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Bangsadagur í
Snælandsskóla
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Brunch
laugardaga
og sunnudaga

& BÍLAAPÓTEK

Traust og persónuleg þjónusta
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Hinn árlegi bangsadagur skólasafns Snælandsskóla var haldinn hátíðlegur miðvikudaginn 2. nóvember
sl. Bangsar eru söguhetjur í mörgum barnabókum og er því mjög viðeigandi að tengja bókasöfn og
bangsa á þennan hátt. Nemendur komu með bangsa í skólann og svo var sameiginleg bangsastund í
salnum. Guðmunda bókasafnskennari sagði frá upphafi leikfangabangsans og nemendur fengu að horfa
á teiknimyndina ,,The Bear.” Á myndinni eru nemendur 4. bekkjar að knúsa bangsana sína.

- Viðtal við
Hafstein Karlsson
form. menningarog þróunarráðs
- bls. 4

HREINT
hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is

- Bernskuminningar
dr. Gunna
- bls. 12

& BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

Reykjavík • Akureyri • Selfossi
Hveragerði • Akranesi

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu
sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
náttúrulega

LAUGAVEGI • KRINGLUNNI • SMÁRATORGI • LÁGMÚLA • AKUREYRI • SELFOSSI • REYKJANESBÆ

OG BÍLAAPÓTE

MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4
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Heimspekinám mundi
efla siðgæðisvitund barna

Á

Alþingi hefur verið lögð fram þingsályktunar átta þing
manna úr fleiri en einum stjórnmálaflokki um heimspeki
sem skyldufag í grunn- og framhaldsskóla. Í ályktuninni
segir að Alþingi álykti að fela mennta- og menningarmálaráðherra
að endurskoða aðalnámskrár grunnskóla og framhaldsskóla með
það að markmiði að heimspeki verði skyldufag á báðum skóla
stigum innan fjögurra ára. Markmið tillögunnar er að efla kennslu
í heimspeki og að kenndur verði að meðaltali einn áfangi á hverj
um tveimur árum á grunnskólastigi og að meðaltali einn áfangi
á hverju skólaári á framhaldsskólastigi. Með vísan til 8. bindis
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis ,,Siðferði og starfshættir” í
tengslum við fall íslensku bankanna 2008 er lagt til að tryggt verði
að heimspeki verði skyldufag í grunn og framhaldsskólum.
Þetta er löngu tímabær tillaga sem yfirstjórn menntamála í land
inu hefði auðvitað átt að vera búin að innleiða fyrir löngu síðan,
en núverandi ástand í efnahagsmálum þjóðarinnar gerir hana
enn nauðsynlegri. Heimspeki hefur verið kennd í sumum grunn
skólum, en alls ekki markvisst svo lögleiðing heimspekináms er
afar brýnt verkefni löggjafavaldsins. Framkvæmd heimspekináms
gæti verið örðugleikum bundin í smærri sveitarfélögum landsins
vegna þeirrar sérþekkingar sem krefjast verður. Það kann að reyn
ast örðugt í minnstu sveitarfélögum landsins sem telja aðeins 60
íbúa og jafnvel í stærri sveitarfélögum. Brýnt er að sameina sveit
arfélag á landsbyggðinni meira en orðið er og talað um lágmark
síb
 úafjölda 5.000 manns, en í dag ná aðeins 9 sveitarfélag þeim
íbúafjölda og aðeins 13 eru með fleiri íbúa en 4.000 manns. Það
ætti einnig að teljast til brýnni verkefna löggjafavaldsins auk þess
að aðstoða heimilin í landinu eins og lofað hefur verið. Tími smá
kónga í sveitarstjórnum er einfaldlega liðinn. Kópavogsbær ætti
að ríða á vaðið og hefja kennslu í heimspeki í öllum grunnskólum
bæjarfélagsins og sýnar þar með fordæmi sem svo sannarlega
yrði tekið eftir, því um 9,8% allra landsmanna býr í Kópavogi. Það
yrði hvattning öðrum sveitarfélögum til að taka upp heimspeki
nám og stuðla að auknu siðferði þeirra sem landið eiga að erfa.
					

Geir A. Guðsteinsson

Bílastæðin við Heilsu
gæsluna Hamraborg

Á fundi umh verfi s- og sam
göngun efnda r 31. októb er sl.
var lagt fram erindi frá hjúkrun
arforstjóra heilsugæslunnar við
Hamraborg en í erindinu er ósk
að eftir því að fá merkingar fyrir
30 mín. stæði við húsið og betri
lýsingu. Umhverfis- og samgöngu
nefnd samþykkti að sett verði 30
mín merkingar við Hamraborg 8
og við Digranesveg 1.

Byggingaleyfi 	
samþykkt

Á afgreiðslufundi byggingafull
trúa Kópavogsbæjar fyrir skömmu voru teknir fyrir umsóknir
um byggingarleyfi, m.a. frá Sól
rúnu Halldórsdóttur, Hraunbraut
36 sem sækir um leyfi til að gera
breytingar á gluggum og óuppfyllt
rými sameinað 0103 að Hraun
braut 36 samk væmt teikni ngu
Kristins Ragnarssonar og sam
þykkti byggingafulltrúi erindið.
Hólmsteinn Steingrímsson. Hóf
gerði 11, sækir um leyfi til að gera
breytingar á innra skipulagi og
breyta kvisti að norðanverðu að
Hófgerði 11 samkvæmt teikningu
Sigurðar Hafsteinssonar og var
erindið samþykkt. Ágúst Ólafsson,
Húsalind 11, sækir um leyfi til að
gera breytingar á útvegg að Þrúð
sölum 2 samkvæmt teikningu Arn
ar Inga Ingólfssonar. Byggingar
fulltrúi samþykkti erindið en það
samýmist lögum nr. 160/2010.

Félagsmiðstöðin
Jemen vann Getkó

Liðsmenn félagsmiðstöðvarinn
ar Jemen í Lindaskóla stóðu uppi
sem sigurvegarar í Getkó, árlegri
spurningakeppni félagsmiðstöðva
unglinga í Kópavogi. Í öðru sæti
varð félagsmiðstöðin Igló í Snæ
landsskóla og í þriðja sæti félags
miðs töði n Þeba í Smáras kóla.
Undankeppnir fóru fram í félags
miðstöðinni Jemen og Pegasus
í Álfhólsskóla og úrslitakeppn
in í félagsmiðstöðinni Kúlunni í
Hörðuvallaskóla. Mikil stemning
var á úrslitakvöldinu þar sem liðs
menn Dimmu í Vatnsendaskóla
og Þebu kepptu um 3. og 4. sætið
og liðsmenn Igló og Jemen um 1.
og 2. sætið. Liðsmenn Jemen eru
Arnar Ingi Ingason, Jón Ágúst Þór
unnarson og Sölvi Pálsson.

Tillaga um styrk til
Kára Steins send
íþróttaráði

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Á fundi bæja rr áðs nýv eri ð
lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokks
fram eftirfarandi tillögu: ,,Bæj
ars tjórn Kópav ogs samþ ykk
ir að veita Kára Steini Karlssyni,
maraþonhlaupara úr Breiðabliki,
sem keppi r fyri r Ísl ands hönd
á Ólympíuleikunum í London á
næsta ári, einnar milljón króna
styrk til undirbúnings og æfinga
fyri r leika na.” Till öguflytje nd
ur segja hefð hefð fyrir því að
íþróttafólk í einstaklingsgreinum
sem keppi á Ólympíuleikum fyrir
hönd íþróttafélaga úr Kópavogi,
hafi fengið styrk til undibúnings
og æfinga fyrir þátttöku á Ólymp
íuleikum, þ.e.a.s. Rúnar Alexand
ersson úr Gerplu og Jón Arnar
Magnússon úr Breiðabliki. Til
lagan féll á jöfnu en tveir greiddu atkvæði með henni og tveir
greiddu atkvæði á móti. Ólafur
Þór Gunnarsson vék af fundi við

afg reiðslu till ögu nna r. Fullt rú
ar meirihlutans telja eðlilegt að
íþróttaráð fjalli um styrki til afrek
síþróttafólks í Kópavogi og þá á
grundvelli fjárheimilda.

Úttekt á
starfsstöðvum

Félagsmálaráð Kópavogsbæj
ar hefur samþykkt að hafin verði
vinna við að skoða rekstrarlega
þætti starfsstöðva í málaflokki
fatlaðs fólks, þ.e. starfsmanna
hald, vaktafyrirkomulag, ráðn
inga r, innk aup og aðra starfs
semi m.t.t. hagkvæmni. Þar sem
Kópavogsbær er nú ábyrgur fyr
ir rekstri þessara starfsstöðva er
mikilvægt að slík úttekt fari fram
á þessum tímapunkti. Félagsmála
ráð vísar málinu til bæjarráðs
enda um kostnað að ræða sem er
ekki á fjárhagsáætlun.

Byggingaleyfi vegna
Laxalindar 13 – 15
hafnað

Bæja rs tjórn hefu r hafna ð
umsókn um byggingaleyfi vegna
Laxalindar 13 – 15 en málinu var
vísað til bæjarstjórnar frá skipu
lagsn efnd en þar var eri ndi nu
einnig hafnað. Bæjarstjórn stað
festi afgreiðslu skipulagsnefndar
og hafnaði erindinu með tíu sam
hljóða atkvæðum. Einn bæjarfull
trúi sat hjá.

Hraðahindranir á
Borgarholtsbraut

Á fundi umh verfi s- og sam
göngun efnda r 26. júní sl. var
lagt fram erindi Kristínar Þórar
insdóttur og Tómasar Þorstein
sonar þar sem óskað er aðgerða
til að draga úr umferðarhraða.
Umh verfi s- og samg öngun efnd
óskaði eftir umsögn skipulags
nefndar um að gera Borgarholts
braut að vistgötu frá lóðarmörk
um húss nr. 19 og 21 í austri vest
ur að gatnamótum við Kópavogs
brautar og Kársnesbrautar. Erind
inu var hafnað. Skipulagsnefnd
bendir á að ef Borgarholtsbraut
yrði breytt í vistgötu með 15 km.
hám arksh raða mun umf erði n
beinast í auknum mæli inn á aðrar
götur á Kársnesi. Skipulagsnefnd
álítur að það sé mikilvægt að end
urskoða umferð og umferðarör
yggi í eldri hverfum bæjarins. Vís
að var til vinnu við hverfaskipu
lag í endurskoðun aðalskipulags
Kópavogs.

Velferðasvið á að
tryggja félagslegt
öryggi íbúa

Verkefni velferðarsviðs Kópa
vogsbæjar er að sjá um félags
þjónustu í umboði sveitarstjórn
ar. Þjónustan miðar að því að
tryggja fjárh agsl egt og fél ags
legt öryggi íbúanna í Kópavogs
bæ á grundvelli samhjálpar eins
og kveðið er á um í lögum nr.
40/1991 um félagsþjónustu sveit
arfélaga. Með því að bjóða upp á
skipulagða félagsþjónustu er leit
ast við að tryggja íbúum félagslegt
öryggi með heildstæðri félagslegri
þjónustu, þar sem lögð er áhersla á að réttur íbúa sé alltaf ljós
og einstaklingum ekki mismunað.
Þjónustan er opin öllum íbúum
og er í formi ráðgjafar og viðeig
andi stuðnings og með áherslu á
sjálfshjálp einstaklingsins. Félags

þjónusta Kópavogs heyrir und
ir velferðarsvið og sinnir öllum
Kópavogsbúum. Meðal verkefna
má nefna almenna félagslega ráð
gjöf, fjárhagsaðstoð, húsnæðis
mál, málefni aldraðra, félagslega
heimaþjónustu, málefni fatlaðs
fólks, og málefni barna og ung
menna, þar með tali n vinnsla
mála samkvæmt barnaverndar
lögum. Sviðsstjóri velferðarsviðs
er Aðalsteinn Sigfússon.

