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Meira en 90% íbúa í Kópa-
vogi telja sig mjög eða frekar 
örugg í bænum ein á ferli þegar           
skyggja tekur. Þetta kemur fram 
í viðhorfskönnun lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu og er að 
mati Stefáns Eiríkssonar, lög-
reglustjóra á höfuðborgarsvæð-
inu staðfesting á því að það sé 
gott að búa í Kópavogi. 

Lögreglustjórinn á höfuðborg-
arsvæðinu ásamt ýmsum yfir-
mönnum embættis hans, bæði frá 
almennri deild og umferðardeild, 
og varðstjóra og lögregluþjónum 
svæðislögreglunnar í Kópavogi 
héldu nýlega fund með fulltrúum 

bæjarfélagsins um löggæslumál. 
Fram kom að aðgerðir til að koma 
í veg fyrir alvarleg umferðarslys 
hafa borið góðan árangur.

„Tölur um afbrot og umferðar-
slys sýna svo að ekki verður um 
villst að það er í raun og veru gott 
að búa í Kópavogi,“ segir Stefán 
Eiríksson, lögreglustjóri á höfuð-
borgarsvæðinu, sem fjallaði um 
viðhorf til starfa lögreglu og sýni-
leika hennar. „Flestar tölur sem við 
horfum til benda til þess að mál 
þróist í rétta átt og öryggistilfinn-
ing íbúa í Kópavogi sé mjög mikil, 
yfir 90% íbúa telja sig mjög eða 
frekar örugg í bænum ein á ferli 

þegar skyggja tekur. Lögreglan er 
einnig afar ánægð með þá góðu 
samvinnu sem er á milli lögreglu 
og bæjaryfirvalda um forvarnir 
og aðgerðir til að draga úr afbrot-
um og umferðarslysum. Þetta á 
við um alla, félagsmálayfirvöld, 
skólayfirvöld og skólastjórnendur 
og þá sem fara með tæknimál og 
götur bæjarins. Upplýsingum um 
áhættuhegðun, óæskilega þróun 
eða hættulega staði í umferðinni 
er miðlað með skipulegum hætti 
til allra þessara aðila sem vinna 
allir sem einn að einu og sama 
markinu; að auka öryggi og örygg-
istilfinningu íbúa í Kópavogi.

Könnun lögreglunnar var gerð 
í síma, úrtakið á öllu höfuðborgar-
svæðinu var 2000 manns og svar-
hlutfallið 61%. Könnunin sýndi 
jafnframt að 68% bæjarbúa finnst 
lögreglan mjög eða frekar aðgengi-
leg til að fá upplýsingar, aðstoð 
eða fræðslu þegar á þarf að halda. 
Aftur á móti telja 55% sig sjá lög-
reglumann eða lögreglubíl í sínu 
hverfi eða byggðarlagi sjaldnar 
en einu sinni í viku, 12,8% telja sig 
aldrei sjá lögregluna.
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Ráðgjafaver vegna 
efnahagsástandsins  

Til að styðja Kópavogsbúa í því 
erfiða ástandi sem skapast hefur 
við hrun á fjármálamarkaði hef-
ur Kópavogsbær í samstarfi við 
ýmsa aðila sett á laggirnar ráð-
gjafaver í síma 800-5500. Átakið 
nefnist Hönd í hönd. Að átakinu 
standa meðal annars auk Kópa-
vogsbæjar prestar í Kópavogi, 
Menntaskólinn í Kópavogi, heilsu-
gæslan, Kópavogsdeild Rauða 
krossins og mæðrastyrksnefnd 
Kópavogs. Ráðgjafaverið í síma-
númerinu 800-5500 leitast við að 
veita íbúum sem glíma við vanlíð-
an og erfiðleika vegna ástandsins 
stuðning og leiðsögn. Í ráðgjafa-
veri svara félagsráðgjafar, prestar 
og sálfræðingar símanum og veita 
liðsinni sitt. Þar er einnig hægt að 
fá upplýsingar um hvert er hægt 
að leita eftir frekari aðstoð. Ráð-
gjafaverið er opið virka daga frá 
kl. 09.00 til 17.00.

Of hratt ekið um vega-
framkvæmdasvæði

Næstum því þriðjungi ökutækja 
var ekið of hratt um Reykjanes-
braut sl. föstudag þar sem fram 
fara vegaframkvæmdir við Arn-
arnesbrúna. Þetta leiddi sérstök 
vöktun lögreglu með hraðamynda-
vél í ljós. Þar er leyfður hámarks-
hraði 50 km/klst. Á ofangreindu 
tímabili vaktaði vélin 826 öku-
tæki og af þeim var 242 ekið yfir 
svokölluðum afskiptahraða lög-
reglu eða 29% af vöktuðum öku-
tækjum. Meðalhraði þeirra sem 
ljósmyndaðir voru var 65,25 km/
klst. Fjörutíu og tveimur ökutækj-
um var ekið á 70 km hraða eða 
meira, þremur var ekið á 80 km 
hraða eða meira og sá sem hrað-
ast ók var á 84 km hraða á klukku-
stund. Daginn eftir var um 10% 
ökutækja ekið á afskiptahraða.

Hætt við byggingu 
leikskóla

Á fundi bæjarráðs Kópavogs 30. 
október sl. voru ræddar niðurstöð-
ur verðtilboða í verkið Leikskóli 
– Austurkór. Frá því að verk þetta 
var boðið út í alverktöku í júlí 
2008 hafa orðið verulegar breyt-
ingar á uppbyggingarhraða nýrra 
hverfa í Vatnsenda og Rjúpna-
hæð. Nú er verið að byggja 120 
leikskólarými í Aðalþingi og verða 
þau tilbúin til notkunar í byrjun 
árs 2009.  Þessi nýi leikskóli full-
nægir þeirri þörf fyrir leikskóla-
rými, sem fyrirséð er á næsta ári 
og því samþykkti bæjarráð að öll-
um tilboðum væri hafnað.

Lán hjá Lánasjóði 
sveitarfélaga

Á fundi bæjarstjórnar Kópa-
vogs 28. október sl. var eftirfar-
andi tillaga samþykkt einróma: 
,,Bæjarstjórn Kópavogs sam-
þykkir hér með að taka lán hjá 
Lánasjóði sveitarfélaga að fjár-
hæð 500.000.000,- kr. til 25 ára, í 
samræmi við Lánasamning  nr: 
20/2008, sem liggur fyrir fundin-
um. Til tryggingar láninu standa 
tekjur sveitarfélagsins, sbr. heim-
ild í 3. mgr. 73. gr. sveitarstjórnar-
laga nr. 45/1998.  Er lánið tekið til 
að fjármagna framkvæmdir við 
grunnskóla og leikskóla í sveitar-
félaginu, sbr. 3. gr. laga um stofn-
un opinbers hlutafélags um Lána-
sjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. 
Jafnframt er bæjarstjóra Gunnari 
I. Birgissyni eða staðgengli hans, 

veitt fullt og ótakmarkað umboð 
til þess f.h. Kópavogsbæjar að 
undirrita lánssamninginn við Lána-
sjóð sveitarfélaga.”

Ný götunöfn
Á fundi byggingarnefndar 22. 

október sl., voru gerðar eftirfar-
andi tillögur um götunöfn á Kjóa-
völlum. Aðalgata inn í hverfið 
heiti Markavegur, H – gata heiti 
Hamraendi, I – gata Hlíðarendi, 
J – gata Hæðarendi og K– gata 
Landsendi. Gata í eldra hverfinu 
heiti áfram Heimsendi. Bygging-
arnefnd leggur til að G – gata fái 
nafnið Hestheimar. Tillagan var 
samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs 
með átta greiddum atkvæðum.

Nýr formaður félags-
málaráðs

Bæjarstjórn hefur samþykkt að 
Ármann Kr. Ólafsson, Sjálfstæðis-
flokki, taki sæti í félagsmálaráði  
sem formaður, í stað Gunnsteins 
Sigurðssonar. Einnig var sam-
þykkt að Gunnsteinn Sigurðsson, 
Sjálfstæðisflokki, tæki sæti í skipu-
lagsnefnd í stað Ármanns Kr. 
Ólafssonar. Gunnsteinn Sigurðs-
son var kjörinn til að taka sæti í 
stjórn Strætó bs. f.h. Kópavogs-
bæjar í stað Ármanns Kr. Ólafs-
sonar en formennsku þar leiðir 
Jórunn Frímannsdóttir borgarfull-
trúi í Reykjavík. Af þeim ástæðum 
sagði fulltrúi Hafnarfjarðarbæjar, 
Ellý Erlingsdóttir, sig úr stjórninni. 
Fullrúar frá Garðabæ, Mosfellsbæ, 
Seltjarnarnesi og Álftanesi eiga 
einnig sæti í stjórn.

Breytt aðalskipulag 
Bæjarstjórn hefur samþykkt 

breytt aðalskipulag Vatnsenda-
hlíðar – Þings með níu atkvæð-
um, tveir bæjarfulltrúar hafa set-
ið hjá eða ekki verið viðstaddir. 
Skipulagssvæðið afmarkast af 
Gulaþingi og Boðaþingi til norð-
urs, Elliðavatni til austurs, nýrri 
markalínu grannsvæðis vatns-
verndar til suðurs,  bæjarmörkum 
Garðabæjar til vesturs og vænt-
anlegu hesthúsahverfi á Kjóavöll-
um til norðvesturs.  Breytingin 
nær til 92 ha svæðis og felst í því 
að svæði, sem í dag er skilgreint 
sem óbyggt svæði, að hluta sem 
skógræktarsvæði og að litlu leyti 
sem opið svæði til sérstakra nota, 
mun eftir breytingu hafa landnotk-
un íbúðasvæðis, athafnasvæðis, 
svæðis fyrir þjónustustofnanir og 
skógræktarsvæði. Mörkuð er lega 
tengibrauta og aðalgöngustíga, 
en legu reiðleiða er breytt.  Gert 
er ráð fyrir allt að 740 íbúðum í 
sérbýli og fjölbýli og 15.000 m2 af 
atvinnuhúsnæði. Framlögð tillaga 
er í samræmi við Svæðisskipulag 
höfuðborgarsvæðisins 2001-2024, 
sem staðfest var af umhverfisráðu-
neytinu þann 17. september 2008.

Fallið frá tillögu 
um styrki til 
stjórnmálaflokka

Á fundi bæjarstjórnar í sl. mán-
uði var tekin til afgreiðslu tillaga 
Guðríðar Arnardóttur, Samfylk-
ingu, sem lögð var fram í bæjar-
ráði þann 2. október sl., og vísað 
var til afgreiðslu bæjarstjórnar. 
Þar var lagt til að Kópavogsbær 
verði 20 milljónum króna á kjör-
tímabilinu í styrki til stjórnmála-
flokka í bænum, úthlutað eftir 
atkvæðamagni og skuli helmingur 
þeirrar upphæðar greiðast nú þeg-
ar, í upphafi árs 2009 og  í upphafi 
árs 2010. Tillagan var hins vegar 

dregin til baka af flutningsmanni, 
án skýringa í fundargerð.

Umkvörtunarefni Betri 
Nónhæðar leiðrétt

Lagt var fram á fundi bæjarráðs 
bréf frá umboðsmanni Alþing-
is þar sem kynnt er niðurstaða 
athugunar á máli íbúasamtakanna 
Betri Nónhæð. Þar kemur fram að 
tilefni kvörtunar íbúasamtakanna 
hafi verið leiðrétt af hálfu Kópa-
vogsbæjar.

Styrkir gerð 
heimildarmyndar 
um Laxárdeiluna

Lista- og menningarráð Kópa-
vogs hefur samþykkt styrki til 
allnokkurra félaga og aðila en all-
mörgum beiðnum var einnig hafn-
að. Styrkir voru m.a. samþykktir 
til Jónasar-hópsins í Gjábakka að 
upphæð 100.000 krónur vegna 
kynningar á ljóðabók og Jónasi 
Hallgrímssyni; til Gríms Hákon-
arsonar 250.000 þúsund krónur 
vegna gerðar heimildarmyndar 
um Laxárdeiluna 1969-´73; Sam-
þykkt að kaupa ljóðabók Emils 
Hjörvars Petersen fyrir allt að 
150.000 krónur; Söngvinir eru 
styrktir um 100.000 krónur vegna 
starfsemi kórsins, Karlakór Kópa-
vogs fær sömu upphæð sem og 
Samkór Kópavogs; Ólína Björg 
Kúld fær 52.500 króna styrk til 
að setja upp sýningu; Camerarct-
ica fær 100.000 króna styrk til að 
halda árlega tónleika í Kópavogs-
kirkju; Art 11 fær 100.000 króna 
styrk vegna fyrirhugaðrar sam-
sýningar 2009 og Viktor Sigurjóns-
son fær 50.000 króna styrk vegna 
námskeiðs í Englandi. Ritlistarhóp-
ur Kópavogs sótti um 1.200.000 
króna styrk vegna útgáfu ljóða-
bókar en Lista- og menningarráð 
vísaði umsókninni til afgreiðslu 
umsóknar s.l. vor.

Grjótnám í 
Lækjarbotnum

Á fundi skipulagsnefndar 1. 
apríl 2008 var lagt fram erindi S. 
Helgason dags. 22. janúar 2008. 
Í erindinu felst að óskað er eftir 
endurnýjun samnings um leyfi til 
námuvinnslu á svæðinu. Skipulags-
efnd samþykkti að vísa erindinu 
til umfjöllunar í umhverfisráði.

Á fundi umhverfisráðs 7. apríl 
2008 var óskað eftir heildstæðum 
gögnum yfir umfang verkefnisins 
með lýsingu á fyrri samningum 
um námuvinnsluna,  núverandi 
stöðu í námunni og fyrirhugaðri 
viðbótarvinnslu, ásamt áætlun 
um frágang námu ef leyfi verður 
veitt til frekari vinnslu. Á fundi 
umhverfisráðs 20. október sl. var 
loks samþykkt að fela skipulags- 
og umhverfissviði að boða til 
fundar með stjórnendum S. Helga-
sonar.

 

Ófrágengnar lóðir 
í Fjallalind

Lagt hefur verið fram erindi 
íbúa í Fjallalind þar kemur fram 
að tvær lóðir í götunni eru ófrá-
gengnar og er óskað eftir því að 
umhverfisráð beiti sér í málinu. 
Umhverfisráð vísar málinu til 
afgreiðslu byggingarfulltrúa með 
vísan í lög og reglur sem málið 
varðar.
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B úast má við að í þeim þrengingum sem við Íslendingar 
stöndum nú frammi fyrir aukist atvinnuleysi verulega, 
vel menntað fólk flytur úr landi til þess að finna atvinnu 

við sitt hæfi og sína þekkingu og aðrir leita í auknu mæli til 
frekara náms hér heima. Uppi í Kórum í Kópavogi er verið að 
byggja íþróttaakademíu við hlið knattspyrnuhússins og allar 
framkvæmdir og skipulag á svæðinu miðast við það að þar 
rísi einnig framhaldsskóli, annað hvort menntaskóli eða fjöl-
brautaskóli sem verður með sérstaka áherslu á íþróttir. Margir 
bjuggust við, og auðvitað vonuðu líka, að menntamálaráðherra, 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, mundi ákveða á síðasta ári að 
þarna risi næsti framhaldsskóli landsins, en hún ákvað hins 
vegar að finna honum stað í Mosfellsbæ. Einnig hefur verið 
ákveðið að í Ólafsfirði rísi fjölbrautaskóli sem er eiginlega vart 
skiljanlegt í ljósi þess hversu fáir búa þarna, jafnvel eftir að 
umdeild jarðgöng til Siglufjarðar hafa verið tekin í notkun, og 
einnig í ljósi þess að á Akureyri eru tveir mjög góðir framhalds-
skólar, MA og VMA.  Nú verða Kópavogsbúar að vona að næsta 
ákvörðun menntamálaráðherra um framhaldsskóla verði sú að 
hann rísi í Kópavogi. MK er fyrir löngu síðan búinn að sprengja 
af sér öll bönd og þar verður árlega að hafna mörgum umsókn-
um um nám.

Vilja hefja aðildarviðræður

K jördæmisþing framsóknarmanna í Suðvesturkjördæmi 
ályktaði með þorra greiddra atkvæða sl. mánudagskvöld 
að hefja skuli viðræður um aðild að Evrópusambandinu 

og um upptöku evru.  Yfir 100 manns sóttu þingið en fyrr um 
kvöldið greiddu 98 atkvæði í kosningu til miðstjórnar flokks-
ins en kosið var um sextán kjördæmissæti. Framsóknarmenn 
í þessu kjördæmi eru greinilega að koma sér í einhvern kosn-
ingaham þó aðeins sé liðið rúmt ár af kjörtímabilinu. En það 
eru vissulega breyttir tímar og þrýstingur um að efnt verði til 
Alþingiskosninga, jafnvel strax í vor.

Kreppan og börnin

G leymum ekki að einn erfiðasti þátturinn í samskiptum 
við barnið er að skilja tilfinningar þess en það er líka 
einn mikilvægasti þátturinn. Það er ekkert að því að 

spyrjast fyrir um hvernig best er að útskýra fyrir börnunum ef 
við erum óörugg, eins og margir fullorðnir eru nú, margir hverj-
ir i nagandi óvissu um fjármálin, atvinnuna, og þar með framtíð-
ina. Börnin þurfa oft og vilja tala við foreldra sína og kennara, 
einkum um viðkvæm mál og hluti sem valda þeim áhyggjum. 
Það skiptir miklu máli að hlusta og reyna að skilja. Við þurfum 
ekki alltaf að eiga svör við vangaveltunum en við getum hug-
hreyst, sýnt skilning og væntumþykju. Jákvæð samvera með 
fjölskyldunni skapar öryggi og börnin þurfa að finna að á þau 
er hlustað og spurningum þeirra svarað. Mjög mikilvægt er að 
hefðbundnum fjölskylduvenjum sé haldið við og matartími fjöl-
skyldunnar er góð tímasetning til að ræða við börnin á jákvæð-
um nótum. Skólinn er vinnustaður barnanna og  heimilið griða-
staðurinn. Tökum saman höndum um að búa börnunum öruggt 
og kærleiksríkt skjól á báðum stöðum. Veitum hverju barni og 
hvort öðru eftirtekt, skilning og stuðning á þessum erfiðu tím-
um sem nú eru að fara í hönd í íslensku þjóðfélagi. Börnin okk-
ar eiga það skilið.

