
Góð ar um ræð ur urðu á íbúa
fundi í Kópa vogi í síð ustu viku 
þar sem bæj ar bú ar voru hvatt ir 
til að koma sín um sjón ar mið um 
á fram færi við gerð fjár hags á
ætl un ar bæj ar ins fyr ir árið 2011. 
Um fimm tíu manns sóttu fund inn 
sem hald inn var í Smára skóla. 
Fjöl marg ar til lög ur komu frá 
fund ar gest um um það hvern ig 
mætti spara hjá bæn um. Má þar 
nefna stytt ingu skóla árs ins, lok
un skíða svæð is ins í Blá fjöll um, 
sam ein ingu sveit ar fé laga, stytt
ingu grunn skól ans um eitt ár, 
fækk un nefnda bæj ar ins, styttri 
vist un ar tíma leik skóla barna 
og end ur skoð un samn inga við 
íþrótta fé lög in.

Í upp hafi fund ar fluttu er indi 
þau Guð rún Páls dótt ir, bæj ar
stjóri Kópa vogs, og Ingólf ur Arn
ar son, fjár mála stjóri bæj ar ins. 
Að því búnu svör uðu þau fyr ir
spurn um úr sal. Eft ir það voru 
fund ar gest ir beðn ir um að skrifa 
nið ur hug mynd ir sín ar að mögu
leg um sparn aði hjá bæn um og 
einnig voru þeir beðn ir um að 
nefna þau at riði sem alls ekki 
mætti spara. 

Þar var ít rek að nefnt að ekki 
mætti skerða þjón ustu við fatl
aða ein stak linga en sem kunn ugt 
er, er stefnt að því að mál efni 
fatl aðra verði færð yfir frá ríki til 
sveit ar fé laga um ára mót in.
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Ís lenska var þem að á þema dög um Álf hóls skóla í tengsl um við Dag ís lenskr ar tungu, 16. nóv em ber, fæð
ing ar dag þjóð skálds ins Jónas ar Hall gríms son ar. Þema dag ar eru iðu lega not að ur til að brjóta upp hefð
bund ið skóla starf í grunn skól un um, en of sjald an nýt ur móð ur mál ið þess að fanga at hygli barn anna á 
slík um dög um. Í Álf hóls skóla voru verk efn in ótal mörg sem börn in feng ust við, m.a. voru dag blöð not uð 
til þess að móta verk efni, eins og hjá krökk un um á þess ari mynd sem fengu að láta hug mynda flug ið ráða 
ferð inni. Ár ang ur inn var góð ur, marg ar hug mynd ir fædd ust sem styrktu rétta notk un móð ur máls ins og í 
sum um til fell um höfð uðu gegn mik illi slang ur yrða notk un. Sjá nán ar á bls. 6.

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

Styttinggrunnskólaogfækkun
nefndameðalsparnaðarhugmynda

Traust og persónuleg þjónusta
& 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

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  B Í L A A P Ó T E K  H Æ Ð A S M Á R A  4

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

- Viðtal við
Rannveigu H. 
Ásgeirsdóttur  

- bls. 4

- Íþróttir
- bls. 14 -15 

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  

Guð rún Páls dótt ir, bæj ar stjóri, 
ávarp aði úbúa fund inn í upp hafi 
hans.

Ís lenska var þema  
í Álf hóls skóla



Kjörskráliggur
frammiíþjónustuveri
bæjarins

Kjör skrá í Kópa vogi vegna 
kosn inga til stjórn laga þings 27. 
nóv em ber nk. ligg ur frammi í 
þjón ustu veri bæj ar skrif stofa 
Kópa vogs. Á kjör skrá eru nú 
22.316, 10.882 karl ar og 11.434 
kon ur. At kvæða greiðsla utan 
kjör fund ar vegna kosn inga til 
stjórn laga þings hófst mið viku
dag inn 10. nóv em ber sl. Kjós
anda sem ekki get ur kos ið á 
kjör dag, er heim ilt að greiða 
at kvæði utan kjör fund ar til kl. 
12:00 á há degi 26. nóv em ber 
nk. Hægt er að kjósa hjá öll
um sýslu mönn um á land inu, á 
að al skrif stof um eða í úti bú um 
þeirra.

Skipulagsráðístað
skipulagsnefndarog
bygginganefndar

Lögð hafa ver ið fram drög að 
sam þykkt fyr ir Skipu lags ráð Kópa
vogs. Skipu lags ráð mun koma í 
stað skipu lags nefnd ar og bygg ing
ar nefnd ar og starfa í um boði bæj
ar ráðs/bæj ar stjórn ar, með þeim 
hætti sem nán ar er kveð ið á um í 
sam þykkt fyr ir ráð ið, sbr. einnig 
6. og 38. gr. skipu lags og bygg ing
ar laga nr. 73/1997, 44. gr. sveit ar
stjórn ar laga nr. 45/1998 og sam
þykkt um stjórn Kópa vogs bæj ar 
og fund ar sköp bæj ar stjórn ar frá 
15. júní 2010.

AðventukvöldKvenna
deildarGusts

Hið ár lega að ventu kvöld 
Kvenna deild ar Gusts verð ur hald
ið í kvöld, 25. nóv em ber nk. kl. 
19:30 í veit inga sal reið hall ar Gusts 
við Ála lind í Kópa vogi. Fram koma 
m.a. Björk Jak obs dótt ir, Selma 
Björns dótt ir og 2 hálf vit ar. Einnig 
verð ur flott happ drætti að venju 
og létt ar veit ing ar í boði kvenna
deild ar inn ar. Sölu sýn ing á hand
verki verð ur á staðn um. 

GunnarIngiBirgisson
munleggjaframeigin
fjárhagsáætlunfyrir
árið2011

Gunn ar Ingi Birg is son lagði 
fram í bæj ar ráði 18. nóv em ber 
sl. ýms ar bók an ir og fyr ir spurn ir, 
sú fyrsta um breytt deiliskipu lag 
á Kópa vogs túni.

,,Und ir rit að ur bend ir á að 
for mað ur bæj ar ráðs stöðv aði 
um ræðu um þenn an dag skrár lið 
í fund ar gerð skipu lags nefnd ar 
á þeirri for sendu að hann væri 
ekki til af greiðslu í bæj ar ráði. Ég 
mót mæli þeim vinnu brögð um 
enda eðli legt að ræða alla liði 
fund ar gerða, sem eru til um ræðu 
í bæj ar ráði.”

,,”Und ir rit að ur bend ir á að 
skóla nefnd fund ar með fjög
urra daga milli bili og spyr hvort 
nefnd in sé í akkorði að halda 
fundi.”

,,Und ir rit að ur ósk ar eft ir upp
lýs ing um um leið rétt an íbúa
fjölda frá Hag stofu 1/11 2010. 
Und ir rit að ur ósk ar eft ir 10 mán
aða upp gjöri á að al sjóði sem 
allra fyrst. Und ir rit að ur ósk ar 
eft ir upp lýs ing um um hvern ig 
6 m.kr. króna end ur fjár mögn un 
með skulda bréfa út gáfu verð ur 

ráð staf að.  Skrif legt svar óskast.”
, ,Und ir rit  að ur hef ur gert 

óform lega könn un á kostn aði við 
akst ursteng ingu Strætó úr Hvörf
um við Mjódd 5 daga vik unn ar, 
4 tíma á dag. Sam kvæmt þeirri 
könn un nem ur kostn að ur 5,56 
millj ón um króna á ári.”

,,Und ir rit að ur ósk ar eft ir upp
lýs ing um um stöðu mála varð
andi færslu á vatns vernd ar
mörk um að ósk Kópa vogs bæj ar 
og bein ir því til bæj ar stjóra og 
stjórn ar SSH að hraða af greiðslu 
máls ins.

, ,Und ir rit að ur ósk ar eft ir 
að gangi að fjár mála og hag sýslu
stjóra bæj ar ins, þar sem ég mun 
leggja fram eig in til lögu að fjár
hags á ætl un 2011.”

Lántökuheimild
Á fundi bæj ar stjórn ar 9. nóv

em ber sl. var lögð fram eft ir
far andi til  laga frá Guð rúnu 
Páls dótt ur bæj ar stjóra, og sam
þykkti bæj ar stjórn hana ein
róma. ,,Að gefa út skulda bréfa
flokk Kópa vogs bæj ar, KOP 101, 
á út gáfu deg in um 22. nóv em
ber 2010, sem er op inn og með 
engri há marks stærð. Flokk ur inn 
er jafn greiðslu lán til 25 ára, með 
4 gjald daga á ári. Nú, í fyrsta 
áfanga, eru gef in út skulda bréf 
að nafn virði allt að kr. 6,0 millj
arð ar króna. Frek ari stækk un 
skulda bréfa flokks ins fer eft ir 
ákvörð un bæj ar ráðs og bæj ar
stjórn ar.”

StyrkurtilKvennaat
hvarfsinsogdaggæsla

Fé lags mála ráð Kópa vogs sam
þykkti ný lega að veita Kvenna
at hvarf inu styrk að upp hæð 
700.000 krón ur. Á sama fundi var 
rætt um dag gæslu í heima hús
um og end ur nýj un leyfa. Fé lags
mála ráð sam þykkti um sókn 
Unn ar Ósk ar Björg vins dótt ur, 
Þrymsöl um 17, um end ur nýj un 
á leyfi til dag gæslu barna.

 

Tilnefningartil
íþróttakonuog
íþróttakarlsKópavogs

Á fundi Íþrótta og tóm stunda
ráðs Kópa vogs fyr ir skömmu 
voru lagð ar fram 70 til nefn ing
ar vegna kjörs íþrótta karls og 
íþrótta konu Kópa vogs 2010, 
bæði eldri og yngri en 17 ára. 
Þetta glæsi lega íþrótta fólk er 
Hanna Rún Óla dótt ir,  DÍK; 
Al freð Finn boga son, Breiða
blikknatt spyrna; Andr ea Rán 
S. Hauks dótt ir, Breiða blikknatt
spyrna; Andr és Wolanczyk, 
HKhand knatt leik ur; Anna Sig
ríð ur Valdi mars dótt irGusti; 
Arna Ýr Jóns dótt ir, Breiða blik
frjáls í þrótta deild; Arn ar Sig
urðs son, TFK; Auð unn Jóns son, 
Breiða blikkraflyft ing ar; Axel 
Örn Guð munds son, Breiða
blikkörfuknatt leiks deild; Birg ir 
Leif ur Haf þórs son, GKG; Birta 
Björns dótt ir,  HKblak deild; 
Björn Dag ur Bjarna son, DÍK; 
Brynj ar J. Pét urs son, HKblak
deild; Dröfn Farest veit, DÍK; Erla 
Ás geirs dótt ir, Breiða blikskíða
deild; Garð ar Eg ill Guð munds
son, Gerplu; Heið ar Bene dikts
son, Breiða blikkarate deild; 
Ragn ar Ey þórs son, Breiða blik
karate deild; Krist ín Magn ús
dótt ir, Breiða blikkarate deild; 
Sig urð ur Þór Sig urðs son, DÍK; 
Sandra  Dís  Kr is t  jáns  dótt 
ir, TFK; Vla dimir Rist icTFK; 
Sara Ýr Jóns dótt irTFK; Jón 
Mar geir Sverr is son, íþrótta fé

lag ið Ösp; Hall veig Jóns dótt ir, 
Breiða blikkörfuknatt leiks deild; 
Snorri Hrafn kels son, Breiða blik
körfuknatt leiks deild; Íris Mist 
Magn ús dótt ir, Gerplu; Ró bert 
Krist manns son, Gerplu; Tinna 
Óð ins dótt ir, Gerplu; Ing unn 
Gunn ars dótt ir, GKG; Gunn hild
ur Krist jáns dótt ir –GKG; Ragn
ar Már Garð ars son, GKG; Sindri 
Hrafn Guð munds son, Breiða
blikfrjáls í  þrótta deild;  Kári 
Steinn Karls son, Breiða blik
frjáls í þrótta deild; Stef an ía Valdi
mars dótt ir, Breiða blikfrjáls
í þrótta deild; Kol beinn Fann ar 
Krist ó fers son, Gusti; Rík harð ur 
Fl. Jen sen, Gusti; Rúna Hall dórs
dótt irGusti; Oli ver Sig ur jóns
son, Breiða blikknatt spyrna; 
Sara  Björk  Gunn ars  dótt  i r, 
Breiða blikknatt spyrna; Hjalti 
Þór Ís leifs son, Breiða blikskíða
deild; Stef án Gunn ar Þor steins
son, HKblak deild; Hug rún Ósk
ars dótt ir, HKblak deild; Ívar 
Örn Jóns son, HKknatt spyrnu
deild; Gló dís Perla Vigg ós dótt
ir, HKknatt spyrnu deild; Guð
rún Anna Atla dótt ir, HKknatt
spyrnu deild; Haf steinn Briem, 
HKknatt spyrna; Guð rún Lilja 
Gunn ars dótt ir, HKhand knatt
leiks deild; Valdi mar Fann ar 
Þórs son, HKhand knatt leiks
deild; Ólöf Kol brún Ragn ars
dótt ir, HKhand knatt leiks deild 
og Thelma Ólafs dótt ir, Breiða
blikkraft lyft ing ar.

