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Ísl enska var þema
í Álfh ólss kóla

Íslenska var þemað á þemadögum Álfhólsskóla í tengslum við Dag íslenskrar tungu, 16. nóvember, fæð
ingardag þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Þemadagar eru iðulega notaður til að brjóta upp hefð
bundið skólastarf í grunnskólunum, en of sjaldan nýtur móðurmálið þess að fanga athygli barnanna á
slíkum dögum. Í Álfhólsskóla voru verkefnin ótal mörg sem börnin fengust við, m.a. voru dagblöð notuð
til þess að móta verkefni, eins og hjá krökkunum á þessari mynd sem fengu að láta hugmyndaflugið ráða
ferðinni. Árangurinn var góður, margar hugmyndir fæddust sem styrktu rétta notkun móðurmálsins og í
sumum tilfellum höfðuðu gegn mikilli slanguryrðanotkun. Sjá nánar á bls. 6.

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Stytting grunnskóla og fækkun
nefnda meðal sparnaðarhugmynda
DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

Góðar umræður urðu á íbúa
fundi í Kópavogi í síðustu viku
þar sem bæjarbúar voru hvattir
til að koma sínum sjónarmiðum
á framf æri við gerð fjárh agsá 
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Um fimmtíu manns sóttu fundinn
sem haldinn var í Smáraskóla.
Fjölm arga r till ögu r komu frá
funda rg estu m um það hverni g
mætti spara hjá bænum. Má þar
nefna styttingu skólaársins, lok
un skíðasvæðisins í Bláfjöllum,
sameiningu sveitarfélaga, stytt
ingu grunns kóla ns um eitt ár,
fækkun nefnda bæjarins, styttri
vistu na rt íma leiks kólab arna
og endu rs koðu n samni nga við
íþróttafélögin.
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- Viðtal við
Rannveigu H.
Ásgeirsdóttur
- bls. 4
- Íþróttir
- bls. 14 -15

Guðr ún Pálsd ótti r, bæja rs tjóri,
ávarpaði úbúafundinn í upphafi
hans.

Í upphafi fundar fluttu erindi
þau Guðr ún Pálsd ótti r, bæja r
stjóri Kópavogs, og Ingólfur Arn
ars on, fjárm álas tjóri bæja ri ns.
Að því búnu svöruðu þau fyrir
spurnum úr sal. Eftir það voru
fundargestir beðnir um að skrifa
niður hugmyndir sínar að mögu
legum sparnaði hjá bænum og
einnig voru þeir beðnir um að
nefna þau atr iði sem alls ekki
mætti spara.
Þar var ítrekað nefnt að ekki
mætti skerða þjónustu við fatl
aða einstaklinga en sem kunnugt
er, er stefnt að því að mále fni
fatlaðra verði færð yfir frá ríki til
sveitarfélaga um áramótin.

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
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Jólafasta og 
fjárhagsáætlun

yrsti sunnudagur í aðventu er á sunnudaginn en aðvent
an heitir líka jólafasta. Það minnir átakanlega á nauð
syn aðhalds. Fastan sem undirbúningur stórhátíðar er
mikilvæg. Það er yndislegur siður að ganga að jólahlaðborði
allsnægtanna, en ...........nú höfum við síðustu tvö ár verið stöðv
uð á þeirri göngu og áminnt um nauðsyn föstunnar. Aðhald og
fasta hefur það hlutverk að minna okkur á að gæðin eru ekki
sjálfsögð. Í aðhaldi og föstu er fólgin auðmýkt. Og auðmýktin
leiðir til þakklætis. Við undirbúning stórhátíðar og gleðihátíð
ar, er mikilvægt að gleyma ekki föstunni, aðhaldi, - auðmýkt og
þakklæti. Þau orð gera okkur hljóð og fá okkur til að hugsa okk
ar gang. Þau fá okkur til að líta í eigin barm og finna okkar eigin
ábyrgð og skyldur. Allsnægtirnar gera okkur svo undarlega
kröfuhörð og frek! Auðmýktin gerir okkur líka að betri mönn
um. Hún kennir okkur að við erum þiggjendur og að við höfum
þegið lífið og lífsgæðin að gjöf. Því ættum við að vera ákafari
að þakka. Við skyldum því ekki gleyma boðskap aðventu og
jólaföstu, minnast þess að aldrei hafa fleiri verið án atvinnu á
Íslandi, aldrei fleiri þurft að stíga þau þungu spor að biðja um
aðstoð til þess að geta fætt sig og sína. Það er líka gott á kom
andi jólaföstu að sýna stjórnvöldum umburðarlyndi þó einhver
bið verði á því að heimilunum í landinu verði sýnd áþeifanleg
aðstoð, bæði af hálfu stjórnvalda og bankakerfisins.
Bæjarstjórn Kópavogs er nú vandi að höndum þegar kemur
að gerð fjárhagsáætlunar. Niðurskurður er sagður nauðsyn
legur og ekki skal efast um það en hvar skal skera niður? Mun
það bitna á skólastarfinu með því að draga úr félagsstarfinu og
stytta skólatímann og draga úr starfsemi félagsmiðstöðvanna
sem hafa gegnt ákaflega mikilvægu hlutverki, ekki síst forvarn
arhlutverki. Verður styrkur til starfsemi íþróttafélaganna dreg
inn saman svo færri börn og unglingar eigi þess kost að stunda
íþróttir í náinni framtíð og verður framlag í formi styrkja til
menningar- og listastarfs dregið svo saman að það verður ekki
nema svipur hjá sjón miðað við það sem verið hefur undan
farin ár? Starfsemi stofnanna á menningartorfunni á Hálsinum
hefur verið stolt Kópavogsbúa. Verður sú starfsemi kannski
ekki nema svipur hjá sjón á næsta ári? Félagsþjónusta aldraðra
hefur verið til fyrirmyndar í Kópavogi til margra ára, en verður
það svo þegar bæjarstjórn hefur gengið frá fjárhagsáætlun á
jólaföstunni fyrir árið 2011? Vonandi eiga þessar hugrenningar
ekki við rök að styðjast.
Geir A. Guðsteinsson

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

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
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

Kjörskrá liggur 
frammi í þjónustuveri 
bæjarins

Kjörs krá í Kópav ogi vegna
kosninga til stjórnlagaþings 27.
nóve mb er nk. liggu r frammi í
þjónu stuv eri bæja rs krifs tofa
Kópav ogs. Á kjörs krá eru nú
22.316, 10.882 karlar og 11.434
konu r. Atk væðag reiðsla utan
kjörf unda r vegna kosni nga til
stjórnl agaþ ings hófst miðv iku
dagi nn 10. nóve mb er sl. Kjós
anda sem ekki getu r kosi ð á
kjörd ag, er heimi lt að greiða
atk væði utan kjörf unda r til kl.
12:00 á hád egi 26. nóve mb er
nk. Hægt er að kjósa hjá öll
um sýslum önnu m á landi nu, á
aða ls krifs tofu m eða í útib úu m
þeirra.

Skipulagsráð í stað
skipulagsnefndar og
bygginganefndar

Lögð hafa verið fram drög að
samþykkt fyrir Skipulagsráð Kópa
vogs. Skipulagsráð mun koma í
stað skipulagsnefndar og bygging
arnefndar og starfa í umboði bæj
arráðs/bæjarstjórnar, með þeim
hætti sem nánar er kveðið á um í
samþykkt fyrir ráðið, sbr. einnig
6. og 38. gr. skipulags- og bygging
arlaga nr. 73/1997, 44. gr. sveitar
stjórnarlaga nr. 45/1998 og sam
þykkt um stjórn Kópavogsbæjar
og fundarsköp bæjarstjórnar frá
15. júní 2010.

Aðventukvöld Kvenna
deildar Gusts

Hið árl ega aðv entuk völd
Kvennadeildar Gusts verður hald
ið í kvöld, 25. nóvember nk. kl.
19:30 í veitingasal reiðhallar Gusts
við Álalind í Kópavogi. Fram koma
m.a. Björk Jakobsdóttir, Selma
Björnsdóttir og 2 hálfvitar. Einnig
verður flott happdrætti að venju
og léttar veitingar í boði kvenna
deildarinnar. Sölusýning á hand
verki verður á staðnum.

Gunnar Ingi Birgisson
mun leggja fram eigin
fjárhagsáætlun fyrir
árið 2011

Gunna r Ingi Birgi ss on lagði
fram í bæjarráði 18. nóvember
sl. ýmsar bókanir og fyrirspurnir,
sú fyrsta um breytt deiliskipulag
á Kópavogstúni.
,,Undi rr ita ðu r bendi r á að
form aðu r bæja rr áðs stöðva ði
umræðu um þennan dagskrárlið
í funda rg erð skipul agsn efnda r
á þeirri forsendu að hann væri
ekki til afgreiðslu í bæjarráði. Ég
mótm æli þeim vinnub rögðu m
enda eðlil egt að ræða alla liði
fundargerða, sem eru til umræðu
í bæjarráði.”
,,”Undi rr ita ðu r bendi r á að
skólan efnd funda r með fjög
urra daga millibili og spyr hvort
nefndi n sé í akkorði að halda
fundi.”
,,Undirritaður óskar eftir upp
lýsi ngu m um leiðr étta n íbúa
fjölda frá Hags tofu 1/11 2010.
Undirritaður óskar eftir 10 mán
aða uppg jöri á aða ls jóði sem
allra fyrst. Undi rr ita ðu r óska r
efti r uppl ýsi ngu m um hverni g
6 m.kr. króna endurfjármögnun
með skuldab réfaú tg áfu verðu r

ráðstafað. Skriflegt svar óskast.”
,,Undi rr ita ðu r hefu r ger t
óformlega könnun á kostnaði við
aksturstengingu Strætó úr Hvörf
um við Mjódd 5 daga vikunnar,
4 tíma á dag. Samkvæmt þeirri
könnun nemur kostnaður 5,5-6
milljónum króna á ári.”
,,Undirritaður óskar eftir upp
lýsingum um stöðu mála varð
andi færslu á vatnsv ernda r
mörkum að ósk Kópavogsbæjar
og beinir því til bæjarstjóra og
stjórnar SSH að hraða afgreiðslu
málsins.
,,Undi rr ita ðu r óska r efti r
aðgangi að fjármála- og hagsýslu
stjóra bæjarins, þar sem ég mun
leggja fram eigin tillögu að fjár
hagsáætlun 2011.”

Lántökuheimild

Á fundi bæjarstjórnar 9. nóv
emb er sl. var lögð fram efti r
fara ndi till aga frá Guðr únu
Pálsdóttur bæjarstjóra, og sam
þykkti bæja rs tjórn hana ein
róma. ,,Að gefa út skuldabréfa
flokk Kópavogsbæjar, KOP 10-1,
á útg áfud egi nu m 22. nóve m
ber 2010, sem er opinn og með
engri hámarksstærð. Flokkurinn
er jafngreiðslulán til 25 ára, með
4 gjaldd aga á ári. Nú, í fyrsta
áfanga, eru gefin út skuldabréf
að nafnvirði allt að kr. 6,0 millj
arða r króna. Freka ri stækku n
skuldab réfaf lokksi ns fer efti r
ákvörðu n bæja rr áðs og bæja r
stjórnar.”

