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Mikill áhugi á framtíðarskipulagi Kársnessins
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Þannig mun Kársnesið líta út í framtíðinni ef áætlanir bæjarstjórnar Kópavogs ganga eftir.

Lyfjaval.is
Sími 577 1160

OPI‹ 10-23
- bls.

14-15
Íþróttir

Um miðjan desembermánuð sl.
boðaði skipulagsnefnd Kópavogsbæjar til kynningarfundar fyrir
Kópavogsbúa í Salnum í Kópavogi
þar sem kynntar voru hugmyndir
um uppbyggingu á Kársnesinu á
næstu 15 til 20 árum. M.a. er fyrirhugað er að byggja höfn á nýrri
landfyllingu, 230 íbúðir við Kársneshæli og 240 íbúðir í bryggjuhverfi á næstu 5 árum. Verið er að
skoða að taka hluta Kársnesbrautarinnar í stokk frá Urðarbraut og

tengingu um jarðgöng yfir á hlíðarfótinn til að létta á umferðinni.

Stórskipahöfn á nýrri
landfyllingu og helmings
fjölgun íbúa
Íbúasamtök Vesturbæjar í Kópavogi segja bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa unnið nýtt rammaskipulag fyrir Kársnes þar sem gert er
ráð fyrir stórskipahöfn á nýrri,
nærri 5 hektara landfyllingu og

þéttskipaðri fjölbýlishúsabyggð
vestast á Kársnesi í Kópavogi.
Íbúasamtökin segja mikinn titringur vera meðal margra íbúa á
Kársnesinu þar sem þessar skipulagstillögur muni þýða grundvallarbreytingu á því umhverfi og
samfélagi sem þróast hafi á Kársnesinu. Hverfið hafi byggst upp
á hálfri öld sem gróin, lágreist
íbúðabyggð með þröngum götum og rólegu yfirbragði. Miklar
breytingar hafi þegar verið sam-

þykktar og eru hafnar með mikilli
uppbyggingu á landfyllingu Fossvogsmegin á nesinu, og á Kópavogstúni við Sunnuhlíð og Landsspítalann í Kópavogi. Þetta muni
hafa veruleg áhrif á umhverfi og líf
íbúa á Kársnesi, umferð einkabíla
og atvinnufarartækja mun aukast
gríðarlega um þröngar götur þar
sem skólabörn eru mikið á ferð,
íbúum í Vesturbæ fjölgi um 2500
- 3000 en nú búi um 4300 manns á
Kársnesinu. Pétur Eysteinsson, formaður Íbúasamtaka Vesturbæjar,
sagði m.a. á áðurnefndum fundi
að þessi fjölgun til viðbótar þeirri
fjölgun íbúa sem verður með uppbyggingu Bryggjuhverfis og Kópavogstúns muni tvöfalda íbúafjölda
í vesturbæ Kópavogs auk atvinnuhúsnæðis. Bæjarstjóri hefur sagt
þær tölur fjarri lagi.
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Gleðilegt ár!

rið 2006 var um margt merkilegt ár og jafnvel afdrifaríkt fyrir
suma. Bæjarstjórnarkosningar voru að vori, og þar tryggðu
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur áframhaldandi meirihlutasamstarf, jafnvel þótt Framsóknarflokkurinn byði visst afhroð,
missti tvo af þremur bæjarfulltrúum. Sjálfstæðisflokki tókst ekki það
ætlunarverk sitt að ná hreinum meirihluta í bæjarstjórn Kópavogs
sem margir frambjóðendur flokksins, sem og aðrir flokksmenn, höfðu
gert sér vonir um en skoðanakannanir bentu til þess um tíma. Meirihlutasamstarfið virðist hafa gengið nokkuð vel, eða svipað og á síðasta
kjörtímabili, áfram verður mikið um framkvæmdir í Kópavogi og því til
staðfestingar hefur mátt sjá deiliskipulag á ýmsum stöðum auglýst.

Góð lending um Gustssvæðið

D

eilum um framtíðarskipulag svokallaðs Gustssvæðis í Kópavogi hefur væntanlega lokið þegar Kópavogsbær seldi fyrirtækinu Smáratorgi um 34% byggingaréttar svæðisins sem tilheyrir
Glaðheimavegi undir mannvirki fyrir verslun og þjónustu en þar má
á einni lóðinni rísa allt að 8 hæða mannvirki sem getur verið allt að
19.000 fm. Söluverð er 2,16 milljarðar króna en lóðirnar verða byggingahæfar vorið 2008 og um mitt ár 2009. Framkvæmdum skal að fullu
lokið fyrir árslok 2012. Fyrirtækinu Kaupangi var seldur 66% byggingaréttarins sem tilheyrir Glaðheimavegi og Álalind undir mannvirki fyrir
verslun og þjónustu fyrir 4,33 milljarða króna, en á einni lóðinni má
rísa allt að 12 hæða mannvirki sem getur verið allt að 35.000 fm. Lóðir
við Glaðheimaveg verða byggingahæfar haustið 2008 en við Álalind í
desember 2008, en á lóðinni Álalind 1 stendur nú áhaldahús bæjarins.
Framkvæmdum skal að fullu lokið í árslok 2014. Kópavogsbær keypti
þetta svæði fyrir 3,2 milljarða króna en greiddi hestamönnum upp í
kostnað vegna flutnings hesthúsahverfisins auk þess að fjármagna
uppbyggingu nýs svæðis og gerð reiðhalla og reiðvega fyrir um 2 milljarða króna. Söluhagnaður er því um 1,5 milljarður króna auk þess sem
telja má að framtíðartekjur bæjarins af landinu geti numið um 500 milljónum króna þegar það verður fullbyggt. Ljóst má vera að þarna hefur
Kópavogsbær gert góða samninga, tryggt hestamönnum framtíðarathvarf og stuðlað að hraðri uppbyggingu þessa svæðis. Það má ljóst
vera þegar kaupsamningarnir við Smáratorg og Kaupang eru skoðaðir.

Þingkosningar og fleiri kosningar

E

n hvað er framundan? Alþingiskosningar verða á vordögum og
að venju fá færri þingsæti en vilja. Framboðslistar annara en
Frjálslyndra hafa verið birtir og þar virðist hlutur Kópavogsbúa
vera harla góður. Hjá Sjálfstæðisflokki eru Kópavogsbúar í 3. og 4.
sæti og eiga nokkuð víst þingsæti, þeir Ármann Kr. Ólafsson og Jón
Gunnarsson; hjá Samfylkingunni er Kópavogsbúi í 2. sæti, Katrín Júlíusdóttir þingmaður skipar það sæti; hjá Framsóknarflokki skipar Samúel
Örn Erlingsson 2. sætið en á alls ekki víst þingsæti samkvæmt skoðanakönnunum; hjá Vinstri grænum skipar Mireya Samper væntanlega
4. sætið sem er alls ekki þingsæti samkvæmt skoðanakönnunun. Listi
Frjálslynda flokksins hefur ekki verið birtur, og það gerist sennilega
ekki fyrr en eftir flokkþingið 26. janúar nk. Þar á bæ hefur verið rætt
um að Reykvíkingurinn Jón Magnússon leiddi framboðslistann.
Það getur verið fróðlegt að velta fyrir sér um hvað Kópavogsbúar
mundu vilja kjósa um samhliða þingkosningum, ættu þeir þess kost.
Sannarlega ekki um ál eins og Hafnfirðingar, en kannski um framtíðar
byggðar á Kársnesinu og bryggjuhverfi þar, um gatnagerð og tengingu
gatnakerfis milli hverfa eða um framtíð byggðar og útivistarsvæðis
næst Elliðavatni. En kannski væri rétt að einskorða kosningar um
síðastnefnda atriðið ekki við Kópavogsbúa eina. Umhverfissinnar í
nágrannasveitarfélögum Kópavogs mundu líklega ekki sætta sig við að
verða settir hjá í þeirri ákvarðanatöku.
Geir A. Guðsteinsson

Sótt um lóð undir
bensínstöð á
Vatnsenda
Bæjarráð tók fyrir á fundi 11.
janúar sl. erindi frá Skeljungi hf.
sem felur í sér umsókn um lóð
á mörkum Vatnsendavegar og
fyrirhugaðs Arnarnesvegar. Bæjarráð óskaði eftir umsögn skipulagsstjóra. Einnig var fjallað um
umsókn frá Hans Petersen hf., en
félagið óskar eftir 3.000m2 lóð fyrir vöruhús ásamt aðstöðu fyrir
aðra starfsemi sína. Því erindi vísaði bæjarráð einnig til skipulagsstjóra til afgreiðslu. Ljóst er að
vaxandi áhugi er hjá fyrirtækjum
að setja niður starfsemi upp við
Elliðavatn nú þegar byggð er að
þéttast á þessu svæði og ýmiss
önnur starfsemi að aukast, eins
og á hesthúsasvæðinu.

Of fáir
Kópavogsbúar?
Bæjarráð Kópavogs hefur fjallað um starfsemi Kvöldskóla Kópavogs og farið yfir samantekt varðandi starfsemi skólans á haustönn 2006. Bæjarráð hefur óskað
eftir því að samantektin verði
send bæjarfulltrúum. Bæjarráð
óskar einnig eftir því við Kvöldskóla Kópavogs að hann upplýsi
bæjarráð um búsetu nemenda á
fyrrgreindu tímabili. Líklegt er að
beiðnin sé send vegna þess að
bæjarráð telji að hlutfall nemenda
frá Kópavogi sé of lágt.
Einnig voru lagðar fram upplýsingar um starfsemi Myndlistarskóla Kópavogs sem bæjarráð
óskaði eftir í nóvembermánuði sl.
Varðandi erindi Myndlistarskólans um rekstrarstyrk fyrir árið
2007 vísaði bæjarráð til nýsamþykktrar fjárhagsáætlunar. Bæjarráð beindi því til Myndlistarskólans að send verði greinargerð um
starfsemina til fjárlaganefndar
Alþingis.

Óskað stækkunar
á íþróttahúsi Knattspyrnuakademíunnar

Frá félagsmiðstöðinni Mekka í
Hjallaskóla kemur kemur hljómsveitin RUSH, en hana skipa Kolbeinn Tumi Baldursson- söngvari
og gítar, Bjarki Freyr Júlíusson
- gítar, Samúel Örn Böðvarsson
- bassi, Hjalti Þór Kristjánsson trommur og Snæbjörn Gauti Snæbjörnsson - saxófónn. Lagið er
Hound Dog.

Lóðum hafnað
Er misjafnlega gott að búa í
Kópavogi eða vera þar með fyrirtækjarekstur? Á fundi bæjarráðs
var lagt fram bréf frá RARIK þar
sem afþakkað er boð Kópavogs
um byggingarrétt fyrir starfsemi
RARIK í Kópavogslandi. Á sama
veg er svar frá Bílabúð Benna sem
afþakkaði boð Kópavogs um lóð
fyrir starfsemi fyrirtækisins.

Austurkór 159
Á fundi bæjarstjórnar 9. janúar
sl. lagði Ólafur Þór Gunnarsson,
bæjarfulltrúi VG, fram eftirfarandi
tillögu: “Bæjarstjórn Kópavogs
beinir því til Skipulagsstjóra að
fresta allri vinnu vegna stofnunar
lóðar norðvestan Austurkórs 159.
Þess í stað beinir bæjarstjórn því
til skipulagsstjóra að gera athugun á afstöðu nærliggjandi lóðarhafa til lóðarstofnunar á þessum
stað. Að lokinni slíkri athugun
meti bæjarráð að nýju hvort forsendur séu til stofnunar lóðarinnar. Einnig beinir bæjarstjórn því til
skipulagsstjóra og bæjarlögmanns
að kanna fordæmi í slíkum málum
hjá nágrannasveitarfélögum, m.a.
m.t.t. réttinda lóðarhafa og mögulegrar bótaskyldu sveitarfélaga.
Tillagan var felld með 9 atkvæðum gegn 1, einn sat hjá. Skipulagsstjóri mun því áfram vinna að
því að kynna breytt deiliskipulag
vegna lóðar norðvestan Austurkórs 159, en sem kunnugt er sótti
Þorsteinn Vilhelmsson, athafnamaður og skipstjóri, nýlega um þá
lóð þó hún væri ekki á skipulags-

skrá. Þorsteinn var umsækjandi
um lóðina að Austurkór 159, en
við útdrátt kom lóðin í hlut Lindu
Bentsdóttur, sem skipaði 4. sætið
á lista Framsóknarflokksins við
síðustu bæjarstjórnarkosningar.

Aðalskipulag Rjúpnahæðar - vesturhluta
samþykkt
Á síðasta fundi bæjarstjórnar
var lögð fram tillaga frá Smára
Smárasyni, skipulagsstjóra, að
breyttu aðalskipulagi Rjúpnahæðar - vesturhluta 2000 - 2012.
Bæjarstjórn samþykkti framlagða tillögu með 11 samhljóða
atkvæðum. Breytingin nær til
svæðis sem afmarkast af lögsögumörkum Kópavogs og Garðabæjar í suður, opnu svæði sem liggur
að lögsögumörkum Kópavogs og
Garðabæjar í vestur, skógræktarsvæði í Smalaholti og Rjúpnahæð í
norður og af opnu svæði meðfram
fyrirhugaðri byggð við Austurkór
og Auðnukór í austur. Í tillögunni
felst að opið svæði, sem er að
hluta auðkennt til skógræktar er
breytt í íbúðarsvæði. Gönguleiðir á svæðinu verða óbreyttar, en
reiðleiðir breytast lítillega. Skipulagssvæðið nær til 13,5 ha lands
og er áætlað að byggðar verði á
því 120 íbúðir í sérbýli og fjölbýli.
Þéttleiki byggðarinnar er áætlaður 9 íbúðir á hektara og fjöldi
íbúa um 360 miðað við 3 í íbúð.
Tillagan var auglýst frá 8. ágúst
2006 til 5. september 2006 með
athugasemdarfrest til 19. september 2006. Athugasemdir og ábendingar bárust frá hestamannafélögunum Gusti og Andvara. Tillagan
var lögð fram að nýju í skipulagsnefnd 19. september 2006 ásamt
umsögn Bæjarskipulags þar sem
komið var til móts við framkomnar athugasemdir um staðsetningu
boltavallar og vísað til bæjarráðs
sem samþykkti tillöguna.

Líkamsrækt fyrir konur
Betri heilsa á 30 mínútum

Lagt var fram erindi frá framkvæmdastjóra framkvæmda- og
tæknisviðs og íþróttafulltrúa
á fundi bæjarráðs varðandi Vallarkór 12, stækkun íþróttahúss
KAÍ. Talið er mjög æskilegt að
stækka húsið í 45 x 46 m. Bæjarráð samþykkti umsögnina fyrir
sitt leyti og fól framkvæmdastjóra
framkvæmda- og tæknisviðs og
íþróttafulltrúa að ganga til viðræðna við Knattspyrnuakademíu
Íslands og leggja umsögn sína að
nýju fyrir bæjarráð ásamt mati á
áhrifum þessara breytinga á önnur íþróttahús í Kópavogi.

Rush í Mekka
sigurvegari
Þann 17. janúar sl. var haldin
söngkeppni félagsmiðstöðva ÍTK
í Salnum. Allar níu félagsmiðstöðva áttu fulltrúa á keppninni
en Kópavogur sendir lið þeirra
félagsmiðstöðva sem lentu í þremur fyrstu sætunum til keppni á
söngkeppni Samfés sem fer fram
í mars nk. Félagsmiðstöðin Mekka
bar sigur úr býtum, í 2. sæti varð
Þeba og í 3. sæti Hóllinn. Einnig
hefur Félagsmiðstöðin Ekkó unnið
sér þátttökurétt á Samfés því fulltrúar hennar unnu á síðasta ári.