     Geir A. Guðsteinsson

Nýr framhaldsskóli 
í Kópavogi

NÓVEMBER 2008



Ágætu Kópavogsbúar!

Heimskreppan skall á okkur 
Íslendinga eins og holskefla. Fjár-
málakerfi landanna eru samtvinn-
uð og þess vegna virðir hún engin 
landamæri. Efnahagskreppan sótti 
í sig veðrið vestur í Ameríku þar 
sem lántakar gátu ekki borgað lán á 
fasteignum sem höfðu verið keypt-
ar á yfirverði. Við þann titring sem 
þá varð á fjármálamarkaði hrundu 
stoðir efnahagslífsins einar af öðr-
um, fyrst þær sem veikastar voru, 
og snemma kom í ljós að íslenska 
efnahagsundrið stóð á brauðfótum. 
Tryggingar fyrir útþenslunni voru 
ófullnægjandi. Hún byggðist að 
verulegu leyti á trausti á íslensku 
hagkerfi. Þegar traustið þvarr, með 
réttu eða röngu, hrundi draumurinn 
og nú sverfur að á mörgum heimil-
um. Verðbólgan eykst, lánin hækka, 
kaupmáttur rýrnar og margir spari-
fjáreigendur, sem hafa fjárfest í sjóð-
um bankanna og hlutabréfum, verða 
fyrir miklum búsifjum.

Hönd í hönd
Bæjaryfirvöld í Kópavogi munu 

tryggja rekstur bæjarfélagsins og 
standa eins og frekast er kostur 
vörð um velferð íbúanna. Ásamt  
prestum í bænum, Menntaskólan-
um í Kópavogi, heilsugæslunni, 
Kópavogsdeild Rauða krossins, 
mæðrastyrksnefnd Kópavogs og 
fleiri hefur Kópavogsbær sett á lagg-
irnar ráðgjafaver til að styðja við 
Kópavogsbúa sem eiga um sárt að 
binda vegna þeirra efnahagsþreng-
inga sem skapast hafa. Síminn í 
ráðgjafaverinu er 8005500 en þar 
svara félagsráðgjafar, prestar og sál-
fræðingar símanum og veita íbúum 
sem glíma við vanlíðan og erfiðleika 
vegna ástandsins stuðning og leið-
sögn. Þar er einnig hægt að fá upp-
lýsingar um hvert er hægt að leita 
eftir frekari aðstoð. Ráðgjafaverið er 
opið virka daga frá kl. 9.00 til 17.00.

Átakið nefnist Hönd í hönd sem 
er afar viðeigandi um þessar mund-
ir. Samstaða og gagnkvæmur skiln-
ingur hjálpa okkur að ná áttum og 
hefja uppbyggingu á nýjan leik.

Á heimasíðu Kópavogsbæjar er 
hægt að finna frekari upplýsingar 
um þessar aðgerðir og enn fremur 
tengil á upplýsingasíðu félags- og 
tryggingamálaráðuneytisins sem 
komið var á fót vegna hinna sér-
stöku aðstæðna á fjármálamarkaði.

Samstarf ríkis og bæja
Sveitarfélögin í landinu og stjórn-

völd vinna saman gegn því að grunn-
þjónusta skerðist af völdum tekju-
samdráttar og kostnaðarhækkana. Í 
sameiginlegri yfirlýsingu Sambands 
íslenskra sveitafélaga og ráðherra 
sveitarstjórnarmála segir meðal ann-
ars að Lánasjóður sveitarfélaga ohf. 
hafi verið sveitarfélögunum traust-
ur bakhjarl um árabil og ástæða sé 
til að kanna möguleika á að styrkja 
hann í þágu sveitarfélaga. Stjórn 
Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og samgönguráðherra styðji áætlun 
lánasjóðsins um lánsfjáröflun fyrir 
sveitarfélögin og hvetji Seðlabanka 
Íslands og lífeyrissjóði landsmanna 
til að koma að því af fullum þunga. 
Þannig megi greiða fyrir því að lokið 
verði við umsamdar framkvæmdir, 
fjárhagurinn endurskipulagður og 
lausafjárstaðan styrkt.

Viðbrögð Kópavogsbæjar
Styrkur sveitarfélaga til að takast 

á við þann efnahagsvanda sem við 
er að glíma er mismikill. Kópavogur 
hefur borð fyrir báru og þolir áföllin 
betur en mörg önnur sveitarfélög 
sem ekki hafa sýnt sömu fyrirhyggju 
í rekstri. Skil á lóðum eru að sönnu 
mikil í Kópavogi en á móti kemur 
að hætt hefur verið við gatna- og 
lagnaframkvæmdir á svæðum sem 
af þessum sökum verða ekki byggð 
upp fyrr en seinna, til að mynda í 
Vatnsendahlíð. Frekari landakaup-

um hefur jafnframt verið slegið á 
frest. Þá verður farið vandlega í  
saumana á rekstrinum til að finna 
sparnaðarleiðir.

Mestu skiptir að halda hjól-
um atvinnulífsins gangandi og          
Kópavogsbær mun ekki láta sitt eftir 
liggja í þeim efnum. Það er til dæm-
is stefna bæjaryfirvalda að halda 
áfram að reisa þjónustumiðstöð 
og hjúkrunarheimili fyrir aldraða í 
Boðaþingi þótt á móti blási. Þörfin 
er brýn og við látum ekkert stöðva 
okkur núna. Við hyggjumst ljúka 
við Hörðuvallaskóla og leikskólann 
Marbakka. Við hættum heldur ekki 
við að byggja íþróttahús fyrir HK 
og koma upp aðstöðu fyrir siglinga-
klúbbinn Ými í Vesturvör.

Sóknarfæri hvarvetna
Sókn er besta vörnin – og sóknar-

færin eru hvarvetna, í auðlindum 
landsins til sjávar og sveita, í hug-
kvæmni og menntun unga fólksins, 
í iðnaði og ferðaþjónustu, í þrótti 
íslensku þjóðarinnar sem hefur satt 
að segja séð það svartara. Það væri 

mikill skaði ef stjórnvöld og sveit-
arstjórnir brygðust ekki við auknu 
atvinnuleysi þegar í stað og spyrntu 
við fótum með öllum mögulegum 
ráðum.

Mér kæmi verulega á óvart ef 
Hafnfirðingar felldu einu sinni enn 
stækkun álversins í Straumsvík í 
kosningum. Nú ætti engum að dylj-
ast að samfélagið, mannlífið, hagn-
ast á því að fyrirtækin fái að vaxa 
og dafna. Við þurfum að nýta gufu-
aflið og vatnsorkuna. Við þurfum að 
reisa gagnaver. Við þurfum að nýta 
sjávaraflann eins vel og nokkur kost-
ur er. Síðast en ekki síst þurfum við 
að efla kraft og frumkvæði fólksins 
sem hér býr, ekki barma okkur og 
horfa bara í baksýnisspegilinn held-
ur fram á veginn og finna lausnir.

Atvinnulíf í Kópavogi hefur 
styrkst verulega á undanförnum 
misserum og árum. Ég vil halda 
áfram þeirri uppbyggingu í þágu 
allra Kópavogsbúa og greiða götu 
fyrirtækja eins og unnt er. Sveitarfé-
lögin verða að leggja sitt lóð á vogar-

skálarnar til að sporna gegn atvinnu-
leysi og styðja við fyrirtækin. Þau 
eru lífæð samfélagsins.

Kópavogur er ört vaxandi bæjar-
félag þrátt fyrir að hremmingarnar 
í fjármálalífinu hafi kippt fótunum 
undan lóðaúthlutun í bili. Fólk flyst 
í Kópavog því að hér er gott að 
búa. Þess er skammt að bíða að við 
verðum 30 þúsund. Við megum ekki 

missa sjónar á því sem gott er. Bæj-
arfélagið er vel rekið og sterkt, vel-
ferðarþjónustan öflug, grunnþætt-
irnir í góðu lagi og mannauður mik-
ill. Með samstilltu átaki og einhug 
á Kópavogur alla möguleika á að 
vinna sig vel út úr þeim erfiðleikum 
sem við stöndum frammi fyrir.

Gunnar I. Birgisson
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Gegn vanlíðan og óvissu

Grænt númer fyrir Kópavogsbúa.

Í því erfiða ástandi sem skapast hefur við hrun á fjármála- 

markaði hafa Kópavogsbær, prestar í Kópavogi, Mennta- 

skólinn í Kópavogi, heilsugæslan og Kópavogsdeild 

Rauða krossins tekið höndum saman til að styðja við 

Kópavogsbúa.

Ráðgjafaver hefur verið sett á laggirnar í síma 800 5500 

til að veita íbúum sem glíma við vanlíðan og erfiðleika 
vegna ástandsins stuðning og leiðsögn. Í ráðgjafaveri 

svara félagsráðgjafar, prestar og sálfræðingar símanum 

og veita liðsinni sitt. Þar er einnig hægt að fá upplýsingar 

um hvert er hægt að leita eftir frekari aðstoð. 

Ráðgjafaverið er opið virka daga frá kl. 9 til 17

Kópavogsbær, www.kopavogur.is
Eitt númer í þjónustuveri, 570 1500
Félagsþjónustan, bakvaktarsími barnaverndar 862 5975
Fræðslusvið: leik- og grunnskólar
Tómstunda og menningarsvið: íþróttir og æskulýðs- og 
menningarmál

Prestarnir í Kópavogi
Digraneskirkja: 554 1620 og 554 1630 – www.digraneskirkja.is
Kópavogskirkja: 554 1898 – www.kopavogskirkja.is
Hjallakirkja: 554 6716 – www.hjallakirkja.is
Lindakirkja: 544 4477 – www.lindakirkja.is

Menntaskólinn í Kópavogi, www.mk.is 
Aðalnúmer: 594 4000 
Námsráðgjafar: 594 4014 og 594 4018
Hjúkrunarfræðingur

Kópavogsdeild Rauða krossins, www.redcross.is/kopavogur 
Aðalnúmer: 554 6626 
Hjálparsíminn: 1717
Heimsóknavinir  -  Fataúthlutun

Heilsugæslan í Kópavogi
Hamraborg: 594 0500 – www.hg.is
Hvammur: 594 0400 – www.hg.is
Heilsugæslan Salahverfi: 590 3900 – www.salus.is

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs, 867 7251

Neyðarlínan 112

Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 800 1190 
www.felagsmalaraduneyti.is/upplysingar
Erlend tungumál: English  -  Polski  -                       -  Srpski

kópavogsbúum er einnig bent á eftirtalda aðila og stofnanir:

Sókn er besta vörnin
Ávarp bæjarstjórans í Kópavogi vegna efnahagshremminganna

Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri.



Arnar Ævarsson forvarnarfull-
trúi Kópavogsbæjar hefur sinnt 
því starfi í rúmt ár. Hann seg-
ir að starfið hafi þróast ósköp 
svipað því og hann átti von á en 
fyrsta árið fór að miklu leiti í það 
að koma forvarnarhugsuninni 
inn hjá öllum skólastjórnendum 
og koma verkefnum út í skól-
ana. Arnar segir að hugafarið sé 
breytt, flestir geri sér nú grein 
fyrir mikilvægi forvarnarstarfs-
ins og sú hugsun mjög ríkjandi 
að forvarnir séu nauðsynlegar á 
öllum tíma ársins og þannig upp-
lifi fólk það einnig, bæði í grunn-
skólum og leikskólum sem og úti 
í samfélaginu.

,,Foreldrar eru áhugasamir og 
ég verð var við vaxandi áhuga 
hjá þeim á því að forvarnir séu 
ekki bara orðin tóm. Ég hef heim-
sótt alla skólana í Kópavogi og 
hef verið á foreldrafundum í öll-
um skólunum og byrjaði að fara 
með verkefni í skólana sem teng-
ist sjálfsmynd barnanna. Á þess-
um fundum með foreldrum hef ég 
m.a. verið að kynna niðurstöður 
rannsókna um það hvernig ástand-
ið er í Kópavogi og hver framtíðar-
sýnin er. Þessu til viðbótar hef 
ég verið með almenna forvarnar-
fræðslu á unglingastiginu.

Ástandið hér í Kópavogi er 
mjög gott og betra en í mörgum 
öðrum sveitarfélögum, bæði hvað 
varðar áfengisneyslu og vímuefna-
neyslu. Ég tel líka að almennt sé 
líðan barna í grunnskólum Kópa-
vogs góð, enda hefur ástandið hér 
oft verið betra en meðaltal nið-
urstaða kannana vítt um landið 
hafa sýnt. Þeim krökkum fjölgar í 
Kópavogi sem eru ekki að neyta 
áfengis og t.d. er um 90% af öllum 
10. bekkingum í Kópavogi ekki að 
neyta áfengis reglulega. Þeir sem 
reykja eru 4 – 5% allra nemenda í 
10. bekk. Mér finnst það mjög gott 
en auðvitað verður það ekki ásætt-
anleg niðurstaða fyrr en enginn 
krakki er að reykja eða drekka.

Þetta er ekki bara árangur for-
varnarstarfs í Kópavogi heldur 
eru foreldrar í Kópavogi mjög 
meðvitaðir og samstarf íþróttafé-
laga, skóla og félagsmiðstöðva er 
mjög virkt og starfsemi kirknanna 
í Kópavogi á þessu sviði hefur 
einnig skilað góðum árangri. Þar 
sem þetta samstarf er ekki virkt 

myndast oft einhver múgæsing-
ur meðal krakkanna sem leiðir 
til einhvers konar neyslu, eng-
inn vill því miður vera eftirbátur 
annara á þessu sviði. Þar verður 
hlutfall þeirra sem neyta áfeng-
is oft ótrúlega hátt. En lykilorðið 
er umburðarlyndi foreldra gagn-
vart neyslunni, ef þeir láta þetta 
mál sig engu skipta fer oft illa. 
Því fleiri foreldrar sem eru ekki 
umburðarlyndir gagnvart neyslu, 
því betra. Ef fjölskyldan er sterk 
eru einnig minni líkur á að barnið 
lendi í óheppilegum félagsskap.”

- Er það algengt að foreldrar 
kaupi áfengi fyrir börnin sín, því 
annars geri það einhver annar?

,,Ekki lengur, en það var um 
tíma allt of algengt, t.d. fyrir 10 
til 15 árum, og sumir byrjuðu að 
kaupa áfengi fyrir barnið sitt þeg-
ar það hafði verið fermt. Ungling-
ar eiga að mínu mati alls ekki að 
neyta áfengis fyrir 18 ára aldur og 
helst ekki fyrr en þau eru orðin 
nógu þroskuð til að umgangast 
það. Það eru taldar 60% meiri lík-
ur á því að þú verðir alkóhólisti 
ef þú byrjar að drekka 16 ára en 
ef þú byrjar 17 ára. Það er vegna 
þess að líkaminn er að þroskast 
svo mikið á þessum árum og 
krakkarnir að skapa sína eigin 
sjálfsmynd og skapa sér stöðu í 
þjóðfélaginu.”

- Nýlega varð alvarlegt slys í 
Smáíbúðahverfinu þegar sprenging 
varð í vinnuskúr þar sem krakk-
ar voru að sniffa gas, sum jafnvel 
með plast vafið um höfuðið til 
þess að auka áhrifin. M.a. af þeim 
ástæðum urðu sum brunasárin 
mun alvarlegri. Hversu algengt er 
að það krakkar séu að sniffa ýmis 
efni til þess að komast í ,,sælu-
vímu”?

,,Þetta er ekki algengt og ég tel 
að það sé undantekning að krakk-
ar komi saman með þessum hætti 
til þess að sniffa. Lögreglan og 
starfsmenn félagsmiðstöðvanna 
vita nokkuð vel hvað er að ger-
ast í heimi unglinganna og vita 
ef svona faraldur fer af stað. En 
mér dettur ekki í hug að halda 
því fram að einhver tilfellum eigi 
þetta sér ekki stað án þess að það 
komi fram í dagsljósið. Ef þetta 
slys í Smáíbúðarhverfinu hefði 
ekki átt sér stað hefði þetta sniff 

þar líklega aldrei komist upp.
Kannski má segja að ef þetta 

slys hefði ekki átt sér stað hefðu 
þau náð að sniffa og valda sér 
skaða, jafnvel varanlegum því 
afleiðingarnar af sniffi eru oft 
skelfilegar, t.d. varanlegar heila-
skemmdir, svo kannski eru 
brunasár það heppilegasta sem 
gat gerst þrátt fyrir allt, hversu 
kaldhæðnislegt sem það kann að 
hljóma.”

Stundum skapast forvitni
- Heldurðu að svona slys veki 

unglingana til umhugsunar um að 
það að sniffa sé verulega hættu-
legt?

,,Það er eflaust æði misjafnt, og 
hjá einhverjum börnum og ung-
lingum skapast bara forvitni. En 
það er algjör undantekning. Það 
er því aldrei eins mikilvægt og 
nú að foreldrar séu vakandi fyrir 
þessari hættu og ræði við börnin 
sín um þetta mál, og hættuna sem 
þessu fylgir. Við vitum dæmi þess 
að það er verið að stela gaskútum 
svo það er mikilvægt að þeir full-
orðnu fylgist með því hvar þessir 

hlutir eru geymdir, og það sé á 
öruggum stað. En þetta slys er 
auðvitað tækifæri til að kveikja 
á umræðunni og vara við hætt-
unni.”

Ekki ástæða til þess að 
fara í herferð

- Er ástæða til þess nú að fara í 
skólana og kynna fyrir krökkunum 
hvað hætta felst í sniffi?

