
Bæj ar stjórn Kópa vogs hef ur 
sam þykkt fjár hagsætl un fyr ir 
bæj ar sjóð árið 2010 með 44 millj
óna króna rekstr ar af gangi. All ir 
11 bæj ar full trú ar í bæj ar stjórn 
Kópa vogs und ir rit uðu bók un á 
bæj ar stjórn ar fundi 30. des em ber 
sl. þar sem helstu at riði varð andi 
fjár hags á ætl un Kópa vogs bæj ar 
fyr ir árið 2010 voru tí und uð: 

I. Út svar fyr ir árið 2010 verð ur 
áfram 13,28%.

II. Vinna við fjár hags á ætl un 
Kópa vogs bæj ar var unn in af full
trú um allra flokka í bæj ar stjórn 

og standa þeir sam an að henni. Í 
fjár hags á ætl un árs ins 2010 felst 
mála miðl un ólíkra sjón ar miða 
flokk anna sem að henni standa, 
með það sam eig in lega mark mið 
að vernda grunn þjón ustu við bæj
ar búa og halda gjald skrár hækk un
um í lág marki. 

III. Tekj ur bæj ar ins munu vænt
an lega drag ast sam an á ár inu 2010 
um leið og rekstr ar kostn að ur og 
fjár magns kostn að ur hef ur hækk að 
veru lega und an far in miss eri. Því 
er ekki hjá því kom ist að hækka 
gjald skrár sam hliða hag ræð ingu í 
rekstri, með al ann ars munu:

IV. Gjald skrár í leik og grunn
skól um bæj ar ins hækka lít il lega 
en eru þær hækk an ir þó langt 
und ir vísi tölu hækk un und an far
inna mán uða. 

V. Fast eigna gjöld hækka en     þó 
ekki til sam ræm is við vísi tölu þró
un. 

VI. Húsa leigu bæt ur verða hækk
að ar úr 91 millj ón króna árið 2009 
í 114 millj ón ir króna og mun fjár
hags að stoð hækka til sam ræm is 
við vísi tölu þró un síð asta árs. 

VII. Sér stök fram lög til at vinnu
skap andi verk efna verða 100 millj
ón ir króna.

VIII. Sparn aði og hag ræð ingu 
hef ur ver ið beitt í al menn um rek
stri bæj ar ins til að ná rekstri bæj
ar sjóðs halla laus um og mið að við 
gefn ar for send ur verð ur rekstr ar
af gang ur bæj ar sjóðs 44 millj ón ir 
króna.

Framkvæmtfyrir1.200
milljónirkróna

 Áætl að er að fram kvæma fyr
ir ríf lega 1.200 millj ón ir króna á 
ár inu 2010. til helstu mála flokka 
vara 223 millj ón ir króna til grunn 
og leik skóla, íþrótta mann virki 83 
millj ón ir króna; þjón ustu mið stöð 
og hjúkr un ar rými fyr ir aldr aða 
283 millj ón ir króna. Langstærsti 
rekstr ar lið ur í fjár hags á ætl un inni 
eru fræðslu mál en til þerra fara 
61% (sem hlut fall af skatt tekj um). 
Til æsku lýðs og íþrótta mála 11%; 
til fé lags þjón ustu 8% og til um ferð
ar og sam göngu mála 5%.

Fjár hags á ætl un verð ur end ur
skoð uð eft ir þrjá mán uði telj ist 
til efni til.

1. tbl. 6. árg.

Dreift frítt í öll hús í Kópavoginum JANÚAR 2010

Alfreð Finnbogason, knattspyrnumaður úr Breiðabliki, og Erna Björk Sigurðardóttir, knattspyrnukona úr Breiðabliki, voru kjörin íþróttakarl og 
íþróttakona Kópavogs fyrir árið 2009. Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri og Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs, afhentu viðurkenningarnar. 
Fengu íþróttakarl og íþróttakona Kópavogs að launum farandbikar og eignarbikar jafnframt því sem þau fengu hvort um sig afhenta 150 þúsund 
króna ávísun í viðurkenningarskyni frá bæjarstjórn Kópavogs. Á myndinni eru f.v.: Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri, Anna Herrera Þórisdóttir, 
sem tók við viðurkenningu Alfreðs Finnbogasonar sem staddur var erlendis, Erna Björk Sigurðardóttir, Ómar Stefánsson og Ragnheiður K. 
Guðmundsdóttir, formaður ÍTK. Sjá nánar um þennan viðburð á bls. 5.
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Lausagangahundaer
bönnuð!

Hesta manna fé lag ið Gust ur hef ur 
af gefnu til efni enn og aft ur tek
ið fram að lausa ganga hunda er 
strang lega bönn uð hest húsa hverf
inu Glað heim um og á reið veg um 
þar í kring. Mik ið hef ur bor ið á 
því að hesta menn séu með lausa 
hunda í hverf inu og hafi þá með 
sér lausa í út reið ar túra og er slíkt 
al ger lega óá sætt an legt. Stjórn 
Gusts hvet ur hesta menn til að 
sýna gott for dæmi og virða þær 
regl ur sem í gildi eru og sýna öðr
um reið mönn um til lits semi, en 
laus ir hund ar geta vald ið slys um, 
fælt hesta og hrætt fólk.

Viðurkenningarfyrir
25árastarf

Gunn steinn Sig urðs son, bæj
ar stjóri í Kópa vogi, af henti 28. 
des em ber sl. átta starfs mönn um 
Kópa vogs bæj ar og ein um í fjar
veru hans sér staka við ur kenn ingu 
fyr ir dygg og góð störf í þágu bæj
ar ins í 25 ár. Starfs mönn un um voru 
gef in áletr uð gullúr í við ur kenn ing
ar og þakk læt is skyni. Starfs menn
irn ir eru þess ir: Jó hanna Car denas, 
heima þjón ustu, Anna Hilm ars dótt
ir, leik skól an um Furu grund, Sig ur
björg Magn ús dótt ir, leik skól an um 
Kópa steini, Dýr borg Ragn ars dótt
ir, leik skól an um Efsta hjalla, Sól ey 
Jör unds dótt ir, leik skól an um Dal, 
Guð rún Hrefna Gunn ars dótt ir, leik
skól an um Efsta hjalla, Anna Jóna 
Jón munds dótt ir, leik skól an um 
Kópa hvoli, Sig rún Ás geirs dótt ir, 
leik skól an um Kópa hvoli og Þórey 
Birna Ás geirs dótt ir, leik skól an um 
Urð ar hóli.

Leiguáhesthúsumí
Glaðheimummótmælt

Bæj ar ráð hef ur sam þykkt að 
feng inni um sögn frá sviðs stjóra 
fram kvæmda og tækni s viðs Kópa
vogs bæj ar leigu á hest hús um á 
Glað heima svæð inu. Bæj ar ráð sam
þykkti að leiga á nýj um hús um 
verði 3.000 krón ur á fer metra og í 
göml um hús um verði leig an 2.250 
krón ur á fer metra. Inni fal in eru 
fast eigna gjöld og trygg ing ar. Hest
hús í eigu bæj ar ins að Heimsenda 
1 verði einnig leigð út á sömu kjör
um. Stjórn hesta manna fé lags ins 
Gusts hef ur  í sam ráði við lög mann 
fé lags ins rit að bréf til bæj ar stjórn
ar Kópa vogs þar sem áætl un um 
um inn heimtu leigu í Glað heim
um er mót mælt, enda tel ur fé lag ið 
slíkt brjóta í bága við áður gerða 
samn inga. Einnig mót mæl ir Gust ur 
þeim stutta fresti sem hesta mönn
um var veitt ur til að gera af nota
samn inga, en bréf ið barst fé lags
mönn um á Þor láks messu og áttu 
menn að semja fyr ir ára mót. Þessi 
frest ur hef ur nú ver ið fram lengd ur 
til 19. jan ú ar. Stjórn in bíð ur nú eft ir 
við brögð um við bréf inu.

Ólöglegvatnssala
Garðabæjartilgjald
þrotaÁlftaness?

Ómar Stef áns son, for mað ur 
bæj ar ráðs, lagði fram á fundi bæj
ar ráðs eft ir far andi fyr ir spurn til 
bæj ar lög manns: ,,Í ljósi frétta af 
sölu Garða bæj ar á köldu vatni til 
Álfta ness ósk ar und ir rit að ur eft ir 
því að bæj ar lög mað ur kanni hvort 
um rædd sala stand ist ákvæði 
samn inga um sölu vatns frá Kópa
vogi til Garða bæj ar. Sam kvæmt 
frétt um kaup ir Garða bær vatn af 
Kópa vogs bæ og sel ur áfram til 
Álfta nes bæj ar með um tals verðri 
álagn ingu. Slíkt get ur varla talist 

eðli legt og því er þess ósk að að 
kann að verði hvort um rædd við
skipti stang ist á við samn ing Vatns
veitu Kópa vogs við Garða bæ.”

Deiliskipulagsbreyt
ingáHólmsheiði

Á fundi um hverf is ráðs var lögð 
fram deiliskipu lags breyt ing á 
Hólms heiði í landi Reykja vík ur en 
til lag an ger ir ráð fyr ir nýju at hafna
svæði norð an Suð ur lands veg ar á 
milli Hafra vatns veg ar og hest húsa
svæð is í Al manna dal. Heild ar stærð 
svæð is 132 ha með u.þ.b. 69 lóð
um. Vatn úr sett jörn um á fyr ir hug
uðu at hafna svæði á Hólms heiði 
mun fara í Hólmsá sem renn ur í 
El liða vatn. Í El liða vatni eru lög
sögu mörk Reykja vík ur og Kópa
vogs. Vatn ið er und ir hverf is vernd 
(borg ar vernd og bæj ar vernd) skv. 
að al skipu lagi Reykja vík ur og Kópa
vogs. Reykja vík ur borg og bæj ar yf
ir völd í Kópa vogi hafa unn ið sam
an að um fangs mikl um rann sókn
um á líf ríki og nátt úru fari vatns ins. 
El liða vatn og um hverfi eru nátt
úruperl ur og úti vist ar svæði sem 
íbú ar alls höf uð borg ar svæð is ins 
nýta sér. Því er í skipu lagi í landi 
Kópa vogs mið að við að allt of an
vatn frá byggð við vatn ið verði leitt 
fram hjá El liða vatni. Hafa bæj ar yf ir
völd lagt í mik inn kost að því sam
fara. Um hverf is ráð Kópa vogs bein
ir því þeim ein dregnu til mæl um til 
borg ar yf ir valda að yf ir fara áætl
an ir sín ar um að veita hluta of an
vatns ins frá fyr ir hug uðu at hafna
svæði á Hólms heiði í Hólmsá og 
El liða vatn þannig að allt of an vatn 
verði veitt fram hjá vatn inu. Slíkt 
mun við halda ímynd El liða vatns 
sem hreinu og tæru.

Félageinstæðra
foreldrastyrkt

Á fundi fé lags mála ráðs Kópa
vogs 15. des em ber sl. var lögð fram 
styrk beiðni frá fé lagi ein stæðra 
for eldra dags. 2. des em ber 2009. 
Fé lags mála ráð ákvað að í stað þess 
að styrkja of an greint verk efni eða 
stofna til þjón ustu samn ings í því 
efna hags á standi sem nú rík ir, sam
gleðj ist Kópa vogs bær fé lag inu á 
40 ára tíma mót um og færi því pen
inga gjöf að upp hæð 40.000 krón ur.