Meira fjör, styttri
tími og skemmtilegur félagsskapur.
Hjá okkur færðu,
aðhald og stuðning
hvort sem þú þarft
að grennast eða
styrkjast. Reglulegar líkamsmælingar
svo þú getir fylgst
með árangrinum.
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Fyr ur
kon
Hringdu og pantaðu
prufutíma og líkamsmælingu

50% afsláttur af þjónustugjaldi
Curves, Bæjarlind 12 - Sími 566 6161 - curves@simnet.is
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Traustur rekstur Kópavogsbæjar

Hafnarstjórn Kópavogs er afar
ósátt með það hvaða stefnu starfsemi Einingaverksmiðjunnar Borgar hefur tekið, en fyrirtækið er
búið að breiða úr starfseminni,
langt utan lóðarmarka fyrirtækisins. Hafnarstjóra og skrifstofustjóra framkvæmda- og tæknisviðs var falið að ræða við forsvarsmenn fyrirtækisins.
Hafnarstjórn vill losna við bátinn Storm SH-333 úr Kópavogshöfn og var skrifstofustjóra framkvæmda- og tæknisviðs falið að
skrifa eigendum bátsins bréf þar
að lútandi. Hafnarstjórn vill að
báturinn fari sem fyrst á brott úr
Kópavogshöfn. Á síðasta fundi
hafnarstjórnar voru einnig til
umræðu málefni Hjálparsveitar
skáta, en þau mál eru í vinnslu
í skipulagsnefnd. Rætt var um
umsókn um Listahús, en skipulagsvinna er í gangi á milli umsóknaraðila og skipulagsstjóra. Það mál
tengist að vissu marki kynningu
á skipulagshugmyndum á hafnarsvæðinu, en sá fundur fór fram
skömmu fyrir jól í Salnum í Kópavogi.

Landlit og
steindur gluggi
Lista- og menningarráð Kópavogs hefur keypt fyrir Gerðarsafn
á 630 þúsund krónur 7 verk úr
myndaröðinni “Landlit” frá um
1967-1970 eftir Valgerði Briem.
Verkin eru af stærðinni 55 x 88,5,
litaduft, vatn og blönduð tækni.
Jafnframt gefa börn Valgerðar
Breim 10 myndir í sömu syrpu
“Landlit” og myndröðina “Fuglar”
- syrpa í heild sinni 14 myndir,
frá árunum 1975-1078, tækni túsk.
Stærð þeirra er 21 x 14,7. Einnig
var samþykkt að þiggja boð um
kaup á steindum glugga úr húsi
Alberts Guðmundssonar, Laufásvegi 68 Reykjavík, eftir Gerði
Helgadóttur fyrir 1,4 milljónir
króna.

Rekstrarafgangur,
veltufé, skuldir, gjöld

Þrátt fyrir mikinn vöxt sveitarfélagsins og auknar kröfur um meiri
þjónustu við íbúa hefur rekstur
Kópavogsbæjar gengið vel undanfarin ár. Samkvæmt fjárhagsáætlun 2007 verður ekki breyting þar
á. Gert er ráð fyrir að rekstraraf-

Kópavogsbær hefur mikla sérstöðu meðal
íslenskra sveitarfélaga, rekstrarafgangur er
mikill og fjárhagsstaða sterk. Sterk fjárhagsstaða endurspeglar gríðarmikla framkvæmdagetu. Þjónustustigið er mjög hátt.
gangur ársins, rúmir 2 milljarðar
króna, verði 19% af skatttekjum
bæjarins en þær eru áætlaðar
10,4 milljarðar króna. Veltufé frá
rekstri er 15% af heildartekjum
bæjarins.
Heildartekjur Kópavogsbæjar
árið 2007 eru áætlaðar rúmir 14
milljarðar króna. Gert er ráð fyrir
að skatttekjur aukist um 1,2 milljarða króna milli ára, ef miðað er

við endurskoðaða fjárhagsáætlun ársins 2006, eða um 13%. Gert
er ráð fyrir að álagning útsvars
og fasteignaskatts haldist óbreytt
milli ára og íbúum fjölgi um 4%.
Leikskólagjöld og önnur þjónustugjöld haldast óbreytt og er það
raunlækkun um 7%.
Laun og launatengd gjöld eru
stærsti einstaki útgjaldaliður
bæjarsjóðs og stofnana hans

og eru 52,3% af heildargjöldum.
Áætlað er að útgjöld til rekstrar
málaflokka A-hluta verði um 11,2
milljarðar króna sem er um 9%
hækkun. Mest hækkun á sér stað
á sviði fræðslu- og uppeldismála,
eða alls um 700 milljónir króna.
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindinga í árslok 2007 eru áætlaðar 11,1 milljarður króna, endurskoðun 2006 gerir ráð fyrir 10,7
milljörðum og heildarskuldir 2005
á árslokaverðlagi 2006 (nv 266,1)
eru 10,6 milljarður króna. Einn
mælikvarði á fjárhagslega stöðu
sveitarfélaga er sá árafjöldi sem
það tæki að greiða niður skuldir
þess ef engar framkvæmdir væru,
hjá Kópavogi er hann áætlaður
4 ár.

���������
����������

Hafnarstjórn ósátt
við starfsemi
Einingaverksmiðjunnar Borgar

og grunnskóla og 1,5 milljarður í
kaup á nýbyggingarlandi.
Helsta vaxtarsvæði Kópavogs
verður áfram í Vatnsenda, en ný
hverfi rísa einnig í Fossvogsdal
og á Kársnesi auk þess sem gert
er ráð fyrir framkvæmdum og
aukinni þjónustu við eldri hverfi
bæjarins.

������������������������������

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti á fundi sínum 12. desember sl. fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2007. Enn
sem fyrr hefur Kópavogsbær
sérstöðu meðal íslenskra sveitarfélaga, fjárhagur bæjarins er
traustur, rekstarafgangur mikill,
íbúafjöldi vex jafnt og þétt og
þjónustustig er hátt.
Uppkaup lands voru forsenda
þessa mikla vaxtar sem hefur einkennt Kópavog sl. 16 ár. Ný hverfi
hafa risið í Vatnsenda síðustu ár
og eru frekari landakaup í honum
fyrirhuguð til að tryggja framtíðarbyggingarland bæjarins og áframhaldandi vöxt hans.
Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2007 ber þessarar stefnu bæjaryfirvalda glöggt
merki. Með byggingu nýrra
íbúðahverfa vaxa tekjur sveitarfélagsins og jafnframt útgjöld.
Hafa aldrei áður verið ráðgerðar
jafn miklar framkvæmdir og fjárfestingar í byggingarlöndum af
hálfu Kópavogsbæjar og á næsta
ári, samtals 6,8 milljarðar króna.
Umsvifamesti málaflokkurinn
hvað framkvæmdir snertir eru
íþróttamál sem fá í sinn hlut 1,7
milljarð króna, en framkvæmdir
við nýjar og gamlar götur verða
1,2 milljarður króna. Tæpur milljarður fer í framkvæmdir við leik-

����������������������������������������������
�������������������������
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og Landsbankanum
Smáranum
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Árið 2006 var gott ár og hið nýja lofar góðu
Síðasta ár var var sérstakt ár
fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi í ljósi þess að það var fyrsta
heila árið sem Sjálfstæðismaður
sat í stól bæjarstjóra Kópavogs.
Þetta var ánægjulegt fyrir okkur Sjálfstæðismenn ekki síst þar
sem við höfum tekið þátt í uppbyggingu bæjarins á mesta framfaraskeiði hans í ásamt Framsóknarflokknum frá árinu 1990. Þá
var það sérstaklega ánægjulegt
að eftir hálfs árs setu Gunnars
I. Birgissonar í stól bæjarstjóra
að Sjálfstæðisflokkurinn skildi
vinna sinn stærsta kosningasigur
í bænum frá upphafi.
Eitt heitasta málið kosningabaráttunni voru kaup bæjarins á Glaðheimalandinu eða Gustsvæðinu
svo kallaða. Bæjarstjórnarmeirihlutinn lagði þá verðmat nokkurra
fasteignasala á landinu til grundvallar ákvörðun sinni. Nú er ljóst
ef mið er tekið af sölu á byggingarrétti á landinu sem samþykkt var
í bæjarstjórn fljótlega eftir áramót
að væntingar hafa gengið eftir.
Búið er að loka dæminu og hagnaður í samræmi við það sem gert
var ráð fyrir. Þá flýtir þessi gjörningur uppbyggingu á svæðinu sem
gefur miklar tekjur í bæjarsjóð. Þá
fá hestamenn lausn til framtíðar á
sínum málum.
Á árinu 2006 var að venju mikið um framkvæmdir. Í upphafi árs
voru hafnar framkvæmdir við endurbætur á Sundlaug Kópavogs
og mun þeim ljúka síðar á þessu
ári. Óhætt er að segja að um gjörbreytta sundlaug verður að ræða
þó svo að 50 metra laugin verða
áfram stollt Sundlaugar Kópavogs.
Nýir og glæsilegir búningsklefar
munu verða teknir í notkun, ný
innilaug sem er 25X15m mun
taka við gömlu lauginni auk þess
sem byggð verður til viðbótar ný
10x6 m yfirbyggð barnalaug fyrir ungbarnasundið. Þá verða 2
nýir útipottar teknir í notkun auk
nuddpotts. Einnig verður bætt við
barnavaðlaug með leiktækjum.
Hér verður því um eina flottustu,
ef ekki allra flottustu, sundlaug
landsins að ræða og þótt víðar
væri leitað.

Verulega bætt aðstaða til
knattspyrnuiðkunar

Það var líka ánægjulegt á
síðasta ári að Kópavogsbær og
Knattspyrnusamband Íslands undirrituðu tímamótasamkomulag
um afnot og aðstöðu í knatthúsi
Kópavogsbæjar sem rísa mun í
Vallarkór í Vatnsendahverfi síðar á
árinu í tengslum við uppbyggingu
Knattspyrnuakademíu Íslands. Þar
með verður enn bætt svo um munar aðstaða til knattspyrnuiðkunar í
Kópavogi. Markmið samkomulagsins er m.a að tryggja að knatthúsið, sem uppfylla mun skilyrði sem

Auglýsingasími:

sett eru vegna kappleikja á alþjóðlegum vettvangi, fái enn betri nýtingu.
Það kemur kannski á óvart að
það sé þörf fyrir nýtt knatthús í
bæjarfélaginu þar sem þrjú sveitarfélög ætluðu að standa að bygginu Fífunnar á sínum tíma og var
talið að það myndi anna allri þörf.
Að sumu leyti má líkja þessu við
áætlanir á notkun vegamannvirkja
þar sem allir útreikningar og spár
um notkun eru ávallt undir því
sem raun verður á. Þetta skýrist af
því að aukin gæði leiða til aukinnar eftirspurnar og þar með meiri
notkunar og víst er að bæði knatthúsin munu verða full nýtt af íbúum og æsku Kópavogs fljótlega
eftir að Knatthúsið í Kórahverfi
verður risið.
Okkur Kópavogsbúum hefur öðlast sá heiður að halda næsta landsmót UMFÍ. Af því tilefni var ákveðið að reysa nýja stúku á aðal knattspyrnuleikvangi HK og Breiðabliks
í Smáranum. Stúkan mun verða
tilbúin fyrir næsta keppnistímabil
enda verður landsmótið haldið
í byrjun júlí. Hér er um veglegt
mannvirki að ræða og er heildarkostnaður áætlaður 300 m. kr. og
mun hún að rúma 500 manns.
Æfingasvæði HK í Fagralundi
hefur verið í mikilli uppbyggingu
á undanförnum árum. Ekki aðeins
hefur æfinga og keppnissvæðið verið að taka stakkaskiptum síðustu
ár heldur hefur félagsaðstaðan verið bætt til muna með tilkomu nýs
félagsheimilis á Svæðinu. Síðasta
sumar var svo tekinn í notkun nýr
gervigrasvöllur á svæðinu sem nýtist sem æfingasvæði bæði fyrir HK
og Breiðablik. Einnig var lokið við
að setja sparkvelli með gervigrasi
við alla grunnskóla í bænum ef frá
eru taldir nýjustu skólarnir sem
enn eru í byggingu. Vellir þessir
þjóna ekki aðeins vel í tengslum
við skólastarf og frístundir tengdar skólastarfi heldur hafa þeir líka
sannað notagildi sitt þegar hlé er á
skólastarfinu hvort sem það er yfir
hátíðarnar, í vetrafríi skólanna eða
yfir sumarið.

Íþróttahús með tveimur
löglegum handboltavöllum

Iðkendur handbolta eiga líka
eftir að sjá mikla breytingar á næstunni. Íþróttahús sem rísa mun í
tengslum við nýja knatthúsið verður að öllum líkindum tvöfalt að
stærð. Þ.e.a.s. með tveimur löglegum handboltavöllum, en eldri
teikning gerði ráð fyrir einum velli.
Þá er í fjárhagáætlun gert ráð fyrir að hafist verði handa annað
handknattleikshús þótt gerð þess
og endanleg staðsetning liggi ekki
fyrir.
Tennis íþróttinn fékk líka sinn
skerf á síðasta ári því í júlí s.l. var
tekin fyrsta skóflustungan að nýrri

511 1188 - 895 8298

með sama hætti og önnur starfsemi á þessu svæði. Í tenglsum
við byggingu Unglingahússins var
einnig reist nýtt bílastæðahús sem
mun þjóna svæðinu í heild sinni.

Húsnæði fyrir eldri
borgara

Ármann Kr. Ólafsson, forseti bæjarstjórnar Kópavogs.

Kópavogsbúar eru
vægast sagt orðnir langþreyttir á þeim biðlista
sem nú er eftir hjúkrunarrýmum í bænum.
Úthlutunarreglur ríkisins virðast ekki taka
miða af íbúaþróun í
einstaka sveitarfélögum og er það í raun
alveg ólíðandi. Af þessum sökum var ákveðið að skipulegga og
hefjast handa við nýja
byggð fyrir eldri borgara í Boðaþingi.
tennisaðstöðu innanhúss, Tennishöllinni Kópavogi. Hún verður
staðsett að Dalsmára 13 við hliðina á útivöllum TFK. Tennishöllin
mun hýsa þrjá tennisvelli auk þjónustuaðstöðu.
Stórum áfanga var náð í uppbygingu gólfvalla GKG. Að vori síðasta
árs afhentu bæjarstjórar Kópavogs
og Garðabæjar Golfklúbbi GKG
nýtt golfvallarsvæði í Leirdal. Um
er að ræða 9 holu viðbót við golfvöll klúbbsins við Vífilsstaði.
Golfvöllurinn var ekki eina samstarfsverkefni Kópavogsbæjar og
Garðabæjar sem var afjúpað rétt
fyrir kosningar, því bæjarstjórarnir
vígðu líka stíg sem liggur meðfram
Hafnarfjarðarvegi og brú yfir Kópavogslæk. Stígurinn tengir saman
Garðabæ og Kópavog og gerir hjólreiðafólki og gangandi vegfarendum kleift að fara milli sveitafélaganna á greiðari hátt og án þess að
farið sé út á Hafnarfjarðarveginn.
En það er ekki nóg að
byggja mannvirki, svo ekki sé
talað um íþróttamannvirki og
stunda íþróttir af kappi án þess
að sýna fyrirhyggju. Af því tilefni
gerðu Kópavogsbær og Vátryggingafélag Íslands, VÍS, með sér
tímamótasamning sem felur í sér
að VÍS slysatryggir öll börn undir
18 ára aldri sem stunda íþróttir
eða aðra skipulagða félagsstarf-

semi í Kópavogi. Þetta mun vera
í fyrsta sinn sem bæjarfélag tryggir börn og unglinga með þessum
hætti og er það vel.