Sólskýlisamþykkt
viðFornahvarf3

Á fundi skipu lags nefnd ar var 
lagt fram er indi bygg ing ar full
trúa varð andi leyfi til bygg ing ar 
um 32,0 m2 sól skála vest an íbúð
ar húss ins nr. 3 við Forna hvarf. 
Skipu lags nefnd sam þykkti að 
senda er ind ið í kynn ingu til lóð
ar hafa Forna hvarfi 1, Dimmu
hvarfi 2, 4, 6, 8, 10. Kynn ing fór 
fram 18. októ ber til 16. nóv em
ber sl. Eng ar at huga semd ir bár
ust. Er ind ið var sam þykkt og 
vís að til af greiðslu bæj ar ráðs.

Hvatttilbættrar
umgengniáatvinnu
svæðiáKársnesi

Á fundi skipu lags nefnd ar 
16. nóv em ber sl. var lagt fram 
er indi Skipu lags og um hverf is
sviðs sem fjall ar um um gengni 
á at vinnu svæð um á Kárs nesi. 
Skipu lags nefnd fól Skipu lags 
og um hverf is sviði að fylgja eft
ir bréfi Heil brigð is eft ir lits, með 
áskor un til lóð ar hafa um bætta 
um gengni. Einnig var íbúa sam
tök um á Kárs nesi kynnt fyr ir
hug að hreins unar á tak.

Hraðaðendurbótum
áalmenningssam
göngum

Um hverf is ráð legg ur til við 
bæj ar ráð að hrað að verði end
ur bót um á al menn ings sam göng
um í bæn um. Slíkt er for senda 
þess að íbú ar geti ferð ast um á 
hag kvæm an og um hverf is væn
an hátt. Far ið var yfir nið ur stöð
ur könn un ar á ferða venj um sex 
ára barna til skóla í Kópa vogi. 
Á fundi um hverf is ráðs 15. nóv
em ber sl. var lagt fram er indi 
Um hverf is stofn un ar um út tekt á 
frið lýst um svæð um í Kópa vogi. 
Ósk að var eft ir at huga semd um 
og ábend ing um frá Kópa vogs
bæ. Um hverf is ráð fól um hverf
is full trúa að vinna að mál inu.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

F yrsti sunnu dag ur í að ventu er á sunnu dag inn en að vent
an heit ir líka jóla fasta. Það minn ir átak an lega á nauð
syn að halds. Fast an sem und ir bún ing ur stór há tíð ar er 

mik il væg. Það er ynd is leg ur sið ur að ganga að jóla hlað borði 
allsnægt anna, en ...........nú höf um við síð ustu tvö ár ver ið stöðv
uð á þeirri göngu og áminnt um nauð syn föst unn ar. Að hald og 
fasta hef ur það hlut verk að minna okk ur á að gæð in eru ekki 
sjálf sögð. Í að haldi og föstu er fólg in auð mýkt. Og auð mýkt in 
leið ir til þakk læt is. Við und ir bún ing stór há tíð ar og gleði há tíð
ar, er mik il vægt að gleyma ekki föst unni, að haldi,  auð mýkt og 
þakk læti. Þau orð gera okk ur hljóð og fá okk ur til að hugsa okk
ar gang. Þau fá okk ur til að líta í eig in barm og finna okk ar eig in 
ábyrgð og skyld ur. Allsnægt irn ar gera okk ur svo und ar lega 
kröfu hörð og frek! Auð mýkt in ger ir okk ur líka að betri mönn
um. Hún kenn ir okk ur að við erum þiggj end ur og að við höf um 
þeg ið líf ið og lífs gæð in að gjöf. Því ætt um við að vera ákaf ari 
að þakka. Við skyld um því ekki gleyma boð skap að ventu og 
jóla föstu, minn ast þess að aldrei hafa fleiri ver ið án at vinnu á 
Ís landi, aldrei fleiri þurft að stíga þau þungu spor að biðja um 
að stoð til þess að geta fætt sig og sína. Það er líka gott á kom
andi jóla föstu að sýna stjórn völd um um burð ar lyndi þó ein hver 
bið verði á því að heim il un um í land inu verði sýnd áþeif an leg 
að stoð, bæði af hálfu stjórn valda og banka kerf is ins.

Bæj ar stjórn Kópa vogs er nú vandi að hönd um þeg ar kem ur 
að gerð fjár hags á ætl un ar. Nið ur skurð ur er sagð ur nauð syn
leg ur og ekki skal ef ast um það en hvar skal skera nið ur? Mun 
það bitna á skóla starf inu með því að draga úr fé lags starf inu og 
stytta skóla tím ann og draga úr starf semi fé lags mið stöðv anna 
sem hafa gegnt ákaf lega mik il vægu hlut verki, ekki síst for varn
ar hlut verki. Verð ur styrk ur til starf semi íþrótta fé lag anna dreg
inn sam an svo færri börn og ung ling ar eigi þess kost að stunda 
íþrótt ir í ná inni fram tíð og verð ur fram lag í formi styrkja til 
menn ing ar og lista starfs dreg ið svo sam an að það verð ur ekki 
nema svip ur hjá sjón mið að við það sem ver ið hef ur und an
far in ár? Starf semi stofn anna á menn ing ar torf unni á Háls in um 
hef ur ver ið stolt Kópa vogs búa. Verð ur sú starf semi kannski 
ekki nema svip ur hjá sjón á næsta ári? Fé lags þjón usta aldr aðra 
hef ur ver ið til fyr ir mynd ar í Kópa vogi til margra ára, en verð ur 
það svo þeg ar bæj ar stjórn hef ur geng ið frá fjár hags á ætl un á 
jóla föst unni fyr ir árið 2011? Von andi eiga þess ar hug renn ing ar 
ekki við rök að styðj ast.

Geir A. Guð steins son

Jólafastaog
fjárhagsáætlun

NÓVEMBER 2010

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
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Molinn – ungmennahús
Kl. 14–18. Kaffihúsið opið.  

Jóla stemning, tónlist og myndlist.
Sýning í Gallerí Sykri. 

Sigga VanHoppum. Ljósmyndir, ljóð  
og handverk.

Kl. 17:30  Leikhópur á vegum ungmennastarfs 
Kópavogsdeildar Rauða Krossins sýnir stutta útgáfu af 
Jólasögu Charles Dickens. 

Tónlistarsafn Íslands
Kl. 12–17
Fúsi á ýmsa vegu 
Sýning um listamanninn Sigfús Halldórsson.
Sýningin stendur til 10 desember.

Gerðarsafn
Kl. 11–17
Veiðimenn norðursins / Andlit andanna
Ljósmyndir Ragnars Axelssonar.
Aðventustemning í kaffistofu.
Allir velkomnir –  aðgangur ókeypis.

Hálsatorg
Kl. 16–17

Tendrað á ljósum vinabæjarjólatrés
Hans Klaufi og Rauðhetta verða kynnar.
Skólahljómsveitin spilar jólalög.
Sendiherra Svíþjóðar, Anders Ljunggren, afhendir 
vinabæjarjólatréið frá Norrköpping.

Forseti bæjarstjórnar, 
Hafsteinn Karlsson, tekur 
á móti jólatrénu fyrir hönd 

Kópavogsbæjar.
Samkór Kópavogs syngur 
jólalög.

Jólasveinar koma í 
heimsókn.

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar 
Rauða krossins bjóða gestum 

og gangandi upp á heitt kakó og 
piparkökur.

Gjábakki
Kl. 13:00 Handverksmarkaður opnar.
Kl. 13:00 Laufabrauðsgerðin hefst.
Kl. 14:00 Níels Árni Lund les úr nýútkominni   
 bók sinni Saga Helgu og Árna Péturs í 
  Miðtúni og samfélagsins við Leirhöfn á  
 Melrakkasléttu.
Kl. 14:45 Samkór Kópavogs.
Kl. 15:15 Hákon Sigurgrímsson les úr bók sinni 
Kl. 16:15 Skólahljómsveit Kópavogs.
Veitingar, kaffi og súkkulaði verður afgreitt í kaffiteríu frá 
kl. 14.00 til 16.30.
Allir eru velkomnir í ylinn í Gjábakka. 

Bókasafn Kópavogs og Náttúrufræðistofa
Jólakötturinn verður á kreiki í safnahúsinu milli 
kl. 15 og 16 og heilsar upp á krakka.
Skemmti- og fræðsluerindi um jólaköttinn í máli 
og myndum fyrir 4–6 ára börn. Slóð kattarins 
rakin um húsið og lesin skemmtileg jólasaga. 
Dýrin í Náttúrufræðistofunni skrýðast jólabúningi.
Nýjar og gamlar jólabækur eru til útláns í Bókasafninu.
Kl. 13.30    Upplestur úr nýjum bókum.

Myndlistarmenn
Kl. 13–17
Listamenn í miðbæ Kópavogs hafa tekið sig saman 
um að hafa opnar vinnustofur sínar dagana 
27. og 28. nóvember milli 13 og 17. Allir 
velkomnir að kynna sér starfsemina. Kaffi 
og smákökur.
 
Listamenn í Norm-X húsinu  
Auðbrekku 6, 2. og 3. hæð.
Listamenn Art-11, Auðbrekku 4, 3. hæð
Skruggusteinn, vinnustofa fimm. 
listamanna, Auðbrekku 4, 2. hæð. 
Skúlptúrar, ljós, vasar, skálar, skart o.fl.
Glergallerí: Jónas Bragi og
Catherine Dodd, Auðbrekku 7. 
Leirlist: Fjóla Jensdóttir, 
Auðbrekku 7 – baka til.
Stúdíó Subba, Hamraborg 1.

í  Kópavogi
AÐVENTU 

HÁTÍÐ
Hátíð 

á Hálsatorgi

kl. 16:00

laugardaginn  27. nóvember
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RannveigH.Ásgeirsdóttirbæjarfulltrúi:

Skólastefnaáallsekkiaðveratískustefnaflokka
semleiðameirihlutasamstarfíbæjarstjórn
Rann veig H. Ás geirs

dótt ir náði kjöri í bæj
ar stjórn Kópa vogs sl. 
vor fyr ir Lista Kópa

vogs búa. Hún er fædd 1967 en 
flutti í Kópa vog inn fyrst 1974 
þeg ar for eldr ar henn ar byggðu 
í Grunda hverf inu sem þá var 
ný bygg inga hverfi, og sleit þar 
barns skón um. Hún gekk í Snæ
lands skóla þeg ar hverf ið var að 
byggj ast upp og seg ir það hafa 
ver ið afar ánægju leg an tíma og 
því hafi hana alltaf lang að til 
búa í Kópa vogi. Þeg ar Rann veig 
var 19 ára lá leið in til Reykja vík
ur tíma bund ið þar sem hún hóf 
sinn bú skap og átti fyrsta barn
ið. Síð an lá leið in aft ur í Kópa
vog í leigu í búð við Furu grund, 
en í dag býr hún með sinni fjöl
skyldu í gamla hverf inu með 
eig in mann in um Karli Jó hanni 
Jóns syni mynd list ar manni og 
þrem ur börn um. Rann veig tók 
stúd ents próf frá MH, er lög gilt ur 
lækna rit ari og stund aði nám í 
HÍ í ís lensku og lauk við skipta
námi fyr ir kon ur hjá Impru. Í 
fé lagi við aðra stofn aði hún og 
rak fram til þessa hausts fyr ir
tæk ið Rit ara ehf., en starfar nú 
á lækna stofu Grund ar, hjúkr un
ar heim il is. 

,,Ég hafði eng an sér stak an 
áhuga á að taka þátt í póli tísku 
starfi eins og það hef ur ver ið sett 
upp, en vildi frem ur vinna í gras
rót inni. Um leið og mitt fyrsta 
barn steig fæti  í leik skóla fór ég 
að starfa í for eldra hóp og við 
stofn uð um fyrsta for eldra fé lag 
leik skól ans Sól borg við Vest ur hlíð 
og þar hlaut ég mína eld skírn. Má 
segja að það hafi ekki ver ið aft
ur snú ið, enda hafði ég ákaf lega 
gam an að vinna með fólki í þess
um mála flokki og ræða skóla mál 
og upp eldi. Ég hef síð an þá ver
ið í for eldra fé lags starfi, en einnig 
í stjórn um Sam kóp og Heim il is 
og skóla ásamt því að hafa set ið 
sem full trúi for eldra í skóla nefnd 
Kópa vogs.