Fé lags mála ráð tók einnig fyr ir 
styrk beiðni frá Klúbbn um Geysi 
dags. 9. des em ber sl. og ákvað 
fé lags mála ráð að styrkja Klúbb inn 
Geysi um 150.000 krón ur.

Breytingará
deiliskipulagi
Akrakórs7

Á fundi skipu lags nefnd ar 15. des
em ber sl. var ósk að eft ir breyt ing
um á deiliskipu lagi lóð ar inn ar nr. 
7 við Akra kór. Í breyt ingu felst m.a. 
að kóti neðri hæð ar hækk ar um 0,5 
m úr 130,0 m í 130,5 m. Hæð vest
ur hluta húss ins að norð an verðu 
fer 1,15 m upp fyr ir há marks
hæð. Hæð aust ur hluta húss ins að 
norð an verðu fer 0,45 m upp fyr ir 
há marks hæð. Sval ir með vest ur
hlið húss ins, ofan á opnu bíl skýli, 
ná 2,0 metra út fyr ir ytri bygg ing ar
reit. Grunn flöt ur neðri hæð ar 202,8 
m? og heild ar flat ar mál 358,8 m?. 
Skipu lags nefnd sam þykk ir að kóti 
húss ins verði skv. gild andi hæð ar
blaði og sam þykk ir að senda er ind
ið í kynn ingu til lóð ar hafa Akra kór 
1, 3, 5, 8, 10, 12 og 14, Afla kór 17, 
19, 21 og 23 og Al manna kór 2, 4, 6, 
8 og 11. Skipu lags nefnd sam þykkti 
er ind ið og vís aði því til af greiðslu 
bæj ar ráðs. Árétt að er að kóti neðri 
hæð ar er 130,0 m.

Árlegurfundur
stjórnmálakvennaí
Kópavogi

Á fundi jafn réttis nefnd ar Kópa
vogs 8. des em ber sl. var fjall að um 
fund stjórn mála kvenna í Kópa vogi 
25. nóv em ber sl. og lýst yfir sam
hljómi og ánægju með fund inn í 
heild sinni. Sótt var um styrk og 
mun bæj ar stjóri og starfs manna
stjóri ganga frá mál inu og af greiða 
styrk. Lagt er til að fund ur sem 
þessi verði hald inn ár lega og stað
ið verði enn bet ur að kynn ingu/
fjöl miðla sam skipt um vegna við
burða nefnd ar inn ar. Rætt var um 
Evr ópusátt mála um jafna stöðu 
kvenna og karla í sveit ar fé lög
um og hér uð um og und ir bún ing 
und ir rit un ar Kópa vogs bæj ar á 
Evr ópusátt mála um jafna stöðu 
kvenna og karla í sveit ar fé lög um 
og hér uð um.

Ágreiningurumnotk
unlóðaíHrauntungu

Lagt hef ur ver ið fram í skipu lags
ráði er indi eig anda Hraun tungu 
51 um notk un á lóð nr. 59 í Hraun
tungu fyr ir bíla um ferð. Í um sögn 
um mál ið er talið að að koma gang
andi veg far enda sé heim il að bak
hlið húsa við Hrautungu, og ekki sé 
rétt að gera ráð staf an ir til að hin
dra að komu t.d. komi ekki til greina 
að krefjast þess að all ar lóð ir verði 
girt ar baka til. Á með an að eins er 
um gang andi um ferð að ræða auk 
til fallandi að komu öku tækja vegna 
um hirðu og við halds þá sé ekki 
ástæða til að grípa til sér stakra 
að gerða, ann arra en þeirra að upp
lýsa eig end ur Hraun tungu 59 um 
skiln ing bæj ar yf ir valda á um ferð
ar rétti um lóð Hraun tungu 51. Hins 
veg ar komi til greina að grípa til 
við eig andi ráð staf ana ef bif reiða
um ferð verð ur meiri en ætl ast 
er til, t.d. ef íbú ar Hru an tungu 59 
leggja bíl um sín um á lóð Hraun
tungu 51. Skipu lags nefnd legg ur 
til að að il ar máls ins, þ.e. eig end
ur hús anna Hraun tungu 51 og 59, 
verði upp lýst ir um af stöðu bæj ar
yf ir valda og að ekki verði grip ið til 
neinna að gerða af hálfu skipu lags
nefnd ar að svo stöddu.

Íbúumþökkuðþátt
takaííbúafundum

Á fundi skipu lags nefnd ar  ný ver
ið var nið ur staða íbúa funda vegna 
end ur skoð un ar að a skipu lags 
Kópa vogs 2008 – 2020 kynnt. Þrír 
hverfa fund ir voru haldn ir 18. til 25. 
nóv em ber; Kór ar, Hvörf og Þing 19. 
nóv em ber; Smár ar, Lind ir og Sal ir 
23. nóv em ber og Vest ur og aust
ur bær 25. nóv em ber. Lögð voru 
fram gögn með upp lýs ing um og 
ábend ing um frá hverfa fund un um. 
Skipu lags nefnd þakk ar íbú um fyr ir 
þátt tök una og góð ar hug mynd ir, 
sem og starfs fólki bæj ar ins fyr ir 
góða vinnu.

Dagatalafrakstur
Comeniusarverkefnis

Á fundi skóla nefnd ar í des em ber 
sl. af henti skóla stjóri Sala skóla, 
Haf steinn Karls son, grunn skóla
deild og skóla nefnd daga tal sem 
er af rakst ur Comeni us ar verk efn is 
sem skól inn hef ur ver ið þátt tak
andi í. Haf steinn fór yfir starfs á ætl
un skól ans fyr ir 2009  2010 sem 
er hluti af skóla námskránni sem 
kem ur út á haustin. Hann greindi 
einnig frá bekkja námskrám skól
ans sem birt ast í Mentor. Að lok um 
fór Haf steinn yfir sjálfs mats skýrslu 
skól ans fyr ir 2009. 
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

F jár hags á ætl un Kópa vogs bæj ar fyr ir árið 2010, sem sam
þykkt var í bæj ar stjórn Kópa vogs 30. des em ber sl. ger ir 
ráð fyr ir 44 millj óna króna rekstr ar af gangi. Áætl un in er 

sögð raun hæf og ábyrg en með henni er frek ari vexti á kostn
aði haml að en áfram stað inn vörð ur um grunn þjón ustu og 
vel ferð ar mál og því ber að fagna ef það geng ur eft ir á þessu 
ári. Fjár hags á ætl un Kópa vogs bæj ar fyr ir árið 2010 er af rakst
ur þverpóli tísks sam starfs í bæj ar stjórn og víð tæks sam ráðs 
inn an bæj ar kerf is ins þar sem unn ið var eft ir þeirri for skrift að 
hag ræða án þess að skerða nauð syn lega og lög bundna þjón
ustu við bæj ar búa. Áætl un in ger ir ráð fyr ir aukn um fram lög um 
til fræðslu sviðs og fé lags þjón ustu með hlið sjón af ástandi þjóð
mála en þó er gerð krafa um hag ræð ingu á þeim svið um ekki 
síð ur en öðr um. Gjald skrár breyt ing um er stillt í hóf og verða 
þær inn an marka al mennra verð lags hækk ana. Fram kvæmd um 
er hald ið í lág marki en þó þannig að öllu nauð syn legu við haldi 
verð ur sinnt. Beitt er auknu að haldi á öll um svið um sem fel ur 
í sér minni sveigj an leika í rekstri en nýt ur á upp gangs tím um. 
Þrátt fyr ir það held ur Kópa vogs bær von andi áfram að bjóða 
góða þjón ustu.

,,NýjaÍsland”

R úmt ár er lið ið frá hruni ís lenska fjár mála kerf is ins. Tíma
mót in eru til efni ár tíð ar, en það er minn ing ar dag ur sem 
er hald inn þeg ar ár er lið ið frá and láti. Það sem dó var 

sam fé lags gerð byggð á falskri hug mynda fræði. Árið hef ur 
reynst sam fé lag inu erfitt, hvert áfall ið hef ur rek ið ann að og 
skelfi leg ný mál hafa ít rek að kom ið í ljós. End ur reisn hef ur 
geng ið hægt. Hér skal þó ekki lagst á sveif með þeim sem telja 
að ekk ert hafi ver ið gert. Vand inn sem við er að glíma er slík ur 
að ís lensk stjórn mála stétt hef ur aldrei stað ið frammi fyr ir neinu 
við líka. Stjórn mála og emb ætt is menn voru ekki und ir bún ir og 
gátu ekki brugð ist fum laust við. Fleira hef ur þó ver ið gert en við 
mun um frá degi til dags. Það eitt að fé lags leg upp lausn í kjöl far 
hruns ins risti ekki dýpra en raun ber vitni sýn ir það glöggt.

Í bylt ing unni síð ast lið inn vet ur fædd ist draum ur um „nýtt 
Ís land“, gagn sætt og rétt látt sam fé lag sem reist yrði úr rúst um 
hins gamla. Hug mynd in var að segja skil ið við kunn ingja sam fé
lag ið, sam fé lag einka vina væð ing ar, helm inga skipta reglu, þögg
un ar og kross eigna tengsla. Ári eft ir hrun er það áleit in spurn ing 
hvað líði þeirri gagn geru upp stokk un sem bús á halda bylt ing in 
krafð ist. Er „nýtt Ís land“ í vænd um eða erum við á leið í gamla 
far ið? „Hið nýja Ís land“ verð ur ekki til án upp gjörs og raun veru
legra sinna skipta. Það verð ur sum um sárt. Við skul um þá hafa 
hug fast að sárs auki í ís lensku sam fé lagi er ekki öll um ókunn ur 
– til dæm is ekki þeim sem að ósekju urðu fyr ir höggi hruns ins. 
Krafa um upp gjör verð ur þó að miða að rétt læti en ekki hefnd.

Á ár tíð hruns ins er þess kraf ist af stjórn mála mönn um að 
þeir slíðri sverð og vinni sem sam stillt ur hóp ur að lausn þeirra 
mála sem á okk ur hvíla. Þeir láti stjórn ast af ein læg um vilja til 
upp bygg ing ar, virð ingu fyr ir pólít isk um and stæð ing um, gagn
kvæmu trausti og rödd sam visk unn ar. Þeg ar við merkj um að 
þeir vinni með þetta að leið ar ljósi mun um við fylgja þeim, jafn
vel um grýtta slóð. Það er eina leið in í átt til „nýja Ís lands.“

Kópa vogs blað ið ósk ar les end um gleði legs árs.