Breytingar á Zink
stöðinni samþykktar

Á fundi skipulagsnefndar Kópa
vogs var nýlega lagt fram erindi
Vilhjálms Einarssonar f.h. Bónax
ehf. varðandi fyrirhugaðar breyt
inga r á húsn æði Hagas mára 2
(Zinkstöðin) og fyrirkomulag lóð
ar. Með tilvísan til skipulagslaga
var það mat skipul agsn efnda r
að umrædd breyting á húsnæði
Hagasmára 2 og útfærsla lóðar
hafi ekki grenndaráhrif og sam
þykkti því erindið sem síðan var
vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Náttfatadagur og
laufabrauðsdagur

Þann 28. október sl. gerðu nem
endur og starfsmenn Vatnsenda
skóla sér dagam un og mættu
í náttfötunum í skólann. Leiða
má röku m að því að morgu n
verkin hafi verið með einfaldara
móti þennan föstudagsmorgun
hjá þeim sem tóku þátt í þessu
náttfataþema. Laugardaginn 26.
nóve mb er nk. mæta svo for
eldrar í skólann en þann dag er
Laufabrauðsdagur Foreldrafélags
Vatnsendaskóla, sem margir bíða
spenntir eftir.

Opin vinnustofa í
Molanum

Sl. föstudag hófst opin vinnu
stofa í ungm ennah úsi nu Mol
anum, en hugmyndin er að þar
öðlist gamlir hlutir eins og ferða
tösku r, hillu r, stóla r, púða r,
tuskudýr, litil borð, hillur, nátt
borð, kollar o.fl. nýtt líf. Planið
er að mæta og gera upp húsgögn
og muni sem þarfnast yfirhaln
ingar og viðhalds. Hugmyndin er
að mæta með húsgögn eða muni
sem áhugi er á að gefa nýtt útlit.
Svo verður pússað, sparslað, mál
að, neglt og jafnvel bólstrað, allt
eftir behag. Allir mæta með þau
verkfæri/málningu sem þarf að
nota en Molinn útvegar aðstöð
una, kaffið og tónlistina. Mæting
er frjáls og fólk getur mætt og
unnið þegar það vill með tilliti til
dagskrár Molans hverju sinni. Til
valið að gera eitthvað fallegt fyrir
jólin, en í þau eru bara fimm vikur!

Húsnæði fyrir fatlaða

Bæjarráð felur bæjarstjóra að
ganga til viðræðna um kaup á
fasteignunum við Vallargerði 26,
Marbakkabraut 14, Hrauntungu
54, Kársnesbraut 110 og Dimmu
hvarf 2 vegna þjónustu við fatl
að fólk. Lagt var til að gengið
yrði til samninga við Fasteinga
félag Jöfnunarsjóðs og var tillag
an samþykkt með fjórum sam
hljóða atkvæðum en Ármann Kr.
Ólafsson sat hjá en lét bóka að
í ljósi þess að minnisblaðið var
fyrst lagt fram á fundinum hafi
hann ekki haft tækif æri til að
kynna sér þetta mál nægilega vel
en mun gera það áður en mál
ið verður tekið til lokaafgreiðslu
í bæjarstjórn.
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GANGTU Á MUSTANG!

st. 42-48 Verð 15.455

Herraskór í stórum stærðum

st. 41-46 Verð 17.995

st. 36-41 Verð 14.995

st. 36-41 Verð 14.995

st. 36-41 Verð 19.995

st. 41-46 Verð 17.995

st 40-45 Verð 14.995

OPNUNARTÍMI
mánud-föstud. 11-18 laugard. 11-16
st. 41-46 Verð 17.995

OUTLET
Nýbýlavegur 12 og Grensásvegur 8 - Sími 517 2040 - www.xena.is

St. 42-50 Verð 14.995
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,,Kópavogsstofa á að vera miðstöð
nýsköpunar og þróunar í bænum”
- segir Hafsteinn Karlsson, formaður menningar og þróunarráðs Kópavogs
Í Kópavogsbæ er fjölbreytt menning
arlíf, söfn og ungmennahús, og er mið
punktu r þess á Borga rh olti nu eða á
menningarholtinu, í jaðri Hamraborg
arinnar sem margir líta á sem miðbæ
Kópavogs. Söfnin í Kópvogi eru fimm;
þ.e. Bókasafn Kópavogs, Náttúrufræði
stofa Kópavogs, Héraðsskjalasafn Kópa
vogs, listasafnið Gerðarsafn og Tónlist
ars afn Ísl ands. Auk þessu eru á torf
unni tónlistarhúsið Salurinn og Molinn,
menningarhús ungmenna. Tónlistarskóli
Kópav ogs er þarna einnig en bæri nn
tekur þátt í rekstri hans ásamt Tónlist
arfélagi bæjarins og þá styrkir bærinn
Myndlistarskóla Kópavogs við Smiðjuveg
og Leikfélag Kópavogs sem er við Funa
lind í Kópavogi.
Hafs teinn Karlss on, form aðu r menn
inga r-  og þróu na rr áðs Kópav ogsb æj
ar var spurður hvert væri helsta verk
efni nefndarinnar og hvort það verkefni
hefði breyst með nýjum meirihluta bæj
ars tjórna r Samf ylki nga r, VG, Kópa
vogsl ista og Næst-besta flokksi ns efti r
bæjarstjórnarkosningarnar 2010?
,,Við sameinuðum þrjár nefndir í upphafi
þessa árs í eina nefnd sem heitir menn
ingar-  og þróunarráð. Þetta voru atvinnu
málanefnd, lista- og menningarráð og vina
bæjarnefnd. Verkefnin eru fjölbreytt og
viðamikil og þau helstu eru atvinnumál,
ferðamál, markaðsmál, vinabæjarsamstarf
og erlend samskipti og að sjálfsögðu menn
ingarmálin en ráðið er jafnframt stjórn
bókasafnsins, Gerðarsafns, Tónlistarsafns
ins, Salarins og lista-  og menningarsjóðs
Kópavogs,” segir Hafsteinn Karlsson.
- Nefndin heitir menningar- og þróunarráð.
Hvað er átt við þegar talað er um þróunar
ráð, hvaða þróun viljið þið sem eigið sæti í
nefndinni að þar eigi sér stað?
,, Þá erum við að hugsa um nýsköpun
og þróun í atvinnumálum og í bæjarlífinu
almennt. Við viljum stuðla að framþróun
í bænum og styðja við góðar hugmyndir
á sviði atvinnu-  og ferðamála. Við stefn
um að því að opna Kópavogsstofu sem

tengjast skáldinu Jóni úr Vör. Stendur til að
hætta því líka sem og að útnefna íþrótta
mann- og konu ársins en margir telja að
miki ll menni nga rb ragu r sé að aðk omu
Kópavogsbæjar að þeirri útnefningu?
,, Nei, það stendur ekki til.”

Ljóðasamkeppni
grunnskólanema

Menningar og þróunarráð Kópavogs á fundi fyrir skömmu. Í nefndinni, sem kosin var
af bæjarstjórn 8. mars sl., eiga sæti Hafsteinn Karlsson sem er formaður og situr fyrir
enda borðsins, Hjálmar Hjálmarsson, Una Björg Einarsdóttir, Garðar Guðjónsson, Guð
mundur Geirdal, Helga Guðrún Jónasdóttir og Una María Óskarsdóttir.

á að sinna þessum málaflokkum öllum,
miðstöð nýsköpunar og þróunar í bæn
um. Með lítilsháttar skipulagsbreytingum
getum við gert þetta án þess að komi til
aukinna útgjalda.”

Frekari samdráttur á menning
arsviðinu ekki fyrirhugaður
- Menningu og íþróttum hefur verið gert
hátt undir höfði í Kópavogi á undanförnum
árum og Kópavogbúar hafa verið stoltir af
því. Í Kópavogi er fjjöldi safna og tónlistar
hús sem þykir eitt hið besta á landinu, enda
verulega eftirsótt af listafólki að halda þar
tónleika. Vegna efnahagskreppunnar hefur
Kópavogsbær þurft að draga saman seglin
og minnka ýmis útgjöld, m.a. til menning
armála. Hætt var að hafa Bókasafn Kópa
vogs og Náttúrufræðistofu Kópavogs opna
á sunnudögum. Stendur til enn frekari sam
dráttur á sviðum sem teljast til menningar?

,, Vonandi þurfum við þess ekki. Við
þurftum að herða verulega að menning
arstofnunum á þessu ári og starfsfólk allt
á heiður skilinn fyrir sinn þátt í að láta
þetta allt ganga upp. Stofnanirnar erum
með þeim bestu á sínu sviði á landinu og á
þessu ári hefur starf þeirra ekki síður verið
framsækið og öflugt en áður. Stofnanirnar
hafa verið duglegar við að afla aukatekna í
formi styrkja eða aukaverkefna. Samdrátt
urinn bitnaði langmest á yfirstjórn menn
ingarmála og um leið fengu menningar
stofnanirnar meira sjálfstæði. Það tel ég af
hinu góða. Við höfum að undanförnu verið
að endurskoða reglur lista-  og menningar
sjóðs og vonumst til að með breyttum regl
um verði sjóðurinn meiri innspýting inn í
menningarlífið í bænum.
- Kópavogsbær hætti við að útnefna bæj
arlistamann Kópavogs. Undanfarin ár hafa
verið veitt í byrjun árs ljóðaverðlaun sem

- Á fundi menni nga r- og þróu na rr áðs
nýverið var samþykkt að efna til ljóðasam
keppni grunns kólan ema í tengslu m við
ljóðasamkeppnina Ljóðstafur Jóns úr Vör.
Formanni og varaformanni ráðsins var falið
að útfæra fyrirkomulag keppninnar nánar
og leggja fyrir næsta fund menningar- og
þróunarráðs. Telur nefndin að nægur ljóða
áhugi sé meðal grunnskólanemenda þannig
að sómi verði að slíkri keppni fyrir Kópa
vogsbæ?
,,Við vonum það svo sannarlega. Börn
og unglingar eru bæði hugmyndarík og frjó
og hafa allt til að bera til að semja góð ljóð.
Ljóðstafur Jóns úr Vör er merkasta ljóða
samkeppni á Íslandi og við viljum nota
hana til að stuðla að auknum áhuga barna
á ljóðagerð og ritun almenn. Vonandi tekst
okkur að gera fæðingardag Jóns úr Vör, 21.
janúar að almennum degi ljóðsins í Kópa
vogi, ljóðahátíð ungra sem aldinna.”
- Eru þeir menningarviðburðir sem boðið
er upp á í Kópavogi nógu aðgengilegir íbú
unum og þyrfti jafnvel að huga að því að
færa einstaka menningarviðburði sem boðið
er upp á í dag á Hálsinum einnig út í fjarlæg
ustu hverfin frá Hamraborginni, s.s. upp í
Kórahverfi og Þingin?
,, Við erum opin fyrir öllu. Ég hvet alla
Kópavogsbúa til að heimsækja menning
arstofnanirnar okkar á menningartorfunni
reglulega. Það er einstök upplifun að koma
Salinn, Gerðarsafn, Bókasafnið, Náttúr
fræðistofuna, Tónlistarsafnið og Héraðs
skjalasafnið sem bráðlega flytur í gamla
pósthúsið á Digranesvegi,” segir Hafsteinn
Karlsson, formaður menningar-  og þróun
arráðs Kópavogs.

