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Kópavogskirkja undir regnboga
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Brunch
laugardaga
og sunnudaga

& BÍLAAPÓTEK

Traust og persónuleg þjónusta
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

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.

- Viðtal við
Birgi H. Sigurðsson
skipulagsstjóra
- bls. 4

HREINT
hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is

- Bernskuminningar
- bls. 12

& BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

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

Reykjavík • Akureyri • Selfossi
Hveragerði • Akranesi

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu
sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
náttúrulega

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

OG BÍLAAPÓTE
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Skilningur á
umhverfisstefnu

mhverfismál og umhverfisstefna verður sífellt viðameiri í þjóðfélags
umræðunni. Flestir tengja það einhvers konar verndum umhverfisins
og að ganga ekki á auðlindir sem hingað hefur verið talið sjálfsagt og
eðlilegt. Ísland var sagt viði vaxið milli fjalls og fjöru þegar hér var numið land,
en allt var höggvið í eldivið eða úr því byggt, þótt reyndar sjáist þess fá merki
í dag. Þessi framkoma við landið myndi ekki teljast umhverfisvæn í dag. Svo
taka stofnanir upp umhverfisstefnu sem hljómar auðvitað vel, ef skilningur
er borinn á því hvað það merkir. Allir leikskólar Kópavogs, átján að tölu, hafa
samþykkt nýja umhverfisstefnu. Með henni er m.a. stefnt að því að börn þekki
og beri virðingu fyrir umhverfi sínu. Leikskólunum ber að starfa í samræmi við
umhverfisstefnuna og gera hana sýnilega. Nefnd leikskólafulltrúa Kópavogs
bæjar, umhverfisfulltrúa og leikskólastjóra samdi stefnuna í samráði við leik
skólana og fleiri. Talað er um að gera þessa umhverfisstefnu sýnilega. Hvað
táknar það? Fyrir hverjum á hún að vera sýnileg? Fyrir starfsmönnum leikskól
anna og börnunum sem þar dvelja eða líka fyrir okkur íbúum Kópavogs sem
ekki eigum börn á leikskólunum? Umhverfisstefna er göfugt markmið en hún
þarf að vera ljós öllum, innan sem utan leikskólanna. Þá fyrst nálgast hún sitt
markmið.
Umhverfisstefna Kópavogsbæjar var samþykkt í sumar. Markmið umhverf
isstefnunnar er m.a. að Kópavogur standi vörð um þær náttúru- og menninga
minjar sem í bænum eru, opin svæði, líffræðilegan fjölbreytileika og sérkenni
eldri hverfa. Þetta hljómar vel og ætti að vera öllum skiljanlegt. Stuðlað skal
að vistvænum samgöngum, væntanlega með því að draga úr bílaumferð
og setja sem flesta á reiðhjól enda á að efla gerð göngu- og hjólreiðarstíga.
Umhverfisstefnan er í samræmi við Aðalskipulag Kópavogs og er nánar útfærð
í Staðardagskrá 21. Stefnt er að því að halda ,,grænt” bókhald fyrir Kópavog,
sem væntanlega táknar m.a. að tekin verða upp pappírslaus viðskipti. Þá
verður einnig að tryggja að allir þeir sem eiga viðskipti við Kópavogsbæ eigi
tölvu eða eigi aðgang að tölvu. Er það sjálfsagt? Einnig er tekið fram að við
gerð áætlana um umhverfismál skal haft samráð við íbúa og hagsmunaaðila
í bæjarfélaginu. Hefur það verið gert eða var það gert áður en þessi umhverf
isstefna var samþykkt í bæjarstjórn? Umhverfisstefna er einnig flott markmið,
en framkvæmd hennar þarf að vera öllum íbúum Kópavogs skiljanleg. Annars
er hún fánýtt pappírsgagn sem alls ekki er umhverfisvænt.
					

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Geir A. Guðsteinsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Töfrahorn í Tónlistar
safni Íslands

Laugardaginn 24. september sl.
opnaði Töfrahorn í Tónlistarsafni
Íslands, Hábraut 2 í Kópavogi.  
Töfrahornið er hugmynd Pamelu
De Sensi en hún stjórnar „Töfra
hurð“, barnatónleikum sem haldnir
eru í Salnum í Kópavogi. Í Töfra
horninu verða viðburðir sem tengj
ast Töfrahurðinni þar sem börn og
fullorðnir verða nánast inni í tón
leikum í horninu. Hljóðfæri sem
þarna eru til sýnis og notkunar eru
smíðuð úr einföldu og ódýru end
urvinnanlegu efni. Gestir fá að prófa
og leika með og upplifa þannig nýja
hlið á tónlistinni. Töfrahorninu er
líka ætlað að hvetja krakka til að
búa til sín eigin hljóðfæri og spila
saman. Mánaðarlega, frá nóvem
ber, heimsækja tónskáld Töfrahorn
ið (Händel, Mozart, Bach...), segja
sögur og lýsa skemmtilegum upp
ákomum úr lífi sínu. Einnig verður
íslensk tónlistarsaga kynnt í tengsl
um við Tónlistarsafn Íslands og
sýningar þess.

ið að Hlíðarvegi 6. Ennfremur var
lagt fram samþykki lóðarhafa að
Hlíðarvegi 8 dags. 14. júlí 2011. Til
lagan var kynnt í samræmi við 44.
gr. skipulagslags nr. 123/2010 fyrir
lóðarhöfum Hlíðarvegi 2, 3, 5, 5a
og 8 og Hlíðarhvammi 12. Engar
athugasemdir og ábendingar bár
ust á kynningartíma. Umsóknin var
samþykkt.

Breytt deiliskipulag
að Grundarhvarfi 5

Lögð hefur verið fram í skipulags
nefnd tillaga Erlings G. Pedersen,
arkitekt f.h. lóðarhafa að viðbygg
ingu við Grundarhvarf 5. ásamt
greinargerð og samþykki lóðarhafa
Grundarhvarfs 7. Tillagan var kynnt
í samræmi við 43.skipulagslaga nr.
123/2010 fyrir lóðarhöfum Grund
arhvarfs 1-3, 7, 9-11, 13-13a og við
Brekkuhvarf 2-4, 6-8, 10-12 og 14-16.
Engar athugasemdir eða ábending
ar bárust á kynningartíma. Tillagan
var samþykkt.

Fjölskyldublak í
Opið hús í Sunnuhlíð Fagralundi
Opið hús og kaffisala verður í

Dagdvöl Sunnuhlíðar, Kópavogs
braut 1c laugardaginn 5. nóvem
ber nk. kl. 14:00. Þar verður sýn
ing á munum vistmanna, tónlist
o.fl. Einnig verður kaffisala á veg
um Soroptimistaklúbbs Kópavogs í
borðsal þjónustukjarna.

Hans klaufi á Bóka
safni Kópavogs

Barnaleikritið Hans klaufi, sem
er leikrit fyrir börn yngri en 11 ára,
verður sýnt á Bókasafni Kópavogs
í Hamraborg laugardaginn 22. októ
ber nk. kl. 15.00 og í Lindasafni
í Lindaskóla sama dag kl. 13.00.
Aðgangur er ókeypis.

Komdu í körfu

Körfubolti er skemmtileg íþrótt
og bæði fyrir stelpur og stráka.
Körfuknattleiksdeild Breiðabliks
gerir nú átak til að kynna íþróttina
Æfingatöflu er hægt að fá í íþrótta
húsi Smárans, hafa samband við
þjálfara en hafa samband við for
mann unglingaráðs, Helenu Guð
jónsdóttur í síma 868-4339.

Hundaskítur er til
vansa

Kópavogsbær hefur gert átak í
gerð göngustíga um allan bæinn
og það nýta sér margir bæjarbú
ar, og einnig íbúar nágrannasveit
arfélaganna. Hundaeigendur nýta
sér göngustígana að sjálfsögu líka
en því miður er umgengni sumra
þeirra ekki til sóma, því víða má
ganga fram á hundaskít, jafnvel
stíga ofan i hann í myrkri. Hundaeig
endur eru hvattir til að hafa með sér
poka og taka skítinn upp af tillitsemi
við nágrannann en tiltölulega fáir
hundaeigendur koma óorði á alla
hina. Það er t.d. gott ráð að geyma
pokana hjá húslyklunum því flestir
taka þá með sér þegar farið er út.
Burtu með hundaskítinn!

Blakdeild HK hefur hrundið af
stað þeirri skemmtilegu nýjung að
bjóða upp á fjölskyldublak í íþrótta
húsinu í Fagralundi á laugardags
morgnum. Þar getur fjölskyldan
komið saman og æft blak. Þeir sem
vilja æfa blak hjá HK með keppni
fyrir augum eru auðvitað líka vel
komnir því allir geta spilað blak og
það er aldrei of seint að byrja! Starf
blakdeildar hefur verið öflugt und
anfarin ár og í vetur býður deildin
upp á metnaðarfullt starf fyrir iðk
endur á öllum aldri. Krakkablak fyr
ir krakka í 1. til 6. bekk verður á sín
um stað og er æft á þremur stöðum,
Fagralundi, Kór og Kópavogsskóla.

kjörnum fulltrúum stendur nú til
boða sérstök kynning á skipulags
tillögum þeim sem skipulagsnefnd
fjallar um fyrir bæjarráðsfundi sbr.
ofangreinda bókun auk þess sem öll
gögn eru fundarmönnum aðgengi
leg í fundarmannagátt bæjarins.”
Og þá kom bókun Sjálfstæðisflokks:
,,Skipulagsstjóri hefur ekki fengið
að varpa skipulagstillögum upp á
tjald á fundum bæjarráðs. Þetta lýs
ir helstu áherslumálum þessa meiri
hluta.” Stundum virðast þessar bók
anir vera fánýtt karp.

Of langt gengið í
skriffinnskunni?

Á afgreiðslufundi byggingafulltrúa
bæjarins var tekin fyrir umsókn um
byggingaleyfi að Hagasmára 9 frá
Skeljungi hf. Hólmaslóð 8, Reykja
vík, frá 22. september sl. um leyfi
til að gera breytingu á útljósi við
eldhús að Hagasmára 9. Byggingar
fulltrúi samþykkti erindið 27. sept
ember sl. Er skriffinnskan ekki farin
að ganga nokkuð langt þegar sækja
þarf um leyfi til að gera breytingar
á útiljósi? Engin bygging er þarna
nálægt þar sem ljósið gæti truflað
íbúana. Næst verður það sennilega
háð leyfi að skipta um ljósaperu!

Útrýma skal bjarnarkló

Á fundi umhverfis- og samgöngu
nefndar 10. október sl. voru lagðar
fram tvær ábendingar úr ábend
ingakerfi Kópavogsbæjar um bjarn
arkló og tillaga að stefnu bæjarins til
að vinna gegn útbreiðslu plöntunn
ar. Umhverfis-  og samgöngunefnd
samþykkti tillögu að stefnu bæjar
ins um að verði vart við bjarnarkló
á landi bæjarins verði hún fjarlægð
en íbúar verði sjálfir að sjá um að
fjarlægja hana úr eigin görðum.
Upplýsingar um það verði birtar á
heimasíðu Kópavogsbæjar.

