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fasteignasala
reynir erlingsson, löggiltur  
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Aldrei meiri 
framkvæmdir en 2007

Samkæmt upplýsingum bæjar-
stjóra, Gunnars I. Birgissonar, verða 
framkvæmdir í Kópavogi aldrei 
meiri en á næsta ári. Bærinn hefur 
keypt hluta Vatnsenda vestur og 
suður af vatninu og allt upplandið, 
um 863 hektara, og hluti landsins 
verður byggingasvæði. Þetta verður 
framtíðarbyggingaland Kópavogs-
bæjar en þetta eignarnám er talið 
nauðsynlegt vegna framþróunar 
sveitarfélagsins. Mikar framkvæmd-
ir verða tengdar íþróttamannvirkj-
um, lokið verður við sundlaugina í 
vesturbænum, íþróttahús rís í Kóra- 
hverfi og vellir verða byggðir auk 
þess sem ný stúka rís við Kópavogs-
völl. Lokið verður við einn grunn-

skóla og tveir aðrir eru í byggingu 
auk leikskóla. Ný vatnsveita verður 
tekin í notkun en fyrst mun vatnið 
fara til Garðbæinga og í framtíðinni 
þýðir það lægri vatnsskatt á Kópa-
vogsbúa. Verið er að skipuleggja 
svokallað Gustssvæði þar sem hesta-
mannafélagið er með starfsemi, en 
það flytur innan tíðar og þegar hafa 
mörg fyrirtæki sýnt svæðinu áhuga 
en þarna verður atvinnusvæði. 
Með byggingu mislægra gatnamóta 
við Arnarnesveg léttir verulega á 
umferðinni um Reykjanesbraut gegn-
um Kópavogsbæ.

En íbúaþróun í Kópavogi verður 
ekki eins ör og hún hefur verið sl. 
10 ár. 

Börn úr skólakór Kársnesskóla syngja á aðventustund í Kópavogskirkju á fyrsta sunnudegi í aðventu. 
Jólaundirbúningur verður nú stöðugt meira áberandi í þjóðfélaginu. Gleðileg jól.

Í lok nóvembermánaðar 
komu fulltrúar frá væntanlegu 
embætti höfuðborgarlögreglu 
til fundar við bæjaryfirvöld í 
Kópavogi. Rætt var um skipu-
lag og framtíðaráform lögregl-
unnar fyrir höfuðborgarsvæð-
ið og Kópavog. Mikið var rætt 
um sýnileika lögreglu og auk-
ið forvarnastarf, einnig aukið 
samstarf stofnana bæjarins 
við lögreglu og notkun netsins 
til að koma áleiðis upplýsing-
um til bæjarbúa. Fulltrúar lög-
reglunnar á fundinum sögðu 
að lögreglan yrði sýnilegri en 
fjölga á lögreglumönnum á sól-
arhringsvakt í Kópavogi. Nýtt 
embætti mun taka til starfa um 
áramótin 2006/2007.

Lögreglumönnum á
sólarhringsvakt fjölgar



Bæj ar mála fé lag  
Frjáls lyndra stofn að 
í Kópa vogi

Bæj ar mála fé lag Frjáls lyndra 
í Kópa vogi var ný lega á Hót el 
Smára í Hlíð ar smára 13 þar sem 
að vert inn, Dóri í Tempó ræð-
ur ríkj um. Á fund in um var kjör-
in stjórn bæj ar mála fé lags ins en 
hana skipa Helgi Helga son for mað-
ur en aðr ir í stjórn voru kosn ir 
Guð mund ur Borg þórs son, Mar-
grét Ósk ars dótt ir, Andri Jó hann es-
son, Ragn heið ur G. Sig þórs dótt ir 
og í vara stjórn voru kosn ir Pét-
ur Guð munds son og Ei rík ur Vig-
góson. Um ræð ur voru fjörug ar 
um mál efni sam fé lags ins. For mað-
ur flokks ins Guð jón Arn ar Krist-
jáns son fór stutt lega yfir þau rök 
sem voru færð fyr ir því að fram-
kvæmda stjóra flokks ins var gert 
að hætta störf um þann 1 mars nk. 
Hann sagði það afar óheppi legt 
að fram kvæmda stjóri flokks sé 
sjálf ur að leiða lista í kosn inga bar-
áttu. Það gefi auga leið að aldrei 
sé meira að gera hjá fram kvæmda-
stjór um stjórn mála flokka en ein-
mitt rétt fyr ir kosn ing ar og sama 
á auð vit að við um odd vita lista.

Skóflustunga tek in að 
Knatt spyrnu aka dem í-
unni

Skóflustunga var ný lega tek in 
í Kór a hverfi að nýju íþrótta-, lík-
ams rækt og sund laug á veg um 
Knatt spyrnu aka dem íu Ís lands. 
Reikn að er með að fram kvæmd-
um verði að mestu lok ið eft ir ár, 
og hægt verði m.a. að nota hús ið í 
tengsl um við lands mót UMFÍ sem 
hald ið verð ur í Kópa vogi næsta 
sum ar, þurfi þess vegna óhag-
stæðs veð urs. Von ir standa til að 
þarna rísi einnig fram halds skóli 
sem hýsi m.a. nem end ur sem gera 
sér von ir um að verða af reks fólk í 
íþrótt um, og það ekki bara í knatt-
spyrnu.

Aust ur kór 159
Á auka fundi bæj ar stjórn ar 

Kópa vogs í lok nóv em ber mán að-
ar var eitt mál á dag skrá, lóða mál, 
út hlut un á bygg ing ar rétti í Rjúpna-
hæð, vest ur hluta. For seti bar lið-
inn fram til sam þykkt ar í tvennu 
lagi.  Bæj ar stjórn sam þykkti með 
10 greidd um at kvæð um út hlut un 
á bygg ing ar rétti að und an skild um 
bygg ing ar rétti að Aust ur kór 159.  
Þá vék Ómar Stef áns son af fundi 
und ir af greiðslu á út hlut un á bygg-
ing ar rétti að Aust ur kór 159.  Bæj-
ar stjórn sam þykkti út hlut un á 
bygg ing ar rétti að Aust ur kór 159 
með 9 greidd um at kvæð um.

Breytt skipu lag að 
Kópa vogs braut 77

Á fundi skipu lags nefnd ar 19. 
sept em ber sl. var lagt fram er indi 
Krark ehf dags. 2. sept em ber 2006 
fh. lóð ar hafa varð andi breytt 
deiliskipu lag á lóð nr. 77 við Kópa-
vogs braut. Í er ind inu felst að í 
stað eldra hús verði byggt fjór býl-
is hús á tveim ur hæð um auk kjall-
ara og tveim ur bíl skúr um. Skipu-
lags nefnd sam þykkti fram lagða til-
lögu hún verði aug lýst í sam ræmi 
við 25. gr. skipu lags- og bygg ing-
ar laga nr. 73/1997 og vís ar til lög-
unni til af greiðslu bæj ar ráðs og 
bæj ar stjórn ar. Á fundi bæj ar ráðs 
Kópa vogs 21. sept em ber 2006 var 
til lög unni vís að til bæj ar stjórn ar. 

Á fundi bæj ar stjórn ar Kópa vogs 

26. sept em ber 2006 var skipu lags-
tjóra falið að aug lýsa til lög una í 
sam ræmi við 25. gr. skipu lags- og 
bygg ing ar laga nr. 73/1997. Til lag-
an var aug lýst frá 3. októ ber 2006 
til 31. októ ber 2006 með at huga-
semda fresti til þriðju dags ins 14. 
nóv em ber 2006. At huga semd ir og 
ábend ing ar bár ust.

Tilllag an var lögð fram að fram 
að nýju ásamt at huga semd um. 
Af greiðslu var frestað og bæj ar-
skipu lagi falið að taka sam an 
um sögn varð andi inn send ar 
at huga semd ir.

Skiln ing ur nem enda á 
dönsku

Á fundi skóla nefnd ar ný ver ið 
var lagt fram er indi frá Bryn hildi 
Ragn ars dótt ur og Haf dísi Ingv ars-
dótt ur, dags. í nóv em ber 2006, 
með ósk um að leggja fyr ir könn-
un á skiln ingi nem enda á dönsku í 
5. bekk í grunn skól um Kópa vogs. 
Skóla nefnd sam þykkti er ind ið fyr-

ir sitt leyti og vís aði til ákvörð-
un ar við kom andi skóla stjóra. Á 
fund in um voru einnig lagð ar fram 
for send ur fjár hags á ætl un ar grunn-
skól anna 2007. Skóla nefnd fól 
fræðslu skrif stofu að leggja fram  
á næsta fundi til lögu að at hug un 
á ráð stöf un út hlut aðs sér kennslu-
magns til grunn skól anna á yf ir-
stand andi skóla ári.
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F regn ir ber ast nú af því að jóla gjöf in í ár sé pels. Það hljóm ar 
sér kenni lega í ljósi þeirra stað reynda að mik ill meiri hluti lands-
manna hef ur ekki efni á slík um mun aði  en stað fest ir að launa-

mun ur í land inu fer hrað vax andi. Sum ir þurfa á að stoð að halda til að 
geta hald ið jól og haft til hnífs og skeið ar og þar eru mæðra styrks nefnd-
irn ar að vinna þakk látt starf. Mæðra styrks nefnd Kópa vogs fékk ný lega 
liðs styrk þeg ar henni var af hent hálft tonn af elds neyti. Það var bæj ar-
stjóri Kópa vogs, Gunn ar I. Birg is son, sem af henti þeim lítrana en með 
þeim er tryggt elds neyti til rekstr ar bif reið ar á þeirra veg um í heilt ár. 
Fram til þessa hafa kon urn ar lagt úr eig in vasa kostn að við elds neyti og 
því mik il væg ur stuðn ing ur að létta því af þeim. Til efni af hend ing ar inn ar 
var að Atl ants ol ía opn aði ný ver ið bens ín stöð við Búða kór. Jó hann es 
Jóns son í Bón us af henti í vik unni mæðra styrks nefnd og Hjálp ar starfi 
kirkj unn ar gjafa bréf upp á 21 millj ón króna. Þeir mat ar pakk ar eru til 
styrkt ar þeim sem oft mega sín minnst í þjóð fé lag inu. Sann ar lega má 
segja um þess ar gjaf ir að sælla er að gefa en þiggja.

Um burð ar lyndi í um ferð inni

F regn ir beinast nú þeg ar mesta skamm deg ið er að hell ast yfir lands-
menn um að fólk sé að lát ast í um ferð ar slys um í nálægð jóla gera 
þessar fréttir enn sárari. Of oft er or sök þess ara slysa glanna akst-

ur, ekið yfir óbrotna línu á miðju veg ar eða stöðv ar skyldu ekki sinnt, 
og slíkt er auð vit að ekki hægt að líða. Ís lend ing um skort ir oft um burð-
ar lyndi í um ferð inni og gætu margt lært af öðr um Norð ur landa bú um í 
þeim efn um, ekki síst Dön um. Það væri verð ugt ára móta heit að streng-
ja þess heit að sýna öðr um öku mönn um um burð ar lyndi á nýju ári.

Jóla há tíð in

J ól hefj ast að fara kvöld 25. des em ber. Þau eiga sér á norð ur slóð um 
ævaforna sögu tengda vetr ar sól hvörf um. Nafn ið er nor rænt, og 
er einnig til í fornensku. Frum merk ing þess er óljós. Ekki er vit að 

ná kvæm lega hvenær jól voru hald in í heiðn um sið, senni lega með fullu 
tungli í skamm deg inu. Ekki vita menn held ur hvern ig þau voru hald in, 
nema að þau voru “drukk in” með mat ar- og öl veisl um. Buðu ís lensk ir 
höfð ingj ar oft fjöl menni til jóla drykkju. Nor ræn jól féllu síð ar sam an við 
kristna há tíð. Svip uð kristn un heið inna há tíða um þetta leyti hafði áður 
átt sér stað suð ur við Mið jarð ar haf, og var þá ým ist minnst fæð ing ar 
Krists eða skírn ar. Á 4. og 5. öld komst sú venja víð ast á að minn ast 
fæð ing ar inn ar 25. des em ber en skírn ar inn ar og til beiðslu vitr ing anna 
6. jan ú ar, og má þang að rekja jóla dag ana 13 á Ís landi. Helgi að fanga-
dags kvölds á rót sína í vöku sem al menn var kvöld ið fyr ir kat ólsk ar 
stór há tíð ir enda var oft talið að sól ar hring ur inn byrj aði á miðj um aftni 
klukk an sex. Fasta fyr ir jól var einnig lög boð in, stund um mið uð við 
Andr és messu 30. nóv em ber, en oft ast fjórða sunnu dag fyr ir jól. Það an 
eru sprottn ir að ventusið ir síð ari tíma. Mik il þjóð trú teng ist jól um og 
jóla föstu í miðju ís lensku skamm degi. Grýla er þekkt sem flagð frá 13. 
öld og er á 17. - 18. öld barna æta tengd jól un um. Fyrst frétt ist af jóla-
svein um á 17. öld sem af kvæmi Grýlu og miklu ill þýði. Þeir taka nokk uð 
að mild ast á 19. öld, koma þá ým ist af fjöll um eða af hafi, eru oft ast 9 
eða 13. Spurn ir eru af rúm lega sjö tíu jóla sveina nöfn um. Seint á 19. öld 
tek ur eðli jóla sveina og út lit að bland ast dönsk um jól an iss um ann ars-
veg ar en evr ópsk um og am er ísk um jóla karli hins veg ar. Hvað svo sem 
segja má um forna jólasiði eru nú tæp ar þrjár vik ur til fæð inga há tíð ar 
frels ar ans, há tíð ar sem miklu fleiri en kristn ir menn hafa gert að sinni 
há tíð. KÓPA VOGS BLAÐ IÐ von ar ein læg lega að þá rík i frið ur og ein-
drægni í hug um fólks og send ir öll um ein læg ar jóla- og nýárs kveðj ur.

Gleði leg jól!

    Geir A. Guð steins son

Þakk látt starf 
mæðra styrks nefnda

DESEMBER 2006
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Ódýrt eldsneyti + ávinningur!

ALLT AÐ

10%
SPARNAÐUR

ÖRYGGI
Á ÖLLUM

EGOSTÖÐVUM
Í VETUR!EGO býður viðskiptavinum sínum ekki aðeins ódýrt

eldsneyti, heldur líka aukið öryggi með nýjum rúðuvökvadælum og nýjum 
loftjöfnunarbúnaði á öllum stöðvum. Það kemur sér vel í vetrarfærðinni.