Dýraspítalinn
í Garðabæ
er í viðskiptum
hjá okkur
Hanna, Jakobína og félagar á Dýraspítalanum
í Garðabæ taka á móti yfir þúsund dýrum
í hverjum mánuði, stórum sem smáum.
Þau eru sérfræðingar á sínu sviði og sinna
fjölbreyttum þörfum viðskiptavinanna. Það
gerum við líka.
Þess vegna er Dýraspítalinn í Garðabæ

F í t o n / S Í A

í viðskiptum hjá okkur.

Ármúla 13a | Borgartúni 26 | 540 3200 | www.mp.is

5

Kópavogsblaðið

NÓVEMBER 2011

Alvarleg mengun:

Saurkólígerlar og rottueitur
í Kópavogsdal og Fossvogsdal
Ég vil jafnframt beina því til  til
foreldra og þeirra sem vinna með
börnum að láta þau ekki vera við
leik eða nám  á þeim stöðum þar
sem ástandið er verst, því saur
kólígerla r geta veri ð skaðl egi r
heilsu manna. Mikilvægt er að
Fossvogsdalur og Kópavogsdal

ur geti verið útivistarperlur með
lækjum sem tifa um máða steina
án þess að í þeim séu óboðnir
gerlar og ýmis eiturefni. Tengjum
rétt, lögum þær röngu og hellum
engum óþverra í lagnirnar! Hjálp
umst að við að halda lækjunum
hreinum!”

Hvað skyldi hafa verið í þessum svarta ruslapoka sem var í læknum í
Fossvogsdal?

ÍSLENSKA SIA.IS ARI 56723 11/11

Kópavogsdalur og Fossvogs
dalur eru tvær af útivistarperl
um Kópavogs. Um dalina renna
lækir sem eru að hluta til í nátt
úrulegum farvegi og taka til sín
yfirborðsvatn og vatn úr regn
vatnsleiðslum bæjarins og skila
því til sjávar. Í lækjunum þrífast
margs konar ferskvatnstegund
ir og hafa þeir verið uppspretta
náms og vettvangur fróðleiks
fúsra krakka við leiki, rann
sóknir og veiðar. Lækirnir hafa
verið nýttir af skólum bæjarins
sem vettvangur náms. Margrét
Júlí a Rafnsd ótti r, form aðu r
umhverfis- og samgöngunefndar
Kópavogs segir sjálf hafa nýtt
lækina og umhverfi þeirra við
náttúrufræðikennslu og útinám.
Að beiðni Kópavogsbæjar gerði
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis mælingar á
magni saurkólígerla í Fossvogs
læk og Kópavogslæk í lok ágúst
sl. eftir að þeim hafði verið hætt
í tíð fyrrv era ndi meirih luta. Á
nokkrum stöðum reyndist gerla
magnið eða skólpmengunin marg
fallt yfir ásættanlegum mörkum.
Verst var ástandið innst í Foss
vogsdalnum, við gróðrastöðina
Mörk og við Dalveginn í Kópa
vogsdal. Orsök þessa mikla gerla
magns er aðallega rangtengingar
lagna i nærliggjandi hverfum. Um
rangtengingar er að ræða þeg
ar skolplagnir eru tengdar inn
á regnvatnslagnir og þá rennur
skolpið óhreinsað í lækina í stað
þess að það fari í skolplagnir og
því dælt í skolphreinsistöð.
,,Kópavogsbær hefur um ára
bil unnið að því að leita uppi og
lagfæra rangtengingar skolplagna
bæði frá fyrirtækjum og íbúðar
húsu m og í regnv atnsl eiðslu m
bæja rins,” segi r Marg rét Júlía.
,,Umhverfis-  og samgöngunefnd
Kópav ogs leggu r áherslu á að
verulegt átak verði gert í að finna
rangtengingar og lagfæra þær,
auk þess sem nú verði reglulega
gerðar mælingar á gerlamagni í
lækjunum og þannig fylgst með
stöðunni og hægt sé að bregð
ast við samkvæmt henni. Ef ekki
er mælt er ekki hægt að vita um
ástand lækja nna. Nefndi n vill  
hvetja íbúa og fyrirtæki í bæn
um til að leita sér uppl ýsi nga
um tengingar lagna áður en far
ið er í framkvæmdir, þannig að
rétt sé tengt. Jafnframt er vak
in athygli bæjarbúa á því að allt
sem fer í niðurföll á bílaplönum
íbúðarhúsa fer í regnvatnslagnir
og því í Fossvogs- eða Kópavogs
læk frá þeim hverfum sem eru
í austurhluta bæjarins. Ég beini
því til íbúa að nota einungis vatn
við bílaþvotta við heimahús og
hella ekki neinum efnum í niður
föll utandyra svo sem málningu,
eða þynni. Mikilvægt er að í regn
vatnslagnir fari engin efni sem
geta skaðað lífríkið eða heilsu
manna. Fólk er líka hvatt til að
nota efni sem eru umhverfisvott
uð og hafa því síður skaðleg áhrif
á umhverfið.

Nýr valkostur í íbúðalánum

„Ég vel blandað íbúðalán,
50% óverðtryggt og 50% verðtryggt.“
Ingvi Örn Þorsteinsson, 35 ára.

Viðskiptavinum Arion banka bjóðast nú blönduð íbúðalán sem jafna sveiflur í greiðslubyrði.
Í boði er allt að 80% lán og er hægt að velja á milli fimm kosta þar sem óverðtryggður hluti
lánsins getur verið allt að 100%. Við bjóðum sveigjanleika.
Greiðslubyrði óverðtryggðra og verðtryggðra lána er ólík. Hún er yfirleitt lægri á verðtryggðum
lánum, sérstaklega á fyrri hluta lánstímans. Óverðtryggðum lánum fylgir hins vegar hærri
greiðslubyrði en hraðari eignamyndun og greiðslubyrðin lækkar eftir því sem líður á lánstímann.
Óverðtryggt lán

Blandað lán 1

Verðtryggt lán

Blandað lán 2

Blandað lán 3

Settu saman lán sem tekur mið af fjárhagslegum markmiðum þínum og greiðslugetu.
Þú getur reiknað út hvernig íbúðalán hentar þér á arionbanki.is eða komið til okkar í næsta útibú.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
www.borgarblod.is
borgarblod@simnet.is

Hvað skiptir þig máli?

arionbanki.is – 444 7000
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AF HÁLSINUM

Söguleg stund þegar punk
hljómaði í bæjarstjórnarsalnum

Margt var um manninn á Hálsatorgi í fyrra.

Aðventuhátíð í
Kópavogi laugardag
inn 26. nóvember
Laugardaginn 26. nóvember
verðu r aðv entuh át íð á Hálsa
torgi og í nærliggjandi menn
ingarstofnunum. Kópavogsbú
um og öðrum gestum er með
al annars boðið að taka þátt í
laufabrauðsgerð í Gjábakka frá
kl. 14.00 til 16.30 en þar verður
einnig handverksmarkaður og
boðið að hlusta á jólasöngva flut
ta af Samkór Kópavogs, Karla
kór Kópav ogs og Skólah ljóm
sveit Kópavogs. Veitingar, kaffi
og súkkulaði verður afgreitt í
kaffit erí u á sama tíma. Ungi r
sem gamlir geta fræðst um jóla
köttinn í Safnahúsinu, þ.e. Bóka
safninu og Náttúrufræðistofunni
kl. 15.00, en það er skemmti- og
fræðsluerindi um jólaköttinn í
máli og myndum fyrir 4 – 6 ára
börn. Kl. 13.30 verður upplestur
úr nýjum bókum, en bæði nýjar
og gamlar jólabækur verða til
útláns á Bókasafninu.
Kl. 16.00 hefst dags krái n
á Hálsatorgi með því að Skóla

hljómsveit Kópavogi leikur nokk
ur jólalög og síðan verður kveikt
á ljósunum á jólatrénu sem er
vinagjöf frá vinabæ Kópavogs í
Svíþ jóð, Norrköpi ng. Hjálma r
Hjálmarsson, forseti bæjarstjórn
ar, tekur á móti trénu, Samkór
Kópavogs syngur nokkur lög og
að sjálfsögðu mæta jólasveinar
á svæðið og taka lagið. Kynnar á
þessari útihátíð við jólatréð eru
Mjallhvít og dvergarnir sjö. Boðið
verður upp á jólastemmningu í
Molanum frá kl. 14.00 til 18.00 og
í Gerðarsafni frá kl. 11.00 til 17.00
þar sem verða sýnd verk eftir 14
listamenn af báðum kynjum með
áherslu á kvenlæga sýn og list
kvenna og sköpuð jólastemmning
í kaffistofunni. Listamenn í miðbæ
Kópavogs hafa opnar vinnustofur
sínar og bjóða upp á kaffi og kök
ur til að skapa rétta jólastemmn
ingu. Undanfarin ár hefur mynd
ast sannkölluð fjölskyldustemn
ing þennan dag enda höfðar dag
skráin til allra aldurshópa.

Punkhátíð var haldin í Kópa
vogi 22. október sl. Tilgangur
inn var að minnast þess þegar
fyrstu tónar punksins hljómuðu
í Kópavoginum í kringum 1980.
Tónleikar fóru fram í Molanum
og á veitingastaðnum Spot og
stigu þar á svið hljómsveitir eins
og Fræbbbla rni r, Q4U, Snill
ingarnir, Vonbrigði, Tappi Tík
arrass, Taugadeildin og fleiri.
Hátíðin var styrkt af Kópavogs
bæ. Helsti hvatamaður hátíðar
innar var Valgarður Guðjónsson,
meðl imu r Fræbbblanna. Þetta
er í fjórða sinn sem hátíðin er
haldin en vonast er til þess að
hún eigi eftir að vaxa og dafna og
Fræbbblarnir á sviði í bæjarstjórnarsalnum.

Valgarður Guðjónsson söngvari
Fræbbblana í góðum gír.

verða stór og árviss viðburður í
Kópavogi þegar fram líða stundir.
Daginn áður spiluðu tvær hljóm
sveitir í bæjarstjórnarsalnum í
Kópavogi að viðstöddum fjölda
manns. Það var söguleg stund.
Valgarður segir að í upphafi
ferils síns hafi þeir oft spilað í
Kópavogsbíói þar sem nú er bæj
arstjórnarsalur Kópavogsbæjar.
Þeir hafi einnig haldið tónleika

í húsnæði Leikfélags Kópavogs.
„Við buðu m mörgu m hljóm
sveitum að spila og margir tón
listarmenn hófu ferilinn þarna.
Það er kannski erfitt að útskýra
í dag hversu miklu þetta breytti
því tónl eika r voru enga n veg
inn eins alg engi r og þeir eru
í dag, og þá oftast bundnir við
vínveitingahúsin.”

Jóhanna Gunnhildur sýnir
vatnslitaverk í Bókasafni Kópavogs
Jóhanna Gunnhildur Stefánsdóttir hafði
allt frá barnæsku gaman af því að teikna
og einnig að mála með vatnslitum. Það var
þó ekki fyrr en árið 1986 sem hún lét þann
draum rætast að sækja um skólavist í Mynd
listar- og handíðaskólanum, og var harla glöð
þegar hún komst inn. Náminu lauk hún 1990.
Hún hafði ákaflega gaman af því að mála
fugla áður fyrr og segir hún það áhrif frá þeim
tíma er hún var kokkur í hálendisferðum með
Guðmundi Jónassyni, en þá gafst stundum
tækifæri til að skoða lífið í óspilltri náttúrunni
og njóta landslagsins, sem aldrei blasti við mér
eins tvær ferðir í röð vegna áhrifa frá veðrinu,
það var síbreytilegt. Segja má að landslag í
margbreytileika sínum sé það sem blasir við
þeim sem koma og skoða vatnslitamálverk
Jóhönnu Gunnhildar á neðstu hæð Bókasafns
Kópavogs sem nú stendur yfir.