     Geir A. Guð steins son 

Aukinframlögtilfræðslu
sviðsogfélagsþjónustu

JANÚAR 2010
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Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs

Fannborg 2 - 2 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500

Niðurgreiðsla æfingagjalda 
2009 - 2010

Kópavogsbær vill vekja athygli foreldra og forráðamanna barna á niðurgreiðslu æfingagjalda vegna íþrótta- 
og tómstundaiðkunar barna á aldrinum 5-17 ára. Frá og með haustinu 2009 verður greiddur styrkur vegna 
barna sem fædd eru á árunum 1992 - 2004. 
Á slóðinni http://www.kopavogur.is/index.php?option=com_content&task=view&id=125207&Itemid=252 
á heimasíðu Kópavogsbæjar má sjá lista yfir þá aðila sem falla undir Niðurgreiðslur æfingagjalda.  

Tónlist, tónlistarnám og líkamsræktarkort falla ekki undir niðurgreiðslu æfingagjalda. 

Styrkurinn fyrir eina grein getur orðið allt að 15 þúsund krónur á ári. Hvert barn getur fengið niðurgreiðslu 
vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina og samtals getur styrkurinn því orðið kr. 30.000,- að hámarki á 
ári. Ef iðkun greinar er annarskipt þá er greitt hálft gjald fyrir hverja önn að hámarki kr. 7.500,-, þó aldrei 
hærra en kr. 15.000,- fyrir árið. 

Framkvæmd niðurgreiðslunnar er þannig háttað að íþróttafélögin innheimta æfingagjöldin og sjá um að 
sækja styrkinn til bæjarins. Þetta þýðir að ef æfingagjald á ársgrundvelli er kr. 30.000,- greiðir foreldri/
forráðamaður kr. 15.000,- til félagsins og félagið sækir framlagið kr. 15.000,- til bæjarfélagsins. 
Þetta á einnig við um Skátafélagið Kópa og Myndlistaskóla Kópavogs. 

Iðkandi sem er í tómstundafélagi og þeir sem stunda tómstundir og íþróttir utan Kópavogs en eiga 
lögheimili í bæjarfélaginu, eða forráðamaður þeirra, þurfa að sækja styrkinn í þjónustuver Kópavogsbæjar, 
Fannborg 2, 1. hæð. Með framvísun greiðslukvittunar fyrir viðkomandi grein verður styrkurinn greiddur út. 

Reglur og skilyrði fyrir styrk vegna niðurgreiðslu æfingagjalda eru eftirfarandi; 

1.	 Að	barnið	eigi	lögheimili	í	Kópavogi.	

2.	 Að	barnið	iðki	íþróttir/tómstundir	á	ársgrundvelli.	

3.	 Iðkandi	getur	aðeins	fengið	niðurgreiðslu	vegna	2	íþrótta-	og/eða	tómstundagreina.	

4.	 Styrkur	getur	aldrei	orðið	hærri	en	æfingagjald	viðkomandi	íþrótta-/	tómstundagreinar.	

5.	 Hámarksstyrkur	á	hverja	grein	er	kr.	15.000,-	

6.	 Við	greiðslu	æfingagjalda	kemur	styrkurinn	til	frádráttar	æfingagjaldi.	

7.	 Til	að	félögin/iðkendur	fái	styrkinn	greiddan	frá	ÍTK	þarf	að	framvísa	staðfestingu	á	greiðslu	

	 æfingagjalda	fyrir	viðkomandi	iðkanda.	

8.	 Til	að	einstaklingar	sem	stunda	tómstundir	eða	íþróttir	utan	Kópavogs	fái	styrkinn	frá	ÍTK	þarf	að	

	 framvísa	staðfestingu	á	greiðslu	æfingagjalda	fyrir	viðkomandi	iðkanda.	

9.	 Að	um	sé	að	ræða	skipulagt	íþrótta-	og	tómstundastarf.	

Mikilvægt er að greiðslukvittanir berist tímanlega fyrir hverja önn. 
Með önn er átt við haustönn (frá 1. júlí – 31. des) og vorönn (frá 1. jan – 30. júní). Aðeins er greitt fyrir eina 
önn aftur í tímann. Berist greiðslukvittun ekki innan þessa tíma fellur greiðslan niður.



Katrín Júl í us dótt ir iðn að
ar ráð herra og þing mað ur 
Suð vest ur kjör dæm is flutti 
9 ára göm ul í Kópa vog og 

hef ur alla tíð síð an átt heima þar 
og seg ist vera mik ill Kópa vogs búi, 
enda hafi hún ver ið mik ið í Kópa
vogi áður en hún flutti þang að, 
en pabbi henn ar, Júl í us Stef áns
son, afi henn ar og afa bróð ir áttu 
út gerð ar og frysti hús ið Barð ann í 
Kópa vogi sem var stofn að á Húsa
vík en stóð við Dal veg inn og með 
föð ur sín um var Katrín oft í barn
æsku í kring um frysti hús ið.

,,Ég ólst upp í stíg vél um á frysti
hús gólfi í Kópa vogi eins und ar lega 
og það hljóm ar í dag í eyr um fólks 
sem þekk ir Kópa vog ekki sem sjáv
ar pláss. Ég man vel hversu stolt 
ég var þeg ar ég fékk fyrsta brúna 
launa umslag ið mitt þeg ar ég var 
8 eða 9 ára, en í það voru sett ir 
launa pen ing arn ir og utan á því 
hand skrif að ur út reikn ing ur á laun
un um. Pabbi sótti alla starfs menn
ina á rútu og ég fór oft með í þess ar 
ferð ir sem eru flest ar mjög eft ir
minn an leg ar þeg ar hoss ast var um 
mjög holótt gatna kerfi Kópa vogs á 
þeim tíma. En dag inn sem ég flutti 
í Kópa vog inn varð hjart að í mér 
eins og Kópa vogs kirkja, ég varð 
strax mik ill Kópa vogs búi og er það 
enn. Við flutt um í Tún in og ég gekk 
í Snæ lands skóla og síð an hef ur mér 
alltaf fund ist þessi hluti bæj ar ins 
neð an Ný býla veg ar vera besti hluti 
Kópa vogs enda bý ég hér við Furu
grund með 10 ára syni mín um.”

Katrín seg ist ekki hafa alist upp 
við mikla póli tík á æsku heim il inu 
en auð vit að hafi hún ver ið rædd við 
eld hús borð ið en Katrín var mik ið 
í kring um full orð ið fólk og eins hjá 
ömmu og afa sem bjuggu á Húsa
vík. Svo voru þætt ir með Tomma 
og Jenna oft eft ir frétta tíma í sjón
varp inu og til þess að missa ekki af 
neinu var einnig horft á frétt ir og 
þar sí að ist inn póli tísk um ræða.

,,Ég man eft ir því þeg ar ég sá 
mynd ir af hungr uðu fólki í Eþíóp
íu og þær mynd ir slógu mig illa og 
ég hug leiddi af hverju þetta fólk 
hefði það ekki eins gott og við hér 
á Ís landi. Þetta var ósann gjarnt. 
Þarna hófst bar átta mín fyr ir mann
rétt ind um, jafn ræði og jafn rétti sem 
stend ur enn, þarna voru skoð an
ir mín ar svo lít ið mót að ar. En bein 
af skipti mín af stjórn mál um hófust 
þeg ar ég var í Mennta skól an um í 
Kópa vogi, mitt nám mót að ist ekki 

bara af því að liggja yfir bók um 
held ur einnig að vera með fólki. 
Ég var lík lega 16 ára þeg ar ég skel
lti upp Al þýðu banda lags merk inu 
en það var eft ir að Jón Bald vin og 
Dav íð mynd uðu rík is stjórn úti í Við
ey því mér fannst að vinstri stjórn 
hefði átt að halda áfram. Þá gerði ég 
end an lega upp á milli vinstri flokk
anna, gerð ist Alla balli. Við stofn uð
um nokkr ir krakk ar ung liða hreyf
ingu Alla balla í Kópa vogi, Vakn ingu, 
og í henni var fjöldi MKinga enda 
var MK mjög vinstri sinn að ur skóli 
á þess um árum. Ég man t.d. eft
ir því að við mót mælt um því að í 
sjopp unni væru seld ar vör ur fram
leidd ar í Suð urAfr íku, en þá var 
að skiln að ar stefn an þar enn við lýði. 
Vör urn ar voru tekn ar úr sjopp unni 
enda hætt um við að kaupa þær. 
Þetta var svo lít il þver sneið af því 
um hverfi sem ég var að sækj ast í 
þeg ar ég valdi mér mennta skóla.

Eft ir stúd ents próf tók ég mér 
árs leyfi frá námi og var á vinnu
mark aðn um sem ég gerði reynd ar 
einnig með skóla en síð an fór ég í 
mann fræði nám við Há skóla Ís lands. 
Þar fór ég í stúd entapóli tík og síð an 
eign að ist ég barn og í fram hald inu 
hætti ég í nám inu þeg ar ég átti bara 
rit gerð ina eft ir. Én ég hef heit ið sjál
fri mér því að hún verð ur skrif uð. 
Mig hef ur líka lang að að læra hag
fræði.”

Sveitastjórnarmálin
- Hef urðu aldrei sóst eft ir því að 

kom ast í ör uggt sæti á fram boðs lista 
til bæj ar stjórn ar Kópa vogs?

,,Aldrei nokkurn tíma, ég drógst 
inn í lands mál in og þau hafa átt 
hug minn all an. Ég tel líka að mað ur 
eigi ekki að vera á báð um stöð um. 
Ég var í stjórn ung liða hreyf ing ar 
Al þýðu banda lags ins á sín um tíma, 
bæði í Kópa vogi og á lands vísu og 
síð ar Sam fylk ing ar inn ar og ég var 
ekki nema 28 ára þeg ar ég fór á 
þing.

Kópa vog ur er dá sam leg ur bær 
en það sem vant ar til finn an lega hér 
er  en ég er mjög ánægð með þá 
áherslu sem lögð er á upp bygg ingu 
íþrótta mann virkja, ekki síst sem 
móð ir 10 ára drengs. En það eru hér 
enda laus stríð út af skipu lags mál um 
sem er mjög vont fyr ir ímynd þessa 
bæj ar fé lags og það þarf að þjappa 
íbú un um bet ur sam an. Bær inn hef
ur stækk að mjög hratt á síð ustu 
árum og það þarf að efla raun veru
legt sam ráð íbú anna, ekki bara með 
skraut legu íbúa þingi held ur ekki 

síð ur í dag leg um störf um. Kópa
vog ur er stórt al vöru sveit ar fé lag, 
ekki út hverfi, og það vant ar einnig 
hér fleiri huggu lega sam komu staði 
eða sam veru staði og kaffi hús, t.d. í 
Foss vogs dal og gera á hafn ar svæð
ið á Kárs nesi mann væn legra sem 
og í nýju hverf un um, blanda sam an 
skemmti leg um görð um eða úti vist
ar svæð um og veit inga stöð um. Það 
er nauð syn legt því við eig um eng an 
al menni leg an mið bæ í Kópa vogi þó 
mér finn ist Hamra borg in æð is leg. 
Svo þarf að for gangs raða í fé lags
þjón ust unni og sinna bet ur þeim 
sem minna mega sín í okk ar sam
fé lagi. Kópa vog ur er frá bær en yrði 
þá enn þá betri.”

Ráðuneytitækifæranna
- Eft ir þing kosn ing arn ar í apr íl 

2009 var mynd uð ný rík is stjórn, og 
þú tókst við emb ætti iðn að ar ráð-
herra. Sótt ist þú eft ir því emb ætti og 
hvenær var það ljóst að þú tæk ir við 
iðn að ar ráðu neyt inu?

