
Kárs nes skóli fékk Græn fán ann 
af hent an 30. sept em ber sl. og var 
hann dreg inn að húni fyr ir utan 
báð ar bygg ing ar skól ans að við
stödd um nem end um, kenn ur um 
og nokkrum fjölda for eldra. 

Eldri nem end ur skól ans, sem eru 
í gamla Þing hóls skóla hús inu við 
Kópa vogs braut fjöl menntu í göngu 
yfir til yngri nem end anna sem eru 
í gamla Kárs nes skóla hús inu við 
Skóla gerði og var Skóla hljóm sveit 
Kópa vogs fyr ir göng unni. Síð an hélt 
hers ing in til baka og fóru þá yngri 
nem end ur skól ans fyr ir göng unni á 
eft ir Skóla hljóm sveit inni. Þeg ar fán
inn hafði ver ið dreg inn þar að húni 
fengu all ir ís.

Að drag and inn er nokk uð lang ur 
en mark mið skóla árs ins 20092010 
hófst með við fangs efn inu ,,Jörð
ina okk ar  al mennt.”, sam eig in

lega ábyrgð og það að allt sem að 
gert er hef ur áhrif all stað ar. Síð an 
var sorp tengt við það sem ver ið er 
að gera nú þeg ar, end ur nýt ing og 
end ur vinnsla, neysla og inn kaup 
og loft meng un, t.d. sú meng un sem 
hlýst af bíl um í lausa gangi.

Jan ú ar mán uð ur var helg að ur 
meng un vatns og sjáv ar, í febr ú ar 
var fjall að um dýr í út rým ing ar hættu 
og tengja það við hegð un manns ins. 
Apr íl var mán uð ur land bún að ar og í 
maí var fjall að um gróð ur eyð ingu og 
eyð ingu skóga. Einni kennslu stund 
var var ið til um hverf is fræðslu í viku 
hverri og það hef ur ver ið mark mið 
allra kenn ara í Kárs nes skóla að 
auka úti kennslu í námi barn anna 
og hef ur henni vax ið mjög ört fisk ur 
um hrygg.
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Stúlkurnar í Gerplu urðu Evrópumeistarar í hópfimleikum í Svíþjóð. Bæjarstjórn Kópavogs stóð fyrir móttöku 
í Gerðarsafni þeim til heiðurs eftir heimkomuna. Á myndinni eru stúlkurnar með verðlaunapeningana 
og bikarinn sem fylgdi titilinum. Með þeim eru þjálfarar hópsins, bæjarstjórinn í Kópavogi, Guðrún 
Pálsdóttir og Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sem heiðraði þær með nærveru sinni. Ríkisstjórnin 
samþykkti síðan að færa Gerplu 3 milljónir króna sem viðurkenningu fyrir þetta einstaka íþróttaafrek. 
Nánar um Evrópumeistara Gerplu á bls. 9 – 11.

DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

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

KársnesskólihlautGrænfánann
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& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4
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ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

 Viðtal við
Hafstein Karlsson

- bls. 4

 Bernskuminningar
Aðalsteins Jónssonar

- bls. 14

Komdu í Kost 
og verslaðu þar sem þér líður vel

Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar  

Mar ser að milli skóla bygg ing anna með Skóla hljóm sveit Kópa vogs í 
far ar broddi.
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Mörgu ábóta vant í 
rekstri Dægradval ar

Á fundi skóla nefnd ar Kópa
vogs 18. októ ber sl. var rætt um 
starfs regl ur fyr ir Dægradvöl og 
til lög ur um breyt ing ar á starfs
regl um Dægradvala er varð ar 
börn með sér þarf ir og upp færslu 
á inn heimtu leið um. Ákveð ið var 
að skipa nefnd til að end ur skoða 
í heild starfs regl ur Dægradvala. 
Einnig var rætt um fjölda barna í 
Dægradvöl og mönn un þeirra og 
kynnti kennslu og eft ir lits full trúi 
grunn skóla deild ar kynnti mál ið. 
Krafa var gerð um að far ið verði 
eft ir starfs regl um um dægradval
ir og var lagt fram bréf frá for
manni Starfs manna fé lags Kópa
vogs til kynn ing ar og urðu nokkr
ar um ræð ur um það.

Breytt að al skipu lag 
vest ur hluta 
Rjúpna hæð ar aug lýst

Lögð var fram í bæj ar stjórn til
laga Skipu lags og um hverf is sviðs 
að breyttu Að al skipu lagi Kópa
vogs 20002012. Til lag an nær til 
vest ur hluta Rjúpna hæð ar sem er 
um 16 ha að stærð og af markast 
skipu lags svæð ið af lög sögu mörk
um Kópa vogs og Garða bæj ar í 
suð ur, opnu svæði sem ligg ur að 
lög sögu mörk um Kópa vogs og 
Garða bæj ar í vest ur, skóg rækt ar
svæði í Smala holti og Rjúpna hæð 
í norð ur og opnu svæði með fram 
fyr ir hug aðri byggð við Aust ur kór 
og Auðnu kór í aust ur. Í breyt ing
unni felst að íbúð um er fjölg að á 
svæð inu úr 132 íbúð um í lið lega 
162 íbúð ir í sér býli og fjöl býli. 
Þétt leiki byggð ar inn ar eykst úr 9 
íbúð um á ha í ca 11. Íbú um fjölg
ar á svæð inu og verða á svæð inu 
full byggðu um 500 mið að við 3 í 
íbúð. 

Reikn að er með um 55 íbúð um 
í ein býli; 22 íbúð um í par hús um; 
66 íbúð um í tveggja og þriggja 
hæða fjöl býl is hús um og 19 íbúð
um í rað hús um. Bæj ar stjórn sam
þykkti að til lag an verði aug lýst 
með til vís an í 18. gr. skipu lags og 
bygg ing ar laga nr. 73/1997.

Met að sókn í Sal inn, 
Tón list ar hús 
Kópa vogs 

Að sókn að Saln um, Tón list ar
húsi Kópa vogs, hef ur aldrei ver ið 
meiri en í ár og ef hún er bor in 
sam an við árið í fyrra er aukn ing
in ríf lega 40%. Sam tals hafa um 
25 þús und gest ir sótt tón leika og 
aðra við burði í Saln um það sem 
af er þessu ári. El ísa bet Sveins
dótt ir, for stöðu mað ur Sal ar ins, 
seg ir að ástæð una megi fyrst og 
fremst rekja til fjöl breyttr ar dag
skrár og mark vissr ar kynn ing ar 
á Saln um og þeirri að stöðu sem 
hann hef ur að bjóða. „Flytj end ur 
og gest ir kunna að meta tón gæð
in sem Sal ur inn býr yfir og þess 
vegna kem ur fólk aft ur og aft ur 
til okk ar,“ seg ir El ísa bet. Sal ur inn 
var tek inn í notk un 1. jan ú ar 1999 
og er hann fyrsti sér hann aði tón
leika sal ur lands ins.

Tvær millj ón ir króna 
söfn uð ust

Yfir tvær millj ón ir króna söfn
uð ust í Kópa vogi í söfn un Rauða 
kross Ís lands, Göng um til góðs, 
sem fram fór fyr ir skömmu. Alls 
275 Kópa vogs bú ar gengu með 

söfn un ar bauka í hús og var þeim 
hvar vetna vel tek ið. Linda Ósk 
Sig urð ar dótt ir, fram kvæmda
stjóri Kópa vogs deild ar Rauða 
kross Ís lands, seg ir að mjög góð 
stemmn ing hafi ver ið í Kópa
vog in um á söfn un ar deg in um. 
Alls fimm tíu deild ir Rauða kross 
Ís lands, um land allt, tóku þátt 
í söfn un inni og er söfn un ar féð 
kom ið upp í um 21 millj ón króna. 
Söfn un ar fénu verð ur eink um 
beint til barna og ung menna verk
efna í Malaví og Sí erra Leó ne.

Kjör in vara for mað ur 
Sam bands ís lenskra 
sveit ar fé laga

Guð ríð ur Arn ar dótt ir, for mað
ur bæj ar ráðs Kópa vogs bæj ar, 
var sam hljóða kjör in vara for mað
ur stjórn ar Sam bands ís lenskra 
sveit ar fé laga fyr ir nokkru. Hall dór 
Hall dórs son, fyrr um bæj ar stjóri 
á Ísa firði, er for mað ur sam bands
ins. Hún var fyrst kjör in bæj ar
full trúi í Kópa vogi árið 2006 en í 
upp hafi nýs kjör tíma bils tók hún 
við sem for mað ur bæj ar ráðs.

Færsla steypu stöðv ar 
og geld ing fresskatta

Á fundi bæj ar stjórn ar Kópa
vogs 26. októ ber sl. bar var for
seti bæj ar stjórn ar, Haf steinn 
Karls son, und ir at kvæði til lögu 
Gunn ars Inga Birg is son ar um að 
vísa til lögu um breytt deiliskipu
lag Þorra sala til end ur skoð un ar 
skipu lags nefnd ar og var til lag
an sam þykkt með 11 at kvæð um. 
Til laga Pét urs Ólafs son ar um að 
fella nið ur ákvæði um geld ingu 
fresskatta sem ganga laus ir var 
felld með 8 at kvæð um gegn 1. Til
laga Guð ríð ar Arn ar dótt ur um að 
bæj ar stjórn veiti Steypu stöð inni 
Borg frest til að færa starf semi 
sína frá Bakka braut 9 var sam
þykkt með 11 sam hljóða at kvæð
um.

Ekki tek ið til lit til 
tíma töflu Strætó við 
skipu lag æf inga tíma

Bæj ar ráð óskaði eft ir grein ar
gerð íþrótta deild ar bæj ar ins um 
ástæðu þess að ekki var tek ið til
lit til leið ar á ætl un ar strætó við 
skipu lag æf inga tíma í íþrótta
mann virkj um með til liti til leiða
á ætl un ar Strætó. Bæj ar ráð benti 
á að þann 23. júní sl. var þess 
ósk að að íþrótta fé lög in tæku til
lit til tíma töflu Strætó við gerð 
æf ing ar taflna í íþrótta mann virkj
um bæj ar ins. Bæj ar ráð tel ur ekk
ert rétt læta þá stað reynd að ekki 
var kom ið til móts við þær ósk ir. 
Bæj ar ráð tel ur það einnig mik ið 
hags muna mál fyr ir fjöl skyld ur í 
Kópa vogi að iðk end ur geti nýtt 
sér ferð ir strætó til og frá æf ing
um. Bæj ar ráð óskaði eft ir því að 
íþrótta full trúi kalli eft ir skrif leg um 
skýr ing um íþrótta fé lag anna hvers 
vegna ekki var unnt að koma til 
móts við þess ar ósk ir bæj ar ráðs.

Styrk beiðn ir 
af greidd ar frá Lista- 
og menn ing ar ráði

L i s t a  o g  m e n n  i n g  a r  r á ð 
af greiddu fyr ir skömmu styrk
beiðn ir vegna menn ing ar við
burða og verk efna. Sam þykkt 
var að veita BT Music Björn 
Thorodd sen styrk vegna verk efn

is ins að að upp hæð kr. 300.000; 
til Camer arct ica vegna tón leika 
í Kópa vogs kirkju að upp hæð kr. 
100.000; Art11 hóp ur inn vegna 
sýn ing ar halds í safn að ar heim il inu 
Borg um kr. 200.000; Guð ný Jón
as dótt ir vegna tón leika í Tón list
ar safni Ís lands 2011 kr. 120.000; 
Guð rún Sig ríð ur, Kamm er tríó 
Kópa vogs, vegna út gáfu geisla
disks kr. 150.000; Mart einn Sig ur
geirs son vegna Kvik mynda há tíð
ar gunn skóla lands ins, sem hald
in verð ur í nóv em ber 2010, kr. 
150.000; Óphóp ur inn vegna tón
leika í Saln um kr. 350.000; Pamela 
De Sensi vegna Töfra hurð ar inn ar 
kr. 400.000; Rit list ar hóp ur Kópa
vogs vegna verk efn is hóps ins kr. 
140.000; Sam fés, vegna Stíls 2010 
kr. 450.000 og Skóla hljóm sveit 
Kópa vogs kr. 350.000. Af greiðslu 
fjöl margra er inda var frestað eða 
þeim hafn að.

Deiliskipu lag á 
Kópa vogs túni

Full trú ar Sjálf stæð is flokks lögðu 
fram bók un í bæj ar ráði þar sem 
lagt er til að deiliskipu lagi fjöl býl
is húsa á Kópa vogs túni verði flýtt 
og lok ið hið fyrsta án þess þó að 
gatna gerð ar gjöld og yf ir töku gjöld 
skerð ist. Þetta sé það svæði sem 
er sölu væn leg asta bygg inga svæð
ið á höf uð borg ar svæð inu og gæti 
styrkt stöðu bæj ar sjóðs um hálf
an millj arð króna um leið og ýtt 
væri und ir aukna at vinnu og fjölg
un íbúa sem eyk ur tekj ur bæj ar
sjóðs enn frek ar þar sem all ir inn
við ir eru upp byggð ir á svæð inu. 
Vit að er að nú þeg ar er eft ir spurn 
eft ir að fá að byggja á svæð inu en 
um sókn um hef ur ekki ver ið sinnt. 
Af sama til efni lögðu full rú ar 
meiri hlut ans fram bók un þar sem 
seg ir m.a. að mörg mis tök hafi 
ver ið gerð í skipu lagi Kópa vogs 
sem ekki verði aft ur tek in. Það sé 
mik il vægt að vanda til verka enda 
ábyrgð bæj ar yf ir valda mik il þeg ar 
kem ur að ásýnd og þró un byggð
ar. Full trú ar meiri hlut ans bentu á 
að vinna við deiliskipu lag á Kópa
vogs túni er í góð um far vegi.

 

Sum ar bú staða fram-
leiðsla stöðv uð

Bæj ar ráð hef ur sam þykkt til
lögu sviðs stjóra skipu lags og 
um hverf is sviðs þess efn is að 
stöðv uð verði sum ar bú staða
fram leiðslu sem fer fram á Hlíð ar
vegi 29. Hús ið átti að vera far ið af 
lóð inni 28.októ ber sl. sam kvæmt 
sam þykkt inni. Kvart að var yfir 
há vaða meng un vegna sum ar bú
staða smíð anna að Hlíð ar vegi 29 
frá íbú um í bæn um og ósk að eft ir 
því að bæj ar yf ir völd stöðvi sum
ar bú staða fram leiðsl una og sjái til 
að bygg ing ar iðn að ur verði ekki 
stund að ur þar í fram tíð inni.