Styrkur til Kvennaat
hvarfsins og daggæsla

Félagsmálaráð Kópavogs sam
þykkti nýlega að veita Kvenna
ath varfi nu styrk að upph æð
700.000 krónur. Á sama fundi var
rætt um daggæslu í heimahús
um og endurnýjun leyfa. Félags
málar áð samþ ykkti ums ókn
Unna r Óska r Björgv insd óttu r,
Þrymsölum 17, um endurnýjun
á leyfi til daggæslu barna.

lagi ð Ösp; Hallv eig Jónsd ótti r,
Breiðablik-körfuknattleiksdeild;
Snorri Hrafnkelsson, Breiðablikkörfuknattl eiksd eild; Íris Mist
Magnú sd ótti r, Gerplu; Rób ert
Kristm annss on, Gerplu; Tinna
Óði nsd ótti r, Gerplu; Ingu nn
Gunnarsdóttir, GKG; Gunnhild
ur Kristjánsdóttir –GKG; Ragn
ar Már Garðarsson, GKG; Sindri
Hrafn Guðm undss on, Breiða
blik-frjálsí þ róttad eild; Kári
Steinn Karlss on, Breiðab likfrjálsíþ
 róttadeild; Stefanía Valdi
marsd ótti r, Breiðab lik-frjáls
íþ róttad eild; Kolb einn Fanna r
Kristófersson, Gusti; Ríkharður
Fl. Jensen, Gusti; Rúna Halldórs
dótti r-Gusti; Oliv er Sigu rj óns
son, Breiðab lik-knatts pyrna;
S a r a B j ö r k G u n n a r s d
 ó t t i r,
Breiðab lik-knatts pyrna; Hjalti
Þór Ísleifsson, Breiðablik-skíða
deild; Stefán Gunnar Þorsteins
son, HK-blakdeild; Hugrún Ósk
arsd ótti r, HK-blakd eild; Ívar
Örn Jónss on, HK-knatts pyrnu
deild; Glódís Perla Viggósdótt
ir, HK-knatts pyrnud eild; Guð
rún Anna Atlad ótti r, HK-knatt
spyrnud eild; Hafs teinn Briem,
HK-knatts pyrna; Guðr ún Lilja
Gunna rsd ótti r, HK-handk natt
leiksd eild; Valdim ar Fanna r
Þórss on, HK-handk nattl eiks
deild; Ólöf Kolb rún Ragna rs
dótti r, HK-handk nattl eiksd eild
og Thelma Ólafsd ótti r, Breiða
blik-kraftlyftingar.

Sólskýli samþykkt
við Fornahvarf 3

Á fundi skipulagsnefndar var
lagt fram eri ndi byggi nga rf ull
trúa varðandi leyfi til byggingar
um 32,0 m2 sólskála vestan íbúð
arhússins nr. 3 við Fornahvarf.
Skipul agsn efnd samþ ykkti að
senda erindið í kynningu til lóð
arh afa Fornah varfi 1, Dimmu
hvarfi 2, 4, 6, 8, 10. Kynning fór
fram 18. október til 16. nóvem
ber sl. Engar athugasemdir bár
ust. Eri ndi ð var samþ ykkt og
vísað til afgreiðslu bæjarráðs.

Tilnefningar til
Hvatt til bættrar
íþróttakonu og
umgengni á atvinnu
íþróttakarls Kópavogs svæði á Kársnesi
Á fundi Íþrótta- og tómstunda

ráðs Kópav ogs fyri r skömmu
voru lagðar fram 70 tilnefning
ar vegna kjörs íþróttak arls og
íþróttak onu Kópav ogs 2010,
bæði eldri og yngri en 17 ára.
Þetta glæsil ega íþróttaf ólk er
Hanna Rún Ólad ótti r, DÍK;
Alf reð Finnb ogas on, Breiða
blik-knatts pyrna; Andre a Rán
S. Hauksdóttir, Breiðablik-knatt
spyrna; André s Wolanczyk,
HK-handk nattl eiku r; Anna Sig
ríðu r Valdim arsd ótti r-Gusti;
Arna Ýr Jónsdóttir, Breiðablikfrjálsí þ róttad eild; Arna r Sig
urðsson, TFK; Auðunn Jónsson,
Breiðab lik-kraflyfti nga r; Axel
Örn Guðm undss on, Breiða
blik-körfuknattleiksdeild; Birgir
Leifu r Hafþ órss on, GKG; Birta
Björnsd ótti r, HK-blakd eild;
Björn Dagu r Bjarnas on, DÍK;
Brynja r J. Pétu rss on, HK-blak
deild; Dröfn Farestveit, DÍK; Erla
Ásgeirsdóttir, Breiðablik-skíða
deild; Garða r Egi ll Guðm unds
son, Gerplu; Heiðar Benedikts
son, Breiðab lik-karated eild;
Ragna r Eyþ órss on, Breiðab likkarated eild; Kristí n Magnú s
dótti r, Breiðab lik-karated eild;
Sigu rðu r Þór Sigu rðss on, DÍK;
S a n d r a D í s K r i s t j á n s d ó t t 
ir, TFK; Vlad imir Risti c-TFK;
Sara Ýr Jónsd ótti r-TFK; Jón
Marg eir Sverri ss on, íþróttaf é

Á fundi skipul agsn efnda r
16. nóvember sl. var lagt fram
erindi Skipulags- og umhverfis
sviðs sem fjallar um umgengni
á atv innus væðu m á Kársn esi.
Skipul agsn efnd fól Skipul agsog umhverfissviði að fylgja eft
ir bréfi Heilbrigðiseftirlits, með
áskorun til lóðarhafa um bætta
umgengni. Einnig var íbúasam
töku m á Kársn esi kynnt fyri r
hugað hreinsunarátak.

Hraðað endurbótum
á almenningssam
göngum

Umh verfi sr áð leggu r til við
bæjarráð að hraðað verði end
urbótum á almenningssamgöng
um í bænum. Slíkt er forsenda
þess að íbúar geti ferðast um á
hagk væma n og umh verfi sv æn
an hátt. Farið var yfir niðurstöð
ur könnunar á ferðavenjum sex
ára barna til skóla í Kópavogi.
Á fundi umhverfisráðs 15. nóv
emb er sl. var lagt fram eri ndi
Umhverfisstofnunar um úttekt á
friðlýstum svæðum í Kópavogi.
Óskað var eftir athugasemdum
og ábendi ngu m frá Kópav ogs
bæ. Umhverfisráð fól umhverf
isfulltrúa að vinna að málinu.
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Molinn – ungmennahús

Kl. 14–18. Kaffihúsið opið.
Jólastemning, 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
Kl. 13:00
Kl. 14:00

Handverksmarkaður opnar.
Laufabrauðsgerðin hefst.
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.
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Rannveig H. Ásgeirsdóttir bæjarfulltrúi:

Skólastefna á alls ekki að vera tískustefna flokka
sem leiða meirihlutasamstarf í bæjarstjórn

R

annv eig H. Ásg eirs
dóttir náði kjöri í bæj
ars tjórn Kópav ogs sl.
vor fyri r Lista Kópa
vogsbúa. Hún er fædd 1967 en
flutti í Kópavoginn fyrst 1974
þegar foreldrar hennar byggðu
í Grundahverfinu sem þá var
nýbyggingahverfi, og sleit þar
barnsskónum. Hún gekk í Snæ
landsskóla þegar hverfið var að
byggjast upp og segir það hafa
verið afar ánægjulegan tíma og
því hafi hana alltaf langað til
búa í Kópavogi. Þegar Rannveig
var 19 ára lá leiðin til Reykjavík
ur tímabundið þar sem hún hóf
sinn búskap og átti fyrsta barn
ið. Síðan lá leiðin aftur í Kópa
vog í leiguíbúð við Furugrund,
en í dag býr hún með sinni fjöl
skyldu í gamla hverfi nu með
eiginmanninum Karli Jóhanni
Jónssyni myndlistarmanni og
þremur börnum. Rannveig tók
stúdentspróf frá MH, er löggiltur
læknaritari og stundaði nám í
HÍ í íslensku og lauk viðskipta
námi fyrir konur hjá Impru. Í
félagi við aðra stofnaði hún og
rak fram til þessa hausts fyrir
tækið Ritara ehf., en starfar nú
á læknastofu Grundar, hjúkrun
arheimilis.
,,Ég hafði enga n sérs taka n
áhuga á að taka þátt í pólitísku
starfi eins og það hefur verið sett
upp, en vildi fremur vinna í gras
rótinni. Um leið og mitt fyrsta
barn steig fæti í leikskóla fór ég
að starfa í fore ldrah óp og við
stofnuðum fyrsta foreldrafélag
leikskólans Sólborg við Vesturhlíð
og þar hlaut ég mína eldskírn. Má
segja að það hafi ekki verið aft
ur snúið, enda hafði ég ákaflega
gaman að vinna með fólki í þess
um málaflokki og ræða skólamál
og uppeldi. Ég hef síðan þá ver
ið í foreldrafélagsstarfi, en einnig
í stjórnum Samkóp og Heimilis
og skóla ásamt því að hafa setið
sem fulltrúi foreldra í skólanefnd
Kópavogs.
Rannveig segir að áhugi henn
ar á að taka þátt í pólit íki nni
hafa vaxið í kringum um ákveðin
skipulagsmál í Kópavogi og eftir
að hafa fylgst með bæjarstjórn
arfundi og séð hvernig samskipt
in voru þar var hún viss um að
það væru ákveðnar manneskjur
sem gætu fengið hana til þess
að fara í stjórnmál. ,,En það var
fjölskyldan mín sem minnti mig
á að ég hefði sagt að ég ætlaði
að vera meira heima svo ég lét
það vera um stundarsakir. Þetta
framboð Lista Kópavogsbúa hafði
nokkurn aðdraganda, það var í
umræðunni allt í kring mjög lengi
hvort hægt væri að gera til þess
að brjóta upp þetta kerfi sem var
ríkjandi, og fólk beið svolítið eftir
því hvað kæmi fram, hvort það
kæmi ekki eitthvað nýtt fram sem
það vildi styðja til áhrifa í bæjar
stjórninni. En einn daginn fékk ég
símtal þar sem ég var spurð hvort
ég vildi hafa áhrif og ég þurfi ekki
að hugsa mig um tvisvar Þeir
sem komu að framboðinu náðu
fljótt saman, enda þekktumst við
flest, vorum fnúverandi og fyrr
verandi félagar úr hverfinu eða
annars staðar frá svo það varð
fljótt samstaða um að bjóða fram
Lista Kópavogsbúa og með eins
litlu m tilk ostna ði og mögul egt
væri, enda snerist þetta ekki um
fjármagnið heldur málefnin.”