Nýi búnaðurinn auðveldar þér að fylgjast með loftþrýstingi, fínstilla 
hann og jafna með það að markmiði að ökutækið sé sem best búið 
undir akstur við misjafnar aðstæður og ójafn þrýstingur valdi ekki óþarfa 
eyðslu. Þannig getur þú bæði sparað eldsneyti og aukið öryggi þitt 
og farþeganna.

Viðurkenning Orkuseturs
EGO fær sérstaka viðurkenningu fyrir tölvustýrða 
mælingu og loftjöfnun á hjólbörðum á öllum stöðvum. 
Reynslan sýnir að réttur loftþrýstingur getur sparað 
eldsneytisnotkun um allt að 10% 
auk þess að auka öryggi í umferð. 

                                  Sigurður Ingi Friðleifsson,
framkvæmdarstjóri Orkuseturs.

Þín er ábyrgðin – þinn er ávinningurinn!

Upplýsingasskjár sem sýnir valinn 
og mældan lotfþrýsting í pundum

Loftþrýstingur ákveðinn með 
stjórntökkum.

ATH. Velja skal loftþrýsting sem 
framleiðandi bifreiðar mælir með.

ÖRYGGI

STÖÐVUM

EGO er við: Fellsmúla, Hæðasmára, Salaveg, Smáralind, Stekkjarbakka og Vatnagarða!
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Ekkert rennandi vatn og enginn sími
Agla Bjarnadóttir flutti austan 

af fjörðum í Kópavog fyrir lið-
lega 60 árum, eða haustið 1946, 
ásamt eiginmanninnum, Pétri 
Maack Þorsteinssyni og tveim-
ur sonum og settist að á Urðar-
braut. Agla var frá Eskifirði en 
Pétur frá Reyðarfirði. Pétur lést 
fyrr á þessu ári.  Þá var Kópa-
vogur ansi ólíkur því sem blasir 
við sjónum manna í dag, frekar 
eins og sumarhúsahverfi. Þá var 
oftast talað um Fossvog, það var 
ekki fyrr en síðar sem var farið 
að tala um Kópavog en þegar 
þau flutti á Urðarbrautina var 
Kópavogur hluti Seltjarnarnes-
hrepps. Á Urðarbrautinni bjuggu 
þau alla tíð þar til þau fluttu í 
þjónustuíbúð í Sunnuhlíð. Síðar 
verður til Kópavogshreppur þar 
til Kópavogur öðlaðist kaupstaða-
réttindi 1955. Meðan Kópavog-
ur tilheyrði Seltjarnarneshreppi 
þurftu íbúar m.a. að sækja þang-
að skömmtunarseðlana sem þá 
voru brúkaðir.

“Mörg hver húsin voru byggð 
af miklum vanefnum í Kópavogi. 
Þetta var rétt eftir stríð og það 
fékkst ekkert byggingaefni. Sum-
um húsunum var hreinlega klam-
brað saman og oft notað efni úr 
herbröggum sem ekki var þá þeg-
ar búið í. Það var engin gata mal-
bikuð á þessum tíma, allt malar-
götur að undanskildum smá spot-
ta á Kársnesbrautinni sem Ríó-tríó 
gerði ódauðlegan með lagi sínu. 
Og það var langt að fara í búðir. 
Næsta búð fyrir okkur var niður 
við Hafnarfjarðarveg, alltaf kölluð 
Fossvogsbúðin, en það er búið að 
rífa hana núna. Þar fengum við oft-
ast alla þá matvöru sem við þurft-
um að kröfurnar voru ekki eins 
miklar þá. Þar fékkst ekki fiskur, 
en það keyrði fiskbíll um hverfið 
tvo daga í viku, stoppaði á viss-
um dögum og þar var dregin upp 
lúður og blásið í hann. Þá komum 
við kerlingarnir hlaupandi og það 
var oft fjörugt við fiskbílinn. Fisk-
inum var alls ekki pakkað inn, í 
mesta lagi að dreginn væri vír í 
gegnum augun, en annars stakk 
maður putta gegnum tálknin. Fisk-
ur var ekki dýr á þeim tíma og 
miklu meira notaður en í dag. Fisk-
karlinn var ávallt kallaður “Fiski-
Dóri”, mikill öndvegiskarl.

Svo voru margir með kartöflu-
garða. Seinna komu búðir nær okk-
ur, eins og t.d. Borgarbúðin, það 
var mikill munur. Ég var alltaf með 
fisk þrjá daga í viku, en á sunnu-
dögum var yfirleitt lambalæri eða 
hryggur með öllu tilheyrandi, ein-
nig rabbabarasultu. Stundum var 
ég með saltkjöt og baunir á mið-
vikudögum og það var alltaf borð-
að í hádeginu. Maðurinn minn var 
bifvélavirki og hann kom ekki all-
taf heim í hádeginu, stundum var 
of langt að fara og engin hvíld eða 
skynsemi í því að fara um langan 
veg og eyða nánast öllu hádeginu 
í það þó umferðin væri ekki eins 
hryllilega mikil og hún er í dag. 
Við lifðum aldrei við skort þótt 
þetta þætti ekki boðlegt í dag.

Svo kom fyrir að við vorum 
teppt þegar snjóaði enda fjarri því 
að gatan væri mokuð strax. En ég 
held líka að þá hafi veturnir verið 
snjóþyngri en þeir eru í dag. Eitt 
sinn voru mágur minn og hans 
kona í heimsókn, og þau þurftu 
að gista því það gerði snarvitlaust 
veður. Þjónusta bæjarfélagsins 
við okkur frumbýlingana var ekki 
í neinni líkingu við það sem hún 
er í dag. Fólk þáði oft ekki heldur 
styrki frá bænum því það eymdi 
enn eftir af þeirri skoðun að það 
væri smán að þvi að þiggja styrk 
frá bænum, fólk vildi ekki vera 
stimplað hreppsómagar.

Þar sem konurnar voru svo mik-
ið heima var ekkert mál að fá pöss-

un fyrir börnin ef maður þurfti að 
skreppa eitthvað.

Tveir aldurshópar voru mjög 
sjaldgæfir í Kópavogi fyrstu árin, 
það var gamalt fólk og unglingar. 
Það er kannski að koma okkur í 
koll nú þegar við frumbygjarnir 
eru allir að verða gamlir á sama 
tíma.”

Ekkert rennandi vatn
Agla segir að það hafi stundum 

verið litið á íbúa í Kópavogi sem 
annars flokks fólk, en það hafi 
fljótlega horfið. Agla segist aldrei 
hafa fundið fyrir því eða þótt það 
neitt óþægilegt, enda oft byggt á 
misskilningi.

“Okkur datt aldrei í hug að flytja 
frá Kópavogi, en við áttum venju-
lega ágætis nágranna. Karlarnir 
voru margir iðnaðarmenn  og  ein-
nig verkamenn og voru duglegir 
að bjarga sér sjálfir. Hér voru ódýr-
ari lóðir en í Reykjavík en hér var 
hins vegar ekkert rennandi vatn 
þegar við komum hingað.Sumir 
voru með brunna en aðrir notuðu 
regnvatnið, það gerði t.d. fólk frá 
Vestmannaeyjum sem bjó hinu 
meginn við götuna, þau voru vön 
því þaðan. Við áttum alltaf bíl, 
og maðurinn minn var með lítinn 
vatnstank í bílnum og kom alltaf 
heim með vatn á kvöldin í honum. 
Vatninu var dælt upp í lítinn tank í 
þvottahúsinu og þaðan lágu leiðsl-
ur inn i eldhúsið. Það var óskap-
lega mikill munur að hafa renn-
andi vatn í eldhúsinu. Ein fyrstu 
kynni mín af einni nágrannakonu 
voru þau að ég sá hana hlaupa 
á eftir manni sínum sem var að 
fara á bílnum og hrópa: “Nonni, 
Nonni, þú ert að fara með vatnið, 
ég get ekki eldað”!

Maður fór því ákaflega sparlega 
með vatnið, og ekki farið í bað í 
neinum óþarfa. Ég man einnig eft-
ir konu, Elisabetu Finsen, sem bjó 
á Þinghólsbraut, og var með barn 
á fyrsta ári. Hún sagðist einn dag-
inn hafa staðið sjálfa sig að því að 
hugleiða hvort hún ætti að skola 
bleyjunar einu sinni enn eða hita 
kaffi handa karlinum! Mig minnir 
að við höfum verið búin að búa á 
Urðarbrautinni í þrjú ár þegar við 
fengum rennandi vatn.

Einnig var mjög erfitt að að fá 
síma á þessum árum, símalínur 
í staurum um allt, en ég man að 
Sveinn Sæmundsson blikksmiður 
var með síma af því hann hafði 
haft hann í Reykjavík og fluttu 
hann með sér þegar flutt var í 
Kópavog. Í versluninni var stund-
um hægt að fá að hringja gegn 
greiðslu.

Þórður á Sæbóli  
minnistæður

Það var ákveðinn gæðastimp-
ill fyrir okkur íbúana þegar Kópa-
vogur öðlaðist kaupstaðaréttindi 
1955. Það voru einhver hátíðar-
höld um vorið en mig minnir að 
ég hafi ekki tekið þátt í þeim, það 
var enginn tími til slíkra hluta. 
En mér er einka minnistæður frá 
þessum fyrstu árum okkar hér 
hann Þórður á Sæbóli. Hann var 
hreppstjóri hérna, stuttur og þrek-
inn karl og var inn við beinið ágæt-
is karl. Hrjúfleikinn var aðallega á 
yfirborðinu. Hann var með blóma-
skálann við Hafnarfjarðarveg, og 
það var aðdáunarvert að sjá hann 
með þessar stóru hendur og digru 
fingur vera að pakka inn blómum 
og búa til slaufur. En honum tókst 
það vel. Svo voru þau hjón Hulda 
og  Finnbogi Rútur mjög áberandi 
hér, en ég þekkti þau ekki per-
sónulega. Þau voru svo alþýðleg 
að það litu fáir eða engir á þau 
sem eitthvað drottnandi yfirvald. 
Ég varð svolítið stolt fyrir hönd 
okkar Kópavogsbúa þegar Hulda 
varð fyrsta konan hérlendis til að 
gegna embætti bæjarstjóra.

Fólkið sem flutti í Kópavog á 
þessum árum var yfirleitt mjög 
vinstri sinnað, og fékk oft á sig 
kommastimpil í verstu merkinu 
þess orðs. Það var erfitt að fá 

lóðir í Reykjavík og þær þá dýrar 
og þeir sem höfðu minni ráð leit-
uðu oft í Kópavog. Það er nú bara  
þannig að þeir sem hafa minni 
auraráð eru oft mjög vinstri sinn-
aðir. Það sást einnig á samsetn-
ingu bæjarstjórnarinnar að hér 
var fólk mjög vinstri sinnað. Þau 
Hulda og Finnbogi Rútur voru 
mjög dugleg að vinna fyrir sveit-
arfélagið, svo það voru mun fleiri 
en þeir vinstri sinnuðu sem kusu 
þau.”

Börnin gengu í skólann
- Hvaða kostir fylgdu því helst 

á fyrri hluta síðust aldar að búa í 
Kópavogi?

“Maður var svo frjáls hérna og 
það skapaðist svipuð stemning 
eins og í litlu þorpi úti á landi 
enda íbúafjöldinn ekki nema nokk-
ur hunduð manns. Enda náði 
byggðin þá ekki nema upp á Háls 
og svolítið inn eftir Nýbýlavegi 
og Hlíðarvegi. Þar sem nú er t.d. 
Digraneskirkja voru sumarbústað-
ir í eigu Reykvíkinga. Eldri strák-
arnir okkar fóru í Kópavogsskóla 
en þeir yngri í Kársnesskóla sem 
þá var búið að byggja. Þá gengu 
krakkarnir vestan af nesinu og í 
Kársnesskóla fram hjá okkur á 
Urðarbrautinni, og þótti engum 
neitt tiltökumál, þó mörg þeirra 
væru bara hálfnuð þegar þau 

náðu til okkar! Ég er hrædd um að 
það þýddi ekki að bjóða börnum 
það í dag.

Ég var lengst af heimavinnandi 
en fór að vinna sem aðstoðar-
maður hjá Hermanni Ásgeirssyni 
tannlækni í Hamraborginni í um 
þrjú ár þegar ég var að komast 
á sjötugsaldurinn. Svo þátttaka 
mín í atvinnulífinu var ekki löng, 
enda var það miklu algengara þá 
að konur með stór heimili væri 
heima. Svo var ég stundum að 
lesa fyrir eldra fólk á vegum 
Rauða-krossins, en það er gert í 
sjálfboðavinnu.

Framfarafélag
- Var eitthvað um félagslíf á þess-

um frumbýlisárum?
“Það var starfandi nokkuð öfl-

ugt framfarafélag, enda næg 
verkefni fyrir það, en ég var ekki 
mjög virkur þátttakandi í því. Það 
var svo stofnað Kvenfélag Kópa-
vogs um 1950 og ég gekk í það      
skömmu seinna og hef verið félagi 
síðan, og mæti enn á fundi. Það 
félag hefur gert heilmargt gott fyr-
ir þetta bæjarfélag. Það er mjög 
gott að vera í svona félagi til þess 
að kynnast öðru fólki, en þetta er 
ekki mjög bindandi, fundur einu 
sinni í mánuði yfir vetrartímann. 
Þegar við fluttum í Kópavog 1946 
var ekki starfandi neitt íþróttafé-
lag fyrir börnin, en hins vegar var 
allt umhverfið einn leikvöllur. En 
strákarnir mínir hafa aldrei verið 
hlynntir íþróttum, eiginlega hötuð-
ust við íþróttir!

- Þegar þú lítur til baka, finnst 
þér að eitthvað hefði mátt fara bet-
ur í uppbyggingu bæjarins?