Ósk að að stöðu fyr ir 
af greiðslu stöð 
metanorku

Á fundi skipu lags nefnd ar 
21. sept em ber sl. var lagt fram 
er indi Metanorku ehf. varð andi 
ósk um stað setn ingu lóð ar vegna 
af greiðslu stöðv ar fyr ir met an og 
aðra um hverf is væna orku. Skipu
lags nefnd lít ur já kvætt á er ind ið 
en ósk ar eft ir um sögn sviðs stjóra 
á næsta fundi nefnd ar inn ar varð
andi mögu lega stað setn ing ar fyr ir 
af greiðslu stöð. Á fundi skipu lags
nefnd ar 19. októ ber sl. var er ind ið 
lagt fram að nýju, og enn er leit að 
stað setn ing ar fyr ir stöð ina.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

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

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Morgunblaðið
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Í þrótta fólk í Kópa vogi hef ur svo sann ar lega sýnt á þessu 
ári að það stend ur í fylk ing ar brjósti íþrótta fólks hér lend
is, ár ang ur þess tek ur af all an vafa í þeim efn um. Í sum ar 

varð Stef an ía Valdi mars dótt ir Norð ur landa meist ari í 400 metra 
grinda hlaupi á Norð ur landa móti ung linga und ir 19 ára, HK 
varð Ís lands meist ari í blaki kvenna, knatt spyrnu lið Breiða bliks 
í Pepsideild karla varð Ís lands meist ari, í fyrsta sinn í sögu 
fé lags ins, og svo varð Gerpla verð skuld að ur Evr ópu meist ari í 
hóp fim leik um kvenna auk Ís lands meist aratitla. Yngri flokk ar 
íþrótta fé lag anna HK og Breiða bliks hafa einnig náð frá bær um 
ár angri í sinni íþrótt. Til þess að ná svo frá bær um ár angri þarf 
auð vit að mikla ástund um æf inga allt árið og ekki síð ur mik
inn sjálf saga og sjálfsaf neit un því í þetta þjóð fé lag bíð ur upp á 
ýms ar freist ing ar sem oft þarf að stand ast. Íþrótta iðk un, sama 
hvaða íþrótta iðk un þar um ræð ir, er besta for vörn gegn áfeng
is  og eit ur lyfja neyslu sem hægt er að benda á í dag, en ým iss 
önn ur starf semi eins og öfl ugt starf fé lags mið stöðva er einnig 
ómet an legt í þess um sam bandi og svo má ekki gleyma starf
semi Mol ans þar sem ung ling ar geta kom ið sam an og stund að 
heil brigða iðk un tón list ar, mynd list ar og fleira. En lík lega gætu 
Kópa vogs bú ar ekki bor ið höf uð ið jafn hátt eða ver ið jafn stolt
ir af sínu fólki ef bæj ar yf ir völd hefði ekki sýnt þá fram sýni að 
byggja mark visst upp íþrótta mann virki í bæn um og skapa þar 
með þá um gjörð sem nauð syn leg er til að stunda íþótt ir og 
fé lags líf hér norð ur á hjara þar sem get ur ver ið allra veðra von. 
Fram sýni tveggja fyrr ver andi bæj ar stjóra, þeirra Sig urð ar Geir
dal og Gunn ars Inga Birg is son ar ber þar hátt.

     Geir A. Guð steins son

Íþrótta fólk í
fylk ing ar brjósti

NÓVEMBER 2010

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson
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Þann 20. októ ber sl. var Magn
úsarund ur vígð ur sem form legt 
út i nám s væði leik skól anna, Að al
þings, Baugs, Kórs og Sól hvarfa 
auk Hörðu valla skóla. Magn ús ar
lund ur er við Kjóa velli, á bak við 
knatt spyrnu hús ið Kór inn og hest
hús in. Þar var byrj að að planta 
trjám árið 1950 og eru hæstu tré 
kom in í yfir 10 metra hæð. Þenn
an lund rækt uðu hjón in Magn ús 
og Mar grét Sig munds son. 

Í vor hafði bær inn sam band við 
skól ana og bauð til sam starfs um 
þró un svæð is ins. Síð an hef ur ver
ið tek ið til, lund ur inn grisjað ur og 
út bú in svæði, þar er úti eld un ar að
staða, bekk ir og svæði til að skera 
út í skóg. Börn úr elsta ár gangi 
allra skól anna voru við opn un ina 
og börn in úr hverj um leik skóla 

höfðu val ið tvö lög að syngja en 
um hljóð færa leik sáu börn úr efri 
bekkj um Hörðu valla skóla.

Mar grét Júl ía Rafns dótt ir, for
mað ur um hverf is ráðs Kópa vogs
bæj ar mætti og sagði nokk ur orð 
af þessu til efni og hvatti til skyn
sam legr ar notk un ar á lund in um. 
Svæð ið er mjög fjöl breytt með 
göml um greniog furu lund um, laut
um og móum. Í vinnu við end ur
skoð un á að al skipu lagi Kópa vogs 
ligg ur fyr ir til laga um að lund ur inn 
verði bæj ar vernd að ur sem þýð ir 
að hann yrði vernd að ur fyr ir hvers 
kyns ágangi en jafn framt nýtt ur til 
úti vist ar fyr ir skóla og al menn ing.

Börn in í leik skól an um Að al þingi 
hlóðu glös um og hita brús um með 
heitu kakói á vagn sem er alla 
jafna á úti leik svæð inu og drógu 

strák arn ir hann upp í Magn ús ar
lund en stelp urn ar til baka. Í lund
in um fengu þau svo heitt kakó og 

sungu við varð eld inn sem og börn 
og starfs menn ann ara leik skóla og 
Hörðu valla skóla.  Það voru glöð 

börn og kenn ar ar með rjóð ar kinn
ar sem komu til baka úr þess ari 
morg un ferð.

Sungiðviðbálköstinn.

Magn ús ar lund ur vígð ur 
við bál köst og kakó drykkju



Lista- og menn ing ar ráð Kópa-
vogs fer, í um boði bæj ar stjórn-
ar, með stjórn menn ing ar stofn-
ana á veg um Kópa vogs bæj ar og 
fjall ar um menn ing ar mál sam-
kvæmt reglu gerð fyr ir Lista- og 
menn ing ar ráð Kópa vogs. Ráð-
ið er skip að 5 full trú um og 5 til 
vara. Eft ir síð ustu bæj ar stjórn-
ar kosn ing ar tók Haf steinn Karls-
son skóla stjóri við for mennsku 
í nefnd inni, en hann er ann ar 
mað ur á lista Sam fylk ing ar inn ar. 
Aðr ir nefnd ar menn eru Bene-
dikt Niku lás Anes Ket ils son, Una 
Björg Ein ars dótt ir, Helga Guð-
rún Jón as dótt ir og Frið dóra 
Krist ins dótt ir.

Haf steinn Karls son seg ist ekki 
hafa sóst sér stak lega eft ir því að 
verða for mað ur lista- og menn-
ing ar ráðs Kópa vogs en seg ir það 
eðli legt að þar sem hann skipi 
ann að sæt ið á lista Sam fylk ing ar-
inn ar í nú ver andi meiri hluta sam-
starfi í bæj ar stjórn Kópa vogs að 
hann veitti ein hverri nefnd inni 
for stöðu.

,,Mér bauðst þetta og fannst 
það strax mjög spenn andi, og sló 
því til. List og menn ing er ansi 
víð feðmt en til þessa hef ur starf 
nefnd ar inn ar fyrst og fremst snú-
ist um menn ing ar stofn an irn ar hér 
á og við Borg ar holt ið og það starf 
sem þar fer fram, þ.e. yf ir stjórn 
yfir Bóka safni Kópa vogs, Nátt úru-
fræða stofu Kópa vogs, Gerð ar safni 
og ung linga starf inu í Mol an um og 
Tón list ar safni Ís lands í sama húsi. 
En Sal ur inn hef ur haft nokkra sér-
stöðu, með sér staka stjórn yfir 
sér. Við höf um í hyggju að setja 
Sal inn und ir sama hatt, þar með 
fæst betri heild ar yf ir sýn yfir allt 
það menn ing ar starf sem þarna 
fer fram og auð veld ar margt í yf ir-
stjórn inni á þess ari menn ing ar-
mið stöð sem er þarna.”

Hvað er menn ing?
- Stend ur til að breyta ein hverju 

í starfi nefnd ar inn ar og jafn vel í 
starfi þessa menn ing ar stofn ana?

,,Það eru ýms ar hug mynd ir 
í gangi í þá veru, enda eru all ir 
nefnd ar menn nýir, hafa ekki áður 
set ið í lista- og menn ing ar ráði. 
Við vilj um spyrja stórt, t.d. hvað 
er menn ing og hvað vilj um við 
hafa und ir þess um menn ing ar og 
lista hatti. Það er þeg ar sam hljóm-
ur í nefnd inni um að þetta verði 
víð tækara en það hef ur ver ið og 
þá fyrst og fremst meira sögu-
tengt. Við vilj um gera sögu Kópa-

vogs góð skil, en ekki með því að 
gefa út ein hverj ar bæk ur eða rit, 
held ur meira lif andi frá sögn eða 
at burði tengda sögu Kópa vogs.

Auð vit að horf um við eft ir sem 
áður til staða sem hafa sögu legt 
gildi og hafa þeg ar ver ið varð veitt-
ir, eins og þar sem Kópa vogs fund-
ur inn var hald inn 1662, en einnig 
til staða eins og hér í suð ur hlíð um 
Kópa vogs dal ar þar sem var mik il 
sum ar húsa byggð en er að mestu 
horf in í dag, en þó standa nokk ur 
hús eft ir enn. Hug mynd in er að 
gera eitt af þeim hús um að safni 
sem mundi varð veita sögu þess 
tíma um miðja síð ustu öld þeg ar 
hér var blóm leg sum ar húsa byggð 
upp með Kópa vogs lækn um.”

Haf steinn seg ir Kópa vog vera 
full an af sögu, bæði langt aft ur í 
tím ann og ekki síð ur t.d. til tíma-
bils ins milli 1940 til 1980.Hann er 
ekki frá því að það hafi gleymst 
nokk uð að vernda bygg inga sög-
una þeg ar Kópa vog ur var að 
byggj ast hratt upp um miðja síð-
ustu öld, þó stund um hafi það 
ver ið af nokkrum van efn um. Þessi 
hús fengu mis kunn ar laust að víkja 
fyr ir ný bygg ing um, ekk ert hugs að 
um bygg inga sög una, sem var að 
mörgu leiti merki leg og ekki sam-
bæri leg við neitt ann að sveit ar fé-
lag á land inu.

,,Það er ým is legt sem mað ur 
sakn ar og teng ir við sinn ,,gamla” 
Kópa vog og því þyk ir mér vænt 
um þessi gömlu hús sem enn eru 
til stað ar. Ég sakna þess að gamla 
Digra nes bæn um skyldi hafa ver-
ið rutt í burtu  en hann var enn-
þá uppi stand andi þeg ar ég gekk 
í Digra nes skóla. Við stæð um í 
skemmti leg um spor um ef þessi 
bær hefði ver ið end ur byggð ur, 
en það var eng inn skiln ing ur ríkj-
andi á því á þess um tíma, þetta 
var bara gam alt drasl sem mátti 
hverfa.”

- Kópa vogs bær hef ur veitt við ur-
kenn ing ar til íþrótta manna árs ins 
á sér stöku hófi og eins hef ur bær-
inn út nefnd bæj ar lista mann árs ins, 
og enn frem ur veitt styrki til ým issa 
lista manna. Hljóta lista menn 
sem búa í Kópa vogi en starfa að 
sinni list utan bæj ar markanna 
eng an hljóm grunn hvað varð ar 
styrki og eins lista menn sem búa 
í ná granna sveit ar fé lög un um en 
starfa að sinni list í Kópa vogi?

,,Ég hef ekki heyrt þetta, en 
styrk ir til lista manna mið ast ekki 

bara við bú setu, það geta all ir 
lista menn sótt um styrki, einnig 
utan Kópa vogs, og hafa gert. Ég 
full yrði að það er ekki skil yrði að 
lista mað ur inn stundi sína list í 
Kópa vogi eða eigi bú setu hér en 
ef lista mað ur upp fyll ir hvorki það 
að búa í Kópa vogi eða að stunda 
sína list hér þá tel ég vafa samt 
að hann hljóti styrk. Við höf um 
ver ið að styrkja unga og fram úr-
skar andi list nema í Kóp vogi, ekki 
síst í tón list, og ár lega er heið-
urs lista mað ur Kópa vogs út nefnd-
ur á af mæl is degi Kópa vogs bæj-
ar í maí mán uði. Einnig eru keypt 
lista verk á Gerð ar safn og veitt ir 
styrk ir í smærri verk efni, einnig 
at burði sem fram fara á Bóka safn-
inu og Nátt úru fræða stof unni.”

Al þjóð leg barna lista há tíð
- Er ein hver menn ing ar við burð ur 

eða lista há tíð sem þú hef ur áhuga 
á að kom ið verði á fótí Kópa vogi  
en hef ur ekki til þessa ver ið sinnt 
með nein um hætti?

,,Hér hefði ég gjarn an vilj að sjá 
ein hvers kon ar al þjóð lega barna-
lista há tíð en um sinn eru þær 
kannski frem ur fjar læg ar nú þeg ar 
við erum enn í efna hag skreppu. 
Tæki fær in kring um menn ing ar-
torf una eru svo gríð ar lega mik il 
og sú fjöl breytta starf semi ætti að 
geta auð veld að okk ur fram kvæmd 
slíkra hug mynda eins og lista há-

t ið barna, lista há t ið fyr ir börn í 
tón list, mynd list , bók mennt um 
og fleiru. Hér hef ur ver ið ung-
mennatón list ar há tíð að vori svo 
þess ar hug mynd ir eru vel fram-
kvæm an leg ar.”

Ekk ert á Hálsa torgi   
sem hvet ur fólk til   
að staldra við

- Mörg um finnst Hálsa torg ið 
frem ur óaðl að andi og hrátt og lítt 
fall ið til þess að þar geti ver ið upp-
á kom ur með ýms um hætti, ekki 
síst að sum ar lagi. Væri hægt að 
gera torg ið meira að lað andi og 
nýta það bet ur með ein hverj um 
hætti?

,,Það var Hamra borg ar há tíð í 
sum ar sem bæj ar stjórn stóð að 
með fyr ir tækj um í Hamra borg-
inni, og þá var Hálsa torg ið not-
að. Það hafa ver ið uppi hug mynd-

ir um að bjóða þar upp á fleiri 
upp á kom ur á sumr in, og jafn vel 
á að vent unni með sölu bása. Í Hel-
sinki í Finn landi opna úti kaffi hús 
1. maí og það er einmitt á torg um 
svip uð um Hálsa torgi. Við gæt um 
gert eitt hvað svo leið is, kaffi hús in 
þurfa ekki öll að vera inni í húsi, 
kannski gætu kaffi hús in sem eru 
nú þeg ar í Hamra borg inni stað ið 
að slík um úti kafffi hús um. Þarna er 
eng in starf semi sem er að draga 
fólk út á torg ið, ekk ert sem hvet ur 
fólk til þess að staldra þarna við.

Þarna er svið sem væri hægt að 
lag færa þannig að það væri not-
hæft bæði fyr ir tón list ar fólk og 
leik hópa, og það gæti þá sem best 
tengst ein hverj um þeim há tíð um 
sem boð ið er upp á í menn ing ar-
mið stöð un um. Svo er mik il vægt 
að fólk geti tyllt sér þarna nið ur, 
það sé ekki bara á ein hverja bekki 
und ir vegg hjá Lands bank an um, 
held ur einnig á miðju torg inu og 
keypt þar kaffi bolla. Þarna þarf að 
búa til ein hverja ,,miðju” þar sem 
hægt væri að fylgj ast með upp á-
kom um á breyttu sviði. Þetta er 
núna eins og einskis manns land, 
þarna sést aldrei sála. Svo þarf að 
breyta um nafn á torg inu.”