,,Við rædd um hvert og eitt þing
menn Sam fylk ing ar inn ar við okk ar 
for ystu mann og um það hvern ig við 
sæj um hlut ina fyr ir okk ur. Ég fékk 
svo að vita þetta sama morg un og 
það var til kynnt. Það var alls ekki 

óeðli legt að ég færi í iðn að ar ráðu
neyt ið því ég var búin að vera for
mað ur iðn að ar nefnd ar Al þing is og 
fara með mörg erf ið mál í gegn um 
nefnd ina, m.a. hvað varð ar orku lög 
og breyt ing ar vegna ol íu leit ar við 
land ið. Sjálf kem ég úr sprota og 
ný sköp un ar geir an um svo ég þekkti 
þann geira mjög vel svo ég þekkti 
nokk uð vel flest ar hlið ar ráðu neyt
is ins. Þetta var mitt óska ráðu neyti, 
og ég hef kall að iðn að ar ráðu neyt
ið ráðu neyti tæki fær anna enda er 
al veg ótrú lega mik ið um að vera 
þarna, s.s. ný sköp un, há tækni og 
ým is legt fleira tengt orku geir an um. 
Það er kannski minna fjall að um 
það í fjöl miðl um af því að þarna 
koma ekki stór virk ar vinnu vél ar að 
mál um!

Það hafa orð ið til hund ruð ir 
starfa síð an hrun ið varð og næsta 
sum ar verð ur lík lega stærsta ferða
sum ar ið frá upp hafi og við mun
um lenda í vanda ef við för um ekki 
að byggja upp í ferða þjón ust unni 
vegna þessa aukna fjölda ferða
manna sem hing að munu leggja leið 
sína á næstu árum. Okk ar verk efni í 
ráðu neyt inu er að ferða menn dreif
ist meira yfir árið, séu ekki bara á 
fáum vik um yfir há sum ar tím ann. 
Þar get ég nefnt heilsu tengda ferða
þjón ustu sem við eig um svo margt í 
sem skil ar mikl um tekj um auk þess 
sem þeir sem eru að sækj ast eft ir 
slíku eru að ferð ast utan há anna
tím ans, eru ,,off sea son.” Ég er að 
vona að okk ur tak ist með vor inu 
að skapa vöru merki þar sem Ís land 
er heilsu land á heims vísu. Þó við 
næð um ekki nema broti af þeim 
ferða mönn um sem tengj ast heilsu
tengdri ferða þjón ustu erum við í 
góð um mál um. Iðn að ar ráðu neyt ið 
er það ráðu neyti sem hef ur mestu 
mögu leik anna til að koma okk ur 
sem fyrst út úr krepp unni.”

Katrín tel ur að mál in í ráðu neyt
inu hafi geng ið nokk uð eft ir í þeim 
anda sem hún von að ist eft ir í upp
hafi en ef hún réði ein og hefði úr 
meiri fjár mun um að spila hefðu þau 
geng ið mun hrað ar. Ráðu neyt ið sé 
ekki bara að fjalla um stór iðju og 
orku mál held ur einnig önn ur mál 
sem hafa ekki far ið eins hátt, eins 
og t.d. ný sköp un. Nýta þurfi fleiri 
tæki færi í orku geir an um og byggja 
t.d. upp iðn garða í tengsl um við 
orku ver in sem nýta jarð var mann, 
gera nýt ing una enn ,,grænni” og 
vera í far ar broddi í ,,græn um iðn
aði.”

- Mun um við þok ast út úr krepp-
unni á þessu ári og hvar verð um við 
stödd að þínu mati í árs lok 2010?

,,For seti Ís lands hef ur neit að að 
stað festa Ices a vesamn ing inn svo 

mál ið fer í þjóð ar at kvæða greiðslu 
svo efna hags leg fram þró un á Ís landi 
tefst um ein hverja mán uði. Ég hafði 
mikl ar áhyggj ur af þessu máli þessa 
sex mán uði sem það hef ur ver ið til 
um fjöll un ar á Al þingi og það hef ur 
dag lega ver ið okk ur afar óhag stætt 
að hafa mál ið óleyst. Þetta hef ur 
ekki síst snú ist um traust á Ís landi 
hjá öðr um þjóð um.

Hefði for set inn skrif að und ir 
Ices a vesamn ing inn tel ég að hefði 
haft þau áhrif að við hefð um ver ið 
far in að sjá hag vöxt seinni hluta 
árs ins og auk in at vinnu tæki færi. 
At vinnu leysi hef ur ver ið minna en 
það leit út fyr ir að yrði og raun ar 
eru all ar efna hags stærð ir betri nú 
um þessi ára mót en bú ist var við 
fyrr á síð asta ári. Það hefðu fleiri 
lit ið til Ís lands ef Ices a vesamn ing ur
inn hefði ver ið sam þykkt ur í kjöl far 
þess að bank arn ir hafa ver ið gerð ir 
upp. Svo hafa stýri vext ir far ið úr 
18% í 10% á einu ári.”

Iðn að ar ráð herra seg ir skulda
stöðu heim il anna erf iða, en stefnt 
sé að því að koma þeim heim il um 
sem voru í góðu róli fjár hags lega 
fyr ir hrun aft ur á sama stað. Bank
arn ir séu að bjóða upp á leið ir til 
úr bóta en það sem skipti öllu máli 
er að gjald eyr is mál in kom ist á rétt 
ról, og það ger ist með því að ganga 
í Evr ópu sam band ið og taka upp 
evru sem gjald mið il í stað ís lensku 
krón unn ar. Nú ver andi gjald mið ill sé 
að halda uppi verð bólg unni og er 
að gera þeim sem eru með er lend 
lán erfitt fyr ir. Gjald mið il skrepp an 
sé nú það sem vegi þyngst og ekki 
gangi að hengja okk ar þjóð arstolt 
um háls inn á krón unni.

Evrópusambandiðogevran
,,Krón an er tæki sem við not um 

til vöru skipta til að bæta lífs gæð in. 
Við eig um að stíga skref ið til fulls 
og taka sæti við borð ið þar sem 
ákvarð an irn ar eru tekn ar, þ.e. hjá 
Evr ópu sam band inu og taka upp 
al menni leg an gjald mið il. Ég vona 
að það tak ist á þessu kjör tíma bili, 
þ.e. ef það verð ur fjög ur ár. Það er 
að mínu mati stærsta hags muna
mál heim il anna í land inu.

Við erum að ganga gegn um gríð
ar lega erf iða tíma, og ég held að 
all ir geri sér grein fyr ir því og því er 
ekki hægt að fegra nein ar mynd ir. 
Það skipt ir líka máli að við Ís lend
ing ar reyn um að standa bet ur sam
an, en á það hef ur skort, og það 
þvert á all ar póli tísk ar lín ur. Það 
er mið ur hvern ig sú mynd hef ur 
ver ið af Al þingi und an far ið og það 
eig um við stjórn mála menn að laga 
og vinna okk ur út úr í sam ein ingu,” 
seg ir Katrín Júl í us dótt ir iðn að ar
ráð herra.
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Katrín Júl í us dótt ir, Kópa vogs búi, þing mað ur Suð vest ur kjör dæm is og iðn að ar ráð herra.
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Al freð Finn boga son, knatt
spyrnu mað ur úr Breiða bliki, og  
Erna Björk Sig urð ar dótt ir, knatt
spyrnu kona úr Breiða bliki, voru 
kjör in íþrótta karl og íþrótta kona 
Kópa vogs fyr ir árið 2009. Gunn
steinn Sig urðs son bæj ar stjóri og 
Ómar Stef áns son, for mað ur bæj
ar ráðs, af hentu við ur kenn ing arn
ar. Al freð og Erna Björk voru val
in úr hópi  38 íþrótta manna sem 
fengu við ur kenn ingu ÍTK eft ir til
nefn ing ar frá íþrótta fé lög un um í 
bæn um.

Al freð sló ræki lega í gegn á síð
ast liðnu sumri. Hann lék átján leiki 
í Pepsí deild inni, skor aði þrett án 
mörk og varð þriðji marka hæsti 
leik mað ur deild ar inn ar. Á loka
hófi KSÍ völdu leik menn og þjálf
ar ar Pepsí deild ar inn ar hann efni
leg asta leik mann árs ins. Al freð var 
lyk il mað ur í VISAbik ar meist ara
liði Breiða bliks. Hann lék fjóra leiki 
í keppn inni og skor aði tvö mörk, 
bæði í úr slita leikn um sjálf um. Að 
lok um var hann val inn í U21 lands
lið Ís lands, lék með því fjóra leiki 
og skor aði eitt mark.

Erna Björk átti frá bært tíma bil 
með meist ara flokki Breiða bliks 
árið 2009. Hún lék alla leiki liðs ins í 
Pepsí deild inni og  VISAbik ar keppn
inni. Hún var fyr ir liði liðs ins sem 
varð í öðru sæti bæði í Ís lands mót
inu og bik ar keppn inni. Erna Björk 
var val inn besti leik mað ur Pepsí
deild ar inn ar af fjöl miðl um og KSÍ 
fyr ir um ferð ir 1 til 6 og 7 til 12. Hún 
var lyk il mað ur í far sælu Alands
liði kvenna árið 2009, þar sem hún 
lék tólf leiki. Í úr slita keppni kvenna 
á EM í Finn landi var Erna Björk í 
byrj un ar liði í tveim ur leikj um af 
þrem ur sem ís lenska lið ið lék. Erna 
Björk hef ur mikla leið toga hæfi leika 
sem hún nýt ir í þágu hóps ins. Hún 
hef ur lent í miklu mót læti á sín um 
ferli og ávallt stað ið það af sér.

Viðurkenningar
Í flokki 17 ára og eldri hlutu við

ur kenn ingu Al freð Finn boga son, 
knatt spyrna, Erna Björk Sig urð
ar dótt ir, knatt spyrna,  Íris Staub, 
tenn is,  Jón Mar geir Sverr is son, 
sund, Kári Steinn Karls son, frjáls ar 
íþrótt ir, Lauf ey Björk Lár us dótt ir, 
blak, Linda Björk Lár us dótt ir, frjáls
ar íþrótt ir, Sig mund ur Ein ar Más
son, golf, Thelma Rut Her manns
dótt ir, áhalda fim leik ar, og Vikt or 
Krist manns son, áhalda fim leik ar.

