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Turninum Kópavogi

sími 575 7500

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.

Kársnesskóli hlaut Grænfánann
Kársnesskóli fékk Grænfánann
afhentan 30. september sl. og var
hann dreginn að húni fyrir utan
báðar byggingar skólans að við
stöddum nemendum, kennurum
DALVEGI 4 - S: 564 4700
og nokkrum fjölda foreldra.
HAMRABORG 14 - S: 554 4200
Eldri nemendur skólans, sem eru
í gamla Þinghólsskólahúsinu við
Kópa
ogs
fjöl
MJÓD
D • vH
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ASM
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R enntu
A 4 í göngu
yfir til yngri nemendanna sem eru
- Viðtal við
í gamla Kársn ess kólah úsi nu við
Skólagerði og var Skólahljómsveit
Hafstein Karlsson
Kópavogs fyrir göngunni. Síðan hélt
hersingin til baka og fóru þá yngri
- bls. 4
nemendur skólans fyrir göngunni á
eftir Skólahljómsveitinni. Þegar fán
inn hafði verið dreginn þar að húni
- Bernskuminningar
fengu allir ís.
Aðdragandinn er nokkuð langur
Aðalsteins Jónssonar
en markmið skólaársins 2009-2010
hófst með viðfangsefninu ,,Jörð
- bls. 14
ina okkar - almennt.”, sameigin
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Marserað milli skólabygginganna með Skólahljómsveit Kópavogs í
fararbroddi.

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

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

lega ábyrgð og það að allt sem að
gert er hefur áhrif allstaðar. Síðan
var sorp tengt við það sem verið er
að gera nú þegar, endurnýting og
endurvinnsla, neysla og innkaup
og loftmengun, t.d. sú mengun sem
hlýst af bílum í lausagangi.
Janú a rm ánu ðu r var helga ðu r
mengun vatns og sjávar, í febrúar
var fjallað um dýr í útrýmingarhættu
og tengja það við hegðun mannsins.
Apríl var mánuður landbúnaðar og í
maí var fjallað um gróðureyðingu og
eyðingu skóga. Einni kennslustund
var varið til umhverfisfræðslu í viku
hverri og það hefur verið markmið
allra kennara í Kársnesskóla að
auka útikennslu í námi barnanna
og hefur henni vaxið mjög ört fiskur
um hrygg.
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Íþróttafólk í
fylkingarbrjósti

Í

þróttafólk í Kópavogi hefur svo sannarlega sýnt á þessu
ári að það stendur í fylkingarbrjósti íþróttafólks hérlend
is, árangur þess tekur af allan vafa í þeim efnum. Í sumar
varð Stefanía Valdimarsdóttir Norðurlandameistari í 400 metra
grindahlaupi á Norðurlandamóti unglinga undir 19 ára, HK
varð Íslandsmeistari í blaki kvenna, knattspyrnulið Breiðabliks
í Pepsi-deild karla varð Íslandsmeistari, í fyrsta sinn í sögu
félagsins, og svo varð Gerpla verðskuldaður Evrópumeistari í
hópfimleikum kvenna auk Íslandsmeistaratitla. Yngri flokkar
íþróttafélaganna HK og Breiðabliks hafa einnig náð frábærum
árangri í sinni íþrótt. Til þess að ná svo frábærum árangri þarf
auðvitað mikla ástundum æfinga allt árið og ekki síður mik
inn sjálfsaga og sjálfsafneitun því í þetta þjóðfélag bíður upp á
ýmsar freistingar sem oft þarf að standast. Íþróttaiðkun, sama
hvaða íþróttaiðkun þar um ræðir, er besta forvörn gegn áfeng
is - og eiturlyfjaneyslu sem hægt er að benda á í dag, en ýmiss
önnur starfsemi eins og öflugt starf félagsmiðstöðva er einnig
ómetanlegt í þessum sambandi og svo má ekki gleyma starf
semi Molans þar sem unglingar geta komið saman og stundað
heilbrigða iðkun tónlistar, myndlistar og fleira. En líklega gætu
Kópavogsbúar ekki borið höfuðið jafn hátt eða verið jafn stolt
ir af sínu fólki ef bæjaryfirvöld hefði ekki sýnt þá framsýni að
byggja markvisst upp íþróttamannvirki í bænum og skapa þar
með þá umgjörð sem nauðsynleg er til að stunda íþóttir og
félagslíf hér norður á hjara þar sem getur verið allra veðra von.
Framsýni tveggja fyrrverandi bæjarstjóra, þeirra Sigurðar Geir
dal og Gunnars Inga Birgissonar ber þar hátt.
					
Geir A. Guðsteinsson

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Mörgu ábótavant í
rekstri Dægradvalar

Á fundi skólan efnda r Kópa
vogs 18. október sl. var rætt um
starfsreglur fyrir Dægradvöl og
tillögur um breytingar á starfs
reglu m Dægradvala er varða r
börn með sérþarfir og uppfærslu
á innheimtuleiðum. Ákveðið var
að skipa nefnd til að endurskoða
í heild starfsreglur Dægradvala.
Einnig var rætt um fjölda barna í
Dægradvöl og mönnun þeirra og
kynnti kennslu- og eftirlitsfulltrúi
grunnskóladeildar kynnti málið.
Krafa var gerð um að farið verði
eftir starfsreglum um dægradval
ir og var lagt fram bréf frá for
manni Starfsmannafélags Kópa
vogs til kynningar og urðu nokkr
ar umræður um það.

Breytt aðalskipulag
vesturhluta
Rjúpnahæðar auglýst

Lögð var fram í bæjarstjórn til
laga Skipulags- og umhverfissviðs
að breyttu Aðalskipulagi Kópa
vogs 2000-2012. Tillagan nær til
vesturhluta Rjúpnahæðar sem er
um 16 ha að stærð og afmarkast
skipulagssvæðið af lögsögumörk
um Kópavogs og Garðabæjar í
suður, opnu svæði sem liggur að
lögs ögum örku m Kópav ogs og
Garðabæjar í vestur, skógræktar
svæði í Smalaholti og Rjúpnahæð
í norður og opnu svæði meðfram
fyrirhugaðri byggð við Austurkór
og Auðnukór í austur. Í breyting
unni felst að íbúðum er fjölgað á
svæðinu úr 132 íbúðum í liðlega
162 íbúðir í sérbýli og fjölbýli.
Þéttleiki byggðarinnar eykst úr 9
íbúðum á ha í ca 11. Íbúum fjölg
ar á svæðinu og verða á svæðinu
fullbyggðu um 500 miðað við 3 í
íbúð.
Reiknað er með um 55 íbúðum
í einbýli; 22 íbúðum í parhúsum;
66 íbúðum í tveggja og þriggja
hæða fjölbýlishúsum og 19 íbúð
um í raðhúsum. Bæjarstjórn sam
þykkti að tillagan verði auglýst
með tilvísan í 18. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997.

Metaðsókn í Salinn,
Tónlistarhús
Kópavogs

Aðsókn að Salnum, Tónlistar
húsi Kópavogs, hefur aldrei verið
meiri en í ár og ef hún er borin
saman við árið í fyrra er aukning
in ríflega 40%. Samtals hafa um
25 þúsund gestir sótt tónleika og
aðra viðburði í Salnum það sem
af er þessu ári. Elísabet Sveins
dóttir, forstöðumaður Salarins,
segir að ástæðuna megi fyrst og
fremst rekja til fjölbreyttrar dag
skrár og markvissrar kynningar
á Salnum og þeirri aðstöðu sem
hann hefur að bjóða. „Flytjendur
og gestir kunna að meta tóngæð
in sem Salurinn býr yfir og þess
vegna kemur fólk aftur og aftur
til okkar,“ segir Elísabet. Salurinn
var tekinn í notkun 1. janúar 1999
og er hann fyrsti sérhannaði tón
leikasalur landsins.

Tvær milljónir króna
söfnuðust

Yfir tvær milljónir króna söfn
uðust í Kópavogi í söfnun Rauða
kross Íslands, Göngum til góðs,
sem fram fór fyrir skömmu. Alls
275 Kópav ogsb úa r gengu með

söfnunarbauka í hús og var þeim
hvarvetna vel tekið. Linda Ósk
Sigu rða rd ótti r, framk væmda
stjóri Kópav ogsd eilda r Rauða
kross Íslands, segir að mjög góð
stemmni ng hafi veri ð í Kópa
vogi nu m á söfnu na rd egi nu m.
Alls fimmtíu deildir Rauða kross
Íslands, um land allt, tóku þátt
í söfnuninni og er söfnunarféð
komið upp í um 21 milljón króna.
Söfnu na rf énu verðu r einku m
beint til barna- og ungmennaverk
efna í Malaví og Síerra Leóne.

Kjörin varaformaður
Sambands íslenskra
sveitarfélaga

Guðríður Arnardóttir, formað
ur bæja rr áðs Kópav ogsb æja r,
var samhljóða kjörin varaformað
ur stjórnar Sambands íslenskra
sveitarfélaga fyrir nokkru. Halldór
Halldórsson, fyrrum bæjarstjóri
á Ísafirði, er formaður sambands
ins. Hún var fyrst kjörin bæjar
fulltrúi í Kópavogi árið 2006 en í
upphafi nýs kjörtímabils tók hún
við sem formaður bæjarráðs.

Færsla steypustöðvar
og gelding fresskatta

Á fundi bæja rs tjórna r Kópa
vogs 26. október sl. bar var for
seti bæja rs tjórna r, Hafs teinn
Karlsson, undir atkvæði tillögu
Gunnars Inga Birgissonar um að
vísa tillögu um breytt deiliskipu
lag Þorrasala til endurskoðunar
skipulagsnefndar og var tillag
an samþykkt með 11 atkvæðum.
Tillaga Péturs Ólafssonar um að
fella niður ákvæði um geldingu
fresskatta sem ganga lausir var
felld með 8 atkvæðum gegn 1. Til
laga Guðríðar Arnardóttur um að
bæjarstjórn veiti Steypustöðinni
Borg frest til að færa starfsemi
sína frá Bakkabraut 9 var sam
þykkt með 11 samhljóða atkvæð
um.

Ekki tekið tillit til
tímatöflu Strætó við
skipulag æfingatíma

Bæjarráð óskaði eftir greinar
gerð íþróttadeildar bæjarins um
ástæðu þess að ekki var tekið til
lit til leiðaráætlunar strætó við
skipul ag æfi ngat íma í íþrótta
mannvirkjum með tilliti til leiða
áætlunar Strætó. Bæjarráð benti
á að þann 23. júní sl. var þess
óskað að íþróttafélögin tæku til
lit til tímatöflu Strætó við gerð
æfingartaflna í íþróttamannvirkj
um bæjarins. Bæjarráð telur ekk
ert réttlæta þá staðreynd að ekki
var komið til móts við þær óskir.
Bæjarráð telur það einnig mikið
hagsmunamál fyrir fjölskyldur í
Kópavogi að iðkendur geti nýtt
sér ferðir strætó til og frá æfing
um. Bæjarráð óskaði eftir því að
íþróttafulltrúi kalli eftir skriflegum
skýringum íþróttafélaganna hvers
vegna ekki var unnt að koma til
móts við þessar óskir bæjarráðs.

Styrkbeiðnir
afgreiddar frá Listaog menningarráði

L i s t a o g m e n n i n g a r r á ð
afg reiddu fyri r skömmu styrk
beiðni r vegna menni nga rv ið
burða og verke fna. Samþ ykkt
var að veita BT Music- Björn
Thoroddsen styrk vegna verkefn

isins að að upphæð kr. 300.000;
til Camerarctica vegna tónleika
í Kópavogskirkju að upphæð kr.
100.000; Art-11 hópurinn vegna
sýningarhalds í safnaðarheimilinu
Borgum kr. 200.000; Guðný Jón
asdóttir vegna tónleika í Tónlist
arsafni Íslands 2011 kr. 120.000;
Guðr ún Sigr íðu r, Kamme rt ríó
Kópavogs, vegna útgáfu geisla
disks kr. 150.000; Marteinn Sigur
geirsson vegna Kvikmyndahátíð
ar gunnskóla landsins, sem hald
in verður í nóvember 2010, kr.
150.000; Óp-hópurinn vegna tón
leika í Salnum kr. 350.000; Pamela
De Sensi vegna Töfrahurðarinnar
kr. 400.000; Ritlistarhópur Kópa
vogs vegna verkefnis hópsins kr.
140.000; Samfés, vegna Stíls 2010
kr. 450.000 og Skólah ljóms veit
Kópavogs kr. 350.000. Afgreiðslu
fjölmargra erinda var frestað eða
þeim hafnað.

