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Viðtalið

„Breyttir tímar í Kópavogi.“
Það gengur mikið á í stjórnmálunum við Austurvöll en í Kópavogi er kjörtímabil meirihluta
Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokks nú rétt tæplega hálfnað. Ármann Kr. Ólafssyni, bæjarstjóri,
og Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður bæjarráðs, fara yfir stöðuna í Kópavogi yfir kaffibolla.
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Myndlist

MÁLIÐ

Sýning í
Turninum

Spurning dagsins
Kópavogsblaðið lagði eftirfarandi spurningu fyrir alla 11
bæjarfulltrúa Kópavogs sem sæti eiga í bæjarstjórn:
„Hefur þú, eða fjölskylda þín, átt hlut í aflandsfélagi og/eða skattaskjóli erlendis?“

Guðmundur Gísli Geirdal (D): „Ég hef
ekki átt hlut í neinu slíku og engin í
minni fjölskyldu.“

Karen Elísabet Halldórsdóttir (D):
„Nei“

Hjördís Ýr Johnson (D): „Nei“

Margrét Friðriksdóttir (D): „Svarið er
Nei.“

G

uðlaug Friðriksdóttir opnaði
málverkasýningu í Turninum
Smáratorgi 1. apríl s.l. Sýningin er
opin á virkum dögum frá 9.oo til 17.oo
og stendur til 1. júlí. 2016. Guðlaug er
félagi í Anarkíu, Hamraborg 3

kaffið

Ármann Kr. Ólafsson (D): „Nei„

Ólafur Þór Gunnarsson (VGF):
„Hvorki ég eða fjölskylda mín á eða
hefur átt neinar eignir í skattaskjólum
eða aflandsfélögum.“

Ása Richardsdóttir (S): „Svarið er
stutt og laggott: NEI!“

Birkir Jón Jónsson (B): „ Svarið er nei.“

Pétur Hrafn Sigurðsson (S): „Svarið
er nei.“

Sverrir Óskarsson (BF): „Ég á ekkert slíkt. Það eina sem ég á erlendis
er bankabók í Danmörku, síðan ég
var í skóla og bjó í Kaupmannahöfn.
Innistæðan þar er 0. Fjölskyldan mín á
engin slík félög eða fjármuni erlendis.
Knús og kveðja til Kópavogsbúa.“

Te og kaffi
opnar í
Hamraborg

T

e & Kaffi hefur nú opnað kaffihús í miðbæ Kópavogs, Hamraborg 10. Opið verður alla virka
daga frá 08:00-18:00 og um helgar frá
10:00-18:00.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir (BF):
„Nei, aldrei.“

Söguleg framkvæmd

Mannvistarleifum frá
landnámsöld rutt í
burt fyrir göngustíg?

S
Þorleifur Friðriksson, sagnfræðingur, setur spurningar við breikkun göngustígs
fyrir neðan Kópavogstún.

Situr þú uppi með húsfélagið?

íðustu vikur hafa stórvirkar
vinnuvélar verið notaðar til að
breikka göngustíginn fyrirneðan Kópavogstún. Göngustígurinn er afar vinsæll hjá hlaupurum, hjólreiðamönnum og öðru
útivistarfólki enda í nágrenni við
helstu náttúruperlur Kópavogs.
Mikið jarðrask fylgir þessum framkvæmdum sem er í grennd við gamla
þingstað Kópavogsfundarins. Um
hlutverk Kópavogsþings og þýðingu
í sögu þessarar þjóðar þarf ekki að
fjölyrða. Vestan við þingstaðinn hafa
og fundist leifar um kotbýli sem gæti
verið frá 10. öld. Þorleifur Friðriksson, sagnfræðingur, bendir á að hér
megi sjá móta fyrir gamla torfbæ-

num sem stóð á sama stað um aldir.
Hér er að finna dýrmæta þræði í
híbýlasögu þjóðarinnar frá landnámstíð. Þetta er þess vegna afar
viðkvæmt svæði og þarf við hvers
konar framkvæmdir að gæta þess
að stíga varlega til jarðar.
,,Mér finnst þessi mikla framkvæmd ,,breiðgata” um þetta land
sem geymir miklar menningarminjar og mikla sögu, vera hálfgerð tímaskekkja og eins konar
draugur frá 2007 í formi malbikaðs
„breiðstrætis“ um Kópavogstún,“
segir Þorleifur. „Hvers konar framkvæmdir á þessum stað þurfa að
haldast í hendur við framtíðarskipulag og framtíðarhlutverk þessa

stórmerka svæðis. Vonandi hefur
verið gerð ítarleg grunnrannsókn
áður en farið var út í jarðrask á þessu
viðkvæma svæði. Ég hefði kosið að
hér myndi rísa safn um híbýlasögu
íslenskrar alþýðu, frá upphafi þjóðar,
sem yrði einstakt á heimsvísu og
drjúgur skerfur til eflingar menningartengdrar ferðaþjónustu. Hvert
óvarlegt skref sem hér er stigið gæti
valdið óafturkræfum skaða,“ segir
Þorleifur Friðriksson, sagnfræðingur.
Sigríður Björg Tómasdóttir, almannatengill Kópavogsbæjar, segir að ekki sé verið að raska neinum
jaðvegi sem ekki hefur áður verið
raskað.

Er aðalfundur framundan?
Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?
Er húsfélagið þitt hausverkur?

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Kópavogsblaðið slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is
Hönnun: Guðmundur Árnason
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

Næsta blað kemur út 21. APRÍL
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er fyrir 18. APRÍL

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi
Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á
skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog
að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

Kópavogsbær auglýsir
eftir bæjarlistamanni

PIPAR\TBWA · SÍA · 161859

og heiðurslistamanni

Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum eða ábendingum um bæjarlistamann Kópavogs
og heiðurslistamann Kópavogs. Þeir listamenn koma einir til greina sem eiga lögheimili í Kópavogi.
Bæjarlistamaður Kópavogs skal vera tilbúinn til að vinna með Kópavogsbæ að því að efla áhuga á list og
listsköpun í bænum og taka þátt í viðburðum bæjarins með það að leiðarljósi. Styrkupphæð bæjarlistamanns
nemur einni milljón króna.
Með vali á heiðurslistamanni er verið að heiðra listamann fyrir ævistarf.
Lista- og menningarráð fer yfir umsóknir og ábendingar.
Í umsóknum eða ábendingum skulu koma fram upplýsingar um náms- og starfsferil viðkomandi og með tillögu
að bæjarlistamanni skulu auk þess koma fram hugmyndir um á hvern hátt nýta eigi styrkinn við listsköpun.
Ábendingar og umsóknir skal senda fyrir 1. maí á netfangið menning@kopavogur.is

kopavogur.is
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Mikið úrval af TYR
sundfatnaði - nýjar
gerðir og litir, úr
DURAFAST 300+
efninu, sem er
sérlega klórþolið og
lithelt.
Kíktu á úrvalið á
heimasíðu okkar
www.aquasport.is
Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
sími: 5640035
Kópavogsbúi dagsins

„Kópavogskirkja
eins og jarðaber
á rjómatertu.“
Ingimar Ólafsson Waage, Kópavogsbúi dagsins.

Nafn: Ingimar Ólafsson Waage

Hvað fyllir þig orku og andagift?
Óspillt náttúra á fjöllum. Málverk
Turners. Tónlist gerir líka sitt gagn.

Hver er fallegasti staður Kópavogs? Borgarholtið. Kópavogskirkja
er eins og jarðarber á rjómatertu.

Fjölskylduhagir: Kvæntur Aðalheiði Matthíasdóttur suzukifiðlukennara. Við eigum þrjár dætur;
Siggu bókmenntafræðistúdent, Sólu
tónlistarnema og Móu grunnskólanema. Svo býr kötturinn Ófelía hjá
okkur.

Hvað fer mest í taugarnar á þér?
Útúrsnúningar og sjálfhverfa.

Ef þú mættir ráða öllu í Kópavogi
í einn dag, hvað myndir þú gera?
Rífa upp hraðahindranirnar og setja
upp hraðamyndavélar við skólana.

Starf: Myndlistarmaður, kennari
og doktorsnemi.

Uppáhalds íþróttalið? Blakdeild HK

Gælunafn: Ingimar

Búseta: Álfhólsvegi 8
Hvað eru margar hraðahindranir
á Álfhólsvegi? 12
Besti skyndibitinn í Kópavogi?
Tokyo Sushi.

Besta bókin og bíómyndin? „Eyjan
hans múmínpabba“ eftir Tove Janson og „Le fabuleux destin d’Amelie
Poulain“.

Ertu byrjaður að undirbúa komu
sumars? Sumarið verður hlýtt að
þessu sinni. Ferðalög innanlands
verða á oddinum. Svo þarf ég að
skipta um þakjárn á vinnustofunni og fáeinar rúður í húsinu.