- Á síð asta kjörtima bili var stefnt 
að því að reisa óp eru hús á menn-
ing ar torf unni gegnt Bóka safni 
Kópa vogs. Er það mið ur að þínu 
mati að þær hug mynd ir náðu ekki 
fram að ganga?

,,Nei. Þeg ar lagst var yfir þess ar 
hug mynd ir af fullri al vöru reynd-
ist þetta vera óraun hæft fyr ir 
Kópa vogs bæ. Þetta var of stór 
hug mynd fjár hags lega, og við 
hefð um aldrei get að rek ið óp eru-
hús eins og það sem hug mynd ir 
voru uppi um að byggja. Við eig-
um að ein beita okk ur enn bet ur 
að þess um fínu menn ing ar hús um 
sem við höf um nú þeg ar og reka 
þau vel. Að sókn in hef ur ver ið að 
aukast veru lega að Saln um og 
fjöl breyttni þeirr ar tón list ar sem 
þar er boð ið upp á að aukast til 
muna. Einnig er stað ur inn vin sæll 
til funda- og ráð stefnu halda.”

Haf steinn Karls son seg ir að all-
ir þætt ir menn ing ar mála, einnig 
styrk ir, verði skoð að ir, en fjár mál 
bæj ar ins séu erf ið og það sé ver ið 
að vinna að fjár hags á ætl un árs ins 
2011, og þar er allt und ir.

,,Frek ar en að vega að hags-
mun um barna fjöl skyldna verð ur 
eitt hvað af þessu skor ið nið ur, 
því mið ur. En því má ekki gley-
ma að styrk ir til lista manna eru 
at vinnu skap andi og öll at vinna 
kring um menn ingu og list ir er 
mjög mik il væg og leið ir af sér 
ýmis önn ur störf,” seg ir Haf steinn 
Karls son, for mað ur lista- og 
menn ing ar ráðs Kópa vogs.
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,,Við stæð um í skemmti leg um spor um ef gamli 
Digra nes bær inn hefði ver ið end ur byggð ur”

HafsteinnKarlsson,formaðurlista-ogmenningarráðsKópavogs.

- seg ir Haf steinn Karls son, for mað ur lista- og menn ing ar ráðs Kópa vogs

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Hálsatorg.Mistök?



Fjöl smiðj an hef ur starf að í 
nokk ur ár í vest ur bæ Kópa vogs 
en flutt sig um set í stærra og 
mun hent ugra hús næði upp 
við Vík ur hvarf sem leigt er af 
fyr ir tæk inu Tré fagi eft ir að Fram-
kvæmda sýsla hafi fram kvæmd 
út boð eft ir þarfa grein ingu. Fjöl-
smiðj an er því enn í Kópa vogi. 
Hús næð ið er um 1.900 fer metr-
ar að stærð, um 600 fer metr um 
stærra en eldra hús næð ið og allt 
und ir einu þaki sem eru óum-
ræð an lega miklu hent ugra. Hús-
næð ið er inn rétt að sam kvæmt 
þörf um Fjöl smiðj unn ar en rekstr-
ar kostn að  Fjöl smiðj unn ar greið-
ir rík ið 60% en sveit ar fé lög in á 
höf uð borg ar svæð inu 40%.

Fjöl smiðj an er vinnu set ur fyr ir 
ungt fólk, sem stend ur á kross-
göt um. Þar gefst fólki tæki færi 
til að þjálfa sig fyr ir al menn an 
vinnu mark að eða áfram hald andi 
nám. Vinnu tím inn er frá kl. 8:30 til 
15:00, og fyr ir vinn una er greidd-
ur verk þjálf un ar- og náms styrk ur. 
Nem end ur og starfs menn borða 
sam an morg un mat og há deg is-
mat og reynt er að hafa vinnu-
stað inn fjöl breytt an og skemmti-
leg an. Starf rækt ar eru bíla deild, 
hús stjórn ar deild, kennsla, raf-
deild, sjáv ar út vegs deild, tré-
smíða deild, tölvu- og prent deild 
og hönn un ar deild.

Þor björn Jens son, for stöðu-
mað ur Fjöl smiðj unn ar, seg ir að 
nú sé hægt að vera með allt að 
100 nem end ur sem er aukn ing frá 
fyrri stað um 20 nem end ur, en 
erfitt sé að vera með all an þann 
fjölda sam tím is því ekki fæst 
fjár veit ing fyr ir nema 14 starfs-
menn. Biðlisti er alltaf nokk ur, 
frá 30 til 60 um sókn ir, svo lít ið þó 
breyti legt.

,,Krakk arn ir voru að með al tali 
hjá okk ur í 6 til 8 mán uði fyr ir 
krepp una en eru núna 12 til 14 
mán uði vegna at vinnu á stands-
ins. Ég vil hafa krakk ana í meiri 
og stöðugri virkni þar til at vinnu-
tæki færi bjóð ast en all ir vita að 
at vinnu leysi hef ur auk ist tals vert 
og þess ir krakk ar kannski ekki í 
nein um for gangs hóp.

Stað setn ing in hér er fín, nema 
ef vera skyldi stræt is vagna ferð irn-
ar, vagn inn snýr við inni í Hvarfa-
hverf inu svo ganga þarf nokkurn 
spöl til að ná hon um þar. Þetta er 
ekki lang ur tími en þetta má samt 
bæta,” seg ir Þor björn Jens son.
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Í mun stærra og hent ugra 
hús næði í Vík ur hvarfi

Þorbjörn Jensson í trésmíðadeildinni þar sem m.a. er smíðað fyrir
álverksmiðju.

HúsnæðiFjölsmiðjunnarviðVíkurhvarf.Framanviðstendurstæðaaf
Euro-vörubrettumsemþarnaerusmíðuð.

Fjöl smiðj an:

Haganlegagerðendurskinsmerki
af krökkunum á Fjölsmiðjunni,
ogvissulegatöluvertöðruvísien
genguroggeristámarkaðnum.

Grúskaðítölvuogreyntaðfinna
úthvorteitthvaðnýtilegterþar
aðfinna.
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SORPA Höfum opnað pósthús á nýjum stað
á Dalvegi 18 í Kópavogi. Opnunartími 
er alla virka daga frá kl. 9-18.

Þú færð allan pakkann hjá Póstinum. 
Á pósthúsinu finnurðu fjölbreytt úrval 
af gjafavöru, kortum og umbúðum 
sem við sendum beint á áfangastað.

Velkomin í nýtt pósthús.

Við tökum vel á móti þér
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A F  H Á L S I N U M

Í kvöld, fimmtu dag inn 4. nóv
em ber, hefst í Saln um í Kópa
vogi tón leika röð in „Af fingr um 
fram“ und ir stjórn Jóns Ólafs
son ar. Marg ir muna sjálf sagt eft
ir sam nefnd um þátt um hans sem 
voru á dag skrá Sjón varps ins í 
þrjá vet ur og end ur sýnd ir voru 
ný lega. Þætt irn ir nutu fá dæma 
vin sælda og það kom fáum á 
óvart þeg ar þátt ur inn hirti Edd
una, strax á fyrsta vetri.

Þessi fram setn ing skil ar sér 
ein stak lega vel í Saln um þar sem 
yf ir grips mik il þekk ing Jóns á við
fangs efn inu, lát laus fram koma og 
skemmti leg kímni gáfa skil ar sér 
í heim il is legri stemn ingu sem er 
ein stök í Saln um.

Fyrsti gest ur Jóns er eng inn 
ann ar en Gunn ar Þórð ar son sem 
óhætt er að segja að sé vin sæl
asti laga smið ur Ís lands sög unn ar. 
Hver kann ast ekki við  lög eins 
og ,,Fyrsti koss inn”, ,,Bláu aug un 
þín”, ,,Er hann birt ist”, ,,Þú og ég”, 
,,Þitt fyrsta bros” og ,,Ást ar sæla”. 

Gunn ar mæt ir með gít ar inn og 
sam an flytja þeir fé lag arn ir þekkt
ustu lög Gunn ars og spjalla þess 
á milli. Gunn ar var bæði í hljóm
sveit un um Hljóm um og Trú broti 
auk þess sem hann gaf út hin ar 
geysi vin sælu Vísna plöt ur og Borg
ar brag inn. Hér gefst því gest um 
ein stakt tæki færi að heyra sög
urn ar á bak við lög in og um fer il 
þessa ást sæla laga höf und ar.

Vinsælastilagasmiður
ÍslandssögunnaríSalnum:

Þeir Gunn ar Þórð ar son munu efa laust halda uppi góðri stemmn ingu 
á tón leika röð inni í Saln um sem hefst í kvöld.

GunnarÞórðarson
„Affingrumfram“ Það er ekki á hverj um degi 

sem Ríó kapp arn ir koma sam an, 
en sá at burð ur átti sér stað fyr
ir skömmu á svið inu í Saln um í 
Kópa vogi. Með þeim komu fram 
Björn Thorodd sen og Gunn ar 
Þórð ar son, snill ing ar, sem ekki 
skemmdu fyr ir góðri kvöld
stund. Ríó tríó varð til í Kópa
vogi á sín um tíma þeg ar göt urn
ar voru ein sam felld lengja af 
hol ótt um mal ar veg um og lítt 
eða ekki skipu lög um hverf um. 
Það var eng inn svik inn af því 
að rija upp gamla tíma með Ríó 
tríó.

En það verð ur boð ið upp á 
ým is legt fjöl breytt og áhuga vert 
tón list ar efni í Saln um fram til jóla, 
auk Tí brár tón leika. 

• Gít ar veisla Bjössa Thor verð
ur 5. og 6. nóv em ber kl. 21:00. 
Með al gesta eru Robin Nol an, 
Gunni Þórð ar, Bjöggi Gísla, Andr
és Þór, Gunn ar Örn, Gulli Falk og 
marg ir fleiri.

• Til eru fræ, minn ing ar tón
leik ar um Hauk Morteins 7. nóv
em ber kl. 20:00. Helgi Björns
son hef ur feng ið til liðs við sig 
úr val ís lenskra hljóð færa leik ara 
og söngv ara til að gera þess um 
þjóð ar arfi ís lenskra dæg ur laga 
góð skil.

• Meira Pollapönk, út gáfu tón
leik ar 14. nóv em ber kl. 17:00. Til
efn ið er að fagna með pompi og 
pragt út gáfu nýrr ar plötu.

* Vin ir Ind lands, styrkt ar tón
leik ar 16. nóv em ber kl. 20:00. 
Ár leg ir styrkt ar tón leik ar á veg um 
Vina Ind lands.

• Af fingr um fram, Jón Ólafs son 
og gest ir, Raggi Bjarna 18. nóv em
ber kl. 20:30. 

• Jóla ljós, út gáfu tón leik ar Ívars 
Helga son ar 19. nóv em ber kl. 
20:00. Hér er boð ið upp á jólatón
leika í Saln um sem eiga eft ir 
að koma tón leika gest um í hina 
sönnu jólastemn ingu. Ívar hef ur 
feng ið í lið með sér ein vala lið 
tón list ar manna.

• Selma Björns dótt ir og mið
næt ur kúrek arn ir 21. nóv em ber 
kl. 20:00. Selma Björns og Mið
næt ur kúrek arn ir verða með 
út gáfu tón leika vegna út komu 
geisla disks ins ,,Alla leið til Texas” 
sem inni held ur sí gild ar ís lenskað
ar kán tríperl ur.

• El vis Prestley í 75 ár 24. nóv
em ber kl. 20:00. Í októ ber kom 
út geisla disk ur og mynddisk ur 
með frá bær um tón leik um Frið
riks Ómars þar sem hann syng ur 
öll helstu lög rokkkóngs ins El vis 
Prestley. Taum laust stuð!

• Vík ing ur Heið ar Ólafs son, 

út gáfu tón leik ar 26. nóv . kl. 20:00.
• Töfra hurð in, engla jól 5. des

em ber kl. 13:00. Fjöl skyldu tón
leik ar í Saln um þar sem flutt ur 
verð ur jóla ball ett inn Engla jól eft
ir El ínu Gunn laugs dótt ur, byggt á 
sögu eft ir Guð rúnu Helga dótt ur. 
Sögu mað ur er Sig þór Heim is son. 
Hér er um frum flutn ing að ræða.

• Litla flug an – öll bestu lög in 
hans Fúsa 10. des em ber kl. 20:00. 
Flutt ar verða all ar helstu perl
ur Sig fús ar Hall dórs son ar af Stef
áni Hilm ars syni og Agli Ólafs syni. 
Hver vill ekki heyra lög eins og 
Tondel eyo, Litla flug an eða Dag
ný?

• Jólatón leik ar. Skóla kór Kárs
nes og gest ir bjóða til jólatón
leika í Saln um sunnu dag inn 19. 
des em ber kl. 16:00. Sann ar lega 
jóla stund í að drag anda jóla fyr ir 
alla fjöl skyld una.

Afarfjölbreytttónlistarefni
íSalnumallttiljóla

Ríó tríó á svið inu í Saln um ásamt gít ar snill ing un um Birni Thorodd sen 
og Gunn ari Þórð ar syni. Þre menn ing arn ir höfðu engu gleymt.

Á fundi með dönsk um kenn ur
um frá DGI í Dan mörku, en DGI 
Dan mark vinn ur eins og UMFÍ á 
Ís landi, og nokkrum emb ætt is
mönn um bæj ar ins sem hald inn 
var í Gjá bakka fyr ir nokkru, var 
Sören N. Sör en sen veitt við ur
kenn ing. 

Sören er for mað ur DGI Sydvest 
sem er sam bæri legt við UMSK en 
hann hef ur kom ið til Ís lands með 
hópa s.l. 4 sum ur og alltaf gist í 
Kópa vogi og leit ast við að nota 
alla þá þjón ustu sem hann hef ur 
þurft og hef ur ver ið til stað ar í 
Kópa vogi. Það var bæj ar stjór inn, 
Guð rún Páls dótt ir, sem af henti 
viðu kenn ing una fyr ir sam starf 
milli Kópa vogs og Suð vest ur Jót
lands sem ætl að er að auki lífs
gæði íbú anna þess ara svæða.

Sören hreyfst strax af starf sem
inni í fé lags heim il um eldri borg
ara og síð asti hóp ur inn hafði 
sama meg in þema sem yf ir skrift 
ferð ar inn ar og Íþrótta fé lag ið 
Glóð og raun ar fé lags starf ið hef
ur; Hreyf ing   Fæðu val   Heilsa. Í 
júní mán uði fóru Mar grét Bjarna
dótt ir þjálf ari Glóð ar, Sig ríð ur 
Bjarna dótt ir fyrrv. for mað ur Glóð
ar og  Sig ur björg Björg vins dótt ir 
yf ir mað ur fé lags starfs aldr aðra í 
Kópa vogi íheim sókn til DGI Syd
vest og skoð uð, öldr un ar heim ili, 

íþrótta að staða og hjarð fjós í Esb
jerg á Jót landi. Einnig kynnt ust 
þær hjóla stóla og göngu grind ar
ansi og stefn ir Íþrótta fé lag ið Glóð 
að því að hafa nám skeið á fyrri

hluta næsta árs fyr ir kenn ara sem 
vilja bæta þessu við sig. Ringó 
sem spil að er af  mikl um krafti í 
Glóð er kom ið frá Sören og fé lög
um í Dan mörku.

