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Gleðilegt ár!
Ekki viðraði til að kveikja í áramótabrennum á gamlárskvöld en það tókst hins vegar að kvöldi nýársdags.
Fjöldi manns mætti á brennuna og horfði á flugeldasýningu björgunarsveitanna á svæðinu austan við
tennishöllina.

Er menningarstefna í Kópavogi?
Á fundi Lista- og menningarráðs
nýverið var bókað eftirfarandi
frá fulltrúum Samfylkingarinnar:
“Tæp tvö ár eru liðin síðan meirihlutinn lét semja fyrir sig menningarstefnu án samráðs við minnihlutann, eftir að hafa árinu áður
lagt fram drög að stefnu í menningarmálum í Lista- og menningarráði, sem og í bæjarstjórn, sem
var í 31 einum lið af 33 afritun
af menningarstefnu Reykjavíkur.
Sú menningarstefna sem meirihlutinn markaði bæjarfélaginu
var samþykkt í apríl 2006. Frá því
stefna meirihlutans var mörkuð
hefur hann haft öll tækifæri til að

hrinda í framkvæmd þeim markmiðum sem birtast í stefnunni og
ein mikilvægast leiðin til þess er
að nýta fjárhagsætlunargerð sem
lið í slíkri framkvæmd. Þess ber
ekki mörg merki í þeirri fjárhagsáætlun fyrir árið 2008 sem meirihlutinn hefur lagt fram. Framlög
til menningarmála hækka um 50
milljónir, eða 13% og er mestan
hluti þeirrar hækkunar að rekja
til almennra launahækkana. Það
verður ekki séð að meirihlutinn
hafa gert svo mikið sem litið á
“menningarstefnu sína” við gerð
fjárhagáætlunar fyrir árið 2008.”
Stjórn Lista- og menningaráðs

hefur þegar ákveðið að halda
sameiginlegan vinnufund um
menningarstefnuna þann 18. janúar nk. þar sem fulltrúar allra
flokka sem sæti eiga í Lista- og
menningarráði koma að ásamt forstöðumönnum menningarstofnana bæjarins.
Hvað með hinn almenna borgara? Má hann ekki koma að stefnumörkun í menningarmálum? Kópavogsblaðið spyr hvort ekki væri
nær að hafa opinn fund um menningarstefnu svo komið verði í veg
fyrir slys eins og þegar menningarstefnan var afrit af menningarstefnu Reykjavíkurborgar?

554 6040
Góðir bílar
- gott verð!
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Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Kópavogur fyrir
alla aldurshópa

B

æjarstjórn Kópavogsbæjar samþykkti fyrir áramót fjárhagsáætlun fyrir árið 2008 og segir Gunnar I. Birgisson
bæjarstjóri að meirihluti Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í bæjarstjórn Kópavogs sé sammála um að niðurstaða
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2008 sýnir sterka rekstrar- og fjárhagsstöðu Kópavogsbæjar. Rekstrarafgangur sé vel á þriðja
milljarð króna, sem er nýttur í lækkun þjónustugjalda og uppbyggingu innviða, s.s. byggingu grunn- og leikskóla, íþróttamannvirkja, aðstöðu fyrir aldraða, göngustíga, opinna svæða
o.fl. Leikskólagjöld verða lækkuð verulega, styrkir hækka um
um 50% til íþrótta- og tómstundamála eða úr 20.000 krónum
í 30.000 krónur á börn sem eru í tveimur greinum, raunlækkun verður á matarverði til aldraðra um 5-6%. Reiknað er með
að Kópavogsbúar verði orðnir um 30.000 talsins í lok árs
2008. Félags- og þjónustumiðstöð fyrir aldraða verður byggð
á næsta ári og á sama tíma verður hafist handa við að byggja
hjúkrunaríbúðir og þjónustuíbúðir fyrir aldraða í Boðaþingi.
Bæjarstjóri segir að góðum rekstri og ábyrgri fjármálastjórn
sé best lýst með aukningu eiginfjárhlutfalls en það var 34% árið
2002 en er áætlað 55% á árinu 2008. Þetta þýðir að öll uppbygging innviða hefur verið tekin út úr rekstri en ekki fjármögnuð
með lántökum. Samkvæmt þessu er hægt að taka undir fleyg
orð bæjarstjóra um að það sé gott að búa í Kópavogi.

T

Maður ársins
í Kópavogi

Starfsmannaráðningar
hjá Kópavogsbæ
Bæjarráð hefur samþykkt að
Inga Helga Sveinsdóttir verði ráðin
í starf sérfræðings og Guðmundur
G. Gunnarsson verði ráðinn í starf
verkefnisstjóra samkvæmt umsögn
starfsmannastjóra um störf á bæjarskipulagi framkvæmda- og tæknisviðs. Bæjarráð hefur einnig samþykkt tillögu að svari með þremur
samhljóða atkvæðum vegna erindis Írisar Aspar Sveinbjörnsdóttur
varðandi ráðningu í starf verkefnisstjóra æskulýðs- og tómstundamála.
Frá bæjarritara Páli Magnússyni barst umsögn fjármála- og
hagsýslustjóra varðandi ráðningar tveggja starfsmanna í fjármáladeild fjármála- og stjórnsýslusviðs.
Lagt var til að Valur Guðlaugsson
verði ráðinn í starf sérfræðings,
fjármáladeild og Björn Hermannsson verði ráðinn í starf sérhæfðs
starfsmanns, fjárhagseftirliti. Bæjarráð samþykkti tillöguna.

Viljayfirlýsing um byggingu óperuhúss í Kópavogi

Bæjarstjórn Kópavogsbæjar samþykkti einum rómi á fundi sínum
18. desember sl. viljayfirlýsingu um
byggingu óperuhúss í Kópavogi.
Yfirlýsingin er svohljóðandi:
“Bæjarstjórn Kópavogsbæjar lýsir
yfir stuðningi við eftirfarandi:
1) Að stofnað verði einkahlutafélag með þátttöku Kópavogsbæjar, fjárfesta og Íslensku óperunnar um byggingu óperuhúss
í Kópavogi. Gert er ráð fyrir að
óperuhúsið verði boðið út sem
einkaframkvæmd og að félagið
hafi með höndum undirbúning
og eftirfylgni vegna verkefnisins
og komi fram fyrir hönd aðila
þess.
2) Að einkahlutafélagið taki við öllum störfum undirbúningsnefnd-

ar um byggingu óperuhúss í
Kópavogi, þ.m.t. samningum og
hönnunarsamkeppni, svo fljótt
sem auðið er, en undirbúningsnefndin láti við það tækifæri af
störfum.
3) Að kostnaður bæjarsjóðs af
verkefninu verði metinn sem
framlag til einkahlutafélagsins.
4) Að Kópavogsbær úthluti félaginu lóð undir óperuhús í miðbæ
Kópavogs eða nágrenni.
5) Að Kópavogsbær taki þátt í að
fjármagna byggingu óperuhúss
í Kópavogi ásamt einkaaðilum,
Íslensku óperunni og ríkisvaldinu.
6) Að Íslenska óperan annist rekstur á starfsemi í óperuhúsinu
með fjárhagslegum stuðningi
ríkisvaldsins en Kópavogsbær
beri enga fjárhagslega ábyrgð á
rekstri hússins.”
Samkeppni um hönnun hússins
er hafin. Gert er ráð fyrir að endanleg fjármögnun liggi fyrir snemma
á þessu ári.

Umhverfissóðaskapur á Kársnesi
Á fundi umhverfisráðs nýverið
var lagt fram erindi frá „vegfarenda” vegna umgengni á svæði
steypustöðvarinnar Borg á Kársnesi, ásamt myndum af vettvangi.
Málið er til skoðunar hjá byggingarfulltrúa og Heilbrigðiseftirliti.
Umhverfisráð lýsir þungum áhyggjum vegna umgegni á lóð steypustöðvarinnar Borgar á Kársnesi og
hvetur til úrbóta nú þegar.

Deiliskipulag Glaðheimasvæðisins
Á fundi skipulagsnefndar nýverið voru lagðar fram að nýju tvær
deiliskipulagstillögur Arkis f.h. lóðarhafa þar sem eftirfarandi breytingar eru gerðar á fyrra erindi.
Tillögur ná nú til 12.6 ha lands á
tveimur lóðum og er áætlað að

K

Á fundi leikskólanefndar skýrði
fræðslustjóri frá fundi sem hann
sat með foreldrum og hluta starfsmanna í leikskólanum Hvarfi 18.
desember sl., þar sem samþykkt
var samhljóða að skora á leikskólanefnd að heimila að núverandi
stjórnendur dragi uppsagnir til
baka. Fræðslustjóri skýrði ennfremur frá ýmsum öðrum atriðum
sem málið varðar. Lagt var fram
erindi ÓB ráðgjafar með ósk um
að leikskólanefnd samþykki ráðningu Harðar Svavarssonar í stöðu
leikskólastjóra. Einnig óska þeir
eftir leyfi nefndarinnar til að ráða
Bjarneyju Magnúsdóttur í stöðu
aðstoðarleikskólastjóra.Leikskólanefnd samþykkti eftirfarandi tillögu: “Leikskólanefnd Kópavogs
beinir því til bæjarráðs Kópavogs
að þjónustusamningi OB ráðgjafar
og Kópavogsbæjar verði sagt upp
samkvæmt ákvæðum samninga.”

Námskeið fyrir börn og unglinga:
* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
* Bassanámskeið
10 vikna hljóðfæranámskeið
ætlað byrjendum. Kennt í litlum
hóptímum þar sem þátttakendum
er raðað í hópa eftir aldri og getu.
Námskeið fyrir fullorðna:
* Partýgítarnámskeið
* Leikskólagítarnámskeið
6 vikna skemmtileg gítarnámskeið
ætluð byrjendum í gítarleik

Gleðilegt ár!

Geir A. Guðsteinsson

Málefni leikskólans Hvarfs

Skemmtileg námskeið

ekið skal undir það mat Stöðvar-2 að velja fíkniefnalöggæsluna menn ársins. Undir það geta allir tekið nú þegar
reynt er að smygla meiri magni af eiturlyfjum til landsins
en áður hefur þekkst. Val Rásar-2 á Svandísi Svavarsdóttur borgarfulltrúa vekur hins vegar undrun og því fer fjarri að allir séu
sammála því vali. Velja á einstaklinga, einn eða fleiri sem láta
af sér gott leiða fyrir alla, ekki bara suma. Það á heldur ekki að
velja fólk vegna lífsbaráttu sinnar, það gerum við öll, en sú barátta eru vissulega mismunandi erfið, ekki síst hjá þeim sem fatlaðir eru. Maður ársins í Kópavogi er ekki sérstaklega valinn, en
þar kemur helst upp í hugann dr. Sigurbjörn Einarsson, fyrrverandi biskup, sem hefur búið í Kópavogi á þriðja áratug, eða allt
síðan hann lét af embætti biskups. Á degi íslenskrar tungu 2007
hlaut hann verðlaun Jónasar Hallgrímssonar en þau ber að veita
einstaklingum er hafa með sérstökum hætti unnið íslenskri
tungu gagn í ræðu eða riti, með skáldskap, fræðistörfum eða
kennslu og stuðlað að eflingu hennar, framgangi eða miðlun til
nýrrar kynslóðar. Það hefur dr. Sigurbjörn svo sannarlega gert.

ópavogsblaðið sendir Kópavogsbúum sem og
öðrum landsmönnum hugheilar óskir um gleðilegt ár. Nú þegar atvinnuleysi er vart mælanlegt,
launaskrið á síðasta ári allt að 10%, uppbygging heldur
áfram með sama krafti, sannfæringu og ákafa sem fyrr, er
ekki hægt annað en að líta björtum augum fram á veginn.

byggðir verði um 155. þúsund m2
í verslunar og þjónustuhúsnæði
sem verður að hluta til háreist.
Gert er ráð fyrir um 40,000 m2 í
íbúðarhúsnæði eða um 350 íbúðum. Áætluð meðalnýting svæðisins er um 1,9 en að nýting einstakra reita eða lóða innan þess
verði á bilinu 1,0 til 2,3. Áætlað er
að á svæðinu verði að lágmarki 2
bílastæði á hverja íbúð og 1 bílastæða á hverja 35 m2 atvinnuhúsnæðis. Miðað er við að stór hluti
bílastæða verði í bílgeymslum
neðanjarðar. Skipulagsnefnd samþykkir að unnið verði deiliskipulagstillaga fyrir sitt hvora lóðina
að Glaðheimum og að gerð verði
deiliskipulagstillaga fyrir vegaframkvæmd sem skorðast við fyrirhugað hringtorg við Hagasmára og
Bæjarlind, tengibraut milli þessara
hringtorga og aðreina að Reykjanesbraut og fyrirhugaða breikkun
Reykjanesbrautar.