Bæjarpólitíkin

„Árásir á persónu eru
persónulegar árásir“

B
ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn
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Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
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reytingar á uppröðun í nefndum bæjarins leggst afar illa
í flokkana sem sitja í minnihluta bæjarstjórnar. Á fundi bæjarráðs um síðustu mánaðarmót var
kosið í skólanefnd, félagsmálaráð
og skipulagsnefnd. Athygli vekur að
Sverrir Óskarsson úr Bjartri framtíð, víkur sem formaður skipulagsnefndar og fer nú í félagsmálaráð.
Theodóra Þorsteinsdóttir, oddviti
Bjartrar framtíðar sest í hans stað
sem formaður skipulagsnefndar.
Fulltrúar minnihlutans lögðu fram
eftirfarandi bókun af þessu tilefni:
„Björt framtíð kom inn í bæjarmálin í Kópavogi með loforðum um
samráð, samvinnu og breytta tíma í
stjórn bæjarins. Flokkurinn hverfur
nú frá þeirri stefnu við kosningar í
lykilnefndir bæjarins með dyggum
stuðningi Sjálfstæðisflokksins. Meirihlutinn velur að herða flokkspólitísk
tök á nefndunum. Oddviti Bjartrar
Framtíðar stjórnar nú tveimur valdamestu nefndum bæjarins. Afturhvarf til gamaldags stjórnmála er
raunin.“ Undir þetta rita þeir Ólafur
Þór Gunnarsson, VGF, Pétur Hrafn

Sigurðsson, Samfylkingu og Birkir
Jón Jónsson, Framsóknarflokki. Fulltrúar meirihlutans svöruðu þessu
með eftirfarandi bókun:
„Björt framtíð hefur stuðlað að
auknu samráði á þessu kjörtímabili og hefur samráð um stærri mál
aldrei verið jafn mikið. Það lýsir fyrst
og fremst hugmyndafræði þessara
gömlu flokka að líta á kosningar í
nefndir sem pólitíska herkænsku.
Kjör í nefndir endurspegla lýðræðislega niðurstöðu síðustu kosninga.“
Undir þetta rita þau Theódóra Þorsteinsdóttir, Bjartri framtíð og Ármann Kr. Ólafsson, Karen Elísabet
Halldórsdóttir og Hjördís Ýr Johnson
úr Sjálfstæðisflokki. Þau Ármann,
Karen og Hjördís bættu síðar þessu
við: „Endalausar persónulegar árásir minnihlutans á oddvita Bjartrar
framtíðar eru ekki til þess fallnar að
auka vilja til samráðs og er þessum
þremur oddvitum til minnkunar.“
Ármann, bæjarstjóri, bætti um betur
og lagði fram eftirfarandi bókun:
„Til upplýsinga vil ég bóka að oddviti Samfylkingarinnar í tíð vinstri
meirihlutans var formaður bæjar-

Hvað mætti betur fara í Kópavogi?
Kópavogsbúar mættu gjarnan vera
fleiri. Til dæmis með því að sannfæra nágrannasveitarfélögin um að
ganga til liðs við okkur.
Eitthvað að lokum? Ég skora á
bæjaryfirvöld að afturkalla niðurskurð til Tónlistarsafns Íslands. Auk
þess má fagna margbreytileikanum
með skýrari hætti.

ráðs, formaður framkvæmdaráðs,
formaður félagsmálaráðs og sat í
stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga.“ Fulltrúar minnihlutans, þeir
Pétur Hrafn, Birkir Jón og Ólafur Þór
svöruðu þessu með því að minna
á minnihlutaflokkarnir hefðu enga
kjörna aðalmenn í málefnanefndir
bæjarins. „Bæjarstjóra til upplýsinga
eru oddvitar Samfylkingar, VGF og
Framsóknarflokks í bæjarstjórn
Kópavogs ekki kjörnir aðalmenn í
neina málefnanefnd Kópavogsbæjar.
Foringjaræði Bjartrar framtíðar kemur skýrt fram í kosningum til nefnda.
Það er sérkennilegt að líta á athugasemdir við ákvarðanatöku um valdasamþjöppun í stjórnmálum sem
persónulegar árásir. Við höfnum
þeirri söguskýringu Sjálfstæðisflokksins að um persónulegar árásir sé að ræða á oddvita Bjartrar
framtíðar eða aðra bæjarfulltrúa
enda ekki hægt að benda á nein
atriði því til staðfestingar.“ Þessu
svaraði Ármann með því að láta
bóka að oddviti Framsóknarflokksins hafi verið formaður bæjarráðs
og formaður skipulagsnefndar. Fulltrúar meirihlutans lögðu fram að
lokum eftirfarandi bókun: „Árásir
á persónu eru persónulegar árásir.
Það að oddvitar minnihlutans telji
nefndarsetu betur mannaðar af
öðrum en þeim sjálfum vekur upp
spurningar um áhuga þeirra og elju
að sinna skyldum sínum sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar.“

HALLÓ
HAMRABORG!
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Viðtalið

„Breyttir tímar
í Kópavogi.“
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, og Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður bæjarráðs, fara yfir kjörtímabilið, sem nú er hálfnað, yfir kaffibolla í Garðskálanum í Gerðarsafni.

Það gengur mikið á í stjórnmálunum á landsvísu en í Kópavogi er kjörtímabil meirihluta
Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokks nú rétt tæplega hálfnað. Við settumst niður með oddvitum listanna, þeim Ármanni Kr. Ólafssyni, bæjarstjóra, og Theodóru S. Þorsteinsdóttur,
formanni bæjarráðs, á kaffihúsinu í Gerðarsafni og tókum þau tali.

E

ftir meirihlutamyndun töluðuð
þið meðal annars um breytt
verklag. Hvað áttuð þið við
með því og hvernig hefur það gengið
eftir?
„Þessi áherslumál snúa bæði að
góðu samstarfi við bæjarfulltrúa en
einna helst samtali og samráði við
íbúa,“ segir Theodóra. „Við höfum
lagt áherslu á verkefni þar sem íbúar
og fulltrúar atvinnulífsins eru kallaðir að borðinu. Þar má nefna verkefni um betri skólalóðir sem er á
lokastigi, þar hafa foreldrar og stjórnendur í leik- og grunnskólum unnið
með okkur. Á vetvangi Markaðsstofu Kópavogs höfum við leitast við
að efla samstarf við atvinnulífið.
Við erum að vinna að stefnu í lýðheilsumálum þar sem við héldum
íbúafundi og fjölmennur starfshópur
leggur línurnar. Ný stefna í menningarmálum hefur verið samþykkt,
en hún var unnin í samráði hagsmunaaðila, starfsfólks og bæjarfulltrúa. Þá eru hverfisáætlanir í vinnslu,
og þar er fundað með íbúum,“ segir
Theodóra og bætir því við að það

styttist í að kynnt verði nýtt verkefni sem snýst um að virkja íbúa til
að forgangsraða framkvæmdum í
hverfum Kópavogs og leggja til hugmyndir. „Við ætlum að taka stórt
skref í íbúalýðræði með þessu verkefni. Allan maí mánuð munu íbúar
geta sent inn tillögur að framkvæmdum í Kópavogi, svo verða hugmyndirnar verðlagðar og kosið á milli
þeirra í haust. Við ætlum að fara þá
leið að hafa fundi með íbúum þannig
að þeir geti um leið átt samtal við
bæjarfulltrúa og starfsmenn sem að
verkinu standa. Það virkar vonandi
hvetjandi, en við viljum fá sem flestar hugmyndir og trúum því að sérfræðingar í þessum málum séu íbúar, þeir vita best hvað má betur fara
í nærumhverfi þeirra.“
En hvað með breytt verklag í pólitíkinni?
„Öllum ætti að vera ljóst sem hafa
fylgst með okkur undanfarin tvö ár
að það eru breyttir tímar í Kópavogi,“
segir Ármann. „Við unnum síðustu
fjárhagsáætlun í samstarfi allra

Minnihlutinn
virðist líta
svo á að samráð gildi
eingöngu í aðra átt
og eigi ekki við um
þau sjálf. Það kann
aldrei góðri lukku að
stýra að gera meiri
kröfur til annarra en
sjálfs síns
flokka. Við skiluðum þverpólitískri
skýrslu um húsnæðismál sem vakti
mjög mikla athygli. Hún var unnin í
samráði fulltrúa allra flokka. Stefnumótun í málaflokkum eins og menningarmálum og lýðheilsu er unnin
í þverpólitískri sátt. Okkur í meirihlutanum þykir nokkuð furðulegt
að minnihlutinn gagnrýni nú skort
á samstarfi því dæmin sanna annað.
Minnihlutinn var til að mynda með
í ráðum þegar húsnæði stjórnsýslunnar var tekið til skoðunar en það
samráðsferli var í gangi í meira en
ár. Niðurstaða þess máls varð svo
reyndar að tillaga þverpólitísks
starfshóps var að engu höfð af
minnihlutanum sem lagði fram tillögur sem ekkert samráð var haft
um. Minnihlutinn virðist líta svo
á að samráð gildi eingöngu í aðra
átt og eigi ekki við um þau sjálf. Það
kann aldrei góðri lukku að stýra
að gera meiri kröfur til annara en
sjálf síns,“ segir Ármann og Theodóra tekur undir. „Það er einnig
hjákátlegt að horfa á minnihlutann telja sig hafa stöðu til þess að
gagnrýna hvernig meirihlutinn skipar fólki í nefndir og líta á kosningar
í nefndir sem skilaboð um slit á góðu
samstarfi. Hér er öllu snúið á hvolf.
Kjör í nefndir endurspegla einfaldlega lýðræðislega niðurstöðu síðustu
kosninga. Við gerum engar athugasemdir hvernig minnihlutinn kýs fólk
í sín trúnaðarstörf. Við munum hér
eftir sem hingað til leitast eftir að