Listamaðurinn við málverk sín á sýningunni.

Hans klaufi
nýtur vinsælda
Stopp leikhópurinn sýndi fyr
ir skömmu Hans Klaufa fyri r
þakkláta áhorfendur, þ.e. yngstu
kynslóðina, fyrst í bókasafninu í
Lindunum og síðan í bókasafn
inu í Hamraborginni.
Stoppl eikh ópu ri nn er barna
og ungl ingal eikh ús sem legg
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ur áherslu á að setja á svið ný
íslensk leikrit og leikgerðir. Leik
hópurinn hefur starfað frá árinu
1995 og frumsýnt um 20 íslensk
verk ætlað börnum og unglingum.
Stoppleikhópurinn er ferðaleik
hús sem sýnir jafnt í leik, grunn
og framhaldsskólum landsins.

Börnin í Fífusölum í
útikennslustofu við varðeld

Í hlíðum Rjúpnahæðar er úti
námssvæðið Rjúpnalundur sem
Leikskólarnir Fífusalir og Rjúpna
hæð og Salaskóli hafa til afnota.
Miðvikudaginn 2. nóvember sl.
fóru nokkur 3 - 4 ára börn af leik
skólanum Fífusölum í útikennslu
stofuna með nesti í bakpoka og
eldivið í kerru.
Þegar komið var á staðinn var
kveiktur varðeldur og sögð sagan
af Gípu. Mikið var spáð í eldinn og
börnin voru þess fullviss um að
þau þyrftu að passa sig á honum.
Efti r að eldu ri nn var tendra ðu r
var farið yfir reglurnar, til dæmis
að koma saman þegar flautað yrði
með flautu. Börnin héldu því næst
á vit ævintýranna. Ímyndunaraflið
var mikið, ýmist voru tröll eða álfar
í hlíðunum sem þurfti að passa sig
á. Börnin fundu einnig rör sem lá
undir göngustíginn og komust þau
fljótt að því að hægt væri að liggja í
báðum endum og tala saman.
Eftir öll þessi hlaup og leiki var

Kallast á gegnum rör á Rjúpnahæð.

sest niður og dregið upp hollt og
gott nesti og drukkinn sérstakur
„Lundarsafi“. Rétt áður en hald
ið var af stað heim í leikskólann
gerðu börnin holur fyrir banana
hýðið. Síðar verður skoðað hvort

það verður að mold. Leikskólinn
Fífusalir er grænn leikskóli sem er
að vinna með endurvinnslu. Börnin
í þessum sama hóp hafa einnig ver
ið að búa til pappír og það finnst
þeim mjög skemmtilegt.

Börnin fylgjast alveg opinmynt með því hverju fram vindur hjá Hans
klaufa.

•

SÍA
•

PIPAR\TBWA

Hans klaufi mætir á sviðið.

112914

Jóns úr Vör

Menningar- og þróunarráð Kópavogsbæjar efnir í ellefta sinn til árlegrar
ljóðasamkeppni undir heitinu Ljóðstafur Jóns úr Vör.
Veitt verða vegleg verðlaun og fær verðlaunaskáldið auk þess til varðveislu, í eitt ár, göngustaf áletraðan með nafni sínu. Handhafi hans nú er
Steinunn Helgadóttir, myndlistarmaður og ljóðskáld. Dómnefnd velur úr
þeim ljóðum sem berast.
Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina en skilafrestur rennur
út 3. desember. Ljóðum skal skilað með dulnefni og nafn, heimilisfang
og sími skáldsins látið fylgja með í lokuðu umslagi auðkennt með sama
dulnefni. Ljóðin mega ekki hafa birst áður.

Utanáskrift er:
Ljóðstafur Jóns úr Vör
Menningar- og þróunardeild Kópavogs
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Greint verður frá niðurstöðum samkeppninnar og verðlaun veitt
á afmælisdegi Jóns úr Vör 21. janúar 2012. Jón úr Vör bjó nánast allan sinn
starfsaldur í Kópavogi en tilgangur keppninnar er að efla og vekja áhuga á
íslenskri ljóðlist.
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Börn senda jólagjafir til Úkraínu

Börn í Salaskóla með gjafir til skókassa til barna í Úkraínu.

Áttunda árið í röð stendur
KFUM & KFUK á Íslandi fyr
ir verkefninu ,,Jól í skókassa”  
Þetta verkefni er unnið af hópi
úr KFUM og KFUK og felst í
því að fá börn jafnt sem full
orðna til að setja nokkrar gjafir
í skókassa.   Kassanum er síð
an útdeilt til þurfandi barna í
Úkraínu.
Markmiðið með verkefninu er
að gleðja þurfandi börn í anda
jólanna. Það hefur sannarlega
tekist síðastliðin ár og hafa þau
sem standa að verkefninu fylgt
því eftir og tekið þátt í dreifingu
gjafanna í Úkraínu. Þar hafa þau
upplifað mikla gleði barnanna
með gjafirnar. Úkraína er stórt
land og þar búa um 50 milljónir
manna. Atvinnuleysi er mikið

og ástandið víða bágborið. Á
svæðu nu m þar sem skóköss
unum er dreift er allt að 80%
atvinnuleysi og fara kassarnir
meðal annars á munaðarleys
ingjaheimili, barnaspítala og til
barna fát ækra eins tæðra for
eldra. Ákveða þarf fyrir hvaða
aldurshóp gjöfin á að vera, strák
eða stelpu 2-4 ára, 5-9 ára, 10-14
ára og 15-18 ára og merkja með
viðeigandi merkimiða á lokið.
Setja svo gjafir eins og ritföng,
föt, leikföng, hreinlætisvörur og
sælgæti í skókassann. Best er
að setja einn hlut úr hverjum
þessara flokka í kassann. Að lok
um þarf að setja 500 - 800 krón
ur í umslag efst í kassann fyrir
sendingarkostnaði.
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,,Skemmtilegir tímar framundan”
- segir Ásta Ágústsdóttir, nýráðinn djákni í Kársnessöfnuði
Sunnudaginn 2. október sl. var vígð til djákna
þjónustu í Kársnessöfnuði Ásta Ágústsdóttir.   Þar
með hefur djákni verið vígður í annað sinn í Kópa
vog, en fyrir nokkrum árum var Kristín Sigríður
Garðarsdóttir í hlutastöðu sem djákni í Lindasókn.
Hún lét af störfum og Ásta því eini djákninn í
Kópavogi í dag. Um er að ræða 40% stöðu og um
leið er lögð niður 50% staða ritara við söfnuðinn.
Djákni er sérmenntaður til að sinna helgihaldi við
kirkjuna og eins hafa djáknar mikið sinnt kærleiks
þjónustu og styðja við bakið á þeim sem standa
höllum fæti í þjóðfélaginu. Margir þeirra sinna æsku
lýðsstörfum og starfi meðal aldraðra. Ásta Ágústs
dóttir lauk BA-prófi í guðfræði árið 2007 og hefur
síðan verið að bæta við þekkingu sína í sálgæslu
fræðum og er menntuð sem djákni.
,,Ég hef sinnt ýmsum veraldlegum verkefnum hér
á skrifstofu Kársnessóknar í safnaðarheimilinu Borg
um og held því áfram, var hér sem ritari. Ég kem til
með að sjá um hádegisbænir í kirkjunni á þriðjudög
um, ásamt sr. Sigurði, en sá þáttur safnaðarstarfsins
er að sækja í sig veðrið, þangað kemur líka fastur
kjarni fólks og sækir bænastundirnar. Mér finnst
einnig að messusókn sé aukast og í öðru safnaðar
starfi, ekki síst í starfi fyrir eldri borgara finnum við
fyrir aukningu. Ég leiði starf í sorgarhópum, með
fólki sem hefur lent í erfiðum aðstæðum og hefur
misst einhvern sér nákominn.”
- Varstu snemma ákveðin í því að fara þessa leið í
lífinu, þ.e. fara í guðfræði og verða síðar djákni?
,,Ég hef verið skáti allt frá 10 ára aldri en skáta
hreyfingin hefur heilmikla trúarlega og siðferðilega
tilvísun þó hún sé ekki háð neinum trúarbrögðum.
Það er t.d. sá boðskapur að láta sér annt um náung
ann, og kannski er það rótin að því að ég valdi þessa
námsleið og starfsferil. Ég held að það vilji allir láta
gott af sér leiða, en svo verður hver og einn að finna

Ásta Ágústsdóttir djákni.

sinn farveg í þeim efnum. Ég leiddi hugann að því
strax þegar ég lauk stúdentsprófi að fara í guðfræði
en svo varð ekki í bili. Ég fór að vinna og eiga börn
en þegar þau voru aðeins kominn á legg þá dreif ég
mig í guðfræðina enda var ég þá búinn að gera upp
hug minn um það að mig langaði helst til að sinna
þessu starfi, en ég hef alla tíð verið trúuð.
Það er afskaplega skemmtilegt að vinna hér í Kárs
nessókn, ég finn svo mikinn hlýhug og væntumþykju
til kirkjunnar og framundan eru spennandi tímar og
skemmtileg uppbygging á safnaðarstarfinu. Þetta er
gamalt hverfi á mælikvarða byggðar í Kópavogi og
svo er sóknarpresturinn, sr. Sigurður Arnarson, ekki
kominn til starfa fyrir svo löngu síðan, en hann er
mjög drífandi og hvetjandi,” segir Ásta Ágústsdóttir.

Ljóð mánaðarins:

Sigríður Helga
Sverrisdóttir.

Raunir miðaldra húsmóður

Sigríður Helga Sverrisdóttir
hefur verið virkur félagi í Rit
listarhópi Kópavogs og á ljóð í
Ljósmáli (1997), Sköpun (2001)
og Í augsýn (2010), nýjustu bók
hópsins. Auk þess hafa birst eftir
hana ljóð í blöðum og bókum.
Hún hefur lengi fengist við ljóða
gerð og verið með í starfi hóps
ins af einurð og áhuga.
Fyrsta ljóðabók hennar, Rauð
ur snjór, kom út árið 2002. Hún
geymi r 36 ljóð. Ljóð Sigr íða r
Helgu fjalla gjarnan um ástina og
náttúruna, samskipti fólks inn
byrðis og við umhverfi sitt; þau
eru sum háa lv arl eg, stundu m
gama ns öm og jafnv el á stund
um kaldhæðin. Mest áberandi er
glettnin þó og galsinn þótt „stund
um rigni mánudögum sem aldrei
fyrr” og ,,lygavefurinn sé alltum
lykjandi,” - „hangir vonin þó, þótt
á bláþræði sé blekkinga.” Það er

þung undi ra lda í sumu m ljóð
anna, undiralda sorgar og saknað
ar, sem Sigríður tekst á við á sinn
einstaka hátt í ljóðum sínum.
Sigríður Helga lauk meistara
prófi í enskum bókmenntum árið
2008 og starfar nú sem ensku
kenna ri við Menntas kóla nn í
Reykjavík.

