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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

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. HREINT

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.

Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

- Bernskuminningar
dr. Gunna
- bls. 12

- Viðtal við 
Hafstein Karlsson
form. menningar- 
og þróunarráðs

- bls. 4

Bangsadagur í 
Snælandsskóla

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
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BílastæðinviðHeilsu
gæslunaHamraborg

Á fundi um hverf is- og sam-
göngu nefnd ar 31. októ ber sl. 
var lagt fram er indi frá hjúkr un-
ar for stjóra heilsu gæsl unn ar við 
Hamra borg en í er ind inu er ósk-
að eft ir því að fá merk ing ar fyr ir 
30 mín. stæði við hús ið og betri 
lýs ingu. Um hverf is- og sam göngu-
nefnd sam þykkti að sett verði 30 
mín merk ing ar við Hamra borg 8 
og við Digra nes veg 1.

Byggingaleyfi
samþykkt

Á af greiðslu fundi bygg inga full-
trúa Kópa vogs bæj ar fyr ir sköm-
mu voru tekn ir fyr ir um sókn ir 
um bygg ing ar leyfi, m.a. frá Sól-
rúnu Hall dórs dótt ur, Hraun braut 
36 sem sæk ir um leyfi til að gera 
breyt ing ar á glugg um og óupp fyllt 
rými sam ein að 0103 að Hraun-
braut 36 sam kvæmt teikn ingu 
Krist ins Ragn ars son ar og sam-
þykkti bygg inga full trúi er ind ið.  
Hólm steinn Stein gríms son. Hóf-
gerði 11, sæk ir um leyfi til að gera 
breyt ing ar á innra skipu lagi og 
breyta kvisti að norð an verðu að 
Hóf gerði 11 sam kvæmt teikn ingu 
Sig urð ar Haf steins son ar og var 
er ind ið sam þykkt. Ágúst Ólafs son, 
Húsa lind 11, sæk ir um leyfi til að 
gera breyt ing ar á út vegg að Þrúð-
söl um 2 sam kvæmt teikn ingu Arn-
ar Inga Ing ólfs son ar. Bygg ing ar-
full trúi sam þykkti er ind ið en það 
samým ist lög um nr. 160/2010. 

Félagsmiðstöðin
JemenvannGetkó

Liðs menn fé lags mið stöðv ar inn-
ar Jemen í Linda skóla stóðu uppi 
sem sig ur veg ar ar í Getkó, ár legri 
spurn inga keppni fé lags mið stöðva 
ung linga í Kópa vogi. Í öðru sæti 
varð fé lags mið stöð in Igló í Snæ-
lands skóla og í þriðja sæti fé lags-
mið stöð in Þeba í Smára skóla. 
Und ankeppn ir fóru fram í fé lags-
mið stöð inni Jemen og Pegasus 
í Álf hóls skóla og úr slita keppn-
in í fé lags mið stöð inni Kúl unni í 
Hörðu valla skóla. Mik il stemn ing 
var á úr slita kvöld inu þar sem liðs-
menn Dimmu í Vatns enda skóla 
og Þebu kepptu um 3. og 4. sæt ið 
og liðs menn Igló og Jemen um 1. 
og 2. sæt ið. Liðs menn Jemen eru 
Arn ar Ingi Inga son, Jón Ágúst Þór-
unn ar son og Sölvi Páls son.

Tillagaumstyrktil
KáraSteinssend
íþróttaráði

Á fundi bæj ar ráðs ný ver ið 
lögðu full trú ar Sjálf stæð is flokks 
fram eft ir far andi til lögu: ,,Bæj-
ar stjórn Kópa vogs sam þykk-
ir að veita Kára Steini Karls syni, 
mara þon hlaupara úr Breiða bliki, 
sem kepp ir fyr ir Ís lands hönd 
á Ólymp íu leik un um í London á 
næsta ári, einn ar millj ón króna 
styrk til und ir bún ings og æf inga 
fyr ir leik ana.” Til löguflytj end-
ur segja hefð hefð fyr ir því að 
íþrótta fólk í ein stak lings grein um 
sem keppi á Ólymp íu leik um fyr ir 
hönd íþrótta fé laga úr Kópa vogi, 
hafi feng ið styrk til undi bún ings 
og æf inga fyr ir þátt töku á Ólymp-
íu leik um, þ.e.a.s. Rún ar Al ex and-
ers son úr Gerplu og  Jón Arn ar 
Magn ús son úr Breiða bliki. Til-
lag an féll á jöfnu en tveir greid-
du at kvæði með henni og tveir 
greiddu at kvæði á móti. Ólaf ur 
Þór Gunn ars son vék af fundi við 

af greiðslu til lög unn ar. Full trú-
ar meiri hlut ans telja eðli legt að 
íþrótta ráð fjalli um styrki til af rek-
s í þrótta fólks í Kópa vogi og þá á 
grund velli fjár heim ilda. 

Úttektá
starfsstöðvum

Fé lags mála ráð Kópa vogs bæj-
ar hef ur sam þykkt að haf in verði 
vinna við að skoða rekstr ar lega 
þætti starfs stöðva í mála flokki 
fatl aðs fólks, þ.e. starfs manna-
hald, vakta fyr ir komu lag,  ráðn-
ing ar, inn kaup og aðra starfs-
semi m.t.t. hag kvæmni. Þar sem 
Kópa vogs bær  er nú ábyrg ur fyr-
ir rekstri þess ara starfs stöðva er 
mik il vægt að slík út tekt fari fram 
á þess um tíma punkti. Fé lags mála-
ráð vís ar mál inu til bæj ar ráðs 
enda um kostn að að ræða sem er 
ekki á fjár hags á ætl un.

Byggingaleyfivegna
Laxalindar13–15
hafnað

Bæj ar stjórn hef ur hafn að 
um sókn um bygg inga leyfi vegna 
Laxa lind ar 13 – 15 en mál inu var 
vís að til bæj ar stjórn ar frá skipu-
lags nefnd en þar var er ind inu 
einnig hafn að. Bæj ar stjórn stað-
festi af greiðslu skipu lags nefnd ar 
og hafn aði er ind inu með tíu sam-
hljóða at kvæð um. Einn bæj ar full-
trúi sat hjá.

Hraðahindranirá
Borgarholtsbraut

Á fundi um hverf is- og sam-
göngu nefnd ar 26. júní sl. var 
lagt fram er indi Krist ín ar Þór ar-
ins dótt ur og Tómas ar Þor stein-
son ar þar sem ósk að er að gerða 
til að draga úr um ferð ar hraða. 
Um hverf is- og sam göngu nefnd 
óskaði eft ir um sögn skipu lags-
nefnd ar um að gera Borg ar holts-
braut að vist götu frá lóð ar mörk-
um húss nr. 19 og 21 í austri vest-
ur að gatna mót um við Kópa vogs-
braut ar og Kárs nes braut ar. Er ind-
inu var hafn að. Skipu lags nefnd 
bend ir á að ef Borg ar holts braut 
yrði breytt í vist götu með 15 km. 
há marks hraða mun um ferð in 
bein ast í aukn um mæli inn á aðr ar 
göt ur á Kárs nesi. Skipu lags nefnd 
álít ur að það sé mik il vægt að end-
ur skoða um ferð og um ferð ar ör-
yggi í eldri hverf um bæj ar ins. Vís-
að var til vinnu við hverfa skipu-
lag í end ur skoð un að al skipu lags 
Kópa vogs.

Velferðasviðáað
tryggjafélagslegt
öryggiíbúa

Verk efni vel ferð ar sviðs Kópa-
vogs bæj ar er að sjá um fé lags-
þjón ustu í um boði sveit ar stjórn-
ar. Þjón ust an mið ar að því að 
tryggja fjár hags legt og fé lags-
legt ör yggi íbú anna í Kópa vogs-
bæ á grund velli sam hjálp ar eins 
og kveð ið er á um í lög um nr. 
40/1991 um fé lags þjón ustu sveit-
ar fé laga. Með því að bjóða upp á 
skipu lagða fé lags þjón ustu er leit-
ast við að tryggja íbú um fé lags legt 
ör yggi með heild stæðri fé lags legri 
þjón ustu, þar sem lögð er áher-
sla á að rétt ur íbúa sé alltaf ljós 
og ein stak ling um ekki mis mun að. 
Þjón ust an er opin öll um íbú um 
og er í formi ráð gjaf ar og við eig-
andi stuðn ings og með áherslu á 
sjálfs hjálp ein stak lings ins. Fé lags-

þjón usta Kópa vogs heyr ir und-
ir vel ferð ar svið og sinn ir öll um 
Kópa vogs bú um. Með al verk efna 
má nefna al menna fé lags lega ráð-
gjöf, fjár hags að stoð, hús næð is-
mál, mál efni aldr aðra, fé lags lega 
heima þjón ustu, mál efni fatl aðs 
fólks, og mál efni barna og ung-
menna, þar með tal in vinnsla 
mála sam kvæmt barna vernd ar-
lög um. Sviðs stjóri vel ferð ar sviðs 
er Að al steinn Sig fús son.

BreytingaráZink
stöðinnisamþykktar

Á fundi skipu lags nefnd ar Kópa-
vogs var ný lega lagt fram er indi 
Vil hjálms Ein ars son ar f.h. Bónax 
ehf. varð andi fyr ir hug að ar breyt-
ing ar á hús næði Haga smára 2 
(Zink stöð in) og fyr ir komu lag lóð-
ar. Með til vís an til skipu lags laga 
var það mat skipu lags nefnd ar 
að um rædd breyt ing á hús næði 
Haga smára 2 og út færsla lóð ar 
hafi ekki grennd ar á hrif og sam-
þykkti því er ind ið sem síð an var 
vís að til af greiðslu bæj ar stjórn ar.

Náttfatadagurog
laufabrauðsdagur

Þann 28. októ ber sl. gerðu nem-
end ur og starfs menn Vatns enda-
skóla sér daga mun og mættu 
í nátt föt un um í skól ann. Leiða 
má rök um að því að morg un-
verk in hafi ver ið með ein fald ara 
móti þenn an föstu dags morg un 
hjá þeim sem tóku þátt í þessu 
nátt fata þema. Laug ar dag inn 26. 
nóv em ber nk. mæta svo for-
eldr ar í skól ann en þann dag er 
Laufa brauðs dag ur For eldra fé lags 
Vatns enda skóla, sem marg ir bíða 
spennt ir eft ir.

Opinvinnustofaí
Molanum

Sl. föstu dag hófst opin vinnu-
stofa í ung menna hús inu Mol-
an um, en hug mynd in er að þar 
öðlist gaml ir hlut ir eins og ferða-
tösk ur, hill ur, stól ar, púð ar, 
tusku dýr, litil borð, hill ur, nátt-
borð, koll ar o.fl. nýtt líf. Plan ið 
er að mæta og gera upp hús gögn 
og muni sem þarfn ast yf ir haln-
ing ar og við halds. Hug mynd in er 
að mæta með hús gögn eða muni 
sem áhugi er á að gefa nýtt út lit. 
Svo verð ur púss að, sparsl að, mál-
að, neglt og jafn vel bólstr að, allt 
eft ir behag. All ir mæta með þau 
verk færi/máln ingu sem þarf að 
nota en Mol inn út veg ar að stöð-
una, kaff ið og tón list ina. Mæt ing 
er frjáls og fólk get ur mætt og 
unn ið þeg ar það vill með til liti til 
dag skrár Mol ans hverju sinni. Til-
val ið að gera eitt hvað fal legt fyr ir 
jól in, en í þau eru bara fimm vik ur!