“Eflaust, það var oft erfitt að 
búa hér, og t.d. var það ekkert 
hrist fram úr erminni að fara alla 
leið inn Þvottalaugarnar í Laugar-
dal að þvo þvotta. Farið var inn 
eftir á kvöldin og þvotturinn lagð-
ur í bleyti, og svo farið aftur morg-
uninn eftir til þess að þvo. Ég var 
búinn að eignast þvottavél áður 
en vatnið kom, svo ég gat þvegið 
heima, en fór inní Þvottalaugar til 
að skola þvottinn. Nokkuð var um 
það að konur færu saman. Þegar 
ég lít til baka hefði mér ekki dottið 
í hug öll þessi uppbygging sem átt 
hefur sér stað í Kópavogi. Þetta er 
eiginlega allt svo ótrúlegt, maður 
hafði ekki hugmyndaflug hér áður 
að ímynda sér þessa þróun,” segir 
Agla Bjarnadóttir.

Agla Bjarnadóttir býr nú í Sunnuhlíð.

- á frumbýlisárum Öglu Bjarnadóttur í Kópavogi fyrir 60 árum
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Fullveldishátíð í Hörðuvallaskóla
Fullveldisdaginn 1. desember 

sl. gerðu nemendur, starfsmenn 
og foreldrar í Hörðuvallaskóla, 
yngsta grunnskólanum í Kópa-
vogi, sér dagamun. Dagskráin 
hófst með samkomu þar sem 
flutt var hátíðarræða þar sem 
minnst var fullveldis Íslands og 
þar á eftir skemmtiatriði sem 
bæði voru flutt af nemendum 
og foreldrum. Síðan var boð-
ið upp á drykk og meðlæti að 
þjóðlegum sið, þ.e. mjólk og 
kaffi, pönnukökur, kleinur og 
flatbrauð.

S íðan tók  v ið  dagskrá 
utandyra þar em gatan Hörðu-
vellir var opnuð við hátíðlega 
athöfn af bæjarstjóri Kópavogs-
bæjar, Gunnari I. Birgissyni og 
bæjarstjóra “Hörðuvalla,” Ernu. 
Gerð var grein fyrir verkefninu 
og nemendur gerðu grein fyrir 
hverju og einu húsi, fyrst húsi 
bæjarstjóra, en síðan tók við 
verslun, banki, pósthús, lögreglu-
stöð o.fl. Brugðið var á það ráð 
við Hörðuvallaskóla þar sem 
smíðastofu vantar í skólann að 
fara út og smíða á skólavellin-
um 8 hús sem hvert hefði sitt 
hlutverk. Nemendum var skipt í 
jafn marga hópa og húsin eru og 
í hverjum hópi var a.m.k. einn 
úr hverjum bekk. Nemendur 
ákváðu sjálfir hvaða starfsemi 
færi fram í húsunum og hafa 
þeir unnið verkefni tengdu því 
m.a. teiknað hús og íbúa hennar 
og málað götuna og hangir stór 
mynd með þeim inni í skólanum. 
Þá hafa þeir gert bækur með sög-
um og upplýsingum um hvert 
hús fyrir sig og eru þær einnig 
til sýnis í skólanum. Fána gerðu 
þeir einnig sem eru settir á hús-
in á hátíðisdögum.

Hátíðarræðuna flutti Dagmar Marteinsdóttir, og gerði það skörulega.

Bæjarstjóri Kópavogs, Gunnar I. Birgisson, ásamt bæjarstjóra Hörðu-
valla klippa á borða og þar með var gatan formlega opnuð. Aftan við 
þau í götunni má sjá nemendur, kennara og foreldra.

“Vinátta og virðing í Kópavogi” 
er yfirskrift ljósmyndasýningar 
Eldhuga Kópavogsdeildar Rauða 
krossins sem opnuð var í BYKO 
Breiddinni 23. nóvember sl. Ljós-
myndir og hugsanir Eldhuga út 
frá hugtökunum vinátta, Kópa-
vogur, íslenskt og útlenskt prýða 
anddyri verslunarinnar til ára-
móta. Það er vel þess virði í jóla-
ösinni að gera stutt stans í andyri 
BYKO og skoða sýninguna.

Eldhugar eru ungmenni á aldrin-
um 13-16 ára af bæði íslenskum og 
erlendum uppruna. Ungmennin 
hittast vikulega í sjálfboðamiðstöð 
Kópavogsdeildar Rauða krossins 
og vinna saman að því að byggja 
betra samfélag án mismununar 
og fordóma. Hugtökin virðing og 
umburðarlyndi eru höfð að leiðar-
ljósi í fjölbreyttum og skemmtileg-

um verkefnum sem skapa um leið 
vináttutengsl á milli ungmenna 
með ólíkan bakgrunn.

Ljósmyndasýningin er afrakst-
ur ljósmyndamaraþons sem Eld-
hugar þreyttu í haust. Markmiðið 
með ljósmyndamaraþoninu var 
að Eldhugar veltu fyrir sér ein-
kennum vináttu, sérkennum síns 
heimabæjar og hvernig við flokk-
um oft og tíðum hluti og fólk á 
mjög staðlaðan hátt. Það var gagn-
legt að komast að því að mörkin í 
slíkri flokkun eru, þegar betur er 
að gáð, ekki alltaf svo skýr.

BYKO hefur stutt dyggilega við 
bakið á Eldhugum með fjárfram-
lagi og því var ákveðið að sýningin 
yrði haldin í húsakynnum fyrirtæk-
isins í Breiddinni. Verkefnið hefur 
einnig hlotið styrk frá ESB áætlun-
ininni “Ungu fólki í Evrópu.”

Athyglisverð ljósmynda-
sýning Eldhuga í BYKO

Ljósmyndasýning Eldhuga prýðir anddyri BYKO í Breiddinni til ára-
móta. Hreyknir listamenn standa við listaverkin.



Hátt í 100 manns mættu á fund 
um skipulagsmál í vesturbænum 
sem Samfylkingin í Kópavogi 
boðaði til fyrir skömmu. Á fund-
inum fór Guðmundur Örn Jóns-
son, fulltrúi flokksins í skipulags-
nefnd, yfir fyrirhugaðar skipu-
lagsbreytingar og að loknu máli 
hans voru frjálsar umræður og 
sátu hann og bæjarfulltrúar Sam-
fylkingarinnar fyrir svörum.

Á fundinum var m.a. kvartað 
undan lítt áberandi auglýsingum 
á skipulagsbreytingum og þær 
virtust hafa farið fram hjá býsna 
mörgum; bæjaryfirvöld voru gagn-
rýnd fyrir að kynna svo veigamikl-
ar skipulagsbreytingar ekki fyrir 
íbúum; ekki verði háar bygging-
ar í jaðri byggðar sem skyggja 
á útsýni þeirra sem búa fyrir á 
svæðinu, talið var að mengun yrði 
í nágrenni íbúða eldri borgara, 
Sunnuhlíð; hávaði frá bílaumferð 
yrði meiri við Sunnuhlíð sem og 
mengun þegar ekið verður þar út 
úr hverfinu; nýtingarhlutfall í nýju 
skipulagi 2,4_2,8 en 0,2_0,9 í aðal-
skipulagi til 2012. Bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar bentu á stefnu-
leysi bæjaryfirvalda í skipulags-
málum og að frumkvæði í þeim 
kæmi frá fjárfestum og verktökum 
og einnig lýstu þeir yfir áhyggj-
um af karakterbreytingu á vestur-
bænum. Betur þyrfti að standa 
að kynningu tillagna að uppbygg-
ingu í vesturbæ Kópavogs. Þeir 
vildu að vesturbæingar fengju 
að kjósa um skipulagið. Lýst var 
yfir áhyggjum af skólamálum og 
ekki síst meðan nýju hverfin væru 
að byggjast upp. Bæjarfulltrúar 
bentu á að hugmyndir um skipa-
höfn mundu trufla hugmyndir um 
veg yfir Skerjafjörð en fram kom 
mikill áhugi á að endurbyggja 
hafnarsvæðið en skýr vilji til að 
fá að vera með í skipulagsferlinu 
frá upphafi. Guðríður Arnardótt-
ir, bæjarfulltrúi, sagði að í vestur-
bænum yrðu byggðar um 1.000 
íbúðir samkvæmt rammaskipu-
lagi og við það mundi íbúafjöldi 
aukast um 3.000 manns. Það væri 
um 65% fjölgun íbúa í vesturbæ 
Kópavogs.

“Þegar svo mikilvægar breyt-
ingr liggja fyrir á svæði þar sem er 
gróin byggð er mikilvægt að móta 
rammaskipulag fyrir allt svæðið 
og þannig sjá fyrir það skipulag 
sem er í mótun í samhengi við gild-
andi skipulag. Það þarf að huga 
að þáttum eins og skólamálum, 
dagvistarmálum og nærþjónustu 
við íbúa svæðisins þegar það ligg-

ur fyrir að íbúafjöldi á tiltölulega 
afmörkuðu svæði mun hátt í tvö-
faldast á komandi árum. Núver-
andi meirihluti Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks hefur ekki 
staðið við gefin fyrirheit um að 
kynna nýtt rammaskipulag í vest-
urbæ Kópavogs og leita eftir hug-
myndum frá íbúum og hagsmuna-
aðilum. Því boðuðum við til þessa 
fundar,” segir Guðríður Arnardótt-
ir, bæjarfulltri Samfylkingarinnar.

Tölur um íbúajölgun 
algjör fjarstæða

Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri, 
segir að það liggi margt betur fyr-
ir fulltrúum Samfylkingarinnar en 
að segja sannleikann.

“Það sem var verið að kynna í 
skipulagsnefndinni er framtíðar-
skipulag fyrir vesturbæinn sem 
þau kalla rammaskipulag, sem 
er ekki til í neinni skilgreiningu. 
Þetta eru hins vegar hugmyndir 
til næstu 15 til 20 ára. Samylking-
in tekur hins vegar allan íbúa-
fjöldann og margfaldar hann 
með þremur og fullyrðir síðan 
um áðurgreindra fjölgun sem er 
algjör fjarstæða. Íbúum í vestur-
bænum hefur verið að fækka á 
undanförnum árum um nær 500 
manns á sl. 14 til 15 árum en íbúa-
fjöldinn var í hámarki 1992 þegar 
Sæbergshverfið var fullbyggt. Á 

sl. tveimur árum hefur börnum 
í Kársnesskóla fækkað um 100, 
en þau eru nú um 500. Við höf-
um samþykkt 230 íbúðir niður 
við Kópavogshæli og síðan verða 
um 240 íbúðir í bryggjuhverfinu, 
en þetta mun byggjast á næstu 5 
árum. Allir flokkar voru sammála 
því að skipta út gömlu atvinnu-
svæðinum við höfnina og fá þar 
um 180 íbúðir, og það erum við að 
gera. Annar reiturinn þar er fyrir 

aldraða svo ekki verða margir þar 
í hverri íbúð.

Höfnin verður áfram þar sem 
hún er, og það er ákaflega frjáls-
lega farið með sannleikann að 
kalla þetta stórskipahöfn því 
þarna kemur eitt fraktskip í viku 
hverri. Þarna verður BYKO með 
sínar höfuðstöðvar í innflutningi, 
okkar stærsta fyrirtæki í Kópa-
vogi, og því okkur mikill akkur í 
því að fá þá hingað með þessa 

birgðastöð. Svo verður miklu 
minni umferð kringum athafna-
svæðin þegar Atlansskip fer til 
Hafnarfjarðar.

Ef tölur Samfylkingarinnar 
væru réttar færu umferðarmálin í 
algjöra klessu, en svo er ekki. Við 
erum að skoða möguleika á því 
að taka hluta Kársnesbrautarinn-
ar í stokk frá Urðarbraut, en það 
eru engar líkur á því að lagður 
verði nýr vegur með ströndinni. 
Það hugnast engum. Svo er mögu-
leiki á því að vera með tengingu 
um jarðgöng yfir á hlíðarfótinn. 
Það er því ekki hætta á að umferð-
arkerfinu í vesturbænum verði 
rústað eins og Samfylkingin hefur 
boðað. Þrátt fyrir þessa aukningu 
íbúða í vesturbænum mun ekki 
draga úr atvinnustarfsemi þar, og 
t.d. eru uppi hugmyndir um að 
rífa öll hús sem tilheyra atvinnu-
starfsemi við Vesturvör, en það 
verður ekki. Það er sérkennileg 
aðferð í pólitík að nota rangar 
tölur til þess að skapa óánægju í 
vesturbænum og að meirihlutinn 
sé að lauma þessum hugmyndum 
í gegn. Tilgangurinn með þessum 
fundi Samfylkingarinnar var aug-
ljóslega sá einn að valda óánægju 
og skapa tortryggni í garð meiri-
hlutans,” segir Gunnar I. Birgis-
son, bæjarstjóri.
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Fjölgar íbúum vesturbæjarins
um 3.000 á næstu misserum?

Frá fundi Samfylkingarinnar um skipulagsmál í vesturbæ Kópavogs.

Jólakort Soroptimistaklúbbs 
Kópavogs hönnuð af Ninný

Soroptimistaklúbbur Kópa-
vogs gefur út jólakort í ár eins 
og undanfarin ár og einnig 
merkispjöld á jólapakka með 
sömu mynd. Jónína Magnús-
dóttir (Ninný) hannaði kortið, 
en hún er ein af klúbbsystr-
unum.

Jólakortin hafa verið aðal 
uppistaða í tekjuöflun klúbbs-
ins, sem hefur frá upphafi stutt 
byggingu hjúkrunarheimilisins 
Sunnuhlíðar í Kópavogi.  Í til-
efni 30 ára afmælis klúbbsins 
í fyrra var fimm sambýlum fatl-
aðra í Kópavogi fært að gjöf 
DVD spilarar og heimabíó að 
verðmæti liðlega 100 þúsund 

krónur á hvert heimili. Einnig 
má geta þess að klúbburinn 
hefur í nokkur ár greitt hluta 
af launum hjúkrunarfræðings 
við MK, sem starfar m.a. að for-
varnarstarfi í þágu ungs fólks 
í Kópavogi. Tveir lyftibaðstól-
ar voru afhentir í Sunnuhlíð 
3. desember nk. að verðmæti 
um 1,2 milljónir króna en auk 
þessa styður klúbburinn ýmiss 
önnur mannúðarmál.