þegar ókunnugir menn
sem þú mætir á götu
veita þér enga athygli

Raunir miðaldra 	
húsmóður

þegar þú lítur í spegil
og sérð gráu hárin skína
sem geislabaugur um höfuðið

Þú veist
að þú ert
miðaldra
þegar leikskólabarnið spyr
hvort þú sért amma
dóttur þinnar
þegar þú tekur eftir
að jafnaldrar þínir
hafa elst um heila kynslóð

hrukkurnar fjölga sér
eins og gorkúlur
á góðum sumardegi
þegar þú manst ekki
hvað þú varst að hugsa
eða hvers vegna
þú
veist.

Jólamatseðill

Frá 15. nóvember

Tapas barsins

Hefst með Faustino freyðivíni í fordrykk
7 gómsætir jólatapas fylgja síðan í kjölfarið
Tvíreykt hangikjöts tartar með balsamik vinaigrette
Rauðrófu og piparrótargrafinn lax
Spænsk marineruð síld með koriander og mango
Appelsínugrafin andabringa með malt- og appelsínsósu
Kalkúnabringa með spænskri „stuffing“ og calvados villisveppasósu
Steiktur Saltfiskur með sætri kartöflumús
Hægelduð grísasíða með heimatilbúnu rauðkáli, fíkjum og fjallagrasasósu
Og í lokin tveir ljúfir eftirréttir
Rise a la mande með berjasaft
Ekta súkkulaðiterta

4.990 kr.

RESTAURANT- BAR

Vesturgata 3B | 101 Reykjavík
Sími 551 2344 | www.tapas.is
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Kortavefur Kópavogsbæjar
aftur opinn
Kvörtun Persónuverndar dregin til baka
Á fundi bæjarráðs Kópavogs
20. október sl. var rætt um álit
eða kvörtun Pers ónuv ernd
ar vegna kortav efs á vefs íðu
Kópavogsbæjar. Þann 8. júní sl.
óskaði Persónuvernd nákvæm
ari upplýsinga varðandi fyrir
huga ða r birti nga r gagna um
fasteignir á heimasíðunni. Bæj
arráð vísaði erindinu til sviðs
stjóra umhverfissviðs til umsagn
ar. Lögm aðu r umh verfi ss viðs
sendi Persónuvernd greinargerð
vegna málsins þar sem gerð var
grein fyrir sjónarmiðum bæjar
ins og þörf á birtingu upplýsing
anna var útskýrð.
Þann 12. október sl. gaf Per
sónuvernd út álit sitt á málinu.
Í álitinu segir að ekki séu gerðar
athugasemdir við birtingu teikn
inga nema í þeim felist upplýs
ingar um einkamálefni sem sann
gjarnt og eðlilegt er að leynt fari. Í
ljósi þessa álits hyggst umhverfis
svið hafa áfram opið fyrir aðgang
að teikningum á kortavef, en gefa
húseigendum möguleika á því að
lokað verði fyrir aðgang að ein
stökum teikningum sem þeir telja
of upplýsandi um einkamálefni.
Þetta mál snýst því um korta
vef á vef Kópavogsbæjar. Á vefn
um er hægt að nálgast teikningar
af húsum. Bærinn ákvað í ár að
opna vefinn aftur en honum var
lokað fyrir fáeinum árum vegna
kvörtu na r til Pers ónuv ernda r.
Kvörtunin snerist efnislega um
að þar væri um að ræða persónu
upplýsingar sem ekki ættu erindi
til almennings. Bærinn telur hins
vegar afar hæpið að fella teikning
ar af húsum undir persónuupp
lýsingar. Um áratugaskeið hafi
afrit af teikningum verið afhent
þeim sem þess óska hjá embætt
um byggi nga rf ullt rúa um land
allt enda sé ekki litið svo á að um
sé að ræða gögn um einka- eða
fjárhagsmálefni einstaklinga sem
sanngjarnt er og eðlilegt að leynt
fari samkvæmt upplýsingalögum.
Það er skylda bæjarins að veita
aðgang að teiknum og tengdum
upplýsingum og mikið hagræði
felst í því að hafa þær aðgengileg
ar á netinu. Handvirk afgreiðsla
þessara gagna tekur mikinn tíma
og veldur verulegum kostnaði.
Tafir á afhendingu geta auk þess
staði ð í vegi fyri r viðs kiptu m
með fasteignir og tafið hönnun
og framkvæmdir og valdið þar
með umtalsverðum kostnaði sem
koma st má hjá með rafr ænu m
aðgangi að gögnum.

RAUÐA KROSSINS

Aðg angu r að teikni ngu m af húsu m í Kópavogi getu r varla
verið einkamál.

slík sjónarmið eiga við er ekki
gerð ath ugas emd við birti ngu
teikni nga sem er Kópav ogsb æ

nauðs ynl eg til að fulln ægja
lagaskyldum sínum.“

Betri þjónusta
í Vörðunni
Varðan er vildarþjónusta fyrir viðskiptavini Landsbankans.
Markmið þjónustunnar er að veita yfirsýn yfir fjármálin,
persónulega þjónustu og fríðindi fyrir heildarviðskipti.
Kynntu þér Vörðuna eða pantaðu Vörðuráðgjöf á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.

•
jl.is
•
sÍa

1717

Þegar lokað var fyrir aðgang að
gögnum á netinu á sínum tíma
bárust fjölmargar kvartanir frá
þeim sem þurfa á þjónustunni að
halda, svo sem eigendum sjálfum,
fasteignasölum, hönnuðum, bygg
ingaraðilum og tryggingarfélög
um. Þess ber að geta að eigend
ur húsa geta óskað eftir því að

teikningar af húsum þeirra verði
teknar af vefnum.
Persónuvernd hefur nú tekið
undir þetta sjónarmið Kópavogs
bæjar. Í álitsorði sínu segir hún:
„Við birtingu teikninga af húsum
ber Kópavogsbæ að virða 5. grein
upplýsingalaga nr. 50/1996 um að
stjórnvöldum sé óheimilt að birta
upplýsingar um einkamálefni ein
staklinga sem sanngjarnt er og
eðlilegt að leynt fari. Þegar engin

Jónsson & Le’macks

HJÁLPARSÍMI

Fjölmargar kvartanir
vegna lokunar vefsins

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Hjálparsveit skáta í Kópavogi
þakkar veittan stuðning

Marta Bíbí með eina svuntuna og á borðinu er margir glæsilegir munir.

Sýning á afar glæsilegri
handavinnu í Sunnuhlíð
Opið hús og kaffis ala var
í Sunnuhlíð fyrir tveimur viku.
Þar var sýni ng á munu m vist
manna og þeirra sem koma þar
í dagvist og kaffisala var á veg
um Soroptimistaklúbbs Kópavogs
sem jafnframt seldi jólakort.
Marta Bíbí Guðm undsd ótti r,
sem býr í Fannborg í Kópavogi,
hefur verið þarna í dagvist þrisvar
í viku og sýndi m.a. glæsil ega r
svuntur sem hún hefur gert. Hún
segir vert að hrósa aðstoð starfs
manna Sunnuhlíðar og hjálpsemi,
það væri nauðsynlegt til þess að
svona starfsemi gengi vel fyrir sig.
Marta Bíbí er Ísfirðingur, og varð
m.a. Skíðadrottning Íslands 1952
og segist vera eina konan á Íslandi

sem heitir Bíbí, hún hafi verið skírð
þegar hún var 3ja ára og alltaf ver
ið kölluð Bíbí. Presturinn hafi hins
vegar bent á hvort ekki væri eðli
legt að skíra hana líka Bíbí. Það hafi
verið gert en við Mörtunafnið hafi
hún ekki verið sátt við í upphafi.
,,Ég er alltaf kölluð amma Bíbí
af afkomendunum og finnst það
skemmtilegt. Nú er ég orðin 79 ára,
mæti hér í Sunnuhlíð og spila vist
auk handavinnunnar en ég ætla að
gefa þessar svuntur einhverjum
ættingjum. Ég var í 28 ár stöðvar
stjóri hjá Símanum á Stokkseyri,
Mosfellssveit og í Hafnarfirði og
líkaði það vel. Nú nýt ég þess að
umgangast fólk á mínu reki auk fjöl
skyldunnar,” segir Marta Bíbí.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Hin árlega sala á „Neyðarkalli
frá björgunarsveitum“ fór fram
um fyrir skömmu og reynda r
geta þeir sem vilja haft samband
við hjálparsveitina ef þeir vilja
styrkja sveiti na. Hjálpa rs veit
skáta í Kópavogi stóð vaktina
víðsvegar í bænum og tækjafloti
sveitarinnar var víða sýnilegur.
Í ár er Neyðarkallinn í líki björg
unarsveitarkonu með skíði á öxl
inni. Eins og unda nf ari n ár er
hann til sölu í formi lyklakippu
á 1500 krónur en einnig verður
í boði stór Neyðarkall ætlaður
fyrirtækjum. Sala á Neyðarkalli
er næststærsta fjáröflun hjálpar
sveitanna og því gríðarlega mikil
væg. En hagnaður af sölunni verð
ur notaður til að efla og styrkja
þjálfun björgunarsveitarmanna
landsins sem og búnaðarkaup.
,,Sveitin kallar alla sína félaga
til starfa og fjölskyldur björgun
arsveitarmanna standa með þeim
við söluna, og ekki síst börnin
sem taka virkan þátt í sölunni,”
segir Írís Marelsdóttir formað
ur HSSK, Hjálpa rs veita r skáta
í Kópavogi.
,,Auk þess að selja lyklakippur
var fyrirtækjum boðið að styrkja
Hjálparsveitina og fengu afhenta
stóra styttu af Neyðarkallinum
sem þakklætisvott í staðinn fyrir
veglegan stuðning.

Styrkur við hjálparsveitina getur verið styrkur við þig eða þína nán
ustu og þannig stuðlað að eigin öryggi. Þessi glæsilegi hópur myndar
kjarnan í HSSK og var að selja neyðarkallinn.

Hjálparsveit skáta í Kópavogi
þakkar Kópavogsbúum og öðr
um velunnu ru m fyri r að sýna
stuðni ng sinn í verki. Sveiti n
átti 42 ára afmæli á meðan að
salan stóð sem hæst og er búin
að festa góðar rætur í Hafnar
skemmunni vestast í Vesturbæ
Kópavogs. Það er ekki síst Kópa
vogsbúum að þakka að sveitin
hefur náð að vaxa og dafna og
er í dag með stærstu og öflug
ustu sveitum sem starfa innan

véb anda Slysav arnaf él agsi ns
Landsbjargar. Sveitin rekur fimm
björgunarbifreiðar, tvo snjóbíla
auk vörubíls, fjóra vélsleða, tvo
björgunarbáta, bækistöðvarhóp,
leitarflokk, sjúkraflokk, undan
fara og rústaflokk. Yfir 100 félag
ar eru á útkallsskrá, auk nýliða,
ungliða og eldri félaga sem ávallt
eru viðbúnir að styðja við starf
semina,” segir Íris Marelsdóttir,
formaður HSSK.
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Leikfélag Kópavogs:

Nýtt leikverk með frumsaminni
tónlist frumsýnt eftir áramót
Leikfélag Kópavogs er með margt spennandi
á prjónu nu m á koma ndi leiká ri. Má þar nefna
leiksmiðju fyrir byrjendur, uppsetningu styttri leik
þátta, námskeið fyrir vana leikara, námskeið og
sýningu unglingadeildar félagsins og frumsýningu á
nýju verki sem ber vinnuheitið ,,Hringurinn.”
Í september var í boði leiksmiðja fyrir nýja félaga
sem var hugsuð fyrir byrjendur og styttra komna í
leiklist. Farið var í grunnatriði sviðleiks og áhersla
lögð á praktíska nálgun. Í lok leiksmiðjunnar voru æfð
ir upp stuttir leikþættir sem frumsýndir verða í byrj
un nóvember. Leiðbeinandi var Hörður Sigurðarson
sem hefur starfað sem leikstjóri hjá leikfélögum víða
um land, en þó aðallega hjá Leikfélagi Kópavogs und
anfarin ár. Hann setti m.a. upp farsann ,,Bót og betr
un” hjá félaginu í fyrra.
Unglingadeild félagsins hóf störf 19. september sl.
með námskeiði undir stjórn Grímu Kristjánsdóttur
sem setti upp í fyrra hina frumlegu og skemmtilegu
sýningu ,,Beðið eftir græna kalllinum.” Í kjölfarið á
námskeiðinu verður sett upp sýning sem áætlað er að
frumsýna um miðjan nóvember nk. Unglingadeildin er
opin þeim sem eru í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla og 1.
bekk framhaldsskóla. Í nóvember
hefjast síðan æfingar fyrir nýtt leik
verk með frumsaminni tónlist sem
frumsýnt verður um mánaðamótin
janúar / febrúar 2012 en verkið ber
vinnuheitið ,,Hringurinn.” Fljótlega
eftir áramót heldur félagið svo sitt
árlega Stjörnuljósakvöld sem er
skemmtikvöld með blandaðri dag
skrá. Leikfélag Kópavogs er opið
öllum sem áhuga hafa á leiklist en
félagið hefur aðstöðu í Leikhúsinu
við Funalind 2.