Guð rún Páls dótt ir bæj ar stjóri og Sören N. Sör en sen. Á við ur kenn
ing unni stend ur í laus legri þýð ingu: ,,Við ur kenn ing fyr ir áhrifa rík og 
gef andi sam starf til að auka lífs gæði íbúa á Suð vest ur Jót landi og 
Kópa vogi.”

Viðurkenningutildanskraaðila
vegnasamstarfseldriborgara

Hrekkja vaka er há tíð is dag ur 
ætt að ur úr kelt neskri trú þar sem 
hann hét upp haf lega Sam hain, 
Drúíd ar færðu þá þakk ir fyr ir 
upp sker una og boð uðu komu vet
urs ins. Hrekkja vaka er hald in 31. 
októ ber, kvöld ið fyr ir Allra heil
agramessu. 

Mörk heima hinna lif andi og 
hinna dauðu voru óljós þenn an dag 
og draug ar og aðr ar óvætt ir voru 
tald ar sveima um og voru því bál
kest ir kveikt ir til að vernda hina lif
andi. Drúíd arn ir dul bjuggu sig til að 
þekkj ast ekki og buðu óvætt un um 
mat og drykk til að frið þægja þær.

Hrekkja vöku fylgdu ýms ar hefð ir, 

leif ar sumra þeirra lifa í hrekkja
vöku nú tím ans þar sem fólk klæð ist 
grímu bún ing um og sjá má drauga 
og aðr ar óvætt ir í skreyt ing um. 
Börn ganga oft á milli húsa og biðja 
um nammi, og fái þau það ekki 
kasta þau oft eggj um í hús þeirra 
sem ekki gefa þeim. Aðr ir forn ir 
há tíð is dag ar ann arra trú ar bragða 
voru inn lim að ir í hrekkja vöku í 
kristn um sið.

Hrekkju vöku tón leik ar voru haldn
ir í Saln um í Kópa vogi sl. sunnu dag, 
og mátti þar sjá krakka skemmti
lega klædda og mál aða, og þar í 
þekkt ar per són ur eins og t.d. Línu 
langsokk.

Líflegirhrekkjavöku-
tónleikaríSalnum

Hrekkja vöku tón leik arn
ir voru hin ir skemmti leg
ustu, og fylgd ust börn og 
full orðn ir með af at hygli.
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Skóla hljóm sveit Kópa vogs hef ur 
starf að síð an 1966 og hef ur get ið 
sér góð an orstír hvar svo sem hún 
kom ið fram, hér lend is og er lend is. 
Starfs tími Skóla hljóm sveit ar inn ar 
er frá 20. ágúst til 1. júní. Kennt er 
á hljóð færi sam kvæmt námskrá tón
list ar skóla og tón fræði er kennd í 
hljóð færa tímun um. Kennt er á flest 
al geng ustu blást urs hljóð fær in og 
slag verk. 

Haust tón leik ar SK verða haldn ir í 
Há skóla bíói mið viku dag inn 10. nóv
em ber nk kl. 19:30. Þema tón leik anna 
að þessu sinni er spænsk tón list enda 
er elsti hóp ur inn á leið í tón leika ferð 
til Spán ar næsta sum ar. Tón leik arn
ir eru svo krydd að ir með ís lenskri 
tón list inn á milli. Á efn is skránni eru 
með al ann ars spænsk ir mars ar, paso 
doble, óp eru tón list og konsert verk 
ým is kon ar. Einnig verð ur flutt syrpa 
af ís lensk um þjóð lög um sem Þursa
flokk ur innn stíl færði á sín um tíma og 
út sett hafa ver ið fyr ir blás ara sveit. 
Á tón leik un um koma fram um 140 
ung ir hljóð færa leik ar ar sem skipt er í 
þrjár hljóm sveit ir eft ir aldri og kunn
áttu. Þau eru á aldr in um 9 til 18 ára 
og sum ein ung is með árs tón list ar
nám að baki, með an aðr ir eru komn ir 
í fram halds nám í aðra tón list ar skóla. 
Til að æfa fyr ir tón leik ana fóru eldri 
sveit irn ar tvær í æf inga búð ir yfir helgi 
í Lauga lands skóla í Holt um.

Á hverju vori er aug lýst eft ir nýj
um nem end um í Skóla hljóm sveit ina 
með al nem enda í 3. bekk. Mik ill fjöldi 
um sókna berst ár lega úr öll um grunn
skól um Kópa vogs, nú um 90 um sókn ir 
en að eins um 30 nem end ur eru tekn ir 
inn hverju sinni. Með al þeirra sem 
voru tek in inn á þessu ári eru þau 

Hekla Hlíð kvist sem á heima í Mið
söl um í Kópa vogi og var að byrja í 
4. bekk í Sala skóla og Tómas Bjart ur 
Björns son sem á heima á Sunnu braut
inni og var einnig að byrja í 4. bekk, en 
í Kárs nes skóla, þ.e. bæði 9 ára göm ul.

Hekla seg ir að hún hafi vilj að kom
ast í tón lista nám í Skóla hljóm sveit inni 
af því að telji að það sé svo gam an að 
læra þar á hljóð færi og svo sé ör ugg
lega mjög gam an að spila í hljóm sveit. 
,,Ég vildi spila á flautu og fékk það 
og finnst það ofsa lega gam an, held 
að það sé svo gam an að spila á flau
tu. Það spila ekki marg ir á hljóð færi 
heima en held að pabbi hafi ein hvern 
tím ann ver ið að spila á gít ar í popp
hljóm sveit. Það var að eins kennt á 
hljóð færi og einnig tón fræði í Álfta
nes skóla sem ég var einu sinni í en 
ann ars hef ég ekki lært á hljóð færi.”

Gamanátrommum
Tómas Bjart ur seg ir mömmu sína 

hafa nefnt það hvort hann vildi ekki 
kom ast í tón list ar nám og það hafi 
hann svo sann ar lega vilj að og strax 
ákveð ið að sækja um Skóla hljóm sveit
ina. ,,Ég held að það sé svo gott að 
spila með öðr um í lúðra sveit og líka 
gam an. Ég valdi að spila á tromm ur og 
finnst það mjög gam an. Við erum fjór
ir strák ar sem erum að stofna hljóm
sveit sem heit ir Stuð strák arn ir. Tveir 
ætla að spila á tromm ur, einn á flautu 
og einn á franskt horn. En við kunn um 
nú eig in lega svaka lega lít ið enn þá!

Þeim Heklu og Tómasi Bjarti fylga 
bestu ósk ir í nám inu. Vænt an lega munu 
svo Kópa vogs bú ar og fleiri sjá þau 
spila með Skóla hljóm sveit inni á göt um 
úti eða á tón leik um á næstu árum.

Bæðigottoggamanað
spilameðöðrumíhljómsveit

Upp renn andi tón list ar fólk. Þau Tómas Bjart ur og Hekla hófu nám hjá 
Skóla hljóm sveit inni í haust, hann á tromm ur en hún á flautu.

Marg ir lögðu leið sína á sýn
ing una ,,Tré karl ar” sem opn uð 
var í and dyri Nátt úru fræði stofu 
Kópa vogs fyr ir skömmu. Tré karl
ar eru út skorn ir tré staur ar sem 
hafa öðl ast fram halds líf með 
ástríðu og út sjón ar semi Guð
mund ar Sig urðs son ar. Sýn ing in 
stend ur yfir til 15. des em ber.

Guð mund ur er fædd ur árið 
1925 í Reykja vík en hef ur búið 

lengst af í Kópa vogi. Hann gróð
ur setti asp ar tré fyr ir margt löngu, 
felldi það sex metr um síð ar og 
hóf að skera út og skapa tré karla 
úr efni viðn um. Hver tré karl hef ur 
sinn per sónu leika og heita þeir 
m.a. Skratt inn, Ket ill og Albínói. 
Tré karl ana má finna víð ar en í 
Nátt úru fræði stofu Kópa vogs því 
þeir hafa einnig kom ið sér fyr ir í 
Sund laug Kópa vogs.

Trékarlarnir
vekjaathygli

Guð mund ur Sig urðs son við eitt verka sinna á Nátt úru fræði stof unni. 
Sýn ing in er opin til 15. des em ber nk.

Nátt úru fræði stofu Kópa vogs:

Við setjum myndir á tertur…….
Hvað ljósmynd sem er …

Helgartilboð helgina 6. og 7. nóvember
Öll rúnstykki  með 25 % afslætti

Allar 8-10 manna tertur með 25 % afslætti

borgarblod.is



Vefj a rækt að ein tak af silf ur
reyn in um í Fó geta garð in um 
í Reykja vík var ný lega gróð
ur sett við Kópa vogs læk neð
an Fífu hvamms. Garð yrkju fé
lag Ís lands færði Kópa vogs bæ 
þetta ein tak af silf ur reyn in
um að gjöf í til efni af 125 ára 
af mæli fé lags ins. Silf ur reyn ir
inn í Reykja vík er talið elsta 
inn flutta tré lands ins sem enn 
lif ir og mark ar tíma mót í sögu 
garð rækt ar á Ís landi. Guð rún 
Páls dótt ir, bæj ar stjóri Kópa
vogs, Guð ríð ur Arn ar dótt ir, 
for mað ur bæj ar ráðs og Vil
hjálm ur Lúð víks son, for mað
ur Garð yrkju fé lags Ís lands sáu 
um að koma tré nu fyr ir á sín
um stað.

Silf ur reyn ir inn við Að al stræti 
var upp runa lega gróð ur sett ur 
árið 1884 af Hans Ge org Schi er
beck, þá ver andi land lækni, sem 
hafði for göngu um stofn un Garð
yrkju fé lags ins (Hins ís lenska 
garð yrkju fé lags) árið 1885. Tréð 
hef ur stað ið af sér óblíð veð ur 
og um hverf isá lag við Að al stræti 
í lang an tíma og virð ist sér
lega öfl ug ur ein stak ling ur. Þur
íði Yngva dótt ur hjá Skóg rækt
ar fé lagi Reykja vík ur tókst fyr ir 
um tólf árum að fjölga þessu 
tré með vefj a rækt un (þ.e. klóna 
tréð) og tryggja þannig til vist 
ná kvæm lega sama erfða efn is í 
nýj um ein stak ling um. Plönt urn
ar voru síð an fram rækt að ar af 
Ólafi S. Njáls syni í Garð plöntu
stöð inni Nátt haga.  Ein tak ið sem 
gróð ur sett var í Kópa vogi er yfir 
3,5 m á hæð og er lif andi minn
is merki um það starf sem hófst 
um það leyti sem Garð yrkju fé
lag ið var stofn að. 

Garð yrkju fé lag Ís lands hef ur 
hug á að færa fleiri sveit ar fé lög
um á land inu sams kon ar minn is

varða. Það vill með þessu vekja 
at hygli á mik il vægi rækt un ar og 
garða menn ing ar í fram för um 

hér á landi og efl ingu um hverf is
vit und ar með al þjóð ar inn ar.
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Lista safn Kópa vogs, Gerð ar 
safn, opn aði sl. laug ar dag ljós
mynda sýn ingu Ragn ars Ax els
son ar, RAX, bæj ar lista manns 
Kópa vogs 2010. 

Guð rún Páls dótt ir bæj ar stjóri 
bauð gesti vel komna en for seti 
Ís lands, Ólaf ur Ragn ar Gríms son, 
opn aði sýn ing una. Um er að ræða 
tvær sýn ing ar, ann ars veg ar Veiði
menn norð urs ins sem eru magn
þrungn ar mynd ir frá Græn landi 
sem sýn ir svo afrátt ar laust hvern
ig ís breið an er græn lensku veiði
mann anna eina land með hund
um og út bún aði um enda laus ar 
ís breið ur að því er virð ist og eins 
fram hjá hrika leg um ís fjöll um. 
Þarna er sýnt með áhrifa rík um 
hætti veiði manna sam fé lag sem 
er að deyja vegna þrýst ings frá 

al þjóða sam fé lag inu. Rún um rist 
og veð ur bit in and lit veiði mann
anna, veð ur barð ir hund ar sem 
ekk ert virð ist bíta á, veð ur sem 
við þekkj um ekki nema í verstu 
til fell um er greipt svo eft ir minn an
lega í hug ann eft ir að hafa skoð að 
sýn ing una, að sýn ing ar gest ir eru 
enn að njóta frá bærra ljós mynda 
RAX löngu eft ir að sýn ing in hef ur 
ver ið yf ir gef in. Þarna á Gerð ar
safni hanga lista verk í hverj um 
ramma.

Á neðri hæð Gerð ar safns er 
sýn ing in And lit ald anna, mynd ir 
sem eru tekn ar á ísn um á Breiða
merk ur lóni og sýn ir m.a. hraða 
bráðn um íss ins í lón inu. Stór ar og 
afar at hygl is verð ar mynd ir.

Veiðimennnorðursins–
Andlitaldanna

DorritMoussaieffforsetafrú,forsetiÍslandsÓlafurRagnarGrímsson,
Ragnar Axelsson ljósmyndari og Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri við
opnunsýningarinnar.

Silfurreynirgróðursetturvið
KópavogslækneðanFífuhvamms

Viðgróðursetninguna.ÞauGuðríðurArnardóttirformaðurbæjarráðs,
Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri og Vilhjálmur Lúðvíksson, formaður
GarðyrkjufélagsÍslandssáuísameininguumaðgróðursetjatréð.

3x17   51 dkcm

Jólamatseðill
Frá 18. nóvember

Tapas barsins

4.990 kr.

Vesturgata 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

RESTAURANT- BAR

Hefst með Faustino freyðivíni í fordrykk

7 gómsætir jólatapas fylgja síðan í kjölfarið

Tvíreykt hangikjöts tartar með balsamik vinaigrette
Rauðrófu og piparrótargrafinn lax
Spænsk marineruð síld með koriander og mango
Léttreykt villigæs með Malt & Appelsín sósu

Kalkúnabringa með spænskri „stuffing“ 
og calvados villisveppasósu
Steiktur Saltfiskur með sætri kartöflumús
Nautalund með rauðvíns-fjallagrasasósu
 
Og í lokin ljúfur eftirréttur                                                                              
Rise a la mande með berjasaft

Nýja nálg un í skemmt ana
brans an um má sjá um þess
ar mund ir í Veislu turn in um í 
Kópa vogi, þar er boð ið upp á 
Vín ar stemmn ingu og frá bæra 
söngv ara sem eru klædd ir í 
fatn að sem var vin sæll á Vikt
or íu tíma bil inu. 

Hér er um að ræða drep fynd
inn söng farsa í róm an tísk um stíl 
sem nefn ist ,,Grím an fell ur” og 
flytj end ur nefn ast Grímu geng
ið. Text arn ir sem eru sungn ir 
eru að hluta til að fengn ir en ein
nig hafa þær Hörn Hrafns dótt ir 
og Mar grét Grét ars dótt ir samið 
texta sem þarna eru flutt ir. Ekki 
eru þó all ir söngv arn ir með Vín

ar stemmn ingu, þarna má heyra 
,,af brigði” af Kar dimommu
söngn um og í lok in syngja all ir 
Húrra söng inn af mik illi inn lif un 
en all an tím ann eru leik end ur 
einnig með al veislu gesta í saln
um sem eru um leið að njóta 
þrí rétta veislu mál tíð ar að hætti 
Veislut urns ins. Sá gest ur er illa 
upp lagð ur sem ekki hrífst af því 
sem þarna er boð ið, bæði menn
ingu og mat.