Strax mikill áhugi á
framboðinu

,,Við fundum strax fyrir áhuga á
framboðinu en renndum auðvitað

Skólanefnd á fundi 11. nóvember sl. undir stjórn Rannveigar Ásgeirsdóttur. Fundinn sátu: Rannveig H Ásgeirsdóttir aðalfulltrúi, Jens Sig
urðsson aðalfulltrúi, Erla Karlsdóttir aðalfulltrúi, Margrét Björnsdóttir aðalfulltrúi, Áshildur Bragadóttir aðalfulltrúi, Aldís Aðalbjarnardóttir
áheyrnarfulltrúi, Erlendur H Geirdal foreldrafulltrúi, Magnea Einarsdóttir fulltrúi skólastjóra, Sigurður Haukur Gíslason kennarafulltrúi, Sveinn
Sigurðsson áheyrnarfulltrúi, Sigrún Hólmfríður Óskarsdóttir kennarafulltrúi, Ragnheiður Hermannsdóttir starfsmaður fræðslusviðs, Árni Þór
Hilmarsson fræðslustjóri og Ragnheiður Hermannsdóttir, deildarstjóri Grunnskóladeildar sem ritaði fundargerð.

blint í sjóinn með það hvort við
næðum að koma fulltrúa í bæj
arstjórn. Við vildum breytingar
á stjórnarháttum í Kópavogi en
lykilatriði hjá okkur var að hafa
kosningamál okkar fá en mikil
væg. Eitt af því var að við vildum
ekki bæjarstjóra úr röðum flokka,
en sem hefði þekkingu á rekstri
því við höfðum ekki mikinn tíma
í að kenna nýliðum – mörg brýn
verkefni biðu. Einnig vildum við
fækka nefndum hjá bænum en
við töldum að þær væru allt of
margar og og af því hlýst einungis
kostnaður og ekki eins mikil skil
virkni.”
Samfylkingin bauð Guðríði Arn
ardóttur fram sem bæjarstjóraefni í
kosningabaráttunni. Var ekki erfitt
að komast að samkomulagi um
það hver yrði ráðinn bæjarstjóri?
,,Það náðist samkomulag um
að ráða Guðrúnu Pálsdóttur sem
bæjarstjóra sem hafði gríðarlega
þekkingu á rekstri bæjarins, þekkti
starfsfólkið og hafði reynst afar
traustur starfsmaður. Við fundum
það, fulltrúar allra fjögurra flokk
anna sem nú mynda meirihluta,
að við áttum samleið og ákváðum
strax í upphafi að ræða alla hluti
opinskátt og af einlægni. Þannig
náðum við okkar niðurstöðu um
bæjarstjórann og þannig vinnum
við öll okkar mál. Það er mikill
samhljómur með okkur.”
Þú ert formaður skólanefndar.
Gerðirðu kröfu um það í umræð
um um myndun meirahluta í bæj
arstjórn að verða formaður skóla
nefndar?
,,Eins og í öllu ferlinu var þetta
rætt ítarlega og snúið á alla kanta.
Þarna lá mín reynsla og megnið af
minni vinnu í gegnum tíðina. Ég
hafði áður setið í skólanefnd sem
áheyrnarfulltrúi foreldra. Niður
staðan varð sú að ég varð formað
ur skólanefndar eftir að öll sjónar
mið um skipan í nefndir höfðu

verið lögð fram og rædd til hlítar.
Það urðu engin átök um skipan í
nefndirnar eða um formennsku
í þeim, endanleg niðurstaða var
afrakstur samvinnu.”

skóla í Kópavogi, það hafa engar
ákvarðanir verið teknar um slíkt,
en auðv ita ð vilju m við að all
ir skólarnir séu sem hagstæðust
rekstrareining. Það stefnir í draga
þurfi saman útgjöld í bæjarfélag
inu um 800 milljónir króna þannig
að endar nái saman og því ljóst
að það verður að hagræða víða.
Í þeirri vinnu er öllum steinum
velt við. Rauði þráðurinn er þó
að við munum ávallt standa vörð
um faglegt starf sem unnið er í
skólum því þar liggur auðurinn,
börnin okkar og við viljum þeim
að sjálfsögðu allt það besta. Við
höfum í gegnum tíðina búið afar
vel að okkar nemendum og mun
um gera það áfram.”

Fjölbreytt skólastefna

Er verið að breyta áherslum í
starfi skólanefndar, vill nefndin
t.d.hafa enn meiri áhirf út í sjálft
skólakerfið eða standa til einhverj
ar ,,hallabyltingar” í starfi skóla
nefndar?
,,Það er ekki hægt að gera hall
arbyltingu í skólamálum, en við
þurfum að stilla okkur saman í
ákvarðanatöku því auðvitað star
fa grunnskólarnir eftir lögum og
okkur ber að sjá til þess að svo
sé; við förum t.d. yfir námsskrár
og skólad agatal en skólanefnd
ber einnig að vera ytri eftirlits
aðili með daglegu skólastarfi og
fara yfir og styðja við matskerfi
skóla og fylgjast með að rekstur
þeirra sé í samræmi við þann fjár
hagsramma sem honum er settur.
Reglubundið fer fram endurskoð
un skólastefnu sem er leiðarljós
okkar í menntamálum bæjarins.
Það er mín skoðun að skólastefna
eigi alls ekki að vera tískustefna
þess flokks eða flokka sem leiða
meirihlutasamstarf í skólanefnd
hverju sinni. Hún er bundin af
lögum en til viðbótar á hún að
vera fagleg, einföld og framfylgj
anleg. Hún á ekki að vera frasi..
Ef við ætlum t.d. að bjóða upp á
fyrirtaks umhverfi til menntun
ar, þá verðum við að skilgreina
slíkt umhverfi og fylgja því eft
ir. En ekki fara í kringum hlutina.
Pólitíkin ber oft með sér almennt
orðalag sem erfitt getur reynst að
vinna eftir.
Við erum lánsöm hér í Kópa
vogi að eiga frábæra kennara í
öllum skólum, alls staðar er verið
að vinna gott og faglegt starf Við
þurfum ávallt að hafa skýra fram
tíðarsýn börnum okkar til handa
og megum ekki missa sjónar á

Rannveig H. Ásgeirsdóttir bæjar
fulltrúi Lista Kópavogsbúa.

grunninum. Kennarar og þeir sem
starfa við uppfræðslu eru hluti af
mikilvægustu stétt landsins. Það
er mikilvægt að skólasamfélagið
allt, skólastjórnendur, kennarar,
starfsfólk skóla og foreldrar deili
framtíðarsýninni um barnið og
vinni saman að því að gera börn
in okkar að góðum og heilsteypt
um einstaklingum. Ríkið þarf að
huga að því að ganga í takt við
sveitarfélögin og gera ekki kröf
ur um meiri og ítarlegri þjónustu
nema í samráði við þá sem sinna
málunum. Við þurfum aukna sam
vinnu á milli þessara stjórnstiga.“
Digran ess kóli og Hjallas kóli
voru sameinaðir sem Álfhólsskóli
á síðasta ári. Verður farið í fleiri
slíkar sameini ngar á næstunni,
t.d. sameiningu Kópavogsskóla og
Kársnesskóla?
,,Það verður farið í að gera nýja
skólas amni nga og það verðu r
gert í nánu samstarfi við fræðslu
svið og rekstrarsvið. Ég veit ekki
hvað kann að verða í farvatninu
hvað varðar sameiningar grunn

Fleiri sjónarmið í fjög
urra flokka meirihluta
samstarfi

Rannveig segir að nú sé meiri
hlutinn að vinna eftir málefna
samningnum, sem er leiðarljós
hans í vinnu nni næstu fjögu r
árin og þeim gengur vel að vinna
samkvæmt honum, en endanlega
verður afrakstur þeirrar vinnu
lagður fyrir dóm kjósenda að fjór
um árum liðnum. Stefnumál Lista
Kópavogsbúa voru ekki mörg, en
flest eru inni í málefnasamningi
meirihluta bæjarstjórnar Kópa
vogs. Í þessu fjögu rra flokka
meirihlutastarfi gangi ágætlega að
samræma öll sjónarmið og stefnu
mál og það sé bara betra að hafa
fleiri flokka en færri í meirihluta
samstarfi því þá komi fram fleiri
sjónarmið og skoðanir. Í samstarfi
fárra kann alltaf að vera hætta á
að einhæfar skoðanir ríki og skoð
anir annarra séu minna metnar,
jafnvel alls ekkert. Það sé ekki
lýðræði.
Rannveig segir að það sé kom
inn tími til að leggja gömlum frasa
og taka upp annan í staðinn því
það er betra að búa í Kópavogi!
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25 ára!

TILB

OÐ!

LAMB
Læri AKJÖT
Hryg ............
Kubbgur ....... .............
.
astei
k .... ................. 998 k
.......
SVÍN
.
....... 1.198 krr./kg
Ham AKJÖT
.. 498
./k
b
o
kr./k g
Bógu rgarhry
g
r
g
Lund .......... gur ...
..... 9
.......
ir ....
..
9
.......
FOLA
....... ........ 49 8 kr./kg
8
......1
Gúlla LDAKJÖT
.498 kr./kg
kr./k
Snits s ..........
g
Innrael ......... .............
.
.
l
.
æ
.
.
1
.
.
r
.
..
6
i
Pipar
steik ............ ........1.7 98 kr./k
g
.......
98 k
.......
NAUT
.
r./
2
.......
..... 2 .198 kr./ kg
Hakk AKJÖT
.198
k
kr./k g
Gúlla ...........
g
.
s
.
.
.
.
.
.......
.......
Snits
.
.
Piparel ......... ................ 1.098
...
kr
steik
..
....... ............ 1.798 kr ./kg
Heill
1
./k
.
.
.
.
8
.......
fersk
..2.6 98 kr./k g
ur kjú
9
8
kling
kr./k g
ur....
g
. 549
kr./k
g

Nýtt og betra kjötborð, frábær afmælistilboð og
25% afsláttur í hverri hillu!
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.

Kíktu í heimsókn,
við tökum vel á móti þér.
Þín verslun | Seljabraut 54 | sími 557 1780 | Opnunartími: Mán.–fös. 9–21 / lau.–sun. 10–21
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AF HÁLSINUM
Útsvarslið Kópavogs tapaði fyrir
Akureyri en á enn möguleika

Þeir Enok Anton Kristjánsson í 8. bekk og Ágúst Björn Þorsteinsson
í 7. bekk voru í smíðastofunni að smíða skeiðar sem þeir halda á.

Íslenska var þema 
í Álfhólsskóla
Íslenska var þemað á þema
dögu m Álfh ólss kóla 15. nóv
ember og og á degi íslenskrar
tungu, 16. nóvember sl. Meg
inh ugm yndi n var að horfa á
íslenska menningu sem heild,
nálgast málið út frá notkunar
sviðum þess. Þemun tengdust
því ýmsu m þáttu m ísl ensks
máls og menni nga r. Hvert
þema mynda ði ákveðna stöð
og nemendur fengu að fara á
milli stöðva sem voru 12 tals

ins og bekkjum var skipt upp,
sex úr hverju m ára ngi, 18 í
hverjum hóp en hver hópur fór
á 6 stöðvar.
Meða l verke fna má nefna
ísl ensk leikv erk, ísl ensku r
matur, ásatrú, skapandi skrif,
draugasögur og íslensk slang
ur y rði. Augl jósl ega höfðu
krakka rni r mjög gama n af
þessu verke fni, og að hefð
bundið skólastarf skyldi brotið
upp þessa daga.

