af upp lif un um, skemmti ferð um, 
veisl um og rús sí bana ferð um sem 
rað að er sam an á skemmti leg an 
hátt. Það finn ur sér hver eitt hvað 
við sitt hæfi. Sangri an hef ur held
ur ekki gleymst. Hægt er að velja á 
milli þriggja, hvítvíns, rauð víns og 
freiði víns blöndu.

Það er al ger lega þess virði að 
heim sækja Tapas hús ið. Verð in 
eru mjög sann gjörn, stemmn ing
in og húsa kynn in skemmti leg. Við 
hvetj um les end ur til að heim sækja 
Tapas hús ið því það er al veg ein
stök upp lif un.

Sól fells hús ið öðl ast nýtt líf
Tapashúsið–Ægisgarði2:

VigdísYlfaHreinsdóttirogLárus
Gunnar Jónasson eigendur
TapashússinsviðÆgisgarð.

Anatoli Kar pov, fyrr ver andi 
heims meist ari í skák, var hér 
á landi vegna 111 ára af mæl is 
Tafl fé lags Reykja vík ur. Hann 
heim sótti Sala skóla í ferð inni og 
tefldi þar við Hilmi Frey Heim is

son þar sem um hugs un ar tím inn 
var 7 mín út ur. Kar pov sigr aði 
en reynsla Hilm is Freys hlýt ur 
að vera hon um ómet an leg og 
hvetja hann til frek ari dáða við 
skák borð ið í fram tíð inni.

Setiðaðtafliískólanum.ÞaðerHilmirFreyrHeimisson,nemandií
5.bekk,semfékkaðreynasigviðstórmeistarann.

Fyrr ver andi heims meist ari tefldi í Sala skóla

Fjölgreindarleikarvoruhaldn
irfyrirskömmuíSalaskóla,bæði
í skólabyggingunniog í íþrótta
salfimleikafélagsinsGerplu.

Á fjöl greinda leik um er krökk
un um í Sala skóla skipt upp í 40 
lið  en í hverju þeirra eru 10 
krakk ar, einn úr hverj um ár gangi. 
Elstu nem end urn ir eru fyr ir lið ar 
og eiga að gæta þess að allt fari 
vel fram inn an liðs ins. Lið in fara 
á milli stöðva þar sem er stöðv
ar stjóri úr röð um starfs fólks skól
ans. Stöðv ar stjór ar eru klædd ir 

í grímu bún ing sem út skýr ir þá 
miklu ringul reið sem varð þenn an 
morg un þeg ar ýmis furðu dýr og 
skringi legt fólk dreif að skól an um.

Lið in söfn uðu stig um á hverri 
stöð með góð um ár angri sín um 
og góðri liðs heild. Hægt var að 
fá auka stig m.a. fyr ir góða stjórn
un liðs ins. Stöðv arn ar voru 50 
tals ins sem reyndu á hin ar ýmsu 
greind ir nem enda. Nokkr ir óvenju
leg ar stöðv ar voru, s.s. stíg véla
spark, upp þvott ur, land könn uð ur 
og nafn arapp.

Fjöl greind ar leik ar í Sala skóla 
er afar krefj andi til breyt ing
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Bernskuminningar úr Kópavogi

,,Fyrsti kenn ar inn minn var fal leg asta 
kennslu kon an á öllu land inu!”

Haustiðer tímieftirvæntingar
ekki síður en sumarið. Það er
breyting í loftinu, þriðju árstíð
arskiptin.Leikfélagarbernskuár
anna sem fóru í sveitinakomn
ir til baka. Endurfundir voru
ánægjulegirogsíðkvöldinútivið
á haustin  eftirminnileg í leikj
umogeinstakaprakkarastrikum.
Skólinnhófgöngu sínaaðnýju
umþettaleyti.Viðvorumspennt
aðsjáhvorteðahvaðabreyting
aryrðu íbekknum,hvort sömu
bekkjafélagar yrðu áfram, nýir
kæmu í bekkinn eða hvort við
yrðummeðsamakennara.