Deiliskipulag á
Kópavogstúni

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks lögðu
fram bókun í bæjarráði þar sem
lagt er til að deiliskipulagi fjölbýl
ishúsa á Kópavogstúni verði flýtt
og lokið hið fyrsta án þess þó að
gatnagerðargjöld og yfirtökugjöld
skerðist. Þetta sé það svæði sem
er söluvænlegasta byggingasvæð
ið á höfuðborgarsvæðinu og gæti
styrkt stöðu bæjarsjóðs um hálf
an milljarð króna um leið og ýtt
væri undir aukna atvinnu og fjölg
un íbúa sem eykur tekjur bæjar
sjóðs enn frekar þar sem allir inn
viðir eru uppbyggðir á svæðinu.
Vitað er að nú þegar er eftirspurn
eftir að fá að byggja á svæðinu en
umsóknum hefur ekki verið sinnt.
Af sama tile fni lögðu fullr úa r
meirihlutans fram bókun þar sem
segir m.a. að mörg mistök hafi
verið gerð í skipulagi Kópavogs
sem ekki verði aftur tekin. Það sé
mikilvægt að vanda til verka enda
ábyrgð bæjaryfirvalda mikil þegar
kemur að ásýnd og þróun byggð
ar. Fulltrúar meirihlutans bentu á
að vinna við deiliskipulag á Kópa
vogstúni er í góðum farvegi.

Sumarbústaðafram
leiðsla stöðvuð

Bæjarráð hefur samþykkt til
lögu sviðss tjóra skipul ags- og
umh verfi ss viðs þess efni s að
stöðvu ð verði suma rb ús taða
framleiðslu sem fer fram á Hlíðar
vegi 29. Húsið átti að vera farið af
lóðinni 28.október sl. samkvæmt
samþykktinni. Kvartað var yfir
hávaðamengun vegna sumarbú
staðasmíðanna að Hlíðarvegi 29
frá íbúum í bænum og óskað eftir
því að bæjaryfirvöld stöðvi sum
arbústaðaframleiðsluna og sjái til
að byggingariðnaður verði ekki
stundaður þar í framtíðinni.

Óskað aðstöðu fyrir
afgreiðslustöð
metanorku

Á fundi skipul agsn efnda r
21. september sl. var lagt fram
erindi Metanorku ehf. varðandi
ósk um staðsetningu lóðar vegna
afgreiðslustöðvar fyrir metan og
aðra umhverfisvæna orku. Skipu
lagsnefnd lítur jákvætt á erindið
en óskar eftir umsögn sviðsstjóra
á næsta fundi nefndarinnar varð
andi mögulega staðsetningar fyrir
afgreiðslustöð. Á fundi skipulags
nefndar 19. október sl. var erindið
lagt fram að nýju, og enn er leitað
staðsetningar fyrir stöðina.
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Magnúsarlundur vígður
við bálköst og kakódrykkju
Þann 20. október sl. var Magn
úsarundur vígður sem formlegt
útinámsvæði leikskólanna, Aðal
þings, Baugs, Kórs og Sólhvarfa
auk Hörðuvallaskóla. Magnúsar
lundur er við Kjóavelli, á bak við
knattspyrnuhúsið Kórinn og hest
húsin. Þar var byrjað að planta
trjám árið 1950 og eru hæstu tré
komin í yfir 10 metra hæð. Þenn
an lund ræktuðu hjónin Magnús
og Margrét Sigmundsson.
Í vor hafði bærinn samband við
skólana og bauð til samstarfs um
þróun svæðisins. Síðan hefur ver
ið tekið til, lundurinn grisjaður og
útbúin svæði, þar er útieldunarað
staða, bekkir og svæði til að skera
út í skóg. Börn úr elsta árgangi
allra skólanna voru við opnunina
og börnin úr hverjum leikskóla

höfðu valið tvö lög að syngja en
um hljóðfæraleik sáu börn úr efri
bekkjum Hörðuvallaskóla.
Margrét Júlía Rafnsdóttir, for
maður umhverfisráðs Kópavogs
bæjar mætti og sagði nokkur orð
af þessu tilefni og hvatti til skyn
samlegrar notkunar á lundinum.
Svæði ð er mjög fjölb reytt með
gömlum greni-og furulundum, laut
um og móum. Í vinnu við endur
skoðun á aðalskipulagi Kópavogs
liggur fyrir tillaga um að lundurinn
verði bæjarverndaður sem þýðir
að hann yrði verndaður fyrir hvers
kyns ágangi en jafnframt nýttur til
útivistar fyrir skóla og almenning.
Börnin í leikskólanum Aðalþingi
hlóðu glösum og hitabrúsum með
heitu kakói á vagn sem er alla
jafna á útileiksvæðinu og drógu

Sungið við bálköstinn.

strákarnir hann upp í Magnúsar
lund en stelpurnar til baka. Í lund
inum fengu þau svo heitt kakó og

sungu við varðeldinn sem og börn
og starfsmenn annara leikskóla og
Hörðuvallaskóla. Það voru glöð

börn og kennarar með rjóðar kinn
ar sem komu til baka úr þessari
morgunferð.

SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF
Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is
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,,Við stæðum í skemmtilegum sporum ef gamli
Digranesbærinn hefði verið endurbyggður”
- segir Hafsteinn Karlsson, formaður lista- og menningarráðs Kópavogs
Lista- og menningarráð Kópa
vogs fer, í umboði bæjarstjórn
ar, með stjórn menningarstofn
ana á vegum Kópavogsbæjar og
fjallar um menningarmál sam
kvæmt reglugerð fyrir Lista- og
menningarráð Kópavogs. Ráð
ið er skipað 5 fulltrúum og 5 til
vara. Eftir síðustu bæjarstjórn
arkosningar tók Hafsteinn Karls
son skólastjóri við formennsku
í nefndinni, en hann er annar
maður á lista Samfylkingarinnar.
Aðrir nefndarmenn eru Bene
dikt Nikulás Anes Ketilsson, Una
Björg Einarsdóttir, Helga Guð
rún Jóna sd ótti r og Friðd óra
Kristinsdóttir.
Hafsteinn Karlsson segist ekki
hafa sóst sérstaklega eftir því að
verða formaður lista- og menn
ingarráðs Kópavogs en segir það
eðlilegt að þar sem hann skipi
annað sætið á lista Samfylkingar
innar í núverandi meirihlutasam
starfi í bæjarstjórn Kópavogs að
hann veitti einhverri nefndinni
forstöðu.
,,Mér bauðst þetta og fannst
það strax mjög spennandi, og sló
því til. List og menning er ansi
víðfeðmt en til þessa hefur starf
nefndarinnar fyrst og fremst snú
ist um menningarstofnanirnar hér
á og við Borgarholtið og það starf
sem þar fer fram, þ.e. yfirstjórn
yfir Bókasafni Kópavogs, Náttúru
fræðastofu Kópavogs, Gerðarsafni
og unglingastarfinu í Molanum og
Tónlistarsafni Íslands í sama húsi.
En Salurinn hefur haft nokkra sér
stöðu, með sérstaka stjórn yfir
sér. Við höfum í hyggju að setja
Salinn undir sama hatt, þar með
fæst betri heildaryfirsýn yfir allt
það menningarstarf sem þarna
fer fram og auðveldar margt í yfir
stjórninni á þessari menningar
miðstöð sem er þarna.”

Hvað er menning?
- Stendur til að breyta einhverju
í starfi nefndarinnar og jafnvel í
starfi þessa menningarstofnana?
,,Það eru ýmsa r hugm yndi r
í gangi í þá veru, enda eru allir
nefndarmenn nýir, hafa ekki áður
setið í lista- og menningarráði.
Við viljum spyrja stórt, t.d. hvað
er menning og hvað viljum við
hafa undir þessum menningar og
listahatti. Það er þegar samhljóm
ur í nefndinni um að þetta verði
víðtækara en það hefur verið og
þá fyrst og fremst meira sögu
tengt. Við viljum gera sögu Kópa

vogs góð skil, en ekki með því að
gefa út einhverjar bækur eða rit,
heldur meira lifandi frásögn eða
atburði tengda sögu Kópavogs.
Auðvitað horfum við eftir sem
áður til staða sem hafa sögulegt
gildi og hafa þegar verið varðveitt
ir, eins og þar sem Kópavogsfund
urinn var haldinn 1662, en einnig
til staða eins og hér í suðurhlíðum
Kópavogsdalar þar sem var mikil
sumarhúsabyggð en er að mestu
horfin í dag, en þó standa nokkur
hús eftir enn. Hugmyndin er að
gera eitt af þeim húsum að safni
sem mundi varðveita sögu þess
tíma um miðja síðustu öld þegar
hér var blómleg sumarhúsabyggð
upp með Kópavogslæknum.”
Hafsteinn segir Kópavog vera
fullan af sögu, bæði langt aftur í
tímann og ekki síður t.d. til tíma
bilsins milli 1940 til 1980.Hann er
ekki frá því að það hafi gleymst
nokkuð að vernda byggingasög
una þega r Kópav ogu r var að
byggjast hratt upp um miðja síð
ustu öld, þó stundum hafi það
verið af nokkrum vanefnum. Þessi
hús fengu miskunnarlaust að víkja
fyrir nýbyggingum, ekkert hugsað
um byggingasöguna, sem var að
mörgu leiti merkileg og ekki sam
bærileg við neitt annað sveitarfé
lag á landinu.
,,Það er ýmislegt sem maður
saknar og tengir við sinn ,,gamla”
Kópavog og því þykir mér vænt
um þessi gömlu hús sem enn eru
til staðar. Ég sakna þess að gamla
Digranesbænum skyldi hafa ver
ið rutt í burtu en hann var enn
þá uppistandandi þegar ég gekk
í Digran ess kóla. Við stæðu m í
skemmtilegum sporum ef þessi
bær hefði verið endurbyggður,
en það var enginn skilningur ríkj
andi á því á þessum tíma, þetta
var bara gamalt drasl sem mátti
hverfa.”

Alþjóðleg barnalistahátíð

- Kópavogsbær hefur veitt viður
kenningar til íþróttamanna ársins
á sérstöku hófi og eins hefur bær
inn útnefnd bæjarlistamann ársins,
og ennfremur veitt styrki til ýmissa
listam anna. Hljóta listam enn
sem búa í Kópavogi en starfa að
sinni list utan bæja rm arkanna
enga n hljómg runn hvað varðar
styrki og eins listamenn sem búa
í nág rannas veita rf él ögu nu m en
starfa að sinni list í Kópavogi?
,,Ég hef ekki heyrt þetta, en
styrkir til listamanna miðast ekki

- Er einhver menningarviðburður
eða listahátíð sem þú hefur áhuga
á að komið verði á fótí Kópavogi
en hefur ekki til þessa verið sinnt
með neinum hætti?
,,Hér hefði ég gjarnan viljað sjá
einhvers konar alþjóðlega barna
listahátíð en um sinn eru þær
kannski fremur fjarlægar nú þegar
við erum enn í efnahagskreppu.
Tækifærin kringum menningar
torfuna eru svo gríðarlega mikil
og sú fjölbreytta starfsemi ætti að
geta auðveldað okkur framkvæmd
slíkra hugmynda eins og listahá

Hafsteinn Karlsson, formaður lista- og menningarráðs Kópavogs.

bara við búsetu, það geta allir
listamenn sótt um styrki, einnig
utan Kópavogs, og hafa gert. Ég
fullyrði að það er ekki skilyrði að
listamaðurinn stundi sína list í
Kópavogi eða eigi búsetu hér en
ef listamaður uppfyllir hvorki það
að búa í Kópavogi eða að stunda
sína list hér þá tel ég vafasamt
að hann hljóti styrk. Við höfum
verið að styrkja unga og framúr
skarandi listnema í Kópvogi, ekki
síst í tónlist, og árlega er heið
urslistamaður Kópavogs útnefnd
ur á afmælisdegi Kópavogsbæj
ar í maímánuði. Einnig eru keypt
listaverk á Gerðarsafn og veittir
styrkir í smærri verkefni, einnig
atburði sem fram fara á Bókasafn
inu og Náttúrufræðastofunni.”

tið barna, listahátið fyrir börn í
tónlist, myndlist , bókmenntum
og fleiru. Hér hefur verið ung
mennatónlistarhátíð að vori svo
þessar hugmyndir eru vel fram
kvæmanlegar.”

Hálsatorg. Mistök?