,,Það væri gott að ræða þessa 
hluti nú en það þarf ekki að fara 
í einhverja herferð. Gott væri 
einnig að kennarar ræddu þetta 
mál við börnin og einnig að starfs-
menn félagsmiðstöðvanna gerðu 
slíkt hið sama, ekki bara um sniff, 
heldur ekki síður um áfengis- og 
lyfjaneyslu. Nú þegar kvíði, spen-
na og reiði er ríkjandi hjá hinum 
fullorðnu í þjóðfélaginu vegna 
kreppuástands gleymist oft þetta 
aðhald og börnin svolítið í lausu 
lofti, því þau skynja ekki mörg 
hver hvað veldur þessu ástandi 
en eru mjög meðvituð um það. 
Þetta getur skapað skelfilegt 
ástand á heimilinu og því er það 
gríðarlega mikilvægt á þessum 
tíma að sveitarfélög efli þennan 
málaflokk sem er forvarnir svo 

hægt sé að bregðast hratt og rétt 
við óvæntum og óheppilegum 
aðstæðum.”

- Ertu sáttur við það fjármagn 
sem Kópavogsbær er að leggja 
árlega til forvarna?

,,Já, nokkuð sáttur enda varð 
nokkur hugsanabreyting þegar ég 
kom hingað til starfa og þessum 
málum veitt aukið brautargengi. 
Því meira sem þessi málaflokk-
ur vinnur sér sess í kerfinu og í 
samfélaginu því meira fjármagn 
þarf auðvitað að leggja til hans. Ef 
Kópavogsbær heldur sínu striki 
í þessum málum getum við verið 
býsna sátt. En auðvitað eru for-
varnir mjög víðtækar. Þær fjalla 
m.a. um mataræði og heilbrigt líf-
erni svo vímuefni er bara einn 
þáttur af þeim. Við höfum t.d. ver-
ið með kynfæðslu fyrir foreldra 
nemenda, og strákur sem lenti í 
alvarlegu umferðarslysi á mótor-
hjóli er að fara í skólana og fræða 
nemendur um hraðakstur, en 
hans fötlun er einmitt mjög áþreif-
anlegt dæmi um það hverjar afleið-
ingar hraðakstur geta verið. Þessi 
fræðsla er hins vegar ekki neinn 
hræðsluáróður sem er ákaflega 
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Sterk forvörn ef 
foreldrar sýna neyslu 
ekki umburðarlyndi

Arnar Ævarsson forvarnarfulltrúi.

Ég tel að það sé und-
antekning að krakkar 

komi saman til þess 
að sniffa. Lögreglan og 
starfsmenn félagsmið-
stöðvanna vita nokkuð 
vel hvað er að gerast í 
heimi unglinganna og 
vita ef svona faraldur 

fer af stað. En mér dett-
ur ekki í hug að halda 

því fram að einhver 
tilfellum eigi þetta sér 
ekki stað án þess að 

það komi fram í dags-
ljósið. Ef þetta slys í 
Smáíbúðarhverfinu 

hefði ekki átt sér stað 
hefði þetta sniff
þar líklega aldrei 

komist upp.

Sjónmælingar 
linsumælingar

�������������

Guðjón Berg Jónsson nemandi í Kársnesskóla og Brynja Ásgeirsdóttir 
nemandi í Hjallaskóla



Starf Skóla hljóm sveit ar inn ar 
hef ur ver ið í góð um gír það sem 
af  er þess um vetri.

Nú þeg ar er búið að leika þó 
nokkra tón leika og kom hljóm-
sveit in m.a. fram á Ekvadorsk um 
menn ing ar dög um í Kópa vogi. 
Tvær eldri hljóm sveit irn ar fóru í 
æf inga búð ir að Lauga lands skóla 
í Holt um fyr ir skemmstu til þess 
að æfa fyr ir haust tón leik ana sem 
haldn ir verða í Ís lensku Óp er unni 
mið viku dag inn 12. nóv em ber kl. 
20.00. Það er svo lít ið sér stakt að 
þurfa að fara yfir til Reykja vík ur 
til að halda tón leik ana, en eins 
og er finnst ekk ert tón leika hús 
í bæn um nógu stórt til að Skóla-
hljóm sveit in geti hald ið þar sína 
tón leika. Kannski verð ur ein hvern 
tím ann í fram tíð inni byggt óp eru-
hús í Kópa vogi þrátt fyr ir kreppu-
á stand og þá verð ur vænt an lega 
mögu leiki fyr ir hljóm sveit ina að 
halda sína tón leika inn an bæj ar.

Þeg ar far ið er í æf inga búð ir er 
æft linnu lít ið frá föstu dags kvöldi 
fram á miðj an sunnu dag. Tek in 
eru stutt hlé á milli æf inga m.a. til 
að skreppa að eins í sund og halda 
kvöld vöku sem er al veg ómissan-
di í svona ferð um. For eldra fé lag 
sveit ar inn ar greið ir nið ur kostn að 
við ferð irn ar og sér um að krakk-
arn ir fái nú nóg að borða á með an 
á ferð inni stend ur.

Þema tón leik anna í Ís lensku 
Óp er unni verð ur “Svíng og Svei-
fla”, enda verða létt ir og skemmti-
leg ir djassópus ar í for grunni. Leik-
in verða lög sem lista menn á borð 
við Glenn Mill er, Duke Ell ington 
og Lou is Arm strong gerðu fræg 

á sín um tíma auk þess sem yngri 
lög fá að fljóta með. M.a. verð ur 
frum flutt nýtt lag eft ir stjórn anda 
hljóm sveit ar inn ar, Öss ur Geirs-
son, sem var samið sér stak lega 
af þessu til efni. Það nefn ist “Ís í 
Blús” og fell ur það í skaut yngstu 
hljóð færa leik ar anna að skila lag-
inu til áheyr enda.

Að gang ur að tón leik un um er öll-
um op inn og að gangs eyr ir mjög 
hóf stillt ur og vona hljóð færa leik-
ar arn ir að sem flest ir Kópa vogs-
bú ar láti sjá sig á  tón leik un um.

Fé lags þjón ust an í Kópa vogi 
opn aði ný lega frí stunda heim-
ili fyr ir fatl aða nem end ur í 
5. til 10. bekk í grunn skól um 
Kópa vogs. Úr ræð ið er til húsa 
í Smára skóla við Dal smára. Um 
er að ræða heils árs skóla tengt 
til boð fyr ir nem end ur þar sem 
þeim gefst tæki færi til að dvel-
ja við leik og skap andi störf í 
um sjá starfs fólks eft ir að skóla-
starfi lýk ur og til kl. 17:15 alla 
virka daga. Í vetr ar fr í um og á 
starfs dög um er opið frá 8:00 til 
17:00. Yfir sum ar tím ann verð ur 
boð ið upp á fimm vikna heils-
dags nám skeið í tengsl um við 
sum ar starf bæj ar ins. 

„Besta umbun in fyr ir þátt töku 
í stjórn mál um er að sjá verk efni 
eins og þetta frí stunda heim ili fyr-
ir fatl aða grunn skóla nem end ur 
verða að veru leika,“ sagði Gunn-
ar I. Birg is son bæj ar stjóri við 
opn un ina. „Við stönd um áfram 
dygg an vörð um vel ferð okk ar 
þótt kreppi að um hríð og njót um 
þess að inn við ir sveit ar fé lags ins 
eru traust ir. Kópa vogs bær hef ur 
borð fyr ir báru í því efna hags lega 
gern inga veðri sem dyn ur á lands-
mönn um.“ 

Ör uggt og skemmti legt 
um hverfi

Mark mið Frí stunda heim il is ins 
er að veita þeim nem end um sem 
þar dvelja ör uggt at hvarf eft ir 
skóla þar sem boð ið er upp á 
skipu lagð ar tóm stund ir við allra 
hæfi, úti vist og slök un. Sér stök 
áhersla er lögð á að hverj um og 

ein um nem anda líði vel og finn ist 
gott að koma í Frí stunda heim il ið 
þar sem hann nýt ur sín í ör uggu 
og skemmti legu um hverfi. Úr ræð-
ið er rekstr ar ein ing inn an þjón-
ustu deild ar fatl aðra á fé lags sviði 
Kópa vogs bæj ar og lýt ur yf ir um-
sjón henn ar. For stöðu mað ur er 
Jó hanna Lilja Ólafs dótt ir.

Frí stunda heim ili fyr ir 
fatl aða nem end ur
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AUGL†SINGASÍMI:
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895 8298

borgarblod@simnet.is

MENNINGAR- OG TÓMSTUNDAHÚS KÓPAVOGS
MOLINN

VETTVANGUR FYRIR SÝNINGAR Á MÁLVERKUM, 

TEIKNINGUM, SKÚLPTÚRUM, LJÓSMYNDUM…

KAFFIHÚS MEÐ VEITINGAR Á VÆGU VERÐI.
FRÁBÆR STAÐUR TIL AÐ HITTAST, SPJALLA, 
LÆRA OG LESA BÆKUR OG BLÖÐ.

FRÁBÆR AÐSTAÐA TIL TÓNLEIKAHALDS, MYNDASÝNINGA…

LOGOSAMKEPPNI
OKKUR VANTAR LOGO OG ÞESS VEGNA LEITUM VIÐ TIL ÞÍN!

NÝTT LOGO VERÐUR KYNNT MEÐ POMPI OG PRAKT. 
50 ÞÚSUND KRÓNUR ERU Í VERÐLAUN FYRIR SIGURTILLÖGUNA.

VINNINGSTILLAGAN VERÐUR UNNIN ÁFRAM 
Í SAMSTARFI VIÐ AUGLÝSINGASTOFUNA SKAPARANN.

TILLÖGUM SKILIST TIL MOLANS, HÁBRAUT 2 KÓPAVOGI, EÐA Á 
TÖLVUPÓSTFANGIÐ MOLINN1@GMAIL.COM FYRIR 1. DES. NK.

GALLERY SYKUR

FRÁBÆR AÐSTAÐA

MOLAKAFFI

MOLINN MENNINGAR- OG TÓMSTUNDAHÚS KÓPAVOGS HÁBRAUT 2  / KÓPAVOGI  /  5701646  /  8402609
OPIÐ MILLI 14 – 23 ALLA VIRKA DAGA NEMA ÞRIÐJUDAGA

já kvætt,” seg ir Arn ar Æv ars son, 
for varn ar full trúi í Kópa vogi.

Marg ir fatta nú að sniff 
er hættu legt

Brynja Ás geirs dótt ir er nem-
andi í 10. bekk í Hjalla skóla. Hún 
seg ist halda að það sé mjög óal-
gengt að krakk ar á henn ar aldri 
séu að sniffa en það hafi ver ið 
rætt við þau í skól an um um hætt-
una af þessu og seg ist vita að það 
sé alls ekki snið ugt að sniffa.

,,Það hafa kom ið menn í skól-
ann til að segja okk ur frá þessu 
og að það geti vald ið skemmd-
um á heil an um að sniffa. Ég held 
að marg ir sem kannski voru að 
hugsa um þetta hætti við eft ir að 
hafa séð frétt irn ar af spreng ing-
unni og að krakk arn ir brennd ust 
mik ið. Krakk ar á okk ar aldri eru 
far in að smakka áfengi, en alls 
ekki all ir, og ég veit ekki um neinn 
sem er að drekka mik ið og mis-
nota það. En ég held að flest okk-
ar vita hvað áfengi er og að það 
get ur ver ið hættu legt.”

Guðjón Berg Jónsson er nem-
andi í 10. bekk í Kárs nes skóla. 
Hann tel ur að krakk ar á hans aldri 
viti flest að það sé hættu legt að 
sniffa gas. Hann tel ur að krakk arn-
ir sem voru í vinnu skúrn um hafi 
gert sér grein fyr ir hætt unni og 
hafi ör ugg lega pepp að hvert ann-
að upp í vit leys unni.

,,Ég veit ekki og þekki eng an 
sem hef ur ver ið að prófa að sniffa 
en ég er ekki viss um að þetta sé 
ekki gert ein hvers stað ar ann ars 
stað ar. Við höf um feng ið fyr ir lest-
ur um það í skól an um að það sé 
hættu legt að sniffa og það hafa 
líka kom ið eitt hvað áfeng is varn-
ar fólk til að segja okk ur að áfengi 
sé hættu legt. Marg ir krakk ar sem 
eru komn ir í 10. bekk hafa ör ugg-
lega dott ið ein hvern tíma í það 
en sum ir kannski bara einu sinni 
og aðr ir aldrei. Ég held að marg ir 
fatti nú að sniff er stór hættu legt,” 
seg ir Guðjón Berg Jónsson.

For stöðu mað ur frí stunda heim il is fyr ir fatl aða, Jó hanna Lilja Ólafs-
dótt ir, út skýr ir fyr ir hluta gest anna, Andr ési Pét urs syni, for manni 
skóla nefnd ar, og Ómari Stef áns syni, for manni bæj ar ráðs, mark mið 
og verk svið frí stunda heim il is ins.

Fé lags þjón usta Kópa vogs bæj ar:

Haust tón leikar í 
Ís lensku óp er unni

Skóla hljóm sveit Kópa vogs:

Frá æf ingu aust ur í Holt um fyr ir 
haust tón leik ana.
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Kvennakór Kópavogs hóf starf-
semi sína í haust fílefldur eftir 
langt og gott sumarfrí. Æfingar 
hafa gengið vel og kórinn er kom-
inn vel á veg með æfingar á fjöl-
mörgum nýjum lögum sem falla 
að þema kórsins fyrir veturinn 
2008 til 2009, sem er söngleikja- 
og kvikmyndatónlist. Mikil stemm-
ing hefur verið á æfingum og 
sönggleðin leynir sér ekki enda 
mikill fjöldi skemmtilegara laga 
á dagskránni. Það er ýmislegt á 
dagskránni hjá kórnum næstu 
vikurnar. Fyrst ber að nefna þátt-
töku kórsins í Julian tónleikum, 
sem verða miðvikudaginn 26. 
nóvember kl. 20:00 í Fríkirkjunni 
í Reykjavík.  Á þessum tónleikum 
verða flutt lög eftir Julian Mich-
ael Hewlett tónskáld, píanóleikara 
og kórstjóra.  Julian er eiginmað-
ur Natalíu Chow Hewlett sópran-
söngkonu, píanóleikara og kór-
stjóra, sem stjórnar Kvennakór 
Kópavogs en hann er einnig und-
irleikari kórsins. Þau hjónin hafa 
undanfarin ár glætt tónlistarmenn-
ingu í Kópavogi miklu lífi með kór-
stjórn og tónleikahaldi en á þess-
um tónleikunum syngja ásamt 
Kvennakór Kópavogs, Karlakór 
Kópavogs, sem Julian stjórnar 
og barnakórinn Englakórinn sem 
Natalía stjórnar. Aðrir sem taka 
þátt í tónleikunum eru Guðrún 
Birgisdóttir og Martial Nardeau 
flautuleikarar, Kristín Sigurðar-
dóttir sópransöngkona og Brian 
Wilkinson bassasöngvari syngur 

og spilar á málmblásturshljóðfær-
in básúnu og Euphoniu. Þá mun 
Natalía Chow Hewlett syngja ein-
söng og dóttir hennar Ósk Hoi 
Ning Helgadóttir, sem er aðeins 8 
ára,  spilar á selló, lag sem Julian 
samdi sérstaklega fyrir hana. 

Sunnudagurinn 30. nóvember 
er 1. í aðventu og þann dag mun 
kórinn flytja nýtt lag, Ég heyrði 
þau nálgast eftir Jón Ásgeirsson 
við texta Snorra Hjartarsonar, í 
messu kl. 11:00 í Kópavogskirkju.  
Lagið var sérstaklega samið fyrir 
Gígjuna, landssamband íslenskra 
kvennakóra, og verður frumflutt 
þennan dag víða í kirkjum lands-
ins af kvennakórum. Að venju 
mun kórinn halda sinn árlega jóla-
kökubasar og eflaust taka lagið á 
ýmsum stöðum á aðventunni en 
hægt er að panta kórinn til slíkra 
athafna.

Syngja burt kvíða
Miklar sviptingar í efnahagslíf-

inu síðustu vikur hafa áhrif á okk-
ur öll og ljóst er að erfiðir tímar 
fara í hönd.  Það er alkunna að 
söngurinn léttir lífið og lundina og 
kórkonur hafa berlega fundið það 
í haust að það að mæta á kóræf-
ingu og hitta hressar og skemmti-
legar konur, syngja burt kvíða, 
þunglyndi og önnur leiðindi, eflir 
andann og sálina á allan hátt. Það 
er enn pláss fyrir konur í kórnum, 
en hann æfir í Digranesskóla á 
þriðjudögum kl. 19.30.

A F  H Á L S I N U M

Þema Kvennakórs 
Kópavogs er söngleikja- 
og kvikmyndatónlist

Meðfylgjandi mynd er greini-
lega tekin í Félagsheimili Kópa-
vogs. Spurningin er hins vegar 
hverjir eru á myndinni, hvað er 
tilefnið og hvenær er myndin 
tekin. Gott væri að fá upplýsing-
ar um það.

Myndin sem birtist í október-
blaði Kópavogsblaðsins mun vera 
tekin af Björgvin Pálssyni. Um 
er að ræða basar hjá Sjálfstæð-
iskvenfélaginu Eddu, líklega á 
árunum 1966-1967. Þriðja f.v. er 
Sigríður Pétursdóttir, 5. f.v. hét 
Stella. Stúlkan sem situr við borð-
ið í munstraðri peysu er Margrét 
Pálsdóttir og móðir hennar Ást-
hildur Pétursdóttir stendur fyr-
ir aftan hana. Myndin er tekin í 
flokksheimili Sjálfstæðisflokksins 
í Kópavogi.