Kortin eru afgreidd 5 stk. 
saman í pakka og kostar pakk-
inn 500 krónur. Jólapakka-
spjöldin kosta 100 krónur, en 
þar eru 5 stk. saman í pakka. 
Soroptimistakonur sjá um sölu 

og dreifingu kortanna.
Jafnframt hafa verið prentuð 

textalaus kort og er fyrirtækj-
um  bent á að hægt er að fá 
merki (lógó) fyrirtækis prentað 
inn í kortin og þann texta sem 
fyrirtækin óska eftir að hafa. 
Upplýsingar er að hafa í síma 
897-0926. Í Kópavogi er kort-
in og spjöldin að hafa í versl-
uninni Líf og List og Pennan-
um/Eymundsson í Smáralind, 
Bókabúðinni í Hamraborg, 
snyrtistofunni “Gott útlit” á 
Nýbýlavegi, tískuversluninni 
Næs Connection og hjá Jóa Fel. 
Einnig fást þau í Garðheimum. Jólakortin eru mjög jólaleg, falleg og 

þar með eiguleg.



Nemendur úr Menntaskólanum 
í Kópavogi sýndu frábæran árang-
ur í árlegri nemakeppni AEHT 
(Evrópusamtaka hótel og ferða-
málaskóla) sem haldin var í Kill-
arney á Írlandi dagana 7.-12. nóv-
ember sl. og hlutu tvenn gullverð-
laun. Nemakeppnin er liðakeppni 
þar sem dregnir eru saman þátt-
takendur frá ólíkum löndum sem 
síðan spreyta sig á verkefnum 
tengdum áherslusviðum þeirra 
í námi. Að þessu sinni var keppt 
í kökugerð, gestamóttöku, fram-
reiðslu, barþjónustu, ferðakynn-
ingum, matreiðslu, stjórnun, her-
bergisþjónustu og að auki voru 
veitt sérstök verðlaun fyrir hrein-
læti í umgengi við matvæli.

Íris Jóhannsdóttir, nemi á 
ferðabraut MK, tók þátt í keppni 
í ferðakynningum ásamt Danny 
van der Weel frá Hollandi. Verk-
efnið að þessu sinni var að fjalla 
um neikvæð og jákvæð áhrif ferða-
mennsku á umhverfið í Killarney 
og koma með tillögur til úrbóta. 
Farið var með nemendur í kynnis-
ferð um nágrennið og þau fengu 
síðan einn dag til að undirbúa 20 
mínútna kynningu sem flutt var 
fyrir áhorfendur og dómnefnd. 
Hlutu þau gullverðlaun fyrir kynn-
inguna sína og silfurverðlaun fyr-
ir að vera eitt af þeim sex liðum 
sem sýndu besta samvinnu og 
fagmennsku. Íris fékk einnig gull-
verðlaun fyrir að vera stigahæsti 
keppandinn frá sínu landi.

Ragnar Th. Atlason, bakara-
nemi, keppti í kökugerð ásamt 
James Dunn frá Írlandi. Verkefni 
þeirra var að útbúa fjórar teg-
undir af bakkelsi fyrir síðdegiste, 
blanda heilsudrykk (“smoothie”) 
í tvö glös og svara nokkrum fag-
tengdum spurningum. Þeir höfðu 
hálfan dag til að ráða ráðum sín-
um og ákveða hvað yrði á boðstól-
um og síðan 31/2 klst. til að ljúka 
verkinu í sérstöku keppniseld-
húsi. Fengu þeir gullverðlaun fyrir 
sitt framlag, sem meðal annars 
er metið með tilliti til bragðs og 
útlits, fagmennsku í vinnubrögð-
um og samvinnu keppenda.

Evrópusamtök hótel og ferða-
málaskóla voru stofnuð árið 1988 
og voru aðilar þá samtals 24 skól-
ar í 16 Evrópulöndum. Samtök-

in hafa vaxið jafnt og þétt og nú 
eru um 320 skólar frá vel yfir 30 
löndum í samtökunum. Stór ráð-
stefna og nemakeppni er haldin 
í október-nóvember ár hvert og 
skiptast aðildarlöndin á um að 
vera gestgjafar. Frændur okkar 
Írar stóðu sig frábærlega í allri 
skipulagninu og bar þátttakend-
um saman um að sjaldan hefði 
gætt jafn mikillar fagmennsku við 
framkvæmd hinna ýmsu keppnis-
þátta og einmitt nú í ár. Ráðstefnu-
gestir voru 650 talsins - þar af 280 
nemendur frá 138 skólum í 33 þátt-
tökulöndum.

MK hefur sent nemendur í 
AEHT keppnina frá því árið 1998 
með einstökum árangri, en nem-
andi MK hlaut 1. sæti fyrir eftir-
rétt árið 1998, í 2. sæti í ferðamála-
keppni 1999, 1. sæti fyrir eftirrétt 
árið 2001, 1. sæti fyrir eftirrétt árið 
2003, 1. sæti í ferðamálakeppni og 
2. sætið fyrir eftirrétt árið 2004, 1. 
sæti í ferðamálakeppni árið 2005 
og nú gullverðlaun fyrir ferðakynn-
ingu og kökugerð.
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Það er auðvelt að skipta máli. Nú getur 
þú styrkt 70 góð málefni í Einkabankanum 
og Fyrirtækjabankanum. Það er auðvelt 
að byrja og auðvelt að hætta.

Leggðu góðu málefni lið

Gullverðlaun til nema MK 
í Evrópukeppni hótels- 
og ferðamálaskóla

Gullverðlaunahafarnir, Ragnar Th. Atlason bakaranemi og Íris Jóhannesdóttir, nemi á ferðabraut.

MK hefur sent nem-
endur í AEHT keppnina 
frá því árið 1998 með 
einstökum árangri, en 
nemandi MK hlaut 1. 

sæti fyrir eftirrétt árið 
1998, í 2. sæti í ferða-
málakeppni 1999, 1. 

sæti fyrir eftirrétt árið 
2001, 1. sæti fyrir eftir-
rétt árið 2003, 1. sæti í 
ferðamálakeppni og 2. 
sætið fyrir eftirrétt árið 

2004, 1. sæti í ferða-
málakeppni árið 2005 

og nú gullverðlaun 
fyrir ferðakynningu og 

kökugerð.

Tveir Kópavogsbúar 
í öruggum sætum á 
lista Sjálfstæðisflokks

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir, sigraði í prófkjöri Sjálfstæðis-
manna í Suðvesturkjördæmi, en 
hún bauð sig ein fram í það sæti. 
Sama var um Bjarna Benedikts-
son þingmann sem bauð sig fram 
í 2. sætið.

Ármann Kr. Ólafsson forseti bæj-
arstjórnar Kópavogs náði öruggri 
kosningu í 3. sætið og eftir spenn-
andi talningu varð Jón Gunnars-

son, Kópavogsbúi, í 4. sætinu. 
Telja má þetta nokkuð örugg þing-
sæti hjá þeim Ármanni og Jóni 
sem og hjá Ragnheiði Elínu Árna-
dóttur í Garðabæ sem varð í 5. 
sæti. Í 6. sæti varð Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir í Mosfellsbæ en 
Sigurrós Þorgrímsdóttir þingmað-
ur féll niður í 7. sætið. Hún ákvað 
svo að taka sæti neðar á listanum.

Frambjóðendur, meðan beðið var fyrstu talna úr prófkjörinu.
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A F  H Á L S I N U M

Í “Setustofu” Bókasafns Kópa-
vogs, á fyrstu hæð, er kynnt 
“Myndin á naglanum” en það er 
nýtt í starfi safnsins. Hugmyndin 
er að kynna einn listamann mán-
aðarlega með einni mynd á vegg 
í notalegu umhverfi “Setustof-
unnar” en varpa einnig myndum 
af fleiri verkum hans/hennar af 
myndvarpa og bjóða upp á kynn-
ingu á listaferlinu með prentuð-
um texta og á heimasíðunni. Með 
þessu vill starfsfólk safnsins vekja 
athygli á því að í safninu er gott 
úrval bóka um myndlist og aðrar 
listgreinar og auk þess ýmislegt 

listtengt efni á mynddiskum og 
fleira, sem er að finna í Listvangi 
safnsins á 3. hæð. Fyrst til kynn-
ingar þessarar er Halldóra Helga-
dóttir á Akureyri, en hún er ein 
af mörgum virkum listmálurum á 
Akureyri, en þar hefur orðið eins 
konar menningarendurlífgun að 
undanförnu. Halldóra málar hlut-
bundnar myndir með lauslegri vís-
un í táknfræði og notar sjónmál 
expressionismans til að tjá knýj-
andi tilfinningar sínar. Verk Hall-
dóru verða í Bókasafni Kópavogs 
út desembermánuð.

Halldóra Helgadóttir listmálari frá Akureyri er “á naglanum” þennan 
mánuð í Bókasafni Kópavogs.

Myndin á naglanum

Mozart við kertaljós 
í Kópavogskirkju

Kammerhópurinn Camerarct-
ica heldur sína árlegu kerta-
ljósatónleika á síðustu dögunum 
fyrir jól. 

Mozart-tónleikar Camerarctica 
hafa verið fastur liður í aðventu-
hátíðinni í yfir áratug og þykir 
mörgum ómissandi að fá að setj-
ast inn í kyrrðina og kertaljósin á 
síðustu dögum hennar og heyra 
Camerarctica leika ljúfa tónlist í 
Kópavogskirkju fimmtudaginn 21. 
desember kl. 21.00. 

Á þessu ári hefur verið hald-
ið upp á að 250 ár eru liðin frá 
fæðingu Wolfgangs Amadeusar 
Mozart. Af því tilefni leikur Camer-
arctica á upprunahljóðfæri eins 
og þau sem tíðkuðust á klassíska 
tímanum, hljóðfæri sem bera með 
sér andblæ liðinna alda, þegar líf-
ið var rólegra og hljóðlátara. 

Á efnisskránni er eitt frægasta 
kammerverk Mozarts, Kvartett 
fyrir flautu og strengi í D-dúr, 
Adagio fyrir klarinett og strengi 

og Tríó fyrir strengi, einnig eft-
ir Mozart. Einnig verður leikinn 
Kvartett fyrir klarinett og strengi 
eftir samtímamann Mozarts Carl 
Stamitz. Camerarctica skipa þau 
Hallfríður Ólafsdóttir, flautuleik-

ari, Ármann Helgason, klarinettu-
leikari, Hildigunnur Halldórsdótt-
ir, fiðluleikari, Svava Bernharðs-
dóttir, lágfiðluleikari og Sigurður 
Halldórsson, sellóleikari.

Camerarctica.

Eitt markmiða Kvenfélags
Kópavogs er að vinna að 
menningar- og mannúðarmálum

Kvenfélag Kópavogs  er gam-
algróið en samt síungt félag sem 
stofnað var 29. október 1950. Í 
fyrstu hét það Kvenfélag Kópa-
vogshrepps, en nafninu var 
breytt í Kvenfélag Kópavogs  
árið 1956, þegar hreppurinn 
varð kaupstaður. Um sextíu kon-
ur sátu stofnfundinn og hófust 
fljótt  handa við að beita sér 
fyrir ýmsum framfaramálum til 
hagsbóta fyrir bæjarfélagið.

Félagið hefur þroskast 
í takt við breytta þjóðfé-
lagshætti

Helga Skúladóttir, formaður 
Kvenfélags Kópavogs segir aðal-
markmið Kvenfélags Kópavogs 
vera að efla félagslegt starf með-
al kvenna í Kópavogi, að vinna 
að hagsmuna- og réttindamálum 
kvenna og að vinna að menning-
ar- og mannúðarmálum sem og 
að þjálfa konur í félagsstörfum.

“Félagið er síungt og hefur 
þróast í takt við breytta þjóðfé-
lagshætti. Félagskonur eru nú 
um stundir á annað hundrað 
talsins og félagið á sitt eigið hús-
næði í Hamraborg 10. Félagið er 
með margar nefndir innan sinna 
vébanda til að sinna hinum fjöl-
breyttu málaflokkum, sem félags-
konur láta sig varða. Einnig er 
bútasaumsklúbbur starfandi.. Við 
í Kvenfélaginu erum með félags-
fundi einu sinni í mánuði yfir 
vetrartímann. Er þá margt á dag-
skrá til fróðleiks og skemmtunar. 
Sú hefð hefur skapast að fara í 
skemmtiferð og snæða  saman á 
veitingastað á síðasta fundi vors-
ins í maímánuði.

Kvenfélag Kópavogs ásamt 
tveimur öðrum kvenfélögum í 
bænum mynda Kvenfélagasam-
band Kópavogs og stendur það 

að Orlofsnefnd húsmæðra og ein-
nig Mæðrastyrksnefnd Kópavogs, 
sem er til húsa í Fannborg 5. Á 
bæjarstjórn þakkir skyldar fyrir 
að láta nefndinni það húsnæði 
til afnota. Kvenfélag Kópavogs 
er einnig aðili að Kvenfélagasam-
bandi Íslands, sem er stærsta 
tengslanet kvenna á landinu,” seg-
ir Helga Skúladóttir.

Öflugt styrktarstarf
Félagskonur í Kvenfélagi Kópa-

vogs safna peningum til að styrk-
ja ýmis góð málefni.  Tekjur fást af 
basar sem haldinn er í nóvember, 
kaffsölu á félagsfundum, félags-
gjöldum og útleigu á sal félagsins. 
Féð sem þannig safnast saman er 
gefið til líknar- og menningarmála. 
Helga Skúladóttir segir Kvenfélag-
ið styrkja Sunnuhlíð, sem hefur 
alla tíð verið félaginu sérlega hjart-
fólgin.

“Ýmiss önnur málefni og félög 
höfum við styrkt, s.s. Kársneskór-
inn, Ljósið, sem er athvarf fyrir 

fólk sem hefur greinst með krabba-
mein og aðstandendur þeirra, og 
nú nýverið íbúðir og heimili fyrir 
geðfatlaða í Hörðukór. Á sínum 
tíma styrkti Kvenfélagasamband 
Kópavogs afsteypu og uppsetn-
ingu á listaverki Gerðar Helgadótt-
ur og var listaverkinu var valin 
staður á hringtorginu við Salinn.”

Helga segir að það sé bæði gagn 
og gaman að starfa í Kvenfélagi 
Kópavogs auk þess sem það efli 
kynni félagskvenna og um leið er 
verið að vinna samfélaginu gagn.

“Það er svo mikil þekking á sam-
félaginu og innviðum þess í kven-
félögunum. Við kvenfélagskonur  
getum verið stoltar af því gagn-
lega starfi sem fram fer í kvenfé-
lögunum út um allt land. Síðast 
en ekki síst er leitast við að halda 
merki forveranna á lofti,” segir 
Helga Skúladóttir, formaður Kven-
félags Kópavogs.