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda
gleðinni í hljóðfæraleiknum.

Upplýsingar og skráning á
www.tonsalir.is

ónsalir

Bæjarlind 2 - Sími 534-3700 - www.tonsalir.is
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„Enginn grundvöllur fyrir stofnun
Íþróttabandalags Kópavogs“
- segir formaður HK, Sigurjón Sigurðsson
Sigurjón Sigurðsson var for maður ÍK síðasta árið sem það
félag starfaði, þ.e. 1991, varð
varaformaður HK í kjölfarið og
síðan formaður fyrir ári síðan.
HK var stofnað 26. janúar 1970.
Formaður HK telur að árið 2007
sé eitt besta ár í sögu HK. Félagið hafi í fyrsta sinn átt lið í efstu
deild karla í fótbolta og verði
þar á fram á komandi sumri og
það er ekkert félag á Íslandi sem
er með sex meistaraflokka í efstu
deildum í hópíþróttagreinum.
Helstu vonbrigðin séu kannski
helst þau að körlunum í blakinu
tókst ekki að verða Íslandsmeistarar og gaman hefði verið að sjá
lið HK í handbolta karla ofar í
deildinni á sl. vetri.
“Rekstrarlega var þetta ár einnig mjög gott enda erum við með
frábæran framkvæmdastjóra,
Birgi Bjarnason og Laufeyju Guðmundsdóttir á skrifstofunni. Á
árinu réðum við íþróttastjóra,
Óla Þór Júlíusson og þetta teymi
stýrir bókhaldinu og hefur eftirlit
með daglegum rekstri. Aðalstjórn
hefur því mjög góða yfirsýn yfir
það sem er að gerast hjá félaginu. Þetta var einnig mjög gott ár
í þjóðfélaginu og það skilar sér
beint inn í félagsstarfið. Starfsemin
gekk framúrskarandi vel, við urðum deildarmeistarar í handbolta
karla og komumst í Evrópukeppni
í handbolta og í kvennafótboltanum eigum við lið næsta sumar í
úrvalsdeild eftir sigur í 1. deildinni
á sl. sumri. Það er fjölgun á þátttakendum í starfi yngri flokkanna
svo segja má að það sé fátt sem
skyggði á starfsemina á sl. ári.
Menn eru reynslunni ríkari eftir
þetta fótboltasumar og stefnt er
að því að styrkja karlaliðið enn
frekar, og það er nú verið að tala
við tvo erlenda leikmenn. Frá okkur er farinn Jón Þorgrímur sem

afnot af Fífunni og Kórnum. Það
er enginn vilji hjá Breiðabliki að
ná samningum um þetta mál, við
viljum einfaldlega eiga sama rétt
og þeir og fá sömu þjónustu frá
bænum og þeir. Við munum ná
okkur réttmæta hlut þar fram. En
það virðist skorta kjark til þess að
taka á þessum málum.”

Engin íþróttaleg uppbygging í Vesturbæ Kópavogs

Sigurjón Sigurðsson, formaður HK á þrettándagleði félagsins við Fagralund.

hefur verið áberandi í hópnum.
Það er mikil framför að á komandi sumri er leikið í 12 liða deild
í stað 10 liða áður, það skapar
fleiri verkefni og minni hætta á að
lenda í 3 vikna hléi eins og gerðist
í sumar.”
- Það hafa verið bollaleggingar
um að það stofna Íþróttabandalag
Kópavogs. Ertu fylgjandi þeirri hugmynd?
“Íþróttabandalag Kópavogs
á rétt á sér að mörgu leiti en
það þarf að skilgreina vel verkefni þess. Stundum hefur þetta
hljómað eins og bæjarfulltrúar
hafi viljað koma ábyrgðinni yfir
á aðra, fría sig af ábyrgðinni og
koma ábyrgðinni yfir á íþróttafélögin og leyfa ágreiningsmálum

Spámiðill
Ég býð upp á einkatíma í spámiðlun.
Hef margra ára reynslu og vinn með
kristalskúlu, sígauna-, blóma-, og
zenspil.
Sjá nánar á www.spamidill.com

Hrönn
Friðriksdóttir

Sími 861 2505
E-mail hronnf@gmail.com

að eiga sér stað einhvers staðar annars staðar en hjá þeim,
sem þó eru rétt kjörnir fulltrúar
fólksins til að leysa slík mál. Ég
sé engan grundvöll fyrir því í
dag að stofna íþróttabandalag í
Kópavogi, enda erum við í fínu
bandalagi, UMSK. Svo eru mörg
íþróttafélög hér í bæ í samvinnu
við íþróttafélög úr nágrannasveitarfélögum, eins og t.d. í golfinu
og okkar lið í kvennaknattspyrnunni er samstarfsverkefni HK og
Víkings í Reykjavík. En kannski er
þetta ekki spurning um það hvort
Íþróttabandalag Kópavogs verður
stofnað, heldur hvenær. Fyrir fjórum árum síðan var þessi umræða
kominn á góðan rekspöl en þá var
farið nokkuð skakkt af stað, t.d. er
það ekki hlutverk íþróttabandalags að ákveða hverjir senda
hvaða lið til keppni. Íþróttabandalag á að vera samnefnari félaganna sem ákveður sameiginlega
stefnuna gagnvart bæjarfélaginu.”
- Samstarf íþróttafélaganna HK
og Breiðabliks hefur yfirleitt gengið
mjög vel en í haust skarst í odda
með þeim þegar kom að útdeilingu tíma í knattspyrnuhúsunum
Fífunni og Kórnum. Sú ákvörðun
var tekin að skipta tímunum jafnt
í Kórnum en Breiðablik fékk 65%
tímanna í Fífunni á móti 35% hjá
HK. Þið vilduð að Kórinn væri ykkar völlur alfarið en Blikarnir hefðu
Fífuna. Af hverju viljið þið þessa
skiptingu?
“Við höfum mikinn áhuga á því
að bæta þjónustuna við bæjarbúa
og með því að starfa á sitt hvorum
staðnum geta félögin veitt bæjarbúum betri þjónustu. Við viljium
getað hafið æfingar klukkan þrjú
á daginn alla daga vikunnar og
vera búnir með æfingar fyrir þau
yngstu áður en foreldrar koma úr
vinnunni. Það hefur verið markmið pólitíkusanna að auka samstarf skóla og íþróttafélaganna og
þarna var kjörið tækifæri til að
ná langt í því. Við í HK komumst
í Kórinn þrjá daga vikunnar klukkan þrjú en tvo daga klukkan hálf
fimm. Það sama á sér stað niður í
Fífunni hjá Blikum.
Við viljum líka fá að vita af
hverju sé verið að skipta tímum
eftir fjölda iðkenda í einni íþróttagrein í bænum en ekki í öðrum.
Við erum með tvær innigreinar í
íþróttum, blak og handbolta og
hefur vantað tíma í fjöldamörg
ár. Það hefur aldrei verið hægt
að taka tillit þess t.d. með því að

bjóða okkur tíma í Smáranum
enda óskrifuð lög að við komum
ekki þangað inn. Þó eru Blikarnir með eina innigrein meðan við
erum með tvær greinar. Á þessu
ári verða tveir vellir teknir í notkun uppi í Vallarkór og verið er að
bjóða út byggingu íþróttahúss nið-

Formaður HK segir að þjónusta
við Vesturbæ Kópavogs hvað
varðar íþróttamál sé ekki góð.
Þar hafi engin uppbygging átt sér
stað í íþróttamálum síðustu 30
ár og langt fyrir börn og unglinga
þar að sækja íþróttatíma. Tengja
eigi íþróttafélög betur saman við
grunnskólana það það sé ekki
hægt að réttlæta að sumum hverfum bæjarins sé alls ekki sinnt.
Sigurjón segist fylgjandi því að
tengja grunnskólana í bænum við
ákveðin félög, þá öðlist félögin
meiri ábyrgð gagntvart viðkomandi skólahverfi og það muni einnig draga úr ríg, ágreiningi og einelti milli krakka í sama skóla sem
eru í sitt hvoru íþróttafélaginu.
En það er auðvitað félagafrelsi
þannig að barn sem er t.d.í Snælandsskóla getur auðvitað verið
í Breiðabliki ef það vill það og er
að stunda íþróttagrein sem ekki

Við viljum líka fá að vita af hverju sé verið að
skipta tímum eftir fjölda iðkenda í einni íþróttagrein í bænum en ekki í öðrum.Við erum með tvær
innigreinar í íþróttum, blak og handbolta og hefur
vantað tíma í fjöldamörg ár. Það hefur aldrei verið
hægt að taka tillit þess t.d. með því að bjóða okkur
tíma í Smáranum enda óskrifuð lög að við komum
ekki þangað inn. Þó eru Blikarnir með eina innigrein meðan við erum með tvær greinar.
ur í Fagralundi. Skyldi þá verða
úthlutað jafnt eða verða teknar
upp nýjar úthlutunarreglur, s.s.
með tilliti til iðkendafjölda eða
greina?
Það er óeðlilegt að ein innigrein, eins og körfuboltinn hjá
Breiðabliki, fær jafn marga tíma
eins og tvær deildir hjá HK, blakið
og handboltinn. Fleiri tímar gefa
möguleika á betri þjónustu, og ég
spyr, er það hlutverk bæjarfélagsins að ákveða hvaða íþróttagreinar fá að vaxa betur en aðrar?”
- Það hefur verið bent á að bæði
félögin ættu iðkendur í öllum hverfum Kópavogs svo þau þyrftu að
fá tíma á fleiri stöðum, ekki bara
í einu íþróttahúsi. Er ekki eðlilegt
að líta svo á?
“Þú átt enga iðkendur og í
dag er það minna mál að sækja
íþróttatíma þótt um einhverja
vegalengd sé að ræða. Samkvæmt
ársskýrslu Kópavogs eru 2100 iðkendur í Breiðabliki en 1700 í HK.
Eftir fund með formanni Íþróttaog tómstundaráðs Kópavogs,
Gunnsteini Sigurðssyni, var okkur
sagt að þessi úthlutun hafi verið
hugsuð til síðustu áramóta. Þá
ákváðum við að slíðra sverðin og
bíða átekta og vona að við munum sjá breytingar á þessu. Þegar
öðru félaginu finnst eðlilegt að
tímaskiptingu milli íþróttafélaganna sé mismunað og farið eftir fjölda iðkenda, er ekki von á
samkomulagi milli félaganna án
afskipta ÍTK. Það er rétt hjá formanni ÍTK að reynt var til þrautar
að ná samkomulagi milli HK og
Breiðabliks um skiptingu tíma og

er boðið upp á í viðkomandi skólahverfi. Hlutverk íþróttafélaganna
sé fyrst og fremst að það sem flest
börn stundi íþróttir og veita sem
besta þjónustu. En til þess að það
sé mögulegt þurfi betri framtíðarsýn frá bæjarfélaginu.