Lið Kópav ogs í spurni nga
keppninni Útsvari á RÚV mætti
liði Aku re yra r í sjónv arpi nu
föstudaginn 19. nóvember sl. Í
Kópavogsliðinu voru Adolf Pet
ersen, menntaskólakennari við
MK, Bjarni Þór Sigurbjörnsson,
laganemi við HÍ, og Þorbjörg
Marinósdóttir, blaðamaður og
rithöfundur. Lið Kópavogs bar
sigur úr býtum í tvö fyrstu skipt
in sem keppt var, og þar með
Ómarsbjölluna.
Ekki munaði nema 4 stigum eft
ir fyrsta hluta keppninnar Akur
eyringum í vil og náðu þau svo
að auka muninn í 8 stig fyrir stóru
spurningarnar. Það þykir nú ekki
vera mikill munur þegar þar kem
ur við sögu og börðu st Kópa
vogsbúar vel, nógu vel til þess
að komast í fjórða neðsta sæti
stigahæstu tapliðanna og eiga því
enn von um að komast áfram í 2.
umferð. Lokatölur kvöldsins voru
87-74 Aku re yri ngu m í vil sem
koma geysisterkir til keppninnar
á þessum vetri.

Njála í máli og myndum
Nú stendu r yfir í Bókas afni
Kópavogs sýning á myndum af
persónum Njálu eftir Þórhildi
Jónsdóttur frá Lambey. Þórhildur
lauk námi frá Myndlista- og hand
íðaskóla Íslands 1972 og hefur
síðan starfað við grafíska hönnun.
Vann hjá Myndamótum og Auglýs
ingastofunni Örkinni, en hefur síð
ustu tuttugu og fimm árin unnið á
eigin vinnustofu, Auglýsingastofu
Þórhildar. Helstu viðfangsefnin
eru hönnun umbúða, fyrirtækjaog vörumerkja, myndskreytingar,
gerð auglýsinga og kynningarrita.
Málverk og myndir vinnur Þór
hildur með olíu, vatnslitum, pastel eða bleki, en önnur myndverk,
t.d. þessar Njálumyndir, eru teikn
aðar á tölvutengdu teikniborði.

Gunnar Hámundarson

Í yngri deildum Álfhólfsskóla, sem eru í fyrrum Digranesskóla,
voru allir með nafn sitt á spjaldi um hálsinn og aftan á því áætlun
um í hvaða stöð skyldi fara hverju sinni.

Lið Kópavogs í Útsvari er skipað þeim Þorbjörgu Marínósdótur, Adolf
Petersen og Bjarna Þór Sigurbjörnssyni.

Á Degi ísl enskra r tungu, 16.
nóvember sl. hélt Bjarni E. Sig
urðsson erindi um Njálu í Bóka
safni Kópavogs. Erindið nefndi
hann Gunnar Hámundarson, ástir
hans og örlög. Bjarni er þekktur
fyrir Njáluerindi sín í Sögusetrinu

Myndverk Þórhildar á veggjum
bókasafnsins.

á Hvolsvelli, þar sem hann tek
ur fyrir ákveðið þema sögunnar
í hverju þeirra. Hann heillaðist
ungur af Njálu, en fyrir nokkrum árum sótti hann námskeið
hjá Jóni Böðvarssyni og gerðist
í framhaldi af því leiðsögumað
ur á Njáluslóðum. Um árabil rak
Bjarni reiðskólann Þyril í Kópa
vogi, og tengdi þá hvert námskeið
ákveðnu þema í Njálu. Bjarni hef
ur m.a. lagst í rannsóknir á land
námi Íslands.

Vaxtalaus greiðslukjör
í allt að 12 mánuði
(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga
og linsumælinga

Bjarni E. Sigurðsson heldur erindi
sitt í Kórnum í bókasafninu.

HVER – HVAR – HVENÆR
Segja má að þessi þáttur i Kópa
vogsblaðinu hafi tekið sér veglegt
sumarfrí, en síðast birtist mynd
í ágústmánuði. Þá birtist mynd
af strákum að nærast, en okkur
lék forvitni á að vita hvar þess
ar strákar væru staddir, hverjir
þeir eru, hvenær þessi matartími
átti sér stað og af hverju íslenski
fáninn er þarna í bakgrunni. Enn
frekari upplýsingar um það hvað
er að gerast á myndinni eru auð
vitað vel þegnar. Í júlíblaðinu birt
ist mynd af einhverjum fundi sem
er að hefjast, kannski foreldra
fundi í einum grunnskóla Kópa
vogs. Skýringar hafa ekki borist,
hvað sem veldur, en myndirnar
eru sannarlega úr Kópavogi. Enn
leitum við því svara, og einnig á
þeirri mynd sem nú birtist. Skýr
ing kom þó vegna myndar í maí
blaðinu sem er frá skólaskemmt
un í íþróttas al Snæl andss kóla
1991-1992, þar veifar sigurmerki
(v-i fyrir victoria) Stefán Trausti
Eys teinss on, eða kannski átti
þetta að vera eins konar friðar
merki.
Allar upplýsingar eru vel þegn

Gítarveisla
Bjössa Thors í
Salnum
Gítarveisla Björns Thoraren
sen var haldin í Salnum 5. og
6. nóvember sl. Fram komu
margi r af helstu gíta rs nill
ingum Íslands, meðal annars
Björgv in Gíslas on, Gunna r
Þórða rson, Guðlaugur Falk,
Andrés Þór, Óskar Logi, Gunn
ar Örn og fleiri. Sérstakur gest
ur verður hollenski gítarleik
arinn Robin Nolan sem hefur
spilað sig inn í hjörtu Íslend
inga.
Fjölbreytt tónlist hljómaði
í Salnum á meðan hátíðinni
stóð, m.a. metall, kántrý, blús,
django, jazz, og í raun allar
helstu tónl ista rs tefnu r sem
gítarinn er tengdur. Hátíðin er
nú haldin árlega.
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ar, smáar sem stórar, vinsamlega
komi ð þeim uppl ýsi ngu m sem
þið búið yfir á framfæri við Hrafn
Sveinb jarna rs on héra ðss kjala
vörð á Héraðsskjalasafni Kópa

vogs að Hamraborg 1. Líta má við
hjá Hrafni á skrifstofunni, hringja
í hann í síma 544-4710 eða senda
honu m tölvup óst á netf angi ð
hrafns@kopavogur.is

Alþjóðlegi bangsadagur
inn í Bókasafni Kópavogs
Alþ jóðl egi bangsad agu ri nn,
27. október, var haldinn hátíð
legur að venju á Bókasafni Kópa
vogs. Allan októbermánuð var í
gangi bangsagetraun sem fólst
í því að finna tvær eins bangsa
myndir meðal nokkurra á plakati
sem hékk uppi í Barnadeild. Tíu
heppnir þátttakendur voru dregn
ir úr svarseðlum á Bangsadaginn
og fengu þeir bangsa í verðlaun.
Þeir eru:
l Thelma Dögg Kristinsdóttir
l Guðbjörg Elín Gunnarsdóttir
l Emilía Kristinsdóttir
l Ari Þröstur Arnarson
l Hrefna Kristín Rúnarsdóttir
l Baldur Ingi Logason
l Eygló Ösp Lenudóttir
l Hrólfur Gylfason.

Ritlistahópur Kópavogs:

Heiðursverðlaunin, Steininn,
hlaut Anna S. Björnsdóttir

Hafsteinn Karlsson, formaður Lista- og menningarráðs Kópavogs,
sem afhenti Steininn, ljóðskáldið Anna S. Björnsdóttir og Lillý
Guðbjörnsdóttir, forsvarsmaður Ritlistahóps Kópavogs.

Steinni nn, heiðu rsverðl aun
Ritl istah óps Kópav ogs, var
afhentur við hátíðlega athöfn í
Tónlistarsafni Kópavogs á Háls
inum sl. laugardag. Þetta var í
sjötta sinn sem Steinninn var
afhentur en þessi menningarat
höfn er styrkt af Lista- og menn
inga rr áði Kópav ogs. Heiðu r
verðlaunin hlaut að þessu sinni
ljóðskáldið Anna S. Björnsdóttir
sem hefur síðustu 22 ár verið
eigin útgefandi að bókum sín
um, sem eru orðnar 15 talsins.
Sú síðasta sem kom út heitir
,,Drauma r eru lengi að ræt
ast” ...und Träume brauchen
länger“ og var þýðing bókar

innar styrkt af Bókmenntasjóði.
Anna hyggst taka þátt í Bóka
messunni í Frankfurt 2011 svo
segja má því að Anna sé komin
í menningarlega útrás.
,,Þessi heiðu rv iðu rk enni ng
er mér mikils virði og hvetur
mig til þess að halda áfram á
minni braut,” segir Anna. Ein
bóka Önnu heiti r ,,Skilu rðu
steinhjartað“ þar sem hún yrk
ir til steinsins, en verðlaunin
eru veitt skáldi sem að mati val
nefndar, hefur sinnt ljóðlistinni
af kostgæfni og alúð. ,,Þetta var
mjög ánægjulegur dagur á Tón
listarsafninu,” segir ljóðskáldið
Anna S. Björnsdóttir.

Einn vinni ngsh afa með bangs
ann sinn.

Digraneskirkju
9. desember kl. 20.00
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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 föstudaginn 21. janúar 2011. Þátttökuljóð má sækja á ofangreint heimilisfang
fyrir 1. febrúar 2011; eftir það verður þeim eytt.

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.

