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Gunnleifur Gunnleifsson og Linda Björk Lárusdóttir, íþróttakarl og íþróttakona ársins 2008 í Kópavogi. Sem íþróttakarl og íþróttakona fá þau að launum farandbikar og eignarbikar vegna kjörsins
jafnframt því sem Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri afhenti þeim 200 þúsund króna ávísun í viðurkenningarskyni frá bæjarstjórn Kópavogs. Á myndinni með þeim eru Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri og
Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs sem afhentu viðurkenningarnar og Ásthildur Helgadóttir, formaður Íþrótta- og tómstundaráðs Kópvogs sem stjórnaði hátíðinni.
Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

- Oddvitar
bæjarstjórnar
Kópavogs í
upphafi árs
- bls. 8
- MK
útskrifar af
tveimur nýjum
brautum
- bls. 11

Gunnleifur og Linda Björk íþróttakarl og íþróttakona ársins 2008
Íþróttahátíð Kópavogs fór fram
sl. mánudagskvöld. Gunnleifur V.
Gunnleifsson, knattspyrnumaður
úr HK, og Linda Björk Lárusdóttir, frjálsíþróttakona úr Breiðabliki,
voru kjörin íþróttakarl og íþróttakona Kópavogs fyrir árið 2008.
Gunnleifur hefur um árabil verið
meðal bestu markvarða íslenskrar
knattspyrnu. Hann hefur átt stóran
þátt í því að koma liði sínu í hóp
þeirra bestu og verið félagi sínu góð
fyrirmynd bæði innan vallar sem
utan. Á liðnu tímabili var hann sem
fyrr í lykilhlutverki með liði sínu og í
hópi bestu leikmanna úrvalsdeildar,

þar sem hann var m.a. annars stigahæsti leikmaður deildarinnar í einkunnargjöf fjölmiðla. Í kjölfarið var
hann valinn í A-landslið karla í knattspyrnu og lék 3 leiki með liðinu nú í
haust og stimplaði sig þar rækilega
inn sem aðalmarkvörður liðsins.
Linda Björk hefur bætt árangur
sinn sem frjálsíþróttakona jafnt og
þétt og er komin í hóp þeirra bestu.
Linda Björk varð Íslands- og bikarmeistari í alls sjö greinum utan- og
innanhúss auk þess sem hún sigraði
í fjölmörgum öðrum mótum. Hún er
einn albesti sprett- og grindahlaupari
landsins og átti sem fyrr fast sæti í

Góðir bílar
- gott verð!

www.atak.is

landsliði Íslands. Auk þess keppti
hún fyrir Íslands hönd á Evrópubikarkeppninni í Tallin í 100 metra og
4x100 metra boðhlaupi. Linda er þar
á ofan frábær fyrirmynd fyrir ungt
íþróttafólk og einn mikilvægasti máttarstólpi frjálsíþróttadeildarinnar. Hún
skorast aldrei undan ábyrgð þegar
hagur liðsheildarinnar er annars vegar. Gunnleifur og Linda Björk voru
valin úr hópi 37 íþróttamanna sem
fengu viðurkenningu ÍTK eftir tilnefningar frá íþróttafélögunum í bænum.
Einnig voru afhentar viðurkenningar til íþróttafólks, annars vegar í
flokki 17 ára og eldri og hins vegar

OPIÐ Á LAUGARDÖGUM
Nú er opið á laugardögum í Apótekaranum Smiðjuvegi frá kl. 10-14.

554 6040
í flokki 13 til 16 ára. Flokkur ársins
2008 var kjörinn P-1 meistaraflokkshópur Gerplu í hópfimleikum en flokkurinn varð Íslands- og bikarmeistari í
hópfimleikum 2008 og hlaut silfurverðlaun á Evrópumótinu í hópfimleikum. Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs afhenti einnig á íþróttahátíðinni A-styrki úr Afrekssjóði ÍTK
og heiðursviðurkenningar ÍTK til
Þorsteins Einarssonar fyrrverandi
formanns HK og hjónanna Kristjáns
Erlendssonar fyrrverandi formanns
Gerplu og Elísabetar Baldvins sem
stjórnaði innra starfi Gerplu til fjölmargra ára.

LAUGARDAGAR
10-14
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Nýta tækifærin
sem skapast

orseti Íslands sagði í áramótaávarpi til þjóðarinnar að á liðnum árum hefðu margir gert mistök, stór og smá, og það væri
áríðandi að hver og einn leiti þeirra og viðurkenni, dragi af
þeim lærdóma. Það sagðist hann hafa reynt að gera, meta heiðarlega hvernig hann gekk of langt í málflutningi og liðsinni við starfsemi íslenskra banka og fjármálafyrirtækja erlendis og fundið hve
áríðandi er að gaumgæfa betur gagnrýnisraddir og grasrótina,
að efinn verði ætíð að vera með í för, einkum þegar hætt er við
að kappið skyggi á forsjána. Sækja þurfi fram í sérhverjum firði,
hverjum dal, í byggðarlögum, stórum og smáum, í sveitum landsins, sjávarbyggðum; horfa til nýrra tíma, sjá tækifærin sem eru að
skapast – og þau eru mörg; nýta hugvit og hæfni; efla enn frekar
það sem reynst hefur traust. Undir þetta er hægt að taka.

D

Hörmungarár

júpur er sviði landsmanna yfir ærumissi og eignabruna.
Líklega svíður þó engu fólki sárar hvernig komið er fyrir
landinu en kynslóðinni sem man gleðina og hamingjuna
sem fylgdi stofnun lýðveldis á Þingvöllum 17. júní 1944. Þá gekk
þjóðin fram sjálfstæð og hreykin og réð sínum málum þótt lítil
væri. Íslendingar töldu sér sóma sýndan í því að til landsins
komu sendiherrar erlendra ríkja þrátt fyrir styrjöldina. Efnahagurinn verður ekki reistur við nema þjóðin endurheimti traust á
alþjóðlegum vettvangi. Efnahagsáætlun með gæðastimpli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins markar fyrsta sporið. Ákvarðanir um stjórn
efnahagsmála lúta nú skilmálum og eftirliti sjóðsins. Þetta þýðir
að skilyrðislaust forræði stjórnvalda í þeim efnum er ekki lengur fyrir hendi.Umsókn um aðild að Evrópusambandinu með
upptöku evru fyrir augum felur í sér annan lið í að endurheimta
traust á alþjóðlegum vettvangi. Árið 2008 var hörmungarár í efnahagsmálum Íslendinga og kallar Ólafur Ísleifsson hagfræðingur
það með réttu ,,annus horribilis.” Þjóðin þarf að fá fullvissu fyrir
því að með markvissum aðgerðum séu tekin afdráttarlaus skref
til að byggja upp efnahagslífið og til að endurheimta traust og
virðingu innan lands sem utan. Markmiðið er viðreisn þjóðarbúskaparins og endurheimt sæmdar og efnahagslegs sjálfstæðis
Íslendinga.

Nýju ári fagnað með rekstrarafgangi bæjarsjóðs

Í

nýlegri samþykkt fjárhagsáætlunar 2009 fyrir Kópavogsbæ er
gert ráð 2000 milljóna króna rekstarafgangi og smþykkt þessar fjárhagsáætlunar var söguleg þar sem hún var samþykkt
af öllum bæjarfulltrúum. Útsvar fyrir árið 2009 verður 13,28% en
áætlað er að framkvæma fyrir ríflega 1.500 milljónir króna á árinu
2009, m.a. við grunn- og leikskóla, íþróttamannvirki og þjónustumiðstöð og hjúkrunarrými fyrir aldraða og gert er ráð fyrir 100
milljónum króna til atvinnuskapandi verkefna vegna samdráttar
á vinnumarkaði. Þessi áætlun ber keim af bjartsýni á framtíðinni
sem er öllum Kópavogsbúum sem og landsmönnum öllum nauðsynleg á þessum erfiðu tímum.
KÓPAVOGSBLAÐIÐ hvetur alla Kópavogsbúa til að líta með
ákveðinni bjartsýni til nýbyrjaðs árs og standa saman í þeim
hremmingum sem að kunna að steðja. Bestu óskir um farsælt ár
eru hér með sendar öllum Kópavogsbúum sem og öðrum lesendum Kópavogsblaðsins.
Geir A. Guðsteinsson

Breyting á fæðisgjaldi
Vegna verðhækkunar á aðföngum var gjald á skólamáltíð í grunnskól um Kópa vogs fært úr 235
krónum í 280 krónur frá og með
1. janúar sl. Ákvörðun þessa efnis
var tekin við afgreiðslu fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar á bæjarstjórnarfundi föstudaginn 19.
desember sl. Gjaldið var lækkað
úr 250 krónum í 235 krónur í mars
2007 í samræmi við virðisaukaskatts breyt ingu á mat vöru og
varð þá með því lægsta á landinu.
Gjaldhækkunin nú nemur 19,1%
til samanburðar við 24,6% hækkun neyslusverðsvísitölu frá sama
tíma og 27,6% hækkun vísitölu
búvöru og grænmetis. Fæðisgjald
í leikskólum hækkaði um 500 krónur á mánuði 1. janúar sl. eða sem
nemur 8,9% fyrir fullt fæði, fulla
viðveru og án afsláttar.

Heilsustefna í
Snælandsskóla

Að und an förnu hef ur ver ið
unnið að heilsustefnu í Snælandsskóla fyrir starfsmenn og nemendur. Snælandsskóli er líklega
fyrsti grunnskólinn á Íslandi sem
setur fram slíka stefnu undir formerkjum lýðheilsu og í samræmi
við það sem komið hefur fram í
stefnu Heilbrigðisráðuneytis (og
Lýð heilsu stöðv ar) sem kynnt
var á dögunum undir fororðinu
,,Heilsa er allra hagur” en þar er
aðgerðaráætlun til ársins 2011
og þar kemur m.a. fram að grunnskólanemendur eru einn af markhópunum. Snælandsskóli er einn
af 70 fyrirtækjum á landsvísu sem
hefur tekið þátt í verkefninu ,,Heil
og sæl í vinnunni” en það hófst
snemma á árinu 2008. Skólinn
kynnti það verkefni á stórri ráðstefnu í haust sem var á vegum
Lýðheilsustöðvar og Vinnueftirlits.

Aðgengi hreyfihamlaðra að safnaðarheimili takmarkað

Ferlinefnd Kópavogs hafa borist ábendingar um að fjölga þurfi
bekkjum við göngustíga, sérstaklega þar sem mikill halli er, og einnig í nýjum hverfum Kópavogs.
Jafnframt hefur borist ábending
um að bæta þurfi lýs ingu við
göngustíga frá Blásölum og til
móts við Versali. Einnig hafa borist ábendingar um slæmt aðgengi
við inngang í Fannborg 8, efra
plani. Ferlinefnd hvetur forráðamenn Sunnu hlíð ar til að bæta
aðgengið.
Kynntar voru á fundi Ferlinefndar breytingar á teikningum af safnaðarheimili við Kópavogskirkju
en í nýjum teikningum er ekki gert
ráð fyrir lyftu. Ferlinefnd telur að
með þessu sé verið að takmarka
mjög aðgengi hreyfihamlaðra að
safn að arheim il inu. Ferlinefnd
bendir jafnframt á að skábraut
við aðalinngang er of brött fyrir
hreyfihamlaða.

Almenn ánægja með
daggæslu

Í regl um Kópa vogs bæj ar um
daggæslu í heimahúsum er kveðið á um að einu sinni á ári skuli
leita eftir viðhorfum foreldra til
eigin dagforeldris. Könnunin í ár
var framkvæmd rafrænt í fyrsta
skipti. Foreldrum allra barna sem
áttu börn í gæslu hjá dagforeldri í
Kópavogi í mars var sendur tölvupóstur með vefslóð sem geymdi

spurningar um viðhorf til daggæslu. Alls fengu 124 foreldrar
vefslóðina senda og svöruðu alls
94 eða 76% könnuninni. Hlutfall
þeirra sem voru mjög ánægðir
eða frekar ánægðir með daggæslu
barns síns hjá dag foreldri var
97%, 1% foreldra svöruðu að þeir
væru hvorki ánægðir né óánægðir með daggæsluna og 2% foreldra
var frekar óánægður.

Skuldabréfaútgáfa
upp á 3 milljarða kr.

Á fundi bæjarráðs Kópavogs
11. desember sl. var lögð fram tillaga frá bæjarstjóra um að gengið
verði til samninga við Saga Capital Fjárfestingabanka um útgáfu
og sölu á skuldabréfum sem skrifað var undir 25. nóvember 2008
við Askar Capital um aðstoð við
lántöku á allt að 3 milljörðum
króna. Um var að ræða öflun tilboða á um sjón ar bönk um með
skuldabréfaútboði, mat á þeim,
eftirlit með útboði skuldabréfa og
að öll vinnan fari rétt fram. Ekki
er vit að hver ávöxt un ar kraf an
verður á skuldabréfunum, en hún
mun taka mið af kröfu húsnæðisbréfa sem gefin eru út af Íbúðalána sjóði, með ákveðnu álagi.
Óskað er eftir því að fjármála- og
hagsýslustjóri hafi frjálsar hendur um lánstíma, en þó þannig að
skuldabréfin verði með lokagjalddaga eftir á milli 5 og 10 ár. Tillagan var samþykkt.

Útleiga félagslegra
leiguíbúða til stiga

Félagsmálaráð Kópavogs hefur samþykkt eftirfarandi ályktun:
„Fé lag mála ráð Kópa vogs samþykkir að taka „Reglur um útleigu
á félagslegum leiguíbúðum bæjarsjóðs Kópavogs“til endurskoðunar með það að markmiði að
hver umsókn um félagslega leigu
verði metin til stiga. Fjöldi stiga
ráði að jafnaði forgangsröðun um
úthlutun íbúða. Í þeim tilvikum
sem úthlutunarhópur leggur til
að vikið sé frá þeirri forgangsröðun verði úthlutun sérstaklega rökstudd og úthlutun úthlutunarhóps
þannig lögð fyrir Félagsmálaráð til
staðfestingar. Við endurskoðunina verði höfð hliðsjón af úthlutunarreglum þeirra sveitarfélaga
sem styðjast við stigakerfi.”

Starfsleyfi samþykkt

Á fundi heilbrigðisnefndar Hafnar fjarð ar- og Kópa vogs svæð is
nýverið var lögð fram umsókn
Gísla Sigurðssonar fh. Sjúkraþjálfunarinnar Klinik þar sem sótt er
um leyfi til reksturs sjúkraþjálfunar að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Um nýja starfsemi er að ræða.

Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
Einnig var tekin fyrir umsókn
Teits Guðmundssonar fh. Hvst.
ehf. þar sem sótt er um leyfi til
rekst urs lækna stofa að Holtasmára 1, Kópavogi. Um nýja starfsemi er að ræða. Með vísun til
ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12
ára, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar.

Leikskólastjórar
harma niðurskurð

Á fundi leik skóla nefnd ar 16.
desember sl. var rædd fjárhagsáætlun leikskóla og farið yfir drög
að fjárhagsáætlun og þau rædd.
Fulltrúi leikskólastjóra, Helga E.
Jónsdóttir, lagði fram eftirfarandi
bókun: “Ég undirrituð, fulltrúi leikskólastjóra í leikskólanefnd Kópavogs harma þann niðurskurð sem
lagður er til á grundvallaratriðum í rekstri skólanna. Það blasir
við að matvæli, hreinlætisvörur,
námsgögn og almennir aðdrættir
er lúta að rekstri skólanna hafa
vax ið ótæpi lega síð ustu vik ur.
Eins og fjárhagsáætlun fyrir leikskólana blasir við mér er fyrst og
fremst skorið niður í þeim þáttum
sem lúta að daglegum rekstri leikskólanna. Hækkun á neysluvísitölu er ekki notuð sem viðmið á
árinu 2009”.

Leikskóli við
Breiðahvarf 5

Skipulagsnefnd Kópavogs hefur rætt um breytt skipulag vegna
Breiða hvarfs 5. Lagt var fram
erindi Sigurðar Guðmundssonar
og Halldóru Halldórsdóttur, lóðarhafa að lóð nr. 5 við Breiðahvarf.
Í erindinu felst ósk um að breyta
ein býl is hús inu Breiða hvarfi 5
tímabundið í ungbarnaleikskóla
fyrir 25 börn. Gert er ráð fyrir
að starfsmenn verði 5 og 10 bílastæði á lóð. Lóðarhafar hafa fengið samþykki leikskólanefndar og
bæjarráðs fyrir breytingunni svo
framarlega sem skilyrði bæjarins
um starfsemi leikskóla séu uppfyllt. Skipulagsnefnd óskaði eftir
umsögn sviðstjóra Fræðslu- og
menningarsviðs og hefur það borist. Skipulagsnefnd samþykkti að
tillagan verði auglýst í samræmi
við 25 gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og vísar tillögunni
til afgreiðslu bæjarráðs. Skipulagsnefnd óskar jafnframt eftir því við
lóðarhafa að sýnd verði lausn bílastæða og aðkomu bifreiða.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir
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,,Viljum byggja upp vinnustað sem starfsmenn
eru stoltir af og veitir góða þjónustu”
- segir Rannveig María Þorsteinsdóttir verkefnastjóri hjá Félagsþjónustu Kópavogs
Á árinu 2007 var hafist handa
við gerð starfsánægjukönnunar
hjá starfsmönnum Félagsþjónustu Kópavogsbæjar. Samið var
við HRM-rannsóknir & ráðgjöf
um framkvæmd könnunarinnar en fyrirtækið hefur þýtt og
staðfært spurningarlista sem
mælir starfsánægjuvísitölu sem
byggir á gagnagrunni íslenskra
fyrirtækja. Megin niðurstöður
voru þær að í heildina voru
starfsmenn Félagsþjónustunnar
aðeins ánægðari en starfsmenn
annara fyrirtækja, starfsánægja
mældist 74 miðað við vísitölu 72,
hollusta mældist örlítið hærri
eða 88 miðað við vísitölu 87 en
tryggð var lægri, mældist 81 miðað við 85 í vísitölu. Í framhaldi
af könnuninni var stofnað til
starfshóps sem fór ítarlega yfir
niðurstöður og lagði fram tillögur um frekari vinnu minni hópa
að skilgreindum verkefnum.
Ljóst var að leggja þurfti áherslu
á að byggja upp ímynd Félagsþjónustu Kópavogs, vinna að því
að styrkja samstarf deilda, auka
upplýsingaflæði og jákvæð samskipti milli starfsmanna.
Rannveig María Þorsteinsdóttir,
verkefnastjóri á Félagsþjónustu
hefur haldið utan um framkvæmd
starfsánægjukönnunarinnar. Önn-

ur könnun var gerð í apríl á sl.
ári og Rannveig María segir að
ráðgjöfunum hjá HRM-rágjöf hafi
þótt það merkilegt hvað starfsfólkið sótti sig í veðrið í seinni könnuninni því það sé víst algengara
að fyrirtæki dali eftir fyrstu könnun vegna væntinga starfsmanna
um úrbætur eftir fyrstu könnun.
Í seinni könnuninni fóru starfsmenn Félagsþjónustunnar víða
upp fyrir vísitöluna.

Ræktun mannauðsins
mikilvæg
,,Málið var að við lögðum
í mikla vinnu eftir fyrri könnunina árið 2007. Vinnuhópar voru í
gangi frá vori 2007 fram í febrúar
á síðasta ári sem unnu markvisst
að því að styrkja liðsheildina með
áherslu á samskipti og að byggja
upp ímyndina. Það sem fyrsti hópurinn vann var kynnt sem upplegg fyrir þá sem á eftir komu.
Þeir hópar kynntu sína vinnu á
starfsdegi núna í febrúar á síðasta
ári en þá komu allir starfsmenn
saman og unnu drög að stefnumótun fyrir stofnunina sem var
samþykkt á haustdögum í félagsmálaráði og staðfest í bæjarráði.
Yfirskrift stefnunnar er ,,Þekking
- Traust og Gleði – Starfsánægja”
og felur hún í sér skilgreiningu á
hlutverki og framtíðarsýn stofnunarinnar og hvað hafa skal að
leiðarljósi í starfsemi hennar.
Markmiðin miða að því að efla
stofnunina bæði útá við gagnvart
íbúum og notendum og inná við
gagnvart innra starfi og mannauð.
Þar skipta máli traust ímynd, góð
þjónusta og hæfir og ánægðir
starfsmenn.
Við lögðum áherslu á að fá
óháðan aðila í þessa könnun í
stað þess að við værum að búa
til eitthvað hjá okkur sjálfum. Ef
þú ert með ánægða starfsmenn
þá veitir fyrirtækið eða stofnunin

Vorönn 2009 kennslan
hefst 19. janúar
Morguntímar, dagtímar og kvöldtímar í
flestum greinum myndlistar.
Byrjenda- og framhaldshópar fyrir
börn og fullorðna.
Nýjustu námskeiðið á önninni eru:
Möguleikar rýmisins, unnið í efni og rými,
kennari: Helgi H. Eyjólfsson
Grafiti og frjáls myndgerð fyrir ungt fólk,
kennari: Bjarni Sigurbjörnsson
Olíupastel, kynning á töfraheimum
olíupastellitarins, kennari: Katrín Briem.
Innritun á skrifstofu skólans Smiðjuvegi 74
(gul gata) kl. 15:00-18:00
mánudaga til fimmtudaga í síma: 564-1134,
564-1195 og 863-3934.
Skoðið stundaskrána á vefsíðu
WWW.myndlistaskoli.is

betri þjónustu sem skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þá sem
sækja þjónustuna. Það að rækta
mannauðinn skiptir miklu máli
hér,” segir Rannveig María.
- Þessi könnun snerist þá fyrst
og fremst um samskipti milli starfsmanna Félagsþjónustunnar?
,,Hún snéri fyrst og fremst að
þessu innra starfi og starfsmenn
fengu tækifæri til að tjá sig um
hvaða skoðun þeir hefðu á vinnustaðnum, bæði um það sem þeir
teldu vera í lagi og það sem mætti
betur fara. Það var því lagt upp
með það í upphafi að byggja hér
upp góðan vinnustað sem veitti
góða þjónustu. Við fengum ábendingar um það sem fara mátti betur og við fórum eftir þeim ábendingum og fengum samanburð við
stöðuna í öðrum deildum og fyrirtækjum.”

Allir sérfræðingar í því
sem þeir eru að gera
- Voru atriði sem þið tölduð að
væru í lagi en kom í ljós að mátti
betrumbæta?
,,Já, t.d. starfsskilyrði hjá sumum enda höfðu starfsskilyrði
mjög mikið vægi hjá starfsmönnum, eða 32%, en t.d. laun og kjör
4%. Við sáum því að leggja þurfti mikið upp úr samskiptum og
bæta þau og skerpa okkur í upplýsingaflæði svo það vissu allir
hvað væri í gangi hverju sinni og
það upplýsingaflæði væri markvissara. Það er mjög mikilvægt
að ef starfsmaður er óánægður
með eitthvað að hann sé ekki að
pukrast með þá óánægju úti í
horni. Það er svo fljótt að smita út
frá sér. Það er því nánast alfarið
undir okkur sjálfum komið hvernig vinnustaðurinn er og hvernig
við umgöngumst hvert annað og
veitum og sýnum hvert öðru skilning og umburðarlyndi.

starfsvenjur ásamt því að auka
hagræði með því að veitan beinan
aðgang að reglum og eyðublöðum
stofnunarinnar,” segir Rannveig
María Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri hjá Félagsþjónustu Kópavogs.
Viðlíka starfsmannahandbók
er ekki innan annara deilda eða
stofnananna Kópavogsbæjar.

Rannveig María Þorsteinsdóttir,
verkefnastjóri hjá Félagsþjónustu
Kópavogsbæjar í Fannborg 4 í
Kópavogi.

Við viljum byggja upp vinnustað sem starfsmenn eru stoltir
af og veitir góða þjónustu. Hér
eru allir mikilvægir, allir sérfræðingar í því sem þeir eru að gera.
Ekki síður er mikilvægt að það
fólk sem hingað sækir í okkar
þjónustu treysti okkur, það er auðvitað grundvallaratriði um leið
og við leitumst við að veita góða
þjónustu.”

Vegvísir fyrir starfsmenn
- Fá nýir starfsmenn á Félagsþjónustunni kynningu á þessari starfsánægjukönnun og tækifæri til að
tileinka sér hana?
,,Við höfum gefið út starfsmannahandbók sem heitir ,,Vegvísir fyrir starfsmenn” sem alltaf
er í einhverri þróun og uppfærslu
og er kynnt fyrir nýjum starfsmönnum. Þeir starfsmenn sem
byrjuðu á síðasta ári voru spurðir
hvernig hefði verið tekið á móti
þeim og niðurstaðan var mjög
jákvæð. Bókin veitir upplýsingar
um uppbyggingu og boðleiðir innan stofnunarinnar og bæjarkerfisins, veitir yfirsýn yfir starfsumhverfi, öryggismál, starfshætti og

Innan Félagsþjónustunnar hefur verið sett á fót áreitinefnd sem
tekur til meðferðar mál ef starfsmönnum er t.d. ógnað eða hótað
af þeim sem til Félagsþjónustunnar sækja. Þá þarf að meta hversu
alvarlegt málið er og hvort veita
þarf t.d. starfsmanni vissa vörn
eða áfallahjálp. Allar slíkar upplýsingar fá starfsmenn um í ,,Vegvísi fyrir starfsmenn.” Öll störf
innan Félagsþjónustu Kópavogs
eru erfið og reyna á starfsmenn,
enda er þar fengist daglega við
gríðarlega erfið mál. Það er verið
að fást við líf fólks, fjármál þess
og erfiðleika á því sviði, forræði
barna, unglingavandamál, búsetumál, öldrunarmál, málefni fatlaðra
og fleira sem segja má að sé nokkur þverskurður af þjóðfélaginu á
hverjum tíma. Nú þegar efnahagserfiðleikar steðja að þjóðinni er
viðbúið að enn fleiri munu sækja
í þjónustu og ráðleggingar Félagsþjónustu Kópavogsbæjar.

Gegn vanlíðan og óvissu
Gefin hefur verið út bæklingurinn ,,Hönd í hönd” þar sem kynnt
er ráðgjafaver til að veita íbúum
sem glíma við vanlíðan og erfiðleika vegna ástandsins í þjóðfélaginu stuðning og leiðsögn. Í símanúmerinu 800-5500 svara prestar,
félagsráðgjafar og veita liðsinni
sitt. Það er Kópavogsbær, prestar
í Kópavogi, Menntaskólinn í Kópavogi, Kópavogsdeild Rauða Krossins og heilsugæslan sem standa
að ,Hönd í hönd.”
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Bæjarstjórn Kópavogs:

Fjárhagsáætlun 2009 með 200
milljón króna rekstrarafgangi
Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt fjárhagsætlun fyrir bæjarsjóð árið 2009 með 200 milljóna
króna rekstarafgangi. Allir bæjarfulltrúar í bæjarstjórn Kópavogs
undir rituðu eftir farandi bókun á
bæjarstjórnar fundi 19. desember
sl.:
Helstu atriði varðandi fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2009:
✦ Vinna við fjárhagsáætlun var
unnin af fulltrúum allra flokka í bæjarstjórn Kópavogs og standa þeir
saman að henni.
✦ Ítrasta sparnaði og aðhaldi var
beitt til að ná rekstri bæjarsjóðs
hallalausum.
✦ Grunnþjónusta á vegum bæjarfélagsins verður ekki skert.
✦ Miðað við gefnar forsendur um
tekjur verður rekstrarafgangur bæjarsjóðs um 200 milljónir króna, eða
ríflega 1%.
✦ Laun nefndarfólks verða lækkuð um 10% ásamt því að fundum
nefnda verður fækkað.
✦ Laun yfirstjórnar Kópavogsbæjar verður lækkuð í samræmi við

✦ Helstu málaflokkar eru eftirfarandi:
1. Grunn- og leikskóli 490 milljónir
króna
2. Íþróttamannvirki 471 milljónir
króna
3. Þjónustumiðstöð og hjúkrunarrými fyrir aldraða 350 milljónir
króna
4. Stígar, gróður, opin svæði o.fl.
150 milljónir króna
Stærstu rekstrarliðir í fjárhagsáætluninni eru (sem hlutfall af skatttekjum):

1) Fræðslumál 61%
2) Æskulýðs- og íþróttamál 11%
3) Félagsþjónusta 7%
4) Umferðar og samgöngumál 5%
Fjárhagsáætlun verður endurskoðuð eftir þrjá mánuði.“
Í fjárhagsáætluninni er enn fremur
gert ráð fyrir sérstöku 100 milljóna
króna framlagi til atvinnuskapandi
verkefna vegna samdráttar á vinnumarkaði.

Frá Kópavogi á vetrardegi.