Rann veig seg ir að áhugi henn
ar á að taka þátt í póli tík inni 
hafa vax ið í kring um um ákveð in 
skipu lags mál í Kópa vogi og eft ir 
að hafa fylgst með bæj ar stjórn
ar fundi og séð hvern ig sam skipt
in voru þar var hún viss um að 
það væru ákveðn ar mann eskj ur 
sem gætu feng ið hana til þess 
að fara í stjórn mál. ,,En það var 
fjöl skyld an mín sem minnti mig 
á að ég hefði sagt að ég ætl aði 
að vera meira heima svo ég lét 
það vera um stund ar sak ir. Þetta 
fram boð Lista Kópa vogs búa hafði 
nokkurn að drag anda, það var í 
um ræð unni allt í kring mjög lengi 
hvort hægt væri að gera til þess 
að brjóta upp þetta kerfi sem var 
ríkj andi, og fólk beið svo lít ið eft ir 
því hvað kæmi fram, hvort það 
kæmi ekki eitt hvað nýtt fram sem 
það vildi styðja til áhrifa í bæj ar
stjórn inni. En einn dag inn fékk ég 
sím tal þar sem ég var spurð hvort 
ég vildi hafa áhrif og ég þurfi ekki 
að hugsa mig um tvisvar Þeir 
sem komu að fram boð inu  náðu 
fljótt sam an, enda þekkt umst við 
flest, vor um fnú ver andi og fyrr
ver andi fé lag ar úr hverf inu eða 
ann ars stað ar frá svo það varð 
fljótt sam staða um að bjóða fram 
Lista Kópa vogs búa og með eins 
litl um til kostn aði og mögu legt 
væri, enda sner ist þetta ekki um 
fjár magn ið held ur mál efn in.”

Straxmikilláhugiá
framboðinu

,,Við fund um strax fyr ir áhuga á 
fram boð inu en rennd um auð vit að 

blint í sjó inn með það hvort við 
næð um að koma full trúa í bæj
ar stjórn. Við vild um breyt ing ar 
á stjórn ar hátt um í Kópa vogi en 
lyk il at riði hjá okk ur var að hafa  
kosn inga mál okk ar fá en mik il
væg. Eitt af því var að við vild um 
ekki bæj ar stjóra úr röð um flokka, 
en sem hefði þekk ingu á rekstri 
því við höfð um ekki mik inn tíma 
í að kenna ný lið um – mörg brýn 
verk efni biðu. Einnig vild um við 
fækka nefnd um hjá bæn um en 
við töld um að þær væru allt of 
marg ar og og af því hlýst ein ung is 
kostn að ur og ekki eins mik il skil
virkni.” 

Sam fylk ing in bauð Guð ríði Arn
ar dótt ur fram sem bæj ar stjóra efni í 
kosn inga bar átt unni. Var ekki erfitt 
að kom ast að sam komu lagi um 
það hver yrði ráð inn bæj ar stjóri?

,,Það náð ist sam komu lag um 
að ráða Guð rúnu Páls dótt ur sem 
bæj ar stjóra sem hafði gríð ar lega 
þekk ingu á rekstri bæj ar ins, þekkti  
starfs fólk ið og hafði reynst afar 
traust ur starfs mað ur. Við fund um 
það, full trú ar allra fjög urra flokk
anna sem nú mynda meiri hluta, 
að við átt um sam leið og ákváð um 
strax í upp hafi að ræða alla hluti 
op in skátt og af ein lægni. Þannig 
náð um við okk ar nið ur stöðu um 
bæj ar stjór ann og þannig vinn um 
við öll okk ar mál. Það er mik ill 
sam hljóm ur með okk ur.”

Þú ert for mað ur skóla nefnd ar. 
Gerð irðu kröfu um það í um ræð
um um mynd un meira hluta í bæj
ar stjórn að verða for mað ur skóla
nefnd ar?

,,Eins og í öllu ferl inu var þetta 
rætt ít ar lega og snú ið á alla kanta. 
Þarna lá mín reynsla og megn ið af 
minni vinnu í gegn um tíð ina. Ég 
hafði áður set ið í skóla nefnd sem 
áheyrn ar full trúi for eldra. Nið ur
stað an varð sú að ég varð for mað
ur skóla nefnd ar eft ir að öll sjón ar
mið um skip an í nefnd ir höfðu 

ver ið lögð fram og rædd til hlít ar. 
Það urðu eng in átök um skip an í 
nefnd irn ar eða um for mennsku 
í þeim, end an leg nið ur staða var 
af rakst ur sam vinnu.”

Fjölbreyttskólastefna
Er ver ið að breyta áhersl um í 

starfi skóla nefnd ar, vill nefnd in 
t.d.hafa enn meiri áhirf út í sjálft 
skóla kerf ið eða standa til ein hverj
ar ,,halla bylt ing ar” í starfi skóla
nefnd ar?

,,Það er ekki hægt að gera hall
ar bylt ingu í skóla mál um, en við 
þurf um að stilla okk ur sam an í 
ákvarð ana töku því auð vit að star
fa grunn skól arn ir eft ir lög um og 
okk ur ber að sjá til þess að svo 
sé;  við för um t.d. yfir náms skrár 
og skóla daga tal en skóla nefnd 
ber einnig að vera ytri eft ir lits
að ili með dag legu skóla starfi og 
fara yfir og styðja við mats kerfi 
skóla og fylgj ast með að rekst ur 
þeirra sé í sam ræmi við  þann fjár
hags ramma sem hon um er sett ur. 
Reglu bund ið fer fram end ur skoð
un skóla stefnu sem er leið ar ljós 
okk ar í mennta mál um bæj ar ins. 
Það er mín skoð un að skóla stefna 
eigi alls ekki að vera tísku stefna 
þess flokks eða flokka sem leiða 
meiri hluta sam starf í skóla nefnd 
hverju sinni. Hún er bund in af 
lög um en til við bót ar á hún að 
vera fag leg, ein föld og fram fylgj
an leg. Hún á ekki að vera frasi.. 
Ef við ætl um t.d. að bjóða upp á 
fyr ir taks um hverfi til mennt un
ar, þá verð um við að skil greina 
slíkt um hverfi og fylgja því eft
ir. En ekki fara í kring um hlut ina. 
Póli tík in ber oft með sér al mennt 
orða lag sem erfitt get ur reynst að 
vinna eft ir.

Við erum  lánsöm hér í Kópa
vogi að eiga frá bæra kenn ara í 
öll um skól um, alls stað ar er ver ið 
að vinna gott og fag legt starf  Við 
þurf um ávallt að hafa skýra fram
tíð ar sýn börn um okk ar til handa 
og meg um ekki missa sjón ar á 

grunn in um. Kenn ar ar og þeir sem 
starfa við upp fræðslu eru hluti af 
mik il væg ustu stétt lands ins.  Það 
er mik il vægt að skóla sam fé lag ið 
allt, skóla stjórn end ur, kenn ar ar, 
starfs fólk skóla og for eldr ar deili 
fram tíð ar sýn inni um barn ið og 
vinni sam an að  því að gera börn
in okk ar að góð um og heil steypt
um ein stak ling um.  Rík ið þarf að 
huga að því að ganga í takt við 
sveit ar fé lög in og gera ekki kröf
ur um meiri og ít ar legri þjón ustu 
nema í sam ráði við þá sem sinna 
mál un um. Við þurf um aukna sam
vinnu á milli þess ara stjórn stiga.“ 

Digra nes skóli og Hjalla skóli 
voru sam ein að ir sem Álf hóls skóli 
á síð asta ári. Verð ur far ið í fleiri 
slík ar sam ein ing ar á næst unni, 
t.d. sam ein ingu Kópa vogs skóla og 
Kárs nes skóla?

,,Það verð ur far ið í að gera nýja 
skóla samn inga og það verð ur 
gert í nánu sam starfi við fræðslu
svið og rekstr ar svið. Ég veit ekki 
hvað kann að verða í far vatn inu 
hvað varð ar sam ein ing ar grunn

skóla í Kópa vogi, það hafa eng ar 
ákvarð an ir ver ið tekn ar um slíkt, 
en auð vit að vilj um við að all
ir skól arn ir séu sem hag stæð ust 
rekstr ar ein ing. Það stefn ir í draga 
þurfi sam an út gjöld í bæj ar fé lag
inu um 800 millj ón ir króna þannig 
að end ar nái sam an og því ljóst 
að það verð ur að hag ræða víða. 
Í þeirri vinnu er öll um stein um 
velt við.  Rauði þráð ur inn er þó 
að við mun um ávallt standa vörð 
um fag legt starf sem unn ið er í 
skól um því þar ligg ur auð ur inn, 
börn in okk ar og við vilj um þeim 
að sjálf sögðu allt það besta. Við 
höf um í gegn um tíð ina búið afar 
vel að okk ar nem end um og mun
um gera það áfram.” 

Fleirisjónarmiðífjög
urraflokkameirihluta
samstarfi

Rann veig seg ir að nú sé meiri
hlut inn að vinna eft ir mál efna
samn ingn um, sem er leið ar ljós 
hans í vinn unni næstu fjög ur 
árin og þeim geng ur vel að vinna 
sam kvæmt hon um, en end an lega 
verð ur af rakst ur þeirr ar vinnu
lagð ur fyr ir dóm kjós enda að fjór
um árum liðn um. Stefnu mál Lista 
Kópa vogs búa voru ekki mörg, en 
flest eru inni í mál efna samn ingi 
meiri hluta bæj ar stjórn ar Kópa
vogs. Í þessu fjög urra flokka 
meiri hluta starfi gangi ágæt lega að 
sam ræma öll sjón ar mið og stefnu
mál og það sé bara betra að hafa 
fleiri flokka en færri í meiri hluta
sam starfi því þá komi fram fleiri 
sjón ar mið og skoð an ir. Í sam starfi 
fárra kann alltaf að vera hætta á 
að ein hæf ar skoð an ir ríki og skoð
an ir ann arra séu minna metn ar, 
jafn vel alls ekk ert. Það sé ekki 
lýð ræði.

Rann veig seg ir að það sé kom
inn tími til að leggja göml um frasa 
og taka upp ann an í stað inn því 
það er betra að búa í Kópa vogi!

RannveigH.Ásgeirsdóttirbæjar
fulltrúiListaKópavogsbúa.

Skólanefnd á fundi 11. nóvember sl. undir stjórnRannveigarÁsgeirsdóttur. Fundinn sátu: Rannveig HÁsgeirsdóttir aðalfulltrúi, JensSig
urðssonaðalfulltrúi,ErlaKarlsdóttiraðalfulltrúi,MargrétBjörnsdóttiraðalfulltrúi,ÁshildurBragadóttiraðalfulltrúi,AldísAðalbjarnardóttir
áheyrnarfulltrúi,ErlendurHGeirdalforeldrafulltrúi,MagneaEinarsdóttirfulltrúiskólastjóra,SigurðurHaukurGíslasonkennarafulltrúi,Sveinn
Sigurðssonáheyrnarfulltrúi,SigrúnHólmfríðurÓskarsdóttirkennarafulltrúi,RagnheiðurHermannsdóttirstarfsmaðurfræðslusviðs,ÁrniÞór
HilmarssonfræðslustjóriogRagnheiðurHermannsdóttir,deildarstjóriGrunnskóladeildarsemritaðifundargerð.
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Nýtt og betra kjötborð, frábær afmælistilboð og 
25% afsláttur í hverri hillu!

Kíktu í heimsókn,
við tökum vel á móti þér. 

Þín verslun, Seljabraut í Breiðholti fagnar 25 ára afmæli um þessar mundir. 
Á þessum árum höfum við eignast marga góða vini sem helst vilja hvergi annars 

staðar versla. Við höfum nefnilega alltaf lagt mikið upp úr því 
að veita persónulega þjónustu í hlýlegu umhverfi. 

Þín verslun | Seljabraut 54 | sími 557 1780 | Opnunartími: Mán.–fös. 9–21 / lau.–sun. 10–21

 25 ára!

TILBOÐ!LAMBAKJÖTLæri ............................. 998  kr./kg

Hryggur ......................1.198  kr./kg

Kubbasteik .................... 498  kr./kg

SVÍNAKJÖTHamborgarhryggur ........ 998  kr./kg

Bógur ........................... 498  kr./kg

Lundir ........................1.498  kr./kg

FOLALDAKJÖTGúllas .........................1.698  kr./kg

Snitsel ........................1.798  kr./kg

Innralæri ....................2.198  kr./kg

Piparsteik ...................2.198  kr./kg

NAUTAKJÖTHakk ..........................1.098  kr./kg

Gúllas .........................1.798  kr./kg

Snitsel ........................1.898  kr./kg

Piparsteik ...................2.698  kr./kg

Heill ferskur kjúklingur..... 549  kr./kg



Nú stend ur yfir í Bóka safni 
Kópa vogs sýn ing á mynd um af 
per són um Njálu  eft ir Þór hildi 
Jóns dótt ur frá Lamb ey. Þór hild ur 
lauk námi frá Mynd lista- og hand-
íða skóla Ís lands 1972 og hef ur 
síð an starf að við graf íska hönn un. 
Vann hjá Mynda mót um og Aug lýs-
inga stof unni Örk inni, en hef ur síð-
ustu tutt ugu og fimm árin unn ið á 
eig in vinnu stofu, Aug lýs inga stofu 
Þór hild ar. Helstu við fangs efn in 
eru hönn un um búða, fyr ir tækja- 
og vöru merkja, mynd skreyt ing ar, 
gerð aug lýs inga og kynn ing ar rita.  
Mál verk og mynd ir vinn ur Þór-
hild ur með olíu, vatns lit um, pas-
tel eða bleki, en önn ur mynd verk, 
t.d. þess ar Njálu mynd ir, eru teikn-
að ar á tölvu tengdu teikni borði.