Nýir leikskólar
og grunnskóli

Margir nýir leikskólar hafa verið byggðir á undanförnum árum
enda hefur börnum í Kópvogi
fjölgað hvað mest sveitarfélaga
á landsvísu á meðan þeim hefur
fækkað t.d. í Reykjavík. Árið 2005
var tekinn í notkun nýr leiksskóli
í Vatnsendahvarfi og var gerður
sérstakur samstarfssamningur
við einkaaðila um rekstur hans. Á
árinu 2006 var svo reistur nýr leikskóli í Kórahverfi. Leikskólinn er
6 deilda og rúmar hann 120 börn.
Nýr grunnskóli var einnig tekinn
í notkun í hverfinu og hlaut hann
nafnið Hörðuvallarskóli.
Í upphafi síðasta árs voru niðurgreiðslur vegna daggæslu barna
hækkaðar umtalsvert. Markmið
hækkunarinnar var að gera þjónustu hjá dagforeldrum fjárhagslega
samkeppnishæfa við leikskólaþjónustu. Foreldrar allra barna sem
dvelja hjá dagforeldrum og eiga
lögheimili í Kópavogi eiga rétt á
niðurgreiðslum dvalargjalds. Þá
var síðar á árinu tekin upp sú
nýjung að greiða sömu upphæð,
30.000 krónur, til foreldra og fer í
niðurgreiðslu dagforeldra. Þetta
var gert til þess að gera foreldrum
auðveldara með að dvelja heima
á fyrstu mánuðum barna sinna ef
þeir kysu svo eða leysa mál sín
með öðrum hætti.
Stundum hefur verið talað um
að aldurinn frá 16-18 ára aldurs
sé hinn gleymdi aldur í lífi unga
fólksins. Sjálfstæðisflokkurinn í
Kópavogi markaði sér því þá stefnu á sínum tíma að koma skildi
sérstaklega til móts við þennan
hóp. Niðurstaðan varð sú að reisa
sérstakt unglingahús þar sem
starfsemi þess tæki mið af þörfum
þessa aldurshóps. Framkvæmdir
við húsið hófust á síðasta ári og
eru þær langt komnar. Húsið var
reist í nágrenni við Gerðarsafn og
Salinn, tónslistarhús Kópavogs.
Ekki er vafi á að sú starfsemi sem
þar mun fara fram á eftir skila sér

Greiðslukjör
í allt að 36
mánuði
(visa/euro) Engin útborgun

Skortur á viðeigandi húsnæði
fyrir eldri borgara var talsvert til
umræðu á síðasta ári. Kópavogsbúar eru vægast sagt orðnir langþreyttir á þeim biðlista sem nú er
eftir hjúkrunarrýmum í bænum.
Úthlutunarreglur ríkisins virðast
ekki taka miða af íbúaþróun í einstaka sveitarfélögum og er það í
raun alveg ólíðandi. Af þessum sökum var ákveðið að skipulegga og
hefjast handa við nýja byggð fyrir
eldri borgara í Boðaþingi. Þetta
var gert í samvinnu við Hrafnistu
og hefur undirbúningur tekið nokkur ár. Þarna munu verða Hjúkrunarrými, svo kallaðar öryggis- eða
þjónustuíbúðir og loks gerir skipulagið ráð fyrir að einkaaðilar geti
byggt þarna íbúðir í tengslum við
þjónustumiðstöð sem rísa mun á
svæðinu. Því miður hefur komið
bakslag í þessa uppbyggingu þar
sem hugmyndafræðin á bakvið
verkefnið hefur ekki hlotið náð hjá
heilbrigðisráðuneytinu.
Á á síðasta ári fengum við Kópavogsbúar loks kirkjugarð í bæinn
en hann liggur á mörkum Linda- og
Salahverfis. Það fer svo að styttast
í að byggð verði kirkja fyrir Lindasókn við hlið garðsins.

Bæjarfélag í úrvalsdeild

Þrátt fyrir allar þær framkvæmdir, bættu þjónustu og lækkun þjónustugjalda hefur reksturinn aldrei
gengið betur. Skuldir hafa verið
að lækka og rekstrarafgangur hefur gefið mikið svigrúm til framkvæmda eins og sjá má af því sem
að framan er talið.
Í nýrri fjárhagsáætlun sem lögð
var fram á fundi Bæjarstjórnar
Kópavogs í desember voru megin
niðurstöður áætlunarinnar eftirfarandi:
• Áframhaldandi mikill rekstrarafgangur Kópavogsbæjar á þessu
ári sem stefnir í að nema 30% af
skatttekjum á næsta ári.
• Álögur á bæjarbúa lækka um
560 milljónir króna.
• Hátt framkvæmdastig, þar sem
1,7 milljarðar króna fara í íþróttamannvirki, 1,5 milljarðar króna í í
byggingu skóla og leiksskóla og 1,2
milljarðar króna í götur; bæði endurnýjun eldri gatna svo og nýjar.
• Áfram verður fjárfest í landi og
byggt upp af sama krafti.
• Skuldir bæjarins munu lækka.
Af öllu framansögðu má ljóst
vera að undir styrkri stjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks hefur síðasta ár ekki aðeins verið
viðburðaríkt heldur hefur mikill
árangur staðfest að bærinn er í
úrvalsdeild þegar kemur að samanburði við önnur sveitarfélög.
Ármann Kr. Ólafsson
Forseti bæjarstjórnar Kópavogs

Sjóntækjafræðingur með
réttindi til sjónmælinga og
linsumælinga

Bláu húsin við Faxafen
Suðurlandsbraut 50
108 Reykjavík

Sími: 568 1800
gleraugad@simnet.is
www.gleraugad.is

JANÚAR 2007

5

Kópavogsblaðið

Guðrún Hannesdóttir hlaut
Ljóðstaf Jóns úr Vör
Veitt voru verðlaun í árlegri
ljóðasamkeppni á vegum Listaog menningarráðs Kópavogs sl.
sunnudag í Salnum í Kópavogi,
á fæðingardegi Jóns úr Vör. Í
nóvembermánuði sl. var auglýst
eftir ljóðum í ljóðasamkeppnina
„Ljóðstafur Jóns úr Vör” og er
það í sjötta sinn sem Lista- og
menningarráð Kópavogs stendur
fyrir slíkri samkeppni, en hugmyndin er komin frá félögum
úr Ritlistarhópi Kópavogs. Alls
bárust um 400 ljóð í keppnina
frá skáldum af öllu landinu. Í
dómnefnd eiga sæti þau Hjörtur
Pálsson, ljóðskáld og þýðandi,
Soffía Auður Birgisdóttir, bókmenntafræðingur, og Sigurjón B.
Sigurðsson (Sjón), rithöfundur,
sem jafnframt er formaður nefndarinnar.
Guðrún Hannesdóttir hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör 2007 fyrir ljóð
sitt, Offors, en Hjörtur Marteinsson og Eiríkur Örn Norðdahl viðurkenningar fyrir sitt ljóðið hvor í
árlegri samkeppni um ljóðstafinn.
Skáldið sem stafinn hlýtur hverju
sinni fær til varðveislu árlangt
einn af göngustöfum Jóns úr Vör
og nafn sitt letrað á stafinn og
minningargrip og auk þess hlýtur Guðrún 500 þúsund króna peningaverðlaun en þeir Hjörtur og
Eiríkur 100 þúsund krónur hvor.
Þessi verðlaun eru því ein þau
stærstu í bókmenntaheiminum á
Íslandi. Rökstuðningur dómnefndar fyrir veitingu ljóðstafsins í ár er
svohljóðandi:
“Ljóðið Offors lýsir jurt sem

Hljómsveit 7. bekkjar sem lék fyrir foreldra með miklum glæsibrag.

Þorra vel fagnað
Þorri hófst sl. föstudag. Mánuðurinn þorri hefst í 13. viku
Verðlaunahafinn Guðrún Hannesdóttir sem hlaut Ljóðstaf Jóns úr vetrar, nú 19. til 25. janúar, en
Vör 2007 ásamt Hirti Marteinssyni og Eiríki Erni Norðdahl sem hlutu 9. til 15. janúar í gamla stíl fyrir
sérstakar viðurkenningar.
1700. Mánaðarnafnið er kunnugt frá 12. öld en uppruni þess
sumir kalla illgresi, en er þó mat- bæði heima og erlendis. Fyrir er óviss. Þorri er persónugerður
jurt sem runnin er upp í fjarlægum fyrstu bók sína hlaut hún viður- sem vetrarvættur í sögnum frá
heimshluta nálægt vöggu menning- kenningu Íslandsdeildar IBBY 1994 miðöldum. Á fyrsta degi Þorra,
arinnar og fylgt hefur Íslendingum og Íslensku barnabókaverðlaunin bóndadegi, átti bóndi m.a. að
um langan aldur. Mynd þessarar ásamt Sigrúnu Helgadóttur1996. hlaupa kringum bæ sinn á nærjurtar í ljóðinu er dregin á list- Einnig hlaut hún viðurkenningu klæðum og gera vel við sitt fólk.
rænan hátt sem sækir í íslenska fyrir ljóðið “Þar” í samkeppninni Einnig átti að gera vel við hann í
mat og drykk.
alþýðuhefð. Jafnframt lýsir Offors um Ljóðstaf Jóns úr Vör 2004.
Þorrablót hafa verið hafin
óstýrilátu eðli rabarbarans og
Hjörtur Marteinsson fékk Ljóðlífsseiglu og býður í lokin upp á staf Jóns úr Vör í annað sinn sem að nýju til vegs og virðingar, og
fleiri en eina túlkunarleið að hætti hann var veittur, 2004, fyrir ljóð- einnig hefur verið verið haldið
margra nútímaljóða.”
ið “Hvorki þar né...” Nú fær hann upp á þorra með ýmsum hætti í
Guðrún Hannesdóttir er þekkt- aðra viðurkenninguna fyrir ljóðið grunnskólunum.
Digranesskóli í Kópavogi fagnust fyrir barnabækur sem hún hef- “Gamalt sendibréf frá afa á deild
ur jafnframt myndskreytt, bæði fimm.” Eftir hann hafa komið út aði þorra vel á fyrsta degi hans,
eigin sögur og vísnabækur með tvær ljóðabækur og skáldsagan bóndadeginum. Allir nemendur
sal þar sem fram fór eins
gömlum barnavísum og þjóðkvæð- AM00 sem hann hlautCbókmenntaM
Y
CM MY komu
CY CMYá K
um sem hún hefur safnað. Mynd- verðlaun Tómasar Guðmundsson- konar “brekkusöngur” og voru
þar sungin nokkur lög sem tengjir hennar hafa víða verið sýndar ar fyrir árið 2000.

ast þorranum, s.s. “Þegar hnígur húm að þorra”. Nemendur
og kennarar voru hvattir til að
mæta í þjóðlegum fatnaði og voru
nokkrir kennarar í þjóðbúningi
og a.m.k. einn nemandi, en margir komu í lopapeysum. Jafnhliða
var sett upp athyglisverð sýning á
gömlum munum í skólanum fyrir
nemendur. Nemendur 7. bekkjar
fluttu síðan tónverk fyrir foreldra
sína á sal skólans en verkið var
byggt upp með þátttöku flestra
nemenda í árganginum. Í hádeginu var boðið upp á þorramat.
Eftir þorra tekur við Góa (stundum er sá mánuður kallaður Gói)
og síðan Einmánuður. Um þessa
mánuði segir í fornu kvæði:
Þorri og Góa grálynd hjú
gátu son og dóttur eina;
Einmánuður sem bætti ei bú
og blíða Hörpu að sjá og reyna.

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Sýningarsalir Fræðsla Rannsóknir Ráðgjöf
Sýningarsalir opnir:
Mánudaga – fimmtudaga kl. 10–20
Föstudaga kl. 11–17
Laugardaga og sunnudaga kl. 13–17
Hópum veitt leiðsögn eftir samkomulagi
Pantanir í síma 570 0430
Ókeypis aðgangur

Náttúrufræðistofa Kópavogs

Natural History Museum of Kópavogur
Hamraborg 6 A · Kópavogi · Sími 570 0430 · Fax 570 0431 · www.natkop.is
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„Mun starfa af alefli fyrir þetta kjördæmi”
- segir Ögmundur Jónasson, efsti maður á lista VG í Suðvesturkjördæmi
Það vakti nokkura eftirtekt að
VG skyldi halda sameiginlegt prófkjör fyrir Reykjavíkurkjördæmin
og Suðvesturkjördæmi. Ögmundur
Jónasson hefur verið þingmaður
Reykvíkinga sl. 12 ár en kemur
til með að leiða framboðslistann
í Suðvesturkjördæmi og í 2. sæti
verður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, sem einnig er úr Reykjavík.
Ögmundur var fyrst spurður
hvort það veikti ekki framboðslistann að ekki skyldi vera “heimamaður” fyrr en í 3. sætinu.
Ögmundur segir að ekki megi
gleyma því að Kraginn sé æði víðfeðmur. Auk Kópavogs taki hann
til Hafnarfjarðar, Álftaness, Garðabæjar, Mosfellsbæjar, Kjósarinnar
og Seltjarnarnessins. Kraginn sé nú
orðinn fjölmennasta kjördæmið,
ekki aðeins hér á þéttbýlissvæðinu
á suðvesturhorni landsins heldur á
landinu öllu.
“Þetta gæluheiti fyrir Suðvesturkjördæmi er ágætlega lýsandi því
það myndar eins konar kraga um
höfuðborgina. Kjördæmið er landfræðilega nokkuð sundurslitið en

við skulum ekki gleyma því að það
á einnig við um Reykjavík, og ekkert síður. Þá er spurningin hver er
heimamaður hvar?
Þegar allt kemur til alls þá á allt
þetta svæði sameiginlega hagsmuni
og þeir lúta að því að samhæfa skipulag og þjónustu sem best þannig
að hún gagnist heildinni. Þessi framtíðarhugsun bjó að baki því að við
ákváðum í VG að slá forvali okkar á
öllu þéttbýlissvæðinu saman í eitt.
Með þessu vildum við gera okkar til
að stíga inn í framtíðina. Við höfum
orðið vör við að þetta mælist vel
fyrir. Ekki gleyma því að þetta er
ekki bara á einn veginn. Menn geta
búist við Hafnfirðingum og Kópavogsbúum á Reykjavíkurlistunum.
Og þegar allt kemur til alls má spyrja hvort Seltirningur er heimamaður í Kópavogi eða Breiðhyltingur í
Grafarvogi. Svo er hitt að okkur er
öllum holt að líta á okkur sem fulltrúa landsmanna allra og það hef
ég alltaf gert. Hins vegar gladdi það
mig og hafði sín áhrif að áður en niðurstöður lágu fyrir forvali okkar og
einnig eftir fékk ég mikla hvatningu

Árskort í líkamsrækt
og sund á aðeins

27.990 kr.
eða 2.333 kr. á mánuði.
Bjóðum VISA/EURO-léttgreiðslur.
Tilboðið gildir til 5. febrúar 2007.

Árskort gildir á báðum stöðum.
Árskort, sem gilda í sal og sund í Sundlaug Kópavogs,
veita einnig aðgang að íþróttamiðstöðinni í Salahverfi.