Húsnæðifyrirfatlaða
Bæj ar ráð fel ur bæj ar stjóra að 

ganga til við ræðna um kaup á 
fast eign un um við Vall ar gerði 26, 
Mar bakka braut 14, Hraun tungu 
54, Kárs nes braut 110 og Dimmu-
hvarf 2 vegna þjón ustu við fatl-
að fólk. Lagt var til að geng ið 
yrði til samn inga við Fastein ga-
fé lag Jöfn un ar sjóðs og var til lag-
an sam þykkt með fjór um sam-
hljóða at kvæð um en Ár mann Kr. 
Ólafs son sat hjá en lét bóka að 
í ljósi þess að minn is blað ið var 
fyrst lagt fram á fund in um hafi 
hann ekki haft tæki færi til að 
kynna sér þetta mál nægi lega vel 
en mun gera það áður en mál-
ið verð ur tek ið til loka af greiðslu 
í bæj ar stjórn.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Á Al þingi hef ur ver ið lögð fram þings á lykt un ar átta þing-
manna úr fleiri en ein um stjórn mála flokki um heim speki 
sem skyldu fag í grunn- og fram halds skóla. Í álykt un inni 

seg ir að Al þingi álykti að fela mennta- og menn ing ar mála ráð herra 
að end ur skoða að al námskrár grunn skóla og fram halds skóla með 
það að mark miði að heim speki verði skyldu fag á báð um skóla-
stig um inn an fjög urra ára. Mark mið til lög unn ar er að efla kennslu 
í heim speki og að kennd ur verði að með al tali einn áfangi á hverj-
um tveim ur árum á grunn skóla stigi og að með al tali einn áfangi 
á hverju skóla ári á fram halds skóla stigi. Með vís an til 8. bind is 
skýrslu rann sókn ar nefnd ar Al þing is ,,Sið ferði og starfs hætt ir” í 
tengsl um við fall ís lensku bank anna 2008 er lagt til að tryggt verði 
að heim speki verði skyldu fag í grunn og fram halds skól um. 

Þetta er löngu tíma bær til laga sem yf ir stjórn mennta mála í land-
inu hefði auð vit að átt að vera búin að inn leiða fyr ir löngu síð an, 
en nú ver andi ástand í efna hags mál um þjóð ar inn ar ger ir hana 
enn nauð syn legri. Heim speki hef ur ver ið kennd í sum um grunn-
skól um, en alls ekki mark visst svo lög leið ing heim speki náms er 
afar brýnt verk efni lög gjafa valds ins. Fram kvæmd heim speki náms 
gæti ver ið örð ug leik um bund in í smærri sveit ar fé lög um lands ins 
vegna þeirr ar sér þekk ing ar sem krefjast verð ur. Það kann að reyn-
ast örð ugt í minnstu sveit ar fé lög um lands ins sem telja að eins 60 
íbúa og jafn vel í stærri sveit ar fé lög um. Brýnt er að sam eina sveit-
ar fé lag á lands byggð inni meira en orð ið er og tal að um lág mark-
s í búa fjölda 5.000 manns, en í dag ná að eins 9 sveit ar fé lag þeim 
íbúa fjölda og að eins 13 eru með fleiri íbúa en 4.000 manns. Það 
ætti einnig að telj ast til brýnni verk efna lög gjafa valds ins auk þess 
að að stoða heim il in í land inu eins og lof að hef ur ver ið. Tími smá-
kónga í sveit ar stjórn um er ein fald lega lið inn. Kópa vogs bær ætti 
að ríða á vað ið og hefja kennslu í heim speki í öll um grunn skól um 
bæj ar fé lags ins og sýn ar þar með for dæmi sem svo sann ar lega 
yrði tek ið eft ir, því um 9,8% allra lands manna býr í Kópa vogi. Það 
yrði hvattn ing öðr um sveit ar fé lög um til að taka upp heim speki-
nám og stuðla að auknu sið ferði þeirra sem land ið eiga að erfa.

     Geir A. Guð steins son

Heimspekinámmundi
eflasiðgæðisvitundbarna
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Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
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aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 
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www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is
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Í Kópa vogs bæ er fjöl breytt menn ing
ar líf, söfn og ung menna hús, og er mið
punkt ur þess á Borg ar holt inu eða á 
menn ing ar holt inu, í jaðri Hamra borg
ar inn ar sem marg ir líta á sem mið bæ 
Kópa vogs. Söfn in í Kóp vogi eru fimm; 
þ.e. Bóka safn Kópa vogs, Nátt úru fræði
stofa Kópa vogs, Hér aðs skjala safn Kópa
vogs, lista safn ið Gerð ar safn og Tón list
ar safn Ís lands. Auk þessu eru á torf
unni tón list ar hús ið Sal ur inn og Mol inn, 
menn ing ar hús ung menna. Tón list ar skóli 
Kópa vogs er þarna einnig en bær inn 
tek ur þátt í rekstri hans ásamt Tón list
ar fé lagi bæj ar ins og þá styrk ir bær inn 
Mynd list ar skóla Kópa vogs við Smiðju veg 
og Leik fé lag Kópa vogs sem er við Funa
lind í Kópa vogi.

Hafsteinn Karlsson, formaður menn
ingar og þróunarráðs Kópavogsbæj
ar var spurður hvert væri helsta verk
efni nefndarinnar og hvort það verkefni
hefði breyst með nýjum meirihluta bæj
arstjórnar Samfylkingar, VG, Kópa
vogslista og Næstbesta flokksins eftir
bæjarstjórnarkosningarnar2010?

,,Viðsameinuðumþrjárnefndiríupphafi
þessa árs í eina nefnd sem heitir menn
ingarogþróunarráð.Þettavoruatvinnu
málanefnd,listaogmenningarráðogvina
bæjarnefnd. Verkefnin eru fjölbreytt og
viðamikil og þau helstu eru atvinnumál,
ferðamál,markaðsmál,vinabæjarsamstarf
ogerlendsamskiptiogaðsjálfsögðumenn
ingarmálin en ráðið er jafnframt stjórn
bókasafnsins,Gerðarsafns,Tónlistarsafns
ins, Salarins og lista og menningarsjóðs
Kópavogs,”segirHafsteinnKarlsson.

- Nefnd in heit ir menn ing ar- og þró un ar ráð. 
Hvað er átt við þeg ar tal að er um þró un ar-
ráð, hvaða þró un vilj ið þið sem eig ið sæti í 
nefnd inni að þar eigi sér stað?

,, Þá erum við að hugsa um nýsköpun
ogþróun íatvinnumálumog íbæjarlífinu
almennt.Viðviljumstuðlaað framþróun
í bænum og styðja við góðar hugmyndir
á sviði atvinnu og ferðamála. Við stefn
um að því að opna Kópavogsstofu sem

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
aukinnaútgjalda.”

Frekarisamdrátturámenning
arsviðinuekkifyrirhugaður

- Menn ingu og íþrótt um hef ur ver ið gert 
hátt und ir höfði í Kópa vogi á und an förn um 
árum og Kópa vog bú ar hafa ver ið stolt ir af 
því. Í Kópa vogi er fjjöldi safna og tón list ar-
hús sem þyk ir eitt hið besta á land inu, enda 
veru lega eft ir sótt af lista fólki að halda þar 
tón leika. Vegna efna hag skrepp unn ar hef ur 
Kópa vogs bær þurft að draga sam an segl in 
og minnka ýmis út gjöld, m.a. til menn ing-
ar mála. Hætt var að hafa Bóka safn Kópa-
vogs og Nátt úru fræði stofu Kópa vogs opna 
á sunnu dög um. Stend ur til enn frek ari sam-
drátt ur á svið um sem telj ast til menn ing ar?

,, Vonandi þurfum við þess ekki. Við
þurftum að herða verulega að menning
arstofnunumáþessuáriogstarfsfólkallt
á heiður skilinn fyrir sinn þátt í að láta
þetta allt ganga upp. Stofnanirnar erum
meðþeimbestuásínusviðiálandinuogá
þessuárihefurstarfþeirraekkisíðurverið
framsækiðogöflugtenáður.Stofnanirnar
hafaveriðduglegarviðaðaflaaukateknaí
formistyrkjaeðaaukaverkefna.Samdrátt
urinnbitnaði langmestáyfirstjórnmenn
ingarmála og um leið fengu menningar
stofnanirnarmeirasjálfstæði.Þaðtelégaf
hinugóða.Viðhöfumaðundanförnuverið
aðendurskoðareglur listaogmenningar
sjóðsogvonumsttilaðmeðbreyttumregl
umverðisjóðurinnmeiri innspýting inn í
menningarlífiðíbænum.

- Kópa vogs bær hætti við að út nefna bæj-
ar lista mann Kópa vogs. Und an far in ár hafa 
ver ið veitt í byrj un árs ljóða verð laun sem 

tengj ast skáld inu Jóni úr Vör. Stend ur til að 
hætta því líka sem og að út nefna íþrótta-
mann- og konu árs ins en marg ir telja að 
mik ill menn ing ar brag ur sé að að komu 
Kópa vogs bæj ar að þeirri út nefn ingu?

,,Nei,þaðstendurekkitil.”

Ljóðasamkeppni
grunnskólanema

- Á fundi menn ing ar- og þró un ar ráðs 
ný ver ið var sam þykkt að efna til ljóða sam-
keppni grunn skóla nema í tengsl um við 
ljóða sam keppn ina Ljóð staf ur Jóns úr Vör. 
For manni og vara for manni ráðs ins var falið 
að út færa fyr ir komu lag keppn inn ar nán ar 
og leggja fyr ir næsta fund menn ing ar- og 
þró un ar ráðs. Tel ur nefnd in að næg ur ljóða-
á hugi sé með al grunn skóla nem enda þannig 
að sómi verði að slíkri keppni fyr ir Kópa-
vogs bæ?

,,Við vonum það svo sannarlega. Börn
ogunglingarerubæðihugmyndaríkogfrjó
oghafaallttilaðberatilaðsemjagóðljóð.
Ljóðstafur JónsúrVörermerkasta ljóða
samkeppni á Íslandi og við viljum nota
hanatilaðstuðlaaðauknumáhugabarna
áljóðagerðogritunalmenn.Vonanditekst
okkuraðgerafæðingardagJónsúrVör,21.
janúaraðalmennumdegi ljóðsins íKópa
vogi,ljóðahátíðungrasemaldinna.”