GunnarHámundarson
Á Degi ís lenskr ar tungu, 16. 

nóv em ber sl. hélt Bjarni E. Sig-
urðs son er indi um Njálu í Bóka-
safni Kópa vogs. Er ind ið nefndi 
hann Gunn ar Há mund ar son, ást ir 
hans og ör lög.  Bjarni er þekkt ur 
fyr ir Njálu er indi sín í Sögu setr inu 

á Hvols velli, þar sem hann tek-
ur fyr ir ákveð ið þema sög unn ar 
í hverju þeirra. Hann heill að ist 
ung ur af Njálu, en fyr ir nokkr-
um árum sótti hann nám skeið 
hjá Jóni Böðv ars syni og gerð ist 
í fram haldi af því leið sögu mað-
ur á Njáluslóð um. Um ára bil rak 
Bjarni  reið skól ann Þyr il í Kópa-
vogi, og tengdi þá hvert nám skeið 
ákveðnu þema í Njálu. Bjarni hef-
ur m.a. lagst í rann sókn ir á land-
námi Ís lands.
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A F  H Á L S I N U M

Lið Kópa vogs í spurn inga
keppn inni Út svari á RÚV mætti 
liði Ak ur eyr ar í sjón varp inu 
föstu dag inn 19. nóv em ber sl. Í 
Kópa vogslið inu voru Ad olf Pet
er sen, mennta skóla kenn ari við 
MK, Bjarni Þór Sig ur björns son, 
laga nemi við HÍ, og Þor björg 
Mar in ós dótt ir, blaða mað ur og 
rit höf und ur. Lið Kópa vogs bar 
sig ur úr být um í tvö fyrstu skipt
in sem keppt var, og þar með 
Ómars bjöll una.

Ekki mun aði nema 4 stig um eft-
ir fyrsta hluta keppn inn ar Ak ur-
eyr ing um í vil og náðu þau svo 
að auka mun inn í 8 stig fyr ir stóru 
spurn ing arn ar. Það þyk ir nú ekki 
vera mik ill mun ur þeg ar þar kem-
ur við sögu og börð ust Kópa-
vogs bú ar vel, nógu vel til þess 
að kom ast í fjórða neðsta sæti 
stiga hæstu taplið anna og eiga því 
enn von um að kom ast áfram í 2. 
um ferð. Loka töl ur kvölds ins voru 
87-74 Ak ur eyr ing um í vil sem 
koma geysi sterk ir til keppn inn ar 
á þess um vetri.

Ís lenska var þem að á þema-
dög um Álf hóls skóla 15. nóv-
em ber og og á degi ís lenskr ar 
tungu, 16. nóv em ber sl. Meg-
in hug mynd in var að horfa á 
ís lenska menn ingu sem heild, 
nálg ast mál ið út frá notk un ar-
svið um þess. Þemun tengd ust 
því ýms um þátt um ís lensks 
máls og menn ing ar. Hvert 
þema mynd aði ákveðna stöð 
og nem end ur fengu að fara á 
milli stöðva sem voru 12 tals-

ins og bekkj um var skipt upp, 
sex úr hverj um ár angi, 18 í 
hverj um hóp en hver hóp ur fór 
á 6 stöðv ar.

Með al verk efna má nefna 
ís lensk leik verk, ís lensk ur 
mat ur, ása trú, skap andi skrif, 
drauga sög ur og ís lensk slang-
ur  yrði.  Aug ljós lega höfðu 
krakk arn ir mjög gam an af 
þessu verk efni, og að hefð-
bund ið skóla starf skyldi brot ið 
upp þessa daga.

Í yngri deild um Álf h ólfs skóla, sem eru í fyrr um Digra nes skóla, 
voru all ir með nafn sitt á spjaldi um háls inn og aft an á því áætl un 
um í hvaða stöð skyldi fara hverju sinni.

Íslenskavarþema
íÁlfhólsskóla

Þeir Enok Ant on Krist jáns son í 8. bekk og Ágúst Björn Þor steins son 
í 7. bekk voru í smíða stof unni að smíða skeið ar sem þeir halda á.

ÚtsvarsliðKópavogstapaðifyrir
Akureyrienáennmöguleika

Lið Kópa vogs í Út svari er skip að þeim Þor björgu Mar ín ós dót ur, Ad olf 
Pet er sen og Bjarna Þór Sig ur björns syni.

Vaxtalaus greiðslukjör 
í allt að 12 mánuði

(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga 
og linsumælinga

Njálaímáliogmyndum

Bjarni E. Sig urðs son held ur er indi 
sitt í Kórn um í bóka safn inu.

Mynd verk Þór hild ar á veggj um 
bóka safns ins.
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Segja má að þessi þátt ur i Kópa-
vogs blað inu hafi tek ið sér veg legt 
sum ar frí, en síð ast birt ist mynd 
í ágúst mán uði. Þá birt ist mynd 
af strák um að nær ast, en okk ur 
lék for vitni á að vita hvar þess-
ar strák ar væru stadd ir, hverj ir 
þeir eru, hvenær þessi mat ar tími 
átti sér stað og af hverju ís lenski 
fán inn er þarna í bak grunni. Enn 
frek ari upp lýs ing ar um það hvað 
er að ger ast á mynd inni eru auð-
vit að vel þegn ar. Í júlí blað inu birt-
ist mynd af ein hverj um fundi sem 
er að hefj ast, kannski for eldra-
fundi í ein um grunn skóla Kópa-
vogs. Skýr ing ar hafa ekki borist, 
hvað sem veld ur, en mynd irn ar 
eru sann ar lega úr Kópa vogi. Enn 
leit um við því svara, og einnig á 
þeirri mynd sem nú birt ist. Skýr-
ing kom þó vegna mynd ar í maí-
blað inu sem er frá skóla skemmt-
un í íþrótta sal Snæ lands skóla 
1991-1992, þar veif ar sig ur merki 
(v-i fyr ir vict or ia) Stef án Trausti  
Ey steins son, eða kannski átti 
þetta að vera eins kon ar frið ar-
merki.

All ar upp lýs ing ar eru vel þegn-

ar, smá ar sem stór ar, vin sam lega 
kom ið þeim upp lýs ing um sem 
þið búið yfir á fram færi við Hrafn 
Svein bjarn ar son hér aðs skjala-
vörð á Hér aðs skjala safni Kópa-

vogs að Hamra borg 1. Líta má við 
hjá Hrafni á skrif stof unni, hringja 
í hann í síma 544-4710 eða senda 
hon um tölvu póst á net fang ið 
hrafns@kopa vog ur.is 

HVER–HVAR–HVENÆR

Gít ar veisla Björns Thoraren-
sen var hald in í Saln um 5. og 
6. nóv em ber sl. Fram komu 
marg ir af helstu gít ar snill-
ing um Ís lands, með al ann ars 
Björg vin Gísla son, Gunn ar 
Þórð ar son, Guð laug ur Falk, 
Andr és Þór, Ósk ar Logi, Gunn-
ar Örn og fleiri. Sér stak ur gest-
ur verð ur hol lenski gít ar leik-
ar inn Robin Nol an sem hef ur 
spil að sig inn í hjörtu Ís lend-
inga.

Fjöl breytt tón list hljóm aði 
í Saln um á með an há tíð inni 
stóð, m.a. met all, kán trý, blús, 
django, jazz, og í raun all ar 
helstu tón list ar stefn ur sem 
gít ar inn er tengd ur. Há tíð in er 
nú hald in ár lega. 

Steinn inn, heið ursverð laun 
Rit lista hóps Kópa vogs, var 
af hent ur við há tíð lega at höfn í 
Tón list ar safni Kópa vogs á Háls-
in um sl. laug ar dag. Þetta var í 
sjötta sinn sem Steinn inn var 
af hent ur en þessi menn ing ar at-
höfn er styrkt af Lista- og menn-
ing ar ráði Kópa vogs. Heið ur-
verð laun in hlaut að þessu sinni 
ljóð skáld ið Anna S. Björns dótt ir 
sem hef ur síð ustu 22 ár ver ið 
eig in út gef andi að bók um sín-
um, sem eru orðn ar 15 tals ins. 
Sú síð asta sem kom út heit ir 
,,Draum ar eru lengi að ræt-
ast” ...und Träume brauchen 
länger“ og var þýð ing bók ar-

inn ar styrkt af Bók mennta sjóði. 
Anna hyggst taka þátt í Bóka-
mess unni í Frank furt 2011 svo 
segja má því að Anna sé kom in 
í menn ing ar lega út rás.

,,Þessi heið ur við ur kenn ing 
er mér mik ils virði og hvet ur 
mig til þess að halda áfram á 
minni braut,” seg ir Anna. Ein 
bóka Önnu heit ir ,,Skil urðu 
stein hjart að“ þar sem hún yrk-
ir til steins ins,  en verð laun in 
eru veitt skáldi sem að mati val-
nefnd ar, hef ur sinnt ljóð list inni 
af kost gæfni og alúð. ,,Þetta var  
mjög ánægju leg ur dag ur á Tón-
list ar safn inu,” seg ir ljóð skáld ið 
Anna S. Björns dótt ir.

Digraneskirkju
9. desember kl. 20.00 

Miðaverð: 3200 kr.

Sigga Beinteins heldur nú í annað sinn hugljúfa og einlæga 
jólatónleika ásamt góðum gestum. 9. desember nk. syngja 
meðlimir Kvennakórs Kópavogs með Siggu í Digraneskirkju. 
Sérstakur gestur kvöldsins er Guðrún Gunnarsdóttir. 

Tónleikarnir hefjast kl. 20.00.

Miðasala við innganginn.

Aðrir tónleikar Siggu fyrir jólin: Sauðárkrókskirkja 1. desember, 
Keflavíkurkirkja 2. desember og Grafarvogskirkja 10. desember.

Allar nánari upplýsingar á siggabeinteins.is

RitlistahópurKópavogs:

Heiðursverðlaunin,Steininn,
hlautAnnaS.Björnsdóttir

Haf steinn Karls son, for mað ur Lista- og menn ing ar ráðs Kópa vogs, 
sem af henti Stein inn, ljóð skáld ið Anna S. Björns dótt ir og Lillý 
Guð björns dótt ir, for svars mað ur Rit lista hóps Kópa vogs.

Gítarveisla
BjössaThorsí
Salnum

Jóns úr Vör 

Lista- og menningarráð Kópavogs efnir til árlegrar ljóðasamkeppni undir 
heitinu Ljóðstafur Jóns úr Vör.
Veitt verða vegleg verðlaun og mun verðlaunaskáldið fá til varðveislu í eitt ár 
göngustaf sem á verður festur skjöldur með nafni skáldsins.
Þriggja manna dómnefnd mun velja úr þeim ljóðum sem berast.

Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina. Ljóðin mega ekki hafa 
birst áður. Ljóðum skal skilað með dulnefni og skulu nafn, heimilisfang og 
símanúmer skáldsins fylgja með í lokuðu umslagi merktu með sama dulnefni. 
Aðeins má senda eitt ljóð í hverju umslagi og þess er vænst að ljóðunum sé 
skilað á pappírsstærðinni A4 eða A5.

Skilafrestur er til föstudagsins 3. desember 2010. 
Utanáskriftin er:
Ljóðstafur Jóns úr Vör
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Afhending verðlaunanna fer fram á afmælisdegi Jóns úr Vör föstu-
daginn 21. janúar 2011. Þátttökuljóð má sækja á ofangreint heimilisfang 
fyrir 1. febrúar 2011; eftir það verður þeim eytt.
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Al þjóð legi bangsa dag ur inn, 
27. októ ber,  var hald inn há tíð-
leg ur að venju á Bóka safni Kópa-
vogs. All an októ ber mán uð var í 
gangi bangsa get raun sem fólst 
í því að finna tvær eins bangsa-
mynd ir með al nokk urra á plakati  
sem hékk uppi í Barna deild.  Tíu 
heppn ir þátt tak end ur voru dregn-
ir úr svar seðl um á Bangsa dag inn 
og fengu þeir bangsa í verð laun. 
Þeir eru:

l Thelma Dögg Krist ins dótt ir
l Guð björg Elín Gunn ars dótt ir
l Em il ía Krist ins dótt ir
l Ari Þröst ur Arn ar son
l Hrefna Krist ín Rún ars dótt ir
l Bald ur Ingi Loga son
l  Eygló Ösp Lenu dótt ir
l Hrólf ur Gylfa son.