Úr sýningu unglingadeildar félagsins á síðasta ári,
,,Beðið eftir græna kallinum.”

Fræðla mánaðarins er í
boði:

Brjósklos í baki
(Hryggþófaröskun):
Er heiti yfir sjúkdómseinkenni sem má rekja frá
hryggþófa sem liggur á
milli tveggja aðliggjandi
hryggjarliða. Hlutverk
hryggþófans er oft lýst sem
"dempara" en í raun dreifir
hann álaginu jafnt á liðfleti
hryggjarliða. Hryggþófinn
er eins og "laukur" að lögun
þar sem innst er blautur
kjarni. Oft byrja einkenni
brjósklos sem vöðvastífleiki
í baki, en þá má segja að
rifa sé komin í hryggþófann. Oftast liggur rifan
innan frá og út í ytra lag og
við það lekur innihald
hryggþófans að hluta út í
aðliggjandi vefi (protrusion)
sem gefa frá sér einkenni.
Hér getur innihaldið aftur
farið inn og „sárið“ gróið.
Það kallast hins vegar
brjósklos (prolaps) þegar
innihald hryggþófans hefur
lekið út í meira magni og
við það misst tengslin við
kjarnann sem við það
eykur þrýsting á aðliggjandi
vefi og einkenni verða í
flestum tilfellum verri.
Þegar hér er komið við
sögu þá fer innihald
hryggþófans ekki aftur inn
og þá má segja að sé
"endirinn á sögunni".
Meðferð án skurðaðgerðar
er í flestum tilfellum fyrsta
val. Það fer allveg eftir
staðsetningu, magni
hryggþófaefnis og stærð
rifunnar hversu svæsin
einkenni og batahorfur
verða. Þeir sem vilja
fræðast frekar um
brjósklos er bent á vefinn
Klinik.is eða tala við
sjúkraþjálfara sem hefur
sérþekkingu á stoðkerfinu.

	
  

Kársnesbraut 98 | Kópavogur | S: 564 4566
www.solsteinar.is | sol@solsteinar.is

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför
Áratuga reynsla
Sverrir Einarsson

Njótum aðventunnar saman

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn
Kristín Ingólfsdóttir
Jón G. Bjarnason
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

12

Kópavogsblaðið

NÓVEMBER 2011

Bernskuminningar úr Kópavogi
Dr. Gunni rifjar upp bernskuminningar úr Austurbænum í Kópavogi

Moldarhrúgur þá og nú
Dr. Gunni (Gunna r Lár
us Hjálmarsson) hefur fengist
við tónlist, ritstörf, dagskrár
gerð og fleira. Meðal annars
sem höfundur barnaplötunn
ar og leikr itsi ns Abbababb!,
meðl imu r í hljóms veitu nu m
S.H.Draumur og Unun, blaða
maðu r á DV, Fréttab laði nu
og Þjóðv ilja nu m og anna r
umsjónamaður Popppunkts á
RÚV. Hann fæddist árið 1965 í
fæðingarheimili Kópavogs og
ólst upp að Álfh ólsv egi 30a.
Hann flutti til Reykjavíkur um
miðjan 9. áratuginn en ber enn
mjög sterkar taugar til Kópa
vogs.
Æskuslóðir mínar var raðhús
ið þar sem ég bjó og umhverfið
þar í kring. Við kölluðum samt
raðh úsi ð alltaf „blokk“. Hver
íbúð var með garði og svo var
same igi nl eg órækt á bakv ið
garðana. Maður var þarna mik
ið og hafði ofan af fyrir sjálfum
sér. Það voru einhverjir strákar
í nágrenninu sem hægt var að
leika við, en í raðhúsinu bjug
gu eintómar stelpur. Það mátti
samt alveg fara með þeim í Fall
inspýta og Húllíhú.
Í garðinum okkar hafði pabbi
smíða ð kofa, Bakkak ot, úr
kassafjölum. Það voru ófá kaffi
sams æti n haldi n í Bakkak oti
og einu sinni vorum ég og ein
hver Kalli, sem bjó í „Flatköku
húsi nu“ á móti og flutti síð
ar til Ástralíu, svo uppteknir í
leik að við vorum álitnir týndir.
Enginn fattaði að leita í Bakka
koti og það var búið að kalla
út lögguna og gott ef ekki aug
lýsa eftir okkur í útvarpinu líka.
Fyrsta bernskuminning mín er
af pabba sótsvörtum af æsingi
að reka okkur hágrenjandi út
úr kofanum.
Smátt og smátt stækka ði
svæðið sem ég þorði að fara um.
Það var verið að leggja hitaveitu
í hús og ég man eftir því þegar
Álfhólsvegurinn var allur upp
grafinn. Þá urðu til moldarhaug
ar sem hægt var að leggja bílvegi
um með lítilli plastskóflu. Ég var
mikið í því, að leggja vegi og búa
til borgir í moldarhrúgum. Sein
na á sumrin var maður í fyrir
bæri sem hét Íþróttir og útilíf og
var haldið á Kópavogsvelli. Það
var m.a. farið á hestbak og ára
bátum róið í Nauthólsvík og mig
minnir að ég hafi grenjað mig út
úr hvoru tveggja.

Mistókst að setja mig á
gæsluvöll og leikskóla
Ég er yngstur og mamma var
alltaf að spá í að fara að vinna.
Það var reynt að fara með mig
á gæsluvöll á Bjarnhólastíg og
á leikskólann Kópahvol, en ég
grenjaði þangað til mamma kom
og sótti mig. Ég var því heima þar
til ég byrjaði í 6 ára bekk.
Ég fór í Kópavogsskóla og var í
öll árin hjá Önnu Mjöll kennara í
D-bekknum. Hún stjórnaði þessu
mjög vel og var frábær. Maður
tók með sér nesti og svo var les
ið í drekkutímum, oft Bob Moran
bækur. Fyrir jól var settur svart
ur kreppappí r í glugga na sem
var gríðarlega jólalegt. Ég keyri
stundum framhjá skólanum fyr
ir jól til að komast í jólastuð því
svarti kreppappírinn er enn á sín
um stað. Litlu jólin voru haldin í
íþróttasalnum, jólasveinar, rauð
epli og pakkar. Sannur jólaandi.
Pabbi vann á trés míðav erk
stæði Sigurðar Elíassonar (Sel
ko) á Auðbrekku. Honum þótti
lítið tiltökumál að taka að sér
aukavinnu á kvöldin og vinna 70
tíma á viku. Það var bara nor
mal. Hann kom samt alltaf heim
í hádeginu og át hádegismat yfir
útvarpsfréttum. Þá eins og nú var
allt að fara til fjandans á hverj
um degi. Hann sagði „þey“ þeg
ar fréttirnar byrjuðu, enda var
mikilvægt að hlusta á þetta allt
saman. Svo fór hann og lagði sig
í smá stund. Þá lagði eldri systir
mín Oddný nokkuð upp úr því að
kitla mig svo ég myndi reka upp
gól og vekja pabba.
Mamma skúraði skrifstofurnar
og kaffiaðstöðuna í Selko og ég
fór oft með. Þar gat maður hirt
frímerki af umslögum í ruslaföt
um og tuggið límtappa og ímynd
að sér að það væri tyggjó. Svo
var fastur liður að ég og mamma
keyptum eina Spur saman. Flösk
urnar voru mjög sérstakar í lag
inu og auðvelt að skipta þeim í
tvennt. Við drukkum sitt hvorn
helminginn.

Fór að fitna við gelgjuna
Maður hékk mikið á fótbolta
vellinum við skólann. Sparkaði
tuðru og var sæmilegur. Mig rám
ar aðeins í gömlu smurstöðina
sem var þar sem Hamraborgin
reis. Þegar verið var að byggja
Hamraborgina var það kjörinn
staður til að sniglast um, stund
um hjólandi um alla þessa stein

Við tröppurnar upp í Kron árið 1980. Eins og sést var þetta strax
orðið hrörlegt á þessum tíma svo það var ekki seinna vænna að
rífa þetta allt saman 30 árum síðar!

Strákarnir í D-bekknum með Önnu Mjöll kennara í Kópavogsskóla.
Stelpurnar í bekknum voru einhvers staðar annars staðar þennan
dag. Ég er lengst til hægri.

steyptu ganga sem var verið að
byggja. Mikið fjör.
Matvörubúðin Kron var stað
sett við hliðina á mér á Álfhóls
vegi. Einu sinni stal ég pínulitl
um Cheerios-pakka úr búðinni en
það komst upp. Mamma lét mig
skila pakkanum í búðina og ég
fór hágrenjandi í það verkefni. Ég
var herfilega matvandur og tókst
oft að væla út pylsur þegar ýsa
með mörfloti var í boði, sem var
eiginlega alltaf. Síld og harðfisk
ur var svona það hollasta sem
ég fékkst til að éta. Ég hef líklega
þjáðst af C-vítamín-skorti því oft
voru lappirnar á mér útataðar í
marblettum. Ég var grindhorað
ur framan af en fór að fitna við
gelgjuna.
Í sama húsi og Kron var mjólk
urb úð og fiskb úð og einh ver
æskulýðsmiðstöð á efri hæðinni.
Ég tók aldrei þátt í neinu starfi
þar, en ég man að ég var næstum
því búinn að ganga í Skátana af
því þeir áttu svo flotta rafmagns
bílab raut. Þega r sala mjólku r
var gefi n frjáls hætti mjólku r
búðin. Pabbi keypti húsnæðið
og rak þar Tempó innrömmun,
sem hann hafði byrjað með nok
kru fyrr í Hamraborginni. Þeg
ar pabbi hætti að vinna tók Ási
bróðir minn yfir reksturinn og
reku r nú Tempó innr ömmu n
í Hamraborg – bestu innrömm
un landsins! Ég fékk mikið sjokk
þegar ég keyrði framhjá gamla
Kron nýlega og búið var að rífa
allt húsið. Nú stendur þar bara
moldarhaugur.  
Rétt hjá á Álfh ólsv egi nu m
var sjoppan Siggubúð. Þar voru
helstu gersemin Matchbox-bílar
í litlum gulum pappakössum. Á
tillidögum fékk maður svoleið
is munað. Annar munaður var
amerískt súkkulaði sem fór að

fást seint á 8. áratugnum. Ég fann
einu sinni gaddfreðið og hálfétið
Mars súkkulaði á snæviþ aktri
gangstétt og sporðrenndi því að
sjálfssögðu.