Ekkert á Hálsatorgi 		
sem hvetur fólk til 		
að staldra við
- Mörgu m finnst Hálsat orgi ð
fremur óaðlaðandi og hrátt og lítt
fallið til þess að þar geti verið upp
ákomur með ýmsum hætti, ekki
síst að sumarlagi. Væri hægt að
gera torgið meira aðlaðandi og
nýta það betur með einhverjum
hætti?
,,Það var Hamraborgarhátíð í
sumar sem bæjarstjórn stóð að
með fyrir tækjum í Hamraborg
inni, og þá var Hálsatorgið not
að. Það hafa verið uppi hugmynd

Bpeekl ic}ef^XiX
aeljklßYXc}eXjaj
Lán til íbúðakaupa
Lán til endurbóta og viðbygginga
Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)
Úrræði í greiðsluvanda
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ir um að bjóða þar upp á fleiri
uppákomur á sumrin, og jafnvel
á aðventunni með sölubása. Í Helsinki í Finnlandi opna útikaffihús
1. maí og það er einmitt á torgum
svipuðum Hálsatorgi. Við gætum
gert eitthvað svoleiðis, kaffihúsin
þurfa ekki öll að vera inni í húsi,
kannski gætu kaffihúsin sem eru
nú þegar í Hamraborginni staðið
að slíkum útikafffihúsum. Þarna er
engin starfsemi sem er að draga
fólk út á torgið, ekkert sem hvetur
fólk til þess að staldra þarna við.
Þarna er svið sem væri hægt að
lagfæra þannig að það væri not
hæft bæði fyrir tónlistarfólk og
leikhópa, og það gæti þá sem best
tengst einhverjum þeim hátíðum
sem boðið er upp á í menningar
miðstöðunum. Svo er mikilvægt
að fólk geti tyllt sér þarna niður,
það sé ekki bara á einhverja bekki
undir vegg hjá Landsbankanum,
heldur einnig á miðju torginu og
keypt þar kaffibolla. Þarna þarf að
búa til einhverja ,,miðju” þar sem
hægt væri að fylgjast með uppá
komum á breyttu sviði. Þetta er
núna eins og einskis manns land,
þarna sést aldrei sála. Svo þarf að
breyta um nafn á torginu.”
- Á síðasta kjörtimabili var stefnt
að því að reisa óperuhús á menn
inga rt orfu nni gegnt Bókas afni
Kópavogs. Er það miður að þínu
mati að þær hugmyndir náðu ekki
fram að ganga?
,,Nei. Þegar lagst var yfir þessar
hugmyndir af fullri alvöru reynd
ist þetta vera óraunh æft fyri r
Kópavogsbæ. Þetta var of stór
hugm ynd fjárh agsl ega, og við
hefðum aldrei getað rekið óperu
hús eins og það sem hugmyndir
voru uppi um að byggja. Við eig
um að einbeita okkur enn betur
að þessum fínu menningarhúsum
sem við höfum nú þegar og reka
þau vel. Aðsóknin hefur verið að
aukast verul ega að Salnu m og
fjölbreyttni þeirrar tónlistar sem
þar er boðið upp á að aukast til
muna. Einnig er staðurinn vinsæll
til funda- og ráðstefnuhalda.”
Hafsteinn Karlsson segir að all
ir þættir menningarmála, einnig
styrkir, verði skoðaðir, en fjármál
bæjarins séu erfið og það sé verið
að vinna að fjárhagsáætlun ársins
2011, og þar er allt undir.
,,Frekar en að vega að hags
munum barnafjölskyldna verður
eitthvað af þessu skorið niður,
því miður. En því má ekki gleyma að styrkir til listamanna eru
atvinnuskapandi og öll atvinna
kringu m menni ngu og listi r er
mjög mikilvæg og leiðir af sér
ýmis önnur störf,” segir Hafsteinn
Karlss on, form aðu r lista- og
menningarráðs Kópavogs.
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Fjölsmiðjan:

Í mun stærra og hentugra
húsnæði í Víkurhvarfi

Fjöls miðja n hefu r starfa ð í
nokkur ár í vesturbæ Kópavogs
en flutt sig um set í stærra og
mun hentu gra húsn æði upp
við Víkurhvarf sem leigt er af
fyrirtækinu Tréfagi eftir að Fram
kvæmdasýsla hafi framkvæmd
útboð eftir þarfagreiningu. Fjöl
smiðjan er því enn í Kópavogi.
Húsnæðið er um 1.900 fermetr
ar að stærð, um 600 fermetrum
stærra en eldra húsnæðið og allt
undir einu þaki sem eru óum
ræðanlega miklu hentugra. Hús
næðið er innréttað samkvæmt
þörfum Fjölsmiðjunnar en rekstr
arkostnað Fjölsmiðjunnar greið
ir ríkið 60% en sveitarfélögin á
höfuðborgarsvæðinu 40%.
Fjölsmiðjan er vinnusetur fyrir
ungt fólk, sem stendur á kross
götum. Þar gefst fólki tækifæri
til að þjálfa sig fyrir almennan
vinnumarkað eða áframhaldandi
nám. Vinnutíminn er frá kl. 8:30 til
15:00, og fyrir vinnuna er greidd
ur verkþjálfunar- og námsstyrkur.
Nemendur og starfsmenn borða
saman morgunmat og hádegis
mat og reynt er að hafa vinnu
staðinn fjölbreyttan og skemmti
legan. Starfræktar eru bíladeild,
húss tjórna rd eild, kennsla, raf
deild, sjáva rú tv egsd eild, tré
smíðadeild, tölvu- og prentdeild
og hönnunardeild.
Þorb jörn Jenss on, fors töðu
maður Fjölsmiðjunnar, segir að
nú sé hægt að vera með allt að
100 nemendur sem er aukning frá
fyrri stað um 20 nemendur, en
erfitt sé að vera með allan þann
fjölda samt ími s því ekki fæst
fjárveiting fyrir nema 14 starfs
menn. Biðlisti er alltaf nokkur,
frá 30 til 60 umsóknir, svolítið þó
breytilegt.
,,Krakkarnir voru að meðaltali
hjá okkur í 6 til 8 mánuði fyrir
kreppuna en eru núna 12 til 14
mánuði vegna atvinnuástands
ins. Ég vil hafa krakkana í meiri
og stöðugri virkni þar til atvinnu
tækifæri bjóðast en allir vita að
atvinnuleysi hefur aukist talsvert
og þessir krakkar kannski ekki í
neinum forgangshóp.
Staðsetningin hér er fín, nema
ef vera skyldi strætisvagnaferðirn
ar, vagninn snýr við inni í Hvarfa
hverfinu svo ganga þarf nokkurn
spöl til að ná honum þar. Þetta er
ekki langur tími en þetta má samt
bæta,” segir Þorbjörn Jensson.

Húsnæði Fjölsmiðjunnar við Víkurhvarf. Framan við stendur stæða af
Euro-vörubrettum sem þarna eru smíðuð.

Við tökum vel á móti þér
VIÐ ERUM HÉR!
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Grúskað í tölvu og reynt að finna
út hvort eitthvað nýtilegt er þar
að finna.
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Höfum opnað pósthús á nýjum stað
á Dalvegi 18 í Kópavogi. Opnunartími
er alla virka daga frá kl. 9-18.
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Haganlega gerð endurskinsmerki
af krökku nu m á Fjöls miðju nni,
og vissulega töluvert öðruvísi en
gengur og gerist á markaðnum.

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

Afar fjölbreytt tónlistarefni
Gunnar Þórðarson í Salnum allt til jóla
Vinsælasti lagasmiður
Íslandssögunnar í Salnum:

„Af fingrum fram“

Þeir Gunnar Þórðarson munu efalaust halda uppi góðri stemmningu
á tónleikaröðinni í Salnum sem hefst í kvöld.

Í kvöld, fimmtudaginn 4. nóv
ember, hefst í Salnum í Kópa
vogi tónleikaröðin „Af fingrum
fram“ undir stjórn Jóns Ólafs
sonar. Margir muna sjálfsagt eft
ir samnefndum þáttum hans sem
voru á dagskrá Sjónvarpsins í
þrjá vetur og endursýndir voru
nýlega. Þættirnir nutu fádæma
vinsælda og það kom fáum á
óvart þegar þátturinn hirti Edd
una, strax á fyrsta vetri.
Þessi frams etni ng skila r sér
einstaklega vel í Salnum þar sem
yfirgripsmikil þekking Jóns á við
fangsefninu, látlaus framkoma og
skemmtileg kímnigáfa skilar sér
í heimilislegri stemningu sem er
einstök í Salnum.

Fyrsti gestu r Jóns er enginn
annar en Gunnar Þórðarson sem
óhætt er að segja að sé vinsæl
asti lagasmiður Íslandssögunnar.
Hver kannast ekki við lög eins
og ,,Fyrsti kossinn”, ,,Bláu augun
þín”, ,,Er hann birtist”, ,,Þú og ég”,
,,Þitt fyrsta bros” og ,,Ástarsæla”.
Gunnar mætir með gítarinn og
saman flytja þeir félagarnir þekkt
ustu lög Gunnars og spjalla þess
á milli. Gunnar var bæði í hljóm
sveitunum Hljómum og Trúbroti
auk þess sem hann gaf út hinar
geysivinsælu Vísnaplötur og Borg
arbraginn. Hér gefst því gestum
einstakt tækifæri að heyra sög
urnar á bak við lögin og um feril
þessa ástsæla lagahöfundar.

Líflegir hrekkjavökutónleikar í Salnum

Hrekkjav ökut ónl eika rn
ir voru hinir skemmtileg
ustu, og fylgdust börn og
fullorðnir með af athygli.

Hrekkjav aka er hát íði sd agu r
ættaður úr keltneskri trú þar sem
hann hét upphaflega Samhain,
Drúída r færðu þá þakki r fyri r
uppskeruna og boðuðu komu vet
ursins. Hrekkjavaka er haldin 31.
október, kvöldið fyrir Allraheil
agramessu.
Mörk heima hinna lifa ndi og
hinna dauðu voru óljós þennan dag
og draugar og aðrar óvættir voru
taldar sveima um og voru því bál
kestir kveiktir til að vernda hina lif
andi. Drúídarnir dulbjuggu sig til að
þekkjast ekki og buðu óvættunum
mat og drykk til að friðþægja þær.
Hrekkjavöku fylgdu ýmsar hefðir,

leifar sumra þeirra lifa í hrekkja
vöku nútímans þar sem fólk klæðist
grímubúningum og sjá má drauga
og aðrar óvættir í skreytingum.
Börn ganga oft á milli húsa og biðja
um nammi, og fái þau það ekki
kasta þau oft eggjum í hús þeirra
sem ekki gefa þeim. Aðrir fornir
hátíðisdagar annarra trúarbragða
voru innl ima ði r í hrekkjav öku í
kristnum sið.
Hrekkjuvökutónleikar voru haldn
ir í Salnum í Kópavogi sl. sunnudag,
og mátti þar sjá krakka skemmti
lega klædda og málaða, og þar í
þekktar persónur eins og t.d. Línu
langsokk.

Það er ekki á hverjum degi
sem Ríókapparnir koma saman,
en sá atburður átti sér stað fyr
ir skömmu á sviðinu í Salnum í
Kópavogi. Með þeim komu fram
Björn Thoroddsen og Gunnar
Þórðarson, snillingar, sem ekki
skemmdu fyri r góðri kvöld
stund. Ríó tríó varð til í Kópa
vogi á sínum tíma þegar göturn
ar voru ein samfelld lengja af
holó ttu m mala rv egu m og lítt
eða ekki skipulögum hverfum.
Það var enginn svikinn af því
að rija upp gamla tíma með Ríó
tríó.
En það verðu r boði ð upp á
ýmislegt fjölbreytt og áhugavert
tónlistarefni í Salnum fram til jóla,
auk Tíbrártónleika.
• Gítarveisla Bjössa Thor verð
ur 5. og 6. nóvember kl. 21:00.
Meða l gesta eru Robin Nola n,
Gunni Þórðar, Bjöggi Gísla, Andr
és Þór, Gunnar Örn, Gulli Falk og
margir fleiri.
• Til eru fræ, minni nga rt ón
leikar um Hauk Morteins 7. nóv
emb er kl. 20:00. Helgi Björns
son hefur fengið til liðs við sig
úrval íslenskra hljóðfæraleikara
og söngvara til að gera þessum
þjóðararfi íslenskra dægurlaga
góð skil.
• Meira Pollapönk, útgáfutón
leikar 14. nóvember kl. 17:00. Til
efnið er að fagna með pompi og
pragt útgáfu nýrrar plötu.
* Vinir Indlands, styrktartón
leika r 16. nóve mb er kl. 20:00.
Árlegir styrktartónleikar á vegum
Vina Indlands.
• Af fingrum fram, Jón Ólafsson
og gestir, Raggi Bjarna 18. nóvem
ber kl. 20:30.

Ríó tríó á sviðinu í Salnum ásamt gítarsnillingunum Birni Thoroddsen
og Gunnari Þórðarsyni. Þremenningarnir höfðu engu gleymt.

• Jólaljós, útgáfutónleikar Ívars
Helgas ona r 19. nóve mb er kl.
20:00. Hér er boðið upp á jólatón
leika í Salnu m sem eiga efti r
að koma tónleikagestum í hina
sönnu jólastemningu. Ívar hefur
fengið í lið með sér einvala lið
tónlistarmanna.
• Selma Björnsdóttir og mið
nætur kúrekarnir 21. nóvember
kl. 20:00. Selma Björns og Mið
nætu r kúreka rni r verða með
útg áfut ónl eika vegna útk omu
geisladisksins ,,Alla leið til Texas”
sem inniheldur sígildar íslenskað
ar kántríperlur.
• Elvis Prestley í 75 ár 24. nóv
ember kl. 20:00. Í október kom
út geisladiskur og mynddiskur
með frábærum tónleikum Frið
riks Ómars þar sem hann syngur
öll helstu lög rokkkóngsins Elvis
Prestley. Taumlaust stuð!
• Víki ngu r Heiða r Ólafss on,

útgáfutónleikar 26. nóv. kl. 20:00.
• Töfrahurðin, englajól 5. des
ember kl. 13:00. Fjölskyldutón
leikar í Salnum þar sem fluttur
verður jólaballettinn Englajól eft
ir Elínu Gunnlaugsdóttur, byggt á
sögu eftir Guðrúnu Helgadóttur.
Sögumaður er Sigþór Heimisson.
Hér er um frumflutning að ræða.
• Litla flugan – öll bestu lögin
hans Fúsa 10. desember kl. 20:00.
Fluttar verða allar helstu perl
ur Sigfúsar Halldórssonar af Stef
áni Hilmarssyni og Agli Ólafssyni.
Hver vill ekki heyra lög eins og
Tondeleyo, Litla flugan eða Dag
ný?
• Jólatónleikar. Skólakór Kárs
nes og gestir bjóða til jólatón
leika í Salnum sunnudaginn 19.
desember kl. 16:00. Sannarlega
jólastund í aðdraganda jóla fyrir
alla fjölskylduna.