Skipulagsstjóri kynni Umhverfisstefna leik
afgreiðslur
skóla Kópavogs
Á fundi bæjarráðs Kópavogs

nýverið fór fram kynning á afgreiðsl
um skipulagsnefndar. Bæjarstjóri
og formaður bæjarráðs lögðu fram
bókun þar sem segir að bæjarfull
trúum gefist tækifæri á að fara yfir
afgreiðslur skipulagsnefndar með
skipulagsstjóra eftir að fundur er
haldinn í skipulagsnefnd. Sjálfstæð
isflokks og Framsóknarflokks lögðu
þá fram bókun þar sem lagt er til
að skipulagsstjóri kynni afgreiðsl
ur skipulagsnefndar á fundum
bæjarráðs. Hér er verið að tala
um að bæjarráðsmenn fái greinar
góðar upplýsingar þegar verið er
að afgreiða skipulagsmál í bæjar
ráði. Meirihluti gagnsæis og opinn
ar stjórnsýslu hafnar þessu með
ofbeldi. Fyrir þeim fyrrgreindu góðu
vinnubrögðum er hins vegar löng
hefð. Meirihluti bæjarráðs lagði
fram bókun svohljóðandi: ,,Skipu
lagsstjóri hefur mætt á fundi bæj
arráðs og svarað spurningum bæj
arráðsmanna sé þess óskað. Öllum

Umhverfisstefna leikskóla Kópa
vogs var lögð fram og kynnt á fundi
nefndarinnar 4. október sl. Leik
skólanefnd fagnar nýrri umhverf
isáætlun og lýsir yfir ánægju með
hana. Rætt var um á hvern hátt leik
skólarnir geti hvatt foreldra og gert
þeim auðveldara að nýta umhverf
isvænar samgöngur, t.d. með því að
skapa aðstæður til að geyma kerrur
og hjólakerrur.

Lakari þjónusta við
fólk með geðraskanir

Félagsmálaráð Kópavogs hefur
bent á að Kópavogsbær hefur set
ið eftir hvað varðar uppbyggingu á
húsnæði fyrir fólk með geðfötlun í
samanburði við nágrannasveitarfé
lögin. Félagsmálastjóra, Aðalsteini
Sigfússyni, var falið að taka saman
gögn um málið og óska eftir viðræð
um við Velferðarráðuneytið.

Bílgeymsla að 	
Hlíðarvegi 6

Skipulagsnefnd tók nýlega fyrir
umsókn um byggingarleyfi að Hlíð
arvegi 6. Lögð var fram að nýju til
laga Verkfræðistofu Suðurnesja fh.
lóðarahafa um heimild til að byggja
bílgeymslu austan við íbúðarhús

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

Kópavogsblaðið

„Ég vil hafa meirihluta
lánsins óverðtryggðan.“
Sigríður Dögg Arnardóttir, 28 ára.

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

Hvað skiptir þig máli?

arionbanki.is – 444 7000
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,,Á 25 ára tímabili jókst meðalstærð
fullgerðra einbýla um 83%”
- segir Birgir H. Sigurðsson, skipulagsstjóri Kópavogsbæjar

S

tjórnsýslu Kópavogsbæj
ar er skipt í fjögur svið;
stjórnsýslusvið, mennta
svið, umhverfissvið og vel
ferðarsvið. Sviðunum er svo skipt
niður í deildir eða starfseiningar.
Umhverfissvið hefur umsjón með
öllu skipulagi, umhverfismálum,
byggingarmálum, framkvæmd
um og eignum á vegum bæjarins.
Á sviðinu er m.a. skipulags-  og
byggingadeild en skipulagsstjóri
er Birgir H. Sigurðsson.
Svo virðist sem eitthvað sé að
lifna yfir byggingaframkvæmdum
í Kópavogi, a.m.k. ef ekið er um
bæinn og byggingasvæði skoðuð
en ekki síður hefur verið aukning í
úthlutun byggingalóða, þó kannski
sé þar ekki úr háum söðli að detta.
Birgir H. Sigurðsson, skipulags
stjóri, segir aðspurður að helsta
skýringin sé líklega sú að bygg
ingaverktakar séu orðnir leiðir á
kyrrstöðunni í þjóðfélaginu, og
eins séu margir að ljúka afgreiðslu
á sínu m málu m gagnv art lána
drottnum og séu því að hugsa sér
til hreyfings aftur.
,,Þetta hefu r auðv ita ð veri ð
hundleiðinlegt ástand fyrir okkur
sem erum að starfa við skipulag
og í kringum þennan bygginga
geira. Þau mál sem hingað ber
ast inn á borð eru bæði mun færri
og öðruvísi en áður, það er mun
minna um nýbyggingar og minna
um breyti nga r á húsu m, bæði
stærri og minni.”

Deiliskipulagi
Rjúpnahæðar breytt
,,Við breyttu m heilu hverfi,
Rjúpnah æði nni, og komu m inn
með minni og fjölbreyttari eining
ar, bæði í einbýli, parhúsum, rað
húsum og fjölbýlishúsum, enda
var krafan orðin þannig. Við tók
um allstóran hluta af byggðinni á
Rjúpnahæð og breyttum einbýlis
húsalóðum í par og raðhúsalóðir.”
Skipulagsstjóri bendir á að áður
fyrr hafi fólk oft byggt mun stærra
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Birgir segist álíta að nú aukist
þrýstingur frá einstaklingum þar
sem fjárráð hafa aukist að ein
hverju marki hjá sumum og eiga
þar með möguleika á að kaupa
nýjar íbúðir. ,,Það sem hefur verið
verst er óvissan. Hún er reyndar
enn til staðar þó ekki í sama mæli
og áður var. Við fylgjumst vel með
gerð kaupsamninga í Kópavogi.
Þeim fjölgar nú aftur jafnt og þétt.
Í fyrstu eftir að þetta ástand fór
að lagast voru þetta makaskipta
samningar, en nú er nokkuð spurt
um mögulegar byggingalóðir og
fólk spekulerar í þeirri þjónustu
sem boðið er upp á í hverfunum.
Fyrir hrunið var það landlægt að
byggja stórar íbúðir þar sem fjár
magnið virtist vera ótakmarkað en
nú erum við að fá inn beiðnir um
breytingar á fyrri samþykktum þar
sem íbúðir eru að minnka, bæði í
einbýli og fjölbýli.”

Kort sem
sýnir þróun
meðalstærðar
fullgerða íbúða
á liðlega 25 ára
tímabili.

Birgir Sigurðsson,
skipulagsstjóri
Kópavogsbæjar.

Mikla r byggi ngaf ramk væmdi r
eru hjá BYGG í Lundahverfi við
byggingu fjölbýlishúsa.

en jafnvel þörf var fyrir. Árið 1981
var meðalstærð fullgerðra einbýl
ishúsa 183 m2. Þessi hús höfðu
allt til alls,- allt sem venjuleg fjöl
skylda þurfti, en árið 2008 var
þetta meðaltal komið í 338 m2,
eða 155 m2 stærra en rúmu m
tveimur áratugum áður. Í fjölbýlis
húsum var meðalstærð fullgerðra
íbúða árið 1981 um 109 m2 en árið
2008 var meðalstærðin komin í
153 m2. Sú aukning fólst fyrst og
fremst í mikilli aukningu á ýmiss
kona r same ign, geymslus væði
stækkaði verulega sem og sameig
inlegar bílgeymslur. Mesta aukn
ingin var þó síðustu fjögur árin
fyrir efnahagshrunið. Þetta má vel
sjá þegar bornar eru saman bygg
ingar í Lindahverfi og Salahverfi,
ekki síst hvað snýr að byggingu
bílskúra.
- Eitthvað er um það að verið sé
að sækja um lóðir eða leggja inn
byggingateikningar til samþykktar.
Eru þetta þá mun minni íbúðir en
verið var að samþykkja fyrir efna
hagshrunið?
,,Þau hús sem verið er að byggja
í dag eru minni en þau sem voru
byggð þega r sveifla n var sem
mest. Í sumum tilfellum er t.d. ver
ið að fara fram á breytingar, t.d. að
hafa húsið á einni hæð og sleppa
kjallaranum þar sem því er hægt
að koma fyrir. Ég finn áþreifanlega
að fólk er meira hugsa núna um
rýmið en áður og hvað það kost
ar. Á árunum rétt fyrir hrun voru
menn að velta þessu m hlutu m
minna fyrir sér enda virtist fjár
magnið til byggingarframkvæmda
því sem næst ótakmarkað.“

Þörfin í Kópavogi er 250
íbúðir á ári
Þörfin er um 2000 íbúðir á ári á
höfuðborgarsvæðinu og í Kópa
vogi búa um 13% þeirra sem á
svæðinu búa er byggingaþörfin þá
er þörfin fyrir nýtt húsnæði um
250 íbúðir. Kópavogur er svo mið
svæðis á höfuðborgarsvæðinu og
þjónustan er til fyrirmyndar,- það
hefur einnig sín áhrif þegar hug
að er að búsetu hve kostnaðar
við rekstur bifreiða er orðinn hár,
m.a. vegna geysihás verð á elds
neyti. Þá skiptir vaxandi máli að
ekki þurfi að aka langt á hverjum
degi til vinnu og eftir þjónustunni.
Aukin notkun strætisvagna bendir
einnig til þess.

Tekur mið af breyttum
forsendum í þjóðfélaginu
- Í gangi er endurskoðun á aðal
skipulagi Kópavogsbæjar. Tekur
hún mið af breyttum forsendum í
þjóðfélaginu?
,,Já, tvím ælal aust, en þeirri
endurskoðun á að vera lokið á
næsta ári. Við höfum verið með
opna fundi þar sem við köllum eft
ir hugmyndum og tillögum íbúa í
hverfum bæjarins. Fyrsti fundur
var upp í Vatnsenda, síðan í Lind
um og Sölum, í Smárahverfinu,
Digranesi og loks fyrir Kársnesið.
Fólk var valið eftir slembiúrtaki
úr þjóðskrá af Skýrr. Alls voru 40
íbúar boðaðir á hvern samráðfund
þar sem styrkleikar, verkleikar og
tækifæri hverfisins og bæjarins
alls voru til umræðu. Í hvernig bæ
viljum við búa?

HSH byggingaverktakar eru að
reisa hús í Þingunum. Fjær má
sjá fjölbýlishús sem verið að að
ljúka við í Boðaþingi, í nágrenni
Hrafnistu og þjónustumiðstöðv
arinnar Boðans.