Stundum voru breytingar.
Góðir skólafélagar fluttu íönnur
byggðalög og jafnvel til útlanda.
Eftirminnilegasta breytingin var
þegar fyrsti kennarinn minn og
sú sem kenndi okkur lengst af í
E–bekknum íBarnaskólaKópa
vogs fór í barneignafrí. Hún hét
Helga Sigurjónsdóttir, fallegasta
kennslukona á öllu landinu, það
fannst mér allavega. Helga varð
síðarkunnsemstjórnmálamaður,
baráttukona fyrir kvenréttindum
ogmikilsmetinnskólamaður.Hún
lést í byrjun þessa árs. Það var
erfittaðsjáaðbakiHelgu íbarn
eignafríum.Ábekkjarmyndinnier
yfirkennari skólans Óli Kr. Jóns
son í stað hennar en hann var
umsjónarkennari okkar í 12 – E
síðastaveturinn.

Færð um kenn ar an um 
jóla gjöf

Íbóksinni,,SveitinmínKópa
vogur” minnist Helga þess með
hlýhugþegarviðfjögursemskip
uð voru af bekknum til þess að
heimsækjahanakomumog færð
um henni jólagjöf árið 1962. Við
gáfumhenniljóðabókina,,Heiðnu
vötn”eftirÞorsteinValdimarsson
skáld.Helgasegirsvofrá:„Égvar
afskaplega upp með mér þegar
fjórirnemendurmíniríKópavogs
skóla færðu mér bókina að gjöf
um jólin1962.Eftirfarandiskráði
Þorsteinníbókina:

,,Kverinuþykirheldurheiður
aðhýsajólagleðina;

Yngvi,Hjörtur,Húgó,Eiður
ogHelgarekurlestina.
Yngvi er að sjálfsögðu sonur

Guðrúnar [Þorsteinn Valdimars
son skáld var náfrændi Guðrún
armóðurYngvaÞórsLoftssonar
landslagsarkitekts],SveinnHjört
urerHjartarsonoghannerhag
fræðingur.HúgóRasmuserkenn
ari í Kópavogi. Eiður heitir fullu
nafni Eiður Örn og er Eiðsson.
Hannermatreiðslumaðurogrek
urásamtkonusinniHótel Fram
nes íGrundarfirði.“ (HelgaSigur
jónsdóttir, 2002 bls. 86). Í minn
ingu minni vorum við hinsvegar
fimmogHelgasemrekur lestina
muni vera bekkjasystir okkar
HelgaAustmannJóhannsdóttir.

ViðfengumaðraHelgukennslu
konuenhúnvarekkiHelgamín.
Þaðátti eftiraðskila sér íheim
sókn til skólastjórans Frímanns
Jónassonar,semleiddiþóekkitil
tiltals. Sr. Gunnar Árnason, sem
síðarfermdiokkurmörghvervar
íheimsóknhjáhonumogenginn
tímitilaðhirtaungaskólasveina.
Þettastirðasambandokkarbatn
aðiekkiviðþaðaðhúnrakokkur
tvo félaganasíðarheim.Aðvísu
höfðum við Hjörtur Árnason, nú
hótelhaldari íBorgarnesi, líklega
unniðtilþess.Hentumskólatösk
um í hvor annan og ein þeirra
lentióvartáskólasysturokkar.

End ur fund ir á Face book
Margirvoru íbekknumallt frá

fyrstu tíð þar til við fórum yfir í
GagnfræðaskólaKópavogs,bygg
ingsemnúhýsirMenntaskólann
íKópavogi.Að loknubarnaskóla
námiskilduleiðirennokkrumhef
urmaðurfylgstmeðgegnumlífið,
mismikiðþó.Þaðhefurauðveldað
upprifjunþessaraendurminninga
aðáFacebooksíðunnihöfumvið
nokkur hist og rifjað upp minn
ingarognöfn fyrrumskólafélaga.
Þannig auðveldar ný samskipta
tækni t.d. endurfundi gamalla
bekkjasystkina. Skólaferðalagið í
loktólfárabekkjarvarausturað
Skógumogþóttimikið ferðalagá
þessumárum.