Einnig ágreiningur um
afnot af Kópavogsvelli
Á síðsta ári reis einnig upp
ágreiningur milli Breiðabliks og
HK um afnot af nýju áhorfendastúkunni við Kópavogsvöll. Sigurjón segir að HK sé ekkert gestalið
á þeim velli og því samþykktu
þeir ekki að Breiðablik væri í búningsklefum eða á svæðinu síðasta
klukkutímann fyrir heimaleiki
þeirra í knattspyrnunni, eins og
Breiðablik hafi krafist. HK nægi,
eins og öðrum íþróttafélögum,
einn andstæðingur í einu, og því
ekki ásættanlegt að iðkendur
Breiðabliks væru að störfum eða
við íþróttaiðkun á svæðinu þegar
HK væri að undbúa sig fyrir leiki á
Kópavogsvelli en þeir hafi einnig
farið fram á fá að loka af helmingi
af húsinu fyrir sig, en á það hefði
HK alls ekki getað sætt sig við.
“Auðvitað mundi það styrkja
Breiðablik ef við værum alls ekki
á Kópavogsvelli, en það er hins
vegar pólitísk ákvörðun, hlutverk
sveitarfélagsins að ákveða hvort
við eigum að hafa einhvern annan
heimavöll, t.d. upp við Elliðavatn.
En bæði félögin eru á Kópavogsvelli, og þá eiga afnotin að vera
algjörlega á jafnréttisgrundvelli,”
segir Sigurjón Sigurðsson, formaður HK.
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Hugleiðingar um áramót
Við áramót er jafnan tilefni til
þess að líta um öxl og fara yfir
sorgir og sigra liðins árs um leið
og við horfum fram á veginn og
veltum fyrir okkur hvað framtíðin muni bera í skauti sér. Það er
margs að minnast frá liðnu ári en
á hinum pólitíska vettvangi bar
náttúrulega hæst þegar 12 ára
sambandi Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks lauk. Nú eru það turnarnir tveir sem mynda ríkisstjórn,
eina sterkustu stjórn Íslandssögunnar með yfirburða meirihluta
þingsæta. Framsóknarflokkurinn
er í sárum og virðist sem trúnaðarbrestur hafi orðið milli þessara
tveggja flokka þótt í rauninni hafi
verið ljóst strax á kosninganótt
að áframhaldandi samstarf með
einungis eins manns meirihluta
hafi verið vonlaust. Samstarf Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks fer
vel af stað, þarna hafa þessir tveir
ólíku flokkar ákveðið að vinna að
framgangi þeirra mála sem þeir
ná sátt um, það er ekki þar með
sagt að þeir tali sömu röddu í öllum málum, það er bara sjálfsagt
og eðlilegt. Það eru mörg brýn
verkefni sem ríkisstjórnin þarf að
glíma við á komandi ári og árum
en það fer varla fram hjá neinum
þær áherslubreytingar sem hafa
orðið við stjórnarskiptin.
Þess er að vænta að einhverjar
breytingar verði á verkaskiptingu
ríkis og sveitarfélaga á árinu þar
sem báðir ríkisstjórnarflokkarnir hafa það á stefnuskrá sinni að
færa aukin verkefni til sveitarfélaganna. Flutningur grunnskólanna
til sveitarfélaganna hefur skilað
okkur bættu skólastarfi og viðbúið að sveitarfélögin muni sinna

Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar.

fleiri verkefnum betur en ríkið
m.a. þjónustu við aldraða en þann
málaflokk þarf að byggja upp og
efla verulega.

Kjarasamningalota
framundan
Kjarasamningar eru margir
lausir á árinu og framundan erfiðar samningalotur hjá mörgum
stéttum m.a. grunnskólakennurum sem hafa dregist verulega
aftur úr í launum miðað við aðrar stéttir. Kennarafélag Mosfellsbæjar Seltjarnarness og Kópavogs hefur lýst yfir vilja til þess
að semja sérstaklega við Kópavog í stað hefðbundinna miðlægra samninga við launanefnd
sveitarfélaganna. Þetta er vissulega umhugsunarefni í ljósi þess

að Kópavogur stendur vel fjárhagslega og hefur svigrúm sem
mörg önnur smærri sveitarfélög
hafa því miður ekki.
Það eru blikur á loft á húsnæðismarkaði þar sem fasteignaverð
hefur hækkað verulega á síðustu
misserum og viðbúið að stöðugt
færri standi undir þeirri skuldbindingu sem felst í að kaupa
íbúð. Verð á leigumarkaði fer
vaxandi samhliða hækkandi fasteignaverði og því hlýtur að vera
erfitt fyrir ungt fólk að fjárfesta í
sinni fyrstu íbúð í dag. Það er að
koma í ljós að tekjulágir einstaklingar eiga í erfiðleikum með að
fjármagna eigið húsnæði og þá
jafnvel líka að standa undir því
að greiða leigu. Leigusalar verða
að hækka leiguna til samræmis
við hækkandi fasteignaverð og
hækkandi íbúðalán til að standa
straum af hækkandi fjármagnskostnaði. Leiguform á Íslandi hefur auk þess aldrei náð að vera ríkjandi og enn er algengt að íbúðir
sem eru til leigu á hinum almenna
markaði séu einungis leigðar til
tiltölulega skamms tíma. Að störfum er nefnd á vegum félagsmálaráðherra sem hefur það hlutverk
að kortleggja húsnæðismarkað á
Íslandi og koma með raunhæfar
lausnir á vanda þeirra sem ekki
munu fóta sig á húsnæðismarkaðinum við núverandi aðstæður.
Það er viðbúið að Sveitarfélögin
þurfi að axla ábyrgð ekki síður en
ríkisvaldið. Kópavogur á um 320
félagslegar íbúðir sem þýðir um
11,3 íbúðir á hverja 1000 íbúa en
meðaltal fyrir landið allt er 14,6
íbúðir á hverja 1000 íbúa. Það
er því ljóst að til þess að standa

á pari við landsmeðaltalið þarf að
fjölga verulega félagslegum íbúðum í Kópavogi

Tíðinda að vænta af
Glaðheimasvæðinu
Það verður spennandi að fylgjast með málefnum Íslensku óperunnar á árinu en sem kunnugt er
hefur bæjarstjórn Kópavogs lýst
yfir vilja til þess að í bænum rísi
Óperuhús, rekið af óperunni og
íslenska ríkinu. Það er ljóst að til
að svo megi verða þarf framlag
ríkisins til Óperunnar að aukast
verulega frá því sem nú er en
á fjárlögum ársins er gert ráð
fyrir tæpum 170 milljónum til
óperunnar. Það dugar skammt
til að reka 800 sæta sviðslistahús
jafnvel þótt aðsókn í húsið verði
góð. Til samanburðar er framlag
ríkisins til Þjóðleikhússins 650
milljónir á ári.
Einhverra tíðinda af Glaðheimasvæðinu er að öllum líkindum að
vænta á árinu en þar eru fyrirhugaðar meiriháttar skipulagsbreytingar þar sem gert er ráð

fyrir allt að 200 þúsund fermetra
byggingarmagni, aðallega í verslunarhúsnæði. Það er ljóst að
á meðan engin viðunandi lausn
fæst á umferðar vandanum í
Smáranum eru þessar hugmyndir óraunhæfar. Framkvæmdir
við Lindir IV eru í fullum gangi
og mun umferð því enn aukast í
Smáranum á árinu.
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar unnu gott starf á síðasta ári
og hafa mörg okkar mál náð í
gegn. Þar höfum við líklega náð
bestum árangri í kjaramálum leikskólastarfsmanna sem og annarra bæjarstarfsmanna með öflugum málflutningi og ítrekuðum
tillögum um kjarabætur þeim til
handa. Kraftmikið starf flokksins hér í bænum hefur skilað okkur góðum árangri og skiptir þar
verulega máli starf fulltrúa okkar
í nefndum bæjarins. Samfylkingin hefur vigt og burði til að hafa
áhrif í Kópavogi og það munum
við gera á komandi ári, bæjarbúum til heilla. Mínar bestu kveðjur til Kópavogsbúa, megi nýtt ár
færa ykkur gleði og guðsblessun.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

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

TIL HAMINGJU
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ÖLL ALMENN PRENTUN

SÍMI 561 1594
895 8298
HRÓLFSSKÁLAVÖR 14
NETFANG: NES@ISHOLF.IS
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Úrval góðra hjólbarða
- snögg og góð þjónusta.
Þvottur - bón - teflon - alþrif

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U MHYGGJA

•

TR AUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

Vatnsveita Kópavogs í Vatnsendakrika og aðveitulögn að Heimsenda.

Garðbæingar fá vatn frá
Vatnsveitu Kópavogs
Vatni frá Vatnsveitu Kópavogs
var hleypt á allt dreifikerfi Vatnsveitu Garðabæjar 21. desember
sl. Fyrr í mánuðinum var vatni
frá VK hleypt á Kauptún og síðar
á Molduhraun. Vatnsveita Garðabæjar mun í framtíðinni kaupa
vatn af VK samkvæmt 40 ára
samningi um kaup á köldu vatni
sem Garðabær og Kópavogsbær
gerðu á árinu 2006. Lögð hefur verið 400 mm vatnslögn frá
Kópavogi að Reykjanesbraut við
Vífilsstaðalæk og er þar tengiog stjórnbrunnur. Þaðan dreifist
vatn til nýrra svæða Urriðaholts
og niður í bæinn.
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í
Garðabæ, og Gunnar I. Birgisson,
bæjarstjóri í Kópavogi, hleyptu
vatni á dreifikerfið í stjórnbrunninum við Vífilsstaðalæk þegar vatninu var hleypt á dreifikerfið og
dreyptu á vatninu.
„Þetta er stór dagur fyrir okkur
Garðbæinga,” segir Gunnar Einarsson. „Maður horfir með trega til
gömlu vatnsveitunnar sem hefur
þjónað okkur svo vel í gegnum
tíðina en um leið er maður afskaplega ánægður að fá tryggt vatn frá
Vatnsveitu Kópavogs til framtíðar
þar sem okkar vatnsveita var víkjandi.”

Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi, gefur Gunnari Einarssyni,
bæjarstjóra í Garðabæ, vatn að drekka við athöfn í stjórnbrunninum
við Vífilsstaðalæk skömmu fyrir jól.

„Ég óska Garðbæingum til hamingju með þennan áfanga,” segir
Gunnar I. Birgisson. „Þetta verkefni treystir bönd og samvinnu
bæjarfélaganna.”
Árið 1963 var lögð vatnslögn
frá Dýjakrókum austan Vífilsstaðavatns og niður í þéttbýlið sem var
að myndast í Garðahreppi. Í fyrstu
var vatnið sjálfrennandi úr lindunum en árið 1978 var sett dæla
í borholu í Dýjakrókum og dældi
hún vatni til bæjarins. Síðustu árin
hafa tvær borholur í Dýjakrókum
séð Garðbæingum og Álftnesing-
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um fyrir neysluvatni og hefur ársnotkunin undanfarin ár verið um
1200 þúsund tonn, þar af hafa um
200 þúsund tonn farið á Álftanes.
Nú verður vatnsbólum Garðbæinga í Dýjakrókum lokað eftir
rúmlega 40 ára notkun þar sem
vatnsvernd vegna neysluvatnsöflunar verður aflétt af svæðinu. Rétt
er að benda á að í stað þeirrar
vatnsverndar sem svæðið hefur
notið hefur bæjarstjórn Garðabæjar samþykkt tillögu um friðlýsingu
Vífilsstaðavatns og nágrennis
þess.
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Vinnubrögð ritstjóra Íslenskrar
knattspyrnu fordæmd
Bókin “Íslensk knattspyrna
2007” kom út í byrjun desembermánaðar. Þessi bók er alveg
bráðnauðsynlegt uppflettirit.
bókinni er m.a. að finna öll úrslit
í öllum leikjum á vegum KSÍ á
árinu 2007.
Ekki voru allir alls kostar ánægðir með það sem birtist í bókinni
og 12. desember sl. sendi Einar
Kristján Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks Víði
Sigurðssyni ritstjóra bókarinnar
og Knattspyrnusambandi Íslands
bréf þar sem segir m.a.:
“Knattspyrnudeild Breiðabliks
telur það stórlega ámælisvert
að í bókinni Íslensk knattspyrna
2007 er Magnús Páll Gunnarsson
leikmaður Breiðabliks ekki sagður þriðji markahæsti leikmaður í
Landsbankadeild karla árið 2007.
KSÍ hafði áður veitt honum viðurkenningu fyrir að vera þriðji markahæsti leikmaður deildarinnar.
Knattspyrnudeild Breiðabliks lítur svo á að þar sem bókin Íslensk
knattspyrna hefur slíka yfirburðastöðu sem sagnfræðileg heimild
um knattspyrnu á Íslandi sé það
með öllu óeðlilegt að höfundur
hennar taki sér ritfrelsi til að dæma
mark af Magnúsi Páli þar sem KSÍ
hefur dæmt það gott og gilt.”