Nöfn hafa fengist á nokkrum ein-

staklingum til viðbótar á mynd-
inni í Kópavogsblaðinu í septem-
ber af vígslu Kópavogskirkju 15. 
desember 1962: Í annarri röð f. 
h. innst eru, talið f.v. Baldur Krist-
jónsson, Ingibjörg Baldursdóttir 
og Nanna Baldursdóttir. Eiinnig 
er í fyrstu röð, annar maður frá 
gangi Kristinn Wium, efst til hægri 
á myndinni með gleraugu er Páll 
Hannesson bæjarverkfræðingur, 
í annarri röð frá hægri er kona 
með hvítan hatt og við hlið henn-
ar er Erlingur Hansson. Það er 
talið rangt að Eyjólfur á Brúarósi 
sé á myndinni sem áður hefur ver-
ið haldið fram. Í þriðju röð f. h. er 
sjötti maður frá gangi með svart-
an kraga á jakka, það mun vera 
Gísli Þorgeirsson kaupmaður.

Greinabetri upplýsingar um þá 
sem eru á myndinni og jafnframt 

um aðrar myndir sem birst hafa 
hér í Kópavogsblaðinu, er þegnar 
með þökkum.

Vinsamlega komið öllum upp-
lýsingum sem þið búið yfir til 
Hrafns Sveinbjarnarsonar, héraðs-
skjalavarðar á Héraðsskjalasafni 
Kópavogs að Hamraborg 1, eða 
hringið í síma 544-4710. Einnig 
má senda upplýsingar á netfangið 
hrafns@kopavogur.is 

Hver? Hvar? Hvenær?

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

HAUSTIÐ 2008

Viðtalstímarnir verða á 
Bæjarskrifstofum Kópavogs, 
Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19 

eftirtalda fimmtudaga:
(Birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar)

6. nóvember:
Ómar Stefánsson

Jón Júlíusson

20. nóvember:
Gunnar I. Birgisson

Fjölbreytt dagskrá er í Salnum 
í nóvember, og þar ættu allir að 
geta fundir eitthvað við sitt hæfi, 
eða við sinn tónlistarsmekk. 

Á morgun, föstudaginn 7. nóv-
ember kl. 21.00 á afmæli rúss-
nesku byltingarinnar, eru 10 ára 
afmælistónleikar Guitar Islancio 
og daginn eftir, laugardaginn 8. 
nóvember, eru tónleikar kl. 13.00 
þar bera heitið Bach og Frakkarn-
ir þar sem fram koma Guðrún 
Birgisdóttir og Elísabet Waage 
og meðal þess sem er á dagskrá 
tónleikanna er Johann Sebastian 
Bach: Sónata í E-dúr BWV 1035 
Christoph Willebald Gluck: Orfe-
us á Ódáinsvöllum úr óperunni 
“Orfeus og Evridís” eftir Chris-
toph Willebald Gluck. Um kvöld-
ið kl. 20.00 er Söngskrá jazzins í 
Tíbrá, tónlist Irving Berlin. Fram 
koma Kristjana Stefánsdóttir, 
Gunnar Hrafnsson, Kjartan Valdi-
marsson og Pétur Grétarsson.

• 11. nóvember kl. 20.00: Við 
slaghörpuna með Jónasi Ingimund-
arsyni. Jónas tekur til skoðunar 
verk meistaranna og veltir tónlist-
inni fyrir sér líkt og kristalskúlu 
sem sendir mislit ljósbrot þegar 
hún er skoðuð, en auk þess mun 
hann kynna það sem framundan 
er í Salnum á komandi mánuði.

• 12. nóvember kl. 20.15: Meist-
aranámskeið – Schubert og 

Schumann meistar ljóðasöngsins, 
í samstarfi við Sinfóníuhljómsveit 
Íslands. Námskeið Árna Heimis 
hafa notið mikilla vinsælda hjá 
Endurmenntun og í haust held-
ur hann áfram að rekja verk 
helstu meistara klassískrar tón-
listar. Franz Schubert og Robert 
Schumann eru meðal mestu meist-
ara sönglagagerðar fyrr og síðar. 
Á námskeiðinu verður fjallað um 
stærstu ljóðaflokka þeirra: Mal-
arastúlkuna fögru, Dichterliebe 
og Frauenliebe und -leben. Fjall-
að verður um helstu einkenni 
verkanna, tónmálið, hið heillandi 
samspil ljóðs og tóna og hvernig 
tónskáldunum tekst að lýsa upp 
tilfinningalegt ástand söguhetjunn-
ar gegnum söng og píanóundirleik 
í hverju lagi fyrir sig.

• 15. nóvember kl. 17.00: Töfrar 
í Tíbrá – Terem og Diddú. Þetta 
eru jafnframt útgáfutónleikar nýs 
geisladisks.

• 21. nóvember kl. 20.00: Sópra-
nos í Salnum! Söngtríóið Sopra-
nos er skipað þeim Hörn Hrafns-
dóttur, mezzó-sópran, Margréti 
Grétarsdóttur, sópran og Svönu 
Berglindi Karlsdóttur, sópran. 
Með þeim starfa píanóleikararn-
ir Antonía Hevesí og Hólmfríður 
Sigurðardóttir. Markmið þeirra er 
að gera klassíska tónlist aðgengi-
lega fyrir alla. Þessu markmiði              

reyna þær að ná fram með því að 
blanda saman hefðbundnum flutn-
ingi á t.d. óperuaríum, og með 
því að velja aríur eða söngleikja-
lög sem þær útsetja fyrir tríó og 
skeyta saman í lagasyrpu og brjó-
ta með því upp hið hefðbundna 
flutningsform með skemmtilegum 
hætti.

• 29. nóvember k. 17.00: Töfrar 
í Tíbrá, söngtónleikar. Fram koma 
söngvararnir Auður Gunnarsdótt-
ir og Gunnar Guðbjörnsson auk 
píanóleikarans Jónasar Ingimund-
arsonar. Fluttir verða söngvar eft-
ir Richard Strauss, aríur og dúett-
ar eftir Bizet, Offenbach, Smet-
ana og Wagner. Hér er á ferðinni 
óperusöngpar á nýrri braut. 

Salurinn í nóvember

Kvennakór Kópavogs.
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heyra allt skýrt skynja allt rétt upplifa lífsins gildi

HEYRNARÞJÓNUSTAN

heyra allt skýrtallt skýrtallt sk skynja allt rétt upplifa lífsins gildi

Í sameiningu njótum við þess að...

Nýju ReSound Ziga heyrnartækin eru samefld þannig að þau skila meiru en 
nemur samnalagðri virkni þáttanna sem í þeim eru.

Heyrnarþjónustan Heyrn ehf. Hlíðasmára 11, 201 Kópavogur, sími 534 9600, heyrn@heyrn.is

Byrjaðu  sem fyrst að njóta sameflingar!  Tímapantanir 534-9600

Samefling gerir gæfumuninn

Með Ziga geturðu vænst þess að heyra á notalegan og eðlilegan hátt, þau hafa framúrskarandi 
hljóðgæði, eru mjög þægileg og hraðvirk og með mikla aðlögun að þörfum notandans.

 Fáðu ReSound Ziga til reynslu í nokkra daga, nánari upplýsingar á www.heyrn.isÚTFARARSTOFA
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

Sig ur laug Ólöf Guð munds dótt-
ir gaf ný lega út ljóða bók ina ,,Það 
er nýr dag ur að morgni” en áður 
hef ur hún gef ið út ljóða bæk urn-
ar ,,Það snert ir mig” sem kom út 
árið 2003 og ,,Af svöl un um mín-
um” sem kom út árið 2005. Sig-
ur laug hef ur ver ið þátt tak andi í 
fé lags skapn um Skap andi skrif um 
frá upp hafi, eða frá ár inu 2000, 
en hann kem ur sam an reglu lega 
í fé lags mið stöð eldri borg ara í 
Gjá bakka. Marg ir þeirra sem þar 
koma sam an reglu lega hafa gef-
ið út ljóða bók, og sum ir fleiri 
en eina. Ný lega stóð hóp ur inn 
fyr ir svoköll uðu Jónasar kvöldi 
þar sem les in voru upp ljóð eft ir 
þjóð skáld ið Jónas Hall gríms son, 
og var gerð ur góð ur róm ur að 
því fram taki.

Sig ur laug er fædd í Reykja vík en 
seg ist hafa eitt 16 sumr um norð-
ur á bæn um Ár bakka við Skaga-
strönd þar sem fóst ur for eldr ar 
móð ur henn ar bjuggu. Hún seg ir 
það vera áhyggju laus asta tíma 
ævi sinn ar þótt auð vit að hafi hún 
þurft að sinna ýms um verk um á 
bæn um, m.a. að fara á hverj um 
degi með mjólk ur brúsa á kerru til 
mjólku kaup enda á Skaga strönd 
en fyr ir kerruna var hesti beitt 
fyr ir.

Sig ur laug gekk í skóla í Reykja-
vík, fór í Mennta skól ann í Reykja-
vík eft ir skólaskyldu og síð an í 
Hús mæðra skól ann í Reykja vík en 
byrj aði bú skap í Reykja vík árið 
1962, en flutti á sér hæð í Löngu-
brekku í Kópa vogi árið 1980 
ásamt tveim ur son um sín um en 
hún varð ekkja árið 1978.

Sig ur laug seg ir að skáld skap ur 

hafi æv in lega ver ið í heiðri hafð ur 
á henn ar heim ili.

,,Mamma orti mik ið og ég      
hreifst af því og þeg ar ég var 10 
ára var mér gef in heild ar verk 
Jónas ar Hall gríms son ar. Ég hef 
síð an hald ið mik ið upp á þá bók. 
Fyrstu vís urn ar orti ég í barna-
skóla, en var einnig að yrkja eft-
ir að ég kom í mennta skóla. Eitt-
hvað hélt ég áfram eft ir að ég hóf 
sjálf bú skap en þetta hef ur ver ið 
í meira mæli nú á síð ustu árum, 
ekki síst eft ir að ég fór að starfa 
með þess um frá bæru fé lög um í 
Skap andi skrif um. Það er al deil-
is frá bær fé lags skap ur sem gef ur 
mér mik ið. Þórð ur Helga son pró-
fess or hef ur kennt okk ur mik ið 
um ljóð list, um brag hætti og fleira 
sem er al veg ómet an legt.”

Nátt úru barn
,,Ég er lík lega nátt úru barn, en 

nátt úr an er mér mjög hug stæð 
og ég yrki mik ið um hana. Ég yrki 
stund um óbund ið en alltaf finnst 
mér samt skemmti legra að yrkja 
bund ið,” seg ir Sig ur laug Ólöf Guð-
munds dótt ir sem m.a. hef ur ort 
um nátt úr una í Kópa vogi. Hér fylg-
ir fyrsta er indi um El liða vatn ið, 
stolt Kópa vogs búa.

Milli hrauns og hóla
heið blátt vatn ið ligg ur.
Vítt á öld um vagg ar
villt ur fugl og stygg ur.
Fisk ar leika á flúð um
fanga mýið viss ir.
Ýf ist aust an alda,
agga ströndu kyss ir.

,,Yrki mik ið um nátt úr una”

Sig ur laug Ólöf Guð munds dótt ir með nýj ustu ljóða bók sína, Það er 
nýr dag ur að morgni.

- seg ir Sig ur laug Ólöf Guð munds dótt ir

Syst urn ar Sig rún og Ólöf Ein-
ars dæt ur opn uðu sýn ingu á gler- 
og textíl verk um sín um í andyri 
Sal ar ins 1. nóv em ber sl. og stend-
ur sýn ing in út mán uð inn. 

Á sýn ing unni má m.a. sjá verk 
þar sem bæði þræð ir og gler eru 
not uð í sama verk inu. Um er að 
ræða skúlp t úra og glugga verk og 
unnu þær syst ur þau verk sam-
an. Einnig er á sýn ing unni stórt 
vegg verk eft ir Ólöfu úr þráð um, 
en hún spjald vef ur bönd sem hún 
vef ur hross hár eða sí sal inn í og 
bygg ir síð an upp rým is verk með 
bönd un um. Skemmst er að minn-
ast sýn ing ar henn ar í Gerð ar safni 

í ágúst sl. Verk Sig rún ar eru ákveð-
in mynd form þ.e. blás in form með 
mynd um.

Allt frá náms ár um sín um hef ur 
Sig rún þró að sér staka og per sónu-
lega að ferð við að yf ir færa mynd ir 
á gler á með an á vinnslu ferli þess 
stend ur. Þetta verð ur til þess að 
teikn ing in um breyt ist, það togn-
ar á lín um eða hlut föll bjag ast, 
allt eft ir þeirri lög un sem gler ið 
tek ur á sig, teikn ing og gler verða 
eitt. Í mynd vös un um fær ís lensk 
frá sagn ar gleði að njóta sín, en Sig-
rún sæk ir oft myndefni sitt í marg-
breyti leg ar upp á kom ur dag legs 
lífs.

Gler- og textíl verk í 
and dyri Sal ar ins

Við vegg verk Ólafar. Með þeim systr um á mynd inni er frændi þeirra 
systra og Kópa vogs búi, Ög mund ur Þór Jó hann es son, sem sama dag 
og þær opn uðu sýn ingu sína hélt gít ar tón leika í Saln um und ir heit-
inu Lög unga fólks ins í Tí brá. Ög mund ur lauk burt far ar prófi í gít ar-
leik frá Tón list ar skóla Kópa vogs vor ið 2000 en hélt í fram halds nám 
til Spán ar.

Ung ur Kópa vogs búi, Stein unn Björg, 8 ára, skoð ar eitt af verk um   
Sig rún ar á sýn ing unni.

Ekvador íska menn ing ar há tíð hlaut frá bær ar við tök ur
Suð ur-am er ísk menn ing ar há tíð í Kópa vogi 

sem hófst 6. októ ber sl. hlaut frá bær ar við tök-
ur. Gest ir létu ekki dökkt út lit í efna hags mál-
um slá sig út af lag inu því að þeir flykkt ust í 
þús unda vís í menn ing ar stofn an ir Kópa vogs 
til að fylgj ast með fjöl breytt um við burð um 
há tíð ar inn ar. Hefð bund inni dag skrá er lok ið 
en sýn ing ar í Gerð ar safni á glæsi lega ofn um 
vegg tepp um, mál verk um frá Amazón-svæð-
inu í And es fjöll um, leik mun um, Inka gulli o.fl. 
og í Safna húsi Kópa vogs á mennningu frum-
byggja og nátt úru Galapa gos verða verða 
opn ar til 16. nóv em ber nk.

Frá menn ing ar há tíð inni sem vakti at hygli margra, enda þar 
margt að sjá og heyra frá gjör ó lík um menn ing ar heimi.



Karl Sig ur björns son bisk up vígði 
sl. sunnu dag í Dóm kirkj unni fjóra 
kandídata í guð fræði til prests-
þjón ustu. Þetta eru þau Árni Val ur 
Dan í els son, El ína Hrund Krist jáns-
dótt ir, Stein unn Arn þrúð ur Björns-
dótt ir og Hjört ur Páls son. Hjört ur 
er Kópa vogs búi og er ráð inn sem 
sér þjón ustu prest ur á Bisk ups stofu 
með sér stak ar skyld ur við Hóla-
dóm kirkju. Vígsl an var sögu leg, 
því lík lega er sr. Hjört ur elst ur 
manna á Ís landi til að vígj ast til 
prests, en hann varð 67 ára í júní-
mán uði sl. Hann hef ur lengi búið í 
Kópa vogi. Til þessa var Sig ur björn 
Á. Gísla son á Grund elst ur til að 
hljóta vígslu, eða 66 ára.

Sr. Hjört ur er fædd ur í Fnjóska-
dal og bjó þar til 8 ára ald urs en 
flutti þá til Ak ur eyr ar og lauk stúd-
ents prófi frá MA 1961 og síð an 
varð hann cand mag í ís lensk um 
fræð um við Há skóla Ís lands 1972. 
Hann var frétta mað ur og dag skrár-
gerð ar mað ur við Rík is út varp ið í 
20 ár, eða frá 1964 til 1984 og dag-
skrár stjóri hljóð varps síð ustu 12 ár 
þess tíma. Hjört ur starf aði alltaf á 
Skúla göt unni, flutti ekki þeg ar RÚV 
flutti í Efsta leit ið. Frá 1984 til 1985 
var hann for stöðu mað ur Nor ræna 
húss ins í Fær eyj um en síð an ver ið 
eig in herra, sem rit höf und ur og ljóð-
skáld og feng ist við þýð ing ar. Hann 
ævi starf hef ur því alla tíð tengst 
menn ing ar líf inu og hlot ið ýms ar við-
ur kenn ing ar á því sviði, nú síð ast í 

sum ar Ljóða verð laun Guð mund ar 
Böðv ars son ar.

Alltaf haft áhuga á   
guð fræði

,,Ég hef haft áhuga á guð fræð inni 
allt frá því ég var í mennta skóla 
en þeg ar ég var orð inn sjálfs míns 
hús bóndi ákvað ég að láta gaml an 
draum ræt ast og fara í guð fræði-
nám. Það var árið 1998 en ég lauk 
prófi og hlaut mitt skír teini á 
há skóla há tíð inni haust ið 2007 svo 
það er rétt ár á milli þess og nú þeg-
ar ég hlýt vígslu.

Ég mun byrja í Skaga firði og mun 
að stoða og leysa sr. Gísla Gunn ars-

son í Glaum bæ af og síð an leysa sr. 
Gunn ar Jó hann es son á Hofs ósi af í 
des em ber. Ég mun því syngja jóla-
mess una á Hofs ósi.

Ég á bara 3 ár eft ir í sjö tugt, en 
það er ekk ert óvenju legt að bisk up 
feli þeim sem er komn ir á átt ræð-
is ald ur verk efni, hvort sem það er 
á Bisk ups stofu eða í af leys ing um. 
Mennt un mín í ís lensk um fræð um 
ætti að geta nýst við texta skrif eða 
við próf arka lest ur ef ekki er um 
af leys inga störf að ræða.

En nú er ég fyrst og fremst glað ur 
og þakk lát ur fyr ir það að hafa lát ið 
þenn an gamla draum minn ræt ast 
og er kom inn til starfa við Þjóð kirkj-
una,” seg ir sr. Hjört ur Páls son.
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Kópa vogs búi elst ur Ís lend inga 
til að hljóta prests vígslu

Efri hluti hring torgs ins séð ur frá hest húsa hverf inu Glað heim um.