Miðaverð: 3200 kr.
Miðasala við innganginn.
Allar nánari upplýsingar á siggabeinteins.is
Aðrir tónleikar Siggu fyrir jólin: Sauðárkrókskirkja 1. desember,
Keflavíkurkirkja 2. desember og Grafarvogskirkja 10. desember.
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Verkleg æfing í framreiðslu og matreiðslu í MK:

Villigæsamauk í brioche ásamt
fíkjumauki, eplavínaigrettu og
karamelluðum perlulauk
Verkleg æfing í framleiðslu og
matreiðslu í Hótel – og matvæla
skóla Menntaskólans í Kópavogi
fór fram 11. nóvember sl. Það
voru nemendur í matreiðslu í 3.
bekk sem útskrifast í desember
nk. sem elduðu fyrstu þrjá rétt
ina og nemendur framreiðslu í 2.
bekk sem útskrfast á næsta ári
sem báru fram glæsilega rétti og
þjónuðu gestum. Seinni þrjá rétt
ina á matseðlinum sá Kokkalands
lið Íslands um sem var að æfa sig
fyrir keppni í Luxembourg sem
fram fór um síðustu helgi.
Matseðillinn var einkar glæsi
legu r, byrja ði með villig æsam
auki í brioche ásamt fíkjumauki,
eplavínaigretta og karamelluð
um perlulauk. Síðan tók við tært
nautaseyði með hleyptu Madei
ra ásamt fleiru, steiktur þorsk
hnakki, þorskkroketta og plokk
fiskur í tartalettu með béchamelfroðu og rúgbrauðsmylsnu. Frá
Kokkal andsl iði nu kom syku r
söltuð bleikja og bleikjutartar á
bankabyggi með pönnusteiktum
humri og ýmsu fleiru með, lamba
hryggvöðvi með stökkum sveppa
hjúp, framreiddu r með lamba
tungu og lambaskanka og íslensku
rótargrænmeti og loks toppurinn
á þessu öllu saman, karamellað
hvítt súkkulaði, tröllaldin, gullepli,
súkkulaðiduft og kryddjurtasnjór,
algjört hnossgæti.
Varla er hægt að hugsa sér að
hægt sé að töfra fram betri rétti
eða glæsilegri en þarna kitluðu
svo sannarlega bragðlauka gest
anna sem neyttu þeirra.

Matreiðslunemarnir, framreiðslunemarnir og Kokkalandslið Íslands í
lok glæsilegrar kvöldmáltíðar í MK.

Snör handtök í eldhúsinu áður en rétturinn er borinn fram.

Bæjarstjórn á sínum 1025. fundi
Bæjarstjórn Kópavogs fund
ar reglulega 2. og 4. þriðjudag
hvers mánaðar kl. 16.00 í fund
ars al bæja rs tjórna r að Fann
borg 2 og eru fundirnir opnir
áheyrendum. Einnig er hægt að
fylgjast með fundunum í útvarpi
á FM 98,3 og á heimasíðu Kópa
vogsbæjar. Fund bæjarstjórnar
9. nóvember sl.sátu, Páll Magn
úss on bæja rr ita ri, Hafs teinn
Karlsson Samfylkingu og forseti
bæjarstjórnar, Guðríður Arnar
dóttir Samfylkingu og formaður
bæjarráðs, Pétur Ólafsson Sam

fylkingu, Rannveig H. Ásgeirs
dóttir Lista Kópavogsbúa, Guð
ný Dóra Gestsd ótti r varaf ull
trúi fyri r Vinstri græna, Erla
Karlsd ótti r varaf ullt rúi fyri r
Næst besta flokki nn, Guðr ún
Pálsd ótti r bæja rs tjóri, Ómar

Stefá nss on Frams ókna rf lokki,
Margrét Björnsdóttir Sjálfstæð
isflokki, Gunnar Ingi Birgisson
Sjálfstæðisflokki, Hildur H. Dun
gal Sjálfstæðisflokki og Ármann
Kristinn Ólafsson Sjálfstæðis
flokki.
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✂

Börnin syngja af innlifun
fyrir afa, ömmur og aðra
sem voru viðstaddir.

Afar og ömmur í
kleinukaffi í Kjarrinu
Í síðusti viku fjölmenntu afar
og ömmur í leikskólann Kjarrið
við Dalsmára og þáðu trakter
ingar upp á gamla móðinn, þ.e.
kaffi og kleinur eins og hver gat
í sig látið! Nokkurt fjör varð við
kleinuvagninn, þegar ákaflynd
ir Kjarrpiltar sátu um hann og
gæddu sér á kleinunum af mik
illi lyst.
En skemmtilegast var þegar
börnin brustu í söng og sungu af
hjartans lyst leikskólasöngvana,
gömlu lögin og svo auðvitað
kvæði og vísur Jónasar Hall
grímssonar fyrir afa og ömmur
sem hlustu auðvitað af athygli.

Friðr ik Helgi Eyjó lfss on var
afar ánægður með heimsókn
ömmu og afa, þeirra Sigr ún
ar Marg réta r Jónsd óttu r og
Jónasar Erlendssonar.

borgarblod.is

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

borgarblod@simnet.is
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Súpusamvera í Lindakirkju Aðventutón
Súpusamvera fyrir eldri borg
ara í Lindakirkju nýtur vaxandi
vins ælda. Auk þess að borða
saman kemur einhver gestur og
spjallar við gestina eða syngur
fyrir þá og í lokin er stutt helgi
stund. Súpusamvera er í hádeg
inu einu sinni í mánuði, á fimmtu
degi. Á síðu stu súpus amv eru
flutti sönkonan Laufey Geirlaugs
dóttir erindi og söng um söngva
Linu Sandell, sænskrar konu sem
orti fjöldann allan af sálmum sem
þekktir eru um öll Norðurlöndin.
Næsta samvera verður 9. des
emb er nk. en þá mun Ómar

leikar Kórs
Hjallakirkju

Laufe y Geirl augsd ótti r syngu r
við undi rl eik Óska rs orga nista
Einarssonar.

Ragnarsson verða sérstakur jóla
gestur.

Helgihald í Kópavogskirkju
á aðventu og jólum 2010
28. nóvember, kl. 11:00.
Fyrsti sunnudagur í aðventu. Tónlistarmessa. Kammerkór Kópavogskirkju syng
ur m.a. kantötuna “Kom heimsins hjálparráð” eftir. J.S. Bach undir stjórn Lenku
Mátéová kantors kirkjunnar. Sr. Sigurður Arnarson prédikar og þjónar fyrir altari.
Sunnudagaskólinn hefst í kirkjunni og eftir ritningarlestra heldur skólinn áfram í
safnaðarheimilinu Borgum (skáhalt gengt Gerðarsafni) í umsjón Þóru Marteins
dóttur og Sólveigar Aradóttur.
5. desember, kl. 11:00.
Barna- og fjölskylduguðsþjónusta. Skólakór Kársness syngur undir stjórn Þórunn
Björnsdóttur. Sunnudagaskólinn verður í kirkjunni í umsjón sr. Sigurðar og Þóru
Marteinsdóttur.
12. desember, kl. 11:00.
Barna- og fjölskylduguðsþjónusta með þátttöku barna af leiksskólanum Kópasteini.
Lenka Mátéová leikur á orgel. Sunnudagaskólinn verður í kirkjunni í umsjón sr.
Sigurðar og Þóru Marteinsdóttur.
15. desember, kl. 20:00.
Aðventukvöld og aðventutónleikar við kertaljós í safnaðarheimilinu Borgum. Hug
vekja. Kór Kópavogskirkju syngur undir stjórn Lenku Mátéová, kantors. Elísabet
Wage leikur á hörpu og Guðrún Birgisdóttir á þverflautu. Piparkökur og heitt kakó.
19. desember, kl. 11:00.
Guðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, prédikar og þjónar fyrir altari. Sunnu
dagaskólinn hefst í kirkjunni og heldur síðan í jólaföndur í safnaðarheimilinu
Borgum.
24. desember, kl. 15:00. Aðfangadagur.
“Beðið eftir jólunum”. Samverustund í kirkjunni fyrir börnin sem bíða efalaust
spennt eftir komu jólanna.
24. desember, kl. 18:00. Aðfangadagur.
Hátíðarguðsþjónusta. Sr. Sigurður Arnarson prédikar og þjónar fyrir altari. Hátíðar
söngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar sungnir.

Dagskrá Hjallakirkju
á aðventu
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.

Árl egi r aðv entut ónl eik
ar Kórs Hjallak irkju verða
sunnud agi nn 5. dese mb er
kl. 20.00 í Hjallakirkju. Efnis
skráin er mjög fjölbreytt og
úr ýmsum áttum. Kórinn hef
ur látið þýða fyrir sig texta
við ný jólal ög og verðu r
árangurinn frumfluttur á tón
leiku nu m. Þar á meða l eru
þrjú gullf all eg jólal ög efti r
John Rutte r. Kóri nn kemu r
allur fram sem hefðbundinn
blanda ðu r kór og að auki
syngja kvennak ór og karla
kór kórsins nokkur lög, hvor
hópur. Einnig verður upplest
ur og almennur söngur.
Julian Hewlett leikur með
á orge l og pía nó, sr. Sigf ús
Kristj ánss on anna st tala ð
mál en stjórnandi kórsins er
Jón Ólafu r Sigu rðss on, org
anisti Hjallak irkju. Að tón
leikum loknum verður boðið
upp á kakó og piparkökur en
aðgangur er ókeypis.

Heilsusetur
í Hamraborg
Nokkri r dreifi nga ra ði la r
Herbalife hafa opnað heilsu
setur í Hamraborg 9, á þriðju
hæð. Á Hamrab orga rh át íð
inni voru þeir með tjald fyrir
utan Hamrab org 9 þar sem
starfsemin var kynnt og var
veri ð með leik sem fráb ær
þátt aka var í og fengu fjöl
margir að bragða á vörunum
frá Herbalife.
Þrátt fyri r að einh ver
hreyfi ng sé á verslu nu nu m
og þjónustu er það ekki allir
sem flytja sig frá Hamraborg,
heldu r einnig aði la r sem
setja sig þar niðu r, eins og
dreifingaraðila Herbalife.

Sjá nánar á www.hjallakirkja.is

25. desember, kl.14:00. Jóladagur.
Hátíðarguðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson prédikar og þjónar fyrir altari.
25. desember, kl. 15:15. Jóladagur.
Hátíðarguðsþjónusta í Sunnuhlíð. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, prédikar og þjónar
fyrir altari. Félagar úr kór Kópavogskirkju syngja undir stjórn Lenku Mátéová,
kantors.

Lindakirkja
með sunnu
dagaskóla

26. desember, kl. 11:.00. Annar jóladagur.
Hátíðarguðsþjónusta. Sr. Sigurður Arnarson, prédikar og þjónar fyrir altari. Útvarp
að er frá guðsþjónustunni.
26. desember kl. 14:00
Barna, fjölskyldu- og skírnarstund. Kór Kópavogskirkju syngur undir stjórn Lenku
Mátéová, kantors. Sunnudagaskólinn að sjálfsögðu í kirkjunni.
26. desember kl.15:00.
Jólaball Kárssnessóknar í safnaðarheimilinu Borgum á eftir barna- og fjöl
skylduguðsþjónustunni. Dansað í kringum jólatré og góðir gestir koma í heimsókn.
31. desember kl. 18:00.
Gamlársdagur. Hátíðarguðsþjónusta. Sr. Sigurður Arnarson, prédikar og þjónar
fyrir altari. Hátíðarsöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar sungnir.
1. janúar kl. 14:00. Nýjársdagur.
Hátíðarguðsþjónusta. Sr. Sigurður Arnarson, prédikar og þjónar fyrir altari. Hátíð
arsöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar sungnir.
Kór Kópavogskirkju syngur í öllum guðsþjónustum og messum nema að annað sé
tekið fram. Kantor Kópavogskirkju er Lenka Mátéová.
Ldeahemlm`Z_Zg!m`_Zh`]k^bÖg`"ppp'ldZeahemlnm`Z_Zg'bl

Lindakirkja í Kópavogi hóf
um miðjan októbermánuð að
standa fyrir sunnudagaskól
um á tveimur stöðum í einu,
í Lindakirkju og í Boðanum í
Boðaþingi til hagræðis fyrir
þau börn og fore ldra þeir
ra sem búa í efstu í nýjustu
hverfunum, Boðum og Þing
um.
Tónl ist í sunnud agag uðs
þjónu stu m Lindak irkju er
með talsv ert öðru sniði en
geri st og gengu r í öðru m
söfnuðum Þjóðkirkjunnar, en
engu að síður er stuðst við
klassí skt messuf orm. Tón
lista rs tjóri Lindak irkju er
Óskar Einarsson.
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Jólakort 2010

Sigga Beinteins er að halda
jólatónleika á næstunni, m.a.
í Digraneskirkju.