12 ára E í Barna skóla Kópa vogs 1965. Fremsta röð frá vinstri: Guð ný Björg vins dótt ir, Hall dóra Guð
munds dótt ir, Una Elef sen (lát in), Helga Aust mann Jó hanns dótt ir, Sig rún Hilm ars dótt ir, Krist björg 
Sig ur nýj as dótt ir, Ástríð ur Krist ins dótt ir, Ingi björg Garð ars dótt ir, Ingi björg S Karls dótt ir. Önn ur röð 
frá vinstri: Björg vin Vil hjálms son, Lár us Már Björns son, Hrafn hild ur Jós efs dótt ir, Gerð ur Ein ars dótt ir, 
Heiðrún Hans dótt ir, Ragn heið ur Lára Guð jóns dótt ir, Jóna Ingv ars dótt ir, Gerð ur Elín Hjámars dótt ir, 
Helgi Sig urðs son, Húgó Rasm us og um sjón ar kenn ar inn, Óli Kr. Jóns son í tólf ára bekk.  Þriðja röð frá 
vinstri: Páll Ein ars son, Gylfi Norð dahl, Páll Ragn ar Sveins son, Þor steinn Bald urs son, Sveinn Hjört ur 
Hjart ar son, Hjört ur Páls son, Yngvi Þór Lofts son, Jón Hall dór Hann es son (lát inn), Atli Sig urðs son og Óli 
Jó hann Pálma son (lát inn).

SveinnHjörturHjartarsonrifjaruppminningarúrbernskunnifráVíðihvamminumí
Kópavogiogvíðar

Við ræt ur Esju sum ar ið 1965, mynd tek in af föð ur bróð ur mín um Finn birni Hjart ar syni prent smiðju
stjóra, en hann og eig in kona hans Helga Guð munds dótt ir bjuggu fyrstu bú skap ar ár sín í Kópa vogi. 
Fyrst í húsi for eldra minna við Víði hvamm og síð ar í Aust ur gerði í vest ur bæ Kópa vogs. Á mynd inni 
erum við þrjú frændsystk in in af fimm börn um Finn björns og Helgu og þrjú af fjór um systk in um frá 
vinstri til hægri: Guð mund ur Helgi Finn bjarn ar son, Guð rún Finn bjarn ar dótt ir, Þór unn Ingi björg Hjart
ar dótt ir, Odd ur Krist ján Finn bjarn ar son, Axel Garð ar Hjart ar son og ég, Sveinn Hjört ur. Til efni ferð ar
inn ar var bíltúr í nýja (gamla) Will isjepp an um sem Finn björn hafði keypt. Bílt úr inn var upp að Esju þar 
sem við átt um góð an dag part við klif ur í kletta belti Esj unn ar. Slík ar ferð ir út fyr ir Kópa vog inn voru 
ekki tíð ar á þess um árum og því afar eft ir minni leg ar.

Við braut skrán ingu son ar ins sem lög fræð ings frá Há skóla Ís lands 
12. júní 2007. Við for eldr arn ir Sig ur veig H. Sig urð ar dótt ir, Sveinn 
Hjört ur Hjart ar son og son ur inn Valdi mar Gunn ar Hjart ar son og 
kona hans, Stella Vest mann.
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"Það geta ekki allir bílar 
verið rÉttir bílar!"

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.iS • VeSturVör 24 • 200 KópaVogur

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar 
viðgerðir fyrir veturinn.

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Risapokinn er spennandi nýjung frá Gáma
þjónustunni hf. Pokinn er frábær lausn fyrir
úrgangsemvíðafellurtiloghentarmörgumsem
standa í húsabreytingum, garðvinnu eða öðrum
framkvæmdum.