Í flokki 13 til 16 voru það Berg
lind Gígja Jóns dótt ir, blak, Bryn
dís Þor steins dótt ir, hjól reið ar, Erla 
Ás geirs dótt ir, skíði, Gerð ur Ar in
bjarn ar, hand knatt leik ur, Gló dís 
Perla Vigg ós dótt ir, knatt spyrna, 
Guð laug Edda Hann es dótt ir, sund, 
Hall veig Jóns dótt ir, körfuknatt leik
ur, Helga Krist ín Ólafs dótt ir, tenn is,  

Krist ín Magn ús dótt ir, kara te, Rakel 
Ýr Högna dótt ir, dans, Stef an ía 
Valdi mars dótt ir, frjáls ar íþrótt ir, 
Særós Eva Ósk ars dótt ir, golf, Tinna 
Óð ins dótt ir, áhalda fim leik ar, Þór dís 
Hrönn Sig fús dótt ir, knatt spyrna, 
Arn ar Gunn ars son, hjól reið ar, Birk
ir Örn Karls son, dans, Frið berg 
Jens son, sund, Garð ar Eg ill Guð
munds son, áhalda fim leik ar, Heið
ar Bene dikts son, kara te, Hólm bert 
Frið jóns son, knatt spyrna, Ingi 
Rún ar Krist ins son, frjáls ar íþrótt ir, 
Jón Elí Rún ars son, skíði, Kjart an 
Páls son, tenn is, Krist ján Orri Víð
is son, hand knatt leik ur, Ragn ar Már 
Garð ars son, golf, Snorri Hrafn kels
son, körfuknatt leik ur, Stef án Gunn
ar Þor steins son, blak, Tómas Óli 
Garð ars son knatt spyrna.

Flokk ur árs ins 2009 var kjör inn 
meist ara flokk ur Breiða bliks í knatt
spyrnu karla en lið ið varð bik ar
meist ari í knatt spyrnu og er það 
fyrsti stóri tit il inn í knatt spyrnu 
karla sem vinnst í bæj ar fé lag inu. 

Þetta var í 16 sinn sem ÍTK út nefn ir 
flokk árs ins frá því árið 1992.

Það að veita keppn is flokki sér
staka við ur kenn ingu fyr ir ár ang ur 
kom til vegna þess að þeg ar velja 
á íþrótta karl og íþrótta konu vilja 

flokka í þrótt ir oft bera skarð an hlut 
frá borði.  Einnig voru af hent ir fyr ir 
hönd íþrótta og tóm stunda ráðs 
Kópa vogs (ÍTK) styrk ir úr Af reks
sjóði ÍTK.

HeiðursviðurkenningÍTK
Heið ur svið ur kenn ingu ÍTK hlaut  

Magn ús Jak obs son sem gekk til 
liðs við Breiða blik árið 1963. Hann 
var öfl ug ur liðs mað ur bæði sem 
kepp andi í stang ar stökki og ekki 
síð ur sem fé lags mála mað ur strax 
frá upp hafi. Magn ús hef ur set ið í 
stjórn frjáls í þrótta deild ar Breiða
bliks í hart nær 20 ár. Full yrða má 
að Magn ús sé einn ötul asti fé lags
mála mað ur frjáls í þrótta hreyf ing ar
inn ar á Ís landi. Hann sat um ára bil 

í stjórn FRÍ og var með al ann ars 
for mað ur sam bands ins í fimm ár. 
Hann hef ur alla tíð ver ið óþreyt
andi við að hvetja iðk end ur jafnt 
yngri sem lengra komna bæði á 
æf ing um og í keppni. Magn ús er án 
efa einn af bestu skipu leggj end um 
frjáls í þrótta við burða á Ís landi enda 
er Breiða blik róm að fyr ir fram
kvæmd og skipu lagn ingu frjáls í
þrótta móta. Þrátt fyr ir að Magn ús 
sé orð in sjö tug ur að aldri er hann 
enn þá kraft ur inn og drif fjöð ur in 
í öllu starfi deild ar inn ar. Magn ús 
hef ur ver ið sæmd ur öll um heið
urs merkj um sem íþrótta hreyf ing in 
hef ur upp á að bjóða, þ.e. frá ÍSÍ, 
UMFÍ, FRÍ og Breiða blik. Fram lag 
Magn ús ar Jak obs son ar til íþrótta
mála í Kópa vogi er ómet an legt.

Íþrótta há tíð Kópa vogs:

AlfreðogErnaíþróttamaðurog–konaársins

Erna Björk Sig urð ar dótt ir, íþrótta kona Kópa vogs 2009. Hóp ur inn sem hlaut við ur kenn ingu í flokki 13 – 16 ára.

Magn ús Jak obs son  hlaut heið ur svið ur kenn ingu ÍTK 2009, mjög verð
skuld að.
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A F  H Á L S I N U M

Síð asta mynd var svo lít ið erf ið en ann ar frá vinstri 
er Stef án Björns son skip stjóri og lengst t.h. í horn inu 
er Jó hanna Ágústs dótt ir. 

Frek ari upp lýs ing ar um fleiri nöfn eru vel þegn ar. 
Hins veg ar hafði sam band önn ur hinna ónafn greindu 
stúlkna á snyrti nám skeiðs mynd inni sem birt ist í nóv
em ber, hún heit ir Elín Anna Sól munds dótt ir og stað
festi að við hlið henn ar á mynd inni sé Jó hanna Ágústs
dótt ir. Mynd in sem birt ist nú er tek in við sama tæki færi 
en af öðru fólki fyr ir utan fé lags heim il ið í Kópa vogi sem 
nú hef ur ver ið aflagt og hýs ir bæj ar skrif stof ur Kópa
vogi. Í bak sýn sést til lúðra sveit ar inn ar sem fólk ið var 
að hlusta á. Af hvaða til efni og hvenær skyldi þessi 
mynd vera tek in? All ar upp lýs ing ar eru vel þegn ar.

Vin sam lega kom ið þeim upp lýs ing um sem þið búið 
yfir á fram færi við Hrafn Svein bjarn ar son hér aðs skjala
vörð á Hér aðs skjala safni Kópa vogs að Hamra borg 1. 

Líta má við hjá Hrafni á skrif stof unni, hringja í hann í 
síma 5444710 eða senda hon um tölvu póst á net fang ið 
hrafns@kopa vog ur.is

Hver? Hvar? Hvenær?

AfhenturíSalnum
21.janúarnk.

Lista- og menn ing ar ráð Kópa-
vogs efn ir til ár legr ar ljóða sam-
keppni und ir heit inu Ljóð staf ur 
Jóns úr Vör og eru úr slit kynnt á 
af mæl is degi skálds ins 21. jan ú ar, 
en hann fædd ist 21. jan ú ar 1917 á 
Pat reks firði og lést 4. mars 2000, 
þá bú sett ur í Kópa vogi. At höfn in 
fer fram í Saln um í Kópa vogi og er 
öll um opin. Veitt eru veg leg verð-
laun og mun verð launa skáld ið fá 
til varð veislu í eitt ár göngustaf 
sem á verð ur fest ur skjöld ur með 
nafni skálds ins. Þriggja manna 
dóm nefnd vel ur úr ljóð um sem 
ber ast en öll um skáld um er vel-
kom ið að senda ljóð í keppn ina, 
það er ekki bund ið bú setu í Kópa-
vogi.

Jón úr Vör var einn af frum býl
ing um Kópa vogs. Hann var ljóð
skáld og orðs ins lista mað ur. Hann 
var frum kvöð ull sem með al ann
ars hvatti al menn ing til lestr ar og 
gekkst fyr ir stofn un lestr ar fé lags, 
bæði í sinni heima byggð, þorp inu 
á Pat reks firði, og einnig í Kópa vogi 
eft ir að hann flutt ist þang að. Í Kópa
vogi þró að ist lestr ar fé lag ið yfir í 
Bóka safn Kópa vogs sem Jón veitti 
for stöðu um lang an ald ur, eða frá 
1952 til 1977.

Árið 2001 ákvað Lista og menn
ing ar ráð Kópa vogs að halda ljóða
sam keppn inni sem bæri heit ið 
Ljóð staf ur Jóns úr Vör. Ljóð staf ur
inn skyldi af hent ur á af mæl is degi 
skálds ins 21. jan ú ar ár hvert. Verð
launa grip ur inn er einn af göngu stöf
um Jóns, rit höf und ar og bóka varð
ar, auk veg legra pen inga verð launa. 
Ljóð staf ur inn var af hent ur í fyrsta 
sinn á af mæl is degi skálds ins 21. 
janúar 2002. Jón ólst upp á Pat reks
firði og stund aði nám við Ung linga
skóla Pat reks fjarð ar, Hér aðs skól
ann á Núpi tvo vet ur og Náms flokka 
Reykja vík ur einn vet ur. Hann fór til 
Sví þjóð ar árið 1938 og var í skóla 
sænsku al þýðu sam tak anna. Jón 
hlaut styrk til að sækja Nor ræna 
lýð há skól ann í Genf og dvald ist þar 
sum ar ið 1939. Jón vann ýmis störf 
eft ir heim kom una, í blóma búð, 
bóka út gáfu og forn bóka sölu.

Jón sagði að bóka söfn in hefðu 
ver ið hans helsti skóli. Hann var 
því hvata mað ur að stofn un lestr
ar fé lags og bóka safns á Pat reks
firði og þeg ar hann flutti í Kópa vog 
stóð hann að stofn un Lestr ar fé lags 
Kópa vogs hrepps sem síð ar varð 
Bóka safn Kópa vogs. Hann var því 
frum kvöð ull að stofn un Bóka safns 
Kópa vogs og fyrsti for stöðu mað ur 
þess 1953 til 1977. Hann átti sæti 
í stjórn Rit höf unda fé lags Ís lands 
og Rit höf unda sam bands ins. Jón úr 
Vör hlaut ýms ar við ur kenn ing ar 
fyr ir rit störf sín. Hann var heið urs
fé lagi Rit höf unda sam bands Ís lands, 
hlaut Ridd ara kross Hinn ar ís lensku 
fálka orðu og þáði heið urs laun lista
manna frá ár inu 1986. Jón fór ung
ur að yrkja og sagði hann sjálf ur 
hafa byrj að að semja ljóð um 12 ára 
ald ur vís ur um fugla fyr ir vest an, 
skrítna karla, fá tækt fólk og bar
áttu ljóð verka manna. Haft er eft ir 
Jóni að á Núpi hafi orð ið þátta skil 
er hann flutti sitt fyrsta kvæði og 

það, sagði hann, var meira að segja 
birt á prenti. Ljóð ið var birt í Vest
ur landi, blaði Sjálf stæð is manna á 
Vest fjörð um, og fékk hann greidd
ar fyr ir það 10 krón ur. Þetta var í 
fyrsta sinn sem hann fékk greiðslu 
fyr ir skáld skap.

Égberaðdyrum
Fyrstu ljóða bók Jóns úr Vör, ,,Ég 

ber að dyr um,” orti hann að eins 
tví tug ur að aldri, árið 1937. Bók
in seld ist í 400 ein tök um í áskrift 
og var frá bær lega tek ið og kom 
önn ur út gáfa út mán uði seinna í 
250 ein tök um. Tit il kvæð ið í bók
inni: Ég ber að dyr um, lýs ir gráma 
hvers dags leik ans, þar sem rukk ari 
og vinu kona finna til skyld leika í 
um komu leysi sínu. Stuðl um slept 
og rími kastað og fyr ir heit gef in 
um það sem koma skyldi. Þess má 
til gam ans geta að Jón var rukk ari 
fyr ir Blóma búð ina Flóru árið 1936. 
Þekktasta bók Jóns er ,,Þorp ið” sem 
kom út 1946. Þetta var fyrsta safn 
óhefð bund inna ljóða sem kom út á 
Ís landi. Jón var því ótví ræð ur frum
herji þess ljóða stíls sem varð síð an 
ríkj andi í ís lenskri ljóð list. Bók in 
fékk dræm ar við tök ur og var allt 
að því þurr lega tek ið og lá nán ast 
í þagn ar gildi næstu 10 árin. Þeg ar 
deilt var á ljóð sem þessi var ákaf
lega áber andi um kvörtun um ljóð
staf eða rím leysi þeirra. Í Þorp inu 
yrk ir hann um Pat reks fjörð  það an 
kem ur hann  og þar liggja ræt ur 
hans. Tíu árum síð ar kom ný út gáfa 
af Þorp inu út í auk inni út gáfu og 
um svip að leyti var bók in gef in út 
í Sví þjóð og hlaut frá bæra dóma 
sænskra gagn rýnenda sem með al 
ann ars köll uðu ljóð in ,,Minn is merki 
ís lenskr ar ör birgð ar”. 