Helga Skúladóttir formaður Kvenfélags Kópavogs, afhenti gjöf frá 
Kvenfélaginu þegar íbúðir fyrir geðfatla í Hörðukór í Kópavogi voru 
afhentar fyrr í haust.

Opnuð hefur verið blóma- og 
gjafavöruverslun í Hamraborg 
þrjú sem heitir hinu skemmtilega 
nafni, Átján rauðar rósir. Verslun-
in er opin á hefðbundnum tíma 
fimm daga vikunnar en til kl. 20.00 
á föstudögum og laugardögum og 
kl. 13.00 til 17.00 á sunnudögum. 
Eflaust má þó gera ráð fyrir rýmri 
opnunartíma í jólamánuðinum.

Auk blóma, blómaskreytinga 
og skyldrar þjónustu er verslunin 
með vörur frá SEA, Bröste, Leon-
ardo, Cult designs og Byno, og í 
Átján rauðum rósum má einnig fá 
“Guðrúnarkonfekt” frá Belgíu.

En sjón er sögu ríkari!

Átján rauðar rósir 
í Hamraborginni!

Eigandinn, Sigríður Gunnarsdótt-
ir, Didda, í glæsilegri verslun 
sinni í Hamraborg 3 sem hún rek-
ur ásamt eiginmanninum, Vigni 
Garðarssyni.

Grjónastólar
Skemmtileg gjöf fyrir fólk á öllum aldri

Ýmsir litir í sterku leðurlíki 

Þrjár stærðir.

-  Öll almenn bólstrun

-  Antikbólstrun

-  Bílsætaviðgerðir

-  Skrifstofustólaviðgerðir

H.S.bólstrun 
Auðbrekku 1 kóp

www.bolstrun.is/hs
Pantanir í S:544-5750 / 892-1284 



Kristín  Þorgeirsdóttir ljós-
myndari, -Krissý- rekur ljós-
myndastúdíó á sama stað og Hár-
smiðjan er með sína starfsemi 
á Smiðjuvegi. Studíóið er inn af 
hárgreiðslustofunni, sem er auð-
vitað tilvalið fyrir þá sem eru 
að koma í prufugreiðslur vegna 
fermingarinnar eða vegna stúd-
entsútskriftar, og geta þá fengið 
myndatöku í leiðinni. Auk þess 
er að sjálfsögðu boðið upp á all-
ar barna og brúðarmyndir hjá 
Krissý, allt sem spannar stúdíó-
myndir og að sjálfsögðu mynda-
tökur fyrir jólin, ef það passar 
einhverjum. Kristín hefur starf-
að sem einn af aðal ljósmyndur-
um Kópavogsbæjar sl. 13 ár og 
starfar þar í fullu starfi og hef-
ur umsjón með ljósmyndasafni 
Kópavogs á Héraðsskjalasafni 
Kópavogs.

Kristín stundaði nám hjá stu-
dio 76 hjá hjónunum Tryggva 
Þormóðsyni og Önnu S. Sigurð-
ardóttir ljósmyndurum frá Santa 
Barbara í Bandaríkjunum. Þar 
lærði Krissý að taka svipmyndir 
(portrettmyndir), sem hún leggur 
mikla áherslu á og hún tekur gjarn-
an útimyndir. Hún lærði tækni við 
framköllun á svarthvítum mynd-
um og litmyndum. Krissý útskrif-
aðist frá Skyggnu myndverki sem 
auglýsinga- og iðnaðarljósmynd-
ari árið 1994.

Hún stundaði framhaldsnám 
við Arizona State University sem 
lauk með BA gráðu í listljósmynd-
un (Fine Art Photography) árið 
2000. Krissý hefur tekið þátt í fjöl-
mörgum samsýningum í Reykja-
vík og Arizona, síðast árið 2005 í 
Reykjavík. Sem dæmi um árangur 
hennar í ljósmyndun má nefna að 
myndir hennar prýða veggi eins 
af kennurum hennar í Bandaríkj-
unum og hún hefur unnið póst-

kortaseríu fyrir Landgræðslu ríkis-
ins og margt fleira.

Leikskólamyndir og skóla-
myndatökur hafa verið vinsælar 
hjá Krissý og hefur hún myndað 
í mörgum skólum auk þess sem 

myndir hafa birst í ýmsum blöð-
um og bókum hér á landi. Fjöl-
breyttur bakgrunnur Krissýjar 
hefur reynst henni happadrjúgur 
í starfi og hún hefur víða vakið 
athygli fyrir vönduð verk sín.
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Smiðjuvegi  5
200 Kópavogur

Sími 585 0500 
www.skola. is

Vandaðar og 
þroskandi jólagjafi r 
handa kátum 
krökkum

Opið mán.-fös.  9-18 
laugardaga 10-14

Krissy ljósmyndari leggur 
mikla áherslu á portrettmyndir

Kristín Þorgeirsdóttir ljósmyndari, lengst til vinstri, ásamt starfsmönn-
um Hársmiðjunnar við Smiðjuveg, en ljósmyndastúdíó Kristínar er á 
sama stað.

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs mun veita styrki fyrir komandi jól eins og 
undanfarin ár til skjólstæðinga sinna sem eiga lögheimili í Kópavogi 
1. desember 2006.

Tekið verður á móti umsóknum á þar til gerðum eyðublöðum sem liggja
frammi hjá nefndinni sem hér segir:

Mánudaginn 11. desember kl. 18:00 – 20:00
Miðvikudaginn  13. desember kl. 18:00 – 20:00
Fimmtudaginn 14. desember kl. 18:00 – 20:30
Mánudaginn 18. desember kl. 18:00 – 20:00

Úthlutun fer fram 18. desember frá kl. 18:00 – 20:00.

Ef þess er óskað veitir starfsfólk Mæðrastyrksnefndar aðstoð við 
útfyllingu umsóknar.
Þá er vakin athygli á því að Fataflokkunarstöð Rauða krossins er að 
Gjótuhrauni 7, Hafnarfirði og er hún opin alla miðvikudaga frá kl. 09:00 til 14:00.
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Hollusta og hreyfing 
í hávegum höfð í 
Snælandsskóla!

Í vetur vinnur Snælandsskóli 
að þróunarverkefni undir merkj-
um hollustu og hreyfingar. Allir 
í skólasamfélaginu taka þátt á 
einhvern hátt þ.e. nemendur, 
foreldrar og starfsmenn. 

Stjórnendur Snælandsskóla 
telja mikilvægt að í nútímasamfé-
lagi sé lögð áhersla á þættina holl-
usta og hreyfing ekki síst í ljósi 
þess hve börn hreyfa sig minna í 
dag en áður.

Þá hefur mataræði Íslendinga, 
sem og annarra Vesturlandabúa, 
breyst gríðarlega síðustu áratugi 
og virðist sem neysla ungmenna 
tengist sífellt meira skyndibita-
fæði. Þetta verkefni svarar því 
kröfum samtímans að skólinn 
beiti sér fyrir bættum matarvenj-
um, meiri hollustu og hreyfingu. 
Verkefnið er þó ekki afmarkað ein-
göngu við hreyfingu og mataræði 
þarna er um miklu víðtækara verk-
efni að ræða enda verið að tala 
um almennt heilbrigði, bæði til 
líkama og sálar, og því horft líka 

til ýmissa forvarnarverkefna.
Nemendur á yngsta stigi vinna 

tvo tíma á viku allan veturinn 
að verkefninu og þá er blöndun 
árganga. Frá upphafi skólaárs hef-
ur sá hópur einkum lagt áherslu á 
hreyfingu utandyra og lært ýmsa 
leiki sem notast síðan í frímínút-
um. Nemendur miðstigs hafa frá 
því í septembermánuði sl. verið 
mismunandi marga tíma á viku í 
verkefninu og tengja það ekki síst 
heimilunum. Unglingastig fær fyr-
irlestra um ýmsa þætti sem tengj-
ast verkefninu og þar tengjast for-
eldrar, því það eru þeir sem flytja 
umrædda fyrirlestra. Starfsmenn 
hafa mánaðarlega „fundi” þar sem 
fer fram hreyfing í ýmsu formi auk 
þess sem þeim verður boðið upp 
á lífsstílsráðgjöf. Foreldrar munu 
líka tengja vorhátíð skólans þessu 
þema og matsala nemenda breytti 
um áherslur með því að bjóða 
upp á ávexti og grænmeti í aukn-
um mæli.

Glóðarfélagar þátttak-
endur í blómasýningu 
á Kanaríeyjum

Íþróttafélagið Glóð í Kópavogi 
er tveggja ára og yngsta íþróttafé-
lagið í bænum, en telur á annað 
hundrað félaga. Á vegum Glóð-
ar eru haldnir fræðslufundir um 
margvísleg málefni, s.s. að byggja 
upp vöðva og um svefn og heilsu 
og farnar eru fræðslu-, sýningar- 
og skemmtiferðir. Í októbermán-
uði sl. var t.d. farið á Hvolsvöll.

Stafganga er æfð 1. og 3. fimmtu-
dag í mánuði og er farið frá Fífunni 
kl.14.00. Mikil aukning hefur orðið 
í stafgöngu að frumkvæði Glóðar-
félaga. Hringdansar eru dansaðir 
tvisvar í mánuði og hefur þátttaka 
verið góð, eða allt að 80 manns. 
Einnig er æfður línudans á vegum 
félagsins.

Þann 15. nóvember sl. fóru 53 
Glóðarfélagar til Kanaríeyja og í 
ferðinni tók sýningarhópur þátt 

í alþjóðlegri blómahátíð og 20 
manna sýningarhópur tók þátt í 
sundleikfimi.

Þrír Glóðarfélagar fóru til Dan-
merkur í sumar og þar kynntust 
þeir kastíþrótt sem hefur farið eins 
og stormsveipur um Evrópu, en 
hann kallast “Ringo.” Þessi íþrótt 
verður kynningaríþrótt á lands-
móti ungmennafélaganna sem fram 
fer í júlímánuði 2007 í Kópavogi.

Lestrarátak í Kópahvoli
Foreldrafélag leikskólans 

Kópahvols við Bjarnhólastíg og 
kennarar Kópahvols efndu til 
skemmtilegs lestrarátaks í nóv-
embermánuði sl. Lestrarátakið 
fólst í því að foreldrar fengu 
blað hjá kennurum með reitum 
á. Krossa bar í reit þegar foreldr-
ar höfðu lesið með barni sínu í 
bók. Þegar búið var að krossa í 
alla reitina (einn reitur á dag var 
hámark), átti barnið að koma 
með blaðið í leikskólann og fékk 
það þá sérstaka viðurkenningu.

16. nóvember sl., á degi íslenskr-
ar tungu, var lestrarátakið hluti 
af sérstakri áherslu leikskólans 
á lestur í þeim mánuði. Þóra J. 
Gunnarsdóttir, leikskólastjóri á 
Kópahvoli, segir að þann dag hafi 
komið í heimsókn á Kópahvol 
Margrét Tryggvadóttir rithöfund-
ur og lesið fyrir börnin á sal. Þóra 
segir að börnin hafi líka verið að 
lesa vísur og kvæði eftir Jónas 
Hallgrímsson og Davíð Stefánsson 
og einnig verið að syngja lög eftir 
þessi þjóðskáld á hverjum degi. 
Þóra segir það mikilvægt að efla 
þekkingu barna á íslenskri tungu 
og bera virðingu fyrir tungumál-
inu. Það komi þeim til góða síðar 
á lífsleiðinni.

Margrét Tryggvadóttir rithöfundur kom í heimsókn á Kópahvol         
á degi íslenskrar tungu og las fyrir börnin. Eins og sjá má fylgdust 
börnin spennt með.

Á dögunum afhentu félagar 
í Ung-Freistingu Hótel- og mat-
vælaskólanum í Menntaskólan-
um í Kópavogi glæsilega bóka-
gjöf að verðmæti 80 þúsund 
krónur. Um var að ræða það 
allra nýjasta á sviði fagbóka í 
matreiðslu og því mikill fengur 
að gjöfinni fyrir skólann.

Ung-Freisting er félagsskap-
ur nemenda og nýútskrifaðra 
sveina í matreiðslu frá skólanum 
og var félagsskapurinn stofnað-
ur árið 2002. Í máli skólameist-
ara, Margrétar Friðriksdóttur, 
kom fram að það væri einstakt 
að nemar sem væru að kveðja 
skólann færðu slíkar gjafir enda 
hefðu  þeir yfirleitt um annað að 
hugsa s.s. starfsframa, frekara 
nám eða lífsgæðabaráttu. Ung-
Freisting væri framvarðasveit 
ungra matreiðslumanna með 
mikinn metnað, framsýni og öðr-
um nemum hvatning til dáða.

Með gjöfinni stuðla nemarnir 
að framþróun og nýbreytni í fag-

inu og þakkaði skólalmeistari fyr-
ir þá virðingu og góða hug sem 

þeir sýndu skólanum.

F.v.: Meðlimir Ung-Freistingar þeir Hinrik Carl Ellertsson og Guðjón 
Kristjánsson afhenda bækurnar. Viðtakendur eru Margrét Friðriks-
dóttir skólameistari, Ragnar Wessman fagstjóri matreiðslu, Guðmund-
ur Guðmundsson fagkennari og  Baldur Sæmundsson áfangastjóri 
hótel- og matvælagreina skólans.

Hótel og matvælaskólinn 
fær bókagjöf
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Hlýjar og bjartar hátíðarkveðjur
Takið þátt í jólaleiknum á www.or.is

www.or.is

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298 borgarblod.is
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Hjallakirkja - starfið 
á aðventunni

Á 2. sunnudegi á aðventu, 10. 
desember nk., er lofgjörðarguðs-
þjónusta kl. 11.00 þar sem sr. 
Sigfús Kristjánsson þjónar og 
Þorvaldur Halldórsson leikur og 
syngur létta jólasöngva með við-
stöddum. Barnaguðsþjónusta er 
kl. 13.00.

Aðventutónleikar kórs Hjalla-
kirkju eru um kvöldið kl. 20.00. 
Kórinn syngur aðventu- og jóla-
lög frá ýmsum löndum og ýmsum 
tímum. Gestasöngvari er Kópa-
vogsbúinn Magnea Tómasdóttir, 
sópransöngkona en á orgel leikur 
Lenka Máteová. Á efnisskránni 
eru hefðbundin aðventu- og jóla-
lög frá ýmsum tímum og löndum 
og efnisskráin því fjölbreytt.