„Ásumumstöðumererfittaðkomagámumvið
og þá er Risapokinn nýr og ódýr valkostur. Risa
pokinnernafniðsemviðhöfumgefiðþessarinýju
þjónustu.UmeraðræðatværstærðirafpokumXL
semer85x85/85cmogXXLsemer90x180/70cm.
Bíllmeðkranaernotaður tilaðhirðapokanaeftir
aðþeirhafaverið fylltir. Til aðgætaýtrustu hag
kvæmnigerumvið ráð fyriraðsalapokannaverði
áheimasíðuokkarrisapokinn.is.Þarerlíkapöntuð
oggreiddhirðingpokannaásamteyðingargjöldum

áöruggri síðu.“ segirAtliÓmarsson. Ípokannmá
setjanánastalltnemaspilliefnioglífrænanúrgang.
Tilaðbyrjameðerþessiþjónustaeingönguáhöf
uðborgarsvæðinu. Kynnið ykkur kosti risapokans
á risapokinn.is. „Fáð´ann, fyllt´ann og við sækj
um´ann“erkjörorðþessararnýjuþjónustu.

Önn ur mynd in sýn ir Eddu B. Skúla dótt ir taka við 
fyrsta risa pok an um úr hendi Atla Ómars son ar hjá 
Gáma þjón ustinni en á hinni má sjá sams kon ar 
poka hífð an á bíl Gáma þjón ust unn ar.

Risa pok inn – nýj ung frá 
Gáma þjón ust unni

Lof eða last?
Bæjarfundur Y-lista Kópavogsbúa verður haldinn miðvikudag-
inn 26. október n.k. í Muffin bakery, Hamraborg 3 kl. 19:30.

 
Hverju höfum við áorkað? Hvað þarf að gera betur? 

Hvaða skoðanir hafið þið?
 

Hittumst heil !
 

Veitingasala Muffin bakery opin

Þriggja mánaða kort í heilsurækt Klínik Sjúkraþjálfunar
Tilboð:  9.900 kr. *
*   Gildir út október 2011

Bæjarlind 14-16  • 201 Kópavogur
Sími: 445-4404 •  www.klinik.is



NýlegahéltKlínikSjúkraþjálfun
íBæjarlind14–16íKópavogiupp
áþriggjaárastarfsafmæli.

Aðstaðanereinsúbestaáhöfuð
borgarsvæðinu og eru núna starf
andi þrír metnaðargjarnir sjúkra
þjálfarar sem vinna eftir Manual
Therapyaðferðum.ÞaðsemManu
alTherapyaðferðirstandafyrireru
„aðhendurerunotaðartilað fram
kvæmaaðferðir”tilmeðhöndlunará
stoðkerfinuþarsemklínískrökhugs
unogýtarleggreiningerunotaðar
til aðmetastoðkerfið íheildsinni.
MeðalmeðferðasniðaManualTher
apyeru liðlosun,hnykkingar,mjúk
vefjameðferðir(nudd),meðhöndlun
taugavefs,togaðferðir.

Klínik Sjúkraþjálf un leggur
áhersluáheildrænastoðkerfismeð
ferð, sem þýðir að skjólstæðingar
fá ýtarlega stoðkerfisgreiningu í
byrjun meðferðar þar sem lögð er
áhersla á að greina truflun í stoð
kerfinu og síðan fá skjólstæðingar
ítarlegafræðsluumþeirrastoðkerf
iseinkenni.  Farið er yfir þau með
ferðarúrrræði sem eru í boði og
markmiðútskýrðogeruskjólstæð
ingarþaraf leiðandi straxþátttak

endur ímeðferðinni. Í kjölfariðeru
skjólstæðingar meðhöndlaðir með
þeim meðferðasniðumsem hentar
best hverjum og einum til að flýta
fyrir árangri og bata. Fræðsla um
líkamsbeitingu, líkamsstöðu,vinnu
stellingar og forvarnir eru hluti af
meðferðinni ásamt eftirfylgni þar
semkomiðerinnásjálfshjálptilað

viðhaldabata.Æfingameðferðertal
ineinárangursríkastaaðferðintilað
viðhaldabataogerþvíhlutiafmeð
ferðinni í flestum tilfellum.Æfinga
meðferð er hægt að framkvæma í
fullbúnumæfingarsalKlínikSjúkra
þjálfunar sem er öllum opinn, en
þessadaganaerutilboðíæfingarsal
heilsuræktarKlínikSjúkraþjálfunar.
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Klínik Sjúkra þjálf un legg ur áherslu 
á heild ræna stoð kerf is með ferð