Metnaðarfull teikni
myndasaga um ævi
fuglsunga
Ég kynnti st Halla á Auð
brekkunni og hékk mikið hjá hon
um. Mamma hans ristaði brauð
ofan í okkur og við vorum með
mjög metnaðarfulla teiknimynda
sögu í smíðum um ævintýri fugls
unga. Þegar var snjór mátti renna
sér á þotu alla leið frá Álfhóls
veginum í gegnum Löngubrekku
og niður á Auðbrekku. Jón, eldri
bróðir hans Halla, átti einhverja
músí k á kassettu m og plötu m
sem mátti stelast í.
Ég byrja ði snemma að hafa
áhuga á tónlist. Í „blokkinni“ bjó
stundu m Guðm undu r Hanne s
Hanne ss on, jafna ldri minn, en
pabbi hans var sendiherra svo
hann var oft erlendis, t.d. í Rúss
landi þaðan sem hann sendi mér
bréf með barmmerkjum af Lenín
og félögum. Eldri systkini Guð
mundar Hannesar áttu litlar plöt
ur með Bítlunum, sem ég var ekki
lengi að krækja í. Ég fékk því heift
arlegt Bítlaæði sirka árið 1975 og
það stendur enn yfir.
Það kom Grundig plötuskápur
inn á heimilið 1976 og með fyl
gdu nokkrar metsöluplötur þess
árs, m.a. Einu sinni var og Horft
í roðann með Jakobi Frímanni
Magnú ss yni. Systki ni mín áttu
líka plötur. Dagný systir átti Eniga
Meniga, Stebbi bróðir átti Megas
og allt rann þetta saman til að efla
tónlistaráhuga minn.
Uppr unal ega ætla ði mamma
að fara að læra á gítar og forláta

Á forláta Cooper hjóli í garðinum heima hjá mér. Kofinn Bakkakot
sést til vinstri.

Dr. Gunni.

Hagström gítar var keyptur inn
á heimi li ð. Mamma hafði ekki
mikið úthald og ég var fljótur að
taka gítarinn yfir. Þegar ég var
búinn að læra tvö gítargrip fór
ég strax að semja lög og skrifa
þau í bækur.
Bítlarnir voru alltaf númer eitt
þar til pönkið kom til sögunn
ar. Ég fór með strákum í Kópa
vogsbíó seint árið 1979 þar sem
Fræbbbla rni r og Snilli nga rni r
voru að taka sándtékk fyrir tón
leika daginn eftir. Þar frelsaðist
ég til pönks og varð upp frá því
forfallinn pönkáhugamaður, síð
an nýbylgjuáhugamaður, en í dag
bara alhliða áhugamaður um tón
list – þótt pönkið og Bítlarnir eigi
alltaf mest í mér.

Diskó-drull og
Ég er aumingi
Ég stofnaði hljómsveitina Dor
dinglar. Óli Þórðar leyfði okkur að
æfa í Víghólaskóla, þar sem við
vorum byrjaðir í gaggó. Við spil
uðum í fyrsta skipti í Kópavogs
bíói fyrir páskana 1980 á tónleik
um sem voru kallaðir Heilbrigð
æska. Hljómsveitin Utangarðs
menn voru líka að hita upp, en
Fræbbblarnir aðal númerið. Ein
hver Bubbi Morthens var búinn
að vekja smá ath ygli en efti r
þessa tónleika fóru hjólin að snú
ast verulega hratt hjá honum og
Utangarðsmönnum. Bubbi reykti
í sándtékkinu og skipaði mér að
sækja tóma kókflösku svo hann
gæti drepið í. Ég hlýddi og lít á
þetta atvik sem einn af hápunkt
um ferilsins!
Ég hef aldrei verið eins stress
aður og fyrir þessa fyrstu tónleika
ævi minnar. Ég fór margoft á kló
settið, en Valli í Fræbbblunum
var mjög uppbyggilegur og góður
við okkur litlu strákana – stapp
aði í okkur stálinu. Þetta hafðist,
við tókum þrjú lög eftir mig: Fer
ða-lag, Diskó-drull og eina lagið
sem var sungið, og það af mér, Ég
er aumingi.
Viku síðar spiluðum við sama
próg ramm á Hæfil eikak eppni
Kópavogs, aftur í Kópavogsbíói.
Þarna tóku m.a. þátt þeir snill
ingar Steinn Skaptason og Krist
inn Jón Guðmundsson, sem voru
saman í Stífgrím kombóinu. Þeir
fengu verðlaun fyrir að vera með
frumlegasta atriðið og urðu síðar
góðir vinir mínir. Við í Dordingl
um fengum hins vegar engin verð
laun og bara eitthvað lásí viður
kenningarblað. Ég var mjög fúll
en lét það ekki slá mig út af lag
inu. Maður á aldrei að gefast upp!
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Kóparokk var unglingunum í
félagsmiðstöðvunum til sóma
Kóparokk, sem er eins konar tónlistarhátíð
félagsmiðstöðvanna í Kópavogi, var haldið í
félagsmiðstöð Kársnesskóla fyrir skömmu.
Plötusnúður kom krökkunum í gott stuð áður
en hljómsveitirnar stigu á svið, hver af annari,
og var einnig milli atriða. Þarna komu einnig
fram gestahljómsveitin Primavera, sem skipuð
er unglingum sem voru áður í Ekkó en eru fæddir
árið 1994, en Primavera var valin áhugaverðasta
hljómsveitin á síðustu Músíktilraunum. Lokaat
riðið var svo Blazroca, sjálfur Erpur Eyvindarson.
Hljómsveitin Útrás er í félagsmiðstöðinni Ekkó
í Kársnesskóla. Þessi flotti rokksöngvari heitir
Þorgeir Björnsson.

Helgihald í Kópavogskirkju 
á aðventu
27. nóvember, kl. 11:00. Fyrsti sunnudagur í aðventu.
Ásta Ágústsdóttir sett inn í embætti djákna við Kópavogskirkjui.
Kór Kópavogskirkju syngur undir stjórn Lenku Matéová. Skátar afhenda
friðarljós. Kaffi og með því í safnaðarheimilinu "Borgum" á eftir.
27. nóvember, kl. 11:00. Í stað sunnudagaskólans verður leikritið
“Jólarósir Snuðru og Tuðru” sýnt í safnaðarheimilinu Borgum.

Stelpurnar í félagsmiðstöðinni Fönix í Salaskóla
voru svo sannarlega í stuði.

Hljómsveitin St. Beats kom frá félagsmiðstöðinni
Jemen í Lindaskóla.

Kópavogsbúi 11.11.11
Eitt þeirra barna sem fæddist 11.
nóvember sl. og fær því þá skemmti
legu byrju n á kennit ölu sinni sem
er 111111 er sonu r Andréu Óska r
Tryggvadóttur sem búið hefur í Kópa
vogi og starfar í Kötlu og Arnars Jóns
sonar sem er úr Reykjavík og er starfs
maður Húsasmiðjunnar.
Þau búa í Hljóðalind 11 í Kópavogi.
Drengurinn átti að fæðast 14. nóvember
en að kvöldi 10. nóvember var ljóst að
drengurinn vildi komast í heiminn, og
það gerðist liðlega tvö um nóttina. Svo
skemmtilega vill til að ömmubróðir litla
snáðans, Lárus Gunnlaugsson, er einnig
fæddur þennan dag, en nokkrum árum
áður, eða 1949.

"Það geta ekki allir bílar
verið RÉTTIR BÍLAR!"
• Bjóðum bæjarbúum allar almennar
viðgerðir fyrir veturinn.
• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.
• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.is • Vesturvör 24 • 200 Kópavogur

27. nóvember, kl. 13:00. Íkonasýning opnuð í safnaðarheimilinu
"Borgum" eftir serbneska listamanninn Danilo Ivanovic
sjá nánar á vefsíða hans www.artdanilo.com.
Allir velkomnir.
4. desember, kl. 11:00. Barna- og fjölskylduguðsþjónusta í umsjón
sr. Sigurðar Arnasonar og Þóru Marteinsdóttur. Aðventuhátíð.
Skólakór Kársnes syngur undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur.
Sunnudagaskólinn tekur þátt í guðsþjónustunni.
Jólaball á eftir fyrir alla í safnaðarheimilinu Borgum.
7. desenber, kl. 20:00. Aðventukvöld og aðventutónleikar Kórs
Kópavogskirkju í safnaðarheimilinu Borgum. Fjölbreytt aðventutónlist frá
ýmsum þjóðlöndum. Hugleiðingu flytur Inga Harðardóttir, guðfræðingur.
11. desember, kl. 11:00. Barnaguðsþjónusta á aðventu með
þátttöku barna af leiksskólanum Kópasteini. Lenka Mátéová leikur á orgel.
Sunnudagaskólinn tekur þátt í guðsþjónustunni.
18. desember, kl. 11:00. Guðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson,
héraðsprestur prédikar og þjónar fyrir altari. Sunnudagaskóli hefst í
kirkju og fer svo í safnaðarheimilið "Borgir".

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi
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Forvarnir gegn slysum og óhöppum á Öryggisdögum
Strætó og VÍS:

Áhersla lögð á að halda
hæfilegu bili á milli bíla
Strætó bs. og VÍS standa fyrir Öryggisdögum
þennan mánuð, átaki sem miðar að því að fækka
slysum í umferðinni og auka öryggi vegfarenda.
Sérstaklega verður hugað að því að vagnstjórar
haldi hæfilegu bili á milli bíla og fækki með því
aftanákeyrslum sem eru algengasta orsök umferð
aróhappa á höfuðborgarsvæðinu. Átakið stendur
út nóvember og er liður í forvarnaverkefni sem
Strætó bs. og VÍS hafa unnið að saman frá ársbyrj
un 2008 og hefur leitt til nær helmings fækkunar
umferðaróhappa hjá Strætó bs.
Jákvæð skilaboð utan á strætisvögnum hvetja
ökumenn til að huga að akstri sínum og hegðun í
umferðinni og vagnstjórar munu leggja áherslu á að
sýna gott fordæmi í umferðinni á Öryggisdögunum –
sem og aðra daga. Einnig verða skilaboð inni í vögn
unum, sem hvetja farþega til aukinnar aðgæslu og
benda á leiðir til að bæta öryggi um borð í strætó.
Sérstaklega verður fylgst með umferðaróhöppum
Strætó á tímabilinu með það að markmiði að fækka
þeim. Auk þess verður regluleg umfjöllun um átakið
og árangurinn í umferðinni á Strætó.is og almenn
ingur hvattur til að taka þátt með því að senda skila
boð og ábendingar á netfangið fyrirspurn@straeto.
is. Samkvæmt upplýsingum frá VÍS eru flest óhöpp
hjá Strætó annars vegar aftanákeyrslur, sem yfir
leitt orsakast af of litlu bili milli bíla, og skyndileg
hemlun er ein algengasta orsök slysa á farþegum.
„Við hjá Strætó bs. minnum okkur sjálf stöðugt á
þá staðreynd að mörgum slysum og óhöppum má
afstýra með fyrirhyggju, aðgætni og bættri hegðun

Sækjum og sendum

Íslenskt nautakjöt
Íslenskt hreindýrakjöt
Íslensar villigæsa bringur
Íslenskar endur

www.borgarblod.is

Gísli Níls Einarsson, forvarnafulltrúi VÍS, og Reyn
ir Jónsson, framkvæmdastjóri Strætó bs., leggja
áherslu á að halda hæfilegu bili á milli bíla.

allra vegfarenda. Því er mikilvægt að við séum til fyr
irmyndar og hvetjum aðra ökumenn og vegfarendur
í umferðinni til að fylgja fordæmi okkar. Öll viljum
við jú koma heil heim,“ segir Reynir Jónsson, fram
kvæmdastjóri Strætó bs.
„Á undanförnum þremur árum hafa starfsmenn og
stjórnendur Strætó bs. náð frábærum árangri í að
efla öryggismenningu fyrirtækisins, bæði í umferð
inni og á vinnustaðnum. Árangurinn hefur vakið
athygli hjá öðrum fyrirtækjum sem líta til Strætó bs.
sem fyrirmyndar í því hvernig þróa á öryggismenn
ingu og efla öryggisvitund á vinnustöðum. Starfs
menn Strætó bs. geta verið stoltir af árangrinum og
VÍS hvetur þá til að halda áfram á sömu braut og
vera öðrum til fyrirmyndar hér eftir sem hingað til,“
segir Sigrún Ragna Ólafsdóttir, forstjóri VÍS.