Jólasöngvar fjölskyldunnar 
verða sunnudaginn 17. desember 
kl. 11.00. Prestur er sr. Íris Krist-
jánsdóttir. Sungin verða jólalög 
af ýmsu tagi. Gestakór verður 
Drengjakór Kársnesskóla undir 
stjórn Þórunnar Björnsdóttur sem 
syngur ásamt Kór Hjallakirkju. 
Kórarnir syngja ýmist saman eða 
í sitthvoru lagi og einnig verður 
mikill almennur söngur. Þetta er 
söngstund fyrir alla fjölskylduna 
og kjörið tækifæri til að syngja 
inn jólin.

Jólaball sunnudagaskólans er 
sama dag kl. 13.00. Allir dansa 
saman í kringum jólatréð. Jóla-
sveinn kemur í heimsókn og færir 
börnunum glaðning.

Á aðfangadag jóla er jólastund 
fjölskyldunnar kl. 16.00. Boðið er 
upp á létt og skemmtilega barna-
stund með brúðum og léttum 
jólasöng. Góðir gestir úr sunnu-
dagaskólanum koma í heimsókn. 
Aftansöngur er kl. 18.00, en tón-
listarflutningur er frá kl. 17.30. Sr. 
Íris Kristjánsdóttir og sr. Sigfús 
Kristjánsson þjóna en kór Hjalla-
kirkju syngur og leiðir safnaðar-
söng og Hrafnhildur Björnsdóttir 
syngur einsöng, Steinar Matthías 
Kristinsson leikur á trompet.

Jólagleði aldraðra
Á jóladag er hátíðarguðsþjón-

usta kl. 14.00 þar sem Kristín R. 
Sigurðardóttir syngur einsöng, á 
annan jóladag er guðsþjónusta 
kl. 11.00 og 28. desember kl. 14.00 
verður jólagleði aldraðra, sem er 
hátíðarstund fyrir aldraða í öldr-
unarstarfi kirknanna í austurbæ 
Kópavogs. Söngvinir, kór aldraðra 
í Kópavogi syngur undir stjórn 
Kjartans Sigurjónssonar. Boðið er 
upp á veitingar í safnaðarsal kirkj-
unnar að dagskrá lokinni.

Þann 30. desember kl. 17.00 
verður dagskrá í Hjallakirkju 
sem heitir Umhverfis jörðina á 
45  mínútum. Þetta eru tónleik-
ar með Hrafnhildi Björnsdóttur, 
sópransöngkonu, en píanóleikari 
er      Martyn Parkes. Aftansöngur 
verður á gamlársdag kl. 18.00. 

Hluti kórs Hjallakirkju ásamt stjórnenda, Jóni Ólafi Sigurðssyni 
sem situr fyrir miðju í neðri röð.

Síðasti öruggi skiladagur

á jólakortum til landa utan Evrópu
er fimmtudagurinn

á jólakortum til Evrópu
er fimmtudagurinn

á jólakortum innanlands
er miðvikudagurinn

  7.12.
14.12.
20.12.
www.postur.is

Komdu tímanlega

Finndu pósthúsið næst þér á

með jólakortin

Sjálflímandi

og sjálflýsandi

jólafrímerki
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- jólastund á aðfangadag kl. 16.00

“Handavinna á að vera 
skemmtileg og afslappandi.   
Sjálfri finnst mér notalegt að 
setjast niður á kvöldin og skapa 
eitthvað fallegt. En þá skiptir 
líka miklu að efniviðurinn sé 
góður og spennandi og þannig 
hannyrðavörur kappkosta ég að 
bjóða,” segir Halldóra Arnórs-
dóttir, sem nýverið opnaði versl-
unina Kvenlegar listir að Hlíða-
smára 15 í Kópavogi.

Nafn verslunarinnar vekur strax 
athygli, það er fengið frá Sr. Sveini 
Ólafssyni presti í Vallarnesi á Hér-
aði. Hann orti árið 1654 heilræða-
kvæði til Guðríðar Gísladóttur um 
þær kvenlegu listir, sem hún yrði 
að nema áður en hún giftist. “Bið 
ég að þú lærir bestu hannyrðir,” 
kvað klerkurinn.

Upphefja listir   
kvenþjóðarinnar

Mörgum finnst ef til vill sem hér 
sé hallað á karlana en því eru Hall-
dóra og Erla Hrönn Sigurðardótt-
ir, textíllakennari og starfsmaður 
verslunarinnar, ósammála.

“Af hverju má ekki upphefja 
þær listir sem hingað til hafa 
meira verið í höndum kvenþjóð-
arinnar? Ekki það að búðin hefur 
vakið mikla lukku á meðal flugu-
hnýtingamanna landsins,” segir 
Halldóra.

Í Kvenlegum listum er fjölbreytt 
úrval af flestu því sem til þarf til 
útsaums, meðal annars garn úr 
bómull, ull og sliki. Mikið úrval er 
af bókum og blöðum til útsaums, 
frá meðal annars Inspirations og 
Country Bumpkin. Að auki fæst 
prjónagarn frá hinum þekkta 
danska hönnuði Marianne Isa-
ger, ásamt uppskriftum hennar. 
Einnig er í versluninni að finna 
skemmtilega hönnum frá Helgu 
Isager, sem er ungur og upprenn-
andi prjónahönnuður. Þá verður 
boðið upp á spennandi nýjung-
ar í þrykki, úrval af mismunandi 

þrykkilitum og festum sem gefa 
spennandi áferð.

Góð aðstaða
Í búðinni er góð vinnuaðstaða 

og þar með góð aðstaða til nám-
skeiðshalds. Því er hægt að koma 
á námskeið í Kvenlegum listum 
í öllu því sem í boði er í búðinni, 
það er í útsaum, prjón og þrykki. 
Í versluninni er góð aðstaða til að 
setjast niður, fá sér kaffi og skoða 
gott úrval af bókum og blöðum 
um allra handanna handverk.

Hannyrðaverslunin Kvenlegar listir opnar í Kópavogi:

Konurnar í Kvenlegum listum. Erla Hrönn Sigurðardóttir, textílakenn-
ari, til vinstri, og Halldóra Arnórsdóttir eigandi verslunarinnar.

“Bið ég að þú lærir bestu hannyrðir”
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ER PABBI
DÍLERINN ÞINN?
Foreldrar og aðrir fullorðnir mega ekki

kaupa áfengi handa börnum yngri
en 20 ára. Það er lögbrot. 
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Bílaverkstæðið Skúffan ehf
Sigurður Sverrisson bifvélavirkjameistari

Smiðjuvegi 11e • 200 Kópavogur
Sími: 564 1420

Allar 
almennar 

bílaviðgerðir

Hverafold 1-5 
Grafarvogi

Núpalind 1
Kópavogi

Reykjavíkurvegi 62
Hafnarfirði

Opnunartími:
Virka daga 16 - 22
Um helgar 12 - 22

Stór pizza
með 2 áleggjum
Stór pizza
með 2 áleggjum

Aðventusamkoma var haldinn 
í Kópavogskirkju á fyrsta sunnu-
degi aðventu, 3. desember sl. 
Samkoman hófst með samleik á 
orgel og flautu sem Sigrún Stein-
grímsdóttir organisti og Guðrún 
Birgisdóttir flautuleikari sáu um, 
aðventuljós voru tendruð af ferm-
ingarbörnum, kirkjukórinn söng, 
Sigríður Stefánsdóttir var með 
upplestur og ræðu flutti dr. Pétur 
Pétursson prófessor. Í lokin voru 
ljósin dempruð þegar Skólakór 
Kársnesskóla söng.

15. desember verða nemendur 
Tónlistaskóla Kópavogs með tón-
leika kl. 17.30 og sunnudaginn 17. 

desember verður jassguðsþjón-
usta kl. 11.00. Sr. Sigurjón Árni 
Eyjólfsson þjónar og valinkunnir 
hljómlistarmenn munu annast tón-
listina. Kl. 21.00 eru svo tónleikar 
Kársneskóranna.

Fimmtudagskvöldið 21. desem-
ber eru tónleikar í Kópavogskirkju 
við kertaljós Camerartica ann-
ast allan flutning. Auk alls þessa 
munu börn úr leikskólum sóknar-
innar og nemendur Kársnesskóla 
koma í heimsóknir í kirkjuna sína 
á aðventunni og staðið verður 
fyrir ýmsum öðrum samverum á 
aðventunni, svo sem á stofnunum 
og víðar í sókninni.

Áhrifarík aðventusam-
koma í Kópavogskirkju

Stórsýningin Tækni og vit 
2007, fagsýning tækni- og þekk-
ingariðnaðarins, verður haldin í 
Fífunni í Kópavogi dagana 8.-11. 
mars nk. Lögð verður áhersla á 
að kynna það sem hátækni- og 
þekkingarfyrirtæki hafa upp á 
að bjóða og skapa umræðu um 
þennan mikilvæga vaxtarbrodd 
í íslensku athafnalífi.

Meðal þátttakenda á sýningunni 
Tækni og viti 2007 verða tölvu- 
og upplýsingatæknifyrirtæki, 
fjarskiptafyrirtæki, fyrirtæki í líf- 
og lyfjatækni og mörg öflugustu 
iðntæknifyrirtæki landsins. Að 
auki munu menntastofnanir, ráð-
gjafa- og fjármálafyrirtæki og ýms-
ar opinberar stofnanir taka þátt 
í sýningunni, sem verður án efa 
einn stærsti viðburður sem hald-
inn hefur verið í íslenska tækni- 
og þekkingarsamfélaginu.

“Nú þegar er búið að bóka rúm-
an helming sýningarsvæðisins og 
því ljóst að mikill hugur er í tækni-
fyrirtækjum um þessar mundir. 
Við höfum jafnframt átt gott sam-
starf við Kópavogsbæ við undir-
búninginn, enda forráðamenn bæj-
arins vanir að koma að sýningum 
af þessari stærðargráðu,” segir 
Margit Elva Einarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Tækni og vits 2007. 

Auk sjálfrar sýningarinnar 
í Fífunni verða ýmsir viðburðir 
haldnir í Kópavogi í tengslum við 
Tækni og vit 2007. Þar má t.d. 
nefna ráðstefnu sem forsætis- og 
fjármálaráðuneyti halda í Salnum 
í tilefni UT-dagsins 8. mars og mót-
töku í Gerðarsafni 9. mars þar 
sem framsæknum fyrirtækjum í 
tæknigeiranum verða veittar við-
urkenningar. Nánari upplýsingar 
um sýninguna má nálgast á vefn-

um www.taekniogvit.is en AP sýn-
ingar standa að Tækni og vit 2007 
í samstarfi við forsætisráðuneyti, 
fjármálaráðuneyti, iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneyti, Samtök iðn-
aðarins, Háskólann í Reykjavík, 
Orkuveitu Reykjavíkur og TM 
Software. AP sýningar, sem eru 
í eigu AP almannatengsla, stóðu 
m.a. að sýningunni Verk og vit, 
sem haldin var í Laugardalshöll-
inni í mars 2006.

Tækni og vit 2007 í Fífunni í marsmánuði

Á menningardögum í Linda-
skóla verður opnuð sýning á 
verkum listamannsins Bjarna Sig-
urbjörnssonar miðvikudaginn 13. 
desember nk. kl. 15.00. Bjarni er 
Kópavogsbúi og með vinnustofu 
hérna í bænum. Sýningin verður 

opin á skólatíma og auk þess laug-
ardaginn 16. des. frá kl. 10.00 til 
14.00 og er þetta í sjötta sinn sem 
listamaður setur upp sýningu á 
menningardögum í Lindaskóla, 
áður hafa sýnt verk sín Baltasar-
fjölskyldan, Pilkington, Tolli, 

Sossa og síðast ljósmyndarinn 
Rax á síðasta ári.

Fólk er hvatt til að koma og 
njóta sýningarinnar og taka börn-
in með, þau hafa fræðst um sýn-
ingunna og geta vonandi miðlað 
til foreldra sinna.

Menningardagar í Lindaskóla

AP sýningar standa að sýningunni Tækni og vit 2007. F.v.: Elsa Giljan 
Kristjánsdóttir sýningarstjóri, Kristinn Jón Arnarson upplýsingafull-
trúi, Jóhanna Birgisdóttir markaðsfulltrúi og Margit Elva Einarsdóttir 
framkvæmdastjóri.

Lokatölur úr forvali VG á höf-
uðborgarsvæðinu urðu þær að 
atkvæði greiddu 1093 sem er 
61% kjörsókn. Flest atkvæði í 
fyrsta sæti hlutu Ögmundur Jón-
asson með 832 atkvæði, Katrín 
Jakobsdóttir með 665 og Kol-
brún Halldórsdóttir með 591. 
Flest atkvæði í fyrsta og annað 
sæti hlutu Guðfríður Lilja Grét-
arsdóttir með 764, Álfheiður 
Ingadóttir með 525 og Árni Þór 
Sigurðsson með 435.

Katrín Jakobsdóttir var spurð 
að því hvort þessi úrslit þýddu 
að hún mundi leiða lista VG í Suð-
vesturkjördæmi.

“Nei þau þýða það ekki,            
en gætu þýtt það. Hvert okkar 
þriggja í 1. sætinu gætu gert það. 
Við fórum í sameiginlegt forval og 
t.d. hefyr Ögmundur lýst því yfir 
að hann yrði glaður með að vera 
hvar sem er. Uppstillingarnefndin 
ræður þessu en mér finnst líklegt 
að Gestur Svavarsson og Mireya 
Samper, sem búa í kjördæminu 
verði í einhverju af efstu sætun-
um. En það liggur fyrir að það 
verður margt nýtt og spennandi 
fólk á listanum. Ég reikna með að 
listinn verður tilbúinn strax á nýju 
ári,” segir Katrín Jakobsdóttir.

Leiðir Katrín Jakobs-
dóttir lista VG í 
Suðvesturkjördæmi?
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Kór Hjallakirkju í Kópavogi er 
stofnaður 1987 og er að mestu 
skipaður áhugafólki og eru félag-
ar rúmlega 30 talsins.