StarfsmennáKlínikSjúkraþjálfun.

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar

líkkistur

Jón G. Bjarnason

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla

Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is

Sena
er í viðskiptum 
hjá okkur
Björn Sigurðsson og félagar hjá Senu sjá 

Íslendingum fyrir nýrri tónlist, kvikmyndum, 

tölvuleikjum og fjölbreyttri skemmtun árið 

um kring. Síminn stoppar ekki, hjólin snúast, 

ný tækifæri bjóðast og nýtt samstarf verður 

til. Þannig gerast hlutirnir. 

Þess vegna er Sena í viðskiptum hjá okkur.
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VELKOMIN 
 í Rauðakrosshúsið í Kópavogi

Geymið 
auglýsinguna!

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11    Sími: 554 6626    kopavogur@redcross.is    raudikrossinn.is/kopavogur

Opið hús á virkum dögum og allir eru velkomnir
Nánar um hverja samveru á www.raudikrossinn.is/kopavogur eða í síma 554 6626

    Mánudagar kl. 10-12 - Aðstoð við ferilskrárgerð.
    
    Þriðjudagar kl. 10-14 - Basarhópur vinnur að handverki fyrir jólabasar.    

     Miðvikudagar kl. 12-15 -  Úrræði fyrir unga atvinnuleitendur
                                                              á aldrinum 16-29 ára.    
     

Föstudagar

     Fimmtudagar kl. 10-12 - Alþjóðlegir foreldrar hittast með börn sín.
     
     Föstudagar kl. 12-14 - Kíktu í ka� og kynntu þér sjálfboðaliðastörf.

      Alltaf heitt á könnunni!

Guðmundur Hrafnkelsson
var markvörður íslenska lands
liðsins íhandbolta í18ároger
leikjahæstur landsliðsmanna
með 406 leiki, síðasti leikur
innvarámótiSvíum.Hannhóf
að leika handbolta með Fylki í
yngri flokkum, spilaði síðan
með Breiðabliki, FH og Val en
hélt síðan erlendis í atvinnu
mennsku,lengstafíÞýskalandi.
Guðmundur hefur tekið að sér
aðþjálfamarkmennHK í 6., 5.
og4. flokki og í unglingaflokki
og er sannarlega hvalreki fyrir
handboltann íHK íyngrialdur
flokkum.

,,Það er mikilvægt að þeir
semæfamarkvörslu íhandbolta
fái sérkennslu, en stundum vill
gleymasthversumikilvægirmark
menneruoggetaverið,hreinlega
unniðleikina.Þeirverðastundum
útundan þegar þjálfarinn er að

sinnaheildinniognauðsynlegtað
þeirfáiafogtilaðspilameðsem
útileikmenn,ekkibarastandahjá
og fylgjast með. Ég fer í grunn
atriði eins og hvernig þú stend
ur, hvernig þú hreyfir þig milli
stanganna en legg einnig mikla
áherslu á samhæfingu handa og
fóta.Fleiriatriðimunégauðvitað
útskýraogæfa.Mérfinnstgaman
að taka þátt í þessu með HK og
ekki skemmir fyrir að ég bý og
starfaíKópavogi.Handboltihefur
veriðstórhlutiafmínulífi,ognú
á ég tvo stráka sem eru í hand
bolta,annar í4. flokkihjáHKog
hinnleikurí2.flokkiVals.