eiga gott samstarf í bæjarstjórn
Kópavogs,“ segir Theodóra.
Um fátt hefur verið rætt meira í
bænum en um nýjar bæjarskrifstofur eða ráðhús bæjarins sem nú
hefur verið til lykta leitt. Skoðanir
voru skiptar innan flestra flokka í
bæjarstjórn. Reyndi þetta mál á
meirihlutasamstarfið?
„Frá upphafi leit ég svo á að húsnæðismálið væri ekki flokkspólitískt
mál, það snerist fyrst og fremst um
betra húsnæði fyrir starfsfólk og
betra aðgengi fyrir bæjarbúa sem um
leið myndi skila sér í betri þjónustu,“
segir Ármann. „Það voru einnig
mjög sterk rekstrarleg rök í málinu,
núverandi húsnæði bæjarskrifstofanna nýtist illa. Þrátt fyrir að meirihluti bæjarstjórnar hafi ekki verið
sömu skoðunar meðan var verið
að skoða valmöguleikana að annað
hvort flytja í Norðurturn eða vera
áfram í Fannborg þá upplifði ég það
ekki svo að það reyndi sérstaklega
á meirihlutann. Það fannst svo að
lokum mjög farsæl lausn í málið sem
sætti ólík sjónarmið og ég er mjög
ánægður með það,“ segir Ármann
og bætir því við að hann sé ósammála þeirri fullyrðingu að um fátt
hafi verið meira rætt í bænum því
hann telji það mikið ofmat á stærð
hópsins sem hafði á þessu áhuga.
„Það var hávær en lítill hópur bæjarbúa sem var mótfallinn því að bæjarskrifstofur yrðu fluttar í Norðurturn
Smáralindar og lögðu áherslu á að
Fannborg væri miðpunktur Kópavogs. Það eru margir bæjarbúar sem
deila ekki þeirri skoðun, svo mikið
veit ég. Við erum ánægð með að við
náðum að bregðast skjótt við þegar
húsið við Digranesveg 1 var sett á
sölu, skoðuðum málin og gerðum
strax tilboð í húsið. Síðar kom í ljós
í atkvæðagreiðslu í bæjarstjórn að
minnihlutinn studdi þessa tillögu
meirihlutans þannig að húsnæðismálin voru afgreidd einum rómi.
Því miður sýndi minnihlutinn ekki
heilindi í þessu máli. Þau lögðu fram
tillögu um byggingu nýs ráðshúss
við menningarhúsin, á svæði sem
rúmar ekki ráðhús og reyndu þannig
að afvegaleiða þetta mál sem hafði
verið unnið í miklu samráði. En
mestu máli skiptir auðvitað að meirihlutinn landaði málinu og bæjarskrifstofurnar verða innan árs komnar í húsnæði sem er miklu hentugra
en núverandi húsnæði.“

Hvað með bókhald bæjarins?
Við meirihlutamyndunina lýstuð þið
því yfir að þið ætluðuð að opna það
þannig að íbúar bæjarins myndu
eiga hægt um vik að fylgjast með
hvernig peningum bæjarins væri
varið. Hver er staðan á því máli?
„Það er verið að vinna að því máli af
fullum krafti,“ segir Theodóra. „Þetta
er mjög áhugavert verkefni sem
stuðlar að auknu gagnsæi. Verkefnið er unnið í samstarfi við nemendur í tölvunarfræði í Háskólanum
í Reykjavík. Okkur sýnist sem svo að
við verðum fyrsta sveitarfélagið sem
tekur slíkt kerfi í notkun. Við köllum
verkefnið „Hvert fara peningarnir“
Við opnum nýja vefsíðu þar sem
Kópavogsbúar geta skoðað öll
fjármál bæjarins myndrænt. Markmiðið er að auka gegnsæi í fjármálum, auka málefnalega umræðu
um nýtingu fjármuna, auka aðhald
og trúverðugleika. Við teljum þetta
jákvæða þróun í samfélaginu.“
Hvað skuldar bærinn mikið?
„Kópavogsbær mun birta ársreikning vegna ársins 2015 þann 22.
apríl næstkomandi. Þangað til megum við ekki ræða efni hans,“ segir
Ármann. „Hins vegar getum við sagt
að heildar skuldir með lífeyrissjóðnum inn í var samkvæmt ársreikningi þann 31. desember árið
2014 um 42 milljarðar króna og
höfðu þá lækkað um tæpan hálfan
milljarð þrátt fyrir hækkun verðbóta
og lífeyrisskuldbindinga, en þær
hækkuðu um 600 milljónir króna á
árinu 2014.“
En hvað um vaxtagjöldin sem
bærinn þarf að greiða á ári hverju?
„Á árinu 2014 var fjármagnskostnaður samstæðunnar um
1,7 milljarður. Á árinu 2011 var
skuldahlutfallið 240% en miðað við
hversu vel gengur þá yrðum við ekki
hissa þótt það næðist á þessu ári að
ná 150% takmarkinu en í þriggja ára
áætlun höfum miðað við árið 2017,“
segir Ármann.
Hvað hefur verið gert til að grynnka
á skuldum á kjörtímabilinu?
„Við höfum lagt áherslu á að óreglulegar tekjur sem við gerum ekki ráð
fyrir í fjárhagsáætlun og koma helst
að sölu lóða fari í að greiða niður
skuldir,“ segir Ármann.
Vatnsendamálið hangir ennþá yfir og
hefur velkst um lengi í dómskerfinu.
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Nú er málið aftur komið í héraðsdóm
þar sem dóms er að vænta um kröfu
erfingja að Kópavogsbær verði dæmdur til að greiða dánarbúinu um 75
milljarða fyrir eignarnám í Vatnsendalandinu. Hvað getið þið sagt
íbúum um framvindu þessa máls
og er mögulegt að hægt sé að semja
um málið áður en til dóms kemur? Er
samningsvilji hjá bæjaryfirvöldum
að leysa málið utan dómstóla?
„Kópavogsbær telur fjárhæð umræddrar dómkröfu glórulausa,“ segir
Ármann. „Fjárhæðin er í fullkomnu
ósamræmi við öll fyrirliggandi verðmöt vegna þess lands sem bærinn
hefur eignast úr jörðinni Vatnsenda.
Á sínum tíma greiddi Kópavogsbær
eignarnámsbætur til þess aðila sem
var skráður þinglýstur eigandi Vatnsenda. Það sama gerðu aðrir opinberir aðilar til að mynda Landsvirkjun og Reykjavíkurborg. Allir þessir
aðilar treystu á að þinglýsingarbók
væri rétt. Ef ekki er hægt að treysta á
gildi þinglýsingabókar er illa komið.
Almennt séð er heppilegra að leysa
mál með samkomulagi ef kostur er.
Í þessu máli er hins vegar staðan sú
að dómstólar hafa ekki enn komist
að niðurstöðu um það hver sé réttur
viðtakandi eignarnámsbóta og eftir
atvikum í hvaða hlutföllum bætur
skuli skiptast milli annars vegar
dánarbús Sigurðar K. Hjaltested og
hins vegar núverandi ábúanda
Vatnsenda. Það er erfitt að leysa mál
með samkomulagi við þær aðstæður.“
Byggð er farin að þéttast í bænum
með uppbyggingu við Kársnes, á Auðbrekkureit og á hinu svokallaða
Glaðheimasvæði. Hvaða áhrif mun
þessi uppbygging í þessum hverfum hafa á íbúana á nærliggjandi
svæðum?
„Uppbygging í grónum hverfum er
alltaf áskorun og þess vegna höfum
við lagt mikinn metnað í þessi uppbyggingaráform sem þú nefnir,“ segir
Ármann. „Stutta svarið er að íbúar
munu njóta góðs af uppbyggingu í
grónum hverfum. Hverfin ganga í
endurnýjun lífdaga með uppbyggingu og andlitslyftingu sem okkur
segir svo hugur um að muni auka

Kópavogsbær telur
fjárhæð
umræddrar dómkröfu glórulausa.
Fjárhæðin er í fullkomnu ósamræmi
við öll fyrirliggjandi
verðmöt vegna þess
lands se bærinn
hefur eignast úr
jörðinni Vatnsenda
verðmæti íbúa sem þar eru fyrir.
Kópavogur verður æ eftirsóttari til
búsetu sem þýðir að það er gott að
fjárfesta í fasteign í bænum. Allir
innviðir eru líka til staðar í þessum
hverfum, meðal annars skólar og
leikskólar. Ef við skoðum uppbyggingu í einstaka hverfum, þá er hún
með margvíslegum hætti enda þessi
hverfi afar ólík. Á Kársnesinu hefur
verið unnið að þéttingu byggðar
bæði á Kópavogstúni og í Bryggjuhverfinu. Hvoru tveggja glæsileg
byggð á frábærum stöðum. Þriðja
svæðið verður við Kársneshöfn.
Markmiðið er að þar rísi blönduð
byggð atvinnu og íbúðahúsnæðis,
eins og kveðið er á um í aðalskipulagi
Kópavogs. Það eru því spennandi
hlutir að gerast á Kársnesinu,“ segir
Ármann og Theodóra tekur undir en
hún tók nýlega sæti sem formaður
skipulagsnefndar Kópavogs. „Þess
ber að geta að uppbygging á hafnarsvæðinu vestast á nesinu hefst innan
tíðar og mun hún breyta ásýnd hverfisins til his betra,“ segir Theodóra.
„Það sama má segja um þau áform
sem eru uppi um Auðbrekkuna. Þar
mun rísa blönduð byggð íbúðar- og
atvinnuhúsnæðis, hluta til verða þau
hús sem fyrir eru endurnýjuð, en
einnig er gert ráð fyrir nýbyggingum.
Þess má geta að íbúafundur um Auðbrekkuna var afar fjölmennur og
frjór. Það ríkti mikil ánægja með
uppbyggingaráform enda mikil tækifæri í hverfinu sem er afar vel stað-