Alþjóðlegibangsadagur
inníBókasafniKópavogs

Einn vinn ings hafa með bangs-
ann sinn.
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Bæj ar stjórn Kópa vogs fund
ar reglu lega 2. og 4. þriðju dag 
hvers mán að ar kl. 16.00 í fund
ar sal bæj ar stjórn ar að Fann
borg 2 og eru fund irn ir opn ir 
áheyr end um. Einnig er hægt að 
fylgj ast með fund un um í út varpi 
á FM 98,3 og á heima síðu Kópa
vogs bæj ar. Fund bæj ar stjórn ar 
9. nóv em ber sl.sátu, Páll Magn
ús son bæj ar rit ari, Haf steinn 
Karls son Sam fylk ingu og for seti 
bæj ar stjórn ar, Guð ríð ur Arn ar
dótt ir Sam fylk ingu og for mað ur 
bæj ar ráðs, Pét ur Ólafs son Sam

fylk ingu, Rann veig H. Ás geirs
dótt ir Lista Kópa vogs búa, Guð
ný Dóra Gests dótt ir vara full
trúi fyr ir Vinstri græna, Erla 
Karls dótt ir vara full trúi fyr ir  
Næst besta flokk inn, Guð rún 
Páls dótt ir bæj ar stjóri, Ómar 

Stef áns son Fram sókn ar flokki, 
Mar grét Björns dótt ir Sjálf stæð
is flokki, Gunn ar Ingi Birg is son 
Sjálf stæð is flokki, Hild ur H. Dun
gal Sjálf stæð is flokki og Ár mann 
Krist inn Ólafs son Sjálf stæð is
flokki.

Bæjarstjórnásínum1025.fundi

Verk leg æf ing í fram leiðslu og 
mat reiðslu í Hót el – og mat væla
skóla Mennta skól ans í Kópa vogi 
fór fram 11. nóv em ber sl. Það 
voru nem end ur í mat reiðslu í 3. 
bekk sem út skrif ast í des em ber 
nk. sem eld uðu fyrstu þrjá rétt
ina og nem end ur fram reiðslu í 2. 
bekk sem út skrfast á næsta ári 
sem báru fram glæsi lega rétti og 
þjón uðu gest um. Seinni þrjá rétt
ina á mat seðl in um sá Kokka lands
lið Ís lands um sem var að æfa sig 
fyr ir keppni í Lux em bo urg sem 
fram fór um síð ustu helgi.

Mat seð ill inn var eink ar glæsi
leg ur, byrj aði með villi gæsam
auki í brioche ásamt fíkju m auki, 
epla vínaigretta og kara mell uð
um perlu lauk. Síð an tók við tært 
nauta seyði með hleyptu Madei
ra ásamt fleiru, steikt ur þorsk
hnakki, þorsk kroketta og plokk
fisk ur í tarta lettu með béchamel
froðu og rúg brauðs mylsnu. Frá 
Kokka lands lið inu kom syk ur
sölt uð bleikja og bleikjutart ar á 
banka byggi með pönnu steikt um 
humri og ýmsu fleiru með, lamba
hryggvöðvi með stökk um sveppa
hjúp, fram reidd ur með lamba
tungu og lambaskanka og ís lensku 
rót ar græn meti og loks topp ur inn 
á þessu öllu sam an, kara mell að 
hvítt súkkulaði, tröll ald in, gull epli, 
súkkulað i duft og krydd jurta snjór, 
al gjört hnoss gæti.

Varla er hægt að hugsa sér að 
hægt sé að töfra fram betri rétti 
eða glæsi legri en þarna kitl uðu 
svo sann ar lega bragð lauka gest
anna sem neyttu þeirra.

Villigæsamaukíbriocheásamt
fíkjumauki,eplavínaigrettuog
karamelluðumperlulauk

VerklegæfingíframreiðsluogmatreiðsluíMK:

Snör hand tök í eld hús inu áður en rétt ur inn er bor inn fram.

Mat reiðslu nem arn ir, fram reiðslu nem arn ir og Kokka lands lið Ís lands í 
lok glæsi legr ar kvöld mál tíð ar í MK.
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borgarblod.is AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
borgarblod@simnet.is

Í síðusti viku fjöl menntu afar 
og ömm ur í leik skól ann Kjarr ið 
við Dal smára og þáðu trakt er
ing ar upp á gamla móð inn, þ.e. 
kaffi og klein ur eins og hver gat 
í sig lát ið! Nokk urt fjör varð við 
kleinu vagn inn, þeg ar ákaf lynd
ir Kjarr pilt ar sátu um hann og 
gæddu sér á klein un um af mik
illi lyst.

En skemmti leg ast var þeg ar 
börn in brustu í söng og sungu af 
hjart ans lyst leik skóla söngvana, 
gömlu lög in og svo auð vit að 
kvæði og vís ur Jónas ar Hall
gríms son ar fyr ir afa og ömm ur 
sem hl ustu auð vit að af at hygli.

Afar og ömm ur í 
kleinu kaffi í Kjarr inu

Friðrik Helgi Eyjólfsson var
afar ánægður með heimsókn
ömmu og afa, þeirra Sigrún
ar Margrétar Jónsdóttur og
JónasarErlendssonar.

Börnin syngja af innlifun
fyrir afa, ömmur og aðra
semvoruviðstaddir.

✂
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28. nóv. 1. sunnudagur í aðventu.  
Guðsþjónusta kl. 11:00. Kvennakórinn Senjóríturnar syngur ásamt félögum úr kór 

Hjallakirkju. 
Aðventuhátíð fjölskyldunnar kl. 13:00. Kakó og piparkökur í safnaðarheimili að 

dagskrá lokinni. 

5 . des. 2. sunnudagur í aðventu. 
Guðsþjónusta kl. 11:00. Börn úr Snælandsskóla syngja. 

Sunnudagaskóli kl. 13:00. 
Aðventutónleikar Kórs Hjallakirkju kl. 20:00. 

12. des . 3. sunnudagur í aðventu.  
Jólalofgjörð með Þorvaldi Halldórssyni kl. 11:00.  

Jólaball sunnudagaskólans kl. 13:00. 

19. des .  4. sunnudagur í aðventu. 
 Jólasöngvar fjölskyldunnar kl. 11:00. 

Sjá nánar á www.hjallakirkja.is

Dagskrá Hjallakirkju  
á aðventu 

28. nóv em ber, kl. 11:00. 
Fyrsti sunnu dag ur í að ventu. Tón list ar messa.   Kam merkór Kópa vogs kirkju syng
ur m.a. kan töt una “Kom heims ins hjálp ar ráð” eft ir. J.S. Bach und ir stjórn Lenku 
Mátéová kantors kirkj unn ar. Sr. Sig urð ur Arn ar son pré dik ar og þjón ar fyr ir alt ari.  
Sunnu daga skól inn hefst í kirkj unni og eft ir ritn ing ar lestra held ur skól inn áfram í 
safn að ar heim il inu Borg um (ská halt gengt Gerð ar safni) í um sjón Þóru Mart eins

dótt ur og Sól veig ar Ara dótt ur.

5. des em ber, kl. 11:00. 
Barna- og fjöl skylduguðs þjón usta. Skóla kór Kárs ness syng ur und ir stjórn Þór unn 
Björns dótt ur. Sunnu daga skól inn verð ur í kirkj unni í um sjón sr. Sig urð ar og Þóru 

Mart eins dótt ur.

12. des em ber, kl. 11:00. 
Barna- og fjöl skylduguðs þjón usta með þátt töku barna af leiks skól an um Kópa steini.

 Lenka Mátéová leik ur á org el. Sunnu daga skól inn verð ur í kirkj unni í um sjón sr. 
Sig urð ar og Þóru Mart eins dótt ur.

15. des em ber, kl. 20:00.  
Að ventu kvöld og að ventu tón leik ar við kerta ljós í safn að ar heim il inu Borg um.  Hug
vekja. Kór Kópa vogs kirkju syng ur und ir stjórn Lenku Mátéová, kantors.  El ísa bet 

Wage leik ur á hörpu og Guð rún Birg is dótt ir á þver flautu.  Pip ar kök ur og heitt kakó.

19. des em ber, kl. 11:00. 
Guðs þjón usta. Dr. Sig ur jón Árni Eyj ólfs son, pré dik ar og þjón ar fyr ir alt ari. Sunnu

daga skól inn hefst í kirkj unni og held ur síð an í jóla fönd ur í safn að ar heim il inu 
Borg um.

24. des em ber, kl. 15:00. Að fanga dag ur. 
“Beð ið eft ir jól un um”.  Sam veru stund í kirkj unni fyr ir börn in sem bíða efa laust 

spennt eft ir komu jól anna.

24. des em ber, kl. 18:00.  Að fanga dag ur. 
Há tíð ar guðs þjón usta. Sr. Sig urð ur Arn ar son pré dik ar og þjón ar fyr ir alt ari. Há tíð ar

söngv ar sr. Bjarna Þor steins son ar sungn ir.

25. des em ber, kl.14:00. Jóla dag ur. 
Há tíð ar guðs þjón usta. Dr. Sig ur jón Árni Eyj ólfs son pré dik ar og þjón ar fyr ir alt ari.

25. des em ber, kl. 15:15. Jóla dag ur. 
Há tíð ar guðs þjón usta í Sunnu hlíð. Dr. Sig ur jón Árni Eyj ólfs son, pré dik ar og þjón ar 

fyr ir alt ari. Fé lag ar úr kór Kópa vogs kirkju syngja und ir stjórn Lenku Mátéová, 
kantors.

26. des em ber, kl. 11:.00. Ann ar jóla dag ur. 
Há tíð ar guðs þjón usta. Sr. Sig urð ur Arn ar son, pré dik ar og þjón ar fyr ir alt ari.  Út varp

að er frá guðs þjón ust unni.

26. des em ber kl. 14:00 
Barna, fjöl skyldu og skírn ar stund. Kór Kópa vogs kirkju syng ur und ir stjórn Lenku 

Mátéová, kantors. Sunnu daga skól inn að sjálf sögðu í kirkj unni. 

26. des em ber kl.15:00. 
Jóla ball Kárs snes sókn ar í safn að ar heim il inu Borg um á eft ir barna og fjöl

skylduguðs þjón ust unni. Dans að í kring um jóla tré og góð ir gest ir koma í heim sókn.

31. des em ber kl. 18:00. 
Gaml árs dag ur. Há tíð ar guðs þjón usta. Sr. Sig urð ur Arn ar son, pré dik ar og þjón ar 

fyr ir alt ari. Há tíð ar söngv ar sr. Bjarna Þor steins son ar sungn ir.

1. jan ú ar kl. 14:00.  Nýj árs dag ur. 
 Há tíð ar guðs þjón usta.  Sr. Sig urð ur Arn ar son, pré dik ar og þjón ar fyr ir alt ari.  Há tíð

ar söngv ar sr. Bjarna Þor steins son ar sungn ir.

Kór Kópa vogs kirkju syng ur í öll um guðs þjón ust um og mess um nema að ann að sé 
tek ið fram. Kantor Kópa vogs kirkju er Lenka Mátéová. 

Helgi hald í Kópa vogs kirkju  
á að ventu og jól um 2010

SúpusamveraíLindakirkju

Ár leg ir að ventu tón leik
ar Kórs Hjalla kirkju verða 
sunnu dag inn 5. des em ber 
kl. 20.00 í Hjalla kirkju. Efn is
skrá in er mjög fjöl breytt og 
úr ýms um átt um. Kór inn hef
ur lát ið þýða fyr ir sig texta 
við ný jóla lög og verð ur 
ár ang ur inn frum flutt ur á tón
leik un um. Þar á með al eru 
þrjú gull fal leg jóla lög eft ir 
John Rutt er. Kór inn kem ur 
all ur fram sem hefð bund inn 
bland að ur kór og að auki 
syngja kvenna kór og karla
kór kórs ins nokk ur lög, hvor 
hóp ur. Einnig verð ur upp lest
ur og al menn ur söng ur.

Juli an Hew lett leik ur með 
á org el og pí anó, sr. Sig fús 
Krist jáns son ann ast tal að 
mál en stjórn andi kórs ins er 
Jón Ólaf ur Sig urðs son, org
anisti Hjalla kirkju. Að tón
leik um lokn um verð ur boð ið 
upp á kakó og pip ar kök ur en 
að gang ur er ókeyp is.

Aðventutón
leikarKórs
Hjallakirkju

Heilsusetur
íHamraborg

Nokkr ir dreif ing ar að il ar 
Her bali fe hafa opn að heilsu
set ur í Hamra borg 9, á þriðju 
hæð. Á Hamra borg ar há tíð
inni voru þeir með tjald fyr ir 
utan Hamra borg 9 þar sem 
starf sem in var kynnt og var 
ver ið með leik sem frá bær 
þát taka var í og fengu fjöl
marg ir að bragða á vör un um 
frá Her bali fe.

Þrátt fyr ir  að ein hver 
hreyf ing sé á versl un un um 
og þjón ustu er það ekki all ir 
sem flytja sig frá Hamraborg, 
held ur einnig að il ar sem 
setja sig þar nið ur, eins og 
dreif ing ar að ila Her bali fe.

Linda kirkja í Kópa vogi hóf 
um miðj an októ ber mán uð að 
standa fyr ir sunnu daga skól
um á tveim ur stöð um í einu, 
í Linda kirkju og í Boð an um í 
Boða þingi til hag ræð is fyr ir 
þau börn og for eldra þeir
ra sem búa í efstu í nýj ustu 
hverf un um, Boð um og Þing
um.