Fyrr um lands liðs mark vörð ur 
þjálf ar mark menn yngri flokka HK

Guðmundur Hrafnkelsson á
vinnustað sínum í Kópavogi,
FjölsmiðjunniviðVíkurhvarf2.
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ÞorsteinnGunnlaugsson,fyrirliðimeistaraflokki
Breiðabliksíkörfuboltakarlaeraðbyrjasittsjötta
leiktímabilmeðBlikumenþómeðhléi,þvíhann
fórnorðurtilAkureyrartilaðleikameðÞórsurum
og síðarmeðSkallagrími íBorgarnesi.Þorsteinn
spilaði með yngri flokkunum íHaukum ogmeð
meistaraflokki.Þorsteinn segir aðBlikarnirhafi
veriðað spila íúrvalsdeildinni íkörfubolta fyrir
tveimurárumogvæntingarstóðutilþessaðhalda
séruppi,enþaðtókstekki.NúspilarBreiðablikí
næstefstudeild.

,,Þaðvorunokkurvonbrigðiaðnáekkiaðhalda
séruppiíefstudeildenþaðvardapurtgengifram
anafmótisemekkitókstaðbrúa.Ífyrrakomumst
við íumspilumsæti íúrvalsdeildinnien töpuðum
íundanúrslitum fyrirÞór.Viðstefnumákveðiðað
þvíaðgerabeturáþessuleiktímabili,helstaðvinna
deildina tilaðsleppaviðumspilsleikinaen tilþess
þurfumviðaðveraísætumtvötilfimmídeildinni.

Ég býst við að lið Ísfirðinganna sem féll í fyrra
verðisterktíársemogliðHamarsíHveragerðien
þettaverður jöfnkeppni íveturmargragóðra liða
sem öll stefna á sæti í úrvalsdeildinni. Það verða
því margir spennandi leikir í 1. deildinni í vetur
ogóhættaðhvetja fólk til aðhorfaáskemmtilega
íþrótt og hvetja okkur, Blikana, til sigurs, bæði í
Smáranumogáútivöllum.Þaðernokkurbreyting
áokkarliði,bæðihafaleikmennfariðogeinskoma
leikmennsemhafaveriðaðspilameðokkuráður

ogstyrkja liðiðörugglega.Ég telað liðBreiðabliks
séskemmtilegasamansett,nokkrirreynsluboltarog
einsungirogfrískirmennsemviljasannasigávell
inum.Þaðergóðumgjörðutanumstarfiðafhálfu
stjórnarmanna sem er auðvitað lykilatriði,” segir
ÞorsteinnGunnlaugssonfyrirliði.

AukBreiðabliks leika í1.deild leiktímabilið2011
– 2012 Skallagrímur, Hamar, Höttur, Ármann, Þór
Akureyri,ÍA,IG,FSuogKFÍ.

LiðHK íN1deildkarla íhandboltahef
urleikið4leikiídeildinni,unniðtvo,gert
eitt jafntefli og tapað einum leik. Næsti
leikurerviðFramáheimavelliSafamýrar
piltannaog síðanheimaleikur íDigranesi
sunnudaginn30.októbernk.viðAkureyri.

Lið HK í N1deild kvenna hefur leikið 3
leiki,unniðtvoogtapaðeinum.Liðiðleikur
næst gegn Vestmannaeyingum í Digranes
inu laugardaginn29.október.Bæði liðhafa
sýnt að þau koma vel stemmd til mótsins
ogæltarsérbæðiaðblandasér í toppbar
áttuna ídeildunum.Þaðerþví full ástæða
til að mæta vel á leiki liðanna og sýna
stuðninginíverki.