Um ferð á hring torg 
hálfu ári á und an áætl un

Karl Sig ur björns son bisk up ásamt þeim fjór um prest um sem vígð ust og vígslu vott um.

“Látið ekki vöðvabólgu plaga líkamann”

Býð upp á allt alhliða nudd. 

Heilsunudd – Slökunarnudd – partanudd 
 Heitsteinanudd – Lúxusnudd.

Tveir fyrir einn í nóvember 
30 mínútna heitsteinanudd.

Gjafakortið okkar er frábær jólagjöf!

Tímapantanir í síma: 567 8780 – GSM 863 3667

Nuddstofa Ingibjargar – Smárasól
Sporthúsinu, Dalsmára 9-11

Hring torg hef ur ver ið í bygg-
ingu yfir Reykja nes braut á mót-
um Arn ar nes veg ar og er það 
fyrsta sinn ar teg und ar á Ís landi. 
Um ferð um Reykja nes braut mun 
ganga óhindr uð und ir hring torg 
sem verð ur ofan við gatna mót in 
og því verða þessi gatna mót án 
um ferð ar ljósa sem flýt ir mjög fyr-
ir allri um ferð þarna. 

Gatna mót in eru hönn uð af VST 
verk fræði stofu en verk tak ar Suð-
ur verk og Skrauta. Verk ið hef ur 
geng ið mjög vel og er hálfu ári á 
und an áætl un og verð ur tek ið í 
notk un á næstu dög um. Til boð í 
verk ið hljóð aði upp á 670 millj ón ir 
króna en vegna þess hversu fljótt 
verk inu lýk ur greið ir Vega gerð in 

verk tök um 35 millj ón ir króna í 
flýti fé, og það er gert vegna þess 
hversu mik il vægt Vega gerð in tel-
ur það vera fyr ir veg far end ur sem 
þarna fara um dag lega að fá mann-
virk ið í gagn ið. Smá verk eins og 
t.d. tyrf ing á svæð inu bíð ur næsta 
vors.

Á gatna mót um Reykja nes braut-
ar og Víf ils staða veg ar er unn ið að 
smíði gatna móta með hefð bundn-
um hætti. Nokkr ar taf ir hafa hins 
veg ar orð ið þar, en verk inu átti að 
ljúka 1.  nóv em ber sl. Verk lok eru 
áætl uð um ára mót og þá verð ur 
hægt að aka um Reykja nes braut 
allt frá Bú staða vegi að Álfta nes-
vegi án um ferð ar ljósa sem ætti að 
greiða fyr ir um ferð um Kópa vog.

Sr. Hjört ur Páls son við alt ar is göngu í Dóm kirkj unni, ásamt Elmu 
Hrund Kristjánsdóttur. Framan við stendur bróðir Hjartar, Hreinn.

Ágóði hand verks mark að ar renn ur til Mó sam bík
Hand verks mark að ur verð ur hjá 

Rauða kross deild Kópa vogs laug ar dag-
inn 15. nóv em ber nk. kl. 10.00 -18.00. 
Mark að ur inn er loka verk efni MK-
nema sem eru í áfanga um sjálf boð-
ið starf en nem arn ir sjá um að setja 
mark að inn upp og af greiða á mark-
að in um. Selt verð ur hand verk sem 
kem ur frá ýms um stöð um. Í fyrsta 
lagi verða á boðstól um prjóna vör ur 
sem prjóna hóp ur inn hef ur gert, eins 
og teppi, peys ur, sokk ar, húf ur, vett-
ling ar og önn ur handa vinna sem væri 
hugs an lega skemmti legt að setja í jóla-
pakk ana. Síð an hafa Eld hug arn ir búið 
til brjóst syk ur sem verð ur seld ur á 
mark aðn um. Svo hafa Ent er-krakk arn-
ir fönd rað jóla kort og jóla merki miða 
sem verða á mark að in um. Hand verk  
beint frá Mó sam bík verð ur á mark aðn-
um, s.s. batik-mynd ir, skart grip ir, box, 
tösk ur og fleira. All ur ágóði renn ur til 
að styrkja upp bygg ingu deild ar Mapu-
to-hér aðs Rauða kross ins í Mó sam bík 
en Kópa vogs deild in er nú í vina deilda-
sam starfi með þeirri deild. 

Eld hug ar búa til brjóst syk ur  
Eld hug ar Kópa vogs deild ar hitt ust 

ný lega og í þetta skipt ið var al veg nýtt 
verk efni lagt fyr ir hóp inn, brjóst syk-
ur s gerð. Vatni, sykri og þrúgu sykri 
var skellt í pott og soð ið, síð an var 
bragefn un um bland að út í og þeg-
ar efni við ur inn hafði kóln að að eins 
voru brjóst syk ur smol ar klippt ir út, 
mót að ir í alls kon ar mynd ir og sett ir 
á sleikjóprik, allt und ir góðri hand-
leiðslu eldri sjálf boða liða. Fyrst 
bjuggu Eld hug arn ir til jarð ar berja- og 
peru brjóst syk ur en dag inn eft ir hélt 
brjóst syk ur s gerð in áfram og þá próf-
uðu Eld hug arn ir lakk rís bragð og kóla-
bragð.

 Eld hug ar vinna skemmti leg og skap-
andi verk efni sem miða að því að byg-
gja betra sam fé lag án mis mun un ar og 
for dóma. Unn ið er með hug tök eins 
og vin átta, virð ing og um burð ar lyndi í 
gegn um ljós mynd un, leik list, kynn ing-
ar á er lend um menn ing ar heim um og 
margt fleira.

Prjóna hóp ur er hóp ur kvenna sem 
hitt ist síð asta mið viku dag hvers mán-
að ar kl. 16.00 -18.00. Hóp ur sjálf boða-
liða á veg um Kópa vogs deild ar sér 
um að út búa fata pakka fyr ir börn í 
verk efn inu ,,Föt sem fram lag.” Sjálf-

boða lið arn ir prjóna og sauma fatn að 
sem nýt ist í neyð ar að stoð er lend is. 
Einu sinni í mán uði er hald ið prjóna-
kaffi í sjálf boða mið stöð deild ar inn ar. 
Þar koma sjálf boða lið ar sam an og 
prjóna ung barna teppi, peys ur, húf ur 
og sokka. Boð ið er upp á prjóna, garn 
og kaffi veit ing ar. Deild in tek ur á móti 
garni sem fólk vill gefa. 

Al þjóð leg ir for eldr ar er hóp ur 
mæðra sem hitt ist alla fimmtu daga kl. 
10.00 -11.30 með börn in sín. For eldra 
allra landa sem eru með börn á aldr-
in um 0-6 ára og vilja hitta aðra með 
lít il börn eru vel komn ir. Boð ið er upp 
sam ver ur þar sem reglu lega fer fram 
stutt ís lensku kennsla fyr ir for eld rana 
og fjöl breytt ar kynn ing ar. Leik föng fyr-
ir börn in eru á staðn um og létt ar veit-
ing ar eru í boði. All ir eru vel komn ir, 
inn fædd ir og inn flytj end ur, hvort sem 
þeir tala enga eða ein hverja ís lensku.

Sál rænn stuðn ing ur
Nám skeið hafa ver ið í sál ræn um 

stuðn ingi sem m.a. má rekja til þess 
ástands sem rík ir í fjár mál um hér lend-
is. Eitt nám skeið er eft ir 8. des em ber 
kl. 17.00.

Frábær lausn fyrir alla foreldra
13. daga fyrir jól!!!

Óskastundir hafa sett saman flottan jólapoka með 13 gjöfum. 
Pokarnir eru hugsaðir til að létta foreldrum lífið 13. dögum fyrir jól.
Við skiptum pokunum eftir aldri og kyni barnanna. Pokarnir koma 
fyrir stelpur og stráka 2ja – 4ra ára og svo 5 ára og uppúr. Upplýsingar 
um innihald og verð ásamt pöntunum á pokunum er hægt að nálgast 
hjá Þórunni í síma 840-0234 eða Erlu í síma 840-0235. 
Einnig er hægt að panta eða óska eftir upplýsingum á netfanginu 
oskastundir@oskastundir.is Tökum bæði vísa og euro. 
Möguleiki á greiðsluskiptingu, veitum systkina afslátt.

Ef sent er út á land þá borga Óskastundir helminginn af 
sendingakostnaði pokans.



Börn eru í eðli sínu forvitin 
og hafa löngun til að læra og eru 
gædd mörgum yndislegum eig-
inleikum. Þau eru skapandi og 
umhyggjusöm og geta tekið eigin 
ákvarðanir. Í gildisríku umhverfi 
þrífast börn vel og blómstra.

Leikskólinn Álfaheiði vinnur 
með námsefnið Lífsmennt sem 
byggt er á 12 alheimsgildum, friði, 
virðingu, kærleika, einingu, auð-
mýkt, hamingju, umburðarlyndi, 
einfaldleika, frelsi, ábyrgð, heiðar-
leika og samvinnu. Mikilvægt er 
að börnin upplifi gildin í gegnum 
dagleg störf, leik, skapandi starf, 
hreyfingu, slökun, samræður, 
söng, sögur og tjáningu. Á Álfa-
heiði er skólaárinu skipt eftir árs-
tíðunum og nú á vertarönn er fjall-
að um kærleikann. Allt starfsfólk 
leikskólans styðst við íhugunarat-
riði um kærleikann og hver deild 
útfærir leiðir til að skapa börnun-
um tækifæri að sýna sína góðu eig-
inleika í orði og athöfnum. Í dag-
legum störfum gefast börnunum 
ótal tækifæri til að vera umhyggju-
söm, vingjarnleg og að deila með 
öðrum því börn læra í raunveru-
legum aðstæðum.

Íhugunaratriðin eru :
• Ég er kærleiksríkur
• Kærleikurinn kemur að innan
• Kærleikur er umhyggjusemi
• Kærleikur er að deila með sér
• Kærleikur er að vera 
   vingjarnlegur
• Kærleikur gerir mig öruggan
• Þegar ég er fullur af kærleika 
   kemst reiðin ekki að
• Kærleikur er að óska öðrum 
   góðs

Lucas er styrktarbarn 
leikskólans 

Kærleikur er svo sannarlega að 
óska öðrum góðs og bæði starfs-
fólk og börnin eru afar stolt af því 
að leikskólinn styrkir framfærslu 
Lucasar, drengs frá Argentínu, 
sem verður 9 ára 11. nóvember. Í 
tilefni afmælisins ætla börnin að 
baka og bjóða foreldrum sínum í 
morgunkaffi og safna fyrir Lucas. 
Á hverri deild er staðsettur bauk-
ur sem hægt er að setja í smápen-
inga. Það má því segja að margt 
smátt gerir eitt stórt. 

Elstu börn leikskólans hafa það 
hlutverk að telja peningana og 
fara með þá í Hamraborgina, þar 
sem aðsetur SOS samtakana er. 
Einnig sjá þau um að velja afmæl-
is - og jólagjöf fyrir Lucas, útbúa 
kort fyrir hann og fara með gjafirn-
ar á pósthúsið. Nokkur börn hafa 
komið með peninga til að gefa 
Lucasi sem þau hafa sjálf fengið í 
afmælisgjöf.

Leikskólinn flaggar Græn-
fánanum

Fulltrúar Landverndar afhentu 
leikskólanum Álfaheiði við hátíð-
lega athöfn Grænfánann á degi 
umhverfis 25. apríl sl., en hann er 
alþjóðlegt merki um gott umhverf-
isstarf í skólum. Til þess að að fá 
Grænfánann urðu börn og starfs-
menn á Álfaborg að stíga sjö mik-
ilvæg skref í umhverfismálum en 
þau eru:

1) Að stofna umhverfisnefnd 
2) Að gera áætlun um aðgerðir 

og markmið til umhverfisbóta í 
skólanum

3) Að meta stöðu umhverfis-
mála í skólanum

4) Að sinna stöðugu eftirliti og 

endurmati á umhverfismálum  
5) Að fræða nemendur um 

umhverfismál 
6) Að kynna stefnu sína út á við 

og fá aðra með
7) Að setja skólanum formlega 

umhverfisstefnu

Tvískipt umhverfisráð er starf-
andi við skólann, umhverfisráð 
elstu barna leikskólans ásamt 
hópstjórum og leikskólastjóra 
og umhverfisráð skipað starfs-
mönnum leikskólans og fulltrúa 
foreldra.

Ráðið sér um að leiðbeina, 
skipuleggja og stýra verkefnum 
sem lúta að umhverfismálum. Ráð-

ið starfar samkvæmt lýðræðisleg-
um leikreglum og eiga börnin að 
hafa þar mikið vægi. Fundir eru 
haldnir reglulega þar sem skráðar 
eru fundargerðir. Þannig gegnir 
umhverfisráðið mikilvægu hlut-
verki í kennslu í lýðræðislegum 
vinnubrögðum þar sem virðing 
og væntumþykja fyrir náttúrunni 
er höfð að leiðarljósi.

Umhverfisstörfin falla vel að 
hugmyndafræði Lífsmennta og 
hafa þau fært öllum á Álfaheiði 
mikla gleði og ánægju. Lögð er 
áhersla á að nýta endurnýtanleg-
an efnivið í skapandi starfi og hafa 
börnin búið til heilu listaverkin úr 
efnivið sem annars færi beint í 

ruslið. Börnin á Hjalla færðu for-
eldrum sínum kærleiksstein sem 
þau voru búin að þæfa ull utan 

um til að minna á kærleikann en 
það er gildið sem verið er að fjalla 
um núna í leikskólanum.
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Á Álfaheiði er stuðst við 
íhugunaratriði um kærleikann

 Krakkarnir á Hjalla útbúa sérstaka kærleikssteina sem þau færa svo 
m.a. foreldrum sínum og ritstjóra Kópavogsblaðsins var færður einn 
slíkur. Segja má að ekki veiti af auknum kærleika í þjóðfélaginu nú 
á þessum erfiðleikatímum sem fram undan eru. Lengst til vinstri er 
Kristel Nótt sem heldur á umbúðum undir kærleikssteininn, síðan 
kemur Díana Lind, Reynir Orri sem heldur á kærleikssteininum en 
utan um hann hefur verið þæfð ull, og Sara Björk.

Þessir krakkar voru að leika sér úti í stórum garði sem tileyrir leikskól-
anum Álfaheiði. Fremst situr Sóley Lind, vinstra megin er Konráð Elí 
og við hlið hans Ísak Daði.

Felix Dagur með baukinn Lucas, en það sem safnast í hann fer til 
styrktar framfærslu Lucasar, drengs frá Argentínu, sem verður 9 ára 
11. nóvember nk. Einn slíkur baukur er á hverri deild.

borgarblod.is



Við heim sótt um Nudd stofu 
Ingi bjarg ar að Dal vegi 9 -11 um 
mánaðmót in og spjöll uð um við 
Ingi björgu Gunn ars dótt ur eig-
anda stof unn ar. Hún sagði okk-
ur að hún hafi lært til nudd fræð-
ings hjá Guð mundi Rafni Geir dal 
og út skrif ast það an árið 1998. 
Hún starf aði í Gyðj unni í Skipa-
holti og þar á und an í Mecca Spa 
í Kópa vogi og Hót el Sögu. Hún 
opn aði svo sína stofu í Smárasól, 
Sport hús inu á vor mán uð um í ár.

Við ynnt um hana eft ir því 
hvaða þjón usta væri í boði hjá 
henni. “Ég býð upp á heils unudd, 
s lök  un arnudd,  par ta  nudd, 
heitsteina nudd í 90 og 30 mín út ur 
og lúxuskremnudd, þar sem við-
skipta vin ir eru nudd að ir upp úr 
krem um og olíu, en á und an eru 
all ar dauð ar húð flög ur fjar lægð-
ar með líf ræn um efna hvöt um. 
Núna í nóv em ber býð ég 2 fyr ir 
1 í 30 mín útna heitsteina nuddi.” 
Sagði Ingi björg okk ur. Við spurð-
um hana jafn framt hverj ir væru 
henn ar helstu við skipta vin ir og 
hverj ir það væru sem þyrftu helst 
á nuddi að halda. Hún svar aði því 
til að raun veru lega þyrftu all ir á 
nuddi að halda. Nudd er ein fald-

lega sjálf sagð ur lið ur í heilsu rækt. 
Þannig að hennar við skipta vina-
hóp ur er mjög breið ur og kem ur 
úr öll um stétt um þjóð fé lags ins.

Við óskum Ingi björgu til ham-
ingju með stof una henn ar hér í 
Kópa vog in um og ósk um henni 
vel farn að ar í fram tíð inni.
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Nudd er nauð syn 
sem all ir þarfn ast

Ingi björg Gunn ars dótt ir Nudd-
fræð ing ur býð ur fjöl þætt nudd í 
nudd stofu sinni í Smárasól, Sport-
hús inu.

Auglýst er eftir umsóknum í Afrekssjóð 
Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs  (ÍTK). 

 Samkvæmt reglugerð eru markmið sjóðsins eftirfarandi:

a) Að veita afreksíþróttafólki í íþróttafélögum í Kópavogi fjárhagslegan
 styrk vegna  æfinga og/eða keppni, og þannig búa þeim sem 
 besta aðstöðu til að stunda íþrótt sína. 

b) Að veita afreksíþróttafólki í hópíþróttum í íþróttafélögum í Kópavogi sem
 náð hefur afburðaárangri fjárhagslegan styrk og gera þeim kleift að búa 
 sig enn betur undir áframhaldandi keppni.

c) Að styrkja afreksíþróttafólk sem á lögheimili í Kópavogi og stundar íþrótt 
 sem ekki er iðkuð með íþróttafélagi í Kópavogi.

d) Að veita árlega styrki og viðurkenningar fyrir unnin afrek í íþróttum jafnt 
 kvenna sem karla.

Umsóknum um styrki skal skilað á þar til gerðum eyðublöðum 
fyrir 14. nóvember 2008. Umsóknareyðublöð ásamt reglugerð fyrir 
sjóðinn fást á skrifstofu íþrótta- og tómstundamála Fannborg 2 II hæð. 

Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 570-1500

Íþróttafulltrúi

Afrekssjóður ÍTK

����������������������
������������
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Mæðrastyrksnefnd 
Kópavogs

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs er opin alla þriðjudaga 
kl. 16-18. Hún er til húsa að Fannborg 5. 

Hægt er að ná sambandi við nefndina í síma 867-7251.

Nudd stofa Ingi bjarg ar, Smárasól – Sport hús inu:

Þann 29. októ ber sl. var 
Smára Smára syni skipu lags-
stjóra Kópa vogs bæj ar af hent 
áskor un þess efn is að um ferð-
ar ör yggi við Borg ar holts braut 
yrði bætt. Til lengri tíma hafa 
íbú ar sem bú sett ir eru ná lægt 
gatna mót um Borg ar holts- og 
Urð ar braut ar ver ið ugg andi 
yfir vax andi um ferð og um ferð-
ar hraða við göt una.

Sér í lagi skap ast mik il hætta  
þeg ar ak andi veg far end ur auka 
hrað ann til að “ná” yfir á grænu 
ljósi við gatna mót in, eins og 
virð ist afar al gengt. Gegn um tíð-
ina hafa orð ið nokk ur um ferð-
ar slys á veg ar kafl an um, og við 
nú ver andi að stæð ur má telja lík-
legt að slíkt eigi eft ir að end ur-

taka sig, en um göt una fara m.a. 
dag lega fjöl mörg skóla börn á 
leið í Kárs nes skóla, og skóla-
sund í Sund laug Kópa vogs.

Þau Krist ín H. Þór ar ins dótt-
ir og Tómas Þor steins son sem 
búa á Borg ar holts braut 25 segja 
að því hafi ver ið skor að á skipu-
lags yf ir völd Kópa vogs bæj ar að 
standa fyr ir við eig andi að gerð-
um s.s. fjölg un hraða hind r ana 
og frek ari tak mörk un há marks-
hraða, og það hið snarasta. Fjöl-
marg ir íbú ar við Borg ar holts-
braut skrif uðu und ir áskor un-
ina. Vilji fleiri   leggja mál efn inu 
lið er fólk hvatt til að senda 
tölvu póst til skipu lags stjóra, 
Smára Smára son ar, á smar-
is@kopa vog ur.is

Gatna mót Borg ar holts braut ar og 
Urð ar braut ar.

Íbú ar við Borg ar holts braut vilja hraða-
hindr an ir og lægri há marks hraða

Heyrn ar þjón ust an Heyrn hef-
ur starf að í Kópa vogi að Hlíða-
smára 11 í um eitt og hálft ár. 
Eig andi Heyrn ar er Ellisif Katrín 
Björns dótt ir heyrn ar fræð ing ur 
sem starfar einnig hjá fyr ir tæk-
inu. 

Hún nam heyrn ar fræði við 
Gauta borg ar há skóla, hlaut lög-
gild ingu sænskra heil brigð is yf ir-
valda og hef ur starf að frá 2002 
hér á landi við heyrn ar þjón ustu. 
Til þess að njóta til fulls þess sem 
heyrn ar tæki hafa upp á bjóða er 
mik il vægt að not end ur þeirra átti 
sig á því hvers eðl is heyrn ar skerð-
ing in er. Þá er einnig mik il vægt að 
að stand end ur heyrn ar skertra geri 
sér grein fyr ir hvern ig það er að 
vera heyrn ar skert ur. Til þess að 
hjálpa að stand end um við að setja 
sig i spor þess sem er heyrn ar-
skert ur er not að ur heyrn ar herm-
ir en með hon um er tal máli eða 
tón list breytt í sam ræmi við það 
sem hinn heyrn ar s kerti heyr ir og 
að stand end ur fá að hlusta á breyt-
ing una. Með þess ari að ferð skilja 
að stand end ur mun bet ur heyrn ar-
skerð ing una. 

Nú tíma heyrn ar tæki eru smekk-
leg og lít ið áber andi. Heyrn sel ur 
heyrn ar tæki frá ReSound sem er 
einn stærsti fram leið andi heyrn-
ar tækja í heim in um. Sér fræð-
ing ar ReSound fundu upp opna 
teng ingu heyrn ar tækja við eyru 
sem ger ir það að verk um að tæk-
in þvinga not and ann lít ið og það 
loft ar um hlust ina. Bylt ing hef ur 
einnig orð ið í hljóð vinnslu tækj-
anna. Heyrn ar tæki með vind vörn 
eru eink ar hent ug við ís lensk ar 
að stæð ur en Heyrn býð ur upp á 
nokkr ar teg und ir slíkra heyrn ar-
tækja.

Það þarf enga til vís un til að 
fá heyrn ar grein ingu og ráð gjöf 
heyrn ar fræð ings en þurfi við kom-
andi lækn is að stoð er hon um vís-
að til háls-, nef- og eyrna lækn is. 
Hjá Heyrn er lögð áhersla á fag-
mennsku, per sónu lega ráð gjöf og 
góð an tíma til að leið beina við 
notk un heyrn ar tækja. Vel þarf að 
vanda til við val á heyrn ar tækj um 
í upp hafi svo þau nýt ist eig anda 
sín um til fulls.

Marg ir Kópa vogs bú ar hafa not-
að þjón ustu Heyrnar í það eina 

og hálfa ár sem Heyrn hefur starf-
að hér. Við hvetj um þá sem eru 
með heyrn ar tæki frá okk ur að 
panta tíma til að láta stilla tæk in 
sín ef ástæða er til en sú þjón usta 
kost ar ekk ert. Einnig er til val ið 
fyr ir þá sem eru heyrn ar skert ir 
að nýta þá þjón ustu sem í boði er 
hjá Heyrn og fá heyrn artæki lán-
uð í nokkra daga til að fá úr því 
skorið hvern ig þau henta.

Ellisif Katrínu Björnsdóttur 
Heyrnafræðingur.

Heyrnaþjónusta í Kópavogi 

Jóla kort Soroptim ista klúbbs 
Kópa vogs til styrkt ar Sunnu hlíð

Soroptim ista klúbb ur Kópa-
vogs gef ur út jóla kort í ár eins og 
und an far in ár sem Jón ína Magn-
ús dótt ir (Ninný) hef ur hann að 
fyr ir Soroptim ista klúbb inn, en 
hún er ein af klúbb systr um. Ein-
nig eru til sölu merki spjöld á jóla-
pakka frá fyrri árum með ýms um 
jóla leg um mynd um.  Kort in eru 
af greidd í stykkja tali og kosta 120 
krón ur einnig eru 5 stk. sam an í 
pakka og kosta 600 krón ur. Jóla-
pakka spjöld in kosta 50 krón ur, 5 
stk. í pakka.

Jóla kort in hafa ver ið aðal uppi-
staða í tekju öfl un klúbbs ins. 
Klúbb ur inn hef ur frá upp hafi 
stutt bygg ingu hjúkr un ar heim il-

is ins Sunnu hlíð í Kópa vogi með 
fjár fram lög um og tækja gjöf um. 
Þá hef ur klúbb ur inn í nokk ur ár 
greitt hluta af laun um hjúkr un-
ar fræð ings við MK, sem starfar 
m.a. að for varn ar starfi í þágu 
ungs fólks í Kópa vogi.  Klúbb ur-
inn styð ur jafn framt ýmis önn ur 
mann úð ar mál bæði inn an lands 
og utan. Fyr ir tæki geta feng ið 
texta laus kort  og hægt er að fá 
merki (lógó) fyr ir tæk is prent að 
inn í kort in og þann texta sem 
ósk að er eft ir. Soroptim ista kon ur 
sjá um sölu og dreif ingu kort anna 
en tek ið er á móti pönt un um hjá 
Guð laugu í síma 899-0456.
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Rann veig Snorra dótt ir í MK 
kom sá og sigr aði í ár legri Evr-
ópu keppni nema í hót el- og ferða-
grein um á eyj unni Saareema í 
Eist landi í októ ber. 

Að keppn inni standa AEHT sam-
tök hót el- og ferða mála skóla í Evr-
ópu. Nema keppn in er liða keppni 
þar sem dregn ir eru sam an þátt-
tak end ur frá ólík um lönd um sem 
síð an spreyta sig á verk efn um 
tengd um áherslu svið um þeirra í 
námi. Að þessu sinni var keppt í 
bar þjón ustu, ferða fræð um, fram-
reiðslu, gesta mót töku, her bergja-
þjón ustu, köku gerð, mat reiðslu 
og stjórn un. MK hef ur sent nem-
end ur í AEHT keppn ina frá því 
árið 1998 með ein stök um ár angri. 
Níu sinn um hafa nem end ur kom ið 
heim með gull verð laun og tvisvar 
með silf ur verð laun.

Árin 2004 og 2006 voru sér stak-
lega ár ang urs rík en þá komu báð ir 
nem end ur MK sem fóru út heim 
með verð laun. Síð ast lið in fjög ur 
ár hef ur sig ur ganga ferða fræði-
nem anna ver ið óslit in og gull verð-
laun í höfn öll árin. Það var því 
mik il pressa fyr ir keppn ina í ár en 
að þessu sinni sendi MK ein ung-
is einn nem anda til keppni. Það 
var ferða fræði nem inn Rann veig 
Snorra dótt ir en hún hafði í apr íl 
mán uði unn ið und ankeppni sem 
hald in var í skól an um. Rann veig 
dróst í lið með Mer ije frá Hollandi 
og Sirli frá Eist landi og stóðu þær 
upp sem sig ur veg ar ar.

Verk efn ið í ár var þrí skipt. Nem-
end ur byrj uðu á að taka ein stak-
lings próf og eft ir það fóru þeir í 

skoð un ar ferð um nær liggj andi bæi 
til að afla upp lýs inga fyr ir verk efn-
ið sem þeir áttu að vinna. Að því 
loknu fengu lið in fimm klukku tíma 
til að skrifa skýrslu um áfanga stað-

inn Saareema. Þar áttu þeir með al 
ann ars að koma með hug mynd ir 
að ferða þjón ustu mögu leik um, til-
lög ur til úr bóta og hvern ig mark-
aðs setja mætti stað inn bet ur.

11KópavogsblaðiðNÓVEMBER 2008

 Sig ur veg ar inn, Rann veig Snorra dótt ir.

Gull verð laun til nema MK 
í hót el- og ferða grein um

Braut skrán ing nem enda í 
hót el stjórn un ar námi frá Hót el- 
og mat væla skól an um í MK var 
21. októ ber sl.  Nám ið er byggt 
upp á tveim ur önn um í skóla 
og þar að auki þurfa nem end ur 
að skila 1000 stunda starfs þjálf-
un í at vinnu lífi, þ.e. á hót eli eða 
veit inga stað.  Nám ið er kennt í 
sam starfi við Cés ar Ritz Col leges 
í Sviss.  Það voru þrír nem end-
ur sem luku námi nú, Anz hela 
Kli mets, Ein ar Helgi Ár mann 
ogGuð rún Dröfn Em ils dótt ir, en 
um  fyrstu braut skrán ingu var 
að ræða. 

Nem end ur sem ljúka fyrsta 
ár inu hljóta Certificate in Hot el 
and Restaur ant Oper ations og 

stend ur nem end um til boða að 
halda áfram í Sviss og ljúka það an 
tveim ur árum til við bót ar og eft ir 
þann tíma ljúka nem end ur gráðu 
sem heit ir Bachelor of Interna-
tional Business in Hot el and Tour-
ism Mana gement.  Í dag eru 10 
nem end ur sem leggja stund á hót-
el stjórn un ar nám ið í Hót el- og mat-
væla skóln um í MK.

Að þessu sinni kom Dani el 
Gutzwill er skóla stjóri Uni versity 
Centre Cés ar Ritz í Brig í heim-
sókn og hvatti hann nem end ur til 
frek ari mennt un ar á sviði hót el- 
og veit inga mennsku en að hans 
mati er mik il þörf fyr ir vel mennt-
að fólk á þessu sviði í heim in um.
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Ljóðlistin tekin alvar-
legum tökum í Vermsl

Hrafn Andrés Harðarson, 
bókavörður, hefur gefið út ljóða-
bókina ,,Vermsl” hjá bókaútgáf-
unni Nykri. Þetta er sjöunda 
ljóðabók höfundar, en sú fyrsta, 
Fyrrvera, kom út árið 1982. Auk 
ljóðabókanna hefur Hrafn rit-
stýrt Minningabók Kópavogsbúa 
ásamt Ingu Kristjánsdóttur og 
gefið út tvær bækur með þýðing-
um sínum á ljóðum lettneskra 
skálda.

Í ljóðabókinni Vermsl er smjatt-
að á áferð orða, svo sem eins og 
titill bókarinnar gefur til kynna, 
og náttúra þeirra er rannsökuð í 
hliðstæðu við náttúru heimsins 
þar sem fjöll standa á jarðbönd-
um, vor kemur upp úr vogum og 
fuglar bæði vaða og fara. Ljóðlist-
in er tekin alvarlegum og þungum 
tökum, taktur ljóðanna er ákveð-

inn og ber þannig með sér fornan 
blæ, en það er stutt í kímnigáfuna 
og hún liggur kannski alltaf undir 
niðri. Nú er haust og því við hæfi 
að birta ljóð sem heitir Grænt 
haust:

Á flauelsgrænu hafi
jarðar
synda ójárnaðir
grasfákar

undir logandi auga
himins

ómeðvitaðir með öllu
um eldinn
sem undir brennur

árið stendur
á jöfnu
og tíminn rennur

Dvöl hefur sannað gildi sitt
Dvöl, athvarf fyrir geðfatlaða, fagnaði 10 ára 

afmæli 9. október sl. með því að bjóða til afmælis-
veislu í safnaðarheimili Digraneskirkju. Gunnar 
I. Birgisson bæjarstjóri afhenti Dvöl 100 þúsund 
króna peningjagjöf frá Kópavogsbæ í tilefni dags-
ins. Athvarfið er samstarfsverkefni Kópavogs-
bæjar, Kópavogsdeildar Rauða krossins og svæð-
isskrifstofu um málefni fatlaðra á Reykjanesi. 
Gunnar I. Birgisson flutti ávarp í afmælishófinu 
og minnti á tortryggni í garð Dvalar við upphaf 
starfseminnar þess efnis að hún ætti ekki heima í 
venjulegu íbúðarhverfi.

„Áratugur er ekki ýkja langur tími. Engu að síð-
ur hafa orðið miklar breytingar til hins betra á 
viðhorfi almennings til geðfatlaðra frá því að Dvöl 
tók til starfa,“ sagði Gunnar. „Dvöl á sinn þátt í því 
að almenningsálitið sé orðið heilbrigðara enda 
hefur starfsemin verið til mikils sóma og mörgum 
til gagns. Mér þykir vænt um Dvöl og ég er ánægð-
ur með að hafa getað lagt svolítið af mörkum til 
athvarfsins.“

Gestir á Dvöl hafa útbúið fatapakka  
fyrir Rauða krossinn

„Athvarfið hefur í tímans rás sannað gildi sitt 
og rofið einangrun fjölda fólks sem glímir við geð-
raskanir,” segir Þórður Ingþórsson forstöðumaður 
Dvalar. Þórður segir að frá upphafi hafi verið lögð 
áhersla á að efla sjálfstæði og virkni gesta og er 
fólk aðstoðað við að leita nýrra leiða í leik og starfi 
óski viðkomandi þess. Margir sækja staðinn eftir 
að hafa dvalist á geðdeild en allir komi til að njóta 
samveru. 

„Dvöl er ekki meðferðarstofnun og gestir koma á 
eigin forsendum. Konur eru í meirihluta gesta. Þær 
eru öflugar í handavinnu og hafa útbúið fatapakka 
sem eru framlag Rauða krossins til fólks í vanþró-
uðum löndum,” segir Þórður Ingþórsson. 

Um 30 gestir sækja Dvöl reglulega en fjölmennast 
er í athvarfinu í kringum hádegið en 10 til 14 gestir 
snæða hádegisverð í athvarfinu á virkum dögum.

Laumaðu þér í Molann
Þegar kári karlinn hrellir og 

kuldaboli bítur kalda kinn er fátt 
notalegra en að lauma sér inn 
í Molann, menningarhús fyrir 
ungt fólk á aldrinum 16-25 ára. 
Molinn kúrir á menningarhæð-
inni í Kópavoginum (hjá kirkj-
unni, bókasafninu og Salnum) og 
tekur vel á móti nýjum gestum 
í vetrarkuldanum. Hér er hægt 
að ilja sér á ilmandi te eða heitu 
súkkulaði, horfa á bíómyndir, 
spila, læra, prjóna, teikna, dansa 
tangó, plokka gítarinn, skoða 
blöðinn, hlusta á tónlist og fram-
kvæma nýjar villtar hugmyndir. 
Starfsfólkið tekur einstaklega vel 
í allt skapandi og skemmtilegt.

Síðasta vika heppnaðist mjög 
vel. Hrekkjavaka eða Hallowween 
var hyllt með frábærri dagsskrá. 
Á miðvikudeginum var hryllings-
myndakvöld og opnun á ljós-
myndasýningu í Gallerí Sykri. 

Sigríður Björk Bragadóttir heldur 
þar sína fyrstu einkasýningu með 
dökkum og dramatískum undir-
tón. Um er að ræða einlæga og fal-
lega sýningu í formi sjálfsmynda, 
teknar í dimmum kjallara í 101. 