Dómari dæmdi markið
á Magnús Pál
Víðir Sigurðsson, höfundur
bókarinnar, segir að þetta bréf frá
Breiðabliki sé greinilega samið í
fljótfærni, án þess að kynna sér
hvernig málið er afgreitt í bókinni
og að því er virðist án samráðs
við leikmanninn sjálfan.

“Við Magnús Páll ræddum þetta
hálfum mánuði áður en bókin
kom út, ég útskýrði fyrir honum
hvað lægi því til grundvallar að
markið væri skráð sem sjálfsmark
í bókinni og við skildum sáttir.
Hans viðbrögð
voru fyrst og
fremst þau að
hann yrði bara
að gera enn betur næsta sumar. Viðbrögðin
frá Breiðabliki
komu því verulega á óvart.
Þvert ofan í
fullyrðingu Breiðabliks þá er tekið
fram í bókinni Íslensk knattspyrna
2007 að dómari leiks Breiðabliks
og FH hafi skráð umrætt mark á
Magnús Pál, sem þar með teljist
hafa skorað 8 mörk og sé rétthafi
bronsskóarins. Ennfremur er sagt
að nákvæm skoðun á markinu af
myndbandi hafi leitt í ljós að útilokað sé annað en að skrá markið
sem sjálfsmark, og þessvegna sé
það skráð þannig í bókinni.
Málið snýst um mark sem
Breiðablik skoraði í leik gegn FH í
úrvalsdeild karla þann 16. september. Allir fjölmiðlar lýstu því sem
sjálfsmarki Auðuns Helgasonar,
enda þótti það augljóst, bæði á
vellinum og af sjónvarpsmyndum.
Á vef stuðningsmanna Breiðabliks
var markinu einnig mjög nákvæmlega lýst sem sjálfsmarki.
Síðar kom í ljós að dómari leiksins hafði skráð markið á Magnús
Pál. Það var hinsvegar ekki fyrr
en Íslandsmótinu var lokið sem
umræða um það fór af stað, því að
þá snerist málið um hvort hann

teldist þriðji markahæsti leikmaður deildarinnar eða ekki.
Undanfarin 11 ár hefur öllum
mörkum í efstu deild karla verið
lýst af mestu mögulegri nákvæmni
í bókaröðinni Íslensk knattspyrna.
Hver hafi skorað, hvernig, og eftir sendingu frá hverjum. Óskar
Ó. Jónsson, sem þekktur er fyrir
nákvæma tölfræðiskráningu, bæði
í knattspyrnu og körfuknattleik,
hefur skoðað hvert einasta mark
af myndbandi og farið rækilega
yfir þau sem einhver vafi hefur
leikið á um hvernig hafi verið
skoruð. Þar á meðal þetta mark
og útfrá þeirri skoðun er því lýst
nákvæmlega í bókinni og skráð í
samræmi við það.
Magnús Páll fékk bronsskóinn
og er hjá KSÍ skráður með 8 mörk.
Frá því er sagt í bókinni. Það að ég
hafi svipt hann markinu, og tekið
mér ritfrelsi til að dæma það af
honum, eins og sagt er í yfirlýsingunni, er sérkennileg staðhæfing.
Í þeirri umræðu sem leiddi af
þessu kom í ljós að sumir virðast
halda að bækurnar um Íslenska
knattspyrnu séu á vegum KSÍ. Svo
er ekki, þær hafa verið gefnar út af
bókaútgáfum frá árinu 1981 og ég
hef skrifað þær frá 1982. Fyrir sjö
árum óskaði KSÍ eftir samvinnu
við bókaútgáfuna um að úrslit
leikja á Íslandsmótum yngri flokka
og í innanhússmótum á vegum
sambandsins yrðu birt í bókinni.
Þar með yrðu öll úrslit tímabilsins
komin í hana og KSÍ þyrfti ekki
lengur að leggja í útgáfukostnað
við að birta þau í sérstakri skýrslu. Um það snýst samstarf bókaútgáfunnar Tinds og KSÍ,” segir Víðir
Sigurðsson.

Krakkar við Þinghólsbraut
hreinsa til í sjálfboðavinnu
Steinar Þór Einarsson, Sigurjón Guðmundsson og Adrian Sölvi
Ingimundarson, kampakátir með árangurinn. Auk þeirra tóku
þátt í hreinsuninni þau Kristín Pétursdóttir, Ólafur Thor, Einar
Thor, Berglind Pétursdóttir, Hákon Magnússon, Fannar Þór Einarsson og Jónas Helgi Sverrisson.

Frá og með haustinu 2008 hækkar greiðslan í kr. 15 þúsund á grein og aldursmörkin færast upp í 16 ára
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AF HÁLSINUM
Hver? Hvar? Hvenær?

Ljóðstaf Jóns úr Vör hlaut á síðasta ári Guðrún Hannesdóttir sem er
hér ásamt fleirum sem fengu viðurkenningu.

Ljóðstafur Jóns úr Vör veittur á
afmælisdegi skáldsins 21. janúar
Það var Ritlistarhópur Kópavogs sem átti hugmyndina að því
að efnt yrði til ljóðasamkeppni
og hún kennd við Jón úr Vör.
Lista- og menningar ráð Kópavogs hefur staðið myndarlega
að þessari samkeppni og veitt
vegleg verðlaun þeim sem staðið
hafa upp sem sigur vegarar og að
auki eru veitt tvenn aukaverðlaun.
Síðast hlaut Ljóðstafinn Guðrún
Hannesdóttir. Auk ríkulegra peningaverðlauna hlýtur sigurvegarinn
þann heiður að fá að vera handhafi
Ljóðstafs Jóns úr Vör, en hann er
silfursleginn göngustafur skáldsins
og eru nöfn sigurvegaranna sett á
hann með silfurskjöldum.
Sem kunnugt er var Jón úr Vör
fæddur og uppalinn á Patreksfirði
en flutti í Kópavoginn til þess að
vinna að stofnun lestrarfélags í
Kópavogshreppi og síðar Bókasafns Kópavogs, en hann var bæjarbókavörður frá stofnun þess
árið 1953 til ársins 1977. Kunnast-

ur er Jón fyrir ljóðabókina sína
Þorpið.
Magn ús Bjarn freðs son hef ur
ritað ævisögu Jóns og kom hún
út fyrir fáum árum, stuttu eftir
andlát Jóns. Jón orti bæði hefðbundið og óhefðbundið. Hann var
snjall hagyrðingur auk þess að
yrkja falleg órímuð ljóð. Ein vísna
hans varð fleyg:
Ekki þarf að gylla gull,
gullið verður alltaf bjart.
En ávallt verður bullið bull
þótt búið sé í rímað skart.
Lista- og menningarráð Kópavogs hefur nú skipað nýja dómnefnd en hana skipa þau Ingibjörg
Haraldsdóttir, skáld, Sigþrúður
Gunnarsdóttir, bókmenntafræðingur og Þórarinn Eldjárn, skáld.
Sem fyrr segir verður að venju
vegleg dagskrá í Salnum þar sem
tilkynnt verður um sigurvegarann
í ár, mánudaginn 21. janúar nk. og
eru allir velkomnir.
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borgarblod.is

Fólk í strætó
Drengurinn á myndinni í
jólablaðinu heitir Hjörtur Pálsson og var 12 ára þegar myndin var tekin 1964. Hann var á
leðurnámskeiði í Kópavogsskóla.
Nú vantar okkur upplýsingar um
þetta glaðlynda fólk í strætóferð.
Upplýsingar hafa fengist um
flestar þær myndir sem við höfum
birt hér en við hvetjum fólk til að

hafa samband hafi það einhverjar
hugmyndir um það sem á myndunum er. Nánari upplýsingar eru
vel þegnar og eru lesendur hvattir til að hafa samband við Hrafn
Sveinbjarnarson á Héraðsskjalasafni Kópavogs, s. 544-4710 eða
senda upplýsingar á netfangið
hrafns@kopavogur.is

Rótarý með gjöf og þakklætisvott
Sam eig in leg ur jóla fund ur
Rótarý klúbbanna í Kópa vogi,
Rótarý klúbbs ins Bor ga og
Rótarýklúbbs Kópavogs var haldinn í jólamánuðinum. Á fundinum afhentu klúbbarnir Sunnuhlíð síðbúna afmælisgjöf í tilefni
af 25 ára afmæli Sunnuhlíðar.
Guðlaug B. Guðjónsdóttir forseti Borga og Sveinn Hjörtur Hjartarson forseti Rótarýklúbbs Kópavogs afhentu Guðjóni Magnússyni
formanni samtakanna gjöfina sem
er skjávarpi.
Á fundinum fengu Anna Hallgrímsdóttir fyrr verandi rekstaraðili Félagsheimilis Kópavogs og
Unnur Friðþjófsdóttir fyrrverandi
starfsmaður þar þakklætisvott frá
klúbbunum fyrir mikla alúð og
velvilja í garð klúbbanna gegnum
öll árin sem þeir voru með fundaraðstöðu í Félagsheimilinu. Rótarýklúbbarnir funda nú í skátaheimilinu við Digranesveg.

��

Guðlaug B. Guðjónsdóttir forseti Rótarýklúbbsins Borga, Unnur Friðþjófsdóttir, Anna Hallgrímsdóttir og Sveinn Hjörtur Hjartarson forseti
Rótarýklúbbs Kópavogs.

Alltaf nýbakað og ferskt hjá okkur
Brauð, kökur, tertur, smurt og veisluþjónusta
Úrvalskaffi og heitur reitur
Opið alla daga kl. 9-18

��������������
Búðakór 1 • Sími 534-6654
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Unglingarnir í félagsmiðstöðinni Hólnum
gáfu Mæðrastyrksnefnd jólagjafir

Starfsmennirnir sem hlutu viðurkenningu ásamt Gunnari I. Birgissyni bæjarstjóra og Samúel Erni Erlingssyni varabæjarfulltrúa
og staðgengli formanns bæjarráðs.

Starfsmenn Kópavogsbæjar heiðraðir fyrir aldarfjórðungs starfsaldur
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi, afhenti
skömmu fyrir jól níu starfsmönnum Kópavogsbæjar sérstaka viðurkenningu fyrir
dygg og góð störf í þágu bæjarins í 25 ár. Af þessu tilefni
var starfsmönnum bæjarfélagsins boðið til móttöku og
til að þiggja léttar veitingar.
Þar voru þessir níu starfsmenn heiðraðir og þeim
afhent gullúr í viðurkenningar- og þakklætisskyni.
Starfsmennirnir eru þessir: Einar Sigurðsson, byggingarfulltrúi, Eiríkur Leifsson,
Íþróttahúsi Digranesskóla,
Guðríður Benediktsdóttir,
leikskólanum Efstahjalla,
Guðrún Árnadóttir, Bókasafni
Kópavogsbæjar, Jóna Jóns-

dóttir, Hjallaskóla, Jóna Björg
Jónsdóttir, leikskólanum
Furugrund, Kristjana Magnúsdóttir, leikskólanum Kópasteini, Sigríður Ólafsdóttir,
Hjallaskóla og Þorbjörg Auður Þórðardóttir, leikskólanum
Álfaheiði.
“Þetta er aðdáunar vert
trygglyndi og mér er efst í
huga þakklæti til alls þess
fólks sem hefur lofað bæjarfélaginu og íbúum Kópavogs að
njóta hæfileika sinna og eljusemi í svo ríkum mæli sem
raun ber vitni,” sagði Gunnar I. Birgisson í ávarpi sínu.
“Mér er heiður að því að fá
tækifæri til að afhenda fyrir
hönd bæjarins gullúr sem viðurkenningu fyrir fórnfús störf
í aldarfjórðung.”