Ant on Helgi Jóns son rit höf und
ur hlaut Ljóð staf Jóns úr Vör árið 
2009 fyr ir ljóð sitt „Ein söng ur án 
und ir leiks.” „Skáld ið beit ir takt
fastri hrynj andi og næst um þrá
hyggju kennd um end ur tekn ing um 
til að und ir strika djúpa ang ist ljóð
mæl anda,“ sagði m.a. í rök stuðn
ingi dóm nefnd ar fyr ir vali henn ar á 
vinn ings ljóð inu 2009.

Rokkhljómsveitog
karlakóríSalnum

Karla kór Dal vík ur og Matti 
Matt ásamt rokk hljóm sveit verða 
með tón leika í Saln um Kópa vogi 
15. og 16. jan ú ar nk. kl. 20.30. 
Þetta eru rokktón leik ar þar sem 
flutt verða Bítla- og Queen lög 
í rokk uð um út setn ing um Guð-
mund ar Óla Gunn ars son ar, 
stjórn anda karla kórs ins. 

Dag skrá in hef ur ver ið flutt 
5 sinn um fyr ir fullu húsi bæði á 
Ak ur eyri og Dal vík og þetta eru 
tón leik ar sem að dá end ur góðr ar 
tón list ar ættu ekki að láta fram 
hjá sér fara. Þarna fá að dá end
ur gömlu góðu Bítla lag anna og 
seinna Queenslag anna eitt hvað 
fyr ir sinn snúð.

Með Karla kór Dal vík ur eru 
Matti Matt, söng ur; Dan í el Þor
steins son, pí anó; Halli raf magns
gít ar; Gulli, raf bassi og Halli Gulli, 
tromm ur.

Nýárstónleikar16.janúar
Auð ur og Salon sveit Sig urð ar 

Ingva verða með nýárs tón leika í 
Saln um 16. jan ú ar kl. 17.00. Boð
ið er upp á svellandi vín ar tón
list en fræg ir fyr ir og eft ir stríðs
slag ar ar hljóma einnig að þessu 
sinni í flutn ingi Salonsveit ar inn
ar og Auð ar Gunn ars dótt ur að 
ógleymdu glæsi núm eri Sig rún ar 
Eð valds dótt ur.

KarlakórDalvíkurogMattiMatt.

LjóðstafurJónsúrVör:

AntonHelgiJónssonrithöfundur
hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör árið
2009fyrirljóðsitt„Einsöngurán
undirleiks.”
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HéraðsskjalasafnKópavogsgegnir
mikilvægumenningarleguhlutverki

Hér aðs skjala safn Kópa vogs í 
Hamra borg 1 er kannski eitt af 
best varð veittu leynd ar mál um 
Kópa vogs bæj ar enda er starf-
semi þess hljóð lát eðli máls ins 
sam kvæmt. Á síð um Kópa vogs-
blaðs ins hef ur þó reglu lega ver-
ið vak in at hygli á til vist þess en 
það an hafa borist gaml ar mynd-
ir sem les end ur hafa ver ið beðn-
ir að bera kennsli á und ir heit-
inu Hver – hvar – hvenær. 

Öll um er frjálst að leita til Hér
aðs skjala safns ins með sín er indi 
en safn ið tek ur einnig við ýms um 
göml um skjöl um og mynd um sem 
tengj ast sögu Kópa vogs og sögu 
íbúa bæj ar ins. Þeg ar fyr ir tæki 
eða fé lög hætta starf semi eða 
þeg ar dán ar bú eru gerð upp fara 
oft ómet an leg gögn for görð um 
þar sem ekki eru tal in nein verð
mæti í þeim. Hér aðs skjala safn
ið tek ur við skjöl um og gögn um 
ein stak linga, fjöl skyldna, fé laga 
og fyr ir tækja í Kópa vogi, trygg ir 
varð veislu þeirra og að þau séu 
að gengi leg um ókom in ár núlif
andi fólki og kom andi kyn slóð
um til gagns og ánægju. Öll um 
er ind um um skjöl er vel tek ið en 
safn ið er opið frá kl. 10.00 til 16.00 
dag lega. Hér aðs skjala vörð ur er 
Hrafn Svein bjarn ar son og skjala
verð ir þau Krist ín Stella L’Or ange 
og Gunn ar Mar el Hin riks son.

Bæj ar stjórn og Þjóð skjala
safn Ís lands sam þykktu árið 
2000 stofn un Hér aðs skjala safns 
Kópa vogs. Var það form lega opn
að 12. des em ber 2001. Hér aðs

skjala safn Kópa vogs er eitt af 20 
hér aðs skjala söfn um á Ís landi en 
Fé lag hér aðs skjala varða á Ís landi 
er sam starfs vett vang ur þeirra. Á 
síð asta ári stóð fé lag ið fyr ir átaki 
um skjala söfn fé laga kvenna og 
kven fé laga sem skil aði góð um 
ár angri og röt uðu mörg skjala söfn 
í vörsl ur hér aðs skjala safna víða 
um land, nokk ur við bót barst t.d. 
Hér aðs skjala safni Kópa vogs. Um 
verk efn ið var gerð ýt ar leg skýrsla 
(sjá www.herads skjala safn.is). 
Næsta verk efni fé lags ins hefst nú 
í jan ú ar og munu þá skjala söfn 
sókn ar nefnda verða við fangs efn
ið.

Hægt er að glöggva sig nán ar 
á því hvað varð veitt er í Hér aðs
skjala safn inu í Árs riti Hér aðs
skjala safns Kópa vogs sem kom út 
í fyrsta skipti árið 2008 fyr ir árin 
20062007, en fyr ir hug að er að á 
nýju ári komi ann að bindi þess 
út fyr ir árin 20082009. Það rit er 
lyk ill not enda Hér aðs skjala safns
ins að safn kost in um en jafn framt 
eina tíma rit ið sem er al far ið helg
að sögu Kópa vogs.

Skjala safn ið er til húsa að 
Hamra borg 1 en hef ur einnig 
fjar geymslu að Hamra borg 14a. 
Safn ið er sjálf stæð skjala vörslu
stofn un á veg um Kópa vogs bæj ar 

og lýt ur fag legri yf ir um sjón Þjóð
skjala safns Ís lands. Verk svið þess 
nær ekki ein ung is til bæj ar kerf
is ins held ur einnig fé laga, fyr ir
tækja og ein stak linga í bæn um 
og er því afar mik il vægt að eiga 
gott sam starf við bæj ar búa og fá 
ábend ing ar og að stoð við að tryg
gja varð veislu merki legra skjala 
og bjarga þeim frá glöt un. 

Ný lega tók  Hér aðs skjala safn 
Kópa vogs t.d. við skjöl um Ad olfs 
J.E. Pet er sen, eins af frum byggj
um bæj ar ins sem var mik ill 
áhuga mað ur um sögu Kópa vogs 
og hafði m.a. við að að sér miklu 
efni um hana. Er nú unn ið að 
skrán ingu skjal anna.

Hér aðs skjala safn ið gegn ir tví
þættu hlut verki: 

Opinbert
stjórnsýsluhlutverk

• Að tryggja rétt indi og skyld ur 
bæj ar búa og bæj ar fé lags ins með 
fag legri skjala vörslu.

• Leið beina emb ætt um og 
stofn un um Kópa vogs bæj ar um 
skjala vörslu.

• Hafa eft ir lit með skjala vörslu 
emb ætta og stofn ana Kópa vogs
bæj ar.

• Varð veita eldri skjöl bæj ar ins 
skipu lega og á trygg an hátt.

• Af greiða skjöl in og tryggja 
að gengi að þeim í lestr ar að stöðu.

Menningarhlutverk
• Safna skjöl um og gögn um ein

stak linga, fé laga og fyr ir tækja í 
Kópa vogi og varð veita þau.

• Sömu leið is skjöl um og gögn
um er snerta sögu Kópa vogs og 
Kópa vogs búa.

• Rann saka og kynna sögu 
Kópa vogs, t.d. með sýn ing um, 
fund um, kynn ing um og út gáf um 
og þannig efla þekk ingu á sögu 
bæj ar ins. 

• Stuðla að aukn um rann sókn
um á sögu Kópa vogs og öllu því 
er hana snert ir.

Hér aðs skjala safn ið reyn ir að 
sinna öll um þess um skyld um eins 
og hægt er mið að við að stæð ur.

Hrafn Sveinbjarnarson forstöðumaður Héraðsskjalasafnsins að
störfumþar.

Ökukennsla
Jens Karl Ísfjörð

Ökukennari/kennari
Sími: 862-4577



GunnsteinnSigurðssonbæjarstjóri:

Það verð ur ekki sagt að það 
ár sem nú fer í hönd renni upp 
yfir mikl um hag sæld ar von um 
Ís lend inga. Syrt hef ur í ál inn en 
ég trúi því engu að síð ur, þrátt 
fyr ir af leið ing ar efna hags hruns
ins, að þjóð inni tak ist með dugn
aði og sam taka mætti sín um að 
við halda góðu, ör uggu og mann
úð legu sam fé lagi. Ég hef mikla 
trú á Ís lend ing um.

Ég vil nota tæki fær ið til að 
þakka íbú um Kópa vogs, bæj
ar full trú um í bæj ar stjórn og 

starfs mönn
um bæj ar 
f é  l a g s  i n s 
ánægju legt 
og ár ang urs
ríkt sam starf 
á ár inu sem 
er að líða og 
árna þeim og 
lands mönn
u m  ö l l  u m 
góðs og far
sæls nýárs.

Nýárskveðja
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Gunnsteinn
Sigurðsson
bæjarstjóri.

Mar ía Ní els dótt ir, inn bor inn 
Kópa vogs búi, var 500.000. gest
ur inn í Sund laug Kópa vogs á 
þessu ári. 