Ljósmyndasýningin stendur til 14. 
nóvember. Á fimmtudag var mik-
ið húllum hæ hjá Listafélagi MK 
í Molanum. Gestir og gangandi 
voru merktir með nafni í andyrinu 
og tóku  svo þátt í hraðstefnumóti 
þegar inn var komið. Myndaðist 
skemmtileg stemmning og bros á 
hverjum vanga. Á föstudeginum 
var svo slegið upp myndarlegum 
hrekkjavökutónleikum þar sem 
ungir listamenn stigu á stokk. Boð-
ið var uppá fjölbreytta dagsskrá 
allt frá angurværum tónum upp 
í rífandi rokk þar sem þakið rifn-
aði nær af Molanum. Fram komu 
Jóhann Kristinsson, No Culture 
og Diobolus. Óhætt er að segja 
að Molinn hafi fest sig í sessi sem 
partur af menningarlífi Kópvogs-
bæjar, þar sem ungt og efnilegt 
fólk fær að leika lausum hala. 
Hægt er að fylgjast nánar með 
dagsskánni á Molinn.is

Garðar Heimir Guðjónsson, formaður Kópavogsdeild-
ar Rauða krosssins færði Dvöl gjöf sem Stefanía  
Hjartardóttir, gestur á Dvöl, tók við.

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri færði Dvöl 100        
þúsund króna peningagjöf frá Kópavogi sem Þórður 
Ingþórsson, forstöðumaður Dvalar, sem hjá bæjar-
stjóra stendur, tók við.

Hrafn Andrés Harðarson með bók sína, Vermsl.

Prjónablaðið Ýr 20 ára
Frábærir tímar eru nú fyrir 

prjónaskap og mikil fjölgun þeir-
ra sem ætla að prjóna jólagjafir. 
Við hjá Tinnu/Prjónablaðinu Ýr 
höfum sjaldan upplifað slíkan 
áhuga eins og nú er.   

Til marks um það fer senn að 
líða að því að nýjasta heftið af 
Prjónablaðinu Ýr verði uppselt 
sem og að gríðargóð sala hefur 
verið í prjónagarni.

Ástæður þessa teljum við marg-
víslegar en ein þeirra kann að 
vera fólgin í því að prjónaskapur 
veitir hugarró og líkt og ástandið 
er nú í þjóðfélaginu þá leitar fólk í 
þessa afþreyingu.

Prjónablaðið Ýr er nú nýkomið 
út blaðið er jafnframt það 40 í röð-
inni frá upphafi og um leið eru 20 
ár síðan að fyrsta blaðið kom út.

Ýr er selt í áskrift á tinna.is og 
til garnverslana með Tinnu prjóna-
garn en frá upphafi höfum við selt 
um 150.000 eintök og upp úr blöð-
unum hefur verið prjónað um 
600.000 flíkur.

Prjónagarn í Rúmfatalagerinn
Breytingar standa nú yfir hjá 

Tinnu þar sem prjónagarnið 

f lytur  f rá 
Hagkaups-
verslunun-
um yfir til  
Rúmfatala-
gerssins og 
e r u m  v i ð 
gríðarlega 
spennt yfir 
þ e s s u m 
nýja sam-
starfsaðila. 
Í Rúmfatala-
gernum er 
m i k i l l  o g 
sterkur við-
skiptavina-
hópur sem vafalaust mun fagna 
okkar innkomu. Við viljum sér-
staklega minnast á nýjasta útibúið 
þeirra, við Korputorg en þarf verð-
ur ein glæsilegasta garnverslun 
landsins. Prjónaklúbbur Tinnu er 
ókeypis en í honum eru yfir 7000 
félagar sem fá uppskriftir,fréttir 
og fl í netfangið sitt, skráning á 
www.tinna.is.

 
Auður Kristinsdóttir
Ritstjóri
Prjónablaðið Ýr

Auður
Kristinsdóttir.



Héraðsskjalasafn Kópavogs gef-
ur nú út ársrit sitt í fyrsta skipti. 
Ákveðið var að vel færi á því að 
formlegur útgáfudagur þess yrði 
norræni skjaladagurinn árið 2008, 
sem er hinn 8. nóvember. Nor-
ræni skjaladagurinn (Arkivernes 
dag) er árlegur kynningardagur 
opinberra skjalasafna á Norður-
löndum haldinn annan laugardag 
í nóvember ár hvert. Markmiðið 
með deginum er að vekja áhuga 
almennings á skjalasöfnum, auka 
vitneskju meðal almennings um 
það sem þau hafa að geyma, að 
kynna starfsemi og hlutverk skjala-
safna sem menningarstofnana og 
beina sjónum að skjalasöfnum 
sem uppsprettulindum menning-
ar og lýðræðis. 

Ársritið er í þessum anda. Gunn-
ar I. Birgisson bæjarstjóri fylgir rit-
inu úr hlaði með aðfaraorðum, en 
það hefst á skýrslum um starfsemi 
Héraðsskjalasafnsins frá upphafi 
árið 2000 til ársloka 2007. Í þeim er 
grein gerð fyrir þeim skjalasöfnum 
sem borist hafa í vörslu stofnunar-
innar. 

Þessu fylgja ýtarlegar skrár yfir 
nokkur þessarra skjalasafna. Má 
þar nefna einkaskjalasöfn sem kom-
in eru frá hjónunum Finnboga Rúti 
Valdemarssyni og Huldu Jakobs-
dóttur, fyrstu bæjarstjórum Kópa-
vogs og dóttur þeirra Huldu Finn-
bogadóttur. Má sjá af skránum að 
skjöl þessi hafa mikið gildi fyrir þá 
sem áhuga hafa á sögu Kópavogs. 

Einnig er í ritinu ýtarleg skrá yfir 
skjalasafn Þórunnar Kolfinnu Ólafs-
dóttur verslunarmanns, en hún 
skrifaðist m.a. á við Jóhann Kr. Pét-
ursson Svarfdæling (í daglegu tali 
kallaður Jóhann risi) og er í safninu 
nokkuð af bréfum frá honum og 
öðrum skjölum er varpa ljósi á ævi 
hans og feril m.a. sýningarferðir 
með sirkusum um Bandaríkin og 
víðar.

Skrár yfir ýmis lítil skjalasöfn og 
brot úr skjalasöfnum eru einnig birt-
ar og má þar telja skjöl frá Ritlistar-
hópi Kópavogs, Norræna félaginu 
í Kópavogi, Sögufélagi Kópavogs, 
Golfklúbbi Kópavogs, Skátafélaginu 
Fálkum, Foreldrafélagi Leik- og fönd-
urskólans, Blikksmiðjunni Vogi, 
Sveini A. Sæmundssyni blikksmiði. 
Einnig eru þar skrár yfir skjöl Fram-
farafélagsins Kópavogs, Sundlaug 
Kópavogs, Safn til sögu Kópavogs 
frá Bókasafni Kópavogs o.fl.

Tvær greinar birtast í ársritinu 
er snerta sögu Kópavogs og Kópa-
vogsbúa. 

Hrafn Andrés Harðarson bæjar-
bókavörður er höfundur greinar 
um tréskurðarmeistarann og lista-
manninn Wilhelm Ernst Beckmann 
(1909-1965). Beckmann flýði nas-
ismann í Þýskalandi og settist að 
á Íslandi og er gerð grein fyrir lífi 
hans og störfum í greininni. Beck-
mann var eindreginn sósíalde-
mókrati og var þyrnir í augum Ger-

lachs, aðalræðismanns Þriðja rík-
isins í Reykjavík. Í greininni eru frá-
sagnir samtíðarmanna og umsagnir 
ýmissa og lýkur greininni á líkræðu 
sr. Gunnars Árnasonar yfir Beck-
mann. Útbreiðsla verka Beckmanns 
hefur verið mikil á Íslandi og er listi 
yfir mörg þeirra birtur. Nokkrar af 
myndum hans birtast í ritinu m.a. 
mynd af altaristöflu sem hann skar 
út fyrir Kópavogskirkju.

Einn elsti Kópavogsbúinn 
hét Einar Ásgrímsson

Gunnar Marel Hinriksson sagn-
fræðingur er höfundur greinar um 
Kópavog í Seltjarnarneshreppi 
frá 1681 til 1729, þar sem fjallað 
er um fólk og kvikfénað á svæðinu 
á þessum tíma. Birt eru tvö skjöl 
með greininni. Hið fyrra er stríðs-
hjálparskýrsla Gullbringusýslu 1681 
(í íslenskri þýðingu) þ.e. skattskrá 
yfir bæi í sýslunni þar sem nafn 
eigenda og verð jarðanna kemur 
fram og hvað hver átti að greiða í 
stríðshjálp, þ.e. aukaskatt til þess 
að standa straum af stríðskostnaði 
Danakonungs í stríðinu við Svía. Má 
m.a. sjá af henni að þá var leiguliði 
á jörðinni Kópavogi (eða Koppewog 
eins og það heitir í skýrslunni upp á 
dönsku) Einar nokkur Ásgrímsson, 
sem þar með er einn hinna elstu 
Kópavogsbúa sem vitað er um með 
nafni. Síðara skjalið sem birtist er 
kvikfjártalsskýrsla Seltjarnarnes-
hrepps frá árinu 1703, en það ár 
unnu þeir Árni Magnússon og Páll 
Vídalín að því að gera hagskýrslur 
um Ísland í því skyni að gera tillög-
ur um úrbætur í hagstjórn og um 
framfaramál á Íslandi. Manntalið 
1703 var þá tekið og er e.t.v. fræg-
asti afrakstur þessara starfa, en 
kvikfjártalið er ekki eins umtalað. 
Skv. kvikfjártalinu voru í Kópavogi 
hjá Bjarna Jónssyni árið 1703 þrjár 
kýr gagnlegar, ein kvíga tvævetur, 
einn hestur fimm vetra, eitt hross 
þriggja vetra og einn kálfur.

Í ritinu eru útgefnar fundargerða-
bækur Framfarafélagsins Kópavogs 
1945-1955 og nokkur skjöl er því 
tengjast.

Framfarafélagið Kópavog-
ur helsti hvatinn að   
stofnun Kópavogshrepps

Hrafn Sveinbjarnarson héraðs-
skjalavörður hefur búið þetta til 
útgáfu og ritar inngangskafla. Fram-
farafélagið Kópavogur var stofn-
að hinn 13. maí 1945 og varð til 
þess að sveitarfélagið Kópavogs-
hreppur var stofnað, en það varð 
upphafið að Kópavogsbæ. Þetta 
menningar- og hagsmunafélag íbúa 
Kópavogs sem stóð þrisvar sinnum 
fyrir framboði í sveitarstjórnarkosn-
ingum (1946, 1948 og 1950) hafði 
í félagslögum sínum að það léti 
stjórnmál afskiptalaus og umræð-
ur um stjórnmál væru bannaðar á 
fundum félagsins. Með þessu mun 
átt við stjórnmál á landsvísu eða 
flokkastjórnmál. Almennir fundir 
Framfarafélagsins virðast hafa lagst 
af í deilunum um það hvort Kópa-

vogshreppur ætti að fá kaupstað-
arréttindi eða ekki. Með því héldu 
flokkastjórnmál innreið sína í Kópa-
vog. Félagið dró sig í hlé eftir þetta 
en lifði þó allt til þess að síðasti 
formaður þess, Sveinn A. Sæmunds-
son blikksmiður lést árið 1997, en 
félagið átti aðild að Félagsheimili 
Kópavogs og mun það hafa verið 
það eina sem félagið hafði afskipti 
af síðustu áratugina.

Ritinu lýkur á fræðsluköflum um 
grunnatriði skjalavörslu sveitar-
félaga og vörsluskyldu á skjölum 
sveitarfélaga sem héraðsskjalavörð-
ur Kópavogs tók saman að mestu 
meðan hann sat í nefnd um endur-
skoðun á handbók um skjalavörslu 
sveitarfélaga árið 2007. Orðskýring-
ar fylgja þessum köflum. Kaflarnir 
eru leiðbeinandi og ráðgefandi og 
fela í sér skýringar og túlkanir á 
gildandi fyrirmælum laga og reglu-
gerða um opinbera skjalavörslu, 
með sérstakri áherslu á sveitarfé-
lög. Standa vonir til að þeir muni 
nýtast vel við að efla skjalavörslu 
Kópavogsbæjar.

Ásrit héraðsskjalasafns Kópa-
vogs 2006-2007 er 478 blaðsíður, 
prýtt rúmlega 60 myndum og búið 
myndaskrá og myndarlegu registri. 
Það fæst hjá Héraðsskjalasafni 
Kópavogs, Hamraborg 1, sími 544-
4710, netfang hrafns@kopavogur.is  
og kostar 5.000 krónu
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GÓÐ KAUP

Bjálkasmáhýsið Lovisa er að 
grunnfleti 23 fm. auk 8 fm. svefnlofts.

Tampere sem er 8,5 fm. með verönd.

Rauma sem er 13,5 fm. auk
8 fm. yfirbyggðrar verandar.

Arinofnar

Kerrur, margar gerðir.

Sauna ofnar raf- og viðarkyntir.
Saunahús. Úrval af saunavörum.

GODDI.IS
Auðbrekku 19 • 200 Kóp

S: 544 5550

Katepal þakefni.
Kóróna hverrar byggingar.

Fyrsta ársritið komið út

Forsíða fyrsta ársrits Héraðs-
skjalasafns Kópavogs.

Veggspjald eftir Beckmann.

Finnbogi Rútur Valdimarsson.






2 dálkar = 9,9 *10





 


Kerti, kertastjakar og luktirKerti, kertastjakar og luktir



Va n d a  S i g u r g e i r s d ó t t i r           
fyrrverandi þjálfari meistara-
flokksliðs kvenna í knattspyrnu á 
merkan knattspyrnu- og þjálfafer-
il að baki. Sem Skagfirðingur lék 
hún fyrst með Tindastól, síðan 
með KA, ÍA og einnig með GAIS 
í Gautaborg en endaði ferilinn 
með Breiðabliki. Í fyrra tók hún 
reyndar enn fram skóna og lék 
nokkra leiki hjá Tindastóli í 1. 
deild kvenna og í sumar lék hún 
einn leik í marki þegar hún var 
stödd á heimaslóðum á Sauðár-
króki. Hún segir að dóttir henn-
ar hafi þá sagt: ,,mamma varði 
allt nema tvö!” en hún fékk á sig 
tvö mörk í þeim leik. Það gekk 
þó betur en hún hafði þorað að 
vona því hún hafði aldrei spilað 
í marki.

Vanda er fyrsta og eina konan 
til þessa á Íslandi sem hefur þjálf-
að meistaraflokkslið karla í knatt-
spyrnu en það var lið Neista frá 

Hofsósi sem lék í 3. deild karla. 
Þetta var árið 2001, en Vöndu var 
boðið starfið. Hún hefur ekki síð-
ar sótt um sambærilegt starf við 
þjálfun. Vanda segir það miður að 
konur skuli í flestum tilfellum ekki 
koma til greina sem þjálfarar karla-
liða sem taka þátt í Íslandsmóti, 
sérstaklega í Landsbankadeild 
karla, þarna sé á milli ósýnilegt 
glerþak sem konum hafi til þessa 
ekki tekist að fara í gegnum.

Vanda segir að þjálfunin á Hofs-
ósi hafi gengið vel og þó að liðið 
hafi ekki unnið leik en gert ,,slatta” 
af jafnteflum þá var árangurinn í 
raun góður. Liðið var mikið breytt 
frá árinu áður og hafði verið þjálf-
aralaust allan veturinn. Verkefn-
ið var mjög skemmtilegt, ekkert 
vandamál þó þjálfarinn væri kona 
en nokkuð sérkennilegt að þurfa 
að hafa æfingar frekar seint á kvöld-
in því sumir leikmanna Neista voru 
í fjósinu!

Einu störfin sem kona fær 
ekki

,,Ég og fleiri kvenþjálfarar höf-
um jafn mikla menntun til þessara 
starfa og karlþjálfarar og ég tel mig 
hafa alveg jafn mikið vit á fótbolta 
og karlar, enda les ég sömu bæk-
urnar og fer á sömu námskeiðin. Í 
dag eru þetta einu störfin á Íslandi 
sem kona fær ekki. Konur geta orð-
ið forseti, forsætisráðherra og bisk-
up, en ekki þjálfari í úrvalsdeild 
karla í fótbolta. Ég veit ekki hvort 
þetta breytist eitthvað á næstunni 
en mér finnst það bæði asnalegt og 
ósanngjart að kyn skuli vera það 
eina sem kemur í veg fyrir að góðir 
og hæfileikaríkir kvenkyns þjálfar-
ar þjálfi karlmenn.”

Í doktorsnám
Vanda tók að sér þjálfun meist-

araflokks Breiðabliks í Landsbanka-
deild kvenna fyrir þetta tímabil en 
er nú að láta af störfum þar sem 
hún heldur til Ítalíu um áramótin 
með fjölskyldunni til að vinna í 
doktorsverkefni sínu. Hún segir 
að það gangi ekki á sama tíma að 
vera í kennslu og þjálfun og vera í 
doktorsnámi. Fótboltinn taki miklu 
meiri tíma en almennt er reiknað 
með, það þarf að undirbúa æfing-
ar, velja lið og fleira sem allt tekur 
sinn tíma.

Vanda var spurð hvað hafi vald-
ið því að hún tók að sér Breiða-
bliksliðið.

,,Jörundur Áki, sem hafði þjálf-
að liðið, gerðist aðstoðarþjálfari 
hjá úrvalsdeildarliði FH. Því vant-
aði þjálfara og á einhverju tíma-
punkti kom nafnið mitt upp. Ég tók 
mér nokkrun umhugsunarfrest, og 
byrjaði reyndar á því að neita starf-
inu. En eftir að við, ég og maður-
inn minn, höfðum rætt málið fram 
og til baka, ákvað ég að taka þjálf-
aratilboðinu. Við búum á Sauðár-
króki en í sumar var fjölskyldan að 
mestu hér fyrir sunnan. Maðurinn 
minn, Jakob Frímann Þorsteins-
son, er kennari við Háskóla Íslands 
á menntavísindasviði eins og ég, 
kennir einnig á Hólum og er í meist-
aranámi.