Viðurkenningu til danskra aðila
vegna samstarfs eldri borgara
Á fundi með dönskum kennur
um frá DGI í Danmörku, en DGI
Danmark vinnur eins og UMFÍ á
Íslandi, og nokkrum embættis
mönnum bæjarins sem haldinn
var í Gjábakka fyrir nokkru, var
Sören N. Sörensen veitt viður
kenning.
Sören er formaður DGI Sydvest
sem er sambærilegt við UMSK en
hann hefur komið til Íslands með
hópa s.l. 4 sumur og alltaf gist í
Kópavogi og leitast við að nota
alla þá þjónustu sem hann hefur
þurft og hefur verið til staðar í
Kópavogi. Það var bæjarstjórinn,
Guðrún Pálsdóttir, sem afhenti
viðuk enni ngu na fyri r sams tarf
milli Kópavogs og Suðvestur Jót
lands sem ætlað er að auki lífs
gæði íbúanna þessara svæða.
Sören hreyfst strax af starfsem
inni í félagsheimilum eldri borg
ara og síða sti hópu ri nn hafði
sama meginþema sem yfirskrift
ferða ri nna r og Íþróttaf él agi ð
Glóð og raunar félagsstarfið hef
ur; Hreyfing - Fæðuval - Heilsa. Í
júnímánuði fóru Margrét Bjarna
dótti r þjálfa ri Glóða r, Sigr íðu r
Bjarnadóttir fyrrv. formaður Glóð
ar og Sigurbjörg Björgvinsdóttir
yfirmaður félagsstarfs aldraðra í
Kópavogi íheimsókn til DGI Syd
vest og skoðuð, öldrunarheimili,

Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri og Sören N. Sörensen. Á viðurkenn
ingunni stendur í lauslegri þýðingu: ,,Viðurkenning fyrir áhrifarík og
gefandi samstarf til að auka lífsgæði íbúa á Suðvestur Jótlandi og
Kópavogi.”

íþróttaaðstaða og hjarðfjós í Esb
jerg á Jótlandi. Einnig kynntust
þær hjólastóla- og göngugrindar
ansi og stefnir Íþróttafélagið Glóð
að því að hafa námskeið á fyrri

hluta næsta árs fyrir kennara sem
vilja bæta þessu við sig. Ringó
sem spilað er af miklum krafti í
Glóð er komið frá Sören og félög
um í Danmörku.
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Bæði gott og gaman að
Tré
k
arl
a
rn
i
r
spila með öðrum í hljómsveit

Náttúrufræðistofu Kópavogs:

Skólahljómsveit Kópavogs hefur
starfað síðan 1966 og hefur getið
sér góðan orstír hvar svo sem hún
komið fram, hérlendis og erlendis.
Starfstími Skólahljómsveitarinnar
er frá 20. ágúst til 1. júní. Kennt er
á hljóðfæri samkvæmt námskrá tón
listarskóla og tónfræði er kennd í
hljóðfæratímunum. Kennt er á flest
algengustu blásturshljóðfærin og
slagverk.
Hausttónleikar SK verða haldnir í
Háskólabíói miðvikudaginn 10. nóv
ember nk kl. 19:30. Þema tónleikanna
að þessu sinni er spænsk tónlist enda
er elsti hópurinn á leið í tónleikaferð
til Spánar næsta sumar. Tónleikarn
ir eru svo kryddaðir með íslenskri
tónlist inn á milli. Á efnisskránni eru
meðal annars spænskir marsar, paso
doble, óperutónlist og konsertverk
ýmiskonar. Einnig verður flutt syrpa
af íslenskum þjóðlögum sem Þursa
flokkurinnn stílfærði á sínum tíma og
útsett hafa verið fyrir blásarasveit.
Á tónleikunum koma fram um 140
ungir hljóðfæraleikarar sem skipt er í
þrjár hljómsveitir eftir aldri og kunn
áttu. Þau eru á aldrinum 9 til 18 ára
og sum einungis með árs tónlistar
nám að baki, meðan aðrir eru komnir
í framhaldsnám í aðra tónlistarskóla.
Til að æfa fyrir tónleikana fóru eldri
sveitirnar tvær í æfingabúðir yfir helgi
í Laugalandsskóla í Holtum.
Á hverju vori er auglýst eftir nýj
um nemendum í Skólahljómsveitina
meðal nemenda í 3. bekk. Mikill fjöldi
umsókna berst árlega úr öllum grunn
skólum Kópavogs, nú um 90 umsóknir
en aðeins um 30 nemendur eru teknir
inn hverju sinni. Meðal þeirra sem
voru tekin inn á þessu ári eru þau

vekja athygli

Upprennandi tónlistarfólk. Þau Tómas Bjartur og Hekla hófu nám hjá
Skólahljómsveitinni í haust, hann á trommur en hún á flautu.

Hekla Hlíðkvist sem á heima í Mið
sölum í Kópavogi og var að byrja í
4. bekk í Salaskóla og Tómas Bjartur
Björnsson sem á heima á Sunnubraut
inni og var einnig að byrja í 4. bekk, en
í Kársnesskóla, þ.e. bæði 9 ára gömul.
Hekla segir að hún hafi viljað kom
ast í tónlistanám í Skólahljómsveitinni
af því að telji að það sé svo gaman að
læra þar á hljóðfæri og svo sé örugg
lega mjög gaman að spila í hljómsveit.
,,Ég vildi spila á flautu og fékk það
og finnst það ofsalega gaman, held
að það sé svo gaman að spila á flau
tu. Það spila ekki margir á hljóðfæri
heima en held að pabbi hafi einhvern
tímann verið að spila á gítar í popp
hljómsveit. Það var aðeins kennt á
hljóðfæri og einnig tónfræði í Álfta
nesskóla sem ég var einu sinni í en
annars hef ég ekki lært á hljóðfæri.”

Gaman á trommum
Tómas Bjartur segir mömmu sína
hafa nefnt það hvort hann vildi ekki
komast í tónlistarnám og það hafi
hann svo sannarlega viljað og strax
ákveðið að sækja um Skólahljómsveit
ina. ,,Ég held að það sé svo gott að
spila með öðrum í lúðrasveit og líka
gaman. Ég valdi að spila á trommur og
finnst það mjög gaman. Við erum fjór
ir strákar sem erum að stofna hljóm
sveit sem heitir Stuðstrákarnir. Tveir
ætla að spila á trommur, einn á flautu
og einn á franskt horn. En við kunnum
nú eiginlega svakalega lítið ennþá!
Þeim Heklu og Tómasi Bjarti fylga
bestu óskir í náminu. Væntanlega munu
svo Kópavogsbúar og fleiri sjá þau
spila með Skólahljómsveitinni á götum
úti eða á tónleikum á næstu árum.

Guðmundur Sigurðsson við eitt verka sinna á Náttúrufræðistofunni.
Sýningin er opin til 15. desember nk.

Margir lögðu leið sína á sýn
inguna ,,Trékarlar” sem opnuð
var í anddyri Náttúrufræðistofu
Kópavogs fyrir skömmu. Trékarl
ar eru útskornir tréstaurar sem
hafa öðla st framh aldsl íf með
ástríðu og úts jóna rs emi Guð
mundar Sigurðssonar. Sýningin
stendur yfir til 15. desember.
Guðm undu r er fæddu r árið
1925 í Reykjavík en hefur búið

lengst af í Kópavogi. Hann gróð
ursetti aspartré fyrir margt löngu,
felldi það sex metrum síðar og
hóf að skera út og skapa trékarla
úr efniviðnum. Hver trékarl hefur
sinn persónuleika og heita þeir
m.a. Skrattinn, Ketill og Albínói.
Trékarlana má finna víðar en í
Náttúrufræðistofu Kópavogs því
þeir hafa einnig komið sér fyrir í
Sundlaug Kópavogs.

borgarblod.is

Helgartilboð helgina 6. og 7. nóvember
Öll rúnstykki með 25 % afslætti
Allar 8-10 manna tertur með 25 % afslætti

Við setjum myndir á tertur…….
Hvað ljósmynd sem er …
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Veiðimenn norðursins – Silfurreynir gróðursettur við
Andlit aldanna
Kópavogslæk neðan Fífuhvamms

Dorrit Moussaieff forsetafrú, forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson,
Ragnar Axelsson ljósmyndari og Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri við
opnun sýningarinnar.

Listasafn Kópavogs, Gerðar 
safn, opnaði sl. laugardag ljós
myndasýningu Ragnars Axels
sona r, RAX, bæja rl istam anns
Kópavogs 2010.
Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri
bauð gesti velkomna en forseti
Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson,
opnaði sýninguna. Um er að ræða
tvær sýningar, annars vegar Veiði
menn norðursins sem eru magn
þrungnar myndir frá Grænlandi
sem sýnir svo afráttarlaust hvern
ig ísbreiðan er grænlensku veiði
mannanna eina land með hund
um og útbúnaði um endalausar
ísbreiður að því er virðist og eins
fram hjá hrikal egu m ísf jöllu m.
Þarna er sýnt með áhrifaríkum
hætti veiðimannasamfélag sem
er að deyja vegna þrýstings frá

alþjóðasamfélaginu. Rúnum rist
og veðurbitin andlit veiðimann
anna, veðurbarðir hundar sem
ekkert virðist bíta á, veður sem
við þekkjum ekki nema í verstu
tilfellum er greipt svo eftirminnan
lega í hugann eftir að hafa skoðað
sýninguna, að sýningargestir eru
enn að njóta frábærra ljósmynda
RAX löngu eftir að sýningin hefur
verið yfirgefin. Þarna á Gerðar
safni hanga listaverk í hverjum
ramma.
Á neðri hæð Gerða rs afns er
sýningin Andlit aldanna, myndir
sem eru teknar á ísnum á Breiða
merkurlóni og sýnir m.a. hraða
bráðnum íssins í lóninu. Stórar og
afar athyglisverðar myndir.

Veisluturninum:

Vínarstemmning á
kvöldverðarleikhúsi

Vefjaræktað eintak af silfur
reyni nu m í Fóg etag arði nu m
í Reykjav ík var nýl ega gróð
urs ett við Kópav ogsl æk neð
an Fífuhvamms. Garðyrkjufé
lag Íslands færði Kópavogsbæ
þetta eint ak af silfu rr eyni n
um að gjöf í tilefni af 125 ára
afmæli félagsins. Silfurr eynir
inn í Reykjavík er talið elsta
innflutta tré landsins sem enn
lifir og markar tímamót í sögu
garðræktar á Íslandi. Guðrún
Pálsd ótti r, bæja rs tjóri Kópa
vogs, Guðr íðu r Arna rd ótti r,
for m aðu r bæja r r áðs og Vil
hjálmu r Lúðv íkss on, form að
ur Garðyrkjufélags Íslands sáu
um að koma trénu fyrir á sín
um stað.
Silfurreynirinn við Aðalstræti
var uppr unal ega gróðu rs ettu r
árið 1884 af Hans Georg Schier
beck, þáverandi landlækni, sem
hafði forgöngu um stofnun Garð
yrkjuf él agsi ns (Hins ísl enska
garðyrkjufélags) árið 1885. Tréð
hefur staðið af sér óblíð veður
og umhverfisálag við Aðalstræti
í langa n tíma og virði st sér
lega öflugur einstaklingur. Þur
íði Yngvadóttur hjá Skógrækt
arfélagi Reykjavíkur tókst fyrir
um tólf árum að fjölga þessu
tré með vefjaræktun (þ.e. klóna
tréð) og tryggja þannig tilvist
nákvæmlega sama erfðaefnis í
nýjum einstaklingum. Plönturn
ar voru síðan framræktaðar af
Ólafi S. Njálssyni í Garðplöntu
stöðinni Nátthaga. Eintakið sem
gróðursett var í Kópavogi er yfir
3,5 m á hæð og er lifandi minn
ismerki um það starf sem hófst
um það leyti sem Garðyrkjufé
lagið var stofnað.
Garðyrkjufélag Íslands hefur
hug á að færa fleiri sveitarfélög
um á landinu samskonar minnis

3x17 51 dkcm

Við gróðursetninguna. Þau Guðríður Arnardóttir formaður bæjarráðs,
Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri og Vilhjálmur Lúðvíksson, formaður
Garðyrkjufélags Íslands sáu í sameiningu um að gróðursetja tréð.

varða. Það vill með þessu vekja
athygli á mikilvægi ræktunar og
garðam enni nga r í framf öru m

hér á landi og eflingu umhverfis
vitundar meðal þjóðarinnar.