Sýn ing ar eru fyr ir hug að ar 
fyrsta föstu dag í hverj um mán
uði. Að stand end ur ,,Grím an fell
ur” segja vel koma til greina að 
skapa eitt hvað fleira ef þetta 
geng ur vel.

Vínarstemmningá
kvöldverðarleikhúsi

Nýjasta „showið“ í bænum, Gríman fellur. Þar koma fram f.v.
Anna Shumann (píanósnillingur ) leikin af Hrönn Þráinsdóttur,
Julia Liebheim (söngnemandi) leikin af Margréti Grétarsdóttur,
Victoría von Weinhaus (gestgjafi og söngkona) leikin af Signýju
Sæmundsdóttur,RomeodeFelice(heimsþekkturtenór)leikinnaf
Gissuri Páli Gissurarsyni, Prinsessa Catarina di Rosa de Espagnia
(eiginkona)leikinafHörnHrafnsdótturogFilippovonBerio(sölu
maður)leikinnafJóhanniSmáraSævarssyni.

Veisluturninum:

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

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

Allar almennar 
viðgerðir
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Gerpla Evrópumeistarar 
2010 í hópfimleikum

MeiSt AR AR. Gíf ur leg vinna, þrot laus ar æf ing ar, mik il 
sam still ing allra í lið inu og ekki síst nán ast skil yrð is laus 
sjálfsagi ligg ur að baki því að vinna evr ópu meist ara tit il í 
hóp fim leik um kvenna eins og stúlk urn ar í Gerplu gerðu 
í Mal mö svo eft ir minn an lega. 
Áður en far ið var út var æft sex sinn um í viku, fjór ar 
kvöl dæf ing ar sem standa að jafn aði í þrjá tíma og morg

un æf ing ar tvisvar í viku, klukku tíma í senn. Hver kvöl
dæf ing hefst með allt að 50 mín útna upp hit un, síð an taka 
við æf ing ar á keppn is á höld um, tækn in æfð í stökk um o.fl. 
Marg ar stúlkn anna í hópn um hafa æft og keppt í áhalda
leik fimi og orð ið Ís lands meist ar ar, t.d. Fríða Rún Ein ars
dótt ir sem nú hef ur snú ið sér að hóp fim leik um.

Nú þeg ar er haf in und ir bún ing ur fyr ir ís lensku móta röð

ina sem hefst í lok jan ú ar mán að ar en Ís lands meist ara mót
ið verð ur hald ið í Ver söl um í apr íl mán uði. Úr slit þar skera 
úr um hvaða lið fara á Norð ur landa mót ið í hóp fim leik um 
sem hald ið verð ur í Nor egi. Mark mið Gerplu stúlkn anna er 
ein falt, kom ast á Norð ur landa mót ið og hampa sig ur laun
un um! Norð ur landa meist ara tit ill inn yrði enn ein rós in í 
hnappa gat þeirra.

LiðGerplusemvanntilgullverðlaunaáEvrópumeistaramótinu íSvíþjóð. Ígullliðinueru:AnnaGuðnýSigurðardóttir,ÁsdísGuðmundsdóttir,Björk
Óðinsdóttir,EvaDröfnBenjamínsdóttir,FríðaRúnEinarsdóttir,GlódísGuðgeirsdóttir,HafdísJónsdóttir,HrefnaÞ.Hákonardóttir, ÍrisMistMagnús
dóttir,JóhannaGunnarsdóttir,KarenSifViktorsdóttir,KristjanaSæunnÓlafsdóttir,RakelReynisdóttir,SifPálsdóttirogSigrúnDísTryggvadóttir.



10 Kópavogsblaðið NÓVEMBER 2010

Lið Gerplu í hóp fim leik um 
kvenna vann ör ugg an sig ur í 
hóp fim leik um kvenna á Evr ópu
meist ara mót inu sem fram fór í 
Mal mö í Sví þjóð í lok októ ber
mán að ar. Þar með skráðu þær 
sig á spjöld ís lenskr ar íþrótta
sögu með eitt stærsta og glæsi
leg asta íþrótta afrek fyrr og síð
ar. 

Ný krýnd ir Evr ópu meist ar ar 
í hóp fim leik um úr Gerplu voru 
hyllt ir í Gerð ar safni dag inn eft ir 
heim kom una þar sem bæj ar stjórn 
Kópa vogs hélt mót töku þeim til 
heið urs. Bæj ar stjórn gerði hlé á 
ann ars reglu bundn um fund um 
sín um til að fagna með Gerplu
stúlk un um. Guð rún Páls dótt ir, 
bæj ar stjóri Kópa vogs, ávarp aði 

sam kom una og kvaðst afar stolt 
yfir ár angrin um. Með þrot lausri 
ástund un, aga og iðju semi, hefði 
sig ur lið inu tek ist að brjóta blað í 
íþrótta sögu lands ins.

Bæj ar stjóri rifj aði upp að Ger
pla hefði flutt í nýtt og glæsi legt 
hús næði að Ver söl um í Kópa vogi 
árið 2005 og að ár ang ur Gerplu
stúlkna styrkti bæj ar yf ir völd enn 
frek ar í þeirri trú að það væri rétt 
ákvörð un að hlúa að æf inga að
stöðu fyr ir æsk una.Slík að staða 
væri þó ekki ein ung is byggð með 
það í huga að vinna titla. 

,,Að stað an á að gefa öll um, sem 
vilja, kost á því að æfa fim leika. 
Fyr ir vik ið eign umst við sterka 
þjóð fé lags þegna sem læra í gegn
um íþrótt irn ar að hægt er að ná 

góð um ár angri með því að leggja 
sig fram,“ sagði bæj ar stjóri.

Til þess að verða Evr ópu meist
ari í hóp fim leik um þarf að leggja 
mik ið á sig. Und an far in ár hafa 
þess ar stúlk ur lagt mik ið á sig og 
mark visst stefnt stöðugt hærra. 
Lið ið hafn aði í 2. sæti á Evr ópu
mót un um árið 2006 og 2008 og 
því var það ein læg ur ásetn ing ur 
þeirra að hreppa gullið að þessu 
sinni, og það tókst. Þær unnu með 
nokkrum yf ir fburð um, hlutu 50 
stig sem er afar góð ur ár ang ur.

Stúlk urn ar æfa að jafn aði fjór
um sinn um í viku, þrjár klukku
stund ir í senn. Fyr ir stór mót er 
æf inga á lag ið auk ið og und an farn
ar vik ur hef ur hóp ur inn æft fimm 
sinn um í viku. Þátt ur þjálf ar anna 
er einnig stór. Yf ir um sjón með 
þjálfun inni hef ur Björn Björns
son og með æf ing um á dýnu og 
trampólíni en Ása Inga Þor steins
dótt ir haft um sjón með æf ing um 
á gólfi. Þjálf ar ar í teym inu eru 
Bjarni Gísla son og Sól veig Jóns
dótt ir. Á mót inu í Mal mö sner
ist allt um að ná upp há marks 
sjálfs trausti sem er nauð syn legt 
til þess að ná stress inu nið ur og 
vinna sig gegn um mót ið skref fyr
ir skref, og vinna áhorf end ur á sitt 
band sem flest ir voru sænsk ir, en 
helsti keppi naut ur þeirra var ein
mitt hóp ur frá Sví þjóð.

Gerplu stelp urn ar státa einnig 
af Norð ur landa meist aratitli sem 

þær unnu árið 2007  en á Norð
ur landa mót inu 2009 hrepptu þær 
brons verð laun.

Gerpla er sig ur sælasta fim leika
fé lag lands ins og því til stað fest
ing ar eru m.a. all ir Ís lands og 
bik ar meist aratitl ar árin 2009 og 
2010 í full orð ins flokki karla og 
kvenna, bæði í áhalda fim leik um 
og hóp fim leik um. Meist ara flokk ur 
kvenna hef ur ver ið Ís lands meist

ari sam fleytt frá ár inu 2005.
Ís lands mót ið fer fram í Ver

söl um í Kópa vogi 15. til 16. apr íl 
2011 og er ekki að efa að þar verð
ur fjöl menni til að fylgj ast með 
þess um frá bæru fim leika kon um í 
keppni.

Kópa vogs blað ið ósk ar Gerplu
stúlk un um inni lega til ham ingu 
með verð skuld aða n Evr ópu meist
ara tit il.

Gerpla Evr ópu meist ari í hóp fim leik um 
kvenna með nokkrum yf ir burð um!

Glæsilegur hópur fimleikastúlkna ásamt þjálfurum sem sannaði að það er ýmislegt hægt þegar viljinn og 
keppnisskapið er fyrir hendi.

Ólafur Rafnsson forseti ÍSÍ, Þorgerður Laufey Diðriksdóttir formaður 
Fimleikasambands Íslands, Jón Finnbogason formaður Gerplu sem 
hefur unnið gríðarlega mikið og gott starf fyrir félagið mörg síðustu 
ár og Líney Rut Halldórsdóttir framkvæmdastjóri ÍSÍ. Auk ÍSÍ og Fim-
leikasambandsins heiðraði Helga G. Guðjónsdóttir formaður UMFÍ 
Gerplustúlkurnar.

Meistarapar! Kærustuparið Ásdís Guðmundsdóttir og Kári Ársælsson 
sópa svo sannarlega að sér meistaratitlum. Hún er Evrópumeistari í 
hópfimleikum kvenna og hann fyrirliði Íslandsmeistara Breiðabliks í 
knattspyrnu karla. Þau Ásdís og Kári búa að sjálfsögðu í Kópavogi og 
eru bæði í námi, hún í sjúkraþjálfun og hann í flugumferðarstjórn.

Til hamingu með Evrópumeistaratitilinn

Þjálfararnir sem sannarlega eiga stóran þátt í þessum glæsilega áran-
gri. F.v.: Ása Inga Þorsteinsdóttir, Sólveig Jónsdóttir, Björn Björnsson 
og Bjarni Gíslason. Frábært teymi!

www.18raudarrosir.is
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AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
borgarblod@simnet.is

Til hamingu með Evrópumeistaratitilinn

Hrefna Þor björg Há kon ar 
dótt ir hóf fim leika æf ing ar 6 ára 
göm ul og hef ur því stund að þær 
í í yfir 20 ár, og á nóg eft ir!

Hún seg ir að þær Gerplu stelp ur 
hafa far ið til Svþí þjóð ar með þann 
ein beitta vilja að vinna gullið á 
Evópu mót inu, en auð vit að gátu 
þær ekki ver ið viss ar, en smá
vægi leg mis tök einn ar stúlku gátu 
ver ið mjög af drifa rík.

,,Við vor um ákveðn ar í að rústa 
þessu! Við viss um að við höfð um 
get una til að ná því og ef við gerð
um allt eins og við vor um bún ar 
að æfa svo vel heima þá mund
um við klára dæm ið. Við vor um 
efst ar eft ir fyrri keppn is dag inn og 

við vor um í raun ekk ert hissa því 
við viss um að þetta gát um við. 
Á þeim tíma punkti vor um við að 
hugsa um keppn ina sem æf ingu 
og á seinni deg in um var þetta ein
fald lega allt eða ekk ert.”

- Þjálf ar inn ykk ar sagði að þeg ar 
kom að æf inu á dýnu hafi hann 
séð á ykk ur að þið vor uð í raun 
bún ar að vinna Evr ópu tit il inn. Var 
það svo?

,,Við þurft um bara að klára það 
sem við höfð um gert dag inn áður, 
og við gerð um það. Þetta er mjög 
sam stillt ur hóp ur, nokkr ar stelp ur 
hafa kom ið inn í hann í vet ur en 
meiri hlut inn er sá sami og skip aði 

þetta lið í fyrra. En ég hugsa að ef 
við lít um kannski þrjú ár til baka 
þá hef ur orð ið 65 – 70% breyt ing 
á hópn um.”

- Fim leik ar eru mjög krefj andi 
íþrótt, krefst mik ils sjálf saga. Hvað 
er hægt að vera lengi á toppn um 
íþess ari íþrótt?

,,Eru nokk ur tak mörk fyr ir því! 
En með an lík am inn er í lagi og 
áhug inn er til stað ar er kannski 
erfitt að setja ein hver mörk 
þar um,” seg ir Hrefna Þor björg 
Há kon ar dótt ir, Evr ópu meist ari í 
hóp fim leik um og mik ill leiðtogi 
stelpn anna.

,,Fór um til Mal mö með þann 
ein beitta vilja að vinna gullið”

Jó hanna Sig urð ar dótt ir, for
sæt is ráð herra, kom í Gerð ar safn 
þeg ar Evr óðu meist ur um Gerplu 
í hóp fim leik um var fagn að þar 
í boði bæj ar stjórn ar Kópa vogs. 
For sæt is ráð herra sagði ár ang ur 
þeirra stór kost leg an og mjög til 
eft ir breytni fyr ir ung ar stúlk ur 
um allt land. Hún óskaði þeim 
sér stak lega til ham ingju með tit
il inn en bætti við:

,,Ég vil óska ung linga lands liði 
Ís lands inni lega til ham ingu með 
að hafa unn ið til brons verð launa 
og ung linga lands liði karla fyr ir að 
hafa náð 4. sæti á mót inu. Þetta er 
glæsi legt þar sem þetta er í fyrsta 
sinn sem ís lensk ir karl menn 
keppa á Evr ópu móti í hóp fim leik
um. Ár ang ur allra þeirra ís lenski 
kepp enda sem þarna voru var 
mjög góð ur. Fim leik ar eru vax andi 

íþrótta grein á Ís landi sem mörg 
hund ruð manns stunda, og þeim 
fer fjölg andi með stöðugt bætti 
að stöðu til fim leika þó minna 
fari fyr ir þeirri íþrótt en mörg um 
öðr um í fjöl miðl um og al mennri 
um ræðu.

Fim leik ar eru und ir stöðu í þrótt 
sem bygg ir upp mjög al hliða þrek 
og hreysti og þessi ár ang ur mun 
verða börn um og ung ling um um 
allt land mik il hvatn ing til þátt
töku í fim leik um, og er það vel,” 
sagði Jó hanna Sig urð ar dótt ir for
sæt is ráð herra.

Á fundi rík is stjórn ar Ís lands 
föstu dag inn 29. októ ber sl. var 
sam þykkt að verð launa þenn an 
frá bæra ár ang ur með 3 millj ón 
króna fram lagi. Áður hafði bæj ar
stjórn Kópa vogs veitt þeim 200 
þús und króna við ur kenn ingu.

Ár ang ur Gerplu verð ur 
mik il hvatn ing til 
þátt töku í fim leik um

Jó hanna Sig urð ar dótt ir af henti Evr ópu meist ur un um blóm vendi með 
dyggri að stoð ungra Gerplu stúlkna.