Aðalhlutverk kórsins er að sjá 
um kórsöng við Hjallakirkju auk 
þess sem kórinn heldur árlega 
tvenna eða fleiri sjálfstæða tón-
leika.  Kórinn hefur farið í söng-
ferðir til Svíþjóðar og Danmerkur 
1999, til Þýskalands 2002 og til 
Noregs 2005, auk söngferða innan-
lands.  Kórinn hefur meðal annars 
flutt Requiem (sálumessu) eftir 
Gabriel Fauré, Messu í C dúr kv. 
259 og þætti úr Requiem eftir W.A. 
Mozart, Messe solenelle í A dúr 
op. 12 eftir César Franck, Messu 
í D dúr op. 86 eftir Dvorák og Te 
Deum eftir Jón Þórarinsson, sem 
kórinn frumflutti í endanlegri gerð 
verksins.  Auk þessa hefur kórinn 
flutt fjölda smærri verka bæði 
innlendra og erlendra frá öllum 
tímabilum kórtónbókmenntanna.  
Söngstjóri kórsins er Jón Ólafur 
Sigurðsson, organisti Hjallakirkju.

Á þessum diski er eingöngu að 
finna íslensk verk eftir Fjölni Stef-
ánsson (Beyg kné þín fólk vors 
föðurlands), Sigfús Halldórsson 
(Ljósanna faðir, líkna þú), Þorkel 
Sigurbjörnsson (Til þín Drottinn 
hnatta og heima), Jakob Tryggva-
son (vertu Guð faðir, faðir minn), 
Árna Björnsson (Mitt faðirvor), 
Jón Ól. Sigurðsson (Í Gushús okk-
ur Kristur kallar), Árna Thorsteinn-
son (Friður á jörðu, einsöngvari 
Gunnar Jónsson), Sigurð Þórð-

arson (Stjarna stjörnum fegri), 
Sigvalda Kaldalóns (öll kantatan 
Aðfangadagskvöld jóla, þar sem 
Snorri Wium syngur einsöng með 
kórnum), Jón Þórarinsson (Te 
Deum sem Jón samdi samkvæmt 
beiðni söngstjórans, einsöng syn-
gja þau Kristín Sigurðardóttir og 
Snorri Wium og Jóhann Stefánsson 
leikur á trompet). Einnig verk eftir 
þá feðga Ísólf Pálsson (Góður eng-
ill) og Pál Ísólfsson (Máríuvers, Á 
föstudaginn langa og Jólasálm þar 
sem Kristín Sigurðardóttir syngur 
einsöng í þeim tveim síðarnefndu) 
og frænda þeirra Sigfús Einarsson 
(Lofsöngur). Lenka Mátéová leik-
ur með á orgel Hjallakirkju.

Eru þessi verk lítið sýnishorn 
af því sem kórinn hefur verið að 
flytja á liðnum árum og urðu fyrir 
valinu til að ná fram nokkuð heild-
stæðum svip á diskinn. Sum verk-
anna heyrast mjög sjaldan og önn-
ur oftar eins og gengur og gerist.

Hljóðritun fór fram í Hjallakirkju 
í lok október undir stjórn Sigurðar 
Rúnars Jónsonar í Studio Stemmu. 
Diskurinn er til sölu í Hjallakirkju.

Glæsilegur geisladiskur 
með Kór Hjallakirkju

Geisladiskur Kórs Hjallakirkju.

Jólaleikrit og aðventugleði verð-
ur í Lindasókn næsta sunnudag en 
þá verður haldin fjölskylduguðs-
þjónusta kl. 11.00 í Salaskóla. Þar 
mun meðal annars verða sýnt 
jólaleikritið “Jólin hennar Jóru” í 
flutningi STOPP- leikhópsins. Um 
er að ræða ævintýraleikrit með 
fallegum boðskap. Næsta sunnu-
dag þar á eftir, 17. desember, 
verður einungis sunnudagaskóli í 
Salaskóla kl. 11.00. Aðventugleði 
Lindasóknar verður svo haldin 
í Salaskóla kl. 17.00 þann sama 
dag. Þar munu bæði Kór Linda-
kirkju og Kór Lindaskóla syngja. 
Auk þess munu drengir úr KFUM 
starfinu sýna leikrit, lesin verður 
jólasaga, sönghópur KFUM og K 
syngur.

Allir kannast við spenning 
yngri kynslóðarinnar á aðfanga-
dag og eftirvæntinguna eftir að 
jólin gangi í garð. Oft er eirðar-
leysi barnanna nokkuð mikið og 
ekki svo einfalt að dreifa hugan-
um. Jólastund fjölskyldunnar á 
aðfangadag er mjög góður kostur 
fyrir þá krakka. Stundin verður 
haldin í Salaskóla kl.16.00. Kór 

Salaskóla syngur undir stjórn 
Ragnheiðar Haraldsdóttur, Gestur 
frá himnum kemur í heimsókn, 
Jólaguðspjallið verður lesið og 
kunnuglegir gestir úr sunnudaga-
skólanum láti sjá sig. Í lok stundar-
innar fá börnin örlítinn jólaglaðn-
ing frá Lindasókn. Jólastundin 
hentar einnig fjölskyldum með 
mjög ung börn og er þegar orðin 
fastur liður í jólahaldi margra fjöl-

skyldna í sókninni.
Aftansöngur er á hefðbundnum 

tíma á aðfangadag kl. 18.00. Kór 
Lindakirkju syngur undir stjórn 
Keith Reed, einsöng syngur Svan-
hildur Sveinbjörnsdóttir og sr. 
Guðmundur Karl Brynjarsson 
þjónar. Á jóladag er hátíðarmessa 
í Salaskóla kl. 11.00 þar sem sr. 
Bryndís Malla Elídóttir þjónar.

Jólaleikrit og aðventugleði

Frá barnastarfi Lindasóknar í Salaskóla.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
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Desembersvali

Skemmtibók með stuttum smásögum, 
ferðasögu frá París og mörgum krossgátum

Hafliði Magnússon

Skoðaðu líka Vestfirsku bókabúðina á thingeyri.is

Skógræktarfélag Kópavogs
fær aukin verkefni

Kópavogsbær og Skógræktarfé-
lag Kópavogs (SK) hafa gert með 
sér samstarfssamning þar sem 
Kópavogsbær skuldbindur sig m.a. 
til þess að styrkja Skógræktarfélag-
ið í því skyni að félagið taki að sér 
aukin verkefni vegna skógræktar 
í Kópavogi. Markmið samstarfs-
samnings, dags. 8. september 
2005, eru jafnframt hluti af þessum 
samningi. SK mun áfram sinna upp-
lýsinga og fræðslustarfi til grunn-
skóla og almennings um skógrækt 
í Kópavogi og halda áfram upp-
byggingarstarfi við útivistarsvæði 
við Guðmundarlund. Félagið mun 
jafnframt hafa umsjón með öðr-
um þeim skógræktar- og útivistar-
svæðum, sem samningar eru um 
á hverjum tíma, í samvinnu við 
garðyrkjustjóra Kópavogsbæjar. 
Kópavogsbær veitir SK árlegan 
styrk til að standa straum af launa-
kostnaði við fastan starfsmann í 
Guðmundarlundi sem verður fram-
tíðarútivistarsvæði og skógrækt-
arsvæði. SK afsalar Kópavogsbæ 
skógræktarsvæðum í Hnoðraholti 
og Rjúpnahæð og gerir ekki athuga-
semdir við uppbyggingu íbúðar-
byggðar í Hnoðraholti, Rjúpnahæð 
og Smalaholti. Kópavogsbær greið-
ir SK 25 milljónir króna í bætur 
fyrir allar trjáplöntur á skógrækt-
arsvæðunum og fyrir afsal á öllum 
þeim réttindum sem samningum 
um skógræktarsvæðin fylgja.

Kópavogsbær  skuldbindur sig 
jafnframt til að úthluta SK a.m.k. 
50 ha spildu úr landi Lækjarbotna, 
en spildan verður staðsett norðan 
til í Selfjalli, þar sem land er ekki 
talið byggingarhæft.

Guðmundarlundir á fögrum vetrardegi.
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Þar sem tryggingar 
snúast um fólk
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Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  www.vis.is

Seljendur, látið okkur bera ábyrgðina með ykkur

Söluvernd tryggir seljendur fasteigna fyrir skaðabótakröfum sem 

upp kunna að koma í allt að 5 ár frá afhendingu eignarinnar.

Seljandi sem ekki er með Söluvernd þarf:

 Að taka á þeim kröfum sem upp kunna að koma.

 Að taka á sig lækkun söluverðs ef galli kemur upp.

 Að greiða allan lögfræðikostnað. 

Kaupendur, verið vissir um að eignin sé með Söluvernd

Kaupandi fasteignar hefur kröfurétt á seljanda fasteignar vegna galla sem upp 

kunna að koma í allt að 5 ár frá afhendingu eignar. Söluvernd er því tvímælalaust 

gæðastimpill á fasteignaviðskipti.

Kostir Söluverndar fyrir fasteignakaupendur:

 Ef fram kemur leyndur galli greiðir VÍS bæturnar í einni greiðslu.

 Kaupandi fær greitt óháð greiðslugetu seljanda.

 Kaupandi fær ítarlegri upplýsingar um ástand eignarinnar.

Kannaðu á soluvernd.is hvaða fasteignasölur bjóða upp á Söluvernd og hvort 

seljandi eignarinnar sem þú ætlar að kaupa sé með Söluvernd.

Söluvernd er ekki eignatrygging heldur ábyrgðartrygging sem tryggir seljanda 

vegna krafna sem upp kunna að koma.

5 ára
ábyrgð!
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borgarblod.is

“Mér finnst fjölbreytni ein-
kenna námið við Landbúnaðar-
háskóla Íslands. Það nær yfir 
vítt svið og er í takt við tímann. 
Ég held að í framtíðinni sé mikil 
þörf á fólki með svona mennt-
un,” sagði Kópavogsbúinn 
Sunna Áskelsdóttir, en hún lauk 
á sínum tíma stúdentsprófi við 
Kvennaskólann í Reykjavík og 
fór svo í nám við LbhÍ. Sunna 
hóf Hvanneyrardvöldina með 
því að fara í umhverfisskipulag, 
en þegar leið á námið skipti hún 
yfir á náttúru- og umhvefisbraut. 

- Hefur þú eitthvað velt því fyrir 
þér hvað tekur við?

“Já að sjálfsögðu veltir maður 
því fyrir sér. Mig langar að fara 
í framhaldsnám á þessu sviði 
en möguleikarnir eru svo marg-
ir að það er erfitt að velja. Bæði 
er hægt að fara í framhaldsnám 
hjá LbhÍ og eins eru margir spenn-
andi kostir hjá erlendum skólum. 
Í kjölfarið gæti ég svo hugsað mér 
að bjarga heiminum.”

- Hvað um félagslíf nemenda og 
samskipti nemenda? 

“Samskipti milli nemenda eru 
mikil. Staðurinn er lítill og fólk 
náttúrulega kemur ekki með vini 
sína og fjölskyldu með sér þannig 
að það leitar sér félagsskapar hjá 
öðrum nemendum. Ég hef eign-
ast marga góða vini á Hvanneyri. 
Félagslífið er mjög gott og sér-
staklega jákvætt hversu mikið er 
skipulagt fyrir fjölskildur, þ.e.a.s. 
atburðir sem börn geta líka tekið 
þátt í. Útivistaklúppurinn hefur 
staðið sig með miklum sóma og 
staðið fyrir skemmtilegri og upp-
byggjandi dagskrá allt skólaárið.

- Fer fólk heim um helgar? 
“Það er mjög misjafnt hvað fólk 

gerir en almennt er nokkuð um 
það. Þó er fjölskyldufólkið frek-
ar á staðnum um helgar og með 
fjölgun nemenda og auknum tóm-
stundamögleikum hefur helgar-

heimferðum heldur fækkað,” seg-
ir Sunna og bætir því við að hún 
geti hiklaust mælt með því við 
fólk sem er t.d. að ljúka stúdents-
prófi í vor að það íhugi alvarlega 
að sækja um nám við LbhÍ.

“Get hiklaust mælt með námi við 
Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri”

Sunna í garðinum við Hlíðarveg í Kópavogi.

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

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Eigendur Réttingar & sprautunar, Sæmundur Hreinn Gíslason og 
Þorlákur Ásmundsson fögnuðu nýlega ársafmæli fyrirtækisins með 
viðeigandi hætti. Auk þess fagnaði Sæmundur 25 ára afmæli sínu.

Hvaða stafi eiga dýrin?
Hjá Máli og menningu er    

komin út Stafróf dýranna eftir 
Halldór Á. Elvarsson.

Stafróf dýranna er skemmtilegt 
stafrófskver fyrir fróðleiksfús 
börn sem langar að kynnast stöf-
unum. Flest börn læra snemma 
hvaða staf þau eiga. En hvaða 
stafi eiga dýrin?

Hér eru bókstafirnir frá a til ö 
kynntir til sögunnar með hjálp 
þrjátíu og tveggja dýra úr öllum 
heimshornum. Léttum fróðleik 
um dýrin er fléttað saman við 
fyrstu skrefin í lestrarnámi með 
einföldum texta og sniðugum 
myndum. Fallegt veggspjald með 

bókstöfunum og myndum af dýr-
unum fylgir. 

Þetta er fyrsta bók Halldórs en 
hann býr í Kópavogi og starfar 
sem grafískur hönnuður.



17KópavogsblaðiðDESEMBER 2006



“Þetta er vel mögulegt og hef-
ur oft tekist með góðum árangri,” 
segir Ragnar Snorrason í Grens-
ásvídeói en hann býður þjónustu 
sem ekki er alveg víst að allir geri 
sér grein fyrir í hverju felst. “Þetta 
gengur einfaldlega þannig fyrir sig 
að ég slípa geisladiska sem hafa 
rispast og við það nær geislinn 
aftur í gegn og þeir verða nothæf-
ir að nýju. Þetta er að sumu leyti 
frumstæð aðferð. Ég nota ákveðna 
gerð af slípirokk sem til þessa er 
ætluð og með því að slípa þunnt 
lag er hægt að afmá rispur af disk-
unum. Þetta á þó aðeins við ef risp-
urnar eru grunnar. Brotna diska er 
sjaldnast hægt að laga og ef um 
mjög djúpar skemmdir er að ræða 
er hætta á að slípa verið svo djúpt 
að sjálf brennslan skemmist.” 