NÝJUNGAR Í TILBÚNUM RÉTTUM
Marókóskir - kjöt og fiskréttir
Gómsætir núðluréttir

15

Kópavogsblaðið

NÓVEMBER 2011

HK stúlkur sigruðu Gróttu 33-26 Kvennalið Blika í
og eru í 3. sæti deildarinnar
körfu byrjaði vel

HK keppti við Gróttu í N1 deild kvenna fyrir
nokkru og sigraði 33-26. Jafnræði var með liðun
um framan af en í hálfleik var staðan 19-14 fyrir
HK. Mesti munurinn í seinni hálfleik var 10 mörk
en HK vann öruggan 7 marka sigur. HK er í 3. sæti
deildarinnar með 8 stig en HK-stelpurnar töpuðu í
síðasta leik fyrir toppliðinu, Val, 25-32.
Stelpurnar léku fyrr í mánuðinum í Evrópukeppn
inni við franska liði ð Fleu ry, léku báða leiki na
erlendis, töpuðu fyrri leiknum 22-39 og léku svo
aftur daginn eftir og töpuðu þá enn stærra, 18-46,
eða samtals með 40 marka mun í báðum leikjunum
sem varla getur talist ásættanlegt þó franska liðið sé
skipað breiðum hóp og afar sterkum handboltakon
um. Hlé verður nú í N1-deild kvenna fram til 14. janú
ar vegna þátttöku Íslands í HM í Brasilíu.

Frá leik HK gegn Akureyri í N1-deild karla.

Karlalið HK í toppbaráttu
HK er í 4. sæti í N1-deild karla með 9 stig, með
einu stigi minna en Haukar og Fram en jafnmörg stig
og FH. HK vann afar dýrmætan sigur í síðasta leik
gegn Akureyri 30-27 sem tryggði HK áframhaldandi

stöðu í toppbaráttu deildarinnar en töpuðu síðan
fyrir Val, 31-27. Næstu tveir leikir eru báðir útileikir,
gegn Haukum næsta sunnudag og svo gegn Gróttu
fimmtudaginn 24. nóvember.

Fimm Blikar í Afrekshópi FRÍ
Blikinn Esther Rós Arnardóttir
er ný í Afrekshópnum 2011-2012
í frjálsum íþróttum. Frjálsíþrótta
samband Íslands hefur sent frá
sér lista yfir þá einstaklinga sem
náð hafa lágmörkum í Afreks
hóp FRÍ 2011-2012.
Í hópnum eru fimm keppend
ur frá Breiðabliki, þau Arna Ýr
Jónsdóttir fyrir stangarstökk, en
hennar besti árangur þar er 3,45
metrar; Esther Rós Arnarsdótt
ir fyrir 400 metra hlaup en hún
á þar best 59,13 sek; Ingi Rún

ar Kristinsson fyrir tugþraut en
hann hefur náð þar 6297 stigum;
Sindri Hrafn Guðmundsson fyrir
spjótkast með 800 gr. spjóti en
hann hefur kastað lengst 57,86
metra og Stefanía Valdimarsdótt
ir fyrir 400 metra grindarhlaup
en þar hefur hún best náð tíman
um 61,41sek. Afreksfólki í frjáls
um íþróttum hjá Breiðabliki fjölg
ar stöðugt og verður gaman að
fylgjast með þessu vaska íþrótta
fólki á frjálsí þ róttav öllu nu m á
komandi sumri.

Afrekskonan Stefanía Valdimars
dóttir er meðal fimmmenningana.

Lindaskóli sigraði í
Skólahlaupi UMSK
Í Skólahlaupi UMSK er tekin
saman hlutfallsleg þátttaka skól
anna í hlaupinu og fær sá skóli
Bræðrab ika ri nn til varðv eislu
í eitt ár sem hefur hlutfallslega
bestu þáttt öku na. Í ár er það
Lindaskóli sem hlýtur þennan
eftirsótta bikar en 94% barna í
4. -7. bekk í skólanum tóku þátt í
hlaupinu. Skólinn vann bikarinn
einnig í fyrra.
Miki l og góð þáttt aka var í
hlaupi nu en á sjöu ndah undr að
keppendur tóku þátt. Það eru all
ir grunnskóla á sambandssvæði
UMSK sem hafa rétt til þátttöku
í hlaupi nu og voru keppe ndu r
frá sex skólum. Bræðrabikarinn
er gefinn af bræðrunum Herði og
Ingólfi Ingólfssonum sem voru sig
ursælir frjálsíþróttamenn á árum
áður. Keppt hefur verið um bikar
inn 15 sinnum, og hefur Lindaskóli
borið sigur úr býtum í sjö skipti.
• Í flokki 4. bekkjar stelpna varð
Elín Hele na Karlsd ótti r Linda
skóla í 2. sæti á tímanum 1:30,21
og Halla Rakel Long Lindaskóla í 3.
sæti á tímanum 1:36,54
• Í flokki 4. bekkjar stráka sigr
aði Kristinn Hugi Arnarsson Linda
skóla á tímanum 1:19,80
• Í flokki 5. bekkjar stelpna varð
Sólveig Rut Þórarinsdóttir Linda
skóla í 2. sæti á tímanum 1:30,31
og Telma Sól Bogadóttir Linda
skóla í 3. sæti á tímanum 1:32,09
• Í flokki 5. bekkjar stráka sigr
aði Ísak Jón Einarsson Lindaskóla
á tímanum1:18,15 og Jón Steinar
Benediktsson  Lindaskóla varð í 3.
sæti á tímanum 1:20,25
• Í flokki 6. bekkjar stelpna varð
Daníella Dögg Guðnadóttir Linda
skóla í 3. sæti á tímanum  2:58,09
• Í flokki 6. bekkjar stráka varð

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Breiðab lik lagði Laugd æli
í fyrsta leik í liðsi ns 1. deild
kvenna í Smáranum. Í sumar var
ákveðið að tefla fram að nýju
kvennaliði í körfuboltanum.
Blikas telpu rna r byrju ðu vel
þrátt fyrir að vera margar hverj
ar að spila sinn fyrsta meistara
flokksleik og þær komust í 10 - 2.
Stelpurnar frá Laugarvatni börð
ust þó vel og tókst að minnka
muninn um miðjan 2. leikhluta í
fjögur stig í stöðunni 16 - 12, eftir
ágætis framlag frá Jóhönnu Sæv
arsdóttur. Blikar skelltu þá í lás
í vörninni og skoruðu næstu 17
stig án þess að gestirnir frá Laug
arvatni næðu að svara og eftir
það var sigur blika aldrei í hættu.
Lokatölur voru 54 - 27.
Allir 12 leikmenn liðsins létu til
sín taka í leiknum en stigahæstar
voru þær Jóhanna Björk Sveins
dóttir með 15 stig, Aníta Árna
dóttir með 10 stig og þær Ingunn

Erla Kristj ánsd ótti r og Sóll il ja
Bjarnadóttir með 8 stig hvor.
Síðan léku Blikar við Skallagrím
frá Borga rn esi í Smára nu m en
töpuðu 60-72 og við KFÍ á Ísafirði
5. og 6. nóvember sl., tvo leiki.
Fyrri leikurinn tapaðist 58-36 og
þann síðari unnu Ísafjarðarstúlk
urnar einnig, 67-55.

Karlaliðið í 2. sæti
Karlalið Breiðabliks í 1. deild
inni eru í 2. sæti deildarinnar á
eftir KFÍ en liðið vann Hamar frá
Hveragerði í síðasta leik 102-92.
Stigahæstur í þeim leik var Þor
steinn Gunnlaugsson með 36 stig
og 21 frákast, Arnar Pétursson
með 26 stig og 11 stoðsendingar
og Atli Örn Gunnarsson með 13
stig og 9 fráköst. Næsti heimaleik
ur Blikanna í Smáranum er gegn
FSu föstudaginn 18. nóvember nk.

Íþróttaskólinn vinsæll

Þær sigruðu þrefalt í flokki 7. ára stelpna og stuðluðu að sigri Linda
skóla í Skólahlaupinu og voru því glaðar með bikarinn sem skólinn
vann. F.v.: Fanney Einarsdóttir var í 2. sæti, sigurvegarinn María
Ómarsdóttir og Freyja R. Sigþórsdóttir sem varð í 3. sæti.

Vikto r Örn Gunna rss on Linda
skóla í 2. sæti á tímanum 2:56,35
• Í flokki 7. bekkjar stelpna voru
voru keppendur frá Lindaskóla
í öllu m efstu sætu nu m; Marí a
Ómarsdóttir í 1. sæti á tímanum
3:03,50, Fanney Einarsdóttir í 2.

Körfuknattleikslið Breiðabliks í 1. deild kvenna.

sæti á tímanum 3:03,93 og Freyja
R. Sigþórsdóttir í 3. sæti á tíman
um 3:10,50
• Í flokki 7. bekkjar stráka varð
Hörður Ásmundsson Lindaskóla í
3. sæti á tímanum 2:47,11.

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

Íþróttaskóli 3-6 ára barna
nýtur vinsælda en hann er star
fræktur á veturna í íþróttahúsi
Breiðabliks í Smáranum.
Vegna mikillar þátttöku hefur
íþróttaskólanum verið tvískipt,
yngstu börnin, fædd 2008,) mæta
kl. 10.00 og þau eldri, fædd 20062007, mæta kl. 11.00. Íþróttaskóli
hefur verið starfræktur á vegum
Breiðabliks frá fyrsta starfsári

hússins árið 1994. Fyrsti
skólastjóri og helsti hvatamaður
að stofnun skólans var Anton
Bjarnason, lektor við Kennara
háskóla Íslands. Allt frá upphafi
hefur Breiðablik lagt metnað sinn
í að þau börn sem þangað koma
njóti leiðbeininga færustu aðila;
íþróttakennara, leikskólakennara
og grunnskólakennara.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Breiðabliks

ER

203

ER

200

Jólasveinarnir mæta til
að gleðja börnin.

Opið í öllum menningarstofnunum bæjarins.

Jólakötturinn verður á
kreiki í Safnahúsinu.

Undanfarin ár hefur
myndast sannkölluð
fjölskyldustemning þennan
dag enda höfðar dagskráin
til allra aldurshópa.

Nánar á www.kopavogur.is

Kópavogsbær

www.birgirmar.com

Tendrað verður á
ljósum vinabæjartrésins á Hálsatorgi,
laugardaginn
26. nóvember,
klukkan 16.00.