Í desembermánuði sl. stóðu
ungmennin í félagsmiðstöðinni
Hólnum, í Digranesskóla Kópavogi fyrir verkefni sem fékk yfirskriftina “Jólagóðverk Hólsins.”
Verkefnið fór þannig fram að
unglingarnir komu með gjafir að
heiman, sem ætlaðar voru börnum og unglingum, frá 0 til 16 ára.
Gjöfunum var svo komið í hendurnar á Mæðrastyrksnefnd Kópavogs, sem síðan úthlutaði þeim
til skjólstæðinga sinna. Einkum
var um að ræða ónotaða eða vel
með farna muni, leikföng, fatnað,
bækur eða annað nytsamlegt, og í
marga pakkana læddist einnig eitthvað góðgæti.
Félagsmiðstöðina Hólinn sækja
um 200 unglingar í 6. til 10. bekk
Digranesskóla og er Íris Ösp Sveinbjörnsdóttir forstöðumaður Hólsins.
Jólaverkefnið hefur vakið ungmennin til umhugsunar um þá
aðstöðu sem sumir búa við í þjóðfélaginu. Um leið fá þau að kynnast
því að sýna náunganum umhyggju
og hlýju í verki. Mikil jólastemming var einnig kringum verkefnið,
og boðið upp á heitt kakó, vöfflur, piparkökur og mandarínur, við
kertaljós og jólagleði. Margir unglinganna tóku með sér yngri systkini, sögðu þeim frá verkefninu og
útskýrðu fyrir þeim um leið og
þau tóku þátt í að gera góðverk.
Verkefnið tengdist kennslu í
félagsmálafræði við Digranesskóla, þar sem meðal annars var
fjallað um hamingjuna og gildi góðverka. Hugmyndin að jólaverkefninu kviknaði í framhaldinu, og langaði ungmennin að leggja einhverjum lið í þeirra nánasta umhverfi.
Jólagóðverk Hólsins gekk vonum
framar, og söfnuðust yfir hundrað
gjafir. Hugmyndin er að gera þetta

Elín Rós Valdimarsdóttir afhendir jólapakkana fyrir hönd unglinganna. Með henni voru Anna Lea Friðriksdóttir, Kristján Jóhannes Pétursson og Íris Ösp Sveinbjörnsdóttir forstöðumaður Hólsins.

að árlegum viðburði hjá Hólnum.

Unglingar gegn ofbeldi

Þema Samfés (Samtök félagsmiðstöðva á Íslandi) er á
þessum vetri “unglingar gegn

Rúnar
Geirmundsson

ofbeldi.” Þetta er einmitt verkefni sem sýnir það að unglingar
geri meira jákvætt en neikvætt
þó að hið síðarnefnda fái því
miður algengari umfjöllun í fjölmiðlum.

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

NÁMSKEIÐ Á Á VORÖNN 2008
Tungumál

10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Kennt er í byrjenda–
framhalds –
og talæﬁngaﬂokkum
ENSKA
DANSKA
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA
SPÆNSKA
ÞÝSKA

ÍSLENSKA
fyrir útlendinga
ICELANDIC
for foreigners
Nauka jezyka
islanckiego dla
obcokrajowcow

9 vikna námskeið
50 kennslustundir
Kennt er í byrjenda og
framhaldsﬂokkum.
Ísl. I, Ísl. II, Ísl. III, Ísl. IV, Ísl. V.

Verklegar greinar
BÓKBAND

FRÍSTUNDAMÁLUN
GLERBRENNSLA
LOPAPEYSUPRJÓN
SILFURSMÍÐI
SKRAUTRITUN
TRÉSMÍÐI

Saumanámskeið
AÐ BREYTA FÖTUM
OG ENDURSAUMA
CRAZY QUILT
FATASAUMUR /
BARNAFATASAUMUR
ÞJÓÐBÚNINGUR
SAUMAÐUR
SKRAUTSAUMUR
Baldering
Skattering

ÚTSKURÐUR

Garðyrkjunámskeið
GARÐURINN ALLT ÁRIÐ
TRJÁKLIPPINGAR
TRJÁRÆKT Í SUMARBÚSTAÐALANDINU

Tölvunámskeið
FINGRASETNING

TÖLVUGRUNNUR
TÖLVUGRUNNUR II
WORD
Ritvinnsla

Matreiðslunámskeið

GÓMSÆTIR
BAUNA – PASTA –
OG GRÆNMETISRÉTTIR
GÓMSÆTIR HOLLIR
SUÐRÆNIR RÉTTIR FRÁ
MIÐJARÐARHAFSLÖNDUNUM
HRÁFÆÐI
MATARMIKLAR SÚPUR
OG
HEIMABAKAÐ BRAUÐ
MATARGERÐ
FYRIR KARLMENN I
Grunnnámskeið
MATARGERÐ
FYRIR KARLMENN II
Framhaldsnámskeið
SPENNANDI BÖKUR

Innritun í síma 564 1507
á vef skólans http:// kvoldskoli.kopavogur.is eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla
Nánari upplýsingar eru einnig á vefsíðu skólans
Vefsíða:http:// kvoldskoli.kopavogur.is
Netfang: kvoldskoli@kopavogur.is
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Það helsta í Kópavogi 2007
13.

3.
7.

11.

14.

2.

5.

4.

1. Lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins ákvað í ársbyrjun að
gera lögregluna sýnilegri, og sýndi
gott foræmi með því að ganga um
götur og torg. Hér er hann ásamt
undirmanni sínum í heimsókn hjá
Gunnari I. Birgissyni bæjarstjóra.
2. Þetta hús var uppi í Kórahverfi
en varð að hverfa samkvæmt deiliskipulagi hverfisins. Það hugnaðist
reyndar ekki öllum.
3. Fyrsta skóflustungan að nýrri
kirkju Lindasóknar var tekin í
febrúarmánuði.
4. Frjálsíþróttalið Breiðabliks varð
Íslandsmeistari innanhús í nýju
frjálsíþróttahöllinni.
5. Skólahljómsveit Kópavogs
varð 40 ára á árinu og hélt upp á
það með glæsilegum tónleikum í
Háskólabíói.
6. Þingkosningar voru í maímánuði.
Sigurvegar kosninganna í Suðvesturkjördæmi var listi Sjálfstæðisflokksins sem fékk 6 menn kjörna.
7. Landsmót UMFÍ var haldið í
Kópavogi í byrjun júlímánaðar.
Stigahæst varð lið heimamanna,
UMSK.
8. Lið Salaskóla í skák gerði sér
lítið fyrir og varð heimsmeistari í
þessari andans íþrótt. Bæjarstjórn
tók á móti heimsmeisturum þegar
þeir komu til landsins. Með skáksnillingunum á myndinni eru
bæjarstjóri, formaður bæjarráðs,
forseti Skáksambands Íslands og
fararstjórar.
9. Miklar deilur risi á árinu um
skipulagsmál. Fremst á myndinni
sést hafnarsvæðið á Kársnesi sem
var eitt helsta bitbeinið. Tillögu
að breytingum á hafnarsvæði á
Kársnesi var síðan hafnað í bæjarráði.
10. Nágrönnum Nónhæðar líkaði
ekki þær tillögur sem kynntar voru
á árinu um háhýsabyggð á Nónhæð. Í fararbroddi íbúa svæðisins
voru þeir Guðlaugur Bergmundsson og Árni Jónsson. Fallið var
frá fyrirhuguðum byggingaframkvæmdum.
11. Kínversk menningarhátíð var
haldin í Kópavogi í septembermánuði. Þar kom fram kínverskir
listamenn í fremstu röð. Sýningar
fimleikahóps í Versölum vöktu
gríðarlega athygli.
12. Menntaskólinn í Kópavogi
hlaut jafnréttisverðlaun Jafnréttisráðs sem Jóhanna Sigurðardóttir,
félagsmálaráðherra, afhenti fríðum
flokki frá MK.
13. Kópavogsliðin Breiðablik og
HK léku bæði í úrvalsdeild í knattspyrnu karla, í fyrsta sinn í sögu
Kópavogsbæjar.
14. Vatnveita Kópavogs varð að
veruleika 23. nóvember þegar
skrúfað var frá vatninu í Vatnendakrikum. Hér bergja þeir Ómar
Stefánsson formaður bæjarráðs og
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri á
vatninu i stöðvarhúsinu.

9.

6.

10.

8.

12.

1.
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Mexíkóskur skyndibitastaður í Smáralind
Hressir nemendur Snælandsskóla.

Tenging við
hinar dreifðu
byggðir
Oft er rætt um að bilið milli
dreifbýlis og þéttbýlis sé alltaf að
verða meira. Þá fyrst og fremst á
þann hátt að viðhorf og skilningur á starfsemi sem fram fer beggja vegna sé þverrandi og þurfi að
bæta. Áður fyrr fóru allflest börn í
sveit og þannig sköpuðust tengsl
en með vaxandi tækni í sveitum
landsins er minni þörf fyrir „margar hendur” og því telst til undantekninga ef börn eiga kost á dvöl
þar.
Nemendur Snælandsskóla fá á
ýmsan hátt fræðslu um dreifbýlið.
Árlega fara allir 6. bekkingar í Húsdýragarðinn og dvelja þar frá því
snemma morguns og til hádegis
og taka þátt í öllum störfum sem
lúta að fóðrun og gæslu dýranna.
Þetta er góð kynning sem er undanfari árlegrar heimsóknar bónda
í 7. bekki skólans. Þá kemur starfandi bóndi til þeirra og segir frá
starfi sínu í máli og myndum og
nemendur vinna alls kyns verkefni. Þessi kynning tekur heilan
dag.

Í lok síðasta árs opnaði veitingastaðurinn Serrano í Smáralind, og bætist þar við skemmtilega og fjölbreytta flóru veitingastaða í Smáralindinni.
Serrano er einnig í Kringlunni
og í N1-stöðinni á Hringbraut.
Serrano býður upp á mexíkóskan skyndibita en frá upphafi hefur Serrano boðið upp á hágæða
skyndibita með mexíkósku ívafi,
þar sem áhersla hefur verið
lögð á hollan mat útbúinn úr
besta mögulega hráefni og áher-

sla lögð á ferskleika hans. Vinsælustu réttirnir eru burritos og
quesadillas.
Serrano í Smáralind fylgir eftir
þeirri þróun, sem hefur verið
mjög áberandi á bandarískum
skyndibitamarkaði nokkur síðustu ár, og nefnd hefur verið
“fast casual.” Það byggir á því
að staðir bjóða upp á ódýran og
fljótlegan skyndibita í umhverfi
sem minnir mun meira á hefðbundna veitingastaði heldur en
skyndibitastaði.

4x30
Eigendurnir, Emil Helgi Lárusson og Einar Örn Einarsson framkvæmdastjóri á veitingastaðnum Serrano í Smáralind.

Í Smáralindinni er lögð rík
áhersla á hönnun staðarins og
þægilegt umhverfi en hvergi

hvikað frá kröfum um fljóta þjónustu sem og ódýran og góðan
mat.

Hugsaðu um heilsuna!
Gamla góða
Óskajógúrtin
– bara léttari

Verkefni í samvinnu
við Landsbyggðavini

Í fyrra tóku 8. bekkingar þátt í
verkefni sem félagið Landsbyggðarvinir sjá um. Það er ritunarverkefni í byrjun þar sem nemendur
koma með hugmyndir um samfélagið sem þeir búa í og hvernig
má efla það og styrkja. Síðar eru
bestu hugmyndirnar teknar og í
hópvinnu reynt að finna lausn á
því hvernig hægt væri að framkvæma þessar hugmyndir.
Þetta verkefni er fyrst og fremst
úti á landsbyggðinni en til að fá
tengingu til borgarsamfélagsins
er einum skóla á Stór-Reykjavíkursvæðinu boðið að vera með á
hverju ári. Í fyrra var það Snælandsskóli.

Birna Bjarnadóttir, afhendir forstöðumanni bókasafnsins viðurkenningu.