sett á höfuðborgarsvæðinu,“ segir
Theodóra.
„Glaðheimasvæðið er nýtt hverfi
sem rís við gróið hverfi, Lindahverfi. Þar, eins og á öðrum þéttingarsvæðum, njóta nýir íbúar góðs
af því að innviðir eru til staðar, skólar,
leikskólar og svo framvegis,“ segir
Ármann. „Á Glaðheimasvæðinu er
mikilvægt að nefna að nýr Arnarnesvegur mun létta á umferð sem
liggur öll um Fífuhvammsveg núna,“
segir Ármann og bætir því við að
fyrirhuguð er uppbygging í Smáranum, sunnan Smáralindar. „Það er
mjög eftirsótt hverfi og ánægjulegt
að íbúum muni fjölga. Þar má nefni
að umferðakerfin eru hönnnuð til
að taka á móti þéttari byggð. Við
leggjum áherslu á að fá fjölskyldufólk í Kópavog og Smáraskóli hefur
svig-rúm til að taka á móti fleiri nemendum.“
Hver er staðan núna með fyrirhugaða
brú frá Kársnesi yfir í Fossvog?
Siglingafólk beggja vegna Fossvogs
hefur mótmælt þessum áformum.
Hvernig svarið þið þeim?
„Stefnt er að því að innan skamms
hefjist vinna við gerð deiliskipulags
og við umhverfismat á brúnni yfir
Fossvog milli Kársness og Reykjavíkur,“ segir Ármann. „Mikill einhugur er um mikilvægi þess að brúin rísi
eins fljótt og auðið er. Það er alveg
ljóst að þegar brúin verður risin að
hún verður algjör bylting fyrir íbúa á
Kársnesi. Með henni breytist tenging
þess við höfuðborgarsvæðið. Eins
og fram hefur komið er rætt um brú
fyrir gangandi, hjólandi og akstur
almenningsvagna. Hvað varðar siglingaklúbbana þá munum við vonandi geta lent því farsællega í samráði við þá.“
Þið settuð ykkur markmið um að efla
lýðheilsu og að nýta upplýsingatækni
í skólum. Hver er staðan á þessum
markmiðum?
„Vinna við gerð lýðheilsustefnu hefur
staðið yfir undanfarna mánuði,“
segir Theodóra. Við höfum efnt til
funda með bæjarbúum og leiðir fjölmennur starfshópur þá vinnu. Vinnan er langt komin og verður kynnt

vel þegar henni er lokið. Vert er að
taka fram að við stigum það skref að
fella niður gjöld í sund fyrir börn 10
ára og yngri og eldri borgara sem
er mikilvægt lýðheilsumál. Þessu
tengt þá höfum við einnig ákveðið að
móta heildstæða samgöngustefnu
fyrir Kópavog þar sem meðal annars
verður horft til lýðheilsuþátta, öryggis og loftgæða. Innihald hennar verður strætósamgöngur, göngu- og
hjólaleiðir og bílaumferð. Við viljum skapa raunhæfa valkosti í samgöngum á móti einkabílnum, auka
tíðni ferða almenningsvagna, fá
samgöngumiðstöð í Smárann, styrkja
göngu- og hjólastíga og fjölga hjólastæðum við stofnanir bæjarins.
Spjaldtölvuvæðing grunnskólanna

Menningarhús

Gamla myndin

Úr fórum Héraðsskjala- Fjölskyldustundir njóta
vaxandi vinsælda
safns Kópavogs

hófst í fyrrasumar með afhendingu
tölva til kennara í bænum. Síðastliðið haust voru fyrstu árgöngum
afhentar spjaldtölvur og verða allir
nemendur á mið- og efsta stigi
grunnskóla komnir með spjaldtölvur til afnota næstkomandi haust.
Spjaldtölvuvæðingin snýst vitanlega
um miklu meira en afhendingu tækjanna og það gengur að okkar mati
vel að innleiða nýja kennsluhætti í
skólunum. Það eiga sér stað miklar
tækniframfarir í kennsluháttum í
grunnskólum, við erum að leggja
til mikla fjármuni til að gera okkar
nemendum kleift að takast á við
þessar breytingar og treystum okkar
starfsfólki vel til verkefnisins.“

ist jafnt og þétt og eru dæmi um
hátt í fjögur hundruð þátttakendur
á einum degi. Þetta segir okkur
að við erum á réttri leið og að fólk
kunni vel að meta þá skipulögðu
dagskrá sem í boði er um helgar.“
Fleiri tilraunarverkefni eru í gangi

Keflavíkurganga á Kópavogshálsi um 1965.

M

yndin er eftir Ólaf Jónsson
loftsiglingafræðing. Mótmæli í Kópavogi hafa verið með ýmsu móti í gegnum tíðina.
Frægust er andstaða Árna Oddssonar lögmanns og Brynjólfs
Sveinssonar biskups við einveldisskuldbindingarnar sem Henrik
Bjelke höfuðsmaður lagði fyrir
Íslendinga á Kópavogsfundinum
1662. Þá segir sagan að Bjelke hafi
bent á vopnaða hermenn sína
og spurt : „Sjáið þið þessa?“
Hermt er að við það hafi biskup
og lögmaður fallist á að skrifa
undir og sá síðarnefndi fellt tár.
Vindum fram um nokkur hundruð
ár og rifjum upp mótbárur hreppsnefndar Kópavogshrepps við lögum um kaupstaðaréttindisem

voru frægt deilumál árið 1955 en
báru ekki árangur. Kópavogur varð
kaupstaður en sameinaðist
ekki Reykjavík eins og hreppsnefndin undir forystu Finnboga
Rúts Valdemarssonar stefndi að.
Myndin sem við sýnum núna tengist ekki beint mótmælum í Kópavogi, en hún er tekin við Hafnarfjarðarveg á Kópavogshálsi í þann
mund sem Keflavíkurganga fer í
gegnum bæinn. Keflavíkurgöngurnar voru ellefu, sú fyrsta 1960 og
sú síðasta 1991 og var stefnt gegn
veru setuliðs bandaríska hersins
á Íslandi. Er þetta rifjað upp nú í
andrúmslofti tíðra mótmæla og líklega þeirra fjölmennustu sem verið
hafa hér á landi, á Austuvelli mánudaginn 4. apríl síðastliðinn.

S

ífellt fleiri börn og ungmenni
hafa sótt fjölskyldustundir menningarhúsa Kópavogsbæjar en
þær fara fram á hverjum laugardegi
frá kl. 13 í einhverju menningarhúsanna. Tilgangur fjölskyldustundanna
er að efla menntunarhlutverk menningarhúsa bæjarins og skapa frjóan
jarðveg fyrir listræna og skapandi
hugsun. Gestum gefst um leið kostur
á að kynnast því fjölbreytta starfi sem
fram fer í menningarhúsum bæjarins
allan ársins hring.
Boðið hefur verið upp á skrímslasmiðjur, fræðsluerindi, rannsóknarstarf og tónleika, svo dæmi séu nefnd.
Síðustu helgi kom Ævar vísinda-

maður til dæmis við á Bókasafni
Kópavogs og var fullt út úr dyrum.
Fjölskyldustundirnar eru sameiginlegt verkefni menningarhúsa
bæjarins og hófust þær í byrjun árs og
verða fram á sumar. Hlé verður gert
á þeim um hásumarið en til stendur
að hefja leikinn að nýju um haustið.
Arna Schram, forstöðumaður
menningarhúsa Kópavogsbæjar,
segir að þetta hafi byrjað sem tilraunaverkefni í upphafi árs. „Hugur okkar
stendur til að efla enn frekar menningarfræðslu í menningarhúsum
bæjarins líkt og kallað er eftir í
menningarstefnu bæjarins. Aðsókn
að fjölskyldustundunum hefur auk-

hjá menningarhúsum Kópavogs og
má nefna að í Gerðarsafni hefur
að undanförnu verið hægt að kíkja
í listaverkageymslur safnsins og fá
leiðsögn um sýningar þess síðdegis
á miðvikudögum, eða eftir klukkan
fimm. Í liðinni viku var listrænn
stjórnandi safsins, Kristín Dagmar
Jóhannesdóttir, til dæmis með leiðsögn um sýninguna Blint stefnumót en að því búnu var sælkerastund í Garðskálanum, veitingahúsinu í Gerðarsafni, þar sem gestir
gátu spjallað um sýninguna og starf
safnsins. Gestir hafa einnig tekið
þessum nýjungum vel.
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Lakkskemman ehf

Skemmuvegi 30 og 32

Skemmuvegi 42
200 Kópavogi
Sími: 557 1580
Sími: 557 1555
www.blikkvik.is

Alhliða bílamálunar & réttingarverkstæði. Lakkskemman sérhæfir
sig í bílamálun en sér einnig um réttingar. Starfsemin byggir aðallega á
tjónaviðgerðum og viðhaldsvinnu og
starfar Lakkskemman fyrir öll tryggingarfélögin. Auk þess er Lakkskemman í samstarfi við Réttingaverkstæði
Hjartar og Réttingaþjónustuna.
Lakkskemman er viðurkenndur
þjónustuaðili fyrir Öskju bílaumboð
Mercedes Benz og KIA á íslandi.
Lakkskemman er við Skemmuveg 30 og 32 og eru starfsmenn
hennar 9 talsins.

2

2

Orkan

Smiðjuvegi 2
Á Skemmuvegi er Orkan X. Einfaldlega lágt verð fyrir alla. Orkan
X er nýr valkostur þar sem boðið er
upp á lágt verð á dælu án afsláttar.
X-stöðvarnar eru einfaldar stöðvar
með lágmarks yfirbyggingu. Enginn
afsláttur og eitt lágt verð fyrir alla.
Viðskiptavinir geta áfram notað
Orkulykilinn til að greiða fyrir eldsneyti á stöðvum Orkunnar X en engir
afslættir eru virkir á þeim stöðvum.