- Eru þeir menn ing ar við burð ir sem boð ið 
er upp á í Kópa vogi nógu að gengi leg ir íbú-
un um og þyrfti jafn vel að huga að því að 
færa ein staka menn ing ar við burði sem boð ið 
er upp á í dag á Háls in um einnig út í fjar læg-
ustu hverf in frá Hamra borg inni, s.s. upp í 
Kór a hverfi og Þing in?

,,Viðerumopin fyriröllu.Éghvetalla
Kópavogsbúa til að heimsækja menning
arstofnanirnarokkarámenningartorfunni
reglulega.Þaðereinstökupplifunaðkoma
Salinn, Gerðarsafn, Bókasafnið, Náttúr
fræðistofuna, Tónlistarsafnið og Héraðs
skjalasafnið sem bráðlega flytur í gamla
pósthúsiðáDigranesvegi,”segirHafsteinn
Karlsson, formaðurmenningarogþróun
arráðsKópavogs.
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,,Kópavogsstofaáaðveramiðstöð
nýsköpunarogþróunaríbænum”
- seg ir Haf steinn Karls son, for mað ur menn ing ar og þró un ar ráðs Kópa vogs

MenningarogþróunarráðKópavogsáfundifyrirskömmu.Ínefndinni,semkosinvar
afbæjarstjórn8.marssl.,eigasætiHafsteinnKarlssonsemerformaðurogsiturfyrir
endaborðsins,HjálmarHjálmarsson,UnaBjörgEinarsdóttir,GarðarGuðjónsson,Guð
mundurGeirdal,HelgaGuðrúnJónasdóttirogUnaMaríaÓskarsdóttir.
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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 

í viðskiptum hjá okkur.
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borgarblod@simnet.is

Kópa vogs dal ur og Foss vogs
dal ur eru tvær af úti vistar perl
um Kópa vogs. Um dal ina renna 
læk ir sem eru að hluta til í nátt
úru leg um far vegi og  taka til sín 
yf ir borðs vatn og vatn úr regn
vatns leiðsl um bæj ar ins og skila 
því til sjáv ar. Í lækj un um þríf ast 
margs kon ar ferskvatnsteg und
ir og hafa þeir ver ið upp spretta 
náms og vett vang ur fróð leiks
fúsra  krakka við leiki, rann
sókn ir og veið ar. Lækirn ir hafa 
ver ið nýtt ir af skól um bæj ar ins 
sem vett vang ur náms.  Mar grét 
Júl ía Rafns dótt ir, for mað ur 
um hverf is og sam göngu nefnd ar 
Kópa vogs seg ir sjálf hafa nýtt 
læk ina og um hverfi þeirra við 
nátt úru fræði kennslu og út i nám.

AðbeiðniKópavogsbæjargerði
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar
og Kópavogssvæðis mælingar á
magni saurkólígerla í Fossvogs
læk og Kópavogslæk í lok ágúst
sl.eftiraðþeimhafðiveriðhætt
í tíð fyrrverandi meirihluta. Á
nokkrumstöðumreyndist gerla
magniðeðaskólpmenguninmarg
fallt yfir ásættanlegummörkum.
Verst var ástandið innst í Foss
vogsdalnum, við gróðrastöðina
Mörk og við Dalveginn í Kópa
vogsdal.Orsökþessamiklagerla
magnseraðallega rangtengingar
lagnainærliggjandihverfum.Um
rangtengingar er að ræða þeg
ar skolplagnir eru tengdar inn
á regnvatnslagnir og þá rennur
skolpiðóhreinsað í lækina í stað
þessaðþað fari í skolplagnirog
þvídæltískolphreinsistöð.

,,Kópavogsbær hefur um ára
bilunniðaðþvíað leitauppiog
lagfærarangtengingarskolplagna
bæði frá fyrirtækjum og íbúðar
húsum og í regnvatnsleiðslum
bæjarins,” segir Margrét Júlía.
,,Umhverfis og samgöngunefnd
Kópavogs leggur áherslu á að
verulegtátakverðigertíaðfinna
rangtengingar og lagfæra þær,
aukþesssemnúverði reglulega
gerðar mælingar á gerlamagni í
lækjunum og þannig fylgst með
stöðunni og hægt sé að bregð
astviðsamkvæmthenni.Efekki
ermælterekkihægtaðvitaum
ástand lækjanna. Nefndin vill
hvetja íbúa og fyrirtæki í bæn
um til að leita sér upplýsinga
um tengingar lagna áður en far
ið er í framkvæmdir, þannig að
rétt sé tengt. Jafnframt er vak
inathyglibæjarbúaáþvíaðallt
sem fer í niðurföll á bílaplönum
íbúðarhúsa fer í regnvatnslagnir
ogþvííFossvogseðaKópavogs
læk frá þeim hverfum sem eru
í austurhluta bæjarins. Ég beini
þvítilíbúaaðnotaeinungisvatn
við bílaþvotta við heimahús og
hellaekkineinumefnum íniður
föllutandyrasvosemmálningu,
eðaþynni.Mikilvægteraðíregn
vatnslagnir fari engin efni sem
geta skaðað lífríkið eða heilsu
manna. Fólk er líka hvatt til að
notaefnisemeruumhverfisvott
uðoghafaþvísíðurskaðlegáhrif
áumhverfið.

Égviljafnframtbeinaþvítiltil
foreldraogþeirrasemvinnameð
börnumaðlátaþauekkiveravið
leikeðanámáþeimstöðumþar
semástandið er verst, því saur
kólígerlar geta verið skaðlegir
heilsu manna. Mikilvægt er að
Fossvogsdalur og Kópavogsdal

urgetiveriðútivistarperlurmeð
lækjumsemtifaummáðasteina
án þess að í þeim séu óboðnir
gerlarogýmiseiturefni.Tengjum
rétt, lögumþærrönguoghellum
engumóþverra í lagnirnar!Hjálp
umst að við að halda lækjunum
hreinum!”

Saurkólígerlarogrottueitur
íKópavogsdalogFossvogsdal

arionbanki.is  –  444 7000
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„Ég vel blandað íbúðalán, 
 50% óverðtryggt og 50% verðtryggt.“

Hvað skiptir þig máli?

Ingvi Örn Þorsteinsson, 35 ára.

Nýr valkostur í íbúðalánum

Viðskiptavinum Arion banka bjóðast nú blönduð íbúðalán sem jafna sveiflur í greiðslu byrði. 
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  
greiðslu byrði en hraðari eignamyndun og greiðslubyrðin lækkar eftir því sem líður á lánstímann.

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.

Óverðtryggt lán

Verðtryggt lán

Blandað lán 1

Blandað lán 2

Blandað lán 3

Al var leg meng un:

Hvaðskyldihafaveriðíþessumsvartaruslapokasemvarílæknumí
Fossvogsdal?



Laugardaginn 26. nóvember
verður aðventuhátíð á Hálsa
torgi og í nærliggjandi menn
ingarstofnunum. Kópavogsbú
um og öðrum gestum er með
al annars boðið að taka þátt í
laufabrauðsgerð íGjábakka frá
kl.14.00til16.30enþarverður
einnig handverksmarkaður og
boðiðaðhlustaájólasöngvaflut
ta af Samkór Kópavogs, Karla
kór Kópavogs og Skólahljóm
sveitKópavogs.Veitingar, kaffi
og súkkulaði verður afgreitt í
kaffiteríu á sama tíma. Ungir
semgamlirgeta fræðstum jóla
köttinníSafnahúsinu,þ.e.Bóka
safninuogNáttúrufræðistofunni
kl.15.00,enþaðerskemmtiog
fræðsluerindi um jólaköttinn í
máliogmyndumfyrir4–6ára
börn.Kl.13.30verðurupplestur
úrnýjumbókum,enbæðinýjar
og gamlar jólabækur verða til
útlánsáBókasafninu.

Kl. 16.00 hefst dag skrá in 
á Hálsa torgi með því að Skóla

hljóm sveit Kópa vogi leik ur nokk
ur jóla lög og síð an verð ur kveikt 
á ljós un um á jóla trénu sem er 
vina gjöf frá vina bæ Kópa vogs í 
Sví þjóð, Norrköp ing. Hjálm ar 
Hjálm ars son, for seti bæj ar stjórn
ar, tek ur á móti tré nu, Sam kór 
Kópa vogs syng ur nokk ur lög og 
að sjálf sögðu mæta jóla svein ar 
á svæð ið og taka lag ið. Kynn ar á 
þess ari úti há tíð við jóla tréð eru 
Mjall hvít og dverg arn ir sjö. Boð ið 
verð ur upp á jólastemmn ingu í 
Mol an um frá kl. 14.00 til 18.00 og 
í Gerð ar safni frá kl. 11.00 til 17.00 
þar sem verða sýnd verk eft ir 14 
lista menn af báð um kynj um með 
áherslu á kven læga sýn og list 
kvenna og sköp uð jólastemmn ing 
í kaffi stof unni. Lista menn í mið bæ 
Kópa vogs hafa opn ar vinnu stof ur 
sín ar og bjóða upp á kaffi og kök
ur til að skapa rétta jólastemmn
ingu. Und an far in ár hef ur mynd
ast sann köll uð fjöl skyldu stemn
ing þenn an dag enda höfð ar dag
skrá in til allra ald urs hópa.
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Punkhátíð varhaldin íKópa
vogi 22. október sl. Tilgangur
inn var að minnast þess þegar
fyrstu tónarpunksinshljómuðu
íKópavoginumíkringum1980.
Tónleikar fóru fram íMolanum
og á veitingastaðnum Spot og
stiguþarásviðhljómsveitireins
og Fræbbblarnir, Q4U, Snill
ingarnir, Vonbrigði, Tappi Tík
arrass,Taugadeildinogfleiri.

Há tíð in var styrkt af Kópa vogs
bæ. Helsti hvata mað ur há tíð ar
inn ar var Val garð ur Guð jóns son, 
með lim ur Fræbbblanna. Þetta 
er í fjórða sinn sem há tíð in er 
hald in en von ast er til þess að 
hún eigi eft ir að vaxa og dafna og 

verða stór og ár viss við burð ur í 
Kópa vogi þeg ar fram líða stund ir. 
Dag inn áður spil uðu tvær hljóm
sveit ir í bæj ar stjórn ar saln um í 
Kópa vogi að við stödd um fjölda 
manns. Það var sögu leg stund.

Val garð ur seg ir að í upp hafi 
fer ils síns hafi þeir oft spil að í 
Kópa vogs bíói þar sem nú er bæj
ar stjórn ar sal ur Kópa vogs bæj ar. 
Þeir hafi einnig hald ið tón leika 

í hús næði Leik fé lags Kópa vogs. 
„Við buð um mörg um hljóm
sveit um að spila og marg ir tón
list ar menn hófu fer il inn þarna. 
Það er kannski erfitt að út skýra 
í dag hversu miklu þetta breytti 
því tón leik ar voru eng an veg
inn eins al geng ir og þeir eru 
í dag, og þá oft ast bundn ir við 
vín veit inga hús in.”