Norræna félagið
áréttar mikilvægi
norræns samstarfs
Norræna félagið í Kópavogi hélt
5. desember upp á 45 ára afmæli
sitt með samkomu í Gerðarsafni.
Samkoman var á sjálfan afmælisdaginn. Tilgangur samkomunnar var að minna á mikilvægi norræns samstarfs. Hjörtur Pálsson
skáld sagði frá sögu félagsins og
Skólakór Kársnesskóla söng. Á
afmælishófinu var Bókasafni
Kópavogs veitt viðurkenning fyrir mikinn stuðning við norrænar
bókmenntir og þátt bókasafnsins
í að kynna bókmenntir frá hinum
Norðurlöndunum. Formaður Norræna félagsins í Kópavogi er Birna
Bjarnadóttir.

sk ndi holl
Frískandi,
hollurr
og léttur drykkur í dós

Svalandi,
próteinríkur
og fitulaus

Silkimjúkt,
próteinríkt
og fitulaust

Fitusnauðar
og mildar ab-vörur
– dagleg neysla stuðlar að bættri
heilsu og vellíðan
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Fullkomin fæða frá náttúrunnar hendi
Mjólk inniheldur langflest
þeirra næringarefna sem líkaminn þarfnast og er í senn flókin
og áhugaverð fæðutegund. Tveir
skammtar af mjólk eða mjólkurafurðum á dag færa líkamanum stóran hluta 14 mikilvægra
vítamína og steinefna sem hann
þarf á að halda. Góðir eiginleikar mjólkurinnar virðast liggja í
fleiru en virkni þeirra vítamína
og steinefna sem hún inniheldur.
Næringargildi mjólkur gerir það
að verkum að hún fer ansi nærri
því að vera fullkomin fæða frá
náttúrunnar hendi.

Mjólkin megrar

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt
fram á að neysla léttra mjólkurafurða auðveldar fólki að stjórna
þyngd sinni. Í ljós hefur komið
að neysla léttra mjólkurafurða
skilar bæði betri árangri í megrun eða átaki og sömuleiðis gengur betur að halda í horfinu eftir
að átaki er lokið. Svo virðist sem
neysla léttra mjólkurafurða dragi
mest úr fitusöfnun framan á kvið,
en sú fita hefur helst verið tengd
aukinni hættu á þróun lífsstílssjúkdóma. Með því að velja magrar mjólkurafurðir sneiðir neytandinn hjá fitu, en missir ekki af
vítamínum og steinefnum mjólkurinnar. Hálfur lítri af nýmjólk
inniheldur til að mynda tæplega
20 grömm af fitu, á meðan fituinnihald sama magns af léttmjólk
er um 7.5 grömm og undanrennu
um 0.5 grömm. Næringargildi og
hollusta léttmjólkur og undanrennu eru þó til staðar, rétt eins
og nýmjólkinni.
„Rannsóknir sýna að hægt er
að tapa um 3 kílóum af fitu á ári
með neyslu léttra mjólkurafurða
einum og sér, án annarra breytinga,” segir dr. Björn S. Gunnarsson matvæla- og næringarfræð-

ingur hjá MS. „Maður verður ekki
stálgrannur af því einu að drekka
mjólk, en hún á sannarlega þátt í
þyngdartapi og auðveldar fólki að
forðast ofþyngd.”
“Hvernig mjólk hefur þessi
áhrif er ekki að fullu ljóst,” segir Björn ennfremur. „Svo virðist
sem kalkið í mjólkinni spili stórt
hlutverk í þessu sambandi, meðal
annars hvað varðar fitusöfnun og
fitudreifingu í frumum líkamans.
Einnig hefur verið sýnt að kalk
getur bundið fituna í smáþörmum og skilað út með hægðum í
stað þess að hún sé tekin upp
inn í líkamann”. Og Björn bætir við: „Þótt kalkið sé örugglega
mikilvægt í þessu sambandi, þá
hefur sést í rannsóknum að áhrif
mjólkur til grenningar eru meiri
en kalks eins og sér, til dæmis á
formi kalktaflna. Nú eru uppi kenningar um að þarna geti prótein
mjólkurinnar og niðurbrotsafurðir þeirra einnig spilað stórt hlutverk. Þar að auki má bæta við að
hátt hlutfall próteins í mjólk gefur
mettunartilfinningu.”

Mjólk er vöðvastyrkjandi

Mjólkurafurðir hafa áhrif á fituog vöðvamassa líkamans. Nýjar
rannsóknir hafa leitt í ljós að ef
léttar mjólkurafurðir eru hluti af
mataræði eykst vöðvamassi og
fitumassi minnkar. „Þetta á að
sjálfsögðu einnig við þegar mataræði er sértækt, þegar um megrun
eða átak er að ræða. Megrunarkúrar ganga að öllu jöfnu bæði á
fitu- og vöðvamassa, en neysla
mjólkurafurða gerir það að verkum að vöðvamassi stendur í
stað eða eykst”, segir Dr. Björn.
Bandaríski prófessorinn Michael
B. Zemel, sem hefur verið leiðandi í rannsóknum á mjólk og
þyngdarstjórnun, telur að lykillinn sé amínósýran leusín, sem er

peptíðum er í hefðbundnum mjólkurafurðum er óljóst” segir Björn,
„en þó gæti það verið nóg til að
hafa einhver blóðþrýstingslækkandi áhrif, ásamt steinefnunum.”

Mjólkin og hjartað

Dr. Björn S. Gunnarsson stendur fyrir framan framleiðsluna.

að finna í ríkum mæli í mjólkurafurðum. Hún stuðlar að myndun
próteina í vöðvum líkamans, sem
leiðir til aukinnar brennslu á fituforða. Að mati Zemels á leusín
álíka mikinn þátt í grenningaráhrifum mjólkur og kalk.

Mjólk lækkar
blóðþrýsting
Rannsóknir benda til þess að
mjólk og mjólkurafurðir stuðli að
lækkun blóðþrýstings. Viðamikil
og virt rannsókn, DASH (Dietary
Approach to Stop Hypertension),
sýnir að ávextir, grænmeti og
léttar mjólkurafurðir lækka blóðþrýsting. Mjólkurafurðirnar hafa
þar talsvert að segja og lækkun
þrýstings er talsvert meiri þegar
þær eru hluti af mataræðinu. Áhrif

mataræðisbreytinga til lækkunar
blóðþrýstings geta verið til jafns
á við lyf. Þeir sem nota blóðþrýstingslækkandi lyf eiga þó ekki að
hætta því jafnvel þótt þeir breyti
mataræði sínu, en í samráði við
lækni sinn geta þeir hugsanlega
breytt lyfjaskömmtum. „Þeir þættir í mjólk sem helst geta haft blóðþrýstingslækkandi áhrif eru meðal
annars steinefnin, til dæmis kalk,
magnesíum og kalíum,” segir dr.
Björn. „Ennfremur hafa svokölluð
lífvirk peptíð, sem eru próteineiningar úr mjólkinni, áhrif til lækkunar blóðþrýstings. MS framleðir
sérstaka mjólkurafurð, LH, sem er
sýrð með sérstökum mjólkursýrugerli, en við sýringuna verða til
peptíð sem sýnt hefur verið fram
á að hafa blóðþrýstingslækkandi
áhrif. Hversu mikið af þessum

Því hefur löngum verið haldið
fram að neysla mjólkur og mjólkurafurða auki líkurnar á hjartasjúkdómum. Niðurstöður nýlegra
rannsókna benda hins vegar til
hins gagnstæða.
Lars Ovesen, fyrrverandi yfirlæknir hjá Hjartavernd í Danmörku, hefur borið saman fimm
viðamiklar alþjóðlegar rannsóknir
og niðurstöðurnar má skoða á
netsíðunni www.mejeri.dk. Hann
bendir á að þrátt fyrir að fita í
mjólk hafi í gegnum tíðina verið
tengd aukinni hættu á hjartasjúkdómum séu önnur efni í mjólk
sem hafi gagnstæð áhrif, svo sem
kalk, magnesíum, kalíum og selen.
Hin jákvæðu áhrif neyslu léttra
mjólkur og mjólkurafurða á blóðþrýsting og þyngd gera að verkum að áhrif á hjartasjúkdóma eru
verndandi ef eitthvað er.

Mjólk - tákn trygglyndis
og væntumþykju
Sálfræðingurinn Henrik Dahl
og mannfræðingurinn Gertrud
Öllgaard stóðu fyrir viðamikilli
rannsókn sem gekk út á það að
skilgreina menningarlega stöðu
mjólkur.
Niðurstaðan er sú að mjólk
er táknger vingur tr ygglyndis, umhyggju og væntumþykju.
Mjólk er hvorki háð tískustraumum né þjóðfélagsstöðu. Við
skenkjum þeim sem okkur þykir
vænst um mjólkurglas, en bjóðum gestum okkar sjaldnast upp
á mjólk eina og sér. Mjólk er persónuleg og heimilisleg.

Samkór Kópavogs
Kópavogs
Samkór
Samkór
SamkórKópavogs
Kópavogsóskar
óskareftir
eftirsöngfólki
söngfólki
--sérstaklega
körlum.
sérstaklegakörlum.
Dagskrá
Dagskrávetrarins:
vetrarins:Vortónleikar,
Vortónleikar,ááefnisskrá
efnisskrám.a.
m.a.C-dúr
C-dúr
messa
Mozarts
(spörfuglamessan).
messa Mozarts (spörfuglamessan).
Kóramót
blandaðra
Kóramót blandaðrakóra
kóraí íSmáralind.
Smáralind.Kórastefna
Kórastefnavið
við
Mývatn,
Mývatn,ááefnisskrá
efnisskrám.a.
m.a.Carmina
CarminaBurana.
Burana.
Upplýsingar gefa:
Upplýsingar gefa:
Arnaldur formaður 864 0924 arnaldurb@retto.is
Arnaldur formaður 864 0924 arnaldurb@retto.is
Erla varaformaður 894 9993 isastal@centrum.is

Erla varaformaður 894 9993 isastal@centrum.is
Aðrar upplýsingar um kórinn er að finna á
Aðrar heimasíðu
upplýsingarkórsins
um kórinn
er að finna á
samkor.is

heimasíðu kórsins samkor.is
Gleðilegt ár - Gleðilegt söngár.

Gleðilegt ár - Gleðilegt söngár.

ÖLL ALMENN PRENTUN

SÍMI 561 1594
895 8298
HRÓLFSSKÁLAVÖR 14
NETFANG: NES@ISHOLF.IS

Sameiginlegir jólatónleikar
Kvennakór Kópavogs og Karlakór Kópavogs héldu sameiginlega jólanleika í Hjallakirkju sl. sunnudag,
á síðasta degi jóla. Tónleikagestir, sem voru margir, fögnuðu kórunum og söng þeirra vel.
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Menntaskólinn í Kópavogi
útskrifaði 114 nemendur
Þann 20. desember sl., á fyrsta
degi Mörsugar, voru brautskráðir 114 nemar frá Menntaskólanum í Kópavogi við hátíðlega
athöfn í Digraneskirkju. Alls 55
stúdentar, 19 iðnnemar, 20 nemendur af skrifstofubraut, 10 nemar úr matartæknanámi, 6 nemar
úr flugþjónustunámi og 2 gönguleiðsögumenn. Þá brautskráðust
2 nemar úr meistaraskóla matvælagreina.
Í máli Margrétar Friðriksdóttur,
skólameistara kom fram að kennsla hófst á tveimur nýjum brautum við skólann á haustönn 2007.
Annars vegar viðskipta- og hagfræðibraut til stúdentsprófs og
hins vegar hótelstjórnunarbraut
til fagprófs á háskólastigi í samstarfi við hinn virta hótelskóla í
Sviss „César Ritz.”

Jafnréttisviðurkenning
Jafnréttisráðs 2007
Skólanum hlotnaðist sá heiður
að hljóta jafnréttisviðurkenningu
Jafnréttisráðs fyrir árið 2007 en
skólinn hefur haft jafnréttisáætlun frá árinu 2000 undir yfirskriftinni “Jafnrétti fyrir alla.” Félagsmálaráðherra afhenti skólanum
viðurkenninguna 24. okóber sl.
og sagði skólameistari að viðurkenningin væri hvatning til frekari dáða á þessu sviði.
Menntaskólinn í Kópavogi
hefur sl. 3 ár tekið þátt í verk-

Elfa Rún Kristinsdóttir fiðluleikari og Védís Ólafsdóttir systir Melkorku Ólafsdóttur sem tók við verðlaunum systur sinnar, ásamt Pétri
Bjarnasyni umdæmisstjóra Rótarý, Ingibjörgu Hauksdóttur nefndarmanni í Tónlistarsjóði Rótarý og Ólafi Egilssyni formanni stjórnar.