3

ÍSA stál

Skemmuvegi 28

Láttu drauminn
rætast
Smiðjuvegi 74, gul gata,
200 Kópavogi
Sími: 564 1134
www.myndlistaskoli.is

ÍSA stál ehf var stofnað 19. október
1989 af hjónunum Sigurði Jóni
Ragnarssyni, vélfræðingi og Erlu Alexandersdóttur, tækniteiknara, og hefur
lengst af verið starfrækt að Skemmuvegi 28L í Kópavogi. Það hefur verið
stefna fyrirtækisins að verða ekki of
stórt til að halda ákveðnu yfirbragði
og yfirsýn. Starfsmenn eru að jafnaði
2 – 3 auk eigenda. ÍSA stál hefur tekist
á við mörg stór og smá verkefni t.d.
handriðasmíði í Húsaskóla, neyðarútgang við Kennaraskólann, listaverk
o.fl. við Fjölbrautarskóla Garðabæjar,
umsjón með lyftukerfi við Turninn
á Smáratorgi, brýr og stigar inn í
nýbyggingu Ölgerðarinnar, nýsmíði á
æfingamörkum og fleiri verkefnum
fyrir Kópavogsbæ. Þessa dagana
er fyrirtækið að vinna í Norðurturni
Smáralindar að allskonar stálvirki.
5 Bílastoð
Einkunnarorð Ísa stál eru: Smíðum allt
Smiðjuvegi 38, rauð gata
úr járni, ryðfríu stáli, áli og kopar.
Simi: 587 1989 og 894 9993.
Bílastoð réttir og sprautar allar
gerðir bifreiða. Veitt er fagleg og góð
4 Reykofninn
þjónusta sem unnin er af fagmönnum með áratuga starfsreynslu.
Skemmuvegi 14, bleik gata
Bílastoð starfar fyrir öll tryggingarSíðan 1979 hefur Reykofninn ehf
félög og er búið nýjustu og fullkomnsérhæft sig í að reykja og grafa fisk
ustu tækjum.
fyrir veiðimenn. Opnunartími er alla
virka daga frá klukkan 9-17.
www.bilastod.is. Smiðjuvegi 38, rauð
Sími: 557 2122.
gata. Sími: 564 0606.

Gerum við allar tegundir bíla

6

Motul smurþjónustan

7

Réttingarverkstæði Hjartar

Skemmuvegi 32 (bleik gata)

Smiðjuvegi 56

Motul olíur hafa verið notaðar um
árabil á Íslandi. Þær hafa verið framleiddar í 160 ár og eru viðurkenndar
af öllum bílaframleiðendum. Hjá
Motul smurþjónustunni, Skemmuvegi
32, færðu mestu mögulegu gæði í
smurþjónustu sem völ er á, en á afar
góðum verðum.
Skemmuvegi 32, bleik gata.
Sími: 5371333.

Sérhæfum okkur í tjónaviðgerðum
fyrir öll tryggingarfélögin, gerum
við alla tegundir bíla og lánum bílaleigubíl á meðan viðgerð stendur yfir.
Vinnum með fullkominn tækjabúnað
og leggjum ríka áherslu á vönduð
vinnubrögð og góða þjónustu. Við
erum með vottað gæðakerfi frá bílgreinasambandinu. Verið Hjartanlega
velkominn til okkar.

Smiðjuvegur 38 rauð gata - Sími: 564 0606 - Fax: 564 0636 - www.bilastod.is - bilastod@simnet.is
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Myndlistarskóli Kópavogs

SMURÞJÓNUSTAN
Þegar gæði skipta máli
Skemmuvegur 32 (bleik gata) 200 Kópavogur.
Sími 537-1333
gunnar@smurthjonustan.is
www.motul.is - www.motulisland.is
www.facebook.com/smurthjonustan

SMURÞJÓNUSTAN

Smiðjuvegi 74

Þegar gæði skipta máli

Myndlistarskóli Kópavogs er staðsettur í Austurbæ Kópavogs, nánar
tiltekið að Smiðjuvegi 74. Skólinn
er í björtu og fallegu húsnæði, með
stórkostlegu útsýni yfir Esjuna.
Lögð er mikil áhersla á að nemendur
finni að þeir eru velkomnir í notalegt
vinnuumhverfi. Helstu nýjungar
sem eru orðnar fastar í sessi eru:
sumarnámskeiði, masterclass í
olíumálun, opin vinnustofa, dagskóli, morguntímar, sem sífellt verða
vinsælli, námskeið í vatnslitun fyrir
eldri borgara, listasögukennsla fyrir
börn- og unglinga og samvinna við
leikskóla. Þá má geta þess að
menntaskólanemendur fá einingar
fyrir nám í skólanum.
Smiðjuvegi 74, sími: 564 1134

Skemmuvegur 32 (bleik gata) 200 Kópavogur.
Sími 537-1333
gunnar@smurthjonustan.is
www.motul.is - www.motulisland.is
www.facebook.com/smurthjonustan

12

Smiðjuvegi 2
200 Kópavogi
Sími: 578 8800

Blikkás

Smiðjuvegi 74
Blikkás sinnir allri almennri
blikksmíði, auk þess að sérsmíða.
Blikkás bæði smíðar og sér um
uppsetningu á loftræsi- og lofthitakerfi ásamt því að sinna ýmsu
viðhaldi því tengdu. Blikkás framleiðir Breiðfjörðsmótatengi sem eru
alíslensk uppfinning og eru tengin
notuð við mótauppslátt á steyptum
veggeiningum.

9

13

Funi ehf.

Skemmuvegi 34
200 Kópavogi
Sími: 557 9711

Smiðjuvegi 74
Funi sérhæfir sig í sölu og þjónustu
á arinvörum. Í verslun Funa eru
uppsett eldstæði og kamínur ásamt
ýmsum fylgihlutum. Funi smíðar
reykrör og sér alfarið um alla uppsetningu þeirra, sé þess óskað. Nýjast
varan hjá okkur eru hinar vinsælu
sánatunnur og Ice-Viking gistitunnur.

4

10
14

Skemmuvegi 28
200 Kópavogi
Sími: 587 1989

Smiðjuvegi 4a, græn gata

3
1
6
8

Viftur.is

VÉLA- OG JÁRNSMÍ‹AVERKSTÆ‹I
STOFNA‹ 1989

Allt í köku

9

Litlaprent

10

Bílar og tjón

Smiðjuvegi 9

Skemmuvegi 4

Skemmuvegi 44, bleik gata

Allt í köku er sérvöruverslun með
gott úrval vara til kökuskreytinga,
sykurmassaskreytinga, konfektgerðar og baksturs. Mikil áhersla
er lögð á að veita framúrskarandi
þjónustu og stuðning við notkun
varanna. Allar vörurnar hjá Allt í köku
eru matvælavottaðar og framleiddar
af sérhæfðum fyrirtækjum sem
leggja mikið upp úr gæðum.

Litlaprent er í um 1.500 fm húsnæði
og státar af einum nýjasta og fullkomnasta tækjakosti allra prentsmiðja á
landinu. Prentsmiðjan hefur alla tíð
verið rekin og í eigu sömu fjölskyldu.
Hjá Litlaprent starfar núna 28 manna
samheldin hópur fólks sem leggur sig
allan fram við að skila af sér vönduðu
og góðu prent- og handverki á hagstæðu verði.

Verkstæðið er vottað Cabas verkstæði. Við notum hágæða Sikkens
bílalökk sem eru umhverfisvæn og
standast hörðustu kröfur bílaframleiðanda. Verkstæðið er búið fullkomnustu tækjum sem völ er á í faginu svo sem Autorobot réttingabekk
með öllum þeim mælitækjum sem til
þarf til viðgerðar á bíl eftir tjón, Verkstæðið þjónustar allar bíltegundir.

Þú nærð árangri
með Plannja
þakrennum

Viftur.is er rekið af Íshúsinu ehf,
en þar eru í boði yfir 400 tegundir
af viftum á lager ásamt helstu
fylgihlutum svo sem blikk- eða
plaströr, samsetningum, vindhlífum
og öðru efni til að setja upp viftuna.
Meðal þess sem eru í boði eru
hljóðlátu baðvifturnar og úrval af
hljóðlátum röraviftum. Einnig er í
boði úrval af sérhæfðum viftum
svo sem iðnaðarviftur, vatnshitablásurum, útsogsviftum eða loftviftum.
Kíktu á úrvalið hjá Íshússinu,
verslunin er á Smiðjuvegi 4a,
grænni götu, hér í Kópavogi.

viftur.is
-andaðu léttar
Smiðjuvegi 4a, græn gata
200 Kópavogi
Sími: 566 6000
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Smiðjuvegi 74 - 200 Kópavogi - Sími 515 8700 - www.funi.is - www.blikkas.is
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Aðsent

Ekki missa af þessu

upphafi þessa kjörtímabils náðist
samkomulag um nefndaskipun
hjá Kópavogsbæ þannig að hinn
nýji meirihluti Bjartrar framtíðar og
Sjálfstæðisflokks gaf eftir eitt sæti í
hverri 7 manna nefnd þ.a. allir flokkarnir í bæjarstjórn ættu þar kjörinn
fulltrúa. Þetta eru af flestum taldar
lykilnefndir bæjarins, Skipulagsnefnd,
Skólanefnd og Félagsmálaráð. Eftir
sem áður hafði meirihlutinn tryggann meirihluta í öllum nefndunum.

Á síðasta fundi bæjarstjórnar kvað
hins vegar við annan tón frá meirihlutanum. Nú skyldu hert tökin á
nefndunum og kosið aftur í nefndir
en meirihlutinn taka sér 5 fulltrúa í
hverri. Minnihlutinn hefur þá 2 fulltrúa og einn áheyrnarfulltrúa. Samhliða breytingunum ákvað svo BF að
fækka þeim almennu flokksmönnum
sem sætu í nefndum, því bæjarfulltrúar þeirra tóku sér sæti í sömu
nefndum, sæti sem áður voru setin af
almennum flokksmönnum. Því gerist
tvennt í einu, flokkspólitísku tökin eru
hert og í tilfelli BF eru forystumönnum flokksins falin meiri völd og áhrif
á kostnað grasrótarinnar.