Aðventuhátíðí
Kópavogilaugardag
inn26.nóvember

Sögulegstundþegarpunk
hljómaðiíbæjarstjórnarsalnum

Valgarður Guðjónsson söngvari
Fræbbblanaígóðumgír.

Fræbbblarnirásviðiíbæjarstjórnarsalnum.

Jóhanna Gunnhildur Stefánsdóttir hafði
allt frá barnæsku gaman af því að teikna
ogeinnigaðmálameðvatnslitum.Þaðvar
þóekki fyrrenárið1986semhún létþann
draumrætastaðsækjaumskólavistíMynd
listaroghandíðaskólanum,ogvarharlaglöð
þegarhúnkomstinn.Náminulaukhún1990.

Hún hafði ákaf lega gam an af því að mála 
fugla áður fyrr og seg ir hún það áhrif frá þeim 
tíma er hún var kokk ur í há lend is ferð um með 
Guð mundi Jónassyni, en þá gafst stund um 
tæki færi til að skoða líf ið í óspilltri nátt úr unni 
og njóta lands lags ins, sem aldrei blasti við mér 
eins tvær ferð ir í röð vegna áhrifa frá veðr inu, 
það var sí breyti legt. Segja má að lands lag í 
marg breyti leika sín um sé það sem blas ir við 
þeim sem koma og skoða vatns lita mál verk 
Jó hönnu Gunn hild ar á neðstu hæð Bóka safns 
Kópa vogs sem nú stend ur yfir.

JóhannaGunnhildursýnir
vatnslitaverkíBókasafniKópavogs

Listamaðurinnviðmálverksínásýningunni.

MargtvarummanninnáHálsatorgiífyrra.
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Stopp leikhópurinnsýndi fyr
ir skömmu Hans Klaufa fyrir
þakklátaáhorfendur,þ.e.yngstu
kynslóðina,fyrstíbókasafninuí
Lindunumog síðan í bókasafn
inuíHamraborginni.

Stopp leik hóp ur inn er barna 
og ung linga leik hús sem legg

ur áherslu á að setja á svið ný 
ís lensk leik rit og leik gerð ir. Leik
hóp ur inn hef ur starf að frá ár inu 
1995 og frum sýnt um 20 ís lensk 
verk ætl að börn um og ung ling um. 
Stopp leik hóp ur inn er ferða leik
hús sem sýn ir jafnt í leik, grunn 
og fram halds skól um lands ins.

Hansklaufi
nýturvinsælda

BörninfylgjastalvegopinmyntmeðþvíhverjuframvindurhjáHans
klaufa.

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 varð- 
veislu, 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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Hansklaufimætirásviðið.

Í hlíðum Rjúpnahæðar er úti
námssvæðið Rjúpnalundur sem
LeikskólarnirFífusalirogRjúpna
hæðogSalaskólihafa til afnota.
Miðvikudaginn 2. nóvember sl.
fórunokkur34árabörnafleik
skólanumFífusölum íútikennslu
stofuna með nesti í bakpoka og
eldiviðíkerru.

Þeg ar kom ið var á stað inn var 
kveikt ur varð eld ur og sögð sag an 
af Gípu. Mik ið var spáð í eld inn og 
börn in voru þess full viss um að 
þau þyrftu að passa sig á hon um. 
Eft ir að eld ur inn var tendr að ur 
var far ið yfir regl urn ar, til dæm is 
að koma sam an þeg ar flaut að yrði 
með flautu. Börn in héldu því næst 
á vit æv in týr anna. Ímynd un ar aflið 
var mik ið, ým ist voru tröll eða álf ar 
í hlíð un um sem þurfti að passa sig 
á. Börn in fundu einnig rör sem lá 
und ir göngu stíg inn og komust þau 
fljótt að því að hægt væri að liggja í 
báð um end um og tala sam an.

Eft ir öll þessi hlaup og leiki var 

sest nið ur og dreg ið upp hollt og 
gott nesti og drukk inn sér stak ur 
„Lund ar safi“. Rétt áður en hald
ið var af stað heim í leik skól ann 
gerðu börn in hol ur fyr ir ban ana
hýð ið. Síð ar verð ur skoð að hvort 

það verð ur að mold. Leik skól inn 
Fífusal ir er grænn leik skóli sem er 
að vinna með end ur vinnslu. Börn in 
í þess um sama hóp hafa einnig ver
ið að búa til papp ír og það finnst 
þeim mjög skemmti legt.

BörniníFífusölumí
útikennslustofuviðvarðeld

KallastágegnumröráRjúpnahæð.
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Sunnudaginn2.október sl.varvígð tildjákna
þjónustuíKársnessöfnuðiÁstaÁgústsdóttir.Þar
meðhefurdjákniveriðvígðuríannaðsinníKópa
vog, en fyrirnokkrumárumvarKristínSigríður
GarðarsdóttiríhlutastöðusemdjákniíLindasókn.
Hún lét af störfum og Ásta því eini djákninn í
Kópavogiídag.Umeraðræða40%stöðuogum
leiðerlögðniður50%staðaritaraviðsöfnuðinn.

Djákni er sér mennt að ur til að sinna helgi haldi við 
kirkj una og eins hafa djákn ar mik ið sinnt kær leiks
þjón ustu og styðja við bak ið á þeim sem standa 
höll um fæti í þjóð fé lag inu. Marg ir þeirra sinna æsku
lýðs störf um og starfi með al aldr aðra. Ásta Ágústs
dótt ir lauk BAprófi í guð fræði árið 2007 og hef ur 
síð an ver ið að bæta við þekk ingu sína í sál gæslu
fræð um og er mennt uð sem djákni.

,,Ég hef sinnt ýms um ver ald leg um verk efn um hér 
á skrif stofu Kárs nes sókn ar í safn að ar heim il inu Borg
um og held því áfram, var hér sem rit ari. Ég kem til 
með að sjá um há deg is bæn ir í kirkj unni á þriðju dög
um, ásamt sr. Sig urði, en sá þátt ur safn að ar starfs ins 
er að sækja í sig veðr ið,  þang að kem ur líka fast ur 
kjarni fólks og  sæk ir bæna stund irn ar. Mér finnst 
einnig að messu sókn sé aukast og í öðru safn að ar
starfi, ekki síst í starfi fyr ir eldri borg ara finn um við 
fyr ir aukn ingu. Ég leiði starf í  sorg ar hóp um, með 
fólki sem hef ur lent í erf ið um að stæð um og hef ur 
misst ein hvern sér ná kom inn.”

- Varstu snemma ákveð in í því að fara þessa leið í 
líf inu, þ.e. fara í guð fræði og verða síð ar djákni?

,,Ég hef ver ið skáti allt frá 10 ára aldri en skáta
hreyf ing in hef ur heil mikla trú ar lega og sið ferði lega 
til vís un þó hún sé ekki háð nein um trú ar brögð um. 
Það er t.d. sá boð skap ur að láta sér annt um ná ung
ann, og kannski er það rót in að því að ég valdi þessa 
náms leið og starfs fer il. Ég held að það vilji all ir láta 
gott af sér leiða, en svo verð ur hver og einn að finna 

sinn far veg í þeim efn um. Ég leiddi hug ann að því 
strax þeg ar ég lauk stúd ents prófi að fara í guð fræði 
en svo varð ekki í bili. Ég fór að vinna og eiga börn 
en þeg ar þau voru að eins kom inn á legg  þá dreif ég 
mig í guð fræð ina enda var ég þá bú inn að gera upp 
hug minn um það að mig lang aði helst til að sinna 
þessu starfi, en ég hef alla tíð ver ið trú uð.

Það er af skap lega skemmti legt að vinna hér í Kárs
nes sókn, ég finn svo mik inn hlý hug og vænt um þykju 
til kirkj unn ar og framund an eru spenn andi tím ar og 
skemmti leg upp bygg ing á safn að ar starf inu. Þetta er 
gam alt hverfi á mæli kvarða byggð ar í Kópa vogi og 
svo er sókn ar prest ur inn, sr. Sig urð ur Arn ar son, ekki 
kom inn til starfa fyr ir svo löngu síð an, en hann er 
mjög dríf andi og hvetj andi,” seg ir Ásta Ágústs dótt ir.

,,Skemmtilegirtímarframundan”

Ásta Ágústs dótt ir djákni.

Ljóð mán að ar ins:
Raunirmiðaldrahúsmóður

Sigríður Helga Sverrisdóttir
hefur verið virkur félagi í Rit
listarhópi Kópavogs og á ljóð í
Ljósmáli (1997), Sköpun (2001)
og Í augsýn (2010),nýjustubók
hópsins.Aukþesshafabirsteftir
hana ljóð í blöðum og bókum.
Húnhefurlengifengistviðljóða
gerðogveriðmeð í starfihóps
insafeinurðogáhuga.

Fyrsta ljóða bók henn ar, Rauð
ur snjór, kom út árið 2002. Hún 
geym ir 36 ljóð. Ljóð Sig ríð ar 
Helgu fjalla gjarn an um ást ina og 
nátt úr una, sam skipti fólks inn
byrð is og við um hverfi sitt; þau 
eru sum há al var leg, stund um 
gam an söm og jafn vel á stund
um kald hæð in. Mest áber andi er 
glettn in þó og gals inn þótt „stund
um rigni mánu dög um sem aldrei 
fyrr” og ,,lyga vef ur inn sé alltum
lykj andi,”  „hang ir von in þó, þótt 
á blá þræði sé blekk inga.” Það er 

þung und ir alda í sum um ljóð
anna, und ir alda sorg ar og sakn að
ar, sem Sig ríð ur tekst á við á sinn 
ein staka hátt í ljóð um sín um.

Sig ríð ur Helga lauk meist ara
prófi í ensk um bók mennt um árið 
2008 og starfar nú sem ensku
kenn ari við Mennta skól ann í 
Reykja vík. 

Raunirmiðaldra
húsmóður

Þú veist
að þú ert
mið aldra 

þeg ar leik skóla barn ið spyr
hvort þú sért amma 
dótt ur þinn ar

þeg ar þú tek ur eft ir
að jafn aldr ar þín ir
hafa elst um heila kyn slóð

þeg ar ókunn ug ir menn 
sem þú mæt ir á götu
veita þér enga at hygli

þeg ar þú lít ur í speg il 
og sérð gráu hár in skína
sem geisla baug ur um höf uð ið

hrukk urn ar fjölga sér
eins og gorkúl ur 
á góð um sum ar degi

þeg ar þú manst ekki 
hvað þú varst að hugsa
eða hvers vegna

þú 
veist.

Sig ríð ur Helga 
Sverr is dótt ir.

JólamatseðillFrá 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

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

RESTAURANT- BAR

4.990 kr.

Áttunda árið í röð stendur
KFUM & KFUK á Íslandi fyr
irverkefninu ,,Jól í skókassa”
Þettaverkefnierunniðafhópi
úr KFUM og KFUK og felst í
því að fá börn jafnt sem full
orðnatilaðsetjanokkrargjafir
í skókassa.  Kassanum er síð
anútdeilt tilþurfandibarna í
Úkraínu.