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

ÚOHMBCBLLB3WL4ÓNJXXXNZOEWBMJT

Jólatónleikar í Digraneskirkju:

Kópavogsbúinn Sigga Beinteins
með tónleika fyrir Kópavogsbúa
Söngkonan Sigga Beinteins hef
ur verið Kópavogsbúi síðan 1994
og segir hvergi betra að búa, en
hún sleit barnskónum í Breiðholt
inu. Tónlistaferilinn byrjaði hún
með dr. Gunna í bílskúrsbandi
árið 1980, og síðan hefur hún ver
ið syngjandi, landsmönnum til
ánægju og yndisauka. Hún seg
ir að þrátt fyrir þennan nokkuð
langa söngferil sé þetta aðeins
annað árið sem hún er með sjálf
stæða tónl eika. Tónl eikar öði n
nú hefst í Sauðá rk róksk irkju í
byrjun desember þar sem Karla
kórinn Heimir kemur m.a. fram

með henni og síðan ætlar hún að
halda tónleika í heimabyggð, þ.e.
í Digraneskirkju 9. desember. Þar
koma fram með henni Kvennakór
Kópavogs og Guðrún Gunnars
dóttir, sem sagt ekta Kópavogs
stemmning með Kópavogssöng
fólki þar sem Sigga mun m.a. flytja
,,O, happy day” með kvennakórn
um og einnig flytja ,,Ó, helga nótt”
sem Sigga segir vera hennar eft
irlætisjólalag. Hljóðfæraleikarar
eru Kjartan Valdimarsson á flygil
og Matthías Stefánsson á gítar og
fiðlu.
Einnig verða tónleikar í Kefla

víku rk irkju þar sem Karlak ór
Keflavíkur syngur með Siggu og
síðustu tónleikarnir eru í Grafa
vogsk irkju og þar fær hún til
liðs við sig systkinin Pál Óskar
og Diddú, Cantabile kórinn, Kór
Hamraskóla auk þess sem hljóm
sveit leikur undir hjá þessu lista
fólki.
Nýlega kom út hátíðarútgáfa
með lögum Siggu Beinteins, jóla
safndiskur, þar sem m.a. má heyra
perlur eins og Jólastjarna, Ave
María, Söknuður, Ó helga nótt og
Hátíð í bæ.

Ódýr og skemmtileg  
jólagjöf hjá Strigaprentun.is
Hjá Strigaprentun.is er boðið
upp á alhliða þjónustu við prent
un, stækku n og frág ang ljós
mynda hvort sem er á striga, álplötur, foamplötur eða á pappír.
„Jólin eru dásamlegur tími
en jafnframt höfuðverkur fyrir
marga að finna réttu gjöfina fyrir
ástvini. Við viljum jú að gjöfin sé
sérstök og hún má ekki kosta of
mikið heldur.
Mynd af barnab örnu nu m,
skemmtilegar samverustundir
með vinum og ættingjum er falleg og sérstök jólagjöf sem gleður.
Möguleikarnir eru margir og
auðvelt að laga til eða breyta
myndum, skipta um liti. t.d úr
lit yfir í svarthvítt eða brúntóna.
Strigam yndi r hafa líka góða
endingu og endast í mörg ár án
þess að gulna eða eyðileggjast.
Á strigamynd geta verið nánast
hvaða stærðir sem er og hvaða
myndefni sem er, hvort sem það

er fjölskyldu mynd á striga í stof
una, eða flytja fallegt útsýni og
landslag með þér heim. Mögu
leikarnir eru endalausir.

AUGL†SINGASÍMI:

Ljósm yndaá h ugi Ísl endi nga
hefur aukist mikið undanfarin
misseri og gaman að sjá hvað
margir eru farnir að taka mynd
ir sér til gamans. Svo af hverju
ekki að leyfa þeim nánustu að
njóta og gefa pers ónul ega og
einstaka gjöf sem er í senn tíma
laus og eiguleg.
„Þetta er mjög einf alt, þú
sendir mynd með tölvupósti á
sala@ath.is ásamt upplýsingum
um stærð og magn. Verðdæmi á
strigamynd 20x30 er 3.912.
Svo er hægt að fá myndi na
tilbúna, innrammaða í ramma
18x24 á 2.990.- Ekkert að gera
annað en að njóta þess að pakka
skemmtilega inn og skrifa á kort:
Strigaprentun.is er flutt í
Smiðsbúð 8 í Garðabæinn. Sími
533 3880 .
Er líka á facebook Strigaprent
un.is (ath.is) þar er hægt að
fylgjast með tilboðum.

511 1188 - 895 8298

borgarblod.is
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Laugardag fyrir skömmu var hópurinn fremur þunnskipaður,
en vel skipaður að þeirra sögn. Kannski nálægð jólaföstu ráði
þar einhverju um. F.v.: Guðmundur Jónsson, Elías Gíslason,
Guðmundur Ásberg Arnbjarnarson og Jón Ísaksson.

Hafa létta lund og
taka sjálfan sig hæfi
lega alvarlega
Í 18 ár hefur hópur manna sem
glímir við offitu hist til þess að
hreyfa sig. Einn forsvarsmanna
hópsi ns, Guðm undu r Jónss on,
segir að hann hafi ásamt Sóloni
Sigurðssyni ákveðið að auglýsa
á gamlársdag 1993 eftir mönn
um sem væru að glíma við sama
vandamál, þ.e. offitu, stirðleika
og sjúkdóma sem oft fylgja þessu
vaxtalagi, tilefnið hafi verið ærið.
Viðbrögðin hafa verið svo góð að
skipaðir voru tveir 12 manna hóp
ar. Sumir eru enn í hópnum, en
fram að því hafði enginn enst í
líkamsrækt lengur en í 6 mánuði
samfellt.

Guðmundur segir að inntöku
skilyrði í hópinn í upphafi hafi
verið að vera a.m.k. 125 kg að
þyngd, hafa létta lund og taka
sjálfa n sig hæfil ega alv arl ega.
Á þessu m aldri séu menn líka
vanafastir, hittast þrisvar í viku
og hefja stundi na með góðu m
göngutúr, síðan taki við teyging
ar og líkamsrækt hjá Aðalsteini
Jónss yni íþróttak enna ra, þá
heiti potturinn en í dag er alltaf
gengið frá Salarlaug í Kópavogi.
Í dag eru 12 menn í hópnum, og
á lauga rd ögu m verðl auna þeir
sjálfan sig með því að fara í bak
arí!

Útikennslustofa tekin í
notkun í Salahverfi fyrir
Salaskóla og leikskóla
Nýl ega var útik ennslus tofa
forml ega opnu ð í Salah verfi.
Mætti r voru fullt rúa r Kópa
vogsbæjar, starfsmenn fræðslu
skrifs tofu og skipul ags – og
umhverfissviðs. Elstu nemendur
á Fífusölum og Rjúpnahæð með
kennu ru m sínu m og neme nda
fulltrúar Grænfánans í Salaskóla
og kennarar. Einn kennarinn var
með gítar og sungu allir saman
nokkur lög og bökuðu brauð yfir
opnum eldi og fengu heitt kakó í
nepjunni.
Þetta var notarleg stund í úti
kennslustofunni sem á eftir að
fá nafn.
Nemendur og kennarar safnast
kringum varðeld og syngja.

NÓVEMBER 2010

Komdu inn í hlýjuna í Molanum!
Molinn, ungmennahús í Kópa
vogi, býður upp á feikifína dag
skrá í nóvember og desember
þar sem allir ættu að finna eitt
hvað við hæfi.
Nú eru nýafstaðnir tónleikar
en þeir voru haldni r þann 18.
nóvember sl. en þar komu fram
hljóms veiti rna r Sing for me
Sandra, Vulgate og Pedopriest.
Þrjár myndbandstökuvélar voru
í gangi til að taka upp tónleik
ana, en Moli nn hefu r veri ð að
safna myndefni og klippa til
myndbönd af hljómsveitum sem
koma fram. Stefnan er að geta
haft þau aðgengileg á vefnum, þá
geta hljómsveitir notað tilbúið
myndefni úr gagnasafni Molans í
eigin myndbönd eða til birtingar
annars staðar. Næstu tónleikar
verða um miðjan desember sem
verða kynntir á heimasíðunni.
Moli nn ætla r að koma sér í
jólaskap með því að taka þátt í
árlegri jólahátíð í Kópavogi þann
27. nóvember þegar kveikt verð
ur á jólatrénu á Hálsatorgi sem
er gjöf frá Nörrköping í Svíþjóð.
Leikh ópu r á vegu m Kópav ogs
deildar RKÍ sýnir stytta útgáfu
af Jólasögu Charles Dickens, ,,A
Christmas Carol”, og Molakaffi
verður með girnilegar kræsing
ar og lifa ndi tónl ist á sviði nu.
Námsv er Mola ns opna r mánu
daginn 29. nóvember og verður
opið mánudaga til föstudaga frá
kl. 10.00 til 22.00. Boði ð verð
ur upp á ÓKEYPIS námsaðstoð
í stærðf ræði í sams tarfi við
Rauðakrossdeildina verður dag
ana 29. nóvember, og 1., 2. og 7.
desember nk. Einnig er hægt að
fá aðs toð í öðru m fögu m með
því að hafa samband.
Af anna ri starfs emi í Mola n
um má nefna L-ekkert á miðviku
dagsk völdu m, opin listak völd
þar sem skoðuð eru bæði hefð
bundin og óhefðbundin listform,
Urban myndlist, prjónagraff og
súpukvöld á föstudagskvöldum.
Fólk hittist í Molanum og mallar
eitthvað saman, spjallar og spil
ar, glápir á sjónvarpið, prjónar
eða bara það sem hverju m og
einum dettur í hug.

Oft er fjölmennt í Molanum, og flestir eiga að geta fundið eitthvað
við sitt hæfi.