Hún kom í laug ina rétt um 
há deg ið mánu dag inn 28. des em
ber sl. og af hentu Gunn steinn Sig
urðs son, bæj ar stjóri í Kópa vogi, 
og Jak ob Þor steins son, for stöðu
mað ur sund laug ar inn ar, henni 
blóm vönd, ár skort í lík ams rækt 
og sund og gjafa pakka af þessu til
efni. Aldrei hafa eins marg ir gest ir 
sótt laug ina á einu ári. Aukn ing in 
frá ár inu áður nem ur um 28% en 
þá voru gest irn ir 391.439. Einnig 
er um met að ræða í sam an lögð
um gesta fjölda í Kópa vogs laug
arn ar tvær, en það stefn ir í að 
gest ir í Sund laug inni Ver söl um 
verði 384.000 sem er 1.000 fleiri 
gest ir en í fyrra en 1.000 færri en 
árið 2007 þeg ar mest var. Nokk uð 
hef ur dreg ið úr mik illi að sókn í 
sund laug arn ar í Kópa vogi á sumr
in þeg ar bestu dag arn ir eru, og er 
það rak ið til þess að að stað an í 
Naut hóls vík hef ur ver ið stór bætt, 
kom inn bún ings að staða, heit ur 
pott ur og útist urt ur auk barna

potts í flæð ar mál inu.
Sund laug Kópa vogs er við Borg

ar holts braut 17. Opn uð voru ný 
og glæsi leg mann virki sund laug
ar inn ar á ár inu 2008 og hafa þau 
hlot ið við ur kenn ingu ferlinefnd ar 

fyr ir gott að gengi fatl aðra. Í sund
laug inni er um fangs mik ið eft ir lits
mynda véla kerfi sem nem ur hreyf
ing ar leysi lík ama á sund laug ar
botni. Mynda véla kerf ið er talið 
vera hið besta sem völ er á.

SundlaugKópavogs:

Jakob Þorsteinsson, forstöðumaður Sundlaugar Kópavogs, María
Níelsdóttir og Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri þegar henni var
afhent viðurkenning fyrir að vera 500.000 gesturinn í Sundlaug
Kópavogsáþessuári.

Hálfmilljónheimsóknirí
lauginaáþessuári

Í leið ara Kópa vogs blaðs ins í 
des em ber er í til efni jóla minnst 
á kert in í að ventu krans in um og 
text ann ,,Við kveikj um einu kerti 
á.” Höf und ar text ans er þar ekki 
get ið en til upp lýs ing ar skal 
þess get ið að höf und ur er Lilja 

Krist jáns dótt ir, sem nú er rosk in 
kona í Reykja vík. Hef ur hún ort 
fjöl marga fal lega sálma og ljóð, 
sem m.a. komu út á bók fyr ir 
nokkrum árum í til efni átt ræð is
af mæl is henn ar.

Höfundur,,Viðkveikjum
einukertiá”

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

VORIÐ 2010
Viðtalstímarnir verða á 

Bæjarskrifstofum Kópavogs, 
Fannborg 2, IV. hæð kl. 18 - 19 

eftirtalda fimmtudaga:
Með fyrirvara um breytingar

28. janúar
Margrét Björnsdóttir

Jón Júlíusson

11. febrúar
Ragnheiður K. Guðmundsdóttir

Ólafur Þór Gunnarsson

25. febrúar
Sigurrós Þorgrímsdóttir

Flosi Eiríksson

11. mars
Ármann Kr. Ólafsson
Guðríður Arnardóttir

25. mars
Ómar Stefánsson

Hafsteinn Karlsson

8. apríl
Gunnsteinn Sigurðsson
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ÚtskriftviðMenntaskólanníKópavogi:

Þann 18. des em ber sl. voru 
braut skráð ir 116 nem ar frá 
Mennta skól an um í Kópa vogi 
við há tíð lega at höfn í Digra nes
kirkju. Alls 61 stúd ent, 23 iðn
nem ar, 14 úr mat ar tækna námi 
og 13 nem end ur af skrif stofu
braut. Þá braut skráð ust 4 nem ar 
úr meist ara skóla mat væla greina 
og einn úr göngu leið sögu námi. 

Í máli Mar grét ar Frið riks dótt
ur, skóla meist ara, kom fram að 
stærsta verk efni skóla árs ins hefði 
ver ið und ir bún ing ur að nýrri 
skóla námskrá í fram haldi af nýj
um lög um um fram halds skóla. 
Áhersla er lögð á fjöl breyti leika 
og meira val frelsi nem enda. Skól
inn hef ur nú meira frelsi í mót
un náms brauta jafnt í bók námi 
sem verk námi. Skóla meist ari 
sagði að á haustönn hefði ver
ið í gangi um fangs mik il vinna við 
inn leið ingu á gæða stjórn un ar kerfi 
skv. ISO 9001 sem er al þjóð leg ur 
stað all um gæða stjórn un ar kerfi. 
Út tekt hef ur far ið fram á kerf inu af 
Vott un hf. og upp fyll ir skól inn nú 
all ar kröf ur ISO9001 gæða staðl
anna. Skjal því til stað fest ing ar 
verð ur gef ið út á þessu ári.

Nem end ur MK hlutu á haustönn 
við ur kenn ingu frá Rauða krossi 
Ís lands fyr ir óeig in gjarnt starf og 
mik il væg an stuðn ing vegna neyð

ar að stoð ar inn an lands. En nem
end ur í áfang an um SJÁ102/Sjálf
boð ið starf héldu m.a. hand verks
mark að til stuðn ings starfi RKÍ. Þá 
buðu kenn ar ar skól ans í hót el og 
mat væla grein um gest um Rauða
kross húss ins upp á kennslu í mat
reiðslu á dýr ind is jóla mat án þess 

að kosta miklu til.

Þátttakaísamstarfsverk
efni10Evrópulanda

Kenn ar ar og nem end ur skól
ans hafa á haustönn tek ið þátt í 
óvenju mörg um er lend um sam

starfs verk efn um, m.a. sam starfs
verk efni 10 Evr ópu landa um 
tölvu studda stærð fræði kennslu, 
nem enda skipta verk efni við Spán 
um píla gríma leið ir og upp runa 
spænskra hval fang ara á Ís lands
mið um, fjög urra landa verk efni 
um lík an til að yf ir færa og sam

ræma ein inga kerfi og lær dómsvið
mið í verk og starfs námi.

For seti bæj ar stjórn ar, Ár mann 
Kr. Ólafs son af henti út skrift ar
nem um við ur kenn ing ar úr Við ur
kenn ing ar sjóði MK sem stofn að ur 
var af bæj ar stjórn Kópa vogs árið 
1993. Fjór ir nem ar hlutu við ur
kenn ingu að þessu sinni: Ný stúd
ent ar Bryn dís Freyja Pet er sen 
sem var dúx skól ans, og Ragn
hild ur Björk Theo dórs dótt ir og 
ný svein ar í fram reiðslu, Silja Brá 
Guð laugs dótt ir, og mat reiðslu, 
Bjarni Sig ur óli Jak obs son.

Rótarý klúbb ur Kópa vogs veitti 
ný stúd ent Ás geiri Inga Tómassy
ni verð laun fyr ir góð an ár ang ur í 
raun grein um og Rótarý klúbb ur inn 
Borg ir í Kópa vogi veitti ný sveini í 
mat reiðslu, Bjarna Sig ur óla Jak
obs syni, verð laun fyr ir ein stak an 
náms ár ang ur í iðn námi.

116nemarvorubrautskráðirfráMKskömmufyrirjól.

Skólinnhefurnúmeirafrelsiímótunnámsbrauta

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is
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Á fé lags fundi Sam fylk ing ar fé
lags ins í Kópa vogi sem hald inn 
var 7. des em ber sl. voru sam
þykkt ar  regl ur um for vals fund 
þar sem val inn verð ur  fram
boðs listi Sam fylk ing ar inn ar í 
Kópa vogi í kom andi sveita stjórn
ar kosn ing um. 

Frest ur til að gefa kost á sér á 
lista Sam fylk ing ar inn ar rann út 
mánu dag inn 11. jan ú ar sl. Rétt til 
þátt töku höfðu fé lag ar í Sam fylk
ing unni sem eru á kjör skrá í Kópa
vogi og fá með mæli minnst 10 og 
mest 20 flokks fé laga sem hafa lög
heim ili í Kópa vogi. Þát töku gjald 
fyr ir fram bjóð end ur er 15 þús und 
krón ur, kjör krá lok ar 23. jan ú ar 
en for vals fund ur inn verð ur laug
ar dag inn 30. jan ú ar nk.

Kynn ing á fram bjóð end um 
verð ur sam eig in leg og á veg um 
Sam fylk ing ar inn ar í Kópa vogi 
m.a. með tveim ur kynn ing ar
fund um. Nið ur staða for vals ins 
er bind andi fyr ir efstu 6 sæt in 
að teknu til liti til jöfn un ar kynja
hlut falls sam kvæmt para lista
fyr ir komu lagi en kos ið er í hvert 
sæti list ans frá sæti 1 til 6. Tryg
gja skal jafnt kynja hlut fall í sæti 1 
og 2 og síð an í hver tvö sæti þar 
á eft ir. Þannig verð ur í heild jafnt 
hlut fall kynja á list an um. Tveir af 
fjór um bæj ar full trú um Sam fylk
ing ar inn ar sækj ast eft ir end ur
kjöri, þau Guð ríð ur Arn ar dótt ir 
og Haf steinn Karls son, en Flosi 
Ei ríks son og Jón Júl í us son ekki.

Íslenskthandverk
oghollusta

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Þann 30. des em ber sl. sam þykkti 
bæj ar stjórn Kópa vogs sam hljóða 
fjár hags á ætl un árs ins 2010.  Þetta 
er í ann að skipt ið sem full trú ar 
allra flokka vinna að gerð fjár
hags á ætl un ar í sam ein ingu.  Fjár
hags staða Kópa vogs hef ur þyngst 
veru lega á þessu kjör tíma bili með 
auk inni skuld setn ingu. Við upp haf 
þessa kjör tíma bils nam heild ar
skuld á hvern Kópa vogs búa 466 
þús und krón um. Árið 2010 er gert 
ráð fyr ir að heild ar skuld á hvern 
bæj ar búa verði kom in upp í 1.210 
þús und krón ur en það er aukn ing 
upp á 260% á þessu kjör tíma bili.  
Á sama tíma hafa tekj ur bæj ar ins 
ein ung is auk ist um 20% eða úr 480 
þús und krón ur í 572 þús und krón
ur á hvern íbúa og má gera ráð 
fyr ir tekju sam drætti á milli ár anna 
2009 og 2010. Með auk inni skuld
setn ingu hef ur fjár magns kostn
að ur auk ist veru lega en á næsta 
ári er gert ráð fyr ir að fjár magns
kostn að ur bæj ar ins verði tæp ir 1,8 
millj arð ar króna mið að við svip að
ar geng is horf ur.

Eins og gef ur að skilja hef ur 
þetta þyngt veru lega rekst ur bæj
ar ins en það er lög bund in skylda 
sveit ar fé laga að skila fjár hags á ætl
un án rekstr ar halla. Þeg ar stað an 

er sem þessi er ekk ert ann að en 
að hag ræða í rekstri og draga úr 
út gjöld um.