Aðalskipulagið er stefnumörk
un til langs tíma og það er erfitt
að fá fólk til að taka þátt í þan
nig vinnu. Því finnst sennilega að
byggðaþ róu n næstu árat uga sé
svo fjarlægt og jafnvel dálítið flókið
mál. En þetta voru mjög góðir fund
ir og þar komu fram margar góðar
og áhugaverðar hugmyndir. Niður
stöður þessara samráðsfunda má
sjá á heimasíðu bæjarins.
Mun fleiri eru tilb úni r til að
ræða skipul agsm ál sem nán
ast snerta bakgarðinn þeirra, þá
stendur oft ekki á viðbrögðum og
jafnvel boðað til fundar í viðkom
andi hverfi af íbúunum sjálfum til
að ræða þau mál. Það er auðvitað
af hinu góða.“
- Áttu von á því að það verði
aukning í umsóknum um bygginga
lóðir frá því sem nú er?
,,Við náum alls ekki þeim hæð
um sem við voru m í áður, en
þörfin fyrir íbúðir er til staðar, en
hlutverk bæjarins er að geta boð
ið sem fjölbreyttast úrval bygg
ingal óða svo hægt sé að svara
eftirspurninni og uppfylla þarfir
og óskir fólks sem vill búa í Kópa
vogi,” segir Birgir H. Sigurðsson,
skipulagsstjóri.

Þorgils Már
Sigvaldason
Söluráðgjafi

thorgils@landhelgi.is
Sími: 618 5700

Óskum

eftir eignum í Kópavogi
Skógarhlíð 12
105 Reykjavík
Sími: 527 1040
landhelgi@landhelgi.is
www.landhelgi.is

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.

Ólafur
Kristinsson
Hdl og Lögg.fasteignasali

olafur@landhelgi.is
Sími: 898 7910

5

Kópavogsblaðið

OKTÓBER 2011

Urturnar hafa haldið
hópinn allar götur
síðan 1968
Nemendur í Kársnesskóla fengu fulltrúa frá skátahreyfingunni í heimsókn sem kynnti hana fyrir þeim.
Mikilvægur liður í forvarnarstarfi er að krakkar hafa eitthvað tómstundastarf utan skólatíma, s.s. þátt
töku í skátastarfi, dansi, íþróttum eða öðru æskulýðsstarfi sem hefur mikið forvarnargildi.

Nemendur 9. bekkjar Kársnesskóla
tóku virkan þátt í forvarnardeginum
Forvarnardagurinn, sem hald
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. Það eru nemendur í 9. bekk
grunns kóla sem árl ega taka
þátt í forv arna rd egi nu m sem
m.a. er studdu r dyggil ega af
forseta Íslands.
Nú voru í fyrsta sinn kynntar
samb æril ega r ranns ókni r fyri r
framh alds k óla na í landi nu. En

þrátt fyrir að mikið forvarnarstarf
sé unnið þar, margfaldast neysla
vímuefna ungmenna þegar þau
yfirgefa grunnskólann. Meðal þess
sem fram kemur í könnuninni er
að hlutfall þeirra sem reykja fer úr
5% í 9%, þegar spurt er um ölvun
undanfarna 30 daga, fer hlutfall
ið úr 9% í 43% og hlutfall þeirra
sem hafa prófað hass hækkar úr
3% í 7% og þeirra sem hafa prófað
maríjúna úr 8% í 12%.
Í könnunum sem Rannsóknir &
greining hafa framkvæmt árlega
meða l neme nda í efstu bekkj
um grunnskóla sést að ölvunar
drykkja hefur minnkað verulega.
Árið 1998 sögðust 42% þeirra hafa
verið ölvuð einhvern tíma síðustu

30 daga en 9% í könnun ársins
2011. Sambærilegar niðurstöður
fást þegar spurt er um reyking
ar. Þessar tölur eru með því læg
sta sem þekkist í Evrópu og hafa
þessar miklu og jákvæðu breyt
ingar vakið athygli víða um lönd.
Sá frábæri árangur sem náðst hef
ur í forvarnastarfi í grunnskólum
ætti að miklu leyti einnig að geta
náðst í framhaldsskólunum og er
mikilvægt að vekja athygli ung
menna og foreldra á því að hið
sama á við um nemendur í fram
haldsskóla og grunnskóla, að því
lengur sem einstaklingar draga
að byrja neyslu áfengis þeim mun
ólíklegra er að þeir verði áfengis
fíkn, eða fíkniefnum að bráð.

Urtu rna r sem voru nýl ega í Gjáb akka. F.v.: Dóra, Ásta, Elín,      
Geirþrúður, Anna, Margrét, Hulda, Ragnheiður og Jórunn.

Árið 1968 komu saman 17
konur í Kópavogi til að styðja
við bakið á börnum sínum sem  
höfðu nýlega gengið í skáta
félagið Kópa í Kópavogi, en
fyrstu skrefin inn í skátahreyf
inguna er að gerast ljósálfur.
Það var af frumkvæði og með
hvatningu frá Friðriki Haralds
syni skátaforingja í Kópum sem
konurnar komu saman.
Fljótl ega fóru konu rna r að
finna sér verkefni, héldu m.a.
jólabasar í mörg ár, voru með
kaffisölu á sumardaginn fyrsta
og mýmargt fleira, en allu r
ágóði nn rann til skátas tarfs
ins. Innan tíðar nefndu þessar
konu r sig Urtu rna r, og hefu r

þessi skemmtilegi félagsskapur
allar götur síðan gengið undir
því nafni.
Nú liðl ega 40 árum síða r
koma þessar konur enn sam
an, milli kl. 10.00 og 11.00 í Gjá
bakka og eiga þar skemmtilega
stund en stuðningur við skáta
hreyfinguna en aðallega í hug
anu m. Börn þessa ra kvenna
starfa mörg hver enn í skáta
hreyfingunni, sum í Hjálparsveit
skáta í Kópavogi, og þau hittast
einnig, en óreglulega. Eiginmenn
Urtanna komu einnig saman um
tíma og gerðu gagn, en þeir hitt
ast trauðla lengur. Þeirra félags
skapur fékk að sjálfsögðu nafnið
Brimlarnir.

Léttur sterkur og risastór!
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Stærð: 85 cm x 85 cm x 85 cm
Burðarþol: 1.0 tonn.

Risapokinn er spennandi nýjung frá Gámaþjónustunni hf. Hann er frábær
lausn fyrir úrgang sem víða fellur til, svo sem við húsabreytingar, garðvinnu og fleira. Á mörgum stöðum er erfitt að koma gámum við og þá er
Risapokinn nýr og ódýr valkostur!

21.735 maggi@12og3.is/09.11

XXL

Stærð: 90 cm x 180 cm x 70 cm
Burðarþol: 1.5 tonn.

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.

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • www.gamar.is
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AF HÁLSINUM
Tónlistarskóli Kópavogs:

Vill njóta samkomulags við
ríkið um eflingu tónlistarnáms
Ein mynda Svavars Alfreðs Jónssonar á sýningunni, foss í Núpá í Sölvadal.

Ljósmyndasýning í anddyri
Náttúrufræðistofu Kópavogs
Sýni ng verðu r opnu ð í and
dyri Náttúrufræðistofu Kópavogs
næsta laugardag, 22. október kl.
14.00. Sýningin ber heitið Eyja
fjarðarfossar og þar gefur að líta
ljósm yndi r efti r Svava r Alf reð
Jónsson, áhugaljósmyndara og
Aku re yra rp rest, á 42 fossu m í
sveitum Eyjafjarðar.
Svavar byrjaði snemma að taka
ljósm yndi r. Fyrsta myndav éli n
hans var af gerðinni Kodak Insta
matic sem hann fékk í fermingar
gjöf ásamt 24-mynda litfilmu og

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS

1717

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

flasskubbi með fjórum perum. Á
menntas kólaá ru nu m tók Svava r
þátt í starfi FÁLMA, Félags áhuga
ljósmyndara í Menntaskólanum á
Akureyri. Hann bæði framkallaði
og stækkaði myndir og tók þátt í
sýningum á vegum félagsins. Sam
tímis var hann ljósmyndari fyrir
vikub laði ð Ísl endi ng, dagb laði ð
Vísi og tímaritið Fólk. Um þetta leiti
hélt hann einnig ljósmyndasýningu
með Erni Inga Gíslasyni, fjöllista
manni. Á þessum árum átti Svavar
Konica T4 myndavél, mikinn kosta
grip. Fyrir nokkrum árum eignaðist
Svavar góða stafræna myndavél,
Nikon D-60, og var þráðurinn þá
tekinn upp á ný við ljósmyndun.
Sýni ngi n Eyjaf jarða rf ossa r er
fyrsta verkefni Svavars eftir nokk
urt hlé, en að því vann hann á
áru nu m 2009–2011. Ferðaf él agi
Svavars í fossagöngunum og ráð
gjafi um hæð foss og fleira hefur
verið Gísli Gunnlaugsson, tækni
fræðingur. Fossasýningin í Nátt
úrufræðistofu Kópavogs er þriðja
uppsetningin á sýningunni, þó auk
in og endurbætt. Fyrsta sýningin
var í Safnaðarheimili Akureyrar
kirkju í október 2010 og sú næsta
í febrúar 2011 í menningarhúsinu
Bergi á Dalvík. Nú hefur fossun
um verið safnað saman suður yfir
heiðar í því skyni að veita fólki á
höfuðborgarsvæðinu sýn á þessa
rennblautu dýrgripi Eyjafjarðar.
Að lokinni sýningunni í Náttúru
fræðistofunni ferðast fossarnir til
Bochum í Þýskalandi þar sem þeir
verða hengdir upp fyrir Þjóðverja
og aðra aðdáendur náttúru Íslands
og góðrar ljósmyndunar.

Hefðbundin skólasetning Tón
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 flautu Syrinx eftir franska tón
skáldið Claude Debussy. Steinunn
Vala er ein af þeim nemendum
sem útskrifaðist með framhalds
próf frá skólanum á liðnu vori.
Hún hefur verið nemendi skól
ans frá unga aldri, eða allt frá því
hún steig sín fyrstu spor í forskól
anum þar til hún tók lokaprófið
með þeim hliða rg reinu m sem
því tilh eyri r og hélt burtf arar
tónleika hér í Salnum. Aðalkenn
ari Steinunnar Völu var Guðrún
Birgisdóttir. Steinunn Vala er nú
að hefja diploma nám við Lista
háskóla Íslands. Framhaldsnám
ið er síðasti og jafnframt viða
mesti áfangi almenns tónlistar
skólan áms, en námi ð skipti st
í þrjá megin áfanga í samræmi
við aðalnámskrá tónlistarskóla,
grunn-  mið-  og framh aldsn ám.
Framhaldsnámið í heild er orðið
sérhæfðara og gerir meiri kröfur
til nemenda en nám á fyrri stig
um. Framhaldsprófið er lokapróf
á þeirri vegferð og opnar leið til
tónlistarnáms á háskólastigi.
,,Þann 13. maí sl. var undirritað
af mennta- og menningarmálaráð
herra, fjármálaráðherra og inn
anríkisráðherra, f.h. ríkissjóðs,
og fulltrúum Sambands íslenskra
sveitarfélaga, f.h. sveitarfélaga,

Árni Harða
 r s o n s k ó l a s t j ó r i
Tónlistarskóla Kópavogs.