Mark mið ið með verk efn inu er 
að gleðja þurf andi börn í anda 
jól anna. Það hef ur sann ar lega 
tek ist síð ast lið in ár og hafa þau 
sem standa að verk efn inu fylgt 
því eft ir og tek ið þátt í dreif ingu 
gjaf anna í Úkra ínu. Þar hafa þau 
upp lif að mikla gleði barn anna 
með gjaf irn ar. Úkra ína er stórt 
land og þar búa um 50 millj ón ir 
manna. At vinnu leysi er mik ið 

og ástand ið víða bág bor ið. Á 
svæð un um þar sem skóköss
un um er dreift er allt að 80% 
at vinnu leysi og fara kass arn ir 
með al ann ars á mun að ar leys
ingja heim ili, barna spít ala og til 
barna fá tækra ein stæðra for
eldra. Ákveða þarf fyr ir hvaða 
ald urs hóp gjöf in á að vera, strák 
eða stelpu 24 ára, 59 ára, 1014 
ára og 1518 ára og merkja með 
við eig andi merki miða á lok ið. 
Setja svo gjaf ir eins og rit föng, 
föt, leik föng, hrein læt is vör ur og 
sæl gæti í skó kass ann.  Best er 
að setja einn hlut úr hverj um 
þess ara flokka í kass ann. Að lok
um þarf að setja 500  800 krón
ur í um slag efst í kass ann fyr ir 
send ing ar kostn aði.

Börn í Sala skóla með gjaf ir til skó kassa til barna í Úkra ínu.

Börnsendajóla-
gjafirtilÚkraínu

- seg ir Ásta Ágústs dótt ir, nýráð inn djákni í Kárs nessöfn uði
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Á fundi bæjarráðs Kópavogs
20.október sl. var rættumálit
eða kvörtun Persónuvernd
ar vegna kortavefs á vefsíðu
Kópavogsbæjar.Þann8. júní sl.
óskaði Persónuvernd nákvæm
ari upplýsinga varðandi fyrir
hugaðar birtingar gagna um
fasteignir á heimasíðunni. Bæj
arráð vísaði erindinu til sviðs
stjóraumhverfissviðstilumsagn
ar. Lögmaður umhverfissviðs
sendiPersónuverndgreinargerð
vegnamálsinsþarsemgerðvar
grein fyrir sjónarmiðum bæjar
insogþörfábirtinguupplýsing
annavarútskýrð.

Þann 12. októ ber sl. gaf Per
sónu vernd út álit sitt á mál inu. 
Í álit inu seg ir að ekki séu gerð ar 
at huga semd ir við birt ingu teikn
inga nema í þeim felist upp lýs
ing ar um einka mál efni sem sann
gjarnt og eðli legt er að leynt fari. Í 
ljósi þessa álits hyggst um hverf is
svið hafa áfram opið fyr ir að gang 
að teikn ing um á korta vef, en gefa 
hús eig end um mögu leika á því að 
lok að verði fyr ir að gang að ein
stök um teikn ing um sem þeir telja 
of upp lýsandi um einka mál efni.

Þetta mál snýst því um korta
vef á vef Kópa vogs bæj ar. Á vefn
um er hægt að nálg ast teikn ing ar 
af hús um. Bær inn ákvað í ár að 
opna vef inn aft ur en hon um var 
lok að fyr ir fá ein um árum vegna 
kvört un ar til Per sónu vernd ar. 
Kvörtun in sner ist efn is lega um 
að þar væri um að ræða per sónu
upp lýs ing ar sem ekki ættu er indi 
til al menn ings. Bær inn tel ur hins 
veg ar afar hæp ið að fella teikn ing
ar af hús um und ir per sónu upp
lýs ing ar. Um ára tuga skeið hafi 
af rit af teikn ing um ver ið af hent 
þeim sem þess óska hjá emb ætt
um bygg ing ar full trúa um land 
allt enda sé ekki lit ið svo á að um 
sé að ræða gögn um einka eða 
fjár hags mál efni ein stak linga sem 
sann gjarnt er og eðli legt að leynt 
fari sam kvæmt upp lýs inga lög um. 
Það er skylda bæj ar ins að veita 
að gang að teikn um og tengd um 
upp lýs ing um og mik ið hag ræði 
felst í því að hafa þær að gengi leg
ar á net inu. Hand virk af greiðsla 
þess ara gagna tek ur mik inn tíma 
og veld ur veru leg um kostn aði. 
Taf ir á af hend ingu geta auk þess 
stað ið í vegi fyr ir við skipt um 
með fast eign ir og taf ið hönn un 
og fram kvæmd ir og vald ið þar 
með um tals verð um kostn aði sem 
kom ast má hjá með raf ræn um 
að gangi að gögn um.

Fjölmargarkvartanir
vegnalokunarvefsins

Þeg ar lok að var fyr ir að gang að 
gögn um á net inu á sín um tíma 
bár ust fjöl marg ar kvart an ir frá 
þeim sem þurfa á þjón ust unni að 
halda, svo sem eig end um sjálf um, 
fast eigna söl um, hönn uð um, bygg
ing ar að il um og trygg ing ar fé lög
um. Þess ber að geta að eig end
ur húsa geta ósk að eft ir því að 

teikn ing ar af hús um þeirra verði 
tekn ar af vefn um.

Per sónu vernd hef ur nú tek ið 
und ir þetta sjón ar mið Kópa vogs
bæj ar. Í álits orði sínu seg ir hún: 
„Við birt ingu teikn inga af hús um 
ber Kópa vogs bæ að virða 5. grein 
upp lýs inga laga nr. 50/1996 um að 
stjórn völd um sé óheim ilt að birta 
upp lýs ing ar um einka mál efni ein
stak linga sem sann gjarnt er og 
eðli legt að leynt fari. Þeg ar eng in 

slík sjón ar mið eiga við er ekki 
gerð at huga semd við birt ingu 
teikn inga sem er Kópa vogs bæ 

nauð syn leg til að full nægja 
laga skyld um sín um.“

Kvörtun Per sónu vernd ar dreg in til baka

Að gang ur að teikn ing um af hús um í Kópavogi get ur varla 
ver ið einka mál.

KortavefurKópavogsbæjar
afturopinn

Betri þjónusta
í Vörðunni

Varðan er vildarþjónusta fyrir viðskiptavini Landsbankans. 

Markmið þjónustunnar er að veita yfirsýn yfir fjármálin, 

persónulega þjónustu og fríðindi fyrir heildarviðskipti. 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Kynntu þér Vörðuna eða pantaðu Vörðuráðgjöf á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.
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Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
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Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda
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Hin ár lega sala á „Neyð ar kalli 
frá björg un ar sveit um“ fór fram 
um fyrir skömmu og reynd ar 
geta þeir sem vilja haft sam band 
við hjálp ar sveit ina ef þeir vilja 
styrkja sveit ina. Hjálp ar sveit 
skáta í Kópa vogi stóð vakt ina 
víðs veg ar í bæn um og tækja floti 
sveit ar inn ar var víða sýni leg ur.

Í ár er Neyð ar kall inn í líki björg
un ar sveit ar konu með skíði á öxl
inni. Eins og und an far in ár er 
hann til sölu í formi lykla kippu 
á 1500 krón ur en einnig verð ur 
í boði stór Neyð ar kall ætl að ur 
fyr ir tækj um. Sala á Neyð ar kalli 
er næst stærsta fjár öfl un hjálp ar
sveit anna og því gríð ar lega mik il
væg. En hagn að ur af söl unni verð
ur not að ur til að efla og styrkja 
þjálf un björg un ar sveit ar manna 
lands ins sem og bún að ar kaup. 

,,Sveit in kall ar alla sína fé laga 
til starfa og  fjöl skyld ur björg un
ar sveit ar manna standa með þeim 
við söl una, og ekki síst börn in 
sem taka virk an þátt í söl unni,” 
seg ir Írís Mar els dótt ir for mað
ur HSSK, Hjálp ar sveit ar skáta 
í Kópa vogi.

,,Auk þess að selja lykla kipp ur 
var fyr ir tækj um boð ið að styrkja 
Hjálp ar sveit ina og fengu af henta 
stóra styttu af Neyð ar kall in um 
sem þakk læt is vott  í stað inn fyr ir 
veg leg an stuðn ing.  

Hjálp ar sveit skáta í Kópa vogi 
þakk ar Kópa vogs bú um og öðr
um velunn ur um fyr ir að sýna 
stuðn ing sinn í verki.  Sveit in 
átti  42 ára af mæli á með an að 
sal an stóð sem hæst og  er búin 
að festa góð ar ræt ur í Hafn ar
skemm unni vest ast í Vest ur bæ 
Kópa vogs. Það er ekki síst Kópa
vogs bú um að þakka að sveit in 
hef ur náð að vaxa og dafna og 
er í dag með stærstu og öfl ug
ustu sveit um sem starfa inn an 

vé banda Slysa varna fé lags ins 
Lands bjarg ar. Sveit in rek ur fimm  
björg un ar bif reið ar, tvo snjó bíla 
auk vöru bíls,  fjóra vélsleða, tvo 
björg un ar báta,  bæki stöðv ar hóp, 
leit ar flokk, sjúkra flokk, und an
fara og rústa flokk. Yfir 100 fé lag
ar eru á út kalls skrá, auk ný liða, 
ung liða og eldri fé laga sem ávallt 
eru við bún ir að styðja við starf
sem ina,” seg ir Íris Mar els dótt ir, 
for mað ur HSSK.

HjálparsveitskátaíKópavogi
þakkarveittanstuðning

Styrkurviðhjálparsveitinageturveriðstyrkurviðþigeðaþínanán
ustuogþannigstuðlaðaðeiginöryggi.Þessiglæsilegihópurmyndar
kjarnaníHSSKogvaraðseljaneyðarkallinn.

Opið hús og kaffi sala var 
í Sunnu hlíð fyrir tveimur viku. 
Þar var sýn ing á mun um vist
manna og þeirra sem koma þar 
í dag vist og kaffi sala var á veg
um Soroptim ista klúbbs Kópa vogs 
sem jafn framt seldi jóla kort. 

Marta Bíbí Guð munds dótt ir, 
sem býr í Fann borg í Kópa vogi, 
hef ur ver ið þarna í dag vist þrisvar 
í viku og sýndi m.a. glæsi leg ar 
svunt ur sem hún hef ur gert. Hún 
seg ir vert að hrósa að stoð starfs
manna Sunnu hlíð ar og hjálp semi, 
það væri nauð syn legt til þess að 
svona starf semi gengi vel fyr ir sig. 
Marta Bíbí er Ís firð ing ur, og varð 
m.a. Skíða drottn ing Ís lands 1952 
og seg ist vera eina kon an á Ís landi 

sem heit ir Bíbí, hún hafi ver ið skírð 
þeg ar hún var 3ja ára og alltaf ver
ið köll uð Bíbí. Prest ur inn hafi hins 
veg ar bent á hvort ekki væri eðli
legt að skíra hana líka Bíbí. Það hafi 
ver ið gert en við Mört u nafn ið hafi 
hún ekki ver ið sátt við í upp hafi.