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

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

Jólamatseðill

Frá 18. nóvember

Tapas barsins

Hefst með Faustino freyðivíni í fordrykk
7 gómsætir jólatapas fylgja síðan í kjölfarið

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, Romeo de Felice (heimsþekktur tenór) leikinn af
Gissuri Páli Gissurarsyni, Prinsessa Catarina di Rosa de Espagnia
(eiginkona) leikin af Hörn Hrafnsdóttur og Filippo von Berio (sölu
maður) leikinn af Jóhanni Smára Sævarssyni.

Nýja nálgu n í skemmta na
bransa nu m má sjá um þess
ar mundir í Veisluturninum í
Kópavogi, þar er boðið upp á
Vínarstemmningu og frábæra
söngva ra sem eru klæddi r í
fatnað sem var vinsæll á Vikt
oríutímabilinu.
Hér er um að ræða drepfynd
inn söngfarsa í rómantískum stíl
sem nefnist ,,Gríman fellur” og
flytjendur nefnast Grímugeng
ið. Textarnir sem eru sungnir
eru að hluta til aðfengnir en ein
nig hafa þær Hörn Hrafnsdóttir
og Margrét Grétarsdóttir samið
texta sem þarna eru fluttir. Ekki
eru þó allir söngvarnir með Vín

arstemmningu, þarna má heyra
,,afb rigði” af Kard imommu
söngnum og í lokin syngja allir
Húrrasönginn af mikilli innlifun
en allan tímann eru leikendur
einnig meðal veislugesta í saln
um sem eru um leið að njóta
þrírétta veislumáltíðar að hætti
Veisluturnsins. Sá gestur er illa
upplagður sem ekki hrífst af því
sem þarna er boðið, bæði menn
ingu og mat.
Sýni nga r eru fyri rh uga ða r
fyrsta föstudag í hverjum mán
uði. Aðstandendur ,,Gríman fell
ur” segja vel koma til greina að
skapa eitthvað fleira ef þetta
gengur vel.

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

4.990 kr.

RESTAURANT- BAR

Vesturgata 3B | 101 Reykjavík | Sími 551 2344 | www.tapas.is
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Gerpla Evrópumeistarar
2010 í hópfimleikum

Lið Gerplu sem vann til gullverðlauna á Evrópumeistaramótinu í Svíþjóð. Í gullliðinu eru: Anna Guðný Sigurðardóttir, Ásdís Guðmundsdóttir, Björk
Óðinsdóttir, Eva Dröfn Benjamínsdóttir, Fríða Rún Einarsdóttir, Glódís Guðgeirsdóttir, Hafdís Jónsdóttir, Hrefna Þ. Hákonardóttir, Íris Mist Magnús
dóttir, Jóhanna Gunnarsdóttir, Karen Sif Viktorsdóttir, Kristjana Sæunn Ólafsdóttir, Rakel Reynisdóttir, Sif Pálsdóttir og Sigrún Dís Tryggvadóttir.

Meistarar. Gífurleg vinna, þrotlausar æfingar, mikil

samstilling allra í liðinu og ekki síst nánast skilyrðislaus
sjálfsagi liggur að baki því að vinna Evrópumeistaratitil í
hópfimleikum kvenna eins og stúlkurnar í Gerplu gerðu
í Malmö svo eftirminnanlega.
Áður en farið var út var æft sex sinnum í viku, fjórar
kvöldæfingar sem standa að jafnaði í þrjá tíma og morg

unæfingar tvisvar í viku, klukkutíma í senn. Hver kvöl
dæfing hefst með allt að 50 mínútna upphitun, síðan taka
við æfingar á keppnisáhöldum, tæknin æfð í stökkum o.fl.
Margar stúlknanna í hópnum hafa æft og keppt í áhalda
leikfimi og orðið Íslandsmeistarar, t.d. Fríða Rún Einars
dóttir sem nú hefur snúið sér að hópfimleikum.
Nú þegar er hafin undirbúningur fyrir íslensku mótaröð

ina sem hefst í lok janúa
 rmánaðar en Íslandsmeistaramót
ið verður haldið í Versölum í aprílmánuði. Úrslit þar skera
úr um hvaða lið fara á Norðurlandamótið í hópfimleikum
sem haldið verður í Noregi. Markmið Gerplustúlknanna er
einfalt, komast á Norðurlandamótið og hampa sigurlaun
unum! Norðurlandameistaratitillinn yrði enn ein rósin í
hnappagat þeirra.
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Gerpla Evrópumeistari í hópfimleikum
kvenna með nokkrum yfirburðum!
Lið Gerplu í hópf iml eiku m
kvenna vann öru gga n sigu r í
hópfimleikum kvenna á Evrópu
meistaramótinu sem fram fór í
Malmö í Svíþjóð í lok október
mánaðar. Þar með skráðu þær
sig á spjöld íslenskrar íþrótta
sögu með eitt stærsta og glæsi
legasta íþróttaafrek fyrr og síð
ar.
Nýk rýndi r Evró pum eista ra r
í hópfimleikum úr Gerplu voru
hylltir í Gerðarsafni daginn eftir
heimkomuna þar sem bæjarstjórn
Kópavogs hélt móttöku þeim til
heiðurs. Bæjarstjórn gerði hlé á
anna rs reglub undnu m fundu m
sínum til að fagna með Gerplu
stúlku nu m. Guðr ún Pálsd ótti r,
bæjarstjóri Kópavogs, ávarpaði

samkomuna og kvaðst afar stolt
yfir árangrinum. Með þrotlausri
ástundun, aga og iðjusemi, hefði
sigurliðinu tekist að brjóta blað í
íþróttasögu landsins.
Bæjarstjóri rifjaði upp að Ger
pla hefði flutt í nýtt og glæsilegt
húsnæði að Versölum í Kópavogi
árið 2005 og að árangur Gerplu
stúlkna styrkti bæjaryfirvöld enn
frekar í þeirri trú að það væri rétt
ákvörðun að hlúa að æfingaað
stöðu fyrir æskuna.Slík aðstaða
væri þó ekki einungis byggð með
það í huga að vinna titla.
,,Aðstaðan á að gefa öllum, sem
vilja, kost á því að æfa fimleika.
Fyrir vikið eignumst við sterka
þjóðfélagsþegna sem læra í gegn
um íþróttirnar að hægt er að ná

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

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

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 Fimleikasambandsins heiðraði Helga G. Guðjónsdóttir formaður UMFÍ
Gerplustúlkurnar.

góðum árangri með því að leggja
sig fram,“ sagði bæjarstjóri.
Til þess að verða Evrópumeist
ari í hópfimleikum þarf að leggja
mikið á sig. Undanfarin ár hafa
þessar stúlkur lagt mikið á sig og
markvisst stefnt stöðugt hærra.
Liðið hafnaði í 2. sæti á Evrópu
mótunum árið 2006 og 2008 og
því var það einlægur ásetningur
þeirra að hreppa gullið að þessu
sinni, og það tókst. Þær unnu með
nokkrum yfirfburðum, hlutu 50
stig sem er afar góður árangur.
Stúlkurnar æfa að jafnaði fjór
um sinnum í viku, þrjár klukku
stundir í senn. Fyrir stórmót er
æfingaálagið aukið og undanfarn
ar vikur hefur hópurinn æft fimm
sinnum í viku. Þáttur þjálfaranna
er einnig stór. Yfirumsjón með
þjálfuninni hefur Björn Björns
son og með æfingum á dýnu og
trampólíni en Ása Inga Þorsteins
dóttir haft umsjón með æfingum
á gólfi. Þjálfarar í teyminu eru
Bjarni Gíslason og Sólveig Jóns
dóttir. Á mótinu í Malmö sner
ist allt um að ná upp hámarks
sjálfstrausti sem er nauðsynlegt
til þess að ná stressinu niður og
vinna sig gegnum mótið skref fyr
ir skref, og vinna áhorfendur á sitt
band sem flestir voru sænskir, en
helsti keppinautur þeirra var ein
mitt hópur frá Svíþjóð.
Gerplustelpurnar státa einnig
af Norðurlandameistaratitli sem

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.

þær unnu árið 2007 en á Norð
urlandamótinu 2009 hrepptu þær
bronsverðlaun.
Gerpla er sigursælasta fimleika
félag landsins og því til staðfest
ingar eru m.a. allir Íslands- og
bikarmeistaratitlar árin 2009 og
2010 í fullorðinsflokki karla og
kvenna, bæði í áhaldafimleikum
og hópfimleikum. Meistaraflokkur
kvenna hefur verið Íslandsmeist

ari samfleytt frá árinu 2005.
Ísl andsm óti ð fer fram í Ver
sölum í Kópavogi 15. til 16. apríl
2011 og er ekki að efa að þar verð
ur fjölmenni til að fylgjast með
þessum frábæru fimleikakonum í
keppni.
Kópavogsblaðið óskar Gerplu
stúlkunum innilega til hamingu
með verðskuldaðan Evrópumeist
aratitil.

Til hamingu með Evrópumeistaratitilinn

www.18raudarrosir.is
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Árangur Gerplu verður
mikil hvatning til
þátttöku í fimleikum

Hrefna Þorbjörg Hákonardóttir th. ásamt Ásdísi Guðmundsdóttur voru að vonum ánægðar með móttökur
bæjarstjórnar og þá athygli sem árangur þeirra hefur vakið um allt land.

,,Fórum til Malmö með þann
einbeitta vilja að vinna gullið”
Hrefna Þorb jörg Hák ona r 
dóttir hóf fimleikaæfingar 6 ára
gömul og hefur því stundað þær
í í yfir 20 ár, og á nóg eftir!
Hún segir að þær Gerplustelpur
hafa farið til Svþíþjóðar með þann
einbeitta vilja að vinna gullið á
Evópumótinu, en auðvitað gátu
þær ekki verið vissar, en smá
vægileg mistök einnar stúlku gátu
verið mjög afdrifarík.
,,Við vorum ákveðnar í að rústa
þessu! Við vissum að við höfðum
getuna til að ná því og ef við gerð
um allt eins og við vorum búnar
að æfa svo vel heima þá mund
um við klára dæmið. Við vorum
efstar eftir fyrri keppnisdaginn og

við vorum í raun ekkert hissa því
við vissum að þetta gátum við.
Á þeim tímapunkti vorum við að
hugsa um keppnina sem æfingu
og á seinni deginum var þetta ein
faldlega allt eða ekkert.”
- Þjálfarinn ykkar sagði að þegar
kom að æfinu á dýnu hafi hann
séð á ykkur að þið voruð í raun
búnar að vinna Evróputitilinn. Var
það svo?
,,Við þurftum bara að klára það
sem við höfðum gert daginn áður,
og við gerðum það. Þetta er mjög
samstilltur hópur, nokkrar stelpur
hafa komið inn í hann í vetur en
meirihlutinn er sá sami og skipaði

þetta lið í fyrra. En ég hugsa að ef
við lítum kannski þrjú ár til baka
þá hefur orðið 65 – 70% breyting
á hópnum.”
- Fimleikar eru mjög krefjandi
íþrótt, krefst mikils sjálfsaga. Hvað
er hægt að vera lengi á toppnum
íþessari íþrótt?
,,Eru nokkur takmörk fyrir því!
En meðan líkaminn er í lagi og
áhuginn er til staðar er kannski
erfitt að setja einh ver mörk
þar um,” segir Hrefna Þorbjörg
Hákonardóttir, Evrópumeistari í
hópfimleikum og mikill leiðtogi
stelpnanna.

Vefverslun með ilmvötn og rakspíra á góðu verði
Einfaldaðu jólagjafainnkaupin - verslaðu heima!
Yfir 5000 vörunúmer

Jóhanna Sigurðardóttir afhenti Evrópumeisturunum blómvendi með
dyggri aðstoð ungra Gerplustúlkna.

Jóhanna Sigurðardóttir, for 
sætisráðherra, kom í Gerðarsafn
þegar Evróðumeisturum Gerplu
í hópfimleikum var fagnað þar
í boði bæjarstjórnar Kópavogs.
Forsætisráðherra sagði árangur
þeirra stórkostlegan og mjög til
eftirbreytni fyrir ungar stúlkur
um allt land. Hún óskaði þeim
sérstaklega til hamingju með tit
ilinn en bætti við:
,,Ég vil óska unglingalandsliði
Íslands innilega tilhamingu með
að hafa unnið til bronsverðlauna
og unglingalandsliði karla fyrir að
hafa náð 4. sæti á mótinu. Þetta er
glæsilegt þar sem þetta er í fyrsta
sinn sem ísl enski r karlm enn
keppa á Evrópumóti í hópfimleik
um. Árangur allra þeirra íslenski
keppenda sem þarna voru var
mjög góður. Fimleikar eru vaxandi

AUGL†SINGASÍMI:

íþróttagrein á Íslandi sem mörg
hundruð manns stunda, og þeim
fer fjölgandi með stöðugt bætti
aðs töðu til fiml eika þó minna
fari fyrir þeirri íþrótt en mörgum
öðrum í fjölmiðlum og almennri
umræðu.
Fimleikar eru undirstöðuíþrótt
sem byggir upp mjög alhliða þrek
og hreysti og þessi árangur mun
verða börnum og unglingum um
allt land mikil hvatning til þátt
töku í fimleikum, og er það vel,”
sagði Jóhanna Sigurðardóttir for
sætisráðherra.
Á fundi ríki ss tjórna r Ísl ands
föstudaginn 29. október sl. var
samþykkt að verðlauna þennan
frábæra árangur með 3 milljón
króna framlagi. Áður hafði bæjar
stjórn Kópavogs veitt þeim 200
þúsund króna viðurkenningu.