Þetta var mjög í anda þeirrar stefnu
sem Björt Framtíð hafði boðað, samvinna og samstarf í stað átaka. Það
hefur líka fram að þessu gengið eftir
að samvinna hefur verið góð og flest
mál til lykta leidd í góðri samstöðu
bæjarfulltrúa. Nýjasta dæmið þar
um er ágæt lending í húsnæðis-

Minnihlutinn mun eftir sem áður
veita meirihlutanum aðhald, styðja
góð mál en reyna að sveigja önnur til
betri vegar. VGF mun áfram tala fyrir
samvinnu og lausnamiðari stjórn á
bænum, þar sem hagsmunir bæjarbúa og þjónusta við þá verður í forgrunni.

Tökin hert

Skólahljómsveit Kópavogs
tekur þátt í Tectonics
tónlistarhátíðinni

Í

Guðfræði í nútímatónlist

Fræðslukvöld
Skólahljómsveit Kópavogs í Hörpu.

S

kólahljómsveit Kópavogs hefur hlotnast sá heiður að vera
boðin þátttaka í tónlistarhátíðinni Tectonics í Hörpu þann
15. apríl. Þessi tónlistarhátíð er
tileinkuð nútímatónlist og er nokkurs konar samvinnuverkefni Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Ilans
Volkov fyrrum aðalstjórnanda
hennar. Fjölmargir listamenn og
tónskáld koma fram á hátíðinni
og bera á borð fyrir áheyrendur
það nýjasta og ferskasta úr heimi
nútímatónlistar. Skólahljómsveit

Kópavogs mun taka þátt í nýju tónverki eftir Inga Garðar Erlendsson
sem heitir „Stiginn/Stigin“ og verður flutt í anddyri Hörpu. Eins og
nafnið bendir til kemur stiginn
í Hörpu við sögu í tónverkinu og
einnig verða gefin stig fyrir hljóðfæraleikinn þannig að einn
hljóðfæraleikari stendur uppi sem
sigurvegari þegar tónverkinu lýkur
og fær verðlaun fyrir! Vissulega
óvenjulegt og frumlegt tónverkog
vel þess virði að kíkja í Hörpu og
fylgjast með ævintýrinu.

Kópavogsblaðið

Þeir Kristján Ágúst Kjartansson og
Henning Emil Magnússon fluttu í
vikunni áhugaverðan fyrirlestur um
guðfræðistef í tónlist Nick Cave og Bob
Dylan í safnaðarhúsinu Borgum. Kristján er framkvæmdastjóri Æskulýðssambands kirkjunnar í Reykjavíkurprófastsdæmum en Henning stundar nám við
Guðfræðideild Háskóla Íslands.

Bókasafn Kópavogs
býður gesti sína
velkomna á nýtt
og betra bókasafn
í Hamraborg
mánudaginn
18. apríl kl. 10:00.

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi
VGF.

málum bæjarskrifstofanna sem mönnum er kunnug.

Nótan

Hekla og Viktoría
Rós leika í Nótunni
á sunnudag

H

ekla Hlíðkvist Hauksdóttir og Viktoría Rós Bjarnþórsdóttir úr Skólahljómsveit Kópavogs voru valdar til þátttöku í lokahátíð Nótunnar sem fer
fram þann 10. apríl í Eldborgarsal
Hörpu. Þær voru hlutskarpastar í
sínum flokki í undankeppni tónlistarskóla á suðvesturhorni landsins, sem var haldin 13. mars í
Salnum í Kópavogi.
Á tónleikunum komu fram fjöldi
nemenda úr ýmsum tónlistarskólum af suðvesturhorni landsins til að leika sín fínustu verk og
keppast um að fá að koma fram á
lokahátíð Nótunnar. Tónleikarnir
þóttu almennt ganga mjög vel og
voru mörg tónverk mjög vel flutt
og efnisskráin mjög vönduð. Þær
Viktoría og Hekla urðu síðan hlutskarpastar í sínum flokki með tónverkið “Concertante Sonate” eftir
Franz Anton Hoffmeister og fá því
þann heiður að spila tónverkið sitt
í Hörpu á lokahátíð Nótunnar á
sunnudaginn.
Þess má geta að Skólahljómsveit
Kópavogs hefur átt fulltrúa á lokahátíðinni í öll þau skipti sem Nótan hefur verið haldin utan einu
sinni.

Hekla og Viktoría Rós.

10% kynningarafsláttur
af öllum varningi nýrrar
safnbúðar 18.–23. apríl.

Umfangsmiklar endurbætur standa yfir á
Bókasafni Kópavogs í Hamraborg og safnið
er lokað meðan á þeim stendur.

Athugið að Bókasafn Kópavogs,
Lindasafn, er opið með
hefðbundnum hætti.

Dalvegi 24, 201 Kópavogi, Sími: 571 7030, www.car-med.is

Vinnum fyrir öll tryggingafélög
Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 5711133

Kópavogsblaðið
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Bókasafn kópavogs

Bókasafn framtíðarinnar
opnar í Hamraborg

S

tarfsfólk Bókasafns Kópavogs
stendur í stórræðum þessa
dagana, en safnið í Hamraborg er lokað vegna umfangsmikilla
umbóta.
„Nýtt útlit safnsins hefur verið
hannað frá grunni með þarfir notenda þess í huga,“ segir Lísa Z.
Valdimarsdóttir, forstöðumaður
Bókasafns Kópavogs. „Einn liður í
endurhönnuninni er til dæmis að
færa barnadeildina niður á jarðhæð
safnsins. Yngstu gestirnir okkar hafa
iðulega mikinn áhuga á safnkosti
Náttúrufræðistofu og því eðlilegt að
efla samspilið þar á milli enn frekar.“
Öll aðstaða lánþega á safninu mun
jafnframt batna. Á annarri hæðinni verða nú tvær setustofur og
fundaherbergi, Beckmannstube,
sem lánþegum mun standa til boða
að nýta sér. Kaffikrókurinn af þriðju
hæðinni færist niður á jarðhæðina, ásamt öllum tímaritunum.
Þessar breytingar eru hluti af alþjóðlegri þróun bókasafna í þá átt
að vera samfélagslegur vettvangur frekar en bókageymslur.
Einnig verður fitjað upp á þeirri
nýjung að safnbúð verður opnuð
þar sem hægt verður að kaupa
vandaðan varning tengdan bókum
og bókmenntapersónum.
Vinna við skipulagninguna hefur
staðið yfir frá því í fyrra, sérfræðing-

Formbólstrun ehf.
www.hsbolstrun.is
Sími 544 5750

Hamraborg 5 – Hamrabrekkumegin
200 Kópavogur – Sími 544 5750
hsbolstrun@hsbolstrun.is

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

ar fengnir til ráðgjafar og starfsfólk
kynnt sér nýjustu strauma og stefnur í hönnun bókasafna. Allar framkvæmdirnar eru þó skipulagðar miðað við ítrustu ráðdeildarsemi og taka
mið af því að nýta þann búnað sem er
til á safninu þó uppröðun sé önnur.
Mikill handagangur hefur verið
í öskjunni á safninu þar sem starfsmenn þeytast á milli hæða með

bókavagna, hillur eru teknar í sundur og settar saman á ný, veggir
málaðir og gólf pússuð. Hluti
starfsfólksins hefur þó staðið vaktina í Lindasafni eins og venjan er og
hluti starfsemi safnsins er því óskertur. Safnið í Hamraborg opnar á ný
kl. 10:00 mánudaginn 18. apríl og
starfsfólk safnsins er spennt að taka
á móti gestum sínum á ný.

Smiðjuvegi 72 · Gul gata Kópavogi · Sími 555 4151 · varahlutir@biljofur.is

Menning

Auglýst eftir bæjarlistamanni og heiðurslistamanni
Söguferðir 2016
22. maí til 1. júní:
Ungverjaland – Slóvakía.
19 júní til 3. júlí:
Ungverjaland – Rúmenía (Transilvanía) – Moldóvía.
Fimm „ríki“ í þremur.
16.-23. júlí:
Litháen – Hvíta-Rússland. Vilníus – Minsk.
Aðventuferðir til Gdansk í desember. Þegar farið að
bóka.
Jón Adolf Steinólfsson var útnefndur bæjarlistamaður á síðasta ári og heiðurslistamaður Kópavogs er Ragnar Th. Sigurðsson.

L

ista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum
eða ábendingum um bæjarlistamann Kópavogs og heiðurslistamann Kópavogs. Þeir listamenn
koma einir til greina sem eiga lögheimili í Kópavogi. Bæjarlistamaður Kópavogs skal vera tilbúinn
til að vinna með lista- og menningarráði og menningarhúsum bæjarins að því að efla áhuga á list og
listsköpun í Kópavogi og taka þátt
í viðburðum bæjarins með það að
leiðarljósi. Með vali á heiðurslistamanni er verið að heiðra listamann

fyrir ævistarf. Tilgangurinn er að
varpa ljósi á þá fjölmörgu og hæfileikaríku listamenn sem búa í Kópavogi og hafa átt þátt í því að auðga
menningarlíf bæjarins í gegnum
árin. Lista- og menningarráð fer
yfir umsóknir og ábendingar og tilnefnir bæjarlistamann og heiðurslistamann til eins árs í senn. Styrkupphæð bæjarlistamanns nemur
einni milljón króna. Í umsóknum
eða ábendingum skulu koma fram
upplýsingar um náms- og starfsferil
viðkomandi og með ábendingu eða
umsókn um bæjarlistamann skulu

auk þess koma fram hugmyndir um
á hvern hátt nýta eigi styrkinn við
listsköpun. Umsókn eða ábendingar
skal senda fyrir 1. maí á netfangið:
menning@kopavogur.is.
Lista- og menningarráð hefur um
árabil heiðrað listamann í Kópavogi
fyrir ævistarf en síðustu ár hefur það
einnig útnefnt bæjarlistamann. Jón
Adolf Steinólfsson var útnefndur
bæjarlistamaður á síðasta ári og
heiðurslistamaður Kópavogs er Ragnar Th. Sigurðsson.