Frábærir stórtónleikar Rótarý
Útskriftarhópurinn í MK.

efninu „Framtíð í nýju landi” og
hefur nemendum af erlendum
uppruna fjölgað við skólann.
Íslenska er nú kennd sem annað
tungumál og sérstök braut í viðskiptagreinum er fyrir nemendur sem hafa annað móðurmál en
íslensku.
Í máli Margrétar Friðriksdóttur, skólameistara kom einnig
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. Stefnt
er að því að sækja um vottun á
kerfinu fyrir lok þessa skólaárs.

Foreldrafélag og
viðurkenningar
Á haustönn var stofnað for-

eldrafélag við Menntaskólann í
Kópavogi en í 35 ára sögu skólans
hefur ekki áður verið starfandi foreldrafélag við skólann.
Forseti bæjarstjórnar, Sigurrós
Þorgrímsdóttir afhenti útskriftarnemum viðurkenningar úr Viðurkenningarsjóði MK sem stofnaður
var af bæjarstjórn Kópavogs árið
1993. Tveir nemar hlutu viðurkenningu að þessu sinni. Það eru
nýstúdent Rósa Hugosdóttir og
nýsveinn í matreiðslu Stefán Elí
Stefánsson.
Rannveig Jónsdóttir afhenti
nýstúdent Guðmundi Halldórssyni styrk úr Ingólfssjóði en sjóðurinn er tileinkaður fyrsta skólameistara MK, Ingólfi A. Þorkelssyni. Sjóðurinn var stofnaður af
eldri stúdentum frá skólanum og
er markmið hans að efla áhuga
nemenda á húmanískum greinum.

Stórkostlegir tónleikar voru í
Salnum sl. föstudag en þar komu
fram rússneska söngstjarnan
Irena Romishevskaya, mezzosópran frá Moskvu, ásamt okkar
ástsælu sópransöngkonu Sigrúnu
Hjálmtýsdóttur. Við slaghörpun
var að sjálfsögðu enginn annar
en píanóleikarinn Jónas Ingimundarson, sem haft hefur veg
og vanda af þessari dagskrá.
Sigrún og Jónas fara síðar á
þessu ári til Moskvu til tónleikahalds og koma þar fram á tónlistarhátíð í minningu píanóleikarans
Sviatoslavs Richter. Tónleikarnir
eru aðeins ætlaðir félögum í Rotary-hreyfingunni og gestum þeirra, en þarna gafst kjörið tækifæri
til að kynna fjölskyldu og vinum
þennan menningarþátt í starfi
Rótarýhreyfingarinnar.
Það er síðan orðin föst venja
að nýir styrkþegar Tónlistarjóðs
Rótarýhreyfingarinnar stígi fram
sem leynigestir stórtónleikanna.
Þar hefur jafnan verið um að ræða

unga framúrskarandi íslenska tónlistarmenn, sem Rótarýfélagar
hafa þannig fengið tækifæri til að
kynnast snemma á tónlistarferli
þeirra. Fjöldi umsókna barst nú
sem áður Tónlistarsjóði Rótarý og
var val styrkþega kynnt á tónleikunum. Sjóðurinn er einmitt afrakstur þessa árlega tónleikahalds í
Salnum og fjárframlaga sem klúbbar umdæmisstjóra hverju sinni
hafa aflað frá fyrirtækjum sem velviljuð eru hreyfingunni og eflingu
tónlistarlífs í landinu. Fyrst var
veittur styrkur úr Tónlistarsjóði
Rótarý á Hátíðartónleikum í tilefni
af 100 ára afmæli hreyfingarinnar
í janúar 2005. Þetta er því í fjórða
sinn sem veitt var úr sjóðnum,
en verðlaunin hafa vakið mikla
athygli og orðið lyftistöng þeim
sem hreppt hafa.
Styrkþegar 2008 eru Elfa Rún
Kristinsdóttir fiðluleikari og Melkorka Ólafsdóttir flautuleikari
sem hlutu 500 þúsund króna styrk
hvor.

Sigur unninn á
Álftnesingum
Lið Kópavogs í Útsvari,
spurningakeppni Sjónvarpsins, vann sannfærandi sigur
í grannaslag við lið Álftaness
sl. föstudagskvöld. Lokatölurnur urðu 73 stig gegn 45.
Fulltrúar Kópavogs í Útsvari
töpuðu fyrir liði Hveragerðis
í september síðastliðnum en
fengu annað tækifæri þar sem
þeir voru með stigahæstu
tapliðunum í keppninni.
Lið Kópavogs hefur náð að
samstilla sig, einkum í hermispurningunum, þar sem Örn
Árnason fór á kostum að
þessu sinni, og nú virðist sem
liðinu séu allir vegir færir. Með
Erni í liðinu eru Víðir Smári
Petersen og Hafsteinn Viðar
Hafsteinsson, báðir þrautreyndir keppnismenn á þessu
sviði úr spurningakeppni framhaldsskólanna, Gettu betur.

BORG

Salurinn
HEYRNARÞJÓNUSTA
Við bjóðum fullkomnustu heyrnartækin frá danska framleiðandanum ReSound

LAU 12. JANÚAR KL. 17
TÍBRÁ: NÝÁRSTÓNLEIKAR
HULDA BJÖRK OG SALONSVEIT SIS
UPPSELT

*
*
*

MÁN 14. JANÚAR KL. 20
UNGIR TÓNSNILLINGAR
VÍKINGUR, ELFA, ARI.
MARGRÉT, HELGA o.ﬂ.
Miðaverð 2500 kr.

Hágæða heyrnartæki með vindvörn
Fyrstu hlaðanlegu heyrnartækin
Einföld og þægileg í notkun

FRÍTT

VERÐMAT!
6591159

AZURE EFLIR HEYRN Á EÐLILEGAN HÁTT

6599606

TOPP ÞJÓNUSTA

www.remaxeignir.com

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

Tímapantanir í síma 534-9600
Tímapantanir í síma 534-9600

*
*
*
*

Heyrnarþjónusta
Heyrnarmælingar
Heyrnartæki
Ráðgjöf

Azure er nýjasta og háþróaðasta heyrnartækið
sem ReSound framleiðir.
Hugmyndin að baki Azure heyrnartækinu er að
heyrn með því verði eins eðlileg og frekast er
unnt. Kristaltær tónn án takmarkana og ama fyrir
notandann – rétt eins og hann á að vera.
Azure flokkar ekki það sem notandinn fær að
heyra og takmörkuð stærð tölvuforrita afmarkar
ekki hljóðvinnslu þess.

Nánari upplýsingar á www.heyrn.is

borgarblod@simnet.is

Njótum lífsins með heyrnartækjum frá Heyrn

borgarblod.is

Heyrnarþjónustan Heyrn ehf. Hlíðasmára 11. 201 Kópavogur. Sími 534 9600. netf: heyrn@heyrn.is

MIÐ 16. JANÚAR KL. 20
TÍBRÁ: STJÖRNUTÓNLEIKAR
FRANSKI FIÐLUSNILLINGURINN
LAURENT KORCIA OG C.HADLAND
Miðaverð 2000/1600 kr.
MÁN 21. JANÚAR KL. 20
LJÓÐSTAFUR JÓNS ÚR VÖR
VERÐLAUNAAFHENDING
Aðgangur ókeypis
SUN 27. JANÚAR KL. 20
TÍBRÁ: MUSIC FOR A WHILE
JÓHANNA HALLDÓRSDÓTTIR o.ﬂ.
SÖNGVAR, SVÍTUR OG DANSAR
Miðaverð 2000/1600 kr.
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Jump Fit þjálfar
helstu vöðvahópana

World Class opnar glæsilega heilsuræktarstöð fyrir Kópavogsbúa

Flóra heilsuræktarstöðva fer
stöðugt vaxandi og neytendur
hafa stöðugt meira úr að velja,
sem er auðvitað gott því það
hentar ekki öllum það sama.
Sumum finnst gott að hlaupa á
hlaupabretti, aðrir hjóla, enn
aðrir lyfta lóðum og þannig
má lengi telja. Eitt það nýjasta
á markaðnum er Jump Fit, en
hvað er það?
Valdís Sylvía Sigurþórsdóttir
einkaþjálfari og þolfimikennari
er stofnandi Jump Fit á Íslandi
sem staðsett er í Sporthúsinu í
Kópavogi. Hún fór til Bandaríkjanna að læra greinina. Jump Fit
er nýtt æfingakerfi með sippuböndum sem byggir m.a. á því
að sippa í einn klukkutíma eða
svo í takt við tónlist. Hraðinn í
byrjun er um 130 bpm en með
meira úthaldi og æfingu fer
hann upp í a.m.k. 160 bpm.
“Á hverju námskeiði eru um
20 manns og eru nú 5 námskeið
í gangi og hér starfa 5 kennarar
auk mín. Þetta eru bæði karlar
og konur sem stunda þetta en
karlar eiga í upphafi í meiri vandræðum með samhæfinguna, en
það kemur! Í Jump Fit þjálfast

World Class hefur nýlega opnað
nýjar heilsuræktarstöðvar í Hafnarfirði, við Lágafellslaug í Mosfellsbæ og við sundlaugina á Seltjarnarnesi og 2. febrúar nk. verður
opnuð ný heilsuræktarstöð á 15.
hæð í nýja turninum í Smáranum
í Kópavogi. Þá verða sjö heilsuræktarstöðvar reknar undir merkjum World Class hér á landi með
aðstöðu fyrir um 20.000 iðkendur.
Hafdís Jónsdóttir framkvæmdastjóri í World Class segja að frá
opnun Lauga í ársbyrjun 2004 hafi
markmiðið ávallt verið að bæta
þjónustuna.
“Viðskiptavinir okkar eru dreifðir um allt höfuðborgarsvæðið en
með opnun fjögurra nýrra stöðva
færum við fyrsta flokks heilsuræktaraðstöðu skrefi nær heimilum og
vinnustöðum. Með tilkomu nýju
stöðvanna verður þægilegra að
stunda reglulega heilsurækt en
viðskiptavinir okkar munu hafa
aðgang að sjö heilsuræktarstöðvum og þremur sundlaugum með
fjölbreyttri aðstöðu til að rækta
bæði líkama og sál. Auk þess hafa
viðskiptavinir okkar aðgang að 16
Equinox-heilsuræktarstöðvum í
Danmörku.”
Nýju heilsuræktarstöðvarnar
verða allar búnar fullkomnasta
búnaði til heilsuræktar frá Life Fitness og Hammer Strength í Bandaríkjunum auk ýmissa annara þæginda.
World Class á Seltjarnarnesi
er stærst nýju stöðvanna, mun
rúma um 2.000 manns, en auk
heilsuræktaraðstöðu eru þar þrír
æfingasalir, baðstofa og barnaleikherbergi með gæslu. Gestir munu

Valdís Sylvía
Sigurþórsdóttir að sippa á
fullu.

helstu vöðvahópar, s.s. fætur,
bak og brjóst,” segir Valdís.