úrskurð kjararáðs varðandi þingfararkaup og laun æðstu starfsmanna
ríkisins.
✦ Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar
er hækkuð um 17,1% á milli ára og
upphæð til fjárhagsaðstoðar hækkar úr 110 milljónir króna í 187 milljónir króna.

✦ Húsaleigubætur verða hækkaðar úr 100 milljónir króna 2008 í 167
milljónir króna.
✦ Útsvar fyrir árið 2009 verður
13,28%.
✦ Áætlað er að framkvæma fyrir
ríflega 1.500 milljónir króna á árinu
2009.

Framhald á Skugga-Sveini og síðan barnaleikrit
Leik fé lag Kópa vogs sýndi
Skugga-Svein við góða aðsókn fyrir jól og og hefur verið ákveðið
þar á bæ að bjóða 3 aukasýningar þeim sem misstu af. SkuggaSveinn, sem er í leikstjórn Ágústu
Skúladóttur er sýndur í nýju leikhúsi í Funalind í Kópavogi.

Sýningin fékk mjög góðar viðtökur og voru 14 sýningar fyrir
fullu húsi fyrir jól. Ýmislegt er
einnig í bígerð hjá Leikfélaginu á
næstu vikum og má þar nefna að
æfingar hefjast fljótlega á barnaleikriti og þá mun unglingadeild
félagsins einnig hefja æfingar á

nýju leikverki.
Aukasýningarnar á Skugga-Sveini verða sunnudaginn 11. janúar,
fimmtudaginn 15. janúar og föstudaginn 16. janúar, allar kl. 20.00.
Miðapantanir eru á midasala@kopleik eða í síma 823- 9700.

kynnir:

FIT-KID® SPORTERÓBIK –
fyrir 8-17 ára!
BESTA LEIÐIN TIL HEILBRIGÐRA LÍFSHÁTTA ÁN ÖFGA!
Dans-Fimleikar-Þolﬁmi og Tjáning brætt saman í stórskemmtilega grein þar sem hver þáttakandi fær að njóta sín á
eigin forsendum. Allir geta náð árangri, óháð líkamsbyggingu
eða fyrri íþróttaiðkun.

NÝ NÁMSKEIÐ HEFJAST ÞANN
12. JANÚAR 2009.
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Kópavogi – S: 564 4050

Nánari upplýsingar á vefsíðunni

www.SPORTHUSID.is
www.FITKID.is
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AF HÁLSINUM
Salurinn 10 ára 2. janúar sl.:

Salurinn er eina sérbyggða tónlistarhús landsins.

Fjölbreytt og menningarleg dagskrá á árinu
Salurinn var vígður 2. janúar
1999 og á afmælisárinu, 2009,
verður bryddað upp á ýmsu bæði
í hljóðfæraleik og söng og verður
það kynnt sérstaklega um miðjan
janúarmánuð. Á þessum áratug
hefa yfir þúsund tónleikar verið
haldni í Salnum.
Árið 1993 festi Kópavogsbær
kaup á flygli og má segja að frá
þeirri stundu hefjist markvisst tónleikahald á vegum bæjarins. Flyglinum var komið fyrir í Hjallakirkju
og fyrstu tónleikarnir haldnir. Það
voru þeir félagar, Kristin Sigmundsson og Jónas Ingimundarson, þá
nýráðinn tónlistarráðunautur bæjarins, sem riðu á vaðið. Tónlistarlífið óx og dafnaði og var má með
sanni segja að flygillinn hafi verið
á stöðugum þeytingi milli Gerðarsafns og guðshúsa bæjarins, sem
skiptust á að skjóta skjólshúsi yfir
tónlistina. Tónleikum fór fjölgandi
og árið 1996 voru haldnir á fjórða
tug tónleika á vegum bæjarins.
Það var síðan í júní 1997 að
fyrsta skóflustungan var tekin að
tónlistarhúsi í Kópavogi og sýndu
bæjaryfirvöld mikinn menningarlegan metnað og stórhug þegar
þau ákváðu að ýta undir gróskuna
í tónlistarlífi bæjarins með því að
reisa fyrsta raunverulega tónlistarhúsið á Íslandi í Kópavogi. Það var
gengið rösklega til verks. Grunnur
var steyptur í desember 1997, húsið var fullbúið að utan árið 1998 og
Salurinn, fyrsta tónlistarhús landsins, tekið í notkun laugardaginn 2.
janúar árið 1999. Á þeim 10 árum
sem síðan eru liðin hafa meira en
þúsund tónleikar verið fluttir í Salnum, fjölmargar hljóðritanir gerðar, fjöldi funda, námskeiða og ráðstefna haldnar, og gestafjöldinn einhver hundruð þúsundir. Salurinn
í Tónlistarhúsi Kópavogs er einn
af vaxtarbroddum tónlistarlífsins í
landinu. Hann hefur á þessum tíu
árum margsannað gildi sitt og er
starfsemin í stöðugri framþróun.

Tíbrá

Tíbrá, sem er fjölskrúðug og
vönduð tónleikaröð á vegum Kópavogs, þar sem áheyrendur geta
gengið að gæðunum vísum, hefur
verið burðarásinn í starfsemi Salarins frá upphafi. Ríkisútvarpið hefur
í sí vaxandi mæli sýnt TÍBRÁR-tónleikum Salarins áhuga og hljóðritað
og sent út valda tónleika sem vakið
hafa verðskuldaða athygli á öldum
ljósvakans. Tónleikarnir hafa einnig verið fluttir á útvarpsstöðvum
erlendis og er það mikil lyftistöng
fyrir íslenska tónlistarmenn og tónlistarlífið í landinu, og eru miklar
vonir bundnar við áframhaldandi
samstarf. Á afmælisdaginn, 2. janúar sl. útvarpaði Rás 1 afmælistónleikum úr Salnum.

Dagsskrá janúarmánaðar
- 10. janúar verða árlegir tónleikar Rótarý á Íslandi. Um árabil hafa
þessir tónleikar verið haldnir í upphafi árs og afrakstur þeirra myndað sjóð sem veitt er úr árlega til
ungra og efnilegra tónlistarmanna.
- 13. janúar ætlar Jónas Ingimundarson síðan að setjast við
slaghörpuna og kynnir það sem
framundan er í Salnum.
- 17. janúar verða síðan nýárstónleikar þar sem Gissur Páll Gissurarson og Sigrún Eðvaldsdóttir
ásamt Salonhljómsveit Sigurðar
Ingva Snorrasonar koma fram.
Sama dag kl. 13.00 verða tónleikar
í röð kennara við Tónlistarskóla
Kópavogs, en þá ætlar Guðrún Óskarsdóttir sem leikur á semball að
stíga á stokk.
- 24. janúar kemur svo heldur
stórstjarnan Kristinn Sigmundsson
söngtónleika ásamt Jónasi Ingimundarsyni. Aukatónleikar verða
daginn eftir.
- 28. janúar verður hin árlega
söngvakeppni ÍTK haldin í Salnum.
Fleiri tónlistaviðburðir kunna að
bætast við þegar líður á mánuðinn.

Hver? Hvar? Hvenær?
Þ

essi mynd sem hér birtist er
tekin 17. júní 1959, eða fyrir
hartnær 50 árum. Þarna leiða skátar mikla skrúðgöngu. Okkur leikur
forvitni á að vita hvar, t.d. í hvaða
götu í Kópavogi skrúðgangan er
stödd, og hverjir þekkjast á myndinni.
Í desember birtist mynd af konum sem af svuntum og öðrum
klæðnaði auk skiltanna á veggnum bak við þær benti til að það
væri eitthvað matartengt. Upplýsingar hafa fengist um að konan

önnur frá vinstri er Guðrún Hrönn
Hilmarsdóttir matreiðslukennari.
Fjórða frá vinstri í hvítum slopp
er Erna Helga Þórarinsdóttir matreiðslukennari, m.a. við Snælandsskóla. Frekari upplýsinga verður
aflað um myndina nú í janúarmánuði.
Allar upplýsingar um myndina
sem nú birtist sem og um eldri
myndir eru vel þegnar. Vinsamlega komið öllum upplýsingum
sem þið búið yfir til Hrafns Sveinbjarnarsonar, héraðsskjalavarðar

á Héraðsskjalasafni Kópavogs að
Hamraborg 1, eða í síma 544-4710.
Einnig má senda upplýsingar á
netfangið hrafns@kopavogur.is

Um 300 ljóð í ljóðasamkeppninni „Ljóðstafur Jóns úr Vör“
Dómnefnd ljóðasamkeppni
lista- og menningarráðs Kópavogs, „Ljóðstafur Jóns úr Vör“,
er í óðaönn að fara yfir tæplega
300 ljóð sem bárust samkeppninni í ár og leggja á þau mat.
Greint verður frá niðurstöðunum og veitt verðlaun í Salnum,
Tónlistarhúsi Kópavogs, á afmælisdegi Jóns úr Vör miðvikudaginn
21. janúar nk. Í dómnefnd eiga
sæti Þórarinn Eldjárn skáld, Sigþrúður Gunnarsdóttir bókmenntafræðingur og Ingibjörg Haraldsdóttir rithöfundur. Skilafrestur
ljóða var til 1. desember sl. Er
þetta í áttunda sinn sem lista- og
menningarráð Kópavogs stendur
fyrir ljóðasamkeppni en hugmyndin er upphaflega komin frá félögum úr Ritlistarhópi Kópavogs.
Samkeppnin er nefnd eftir ljóðskáldinu Jón úr Vör, sem bjó nánast allan sinn starfsaldur í Kópavogi, en tilgangurinn er að efla og
vekja áhuga á íslenskri ljóðlist.
Að vanda verða veitt vegleg
verðlaun og mun verðlaunaskáldið fá til varðveislu í eitt ár
göngustaf Jóns úr Vör sem á verður festur skjöldur með nafni þess.
Handhafi hans nú er Jónína Leósdóttir.

Dómnefnd ljóðakeppninnar, f.v.: Sigþrúður Gunnarsdóttir, Þórarinn
Eldjárn og Ingibjörg Haraldsdóttir.

- Árið 2003 var Ljóðstafurinn
ekki veittur en þrjú ljóð hlutu viðurkenningu.
- Árið 2004 var það Hjörtur
Marteinsson fyrir ljóðið „Hvorki
hér né ...“
- Árið 2005 var það Linda Vilhjálmsdóttir fyrir ljóðið „Niður“

- Árið 2006 var það Óskar Árni
Óskarsson fyrir ljóðið „Í bláu
myrkri“
- Árið 2007 var það Guðrún
Hannesdóttir fyrir ljóðið „Offors“
- Árið 2008 var það Jónína
Leósdóttir fyrir ljóðið „Miðbæjarmynd“

Vinningshafar í ljóðasamkeppninni til þessa
- Árið 2002 var það Hjörtur Pálsson fyrir ljóðið „Nótt frá Svignaskarði“

borgarblod.is
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Sundlaug Kópavogs hlaut
viðurkenningu ferlinefndar
fyrir gott aðgengi
Í tilefni af Alþjóðadegi fatlaðra
3. desember sl. veitti ferlinefnd
Kópavogs í fjórða sinn viður kenningu fyrir gott aðgengi. Viðurkenningin í ár féll Sundlaug
Kópavogs á Rútstúni í skaut. Jakob Þorsteinsson, forstöðumaður
sundlaugarinnar, tók við viðurkenn ing unni úr hendi Ómars
Stefánssonar, for manns bæjarráðs. Athöfnin fór fram í Listasafni Kópavogs – Gerðarsafni.
Hlutverk ferlinefndar Kópavogs
er að sjá til þess að opinberar
byggingar og annað húsnæði þar
sem almenningur sækir þjónustu
sé aðgengilegt öllum, ekki síst
hreyfihömluðum, sjónskertum og
öðrum hópum með sérþarfir. Bæjar yfir völd í Kópavogi hafa lagt
áherslu á gott aðgengi og mikilvægi þess fyrir alla. Ferlinefnd
heyrir undir félagssvið bæjarins
en starfar einnig í nánum tengslum við framkvæmda- og tæknisvið.
„Minnumst þess að ekkert er
sjálfgefið í þessum heimi,“ sagði
Helga Skúla dótt ir, for mað ur
ferlinefnd ar við af hend ing una.
„Við í nefndinni fylgjumst með
framkvæmdum í bænum og köllum á fundi okkar arkitekta og þá
sérfræðinga, sem málin varða, til
að yfirfara teikningar af mannvirkjum, strax á frumstigi. Reynslan
hefur sýnt að slíkt samstarf skilar
sér svo áfram í bættu aðgengi.
Nefndin styðst í starfi sínu við
handbókina “Aðgengi fyrir alla”,
byggingareglugerð og grunnreglu
Sam ein uðu Þjóð anna um jafna
þátt töku fatl aðra, sem Al þingi
Ís lend inga hef ur stað fest. Í 5.
reglu, 3. lið stendur: “Taka ber tillit til að geng is við hönn un og
byggingu mannvirkja allt frá upphafi hönnunarferilsins.” Huga þarf
að því að hönnun aðgengis komi
strax fram á fyrstu teikningum
sem lagðar eru fyrir byggingafulltrúa.
Við erum hér að tala um
aðgengi en einnig er farið að tala
um frágengi, sem á þá við flóttaleiðir vegna brunavarna, t.d. að
sér-rafmagn sé til staðar fyrir lyftur og loftræstingu.
Ferlinefndin í Kópavogi hefur
starfað samfellt í 24 ár og hefur
starfað lengst slíkra nefnda á
landinu. Lengi vel var ferlinefndin okkar sú eina virka á vegum
sveitarfélags en í Reykjavík er nú
loks starfandi slík nefnd og er það
gleðiefni.
Ferlinefnd in hef ur haft það
að markmiði að stuðla að bættu
aðgengi fyrir alla með jákvæðri
hvatningu og ábendingum fremur en að einblína stöðugt á það
sem aflaga hefur farið. Viðurkenningin er í þeim anda og ber að
líta á hana sem hvatn ingu og
áminningu um mikilvægi þess að
málaflokkurinn gott aðgengi er
ávallt á dagskrá. Sem betur fer
hefur mikið vatn runnið til sjávar
síðan á tímum Hávamála, þegar

haltur reið hrossi og hjörð rak
handar vana voru einu úrræðin.
Ég legg áherslu á að þessi mál séu
í stöðugri endurskoðun og að endurbótum verði komið við eftir því
sem tækninni fleygir fram.”
Auglýst var eftir tilnefningum
á fyrirtækjum eða þjónustuaðil-

um í bæjarfélaginu sem gætu talist verð skulda við ur kenn ingu.
Ferlinefndin mat svo þau mannvirki sem komu til greina. Markmiðið með viðurkenningunni er
að hvetja til þess að aðgengi verði
hvarvetna sem best fyrir alla.
Hönnuðir Sundlaugar Kópavogs
eru ASK-arkitektar.