Tón list í sunnu daga guðs
þjón ust um Linda kirkju er 
með tals vert öðru sniði en 
ger ist og geng ur í öðr um 
söfn uð um Þjóð kirkj unn ar, en 
engu að síð ur er stuðst við 
klass ískt messu form. Tón
list ar stjóri Linda kirkju er 
Ósk ar Ein ars son.

Lindakirkja
meðsunnu
dagaskóla

Súpu sam vera fyr ir eldri borg
ara í Linda kirkju nýt ur vax andi 
vin sælda. Auk þess að borða 
sam an kem ur ein hver gest ur og 
spjall ar við gest ina eða syng ur 
fyr ir þá og í lok in er stutt helgi
stund. Súpu sam vera er í há deg
inu einu sinni í mán uði, á fimmtu
degi. Á síð ustu súpu sam veru 
flutti sön k on an Lauf ey Geir laugs
dótt ir er indi og söng um söngva 
Linu Sand ell, sænskr ar konu sem 
orti fjöld ann all an af sálm um sem 
þekkt ir eru um öll Norð ur lönd in.

Næsta sam vera verð ur 9. des
em ber  nk. en þá mun Ómar 

Ragn ars son verða sér stak ur jóla
gest ur.

Laufey Geirlaugsdóttir syngur
við undirleik Óskars organista
Einarssonar.



Söng kon an Sigga Bein teins hef
ur ver ið Kópa vogs búi síð an 1994 
og seg ir hvergi betra að búa, en 
hún sleit barnskón um í Breið holt
inu. Tón lista fer il inn byrj aði hún 
með dr. Gunna í bíl skúrs bandi 
árið 1980, og síð an hef ur hún ver
ið syngj andi, lands mönn um til 
ánægju og ynd is auka. Hún seg
ir að þrátt fyr ir þenn an nokk uð 
langa söng fer il sé þetta að eins 
ann að árið sem hún er með sjálf
stæða tón leika. Tón leika röð in 
nú hefst í Sauð ár króks kirkju í 
byrj un des em ber þar sem Karla
kór inn Heim ir kem ur m.a. fram 

með henni og síð an ætl ar hún að 
halda tón leika í heima byggð, þ.e. 
í Digra nes kirkju 9. des em ber. Þar 
koma fram með henni Kvenna kór 
Kópa vogs og Guð rún Gunn ars
dótt ir, sem sagt ekta Kópa vogs
stemmn ing  með Kópa vogs söng
fólki þar sem Sigga mun m.a. flytja 
,,O, happy day” með kvenna kórn
um og einnig flytja ,,Ó, helga nótt” 
sem Sigga seg ir vera henn ar eft
ir læt i sjóla lag. Hljóð færa leik ar ar 
eru Kjart an Valdi mars son á flygil 
og Matth í as Stef áns son á gít ar og 
fiðlu.

Einnig verða tón leik ar í Kefla

vík ur kirkju þar sem Karla kór 
Kefla vík ur syng ur með Siggu og 
síð ustu tón leik arn ir eru í Grafa
vogs kirkju og þar fær hún til 
liðs við sig systk in in Pál Ósk ar 
og Diddú, Canta bile kór inn, Kór 
Hamra skóla auk þess sem hljóm
sveit leik ur und ir hjá þessu lista
fólki.

Ný lega kom út há tíð ar út gáfa 
með lög um Siggu Bein teins, jóla
safndisk ur, þar sem m.a. má heyra 
perl ur eins og Jóla stjarna, Ave 
Mar ía, Sökn uð ur, Ó helga nótt og 
Há tíð í bæ.
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borgarblod.is

KópavogsbúinnSiggaBeinteins
meðtónleikafyrirKópavogsbúa

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298

Jólatónleikar í Digraneskirkju:

Sigga Beinteins er að halda
jólatónleikaánæstunni,m.a.
íDigraneskirkju.

10x21 cm - 15x15 cm = 152 kr./stk.
 10x15 cm = 135 kr./stk.

Sendu myndarlega jólakvðeju

Jólakort  2010

Hjá Striga prent un.is er boðið 
upp á al hliða þjón ustu við prent
un, stækk un og frá gang ljós
mynda hvort sem er á striga, ál 
p löt ur,  foam plöt ur eða á papp ír.

 „Jól in eru dá sam leg ur tími 
en jafn framt höf uð verk ur fyr ir 
marga að finna réttu gjöf ina fyr ir 
ást vini. Við vilj um jú að gjöf in sé 
sér stök og hún má ekki kosta of 
mik ið held ur. 

Mynd af barna börn un um, 
skemmti leg ar sam veru stund ir 
með vin um og ætt ingj um er fal l
eg og sér stök jóla gjöf sem gleð ur. 

Mögu leik arn ir eru marg ir og 
auð velt að laga til eða breyta 
mynd um, skipta um liti. t.d úr 
lit yfir í svart hvítt eða brún tóna. 
Striga mynd ir hafa líka góða 
end ingu og end ast í mörg ár án 
þess að gulna eða eyði leggj ast. 
Á striga mynd geta ver ið nán ast 
hvaða stærð ir sem er og hvaða 
myndefni sem er, hvort sem það 

er fjöl skyldu mynd á striga í stof
una, eða flytja fal legt út sýni og 
lands lag með þér heim. Mögu
leik arn ir eru enda laus ir. 

Ljós mynda á hugi Ís lend inga 
hef ur auk ist mik ið und an far in 
miss eri  og gam an að sjá hvað 
marg ir eru farn ir að taka mynd
ir sér til gam ans. Svo af hverju 
ekki að leyfa þeim nán ustu að 
njóta og gefa per sónu lega og  
ein staka gjöf sem er í senn tíma
laus og eigu leg. 

„Þetta er mjög ein falt, þú 
send ir mynd með tölvu pósti á 
sala@ath.is ásamt upp lýs ing um 
um stærð og magn. Verð dæmi á 
striga mynd 20x30 er 3.912. 

Svo er hægt að fá mynd ina 
til búna,  inn ram maða í ramma 
18x24 á 2.990. Ekk ert að gera 
ann að en að njóta þess að pakka 
skemmti lega inn og skrifa á kort:   

Strigaprentun.is er flutt í 
Smiðs búð 8 í Garða bæ inn. Sími 
533 3880 .

Er líka á face book Striga prent
un.is (ath.is) þar er hægt að 
fylgj ast með til boð um.

Ódýrogskemmtileg
jólagjöfhjáStrigaprentun.is
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Mol inn, ung menna hús í Kópa
vogi, býð ur upp á feikifína dag
skrá í nóv em ber og des em ber 
þar sem all ir ættu að finna eitt
hvað við hæfi. 

Nú eru ný af staðn ir tón leik ar 
en þeir voru haldn ir þann 18. 
nóv em ber sl. en þar komu fram 
hljóm sveit irn ar Sing for me 
Sandra, Vulga te og Pedopriest. 
Þrjár mynd band stöku vél ar voru 
í gangi til að taka upp tón leik
ana, en Mol inn hef ur ver ið að 
safna myndefni og klippa til 
mynd bönd af hljóm sveit um sem 
koma fram. Stefn an er að geta 
haft þau að gengi leg á vefn um, þá 
geta hljóm sveit ir not að til bú ið 
myndefni úr gagna safni Mol ans í 
eig in mynd bönd eða til birt ing ar 
ann ars stað ar. Næstu tón leik ar 
verða um miðj an des em ber sem 
verða kynnt ir á heima síð unni.

Mol inn ætl ar að koma sér í 
jóla skap með því að taka þátt í 
ár legri jóla há tíð í Kópa vogi þann 
27. nóv em ber þeg ar kveikt verð
ur á jóla trénu á Hálsa torgi sem 
er gjöf frá Nörrköp ing í Sví þjóð. 
Leik hóp ur á veg um Kópa vogs
deild ar RKÍ sýn ir stytta út gáfu 
af Jóla sögu Charles Dic kens, ,,A 
Christmas Carol”, og Mola kaffi 
verð ur með girni leg ar kræs ing
ar og lif andi tón list á svið inu. 
Náms ver Mol ans opn ar mánu
dag inn 29. nóv em ber og verð ur 
opið mánu daga til föstu daga frá 
kl. 10.00 til 22.00. Boð ið verð
ur upp á ÓKEYP IS náms að stoð 
í stærð fræði í sam starfi við 
Rauða kross deild ina verð ur dag
ana 29. nóv em ber, og 1., 2. og 7. 
des em ber nk. Einnig er hægt að 
fá að stoð í öðr um fög um með 
því að hafa sam band.

Af ann ari starf semi í Mol an
um má nefna Lekk ert á mið viku
dags kvöld um, opin lista kvöld 
þar sem skoð uð eru bæði hefð
bund in og óhefð bund in list form, 
Urban mynd list, prjóna graff og 
súpu kvöld á föstu dags kvöld um. 
Fólk hitt ist í Mol an um og mall ar  
eitt hvað sam an, spjall ar og spil
ar, gláp ir á sjón varp ið, prjón ar 
eða bara það sem hverj um og 
ein um dett ur í hug.

Komdu inn í hlýj una í Mol an um!

Ný lega var úti kennslu stofa 
form lega opn uð í Sala hverfi. 
Mætt ir voru full trú ar Kópa
vogs bæj ar, starfs menn fræðslu
skrif stofu og  skipu lags – og 
um hverf is sviðs. Elstu nem end ur 
á Fífu söl um og Rjúpna hæð með 
kenn ur um sín um og nem enda
full trú ar Græn fán ans í Sala skóla 
og kenn ar ar. Einn kenn ar inn var 
með gít ar og sungu all ir sam an 
nokk ur lög og bök uðu brauð yfir 
opn um eldi og fengu heitt kakó í 
nepj unni.

Þetta var not ar leg stund í úti
kennslu stof unni sem á eft ir að 
fá nafn.

Úti kennslu stofa tek in í 
notk un í Sala hverfi fyr ir 
Sala skóla og leik skóla

Nemendurogkennararsafnast
kringumvarðeldogsyngja.

Að und an förnu hafa ein
elt is mál ver ið í um ræð unni. 
Ný lega kom ung kona fram í 
sjón varp inu og lýsti reynslu 
sinni og af leið ing um langvar
andi ein elt is sem hún varð 
fyr ir. Fjöl marg ir aðr ir hafa 
kom ið fram á und an förn um 
miss er  um og lýst reynslu 
sinni af því hvern ig ein elti fer 
fram, hvern ig þolend um líð ur 
og hvað for eldr ar og skól ar 
geta gert í svona mál um. Við 
höf um líka fræðst um raf rænt 
ein elti. Slík ar frá sagn ir ættu 
að vera okk ur öll um víti til 
varn að ar. 

Vert er að vekja at hygli á hug
rekki þeirra sem stíga svona 
fram og benda á það sem bet ur 
má fara. Við þurf um að bregð
ast við slík um upp lýs ing um 
á já kvæð an og upp byggi leg
an hátt. Slíkt ætti að gefa fólki 
tæki færi til sátta og efla sam
kennd og ná unga kær leika sem 
er kannski það sem við þurf um 
mest á að halda í þeim þreng
ing um sem við nú upp lif um í 
okk ar sam fé lagi.  Þjóð arsál in 
þarf að þora að sjá speg il mynd 
sína varð andi ýmis önn ur mál 
en efna hags mál og fjár mála
svik. 

Nú þreng ir að, marg ir hafa 
misst vinn una og sum ir eru 

mjög reið ir og von litl ir. Sam
skipti geta ver ið við kvæm og 
erf ið í sam fé lagi okk ar núna 
þeg ar við sigl um í gegn um 
ólgu sjó og tök umst á í þessu 
breyt inga ferli.  Marg ir eiga um 
sárt að binda, finna meira fyr ir 
krepp unni og berj ast í bökk um 
með lífs nauð synj ar. Aðr ir eru 
hrædd ir um að missa vinn una 
og upp lifa kvíða.  Sum ir eru 

líka vondauf ir um fram tíð ina 
og finnst þá kannski af leið ing ar 
of beld is eða ein elt is ekki vera 
mál mál anna.  

Við meg um ekki blind ast af 
reiði út í fólk eða að stæð ur okk
ar. Við þurf um að þjálfa okk ur í 
að hvetja hvert ann að, hrósa 
og styrkja hið góða og það 
sem vel er gert. Við get um líka 
eflt nær sam fé lag ið, gef ið okk
ur á tal við ná granna og haft 
meira sam band við vini, bros
að meira og lát ið gott af okk ur 
leiða. Við þurf um nefni lega á 
hvort öðru að halda.  Við þurf
um að treysta á mannauð inn, 
þétta okk ur sam an  og vera til 
stað ar fyr ir hvort ann að. Það 
get um við t.d. gert í for eldra
sam vinnu í skól um. Mest um 
vert er að all ir séu virk ir, að 
við hug um að hvort öðru og 
sýn um ná ung an um kær leika.  
Við höf um öll verk að vinna þó 
ekki væri nema að bæta okk ur 
sjálf og styrkja sam bönd við 
okk ar nán ustu. Þá fyrst verða 
fjöl skyld an og heim il in grunn
ein ing in og sá horn steinn sem 
sam fé lag ið þarf á að halda.  