Október-Nóvember þriggja vikna ferð, Indland, Bútan,
Nepal. Endanleg dagsetning ekki komin.
Sjá dagskrár ferða á heimasíðu Söguferða.
www.soguferdir.is
Bókanir hjá Söguferðum (Þorleifur Friðriksson)
í síma: 564 3031 og 611 4797. Fyrirspurnir
og pantanir á soguferdir@soguferdir.is
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Kvennatölt

Kvennatölt

Lokahátíð Gluggar
og Gler deildar 2016

Skráning hafin
á Kvennatölt Spretts
og Mercedes-Benz

S

kráning á Kvennatölt Spretts
og Mercedes-Benz er hafin
og fer hún fram í gegnum
Sportfeng, skraning.sportfengur.
com. Skráningargjald er kr. 4.500 á
hest og skrá má fleiri en einn hest
til keppni, en komi knapi fleiri en
einum hesti í úrslit skal hann velja
einn hest til úrslitakeppni.
Mótið fer fram laugardaginn 16.
apríl nk. í Samskipahöllinni í Spretti
í Kópavogi og er opið öllum konum
18 ára á eldri (miðað er við ungmennaflokkinn). Boðið er upp á
keppni í fjórum styrkleikaflokkum, en reglur um flokkaskiptingu
eru eftirfarandi:

1. Opinn flokkur

Opinn öllum sem vilja. Gert er ráð
fyrir að reynslumiklir knapar skrái
sig í þennan flokk.

2. Meira vanar

Ætlaður konum sem eru töluvert
vanar í keppni.

3. Minna vanar

Ætlaður konum sem hafa litla
reynslu í keppni, en þó einhverja.

4. Byrjendaflokkur

Ætlaður konum sem eru að stíga sín
fyrstu skref á keppnisvellinum eða
hafa mjög litla reynslu.

Athugið

Hafi keppandi sigrað í einhverjum
styrkleikaflokki kvennatöltsins áður
skal viðkomandi færast upp um
flokk.
Hafi keppandi komist þrisvar eða
oftar í A-úrslit í einhverjum styrkleikaflokki kvennatöltsins áður skal
viðkomandi færast upp um flokk.
Keppendur eru hvattir til að sýna
metnað við val á keppnisflokki!
Í byrjendaflokki eru þrír keppendur saman í holli, riðið er samkvæmt reglum í T7 töltkeppni, sýnt
er hægt tölt, snúið við og svo sýnt
tölt á frjálsri ferð (fegurðartölt).
Í öllum öðrum flokkum eru 2-3

keppendur saman í holli, riðið
samkvæmt reglum í T3 töltkeppni,
sýnt hægt tölt, snúið við, tölt með
hraðabreytingum og svo greitt tölt.
Boðið verður upp á A og B úrslit í
öllum flokkum.
Konur eru hvattar til að skrá
snemma til að lenda ekki í vandræðum þegar frestur er að renna
út, ef eitthvað kemur upp á við
skráningu. Eftir hverjar 50 skráningar verður einn skráður
keppandi dregin út og hlýtur glaðning og því er um að gera að drífa í
að skrá.
Ef einhverja aðstoð vantar varðandi skráningu má hafa samband við Hrafnhildi í s: 695 2391,
Ásgerði í s: 825 3064 og Ásrúnu í
s: 894 7588. Einnig er hægt að
senda póst á netfangið kvennatoltspretts@gmail.com
Nánari lýsing á því hvernig skráning
fer fram er að finna á Facebook
viðburði mótsins á eftirfarandi
slóð og eru allar konur sem hyggja
á þátttöku hvattar til að melda
sig þar inn til að fylgjast með.
https ://www.facebook.com/
events/508547396020383/
Mótið fagnar 15 ára afmæli í ár og
verður sérlega veglegt af því tilefni.
Glæsilegar vinningar, falleg umgjörð og skemmtilegt andrúmsloft.
Allar konur
velkomnar!

Á döfinni
9. apríl: Stóðhestaveislan
15. apríl: Meistari meistaranna
16. apríl: Kvennatölt Spretts

L

okahátíð Áhugamannadeildar
Spretts – Gluggar og Gler
deildin – var haldin síðastliðinn föstudag. Gestir voru liðin,
þjálfarar, starfsmenn deildarinnar
ásamt styrktaraðilum og öðrum
boðsgestum. Á hátíðinni var frábærri mótaröð fagnað og ljóst er að
Áhugamannadeild Spretts er komin
til að vera.
Sprettarar þakka öllum sem gerðu
þessa mótaröð að veruleika, starfsmönnum, styrktaraðilum, knöpum,
liðseigendum og þjálfurum, fyrir
frábæran vetur.
Sérstakar þakkir fá svo RÚV, Hulda
Geirsdóttir og Óskar Nikulásson
fyrir samstarfið og frábæra þætti –
Á Spretti - sem sýndir hafa verið á
RÚV í vetur. Lokaþátturinn verður
sýndur þann 20 apríl.
Á lokahátíðinni voru eftirfarandi
knapar og lið verðlaunuð – allir
leystir út með verðlaunagripum
hönnuðum af Sign og veglegum
verðlaunum frá styrktaraðilum.
Undirbúningur er svo hafinn fyrir
næstu mótaröð 2017 en þrjú
stigalægstu liðin falla skv. reglum
deildarinnar. Það eru liðin Norðurál/
Einhamar, Kaerkhart/Málning op
Dalhólar. Val á nýjum liðum verður
með sama móti og fyrir mótaröðina
í ár. Óskað verður eftir umsóknum
og dregið verður úr liðum síðsumars.
Umsóknarferilinn verður auglýstur
síðar.

Stigahæsta knapinn 2016

1 sæti - með 25 stig: Birgitta Dröfn
Kristinsdóttir
2 sæti – með 24 stig: Ámundi Sigurðsson
3 sæti – með 23 stig: Þorvarður
Friðbjörnsson
Stigahæsta lið 2016 var lið Marg-

Samskip er aðalstyrktaraðili Spretts

rétarhofs/Export hestar
Játvarður Jökull Ingvarsson
Viðar Pálmason
Þorvarður Friðbjörnsson
Gylfi Freyr Albertsson
Leó Hauksson
Þjálfari: Eysteinn Leifsson
Þjálfari : Reynir Örn Pálmarsson
Þjálfari : Sigurður Ólafsson
Lið Team Kaldi Bar var valið best
klædda liðið 2016
Sigurður Halldórsson
Árni Sigfús Birgisson
Ingi Guðmundsson
Óskar Þór Pétursson
Sveinbjörn Bragason
Þjálfari: Rúna Einarsdóttir
Þjálfari:Heimir Gunnarsson
Þjálfari ársins 2016 – valið af
áhorfendum og starfsmönnum:
Ragnar Hinriksson og Ragnheiður
Samúelsdóttir

Kópavogsblaðið

Liðakeppnin:
Stigin í heildarmótaröðinni:
Margrétarhof/
Export hestar: 475
Barki: 457
Kæling: 433
Garðatorg & ALP/GáK: 408
Appelsín: 404
Mustad: 383
Austurkot/Dimmuborg: 353
Toyota Selfossi: 344
Vagnar og þjónusta: 328
Heimahagi: 311
Team Kaldi Bar: 295
Poulsen: 283
Norðurál / Einhamar: 281
Kerckhaert/Málning: 273
Dalhólar: 230
Einstaklingskeppni:
Stigin í heildarmótaröðinni:
Birgitta Dröfn Kristinsdóttir: 25
Ámundi Sigurðsson: 24
Þorvarður Friðbjörnsson: 23
Aníta Lára Ólafsdóttir: 17
Sunna Sigríður Guðmundsd.: 17
Birta Ólafsdóttir: 13
Jóhann Ólafsson: 12
Katrín Ólína Sigurðardóttir: 12
Rakel Natalía Kristinsdóttir: 12
Ófeigur Ólafsson: 10
Rósa Valdimarsdóttir: 9
Sigurlaugur G. Gíslason: 8
Viggó Sigursteinsson: 8
Árni Sigfús Birgisson: 8
Ástríður Magnúsdóttir: 8
Jón Steinar Konráðsson: 7
Guðrún Margrét Valsteinsd.: 7
Sigurður Breiðfjörð Sigurðs.: 7
Fjölnir Þorgeirsson: 7
Leó Hauksson: 6
Gunnhildur Sveinbjarnard.: 6
Gylfi Freyr Albertsson: 6
Sigurbjörn J Þórmundsson: 5
Gísli Guðjónsson: 5
Halldór Victorsson: 5
Helena Ríkey Leifsdóttir: 5
Hrafnhildur Jónsdóttir: 4
Saga Steinþórsdóttir: 4
Viðar Þór Pálmason: 3
Sigurður Ólafsson: 3
Óskar Þór Pétursson: 3
Guðrún Sylvía Pétursdóttir: 2
Gunnar Tryggvason: 2
Rúnar Bragason: 1
Þórunn Eggertsdóttir: 1

Skemmtilegasta liðið 2016 er:
Appelsínliðið
Valsteinn Stefánsson
Guðrún Margrét Valsteinsdóttir
Gísli Guðjónsson
Ásgerður Gissurardóttir
Helena Ríkey Leifsdóttir
Þjálfari: Súsanna Sand Ólafsdóttir
Þjálfari: Súsanna Katarína Sand
Guðmundsdóttir.
Vinsælasti keppandinn:
Guðrún Margrét Valsteinsdóttir
Félag tamningamanna veitti reiðmennskuverðlaun og hlaut Aníta
Lára Ólafsdóttir þau verðlaun.