Frá afhendingu viðurkenningarinnar. Jakob Þorsteinsson, forstöðumaður Sundlaugar Kópavogs, með viðurkenningarskjalið. Við hlið
hans í efri röð Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs og fulltrúar
ferlinefndarinnar þau Birna Árnadóttir og Helga Skúladóttir auk Guðlaugar Óskar Gísladóttir, forstöðumanns þjónustudeildar fatlaðra
hjá Félagsþjónustu Kópavogs. Í neðri röð eru Gurðríður Ólafsdóttir,
Jóhann Ólafsson og Sigmar Maríusson, fulltrúar Sjálfsbjargar, samtaka fatlaðra.
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Oddvitar bæjarstjórnarflokkanna um áramót:
Guðríður Arnardóttir:

Gunnar Ingi Birgisson:

Árið sem Íslendingar Horfum fram á veginn
fóru að mótmæla
Árið 2008 mun seint líða mér
úr minni líklega eins og flestum
Íslendingum. Af innlendum vettvangi ber auðvitað hæst hrun bankanna í október og öll sú umræða
og átök í þjóðfélaginu sem hefur
fylgt í kjölfar þess.
Árið 2008 verður líklega árið
sem Íslendingar fóru að mótmæla í
meira mæli en áður, fyrst mótmæli
vöruflutningabílstjóra í sumar og
svo náttúrulega vikuleg mótmæli á
Austurvelli. Ég vona þó svo sannarlega að átökin fyrir utan Hótel Borg
á gamlársdag gefi ekki tóninn fyrir
komandi ár, það er erfitt að styðja
málstað fólks sem kemur sjónarmiðum sínum á framfæri með ofbeldi
og skemmdarverkum. Merkustu
túristarnir á Íslandi eru náttúrulega
ísbirnirnir tveir sem gengu á land,
þótt þeir hafi því miður ekki notið
gestrisni okkar lengi.
Af pólitíska sviðinu hefur ruglið
í borginni náttúrulega haft ofan af
fyrir fréttafíklum eins og mér, meðalstarfstími borgarstjóra í embætti
er komið niður í fáeinar vikur og
mánuði! Veikindi Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur standa mér ofarlega
í huga og þær erfiðu aðstæður sem
hún hefur verið í allt þetta haust.
Það þarf meiriháttar kjarnakonu til
að standa af sér alvarleg veikindi og
pólitískt fárviðri á sama tíma.
Ég var ákaflega stolt af strákunum
okkar og þeim frábæra árangri sem
þeir náðu í handbolta á Ólympíuleikunum. Ég fylgist nú lítið með íþróttum, en í sumar tapaði ég mér alveg.
Ég vaknaði m.a. fyrir úrslitaleikinn
og útbjó morgunverðarhlaðborð fyrir vini og ættingja sem horfðu á leikinn saman. Landsmót hestamanna
er alltaf merkis viðburður sem var
glæsilegt í alla staði og fór vel fram.
Héðan úr Kópavogi var náttúrulega glæsileg menningarhátíð Equador sem ber hæst það bar að

vísu skugga á
að bankarnir
hrundu rétt
eftir að hátíðin
var sett og dró
það úr athyglinni sem þessi
hátíð hefði annars fengið.
Vi ð v a r a n d i
s t r í ð s á t ö k á Guðríður
Gasaströndinni Arnardóttir
allt þetta ár og oddviti Samfylkárásir Ísraels- ingarinnar.
manna á Palestínumenn stendur mér efst í huga af
erlendum vettvangi. Við Íslendingar
ættum að leiða hugann að því oftar
að þær efnahagsþrengingar sem að
okkur steðja á komandi misserum
eru hjóm eitt miðað við það sem
saklausir borgarar víða um heim
þurfa að líða vegna stríðsátaka og
grófra mannréttindabrota. Hundruðir hafa nú farist og enn fleiri særst
á Gasasvæðinu m.a. fjöldi saklausra
barna og líklega myndu þau ekki
líta ástandið á Íslandi í dag alvarlegum augum miðað við það sem þau
þurfa að þola! Kjör Barack Obama
sem næsta Bandaríkjaforseta er auðvitað sögulegt ekki bara vegna þess
að hann verður fyrsti þeldökki forseti USA heldur líka þeir yfirburðir
sem hann hafði fram yfir aðra frambjóðendur. Ég vona að hann standi
undir þeim væntingum sem heimsbyggðin gerir til hans. Hann hefur
m.a. skipað Nóbelsverðlaunahafann
Steven Chu orkumálaráðherra sem
er einarður talsmaður grænna orkugjafa og orkusparnaðar, þar slær
vissulega við nýjan tón þar á bæ.
Það hefur oft komið upp í huga
minn á þessu hausti forn kínversk
bölbæn sem segir: ,,megirðu lifa á
sögulegum tímum.” Góðærin eru
nefnilega ekki færð á spjöld sögunnar.

Ómar Stefánsson:

Samvinnan stendur
upp úr
Þegar stórt er spurt verður oft
fátt um svör. Það er nú svo að
ég er með valminni, man yfirleitt
bara það góða og skemmtilega.
Fjölskyldunni heilsast vel og fór
árið vel með mig og eldist ég vel.
Þó er tvennt sem stendur upp úr
á árinu sem ekki er eins gott eða
skemmtilegt. Fyrst var það jarðskjálftinn á Suðurlandi. Þar fór þó
betur en á horfðist. Hitt var hrun
stóru bankanna á Íslandi. Þar eru
þó ekki öll kurl kominn til grafar. Á
árinu sem er liðið hafði ég gaman af
Júróvisjón en hefði þó vilja að Egill
og félagar yrðu þau sem kepptu
fyrir Íslands hönd. Ekki má gleyma
því að einn af mínum uppáhalds
tónlistarmönnum, Stefán Hilmarsson, var kjörinn heiðurslistamaður
Kópavogs á síðasta ári. Eins brosti
ég út í annað þegar ég rifjaði upp
ísbirnina sem gengu á land og allann þann fjölda sem dreymt var um
að gengi á land eða sáust og breyttust í sauðkindur.
Úr heimi íþróttanna eru það stóru
atburðirnir sem standa upp úr. Ég
hafið gaman af gengi strákanna í
handboltanum á Ólympíuleikunum
og þeim árangri stelpnanna í fótboltanum að vinna sér sæti á EM á
komandi sumri. Ég vil þó halda því
til haga að þrír markmenn íslenskra

landsliða koma
úr Kópavogi,
þau Þóra,
Björgvin Páll
og Gunnleifur.
Er ég stoltur af
því.
Í Hávamálum
segir:
Ómar StefánsBú er betra,
son oddviti Framþótt lítið sé.
sóknarmanna.
Halur er
heima hver.
Blóðugt er hjarta
þeim er biðja skal
sér í mál hvert matar.

Allar þær uppsagnir sem áttu sér
stað á síðasta ári leggjast illa í mig.
Ég þekki það af eigin raun að vera
atvinnulaus. Sem betur fer varði
það þó ekki lengi. Ríki og sveitarfélög verða að fara í framkvæmdir,
því mannfrekari því betra. Jafnvel
þó að það þýði skuldsetningu.
Úr stjórnmálum í Kópavogi stendur upp úr sú samvinna sem náðist
við vinnu á fjárhagsáætlun og bind
ég vonir við að þetta góða samstarf
haldi áfram.
Kópavogsbúum óska ég gleðilegs
árs og farsældar á komandi ári.

Árið 2008 er liðið í aldanna skaut
og með því þungbært haust fyrir
þorra þjóðarinnar í efnahagslegu
tilliti. Sjálfsagt verður ársins helst
minnst fyrir hrunið á fjármálamarkaði þótt það hafi verið býsna viðburðaríkt að mörgu öðru leyti líka.
Mér er ofarlega í huga hið blómlega og metnaðarfulla lista- og menningarlíf í Kópavogi sem við Kópavogsbúar megum vera stoltir af. Af mörgu
er að taka, þegar litið er yfir sviðið
um áramót, en mig langar til að nefna
suður-ameríska menningarhátíð,
sem var forvitnileg og ögrandi og að
vonum vel sótt. Einnig ber að geta
metnaðarfullrar starfsemi Salarins í
aðdraganda tíu ára afmælis hans, opnunar ungmennahússins Molans, áhorfendastúkunnar við Kópavogsvöll,
sundlaugarmannvirkjanna í Sundlaug
Kópavogs og nýs leikhúss auk hönnunarsamkeppni um óperuhús við
Borgarholt en hún vakti athygli langt
út fyrir landsteinana. Ýmislegt fleira
verður til að gleðja hugann þegar árið
2008 er rifjað upp, s.s. góður árangur
nemenda grunnskólanna í Kópavogi
og minnkandi vímuefnaneysla sem
bendir ótvírætt til að forvarnarstarf
í bænum skili árangri. Þar að auki
má nefna velgengni listamanna og
íþróttafólks almennt að ógleymdum
sigri liðsins okkar í Útsvari, spurningakeppni Sjónvarpsins.
Við höfum reynt eftir fremsta
megni að búa í haginn fyrir íbúa Kópavogs, standa vörð um fjölskylduna og
styðja þá sem minnst mega sín. Í því
sambandi vil ég minna á samstarfið
við Slysavarnafélagið Landsbjörg og
Securitas um úttekt á öryggi á heimilum eldri borgara og úrbætur sem
gerðar voru í tengslum við það. Stofnanir bæjarins brugðust enn fremur
skjótt við efnahagskreppunni með
því að setja á fót sérstakt átak undir
heitinu Hönd í hönd í samstarfi við
presta í Kópavogi, Menntaskólann í
Kópavogi, heilsugæsluna, Kópavogsdeild Rauða krossins og mæðrastyrksnefnd Kópavogs. Ráðgjafaver var sett
á laggirnar til að veita íbúum sem
glíma við vanlíðan og erfiðleika vegna
ástandsins stuðning og leiðsögn.

Mikil uppbygging
Kópavogsbær hefur verið í mikilli
uppbyggingu undanfarin ár. Bæjaryfirvöld hafa borið gæfu til að nýta
hagsældarárin vel, innviðir bæjarfé-

lagsins eru sterkir og það er betur
búið undir mögru árin en mörg önnur
sveitarfélög. Ég fagna því að bæjarfulltrúar allra flokka í bæjarstjórn stóðu
saman að því að semja ábyrga fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir dálitlum rekstarafgangi svo að við höfum
borð fyrir báru. Ekki er að undra þótt
á stundum beri á pólitískum átökum
í Kópavogi. Stjórnmálin draga dám
af þeim krafti og hraða vexti sem einkennir bæinn að öðru leyti. Hér búa
næstum því 30 þúsund manns og
hvergi fleiri í einu bæjarfélagi ef frá
er talin höfuðborgin. Pólitískir fulltrúar í bæjarstjórn Kópavogs slíðruðu
sverðin um stund og sneru bökum
saman til að verja brýna hagsmuni
bæjarbúa.
Við settum okkur þau markmið
að skerða hvorki grunnþjónustuna
í bænum né grípa til uppsagna þótt
seglin yrðu rifuð. Standist áætlanir
eykst hlutur félagsþjónustu af heildarútgjöldum bæjarsjóðs um 0,5
prósentustig, fer úr 7% í 7,5%, sem
eðlilegt er við þessar aðstæður, og
fræðslumála um 2 prósentustig, fer
úr 58,6% í 60,6%. Hlutur æskulýðs- og
íþróttamála stækkar sömuleiðis úr
9,95% í 10,5%. Á hinn bóginn verður
verulega dregið úr framkvæmdum
á vegum bæjarins á nýju ári og hlutur yfirstjórnar af heildarútgjöldum
bæjarsjóðs minnkaður úr 6,5% í 5%.
Útsvarið verður hækkað en gjaldskrár ekkert eða eins lítið og kostur er. Þá má geta þess að tekjur eru
almennt varlega áætlaðar enda óvíst
hvernig tekst að leysa úr efnahagsvandræðunum á landsvísu.
Við megum ekki láta mótlætið
buga okkur. Forráðamenn barna og
ungmenna verða að hafa aðgát í nærveru sálar og vekja vonir um lausn á
vandamálunum þótt harðnað hafi á
dalnum. Undir þessum kringumstæðum er afar brýnt að stjórnvöld, fyrirtæki, félagasamtök, foreldrar og aðrir
sem geta látið gott af sér leiða, leiti
allra leiða til að daglegt líf fari ekki úr
skorðum.

Sókn er besta vörnin
Við verðum að hafa framtíðarsýn.
Sókn er besta vörnin - og sóknarfærin eru hvarvetna, í auðlindum landsins til sjávar og sveita, í hugkvæmni
og menntun unga fólksins, í iðnaði og
ferðaþjónustu, í þrótti íslensku þjóðarinnar sem hefur satt að segja séð

það svartara.
Samfélagið,
mannlífið, hagnast á því að
fyrirtæki fái að
vaxa og dafna.
Íslensk þjóð þarf
eftir
fremsta
megni að nýta
gæði landsins,
g u f u a f l i ð o g Gunnar Ingi
vatnsorkuna, að Birgisson
sjálfsögðu með bæjarstjóri.
skynsamlegum
hætti. Við þurfum að nýta sjávaraflann eins vel og nokkur kostur er. Síðast en ekki síst þurfum við að efla
kraft og frumkvæði fólksins sem hér
býr, ekki bara barma okkur og horfa
í baksýnisspegilinn heldur líta fram á
veginn og finna lausnir.
Atvinnulíf í Kópavogi hefur styrkst
verulega á undanförnum misserum
og árum. Ég vil halda áfram þeirri
uppbyggingu í þágu allra Kópavogsbúa og greiða götu fyrirtækja eins
og unnt er. Þau verða áfram velkomin eins og hingað til. Sveitarfélögin
verða að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að sporna gegn atvinnuleysi
og styðja við fyrirtækin. Þau eru lífæð
samfélagsins.
Lífeyrissjóðirnir verða að mæta
til leiks til að halda hjólum atvinnulífsins gangandi. Hvar eiga þeir að
ávaxta sitt pund núna? Fjárfestingarkostirnir eru af skornum skammti,
svo að ekki sé fastar að orði kveðið,
og þess vegna er eðlilegt að þeir taki
þátt í að fjármagna framkvæmdir sem
styrkja stoðir samfélagsins og skila
sér í bættum hag þjóðarinnar. Ég
horfi umfram allt til virkjanageirans í
því sambandi.
Um þessar mundir er erfitt ef ekki
útilokað að fjármagna framkvæmdir
af þessu tagi með erlendu lánsfé. Við
verðum að standa straum af slíkum
kostnaði sjálf. Í því felst gagnkvæmur
hagur þjóðarinnar og lífeyrissjóðanna
að stuðla að arðvænlegum atvinnurekstri og sporna við atvinnuleysi.
Ég er þess fullviss að baráttuþrek
og eðlislæg bjartsýni Íslendinga eigi
eftir að skila okkur í gegnum þessar
miklu þrengingar þótt við séum sem
höggdofa um stund. Nú ríður á að
kveikja neistann og setja í gang.
Með þessum orðum óska ég Kópavogsbúum og landsmönnum árs og
friðar.