511 1188 - 895 8298

borgarblod@simnet.is

Til hamingu með Evrópumeistaratitilinn
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Kvennakór Kópavogs
með styrktartónleika

Félagarnir og eigendur Fjarðarbakarís, þeir Halldór Nielsen, fæddur
og uppalinn í Kópavogi, og Bragi Páll Bragason, í bakaríinu við Borg
arholtsbraut.

Girnilegt bakkelsi
í Fjarðarbakaríi á
Borgarholtsbraut
Hinn 1. júní sl. opnaði Fjarð
arbakarí í Hafnarfirði litla en
aðlaðandi brauðbúð eða bakarí
við Borgarholtsbraut, í rými þar
sem aður var Þórsbakarí. Allt
brauð og kökur sem þarna eru
boðin eru bökuð í bakarí Fjarð
arbakarís við Dalshraun í Hafn
arfirði.
Opnað er kl. 07.00 og opið til
18.00. Eigendurnir, Halldór Niel
sen og Bragi Páll Bragason, segja
að lögð sé áhersla á fjölbreytt
framboð, en sérstaklega hafi þeir
sérhæft sig í tertum og bjóði upp
á þjónustu í fermingarveislum,

afmælisveislum, erfidrykkjum og
reyndar í hvers konar veislum,
allt eftir óskum viðskiptavinarins,
og þar eru þeir einnig í samstarfi
við Lárus Loftsson.
Þeir félagar segja viðtökurnar
hafa verið góðar en margir hafi
þurft að átta sig á því að aftur
væri komi ð baka rí í vestu r
bæ Kópavogs. Nokkur viðskipti
myndist vegna nálægðar við Kárs
ness kóla, Sundl aug Kópav ogs
og Hamraborgina og um helgar
komi mikið af fjölskyldufólki til að
kaupa með sunnudagskaffinu en í
bakaríinu verða helgartilboð.

Bingó spilað utandyra

Bingó spilað á stéttinni.

Þessir krakkar og þeirra leið
beinendur í safnaðarheimilinu
Borgum voru að spila bingó
utandyra fyrir skömmu í blíð
unni.
Þegar svona vel viðrar eins
og verið hefur verið lengst af

haustsins er enginn ástæða til
að kúldrast innandyra, það gefst
góður tími til þess væntanlega
í vetur, og kannski meiri tími en
flestir vilja þegar farið verður að
bíða eftir vorblíðinni.
En er á meðan er!

Kvennakór Kópavogs var stofn
aður árið 2001 af Natalíu Chow
Hewl ett sem stjórna ði honu m
frá 2001 til ársins 2009. Julian
M. Hewlett er nú stjórnandi kórs
ins en hann tók við haustið 2009
en Julian var áður undirleikari
kórsins frá 2001. Formaður kórs
ins er Sigr íðu r Tryggvad ótti r,
virkar söngsystur eru um 40 tals
ins, hressar, hugmyndaríkar og
skemmtilegar konur á öllum aldri.
Þann 7. nóvember nk. stendur
Kvennakór Kópavogs fyrir styrkt
art ónl eiku m fyri r Mæðras tyrks
nefnd Kópavogs í Digraneskirkju
og verða nokkrir listamenn með
kórnum á tónleikunum, m.a. Skóla
kór Kársnesskóla, Skólahljómsveit
Kópavogs, Barnakór Álfhólsskóla,
Margrét Eir, Regína Ósk, Guðrún
Gunnarsdóttir og Kristján Jóhanns
son. Kóri nn stefni r á þátt öku á

Kvennakór Kópavogs.
landsmót kvennakóra sem haldið
verður á Selfossi næsta vor. Einnig
er fyrirhugað söngferðalag til Leeds

næsta vor, en gestgjafar eru breski
kórinn ,,Good in Parts” en sá kór
kom til Íslands sl. vor.

Saffran á Dalvegi:

Tilnefnt til ,,Fjöreggs MNÍ”
„Fjöregg MNÍ“ var veitt á á Mat
væladegi 2010 fyrir lofsvert fram
tak á matvæla- og næringarsviði.
Samtök iðnaðarins gefa gripinn
sem er íslenskt glerlistaverk hann
að og framleitt hjá Gleri í Bergvík.
Matvæla- og næringafræðafélagi
Íslands, MNÍ, barst fjöldi ábend
inga um verðuga verðlaunahafa
og voru fimm af þeim tilnefndir til
Fjöreggsins.
Þar á meðal Saffran veitingastað
ur á Dalvegi 4 í Kópavogi fyrir að
vera heilsusamlegur valkostur á
veitinga- og skyndibitamarkaðnum,
sem hefur náð til ungs fólks og not
ið vinsælda allt frá opnun. Sigurveg
ari var Ólafur Reykdal.
Á Saffran er í boði bæði smáréttaog steikarhlaðborð auk þriggja rétta
máltíða sem hægt er að panta bæði
í heimahús og fyrirtæki. Unnt er
að afgreiða veislumat í léttari kant
inum sem er tilvalinn fyrir þá sem

vilja t.d. halda öðruvísi jólahlað
borð. Staðurinn tekur 95 manns í
sæti.
Haukur Víðisson, framkvæmda
stjóri Saffran, segir það afar mikils
virði fyrir staðinn að hafa fengið
þessa viðurkenningu með tilefn
ingunni, en Saffran var þar í hópi
með akademískum aðilum og stór
fyrirtækjum á markaðnum eins og
Mjólkursamsölunni og Lýsi. Í Kópa
vogi opnaði fyrirtækið 9. september
2009 og segir Haukur að alla tíð hafi
verið boðið upp á heilsusamlegan
mat og ekki i einhverri fjöldafram
leiðslu, heldur fyrir hvern og einn
viðskiptavin. Boðið er upp á fjöl
breytt úrval veislubakka, samloku
bakka á móttökur, fundi og fleira
fyrir þá sem vilja heilsusamlegan
en jafnframt góðan mat, s.s. lamba
kjöt, kálfakjöt, folaldakjöt, kjúklinga,
bleikju, rækju, humar, hörpuskel og
fleira sjávarfang, en við matseldina

Oddur Smári Rafnsson, einn með
eiganda að Saffran, með viður
kenningu sem veitingastaðurinn
fékk fyrir tilnefninguna.

er ekki notað hvítt hveiti, sykur eða
majónes og allar sósur eru gerðar
úr ferskum kryddjurtum.
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Yndisgarður verður til í Fossvoginum
Sams tar fss amni ngu r milli
Kópavogsbæjar og Landbúnað
arháskóla Íslands um svokallað
an Yndisgarð í Fossvoginum var
undirritaður 15. október sl. Af
því tilefni gróðursetti bæjarstjóri
Kópav ogs, Guðr ún Pálsd ótti r,
skrautr eyni í garðinum. Yndis
garðurinn er verkefni Landbún
aðarháskólans sem ber heitið
Yndisgróður. Markmiðið er m.a.
að varðv eita úr v al ísl enskra
garð- og landslagsplantna í Ynd
isgörðum til rannsókna og frek
ari nota og kynna fyrir fagfólki
og almenningi og þar með efla
notkun þeirra.
Samningurinn er til tíu ára en
með honum leggur bærinn m.a.
til land undir Yndisgarðinn, vinnu
við gerð garðsi ns og umh irðu
hans. Samningurinn er í samræmi
við samþykkt bæjarráðs Kópa
vogs frá því í febrúarmánuði sl.
Stefnt er að því að planta 180 til
200 tegu ndu m og/eða yrkju m,
alls hátt í sex hundruð plöntum í
garðinum. Um helmingur verður
gróðursettur nú í haust en afgang
urinn vorið 2011.
Yndi sg arðu ri nn í Fossv ogi n
um er staðsettur norður af Kjarr

Pósthúsið er hið vistlegasta og þar mikið rými.

Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri gróðursetur í Yndisgarði. Þar voru
gróðursettar plöntur af 9 mismunandi yrkjum, sumar þeirra erlend en
flest þó íslensk þó upprunalega séu þau ættuð erlendis frá. Allt voru
þetta yrki sem eiga það sameiginlegt að vera harðgerð og falleg og
verðskulda að vera notuð meira.

hólma og er hluti af stóru trjáog runnas afni sem afm arkast
af Smiðjuvegi, Kjarrhólma, Vík
ingsvæðinu og gróðrarstöðinni

Mörk. Hann er sá fimmti á landinu
öllu en fyrir eru slíkir garðar á
Reykjum, í Sandgerði, á Blöndu
ósi og í Laugardal í Reykjavík.

Bæjarstjórn Kópavogs fundar með
þingmönnum Suðvesturkjördæmis
Bæja rs tjóri Kópav ogs, bæj
arf ullt rúa r og helstu embæ tt
ismenn bæjarins funduðu með
þingm önnu m Suðv estu rk jör 
dæmi s fyri r skömmu, á kjör 
dæmavika á Alþingi. Jafnframt
hefu r fjárl agan efnd Alþ ingi s
verið að funda með fulltrúum
sveitarstjórna víðs vegar að af
landinu. Fundurinn fór fram í
Boðanum, félagsheimili aldraðra
í Boðaþingi í Kópavogi.
Á fundinum var farið vítt og
breitt yfir stöðu sveitarfélagsins
en að honum loknum skoðuðu
gestirnir þjónustumiðstöð aldr
aðra í hinum glæsilegu og nýju
húsak ynnu m. Þar er m.a. hár
greiðslus tofa og fótaa ðg erða r
stofa en vonir standa til að þjón
usta n verði enn fjölb reytta ri í
framtíðinni. Þingmenn kjördæm
isins eru tólf og af þessum þing
mönnum eru eru þrír ráðherrar,
þau Árni Páll Árnason efnahagsog viðs kiptar áðh erra, Katrín
Júlíusdóttir iðnaðarráðherra og
Ögmundur Jónasson, dómsmála
og mannr éttindar áðh erra og

Pósthúsið í Kópavogi
úr Hamraborg
á Dalveginn
Þann 28. október sl. flutti póst
húsið frá Hamraborg 3 í stórt í
glæsilegt pósthús á nýjum stað
að Dalvegi 18.
Opnunartími er daglega frá kl.
09.00 til 18.00. Auk venjulegrar

póstafgreiðslu, frímerkjasölu og
fleira er þar mikið úrvald af gjafa
vöru, kortum og umbúðum undir
það sem viðskiptavinurinn vill t.d.
senda út á land eða úr landi.

Tilkynning!
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.

Bæjarstjórn Kópavogs fundar með þingmönnum Suðvesturkjördæmis
í Boðanum.

samgöngu- og sveitarstjórnarráð
herra, en Katrín er ein ráðherr
anna sem býr í Kópavogi. Aðrir
þingmenn kjördæmisins sem búa
í Kópavogi eru Jón Gunnarsson
og Ólafur Þór Gunnarsson sem

situr á þingi sem varamaður fyrir
Guðfríði Lilju Grétarsdóttur jafn
framt því að vera bæjarfulltrúi.
Margrét Tryggvadóttir býr einnig
í Kópavogi en hún er þingmaður
Suðurkjördæmis.

Kjörskrá

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar og mæðrastyrksnefndar
úthluta matvörum, fatnaði og fleiri 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

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

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.

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bæjarstjórinn í Kópavogi

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Óðum drulluna upp í ökkla
á Vallargerðisvelli
Ég heiti Aðalsteinn Jónsson
og er fæddu r 13. nóve mb er
1962 og uppalinn í Melgerðinu
í Kópavogi. Foreldrar mínir eru
Jón Björnsson flugumferðar 
stjóri og Þorgerður Aðalsteins
dóttir sem ráku heildsölu í yfir
30 ár á Þinghólsbraut 44. Ég
á þrjú systkini, elst er Guðrún
síðan Björn en þau búa bæði í
Kópavogi og yngstur er Bragi
sem býr í Danm örku. Upp
vaxtarárin voru áhyggjulaus,
engva r tölvu r en þeim mun
meiri íþróttir stundaðar.
Ég byrjaði að stunda knatt
spyrnu í 5. flokki með Breiðabliki
og var í því sigursæla liði sem
vann Íslandsmeistaratitilinn þrjú
ár í röð. Toppurinn á ísjakanum
var sumarið 1973 en þá unnu 5.
4. og 3. flokkur allir Íslandsmeist
aratitil, og allir sama daginn á

gamla sögufræga Melavellinum.
Svæðið sem maður æfði fótbolta
á þessum tíma fram að mennta
skóla var Vallagerðisvöllurinn
þar sem Valdi vallarvörður réði
ríkjum og menn æfðu allan árs
ins hring svo lengi sem sást milli
marka. Ég minnist þess m.a. að
þegar við vorum að æfa í jan
úar og febrúar undir leiðsögn
Guðmundar Þórðarsonar þá óðu
menn drulluna upp í ökkla, en
kveinku ðu sér ekki. Stundu m
leyfðu nokkrir strákar sér það
eftir æfingu að kaupa sér kók og
súkkulaði eða kók og popp. Það
þóttu þá meiri háttar fríðindi og
ekki laust við að maður öfundaði
þá sem þetta gátu þegar mað
ur átti kannski ekki fyrir slíkum
lúxus.
Ég minnist þess ekki að hafa
farið á Kópavogsvöllinn á þess

Fjölskyldan í Melgerði, mamma mín Þorgerður Aðalsteinsdóttir, Björn, Guðrún, ég og pabbi, Jón
Björnsson. Bragi var ekki fæddur.

um árum nema þá í algjörum
spariferðum, því þá var maður
eiginlega kominn upp í sveit!