ARGUS / 06-0719

Bjóðum upp á ókeypis prufutíma
undir leiðsögn þjálfara.
Panta þarf tímann með fyrirvara.
16 ára aldurstakmark.

www.nautilus.is · Salalaug · Sími 570 0480 · Sundlaug Kópavogs · Sími 570 0470

Ögmundur Jónasson alþingismaður, hér staddur í Kópavogi, sem í
vor leiðir framboðslista VG í Suðvesturkjördæmi.

um að koma í Kragann. Sú hvatning
kom ekki síst úr Kópavogi. Sjálfur
lét ég kjörnefnd vita að hugur minn
væri jákvæður í þessa veru. Eftir að
þetta varð síðan að veruleika hef
ég fengið afar jákvæð viðbrögð og
fundið fyrir hlýjum straumum. Hvað
hlýhuginn snertir þá veit ég að það
á ekkert síður við um Guðfríði Liju.
Hún er náttúrlega sameign landsmanna allra sem skákdrottning þjóðarinnar. Hún er auk þess mjög öflugur talsmaður umhverfisverndar, jafnréttisstefnu og samfélagslegra gilda.
Það á einnig við um þá sem skipa
önnur sæti á listanum. Þar verður
að finna kröftugt og gott fólk, margt
hvert úr Kópavoginum. Ég nefni
Mireyu Samper sem tillaga hefur
verið gerð um að skipi fjórða sæti
listans. Þegar allt kemur til alls þá
er þetta “heimamannalisti”. Þannig
lítum við á málin og þannig munum
við starfa, af alefli fyrir þetta kjördæmi og af alefli fyrir landið allt.
Því geta kjósendur í kjördæminu
treyst.”
Á hvaða mál munu frambjóðendur
VG í Suðvesturkjördæmi leggja sérstaka áherslu í kosningabáráttunni
sem framundan er? Verða það sérmál sem snerta kjördæmið sérstaklega?
“Okkar áherslur eru mjög skýrar. Við erum umhverfis- og náttúruverndarflokkur. Allar götur frá því
VG var stofnað árið 1999 hefur flokkurinn fylgt mjög staðfastri stefnu
á þessu sviði. Oftar en ekki höfum
við staðið ein eða svo til ein í þessum slag innan veggja Alþingis. Það
á til dæmis við um Kárahnjúka. Þá
treysti enginn þingmaður utan VG
sér til þess að greiða atkvæði með
tillögu okkar um þjóðaratkvæðagreiðslu þegar við gerðum úrslitatilraun til að koma í veg fyrir það
stórslys. Það er gleðiefni að náttúruverndin virðist vera að fá aukinn
hljómgrunn á meðal annarra stjórnmálaflokka. Hvað okkur snertir þarf
hins vegar enginn að velkjast í vafa
um afstöðu og staðfestu. Það á líka
við hvað snertir samfélagsmálin
almennt.
Við munum gera allt sem í okkar
valdi stendur til að koma í veg fyrir
frekara misrétti og misskiptingu í
þjóðfélaginu og beina því að nýju
inn á braut jafnaðar. Hér er að verða
til auðmannaklúbbur annars vegar
sem baðar sig í peningum og ráðskast með samfélagið að vild. Hins
vegar er almenningur og þar með
þúsundir manna sem búa við erfiðan kost. Ungt fólk á í erfiðleikum
með að eignast húsnæði, leigumarkaður er mjög dýr og erfiður, fátækt
fólk veigrar sér við að leita lækninga
vegna þess að þar er nú rukkað fyrir hvert viðvik. Almennt vill fólk ekki
þessa þróun. Það vill ekki heldur
vaxandi kjaramun og þar með launamun kynjanna. Fólk vill öruggt og
gott samfélag laust við yfirgang og
ofbeldi, ekki síst kynbundið ofbeldi,
sem er smánarblettur á samfélaginu. Fólk vill nefnilega réttlæti. Það
er mergurinn málsins.
Fólk vill líka að Íslendingar sýni
reisn á alþjóðavettvangi og séu ekki
undirgefnir stefnu hervelda heims-

ins. Á öllum þessum sviðum má
treysta á að VG kemur fram af heilindum og með skýra stefnu. Stefna
landsstjórnarinnar í atvinnumálum,
velferðarmálum, umhverfismálum,
jafnréttismálum, utanríkismálum
skiptir alla landsmenn máli og þá
ekki síður þetta kjördæmi en önnur.
Hér eru stórar velferðarstofnanir
sem hlúa þarf að og öll skiptir okkur
máli hver skatta- og efnahagstefnan
er. Þar að auki eru vissulega sérmál
fyrir kjördæmið og nefni ég þar samgöngumálin sem dæmi. Þau skipta
þetta kjördæmi máli sérstaklega og
hvernig skiptingu fjármuna er háttað.”

Þingmenn eiga að beita
sér fyrir farsælum lausnum í samgöngumálum

Tvöföldun Reykjanesbrautar frá
Reykjavík og suður fyrir Hafnarfjörð
hefur ekki gengið sem skyldi, og nú
virðist vera í uppsiglingu deilumál
milli Kópavogs og Garðabæjar um
lagningu mislægra gatnamóta á
mótum Reykjanesbrautar og Arnarnesvegarvegna skipulags svokallað
“Gustssvæðis” í Kópavogi. Tvöföldun
Reykjanesbrautar er ekki einkamál
þessara sveitarfélaga og nú virðist
sem enn muni dragast úr hömlu að
ljúka þessu verki. Eiga þingmenn
kjördæmisins að beita sér fyrir farsælli lausn í þessu máli?
“Ég ætla ekki að gefa mig út fyrir
að vera sérfræðingur um útfærslur
í þessum efnum. Hins vegar svara
ég því hiklaust játandi að þingmenn
kjördæmisins eigi að beita sér fyrir
farsælum lausnum þegar kemur að
samgöngumálunum. Auðvitað þarf
að skoða þessi mál heildstætt og
horfa til framtíðar. Ég skal játa að
ég er ekki sérstakur áhugamaður
um mislæg gatnamót og slaufur í
amerískum stórborgarstíl þótt sums
staðar verði hreinlega ekki undan
slíkum lausnum vikist. Ég fyrir mitt
leyti er tilbúinn að hlusta á nýjar
lausnir í samgöngumálum. Þannig
hefur tækni til jarðgangnagerðar
fleygt fram á tiltölulega skömmum
tíma. Mér finnst áhugavert að skoða
af fullri alvöru hugmyndir um að
fara í jarðgöngum frá Reykjavík og
jafnvel suður fyrir Hafnarfjörð með
eitthvað af umferðinni sem kemur
til með að aukast jafnt og þétt á
komandi árum eftir því sem umferðin um Keflavíkurflugvöll eykst.
Tvöföldun Keflavíkurvegarins og
lýsingin þar eru stórkostleg samgöngubót og eykur öryggi vegfarenda en á umferðinni frá Reykjavík
og suður fyrir Hafnafjörð verða augljóslega hnútar ef ekki er að gert og
þá hnúta verður að leysa. Þingmönnum kjördæmisins ber að sjálfsögðu
skylda til að setja sig inn í þessi mál
og leggja sitt af mörkum til farsælla
lausna. Hins vegar íbúa einstakra
bæjarfélaga að velja sér ásýnd, ekki
annarra. Þannig eigi íbúarnir að
hafa talstvert um það að segja hvort
bæjarfélögin þeirra eru bæjarfélög
bílsins og mislægra gatnamóta eða
bæjarfélög almenningssamgangna
og grænna svæða.
Í umferðarmálum er mjög mikilvægt að sýna fyrirhyggju og hugsa

langt fram í tímann. Dýrar framkvæmdir til skammst tíma á borð
við raflestir og góðar almenningsamgöngur geta þegar upp er staðið
sparað til lengri tíma þegar horft er
til eldsneytisnotkunar, hagkvæmni
og öryggis í umferðinni. Þá er einnig
mikilvægt að hugsa samgöngurnar
með hliðsjón af þéttbýlissvæðinu
í heild sinni og þar stefnir jú í að
miðja byggðarinnar sé að færast til.
Af þessu verður að taka mið. Þörf
er á umhverfisvænni og jafnframt
opinni, fordómalausri hugsun.”
Eru þingmenn VG tilbúnir að
mynda ríkisstjórn eftir kosningarnar
12.maí nk., og þá með hvaða flokki
sem er, og það án skilyrða?
“Við eru vissulega tilbúin að
ganga inn í ríkisstjórn. Það gerum
við hins vegar ekki án skilyrða. Okkar skilyrði eru skýr. Við viljum að
horfið verði frá stóriðjustefnunni.
Það hefur verið yfirlýst stefna þessarar ríkisstjórnar að stóriðja verði
undirstöðuþáttur í efnahagslífi þjóðarinnar. Við höfum talið þetta óráðlegt á tvennum forsendum. Í fyrsta
lagi kallar þetta á stórfelldar virkjanir með tilheyrandi náttúruspjöllum. Okkur veitir hins vegar ekki af
orkunni til uppbyggingar annarri
atvinnustarfsemi eða hve margir
skyldu gera sér grein fyrir því að
Kárahnjúkavirkjun, sem þjónar einum kaupanda, framleiðir álíka raforku og framleidd er í landinu öllu,
fyrir öll heimili og alla aðra atvinnustarfsemi til samans!
Og nú eru menn að íhuga að fórna
Brennisteinsfjöllunum á Reykjanesi,
Jökulsánum í Skagafirði og öðrum
náttúruperlum fyrir frekari orkusölu til álrisa. Þetta er fullkomlega
óásættanlegt út frá umhverfissjónarmiðum. Síðan er hitt, að þetta er
einnig óhyggilegt í efnahagslegu tilliti. Virðisaukinn af stóriðjunni fyrir
efnahagslífið er sáralítill miðað við
virðisaukann af annarri efnahagsstarfsemi. Af þessari ástæðu teljum
við hyggilegra að miða efnahagsstefnuna að því að skapa grundvöll
fyrir fjölbreytni í atvinnustarfseminni og höfum við lagt fram tillögur
þar að lútandi á Alþingi. Við brennum í skinninu að koma þeirri stefnu
í framkvæmd.”
Ögmundur segir VG vera með
skýra stefnu varðandi efnahags-,
skatta-, og velferðarmál. Flokkurinn
vilji ekki frekari einkavæðingu og
á það við um grunnþjónustuna í
samfélaginu, heilbrigðis- og menntakerfið, að ógleymdu vatninu og rafmagninu sem VG telur vera þætti
sem tilheyra grunnmannréttindum
velferðarsamfélagsins. Slík velferðarstefna komi engan veginn í veg
fyrir að hér geti blómstrað einkaframtak og nýsköpun á forsendum
þess á öðum sviðum. VG sé einmitt
fylgjandi fjölbreytni á öllum sviðum.
Þannig sé stöðugt hægt að vinna að
tilraunastarfsemi í skólum og bjóða
upp á mismunandi kennsluaðferðir
og hugmyndafræði innan skólakerfisins, þrátt fyrir að hið opinbera sjái
um reksturinn og öll börn hafi þannig möguleika á að eiga aðgang að
fjölbreytninni."
Þú spyrð um flokka segir Ögmundur. “Við horfum frekar til málefna en
flokka. En eitt er víst. Það verður að
fella þessa ríkisstjórn. Stjórnarandstaðan hefur stillt strengi sína vel
saman og sýnt að hún getur sameinast um pólitík sem er mér mjög að
skapi. Sú pólitík er í anda jafnaðar
og réttlætis - nokkuð sem kominn
er tími til að innleiða að nýju inn
í íslenskt samfélag. Atkvæði greitt
VG er lóð á þessa vogarskál. Því get
ég lofað.
Það ræðst ekki síst hér í fjölmennasta kjördæmi landsins, hvort okkur tekst ætlunarverk okkar í vor.
Þess vegna liggur víglína íslenskra
stjórnmála um Kragann. Það eru
því forréttindi að fá að taka þátt í
baráttunni hér,” segir Ögmundur
Jónasson, sem leiðir lista VG í Suðvesturkjördæmi í þingkosningunum
12. maí nk.
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Nýtt skjala- og málaNýr lögreglustjóri vill
kerfi
hjá
Kópavogsauka tiltrúna á lögregluna
Nýr lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins, Stefán Eiríksson, boðar að lögreglan verði sýnilegri
meðal fólks bæði á götum úti og
hverfum borgarinnar. Hún muni
reglulega heimsækja skóla og
verustaði ungs fólks og reyndar
hafa samband við alla sem hún
geti veitt liðsinni. Þetta eru góð
fyrirheit sem vonir standa til að
lögreglan sinni með ágætum.
Það sem auðvitað skiptir mestu
máli er hvers konar trúnðarsambandi lögreglan nær við foreldra
og ungmenni sem nýtist báðum
aðilum sem best. Fólk finnur
til öryggiskenndar þar sem lögregan er og það á ávallt að líta
á hana sem vini sína sem hægt
er að treysta. Undir þessu trúnaðartrausti verður lögreglan að
sjálfsögðu að standa, en hnökrar
á því í upphafi geta skaðað góðan
vilja. Eins og allir löggæslumenn
vita eru hvers konar upplýsingar sem þeim eru veittar, hvort
heldur sem um trúnaðarmál er
að ræða eða ekki, mjög vandmeðfarnar svo þær valdi ekki trúnaðaraðilum vandræðum eða tjóni
þeim sem þær beinast að.Til eru
ýmsar öruggar leiðir til að koma
áríðandi og trúverðugum upplýsingum til lögreglu. Þá eru þekkt
upplýsingakerfi lögreglu þar sem
leitað er aðstoðar almennings við
upplýsingaöflun án þess að hann
þurfi að eiga neitt á hættu þegar kemur að úrvinnslu mála. Að
láta lögregluna vita um grunsam-

bæ eykur þjónustuna
Undirritaður hefur verið samningur milli Kópavogsbæjar og
One Systems um kaup á skjalaog málakerfi. Kerfinu er ætlað að
bæta meðferð og afgreiðslu mála
hjá Kópavogsbæ auk þess sem
rafrænn íbúavefur verður settur
upp. Með því er fyrirhugað að
auka þjónustu bæjarfélagsins við
íbúa bæjarins sem geta þá fylgst
með eigin málum á rafrænan hátt.

Samskipta- og skjalakerfi

Lögreglan verður nú stöðugt sýnilegri, einnig í Kópavogi. Sl. mánudag gekk nýr lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins um Kópavog
ásamt Gylfa Sigurðssyni, svæðisstjóra í Kópavogi. Einkum var gengið
um Hamraborgarsvæðið. Hér er lögreglan stödd á Digranesvegi.

leg og meint afbrot er reyndar
skylda hvers borgara, en það þarf
að mynda nýjan og ekki síst réttan farveg fyrir slíka samvinnu.
Stefáni Eiríkssyni lögreglustjóra
fygja frá KÓPAVOGSBLAÐINU

bestu óskir um gott gengi. Það
verður áhugavert að fylgjast með
framgangi lögreglunnar á þessum
vettvangi. Eini dómurinn í því er
dómur almennings.

borgarblod.is

Kjarninn í hugbúnaði OneSystems er svonefnt OneCRM, sem
er samskipta- og skjalakerfi. Kerfið kemur skipulagi á öll óformuð skjöl, svo sem Word, Excel,
tölvupóst, skönnuð skjöl, myndir
o.s.frv. Þá tekur Kópavogsbær í
notkun málakerfi, OneRecords,
sem gerir Kópavogsbæ kleift að
stofna mál og flokka skjöl undir
þau. Öll erindi sem til bæjarins
koma verða sett í rafrænt form,
t.d. bréf og umsóknir, og mál
verða sett í fast og öruggt vinnsluferli.
Auk skjala- og málakerfis hefur
Kópavogsbær keypt fundarbókunarkerfi, OneMeeting. Það gerir Kópavogsbæ kleift að búa til
fundarbókanir og senda þær út til
fundarmanna á einfaldan og þægilegan hátt í föstu þægilegu verkferli. OneMeeting mun halda utan

um allar nefndir bæjarins.
Í samningi Kópavogsbæjar og
OneSystems er gert ráð fyrir að
unnið verði að því að opna þjónustugátt, OnePortal, fyrir íbúa
bæjarins. Um er að ræða rafrænan aðgang íbúa, fyrirtækja og
fulltrúa í nefndum bæjarins, sem
gerir kleift að senda inn erindi
og fylgjast með eigin málum innan stjórnsýslunnar. Þjónustugátt
og sjálfvirkir ferlar geta sparað
mikinn tíma við skráningu mála
og erinda og tryggja rétta skráningu og flokkun mála með fyrirfram ákveðnum hætti. Stefnt er
að því að þjónustugáttin opni fyrir almenning síðla árs 2007.
Auk ofangreindra kerfa frá
OneSystems var samið við fyrirtækið um samþættingu, þróun og
aðlögun ýmissa upplýsingakerfa,
sem eru í notkun hjá Kópavogsbæ, að One kerfunum í eitt samfellt viðmót. Öll kerfin byggja á
Microsoft stýrikerfi og vef viðmóti
og uppfylla kröfur um skjalaöryggi.
Það er von Kópavogsbæjar að
eftir innleiðingu þessara nýju hugbúnaðarkerfa muni öll stjórnsýsla
hjá Kópavogsbæ taka jákvæðum
breytingum, þar sem allt öryggi í
meðferð og vinnslu erinda frá viðskiptavinum bæjarskrifstofanna
muni aukast verulega.