Ólafur Þór Gunnarsson:

Krossgötur
Ársins 2008 verður sennilega
minnst í tveimur hlutum, þ.e. fyrir
og eftir Hrun. Íslenskir íþróttamenn
létu þó þessa skiptingu ársins ekki á
sig fá, við unnum silfrið fyrir Hrun,
komumst á EM eftir Hrun.
Oftrúin á frjálshyggjuna, óheft
markaðshyggja og græðgi beið mikinn hnekki. Fjörbrot gamla kerfisins
eru sorgleg á að horfa og oft og tíðum
sársaukafull. Það er skelfilegt til þess
að hugsa að allt fram á síðustu daga
gamla kerfisins voru menn enn að
hvetja til lántöku í erlendri mynt og
ráðamenn héldu áfram að fullyrða
að allt væri í himnalagi. Varnaðarorð
erlendra og innlendra sérfræðinga
voru afgreidd sem óráðshjal og úrtölur, og ráðherra menntamála hvatti til
endurmenntunar þeirra sem þannig
töluðu. Hrunið hefur haft mikil áhrif á
þjóðina, valdið vanlíðan, reiði og ótta.
Fjöldamótmæli á götum úti og á borgarafundum eiga sér varla fordæmi en
spegla hugarástand þjóðarinnar.
Innanbæjar hafði Hrunið mikil áhrif. Lóðaskil og fjárútlát vegna
þeirra voru eins og opinn krani og
gríðarlegir fjármunir runnu úr bæjarsjóði. Fjármagnstekjur síðustu

ára breyttust í gríðarleg fjármagnsgjöld, og skuldir bæjarsjóðs jukust
um marga milljarða króna. En Hrunið þjappaði bæjarstjórn saman, og
við gerð fjárhagsáætlunar var í reynd
nokkurskonar þjóðstjórn í gangi, allir
flokkar komu að gerð áætlunarinnar
og hún afgreidd með fullri þátttöku
og samþykki allra flokka. Ljóst er að
hagur margra bæjarbúa mun versna
á komandi ári og bæjaryfirvöld þurfa
að vera vakandi fyrir því að styðja íbúana og milda höggið.
Skipulagsmál og umræða um þau
voru fyrirferðamikil. Íbúalýðræði hélt
áfram að eflast, ekki fyrir tilstilli bæjaryfirvalda heldur með samtökum og
samtakamætti íbúanna sjálfra. Áhugi
íbúanna á umhverfi sínu er dýrmætur
fyrir bæjarfélagið. Í honum felst drifkraftur sem er mikilvægt að nýta með
jákvæðum hætti.
Nýbyrjað ár er í raun eitt stórt
spurningamerki. Fjárhagsáætlun bæjarins miðar við tilteknar forsendur,
en í raun er ekki vitað á þessari stundu hvort þær halda. Óvissuþættir eru
margir, sumir hverjir þannig að geta
valdið milljarða sveiflu til eða frá.
Áætlunin gerir ráð fyrir að ekki þurfi

að segja upp
fólki né skerða
þjónustu. Matarverð í grunnog leikskólum
hækkar en önnur þjónustugjöld
ekki. Verulega er
bætt í félagsþjónustu, einkum
fjárhagsaðstoð Ólafur Þór
og húsaleigubæt- Gunnarsson
ur. Endurskoðun oddviti VG
mun síðan segja
til um hvort enn
þurfi að herða að þegar líður á árið.
Á tímamótum eins og þessum er
líka vert að skoða hug sinn hvað framhaldið varðar. Kreppa og erfiðleikar
geta falið í sér tækifæri til að gera
upp þann tíma sem á undan fór, endurskoða það samfélag sem við búum
í og taka svo höndum saman um að
byggja upp nýtt. Það er von mín að
við berum gæfu til að byggja upp
betra samfélag þar sem sérréttindi og
græðgi víkja fyrir jöfnuði og réttlæti.
Ég óska bæjarbúum öllum gleðilegs
árs.
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Starf Lindasóknar flyst í
nýbyggt safnaðarheimili
Karl Sigurbjörnsson, biskup
Íslands, vígði safnaðarsal Lindakirkju 14. desember sl., á þriðja
sunnudegi í aðventu. Kór Lindakirkju leiddi safnaðarsöng undir stjórn Keiths Reed organista
og Helga Magnúsdóttir söng einsöng. Prestar safnaðarins þjónuðu ásamt biskupi við vígsluna.
Lindasókn var stofnuð árið
2002. Til þessa hefur kirkjustarfið
farið fram í litlu safnaðarheimili
á kirkjulóðinni, stundum kallað
húsið á sléttunni en það mun nú
gegna hlutverki kirkjusels við
Vatnsenda þar sem einnig voru
teknar í notkun í kirkjunni skrifstofur safnaðarins, samtalsherbergi og æskulýðsstofa. Helgihald
á sunnudögum fór fyrst fram í sal
Lindaskóla en síðan í Salaskóla.
Framboð af starfi og þátttaka í
því hefur verið með besta móti
að sögn sr. Guðmundar Karls
Brynjarssonar sóknarprests.
„Það verður allt annað að líf að
hafa allt starfið undir einu þaki,“
segir Guðmundur Karl. „Við erum

AUGL†SINGASÍMI:

Árlega fá þeir starfsmenn Kópavogsbæjar sem unnið hafa í 25 ár
samfellt hjá sveitarfélaginu viðurkenningu fyrir gott starf. Gunnar
I. Birgisson bæjarstjóri afhenti hverjum og einum gjöf frá bænum
nú í ársbyrjun. Á myndinni er hópurinn í bæjarstjórnarsalnum
ásamt bæjarstjóra.

Sóknarpresturinn, sr. Guðmundur Karl Brynjarsson fyrir altari við
vígsluna með kirkjukórinn sér á hægri hönd. Safnaðarsalurinn er mikil búbót fyrir safnaðarsstarfið í Lindasókn.

að fá stórglæsilegan sal og það
er gaman að segja frá því að það
verður sett upp glerlistaverk eftir
Gerði Helgadóttur sem var upp-

511 1188 - 895 8298

borgarblod@simnet.is

runalega í þýskri kapellu. Það er
mikill fengur að því og verður
mjög ánægjulegt.“
ASK arkitektar, Árni Friðriksson
og Sigríður Halldórsdóttir, teiknuðu kirkjuna. Verkís sá um verkfræðihönnun og Ístak um byggingu kirkjunnar. Óvíst er hvenær
sjálfst kirkjuskipið verður tekið í
notkun, en vegna kreppuástandsins í þjóðfélaginu er ljóst að það
mun tefjast nokkuð. Þó var messað í kirkjuskipinu um jólin, en allar messur og annað kirkjustarf fer
síðan fram í safnaðarsalnum um
óákveðinn tíma.

Kursy
wiosenne 2009

Courses spring 2009

Námskeið á vorönn 2009
ICELANDIC
FOR FOREIGNERS

ÍSLENSKA
FYRIR ÚTLENDINGA

KURS JEZYKA ISLANDZKIEGO
DLA OBCOKRAJOWCOW

10 weeks courses – 60 class hours

10 vikna námskeið – 60 kennslustundir

Kurs 10-tygodniowy-60 godzin lekcyjnych

Courses start on
on 19th January and on 20th January
Price: 10.000 kr.

Kennslan hefst
19. janúar og 20. janúar
Verð: 10.000 kr.

Zajecia rozpoczynaja sie
19. stycznia oraz 20. stycznia
Cena: 10.000 kr

ICELANDIC I
Monday and Wednesday 19:00 – 21:10
Tuesday and Thursday 19:00 – 21:10

ÍSLENSKA I
mánudag og miðvikudag 19:00 – 21:10
þriðjudag og fimmtudag 19:00 – 21:10

ISLANDZKI I
poniedzialki i srody 19:00-21:10
wtorki i czwartki
19:00-21:10

ICELANDIC II
Tuesday and Thursday 19:00 – 21:10

ÍSLENSKA II
þriðjudag og fimmtudag 19:00 – 21:10

ISLANDZKI II
wtorki i czwartki 19:00-21:10

ICELANDIC III
Monday and Wednesday 17:30 – 19:40
Tuesday and Thursday 19:00 – 21:10

ÍSLENSKA III
mánudag og miðvikudag 17:30 – 19:40
þriðjudag og fimmtudag 19:00 – 21:10

ISLANDZKI III
poniedzialki i srody 17:30-19:40
wtorki i czwartki
19:00-21:10

ICELANDIC IV
Tuesday and Thursday 17:30 – 19:40

ÍSLENSKA IV
þriðjudag og fimmtudag 17:30 – 19:40

ISLANDZKI IV
wtorki i czwartki 17:30 – 19:40

Registrations and information:
http://kvoldskoli.kopavogur.is
and in the office of Kvöldskóli at
Snælandsskóli, Furugrund

Innritun og upplýsingar á vef skólans
http://kvoldskoli.kopavogur.is
og á skrifstofu Kvöldskólans í
Snælandsskóla við Furugrund

Zapisy i informacje na stronie szkoly:
http://kvoldskoli.kopavogur.is
oraz w biurze Szkoly przy
Snælandsskóla, Furugrund

Tel: 564 1507

Sími: 564 1507

pod nr telefonu: 564 1507

http://kvoldskoli.kopavogur.is
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Sporthúsið Dalsmára 9-11 Kópavogi:

“Hlakka til að mæta á
hverja einustu æfingu”

Dansfélagið Hvönn heldur upp á 15 ára starfsafmæli sitt á haustmánuðum. Hvönn hefur nú fengið nýtt húsnæði í íþróttakademíunni
við Vallarkór 14. Þann 17. janúar hefst formleg kennsla hjá dansfélaginu og innritun er þegar hafin. Glæsileg opnunarhátið verður
sunnudaginn 18. janúar þar sem Kópavogsbúar eru hjartanlega velkomnir.

skemmtileg nÁmskeiÐ

Erum að taka á móti umsóknum á
eftirfarandi barna- og unglinganámskeið:

* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
* Rafbassanámskeið

Partýgítarnámskeið
-Ætluð fullorðnum
byrjendum í gítarleik.

Gítarnámskeið
-fyrir leikskólastarfsfólk

Upplýsingar og innritun á www.tonsalir.is
Námskeið hefjast í janúar.
Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda
gleðinni í hljóðfæranáminu

......BARA GAMAN...
Bæjarlind 2 sími 534-3700 www.tonsalir.is

Nú þegar nýtt ár gengur í garð
er líkamsrækt, betra líf og heilsan ofarlega í huga fólks. Áramótin er góður tími til að taka á sig
rögg og taka nýjan pól í hæðina.
Því litum við í Sporthúsið við Dalsmára til að hitta fólk sem leggur
rækt við líkama og sál. Þar hittum við fyrir Unu Emilsdóttur, 21
árs nema í heilbrigðisverkfræði
við Háskólann í Reykjavík. Við
spurðum Unu hvað hún hefði
stundað líkamsræktina lengi.
“Ég byrjaði snemma í fimleikum
og hef stundað líkamsrækt frá því
að ég man eftir mér. Ég bjó í Danmörku þegar foreldrar mínir voru
í mastersnámi þar. Þegar ég kom
heim hóf ég að stunda líkamsrækt
í Sporthúsinu, en það var árið
2004.” Við spurðum Unu hvers
vegna hún valdi Sporthúsið.
“Sko. Það var í rauninni hún
Arna vinkona mín sem dró mig
með sér hingað og kynnti mig fyrir Sporthúsinu og það hentaði
alveg frábærlega vel vegna þess
að það er miðsvæðis, milli Garðabæjar og Kópavogs, og það er svo
góður andi hérna að maður getur
bara ekki hugsað sér að fara eitthvað annað.”
Og hvað er það sem skap ar
þennan góða anda? “Það eru ekki
eingöngu þjalfararnir, sem eru
alveg frábærir og góðir fagmenn
í sínu starfi, heldur líka hópurinn af fólki sem hefur myndast í
tímunum hér. Það er þannig að
ef maður klikkar á mætingu t.d.
í palla tíma hjá Val dísi, þá fær
maður ábendingu frá hópnum og
maður er nánast skammaður fyrir
skrópið.”
Segir Una og hlær. Og bætir svo
við. “Þetta er ákveðin hvatning til
að standa sig í mætingu. Ég hef
kynnst hérna nokkrum alveg æðislegum stelpum og hlakka til að
mæta á hverja einustu æfingu og
hitta þær. ”
En hvað með húsið, tækin og
umhverfið? “Í Sporthúsinu er einstaklega gott að vera og umhverfið afar þægilegt. Það er greinilegt
að stjornendur þess eru ákveðnir
í að uppfylla óskir kröfuharðra
viðskiptavina. Þeir bæta tækin og
alla aðstöðu reglulega og standa sig algerlega í því og það er
stöðug framför og afskaplega vel
hugsað um salinn, þrif og viðhald
tækjanna.” Við þökkum Unu fyrir
spjallið og óskum henni alls hins

Una Emilsdóttir nemi í heilsuverkfræði við Háskólann í Reykjavík.