Vefverslun með ilmvötn og rakspíra á góðu verði 
Einfaldaðu jólagjafainnkaupin - verslaðu heima!

Yfir 5000 vörunúmer

Hrefna Þor björg Há kon ar dótt ir th. ásamt Ás dísi Guð munds dótt ur voru að von um ánægð ar með mót tök ur 
bæj ar stjórn ar og þá at hygli sem ár ang ur þeirra hef ur vak ið um allt land.
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Kvenna kór Kópa vogs var stofn
að ur árið 2001 af Natal íu Chow 
Hew lett sem stjórn aði hon um 
frá 2001 til árs ins 2009. Juli an 
M. Hew lett er nú stjórn andi kórs
ins en hann tók við haust ið 2009 
en Juli an var áður und ir leik ari 
kórs ins frá 2001. For mað ur kórs
ins er Sig ríð ur Tryggva dótt ir, 
virk ar söngsyst ur eru um 40 tals
ins, hress ar, hug mynda rík ar og 
skemmti leg ar kon ur á öll um aldri.

Þann 7. nóv em ber nk. stend ur 
Kvenna kór Kópa vogs fyr ir styrkt
ar tón leik um fyr ir Mæðra styrks
nefnd Kópa vogs í Digra nes kirkju 
og verða nokkr ir lista menn með 
kórn um á tón leik un um, m.a. Skóla
kór Kárs nes skóla, Skóla hljóm sveit 
Kópa vogs, Barna kór Álf hóls skóla, 
Mar grét Eir, Regína Ósk, Guð rún 
Gunn ars dótt ir og Krist ján Jó hanns
son. Kór inn stefn ir á þát töku á 

lands mót kvenna kóra sem hald ið 
verð ur á Sel fossi næsta vor. Einnig 
er fyr ir hug að söng ferða lag til Leeds 

næsta vor, en gest gjaf ar eru breski 
kór inn ,,Good in Parts” en sá kór 
kom til Ís lands sl. vor.

KvennakórKópavogs
meðstyrktartónleika

KvennakórKópavogs.

Hinn 1. júní sl. opn aði Fjarð
ar bak arí í Hafn ar firði litla en 
að lað andi brauð búð eða bak arí 
við Borg ar holts braut, í rými þar 
sem aður var Þórs bak arí. Allt 
brauð og kök ur sem þarna eru 
boð in eru bök uð í bak arí Fjarð
ar bak arís við Dals hraun í Hafn
ar firði. 

Opn að er kl. 07.00 og opið til 
18.00. Eig end urn ir, Hall dór Niel
sen og Bragi Páll Braga son, segja 
að lögð sé áhersla á fjöl breytt 
fram boð, en sér stak lega hafi þeir 
sér hæft sig í tert um og bjóði upp 
á þjón ustu í ferm ing ar veisl um, 

af mæl is veisl um, erfi drykkj um og 
reynd ar í hvers kon ar veisl um, 
allt eft ir ósk um við skipta vin ar ins, 
og þar eru þeir einnig í sam starfi 
við Lár us Lofts son.

Þeir fé lag ar segja við tök urn ar 
hafa ver ið góð ar en marg ir hafi 
þurft að átta sig á því að aft ur 
væri kom ið bak arí í vest ur
bæ Kópa vogs. Nokk ur við skipti 
mynd ist vegna ná lægð ar við Kárs
nes skóla, Sund laug Kópa vogs 
og Hamra borg ina og um helg ar 
komi mik ið af fjöl skyldu fólki til að 
kaupa með sunnu dags kaff inu en í 
bak arí inu verða helg ar til boð. 

Girnilegtbakkelsi
íFjarðarbakaríiá
Borgarholtsbraut

Félagarnirog eigendur Fjarðarbakarís,þeir HalldórNielsen, fæddur
oguppalinníKópavogi,ogBragiPállBragason,íbakaríinuviðBorg
arholtsbraut.

Þess ir krakk ar og þeirra leið
bein end ur í safn að ar heim il inu 
Borg um voru að spila bingó 
ut andyra fyr ir skömmu í blíð
unni. 

Þeg ar svona vel viðr ar eins 
og ver ið hef ur ver ið lengst af 

hausts ins er eng inn ástæða til 
að kúldr ast inn an dyra, það gefst 
góð ur tími til þess vænt an lega 
í vet ur, og kannski meiri tími en 
flest ir vilja þeg ar far ið verð ur að 
bíða eft ir vor blíð inni.

En er á með an er!

Bingóspilaðutandyra

Bingóspilaðástéttinni.

„Fjöregg MNÍ“ var veitt á á Mat
væla degi 2010 fyr ir lofs vert fram
tak á mat væla og nær ing ar sviði. 
Sam tök iðn að ar ins gefa grip inn 
sem er ís lenskt gler l ista verk hann
að og fram leitt hjá Gleri í Berg vík. 
Mat væla og nær inga fræða fé lagi 
Ís lands, MNÍ, barst fjöldi ábend
inga um verð uga verð launa hafa 
og voru fimm af þeim til nefnd ir til 
Fjöreggs ins.

Þar á meðal Saffr an veit inga stað
ur á Dal vegi 4 í Kópa vogi fyr ir að 
vera heilsu sam leg ur val kost ur á 
veit inga og skyndi bita mark aðn um, 
sem hef ur náð til ungs fólks og not
ið vin sælda allt frá opn un. Sig ur veg
ari var Ólaf ur Reyk dal.

Á Saffr an er í boði bæði smá rétta 
og steik ar hlað borð auk þriggja rétta 
mál tíða sem hægt er að panta bæði 
í heima hús og fyr ir tæki. Unnt er 
að af greiða veislu mat í létt ari kant
in um sem er til val inn fyr ir þá sem 

vilja t.d. halda öðru vísi jóla hlað
borð. Stað ur inn tek ur 95 manns í 
sæti.

Hauk ur Víð is son, fram kvæmda
stjóri Saffr an, seg ir það afar mik ils 
virði fyr ir stað inn að hafa feng ið 
þessa við ur kenn ingu með til efn
ing unni, en Saffr an var þar í hópi 
með akademísk um að il um og stór
fyr ir tækj um á mark aðn um eins og 
Mjólk ur sam söl unni og Lýsi. Í Kópa
vogi opn aði fyr ir tæk ið 9. sept em ber 
2009 og seg ir Hauk ur að alla tíð hafi 
ver ið boð ið upp á heilsu sam leg an 
mat og ekki i ein hverri fjölda fram
leiðslu, held ur fyr ir hvern og einn 
við skipta vin. Boð ið er upp á fjöl
breytt úr val veislu bakka, sam loku
bakka á mót tök ur, fundi og fleira 
fyr ir þá sem vilja heilsu sam leg an 
en jafn framt góð an mat, s.s. lamba
kjöt, kálfa kjöt, fol alda kjöt, kjúklinga, 
bleikju, rækju, hum ar, hörpu skel og 
fleira sjáv ar fang, en við matseld ina 

er ekki not að hvítt hveiti, syk ur eða 
majónes og all ar sós ur eru gerð ar 
úr fersk um krydd jurt um.

Tilnefnttil,,FjöreggsMNÍ”

OddurSmáriRafnsson,einnmeð
eiganda að Saffran, með viður
kenningu sem veitingastaðurinn
fékkfyrirtilnefninguna.

SaffranáDalvegi:
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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

Kjörskrá
Kjörskrá vegna kosninga til stjórnlagaþings 27. nóvember nk. liggur frammi 
í þjónustuveri á Bæjarskrifstofum Kópavogs, Fannborg 2, frá og með 
17. nóvember 2010. 
Ef einhverjar athugasemdir eru við kjörskrána ber að snúa sér 
með þær til bæjarlögmanns.

Bæjarstjórinn í Kópavogi

Sam star fs samn ing ur milli 
Kópa vogs bæj ar og Land bún að
ar há skóla Ís lands um svo kall að
an Ynd is garð í Foss vog in um var 
und ir rit að ur 15. októ ber sl. Af 
því til efni gróð ur setti bæj ar stjóri 
Kópa vogs, Guð rún Páls dótt ir, 
skraut reyni í garð in um. Ynd is
garð ur inn er verk efni Land bún
að ar há skól ans sem ber heit ið 
Ynd is gróð ur. Mark mið ið er m.a. 
að varð veita úr val ís lenskra 
garð og lands lags plantna í Ynd
is görð um til rann sókna og frek
ari nota og kynna fyr ir fag fólki 
og al menn ingi og þar með efla 
notk un þeirra.

Samn ing ur inn er til tíu ára en 
með hon um legg ur bær inn m.a. 
til land und ir Ynd is garð inn, vinnu 
við gerð garðs ins og um hirðu 
hans. Samn ing ur inn er í sam ræmi 
við sam þykkt bæj ar ráðs Kópa
vogs frá því í febr ú ar mán uði sl. 
Stefnt er að því að planta 180 til 
200 teg und um og/eða yrkj um, 
alls hátt í sex hund ruð plönt um í 
garð in um. Um helm ing ur verð ur 
gróð ur sett ur nú í haust en af gang
ur inn vor ið 2011.

Ynd is garð ur inn í Foss vog in
um er stað sett ur norð ur af Kjarr

hólma og er hluti af stóru trjá 
og runna safni sem af markast 
af Smiðju vegi, Kjarr hólma, Vík
ing svæð inu og gróðr ar stöð inni 

Mörk. Hann er sá fimmti á land inu 
öllu en fyr ir eru slík ir garð ar á 
Reykj um, í Sand gerði, á Blöndu
ósi og í Laug ar dal í Reykja vík.

YndisgarðurverðurtilíFossvoginum

Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri gróðursetur í Yndisgarði. Þar voru
gróðursettarplönturaf9mismunandiyrkjum,sumarþeirraerlenden
flestþóíslenskþóupprunalegaséuþauættuðerlendisfrá.Alltvoru
þettayrkisemeigaþaðsameiginlegtaðveraharðgerðogfallegog
verðskuldaaðveranotuðmeira.

Bæj ar stjóri Kópa vogs, bæj
ar full trú ar og helstu emb ætt
is menn bæj ar ins fund uðu með 
þing mönn um Suð vest ur kjör 
dæm is fyr ir skömmu, á kjör 
dæma vika á Al þingi. Jafn framt 
hef ur fjár laga nefnd Al þing is 
ver ið að funda með full trú um 
sveit ar stjórna víðs veg ar að af 
land inu. Fund ur inn fór fram í 
Boð an um, fé lags heim ili aldr aðra 
í Boða þingi í Kópa vogi.

Á fund in um var far ið vítt og 
breitt yfir stöðu sveit ar fé lags ins 
en að hon um lokn um skoð uðu 
gest irn ir þjón ustu mið stöð aldr
aðra í hin um glæsi legu og nýju 
húsa kynn um. Þar er m.a. hár
greiðslu stofa og fóta að gerð ar
stofa en von ir standa til að þjón
ust an verði enn fjöl breytt ari í 
fram tíð inni. Þing menn kjör dæm
is ins eru tólf og af þess um þing
mönn um eru eru þrír ráð herr ar, 
þau Árni Páll Árna son efna hags 
og við skipta ráð herra, Katrín 
Júl í us dótt ir iðn að ar ráð herra og 
Ög mund ur Jón as son, dóms mála 
og mann réttinda ráð herra og 

sam göngu og sveit ar stjórn ar ráð
herra, en Katrín er ein ráð herr
anna sem býr í Kópa vogi. Aðr ir 
þing menn kjör dæm is ins sem búa 
í Kópa vogi eru Jón Gunn ars son 
og Ólaf ur Þór Gunn ars son sem 

sit ur á þingi sem vara mað ur fyr ir 
Guð fríði Lilju Grét ars dótt ur jafn
framt því að vera bæj ar full trúi. 
Mar grét Tryggva dótt ir býr einnig 
í Kópa vogi en hún er þing mað ur 
Suð ur kjör dæm is.

BæjarstjórnKópavogsfundarmeð
þingmönnumSuðvesturkjördæmis

BæjarstjórnKópavogsfundarmeðþingmönnumSuðvesturkjördæmis
íBoðanum.

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs og Kópavogsdeild Rauða krossins 
veita aðstoð fyrir komandi jól til þeirra sem eiga lögheimili í 
Kópavogi þann 1. desember 2010.

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs tekur við umsóknum í húsnæði 
nefndarinnar að Fannborg 5 dagana 30. nóvember, 1. desember 
og 2. desember kl. 16-18.

Kópavogsdeild Rauða kross Íslands tekur við umsóknum í 
Rauðakrosshúsinu að Hamraborg 11, virka daga kl. 10-16. 

Umsóknir þurfa að berast fyrir 7. desember.

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar og mæðrastyrksnefndar 
úthluta matvörum, fatnaði og �eiri nauðsynjum vegna jólanna 
í húsnæði nefndarinnar dagana 14., 15., og 16. desember kl. 16-19.

Þá úthlutar Rauði krossinn notuðum fatnaði alla miðvikudaga
kl. 10-14 að Laugavegi 116, Grettisgötumegin.

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs

Tilkynning!

Þann 28. októ ber sl. flutti póst
hús ið frá Hamra borg 3 í stórt í 
glæsi legt póst hús á nýj um stað 
að Dal vegi 18. 

Opn un ar tími er dag lega frá kl. 
09.00 til 18.00. Auk venju legr ar 

póst af greiðslu, frí merkja sölu og 
fleira er þar mik ið úr vald af gjafa
vöru, kort um og um búð um und ir 
það sem við skipta vin ur inn vill t.d. 
senda út á land eða úr landi.

PósthúsiðíKópavogi
úrHamraborg
áDalveginn

Pósthúsiðerhiðvistlegastaogþarmikiðrými.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Óðum drull una upp í ökkla 
á Vallargerðisvelli

Ég heiti Að al steinn Jóns son 
og er fædd ur 13. nóv em ber 
1962 og upp al inn í Mel gerð inu 
í Kópa vogi. For eldr ar mín ir eru 
Jón Björns son flug um ferð ar 
stjóri og Þor gerð ur Að al steins
dótt ir sem ráku heild sölu í yfir 
30 ár á Þing hóls braut 44. Ég 
á þrjú systk ini, elst er Guð rún 
síð an Björn en þau búa bæði í 
Kópa vogi og yngst ur er Bragi 
sem býr í Dan mörku. Upp
vaxt ar ár in voru áhyggju laus, 
engv ar tölv ur en þeim mun 
meiri íþrótt ir stund að ar.

Ég byrj aði að stunda knatt
spyrnu í 5. flokki með Breiða bliki 
og var í því sig ur sæla liði sem 
vann Ís lands meist ara tit il inn þrjú 
ár í röð. Topp ur inn á ís jak an um 
var sum ar ið 1973 en þá unnu 5. 
4. og 3. flokk ur all ir Ís lands meist
ara tit il, og all ir sama dag inn á 

gamla sögu fræga Mela vell in um. 
Svæð ið sem mað ur æfði fót bolta 
á þess um tíma fram að mennta
skóla var Valla gerð is völl ur inn 
þar sem Valdi vall ar vörð ur réði 
ríkj um og menn æfðu all an árs
ins hring svo lengi sem sást milli 
marka. Ég minn ist þess m.a. að 
þeg ar við vor um að æfa í jan
ú ar og febr ú ar und ir leið sögn 
Guð mund ar Þórð ar son ar þá óðu 
menn drull una upp í ökkla, en 
kveink uðu sér ekki. Stund um 
leyfðu nokkr ir strák ar sér það 
eft ir æf ingu að kaupa sér kók og 
súkkulaði eða kók og popp. Það 
þóttu þá meiri hátt ar fríð indi og 
ekki laust við að mað ur öf und aði 
þá sem þetta gátu þeg ar mað
ur átti kannski ekki fyr ir slík um 
lúx us.