,,Ég er alltaf köll uð amma Bíbí 
af af kom end un um og finnst það 
skemmti legt. Nú er ég orð in 79 ára, 
mæti hér í Sunnu hlíð og spila vist 
auk handa vinn unn ar en ég ætla að 
gefa þess ar svunt ur ein hverj um 
ætt ingj um. Ég var í 28 ár stöðv ar
stjóri hjá Sím an um á Stokks eyri, 
Mos fells sveit og í Hafn ar firði og 
lík aði það vel. Nú nýt ég þess að 
um gang ast fólk á mínu reki auk fjöl
skyld unn ar,” seg ir Marta Bíbí.

MartaBíbímeðeinasvuntunaogáborðinuermargirglæsilegirmunir.

Sýningáafarglæsilegri
handavinnuíSunnuhlíð

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
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Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta
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Leik fé lag Kópa vogs er með margt spenn andi 
á prjón un um á kom andi leik ári. Má þar nefna 
leiksmiðju fyr ir byrj end ur, upp setn ingu styttri leik
þátta, nám skeið fyr ir vana leik ara, nám skeið og 
sýn ingu ung linga deild ar fé lags ins og frum sýn ingu á 
nýju verki sem ber vinnu heit ið ,,Hring ur inn.” 

Í sept em ber var í boði leiksmiðja fyr ir nýja fé laga 
sem var hugs uð fyr ir byrj end ur og styttra komna í 
leik list. Far ið var í grunn at riði svið leiks og áhersla 
lögð á praktíska nálg un. Í lok leiksmiðj unn ar voru æfð
ir upp stutt ir leik þætt ir sem frum sýnd ir verða í byrj
un nóv em ber. Leið bein andi var Hörð ur Sig urð ar son 
sem hef ur starf að sem leik stjóri hjá leik fé lög um víða 
um land, en þó að al lega hjá Leik fé lagi Kópa vogs und
an far in ár. Hann setti m.a. upp far s ann ,,Bót og betr
un” hjá fé lag inu í fyrra.  

Ung linga deild fé lags ins hóf störf 19. sept em ber sl. 
með nám skeiði und ir stjórn Grímu Krist jáns dótt ur 
sem setti upp í fyrra hina frum legu og skemmti legu 
sýn ingu ,,Beð ið eft ir græna kalll in um.” Í kjöl far ið á 
nám skeið inu verð ur sett upp sýn ing sem áætl að er að 
frum sýna um miðj an nóv em ber nk. Ung linga deild in er 
opin þeim sem eru í 8., 9. og 10. bekk grunn skóla og 1. 
bekk fram halds skóla. Í nóv em ber 
hefj ast síð an æf ing ar fyr ir nýtt leik
verk með frum saminni tón list sem 
frum sýnt verð ur um mán aða mót in 
jan ú ar / febr ú ar 2012 en verk ið ber 
vinnu heit ið ,,Hring ur inn.” Fljót lega 
eft ir ára mót held ur fé lag ið svo sitt 
ár lega Stjörnu ljósa kvöld sem er 
skemmti kvöld með bland aðri dag
skrá. Leik fé lag Kópa vogs er opið 
öll um sem áhuga hafa á leik list en 
fé lag ið hef ur að stöðu í Leik hús inu 
við Funa lind 2.

Nýttleikverkmeðfrumsaminni
tónlistfrumsýnteftiráramót

LeikfélagKópavogs:

Úrsýninguunglingadeildarfélagsinsásíðastaári,
,,Beðiðeftirgrænakallinum.”

	  

Fræðla mánaðarins er í 
boði: 

Brjósklos í baki 
(Hryggþófaröskun): 

Er heiti yfir sjúkdóms-
einkenni 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 hrygg-
þófann.  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. 

	  

Njótum aðventunnar saman

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar

líkkistur

Jón G. Bjarnason

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla

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

Moldarhrúgurþáognú
Dr. Gunni (Gunn ar Lár

us Hjálm ars son) hef ur feng ist 
við tón list, rit störf, dag skrár
gerð og fleira. Með al ann ars 
sem höf und ur barna plöt unn
ar og leik rits ins Abbababb!, 
með lim ur í hljóm sveit un um 
S.H.Draum ur og Unun, blaða
mað ur á DV, Frétta blað inu 
og Þjóð vilj an um og ann ar 
um sjóna mað ur Popp punkts á 
RÚV. Hann fædd ist árið 1965 í 
fæð ing ar heim ili Kópa vogs og 
ólst upp að Álf hóls vegi 30a. 
Hann flutti til Reykja vík ur um 
miðj an 9. ára tug inn en ber enn 
mjög sterk ar taug ar til Kópa
vogs.

Æskuslóðirmínarvarraðhús
iðþarsemégbjóogumhverfið
þar í kring. Við kölluðum samt
raðhúsið alltaf „blokk“. Hver
íbúð var með garði og svo var
sameiginleg órækt á bakvið
garðana.Maðurvarþarnamik
iðoghafðiofanaf fyrir sjálfum
sér.Þaðvorueinhverjirstrákar
í nágrenninu sem hægt var að
leika við, en í raðhúsinu bjug
gu eintómar stelpur. Það mátti
samtalvegfarameðþeimíFall
inspýtaogHúllíhú.

Í garðinumokkarhafðipabbi
smíðað kofa, Bakkakot, úr
kassafjölum.Þaðvoruófákaffi
samsætin haldin í Bakkakoti
og einu sinni vorum ég og ein
hverKalli, sembjó í „Flatköku
húsinu“ á móti og flutti síð
ar til Ástralíu, svo uppteknir í
leikaðviðvorumálitnir týndir.
Enginn fattaði að leita í Bakka
koti og það var búið að kalla
út lögguna og gott ef ekki aug
lýsaeftirokkur íútvarpinu líka.
Fyrsta bernskuminning mín er
af pabba sótsvörtum af æsingi
að reka okkur hágrenjandi út
úrkofanum.

Smátt og smátt stækkaði
svæðiðsemégþorðiaðfaraum.
Þaðvarveriðaðleggjahitaveitu
íhúsogégmaneftirþvíþegar
Álfhólsvegurinn var allur upp
grafinn.Þáurðutilmoldarhaug
arsemhægtvaraðleggjabílvegi
ummeðlítilliplastskóflu.Égvar
mikiðíþví,aðleggjavegiogbúa
tilborgir ímoldarhrúgum.Sein
na á sumrin var maður í fyrir
bærisemhétÍþróttirogútilífog
varhaldiðáKópavogsvelli.Það
varm.a. fariðáhestbakogára
bátumróiðíNauthólsvíkogmig
minniraðéghafigrenjaðmigút
úrhvorutveggja.

Mistókstaðsetjamigá
gæsluvöllogleikskóla

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
grenjaðiþangað tilmammakom
ogsóttimig.Égvarþvíheimaþar
tilégbyrjaðií6árabekk.

ÉgfóríKópavogsskólaogvarí
öllárinhjáÖnnuMjöllkennaraí
Dbekknum.Húnstjórnaðiþessu
mjög vel og var frábær. Maður
tókmeðsérnestiogsvovarles
iðídrekkutímum,oftBobMoran
bækur.Fyrir jólvarsettursvart
ur kreppappír í gluggana sem
var gríðarlega jólalegt. Ég keyri
stundum framhjá skólanum fyr
ir jól tilaðkomast í jólastuðþví
svartikreppappírinnerennásín
umstað.Litlu jólinvoruhaldin í
íþróttasalnum, jólasveinar, rauð
epliogpakkar.Sannurjólaandi.

Pabbi vann á trésmíðaverk
stæði Sigurðar Elíassonar (Sel
ko) á Auðbrekku. Honum þótti
lítið tiltökumál að taka að sér
aukavinnuákvöldinogvinna70
tíma á viku. Það var bara nor
mal.Hannkomsamtalltafheim
íhádeginuogáthádegismatyfir
útvarpsfréttum.Þáeinsognúvar
allt að fara til fjandans á hverj
umdegi.Hannsagði „þey“þeg
ar fréttirnar byrjuðu, enda var
mikilvægt að hlusta á þetta allt
saman.Svofórhannoglagðisig
ísmástund.Þá lagðieldrisystir
mínOddnýnokkuðuppúrþvíað
kitlamigsvoégmyndirekaupp
gólogvekjapabba.

Mammaskúraði skrifstofurnar
og kaffiaðstöðuna í Selko og ég
fór oft með. Þar gat maður hirt
frímerki afumslögum í ruslaföt
umogtuggiðlímtappaogímynd
að sér að það væri tyggjó. Svo
varfasturliðuraðégogmamma
keyptumeinaSpursaman.Flösk
urnarvorumjögsérstakar í lag
inu og auðvelt að skipta þeim í
tvennt. Við drukkum sitt hvorn
helminginn.

Fóraðfitnaviðgelgjuna
Maður hékk mikið á fótbolta

vellinum við skólann. Sparkaði
tuðruogvarsæmilegur.Migrám
ar aðeins í gömlu smurstöðina
sem var þar sem Hamraborgin
reis. Þegar verið var að byggja
Hamraborgina var það kjörinn
staður til aðsniglastum,stund
umhjólandiumallaþessastein

steyptugangasemvarveriðað
byggja.Mikiðfjör.

Matvörubúðin Kron var stað
settviðhliðinaáméráÁlfhóls
vegi. Einu sinni stal ég pínulitl
umCheeriospakkaúrbúðinnien
þaðkomstupp.Mamma létmig
skila pakkanum í búðina og ég
fórhágrenjandiíþaðverkefni.Ég
varherfilegamatvandurogtókst
oft aðvælaútpylsurþegarýsa
meðmörflotivaríboði,semvar
eiginlegaalltaf. Síldogharðfisk
ur var svona það hollasta sem
égfékksttilaðéta.Égheflíklega
þjáðstafCvítamínskortiþvíoft
voru lappirnarámérútataðar í
marblettum.Égvargrindhorað
ur framan af en fór að fitna við
gelgjuna.

ÍsamahúsiogKronvarmjólk
urbúð og fiskbúð og einhver
æskulýðsmiðstöðáefrihæðinni.
Ég tók aldrei þátt í neinu starfi
þar,enégmanaðégvarnæstum
þvíbúinnaðganga í Skátanaaf
þvíþeiráttusvoflottarafmagns
bílabraut. Þegar sala mjólkur
var gefin frjáls hætti mjólkur
búðin. Pabbi keypti húsnæðið
og rak þar Tempó innrömmun,
semhannhafðibyrjaðmeðnok
kru fyrr í Hamraborginni. Þeg
arpabbihætti aðvinna tókÁsi
bróðir minn yfir reksturinn og
rekur nú Tempó innrömmun
í Hamraborg – bestu innrömm
un landsins!Ég fékkmikiðsjokk
þegar ég keyrði framhjá gamla
Kronnýlegaogbúiðvarað rífa
allt húsið. Nú stendur þar bara
moldarhaugur.