,,Ég skil nú við Breiðabliksliðið 
með mikilli eftirsjá, ég er eiginlega 
alveg miður mín yfir þessu. En 
þetta er framtíðarlið í úrvalsdeild-
inni sem hefur þegar öðlast reyn-
slu, bæði í gleði og vonbrigðum, 
t.d. þegar við gerðum jafntefli við 
Keflavík, töpuðum fyrir Þór/KA en 
unnum svo KR. Ég er mjög sátt við 
þá ákvörðun að byggja liðið upp 
af þeim ungu leikmönnum sem 
Breiðablik á og taka enga útlend-
inga í liðið. Í sumum öðrum liðum 
úrvalsdeildarinnar í sumar hafa 
verið fimm útlendir leikmenn, t.d. 
fjórir í Íslandsmeistaraliði Vals. 
Mér finnst fínt að útlendingar komi 
og styrki liðin, það hefur jafnað 
deildina en þegar lið er með ann-
an eins leikmannahóp og Breiða-
blik á að sjálfsögðu að vera þolin-
móð og gefa þeim tækifæri á að             
þroskast og eflast sem leikmenn. 

Það er mun erfiðara að gera það á 
varamannabekknum.”

Breiddin hefur aukist í 
kvennaboltanum

- Var mótið í sumar eins og þú átt-
ir von á, eða spáðir?

Já, að mestu. KR hefur veitt 
Val harða keppni, liðin unnu sinn 
hvorn innbyrðis leikinn og þau 
eru auk þess með flesta leikmenn 
í landsliðinu. Þetta eru bestu lið-
in eins og er en við veittum þeim 
harða keppni í heimaleikjunum 
gegn þeim.

Deildin er hins vegar að jafnast, 
það hafa ekki verið stórar tölur í 
úrslitum nema ef vera skyldi nú 
alveg í lokin. Það hafa orðið miklar 
breytingar og breiddin hefur aukist 
auk þess sem útlendingarnir hafa 
verið að styrkja deildina verulega. 
Svo hefur þjálfunin orðið betri, það 
eru orðnir betri þjálfarar í efstu 
deild en var fyrir tiltölulega fáum 
árum og lakari liðin eru að beita 
taktík gegn þeim betri. Stelpurnar 
í dag eru teknískari og sparkvissari 
en þær voru áður, það þakka ég 
m.a. þessum knattspyrnuhöllum 
sem hafa risið eins og t.d. Fífunni.”

Vanda segir að það ríki jafnræði 
milli karla- og kvennaliða Breiða-

bliks hvað varðar aðstöðu, búninga-
mál o.fl., en alltaf sé einhver mun-
ur á ákveðnum þáttum en stjórn 
knattspyrnudeildar sé eigi að síður 
mjög jákvæð í garð kvennaboltans.

,,Mér finnst það mjög einkenni-
legt hvað það koma miklu fleiri á 
karlaleikina en kvennaleikina hjá 
Breiðabliki. Kvennaliðið er að 
standa sig ekkert síður en karlalið-
ið, æfa jafn mikið, leggja jafn mik-
ið á sig á æfingum og eru alveg 
jafn miklir Blikar. Það komu 5 þús-
und manns til að horfa á íslenska 
kvennalandsliðið leika á Laugar-
dalsvellinum og skemmtu sér kon-
unglega við að sjá stelpurnar vinna 
stórsigur, en sömu áhorfendur 
koma ekki til að horfa á deildar-
leiki kvenna. Fjölmiðlar gætu lagað 
þetta með betri og meiri umfjöll-
un sem í dag er mun minni en um 
karlaleikina. Ríkissjónvarpið ætti 
m.a. að sjá sóma sinn í því og nota 
nú tækifærið þegar það hefur misst 
bæði ensku knattspyrnuna og For-
múluna og keyra á kvennaboltann. 
Íslenska kvennalandsliðið komst í 
úrslit Evrópukeppni kvenna, nokk-
uð sem karlaliðinu hefur ekki tek-
ist enn. Er það ekki mikils virði?,” 
segir Vanda Sigurgeirsdóttir.
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Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Skilur við Breiðablik með mikilli eftirsjá

Vanda Sigurgeirsdóttir, frárfarandi þjálfari kvennaliðs Breiðabliks í 
úrvalsdeild.

“6 sortir af nýbökuð-
um, stórum muffins”

Af misgáningi álpaðist sá sem 
þetta skrifar inn á opnunardegi 
nýs veitingastaðar að Hamraborg 
3 þar sem Kaffibúðin var áður. Sú 
stund var hrein opinberun því 
á þessum frábæra stað “Muffin 
Bakery” eru bakaðar landsins 
bestu “Muffins”!  Ferskar og nýjar 
á hverjum degi. Og af þeirri stærð 
að hver og ein er nánast máltíð.

Jón Valgeir Gunnarsson eigandi 
staðarins var spurður um nýja 
staðinn. “Mig hefur alltaf langað 
að opna kaffihús” sagði Jón Valgeir 
og bætti við “Ég hef 15 ára reyn-
slu í veitingahúsabransanum, bæði 
hér heima og erlendis. Kópavogur 
hefur alltaf heillað mig og á þessu 
svæði, hér í vesturbæ Kópavogs, 
hefur eiginlega vantað gott kaffi-
hús. Svo ég sló til og hef nú opnað 
Muffins Bakery þar sem ég býð 
upp á 6 sortir af nýbökuðum, stór-

um og frábærum muffins ásamt 
því að hafa matseðil þar sem við 
bjóðum upp á ýmiskonar fiskrétti, 
pasta, salöt, súpur og fleira. Verð-
inu stillum við í hóf, en vöndum 
okkur sem mest við megum, not-
um einungis fersk hráefni og viljum 
að gestirnir okkar njóti bestu gæða 
í þægilegu umhverfi.”

Sjálfur naut ég þess að þiggja 
kaffibolla og sporðrenndi tveimur 
muffins. Annars vegar súkkulaði og 
hins vegar bláberja. Orð fá ekki lýst 
bragðinu og sælunni sem fólust í 
þessum stóru, mjúku muffins. 

Við óskum Jóni til hamingju 
með nýja staðinn og hvetjum Kópa-
vogsbúa til að koma við í Muffins 
Bakery og njóta stundar frá erli 
dagsins með ljúfu kaffi og ferskum 
muffins.

BE.

Muffin bakery – Hamraborg:

Starfsfólk Muffins Bakery: Jón, Róland, Kristófer, Guðrún og Margret. Óskum 
Kópavogsbúum 

til hamingju með 
nýja parketgólfið!
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HK teflir fram liði í 2. deild 
körfubolta karla eins og undan-
farin ár. Liðið er skipað mjög 
þroskuðum leikmönnum sem 
vita nákvæmlega hvað þarf að 
gera á leikvellinum til að vinna 
leik, en eru stundum nokkrum 
árum of gamlir til að framfylgja 
því!

Leikmenn HK-liðsins hafa flest-
ir verið saman sl. 10 ár eða svo 
og því hefur liðið litlum breyting-
um tekið, nema ef vera skyldi í lík-
amsvexti og háralit. Liðinu hefur 
gegnum árin oftast vegnað vel og 
oft komist í úrslitakeppnina en í 
haust hefur vélin eitthvað verið 
að hiksta. Sl. laugardag lék HK við 
ungt og sprækt lið Ungmennafé-
lags Álftanes og urðu HK-ingar að 
játa sig sigraða 52-67. Enn koma 
tímar og koma ráð.

Auk þessara tveggja liða eru 
í A-riðli 2. deildarinnar lið ÍBV 
frá Vestmannaeyjum, ÍG sem er 

Íþróttafélag Grindavíkur, Leiknir í 
Breiðholtinu og Körfuknattleiksfé-
lagið Þórir en um það lið fengust 
engar upplýsingar, það félag er 

greinilega sveipað mikilli leynd-
arhulu. En kannski verður bara 
þeim mun skemmtilegra fyrir HK-
strákana að spila við það.

Gerpla lenti í 2. sæti á Evrópu-
mótinu í hópfimleika-um kvenna 
2008, en mótinu lauk 26. októ-
ber sl. Þetta er frábær árangur 
á Evrópumóti en mótið var mjög 
sterkt og vel mannað.

 Það segir kannski mest um 
gæði og getu okkar fimleikafólks 
þegar við erum farin að fara fram 
á sigur á Evrópumóti, en stelp-
urnar í Gerplu unnu einnig silfur-
verðlaun á EM fyrir tveimur árum 
og í millitíðinni hafa þær unnið 
sigur á Norðurlandamóti. Hópfim-
leikar kvenna eru mjög hátt skrif-
aðar í Evrópu þannig að þessi 
árangur Gerplu gerir þær að einu          
sterkasta liði heims. Laugardag-
urinn á mótinu lofaði mjög góðu 
og þá voru byggðar upp umtals-
verðar væntingar en 8.05 á dýnu 
með 3 föll eru of dýr mistök í jafn 
sterkri keppni sem þessari.  8.8 á 
trampolíni og 8.9 á dansi eru góð-
ar einkunnir, og samtals 25.75 hjá 
Gerplu.

Nýir Evrópumeistar eru Ling frá 
Svíþjóð sem greinilega hafa keyrt 
sinn besta dag því þær náðu 27 
í heildarstigum (9.05; 8.8; 9.15).  
Í 3.sæti urðu stúlkur frá Bolbro 
í Danmörku. Mikill og vaxandi 

áhugi er á fimleikum hérlendis, 
ekki síst í Kópavogi þar sem bæj-
aryfirvöld hafa skapað frábæra 
aðstöðu í Versölum, en annars 
staðar á landinu er einnig mikill 
uppgangur. Gerplustelpur voru 
sérstaklega heiðraðar með mót-
töku fyrir skömmu þar sem m.a. 
voru viðstaddir bæjarfulltrúar. 
Bæjarstjóri, Gunnar I. Birgisson, 
sagði við það tækifæri að bæjar-

búar væru ákaflega stoltir af fim-
leikastúlkunum en þessi árangur 
hefði ekki náðst ef ekki hefði kom-
ið til mikil eflja og áhugi, frábærir 
þjálfarar, stjórn félagsins og síð-
ast en ekki síst hversu vel foreldr-
ar hefðu stutt við bakið á stelp-
unum. Þeirra þáttur væri nánast 
ómetanlegur.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Körfuknattleiksdeild Breiða-
bliks hélt upp á 40 ára afmæli 
sitt um miðjan október. Deildin 
hefur vaxið og dafnað og er nú 
ein af stærstu körfuknattleiks-
deildum landsins og enn eru 
miklir vaxtamöguleikar til stað-
ar. 

Körfuknattleiksdeild Breiðabliks 
er ekki aðeins ein fjölmennasta 
körfuknattleiksdeild landsins held-
ur hefur árangur verið afar góður. 
Meistaraflokkur karla vann sér 
sæti í Iceland Express deild karla 
síðastliðið vor og leikur nú með-
al þeirra bestu. Liðið hóf mótið 
vel með sigri í sínum fyrsta leik á 
nýja parketinu í Smáranum og er 
ástæða til að hvetja Kópavogsbúa 
til að mæta á leiki liðsins í efstu 
deild. Það er ódýr skemmtun.

Meistaraflokkur karla varð fyr-
ir blóðtöku því snemma í haust 
ákvað stjórn deildarinnar að segja 
upp samningum við tvo erlenda 
leikmenn sem áttu að spila með 
liðinu í vetur. Þetta var gert í ljósi 
gengisbreytinga og mikils kostnað-
ar sem deildin myndi óhjákvæmi-
lega lenda í og tæplega standa 
undir. Ungir og efnilegir Blikar 
eiga því meiri möguleika en áður 
til að spila í efstu deild og þan-
nig leggjum við grunninn að enn 
betra og reyndara liði í framtíð-
inni.

Yngri flokkar náðu frábærum 
árangri og í vor voru flestir flokk-
ar meðal fjögurra bestu liða lands-

ins sem er árangur sem fá ef nokk-
ur félög geta státað af hér á landi. 
Enn er hægt að gera betur og er 
stefnan sett á að fjölga enn frekar 
iðkendum sem stunda körfuknatt-
leik. Það kostar fé að halda úti 
yngri flokka starfi í íþróttum. 
Hluti af því fjármagni er aflað með 
æfingagjöldum en að auki þarf að 
afla fjár með ýmis konar fjáröfl-
unum. Minnt er á að Kópavogs-
bær niðurgreiðir æfingagjöld um 
15.000 krónur fyrir hvern iðkanda. 
Rekstrarkostnaður vegna yngri 
flokka er að meginhluta laun til 
þjálfara, keppnisgjöld og bolta-
kaup.

Breiðablik hefur lagt metn-
að sinn í að fá öfluga þjálfara 
til félagsins þannig að iðkend-
ur fái bestu kennslu og þjálfun 
sem völ er á hverju sinni. Stjórn 
körfuknattleiksdeildarinnar vill 
koma því á framfæri að það á eng-
inn iðkandi að þurfa frá að hverfa 
vegna þess að forráðamenn eigi 
erfitt með að greiða æfingagjöldin 
vegna þess ástands sem nú ríkir 
í þjóðfélaginu. Hægt er að semja 
um greiðslur æfingagjalda þannig 
að þau ein og sér verði ekki hindr-
un fyrir þátttöku ungra Kópavogs-
búa í körfubolta.

Blikakveðjur

Pétur Hrafn Sigurðsson
formaður körfuknattleiksdeildar 
Breiðabliks

Allir í körfu með Breiðablik

Gerpustelpurnar semu unnu silfurverðlaun á EM í Belgíu.

Þroskaðir leikmenn HK spila 
í 2. deild körfuboltans

Frá leik HK gegn Áftnesingum sem fram fór í Digranesi. Fjör í Digranesi á laugardaginn
Það verður líf og fjör í Digra-

nesi næsta laugardag, 8. nóv-
ember, en þá er tvöfaldur dag-
ur hjá HK á móti Val í N1 deild 
karla og kvenna. Stelpurnar 
taka á móti Valsstelpum kl. 
14.00 en HK stelpur hafa farið 
vel af stað í N1 deildinni í vet-
ur og eru sem stendur í 4. sæti 
deidarinnar eftir glæsilegan 
sigur á Fylki í síðasta leik en 
Valsstelpur eru í 3. sæti aðeins 
tveimur stigum á undan eftir 
stórsigur á Gróttu í síðasta leik.

Strákarnir mæta svo Valsstrák-
unum kl. 16.00 í N1 deild karla 
en HK drengirnir eru sem stend-
ur í 5. sæti deildarinnar eftir sig-
ur á Víking í síðasta leik og Valur 
í 3. sæti eftir tap gegn Akureyri í 
síðustu umferð. Mikil forföll eru 
hjá báðum liðum og má búast 
við hörkuleik en liðin mættust 
einmitt í 32 liða úrslitum Eim-
skipsbikarsins fyrr í vetur þar 

sem Valsmenn höfðu nauman 
eins marks sigur.

Stemningin hefur verið gríð-
arlega góð í Digranesinu í vetur 
og verður engin breyting þar 
á á laugardaginn. Gunni sam-
loka verður á micnum (kynnir) 
en hann hefur farið á kostum í 
vetur við mikla hrifningu áhorf-
enda, HK-karlinn verður á svæð-
inu, vitaleikur fyrir krakkana, 
sláraskotleikurinn sem slegið 
hefur í gegn í vetur og einnig 
fær HK afhenta endurnýjaða 
viðurkenningu frá ÍSÍ sem fyr-
irmyndarfélag ÍSÍ. Binnamenn 
verða að sjálfsögðu á svæðinu 
og halda uppi fjörinu í stúkunni. 
Full ástæða er til að hvetja alla 
HK-inga og handboltaáhugafólk 
almennt til að taka fjölskylduna 
með og eyða deginum í frábærri 
handboltaskemmtun í Digranes-
inu á laugardaginn.

Gerpla í 2. sæti á EM

Körfubolti er skemmtileg íþrótt. Hér vígir Gunnar I. Birgisson bæjar-
stjóri nýtt parketgólf í Smáranum sem gjörbreytir allri aðstöðu í hús-
inu og gerir körfuboltann bara skemmtilegri.

Hvar og hver er besti hástökkvarinn í Kópavogi?
Frjálsíþróttadeild Breiðabliks 

ætlar að finna besta hástökkvar-
ann í Kópavogi í vetur. Arnþór 
Sigurðsson, formaður frjáls-
íþróttadeildar Breiðabliks, segir 
að deildin ætli að leita samstarfs 
við skólanna í Kópavogi og fá 
að koma í leikfimitíma í nok-
krum árgöngum og framkvæma 
litla hástökkskeppni. Íþróttafólk 
Breiðabliks, sem sumt hvert er 
í landsliðinu í frjálsum ætla að 
heimsækja skólana og aðstoða 
krakkana og leiðbeina þeim í 
þessari skemmtilegu grein sem 
hástökkið er.

,,Í endaðan febrúar eða byrj-
un mars munum við síðan halda 
hástökksmót fyrir þá nemendur 
sem vilja kom og taka þátt. Við 
munum að sjálfsögðu hvetja efni-
lega hástökkvara til þess að koma 
á æfingar hjá okkur bæði í Kórn-
um og Smáranum svo að þeir geti 
undirbúið sig fyrir hástökkskeppn-
ina. Við erum alveg viss um að 
við eigum fullt af flottum krökkum 
sem eru góð í hástökki í Kópavogi 
og ætlum bara að finna þessa 
krakka og gefa þeim tækifæri á 
því að spjara sig og sýna hvað 
þau geta.

Við hlökkum mikið til þess að 
hitta alla þessa krakka og hjálpa 
þeim við að gera sitt besta,” segir 
Arnþór Sigurðsson.

Breiðablik á nú um þessar 
mundir einn besta hástökkvarann 

á landinu í kvennaflokki, en það er 
Guðrún María Pétursdóttir sem er 
í námi við frjálsíþrótta akademínu 
í Svíþjóð þar sem hin frægi grind-
arhlaupari Susan Kallur var við 
nám.

Blikinn Guðrún María Pétursdóttir er einn besti hástökkvari lands-
ins um þessar mundir. Hún er við nám í Svíþjóð ásamt þeim Gísla 
Brynjarssyni og Jóni Kristófer Sturlusyni sem eru með henni á mynd-
inni á Kópavogsvelli, en þau hafa æft frjálsar íþróttir hjá Breiðabliki 
með góðum árangri, og öll eru fædd 1992.