Arn ar Sverr is son vakt stjóri hjá
Actavis.

besta á komandi ári og höldum
svo áfram að líta í kringum okkur.
Eft ir skoð un ar ferð fjöl breytt
æfingasvæði hússins hittum við
Arnar Sverrisson 46 ára vaktstjóra
hjá Actavis sem var að ljúka æfingum. Við spurð um hann hvers
vegna hann hefði valið Sporthúsið fyrir sína líkamsrækt og hvort
hann væri búinn að æfa lengi?
“Ég er búinn að æfa í um 20 ár, en
hér hef ég æft í tæp tvö. Ég valdi
Sporthúsið því að kennarinn, hún
Valdís, er alveg hreint frábær og
þegar hún færði sig um set frá
þeim stað sem ég var áður, þá
fylgdi ég henni að sjálfsögðu. Það
er ágætis andi hérna og rýmið
opið og þægilegt til æfinga. Ég er
ekki mikið í tækjunum, en ég er í
aerobic og spinning. En ég nota
mikið hlaupabretti, sem öll eru

nýleg og svo nota ég þrammara
og stepptækin.
Ég er að sjálfsögðu búinn að
fá mér árskort fyrir árið og það
verður notað til hins ýtrasta. Við
þökkum Arnari fyrir spjallið og
sjáum í hendi okkar að hann, Una
og aðrir viðskiptavinir Sporthússins eru í góðum höndum.
Það var gaman að heimsækja
Sporthúsið, enda hafa þeir eigendur sem tóku við rekstrinum fyrir um einu ári síðan endurnýjað
flestöll tæki, aðstöðuna og búnað
hússins. Svo höfum við hlerað að
Sigfús “Fúsi” Sigurðsson landsliðsmaður í handbolta muni annast
námskeið í Sportbrautinni, svo
að það er full ástæða fyrir þá sem
vilja taka á og rækta líkama og sál
að líta við í Sporthúsinu.

Una Emilsdóttir á fullu í æfingum í Sporthúsinu.

Algerlega
ný hönnun
heyrnartækja.
Tækið sem enginn verður var við.
be by ReSound™ er nýjasta tæknibyltingin í
heyrnartækjum, hönnun þeirra byggir á algerlega
nýrri hugsun. Þau eru hulin í eyrunum og eru svo létt
og þægileg að notandinn gleymir því að hann er með þau
og aðrir taka heldur ekki eftir þeim.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.

be by ReSound™ er algerlega nýtt úrræði
fyrir þá sem þurfa að nota heyrnartæki
be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

Heyrnarþjónustan

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.is

Tímapantanir 534 9600

Stofnað 1990

heyrn opid hus.indd 1

11/27/08 8:48:03 AM
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Menntaskólinn í Kópavogi:

Fyrsta útskrift af tveimur nýjum brautum
fyrsta í 35 ára sögu skólans.
Forseti bæjarstjórnar, Sigurrós
Þorgrímsdóttir afhenti útskriftarnemum viðurkenningar úr Viðurkenningarsjóði MK sem stofnaður
var af bæjarstjórn Kópavogs árið
1993. Fjórir nemar hlutu viðurkenningu að þessu sinni: Nýstúdentar Karen Arnarsdóttir, Guðrún
Óskarsdóttir, Elsa Rut Sigurðardóttir og nýsveinn í framreiðslu
Inga Kristín Jónsdóttir.

Rótarýstyrkir
Rótarýklúbbur Kópavogs veitti
Guðrúnu Óskarsdóttur styrk fyrir
góðan árangur í raungreinum og
Rótarýklúbburinn Borgir í Kópavogi veitti Ingu Kristínu Jónsdóttur styrk fyrir einstakan námsárangur í iðnnámi.

Aukasýningar í janúar 2009!
Föngulegur útskriftarhópur frá MK 19. desember sl. Þeim fylgja bestu árnaðaróskir.

Þann 19. desember sl. voru
braut skráð ir 112 nem ar frá
Mennta skól an um í Kópa vogi
við hátíðlega athöfn í Digraneskirkju. Alls 65 stúd ent ar, 26
iðnnemar og 18 nemendur af
skrifstofubraut. Þá brautskráðust 3 nemar úr meistaraskóla
matvælagreina.
Í máli Margrétar Friðriksdóttur,
skólameistara kom fram að fyrstu
nemarnir væru að útskrifast af
tveimur nýjum brautum við skólann. Annars vegar viðskipta- og
hagfræðibraut til stúdentsprófs
og hins veg ar hót el stjórn unar braut til fag prófs á há skólastigi í samstarfi við hinn virta
hótelskóla í Sviss „César Ritz“.

Skugga-Sveinn
e. Matthías Jochumsson

Þá kom fram að skólinn gerði í
haust samning við Icelandair um
menntun flugfreyja og flugþjóna
fyrir félagið en MK hefur boðið
flugþjónustunám frá árinu 2004
ásamt því að vera kjarnaskóli í
ferðagreinum.
Nemendum af erlendum uppruna hefur fjölgað við skólann.
Íslenska er nú kennd sem annað
tungu mál, tveir stúdentar þær
Nhung Tuyet Nguyen frá Víetnam
og Zi Liu frá Kína útskrifuðust að
þessu sinni og fyrstu þrír nemar
útskrifuðust af sérstakri braut í
viðskiptagreinum fyrir nemendur sem hafa annað móðurmál en
íslensku.

Nýtt gæðastjórnunarkerfi
í MK og foreldrafélag
Á haustönn hefur verið í gangi
umfangsmikil vinna að undirbúningi og innleiðingu á gæðastjórnunarkerfi skv. ISO 9001 sem er
alþjóðlegur staðall um gæðastjórnunarkerfi. Gæðakerfið er nú í vottunarferli og stefnt er að vottun á
kerfinu fyrir lok þessa skólaárs. Í
nýjum lögum um framhaldsskóla
eru þau nýmæli að við hvern framhaldsskóla skuli starfa foreldraráð. Foreldrar nemenda við MK
voru skrefi á undan þessari lagasetningu en á síðasta skólaári var
stofnað foreldrafélag við MK, það

“... djörf nálgun við hefðarhelgaðan efnivið. Útkoman
er sterk sýning sem ber metnaði aðstandenda sinna
augljós merki. “

Þorgeir Tryggvason, Leiklistarvefurinn

Sunnudag 11. jan. kl. 20.00
Fimmtudag 15. jan. kl. 20.00
Föstudag 16. jan. kl. 20.00

Miðasala:
midasala@kopleik.is
s. 893 9700
Nánar á www.kopleik.is
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Allir aldurshópar saman á Þinghólsbrautinni í leikjum eins og Brennó!
,,Ég, Hallfríður Ólafsdóttir,
bjó alla mína bernsku á Þinghólsbrautinni í Kópavoginum.
Foreldrar mínir eru þau Stefanía María Pétursdóttir, sem var
m.a. hús móð ir, skjala vörð ur
í fjár málaráðuneytinu, skjalavörður í Kennaraháskólanum
og forseti Kvenfélagasambands
Íslands, og Ólafur Tómasson,
rafmagnsverkfræðingur og fyrrverandi póst- og símamálastjóri.
Við erum fjögur systkinin. Elstur er Tómas Björn sem er líka
verkfræðingur, þá kemur María sem er læknir, síðan ég og
ári yngri en ég er Kristín Anna
sem er líf fræðingur og meistaranemi á Bifröst.
Það var gott að al ast upp
í frelsinu í Kópavoginum á sjöunda og áttunda áratugnum. Í
hverju húsi var sægur af börnum og það var leikið, leikið og
leikið. Helstu leikfélagar okkar
systra á þessum árum voru þau
Svanborg Þórdís og Bjarni Frostabörn í næsta húsi sem nú eru útibússtjóri Kaupþings á Akranesi
og flugstjóri, systkinin Míreyja,
myndlistarkona, Baltasar Kormákur, kvikmyndaleikstjóri og
Rebekka Rán, myndlistarkona
sem eru börn myndlistarmannanna Baltasars og Krist jönu
Samper, Margrét María Sigurðardóttir, lögfræðingur og Umboðsmaður barna, systkinin Margrét
Blowers, leikskólaleiðbeinandi
og Guð jón Hauks son, sem er
með sólarorkufyrir tækið Kapital Energy í Þýskalandi og Sigurbjörg (Sirý) Tómasdóttir, búsett
í Danmörku.
Gróð ur var ekki há vax inn í
Kópavogi á þessum árum miðað
við það sem hann er nú orðinn.
Rafmagnslínur lágu í loftinu milli
rafmagnsstauranna og göturnar
voru yfirleitt lagðar rauðamöl
sem ekki var gott að detta á! Ég
man eftir því að hafa talið sárin og örin á hnjánum á mér eitt
sumarið þegar ég var 5 eða 6
ára, þau voru tólf talsins! Samt
var farið í leiki á götunni enda
var nánast engin umferð og sannarlega ekki ekið eins hratt á götunum og nú er gert.
Á hverjum degi var allur hópurinn í Kýló, Fallinni spýtu, eltingarleikjum og feluleikjum fram
á kvöld en Brennó var allra
vinsælast og öll börnin fengu
að vera með, bæði lítil og stór.
Litlu kleinurnar gátu lítið gert
nema að reyna að víkja sér undan boltanum en höfðu jafnframt
fyrirmyndir í unglingunum sem
skutu boltanum af mikilli list. Allir aldurshópar undu sér vel saman á þessum árum og þetta var
frábær hópur.”

Flautuleikari, kennari
og mamma
,,Í dag er ég 1. flautuleikari Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hef
verið fastráðin við hljómsveitina
um 12 ára skeið. Ég kenni líka
flautuleik við Tónlistarskólann
í Reykjavík og er flautuleikari
kammerhópsins Camerarctica
sem meðal annars leikur Mozart
við kertaljós um hver jól í Kópavogskirkju.

Hall fríð ur lagði að lok um
stund á franska tónlist hjá Alain
Marion í París en kom alkomin
heim sumarið 1992.
Árið 2002 var Hallfríði veitt
heið urs nafn bót in Honor ar y
Associate of the Royal Academy
of Music (HonARAM) sem veitist
þeim fyrrum nemendum RAM
sem notið hafa velgengni í starfi.
Einnig hef ur Royal Academy
leitað eftir Hallfríði sem gestakennara við flautudeildina. Árið
2003 var Hallfríður valin Bæjarlistamaður Garðabæjar en hún
býr þar í dag ásamt eiginmanni
sínum, Ármanni Helgasyni, klarinettuleikara, og tveimur börnum, Gunnhildi Höllu 11 ára og
Tryggva Pétri, 9 ára.

Þegar snjóaði var unnið af kappi við snjókarla og snjóhúsagerð en minna fór fyrir snjóboltastríði enda
vinskapurinn ríkjandi í götunni. Þarna erum við veturinn 1973, afar stolt eftir dagsverkið, hvert á sínum snjóbolta. Frá vinstri eru Svanborg Þórdís Frostadóttir, ég, Kristín Anna systir mín, Bjarni Frostason
og Rebekka Rán Samper. Ég man ekki hver er lengst til vinstri.

Maxímús Músíkús með verndara
verkefnisins, Vladimir Askenazy.

ern College of Music í Manchester, og lauk þaðan Postgraduate
Diploma. Ég varð mjög lukkuleg
þegar ég komst svo strax að hjá
William Bennett við Royal Academy of Music í Lundúnum, ein
þriggja úr um hundrað manna
hópi, og hlaut eftir tveggja ára
nám Diploma of Advanced Studies.”

,,Þegar börnin mín voru 6 og 8
ára fékk ég þessa hugmynd um
litlu músina sem villist inn í tónlistarhús og kynnist töfraheimi
tón list ar inn ar. Barna menn ing
er einn af bestu og skemmtilegustu hlutum tilverunnar og með
börnin tvö á þessum aldri hafði
ég ágætis innsýn í þeirra hugarheim. Músin er lítil eins og barn
og hún horfir á heiminn eins og
barn. Maxímús Músíkús finnst
sömu hlutir fyndnir og skrýtnir og börnunum mínum, hann
tekur eftir því að hljóðfæri eru
tekin sundur og sett saman, að
blásararnir verða sumir rauðir í
framan þegar þeir spila, að tónlistarmenn geta búið til skrýtin
hljóð með hljóðfærunum sínum
og að stundum verður hljómsveitin ansi hávaðasöm fyrir lítil
eyru. Um leið kynnist hann því
hvernig tónlistin hreyfir við hjartanu og sálinni; hvernig hún gleður mann jafnt sem hryggir, getur
verið undur veik eða yfirþyrmandi, auðmjúk eða stolt, dreymandi eða dansandi - og allt þar í
milli auk þess að segja manni allt
það sem orð fá ekki lýst.
Ég gleymi því aldrei sjálf hvílík
opinberun það var að heyra í
fyrsta sinn heila sinfóníuhljómsveit leika tónlist, það er engu
líkt. Nú hef ur hann Maxí mús
Músíkús minn leitt heila kynslóð
barna inn í þennan heim og er
á leið til annarra landa að gera
slíkt hið sama. Þetta er mikið
ævintýri sem hefur orðið til við
samþættingu margra þráða í lífi
mínu. Ótrúlega gaman!”

Á þessari mynd sem er tekin á tröppunum heima á Þinghólsbraut
í apríl 1967 sést vel hvernig allir aldurshópar undu sér vel hlið við
hlið. Þarna erum við Svanborg þriggja ára í búaleik á tröppunum
en “eldri” stelpurnar sitja uppi á pallinum og prjóna. Þær María
systir mín og vinkona hennar, Svandís Ingimundardóttir, eru þarna
sjö ára gamlar. Svo eru það stóru strákarnir, tólf og þrettán ára.
Bróðir minn, Tómas Björn, virðist hafa verið að sópa en bróðir
Svanborgar, Ólafur Frostason, er greinilega á leið í samkvæmi í
jakkafötum. Þessi börn urðu viðskiptafræðingur, kennari, flugumferðarstjóri, læknir, verkfræðingur og tónlistarmaður.

Ég lauk einleikaraprófi og kennaraprófi frá Tónlistarskólanum
í Reykjavík vorið 1988. Kennari
minn þar var Bernharður Wilkin-

son sem kenndi mér reyndar einnig við Tónlistarskóla Kópavogs.
Síðan hélt ég utan til náms og
var fyrst við nám í Royal North-

Hallfríður Ólafsdóttir. Myndin er tekin í tilefni þess að hún lék
einleik með Sinfóníuhljómsveit Íslands síðastliðið haust, einleikskonsertinn Kólumbínu eftir Kópavogsbúann Þorkel Sigurbjörnsson.