Ég minn ist þess ekki að hafa 
far ið á Kópa vogs völl inn á þess

um árum nema þá í al gjör um 
spari ferð um, því þá var mað ur 
eig in lega kom inn upp í sveit!

Heima leik ir í hand bolta 
í Mos fells bæ

Ég hætti seinna í fót bolta og 
byrj aði í þriðja flokki í hand bolta 
í Breiða bliki þar sem við strák
arn ir æfð um í Kárs nes skóla og 
einnig upp á Varmá í Mos fells bæ, 
sem þá hét Mos fells sveit. Þar 
spil uð um við alla okk ar heima
leiki. Það þætti vænt an lega 
ekki boð legt í dag. Ég man að á 
þess um árum gekk ég í mörg ár 
fram hjá íþrótta hús inu í Digra
nesi sem þá var hálf byggt. Oft 
gerði ég mér það að leik að líta 
inn um glugg ana og von aði svo 
inni lega að við krakk arn ir gæt
um einn dag inn spil að og æft í 
okk ar heima byggð. Úr því rætt
ist að mig minn ir árið 1982 eða 
eitt hvað að eins síð ar.

Jóa búð og KRON flott ar 
búð ir

Ég gekk í Þing hóls skóla þar 
sem Guð mund ur Odds son réði 
ríkj um lengi vel. Og svo voru 
það íþrótta hús ið á Kárs nesi og 
Kárs nes skóli þar sem Gunn ar og 
Þór ir Hall gríms son höfðu völd in. 
All ir þess ir menn eru mjög eft ir
minn an leg ir frá þess um tíma.

Í Vest ur bæn um voru líka flott
ar búð ir, eins og Borg ar búð in 
eða Jóa búð þar sem Jói stjórn
aði öllu og KRONbúð in þar sem 
Hulda Pé var versl un ar stjóri. 
Versl un in Kópa vog ur í Hamra
borg inni kom seinna en hætti 
fyrst. Þetta var allt fyr ir tíma 
keðju versl ana sem bet ur fer því 
þar voru áber andi karakt er ar 
sem réðu ríkj um.

Fjölskyldan í Melgerði, mamma mín Þorgerður Aðalsteinsdóttir, Björn, Guðrún, ég og pabbi, Jón
Björnsson.Bragivarekkifæddur.

Stolturfaðir.Elstisonurinn,ArnórSveinn,varðÍslandsmeistarimeð
Breiðabliki, hér með föður sínum. Sá næst elsti, Bjarki, var fyrir
liði2. flokksBreiðabliks,ogþeirvoruhársbreiddfráþvíaðverða
Íslandsmeistarar.Sáyngsti,EinarBragi,erí6.flokkiogáauðvitað
allaframtíðinafyrirsér.Hannstendurfyrirframan.

Áskólamótií12árabekk.Aftariröðf.v.ÆvarÞorsteinsson,Þröstur
Þorbjörnssonog ArngrímurAngantýsson. Fremri röð f.v. Sigurvin
Kristjánssonogég,Aðalsteinn.

SystkininíMelgerðiágóðristund,Björn,Guðrúnogég.

ViðbræðurnirstaddiráhandboltatúrneringuíMannheimíÞýska
landi 1990. Bjössi spilaði í Basel, ég í Schwarzwald en Bragi litli
bróðirvaríheimsóknheimanfráÍslandi.



15KópavogsblaðiðNÓVEMBER 2010

Börn úr Hörðu valla skóla voru 
fyr ir skömmu í heim sókn á Nátt
úru fræði stofu Kópa vogs og skoð
uðu það sem safn ið hef ur upp 
á að bjóða, með al ann ars fjölda 
upp stopp aðra dýra. 

Hóp ur drengja stað næmd ist 
um stund í einu horni safns ins 
og var greini lega star sýnt á það 
sem þar var til sýn is. Að spurð
ir hvað þeim þætti skemmti leg
ast að sjá voru þeir sam mála um 
að það væri risakrabbi. Hann var 

einmitt í horn inu sem dró að sér 
at hygli þeirra en það sem fyr ir 
augu bar vakti greini lega óskipta 
gleði barn anna.

Nátt úru fræði stofa Kópa vogs 
var opn uð í des em ber 1983. 
Hlut verk Nátt úru fræði stof unn
ar er að safna, varð veita og sýna 
nátt úru gripi, standa að fræðslu 
og rann sókn um í nátt úru fræð
um og stuðla að nátt úru og 
um hverf is vernd.

StrákarúrHörðuvallaskólaaðskoða,alvegdolfallnir,risakrabba.

✂

HeimsókníNáttúrufræðistofuna
vekurgleðibarnanna

Þiggja, um mynda og gefa var þema sam eig in legs 
starfs dags grunn skóla kenn ara í Kópa vogi 
1. októ ber sl. sem fram fór í Hörðu valla
skóla, að mestu! 

Í upp hafi ávörpu kenn ar ana þær Rann veig Ás geirs
dótt ir, for mað ur skóla nefnd ar Kópa vogs og Mar grét 
Júl ía Rafns dótt ir, for mað ur um hverf is ráðs Kópa
vogs, en mik il áhersla var lögð á um hverf is mál þess
um starfs degi.

Kenn ar ar skráðu sig í smiðj ur eft ir sam eig in lega 
stund að morgni og síð an hitt ust kenn ar ar í ár ganga, 
stiga og fag hóp um. Deg in um lauk með kvöld fagn aði 
í íþrótta húsi Smár ans.

Sameiginlegurstarfsdagur
kennarahefurgefistvel

Kennararfylgjastmeðathygliíeinnismiðjunni.

Skólastjórarogaðstoðarskólastjórarstungusaman
nefjumákaffistofunni.

Ekki voru allir kennarar innandyra. Nokkur hópur
tókþáttíkennsluíróðriáElliðavatni.

Notuð föt - 
Nýtt hlutverk
Nýja Rauðakrossbúðin er á Garðatorgi.

Í Rauðakrossbúðunum má ávallt finna 

eitthvað skemmtilegt og smart.

Kjólar, skór, buxur, skyrtur og margt fleira.

Rauðakrossbúðirnar: 
Laugavegi 12,  Laugavegi 116,  Mjódd, 

Strandgötu 24 og Garðatorgi.
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Al vöru kjúklinga sal at
Það geta all ir gert kjúklinga sal at og það gera það marg ir við 

ýmis til efni en hérna er mín út gáfa af sal ati sem að sit ur eft ir í 
fólki þeg ar ég býð því í mat! Þið get ið not að þessa mar iner ingu 
á marg ar aðr ar teg und ir af kjöti og hent ar mjörg vel með lambi 
og svíni sem dæmi.

Fyr ir 4

Hrá efni:
Kjúklinga bring ur 5 stk
Stein selja fersk 1 búnt
Jala penjó 1 krukka
Hvít lauk ur 10-12 geir ar
Engi fer 150 gr
Dijon sinn ep 3 msk
Hun ang fljót andi 250 gr
Ju rata ol ía 700 ml
Sojasósa 100 ml
Rauð lauk ur 1 stk
Spínat 1 lít ill poki
Córí and er ferskt 1 box
Græn ar ólíf ur 10 stk
Kasjúwhnet ur 100 gr
Furu hnet ur 100 gr
Lime 2 stk
Rauð ur chili 1 stk
Parmes an ost ur fersk ur heill 100 gr
Sesam fræ 2 msk
Sal at mix 1 stór poki
Radís ur 1 lít ill poki
Vor lauk ur 1 lít ið búnnt
Kyr su berjatómat ar litl ir 1 askja
Agúrka 1 stk
Bagu ette brauð 1 stk
Smá smjör til steik ing ar
Salt og pip ar

Sæt og sterk engi fer og
jala penjó sósa/mar iner ing
Tak ið 1/2 búnt af stein selju, 2 msk af jala penjó í krukku og 

lát iði safann bara fylgja í skeið inni, hvít lauks geir ar 4 stk, engi
fer skræld ur 70 gr, dijon sinn ep 3 msk, 1 stk lime börk ur inn 
rasp að ur af og safinn kreist ur með og hun ang 200 gr allt sam an 
í mat vinnslu vél/blend er og lát ið vinna þar ti kom ið er þykkt 
mauk og þá er bætt útí 500 ml af olíu á með an vél in er í gangi. 
Má setja meira af olíu ef að ykk ur finnst sós an of sterk!

Því næst er sós unni skipt í tvennt og í tvær skál ar og útí aðra 
skál ina fer 100 ml af soja sósu og písk að sam an og í þessa skál 
á að leggja kjúklinga bring urn ar í mar iner ingu í 46 klst. Hinn 
hlut inn af sós unni fer í kæli og hún er klár til að bjóða fram 
með sal at inu.

Kjúklinga bring urn ar eru svo steikt ar á báð um hlið um eða 
grill að ur en pass ið að það er fullt af hun angi í mar iner ing unni 
sem að brenn ur mjög fljótt, síð an á bök un arplötu og inní blást
ur sofn á 160 gráð ur í 1215 min eft ir stærð.

Córí and er pestó
Rauð lauk ur 1/2 stk, hvít lauk ur 1/2 geiri, spínat helm ing ur

inn af pok an um, córí and er 1/2 box, hun ang 50 gr, stein selja 1/2 
box græn ar ólíf ur 10stk, lime 1stk (börk ur og safi), rauð ur chili 
1 stk (kljúfa hann í tvennt og hreinsa hvítu fræ in inn an úr þau 
eru allt of sterk), parmes an ost ur 50 gr, þetta er allt unn ið í mat
vinnslu vél þar til orð ið silki mjúkt grænt mauk og þá er bætt útí 
kasjúwhnet um 100 gr, furu hnet ur 100 gr og sesam fræ 2 msk 
og það er unn ið sam an við hitt allt á lág um hraða við vilj um 
ekki mauka hnet urn ar um of. Salt og pip ar eft ir þörf um.

Sal at ið
Córí and er 1/2 box pilla lauf in frá stilk un um, stein selja 1/2 

box pilla lauf in frá stilk un um, spínat hinn helm ing ur inn af 

pok an um, sal at mix 1 poki, 
radís ur skorn ar fínt nið ur, 
1/2 rauð lauk ur í sneið ar, vor
lauk ur hreins að ur og hvíti 
end inn er skor inn þunnt 
nið ur, kyr su berjatómat ar í 4 hluta, agúrka skor in, Dala feta ost
ur í krydd legi eft ir smekk og það get ur ver ið mjög gott að rífa 
nið ur smá sítrónu börk og lime börk útí sal at ið!

Allt skol að upp úr ísköldu vatni og jafn vel nokkrum klök um 
bætt útí vatn ið til að skerpa á því

Brauð ten ing ar/
croutons
Bagu ette brauð skor ið hálf fros ið í litla ten inga, smá rif inn 

hvít lauk ur, smjör og olía á pönnu og brætt sam an við lág an hita 
og síð an er ten ing un um hent útí og brún að ir við mjög lág an 
hita í lang an tíma og hrista vel í þessu af og til þar til þeir verða 
gyllt ir á lit inn og þá eru þeir þerrað ir á stykki. Get ur ver ið flott 
að strá á þá, þeg ar þeir eru al veg að verða klár ir, smá saxað ari 
stein selju til að gefa að eins meira bragð.

Ég ríf síð an smá parmes an ost yfir allt sal at ið áður en ég ber 
það fram.

Það er hægt að bera kjúkling inn fram heit an og kald an eft ir 
því hvað hent ar hverju sinni:)

Gangi ykk ur vel og verði ykk ur að góðu.
Með Al vöru kjúklinga sal ati má nota hvort held ur hvítvín eða 

rauð vín. Ég mæli t.d. með:

Öndvegisréttirogeðalvín
Ingi mar Alex Bald urs son mat reiðslu mað ur á Hót el Holti og höf und ur af 

Eft ir rétti árs ins 2010 gef ur les end um upp skrift ir að önd veg is rétt um, ásamt því 
að hann  mæl ir með eð alvín um  sem  henta ein stak lega vel með rétt un um.

Masi Mod ello Venezie 
Verð 1.699 kr. 
(Rauð vín – Ítal ía – Veneto)

Kirsu berjarautt.  Létt 
með al fyll ing, þurrt, ferskt, 
miðl ungs tannín. Rauð ber, 
kirsu ber, lyng.

Mamma Piccini Rosso 
Verð 1.490 kr. 
(Rauð vín – Ítal ía – Tosk ana )

Kirsu berjarautt, með al 
fyll ing, þurrt, ferskt, miðl
ungs tannín. Skóg ar ber, 
lyng, vanilla

Hjón in Ingi berg Jónas Hann es
son og Helga Stein ars dótt ir sátu 
fyr ir nokkru á bekk við Kópa
vogs læk og nutu veð ur blíð unn
ar eft ir nokkurn göngutúr sem 
þau segj ast reyna að fara í eft ir 
megni. 

Þau bjuggu vest ur í Döl um í 
45 ár þar sem Ingi berg þjón aði 
5 kirkj um sem prest ur en þau 
bjuggu á Hvoli í Saur bæ.  Ingi berg 
var pró fast ur í Dala pró fasts dæmi 
1969—1971 og pró fast ur í Snæ

fells nes og Dala pró fasts dæmi frá 
1976. Ingi berg sat á Al þingi fyr
ir Vest ur lands kjör dæmi af hálfu 
Sjálf stæð is flokks ins 1977 til 1978 
og var vara þing mað ur þar á und
an.

Eft ir að prest skap lauk fluttu 
þau Ingi berg og Helga á Digra nes
veg inn í Kópa vogi, og segja að 
þar sé ákaf lega þægi legt að búa. 
En minn ing arn ar úr Döl un um séu 
ákaf lega ljúf ar.

Helga Stein ars dótt ir og Ingi berg Jónas Hann es son.

Úr Döl un um 
í Kópa vog inn

Marg ir Kópa vogs bú ar hafa 
misst vinn una á liðn um mán uð
um og árum og þar sem dag ur
inn er oft lengi að líða hjá þeim 
sem eru heima er ekki úr vegi 
að minna á að „mað ur er manns 
gam an“. Kópa vogs deild Rauða 
kross ins vill koma því á fram færi 
til bæj ar búa að Rauða kross hús ið 
að Hamra borg 11 er opið alla 
virka daga kl. 1016 og skipu lögð 
dag skrá í boði þrjá daga vik unn
ar, kl. 1115.

Opið hús hjá Kópa vogs deild er 
vett vang ur til að skapa já kvæð ar 
að stæð ur fyr ir fólk, rjúfa ein semd 
og fé lags lega ein angr un, hvetja 
fólk til að nýta þekk ingu sína og 
reynslu og halda áfram að vaxa 
og dafna þrátt fyr ir tíma bund ið 
at vinnu leysi. Eng in skuld bind ing, 
eng in kostn að ur, eng in skrán ing, 
eina skil yrð ið er að langa til að 
vera með, gefa af sér og hafa gam
an. Vel kom in í Rauða kross hús ið í 
Kópa vogi, hlökk um til að sjá þig!