,,Samkomulag um eflingu tónlist
arnáms og jöfnun á aðstöðumun
neme nda til tónl ista rn áms,”
sagði Árni Harðarson skólastjóri
við skólasetninguna. ,,Þetta sam
komul ag er grundv öllu r nýrra
laga um tónlistarskóla og kveður
á um að ríkissjóður endurgreiði
sveita rf él ögu m alla n kennslu
kostna ð vegna hljóðf æran áms
á framh aldss tigi og söngn áms
á mið-  og framhaldsstigi í viður
kenndum tónlistarskólum. Árlegt
framl ag ríki ss jóðs verðu r 480
milljónir króna, en á móti skuld
binda sveitarfélög sig til að taka
yfir ný verkefni frá ríki sem nem
ur 230 milljónum króna. Þar með
er ríkissjóður að stuðla að aukn
um framlögum til tónlistarskóla

sem nemur 250 milljónum króna
í samræmi við yfirskrift samn
ingsins um eflingu tónlistarnáms.
Við sem stýrum Tónlistarskóla
Kópavogs teljum sjálfsagt og eðli
legt að tónlistarnám í bæjarfélag
inu verði látið njóta þeirrar inn
spýtingar af hálfu ríkisins sem af
samkomulaginu hlýst. Mjög hefur
verið þrengt að tónlistarnáminu
á unda nf örnu m árum, en með
auknu ríkisframlagi gefst tækifæri
til að snúa blaðinu við.
Framl ög Kópav ogsb æja r til
greiðslu kennslukostnaðar í tón
listars kólu m og um leið fjölda
kennslus tunda hafa ekki veri ð
í neinum takti við fjölgun íbúa í
bæjarfélaginu á síðustu tveimur
áratugum og það hefur leitt af sér
minna aðgengi að tónlistarnámi.
Nú þegar kreppir að hefur skól
anum verið gert að draga sam
an kennslu þriðja árið í röð, þ.e.
fækka kenndu m stundu m. Það
þýðir einfaldlega að færri nem
endur komast að, þó eftispurn
hafi síður en svo minnkað.
Við höfum óskað eftir því við
bæjaryfirvöld að í ljósi samkomu
lags við ríkið um eflingu tónlist
arnáms verði framlag til skólans
endurskoðað og honum gert kleift
að halda sama kennslustunda
fjölda og á síðasta skólaári. Sá
kostnaðarauki sem af því hlýst
nemur mun lægri upphæð en sem
nemur endurgreiðslum sem bæj
arsjóður fær frá ríkissjóði vegna
nemenda Tónlistarskólans,” sagði
Árni Harðarson skólastjóri.

Molinn á fullu blasti
Vetrarstarfið í Molanum fer af
stað með látum. Dagskráin í októ
ber er stútfull af spennandi og
skemmtilegum viðburðum og ves
eni. Boðið er upp á a.m.k. tvenna
tónleika, spennandi námskeið,
liðakeppni í FIFA, kjötgjörning og
margt fleira. Hægt er að fylgjast
meðá Facebook/Molinn Kópavogi
og á www.molinn.is.
Fyrstu tónleikarnir voru fimmtu
dagi nn 13. októb er sl. Þar var
íslenskt hip hop í fyrirrúmi og fram
komu Rams es & Tom the Don,
Þriðja hæðin, Óli 107 & Bjarni J,
Aron Gylfi & Gummi F.T., Musiggi
og DJ 101 sá svo um bítið milli
atriða. Þann 18. október sl. byrj
aði Götulistasmiðjan en leiðbein
andi var breski listamaðurinn Nik
hil Kirsh. Götulistasmiðjan er fyrir
alla sem hafa áhuga á street art,
samfélaginu, stenslum, tækni og
spreyi. Skoðaðir eru fagmenn á
borð við Banksy, og Above  o.fl. og
skoðað hvernig þeir nota götulist
til að hafa áhrif á umhverfi sitt og
samfélag.
Pönk í Kópav ogi verðu r í
algleymingi næsta laugardag, 22.
október. Tónleikarnir eru frá kl.
14-17 og eru allir velkomnir og er

Fyrirmyndir eru víða, hérlendis sem erlendis.

frítt inn. Fram koma: Fræbbblarnir,
Fræbbblar Plús (eldri meðlimir og
gestir), Taugadeildin, Q4U, Snill
ingarnir, Pollock bræður, 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), graskerjaútskurður og margt
fleira. Opnunartíma Molans er frá
þriðjudegi til föstudags frá kl. 14.00
til 23.00. sem er þri-fös frá kl. 14-23
á kvöldin. Kynntu þér dagskrána
á vefsíðu Molans, www.molinn.is
eða addaðu Molanum á Facebook
til að fá að vita meira.
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Tómstundavagninn
á hálftímafresti allan daginn
3
1
1

2

4

2 3

4

5

Mjódd

112453

6
9

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

8

7 5
6

10

11
7
1 Íþróttahús Kársnesskóla
2 Sundlaug Kópavogs
3 Íþróttahús Kópavogsskóla
4 Íþróttahúsið Snælandi
5 Íþróttahúsið Digranesi
6 Skátaheimilið
7 Íþróttahúsið Smárinn
8 Fífan
9 Kópavogsvöllur
10 Íþróttahúsið Lindaskóla
11 Íþróttamiðst. Versalir, Salalaug
12 Íþróttamiðstöðin Kórinn

1 Félagsmiðstöðin Ekkó
v/Kársnesskóla

9
8

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

Fáðu nánari upplýsingar
og tímatöflu á bus.is og
kopavogur.is
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Kópavogur mætir Akureyri
28. október nk. í Útsvari
Bæjarstjórn Kópavogs ásamt bæjarstjóra og bæjarritara í Hörðuvallaskóla.

Bæjarstjórn fundaði
í Hörðuvallaskóla

- tilraun til að nálgast bæjarbúa í viðkomandi hverfi
Bæja rs tjórna rf undu r í Kópa
vogi var haldinn í lok septem
bermánaðar í Hörðuvallaskóla.
Hlé var gert á fundinum til að
gefa fundargestum kost á að bera
fram fyrirspurnir og spjalla við
bæjarfulltrúa um sín hugðarmál.
Fyrir hlé líktist fundurinn eig
inlega meira framboðsfundi þar
sem alli r bæja rb úa r ræddu sín
hugðarmál. Markmiðið er að færa
bæjarstjórnarfundi nær íbúunum,
og það kemur svo í ljós hvort sú
tilraun hefur náð markmiði sínu.
Bæjarbúar spurðu m.a. íþrótta
mál, ekki síst samninga við Breiða
blik og HK, samgöngumál, mál
efni tónlistarskóla, frágang lóðar
í kringum Kórinn og göngustíga í
kringum Elliðavatn.
Stefnt er að því að fleiri bæjar
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
framfæri við bæjarstjórn. Þess má
geta að bæjarstjórnarfundir sem
haldnir eru í bæjarstjórnarsalnum
í Hamraborg eru einnig opnir öll
um. Á fundinum, sem stóð langt
fram eftir kvöldi, og oft karpað,
var samþykkt eftirfarandi tillaga:
,,Bæjarstjórn Kópavogs felur rýni
hópi um málefni sundlauganna
að vinna áframhaldandi tillögur
að því hvernig megi bæta þjón
ustu sundlauganna í bænum og
efla forvarnargildi og   lýðheilsu
þátt. Sundlaugarnar skulu vera lif
andi félagsmiðstöðvar allra íbúa
Kópavogs. Ferð í sund skal vera
skemmtileg upplifun þar sem bæj
arbúum gefst kostur á að slaka á í
erli dagsins.”

Sækjum og sendum

Adolf Petersen menntaskóla
kennari í MK, Anna Lilja Þór
isdóttir blaðamaður á Morgun
blaðinu og Björn Grétar Stefáns
son verkfræðingur hjá fjarskipta
fyri rt æki nu IMC-Ísl and keppa
fyri r hönd Kópav ogsb æja r í
Útsvari, spurningakeppni Sjón
varpsins, í vetur.
Lið Kópav ogs mæti r Aku r
eyri 28. október nk., en í því liði
eru áfram Birgir Guðmundsson
dósent, deildarformaður félags
vísindadeildar Háskólans á Akur
eyri og Hjálma r Brynjó lfss on
lögfræðingur hjá Fjármálaeftirlit
inu en nýr í hópnum er Hildur
Eir Bolladóttir prestur við Akur
eyrarkirkju. Birgir Guðmundsson
segir að alls ekki megi vanmeta
lið Kópavogs þó sigur hafi unn
ist gegn þeim í fyrra. Adolf var í
liði Kópavogs í fyrra en þau Anna
Lilja og Björn Grétar eru að keppa
í fyrsta sinn, Anna Lilja tekur að
sér leikþáttinn og Björn Grétar
sprettinn í hlaupaspurningunum.
Sá síðarnefndi aðstoðaði þó liðið
í fyrra.
Kópav ogu r hefu r sem kunn
ugt er staðið sig afskaplega vel í
þessum vinsæla þætti á RÚV og í
fyrstu tvö skiptin báru keppend

Björn Grétar Stefánsson, Adolf Petersen og Anna Lilja Þórisdóttir,
fulltrúar Kópavogs í ár.

ur Kópavogs sigur úr býtum. Lið
Kópavogs tapaði hins vegar fyrir
liði Akureyrar í fyrra og er því
ljóst að allt kapp verður lagt á
að gera betur í ár. Akureyri tap
aði fyrir liði Norðurþings í úrslita
viðureigninni. Á fundi bæjarráðs
Kópav ogs 23. septe mb er lét
Ómar Stefánsson, fulltrúi Fram

sóknarflokks bóka: ,,Það er mik
ilvægt að í Útsvarslið Kópavogs
verði valið fólk sem vill sigra en
ekki bara taka þátt. Legg því til
að auglýst verði eftir ábendingum
frá Kópavogsbúum í tilvonandi
sigurlið bæjarins.”   Ekki þarf að
efa að núverandi keppendur eru
í sigurham.