Rétt hjá á Álfhólsveginum
var sjoppanSiggubúð.Þarvoru
helstugerseminMatchboxbílar
í litlum gulum pappakössum. Á
tillidögum fékk maður svoleið
is munað. Annar munaður var
amerískt súkkulaði sem fór að

fástseintá8.áratugnum.Égfann
einusinnigaddfreðiðoghálfétið
Mars súkkulaði á snæviþaktri
gangstéttogsporðrenndiþvíað
sjálfssögðu.

Metnaðarfullteikni
myndasagaumævi
fuglsunga

Ég kynntist Halla á Auð
brekkunnioghékkmikiðhjáhon
um. Mamma hans ristaði brauð
ofan í okkur og við vorum með
mjögmetnaðarfulla teiknimynda
söguísmíðumumævintýrifugls
unga.Þegarvarsnjórmáttirenna
sér á þotu alla leið frá Álfhóls
veginum í gegnum Löngubrekku
ogniðuráAuðbrekku. Jón,eldri
bróðirhansHalla, átti einhverja
músík á kassettum og plötum
semmáttistelastí.

Ég byrjaði snemma að hafa
áhugaá tónlist. Í „blokkinni“bjó
stundum Guðmundur Hannes
Hannesson, jafnaldri minn, en
pabbi hans var sendiherra svo
hannvarofterlendis, t.d. íRúss
landiþaðansemhannsendimér
bréfmeðbarmmerkjumafLenín
og félögum. Eldri systkini Guð
mundarHannesaráttulitlarplöt
urmeðBítlunum,semégvarekki
lengiaðkrækjaí.Égfékkþvíheift
arlegtBítlaæðisirkaárið1975og
þaðstendurennyfir.

ÞaðkomGrundigplötuskápur
inn á heimilið 1976 og með fyl
gdunokkrarmetsöluplöturþess
árs,m.a.EinusinnivarogHorft
í roðann með Jakobi Frímanni
Magnússyni. Systkini mín áttu
líkaplötur.DagnýsystiráttiEniga
Meniga,StebbibróðiráttiMegas
ogalltrannþettasamantilaðefla
tónlistaráhugaminn.

Upprunalega ætlaði mamma
að faraað læraágítarog forláta

Hagström gítar var keyptur inn
á heimilið. Mamma hafði ekki
mikiðúthaldogégvar fljóturað
taka gítarinn yfir. Þegar ég var
búinn að læra tvö gítargrip fór
ég strax að semja lög og skrifa
þauíbækur.

Bítlarnirvorualltafnúmereitt
þar til pönkið kom til sögunn
ar. Ég fór með strákum í Kópa
vogsbíóseintárið1979þarsem
Fræbbblarnir og Snillingarnir
voruað takasándtékk fyrir tón
leika daginn eftir. Þar frelsaðist
ég tilpönksogvarðupp fráþví
forfallinn pönkáhugamaður, síð
annýbylgjuáhugamaður,enídag
baraalhliðaáhugamaðurumtón
list–þóttpönkiðogBítlarnireigi
alltafmestímér.

Diskódrullog
Égeraumingi

ÉgstofnaðihljómsveitinaDor
dinglar.ÓliÞórðarleyfðiokkurað
æfa í Víghólaskóla, þar sem við
vorumbyrjaðir í gaggó.Viðspil
uðum í fyrsta skipti íKópavogs
bíói fyrirpáskana1980á 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 athygli en eftir
þessatónleikafóruhjólinaðsnú
astverulegahratthjáhonumog
Utangarðsmönnum.Bubbi reykti
í sándtékkinuogskipaðimérað
sækja tóma kókflösku svo hann
gæti drepið í. Ég hlýddi og lít á
þettaatviksemeinnafhápunkt
umferilsins!

Éghefaldreiveriðeinsstress
aðurogfyrirþessafyrstutónleika
æviminnar.Égfórmargoftákló
settið, en Valli í Fræbbblunum
varmjöguppbyggileguroggóður
viðokkur litlu strákana– stapp
aði íokkurstálinu.Þettahafðist,
við tókumþrjú lögeftirmig:Fer
ðalag, Diskódrull og eina lagið
semvarsungið,ogþaðafmér,Ég
eraumingi.

Viku síðar spiluðum við sama
prógramm á Hæfileikakeppni
Kópavogs, aftur í Kópavogsbíói.
Þarna tóku m.a. þátt þeir snill
ingarSteinnSkaptasonogKrist
innJónGuðmundsson,semvoru
saman í Stífgrímkombóinu.Þeir
fenguverðlaunfyriraðverameð
frumlegastaatriðiðogurðusíðar
góðirvinirmínir.Við íDordingl
umfengumhinsvegarenginverð
launogbaraeitthvað lásíviður
kenningarblað. Ég var mjög fúll
en létþaðekki slámigútaf lag
inu.Maðuráaldreiaðgefastupp!

Dr. Gunni rifj ar upp bernskuminn ing ar úr Aust ur bæn um í Kópa vogi

StrákarniríD-bekknummeðÖnnuMjöllkennaraíKópavogsskóla.
Stelpurnar í bekknumvorueinhvers staðar annars staðarþennan
dag.Égerlengsttilhægri.

Við tröppurnarupp íKronárið1980. Einsog sést varþetta strax
orðið hrörlegt á þessum tíma svo það var ekki seinna vænna að
rífaþettaalltsaman30árumsíðar!

Dr.Gunni.

ÁforlátaCooperhjóliígarðinumheimahjámér.KofinnBakkakot
sésttilvinstri.
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"Það geta ekki allir bílar 
verið rÉttir bílar!"

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.iS • VeSturVör 24 • 200 KópaVogur

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar 
viðgerðir fyrir veturinn.

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

Kóparokk, sem er eins kon ar tón list ar há tíð 
fé lags mið stöðv anna í Kópa vogi, var hald ið í 
fé lags mið stöð Kárs nes skóla fyr ir skömmu. 

Plötusnúðurkomkrökkunum í gott stuðáður
en hljómsveitirnar stigu á svið, hver af annari,
og var einnig milli atriða. Þarna komu einnig
fram gestahljómsveitin Primavera, sem skipuð
erunglingumsemvoruáðuríEkkóenerufæddir
árið1994,enPrimaveravarvalináhugaverðasta
hljómsveitin á síðustu Músíktilraunum. Lokaat
riðiðvarsvoBlazroca,sjálfurErpurEyvindarson.

Kóparokk var ung ling un um í 
fé lags mið stöðv un um til sóma

HljómsveitinSt.Beatskomfráfélagsmiðstöðinni
JemeníLindaskóla.

Hljómsveitin Útrás er í félagsmiðstöðinni Ekkó
í Kársnesskóla. Þessi flotti rokksöngvari heitir
ÞorgeirBjörnsson.

Stelpurnar í félagsmiðstöðinni Fönix í Salaskóla
vorusvosannarlegaístuði.

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.

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".

HelgihaldíKópavogskirkju
áaðventu

Eitt þeirra barna sem fædd ist 11. 
nóv em ber sl. og fær því þá skemmti
legu byrj un á kenni tölu sinni sem 
er 111111 er son ur Andréu Ósk ar 
Tryggva dótt ur sem búið hef ur í Kópa
vogi og starfar í Kötlu og Arn ars Jóns
son ar sem er úr Reykja vík og er starfs
mað ur Húsa smiðj unn ar. 

Þau búa í Hljóðalind 11 íKópavogi.
Drengurinnáttiaðfæðast14.nóvember
enaðkvöldi10.nóvembervarljóstað
drengurinnvildikomast íheiminn,og
þaðgerðistliðlegatvöumnóttina.Svo
skemmtilegavilltilaðömmubróðirlitla
snáðans,LárusGunnlaugsson,ereinnig
fæddurþennandag,ennokkrumárum
áður,eða1949.

Kópavogsbúi11.11.11
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Íslenskt nautakjöt
Íslenskt hreindýrakjöt

Íslensar villigæsa bringur
Íslenskar endur

NÝJUNGAR Í TILBÚNUM  RÉTTUM

Marókóskir - kjöt og fiskréttir
Gómsætir núðluréttir

Sækjum og sendum

Strætó bs. og VÍS standa fyr ir Ör ygg is dög um 
þenn an mán uð, átaki sem mið ar að því að fækka 
slys um í um ferð inni og auka ör yggi veg far enda. 
Sér stak lega verð ur hug að að því að vagn stjór ar 
haldi hæfi legu bili á milli bíla og fækki með því 
afta ná keyrsl um sem eru al geng asta or sök um ferð
ar ó happa á höf uð borg ar svæð inu. Átak ið stend ur 
út nóv em ber og er lið ur í for varna verk efni sem 
Strætó bs. og VÍS hafa unn ið að sam an frá árs byrj
un 2008 og hef ur leitt til nær helm ings fækk un ar 
um ferð ar ó happa hjá Strætó bs.

Jákvæð skilaboð utan á strætisvögnum hvetja
ökumenn til aðhugaaðakstri sínumoghegðun í
umferðinniogvagnstjórarmunuleggjaáhersluáað
sýnagottfordæmiíumferðinniáÖryggisdögunum–
semogaðradaga.Einnigverðaskilaboðinniívögn
unum,semhvetja farþega til aukinnaraðgæsluog
bendaá leiðir tilaðbætaöryggiumborð ístrætó.
Sérstaklega verður fylgst með umferðaróhöppum
Strætóátímabilinumeðþaðaðmarkmiðiaðfækka
þeim.Aukþessverðurreglulegumfjöllunumátakið
ogárangurinn íumferðinniáStrætó.isogalmenn
ingurhvatturtilaðtakaþáttmeðþvíaðsendaskila
boðogábendingaránetfangið fyrirspurn@straeto.
is.Samkvæmtupplýsingum fráVÍSeru flestóhöpp
hjá Strætó annars vegar aftanákeyrslur, sem yfir
leittorsakastafof litlubilimillibíla,ogskyndileg
hemlunereinalgengastaorsökslysaá farþegum.
„Við hjáStrætóbs.minnum okkur sjálf stöðugt á
þástaðreyndaðmörgumslysumogóhöppummá
afstýrameð fyrirhyggju,aðgætniogbættrihegðun

allravegfarenda.Þvíermikilvægtaðviðséumtilfyr
irmyndaroghvetjumaðraökumennogvegfarendur
íumferðinni til að fylgja fordæmiokkar.Öllviljum
viðjúkomaheilheim,“segirReynirJónsson,fram
kvæmdastjóriStrætóbs.