Betrun er hugarfar sem leiðir
til góðs í mannlegri tilveru
Að unda nf örnu hafa ein
eltismál verið í umræðunni.
Nýlega kom ung kona fram í
sjónvarpinu og lýsti reynslu
sinni og afleiðingum langvar
andi eine lti s sem hún varð
fyri r. Fjölm argi r aðri r hafa
komi ð fram á unda nf örnu m
misse r u m og lýst r eynslu
sinni af því hvernig einelti fer
fram, hvernig þolendum líður
og hvað fore ldra r og skóla r
geta gert í svona málum. Við
höfum líka fræðst um rafrænt
einelti. Slíkar frásagnir ættu
að vera okku r öllu m víti til
varnaðar.
Vert er að vekja athygli á hug
rekki þeirra sem stíga svona
fram og benda á það sem betur
má fara. Við þurfum að bregð
ast við slíku m uppl ýsi ngu m
á ják væða n og uppb yggil eg
an hátt. Slíkt ætti að gefa fólki
tækifæri til sátta og efla sam
kennd og náungakærleika sem
er kannski það sem við þurfum
mest á að halda í þeim þreng
ingum sem við nú upplifum í
okkar samfélagi. Þjóðarsálin
þarf að þora að sjá spegilmynd
sína varðandi ýmis önnur mál
en efnah agsm ál og fjárm ála
svik.
Nú þrengi r að, margi r hafa
misst vinnu na og sumi r eru

Helga Margrét Guðmundsdótt
ir, verkefnastjóri hjá Heimili og
skóla

mjög reiði r og vonl itli r. Sam
skipti geta verið viðkvæm og
erfi ð í samf él agi okka r núna
þega r við siglu m í gegnu m
ólgusjó og tökumst á í þessu
breytingaferli. Margir eiga um
sárt að binda, finna meira fyrir
kreppunni og berjast í bökkum
með lífsnauðsynjar. Aðrir eru
hræddir um að missa vinnuna
og uppl ifa kvíða. Sumi r eru

líka vondaufi r um framt íði na
og finnst þá kannski afleiðingar
ofbeldis eða eineltis ekki vera
mál málanna.
Við megum ekki blindast af
reiði út í fólk eða aðstæður okk
ar. Við þurfum að þjálfa okkur í
að hvetja hvert annað, hrósa
og styrkja hið góða og það
sem vel er gert. Við getum líka
eflt nærsamfélagið, gefið okk
ur á tal við nágranna og haft
meira samband við vini, bros
að meira og látið gott af okkur
leiða. Við þurfum nefnilega á
hvort öðru að halda. Við þurf
um að treysta á mannauðinn,
þétta okkur saman og vera til
staðar fyrir hvort annað. Það
getum við t.d. gert í foreldra
samvinnu í skólum. Mest um
vert er að allir séu virkir, að
við hugu m að hvort öðru og
sýnu m náu nga nu m kærl eika.
Við höfum öll verk að vinna þó
ekki væri nema að bæta okkur
sjálf og styrkja samb önd við
okkar nánustu. Þá fyrst verða
fjölskyldan og heimilin grunn
einingin og sá hornsteinn sem
samfélagið þarf á að halda.
Helga Margrét Guðmundsdóttir verkefnastjóri hjá
Heimili og skóla
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Frumleg hönnun og skemmtileg listsköpun á STÍL 2010:

Þeba úr Kópavogi í 2.
sæti og lið ÍTK í 4. sæti
Um 240 ungl inga r tóku .átt
í hönnu nar-, förðunar- og hár
greiðslukeppni Stíl sem fram fór
í Vetrargarðinum í Smáralind sl.
laugardag. Keppendur komu frá
félagsmiðstöðvun víðs vegar af
landinu. Keppnin er samstarfs
verkefni Íþrótta- og tómstunda
ráðs Kópav ogs (ÍTK) og Sam
fés, samtaka félagsmiðstöðva á
Íslandi. Keppnin hófst með ávarpi
bæjarstjóra Kópavogs, Guðrúnar
Pálsdóttur. Allar félagsmiðstöðv
ar ÍTK sendu fulltrúa í keppnina,
en félagsmiðstöðvarnar eru níu.
Keppni n er árl egu r viðb urðu r
sem hefur iðul ega vaki ð mikla
athygli fyrir frumlega hönnun og
listsköpun. Þar fá unglingar tæki
færi til að láta ljós sitt skína.
Það hefur ekki verið auðvelt að
sitja í dómnefnd, svo frábær voru
mörg módelinn en að lokum var
framlag Garðalundar í Garðbæ
útnefnt sigurvegari, félagsmið
stöðin Þeba í Smáraskóla var í 2.
sæti, lið Hraunsins í Hafnarfirði í
3. sæti, lið ÍTK í 4. sæti, en það var
eins konar b-lið félagsmiðstöðvar
innar Pegasus í Álfhólsskóla og
Æskó frá Siglufirði var í 5. sæti.

Hlusta ð á það sem
fram fer í Borgum.

Mál dagsins í Borgum
Á hverjum þriðjudagsefirmið
degi er stund í safnaðarheim
ilinu Borgum fyrir eldri borg
ara. Mál dagsi ns hefst með
söngstund sem leidd er af þeim
Lenku Mátéova og Friðriki Krist
inssyni. Um klukkan 15:10 er

%U~PP
EUUU~PP
Módelið frá Þebu í Smáraskóla sem var í 2. sæti.

Samtök Heilsuleikskóla
fögnuðu 5 ára afmæli
Samtök Heilsuleikskóla voru
stofnuð í Kópavogi 4. nóvem
ber 2005 og eru því 5 ára og
var þeim tímamótum fagnað á
afmælisdaginn í sal Kvenfélags
Kópav ogs í Kópav ogi. Mark
mið samt aka nna er að stuðla
að heilsueflingu í leikskólum,
gæta hagsmuna heilsuleikskóla,
efla samheldni þeirra og skapa
vettvang til fræðslu og skoðana
skipta.
Frá stofnun Samtakanna hafa
verkefnin verið fjölmörg og má
þar nefna endurskoðun á Heilsu
bók barnsins og viðmiðum fyrir
heilsuleikskóla. Samtökin stóðu
fyrir sameiginlegri ráðstefnu allra
starfsm ann í heilsul eiks kólu m
í október 2008 og nýverið fóru
stjórnendur frá heilsuleikskólum
í námsferð til Ungverjalands.
Fyrsti Heilsul eiks kóli nn á
Ísl andi var vígðu r 1996, Skóla
tröð í Kópavogi sem var 32 barna
skóli sem árið 2000 stækkaði í
150 barna skóla og fékk nafn
ið Heilsul eiks kóli nn Urðah óll.
Árið 2003 varð Krókur í Grinda
vík heilsuleikskóli og árið 2004
Garðasel á Akranesi og Heiðar
sel í Reykjanesbæ. Suðurvellir í
Vogum varð heilsuleikskóli árið

flutt stutt erindi og svo er helgi
stund og kaffi. Stundinni lýkur
kl.16:00. Þessi stund í Borgum
hefur notið vaxandi vinsælda,
ekki síst vegna þess hversu fjöl
breytt efni hefur verið í sögustund, og oft ýmis söngatriði.

Mikið úrval af vönduðum og fallegum
trépúsluspilum fyrir yngstu kynslóðina

Spilavinir
Spilavinir

Spil og púsluspil fyrir alla fjölskylduna

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

Börn frá leikskólanum Urðarhóli syngja fyrir gesti í afmælisfagnaði
Samtaka Heilsuleikskóla undir stjórn Birte Harksen leikskólakennara.

Spilavinir

2005. Í Kópavogi er leikskólinn
Kór einnig heilsuleikskóli. Þegar
Samt öki n voru stofnu ð fyri r 5
árum voru heilsuleikskólar fimm
og tveir á heilsubraut.Í dag eru
heilsuleikskólar á Íslandi 17 og
fimm á heilsubraut. Formaður er
Unnur Stefánsdóttir í Kópavogi
sem átti frumkvæðið að stofnun
samtakanna, þá leikskólastjóri á

Spilavinir

Urðarhóli. Unnur hafði á sínum
tíma forgöngu um mótun heilsu
stefnu fyri r leiks kóla en mark
miðið er að auka gleði og vellíð
an barna með áherslu á næringu
þeirra, hreyfingu og listsköpun
í leik og starfi. Skólarnir fylgja
sérs takri heilsub ók barna og
var þriðja útgáfa hennar kynnt í
afmælishófinu.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar
andlát ber að
Spilavinir
Vefverslun með ilmvötn og rakspíra á góðu verði
Einfaldaðu jólagjafainnkaupin - verslaðu heima!
Yfir 5000 vörunúmer

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
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BYKO gefur körfu
boltahringi
Körfuknattleiksdeild Breiða
bliks barst góð gjöf á dögun
um þegar BYKO gaf deildinni
körfub oltah ringi. Körfubolta
hringina er hægt að hengja á á
rimla í íþróttahúsum og henta
því fyri r yngstu körfub olta
hetju rna r. Í haust fór deild
in af stað með leiks kólah óp
í körfub olta fyri r börn fædd
2005 og þurfti þá að leita leiða
til að finna rétta hæð á körfum
fyri r þann aldu rsh óp. Venju
legar körfur er aðeins hægt að
lækka niður í 260 sm hæð sem
er of hátt fyrir þennan aldur,
Gjöf BYKO kemur sér því afar
vel.

Sóllilja og Bjartur tóku við
gjöfinni frá BYKO.

HK/Víkingur – nýr
samstarfssamningur
Formenn knattspyrnudeilda Vík
ings og HK, Björn Einarsson og
Ómar Geir Þorgeirsson, sem og for
maður umsjónarráðs HK/Víkings,
Óðinn Þórarinsson, rituðu undir
endurnýjaðan samstarfssamning
félaganna um rekstur meistara
flokks og 2. flokks kvenna fyrir nok
kru í Fagralundi.
Félögin hafa nú staðið að sam
starfi á vettvangi kvennaknatt
spyrnunnar í ríflega 10 ára skeið.
Fyrstu tvö árin tók samstarfið ein
vörðungu til 3. fl. kvenna en þeg
ar þeir leikmenn sem þá voru í
þeim flokki gengu upp var stofnað

til samstarfs um rekstur meistara
flokks. Samstarfs sem síðan hefur
staðið sleitulaust í tæp 10 ár en
meistaraflokkssamstarfið mun eiga
10 ára afmæli á næsta ári. Samstarf
þetta hefur verið einkar farsælt og
hnökralaust milli félaganna.
Hugur er í mönnum að gera
enn betur enda stefnt að öflugri
uppbyggingu í öllu starfi kvenna
flokka beggja félaga en sem lið í
þeirri uppbyggingu er metnaðar
mál félaganna að gera veg meist
araflokks og 2. flokks, sem reknir
eru undir sameiginlegum merkjum
félaganna, sem mestan.
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Frímann Andrésson

Svafar Magnússon
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Breiðablik vann
Leikni í Breiðholtinu
Breiðab lik lék gegn Leikni
í Breiðholtinu sl. sunnudag í 1.
deild karla í körfubolta, og vann
öruggan sigur, 85 – 64. Leikurinn
var í nokkru jafnvægi alveg fram
í 3. leikhluta en þá seig Breiða
bliksliði ð fram úr, bæði vegna
þess að hitnin batnaði og eins
var varnarleikur Breiðabliks mjög
agressívur, svo það setti sóknar
leik Leiknis nokkuð úr skorðum.
Bestur í liði Breiðabliks var Arnar
Pétursson, mjög hreyfanlegur í
varnarleiknum og setti leikstjórn
anda Leiknis oft úr jafnvægi. Hann
var jafnframt stigahæstur Blika
með 23 stig, stal 5 boltum frá and
stæðingunum og átti 8 stoðsend
ingar.
Breiðablik er nú með 6 stig í 6.
sæti deildarinnar eftir 6 umferð
ir, og þarf að gera mun betu r
ef endurheimta á sæti í Iceland
Express deild karla sem tapaðist

Tekist á í leik Leiknis og Breiðabliks.