Opið hús hjá 
Rauðakrossinum í Kópavogi

Rauði krossinn er til húsa í Hamraborginni.

SMURSTÖÐIN
DALVEGI 16a
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Sparið og látið gera við góð húsgögn

Sækjum sendum ef óskað er.
Komum og gerum föst verðtilboð.

HS. Bólstrun  • Auðbrekku 1  Kópavogi • s: 544-5750,  892-1284 

Antikbólstrun

Skrifstofustólaviðgerðir

Er bílsætið rifið 
og tætt

Ný heimasíða 
www.hsbolstrun.is

E-mail: hs@bolstrun.is

Öll  almenn Bólstrun
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ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Blik ar gerðu prýði lega ferð 
á Æg is mót ið í Laug ar dals laug í 
byrj un októ ber mán að ar. Upp
sker an var 8 gull, 4 silf ur og 7 
brons en marg ir yngri sund
menn í fé lag inu voru að taka 
sín fyrstu sund tök á op in beru 
sund móti.

Bene dikt Jóns son varð í 1. sæti 
í 100 m fjór sundi og í 3. í 200 m 
fjór sundi; Guð laug Edda Hann
es dótt ir varð í 3. sæti í 100 m 
baksundi; Harpa Þöll Ei ríks dótt ir 
varð í 1. sæti í 200 m bringu sundi 
og einnig í 1. sæti í 100 m bringu
sundi; Hilm ar Smári Jóns son 
hreppti sig ur laun in í 100 m bak
sundi og einnig í 200 m baksundi, 
00 m flugsundi, 100 m fjór sundi 
og 200 m fjór sundi, 2. sæt ið í 100 
m skrið sundi og 400 m fjór sundi 

og 3. sæt ið í 200 m flugsundi.
Nýir þjálf ar ar hafa kom ið til 

starfa hjá sund deild inni, en 
yf ir þjálf ari er Ómar Sam ir.

Blikarunnu19verðlauná
Ægismótinuísundi

MargirBlikarsyntuveláÆgismótinu.

140milljónirMILLJÓNIR

13 Réttir =13 RÉTTIR =

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

  ÚRV.D.

  
  
  

  
  1. D.

  

Man. Utd. – Wolves
Birmingham – West Ham
Blackburn – Wigan
Blackpool – Everton
Fulham – Aston Villa
Sunderland – Stoke
QPR – Reading
Watford – Nottingham
Barnsley – Leicester
Coventry – Leeds
Doncaster – Millwall
Norwich – Burnley
Sheffi eld Utd. – Ipswich   

140.000.000
28.500.000
22.800.000
47.500.000

ENSKI BOLTINN 6. NÓVEMBER 2010

44. LEIKVIKA

(13 R.)

(12 R.) 

(11 R.)

(10 R.)

Nú er potturinn orðinn 
ennþá stærri. Vertu með 
og tippaðu fyrir kl. 14 
á laugardaginn.

SÖLU LÝKUR 6. NÓV. KL. 14.00 

1 X 2

TIPPAÐU Á NÆSTA SÖLUSTAÐ EÐA Á 1X2.IS

Get rauna starf semi skipt ir 
íþrótta fé lög in miklu máli fjár 
hags lega. Á hverj um laug ar 
dags morgni yfir vetr ar tím ann 
hitt ist hóp ur knatt spyrnu á huga
manna og fleiri  í hlið ar sal við 
knatt spyrnu hús ið Fíf una og fyll
ir út get rauna seðla og merk ir 
við fé lag ið sem þetta fólk styð
ur með get rauna þátt tök unni, 
Breiða blik. 

Þarna má sjá hóp eldri borg ara 
sitja sam an og ræða út fyll ing una 
og gengi þeirra liða í ensku knatt
spyrn unni sem þau styðja, kon
ur mynda ann an hóp og svo er 
það þriðji hóp ur inn sem að al lega 
sam anstend ur af göml um knatt
spyrnu mönn um, stjórn ar mönn um 
eða öðr um sem bein lín is koma 
vegna áhuga á get raun um, knatt
spyrnu og góð um fé lags skap. 
Þarna geta við stadd ir feng ið kaffi 
og með læti með morg un kaff inu 
gegn smá vægi legu end ur gjaldi.

Ein ar Krist ján Jóns son, for mað
ur knatt spyrnu deild ar Breiða
bliks, seg ir að tekj ur af get raun um 
skipti deild ina um tals verði máli 

en alltaf megi fá fleiri í hóp inn í 
Fíf unni og stækka þann hóp sem 
tipp ar heima í tölvu og merk ir við 
get rauna núm er Breiða bliks sem 
er 200. Inn an tíð ar verð ur far ið af 
stað með get rauna leik hjá Blik um 
svip að an þeim sem var starf rækt

ur í fyrra. Þar eru 2 sam an í liði 
og skipt í riðla, fjöld inn fer eft ir 
fjölda þátt tökuliða. Sig ur lið hvers 
rið ils fara áfram þar til að eins sig
ur veg ar inn stend ur einn eft ir, líkt 
og í bik ar keppni. Veg leg verð laun 
eru í boði.

Breiðablikefnirtil
spennandigetraunaleiks

ÞessihópursatsíðastalaugardagyfirgetraunaseðlumíFífunni,fékk
sérmorgunkaffiogspjallaðiumalltmillihiminsogjarðaraukknatt
spyrnunnaroggengiliðaíenskuknattspyrnunni.

Hreint ehf. í Kópa vogi hef ur 
gert tveggja ára sam starfs samn ing 
við Knatt spyrnu deild Breiða bliks 
og er þar með fyrsta fyr ir tæk ið 
til að gera sam starfs samn ing við 
Ís lands meist ara Breiða bliks. Það 
er vel við hæfi því Hreint er rót
gró ið fyr ir tæki í Kópa vog in um og 
fram kvæmda stjóri og með eig andi 
fyr ir tæk is ins frá ár inu 2002 er 
Ari Þórð ar son sem er gam al kunn
ur Bliki.

Hreint ehf var stofn að 12. des em
ber 1983 og er ein elsta og stærsta 
ræst inga þjón usta lands ins. Starf
semi fyr ir tæk is ins hef ur alla tíð 
snú ist um að þjóna fyr ir tækj um 
og stofn un um með reglu leg um 
ræst ing um og tengdri þjón ustu. 
Fyr ir tæk ið er með starf semi á höf
uð borg ar svæð inu, Ak ur eyri, Akra
nesi og Sel fossi. Knatt spyrnu deild 
Breiða bliks þakk ar Hreint og Ara 
fyr ir stuðn ing inn og ósk ar hon um 
jafn framt til ham ingju með að vera 
fyrst ur til að gera sam starfs samn
ing við Ís lands meist ar ana!

Hreintgerirsamstarfssamning
viðÍslandsmeistarana!

Ari Þórðarson framkvæmdastjóri Hreins og Svavar Jósefsson
framkvæmdastjóri knattspyrnudeildarBreiðabliks. Framanviðþáer
Íslandsmeistarabikarinn.
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Hjólastólahandboltaráðstofnað
innanhandknattleiksdeildarHK

21. októ ber sl. gerð ist sá 
gleði legi en jafn framt óvenju
legi at burð ur að hjóla stóla
hand bolta ráð HK var stofn að 
inn an hand knatt leiks deild ar 
HK. Sam starfs samn ing ur þess 
efn is var und ir rit að ur fyr ir 
leik HK og FH í N1 deild karla 
í Digra nesi laug ar dag inn 23. 
októ ber sl., þar sem HK vann 
sig ur á meist arak andídöt um FH 
nokk uð sann gjarnt. 

Ekki er víst að all ir geri sér 
grein fyr ir mik il vægi þessa 
at burð ar en til út skýr ing ar má 
benda á að hing að til hafa fatl að
ir starf að að mestu und ir merkj
um íþrótta fé lags fatl aðra eða 
þá feng ið fyr ir náð og miskun 
að stöðu fyr ir áhuga mál sín und
ir vernd ar væng ein hverra fé laga. 
Stofn un sér staks hjóla stóla hand

knatt leiks ráðs ger ir það að verk
um að þeir sem í hjóla stól sitja 
en hafa jafn framt áhuga á iðka 
sína íþrótt hafa nú sömu stöðu 
inn an HK og aðr ir sem íþrótt ir 
stunda und ir merkj um HK. Þetta 
er því stórt skref í sam þætt ingu 
þeirri og vald efl ingu sem lengi 
hef ur ver ið unn in að í skól um 
lands ins og því sann an lega kom
inn tími á slíkt í íþrótta hreyf ing
unni. Á stofnufundi ráðs ins var 
Frið rik Þór Óla son kos inn for
mað ur.

Það er von þeirra HKmanna 
sem unn ið hafa að stofn un þessa 
ráðs að það verði öðr um til fyr
ir mynd ar og að börn, ung ling ar 
sem og full orðn ir sem í hjóla stól 
sitja finni fyr ir að þau eru virki
lega vel kom in í HK.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

HK sigr aði Gróttu ör ugg lega 
með 18 marka mun er lið in léku 
fyr ir skömmu i N1deild kvenna 
í hand knatt leik. HK lið ið lék vel 
og í hálf leik var stað an 1812, 
eða sex marka mun ur. Stelp urn
ar spýttu svo vel í lóf ana í seinni 
hálf leik og juku for skot ið enn 
frek ar og leikn um lauk 3921.

Lið ið lék vel sem heild en gerði 
nokk uð af feil um sem kom í veg 
fyr ir að sig ur inn yrði enn stærri. 
Kol brún varði 12 skot og Dröfn 5 
skot en El ísa Ósk Við ars dót ir var 
marka hæst með 11 mörk.

Kvenna lið HK lék í gær kvöldi við 
Hauka á Ás völl um og karla lið ið leik
ur í kvöld í N1deild karla við Aft
ur eld ingu í Mos fells bæn um. Næstu 
heima leik ir í Digra nesi eru hjá stelp
un um gegn Stjörn unni 13. nóv . og hjá 
strák un um gegn Hauk um 11. nóv .

HKgjörsigraðiGróttu

ÚrleikHKgegnGróttu.

N1-deild kvenna:

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

UNGLINGAVEIKI
Hjálparsími Rauða krossins 1717

mér bara líður illa!

ÉG ER EKKI MEÐ

Sl.laug ar dag mættu leik menn 
Breiða bliks í meist ara flokki 
karla, Ís lands meist ar ar 2010 í 
verlun ina Tengi við Smiðju
veg og árit uðu liðs mynd. Fjöldi 
barna og ung linga mættu á stað
inn til að fá árit aða mynd.

Boð ið var upp á grill að ar SS 
pyls ur, gos og ávaxta safa. Efnt var 
til léttr ar get raun ar þar sem einn 
hepp inn þátt tak andi gat unn ið 
sér inn gjafa bréf frá Tengi að upp
hæð 50 þús und krón ur. Tengi er 
einn stuðn ings að ila Breiða bliks.

Skrfaðáliðsmyndinaígríðogerg.

Það var frá bær ár ang ur sem 
Blik ar upp skár u á ÍMUkumite, 
þrír Ís lands meist aratitl ar! Þau 
Heið ar Bene dikts son í flokki 
drengja 14 – 15 ára (1995  63kg), 
Krist ín Magn ús dótt ir í flokki 
stúlkna 16 – 17 ára (19931994) 
og Ragn ar Ey þórs son í flokki 
pilta 16 – 17 ára (19931994) sigr
uðu öll glæsi lega í sín um flokk
um og upp skáru Ís lands meist
ara tit il að laun um. 

Öll eru þau í ung linga lands liði 
Ís lands sem fer á sterkt kara temót 
í Stokk hólmi 6. – 7. nóv em ber 
nk. Ragn ar er í lands liði Ís lands 
í kumite en Heið ar og Krist ín í 
lands liði Ís lands í kata. Blik arn ir 
voru alls sex á mót inu og er það 
ekki slæm ur ár ang ur að koma 
heim með 3 ein stak lings sigra, eða 
50%! Þá hlaut Dav íð Freyr Guð
jóns son brons í sama flokki og 
Heið ar Bene dikts son. 

Í heild ar stiga keppn inni sigr uðu 
Fylk is menn nokk uð verð skuld að 
með 20 stig en Breiða bík lenti í 

3ja sæti með stig á eft ir Vík ing
um sem hlutu 15 stig. Breiða blik 
sigr aði í jafn mörg um flokk um og 
Fylk ir, Vík ing ar í tveim ur og Þórs
ham ar í ein um. Mót ið var hald ið í 

nýrri og glæsi legri æf inga að stöðu 
Fylk is í hús næði sem hing að til 
a.m.k. hef ur kall ast Mest hús ið og 
er í Norð linga holti.

ÞrírÍslandsmeistaratitlar
unglingaíkumite

Stoltir Blikar með verðlaunin sín, þau Heiðar Benediktsson, Kristín
MagnúsdóttirogRagnarEyþórsson.

Meist ara flokk ur kvenna í blaki tek ur þátt í 
Nor dic Club Champ ions hip 5.  7. nóv em ber 
næst kom andi, en mót ið er hald ið á veg um The 
Northen Europe an Volley ball Zonal Associ ation 
(NEVZA) og fer mót ið fram í Kópa vogi. 

Lengi vel stóð til að rið ill HK yrði leik inn í Hol te 
í Dan mörku, en danska lið ið dró til boð sitt til baka 
og bauðst blak deild HK þá til að halda mót ið.

Alls taka 10 lið þátt í kvenna keppn inni sem leik
in er í þrem ur riðl um. And stæð ing ar HK í riðli 
2 verða Hol te frá Dan mörku, Koll frá Nor egi og 
Katrineholm frá Sví þjóð.

NordicClubChampionship
íKópavogi

MeistaraflokkurHKíblakikvenna.

Blak kvenna:

Tekistíhenduraðlokinniundirskrift.

Blikadagur
íTengi



Hafðu samband

Fjármálafræðsla 
fyrir þig í Turninum 
Smáratorgi

Greiðslur úr lífeyrissparnaði,
hvað ber að hafa í huga?

Eftir 55 ára aldur styttist í að einstaklingar geti 
hafið töku á lífeyrissparnaði sínum. Á fræðslu-
fundinum verður fjallað um eftirfarandi mál sem 
mikilvægt er að sjóðfélagar hugi að við töku 
lífeyrissparnaðar:

 Reglur um útgreiðslur lífeyrissparnaðar
 Skattaleg meðferð lífeyrissparnaðar
 Samspil útgreiðslna úr lífeyrissjóðum og 

  Tryggingastofnun

16. nóvember kl. 17:30 í Turninum, 
19. hæð Smáratorgi.

Fyrirlesari er Teódór Friðbertsson. 
Fundurinn stendur yfir í 90 mínútur. 

Allir velkomnir – ókeypis aðgangur.

Skráðu þig á arionbanki.is eða hjá næsta starfsmanni

Komdu og njóttu góðra veitinga í bland við fróðleik.

AUGL†SINGASÍMI:
511 1188