Ljóð mánaðarins:

Jarðúð

Hrafn Andrés Harðarson fædd
ist að Sælundi, Skjólbraut 9 hér
í bæ, 9. apríl 1948. Hann hefur
gefið út 6 bækur með frumortum
ljóðum og tvær bækur með þýð
ingum  lettneskra skálda.
Þá kom út á þessu ári bókin
Eyja, andrá með þýðingum á ljóð
um pólsku skáldkonunnar Jolanta
Baziak; í Frakklandi kom út bók
in La Langue Éblouissante   með
þýði ngu m á ljóðu m búlgarska
skáldsins Athanase Vantchev de
Thracy; sá þýddi og gaf út í Frakk
landi ljóðabókina La Vie Meme
(Lífið sjálft) með þýðingum sínum
á ljóðum Hrafns. Þá hafa ljóð Hraf
ns verið þýdd á tyrknesku, rúss
nesku og ensku og birst í blöðum,
tímaritum og safnritum víða um
heim, svo og í vefritum. Nokkur
tónskáld hafa samið lög við ljóð

Hrafns, þ.á. m. Rosalind Page, en
diskur með ljóðaflokknum Raven
songs, kom út fyrir skömmu og
heitir hann Cool Black; þá samdi
Gunnar Reynir Sveinsson ljóða
flokkana   Hlér og Tónmyndaljóð.
Þeir Hrafn Andrés unnu náið um
skeið með myndlistarmanninum
Grími M. Steindórssyni og gáfu út
bókina Tónmyndaljóð árið 1992,
með myndum, ljóðum og nótum;
sú bók kom út á ensku 1993, end
urprentuð, nú ófáanleg. Hrafn er
einn af frumkvöðlum Ritlistarhóps
Kópavogs og á ljóð í 3 af bókum
hópsins. Auk bókanna sem nefnd
ar eru hér fyrir ofan eru bækur
Hrafns þessar: Þríleikur að orðum,
Fyrrvera, Glerleikur að orðum,  
Vermsl og þýðingar, Hafið brenn
ur og Vængstýfðir draumar.

Skáldið við Skjólbraut 9 þegar
verið var að rífa það árið 2006 –
nú er þar komið meira hús.

JARÐÚÐ
Það er bannað með boðum
að bana mönnum.
Hundar eru heilög dýr
með hámenningarþjóðum
-eins og hvalir.
En jörðin, móðir okkar allra
ærnar eru hennar kvalir:
Hún er stungin, grafin, troðin, skafin,
lamin og barin, brennd og sviðin
því við
-erum svo iðin!

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

Garðyrkjustjóri Kópavogs
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Sjálfboðaliðastarf hjá Rauða
krossinum er afar gefandi
Hulda Þorsteinsdóttir hefur starfað sem sjálf
boðaliði í verkefninu ,,Föt sem framlag” í rúm tvö
ár. Hún prjónar og saumar ungbarnaföt ásamt öðr
um sjálfboðaliðum en fötin eru síðan send til barna
og fjölskyldna í neyð í Malaví. Hópurinn hittist einu
sinni í mánuði í Rauðakrosshúsinu í Hamraborg en
sinnir annars handavinnunni heima. Hulda hafði
tíma aflögu þegar hún hætti að vinna og sá aug
lýsingu frá Kópavogsdeild um að það vantaði sjálf
boðaliða.
,,Ég gat vel hugsað mér að taka þátt, slá tvær flugur
í einu höggi eins og sagt er, nýta tímann og styrkja
gott málefni,” segir hún. Það sé líka alltaf gaman að
hitta hressar konur en flestir sjálfboðaliðarnir í verk
efninu eru konur.

Ofboðslega góð tilfinning
að hjálpa öðrum
Dagbjört Rós er 17 ára sjálfboðaliði í Plúsnum
og Eldhugum. Hún kynntist fyrst Rauða krossinum
þegar hún var sjálf þátttakandi í Eldhugum í 8., 9.
og 10. bekk en Eldhugar eru íslensk og erlend ung
menni í Kópavogi á aldrinum 13-16 ára sem vinna
saman að því að byggja betra samfélag í takt við
hugsjónir Rauða krossins. Dagbjörtu fannst starfið
svo skemmtilegt að þegar hún byrjaði í menntaskóla
ákvað hún að skrifa undir sjálfboðaliðasamning við
deildina. Dagbjört Rós segir að sjálfboðaliðastarfið
gefi henni margt. ,,Að vita það að þú sért að hjálpa
einhverjum er ofboðslega góð tilfinning. Ég veit
ósköp vel að ég er ekkert að breyta heiminum ein og
sér en bara það að geta hjálpað einni manneskju og
séð þessa einu manneskju brosa er ánægjulegt. Það
breytir kannski ekki heiminum en það breytir kannski
degi þessarar manneskju og vonandi til hins betra.“
Dagbjört segir að það skemmtilegasta við sjálf
boðna starfið sé að hitta mikið að fólki frá mismun
andi stöðum með fjölbreytta reynslu. ,,Bros segir
meira en þúsund orð, hláturinn lengir lífið og það er
betra að gefa en að þiggja.”

SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF
Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is

Hulda Þorsteinsdóttir.

www.borgarblod.is
Dagbjört Rós Jónsdóttir.
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Vinstri flokkarnir í Kópavogi hafa
Hvað getur þú gert og hvað
misst tökin á rekstri Kópavogsbæjar
Rauðikrossinn í Kópavogi:

getur hann gert fyrir þig?
Í Rauðak rossviku nni 17.-22.
októb er leggu r Kópav ogsd eild
áherslu á að fjölga sjálfboðalið
um, félagsmönnum og ekki hvað
síst, safna peningum til styrktar
starfinu í Kópavogi. Sjálfboðaliðar
Kópavogsdeildar verða með söfn
unarbauka á fjölförnum stöðum í
bænum til að safna fé til styrkar
starfinu, að auki verða söfnunar
baukar á nokkrum völdum stöðum
í bænum alla vikuna.
Kópav ogsd eild þarf stuðni ng
bæjarbúa til að halda uppi öflugu
starfi og þjónustu í heimabyggð.
Það væri okkur mikils virði ef þú
gætir lagt okkur lið og um leið
hvatt ættingja, vini og vinnufélaga
til að gera það sama. Það er hægt
að vekja athygli á málstað okkar á
fésbók, með tölvupósti, í samtöl
um og víðar.
Kópav ogsd eild reku r Rauða
krosshúsið í Kópavogi í Hamra
borg 11, og er það opið alla virka
daga kl. 9-15. Stór hópu r sjálf
boðaliða hefur á síðustu árum lagt
deildinni lið í fjölmörgum verkefn
um sem snerta bæjarsamfélagið á
ýmsan hátt. Í Kópavogsdeild eru
yfir 1900 félagsmenn skráðir og
er árgjaldið 2000 krónur. En betur
má ef duga skal, við getum alltaf
bætt við okkur öflugum sjálfboða
liðum og fyrir þá sem ekki hafa
tíma aflögu er tilvalið að gerast
félagsmaður og styðja þannig við
starfið í Kópavogi. Við viljum hvet
ja alla til að kíkja í heimsókn, hitta
starfsfólk og sjálfboðaliða að störf
um og með þeim hætti fræðast

Ingibjörg Lilja Diðriksdóttir for
maðu r og Linda Ósk Sigu rða r
dóttir framkvæmdastjóri Kópa
vogsdeildar Rauðakrossins.

um verkefnin okkar. Í Rauðakross
húsinu í Hamraborg er alltaf heitt
á könnunni og leggjum við okkur
fram við að taka vel á móti fólki.
Deildi n sinni r margv ísl egu m
verkefnum í Kópavogi, svo sem
að rjúfa eins emd og fél agsl ega
eina ngru n með heims óknu m
til þeirra sem á þurfa að halda,
aðstoða bágstaddar fjölskyldur í
Kópavogi þegar á reynir, deildin
stendur fyrir uppbyggjandi starfi
fyri r börn og ungm enni, útb ýr
fatapakka fyrir börn í neyð og býð
ur reglulega upp á fjölbreytt úrval
námskeiða, s.s. Slys og veikindi
barna og Skyndihjálp. Við biðjum
þig kæri Kópavogsbúi að leggja
okkur lið við þessi mikilvægu verk
efni. Með vinsemd og virðingu
F.h. Kópavogsdeildar
Ingibjörg Lilja Diðriksdóttir for
maður og Linda Ósk Sigurðardóttir
framkvæmdastjóri

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

Í kjölfar samþykktar síðustu fjár
hagsá æ tlu na r var það hlutv erk
vinstri flokkanna að fylgja henni
eftir og láta hana standast þar sem
þeir flokkar eru í meirihluta en
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokk
ur í minnihluta. Í því ljósi taldi
ég eðlilegt að skýra fyrir bæjar
búum hverjar áherslur Sjálfstæð
isflokksins hefðu verið við gerð
hennar. Þetta fór mjög fyrir brjóst
ið á vinstriflokkunum og lýsti odd
viti þeirra yfir óánægju sinni með
þessa upplýsingagjöf, sem í mínum
huga var sjálfsögð og eðlileg. Í kjöl
farið lýsti hún því svo yfir að ekki
væri hægt að vinna með Sjálfstæð
isflokknum.
Þessi staðr eynd um fjárh ags
áæ tlu ni na er þó ekki stærsta
áhyggjumálið fyrir bæjarbúa held
ur frammistaða meirihlutans þegar
kemur að rekstri bæjarins. Nú þeg
ar virkilega ríður á að reksturinn
sé innan fjárheimilda hafa grunn
skólarnir, sem eru stærsti útgjalda
liðurinn, keyrt um 180 milljónir
króna fram úr fjárh agsá æ tlu n
inni. Það gera sex prósent sem af
er árinu og er langt umfram það
sem flokkast getur undir eðlilega
skekkju. Ef fram heldur sem horfir
fer þessi eini málaflokkur 250 millj
ónum króna fram úr fjárhagsáætl
un. Þá eru allir hinir málaflokkarnir
eftir eins og t.d. félagsmálin en þar

er fyrirséð að um framúrkeyrslu
verður einnig að ræða. Við gerð
fjárhagsáætlunar voru allir flokk
arnir í bæjarstjórn sammála um
að hafa varfærna tekjuáætlun. Nú
þegar allt bendir til þess að tekj
urnar verði umfram áætlun, sem
betur fer, er forgangsmál að greiða
niður skuldir og í stað þess að
eyða þeim í framúrkeyrslu í rekstr
inum. Til þess að bæjarbúar geri
sér grein fyrir alvarleika framúr
keyrslunnar eru forstöðumenn rík
isstofnana teknir á teppið ef þeir
fara 4% fram úr áætlun. Í stuttu
máli er staðan sú að miðað við þau
viðmið sem menn nota í opinber
um rekstri hafa vinstrimenn misst
tök á rekstri bæjarsjóðs. Ef það
breytist ekki, þýðir það að fyrr eða
síðar lendir bæjarfélagið í svip
aðri stöðu og þau sveitarfélög sem
verst eru sett með sín fjármál.
Helsta sóknarfæri í auknum tekj
um bæjarsjóðs liggur í úthlutun
lóða. Í kjölfar þess hve lítið hef
ur verið byggt að undanförnu er
fyrirséð að eftirspurn mun aukast
eftir nýju húsnæði og þar með lóð
um um leið. Það er því sorglegt að
horfa upp á að verið sé að draga
lappirnar í skipulagsmálum í stað
þess að koma til móts við eftir
spurnina. Við vitum að Kópavogur
er þannig í sveit settur að lóðir
bæjarins eru þær eftirsóttustu á

höfu ðb orga r
svæði nu. Þar
væri nú þegar
mögul egt að
úthluta lóðum
og nota and
virði þeirra til
þess að greiða
niðu r skuldi r
og auka fram
t í ð a r t e k j u
 r Ármann Kr.
bæja ri ns með Ólafsson
t e k j u m s e m
kæmu með nýj
um íbúum. Við höfum séð hversu
ótrúlega hratt hefur gengið á tóm
ar íbúðir í nýju hverfum Kópavogs.
Það segir okkur að þess er ekki
langt að bíða að vöntun verður á
íbúðum í Kópavogi. Þá eru bank
ar farnir að bjóða upp á lánakjör
sem koma til móts við kröfur hús
kaupenda sem einnig ýtir undir
forsendur þess að hjólin fari að
snúast á ný.
Eitt er að eyða um efni fram en
annað er að nýta ekki tækifæri til
tekjuöflunar. Þegar þetta tvennt
fer saman er hætt við að illa fari.
Það þarf að ganga til verka nú þeg
ar, en því miður eru dæmin um
verkkvíða meirihlutans orðin veru
leg hamlandi.
Ármann Kr. Ólafsson,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Tapashúsið – Ægisgarði 2:

Sólfellshúsið öðlast nýtt líf
Sólfellshúsið sem er gamalt salt
verkunarhús og var staðsett við
fiskverkunarhúsin á Kirkjusandi
frá árnu 1921 hefur nú verið flutt
að Ægi sg arði 2. Alli r innv iði r
hússins eru upprunalegir, þó að
allt hafi verið tekið í gegn og lag
fært. Það er ævintýri, út af fyrir
sig, bara að koma inn í þetta hús
og upplifa liðna tíð.
Láru s Gunna r Jóna ss on fram
kvæmdas tjóri Tapash ússi ns og
hönnuður staðarins segir að þar
sem verið sé í gömlu saltverkun
arhúsi þá lá beint við að fara út
í spænskan tapasstað útaf spán
ar-saltf iskt engi ngu. Hann segi r
að Vigdís Ylfa Hreinsdóttir, sem
er einn af meðeigendum, hafi far
ið til Barcelona til að kynna sér
tapaskúltúrinn.
Vigdís hreifst strax af tapaskúlt
úrnu m og með tengi ngu nni við
höfnina og saltfiskinn þá lá beint
við að setja upp veiti ngas tað í
þessari mynd.
Sennilega eru húsakynni Tapas
hússins síðasta saltverkunarhús
ið sem enn er til á íslandi í þess
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ari mynd. Því er algerlega sérstök
upplifun fyrir okkur Íslendinga að
heimsækja staðinn. Á matseðlinum
er fjöldi tapas-rétta, með íslenskspönsku ívafi. Það eru margi r
nýstárlegir saltfiskréttir, margir
humarréttir, serano skinkuréttir
með ekta spænskri seranoskinku
sem kemur beint frá Girona norður
af Barcelona, skelfiskur, hvítlauk
ur og túnfiskur svo örlítið sýnis
horn sé nefnt. Svo hefur hangikjöt
ið ekki fallið í gleymskunnar dá því
einn rétturinn er með íslensku tví
reyktu bragðmiklu hangikjöti sem
er „algjört möst” að smakka.

Mats eði lli nn sama nstendu r
af uppl ifu nu m, skemmtif erðu m,
veislum og rússíbanaferðum sem
raðað er saman á skemmtilegan
hátt. Það finnur sérhver eitthvað
við sitt hæfi. Sangrian hefur held
ur ekki gleymst. Hægt er að velja á
milli þriggja, hvítvíns-, rauðvíns og
freiðivínsblöndu.
Það er algerlega þess virði að
heims ækja Tapash úsi ð. Verði n
eru mjög sanngjörn, stemmning
in og húsakynnin skemmtileg. Við
hvetjum lesendur til að heimsækja
Tapashúsið því það er alveg ein
stök upplifun.

Fjölgreindarleikar í Salaskóla
er afar krefjandi tilbreyting

Fjölgreindarleikar voru haldn
ir fyrir skömmu í Salaskóla, bæði
í skólabyggingunni og í íþrótta
sal fimleikafélagsins Gerplu.
Á fjölgreindaleikum er krökk
unum í Salaskóla skipt upp í 40
lið - en í hverju þeirra eru 10
krakkar, einn úr hverjum árgangi.
Elstu nemendurnir eru fyrirliðar
og eiga að gæta þess að allt fari
vel fram innan liðsins. Liðin fara
á milli stöðva þar sem er stöðv
arstjóri úr röðum starfsfólks skól
ans. Stöðvarstjórar eru klæddir

í grímubúning sem útskýrir þá
miklu ringulreið sem varð þennan
morgun þegar ýmis furðudýr og
skringilegt fólk dreif að skólanum.
Liðin söfnuðu stigum á hverri
stöð með góðum árangri sínum
og góðri liðsheild. Hægt var að
fá aukastig m.a. fyrir góða stjórn
un liðsins. Stöðvarnar voru 50
talsins sem reyndu á hinar ýmsu
greindir nemenda. Nokkrir óvenju
legar stöðvar voru, s.s. stígvéla
spark, uppþvottur, landkönnuður
og nafnarapp.

Fyrrverandi heimsmeistari tefldi í Salaskóla

Vigdís Ylfa Hreinsdóttir og Lárus
Gunnar Jónasson eigendur
Tapashússins við Ægisgarð.

Fræðla mánaðarins um
stoðkerfið er í boði:

Setið að tafli í skólanum. Það er Hilmir Freyr Heimisson, nemandi í
5. bekk, sem fékk að reyna sig við stórmeistarann.
	
  
Anatoli Karpov, fyrrverandi son þar sem umhugsunartíminn
heimsmeistari í skák, var hér var 7 mínútur. Karpov sigraði
á landi vegna 111 ára afmælis en reynsla Hilmis Freys hlýtur
Taflf él ags Reykjav íku r. Hann að vera honum ómetanleg og
heimsótti Salaskóla í ferðinni og hvetja hann til frekari dáða við
tefldi þar við Hilmi Frey Heimis skákborðið í framtíðinni.

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 vöðvakerfinu þá eru það aðlægir
vöðvar hálshryggjar sem
hafa stífnað upp og vöðvaspennan hindrar eðlilegar
hreyfingar hálshryggs.

ÍSLENSKT? JÁ TAKK!
Síðdegi í Salnum með Jónasi og gestum
Jónas Ingimundarson fær til sín söngvara úr
fremstu röð og saman flytja þau íslenskar
einsöngsperlur.
26. október kl. 17.30
Sveinn Dúa Hjörleifsson, tenór
2. nóvember kl. 17.30

Tryggðu þér miða!

Hvað er hægt að gera?

	
  

16. nóvember kl. 17.30
Gunnar Guðbjörnsson, tenór

Verð á staka tónleika er 1.500 kr.
Fernir tónleikar í áskrift aðeins 3.900 kr.
Miðasala Salarins er opin virka daga kl. 14–18.
Sími í miðasölu er 5 700 400.
hzeta ehf.

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 tímabundið. 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

Sigríður Aðalsteinsdóttir, mezzósópran

23. nóvember kl. 17.30
Viðar Gunnarsson, bassi

SALURINN
- hljómar vel

SALURINN.IS
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Sveinn Hjörtur Hjartarson rifjar upp minningar úr bernskunni frá Víðihvamminum í
Kópavogi og víðar

,,Fyrsti kennarinn minn var fallegasta
kennslukonan á öllu landinu!”
Haustið er tími eftirvæntingar
ekki síður en sumarið. Það er
breyting í loftinu, þriðju árstíð
arskiptin. Leikfélagar bernskuár
anna sem fóru í sveitina komn
ir til baka. Endu rf undi r voru
ánægjulegir og síðkvöldin úti við
á haustin   eftirminnileg í leikj
um og einstaka prakkarastrikum.
Skólinn hóf göngu sína að nýju
um þetta leyti. Við vorum spennt
að sjá hvort eða hvaða breyting
ar yrðu í bekknum, hvort sömu
bekkjafélagar yrðu áfram, nýir
kæmu í bekkinn eða hvort við
yrðum með sama kennara.
Stundu m voru breyti nga r.
Góðir skólafélagar fluttu í önnur
byggðalög og jafnvel til útlanda.
Eftirminnilegasta breytingin var
þegar fyrsti kennarinn minn og
sú sem kenndi okkur lengst af í
E – bekknum í Barnaskóla Kópa
vogs fór í barneignafrí. Hún hét
Helga Sigurjónsdóttir, fallegasta
kennslukona á öllu landinu, það
fannst mér allavega. Helga varð
síðar kunn sem stjórnmálamaður,
baráttukona fyrir kvenréttindum
og mikilsmetinn skólamaður. Hún
lést í byrjun þessa árs. Það var
erfitt að sjá að baki Helgu í barn
eignafríum. Á bekkjarmyndinni er
yfirkennari skólans Óli Kr. Jóns
son í stað hennar en hann var
umsjónarkennari okkar í 12 – E
síðasta veturinn.

Yngvi, Hjörtur, Húgó, Eiður
og Helga rekur lestina.
Yngvi er að sjálfsögðu sonur
Guðrúnar [Þorsteinn Valdimars
son skáld var náfrændi Guðrún
ar móður Yngva Þórs Loftssonar
landslagsarkitekts], Sveinn Hjört
ur er Hjartarson og hann er hag
fræðingur. Húgó Rasmus er kenn
ari í Kópavogi. Eiður heitir fullu
nafni Eiður Örn og er Eiðsson.
Hann er matreiðslumaður og rek
ur ásamt konu sinni Hótel Fram
nes í Grundarfirði.“ (Helga Sigur
jónsdóttir, 2002 bls. 86). Í minn
ingu minni vorum við hinsvegar
fimm og Helga sem rekur lestina
muni vera bekkjas ysti r okka r
Helga Austmann Jóhannsdóttir.

12 ára E í Barnaskóla Kópavogs 1965. Fremsta röð frá vinstri: Guðný Björgvinsdóttir, Halldóra Guð
mundsdóttir, Una Elefsen (látin), Helga Austmann Jóhannsdóttir, Sigrún Hilmarsdóttir, Kristbjörg
Sigurnýjasdóttir, Ástríður Kristinsdóttir, Ingibjörg Garðarsdóttir, Ingibjörg S Karlsdóttir. Önnur röð
frá vinstri: Björgvin Vilhjálmsson, Lárus Már Björnsson, Hrafnhildur Jósefsdóttir, Gerður Einarsdóttir,
Heiðrún Hansdóttir, Ragnheiður Lára Guðjónsdóttir, Jóna Ingvarsdóttir, Gerður Elín Hjámarsdóttir,
Helgi Sigurðsson, Húgó Rasmus og umsjónarkennarinn, Óli Kr. Jónsson í tólf ára bekk. Þriðja röð frá
vinstri: Páll Einarsson, Gylfi Norðdahl, Páll Ragnar Sveinsson, Þorsteinn Baldursson, Sveinn Hjörtur
Hjartarson, Hjörtur Pálsson, Yngvi Þór Loftsson, Jón Halldór Hannesson (látinn), Atli Sigurðsson og Óli
Jóhann Pálmason (látinn).