FTÍ býður upp á 140 eininga stúdentspróf af
náttúrufræðibraut þar sem einkaflugmannspróf
er innifalið.

FLUGNÁM
LÁTTU DRAUMINN RÆTAST
Framtíð flugsins er björt og mikil eftirspurn eftir atvinnuflugmönnum víða um heim. Nú er því rétti tíminn til að láta
drauminn rætast og læra flug!

NÁM Í BOÐI
Nám í Fjöltækniskóla Íslands er fyrir þá sem vilja verða;
vélstjórar, vélfræðingar hjá orkufyrirtækjum, flugmenn,
skipstjórar eða vilja undirbúa sig fyrir háskólanám á
tæknisviði.
Náttúrufræðibraut. Stúdentspróf og veitir einnig
vélstjórnar-, skipstjórnar- eða einkaflugmannspróf.
Vélstjórnarbraut 1.-4. stig. Stúdentspróf og alþjóðleg
vélstjórnarréttindi.
Skipstjórnarbraut 1.-3. stig. Alþjóðleg skipstjórnarréttindi.

Einkaflugmannsnámskeið
Atvinnuflugmannsnám
MCC
Flugkennaraáritun
Upprifjun fyrir flugkennara
Tegundarkennari TRI (MPA)
Flugumsjónarnám
Tegundarréttindi á Boeing, Airbus og fleira

Flugnám við Flugskóla Íslands.
Varðskipadeild 4. stig skipstjórnar.

Nánari upplýsingar að finna á www.flugskoli.is.

Nám í rekstri og stjórnun. Diplómanám.
Umsókn má fylla út á www.fti.is
Nánari upplýsingar á heimasíðunni eða í síma 522 3300
HÁTEIGSVEGI

105 REYKJAVÍK

SÍMI 522 3300

FAX 522 3301

FTI@FTI.IS

WWW.FTI.IS

SÍMI 530 5100

FAX 530 5109

INFO@FLUGSKOLI.IS

WWW.FLUGSKOLI.IS
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AF HÁLSINUM

Á flakki milli Þýskalands,
Bretlands og Kópavogs!

Elizaveta Kopelman og Stefán Höskuldsson.

Frábærir flaututónleikar í Salnum
Fyrir tæpri viku héldu þau
Stefán Höskuldsson flautuleikari og rússneski píanóleikarinn
Elizaveta Kopelman, eiginkona
Stefáns, tónleika í TÍBRÁ, tónleikaröð Kópavogs í Salnum. Á
efnisskránni voru verk eftir Carl
Philip Emanuel Bach, Gabriel
Fauré, Claude Debussy og Segei
Prokofiev. Fljótt frá sagt, þarna
voru miklir listamenn á ferðinni
enda sýndu tónleikagestir þakklæti sitt og hrifningu í verki.
Stefán vakti ungur athygli fyrir flautuleik sinn. Hann starfar
nú sem fastráðinn flautuleikari
í hljómsveit Metropolitan óperunnar í New York og var til þess
valinn úr hópi 350 umsækjenda.
Stefán er eini Íslendingurinn sem
að hefur hlotið stöðu við þá hljómsveit. Stefán vinnur þar með listmöunnum eins og James Levine,
Valerie Gergiev og Christoph
Eschenbach, Placido Domingo,
René Fleming og Anna Netrebko.
Auk þessa er Stefán meðlimur í
Metropolitan Kammerhljómsveitinni sem kemur árlega fram í

Carnegie Hall.
Elizavetu Kopelman frumflutti
allar prelúdíur og fúgur meistara
Sjostakovitz fyrir píanó á tvennum TÍBRÁR-tónleikum í nóvembermánuði sl. Elizaveta lærði
við Central School of Music hjá
Dina Parachina og hjá Arnaldo
Cohen við Royal Northern College í Manchester, þar sem hún
vann til fjölmargra verðlauna.
Árið 1995 var Elizaveta valin til
að halda tónleika á vegum Young
Concert Artist Trust í London.
Hún hefur komið fram sem einleikari í Bretlandi, Evrópu, Bandaríkjunum og Suður-Ameríku og
spilað debut tónleika og almenna
tónleika við tónlistarhús á borð
við Purcell Room, Harewood House, Wigmore Hall, Barbican Center, Royal Opera House Linbury
Studio Theatre, Bridgewater Hall
og Weill Recital Hall í Carnegie
Hall. Skipulagðir tónleikar á næstunni eru meðal annars í Rochester, Philadelphiu og New York og
tónleikaferð í Bretlandi, Evrópu,
Rússlandi og Úkraínu.

Bestir í lífrænu

Úrval af heilsuvörum og
mögnuð matstofa.
Hæðasmára 6, sími 58 58 710.
Opið virka daga kl. 10–20, laugardaga kl. 10–17.

Ólafur Kjartan Sigurðarson
óperusöngvari hóf æfingar á titilhlutverkinu í óperunni Kullervo
eftir finnska tónskáldið Aulis Sallinen í Saarbrücken, Þýskalandi,
í byrjun janúar. Hann segir að
um afar spennandi verkefni sé
að ræða fyrir hann, hlutverkið
sé stórt og mikið og henti honum afar vel. Þetta er fyrsta verkefni hans við þýskt óperuhús, en
hingað til hefur hann aðallega
unnið á Íslandi og í Bretlandi.
Hann segist hafa stefnt stefnt að
því í nokkurn tíma að fikra sig
inn á meginland Evrópu og þetta
verkefni komi því á hárréttum
tíma.
“Fjölskyldan er heima í Kópavoginum og hugurinn því heima
eins og gefur að skilja. Auðvitað er bæði erfitt og leiðigjarnt að
vera langdvölum frá fjölskyldu og
vinum en þetta starf býður ekki
upp á annað. Í fjölskyldu minni
hafa verið þónokkrir sjómenn og
líki ég mínu starfi oft við þeirra,
þó ég telji mig hafa það snöggtum þægilegra á túrum. Samhliða

Ólafur Kjartan Sigurðarson fór með hlutverk álfakóngsins þegar
Landsbankinn hélt upp á þettándann á Ingólfstorgi í Reykjavík.

sýningum hér í Þýskalandi mun
ég vinna verkefni bæði heima á
Íslandi og í Englandi. Á næstu
mánuðum mun ég því verða á
stöðugu flakki milli Þýskalands,

Bretlands og Kópavogs,” segir
Ólafur Kjartan Sigurðarson, óperusöngvari.

Hverjir? Hvenær? Hvar?

Varðveisla stafrænna mynda er
vandasöm, en hægt er að setja þær
á góðan ljósmyndapappír og vona
það besta.

Margir kannast við að eiga í fórum sínum gamlar ljósmyndir sem
ekkert er vitað um og e.t.v. orðið of
seint að spyrja nokkurn mann í fjölskyldunni um, annað hvort vegna
þess að enginn er eftir, eða elli
kerling búin að svipta fólk minni.
Ástæða er til þess að hvetja fólk til
þess að gæta þess að láta vitneskju
um myndefni fylgja ljósmyndum
sínum, þannig að þetta komi ekki

fyrir, því ljósmyndir verða rusl ef
þeim fylgir engin saga.
Ljósmyndir (kópíur) skemmast
ef á þær er ritað með penna, og því
betra að láta þeim fylgja upplýsingar á miðum, áletrun við myndir í
albúmi eða á umslagi.
Filmur eru ákjósanlegt varðveisluform, þær er best að varðveita á köldum og þurrum stað.

Fjöldi mynda án
upplýsinga

Minnisleysi um myndefni herjar
einnig á skjalasöfn. Héraðsskjalasafn Kópavogs varðveitir mikið af
ljósmyndum frá ýmsum tímum.
Til allrar óhamingju er ekki alltaf
ljóst hvert myndefnið er, staðir eru
óþekktir og nöfn fólks ókunnug.
KÓPAVOGSBLAÐIÐ hefur nú
veitt Héraðsskjalasafninu kærkomið tækifæri til þess að reyna að
bæta úr þessu með því að birta
hér ljósmynd og óska eftir aðstoð
lesenda. Sameiginlega reyna KÓPAVOGSBLAÐIÐ og Héraðsskjalasafn
Kópavogs að bjarga sögulegum
fróðleik frá glötun. Með dyggri þátttöku lesenda verður framhald á
myndbirtingu. Hvað heitir fólkið
á myndinni? Hvenær og hvar er
myndin tekin? Hver tók myndina?
Viti einhver lesandi blaðsins eitthvað af þessu væri vel þegið að
því yrði komið á framfæri við Héraðsskjalasafn Kópavogs, Hamraborg 1, 200 Kópavogi, netfang
hrafns@kopavogur.is
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Fimmti hver bíll í eigu Kópavogsbúa er Toyota

- Toyota er með hæstu sölutölur
bíla á Íslandi, og hefur verið það alllengi. Er það vegna góðrar og markvissrar sölumennsku, vegna gæði bílanna, eða haldast þessir tveir þættir
kannski eitthvað í hendur?
“Toyota er hvergi í heiminum að
ná svipuðum árangri og við hér á
Íslandi, nema í Japan. Hún er hér
liðlega 28% en í Japan er hún 45%.
Toyota er alls staðar þar sem er
ekki framleiðsla á local vörumerkjum annað hvort númer eitt eða tvö
í markaðshlutdeild.
Staðreyndin er sú að Toyota er
bílaframleiðandi sem hefur unnið
mjög skipulega og markvisst, og
voru t.d. fyrstir með framleiðsluaðferð þar sem hver einasti starfsmaður í framleiðslulínunni er einnig eftirlitsmaður. Þannig getur hver einasti
starfsmaður í framleiðslulínunni
stoppað framleiðsluna ef hann sér
að eitthvað er að, eitthvað stenst
ekki gæðakröfur Toyota. Svo framleiðir fyrirtækið aldrei bíla nema

atvinnu að aka um á Toyota-bifreið?
“Alls ekki. Við hins vegar hvetjum
fólk til að keyra á Toyota, og að sjálfsögðu eru flestir á Toyota!
Toyota er hins vegar þannig vörumerki að þegar þú hefur starfað hér
um hríð ertu farinn að anda þessu
einnig inn með húðinni. Það er mjög
sérstakt og ég hef trú á því að þessi
tilfinning sé ríkari hér en hjá öðrum bílaumboðum. Við látum framkvæma starfsánægjukönnun hér og
þar kemur berlega í ljós að starfsmenn Toyota eru stoltari af sínu fyrirtæki en starfsmenn flestra annara
fyrirtækja.

Styrkur fyrirtækisins liggur líka
í því að við erum í grunninn að
selja eitt vörumerki, þ.e. Toyota, en
einnig Lexus sem Toyota á, en á
sama tíma eru samkeppnisaðilarnir
að selja nokkur vörumerki. Við þurfum aðeins að fara á einn fund til að
fá upplýsingar um alla bílana sem
við seljum.
Markaðshlutdeild okkar á síðasta
ári var 28,8% sem gerir 5.444 bíla
en einnig tæplega 4.700 notaða bíla,
eða að jafnaði um 400 notaða bíla
á mánuði, eða yfir 10 þúsund bíla
á síðasta ári,” segir Úlfar Steindórsson, forstjóri Toyota á Íslandi.

Úlfar Steindórsson, forstjóri Toyota á Íslandi.

að þeir séu seldir, það er aldrei
framleitt á lager. Það eru komnar
pantanir á alla bíla sem settir eru í
framleiðslu. Þannig gátum við ekki
bugðist við aukinni sölu fyrri hluta
ársins 2006 með því að kaupa einhverja bíla af lager, þeir eru ekki til.
Síðustu tvö ár hefur okkur yfirleitt
vantað bíla. Undirbúningsferlið að
því að kynna nýtt módel hjá Toyota
er yfirleitt mjög langt en skipulagt.
En það að panta nýja bíla frá Íslandi
tekur yfirleitt um fjóra mánuði, þ.e.
frá því að pöntun fer heðan frá okkur í nýjan bíl og þar til hann hann er
kominn hingað til okkar. Því skiptir
allt áætlanaferli hjá okkur gríðarlega
miklu máli.”

Það er ekki bara vegna þess að þeir
sem eru að ferðast geta lent í erfiðri
tíð heldur hefur til viðbótar við það
bæst við aukin notkun á fjórhjólum,
vélsleðum og mótorhjólum, og allt
þetta þýðir það að koma þarf því á
milli staða á kerru og til að draga
kerrurnar þurfa menn stærri bíla til
að draga þær, t.d. jeppa.

- Stóðuð þið þá frammi fyrir því að
síðasta ári að það vantaði ákveðnar
tegundir Toyotabifreiða?
“Fyrri hluta ársins var í raun vöntun á öllum tegundunum vegna gríðarlegrar aukningar í sölu en þegar
gengið féll um mitt ár dró aðeins
úr sölu, en í haust hófst aftur viss
söluaukning. Salan á Land-Cruiser
er þannig að yfirleitt geta menn
ekki komið inn af götunni og fengið
slíkan bíl afhentan. Ef þú mundir
vilja kaupa bíl í dag með ákveðnum
lit að utan og á innréttingu og t.d.
með sjálfskiptingu, sóllúgu og aukasætum, skiptir það máli hvort við
næðum að panta hann í dag til að
hraða afhendingu eins og mögulegt
er. Það gæti þýtt að þú værir að fá
hann afhentan í maímánuði, jafnvel
ekki fyrr en í júnímánuði, þ.e. það er
um fjögurra mánaða bið eftir slíkum
bíl.”

- Þið seljið líka notaða bíla. Hvernig hefur salan á þeim gengið?
“Mjög vel og raunar ótrúlegur
fjöldi bíla sem við erum að selja.
Salan á notuðum bílum hefur aukist
alveg gríðarlega á á síðustu árum,
ekki bara hjá okkur heldur almennt
hjá bifreiðainnflytjendum. Fólki
finnur líka að það er meira öryggi
að kaupa notaðan bíl af fyrirtæki
sem hefur átt bílinn heldur en af
einhverjum einstaklingi. Þeir sem
kaupa notaðan bíl hjá Toyota vita
að búið er að fara yfir hann. Jafnframt veitir Toyota ábyrgð á bílnum
í 3 eða 12 mánuði, í þeim tilvikum
sem að verksmiðjuábyrgðin er fallin
úr gildi.”