Heimaleikir í handbolta
í Mosfellsbæ

Systkinin í Melgerði á góðri stund, Björn, Guðrún og ég.

Ég hætti seinna í fótbolta og
byrjaði í þriðja flokki í handbolta
í Breiðabliki þar sem við strák
arnir æfðum í Kársnesskóla og
einnig upp á Varmá í Mosfellsbæ,
sem þá hét Mosfellssveit. Þar
spiluðum við alla okkar heima
leiki. Það þætti vænta nl ega
ekki boðlegt í dag. Ég man að á
þessum árum gekk ég í mörg ár
framhjá íþróttahúsinu í Digra
nesi sem þá var hálfbyggt. Oft
gerði ég mér það að leik að líta
inn um gluggana og vonaði svo
innilega að við krakkarnir gæt
um einn daginn spilað og æft í
okkar heimabyggð. Úr því rætt
ist að mig minnir árið 1982 eða
eitthvað aðeins síðar.

Við bræðurnir staddir á handboltatúrneringu í Mannheim í Þýska
landi 1990. Bjössi spilaði í Basel, ég í Schwarzwald en Bragi litli
bróðir var í heimsókn heiman frá Íslandi.

Jóabúð og KRON flottar
búðir

Á skólamóti í 12 ára bekk. Aftari röð f.v. Ævar Þorsteinsson, Þröstur
Þorbjörnsson og Arngrímur Angantýsson. Fremri röð f.v. Sigurvin
Kristjánsson og ég, Aðalsteinn.

Ég gekk í Þinghólsskóla þar
sem Guðmundur Oddsson réði
ríkjum lengi vel. Og svo voru
það íþróttahúsið á Kársnesi og
Kársnesskóli þar sem Gunnar og
Þórir Hallgrímsson höfðu völdin.
Allir þessir menn eru mjög eftir
minnanlegir frá þessum tíma.
Í Vesturbænum voru líka flott
ar búðir, eins og Borgarbúðin
eða Jóabúð þar sem Jói stjórn
aði öllu og KRON-búðin þar sem
Hulda Pé var verslu na rs tjóri.
Verslunin Kópavogur í Hamra
borginni kom seinna en hætti
fyrst. Þetta var allt fyrir tíma
keðjuverslana sem betur fer því
þar voru áberandi karakterar
sem réðu ríkjum.

Stoltur faðir. Elsti sonurinn, Arnór Sveinn, varð Íslandsmeistari með
Breiðabliki, hér með föður sínum. Sá næst elsti, Bjarki, var fyrir
liði 2. flokks Breiðabliks, og þeir voru hársbreidd frá því að verða
Íslandsmeistarar. Sá yngsti, Einar Bragi, er í 6. flokki og á auðvitað
alla framtíðina fyrir sér. Hann stendur fyrir framan.
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Sameiginlegur starfsdagur
kennara hefur gefist vel
Þiggja, ummynda og gefa var þema sameiginlegs
star fsd ags gr unns kólak enna ra í Kópav ogi
1. októb er sl. sem fram fór í Hörðuv alla
skóla, að mestu!
Í upphafi ávörpu kennarana þær Rannveig Ásgeirs
dóttir, formaður skólanefndar Kópavogs og Margrét
Júlía Rafnsdóttir, formaður umhverfisráðs Kópa
vogs, en mikil áhersla var lögð á umhverfismál þess
um starfsdegi.
Kennarar skráðu sig í smiðjur eftir sameiginlega
stund að morgni og síðan hittust kennarar í árganga-,
stiga- og faghópum. Deginum lauk með kvöldfagnaði
í íþróttahúsi Smárans.

Heimsókn í Náttúrufræðistofuna
vekur gleði barnanna

Strákar úr Hörðuvallaskóla að skoða, alveg dolfallnir, risakrabba.
Kennarar fylgjast með athygli í einni smiðjunni.

Börn úr Hörðuvallaskóla voru
fyrir skömmu í heimsókn á Nátt
úrufræðistofu Kópavogs og skoð
uðu það sem safnið hefur upp
á að bjóða, meðal annars fjölda
uppstoppaðra dýra.
Hópu r drengja staðn æmdi st
um stund í einu horni safnsins
og var greinilega starsýnt á það
sem þar var til sýnis. Aðspurð
ir hvað þeim þætti skemmtileg
ast að sjá voru þeir sammála um
að það væri risakrabbi. Hann var

einmitt í horninu sem dró að sér
athygli þeirra en það sem fyrir
augu bar vakti greinilega óskipta
gleði barnanna.
Náttú ruf ræðis tofa Kópav ogs
var opnu ð í dese mb er 1983.
Hlutv erk Náttú ruf ræðis tofu nn
ar er að safna, varðveita og sýna
náttúrugripi, standa að fræðslu
og ranns óknu m í náttú ruf ræð
um og stuðla að náttú ru- og
umhverfisvernd.

Ekki voru allir kennarar innandyra. Nokkur hópur
tók þátt í kennslu í róðri á Elliðavatni.

✂

Skólastjórar og aðstoðarskólastjórar stungu saman
nefjum á kaffistofunni.
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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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Úr Dölunum
í Kópavoginn

Öndvegisréttir og eðalvín
Ingimar Alex Baldursson matreiðslumaður á Hótel Holti og höfundur af
Eftirrétti ársins 2010 gefur lesendum uppskriftir að öndvegisréttum, ásamt því
að hann mælir með eðalvínum sem henta einstaklega vel með réttunum.

Alvöru kjúklingasalat
Það geta allir gert kjúklingasalat og það gera það margir við
ýmis tilefni en hérna er mín útgáfa af salati sem að situr eftir í
fólki þegar ég býð því í mat! Þið getið notað þessa marineringu
á margar aðrar tegundir af kjöti og hentar mjörg vel með lambi
og svíni sem dæmi.

Fyrir 4

Helga Steinarsdóttir og Ingiberg Jónas Hannesson.

Hjónin Ingiberg Jónas Hannes
son og Helga Steinarsdóttir sátu
fyrir nokkru á bekk við Kópa
vogslæk og nutu veðurblíðunn
ar eftir nokkurn göngutúr sem
þau segjast reyna að fara í eftir
megni.
Þau bjuggu vestur í Dölum í
45 ár þar sem Ingiberg þjónaði
5 kirkju m sem prestu r en þau
bjuggu á Hvoli í Saurbæ. Ingiberg
var prófastur í Dalaprófastsdæmi
1969—1971 og prófastur í Snæ

fellsnes- og Dalaprófastsdæmi frá
1976. Ingiberg sat á Alþingi fyr
ir Vesturlandskjördæmi af hálfu
Sjálfstæðisflokksins 1977 til 1978
og var varaþingmaður þar á und
an.
Eftir að prestskap lauk fluttu
þau Ingiberg og Helga á Digranes
veginn í Kópavogi, og segja að
þar sé ákaflega þægilegt að búa.
En minningarnar úr Dölunum séu
ákaflega ljúfar.

Opið hús hjá

Rauðakrossinum í Kópavogi

Rauði krossinn er til húsa í Hamraborginni.

Margi r Kópav ogsb úa r hafa
misst vinnuna á liðnum mánuð
um og árum og þar sem dagur
inn er oft lengi að líða hjá þeim
sem eru heima er ekki úr vegi
að minna á að „maður er manns
gaman“. Kópavogsdeild Rauða
krossins vill koma því á framfæri
til bæjarbúa að Rauðakrosshúsið
að Hamraborg 11 er opið alla
virka daga kl. 10-16 og skipulögð
dagskrá í boði þrjá daga vikunn
ar, kl. 11-15.

Opið hús hjá Kópavogsdeild er
vettvangur til að skapa jákvæðar
aðstæður fyrir fólk, rjúfa einsemd
og félagslega einangrun, hvetja
fólk til að nýta þekkingu sína og
reynslu og halda áfram að vaxa
og dafna þrátt fyrir tímabundið
atvinnuleysi. Engin skuldbinding,
engin kostnaður, engin skráning,
eina skilyrðið er að langa til að
vera með, gefa af sér og hafa gam
an. Velkomin í Rauðakrosshúsið í
Kópavogi, hlökkum til að sjá þig!
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Hráefni:
Kjúklingabringur 5 stk
Steinselja fersk 1 búnt
Jalapenjó 1 krukka
Hvítlaukur 10-12 geirar
Engifer 150 gr
Dijon sinnep 3 msk
Hunang fljótandi 250 gr
Jurataolía 700 ml
Sojasósa 100 ml
Rauðlaukur 1 stk
Spínat 1 lítill poki
Córíander ferskt 1 box
Grænar ólífur 10 stk
Kasjúwhnetur 100 gr
Furuhnetur 100 gr
Lime 2 stk
Rauður chili 1 stk
Parmesan ostur ferskur heill 100 gr
Sesamfræ 2 msk
Salat mix 1 stór poki
Radísur 1 lítill poki
Vorlaukur 1 lítið búnnt
Kyrsuberjatómatar litlir 1 askja
Agúrka 1 stk
Baguette brauð 1 stk
Smá smjör til steikingar
Salt og pipar

Sæt og sterk engifer og
jalapenjó sósa/marinering

Takið 1/2 búnt af steinselju, 2 msk af jalapenjó í krukku og
látiði safann bara fylgja í skeiðinni, hvítlauksgeirar 4 stk, engi
fer skrældur 70 gr, dijon sinnep 3 msk, 1 stk lime börkurinn
raspaður af og safinn kreistur með og hunang 200 gr allt saman
í matvinnsluvél/blender og látið vinna þar ti komið er þykkt
mauk og þá er bætt útí 500 ml af olíu á meðan vélin er í gangi.
Má setja meira af olíu ef að ykkur finnst sósan of sterk!
Því næst er sósunni skipt í tvennt og í tvær skálar og útí aðra
skálina fer 100 ml af soja sósu og pískað saman og í þessa skál
á að leggja kjúklingabringurnar í marineringu í 4-6 klst. Hinn
hlutinn af sósunni fer í kæli og hún er klár til að bjóða fram
með salatinu.
Kjúklingabringurnar eru svo steiktar á báðum hliðum eða
grillaður en passið að það er fullt af hunangi í marineringunni
sem að brennur mjög fljótt, síðan á bökunarplötu og inní blást
ursofn á 160 gráður í 12-15 min eftir stærð.

pokanum, salat mix 1 poki,
radísur skornar fínt niður,
1/2 rauðlaukur í sneiðar, vor
laukur hreinsaður og hvíti
endi nn er skori nn þunnt
niður, kyrsuberjatómatar í 4 hluta, agúrka skorin, Dalafeta ost
ur í kryddlegi eftir smekk og það getur verið mjög gott að rífa
niður smá sítrónubörk og lime börk útí salatið!
Allt skolað uppúr ísköldu vatni og jafnvel nokkrum klökum
bætt útí vatnið til að skerpa á því

Brauðteningar/
croutons

Baguette brauð skorið hálf frosið í litla teninga, smá rifinn
hvítlaukur, smjör og olía á pönnu og brætt saman við lágan hita
og síðan er teningunum hent útí og brúnaðir við mjög lágan
hita í langan tíma og hrista vel í þessu af og til þar til þeir verða
gylltir á litinn og þá eru þeir þerraðir á stykki. Getur verið flott
að strá á þá, þegar þeir eru alveg að verða klárir, smá saxaðari
steinselju til að gefa aðeins meira bragð.
Ég ríf síðan smá parmesan ost yfir allt salatið áður en ég ber
það fram.
Það er hægt að bera kjúklinginn fram heitan og kaldan eftir
því hvað hentar hverju sinni:)
Gangi ykkur vel og verði ykkur að góðu.
Með Alvöru kjúklingasalati má nota hvort heldur hvítvín eða
rauðvín. Ég mæli t.d. með:

Córíander pestó

Rauðlaukur 1/2 stk, hvítlaukur 1/2 geiri, spínat helmingur
inn af pokanum, córíander 1/2 box, hunang 50 gr, steinselja 1/2
box grænar ólífur 10stk, lime 1stk (börkur og safi), rauður chili
1 stk (kljúfa hann í tvennt og hreinsa hvítu fræin innanúr þau
eru allt of sterk), parmesan ostur 50 gr, þetta er allt unnið í mat
vinnsluvél þar til orðið silkimjúkt grænt mauk og þá er bætt útí
kasjúwhnetum 100 gr, furuhnetur 100 gr og sesam fræ 2 msk
og það er unnið saman við hitt allt á lágum hraða við viljum
ekki mauka hneturnar um of. Salt og pipar eftir þörfum.