Færðum kennaranum
jólagjöf
Í bók sinni ,,Sveitin mín -  Kópa
vogur” minnist Helga þess með
hlýhug þegar við fjögur sem skip
uð voru af bekknum til þess að
heimsækja hana komum og færð
um henni jólagjöf árið 1962. Við
gáfum henni ljóðabókina ,,Heiðnu
vötn” eftir Þorstein Valdimarsson
skáld. Helga segir svo frá: „Ég var
afskaplega upp með mér þegar
fjórir nemendur mínir í Kópavogs
skóla færðu mér bókina að gjöf
um jólin 1962. Eftirfarandi skráði
Þorsteinn í bókina:
,,Kverinu þykir heldur heiður
að hýsa jólagleðina;

Við rætur Esju sumarið 1965, mynd tekin af föðurbróður mínum Finnbirni Hjartarsyni prentsmiðju
stjóra, en hann og eiginkona hans Helga Guðmundsdóttir bjuggu fyrstu búskaparár sín í Kópavogi.
Fyrst í húsi foreldra minna við Víðihvamm og síðar í Austurgerði í vesturbæ Kópavogs. Á myndinni
erum við þrjú frændsystkinin af fimm börnum Finnbjörns og Helgu og þrjú af fjórum systkinum frá
vinstri til hægri: Guðmundur Helgi Finnbjarnarson, Guðrún Finnbjarnardóttir, Þórunn Ingibjörg Hjart
ardóttir, Oddur Kristján Finnbjarnarson, Axel Garðar Hjartarson og ég, Sveinn Hjörtur. Tilefni ferðar
innar var bíltúr í nýja (gamla) Willis-jeppanum sem Finnbjörn hafði keypt. Bíltúrinn var upp að Esju þar
sem við áttum góðan dagpart við klifur í klettabelti Esjunnar. Slíkar ferðir út fyrir Kópavoginn voru
ekki tíðar á þessum árum og því afar eftirminnilegar.

Við fengum aðra Helgu kennslu
konu en hún var ekki Helga mín.
Það átti eftir að skila sér í heim
sókn til skólastjórans Frímanns
Jónassonar, sem leiddi þó ekki til
tiltals. Sr. Gunnar Árnason, sem
síðar fermdi okkur mörg hver var
í heimsókn hjá honum og enginn
tími til að hirta unga skólasveina.
Þetta stirða samband okkar batn
aði ekki við það að hún rak okkur
tvo félagana síðar heim. Að vísu
höfðum við Hjörtur Árnason, nú
hótelhaldari í Borgarnesi, líklega
unnið til þess. Hentum skólatösk
um í hvor annan og ein þeirra
lenti óvart á skólasystur okkar.

Endurfundir á Facebook
Margir voru í bekknum allt frá
fyrstu tíð þar til við fórum yfir í
Gagnfræðaskóla Kópavogs, bygg
ing sem nú hýsir Menntaskólann
í Kópavogi. Að loknu barnaskóla
námi skildu leiðir en nokkrum hef
ur maður fylgst með gegnum lífið,
mismikið þó. Það hefur auðveldað
upprifjun þessara endurminninga
að á Facebook-síðunni höfum við
nokkur hist og rifjað upp minn
ingar og nöfn fyrrum skólafélaga.
Þannig auðveldar ný samskipta
tækni t.d. endu rf undi gama lla
bekkjasystkina. Skólaferðalagið í
lok tólf ára bekkjar var austur að
Skógum og þótti mikið ferðalag á
þessum árum.

Við brautskráningu sonarins sem lögfræðings frá Háskóla Íslands
12. júní 2007. Við foreldrarnir Sigurveig H. Sigurðardóttir, Sveinn
Hjörtur Hjartarson og sonurinn Valdimar Gunnar Hjartarson og
kona hans, Stella Vestmann.
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Risapokinn – nýjung frá
Gámaþjónustunni
Risap oki nn er spenna ndi nýju ng frá Gáma
þjónu stu nni hf. Poki nn er fráb ær lausn fyri r
úrgang sem víða fellur til og hentar mörgum sem
standa í húsabreytingum, garðvinnu eða öðrum
framkvæmdum.
„Á sumum stöðum er erfitt að koma gámum við
og þá er Risapokinn nýr og ódýr valkostur. Risa
pokinn er nafnið sem við höfum gefið þessari nýju
þjónustu. Um er að ræða tvær stærðir af pokum XL
sem er 85x85/85 cm og XXL sem er 90x180/70 cm.
Bíll með krana er notaður til að hirða pokana eftir
að þeir hafa verið fylltir. Til að gæta ýtrustu hag
kvæmni gerum við ráð fyrir að sala pokanna verði
á heimasíðu okkar risapokinn.is. Þar er líka pöntuð
og greidd hirðing pokanna ásamt eyðingargjöldum

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

Önnur myndin sýnir Eddu B. Skúladóttir taka við
fyrsta risapokanum úr hendi Atla Ómarssonar hjá
Gámaþ jónu stinni en á hinni má sjá samsk ona r
poka hífðan á bíl Gámaþjónustunnar.

á öruggri síðu.“ segir Atli Ómarsson. Í pokann má
setja nánast allt nema spilliefni og lífrænan úrgang.
Til að byrja með er þessi þjónusta eingöngu á höf
uðborgarsvæðinu. Kynnið ykkur kosti risapokans
á risapokinn.is. „Fáð´ann, fyllt´ann og við sækj
um´ann“ er kjörorð þessarar nýju þjónustu.

Lof eða last?
Bæjarfundur Y-lista Kópavogsbúa verður haldinn miðvikudaginn 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

"Það geta ekki allir bílar
verið RÉTTIR BÍLAR!"
• Bjóðum bæjarbúum allar almennar
viðgerðir fyrir veturinn.
• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.
• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.is • Vesturvör 24 • 200 Kópavogur

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

Fimmtudagar kl. 10-12 - Alþjóðlegir foreldrar hittast með börn sín.
Föstudagar kl. 12-14 - Kíktu í kaffi og kynntu þér sjálfboðaliðastörf.
Alltaf heitt á könnunni!
Föstudagar
Geymið
auglýsinguna!
Rauðakrosshúsið Hamraborg 11 Sími: 554 6626 kopavogur@redcross.is raudikrossinn.is/kopavogur

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför
Áratuga reynsla
Sverrir Einarsson

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn
Kristín Ingólfsdóttir
Jón G. Bjarnason
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
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Klínik Sjúkraþjálfun leggur áherslu
á heildræna stoðkerfismeðferð
Nýlega hélt Klínik Sjúkraþjálfun
í Bæjarlind 14 – 16 í Kópavogi upp
á þriggja ára starfsafmæli.
Aðstaðan er ein sú besta á höfuð
borgarsvæðinu og eru núna starf
andi þrír metnaðargjarnir sjúkra
þjálfarar sem vinna eftir Manual
Therapy aðferðum.  Það sem Manu
al Therapy aðferðir standa fyrir eru  
„að hendur eru notaðar til að fram
kvæma aðferðir” til meðhöndlunar á
stoðkerfinu þar sem klínísk rökhugs
un og ýtarleg greining eru notaðar
til að meta stoðkerfið í heild sinni.
Meðal meðferðasniða Manual Ther
apy eru liðlosun, hnykkingar, mjúk
vefjameðferðir (nudd), meðhöndlun
taugavefs, tog aðferðir.
Klínik Sjúkraþ jálfu n leggu r
áherslu á heildræna stoðkerfismeð
ferð, sem þýðir að skjólstæðingar
fá ýta rl ega stoðk erfi sg reini ngu í
byrjun meðferðar þar sem lögð er
áhersla á að greina truflun í stoð
kerfinu og síðan fá skjólstæðingar
ítarlega fræðslu um þeirra stoðkerf
iseinkenni.   Farið er yfir þau með
ferðarúrrræði sem eru í boði og
markmið útskýrð og eru skjólstæð
ingar þar af leiðandi strax þátttak

Starfsmenn á Klínik Sjúkraþjálfun.

endur í meðferðinni. Í kjölfarið eru
skjólstæðingar meðhöndlaðir með
þeim meðferðasniðum sem 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
sem komið er inn á sjálfshjálp til að

viðhalda bata. Æfingameðferð er tal
in ein árangursríkasta aðferðin til að
viðhalda bata og er því hluti af með
ferðinni í flestum tilfellum. Æfinga
meðferð er hægt að framkvæma í
fullbúnum æfingarsal Klínik Sjúkra
þjálfunar sem er öllum opinn, en
þessa dagana eru tilboð í æfingarsal
heilsuræktar Klínik Sjúkraþjálfunar.

Fyrrum landsliðsmarkvörður
þjálfar markmenn yngri flokka HK
Guðm undu r Hrafnk elss on
var markvörður íslenska lands
liðsins í handbolta í 18 ár og er
leikjah æstu r landsl iðsm anna
með 406 leiki, síða sti leiku r
inn var á móti Svíum. Hann hóf
að leika handbolta með Fylki í
yngri flokku m, spila ði síða n
með Breiðabliki, FH og Val en
hélt síða n erl endi s í atv innu
mennsku, lengst af í Þýskalandi.
Guðmundur hefur tekið að sér
að þjálfa markmenn HK í 6., 5.
og 4. flokki og í unglingaflokki
og er sannarlega hvalreki fyrir
handboltann í HK í yngri aldur
flokkum.

Guðm undu r Hrafnk elss on á
vinnustað sínum í Kópavogi,
Fjölsmiðjunni við Víkurhvarf 2.

,,Það er miki lv ægt að þeir
sem æfa markvörslu í handbolta
fái sérkennslu, en stundum vill
gleymast hversu mikilvægir mark
menn eru og geta verið, hreinlega
unnið leikina. Þeir verða stundum
útundan þegar þjálfarinn er að

sinna heildinni og nauðsynlegt að
þeir fái af og til að spila með sem
útileikmenn, ekki bara standa hjá
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. Fleiri atriði mun ég auðvitað
útskýra og æfa. Mér finnst gaman
að taka þátt í þessu með HK og
ekki skemmir fyrir að ég bý og
starfa í Kópavogi. Handbolti hefur
verið stór hluti af mínu lífi, og nú
á ég tvo stráka sem eru í hand
bolta, annar í 4. flokki hjá HK og
hinn leikur í 2. flokki Vals.