Lokastaðan í liða- og
einstaklingskeppninni
eftir mótaröðina varð
eftirfarandi:

Getraunarnúmer
Spretts er 215

Kópavogsblaðið
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Nýjar og glæsilegar búðir fyrir 60 ára og eldri

Kópavogstún 5 nýkomið í sölu

60+
NÝTT
Í SÖLU!

BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 810
3
DADI@101.IS

VERÐDÆMI

Íbúð 301, 3 herb., 92,7 m2
með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni
fylgir stæði í bílakjallara.

Glæsilegar og vandaðar 2ja–3ja
herbergja íbúðir við Kópavogstún 3-5
fyrir 60 ára og eldri, í 6 hæða lyftuhúsi.
Flestar með stæði í bílageymslu. Stutt
í samgönguæðar og alla þjónustu s.s.
sundlaug, banka, bókasafn ofl.
Kópavogstún 3 er tilbúið til afhendingar
núna og Kópavogstún 5 í júní/júlí.
Íbúðirnar eru fullbúnar með vönduðum
sérsmíðuðum innréttingum. Flísar á
salerni og þvottahúsgólfi en án annarra
gólfefna.

VERÐ: 42.900.000 KR.

VERÐDÆMI

Íbúð 305, 3 herb., 100,1 m2
með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni
fylgir stæði í bílakjallara.

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé
að loka svölum. Traustur byggingaraðili.
Sjá nánar á kopavogstun.is.

VERÐ: 43.900.000 KR.
PIPAR\TBWA • SÍA

www.kopavogstun.is

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík
fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is.

www.javerk.is
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Blikafréttir
karate

Fjórir Blikar í landsliðshópnum sem fer á NM í
karate

L

augardaginn 9. apríl næstkomandi fer fram Norðurlandameistaramótið í karate sem
haldið er í Ålaborg, Danmörku.
Ísland sendir sterkt lið til keppni og
eru 21 keppandi með í för auk þess
sem Ísland sendir lið í kvennaflokki í
kumite og hópkatalið kvenna.
Norðurlandameistaramótið er
mjög sterkt í ár, um 230 keppendur
skráðir frá öllum norðurlöndunum
auk Eistlands, Lettlands og Litháen,
sem er boðið að taka þátt í mótinu.

Breiðablik á góða fulltrúa í landsliðinu sem eru Arna Katrín Kristinsdóttir, Kristín Magnúsdóttir, Laufey
Lind Sigþórsdóttir og Svana Katla
Þorsteinsdóttir auk þess sem landsliðsþjálfari í kata, Magnús Kr. Eyjólfsson, kemur einnig úr Breiðablik. Arna og Laufey keppa í kata
junior (16-17 ára), Kristín og Svana
keppa í kata fullorðinna, Arna og
Kristín keppa í kumite auk þess sem
Arna, Kristín og Svana keppa saman
í hópkata kvenna.

Hannes Strange, formaður Breiðabliks.

Ávarp formanns

Breiðablik með þjónustu í Fagralundi

Í

maímánuði tekur gildi samkomulag um skýrari landfræðileg mörk milli starfsvæða Breiðabliks og HK. Er það í beinu framhaldi
af ákvörðun sem Kópavogsbær tók
árið 2012 sem var byggð á því að
dregnir voru 2km hringir utan um
stóru mannvirkin tvö, Smárann og
Kórinn, og þessir hringir skilgreindir
sem þjónustusvæði félaganna.
Á þessum tímapunkti mun Breiðablik auka þjónustu sína í Fagralundi
verulega og á sama tíma mun HK
flytja meginstarfsemi sína upp í
Kórinn eins og áður hefur komið
fram, m.a í viðtali við formann HK.
Við í Breiðablik munum leggja okkur
fram um að veita íbúum í norður-

hlíðum bæjarins góða og faglega
þjónustu í Fagralundi. Þar verður
boðið upp á flestar íþróttagreinar
sem stundaðar eru innan félagsins.
Tilgangur Breiðabliks er að veita
Kópavogsbúum á öllum aldri
þjónustu og aðstöðu til íþróttaiðkunar og tómstundastarfs. Sérstök
áhersla er lögð á íþrótta- og uppeldisstarf með börnum og unglingum
til að stuðla að heilbrigðu líferni og
félagsþroska. Markmið okkar er að
gera yngstu iðkendunum kleift að
stunda íþróttir í sínu nærumhverfi og
lágmarka þær vegalendir sem börnin
þurfa að fara til að taka þátt í íþróttastarfi á vegum félagsins.
Strax í sumar verður öflug starfsemi á

svæðinu þar sem boðið verður upp á
fjölbreytt sumarnámskeið, sambærileg þeim sem boðið verður uppá á
í Smáranum, auk þess sem knattspyrnudeild félagsins verður með
æfingar fyrir yngri flokka sína í Fagralundi. Útfærsla sumarstarfsins verður
kynnt nánar á allra næstu vikum.
Í haust er fyrirhugað að bjóða upp
á öflugt vetrarstarf í Fagralundi og
öðrum íþróttahúsum á starfsvæði
félagsins og verður starfsemi kynnt
tímanlega fyrir haustið.
Við Blikar erum vel stemmdir fyrir
sumarið og hlökkum til að taka á móti
nýjum félögum á öllum aldri
til leiks og starfa.

Ný stjórn
körfuknattleiksdeildar

Á

Ný stjórn deildarinnar var

körfubolti

Lárus Jónsson tekur
við meistaraflokkum
Breiðabliks

K

Körfubolti

aðalfundi körfuknattleiksdeildar Breiðabliks þann 30.
mars sl. fóru fram hefðbundin aðalfundarstörf. Var farið
ítarlega yfir ársreikning og hann
samþykktur. Góðar umræður voru
síðan á milli fundargesta um störf
deildarinnar og næsta tímabil.

Kristín, Arna, Svana, Laufey og Magnús.

kjörinn einróma. Kjörnir stjórnarmenn eru:
Sigríður H. Kristjánsdóttir,
formaður
Eiríkur Aðalsteinsson
Heimir Snær Jónsson
Jóhanna Kristín Guðmundsdóttir

Jónas Pétur Ólason
Þórólfur Heiðar Þorsteinsson
Stjórn fyrirhugar á næstu vikum að
skipta á milli sín verkum og hefja
undirbúning að skipulagningu
næsta keppnistímabils.

örfuknattsleikdeild Breiðabliks hefur gengið frá ráðningu
Lárusar Jónssonar sem þjálfara meistarflokks karla og kvenna.
Tekur hann til starfa þann 1. ágúst
næstkomandi en ráðningin er til
þriggja ára.
Lárus er íþróttakennari að mennt
með meistargráðu í alþjóðasamskiptum en efni lokaritgerðar var íþróttir
án landamæra. Jafnframt hefur hann
lokið diplómu námi hjá FIBA Europe
vegna afreksþjálfunar yngri flokka.
Lárus hefur mikla reynslu sem leikmaður og þjálfari. Hann var yfirþjálfari meistarflokks Hamars á árunum
2011 til 2013. Þá hefur hann sinnt
yngri flokka þjálfun bæði í Danmörku
og Spáni. Leikmannaferill Lárusar
nær yfir tæplega 12 ár, en mestan part
ferilisins spilaði með Hamri í efstu
og næstefstu deild. Lárus spilaði átta
landsleiki fyrir A-landslið Íslands.

Lárus Jónsson.

Stjórn körfuknattsleikdeildar Breiðabliks lýsir mikilli ánægju með ráðningu Lárusar og hlakkar til samstarfsins á komandi misserum.
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enningarstyrkir í Kópavogi voru afhentir við hátíðlega
athöfn í vikunni. Alls fimmtán aðilar, einstaklingar, hópar,
hátíðir og samtök fá styrk úr lista- og menningarsjóði
í ár. Heildarupphæð menningarstyrkjanna er um 8 milljónir
króna. Verkefnin sem styrkt eru í ár eru af margvíslegum toga, þar
á meðal listahátíðir, barnamenning, tónleikahald og kórastarf.
Verkefnastyrki hljóta lista- og tónlistarhátíðin Cycle, Tónlistarhátíð unga fólksins, Mozart við kertaljós, hádegistónleikaröðin
Líttu inn í Salinn, uppsetning á frumsömdu verki í samstarfi við
Molann, tónleikaröð kennara Tónlistarskóla Kópavogs, skólakór
Kársness og afmæli Samkórs Kópavogs. Rekstrarstyrki hljóta
Myndlistarfélag Kópavogs, Sögufélag Kópavogs, Ritlistarhópur
Kópavogs, Söngvinir kór aldraðra, Karlakór Kópavogs, Kvennakór Kópavogs og Samkór Kópavogs. Kór Kársnesskóla söng vel
valin lög við athöfnina undir dyggri stjórn Þórunnar Björnsdóttur.

Myndir: Hreinn Magnússon.

Forvarnasjóður
Kópavogs
PIPAR\TBWA · SÍA · 161745

Kópavogsbær auglýsir eftir umsóknum um styrk úr Forvarnasjóði Kópavogs.
Hlutverk sjóðsins er að efla forvarnir og frístundir með áherslu á börn, ungmenni og eldri borgara.
Einnig samstarfsverkefni íbúa, félagasamtaka, stofnana og fyrirtækja í þágu forvarna- og
frístundastarfs.
Umsóknarfrestur vegna styrkveitinga úr forvarnasjóði er til og með 30. apríl 2016.
Allar nánari upplýsingar má finna á kopavogur.is.

kopavogur.is