Helga Mar grét Guð munds- 
 dótt ir verk efna stjóri hjá 

 Heim ili og skóla

Betr un er hug ar far sem leið ir 
til góðs í mann legri til veru

Helga Margrét Guðmundsdótt
ir,verkefnastjórihjáHeimiliog
skóla

Í 18 ár hef ur hóp ur manna sem 
glím ir við offitu hist til þess að 
hreyfa sig. Einn for svars manna 
hóps ins, Guð mund ur Jóns son, 
seg ir að hann hafi ásamt Sól oni 
Sig urðs syni ákveð ið að aug lýsa 
á gaml árs dag 1993 eft ir mönn
um sem væru að glíma við sama 
vanda mál, þ.e. offitu, stirð leika 
og sjúk dóma sem oft fylgja þessu 
vaxta lagi, til efn ið hafi ver ið ærið. 
Við brögð in hafa ver ið svo góð að 
skip að ir voru tveir 12 manna hóp
ar. Sum ir eru enn í hópn um, en 
fram að því hafði eng inn enst í 
lík ams rækt leng ur en í 6 mán uði 
sam fellt.

Guð mund ur seg ir að inn töku
skil yrði í hóp inn í upp hafi hafi 
ver ið að vera a.m.k. 125 kg að 
þyngd, hafa létta lund og taka 
sjálf an sig hæfi lega al var lega. 
Á þess um aldri séu menn líka 
vanaf ast ir, hitt ast þrisvar í viku 
og hefja stund ina með góð um 
göngutúr, síð an taki við teyg ing
ar og lík ams rækt hjá Að al steini 
Jóns syni íþrótta kenn ara, þá 
heiti pott ur inn en í dag er alltaf 
geng ið frá Sal ar laug í Kópa vogi. 
Í dag eru 12 menn í hópn um, og 
á laug ar dög um verð launa þeir 
sjálf an sig með því að fara í bak
arí!

Hafa létta lund og 
taka sjálf an sig hæfi
lega al var lega

Laugardag fyrir skömmu var hópurinn fremur þunnskipaður,
envelskipaðuraðþeirrasögn.Kannskinálægðjólafösturáði
þar einhverju um. F.v.: Guðmundur Jónsson, Elías Gíslason,
GuðmundurÁsbergArnbjarnarsonogJónÍsaksson.

Ofterfjölmennt íMolanum,ogflestireigaaðgetafundiðeitthvað
viðsitthæfi.
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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

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

Yfir 5000 vörunúmer

Mikið úrval af vönduðum og fallegum  
trépúsluspilum  fyrir yngstu kynslóðina

Langholtsvegur 126 · 104 Reykjavík · Sími 553 3450 · www.spilavinir.is
Verslunin er opin virka daga 11-18 og laugardaga 11-15

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spilavinir

Spil og púsluspil fyrir alla fjölskylduna

Á hverj um þriðju dagsef ir mið
degi er stund í safn að ar heim
il inu Borg um fyr ir eldri borg
ara. Mál dags ins hefst með 
söng stund sem leidd er af þeim 
Lenku Mátéova og Frið riki Krist
ins syni. Um klukk an 15:10 er 

flutt stutt er indi og svo er helgi
stund og kaffi. Stund inni lýk ur 
kl.16:00. Þessi stund í Borg um 
hef ur not ið vax andi vin sælda, 
ekki síst vegna þess hversu fjöl
breytt efni hef ur ver ið í sögu  
st und, og oft ýmis söng at riði.

Mál dags ins í Borg um

Hlustað á það sem
framferíBorgum.

FrumleghönnunogskemmtileglistsköpunáSTÍL2010:

Þeba úr Kópa vogi í 2. 
sæti og lið ÍTK í 4. sæti

Um 240 ung ling ar tóku .átt 
í hönn un ar, förð un ar og hár
greiðslu keppni Stíl sem fram fór 
í Vetr ar garð in um í Smára lind sl. 
laug ar dag. Kepp end ur komu frá 
fé lags mið stöðv un víðs veg ar af 
land inu. Keppn in er sam starfs
verk efni Íþrótta og tóm stunda
ráðs Kópa vogs (ÍTK) og Sam
fés, sam taka fé lags mið stöðva á 
Ís landi. Keppn in hófst með ávarpi 
bæj ar stjóra Kópa vogs, Guð rún ar 
Páls dótt ur. All ar fé lags mið stöðv
ar ÍTK sendu full trúa í keppn ina, 
en fé lags mið stöðv arn ar eru níu. 
Keppn in er ár leg ur við burð ur 
sem hef ur iðu lega vak ið mikla 
at hygli fyr ir frum lega hönn un og 
list sköp un. Þar fá ung ling ar tæki
færi til að láta ljós sitt skína.

Það hef ur ekki ver ið auð velt að 
sitja í dóm nefnd, svo frá bær voru 
mörg mód el inn en að lok um var 
fram lag Garða lund ar í Garð bæ 
út nefnt sig ur veg ari, fé lags mið
stöð in Þeba í Smára skóla var í 2. 
sæti, lið Hrauns ins í Hafn ar firði í 
3. sæti, lið ÍTK í 4. sæti, en það var 
eins kon ar blið fé lags mið stöðv ar
inn ar Pegasus í Álf hóls skóla og 
Æskó frá Siglu firði var í 5. sæti. MódeliðfráÞebuíSmáraskólasemvarí2.sæti.

Sam tök Heilsu leik skóla voru 
stofn uð í Kópa vogi 4. nóv em
ber 2005 og eru því 5 ára og 
var þeim tíma mót um fagn að á 
af mæl is dag inn í sal Kven fé lags 
Kópa vogs í Kópa vogi. Mark
mið sam tak anna er að stuðla 
að heilsu efl ingu í leik skól um, 
gæta hags muna heilsu leik skóla, 
efla sam heldni þeirra og  skapa 
vett vang til fræðslu og skoð ana
skipta.

Frá stofn un Sam tak anna hafa 
verk efn in ver ið fjöl mörg og má 
þar nefna end ur skoð un á  Heilsu
bók barns ins og við mið um fyr ir 
heilsu leik skóla. Sam tök in stóðu 
fyr ir sam eig in legri ráð stefnu allra 
starfs mann í heilsu leik skól um 
í októ ber 2008 og ný ver ið fóru 
stjórn end ur frá heilsu leik skól um 
í náms ferð til Ung verja lands.

Fyrsti Heilsu leik skól inn á 
Ís landi var vígð ur 1996, Skóla
tröð í Kópa vogi sem var 32 barna 
skóli sem árið 2000 stækk aði í 
150 barna skóla og fékk nafn
ið Heilsu leik skól inn Urða hóll. 
Árið 2003 varð Krók ur í Grinda
vík heilsu leik skóli og árið 2004 
Garða sel á Akra nesi og Heið ar
sel í Reykja nes bæ. Suð ur vell ir í 
Vog um varð heilsu leik skóli árið 

2005. Í Kópa vogi er leik skól inn 
Kór einnig heilsu leik skóli. Þeg ar 
Sam tök in voru stofn uð fyr ir 5 
árum voru heilsu leik skól ar fimm 
og tveir á heilsu braut.Í dag eru 
heilsu leik skól ar á Ís landi 17 og 
fimm á heilsu braut. For mað ur er 
Unn ur Stef áns dótt ir í Kópa vogi 
sem átti frum kvæð ið að stofn un 
sam tak anna, þá leik skóla stjóri á 

Urð ar hóli. Unn ur hafði á sín um 
tíma for göngu um mót un heilsu
stefnu fyr ir leik skóla en mark
mið ið er að auka gleði og vellíð
an barna með áherslu á nær ingu 
þeirra, hreyf ingu og list sköp un 
í leik og starfi. Skól arn ir fylgja 
sér stakri heilsu bók barna og 
var þriðja út gáfa henn ar kynnt í 
af mæl is hóf inu.

Sam tök Heilsu leik skóla 
fögn uðu 5 ára af mæli

Börn frá leikskólanum Urðarhóli syngja fyrir gesti í afmælisfagnaði
SamtakaHeilsuleikskólaundirstjórnBirteHarksenleikskólakennara.
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Breiða blik lék gegn Leikni 
í Breið holt inu sl. sunnu dag í 1. 
deild karla í körfu bolta, og vann 
ör ugg an sig ur, 85 – 64. Leik ur inn 
var í nokkru jafn vægi al veg fram 
í 3. leik hluta en þá seig Breiða
blikslið ið fram úr, bæði vegna 
þess að hitn in batn aði og eins 
var varn ar leik ur Breiða bliks mjög 
agressív ur, svo það setti sókn ar
leik Leikn is nokk uð úr skorð um. 
Best ur í liði Breiða bliks var Arn ar 
Pét urs son, mjög hreyf an leg ur í 
varn ar leikn um og setti leik stjórn
anda Leikn is oft úr jafn vægi. Hann 
var jafn framt stiga hæst ur Blika 
með 23 stig, stal 5 bolt um frá and
stæð ing un um og átti 8 stoðsend
ing ar.

Breiða blik er nú með 6 stig í 6. 
sæti deild ar inn ar eft ir 6 um ferð
ir, og þarf að gera mun bet ur 
ef end ur heimta á sæti í Iceland 
Ex press deild karla sem tap að ist 

í vor. Næsti leik ur Breiða bliks 
er næsta sunnu dag, 28. nóv em
ber, gegn Þór Þor láks höfn sem 

er í efsta sæti deild ar inn ar. Blik
um veit ir ekki af góð um stuðn ingi 
áhorf enda í þeim leik.

Breiðablikvann
LeikniíBreiðholtinu

TekistáíleikLeiknisogBreiðabliks.

Körfuknatt leiks deild Breiða
bliks barst góð gjöf á dög un
um þeg ar BYKO gaf deild inni 
körfu bolta hringi. Körfu bolta
hring ina er hægt að hengja á á 
rimla í íþrótta hús um og henta 
því fyr ir yngstu körfu bolta
hetj urn ar. Í haust fór deild
in af stað með leik skóla hóp 
í körfu bolta fyr ir börn fædd 
2005 og þurfti þá að leita leiða 
til að finna rétta hæð á körf um 
fyr ir þann ald urs hóp. Venju
leg ar körf ur er að eins hægt að 
lækka nið ur í 260 sm hæð sem 
er of hátt fyr ir þenn an ald ur, 
Gjöf BYKO kem ur sér því afar 
vel. 

BYKOgefurkörfu
boltahringi

SólliljaogBjarturtókuvið
gjöfinnifráBYKO.

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

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

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

Allar almennar 
viðgerðir

Lególið Sala skóla stóð sig frá
bær lega vel í First Lego League 
keppn inni sem fram fór fyr ir 
nokkru, Í heild ina lentu Ro bo
bo bo í þriðja sæti í keppn inni og 
voru auk þess kosn ir lið ið með 
bestu liðs heild ina. Alls tóku 13 
lið þátt í keppn inni.

Frum urn ar, lið Grunn skóla 
Horna fjarð ar, varð FLLsig ur veg
ari þetta árið. Lið ið vann einnig 
keppn ina í þrauta braut inni og var 
sig ur inn fylli lega verð skuld að ur. 
Önn ur úr slit voru sem hér seg ir:
l Besta rann sókna verk efn ið; Sikk

pakk frá Grunn skóla Fá skrúðs
fjarð ar

l Besta hönn un og for rit un á 
vél menni: Heila storm arn ir frá 
Lækj ar skóla

l Besta dag bók in: Gulu kúru
bangs arn ir frá Brú ar ás skóli

l Besta skemmti at rið ið: El grilló 
frá Seyð is fjarð ar skóla

l Besta liðs heild in: Ró bó bóbó frá 

Sala skóla
l Besta lausn í þrauta braut: 

Frum urn ar frá Grunn skóla 
Horn ar fjarð ar.

Íslandsmót–FirstLegoLeague2010:

Salaskóliíþriðjasæti

LiðSalaskóla,Robobobo,aðund
irbúa sig fyrir keppnina sem fór
framíKeiliáSuðurnesjum.

For menn knatt spyrnu deilda Vík
ings og HK, Björn Ein ars son og 
Ómar Geir Þor geirs son, sem og for
mað ur um sjón ar ráðs HK/Vík ings, 
Óð inn Þór ar ins son, rit uðu und ir 
end ur nýj að an sam starfs samn ing 
fé lag anna um rekst ur meist ara
flokks og 2. flokks kvenna fyr ir nok
kru í Fagra lundi.

Fé lög in hafa nú stað ið að sam
starfi á vett vangi kvennaknatt
spyrn unn ar í ríf lega 10 ára skeið. 
Fyrstu tvö árin tók sam starf ið ein
vörð ungu til 3. fl. kvenna en þeg
ar þeir leik menn sem þá voru í 
þeim flokki gengu upp var stofn að 

til sam starfs um rekst ur meist ara
flokks. Sam starfs sem síð an hef ur 
stað ið sleitu laust í tæp 10 ár en 
meist ara flokks sam starf ið mun eiga 
10 ára af mæli á næsta ári. Sam starf 
þetta hef ur ver ið eink ar far sælt og 
hnökra laust milli fé lag anna. 