í vor. Næsti leiku r Breiðab liks
er næsta sunnudag, 28. nóvem
ber, gegn Þór Þorlákshöfn sem

Íslandsmót – First Lego League 2010:

Salaskóli í þriðja sæti
Lególið Salaskóla stóð sig frá
bærlega vel í First Lego League
keppni nni sem fram fór fyri r
nokkru, Í heildina lentu Robo
bobo í þriðja sæti í keppninni og
voru auk þess kosnir liðið með
bestu liðsheildina. Alls tóku 13
lið þátt í keppninni.
Frumu rna r, lið Grunns kóla
Hornafjarðar, varð FLL-sigurveg
ari þetta árið. Liðið vann einnig
keppnina í þrautabrautinni og var
sigurinn fyllilega verðskuldaður.
Önnur úrslit voru sem hér segir:
l Besta rannsóknaverkefnið; Sikk
pakk frá Grunnskóla Fáskrúðs
fjarðar
l Besta hönnu n og forr itu n á
vélmenni: Heilastormarnir frá
Lækjarskóla
l Besta dagb óki n: Gulu kúru
bangsarnir frá Brúarásskóli
l Besta skemmtiatriðið: Elgrilló
frá Seyðisfjarðarskóla
l Besta liðsheildin: Róbóbóbó frá

2 dálkar = 9,9 *10
Salaskóla

l Besta lausn í þrautab raut:

Frumu rna r frá Grunns kóla
Hornarfjarðar.

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason
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Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
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er í efsta sæti deildarinnar. Blik
um veitir ekki af góðum stuðningi
áhorfenda í þeim leik.

mikið úrval af nýjum vörum
opið laugardaga til jóla
Fyrir bústaðinn og heimilið
Opið: má-fö. 12:30 -18:00, lau 11-16
Dalvegi 16a, Rauðu múrsteinshúsunum Kóp.201
S: 517 7727 nora.is , facebook.com/noraisland

borgarblod.is

Lið Salaskóla, Robobobo, að und
irbúa sig fyrir keppnina sem fór
fram í Keili á Suðurnesjum.

Evópukeppni bikarhafa í handknattleik:

HK féll úr keppninni eftir tap
gegn sterku rússnesku liði
HK lék tvo leiki gegn rússneska
liði nu Kaustik í Evró puk eppni
bikarhafa um síðustu helgi og féll
úr keppninni eftir að hafa tapað
báðum leikjunum. HK tapaði fyrri
leiknum gegn Kaustik 39 - 34. Leik
urinn var jafn og spennandi en
Rússarnir voru alltaf hálfu skrefi
á undan en sigu svo fram úr á
lokasprettinum og höfðu 5 marka
sigur. Markahæstir í liði HK voru
Bjarki Elísson með 9 mörk, Atli
Ævar 9 og Óli Bjarki með 8 mörk.
Björn Ingi Friðþjófsson varði 17
skot í markinu.
Seinni leikurinn tapaðist 39 – 24
og því tapaðist viðureignin alls
með 20 mörkum. Vilhelm Gauti
var ekki með vegna meiðsla og
Atli Ingólfsson, línumaður fór útaf
eftir 15 mínútur vegna meiðsla.
Ólafu r Bjarki Ragna rss on og
Hákon Hermannsson Bridde skor
uðu báðir 5 mörk en Björn Ingi
Friðþjófsson varði 12 skot í mark
inu og Valgeir Tómasson 2 skot.

Frá leik HK gegn Holte.

HK í 4. sæti á Nordic
Club Championship
Einn riði ll Nord ic Club
Chamionship í blaki kvenna fór
fram í Kópavogi fyrir skemmstu
á vegum HK. HK lék fyrst gegn
Kroll frá Noregi og tapaði 0 – 3,
þá var leikið við Katrineholm frá
Svíþjóð og hann tapaðist einnig
0 – 3. Í þriðja leiknum sem var
gegn Holte frá Danmörku vann
HK fyrstu hrinu na, þá fyrstu
sem liðið vann á mótinu. Fríða
Sigurðardóttir sá þar helst um
stigaskor HK stelpna en Fríða

HK leiktímabilið 2010-2011.

Reynir Zoëga vann sig
ur í 800 metra hlaupi
og kúluvarpi og brons
verðl aun í 60 metra
hlaupi og þrístökki.

Silfurleikar ÍR í frjálsum íþróttum:

Blikar sigurvegarar í 13 greinum

Silfurleikar ÍR voru haldnir í
Laugardalshöllinni laugardaginn
20. nóvember sl. Silfurleikarnir
eru er eitt fjölmennasta frjálsí
þróttamót ársins og er haldið til
minni nga r um silfu r Vilh jálms
Einarssonar í þrístökki á Ólymp
íuleikunum í Melbourne 1956 en
mótið er ætlað keppendum 16
ára og yngri. Af 543 keppendum
voru 90 frá Breiðabliki og báru 8
af keppendum Breiðabliks sigur
í 13 greinum. Árangur Blikanna
var nokkuð góður, margir voru að
bæta árangur sinn í ýmsum grein
um og fjölmargir krakkar voru í
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verðlaunasætum. Auk þess tók
stór hópur yngri iðkenda þátt í
þrautabrautinni sem ætluð er 10
ára og yngri.
Blikarnir sigruðu í eftirtöldum
greinum:
l Reynir Zoëga (11 ára) vann 800
metra hlaup á tímanum 2:28,61
og kúluv arp, kastaði 10,57
metra
l Irma Gunnarsdóttir (12 ára)
vann 60 metra hlaup á 8,53,
stökk 1,47 metra í hástökki og
10,46 metra í þrístökki
l Alfons Sampsted (12 ára) vann
hástökk, stökk 1,55 metra

l Ólafur Werner Ólafsson (13 ára)
vann 60 metra hlaup á 7,89 og
200 metra hlaup á 25,79
l Esther Rós Arnarsdóttir (13
ára) vann 800 metra hlaup á
2:34,45
l Sigurjón Hólm Jakobsson (14
ára) vann hástökk, stökk 1,76
metra og stökk 10,43 í þrístökki
l Sindri Hrafn Guðmundsson (15
ára) vann þrístökki ð, stökk
12,02 metra
l Arna Ýr Jónsd ótti r (15 ára)
vann þrístökk, stökk 10,71
metra.

Lindaskóli sigraði 
í UMSK-hlaupinu
Lindas kóli sigra ði í UMSK
hlaupinu sem fram fór í október
mánuði og hreppti Bræðrabikar
inn, en hann hlýtur sá skóli sem
mætir með flesta keppendur,
miðað við fjölda nemenda. Einnig átti Lindaskóli sigurvegara í 4
flokkum af 8. Það voru nemend
ur í 4. – 7. bekk sem kepptu við
jafnaldra sína úr skólum á svæði
Ungmennasambands Kjalarness
(UMSK). Í lokin fengu allir verð
launapening og Svala. Frá Linda
skóla mættu 172 nemendur af
211 nemendum í 4. – 7. bekk,
eða 82% en næsti skóli var með
60% mætingu.
Í Lindaskóla er mikið af efni
legu íþróttafólki sem vert er að
fylgjast með í framtíðinni. Í ár
gengu nemendur með umsjóna
kenna ra og íþróttak ennu ru m
niður á Kópavogsvöll og fengu
þenna n dag því sérs takl ega
mikla hreyfingu. Allir voru glað
ir með sitt og komu nemendur
til baka rjóðir og sællegir.

Frá UMSK-hlaupi nu á Kópa
vogsvelli.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks
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ÉG ER EKKI MEÐ
UNGLINGAVEIKI
mér bara líður illa!

Hjálparsími Rauða krossins 1717

skoraði alls 14 stig í leiknum
og var stigahæst HK stelpna.
Fyrsta hrinan endaði 25-22 HK í
vil og var mikil barátta í liðinu
og ætluðu þær sér augljóslega
að ljúka mótinu með sæmd. Allt
virtist hinsvegar snúast þeim í
óhag í næstu þrem hrinum og
einkenndust þær helst af mikl
um mistökum HK. Þó þær hafi
tapast urðu dönsku stelpurnar
að hafa fyrir sigrinum í leiknum
sem endaði 3 – 1 fyrir Holte.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

ER
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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

Kjörfundur

vegna kosninga til stjórnlagaþings 27. nóv. 2010
hefst kl. 9 og lýkur kl. 22
Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir
Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu Smáranum, Dalsmára 5.
Íbúar austan Reykjanesbrautar að frátöldum þeim sem búa í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu
Kórnum, Vallakór 12.

Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við kosningar til stjórnlagaþings 27. nóv. 2010
Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára
1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Álfhólsvegur

10. kjördeild
Kjarrhólmi
Kópalind
Kópavogsbakki
Kópavogsbarð
Kópavogsbraut
Kópavogstún
Krossalind
Langabrekka
Laufbrekka
Lindasmári

2. kjördeild
Álftröð
Ásbraut
Ástún
Bakkabraut
Bakkahjalli
Bakkasmári
Bergsmári
Birkigrund
Birkihvammur
Bjarnhólastígur
Blikahjalli
Bollasmári
Borgarholtsbraut
Brattatunga

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

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

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

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

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

Íþróttahúsið Kórinn við Vallakór

Kópavogsbúar
Upplýsingar um kosningarnar er að finna á kosningavef
dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins, www.kosning.is
og á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

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

1. kjördeild
Aðalþing
Aflakór
Akrakór
Akurhvarf
Andarhvarf
Arakór
Asparhvarf
Auðnukór
Austurkór
Álaþing
Álfahvarf
Álfkonuhvarf
Álmakór
Ásakór
Björtusalir
3. kjördeild
Drangakór
Drekakór
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf

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

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

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

Fellahvarf
Fensalir
Fjallakór
Flesjakór
Fornahvarf
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing

Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðakór
Goðasalir
Grandahvarf
Grundarhvarf

Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Heiðaþing
Hólmaþing

Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað
með því að framvísa persónuskilríki eða á annan
fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.
Kjörstjórn Kópavogs
Dalla Ólafsdóttir, Helgi Jóhannesson, Snorri Tómasson

Geymið auglýsinguna

Aðsetur yfirkjörstjórnar á kjördag verður í íþróttahúsinu Smáranum, sími 510 6412.