„Áundanförnumþremurárumhafastarfsmennog
stjórnendurStrætóbs.náð frábærumárangri í að
eflaöryggismenningu fyrirtækisins,bæði íumferð
inni og á vinnustaðnum. Árangurinn hefur vakið
athyglihjáöðrumfyrirtækjumsemlítatilStrætóbs.
semfyrirmyndaríþvíhvernigþróaáöryggismenn
ingu og efla öryggisvitundá vinnustöðum.Starfs
mennStrætóbs.getaveriðstoltirafárangrinumog
VÍShveturþá til aðhaldaáframásömubrautog
veraöðrumtilfyrirmyndarhéreftirsemhingaðtil,“
segirSigrúnRagnaÓlafsdóttir,forstjóriVÍS.

Áhersla lögð á að halda 
hæfi legu bili á milli bíla

Gísli Níls Ein ars son, for varna full trúi VÍS, og Reyn
ir Jóns son, fram kvæmda stjóri Strætó bs., leggja 
áherslu á að halda hæfi legu bili á milli bíla.

ForvarnirgegnslysumogóhöppumáÖryggisdögum
StrætóogVÍS:

www.borgarblod.is



Í Skóla hlaupi UMSK er tek in 
sam an hlut falls leg þátt taka skól
anna í hlaup inu og fær sá skóli 
Bræðra bik ar inn til varð veislu 
í eitt ár sem hef ur hlut falls lega 
bestu þátt tök una. Í ár er það 
Linda skóli sem hlýt ur þenn an 
eft ir sótta bik ar en 94% barna í 
4. 7. bekk í skól an um tóku þátt í 
hlaup inu. Skól inn vann bik ar inn 
einnig í fyrra. 

Mikil og góð þátttaka var í
hlaupinu en á sjöundahundrað
keppendur tókuþátt.Þaðeruall
ir grunnskóla á sambandssvæði
UMSK sem hafa rétt til þátttöku
í hlaupinu og voru keppendur
frá sex skólum. Bræðrabikarinn
ergefinnafbræðrunumHerðiog
IngólfiIngólfssonumsemvorusig
ursælir frjálsíþróttamennáárum
áður.Keppthefurveriðumbikar
inn15sinnum,oghefurLindaskóli
boriðsigurúrbýtumísjöskipti.
•Íflokki4.bekkjarstelpnavarð

Elín Helena Karlsdóttir Linda
skóla í 2. sætiá tímanum1:30,21
ogHallaRakelLongLindaskólaí3.
sætiátímanum1:36,54
• Í flokki 4.bekkjar strákasigr

aðiKristinnHugiArnarssonLinda
skólaátímanum1:19,80
•Íflokki5.bekkjarstelpnavarð

SólveigRutÞórarinsdóttirLinda
skóla í 2. sætiá tímanum1:30,31
og Telma Sól Bogadóttir Linda
skólaí3.sætiátímanum1:32,09
• Í flokki 5.bekkjar strákasigr

aði ÍsakJónEinarssonLindaskóla
á tímanum1:18,15 og Jón Steinar
BenediktssonLindaskólavarðí3.
sætiátímanum1:20,25
•Íflokki6.bekkjarstelpnavarð

DaníellaDöggGuðnadóttirLinda
skólaí3.sætiátímanum2:58,09
• Í flokki6.bekkjar strákavarð

Viktor Örn Gunnarsson Linda
skólaí2.sætiátímanum2:56,35
•Íflokki7.bekkjarstelpnavoru

voru keppendur frá Lindaskóla
í öllum efstu sætunum; María
Ómarsdóttir í 1. sæti á tímanum
3:03,50, Fanney Einarsdóttir í 2.

sætiá tímanum3:03,93ogFreyja
R.Sigþórsdóttir í 3. sætiá tíman
um3:10,50
• Í flokki7.bekkjar strákavarð

HörðurÁsmundssonLindaskóla í
3.sætiátímanum2:47,11.
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HK keppti við Gróttu í N1 deild kvenna fyr ir 
nokkru og sigr aði 3326. Jafn ræði var með lið un
um fram an af en í hálf leik var stað an 1914 fyr ir 
HK. Mesti mun ur inn í seinni hálf leik var 10 mörk 
en HK vann ör ugg an 7 marka sig ur. HK er í 3. sæti 
deild ar inn ar með 8 stig en HKstelp urn ar töp uðu í 
síð asta leik fyr ir topp lið inu, Val, 2532. 

StelpurnarlékufyrrímánuðinumíEvrópukeppn
inni við franska liðið Fleury, léku báða leikina
erlendis, töpuðu fyrri leiknum 2239 og léku svo
afturdaginneftirog töpuðuþáennstærra, 1846,
eðasamtalsmeð40markamuníbáðumleikjunum
semvarlageturtalistásættanlegtþófranskaliðiðsé
skipaðbreiðumhópogafarsterkumhandboltakon
um.HléverðurnúíN1deildkvennaframtil14.janú
arvegnaþátttökuÍslandsíHMíBrasilíu.

Karla lið HK í topp bar áttu
HKer í 4. sæti íN1deildkarlameð9 stig,með

einustigiminnaenHaukarogFramenjafnmörgstig
ogFH.HKvannafardýrmætansigur í síðasta leik
gegnAkureyri3027semtryggðiHKáframhaldandi

stöðu í toppbaráttudeildarinnaren töpuðusíðan
fyrirVal,3127.Næstutveirleikirerubáðirútileikir,
gegnHaukumnæstasunnudagogsvogegnGróttu
fimmtudaginn24.nóvember.

Blik inn Esther Rós Arn ar dótt ir 
er ný í Af reks hópn um 20112012 
í frjáls um íþrótt um. Frjáls í þrótta
sam band Ís lands hef ur sent frá 
sér lista yfir þá ein stak linga sem 
náð hafa lág mörk um í Af reks
hóp FRÍ 20112012. 

Í hópnum eru fimm keppend
ur frá Breiðabliki, þau Arna Ýr
Jónsdóttir fyrir stangarstökk,en
hennarbestiárangurþarer3,45
metrar; Esther Rós Arnarsdótt
ir fyrir 400 metra hlaup en hún
á þar best 59,13 sek; Ingi Rún

ar Kristinsson fyrir tugþraut en
hannhefurnáðþar6297stigum;
SindriHrafnGuðmundsson fyrir
spjótkast með 800 gr. spjóti en
hann hefur kastað lengst 57,86
metraogStefaníaValdimarsdótt
ir fyrir 400 metra grindarhlaup
enþarhefurhúnbestnáðtíman
um 61,41sek. Afreksfólki í frjáls
umíþróttumhjáBreiðablikifjölg
ar stöðugt og verður gaman að
fylgjastmeðþessuvaska íþrótta
fólki á frjálsíþróttavöllunum á
komandisumri.

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

HK stúlk ur sigr uðu Gróttu 33-26 
og eru í 3. sæti deild ar inn ar

Breiða blik lagði Laug dæli 
í fyrsta leik í liðs ins 1. deild 
kvenna í Smár an um. Í sum ar var 
ákveð ið að tefla fram að nýju 
kvenna liði í körfu bolt an um. 

Blikastelpurnar byrjuðu vel
þrátt fyriraðveramargarhverj
ar að spila sinn fyrstameistara
flokksleikogþærkomustí102.
Stelpurnar fráLaugarvatnibörð
ust þó vel og tókst að minnka
muninn ummiðjan 2. leikhluta í
fjögurstigístöðunni1612,eftir
ágætis framlag frá JóhönnuSæv
arsdóttur. Blikar skelltu þá í lás
í vörninni og skoruðu næstu 17
stigánþessaðgestirnirfráLaug
arvatni næðu að svara og eftir
þaðvarsigurblikaaldreiíhættu.
Lokatölurvoru5427.

Allir12leikmennliðsinslétutil
síntakaí leiknumenstigahæstar
voruþær JóhannaBjörkSveins
dóttir með 15 stig, Aníta Árna
dóttirmeð10stigogþærIngunn

Erla Kristjánsdóttir og Sóllilja
Bjarnadóttirmeð8stighvor.

SíðanlékuBlikarviðSkallagrím
frá Borgarnesi í Smáranum en
töpuðu6072ogviðKFÍáÍsafirði
5. og 6. nóvember sl., tvo leiki.
Fyrri leikurinn tapaðist 5836 og
þannsíðariunnu Ísafjarðarstúlk
urnareinnig,6755.

Karla lið ið í 2. sæti
Karlalið Breiðabliks í 1. deild

inni eru í 2. sæti deildarinnar á
eftirKFÍen liðiðvannHamar frá
Hveragerði í síðasta leik 10292.
Stigahæstur í þeim leik var Þor
steinnGunnlaugssonmeð36stig
og 21 frákast, Arnar Pétursson
með26stigog11stoðsendingar
og Atli Örn Gunnarsson með 13
stigog9fráköst.Næstiheimaleik
urBlikanna í Smáranumergegn
FSuföstudaginn18.nóvembernk.

Körfuknattleikslið Breiðabliks í 1. deild kvenna.

Kvenna lið Blika í 
körfu byrj aði vel

Íþróttaskóli 36 ára barna 
nýtur vinsælda en hann er star
fræktur á veturna í íþróttahúsi 
Breiðabliks í Smáranum. 

Vegnamikillarþátttökuhefur
íþróttaskólanum verið tvískipt,
yngstubörnin,fædd2008,)mæta
kl.10.00ogþaueldri,fædd2006
2007,mætakl.11.00.Íþróttaskóli
hefurveriðstarfrækturávegum
Breiðabliks frá fyrsta starfsári

hússins árið 1994.  Fyrsti
skólastjórioghelstihvatamaður
að stofnun skólans var Anton
Bjarnason, lektor við Kennara
háskóla Íslands.Allt fráupphafi
hefurBreiðabliklagtmetnaðsinn
íaðþaubörnsemþangaðkoma
njóti leiðbeininga færustuaðila;
íþróttakennara, leikskólakennara
oggrunnskólakennara.

Linda skóli sigr aði í 
Skóla hlaupi UMSK

Frá leik HK gegn Ak ur eyri í N1deild karla.

Þær sigr uðu þrefalt í flokki 7. ára stelpna og stuðl uðu að sigri Linda
skóla í Skóla hlaup inu og voru því glað ar með bik ar inn sem skól inn 
vann. F.v.: Fann ey Ein ars dótt ir var í 2. sæti, sig ur veg ar inn Mar ía 
Ómars dótt ir og Freyja R. Sig þórs dótt ir sem varð í 3. sæti. 

Fimm Blik ar í Af reks hópi FRÍ

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

Af reks kon an Stef an ía Valdi mars
dótt ir er með al fimm menn ing ana.

Íþróttaskólinn vinsæll



Jólasveinarnir mæta til 
að gleðja börnin.

Undanfarin ár hefur 
myndast sannkölluð 

fjölskyldustemning þennan 
dag enda höfðar dagskráin 

til allra aldurshópa.

Kópavogsbær
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Opið í öllum menningar-
stofnunum bæjarins.

Jólakötturinn verður á 
kreiki í Safnahúsinu.

Nánar á www.kopavogur.is

Tendrað verður á 
ljósum vinabæjar- 
trésins á Hálsatorgi, 
laugardaginn
26. nóvember, 
klukkan 16.00.