Hug ur er í mönn um að gera 
enn bet ur enda stefnt að öfl ugri 
upp bygg ingu í öllu starfi kvenna
flokka beggja fé laga en sem lið í 
þeirri upp bygg ingu er metn að ar
mál fé lag anna að gera veg meist
ara flokks og 2. flokks, sem rekn ir 
eru und ir sam eig in leg um merkj um 
fé lag anna, sem mest an.

HK/Víkingur–nýr
samstarfssamningur

2 dálkar = 9,9 *10

Opið: má-fö. 12:30 -18:00, lau 11-16
Dalvegi 16a, Rauðu múrsteinshúsunum  Kóp.201
S: 517 7727 nora.is , facebook.com/noraisland

mikið úrval af nýjum vörum
opið laugardaga til jóla 

Fyrir bústaðinn og heimilið

borgarblod.is
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HKféllúrkeppninnieftirtap
gegnsterkurússneskuliði

HKleiktímabilið20102011.

Evópukeppnibikarhafaíhandknattleik:

Silf ur leik ar ÍR voru haldn ir í 
Laug ar dals höll inni laug ar dag inn 
20. nóv em ber sl. Silf ur leik arn ir 
eru er eitt fjöl menn asta frjáls í
þrótta mót árs ins og er hald ið til 
minn ing ar um silf ur Vil hjálms 
Ein ars son ar í þrístökki á Ólymp
íu leik un um í Mel bo ur ne 1956 en 
mót ið er ætl að kepp end um 16 
ára og yngri. Af 543 kepp end um 
voru 90 frá Breiða bliki og báru 8 
af kepp end um Breiða bliks sig ur 
í 13 grein um. Ár ang ur Blikanna 
var nokk uð góð ur, marg ir voru að 
bæta ár ang ur sinn í ýms um grein
um og fjöl marg ir krakk ar voru í 

verð launa sæt um. Auk þess tók 
stór hóp ur yngri iðk enda þátt í 
þrauta braut inni sem ætl uð er 10 
ára og yngri.

Blik arn ir sigr uðu í eft ir töld um 
grein um:
l Reyn ir Zoëga (11 ára) vann 800 

metra hlaup á tím an um 2:28,61 
og kúlu varp, kastaði 10,57 
metra

l Irma Gunn ars dótt ir (12 ára) 
vann 60 metra hlaup á 8,53, 
stökk 1,47 metra í há stökki og 
10,46 metra í þrístökki

l Al fons Samp sted (12 ára) vann 
há stökk, stökk 1,55 metra

l Ólaf ur Wern er Ólafs son (13 ára) 
vann 60 metra hlaup á 7,89 og 
200 metra hlaup á 25,79

l Esther Rós Arn ars dótt ir (13 
ára) vann 800 metra hlaup á 
2:34,45

l Sig ur jón Hólm Jak obs son (14 
ára) vann há stökk, stökk 1,76 
metra og stökk 10,43 í þrístökki

l Sindri Hrafn Guð munds son (15 
ára) vann þrístökk ið, stökk 
12,02 metra

l Arna Ýr Jóns dótt ir (15 ára) 
vann þrístökk, stökk 10,71 
metra.

HK lék tvo leiki gegn rúss neska 
lið inu Kaustik í Evr ópu keppni 
bik ar hafa um síð ustu helgi og féll 
úr keppn inni eft ir að hafa tap að 
báð um leikj un um. HK tap aði fyrri 
leikn um gegn Kaustik 39  34. Leik
ur inn var jafn og spenn andi en 
Rúss arn ir voru alltaf hálfu skrefi 
á und an en sigu svo fram úr á 
loka sprett in um og höfðu 5 marka 
sig ur. Marka hæst ir í liði HK voru 
Bjarki El ís son með 9 mörk, Atli 
Ævar 9 og Óli Bjarki með 8 mörk. 
Björn Ingi Frið þjófs son varði 17 
skot í mark inu.

Seinni leik ur inn tap að ist 39 – 24 
og því tap að ist viður eign in alls 
með 20 mörk um. Vil helm Gauti 
var ekki með vegna meiðsla og 
Atli Ing ólfs son, línu mað ur fór útaf 
eft ir 15 mín út ur vegna meiðsla. 
Ólaf ur Bjarki Ragn ars son og 
Há kon Her manns son Bridde skor
uðu báð ir 5 mörk en Björn Ingi 
Frið þjófs son varði 12 skot í mark
inu og Val geir Tóm as son 2 skot.

Einn rið i l l  Nor dic Club 
Chamions hip í blaki kvenna fór 
fram í Kópa vogi fyr ir skemmstu 
á veg um HK. HK lék fyrst gegn 
Kroll frá Nor egi og tap aði 0 – 3, 
þá var leik ið við Katrineholm frá 
Sví þjóð og hann tap að ist einnig 
0 – 3. Í þriðja leikn um sem var 
gegn Hol te frá Dan mörku vann 
HK fyrstu hrin una, þá fyrstu 
sem lið ið vann á mót inu. Fríða 
Sig urð ar dótt ir sá þar helst um 
stiga skor HK stelpna en Fríða 

skor aði alls 14 stig í leikn um 
og var stiga hæst HK stelpna. 
Fyrsta hrin an end aði 2522 HK í 
vil og var mik il bar átta í lið inu 
og ætl uðu þær sér aug ljós lega 
að ljúka mót inu með sæmd. Allt 
virt ist hins veg ar snú ast þeim í 
óhag í næstu þrem hrin um og 
ein kennd ust þær helst af mikl
um mis tök um HK. Þó þær hafi 
tap ast urðu dönsku stelp urn ar 
að hafa fyr ir sigrin um í leikn um 
sem end aði 3 – 1 fyr ir Hol te.

SilfurleikarÍRífrjálsumíþróttum:

Blikarsigurvegararí13greinum

HKí4.sætiáNordic
ClubChampionship

FráleikHKgegnHolte.

Lindaskólisigraði
íUMSKhlaupinu

Linda skóli sigr aði í UMSK 
hlaup inu sem fram fór í októ ber
mán uði og hreppti Bræðra bik ar
inn, en hann hlýt ur  sá skóli sem 
mæt ir með flesta kepp end ur, 
mið að við fjölda nem enda. Einn
ig átti Linda skóli sig ur veg ara í 4 
flokk um af 8. Það voru nem end
ur í 4. – 7. bekk sem kepptu við 
jafn aldra sína úr skól um á svæði 
Ung menna sam bands Kjal ar ness 
(UMSK). Í lok in fengu all ir verð
launa pen ing og Svala. Frá Linda
skóla mættu 172 nem end ur af 
211 nem end um í 4. – 7. bekk, 
eða 82% en næsti skóli var með 
60% mæt ingu.

Í Linda skóla er mik ið af efni
legu íþrótta fólki sem vert er að 
fylgj ast með í fram tíð inni. Í ár 
gengu nem end ur með um sjóna
kenn ara og íþrótta kenn ur um 
nið ur á Kópa vogs völl og fengu 
þenn an dag því sér stak lega  
mikla hreyf ingu. All ir voru glað
ir með sitt og komu nem end ur 
til baka rjóð ir og sæl leg ir.

Frá UMSKhlaupinu á Kópa
vogsvelli.

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

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

ReynirZoëgavannsig
ur í 800 metra hlaupi
ogkúluvarpiogbrons
verðlaun í 60 metra
hlaupiogþrístökki.



4. kjördeild
Hásalir
Hlynsalir
Hörðukór
Jórsalir
Jötunsalir
Klappakór
Kleifakór
Kle�akór
Kórsalir
Logasalir
Lómasalir
Lækjarbotnar
Melahvarf
Miðsalir
Perlukór

5. kjördeild
Rjúpnasalir
Roðasalir
Skjólsalir
Sólarsalir
Straumsalir
Suðursalir
Tröllakór
Vallakór
Vatnsendable�ir
Vindakór
Þorrasalir
Þrúðsalir
Þrymsalir
Öldusalir
Örvasalir

Íþró�ahúsið Kórinn við Vallakór
1. kjördeild
Aðalþing
A�akór
Akrakór
Akurhvarf
Andarhvarf
Arakór
Asparhvarf
Auðnukór
Austurkór
Álaþing
Álfahvarf
Ál�onuhvarf
Álmakór
Ásakór
Björtusalir

2. kjördeild
Ásaþing
Ársalir
Baugakór
Blásalir
Boðaþing
Breiðahvarf
Brekkuhvarf
Dalaþing
Desjakór
Dimmuhvarf
Dofrakór
Dynsalir

Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahver� kjósa í íþró�a húsinu Smáranum, Dalsmára 5.

Íbúar austan Reykjanesbrautar að frátöldum þeim sem búa í Linda hver� kjósa í íþró�ahúsinu 
Kórnum, Vallakór 12.

3. kjördeild
Drangakór
Drekakór
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf

Fellahvarf
Fensalir
Fjallakór
Flesjakór
Fornahvarf
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing

Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðakór
Goðasalir
Grandahvarf
Grundarhvarf

Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Heiðaþing
Hólmaþing

Íþró�ahúsið Smárinn við Dalsmára
1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Ál�ólsvegur

2. kjördeild
Ál�röð
Ásbraut
Ástún
Bakkabraut
Bakkahjalli
Bakkasmári
Bergsmári
Birkigrund
Birkihvammur
Bjarnhólastígur
Blikahjalli
Bollasmári
Borgarholtsbraut
Bra�atunga

3. kjördeild
Brekkuhjalli
Brekkusmári
Brekkutún
Bryggjuvör
Bræðratunga
Bæjartún
Dalbrekka
Daltún
Dalvegur
Digranesheiði
Digranesvegur
Efstihjalli
Ekrusmári
Fagrabrekka
Fagrihjalli

4.  kjördeild
Engihjalli
Engjasmári
Eskihvammur
Eyktarsmári
Fellasmári
Fitjasmári
Fífuhjalli
Fífulind
Fjallalind

5. kjördeild
Funalind
Fannborg
Fífuhvammur
Foldarsmári
Fossvogsbrún
Furugrund
Furuhjalli
Galtalind
Geislalind

6. kjördeild
Gnitaheiði
Gnípuheiði
Grenigrund
Grófarsmári
Grundarsmári
Grænatunga
Grænatún
Grænihjalli
Gullsmári
Hafnarbraut
Hamraborg
Haukalind

7. kjördeild
Háalind
Hábraut
Hátröð
Hávegur
Heiðarhjalli
Heimalind
Helgubraut
Hjallabrekka
Hlaðbrekka
Hlégerði
Hlíðarhjalli
Hlíðarhvammur

8. kjördeild
Hlíðarvegur
Hlíðarsmári
Hljóðalind
Holtagerði
Hófgerði
Hólahjalli
Hraunbraut
Hrauntunga
Huldubraut
Húsalind

9. kjördeild
Hvannhólmi
Hveralind
Iðalind
Ísalind
Íslendingar erlendis
Jöklalind
Jörfalind
Kaldalind
Kastalagerði
Kársnesbraut

10. kjördeild
Kjarrhólmi
Kópalind
Kópavogsbakki
Kópavogsbarð
Kópavogsbraut
Kópavogstún
Krossalind
Langabrekka
Lau�rekka
Lindasmári

11. kjördeild
Laugalind
Lautasmári
Laxalind
Lindarhvammur
Litlavör
Litlihjalli
Ljósalind
Lundarbrekka
Lundur
Lyngbrekka
Lyngheiði
Lækjarhjalli
Marbakkabraut

12. kjördeild
Lækjasmári
Mánabraut
Mánalind
Meðalbraut
Melaheiði
Melalind
Melgerði
Meltröð
Múlalind
Neðstatröð
Núpalind
Nýbýlavegur

13. kjördeild
Óstaðse�ir 
Rauðihjalli
Reynigrund
Reynihvammur
Selbrekka
Skálaheiði
Skemmuvegur
Skjólbraut
Skógarhjalli
Skólagerði
Skólatröð
Smiðjuvegur
Starhólmi
Stórihjalli
Suðurbraut
Sunnubraut
Sæbólsbraut

14. kjördeild
Trönuhjalli
Tunguheiði
Túnbrekka
Urðarbraut
Vallargerði
Vallartröð
Vallhólmi
Vesturvör
Víðigrund
Víðihvammur
Víghólastígur
Vogatunga
Þinghólsbraut
Þverbrekka

Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir 

Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað 
með því að framvísa persónuskilríki eða á annan 
fullnægjandi há� að mati kjörstjórnar.

Aðsetur y�rkjörstjórnar á kjördag verður í íþró�a-
húsinu Smáranum, sími 510 6412.   
     

Kjörfundur 
vegna kosninga til stjórnlagaþings 27. nóv. 2010 
hefst kl. 9 og lýkur kl. 22 

E�irtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við kosningar til stjórnlagaþings 27. nóv. 2010

Kópavogsbúar
Upplýsingar um kosningarnar er að �nna á kosningavef 
dómsmála- og mannré�indaráðuneytisins, www.kosning.is 
og á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Kjörstjórn Kópavogs
Dalla Ólafsdó�ir, Helgi Jóhannesson, Snorri Tómasson

Geymið auglýsinguna