Ármann Kr. Ólafsson þingmaður Suðvesturkjördæmis:

Vill fella niður ráðstöfunarfé ráðherra
og hætta við aðstoðarmenn þingmanna
Í umræðum um fjárlagaframvarpið fyrir árið 2009 sagði Ármann
Kr. Ólafsson alþingimaður að
hann hafi talið í umræðu um fjárlagfrumvarp síðasta árs að margt
benti til þess að tekjufall gæti orðið á því ári sem nú er að ganga um
garð og vísaði hann þá til hinna
kviku skatta virðisauka- og fjármagnstekjuskatts auk tekjuskatts
á lögaðila. Það hafi ekki hvarflað
að honum frekar en öðrum að þau
ósköp sem við stæðum nú frammi
fyrir gætu dunið á okkur. Breytingin væri ótrúleg, tekjufall ríkissjóðs
hafi sennilega aldrei verið eins
mikið og raun ber vitni.
,,Í áföllum sem þessum er mikilvægt að öryggisnetið, velferðarkerfið sjálft sé traust. En það þarf fyrst
og fremst að taka mið af þeim sem
minnst hafa á milli handanna. Því
miður er margt í okkar velferðarkerfi sem getur flokkast undir ákveðinn lúxus og við ákveðnar aðstæður
verið fullkomlega réttlætanlegt. Nú
er staðan hins vegar orðin sú að
það þarf að líta ofan í hverja einustu matarholu.
Frumvarp þetta ber keim að því
að ríkisstjórnin virðist ekki átta sig
á því að bankakaerfið á Íslandi er
hrunið. Niðurskurðurinn sem er í
þessum fjárlögum endurspeglar
engan veginn þann samdrátt sem
ríkissjóður er að lenda í á næstu
árum. Ég tel að það sé hægt að gera
miklu meiri gangskör í niðurskurðinum án þess að það bitni illilega
á neinum. Hversu sárt sem okkur
þykir það þá getum við ekki lifað í
þessari afneitun. Ef ekki er almennilega tekið til hendinni við setningu
fjárlaga 2009 verður sársaukinn ennþá meiri við gerð fjárlaga fyrir árið
2010,” segir Ármann Kr. Ólafsson.

Skera meira niður

,,Ýmsar góðar tillögur hafa komið fram í þessari umræðu og er
greinilegt að margir þingmenn eru
mér sama sinnis um að það þarf að
skera meira niður. Um leið er ljóst
að margir þingmenn gera sér grein
fyrir því að hér er um mikla jafnvægislist að ræða því niðurskurðurinn
ekki má ganga það langt kreppan
verði dýpri en nauðsynlegt er. En
það getur ekki verið komið að endapunkti í niðurskurði þessara fjárlaga. Það er mikilvægt að ríkisstjórnin geri sér það ljóst og komi með
frekari tillögur.”
Ármann benti á nokkra liði fjárlagafrumvarpsins þar sem hann
taldi að gera mætti betur hvað niðurskurð varðar. Hann benti á nokkur dæmi málinu sínu til stuðnings
en taldi að þau vera miklu fleiri en
mörg hver í sama dúr. Við fjárlagagerðina væri nauðsynlegt að liggja
yfir hverri krónu og velta henni fyrir sér.
A. Nokkrar stofnanir munu klárlega geta minnkað umsvif sín í ljósi
minnkandi umsvifa í atvinnulífinu
og vil ég nefna nokkar þeirra sem
dæmi en þær eru; Skipulagsstofnun, Brunamálastofnun og Umhverfisstofnun sem allar heyra undir
umhverfisráðuneyti. Í þeim er auðvelt að ná fram 100 m.kr. sparnað
til viðbótar við tillögur ríkisstjórnarinnar.
B. Greiðslur vegna fæðingarorlofs
ætti líka að endurskoða, í mínum
huga teldi ég það raunhæft markmið að upphæðin sem eytt yrði í
þennan lið tæki mið af fjárlögum ársins 2007 með uppreikning verðlags
dagsins í dag. Með þessari nálgun
mætti spara yfir 2 milljarða króna.
C. Aðstoðarmenn þingmanna,
ég tel fráleitt að leyfa sér slíkan
lúksus við núverandi aðstæður, þar
mætti auðveldlega spara í kringum
60 m.kr.
D. Ráðstöfunarfé ráðherra er
kannski ekki stór upphæð en vissulega táknræn aðgerð. Með því að
slá það af mætti spara um 75 m.kr.
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og um leið gera ráðherrunum þann
stóra greiða að þurfa ekki að eyða
tíma í að deila þessum fjármunum.
E. Með tiltölulega varfærnum
aðgerðum mætti spara 150 milljónir
króna til viðbótar með niðurskurði
í Vatnajökulsþjóðgarði, Landgræðslunni, Skógræktinni og Ofanflóðavörnum.
,,Það kerfi sem nú er unnið eftir
er algerlega úr sér gengið og ef einhvertímann er ástæða til að taka
upp ný vinnubrögð þá er það núna.
Af þeim sökum hef ég í dag lagt
fram þingsályktunartillögu sem ligg-

ur nú frammi á Alþingi og ég vonast
til að geta mælt fyrir fljótlega um
endurskoðun vinnubragða við gerð
fjárlaga. Þ.e.a.s að tekin verði upp
svo kölluð núllgrunnsfjárlög.
Það getur ekki gengið lengur
að horfa eingöngu til þess hversu
miklu hefur verið eitt í einstaka liði
á undanförnum árum og bæta við
þá eða lækka þá lítillega á milli ára
eftir því hvernig árferðið er hverju
sinni. Þá er nýjum liðum bætt við
reglulega án þess að mikill eða öflugur rökstuðningur sé þar að baki.
Núll grunns fjárlagagerð (zero-

base budgeting) er þekkt
vinnuaðferð
sem ýmsir
horfa til í þeim
tilgangi að
draga úr sjálfvirku hækkunarferli sem
núverandi fyrirkomulag hefur Ármann Kr.
leitt af sér. Núll Ólafsson alþm.
grunns fjárlög
eru ekki lausn allra vandamála fjárlagagerðarinnar. Gildi þeirra felst
fyrst og fremst í því að vald er fært
til. Ríkisstofnanir og ráðuneyti sem
eru stærstu notendur fjár úr opinberum sjóðum verða að endurmeta
og rökstyðja öll sín útgjöld frá grunni. Alla liði útgjalda þarf að skýra
út frá þörf og nauðsyn stöðunnar á
hverjum tíma.
Rík þörf er á róttækum aðgerðum
til að bæta vinnslu og framkvæmd
fjárlaga. Ríkisútgjöld hafa vaxið

út hófi sem hlutfall af þjóðarframleiðslu. Á góðæristímum var þetta
mögulegt en raunveruleikinn sem
nú blasir við er annar.
Alþingi og þar með fjárlaganefnd
verður að fá virkari tæki í hendur
til þess að hafa möguleika á bættu
eftirliti með framkvæmd fjárlaga ríkisins. Af þessum sökum er augljóst
að löggjafarvaldið þarf ný úrræði á
þeim erfiðu tímum sem framundan
eru.
Þetta er aðeins eitt púsl í stóru
púsli til að bæta fjárlagagerð framtíðarinnar.
Annað atriði sem er stórt þótt
það virki lítilfjörlegt er að ég hef
aldrei skilið er af hverju ráðuneytin
koma ekki í stafrófsröð, hverju ekki
er almennilegt efnisyfirlit og hvers
vegna ekki er sér dálkur fyrir upphæð fjárlaga ársins til samanburðar við tillögu frumvarps hvers árs.
Þetta myndi auðvelda þingmönnum mjög mikið alla vinnu,” segir
Ármann Kr. Ólafsson.

Tækjaleiga
&
Þjónusta

Tækjaleiga
Leigjum út öll HILTI verkfæri m.a.:
• Punktalaser • Línulaser • Fjarlægðarlaser •
• Snúningslaser • Staðsetningalaser • Höggborvélar •
• Ryksuguborvélar • Bor-/brotvélar • Brotvélar •
• Batteríshöggborvélar • Kjarnaborvélar 12-200 mm •
• Slípirokkar m. hlíf fyrir ryksugu til að skera og slípa í stein •
• 2ja blaða sagir • Stingsagir • Sverðsagir • Hjólsagir •
• Batterísborvélar • Batteríshleðsluvélar • Hersluvélar •
• Patrónuborvélar • Gifsskrúfuvélar • Gasbyssur fyrir stein •
• Skotnaglabyssur fyrir stein og stál •
Flísasögun og borun

Þjónusta
Frí heimsending á öllum okkar vörum
sem við bjóðum til sölu
á Stór-Reykjavíkursvæðinu og Akureyri.
Fyrir aðra viðskiptavini okkar á landsbyggðinni
keyrum við vörur frítt á ﬂutningsstöðvar.

Þjónustu- og pantananúmer
� 414 3700
fax 414 3720
pontun@hilti.is
Hagi ehf.
Stórhöfði 37 · 110 Reykjavík
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Hvað boðar nýárs blessuð sól?
KÓPAVOGSBLAÐIÐ leitaði í upphafi þessa árs til formanna þriggja
stærstu íþróttafélaganna í Kópavogi
og lagði bað þá að líta fram á veginn á árinu 2009. Lagðar voru fyrir
þá eftirfarandi spurningar, og eru
svörin birt í starfrófsröð eftir nöfnum formannanna.
1. Hver var mesta gleðistund ársins hjá þér og þínu félagi, og hver
voru mestu vonbrigðin á árinu 2008 á
íþróttasviðinu?
2. Mun fjármálakreppan hafa áhrif
á starfið hjá félaginu á árinu 2009?
3. Hverjar eru væntingar þínar fyrir
þitt félag á árinu 2009?
4. Hver eru skilaboðin til þinna
félagsmanna um þessi áramót?
Jón Finnbogason,
formaður Gerplu:
1. ,,Þær voru margar gleðistundirnar á árinu 2008 þegar kemur að
íþróttalegum árangri iðkenda í Gerplu. Þeim var dreift yfir allt árið og
á stóran hóp iðkenda. Má þar nefna
fyrsta sæti í undanúrslitum Evrópumóti í hópfimleikum og 2. sæti í úrslitum sem voru hvorutveggja sérlega
ánægjulegar stundir fyrir okkur öll
í Gerplu en stúlknahópurinn hafði
áður tryggt sér sigur á Íslandsmóti
bæði samanlagt og á öllum áhöldum ásamt því að bikarmeistaratitill
var einnig kominn með lögheimili í
Kópavogi. Þriðja sæti í samanlögðu
á Norður Evrópumóti í áhaldafimleikum karla á heimavelli var sérlega
ánægjuleg stund bæði fyrir Viktor
Kristmannsson og okkur öll í Gerplu. Jöfnun á fyrra meti hvað varðar
fjölda sigra á Íslandsmóti í frjálsum
æfingum var einnig ánægjulegt fyrir Viktor þegar hann vann titilinn í

7. skiptið.
Ánægjulegt var að fylgjast með
Thelmu Rut Hermannsdóttur sigra á
Íslandsmótinu örugglega með því að
landa öllum Íslandsmeistaratitlunum
5 sem voru í boði á mótinu. Það var
svolítið undarlegt að standa uppi
eftir Íslandsmótið í frjálsum æfingum
karla og kvenna þar sem allir gullverðlaunahafar á mótinu komu úr
Gerplu. Ánægjuleg stund sem verður
ekki endurtekin nema með breiðum
hóp iðkenda sem leggur jafn mikið á
sig og iðkendur félagsins gera.
Bikarmeistaratitlar í frjálsum
æfingum karla og kvenna í áhaldafimleikum komu einnig í hlut Gerplu og
glæsileg vorsýning með þátttöku alls
félagsins var einnig gleðistund sem
iðkendur og foreldrar áttu saman.
Það var sérlega ánægjuleg stund að
iðkendur úr Íþróttafélaginu Gerplu
hlutu þann heiður að vera sæmdir
af FSÍ titlinum Fimleikamaður, Viktor Kristmannsson, og Fimleikakona,
Ásdís Guðmundsdóttir, árið 2008.
Einnig var ánægjulegt að afrek ársins hafi fallið í skaut stúlknanna sem
tryggðu sér silfurverðlaun á Evrópumótinu. Þessar viðurkenningar er
hugsanlega áminning til okkar um
að innan Íþróttafélagsins Gerplu fari
fram metnaðarfullt starf þar sem
breiður hópur einstaklinga leggur
mikið á sig.
Helstu vonbrigðin voru a missa
af gulli....., þó svo að því verði að
halda til haga að silfur á Evrópumóti
í hópfimleikum hafi verið einstaklega
ánægjulegur árangur eitt og sér þá
voru það vissulega okkar mestu vonbrigði á árinu 2008 að við höfum ekki
tryggt okkur gullverðlaun í úrslitakeppninni, sérstaklega þegar haft er
í huga að hópurinn var í fyrsta sæti

Formennirnir Sigurjón Sigurðsson, Jón Finnbogason og Orri Hlöðversson.