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Blik ar stefna að sigri í 
1. deild karla í körfu bolta

Nýlega fór framuppskeruhátíð
barnaogunglingastarfsGKGog
laukþarmeð formlega sumaræf
ingunum.Frábærmætingvar líkt
og undanfarin ár, en u.þ.b. 100
krakkar mættu í Stjörnuheimilið
íGarðabæogallmargir foreldrar
einnig. Frábær þátttaka á æfing
umvar í sumaroghefurþátttaka
tvöfaldast á þremur árum, en
alls voru240 skráðir á sumaræf
ingar GKG, auk rúmlega 500 á
golfleikjanámskeið sem eru opin
öllum.Allseruréttum300krakk
ar15áraogyngriíGKGogstátar
félagiðaf fjölmennastabarnaog
unglingastarfilandsins.

Viðurkenningarafýmsutagivoru
veittar,enaðþeimloknumvargætt
sér á pizzum og nutu allir góðra
veitingaog félagsskapar.Sérstakar
viðurkenningar voru veittar fyrir
mestar framfarir (mesta forgjafar
lækkunmilliára),þeimefnilegustu
(mesta bæting í mótum milli ára)
ogfyrirframúrskarandiárangur.

Mestu framfarir pilta, en miðað
ererviðmestuhlutfallslegu lækk
un forgjafar, eneinniger tekið til
lit tilhvort leikmaðurvarað leika
í mótum sem og æfingahringjum.
HnossiðhlautDaníel ÍsakSteinars
sonsemlækkaðiforgjöfinaúr35,5í
17,eðalækkunum18,5.

Mestu framfarir stúlkna sýndi
ÞórhildurKristínÁsgeirsdóttirsem
lækkaði forgjöfina úr 40 í 23 eða

um17.EfnilegasturpiltavarÓðinn
ÞórRíkharðsson,efnileguststúlkna
GunnhildurKristjánsdóttir, framúr
skarandiárangur (kylfingurársins)
voru Ragnar Már Garðarsson og
SærósEvaÓskarsdóttir.

Íslandsmeistarar urðu Ragnar
Már Garðarson, Íslandsmeistari í
höggleik 1516 ára og Aron Snær
Júlíusson,EgillRagnarGunnarsson,
Kristófer Orri Þórðarson, Óðinn
ÞórRíkharðssonogSverrirÓlafur
Torfason sem urðu Íslandsmeist
arar í sveitakeppnidrengja15ára
ogyngri.

HolaíhöggifóruDaníelHilmars
son, Flosi Valgeir Jakobsson sem
er8áraoggerðiþað í tvígang;og
vallarmet setti Emil Þór Ragnars
son67höggágulumteigumíÞor
lákshöfn.

Í Svalamótaröðinni sigruðuRafn
Örn Sigurðarson í flokki 9 ára og
yngri; Magnús Friðrik Helgason
í flokki 10 til 12 ára; Hulda Clara
Gestsdóttiríflokki9áraogyngriog
AnnaJúlíaÓlafsdóttir í flokki10til
12ára.ÍunglingamótaröðGKGsigr
aðiBragiAðalsteinsson í flokki14
áraogyngri;OrriGuðlaugur Jóns
son í flokki 15 til 18 ára; Bergrós
Fríða Jónsdóttir í flokki 14 ára og
yngriogSærósEvaÓskarsdóttir í
flokki15til18ára.

SkráningarávetraræfingarGKG
eruhafnarenþærhefjastíKórnum
14.nóvembernk.

Hluti verðlaunahafa á uppskeruhátíðinni f.v.: Bragi Aðalsteinsson,
Óðinn Þór Ríkharðsson, Eysteinn Orri Mattíasson,Gunnhildur Krist
jánsdóttir,SærósEvaÓskarsdóttirogHelenaBrynjólfsdóttir.

Upp skeru há tíð GKG

Kári Steinn setti Ís lands met
Hlauparanum og Blikanum

KáraSteiniKarlssynivarvelfagn
að í byrjun mánaðarins þegar
hann kom heim frá Þýskalandi
en þar tók hann þátt í Berlin
armaraþonhlaupinuog setti nýtt
Íslandsmetímaraþonhlaupi,hljóp
á2:17:12mín.