Aðstæður skapa aukna
jeppaeign

- Áhugi Íslendinga á kaupum á
jeppum hefur aukist verulega á síðustu árum, jafnvel áratugum. Er þetta
jafnvel óeðlilega mikill áhugi og
fjöldi í samanburði við fólksbíla?
“Aðstæður á Íslandi eru bara með
þeim hætti að það er eðlilegt að
áhugi á jeppum og fjórhjóladrifsbílum hefur aukist alveg gríðarlega.

- Þið gerið áætlun um það hversu
marga bíla á að panta af hverri tegund. Fór einhver tegund langt fram
úr áætlun hvað varðar eftirspurn og
vætningar?
“Eftirspurnin eftir Land-Cruiser er
yfirleitt meiri en við erum að gera
ráð fyrir. En það er líka dýrari bíll.”

Stórútsala á
prjónagarni og
hannyrðavörum

Byggingaframkvæmdir
við Nýbýlaveginn að loknu
deiliskipulagsferli

- Eru uppi einhver áform um að
flytja fyrirtækið úr Kópavogi?
“Nei. Okkur líður alveg óskaplega
vel hérna í Kópavoginum. Við létum
erlent ráðgjafafyrirtæki framkvæma
fyrir okkur á síðasta ári athugun
á því hvar við ættum að staðsetja
okkur með tilliti til þess að það væri
að meðaltali jafn langt fyrir alla að
koma til okkar. Punkturinn var nánast hér á Nýbýlaveginum. Árið 2005
keyptum við auk þess Krókslóðina
og fyrir síðustu áramót gengum við
frá kaupum á lóðunum sem Kópavogsbær átti á milli Krókslóðarinnar og okkar, þ.e. Dalbrekku 2, 4 og 6.
Við eigum nú lóð alveg út að Skeljabrekkunni og í framhaldi hefur farið
fram þarfagreining innan fyrirtækisins um það hvað hver deild þarf mikið rými undir sína starfsemi miðað
við áætlun til allra næstu ára.
Við gerum okkur vonir um að fyrir næsta vor verðum við búnir að
fara í ákveðna vinnu með bæjaryfirvöldum í Kópavogi um deiliskipulag á þessum reit. Í framhaldi af því
munum við hefja undirbúning að
framkvæmdum á svæðinu. Bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa sýnt mikinn skilning á því að hafa mikla og
vaxandi atvinnustarfsemi í bæjarfélaginu, það er ekki eingöngu verið
að horfa til íbúðabyggða. Kópavogsbær hefur verið að skapa atvinnufyrirtækjum ágætis umhverfi og sýnt
ótvíræðan vilja til þess að hafa okkur hjá Toyota í Kópavogi.”

Hátt skor í
starfsánægjukönnun

- Í þessu fyrirtæki vinna mjög
margir. Er það skilyrði fyrir því að fá

allt að
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Toyota á Íslandi hefur starfað á
Nýbýlaveginum í Kópavogi síðan
1970. Úlfar Steindórsson tók við
starfi forstjóra Toyota á Íslandi,
eins stærsta fyrirtækis í Kópavogi
síðustu áratugi, í janúarmánuði
2005 en frá árinu 2004 hafði hann
setið í stjórn þess fyrir þáverandi
eigendur fyrirtækisins. 20. desember 2005 keypti Magnús Kristinsson útgerðarmaður í Vestmannaeyjum fyrirtækið, en fasteignirnar eru skráðar á eignarhaldsfyrirtækið Bergey en reksturinn er
hjá Toyota á Íslandi. Magnús fékk
Úlfar til þess að starfa áfram sem
forstjóri. Árið 1989 tók Úlfar við
starfi fjármálastjóra fyrirtækisins,
en hvarf síðan til annara starfa um
skeið.
Erfitt er að ímynda sér annað en
að forstjóri stærsta bílainnflutningsfyrirtækis landsins sé mikill bílaáhugamaður. En er það svo?
Úlfar segir að hann verði líklega
seint talinn sérstakur bílaáhugamaður en hann líti á fyrirtækið sem þjónustufyrirtæki þar sem verið sé að
sinna viðskiptavinunum, og gera
það sem best.
“Ég verð aldrei kallaður “bíladellukarl” en mér finnst óskaplega
gaman að keyra góða bíla, og finnst
yfirhöfuð gaman að keyra. Þegar
fjölskyldan er t.d. erlendis keyrum
við mjög mikið, og höfum gaman
af. Það starfar hins vegar mikið af
bílaáhugafólki hér hjá Toyota og hér
fólk sem hefur starfað hér í allt að
30 ár. Ég get t.d. nefnt hann Harald
sem er framkvæmdastjóri sölusviðs
sem hefur frá 16 ára aldri verið að
snúast kringum bíla, s.s. á bílasölum fyrir notaða bíla og þó hann hafi
verið að starfa eitthvað annað tímabundið hafa bílar verið hans helsta
áhugamál, hans ær og kýr. Það er
því hér til staðar gríðarleg þekking
á bílum.”

Smiðjuvegi 5
200 Kópavogur
www.skola.is

Sími 585 0500
Opið virka daga 9-18
og laugardaga 10-14
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SPK á Hálsatorg
að vori
Fánar SPK eru þegar komnir við húsið, en verktakinn, byggingafyrirtækið RIS ehf., mun skila því á næstu mánuðum.

Félag í eigu Sparisjóðs Kópavogs hefur keypt húsið sem er
í byggingu sunnan Hálsatorgs í
miðbæ Kópavogs. SPK mun eftir sem áður vera með útibú að
Hlíðasmára 19.
SPK mun ekki nýta allt húsið,
heldur um helming hverrar hæðar
og verður sóst eftir leigjendum í
önnur rými. Ekki liggur fyrir hverjir
það verða en markmið SPK er að fá
þjónustu inn á neðri hæðina sem
muni virka jákvætt á viðskipta- og
mannlífið í miðbæ Kópavogs.
“Forsendur kaupa okkar eru þær
að okkar mat er að mikið tækifæri
sé í staðsetningu hússins. Einnig
mun aðgengi að húsinu vera til fyrirmyndar og hringtorg sitt hvorum

megin við brúnna í framtíðinni. Húsið er auk þess nútímalegt, glæsilegt
og mun verða miðbæ Kópavogs og
SPK til mikils sóma. Uppbygging
miðbæjar Kópavogs hefur verið
aðdáunarverð og afar jákvætt að
mönnum hafi tekist það á sama
tíma og ný hverfi hafa risið.
Viðskiptavinir okkar hafa einnig
margir sagt okkur um alllangt skeið
að þeir vilji sjá SPK með höfuðstöðvar sýnar í miðbæ Kópavogs.
Markmiðið er umfram allt að geta
þjónustað viðskiptavini okkar enn
betur og stuðningur við framtíðaráform okkar en æ fleiri viðskiptavinir vilja njóta persónulegrar þjónustu SPK,” segir Carl H. Erlingsson
sparisjóðsstjóri SPK.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti eignarnám á Vatnsendajörðinni
S.l. þriðjudag samþykkti bæjarstjórn Kópavogs eignarnám á hluta Vatnsendajarðarinnar við Elliðavatns,
eða 863 hektara lands, sem felur í sér að eigandi jarðarinnar, Þorsteinn Hjaltested, fær greiddar 2,2 milljarða króna auk þess að fá í sinn hlut 300 skipulagðar sérbýlislóðir auk 11% allra lóða sem skipulagðar
verða á svokölluðum H-reit. Minnihluti bæjarstjórnar taldi sáttina færa Þorsteini allt að 12 milljarða
króna, en bæjarstjóri, Gunnar I. Birgisson, taldi slíkar fullyrðingar fráleitar, en með sáttinni yrði ungu
fólki tryggt byggingarland til framtíðar. Myndin er tekin austan Elliðavatns.

Stór pizza
með 2 áleggjum
99 nemar útskrifuðust frá MK skömmu fyrir jól. Hér er hópurinn í Digraneskirkju eftir útskriftarathöfnina.

Menntaskólinn í Kópavogi tekur í
notkun nýtt gæðastjórnunarkerfi

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

Núpalind 1
Kópavogi

Hverafold 1-5
Grafarvogi

Reykjavíkurvegi 62
Hafnarfirði

Þann 20. desember voru brautskráðir nemar frá Menntaskólanum í Kópavogi, við hátíðlega
athöfn í Digraneskirkju. Alls 47
stúdentar, 17 iðnnemar og 12
nemendur af skrifstofubraut.
Þá brautskráðust 3 nemar úr
meistaraskóla matvælagreina.
Einnig útskrifuðust frá skólanum á þessu hausti 20 flugþjón-

ustunemar þannig að alls voru
brautskráðir 99 nemar frá
Menntaskólanum í Kópavogi á
þessu hausti.
Í máli Margrétar Friðriksdóttur, skólameistara, kom m.a. fram
að á haustönn hefur verið í gangi
umfangsmikil vinna að undirbúningi og innleiðingu á gæðastjórnunarkerfi skv. ISO 9001 sem er

alþjóðlegur staðall um gæðastjórnunarkerfi og þær kröfur
sem þarf að uppfylla. Stefnt er að
því að sækja um vottun á kerfinu
fyrir lok þessa skólaárs. Skólinn
hefur ráðið Þór Steinarsson sem
gæðastjóra og hefur hann störf
við upphaf vorannar 2007.

Upplýsingatæknin verkfæri í öllum námsgreinum

Fimm ára áætlun skólans um að
gera upplýsingatæknina að verkfæri í öllum námsgreinum er nú
að ljúka. Skólinn hefur sett sér
áframhaldandi stefnu til ársins
2010 um að vinna áfram á þessari
braut enda hafa flestir nemar skólans nú yfir að ráða fartölvu og
kennarar hafa unnið mikið og óeigingjarnt starf við að skipuleggja
áfanga í samræmi við upplýsingastefnu skólans.
MK er aðili að Evrópusambandi
hótel- og ferðamálaskóla en árlega
er haldin Evrópukeppni á þessu
sviði. Dagana 7.-12. nóvember sl.
komu saman á Írlandi um 300 þátttakendur frá 33 Evrópulöndum til
að keppa sín á milli. Fulltrúar MK
og Íslands að þessu sinni voru
ferðamálaneminn Íris Jóhannesdóttir og bakaraneminn Ragnar
Th. Atlason. Þau sýndu bæði frábæran árangur ok komu heim
með tvenn gullverðlaun.
Forseti bæjarstjórnar, Ármann
Kr. Ólafsson, afhenti útskriftarnemum viðurkenningar úr Viðurkenningarsjóði MK sem stofnaður
var af bæjarstjórn Kópavogs árið
1993. Tveir nemar hlutu viðurkenningu að þessu sinni, stúdentarnir Valgeir Tómasson og Rúnar
Helgason fyrir einstakan námsárangur en Rúnar var jafnframt að
ljúka iðnmeistaranámi í bakaraiðn.
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Hafa störfin í bæjarstjórn verið samkvæmt væntingum?
Nú í byrjun árs 2007 leitaði KÓPAVOGSBLAÐIÐ svara hjá tveimur
bæjarfulltrúum í Kópavogi sem
tóku sæti í fyrsta sinn í Bæjarstjórn
Kópavogs eftir bæjarstjórnarkosningar á sl.vori. Þeir eiga báðir sæti í
minnihluta bæjarstjórnar.
Þau voru spurð að:
1. Þú tókst sæti í bæjarstjórn Kópavogs eftir kosningarnar vorið 2006.
Hafa störf þín í bæjarstjórn Kópavogs verið með þeim hætti á sl. ári
sem þú áttir von á?
2. Hvað kom mest á óvart?
3. Fyrir hvaða málum muntu helst
beita þér á árinu 2007?
4. Hvað ætti bæjarstjórn helst að
gera á árinu 2007 til þess að bæta
hag íbúa og gera búsetu í Kópavogi
enn betri en hún er í dag?
Guðríður Arnardóttir bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar:

Guðríður Arnardóttir

1. Já að mörgu leyti. Ég hef alla
tíð fylgst vel með bæði bæjarmálum og landsmálum og gerði mér
svo sem alveg grein fyrir því hvernig vinnu bæjarfulltrúa er háttað.
Þó eru ýmis atriði sem ég kannski
geri mér betur grein fyrir þegar ég
stend sjálf í framlínunni. Það verða

örlög þeirra hvers hlutskipti er að
vera í minnihluta að veita meirihlutanum aðhald í öllum málum. Við
erum gjarnan gagnrýnisröddin þegar menn fara of geyst eða við teljum menn ekki vinna af fullum heilindum að tilteknum málum. Þótt
við vissulega leggjum oft fram góðar tillögur reynist það erfitt að fá
meirihlutann til að samþykkja þær.
Oft eigum við þó góðar hugmyndir
sem meirihlutinn hafnar í fyrstu en
tekur svo upp og gerir að sínum og
þá gildir “það er sama hvaðan gott
kemur” Sú hugsun hefur þó sótt
á mig undanfarna mánuði að í bæjarstjórn sitja 11 fulltrúar kjörnir af
bæjarbúum. Þegar menn mynda
svo meirihluta með 6 bæjarfulltrúum má kannski segja að 5 séu
vængstífðir. Ef raunin væri sú að
allir þessir 11 fulltrúar legðu saman
krafta sína og ynnu að góðum málum í sameiningu held ég að okkur
tækist betur til. Auðvitað væri það
lýðræðislegasta leiðin, að virkja alla
og fagna öllum góðum hugmyndum
sama hvaðan þær koma.
2. Það er kannski ekki eitthvað
eitt sem kom mér mest á óvart. Þó
er ýmislegt sem maður verður að
temja sér þegar maður tekur þátt
í hinum pólitíska dansi meirihluta
og minnihluta þar sem menn takast
jafnvel harkalega á. Í fyrstu held
ég að mér sé óhætt að viðurkenna
að ég tók það talsvert nærri mér
þegar ráðist er gegn mér og minni
persónu í málflutningi meirihlutans
í bæjarstjórn. Eftir bæjarstjórnarfundi setjast menn niður og borða
saman og fara þá gjarnan að ræða
fótbolta eða eitthvað sem er hafið yfir dægurþrasið. Það tók mig
tíma að átta mig á að þótt tekist
sé harkalega á verða menn að geta
sest niður og látið sér renna reiðina því oft hitnar í kolunum þegar
menn eru ekki sammála. Ég er nú
búin að ná tökum á þessu, held ég,
og bít bara á jaxlinn ef ég móðgast
eða ef mér er misboðið og reyni að

halda pólitísku þrasi til hliðar við
þau mannlegu samskipti sem við
þurfum öll að eiga sem sitjum í bæjarstjórn og sem betur fer eru þau
oftast góð.
3. Ég mun að sjálfsögðu vinna
samkvæmt stefnu Samfylkingarinnar og vinna að þeim málum sem við
lögðum upp með í kosningunum í
vor. Þar höfum við sérstaklega lagt
áherslu á málefni fjölskyldunnar,
bæði barna og eldri borgara. En
það er á brattann að sækja fyrir
okkur sem sitjum í minnihluta að
koma einstaka stefnumálum okkar í framkvæmd en þess mikilvægara að veita meirihlutanum strangt
aðhald. Ég vil t.d. meina að bætt
vinnubrögð við lóðaúthlutanir sé
okkur að þakka, við höfum gagnrýnt þessi vinnubrögð harkalega
og menn eru farnir að vanda sig í
kjölfarið.
Hvað mig varðar reikna ég með
að alþingiskosningarnar framundan
muni taka töluvert af tíma mínum
til vors. Ég mun vinna af kappi við
hlið félaga minna og gera allt sem
í mínu valdi stendur til að tryggja
Samfylkingunni sigur í vor. Ég hef
óbilandi trú á málstaðnum sem við
stöndum fyrir og það hefur aldrei
verið mikilvægara en nú að koma
jafnaðarmönnum í ríkisstjórn. Við
þurfum að skapa nýtt jafnvægi á
Íslandi og engum treysti ég betur
til þess en Samfylkingunni.
4. Við í Samfylkingunni teljum
bæjarsjóð Kópavogs hafa borð fyrir báru til að hlúa að innviðum bæjarins. Það virðist enn ekki hafa tekist að tryggja stöðugt starfsmannahald leikskólanna og enn á ný er
verið að loka deildum og senda
börn heim. Við þurfum að leysa
þetta til framtíðar í stað þess að
stinga hausnum í sandinn í hvert
sinn sem þessi staða kemur upp.
Málefni eldri borgara eru afar brýn,
það þarf að efla heimaþjónustuna
og þrýsta á ríkisvaldið til að fjölga

hér hjúkrunarrýmum. Reyndar hefur nú þokast í rétta átt hvað það
varðar en betur má ef duga skal.
Skipulagsmálin munu verða ofarlega á baugi á árinu. Uppbygging
í Kópavogi er gríðarlega hröð og
framundan eru miklar skipulagsbreytingar á Kársnesinu og uppbygging í Smáranum og nýja Glaðheimahverfinu. Það er mikilvægt
að vinna að þessum verkefnum af
skynsemi og brýnt að tryggja greiðar samgöngur samfara þessari uppbyggingu.
Skipulagsmál eru nefnilega mjög
fyrirferðarmikil hér í Kópavogi og
sé illa staðið að verki getur það
vissulega haft áhrif á hag bæjarbúa.
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi VG:

Ólafur Þór Gunnarsson

1. Að mörgu leiti er starf bæjarfulltrúa svipað þeim væntingum sem ég
hafði um starfið. Vissulega er það
erilsamt, en mjög skemmtilegt. Ég
hefði jafnvel haldið að ég ætti í meiri
beinum samskiptum við kjósendur,
væri oftar stoppaður úti í búð og
spurður e.þ.h.. Hins vegar eru þau
stopp að aukast, og vafalítið koma
bæjarbúar meira að máli við mann
þegar þeir fá á tilfinninguna að maður sé að komast inn í málin.