inn í úrslitin. Að öðruleyti veldur
það okkur í
Gerplu sárum vonbrigðum hversu einsleit og fábrotin
umfjöllun fjölmiðla er um íþróttir,
þar sem til dæmis boltalausar og
einstaklingsíþróttir virðast engan
veginn eiga upp á pallborðið hjá fjölmiðlamönnum. Fimleikar er ein fjölmennasta íþróttgrein innan íþróttahreyfingarinnar og árangur iðkenda
er einstakur. Allt kemur fyrir ekki. Þó
svo að iðkendur Gerplu hafi á köflum
fengið umfjöllun þá var umfjöllun um
fimleika aðeins brotabrot af því sem
boltagreinarhljóta.”
2. ,,Efnahagslegu þrengingar sem
þjóðin gengur í gegnum munu hafa
áhrif á starf Íþróttafélagsins Gerplu.
Félagið er í hópi fjölmennustu félagasamtaka í Kópavogi með yfir 1.500
iðkendur og sjálfsagt frá yfir eitt þúsund fjölskyldum. Þegar kreppir að
hjá fjölskyldum iðkenda í félaginu
þarf félagið að sjálfsögðu að taka tillit til þess. Við munum leggja áherslu
á að ná fram aukinni hagræðingu í
rekstri eins á gert hefur á umliðnum
misserum. Má nefna sérstaka aðgerðaráætlun stjórnar sem unnið er eftir í
þeim efnum. Æfingagjöldum höldum
við óbreyttum a.m.k. út vormisseri
en þess má geta að frá hausti 2005
hafa æfingagjöld aðeins einu sinni
verið hækkuð, þá um 5%. Á sama
tímabili hefur vísitala neysluverðs
hækkað um 37%. Raunlækkun æfingagjalda á tímabilinu er því um -32%.”
3. ,,Við trúum því að félagið hafi
fundið rétta taktinn á umliðnum
misserum. Við ætlum okkur að halda
þeim takti og slá fast þá tónlist sem
hann hefur myndað. Í breyttum ytri
aðstæðum munum við halda áfram
að veita fjölbreytta þjónustu á starfssvæði félagsins þar sem áhersla er
lögð á að auka íþróttalega færni iðkenda og þátttöku í samfélaginu hér
í Kópavogi. Við munum auka enn
frekar fjölbreytni í starfi félagsins og
byggja þannig upp langtímasamband
iðkanda og félagsins, líkt og við höfum unnið að á umliðnum misserum.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri
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Afreksstefna félagsins er þó hér eftir
sem hingað til hluti af okkar menningu sem við munum varðveita á
árinu.
Þegar á allt er litið má þó segja að
okkar grundvallar markmið fyrir árið
2009 sé að halda börnum og unglingum í íþróttahúsinu. Veita þeim þar
spennandi áskoranir. Þannig má
segja að á árinu 2009 verði almennt
forvarnarstarf aðalmarkmið Íþróttafélagsins Gerplu.”
4. ,,Með áframhaldandi samstöðu
og leikgleði munum við eiga enn eitt
árið sem mun skila félagsmönnum
okkar ánægjulegum minningum og
styrk til þess að takast á við lífið með
öllum sínum fjölbreytileika.”
Orri Hlöðversson,
formaður Breiðabliks:
1. ,Upp í hugann kemur góður
árangur frjálsíþróttamanna sem unnið hafa greinina til vegs og virðingar á ný innan félagsins. Önnur deild
á mikilli uppleið er körfuknattleiksdeildin sem vann sér sæti í úrvalsdeild sl. vor. Mikill kraftur einkennir
starf karatedeildar og þar náðist eftirtektarverður árangur. Þá urðum
við Íslandsmeistarar í 2. flokki karla
og kvenna í knattspyrnu sem gefur
góðan tón fyrir framtíðina. En í stóru
félagi eins og Breiðablik eru unnir
sigrar á hverjum degi, stórir og smáir og í öllum deildum þess. Það er
mesta gleðiefnið.
Ég vil ekki dvelja of lengi við vonbrigðin, en þegar litið er um öxl þá
verður manni ósjálfrátt hugsað til
undanúrslitaleiksins í bikarkeppni
karla í knattspyrnu sl . sumar sem
tapaðist ósanngjarnt.”
2. ,,Já, hún mun hafa áhrif á
rekstur og fjárhagslega afkomu.
Mestu munar þar að atvinnulífið á
erfiðara með að styðja við bakið á
í þ r ó t t a f é l ö g u n u m e n á ð u r. ”

4. ,,Þau eru einföld: Áfram Breiðablik! Einnig sendi ég öllum Blikum og
fjölskyldum þeirra óskir um farsæld
á nýju ári.”
Sigurjón Sigurðsson,
formaður HK:
1. ,,Frábær árangur í handboltanum sem er sá besti frá upphafi, þ.e.
annað sætið í deildinni, Íslands- og
bikarmeistar í 2. flokki, þannig að
framtíðin er björt í handboltanum.
Mestu vonbrigðin að falla úr úrvalsdeildum karla og kvenna í knattspyrnu. Bæði liðin munu komast
fljótt aftur þangað enda mikið af efnilegum ungum leikmönnum að koma
upp úr yngri flokkastarfinu hjá HK.”
2. ,,Félagið er mjög vel stakk búið
til að takast á við þessa nýju tíma.
Félagið er nánast skuldlaust og
bráðabirgðauppgjör sýna að félagið
var rekið með smávægilegum hagnaði á síðasta ári en það tel ég vera
afrek á þessum tímum. Aðalatriðið
er að hlúa vel að barna og unglingastarfinu. Það mun ekki verða nein
breyting á því enda hefur það alltaf
vel rekið og sér og fjármagnað að
meirihluta með æfingagjöldum. Nú
er mjög mikilvægt að standa vörð
um þetta starf og tryggja það að
börnin haldi áfram að stunda íþróttir. Starfið í afreksflokkunum tekur
miklum breytingum eins og eðlilegt
er í þessu ástandi. Nú kemur í ljós
mikilvægi þess að hafa verið með
aðhald í útgjöldum síðustu ár á þeim
tímum sem auðvelt var að missa tökin á útgjöldum. En við HK-fólk þekkjum af reynslunni mikilvægi þess en
að félagið sé vel rekið. Íþróttafélög
geti ekki vænst þess á sama tíma og
sveitafélöginn neyðast til að hækka
skatta, þjónustugjöld og lækka laun
starfsmanna sinna að skuldir síðusta
ára frá mesta velmegnunartímabili
þjóðarinnar verði greiddar af skattgreiðendum. Það er mikil ábyrgð að
taka að sér rekstur á íþróttafélagi.
Við HK fólk berum þá ábyrgð og þess
vegna er framtíðin okkar mjög björt.”
3. ,,Þetta ár verður sögulegt fyrir
HK því að við munum taka í notkun
nýtt íþróttahús í Fagralundi í september næstkomandi. Við erum bæjaryfirvöldum mjög þakklát fyrir þann
skilning og stuðning sem þau sýna
HK. Þetta mun valda byltingu í starfi
blaksins og handboltans. Handboltinn hefur vaxið gríðalega mikið síðustu ár, ekki síðst í kvennaflokkunum
sem eru orðnir mjög fjölmennir og
árangur þeirra mjög góður. Blakið
hefur verið nánast húsnæðislaust og
starfað við mjög erfiðar aðstæður.
Þegar við tökum þetta nýja húsnæði
í notkun munum við sjá fullt af nýju
ungu fólki byrja að æfa íþóttir og
stunda heilbrigt líferni. Það er það
sem allt okkar starf snýst um.”
4. ,,Höldum áfram því frábæra
starfi sem er unnið í HK, framtíðinn
er björt, tækifærinn eru okkar. Lifi
Handknattleiksfélagið!”

3. ,,Að viðhalda styrk og gæðum
félagsins og bæta í ef þess er nokkur
kostur.”
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Fimleikafólk ársins
eru bæði úr Gerplu
Sú staðreynd að fimleikafólk
ársins koma bæði úr Gerplu í
Kópavogi, þau Viktor Kristmannsson og Ásdís Guðmundsdóttir,
sýnir að þar er unnið frábært
starf og að Gerpla ber höfuð og
herðar yfir önnur fimleikafélög
á landinu.
Viktor Kristmannsson er okkar
reyndasti keppnismaður í áhaldafimleikum. Hann hefur borið höfuð og herðar yfir keppinauta sína
á innlendum vettvangi undanfarin ár. Viktor hefur verið okkar
Íslandsmeistari í áhaldafimleikum
undanfarin 6 ár. Þetta árið vann
hann fjölþrautina og einnig fimm
áhöld af sex, en var í öðru sæti
á stökki. Á Evrópumótinu í vor,
stóð hann sig með afburðum vel
og lenti í 13.sæti af 159 keppendum. Þar átti hann mjög góðan dag
og náði talsvert hærri einkun en á
Íslandsmóti. Á Norður-Evrópumótinu í nóvember sl. varð hann
þriðji í fjölþrautinni og komst í
úrslit á öllum áhöldum.
Árangur 2008:
- Þorramót FSÍ: gull í fjölþraut
- Bikarmót FSÍ: bikarmeistari
með liði Gerplu
- Íslandsmeistaramót: Íslandsmeistari karla í fjölþraut; gull á
fimm áhöldum í úrslitum, silfur á
stökki
- Norðurlandamót: brons í úrslitum á bogahesti
- Evrópumeistaramót fullorðinna: 13. sæti í fjölþraut
- Norður-Evrópumót: brons í
fjölþraut, komst í úrslit á öllum
áhöldum.
Fimleikakona ársins 2008, Ásdís
Guðmundsdóttir, Gerplu, á glæsilegan íþróttalegan árangur með

Hlín Gunnlaugsdóttir.

Viktor Kristmannsson og Ásdís Guðmundsdóttir.

hópfimleikaliði Gerplu. Ásdís hefur verið fastamaður í liðinu og
máttarstólpi þess undanfarin ár.
Hún á farsælan feril að baki og
er Íslandsmeistari til margra ára.
Ásdís mikill og góður leiðtogi sem
styður félaga sína áfram. Hennar
viðhorf hafa haft mikið að segja
í góðum árangri liðsins. Hún er
orkubolti og gleðin sem skín af
henni smitar bæði félaga og áhorfendur.
Árangur 2008:
- Bikarmót: Gerpla P1, Bikarmeistari
- Íslandsmeistaramót: Gerpla
P1, Íslandsmeistari í fjölþraut og
Íslandsmeistarar á öllum áhöldum
- Evrópumeistaramót: Gerpla
P1, silfur í fjölþraut.

Besta afrek ársins 2008
Hópfimleikalið Gerplu P1 hlaut
farandbikar fyrir besta afrek ársins. Lið Gerplu hefur verið sterkasta hópfimleikalið landsins
undanfarin ár. Liðið hefur unnið
Íslands- og Bikarmeistartitla undanfarin ár og er núverandi Norðurlandameistari í hópfimleikum.
Með öðru sæti á Evrópumótinu
í október sýndu þær enn frekar
styrk sinn. Metnaður, sterk liðsheild, þrotlausar æfingar og góður stuðningur hefur skilað þessu
liði frábærum árangri.
Einnig var Berglindi Pétursdóttur veitt viðurkenning fyrir störf
hennar sem dómari. FSÍ á framúrskarandi alþjóðlega dómara sem
bera hróður okkar víða. Berglind
Pétursdóttir var valin til að dæma

Efnilegustu leikmenn
síðasta leiktímabils
komu úr Breiðabliki
Blikinn Hlín Gunnlaugsdóttir
var valin efnilegasti leikmaður
í kvennaflokki á lokahófi KSÍ í
haust. Efnilegasti leikmaðurinn í
karlaflokki kom einnig úr Breiðabliki, en það var Jóhann Berg Guðmundsson. Guðmundur Steinarsson og Dóra María Lárusdóttir úr
Val voru útnefnd bestu leikmenn
Landsbankadeildarinnar í knattspyrnu sl. sumar. Hlín átti fast
sæti á miðjunni hjá efnilegu og
ungu liði Breiðabliks. Hún er 19
ára gömul en var þrátt fyrir ungan
aldur mikill leiðtogi í Blikaliðinu
sem endaði í 3. sæti deildarinnar. Hún lék 17 leiki með liðinu og
skoraði fimm mörk í sumar. Hlín
á ekki langt að sækja hæfileikana

enda var faðir hennar, Gunnlaugur Helgason, fastamaður í meistaraflokki Breiðabliks fyrir örfáum
árum síðan.
Því er líkt farið í meistaraflokki
kvenna og karla hjá Breiðabliki
að þar er uppistaða liðsins ungir
og uppaldir Blikar. Má þar nefna
leikmenn eins og Fanndísi Friðriksdóttur og Berglindi Björgu
Þorvaldsdóttur, sem báðar fengu
tækifæri til að æfa með A-landsliði Íslands í sumar. Þá er ótalin
hin 18 ára gamla, Sara Björk Gunnarsdóttir, sem gekk til liðs við
Breiðablik frá Haukum fyrr í vetur
en hún á að baki 13 A-landsleiki,
13 U-19 ára leiki og fjóra 17 ára
landsleiki.

HK-ingar sigursælir á fyrsta
borðtennismóti á vegum HK
Þann 21. desember sl. fór
fram jólamót borðtennisdeildar
HK en það var jafnframt fyrsta
mótið á vegum HK.
Mótið þótti heppnast vel í alla
staði en keppt var í aldursflokkum 15 ára og yngri og í opnum
flokki karla og kvenna. HK - ingar gerðu góða hluti á mótinu en
Hólmfríður Snorradóttir sigraði
í flokki 11 ára og yngri ásamt
því að hafna í 4. sæti í 12-15 ára.
Hrefna Namfa Finnsdóttir úr HK
hafnaði svo þriðja sæti í 12-15 ára
flokk kvenna.
Í flokki 11 ára og yngri hafnaði
HK-ingurinn Pétur Andrésson í
öðru sæti á meðan Sigurpáll
Viggó Snorrason og Gísli Martin
Sigurðsson hlutu 3-4 sæti.
Í flokki 12-13 ára drengja höfnuðu HK-ingarnir Bolli Magnússon
og Felix Guðmundsson í 3-4 sæti.
Hjörtur Hafsteinn Kristjánsson
úr HK hafnaði svo loks í 2. sæti
drengja 14-15 ára og Birnir Jón
Sigurðsson einnig úr HK í því
þriðja.

Blikinn Magnús Valur Gíslason, t.v., á verðlaunapalli á frjálsíþróttamóti Fjölnis tileinkað áramótunum.

Bliki með næst besta
árangur á Fjölnismóti
Sigurvegarar á mótinu.

Í opnum flokki karla kom gamla
brýnið Bjarni Þorgeir Bjarnason
heldur betur á óvart og hafnaði

í öðru sæti eftir góðan úrslitaleik
við Víkinginn Magnús K. Magnússon.

Nýlega fór fram í Laugardalshöllinni frjálsíþróttamót frjálsíþróttadeildar Fjölnis í tilefni 20
ára afmælis deildarinnar. Var
þetta í þriðja skipti sem mótið
var haldið og voru um 90 þátttakendur.
Hjónin Dóra Gunnarsdóttir og
Guðmundur Hallgrímsson frá
Fáskúðsfirði, gáfu deildinni veglegan bikar sl. vor, í tilefni 20
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ára afmælis Ungmennafélagsins
Fjölnis og er hann farandbikar á
þessu móti. Bikarinn hlaut í fyrsta
sinn, hin fjölhæfa íþróttakona
Helga Margrét Þorsteinsdóttir úr
Ármanni fyrir 800 m. hlaup en annað besta afrek mótsins átti Magnús Valgeir Gíslason, Breiðablik,
en það var fyrir 60 m. hlaup, en
hann sigraði á tímanum 7,10 sek.,
eða 908 stig.
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Vinningslíkurnar í Happdrætti Háskólans eru ótrúlega miklar.
Jafnvel seinheppnasta fólk getur unnið!
Í hverjum mánuði eru um 3.000 vinningar dregnir út eða 36.000
á ári. Vinningshlutfall er 70% sem þýðir að 70% af tekjum fer beint
til miðaeigenda aftur í formi vinninga.

HAPPDRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS
vænlegast til vinnings

Þú getur keypt þér miða á hhi.is, hjá næsta umboðsmanni eða með því að hringja í 800 6611