Bæjarstjóri Kópavogs, Guðrún
Pálsdóttir, færðihonumblómvönd
og ljósmyndabók eftir Raxa, fyr
ir hönd bæjarstjórnar Kópavogs,

óskaðiKáraSteini tilhamingjuog
sagðibæjarbúastoltaaf árangrin
um. Formaður frjálsíþróttadeild
arinnar færði honum blóm. Kári
Steinn varð í 17. sæti í hlaupinu í
Berlín.Hannnáði jafnframtólymp
íulágmarkinu fyrir árið2012oger
þarmeð fyrsti íslenski karlmaður
inn til að tryggja sérkeppnisrétt í
maraþonhlaupi í ólympíuleikum.
Hannmunveraþriðji Blikinn sem
keppiráOlympíuleikum.

ÞorsteinnGunnlaugsson,fyrirliðiBreiðabliks.

Þokka leg byrj un hjá HK-lið un um

Haustönn fimleikafélags
ins Gerplu í Kópavogi hófst í
lok ágústmánaðar. Eins og und
anfarin ár var aðsókn í að æfa
hjá félaginu meiri en hægt var
að takavið.Áður fyrr voruþað
fyrstog fremst stúlkur semæfðu
og kepptu í fimleikum en á síð
ustu árum hefur drengjum farið
fjölgandi, og árangurþeirrihef
ur einnig fariðvaxandi. Einnaf
þeim sem undanfarin ár hefur
stundað fimleika af kappi er 11
ára gutti, Leó Björnsson, sem á
heima í Andarhvarfinu í Kópa
vogi.Hannvaraðeinsþriggjaára
þegar hann byrjaði að æfa fim
leikaenernúíflokkiA31.

Leóvarspurðurafhverjuhann
byrjaðiífimleikum.

,,Ég fór bara með mömmu og
pabba og tvíburasystur minni,
Ödu, en hún er líka að æfa og
keppaífimleikum.Mérhefuralltaf
fundist þetta vera skemmtilegt,
aldrei leiðinlegt, og í Gerplu eru
góðirogskemmtilegirþjálfararog
skemmtilegir krakkarogþaráég
margagóðavini.”

- Hef urðu ekk ert ver ið í öðr um 
íþrótt um eins og t.d. fót bolta eða 
körfu bolta?

,,Jú,égvareinusinniaðæfafót
boltaenekkilengur.Éghefaðeins
veriðaðprófabreakdans,þaðer

bara gaman og þá get ég notað
eitthvaðafþvísemmérhefurver
iðkenntífimleikunum.”

- Í hvaða grein í fim leik um ertu 
best ur eða er skemmti leg ust?

,,Égernúekkialvegviss,þetta
ereiginlegaallt jafn skemmtilegt.
Mér finnst gólfæfingar kannski
skemmtilegastarafþvíþarerusvo
margarskemmtilegaræfingareins
og arabaflikk og heljarstökk. En
svo finnstmér líkamjöggamaná
bogahesti því það er svo gaman
þegarmaðurnæraðkratsamarga
hringiíröð.Annarsfinnstméreig

inlegaölláhöldinjafnskemmtileg.”

- En þú ert líka að keppa í fim-
leik un um. Er ein hver keppni 
framund an á næst unni?

,,Ég er að fara til Akureyrar 4.
nóvember,enþarermótíáhalda
fimleikum. Ég er mjög spenntur
fyrirþvíaðfaraþangaðþvíviðfór
umþangaðífyrraogþaðvarmjög
skemmtilegt.Viðförumsamanallir
strákarnirímínumflokki.”

Leó vonar að strákum fjölgi í
fimleikumvegnaþessaaðfimleikar
erufrábærogskemmtilegíþrótt.

Leó Björns son hef ur stund að 
fim leika frá þriggja ára aldri

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 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

Svona æfing á tvíslá
reynir svo sannarlegaá
líkamsstyrkinn.

Handbolti:

Fyrirliðar HKliðanna í N1deildunum, þau Elín Anna
BaldursdóttirogVilhelmGautiBergsveinsson.