Salatið

Córíander 1/2 box pilla laufin frá stilkunum, steinselja 1/2
box pilla laufin frá stilkunum, spínat hinn helmingurinn af

Masi Modello Venezie
Verð 1.699 kr.
(Rauðvín – Ítalía – Veneto)
Kirsub erjarautt. Létt
meðalf ylling, þurrt, ferskt,
miðlungs tannín. Rauð ber,
kirsuber, lyng.

Mamma Piccini Rosso
Verð 1.490 kr.
(Rauðvín – Ítalía – Toskana )
Kirsub erjarautt, meða l
fylling, þurrt, ferskt, miðl
ungs tannín. Skógar ber,
lyng, vanilla

SMURSTÖÐIN
DALVEGI 16a
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Öll almenn Bólstrun
Sparið og látið gera við góð húsgögn

Er bílsætið rifið
og tætt

Antikbólstrun

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

Ný heimasíða
www.hsbolstrun.is
E-mail: hs@bolstrun.is

HS. Bólstrun • Auðbrekku 1 Kópavogi • s: 544-5750, 892-1284
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ENSKI BOLTINN 6. NÓVEMBER 2010
1.

2.
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1

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
Shefﬁeld Utd. – Ipswich

X

2

ÚRV.D.

1. D.

SÖLU LÝKUR 6. NÓV. KL. 14.00

44. LEIKVIKA

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

140.000.000
28.500.000
22.800.000
47.500.000

(13 R.)
(12 R.)
(11 R.)
(10 R.)

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is
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Breiðablik efnir til
spennandi getraunaleiks
Getr aunas tar fs emi skipti r
íþróttafélögin miklu máli fjár 
hagsl ega. Á hverju m lauga r 
dagsmorgni yfir vetrartímann
hittist hópur knattspyrnuáhuga
manna og fleiri í hliðarsal við
knattspyrnuhúsið Fífuna og fyll
ir út getraunaseðla og merkir
við félagið sem þetta fólk styð
ur með getr aunaþ áttt öku nni,
Breiðablik.
Þarna má sjá hóp eldri borgara
sitja saman og ræða útfyllinguna
og gengi þeirra liða í ensku knatt
spyrnunni sem þau styðja, kon
ur mynda annan hóp og svo er
það þriðji hópurinn sem aðallega
samanstendur af gömlum knatt
spyrnumönnum, stjórnarmönnum
eða öðrum sem beinlínis koma
vegna áhuga á getraunum, knatt
spyrnu og góðu m fél agss kap.
Þarna geta viðstaddir fengið kaffi
og meðlæti með morgunkaffinu
gegn smávægilegu endurgjaldi.
Einar Kristján Jónsson, formað
ur knatts pyrnud eilda r Breiða
bliks, segir að tekjur af getraunum
skipti deildina umtalsverði máli

Þessi hópur sat síðasta laugardag yfir getraunaseðlum í Fífunni, fékk
sér morgunkaffi og spjallaði um allt milli himins og jarðar auk knatt
spyrnunnar og gengi liða í ensku knattspyrnunni.

en alltaf megi fá fleiri í hópinn í
Fífunni og stækka þann hóp sem
tippar heima í tölvu og merkir við
getraunanúmer Breiðabliks sem
er 200. Innan tíðar verður farið af
stað með getraunaleik hjá Blikum
svipaðan þeim sem var starfrækt

ur í fyrra. Þar eru 2 saman í liði
og skipt í riðla, fjöldinn fer eftir
fjölda þátttökuliða. Sigurlið hvers
riðils fara áfram þar til aðeins sig
urvegarinn stendur einn eftir, líkt
og í bikarkeppni. Vegleg verðlaun
eru í boði.

Blikar unnu 19 verðlaun á
Ægismótinu í sundi
Blikar gerðu prýðilega ferð
á Ægismótið í Laugardalslaug í
byrjun októbermánaðar. Upp
skeran var 8 gull, 4 silfur og 7
brons en margi r yngri sund
menn í félaginu voru að taka
sín fyrstu sundtök á opinberu
sundmóti.
Benedikt Jónsson varð í 1. sæti
í 100 m fjórsundi og í 3. í 200 m
fjórsundi; Guðlaug Edda Hann
esdóttir varð í 3. sæti í 100 m
baksundi; Harpa Þöll Eiríksdóttir
varð í 1. sæti í 200 m bringusundi
og einnig í 1. sæti í 100 m bringu
sundi; Hilma r Smári Jónss on
hreppti sigurlaunin í 100 m bak
sundi og einnig í 200 m baksundi,
00 m flugsundi, 100 m fjórsundi
og 200 m fjórsundi, 2. sætið í 100
m skriðsundi og 400 m fjórsundi
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Margir Blikar syntu vel á Ægismótinu.

og 3. sætið í 200 m flugsundi.
Nýir þjálfa ra r hafa komi ð til

starfa hjá sundd eildi nni, en
yfirþjálfari er Ómar Samir.

Hreint gerir samstarfssamning
við Íslandsmeistarana!
Hreint ehf. í Kópavogi hefur
gert tveggja ára samstarfssamning
við Knattspyrnudeild Breiðabliks
og er þar með fyrsta fyrirtækið
til að gera samstarfssamning við
Íslandsmeistara Breiðabliks. Það
er vel við hæfi því Hreint er rót
gróið fyrirtæki í Kópavoginum og
framkvæmdastjóri og meðeigandi
fyrirtækisins frá árinu 2002 er
Ari Þórðarson sem er gamalkunn
ur Bliki.
Hreint ehf var stofnað 12. desem
ber 1983 og er ein elsta og stærsta
ræstingaþjónusta landsins. Starf
semi fyrirtækisins hefur alla tíð
snúist um að þjóna fyrirtækjum
og stofnu nu m með reglul egu m
ræstingum og tengdri þjónustu.
Fyrirtækið er með starfsemi á höf
uðborgarsvæðinu, Akureyri, Akra
nesi og Selfossi. Knattspyrnudeild
Breiðabliks þakkar Hreint og Ara
fyrir stuðninginn og óskar honum
jafnframt til hamingju með að vera
fyrstur til að gera samstarfssamn
ing við Íslandsmeistarana!

Ari Þórða rs on framk væmdas tjóri Hreins og Svava r Jóse fss on
framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Breiðabliks. Framan við þá er
Íslandsmeistarabikarinn.

N1-deild kvenna:

HK gjörsigraði Gróttu
HK sigraði Gróttu örugglega
með 18 marka mun er liðin léku
fyrir skömmu i N1-deild kvenna
í handknattleik. HK liðið lék vel
og í hálfleik var staðan 18-12,
eða sex marka munur. Stelpurn
ar spýttu svo vel í lófana í seinni
hálfleik og juku forskotið enn
frekar og leiknum lauk 39-21.
Liðið lék vel sem heild en gerði
nokkuð af feilum sem kom í veg
fyrir að sigurinn yrði enn stærri.
Kolbrún varði 12 skot og Dröfn 5
skot en Elísa Ósk Viðarsdótir var
markahæst með 11 mörk.
Kvennalið HK lék í gærkvöldi við
Hauka á Ásvöllum og karlaliðið leik
ur í kvöld í N1-deild karla við Aft
ureldingu í Mosfellsbænum. Næstu
heimaleikir í Digranesi eru hjá stelp
unum gegn Stjörnunni 13. nóv. og hjá
strákunum gegn Haukum 11. nóv.

Hjólastólahandboltaráð stofnað
innan handknattleiksdeildar HK

Tekist í hendur að lokinni undirskrift.
Úr leik HK gegn Gróttu.

Þrír Íslandsmeistaratitlar
unglinga í kumite
Það var frábær árangur sem
Blikar uppskáru á ÍMU-kumite,
þrír Íslandsmeistaratitlar! Þau
Heiða r Bened iktss on í flokki
drengja 14 – 15 ára (1995 - 63kg),
Kristí n Magnú sd ótti r í flokki
stúlkna 16 – 17 ára (1993-1994)
og Ragna r Eyþ órss on í flokki
pilta 16 – 17 ára (1993-1994) sigr
uðu öll glæsilega í sínum flokk
um og uppskáru Íslandsmeist
aratitil að launum.
Öll eru þau í unglingalandsliði
Íslands sem fer á sterkt karatemót
í Stokkhólmi 6. – 7. nóve mb er
nk. Ragnar er í landsliði Íslands
í kumite en Heiðar og Kristín í
landsliði Íslands í kata. Blikarnir
voru alls sex á mótinu og er það
ekki slæmu r ára ngu r að koma
heim með 3 einstaklingssigra, eða
50%! Þá hlaut Davíð Freyr Guð
jónsson brons í sama flokki og
Heiðar Benediktsson.
Í heildarstigakeppninni sigruðu
Fylkismenn nokkuð verðskuldað
með 20 stig en Breiðabík lenti í
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Stoltir Blikar með verðlaunin sín, þau Heiðar Benediktsson, Kristín
Magnúsdóttir og Ragnar Eyþórsson.

3ja sæti með stig á eftir Víking
um sem hlutu 15 stig. Breiðablik
sigraði í jafn mörgum flokkum og
Fylkir, Víkingar í tveimur og Þórs
hamar í einum. Mótið var haldið í

21. októb er sl. gerði st sá
gleðilegi en jafnframt óvenju
legi atb urðu r að hjólas tóla
handboltaráð HK var stofnað
innan handknattleiksdeildar
HK. Samstarfssamningur þess
efni s var undi rr ita ðu r fyri r
leik HK og FH í N1 deild karla
í Digranesi laugardaginn 23.
október sl., þar sem HK vann
sigur á meistarakandídötum FH
nokkuð sanngjarnt.
Ekki er víst að allir geri sér
grein fyri r miki lv ægi þessa
atburðar en til útskýringar má
benda á að hingað til hafa fatlað
ir starfað að mestu undir merkj
um íþróttafélags fatlaðra eða
þá fengið fyrir náð og miskun
aðstöðu fyrir áhugamál sín und
ir verndarvæng einhverra félaga.
Stofnun sérstaks hjólastólahand

knattleiksráðs gerir það að verk
um að þeir sem í hjólastól sitja
en hafa jafnframt áhuga á iðka
sína íþrótt hafa nú sömu stöðu
innan HK og aðrir sem íþróttir
stunda undir merkjum HK. Þetta
er því stórt skref í samþættingu
þeirri og valdeflingu sem lengi
hefur verið unnin að í skólum
landsins og því sannanlega kom
inn tími á slíkt í íþróttahreyfing
unni. Á stofnufundi ráðsins var
Friðrik Þór Ólason kosinn for
maður.
Það er von þeirra HK-manna
sem unnið hafa að stofnun þessa
ráðs að það verði öðrum til fyr
irmyndar og að börn, unglingar
sem og fullorðnir sem í hjólastól
sitja finni fyrir að þau eru virki
lega velkomin í HK.

Blikadagur
í Tengi

nýrri og glæsilegri æfingaaðstöðu
Fylkis í húsnæði sem hingað til
a.m.k. hefur kallast Mesthúsið og
er í Norðlingaholti.
Skrfað á liðsmyndina í gríð og erg.

Blak kvenna:

Nordic Club Championship
í Kópavogi
Meista raf lokku r kvenna í blaki teku r þátt í
Nord ic Club Champi onsh ip 5. - 7. nóve mb er
næstkomandi, en mótið er haldið á vegum The
Northen European Volleyball Zonal Association
(NEVZA) og fer mótið fram í Kópavogi.
Lengi vel stóð til að riðill HK yrði leikinn í Holte
í Danmörku, en danska liðið dró tilboð sitt til baka
og bauðst blakdeild HK þá til að halda mótið.
Alls taka 10 lið þátt í kvennakeppninni sem leik
in er í þremur riðlum. Ands tæði nga r HK í riðli
2 verða Holte frá Danmörku, Koll frá Noregi og
Katrineholm frá Svíþjóð.

Sl.laugardag mættu leikmenn
Breiðab liks í meista raf lokki
karla, Íslandsmeistarar 2010 í
verluni na Tengi við Smiðju
veg og árituðu liðsmynd. Fjöldi
barna og unglinga mættu á stað
inn til að fá áritaða mynd.

Boðið var upp á grillaðar SS
pylsur, gos og ávaxtasafa. Efnt var
til léttrar getraunar þar sem einn
heppinn þátttakandi gat unnið
sér inn gjafabréf frá Tengi að upp
hæð 50 þúsund krónur. Tengi er
einn stuðningsaðila Breiðabliks.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks
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Meistaraflokkur HK í blaki kvenna.

ÉG ER EKKI MEÐ
UNGLINGAVEIKI
mér bara líður illa!

Hjálparsími Rauða krossins 1717

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

AUGL†SINGASÍMI:
511 1188

Hafðu samband
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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 fræðslufundinum 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
.YYV_ cRYX\Z[V_  XRf]V` NTN[Tb_

Komdu og njóttu góðra veitinga í bland við fróðleik.
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