2. Þrasgirni manna kemur mér
nokkuð á óvart, en þó ekki mikið.
Viljaleysi manna til að miðla málum sem mér finnst vera augljósar
lausnir á kemur mér líka á óvart.
Það sem kemur mér þó þægilega
á óvart er að þrátt fyrir að hafa lítil
eiginleg völd, verandi í minnihluta,
getur skynsemdarrödd haft heilmikil áhrif.
3. Hlutverk minnihlutaflokka eins
og okkar hlýtur alltaf að vera að
hluta til að veita meirihlutanum
aðhald. VG mun á árinu beita sér í
þeim málum er snúa að þjónustu
við bæjarbúa. Strax í upphafi árs
hafa komið upp slík mál, og VG
beitt sér í þeim (leikskólamál, málefni félagsþjónustunnar, skólamál).
Við munum standa vaktina fyrir
málefnum eldra fólks, og öryrkja,
líkt og við höfum gert í haust er
leið. VG mun halda áfram að leggja
fram mál sem varða lækkun þjónustugjalda á leikskólum, í grunnskólum og á þjónustu við eldri borgara. Við munum leggja til að bættur
fjárhagur bæjarins verði í meira
mæli notaður til að lækka gjöld bæjarbúa, frekar en halda sífellt áfram
á þeirri þenslubraut sem farin er
nú.
Ég mun beita mér sérstaklega til
að hægt verði að ná góðri lendingu
í málefnum Kársnessins, en það
er gríðarlega mikilvægt að þar takist vel til. Þá mun VG halda áfram
þeirri baráttu sinni að fá áheyrnarfulltrúa í nefndir bæjarins.
4. Eitt af því sem bærinn gæti
gert er að halda áfram á þeirri
braut að lækka leikskólagjöldin.
Bærinn verður að hugsa um þá
íbúa sem eru hér nú áður en hann
veltir fyrir sér hvernig hann geti
laðað til sín fleiri. Bæjarstjórn ætti
einnig í meira mæli að leita sjónarmiða bæjarbúa á stórum málum.
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Samfylkingin stendur
vörð um heimilin
Í upphafi þessa pistils vil ég
nota tækifærið og óska öllum
Kópavogsbúum góðs og gæfuríks
árs.
Já, Samfylkingin er fjölskylduog jafnréttisflokkur sem stendur vörð um heimilin. Mig langar
til að nefna þrjú málefni þar sem
Samfylkingin hefur verið mikill
áhrifavaldur og beinlínis orðið til
þess að ríkisstjórnin hefur gripið til aðgerða. Þessi mál varða
úrbætur í málum eldri borgara,
skattgreiðslur og lækkun matarverðs. Allt eru þetta gífurleg hagsmunamál heimilanna. Samfylkingin hefur flutt ótal mál sem varða
heimilin, fjármál þeirra, aðstæður
foreldra og ekki síst málefni barna
en hér ætla ég að fjalla um þessi
þrjú.

Áhugaleysi um aldraða

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Samfylkingin hefur í nokkur ár
flutt tillögu á Alþingi um nýskipan lífeyrisréttinda til að bæta
hag aldraðra. Í því felst að bætur
verði hærri, þær aftengdar tekjum
maka og verði því persónubundnar. Einnig minni skerðing og rýmri
möguleiki til atvinnuþátttöku. Við
höfum flutt tillögu um að tryggingaþegar megi vinna fyrir 25 þúsund krónum á mánuði án þess
að bæturnar skerðist. Þó tillögurSamfylkingarinnar hafi ekki náð
fram að ganga hefur þrýstingur
okkar, ásamt baráttu sambands
aldraðra, leitt til samnings um
nokkrar úrbætur m.a. að vinna
megi fyrir 25 þúsundum á mánuði
án þess að skerðingar verði. Sem
er auðvitað alltof lág fjárhæð. En í
þessum málum hefur dropinn holað steininn gagnvart ríkisstjórninni. Miklu skipti að stjórnarandstaðan öll sameinaðist um þessa
nýskipan lífeyrismála í upphafi
þings í haust og sem einu tillögu
sína við fjárlagaafgreiðsluna fyrir
jól. Við höfum beinlínis pínt ríkisstjórnina til aðgerða.

Rannveig Guðmundsdóttir alþingismaður. Rannveig er Kópavogsbúi, hefur setið á þingi sem aðalmaður síðan 1989 og hefur verið
1. varaforseti Aþingis síðan 2005
og forseti Norðurlandaráðs síðan
2004.

sem lifa af lífeyris- og tryggingagreiðslum. Auk þess hefur Samfylkingin viljað lækka matarverðið. Loks nú fyrir jólin horfðist ríkisstjórnin í augu við að nauðsynlegt
væri að hækka skattfrelsismörkin
enda hafði ítrekað verið sýnt fram
á það með upplýsingum í svörum frá sjálfu fjármálaráðuneytinu
við fyrirspurnum Samfylkingarinnar að svona lækkun var aðgerð
ójafnaðar. Minna má á vandaðar
úttektir Stefán Ólafssonar prófessors um aukna misskiptingu varðandi ráðstöfunartekjur þjóðfélagshópanna.

Loks lækkar matarverð

Sú er þetta skrifar hefur haft
forgöngu um lækkun matarverðs
á Alþingi. Það eru fimm ár síðan

áþreifanlegar staðreyndir og samanburður um hátt matarverð voru
leiddar í ljós. Samfylkingin hefur
allar götur síðan flutt, tillögur, kallað eftir upplýsingum og staðið
fyrir umræðum um hæsta matarverð í heimi, sem hefur endurspeglast í þjóðfélagsumræðunni.
Ríkisstjórnin ber ábyrgð á matarverðinu með gjaldtöku, tollum
og skattheimtu. Hún hafði engan
áhuga á að lækka matarverðið. En
þegar Framsóknarflokkurinn var
kominn í lágmarksfylgi greip forsætisráðherrann til þess ráðs að
setja nefnd í matarverðið. Enginn
vilji sýndist þó til aðgerða eftir að
matarverðsnefndin skilaði af sér
fyrr en Samfylking flutti vandaðar
tillögur í upphafi þings í haust um
lækkun matarverðs. Í þeim fólst
að lækkunin gæti numið ríflega
200 þúsund krónum á ári fyrir fjögurra manna fjölskyldu. Þá loksins
komu tillögur frá ríkisstjórninni
eftir 5 ára þrotlausan þrýsting
af okkar hálfu og er nú þess að
vænta að matur lækki nokkuð fyrir vorið. Samfylkingin hefur lofað
að fylgja matarverðslækkuninnni
eftir með frekari aðgerðum þegar
hún kemst í stjórnarráðið.
Ég trúi því að fólk sameinist um
að gefa þessari ríkisstjórn frí í vor.
Ég hef hér nefnt þrjú mál þar sem
málflutningur Samfylkingarinnar
hefur skipt sköpum. Samfylkingin
þarf að komast í ríkisstjórn og fá
tækifæri til að sýna fólki hvernig öflugur jafnaðarmannaflokkur
heldur á málum íbúanna.
Rannveig Guðmundsdóttir
oddviti Samfylkingarinnar
í Suðvesturkjördæmi

Skattkerfi efnafólks

Ríkisstjórnin hefur lagt ofuráherslu á lækkun skatta. Hún hefur
lækkað skattaprósentuna flatt án
þess að breyta persónuafslættinum. Þrátt fyrir viðvaranir okkar
um að með því myndist ójöfnuður
gagnvart fólki á lágum og meðaltekjum. Þeir tekjuhæstu hafi mestan ávinning af slíkri breytingu.
Samfylkingin hefur talað fyrir því
og flutt um það tillögur að varðandi skattalækkanir verði frekar
hækkuð skattfrelsismörkin sem
kemur fólki á lágum og meðaltekjum mjög til góða, ekki síst öllum

Sumir kunna svo sannarlega að slaka á við lestur góðrar bókar.
Þessi ungi maður, Gísli Jón Árnason í 3. PR í Lindaskóla, hafði
hreiðrað um sig á bókasafni skólans og lét ekkert trufla sig, enda
bókin eflaust þrælspennandi.
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Heimsóknavinir Rauða krossins
vinna gegn einsemd og einangrun

Kannanir hafa sýnt að stöðugt
fleiri búa við einsemd og einangrun af ýmsum ástæðum og því hefur það verið eitt áhersluverkefna
Rauða krossins á undanförnum
árum að vinna gegn þessu, einkum með heimsóknaþjónstu og
rekstri Dvalar, athvarfs fyrir geðfatlaða í Kópavogi.
Þessi þjónusta hefur byggst
hratt upp á undanförnum árum
en eftirspurnin er mikil svo það
er stöðug þörf fyrir fleiri sem eru
tilbúnir að taka þátt í þessu starfi
með Rauða krossinum í Kópavogi.
Deildin hélt fjölmennt undirbúningsnámskeið fyrir verðandi
heimsóknavini á sl. ári. Á vegum
Kópavogsdeildar sinna um 65 sjálfboðaliðar heimsóknum til Kópavogsbúa sem búa við einsemd og
félagslega einangrun. Þörf er á
fleiri sjálfboðaliðum til að mæta
aukinni eftirspurn fólks eftir félagsskap. Heimsóknavinir Rauða krossins veita félagsskap meðal annars
með því spjalla, spila eða fara í
göngu- og ökuferðir. Heimsóknir
eru að jafnaði einu sinni í viku í
klukkustund eða samkvæmt samkomulagi.
Námskeiðið er nauðsynlegur
undirbúningur fyrir sjálfboðaliða
áður en þeir fara af stað í heimsóknir og þar er farið í gegnum
ýmis atriði sem sjálfboðaliðar
þurfa að hafa í huga. Heimsóknavinirnir fá síðan án endurgjalds
ýmsa fræðslu og þjálfun sem
nýtist þeim í starfi, námskeið í
skyndihjálp og sálrænum stuðningi. Deildin leggur einnig áherslu
á að umbuna sjálfboðaliðum sínum reglulega fyrir vel unnin störf.
Leikhúsin hafa meðal annars verið dugleg að bjóða sjálfboðaliðum
deildarinnar á sýningar án endurgjalds,” segir Garðar H. Guðjónsson, formaður Kópavogsdeildar
Rauða krossins, í samtali við KÓPAVOGSBLAÐIÐ.

Fjölbreyttur hópur

Að sögn Fanneyjar Karlsdóttur, framkvæmdastjóra Kópavogsdeildar, heimsækja heimsóknavinir mjög fjölbreyttan hóp af fólki í
Kópavogi, bæði karla og konur á
ýmsum aldri. Heimsóknavinir fara
í vaxandi mæli inn á einkaheimili
en þjónustan er einnig veitt á stofnunum, svo sem í Sunnuhlíð, á sambýlum fyrir aldraða og heilabilaða
og í Rjóðrinu, skammtímavistun
fyrir langveik börn. Helsta nýlundan í verkefninu er að hundaeigendur fara með sérvalda og þjálfaða
hunda í heimsókn og leyfa fólki að
njóta samvista við þá.
“Meirihluti þeirra sem þiggja
heimsóknir eru aldraðir einstaklingar sem eru mikið einir og fá
fáar heimsóknir. Það eru einnig
allnokkur dæmi um ungmenni og
fólk á miðjum aldri sem hefur lent
í erfiðleikum og hefur notið stuðnings af heimsóknum fólks á líkum
aldri. Við finnum líka fyrir vaxandi
þörf hjá fólki með geðraskanir. Við
fréttum aðallega af fólki sem þarf
heimsóknir í gegnum starfsfólk
heimahjúkrunar, félagsráðgjafa,
geðlækna og aðstandendur fólks.
Það er mjög sjaldgæft að fólk
hringi og óski sjálft eftir heimsóknum en það kemur þó fyrir,” segir
Fanney Karlsdóttir.

Mikil þörf fyrir
þjónustuna

Niðurstöður landskönnunar
Rauða kross Íslands, “Hvar þrengir að?”, sem voru birtar á sl. ári
leiddu í ljós að mikil þörf er fyrir úrræði eins og heimsóknaþjónustu til þess að rjúfa einsemd
fólks og bæta aðstæður þeirra
sem búa við þrengingar og mótlæti. Niðurstöðurnar styðja í raun
útkomu úr sambærilegri staðbundinni könnun sem Kópavogsdeild
Rauða krossins gerði í Kópavogi

árið 2003. Heimsóknaþjónusta er
því eitt af áhersluverkefnum Kópavogsdeildar Rauða krossins og
Rauða kross Íslands og stefnt er
að því að efla og þróa þjónustuna
enn frekar.
“Í nýjustu könnuninni er rætt
um nokkra hópa sem standa höllum fæti í íslensku samfélagi. Við
höfum verið að sinna flestum þessara hópa með verkefnum eins og
heimsóknaþjónustu. Við viljum
þó gjarna útvíkka þjónustuna enn
frekar og ná til hópa eins og innflytjenda sem margir hverjir virðast mjög einangraðir í íslensku
samfélagi, segir Garðar H. Guðjónsson sem hefur sjálfur verið

heimsóknarvinur undanfarin misseri, og hefur haft gaman af.