Sippað í sólarhring

Laugardaginn 19. janúar nk.
kl. 11.00 verður Valdís með 300
manna tíma á pöllum og í framhaldinu verður sippað í 24 tíma!
Tilgangurin er sá að safna áheitum til styrktar þeim sem glíma
við átröskun. Þáttakan kostar 500
krónur en safnað verður frekari
áheitum í samstarfi við 365-miðla
og Glitni. Valdís segist vona að
sem flestir leggi þessu máli lið,
átröskun sé útbreiddari en margran grunar.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

hafa aðgang að sundlauginni og
aðstöðu hennar. Eigandi World
Class, sem sem stofnað var 1985,
er Þrek ehf.
“World Class í Kópavogi er um
700 fermetrar og eru öll tæki þar
ný, bara nýrri útgáfur af Life Fitness og Hammer Strenght sem við
höfum góða reynslu af og finnst
vera bestu tækin á markaðnum,
auk þess sem við erum með laus
lóð og nýjung sem heitir Powerplate sem bókstaflega allir verða að
kynnast!
Í Kópavoginum verður skemmtileg tækjastöð þar sem tækjauppbyggingin er svipuð og á Seltjarnarnesi. Gufuböð verða inni í
búningsherbergjunum, en þarna
verða ekki leikfimissalir líkt og á
Seltjarnarnesi. ”
-Nú er heilmikið af líkamsræktarstöðvum á höfuðborgarsvæðinu, er
alltaf rúm fyrir eina í viðbót?
“Það sem fyrir okkur vakir er að
stíga skrefið til móts við viðskiptavini okkar og veita þeim meiri
þjónustu. Við heyrum stundum
fólk segja að það hafi ekki verið að
æfa um tíma vegna þess að það
hafi flutt eða skipt um vinnustað.
Þá fannst viðkomandi kannski orð-

ið of langt að sækja í heilsuræktina hjá okkur, og kannski komst
það ekki fyrir í dagsskipulaginu.
En ef stöð væri nærri kæmu viðkomandi aftur. Með því að opna
nýjar stöðvar, m.a. í Kópavogi, höfum við tekið viðskiptavini okkar á
orðinu og komið til þeirra. Nú eiga
Kópavogsbúar og aðrir íbúar á höfuðborgarsvæðinu ekki neina haldbæra afsökun fyrir því að stunda
ekki líkamsrækt, þeir geta skotist
til okkar í World Class á sjö stöðum, þeir eiga næsta leik.”
Hafdís segist viss um að margir
nýjir viðskiptavinir birtist í turninum í Kópavogi, og líka fólk sem
hafi verið hjá þeim annars staðar
því auðvitað flytji sig einhverjir
um set, t.d. fólk sem hafi verið í
Laugum. En á öllum þessum stöðum myndast skemmtilegur kjarni,
félagsskapur sem jafnvel þróast
og heldur áfram fyrir utan líkamsræktarstöðina.
Hafdís segir að Íslendingar
séu að verða meðvitaðri um það
hversu heilsan sé dýrmæt en það
gerist ekki af sjálfu sér, leggja verði
rækt við líkamann.
“Við höfum orðið vör við mikla
aukningu á eldra fólki í líkamsræktina hjá okkur sem þó er ekki alið
upp við þetta eins og margt yngra
fólkið. Hingað kemur jafnvel fólk á
níræðisaldri, finnst þetta skemmtileg upplifun og góð æfing og er
jafnvel að hitta börnin sín hér. Allar rannsóknir sýna að við erum
samt ekki nógu dugleg að stunda
líkamsrækt, enda sýna þessar
rannsóknir að við erum að versna
í holdafari, þ.e. fitna,” segir Hafdís
Jónsdóttir.
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Fimleikafólk úr Gerplu íþróttamenn ársins 2007 í Kópavogi
Viktor Kristmannsson fimleikamaður úr Gerplu og Fríða Rún
Einarsdóttir fimleikakona úr
Gerplu voru kjörin íþróttakarl
og íþróttakona Kópavogs fyrir
árið 2007 á Íþróttahátíð Kópavogs sem fram fór í Salnum sl.
sunnudag.
Viktor stóð sig frábærlega
á árinu 2007. Hér heima varð
hann sexfaldur Íslandsmeistari
í áhaldafimleikum auk þess að
verða bikarmeistari með félagi
sínu, Gerplu. Á alþjóðlegum vettvangi sigraði Viktor í fjölþraut á
Smáþjóðaleikunum og varð í 3.
sæti í gólfæfingum á Norðurevrópumeistarmótinu í fimleikum.
Auk þess tók hann þátt í tveimur af stærstu fimleikamótum ársins á heimsvísu. Hann hafnaði í
47. sæti á Evrópumeistarmótinu
í Hollandi og í 108. sæti á Heimsmeistaramótinu í Þýskalandi.
Fríða Rún Einarsdóttir er efnilegasta fimleikakona Norðurlanda.
Hún náði þeim einstaka árangri
á árinu að sigra í öllum greinum
á Norðurlandamóti unglinga sem
fram fór í Danmörku á liðnu ári
auk þess að verða Norðurlandameistari í liðakeppni. Jafnframt
sigraði Fríða Rún í fjölþraut á
Smáþjóðaleikunum, komst í fjölþrautarúrslit á Ólympíuleikum
æskunnar og náði góðum árangri
á Heimsmeistaramótinu í Þýskalandi þar sem hún hafnaði í 90.
sæti. Hún var skammt frá því að
vinna sér þar inn þátttökurétt á
Ólympíuleikunum í Peking 2008
og eru vonir bundnar við að hún
nái því markmiði síðar.
Þau Fríða Rún og Viktor fengu
að launum farandbikar og eignarbikar vegna kjörsins jafnframt
því sem Gunnsteinn Sigurðsson
formaður Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs afhenti þeim 200
þúsund króna ávísun sem er viðurkenning frá bæjarstjórn Kópavogs. Viktor og Fríða Rún voru
valin úr hópi 35 íþróttamanna
sem fengu viðurkenningu ÍTK eftir
tilnefningar frá íþróttafélögunum í
bænum.

Viðurkenningar til fjölda
íþróttamanna fyrir frábæran árangur
Flokkur17 ára og eldri:
Arna Sif Pálsdóttir handknattleikur, Arnar Sigurðsson tennis,
Gunnleifur V. Gunnleifsson knattspyrna, Hrefna Þorbjörg Hákonardóttir hópfimleikar, Ingibjörg
Gunnarsdóttir blak, Karen Sturludóttir knattspyrna, Kári Steinn

HK-ingar í Kórnum en leikinn dæmdi formaður félagsins, Sigurjón
Sigurðsson.

Fimleikafólkið Viktor Kristmannsson og Fríða Rún Einarsdóttir,
íþróttakarl og íþróttakona ársins 2007 í Kópavogi ásamt stoltum formanni Gerplu, Jóni Finnbogasyni.

Gamlir og reyndir fótboltamenn
í Kópavogi tóku fram skóna á
gamlársdag og spiluðu fótbolta af
bestu getu. HK-ingar mættu í Kórinn og þar léku yngri og frískari
gegn eldri og ráðsettari. Þegar á
leið leikinn fjölgaði í vörninni hjá
þeim ráðsettari svo úr varð mjög
þéttur varnarveggur!
Breiðabliksmenn hafa í mörg ár
hist í Fífunni og spilað þvert á völlinn í nokkrum liðum. Dagskráin
hófst með hátíðarræðu, svo voru
lesnar upp kveðjur frá samstarfs-

liðum Breiðabliks erlendis, ávarp
gesta flutt og svo var Marteinn Sigurgeirsson með hugleiðingu. Þegar öllu þessu var lokið var loks
hafist handa við að spila knattspyrnu. Árlega eru þátttakendur
spurður spurninga um það m.a.
hvaða lið verður Íslandsmeistari,
í hvaða sæti verður Breiðablik
bæði í karla og kvennaflokki, hverjir verða Englandsmeistarar, hverjir vinna Meistarakeppni Evrópu
o.s.frv. Getspakastur fyrir árið
2007 var Pétur Árni Rafnsson.

Flokkur íþróttafólks 13 til 16 ára sem hlaut viðurkenningu ÍTK.

Karlsson, frjálsar íþróttir, Ottó Sigurðsson golf, Sigurbjörg Ólafsdóttir frjálsar íþróttir og Viktor Kristmannsson áhaldafimleikar.
Flokkur 13 til 16 ára:
Rúna Halldórsdóttir hestaíþróttir, Kristján Viktor Kristinsson og Stefanía Valdimarsdóttir
frjálsar íþróttir, Berglind Þorvaldsdóttir, Finnur Orri Margeirsson,
Hafsteinn Briem og Guðrún Hermannsdóttir knattspyrna, Pálmar Gíslason og Hildur Sigrún Guðbrandsdóttir skíði, Sigrún Helga
Davíðsdóttir og Ragnar Björnsson
sund, Arnar Freyr Nikulásson og
Svana Katla Þorsteinsdóttir karate, Arna Dýrfjörð og Leó Snær
Pétursson handknattleikur, Birkir

Gunnarsson og Arney Rún Jóhannesdóttir tennis, Ólafur Garðar
Gunnarsson og Fríða Rún Einarsdóttir fimleikar, Ari Magnússon
og Eygló Myrra Óskarsdóttir golf,
Bryndís Þorsteinsdóttir hjólreiðar, Orri Þór Jónsson og Steinun
Helga Björgólfsdóttir blak og Arnar Pétursson körfubolti.
Flokkur ársins var kjörinn P1 meistaraflokkshópur Gerplu í
hópfimleikum, en flokkurinn varð
Norðurlandameistari á árinu en
alls vann Gerpla til sjö gullverðlauna á Norðurlandamótinu.
Íþrótta- og tómstundaráð Kópavogs (ÍTK) afhenti á hátíðinni
einnig A-styrki úr Afrekssjóði ÍTK
og veitti viðurkenningar fyrir unnin afrek á árinu 2007.

HK-maðurinn Ragnar Hjaltested Ragnarsson
í liði umferða 8-14 í handboltanum
Lið umferða 8-14 í N1-deilinni í
handbolta var nýlega valið. Markvörður er Davíð Hlíðdal Svansson,
Aftureldingu; línumaður Kári Kristján Kristjánsson, Haukum; vinstra
horn Baldvin Þorsteinsson, Val;
vinstri skytta Fannar Þór Friðgeirsson, Val; hægra horn Ragnar
Hjaltested Ragnarsson, HK; hægri
skytta Ernir Hrafn Arnarson, Val;
miðjumaður Andri Stefan Guðrúnarson, Haukum; þjálfari Aron
Kristjánsson, Haukum; dómarapar Anton Gylfi Pálsson og Hlynur
Leifsson; besta umgjörð hjá Haukum og besti leikmaðurinn Andri
Stefan Guðrúnarson, Haukum.
Markahæstur í N1-deildinni úr
umferðunum 8 - 14 er Sergiv Trotsenko með 40 mörk, þar af 6 úr
vítum en Ragnar Hjaltested HK
er í 5. sæti með 36 mörk, þar af
7 úr vítum. Tomas Eitutis HK er
í 12. sæti með 30 mörk. Egidijus

Reynt að sýna gamla fótboltatakta á gamlársdag!

Ragnar Hjaltested
Ragnarsson handboltamaður í HK.

Petkevicius markvörður HK hefur
varið 101 skot, þar af 6 víti og er í

2.sæti en markvörður Aftureldingar hefur varið 139 skot.

Stúlkurnar úr Silkeborg pigerne og drengene ásamt stúlkum úr
Gerplu og þjálfurum.

Glæsileg dönsk/íslensk hópfimleikasýning í Versölum
Fimleikafélagið Gerpla stóð
fyrir glæsilegru hópfimleikasýningu í Versölum sl. sunnudag.
Meðal sýnenda voru stúlkur
frá fimleikaklúbbnum Silkeborg
Pigerne og Drengene sem voru
hér við æfingar. Sýningaatriði
Dananna var glæsilegt. Á meðal
stúlknanna í danska liðinu voru
handhafar Spring Cup bikarsins sem er einstaklingskeppni í
dýnustökki og trampolínstökki.
Hópfimleikalið frá Gerplu tók
líka þátt í sýningunni.
Aðstaða til fimleikaiðkunar í
Gerplu í Kópavogi er eins og
best verður á kosið sem meðal

annars endurspeglast í því að
erlendum gestum hefur mikið
fjölgað síðustu árin. Það er því
af sem áður var að fimleikafólk
þurfti að leggja land undir fót til
að geta æft og náð framförum
í íþróttinni. Nú er það Gerpla
sem tekur á móti erlendu fimleikafólki og deilir aðstöðunni
með öðrum. Norðurlandameistaratitill Gerplu í hópfimleikum
á sl. ári letur heldur ekki erlent
fimleikafólk til að koma til landsins og sýna í Versölum í Kópavogi þar sem aðstaðan er eins
og best gerist í heiminum.
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Þorrablót
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fyrir alla bæjarbúa
í smáranum

MIÐAVERÐ

Jóhannes
eftirherma
skemmtir gestum

4.500 kr. fyrir matargesti
2.200 kr.
Veislustjóri
fyrir þá sem mæta eftir mat.
er Hjálmar
Forsala miða er í Smáranum Hjálmarsson