Ragnar segir það einkum vera 

leikjadiska sem fólk komi með 
til þess að láta slípa en einnig 
sé nokkuð auðvelt að laga diska 
með tölvuforritum með þessari 
aðferð. Hún gildi hins vegar ekki 
um tónlistardiska eða diska sem 
fólk brenni sjálft á í tölvum sín-
um. Ástæða þess liggi einfaldlega í 
gerð diskanna. Leikja- og kerfisdisk-
ar séu tvöfaldir þannig að brennsl-
an liggi lengra inn í sjálfri plötunni 
og því ekki mikil hætta á að hún 
slípist burt við einfalda aðferð. Í 
öðrum diskum liggi brennslan svo 
grunnt að næstum ómögulegt sé 
að slípa þá án þess að innihald 
þeirra verið fyrir skemmdum eða 
ónýtist með öllu. Ragnar segir að 
þau verðmæti liggi oft í leikjadisk-
um og einnig ýmsum kerfisdisk-
um, sem geymi forrit að það borgi 
sig að gera við þá með þessum 
hætti. Öðru máli gegni um tónlist-
ardiska og heimagerða diska sé 
auðvelt að brenna aftur eigi menn 
efni þeirra í tölvunni hjá sér. “Ég 
prófaði þetta fyrir nokkrum árum 
og hef verið að veita þessa þjón-
ustu síðan. Ég held að ég sé sá 
eini sem er að sinna þessu nú í 
svipinn. Alla vega skilst mér það 
frá viðskiptavinum mínum. Þetta 
er dálítil vinna og maður má held-
ur ekki verðleggja hana of hátt því 
þá myndi ekki borga sig að láta 
gera við diskana,” segir Ragnar 
sem hefur opið hjá sér í vídóleig-
unni frá kl.14.00 á daginn til 23.30. 
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Glitnir verður aðalsamstarfsaðili Landssambands 
hestamannafélaga næstu tvö ár

Glitnir og Landssamband hestamannafélaga, LH, 
hafa gert með sér samning til næstu tveggja ára 
sem kveður á um að Glitnir verði aðalsamstarfsað-
ili sambandsins. Glitnir mun styrkja LH um 5 millj-
ónir króna á ári auk þess að leggja til verðlaun og 
styrkja einstaka viðburði á vegum sambandsins.

Landssamband hestamannafélaga er samtök 46 
hestamannafélaga með yfir tíu þúsund félagsmenn. 
Fjárstyrkur Glitnis verður notaður til þess að styðja 
við landslið hestamanna og verkefni til að kynna 
börnum og unglingum íslenska hestinn, m.a. á Æsku-
lýðsdegi Glitnis, sem haldinn verður í fyrsta sinn 
árið 2007. Þá útvegar Glitnir peningaverðlaun á 
mótaröð Glitnis næsta sumar.

„Hestamennska er ein fjölmennasta íþróttagrein 
á Íslandi og það er okkur mikil ánægja að styðja við 
uppbyggingu hestamennsku með samstarfi við LH. 
Þannig stuðlum við að heilbrigðri íþróttastarfsemi 
og útivist þar sem fjöldi ungmenna kemst í nána 
snertingu við þessar einstöku skepnur og náttúru 
landsins,” segir Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis.

Meðal stórviðburða á vegum LH á næsta ári eru 
Íslandsmót fullorðinna á Dalvík í júlí 2007 og Íslands-
mót barna að á félagssvæði Gusts að Glaðheimum í 
Kópavogi í júní. Einnig Ístölt Glitnis í apríl og Heims-
meistaramótið í Hollandi 6.-12. ágúst. Þá verður 
mótaröð haldin næsta sumar undir merkjum Glitnis. 

Í undirbúningi er Æskulýðsdagur Glitnis í samstarfi 
við æskulýðsnefnd LH sem tengdur verður viðburð-
inum „Æskan og hesturinn”. Verður dagurinn hald-
inn hjá hestamannafélögum um land allt þar sem 
hesthúsin verða opnuð börnunum og þau fá tæki-
færi til að komast á bak undir leiðsögn.

Samkomulagið handsalað af Bjarna Ármannssyni, 
forstjóra Glitnis og Haraldi Þórarinssyni, formanni 
LH, en að baki þeirra eru börn á hestbaki.

borgarblod.is

Íslandsmót barna í 
Kópavogi næsta sumar

Um 85 þúsund perur loga í 
jólaskreytingum sem Orkuveita 
Reykjavíkur leggur til um jól og 
áramót hverju sinni. Vonast er til 
að allar skreytingar verði komn-
ar upp 9. desember. Í Reykjavík 
eru skreytt 38 grenitré, 8 í Kópa-
vogi, 6 í Garðabæ, 6 á Seltjarn-
arnesi, 6 í Mosfellsbæ og 3 við 
Reykjavíkurhöfn. Við Landsspít-
alann eru 3 tré.  

Auk þessa eru settar upp um 
250 skreytingareiningar sem eru 

þverbönd af ýmsu tagi, topp-
skraut á stólpum, halastjörnur og 
jólabjöllur.

35 þverbönd hafa verið sett 
upp í Kópavogi. Ómögulegt er 
að segja, hversu margar perur     
brotna eða verða fyrir skemmd-
um á þessum tíma, en á hverjum 
morgni fram til jóla fer körfubíll 
um og kannað er ástand allra 
skreytinga. Lögð er áhersla á að 
öll ljós logi á öllum skreytingum 
um jól og áramót.

OR upplýsir 8 
greinitré í Kópavogi

Gerir við rispaða geisladiska

Ragnar Snorrason við slípirokkinn þar sem hann slípar rispaða 
geisladiska sem gerir það að verkum að hægt er að nálgast efni af 
skemmdum diski.

Sparisjóður Kópavogs bauð 
vildarviðskiptavinum sínum á 
tónleika sunnudaginn 26. nóvem-
ber sl. Tónleikarnir voru haldnir 
í Digraneskirkju og tókust í alla 
staði mjög vel. Það var kvenna-
kórinn Vox feminae undir stjórn 
Margrétar Pálmadóttur sem hafði 
veg og vanda af tónleikunum. 
Að þessu sinni höfðu þær feng-

ið til liðs við sig tónlistarmann-
inn Egil Ólafsson og saman sungu 
þau   fyrir gesti sparisjóðsins sem 
skemmtu sér konunglega.

Það er orðin árlegur viðburður 
að Sparisjóðurinn bjóði viðskipta-
vinum sínum til tónleika áður en 
aðventan hefst en þetta var í sjö-
unda skiptið sem slíkir tónleikar 
voru haldnir.

Jólatónleikar SPK 
í Digraneskirkju

Margrét Pálmadóttir kórstjóri og Egill Ólafsson tónlistarmaður og 
söngvari.
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14. JANÚAR 2006 KL. 16
NÝÁRSTÓNLEIKAR

17. FEBRÚAR 2006 KL. 20
MUGISON OG KASA

11. MARS 2006 KL. 16
HÁTÍÐARTÓNLEIKAR

23. APRÍL 2006 KL. 20
FIÐLUDÚÓ

11. MAÍ 2006 KL.20
KLIÐUR FORNRA STRAUMA
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G J A F A K O R T   S A L A R I N S

t i l v a l i n  j 
ó l a g j ö f!

t i l v a l i n  j 
ó l a g j ö f!
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LAUGARDAGUR 13. JANÚAR KL. 16
NÝÁRSTÓNLEIKAR SALARINS

FÖSTUDAGUR 19. JANÚAR KL. 20
FLAUTA OG PÍANÓ

FIMMTUDAGUR 15. FEBRÚAR KL. 20
TEREM KVARTETTINN

LAUGARDAGUR 5. MAÍ KL. 16
EMILIANA OG SKÓLAKÓRINN

FÖSTUDAGUR 11. MAÍ KL. 20
VÍKINGUR HEIÐAR
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Gustsfélaginn Steingrímur Sig-
urðsson var útnefndur “Knapi 
ársins” á uppskeruhátíð hesta-
manna nýverið. Hann hlaut ein-
nig titilinn “Gæðingaknapi árs-
ins.”

Steingrímur er vel að titilinum 
kominn, en hann vann það ein-
stæða afrek að snúa aftur með 
hest sinn Geisla frá Sælukoti til 
keppni í A-flokki á Landsmóti 
hestamanna í Skagafirði sl. sumar 
og sigra á öðru landsmótinu í röð. 
Það afrek hefur aðeins einn knapi 
unnið áður, Hermann Sigurðsson 
vann á landsmótunum 1966 og 
1970 á Blæ frá Langholtskoti. 
Steingrímur var hæstur yfir land-
ið eftir úrtökur félaganna um vor-
ið og hélt sig á toppnum í gegnum 
forkeppni, milliriðla og úrslit á 
LM. Reiðmennska hans og sam-
spil manns og hests vakti mikla 
athygli og prúðmennska knapans 
var til fyrirmyndar, jafnt innan 
vallar sem utan. Með því  að taka 
slaginn aftur sýndi Steingrímur 
kjark og þrautseigju og uppskar 
eftir því. Hesturinn var jafnvel 
enn glæsilegri en fyrr og sigurinn 
var verðskuldaður.

Steingrímur náði einnig góðum 
árangri víðar í ár, hann sýndi t.d. 

hryssuna Birtu sem var efst í B-
flokki á LM úrtöku Gusts og hann 
náði góðum árangri á mótum 
félagsins sl. vetur. Einnig sýndi 
hann þriðju hæstu kynbótahryss-
una í elsta flokki á LM, svo eitt-
hvað sé nefnt. 

Árangur hans er jafnvel enn eft-
irtektarverðari fyrir þær sakir að 

Steingrímur sinnir hestamennsk-
unni meðfram annari vinnu og á 
að auki stóra fjölskyldu. Hann er 
öðrum áhugamönnum hvatning 
til dáða og hógværð hans, íþrótta-
mennska og ástundun er til fyrir-
myndar.

Gustarinn Steingrímur 
Sigurðsson knapi ársins!

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Arna Sif Pálsdóttir HK í landslið kvenna
Arna Sif Pálsdóttir, leikmaður 

kvennaliðs HK í handbolta, lék sinn 
fyrsta landsleik í handbolta þegar 
íslenska liðið lék æfingaleik gegn Fær-
eyingum fyrir utanför til keppni við 
Portúgala, Rúmena, Ítala og Azerbai-
jan, en sigur vannst gegn tveimur 
síðarnefndu þjóðunum.

Arna Sif kom inn á síðari hálfleik en 
náði ekki að skora en átti góðan leik 
í vörninni. Leikurinn endaði 41-11 fyr-
ir Ísland. Í síðari leiknum gegn Færey-
ingum skoraði Arna Sif tvö mörk, en 
sá leikur fór 27-21 fyrir Ísland.

Arna Sif í íslensku vörninni gegn Færeyingum.

HK vann nýlega Þrótt í blaki 
karla 3-0 ( 25-22,25-15,25-15 ) en í 
þeim leik fengu allir að njóta sín 
og þurfti Todor þjálfari ekkert 
að spila en gat stjórnað leiknum 
utan vallar. Það virtist aldrei vera 
nein hætta nema þá i fyrstu hrin-
unni sem var spennandi lengst 
af. Stigahæstur HK inga var fyr-
irliðinn Karl Sigurðsson með 14 

stig. Síðan kom Brynjar með 12 
stig og þar næst Valli með 9 stig. 
Gaui, Eiki og ÓLi V. voru með 5 
stig hver, Jói með 3  og Óli A. með 
2. Reynir og Óli J. skoruðu ekki 
stig en skiluðu sínu hlutverki. 
Það skýrist af því að Reynir leikur 
liberó og þeir skora nú sjaldnast, 
og Óli J. er uppspilari.

Kvennalið HK í blaki tapaði hins 

vegar öðru sinni á þessu hausti 
fyrir Þrótti Reykjavík 3-0. Hrinurn-
ar fóru 25-11, 25-22 og 25-19. Það 
vað eingöngu í miðhrinunni sem 
HK sá til sólar í leiknum.

Blaklið HK í karlaflokki virðast 
vera að sækja sig aftur í veðrið og 
þar það auðvitað hið besta mál.

HK vann Þrótt í blaki karla

Heimsmeistari í
kraflyftingum úr Kópavogi

Gustfélaginn og knapi ársins á Geisla frá Sælukoti. Glæsilegir, ekki 
satt?!

Heimsmeistarinn Auðunn Jónsson við heimkomuna í blómahafi. Við 
hlið hans stendur eiginkonan, Elín María Guðbjartsdóttir.

Tvíburasysturnar Laufey og Björk Björnsdætur, leikmenn Breiðabliks, léku 
saman í U-19 ára landsliði kvenna í knattspyrnu í Egilshöll nýlega gegn 
landsliði Englendinga. Um æfingaleik var að ræða en KSÍ sér um loka-
keppni EM í þessum aldursflokki næsta sumar. Laufey leikur á miðjunni 
venjulega en Björk er í markinu og kom inn á í síðari hálfleik en Laufey 
lék allan leikinn. Þær systur léku einnig saman í U-17 landsliðinu, og þá 
var Björk aðalmarkvörður. Þær systur eru á 2. vetri í Menntaskólanum í 
Reykjavík. Björk hefur tilkynnt félagaskipti yfir í Fylki fyrir næsta sumar en 
Laufey er að skoða sín mál hjá Breiðabliki. Þær systur leika einnig saman 
handbolta með Gróttu, en þar hafa þær hlutverkaskipti, Björk er þar útli-
leikmaður en Laufey er í markinu. Sannarlega efnilegar íþróttakonur.

Í nóvembermánuði varð Auð-
unn Jónsson kraflyftingamaður 
úr Kópavogi heimsmeistari í kraft-
lyftingum í 125 kg flokki,en mótið 
fór fram í Stavanger í Noregi. Auð-
unn lyfti samtals 1.040 kg. Auð-
unn er annar Íslendingurinn til að 
vinna þessa keppni en árið 1991 
bar Guðni Sigurjónsson, einnig úr 

Kópavogi, sigur í þessari keppni. 
Þeir Auðunn og Guðni eru systk-
inabörn.

Bæjarstjórn Kópavogs hélt sam-
sæti fyrir Auðunn og þar mættu 
margir sterkir menn. Bæjarstjórn 
veitti honum 300 þúsund króna 
styrk en hafði áður styrkt hann til 
ferðarinnar til Noregs.



Austurveri  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllinni  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

Bragðgóðar jóla- og áramótagjafir
fyrir einstaklinga og fyrirtæki

Glæsilegar gjafakörfur
Konfekt, tertur og kökur
Pantanir í síma 533 3000
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