Sjálfboðaliðar á ýmsum
aldri og báðum kynjum

“Ég heimsæki eldri herramenn
á sambýli fyrir aldraða hér í bænum og hef mikla ánægju af því.
Við förum stundum í ökuferðir til
að skoða okkur um en oftar sitjum við í góðu yfirlæti og spjöllum
um málefni líðandi stundar, sögu,
bókmenntir, pólitík og hvaðeina
annað sem okkur dettur í hug.
Þessir karlar fæddust á öndverðri
síðustu öld og eru ótrúlegur viskubrunnur um sögu hennar. Þeir eru

Hundar eru nýlega farnir að taka þátt í heimsóknum sjálfboðaliða
Rauða krossins.
má einnig geta að nemendur í MK
ekki langskólagengnir en fróðir og sem valið hafa áfangann SJÁ 102,
áhugasamir um samfélagið og það sjálfboðið Rauða kross starf, taka
er gaman að spjalla við þá.”
þátt í heimsóknaþjónustunni eins
Kópavogsdeildin leggur áherslu og öðrum verkefnum deildarinnar.
á að fá sem fjölbreyttastan hóp
Þeir sem hafa áhuga á að gerast
sjálfboðaliða til liðs við sig, fólk á heimsóknavinir geta sett sig í samöllum aldri og af báðum kynjum. band við Kópavogsdeild Rauða
Eldri konur eru áberandi í hópi krossins. Þeir sem vita um einsjálfboðaliðanna en á síðustu miss- hvern sem gæti þurft á heimsóknerum hefur ungu fólki og fólki á um að halda eru líka eindregið
miðjum aldri fjölgað talsvert. Þess hvattir til að hafa samband.

Sálin í Digró !
27. jan

Ballið hefst kl. 24.00
Missið ekki af þessari frábæru skemmtun!!
Miðaverð 2000kr.
Forsala aðgöngumiða í
íþróttahúsinu Digranesi og Fagralundi
Einnig seldir miðar við inngang
20 ára aldurstakmark
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SPK eykur styrk sinn við
meistaraflokk kvenna í HK
Vegna ánægjulegs samstarfs
og góðs gengis meistaraflokks
kvenna í HK hefur SPK aukið
fjárstyrk sinn við meistaraflokkinn en stelpurnar hafa spilað

í DHL deildinni undanfarin ár.
SPK er aðalstyrktaraðili allra
deilda HK og styrkir einnig HKAkademíuna.
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Keppendur Gerplu hlutu helming
hæstu afreksstyrkja ÍTK
Á Íþróttahátíð Kópavogs sem
fram fór í Salnum 30. desember
2006 var iðkendum úr Gerplu
veittar viðurkenningar fyrir góðan árangur. P-1 var kjörinn flokkur ársins vegna silfuverðlauna á
Evrópumeistaramóti í Tékklandi
í nóvembermánuði sl. ásamt því
að vera bæði Íslands- og bikarmeistarar á árinu.
Íþróttamenn Gerplu hlutu 3 af
6 afreksstyrkjum Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs, ÍTK, en að
þessu sinni hlutu 38 íþróttamenn
í Kópavogi afreksstyrk. 6 íþróttamenn fengu A-styrk að upphæð
250 þúsund krónur, 11 hlutu Bstyrk að upphæð 125 þúsund
krónur og 21 hlaut C-styrk að
upphæð 25 þúsund krónur.
A-styrkshafar Gerplu eru Kristjana Sæunn Ólafsdóttir, Rúnar
Alexandersson og Viktor Kristmannsson, B-styrkshafar Fríða
Rún Einarsdóttir, Margrét H. Karlsdóttir og Róbert Kristmannsson
og C-styrkshafar Ingvar Jochumson og Inga Rós Gunnarsdóttir.

Um 300 þátttakendur á
áhaldafimleikamóti

���������������������������
��������������������������������

Innritun
hafin
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Helgina 3. til 4. febrúar nk. er
Gerpla framkvæmdaaðili stærsta
móts ársins fyrir Fimleikasamband Íslands, en það áhaldafimleikamót. Um 300 keppendur eru

Fimleikar eru íþrótt sem allir geta notið að fylgjast með. Á myndinni
er P-1 hópurinn sem var kjörinn flokkur ársins á Íþróttahátíð Kópavogs ásamt tveimur af þjálfurum hópsins, þeim Ásu Ingu Þorsteinsdóttur og Michel Christensen sem eru lengst t.v. á myndinni.

skráðir til keppni, á aldrinum 9 til
16 ára. Konurnar keppa í golfæfingum, í stökkum, á tvíslá og slá
en karlar á bogahesti, í hringjum,
á tvíslá, í stökkum og á svifrá.
Björn Björnsson hjá Gerplu segir að næsta verkefni P1-hópsins
sé bikarmót 17. febrúar nk. og
Íslandsmót 9.-10. mars nk.
“Við erum handhafar beggja titlanna í dag og ætlum ekki að láta
þá svo glatt frá okkur. Bikarmótið gildir einnig sem úrtökumót
fyrir Norðurlandamót sem hald-

ið er í Stokkhólmi í aprílmánuði.
Nokkrar breytingar hafa orðið á
þeim hópi sem lenti í öðru sæti á
Evrópumótinu í Ostrava síðasta
haust þó kjarninn sé sá sami.
Nokkrar af stelpunum er hættar
og aðrar hafa lent í meiðslum. Við
erum þó ákveðin í að láta þær
breytingar ekki setja strik í reikninginn. Við stefnum á að tryggja
okkur þátttökurétt á Norðurlandamótinu og gera góða hluti í þeirri
keppni,” segir Björn Björnsson.

HK og Gustur með glæsilegar árshátíðir
Stórglæsileg árshátíð HK verður haldin í Digranesi laugardaginn
27. janúar nk., og verður húsið
opnað kl. 19.30 en borðhald hefst
kl. 20.00. Margvísleg skemmtiatriði verða á boðstólum og því viss-

ara að taka hláturtaugarnar með!
Hljómsveitin Sálin hans Jóns míns
leikur fyrir dansi. Aldurstakmark
er 20 ár.
Árshátíð hestamannafélagsins
Gusts verður haldin laugardaginn

10. febrúar nk. í veislusal félagsins á efri hæð reiðhallarinnar.
Gustarar eru hvattir til að efla
félagsandann og fjölmenna.

Glitnir styður Karatedeild Breiðabliks
Karatedeild Breiðabliks og
Glitnir hafa gert með sér samning sem felur í sér að Glitnir gerist aðalstyrktaraðili deildarinnar
næstu 3 árin.
“Samningurinn gerir okkur kleift að efla starf deildarinnar enn
frekar og stendur hugur okkar til

að efla unglingastarf og styðja betur við keppnisfólk okkar, “ segir
Indriði Jónsson formaður karatedeildarinnar.
“Í samningnum er auðvitað fjárhagsávinningur fyrir deildina en
einnig náðum við inn góðum lið
fyrir þá sem eru að fara í æfinga-

búðir til Lignano á Ítalíu á næsta
ári en þangað stefnir um 100
manna hópur frá okkur ásamt 50
köppum frá Karatefélagi Akraness
og Þórshamri,” sagði Indriði Jónsson, sem var mjög ánægður með
samninginn.

Stórglæsilegt Þorrablót Breiðabliks
Laugardagskvöldið 10. febrúar
n.k. gefst Kópavogsbúum tækifæri til að hittast og blóta Þorra
í Smáranum á vegum Breiðabliks. Á boðstólum verður mikið
góðgæti svo sem Bringukollar,
Baggalútur og Björgvin Franz
svo eitthvað sé talið. Upplagt

er fyrir vinnufélaga, sauma- og
spilaklúbba að skella sér saman á blótið, sem haldið verður
árlega hér eftir.
Borðapantanir fyrir hópa
og nánari upplýsingar má fá
hjá Stellu í síma 692 1011 eða
með tölvupósti á netfanginu

stellagudm@hotmail.com. Miðar
eru seldir í íþróttahúsinu Smáranum og í Landsbankanum í
Smáralind. Enginn má missa af
fjörinu á Þorrablóti Breiðabliks
sem verður hið glæsilegasta.
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HK fagnaði þrettándÞóra B. Helgadóttir
anum í Fagralundi
og Arnar Sigurðsson
íþróttamenn Kópavogs 2006
Á íþróttahátíð Kópavogs 30. desember sl. var Þóra B. Helgadóttur knattspyrnukona útnefnd af
Íþrótta- og tómstundaráði Kópavogs sem íþróttakona Kópavogs
2006 og Arnar Sigurðsson tennisleikari sem íþróttakarl Kópavogs
2006.
ÍTK samþykkti að að veita íþróttakonu og íþróttakarli Kópavogs
2006 fjárstyrk til viðurkenningar
tilnefningunni að upphæð 200 þúsund krónur. Þóra hefur verið ein
helsta knattspyrnukona ársins að
undanförnu, verið landsliðsmarkvörður og leitt lið Breiðabliks, m.a.
í Evrópukeppni meistaraliða á sl.
ári með frábærum árangri. Arnar er
langfremsti tennisleikari landsins,
er nú að vinna sér rétt á atvinnumanna mótum vestan hafs og hefur síðustu ár verið Íslandsmeistari
bæði í einliðaleik tvíliðaleik.
Á íþróttahátíðinni var Steinari
Lúðvíkssyni veitt af hálfu ÍTK sérstök heiðursviðurkenningu fyrir
áratuga starf í þágu íþrótta í Kópavogi. Steinar hefur starfað hjá
Kópavogsbæ frá því að hann tók
við starfi forstöðumanns Sundlaugar Kópavogs árið 1967 og síðustu
sl. 15 árin sem forstöðumaður
Skíðaskála Breiðabliks jafnframt því
að kenna sund um áratugaskeið í

Álfakóngur og álfadrottning ásamt fleiri verum sem tilheyra
þessum árstíma!

Á þrettándanum, 6. janúar sl.,
var haldin hin árlega þrettándagleði HK í Fagralundi. Boðið var
upp á andlitsmálun fyrir börnin
og farin var blysför um svæðið
sem álfakóngur og álfadrottning
Íþróttakarl Kópavogs 2006, Arnar Sigurðsson, og íþróttakona ársins
2006, Þóra B. Helgadóttir.

Kópavogi. Steinari var færður áletraður skjöldur því til staðfestingar
og bókargjöf sem þakklætisvottur
fyrir hans framlag til íþróttamála í
bænum.
Knattspyrnudeild HK var veitt
viðurkenning fyrir árangur meistaraflokks karla á sl. sumri er liðið ávann sér í fyrsta sinn rétt til
keppni í efstu deild karla, en þeir

leikur HK sumarið 2007. P-1 hópfimleikaflokkur kvenna í Gerplu var valinn flokkur ársins 2006, en hópurinn varð Íslands- og bikarmeistari
í hópfimleikum á árinu jafnframt
því að ná þeim frábæra árangri
að vinna til silfurverðlauna á Evrópumeistaramóti í Hópfimleikum
í Ostrava i Tékklandi í nóvembermánuði sl.

leiddu. Á leiðinni slóust ýmsir
púkar með í för. Hátíðinni lauk
með áhrifaríkri flugeldasýningu.
Skólahljómsveit Kópavogs lék fyrir framan félagsheimili HK og jók
það mjög á stemmninguna.

Tvær stúlkur úr HK í U-17
landsliðið í handbolta

Blikar standa fyrir KEA-skyr mótinu
Körfuknattleiksdeild Breiðabliks verður með KEA-skyr mótið í 9. sinn dagana 27. og 28.
janúar nk. í Smáranum. Mótið er
haldið fyrir alla iðkendur félaga
sem eru 11 ára og yngri. Um er
að ræða eitt af stærstu unglingamótum sem haldin eru á Íslandi
í körfuknattleik.
Gleðin er ríkjandi í mótinu og
eru stigin ekki talin heldur er
markmiðið að börnin komi saman
og skemmti sér í 3 - 4 tíma við að
leika körfuknattleik. Upphafsmaður að mótinu er Bjarni Gaukur
Þórmundsson og hefur hann fylgt
því frá upphafi og séð um niðurröðun allra leikja mótsins, en það
er heljarinnar mikið verk.
Mikilvægir leikir eru framundan hjá meistaraflokkum félagsins í
körfuknattleik. Mfl. kvenna leikur
í Iceland Express deildinni gegn ÍS
2. febrúar í Smáranum og 4. febrúar útileik við Hamar í Hveragerði.

Landsliðskonur HK í U-17 ára landsliðinu, Sólrún Dís Kolbeinsdóttir
og Rut Jónsdóttir.

Frá leik Blika gegn Tindastól í bikarkeppninni fyrr í vetur.

Meistaraflokkur karla, sem er í 2.
sæti í 1. deild, tekur á móti Þór
Akureyri laugardaginn 3. febrúar
í Smáranum. Þórsarar eru í efsta

sæti deildarinnar og því mætast
þar liðin í tveim efstu sætum deildarinnar. Blikar þurfa á stuðningi
sem flestra áhorfenda í þeim leik.

Snjór, snjór og snjór!
Skíðadeild Breiðabliks starfar nú sem fyrr af fullum krafti. Um 90 iðkendur, foreldrar og þjálfarar
brugðu sér til Austurríkis í byrjun janúarmánaðar þar sem skíðað var frá morgni til kvölds. Með
hópnum voru góðir vinir í Fram og svo bættust
hressir Völsungar frá Húsvík í hópinn. Ferðinn
heppnaðist vel og var góður undirbúingur fyrir
skíðaveturinn.
“Skíðadeild Breiðabliks hefur úrvalsþjálfara og í
vetur er ætlunin að bjóða upp á einkakennslu eða
hópkennslu á skíðum þegar veður leyfir. Á heimasíðu deildarinnar www.breiðablik.is/skidi verður
hægt að finna símanúmer þeirra þjálfara deildarinnar sem taka þetta að sér, en þó nokkrar fyrirspurnir
hafa nú þegar borist. Skíðaiðkun er fyrir alla fjölskylduna og það er ótrúlegt hvað fólk er fljótt að ná
undirstöðuatriðunum, það er auðveldara en marga
grunar. Svo mikið var að gera í Skíðaskála Breiðabliks nú um helgina að foreldrafélagið átti full í fangi
með að sinna gestum.
Við kappkostum að taka vel á móti fólki í skálanum okkar og bjóðum alla velkomna. Sjáumst í

Guðríður Guðjónsdóttir, þjálfari kvennaliðs HK í DHL-deild
kvenna, hefur verið ráðinn landsliðsþjálfari U-17 landsliðs kvenna,
en aðstoðarþjálfari er Hafdís Guðjónsdóttir, þjálfari 5. flokks kvenna hjá HK. Guðríður hefur valið
24 manna æfingarhóp og eru tveir
leikmenn HK í hópnum, þær Rut
Jónsdóttir og Sólrún Dís Kolbeinsdóttir. U-17 landslið kvenna fer til
Tékklands 2.-5. mars nk. og tekur
þar þátt í forkeppni fyrir EM sem
fer fram í Slóvakíu í lok júnímánaðar. Gangi landsliðinu vel má búast
við að utanferðir i vor og sumar
geti orðið allt að fjórar talsins.
Rut Jónsdóttir er útileikmað-

ur og skytta og hefur verið að
standa sig mjög vel með unglingaflokki HK. Unglingaflokkur kvenna
vann nýlega lið Akureyrar 29-20
en markahæst í þeim leik var Auður Jónsdóttir, systir Rutar, með 9
mörk. Rut gerði 3 mörk.
Sólrún Dís Kolbeinsdóttir segist
hafa æft handbolta í um 4 ár, og
fyrst í stað hafi hún leikið á línunni, en ekki líkað það alls kostar.
Þá vantaði markvörð og hún sló
til og fór í markið, og sér ekki eftir því. Sólrún Dís er 16 og leikur
með 4. flokki HK, en Rut ári eldri
og leikur með unglingaflokknum
eins og áður er getið.
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Á skíðum skemmti ég mér! 8 ára og yngri á æfingu
í Austurríki.

Bláfjöllum í vetur,” segir Una María Óskarsdóttir, formaður skíðadeildar Breiðabliks.
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