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.
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Þess vegna er Sena í viðskiptum hjá okkur.
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Blikar stefna að sigri í
1. deild karla í körfubolta
Þorsteinn Gunnlaugsson, fyrirliði meistaraflokki
Breiðabliks í körfubolta karla er að byrja sitt sjötta
leiktímabil með Blikum en þó með hléi, því hann
fór norður til Akureyrar til að leika með Þórsurum
og síðar með Skallagrími í Borgarnesi. Þorsteinn
spilaði með yngri flokkunum í Haukum og með
meistaraflokki. Þorsteinn segir að Blikarnir hafi
verið að spila í úrvalsdeildinni í körfubolta fyrir
tveimur árum og væntingar stóðu til þess að halda
sér uppi, en það tókst ekki. Nú spilar Breiðablik í
næst efstu deild.
,,Það voru nokkur vonbrigði að ná ekki að halda
sér uppi í efstu deild en það var dapurt gengi fram
an af móti sem ekki tókst að brúa. Í fyrra komumst
við í umspil um sæti í úrvalsdeildinni en töpuðum
í undanúrslitum fyrir Þór. Við stefnum ákveðið að
því að gera betur á þessu leiktímabili, helst að vinna
deildina til að sleppa við umspilsleikina en til þess
þurfum við að vera í sætum tvö til fimm í deildinni.
Ég býst við að lið Ísfirðinganna sem féll í fyrra
verði sterkt í ár sem og lið Hamars í Hveragerði en
þetta verður jöfn keppni í vetur margra góðra liða
sem öll stefna á sæti í úrvalsdeildinni. Það verða
því margir spennandi leikir í 1. deildinni í vetur
og óhætt að hvetja fólk til að horfa á skemmtilega
íþrótt og hvetja okkur, Blikana, til sigurs, bæði í
Smáranum og á útivöllum. Það er nokkur breyting
á okkar liði, bæði hafa leikmenn farið og eins koma
leikmenn sem hafa verið að spila með okkur áður

Þorsteinn Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks.

og styrkja liðið örugglega. Ég tel að lið Breiðabliks
sé skemmtilega samansett, nokkrir reynsluboltar og
eins ungir og frískir menn sem vilja sanna sig á vell
inum. Það er góð umgjörð utan um starfið af hálfu
stjórnarmanna sem er auðvitað lykilatriði,” segir
Þorsteinn Gunnlaugsson fyrirliði.
Auk Breiðabliks leika í 1. deild leiktímabilið 2011
– 2012 Skallagrímur, Hamar, Höttur, Ármann, Þór
Akureyri, ÍA, IG, FSu og KFÍ.

Þokkaleg byrjun hjá HK-liðunum
Lið HK í N1-deild karla í handbolta hef
ur leikið 4 leiki í deildinni, unnið tvo, gert
eitt jafntefli og tapað einum leik. Næsti
leikur er við Fram á heimavelli Safamýrar
piltanna og síðan heimaleikur í Digranesi
sunnudaginn 30. október nk. við Akureyri.
Lið HK í N1-deild kvenna hefur leikið 3
leiki, unnið tvo og tapað einum. Liðið leikur
næst gegn Vestmannaeyingum í Digranes
inu laugardaginn 29. október. Bæði lið hafa
sýnt að þau koma vel stemmd til mótsins
og æltar sér bæði að blanda sér í toppbar
áttuna í deildunum. Það er því full ástæða
til að mæta vel á leiki liða nna og sýna
stuðningin í verki.

Fyrirliðar HK-liðanna í N1-deildunum, þau Elín Anna
Baldursdóttir og Vilhelm Gauti Bergsveinsson.

Leó Björnsson hefur stundað
fimleika frá þriggja ára aldri

- Hefurðu ekkert verið í öðrum
íþróttum eins og t.d. fótbolta eða
körfubolta?
,,Jú, ég var einu sinni að æfa fót
bolta en ekki lengur. Ég hef aðeins
verið að prófa breakdans, það er

Uppskeruhátíð GKG

Hluti verðlaunahafa á uppskeruhátíðinni f.v.: Bragi Aðalsteinsson,
Óðinn Þór Ríkharðsson, Eysteinn Orri Mattíasson, Gunnhildur Krist
jánsdóttir, Særós Eva Óskarsdóttir og Helena Brynjólfsdóttir.

Handbolti:

H a u s t ö n n f i m l e i k a f é l a g s 
ins Gerplu í Kópav ogi hófst í
lok ágústmánaðar. Eins og und
anfarin ár var aðsókn í að æfa
hjá félaginu meiri en hægt var
að taka við. Áður fyrr voru það
fyrst og fremst stúlkur sem æfðu
og kepptu í fimleikum en á síð
ustu árum hefur drengjum farið
fjölgandi, og árangur þeirri hef
ur einnig farið vaxandi. Einn af
þeim sem undanfarin ár hefur
stundað fimleika af kappi er 11
ára gutti, Leó Björnsson, sem á
heima í Andarhvarfinu í Kópa
vogi. Hann var aðeins þriggja ára
þegar hann byrjaði að æfa fim
leika en er nú í flokki A31.
Leó var spurður af hverju hann
byrjaði í fimleikum.
,,Ég fór bara með mömmu og
pabba og tvíb uras ystu r minni,
Ödu, en hún er líka að æfa og
keppa í fimleikum. Mér hefur alltaf
fundist þetta vera skemmtilegt,
aldrei leiðinlegt, og í Gerplu eru
góðir og skemmtilegir þjálfarar og
skemmtilegir krakkar og þar á ég
marga góða vini.”
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Svona æfi ng á tvís lá
reynir svo sannarlega á
líkamsstyrkinn.

Nýlega fór fram uppskeruhátíð
barna-  og unglingastarfs GKG og
lauk þar með formlega sumaræf
ingunum. Frábær mæting var líkt
og undanfarin ár, en u.þ.b. 100
krakkar mættu í Stjörnuheimilið
í Garðabæ og allmargir foreldrar
einnig. Frábær þátttaka á æfing
um var í sumar og hefur þátttaka
tvöf alda st á þremu r árum, en
alls voru 240 skráðir á sumaræf
ingar GKG, auk rúmlega 500 á
golfleikjanámskeið sem eru opin
öllum. Alls eru rétt um 300 krakk
ar 15 ára og yngri í GKG og státar
félagið af fjölmennasta barna-  og
unglingastarfi landsins.
Viðurkenningar af ýmsu tagi voru
veittar, en að þeim loknum var gætt
sér á pizzum og nutu allir góðra
veitinga og félagsskapar. Sérstakar
viðurkenningar voru veittar fyrir
mestar framfarir (mesta forgjafar
lækkun milli ára), þeim efnilegustu
(mesta bæting í mótum milli ára)
og fyrir framúrskarandi árangur.
Mestu framfarir pilta, en miðað
er er við mestu hlutfallslegu lækk
un forgjafar, en einnig er tekið til
lit til hvort leikmaður var að leika
í mótum sem og æfingahringjum.
Hnossið hlaut Daníel Ísak Steinars
son sem lækkaði forgjöfina úr 35,5 í
17, eða lækkun um 18,5.
Mestu framfarir stúlkna sýndi
Þórhildur Kristín Ásgeirsdóttir sem
lækkaði forgjöfina úr 40 í 23 eða

Kári Steinn setti Íslandsmet

Hlauparanu m og Blika nu m
Kára Steini Karlssyni var vel fagn
að í byrju n mána ða ri ns þega r
hann kom heim frá Þýskalandi
en þar tók hann þátt í Berli n
armaraþonhlaupinu og setti nýtt
Íslandsmet í maraþonhlaupi, hljóp
á 2:17:12 mín.
Bæjarstjóri Kópavogs, Guðrún
Pálsdóttir, færði honum blómvönd
og ljósmyndabók eftir Raxa, fyr
ir hönd bæjarstjórnar Kópavogs,

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is
bara gaman og þá get ég notað
eitthvað af því sem mér hefur ver
ið kennt í fimleikunum.”
- Í hvaða grein í fimleikum ertu
bestur eða er skemmtilegust?
,,Ég er nú ekki alveg viss, þetta
er eiginlega allt jafn skemmtilegt.
Mér finnst gólf æ fi nga r kannski
skemmtilegastar af því þar eru svo
margar skemmtilegar æfingar eins
og arabaflikk og heljarstökk. En
svo finnst mér líka mjög gaman á
bogahesti því það er svo gaman
þegar maður nær að kratsa marga
hringi í röð. Annars finnst mér eig

um 17. Efnilegastur pilta var Óðinn
Þór Ríkharðsson, efnilegust stúlkna
Gunnhildur Kristjánsdóttir, framúr
skarandi árangur (kylfingur ársins)
voru Ragnar Már Garðarsson og
Særós Eva Óskarsdóttir.
Ísl andsm eista ra r urðu Ragna r
Már Garðarson, Íslandsmeistari í
höggleik 15-16 ára og Aron Snær
Júlíusson, Egill Ragnar Gunnarsson,
Kristófer Orri Þórðarson, Óðinn
Þór Ríkharðsson og Sverrir Ólafur
Torfason sem urðu Íslandsmeist
arar í sveitakeppni drengja 15 ára
og yngri.
Hola í höggi fóru Daníel Hilmars
son, Flosi Valgeir Jakobsson sem
er 8 ára og gerði það í tvígang; og
vallarmet setti Emil Þór Ragnars
son  - 67 högg á gulum teigum í Þor
lákshöfn.
Í Svalamótaröðinni sigruðu Rafn
Örn Sigurðarson í flokki 9 ára og
yngri; Magnú s Friðr ik Helgas on
í flokki 10 til 12 ára; Hulda Clara
Gestsdóttir í flokki 9 ára og yngri og
Anna Júlía Ólafsdóttir í flokki 10 til
12 ára. Í unglingamótaröð GKG sigr
aði Bragi Aðalsteinsson í flokki 14
ára og yngri; Orri Guðlaugur Jóns
son í flokki 15 til 18 ára; Bergrós
Fríða Jónsdóttir í flokki 14 ára og
yngri og Særós Eva Óskarsdóttir í
flokki 15 til 18 ára.
Skráningar á vetraræfingar GKG
eru hafnar en þær hefjast í Kórnum
14. nóvember nk.

óskaði Kára Steini til hamingju og
sagði bæjarbúa stolta af árangrin
um. Formaður frjálsíþróttadeild
arinnar færði honum blóm. Kári
Steinn varð í 17. sæti í hlaupinu í
Berlín. Hann náði jafnframt ólymp
íulágmarkinu fyrir árið 2012 og er
þar með fyrsti íslenski karlmaður
inn til að tryggja sér keppnisrétt í
maraþonhlaupi í ólympíuleikum.
Hann mun vera þriðji Blikinn sem
keppir á Olympíuleikum.
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

inlega öll áhöldin jafn skemmtileg.”
- En þú ert líka að keppa í fim
leiku nu m. Er einh ver keppni
framundan á næstunni?
,,Ég er að fara til Akureyrar 4.
nóvember, en þar er mót í áhalda
fimleikum. Ég er mjög spenntur
fyrir því að fara þangað því við fór
um þangað í fyrra og það var mjög
skemmtilegt. Við förum saman allir
strákarnir í mínum flokki.”
Leó vonar að strákum fjölgi í
fimleikum vegna þessa að fimleikar
eru frábær og skemmtileg íþrótt.
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