Oft hef ur póli tík in í Kópa vogi 
ver ið harð snú in og harka lega tek
ist á en kjörn ir full trú ar Sam fylk
ing ar inn ar hafa stað ið vakt ina við 
að veita meiri hlut an um póli tískt 
að hald þeg ar það á við. Samt sem 
áður er það ein læg trú mín að 
ábyrg af staða kjör inna full trúa sé 
að axla sam eig in lega þá ábyrgð 
sem felst í því að reka sveit ar fé lag 
á erf ið um tím um.  Flest ar ákvarð
an ir sem tekn ar voru af kjörn um 
full trú um voru erf ið ar þar sem þær 
fólu í sér sparn að, sam drátt í þjón
ustu og hækk un gjalda. En með 
sam eig in legu fram lagi allra flokka, 
góð um vilja og mik illi vinnu þar 
sem ólík sjón ar mið tók ust á, tel ég 
að nið ur stað an sé ásætt an leg mið
að við að stæð ur. Gjöld hækka ekki 
í sam ræmi við vísi tölu, t.d. hækka 
leik skóla gjöld upp að 8 klst dval ar
tíma um 3,5% og fast eigna skatt ur 
um 0,28% þótt svo verð lags þró un 
hafi ver ið langt um fram það. Fjár
hags að stoð mun þó hækka skv. 
vísi tölu neyslu verðs og sér stöku 
100 millj óna fram lagi verð ur var
ið til at vinnu skap andi verk efna.  
Það varð ekki hjá því kom ist að 
þrengja að rekstri grunn og leik

skóla á næsta 
ári en við telj
um að með 
h a g  r æ ð  i n g u 
o g  á k v e ð n 
um skipu lags
b r e y t  i n g  u m 
megi hag ræða 
a ð  m e s t u 
leyti án þess 
að skerða þá 
þjón ustu sem 
grunn skól arn ir 
veita.

Ég er sann færð um að það er 
gríð ar leg ur styrk ur í þess ari sam
eig in legu vinnu flokk anna. Sjón
ar mið fleiri fengu að njóta sín og 
marg ar góð ar hug mynd ir fædd ust 
á þess um tíma, öll um stein um var 
velt við með það að mark miði að 
leita leiða til hag ræð ing ar án þess 
að skerða grunn þjón ustu.

Ég lít bjart sýn um aug um til 
árs ins 2010 nú þeg ar erfitt ár er 
að baki og er sann færð um að í 
Kópa vogi fel ast fjöl mörg tæki færi 
til ný sköp un ar og upp bygg ing ar. 
Ég vil þakka sam herj um mín um í 
Sam fylk ing unni fyr ir þeirra fram
lag og þakka fé lög um mín um í bæj
ar stjórn Kópa vogs fyr ir þol in mæði 
og góð an vilja.  Bæj ar bú um óska 
ég alls hins besta á næsta ári.

Guð ríð ur Arn ar dótt ir

Fjárhagsáætlun2010
GuðríðurArnardóttir:

Guðríður
Arnardóttir.

Kosið30.janúar
SamfylkinginíKópavogi:

Jóns úr Vör

Verðlaun í ljóðasamkeppninni Ljóðstafur Jóns úr Vör verða veitt í níunda sinn, 
fimmtudaginn 21. janúar, kl. 20.00 í Salnum, Tónlistarhúsi Kópavogs.

Allir hjartanlega velkomnir.

Hléskógar 16
eddalara@islandia.is

Full trúa ráð fram sókn ar fé lag
anna í Kópa vogi hef ur ákveð ið að 
efna til próf kjörs 27. febr ú ar um 
val á fram bjóð end um Fram sókn
ar flokks ins til setu á fram boðs
lista flokks ins fyr ir sveita stjórn ar
kosn ing ar 29. maí 2010.

Rétt til að kjósa í próf kjör inu eiga 
flokks bundn ir fram sókn ar menn 
sem eiga lög heim ili í Kópa vogi og 
hafa náð 18 ára aldri á kjör dag. 
Kos ið verð ur í 6 sæti. Fé laga skrá 
vegna próf kjörs ins verð ur lok að 
19. febr ú ar nk. en fram boðs frest ur 
er til 25. jan ú ar nk.

Una Mar ía Ósk ars dótt ir ný kjör
inn for mað ur full trúa ráðs fram
sókn ar fé lag anna í Kópa vogi seg
ist merkja mjög vax andi áhuga á 
Fram sókn ar flokkn um og stefnu 
hans eins og stöðugt auk ið fylgi við 
flokk inn í skoð ana könn un um stað
festi. Þess vegna eigi hún von á öfl
ug um hópi fram bjóð anda og mik illi 
þátt töku flokks manna í próf kjör inu.

Gísli Tryggva son, sæk ist eft ir 
að leiða lista Fram sókn ar flokks ins 
fyr ir kom andi kosn ing ar til bæj ar
stjórn ar Kópa vogs og fer þar gegn 
Ómari Stef áns syni, for manni bæj
ar ráðs, sem er eini bæj ar full trúi 
Fram sókn ar flokks ins. Gísli seg ir 

kosn ing ar í vor 
fela í sér tæki
færi til bættra 
s t j ó r n  h á t t a 
og heil brigð
ari stjórn mála 
í þágu Kópa
vogs búa.

,,Um leið vil 
ég halda áfram 
þeirri end ur
nýj un sem haf
in er í Fram sókn ar flokkn um. 

Ég er fer tug ur og á þrjú börn á 
aldr in um 611 ára, hef emb ætt is
próf í lög um frá HÍ og MBApróf 
með áherslu á mannauðs stjórn un 
frá HR. Í sjö ár var ég fram kvæmd
ar stjóri og lög mað ur Banda lags 
há skóla manna. Und an far in fimm ár 
hef ég ver ið tals mað ur neyt enda og 
ég mun hafa sam ráð við ráð herra 
um starfs lok mín í því emb ætti. 
Einnig mun ég víkja sem for mað ur 
laga nefnd ar Fram sókn ar flokks ins 
fram að próf kjöri. Ára löng reynsla 
mín af störf um í þágu launa fólks 
og neyt enda mun nýt ast vel á þeim 
vett vangi – ekki síst á erf ið um tím
um er for gangs raða þarf til varn ar 
kjarna þjón ustu og vel ferð heim il
anna,” seg ir Gísli Tryggva son.

GísliTryggvason
sækisteftir1.sætinu

Framsóknmeðprófkjör27.febrúarnk.:

GísliTryggvason.
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AtvinnuátakíGerðarsafni
meðverkGerðartilhliðsjónar

Fjór ir hönn uð ir voru ráðn ir til 
Kópa vogs bæj ar í tengsl um við 
vinnu mark aðsúr ræði bæj ar fé
lags ins og Vinnu mála stofn un ar 
til að taka þátt í ný sköp un ar 
verk efni á veg um Gerð ar safns 
í Kópa vogi en það fólst í minja
gripa gerð í 3 mán uði út frá list
sköp un Gerð ar Helga dótt ur sem 
safn ið er kennt við. Hönn uð irn
ir voru í hópi 50 ein stak linga 
sem Kópa vogs bær réði á grund
velli fram an greinds at vinnu
átaks. Átak ið hef ur ver ið fram
lengt fram í febr ú ar en þær hug
mynd ir sem liggja fyr ir geta nýst 
safn inu til allt að 10 ára að sögn 
Guð bjarg ar Krist jáns dótt ur for
stöðu manns.

Hönn uð irn ir eru þau Krist ín 
Þóra Guð bjarts dótt ir, Helgi Mar 
Hall gríms son, Mar ía Björk Stef
áns dótt ir og Stein unn Jóns dótt ir. 
Á sýn ing unni ,,Gerð ar legt í Gerð
ar safni” er sér stök áhersla lögð á 
skiss ur þeirra og hug mynd ir en 
þar get ur einnig að líta muni, sem 
aðr ir hönn uð ir hafa unn ið með 
hlið sjón af verk um Gerð ar síð
ast lið inn ára tug, auk verka Gerð
ar sjálfr ar. Minja gripa gerð þessi 
hófst fyr ir tíu árum og var þá 
ný sköp un ar verk efni á sviði lista. 
Mark mið verk efn is ins er að leggja 
rækt við verk og minn ingu mynd
höggv ar ans og gler l ista manns ins 
Gerð ar Helga dótt ur. Einnig má líta 
á minja gripa gerð ina sem menn
ing ar verk efni þar sem hönn uð ir 
sam tím ans nota ára tuga göm ul 
lista verk Gerð ar í eig in sköp un 

og verk henn ar eru á þann hátt 
færð til sam tím ans. Við hönn un 
minja gripa hafa mynd höf und ar 
allt frá upp hafi verk efn is ins leit
að fanga í verk Gerð ar frá ólík um 
tíma skeið um. Á það jafnt við um 
klippi mynd ir og verk úr járni frá 
upp hafi 6. ára tug ar ins og brons
verk og gler glugga frá 7. ára tugn
um. Einnig hef ur eg ypska tíma bil
ið um miðj an 7. ára tug inn ver ið 
mik il upp spretta hug mynda fyr ir 
hönn uð ina. Með al verka má nefna 
skart gripi, áþrykkta bómull ar boli, 
hill ur, stóla, bóka merki og bæk ur 
og eru sum ir hönn un ar mun anna 

til sölu í safn búð safns ins.
Næsta sýn ing í Gerð ar safni er 

sýn ing Blaða ljós mynd ara fé lags 
Ís lands ,,Mynd árs ins 2009” sem 
verð ur opn uð í mars, en sýn ing in 
hef ur ver ið í safn inu allt frá ár inu 
1995 og hef ur ver ið geysi vin sæl 
enda eins kon ar frétta ann áll við
kom andi árs. Í maí mán uði verð ur 
svo opn uð yf ir lits sýn ing á verk
um Haf steins Aust mann í tengsl
um við Kópa vogs daga en út er að 
koma bók um lista mann inn sem 
bjó í Kópa vogi.

Úrsýningarsalnumenþarmásjámargarmjögathyglisverðaroglist
rænarhugmyndir.

Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda -
framhalds – 
og talæfi ngafl okkum
ENSKA   

DANSKA   

NORSKA

SÆNSKA 

FRANSKA 

ÍTALSKA

SPÆNSKA

ÞÝSKA

Íslenska
fyrir útlendinga I - IV
10 vikna námskeið 
60 kennslustundir

Icelandic
for foreigners I - IV
10 weeks courses
60 class hours
Kurs jezyka 
Islandzkiego dla 
obcokrajowcow I - IV
Kurs 10-tygodniowy
60 godzin lekcyjnych

Verklegar greinar
Bókband
Frístundarmálun
Glerbrennsla
Silfursmíði
Skrautritun
Trésmíði
Útskurður

Innritun og upplýsingar: http://kvoldskoli.kopavogur.is
eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla við Furugrund í síma 564 1507

Tungumála
námskeið

Kökur og konfekt
Kransakaka - bökuð
Konfektgerð
Kökuskreytingar

Saumanámskeið
Crazy quilt
Fatasaumur /
  Barnafatasaumur
Skrautsaumur
  Baldering
  Skattering
Þjóðbúningur - saumaður

Prjónanámskeið
Grunnnámskeið í að prjóna
Peysuprjón

Hekl
Grunnnámskeið í að hekla 

Tölvunámskeið
Fingrasetning 
Tölvugrunnur
Netið og samskipti 
Heimasíðugerð
PowerPoint og Publisher

Garðyrkjunámskeið
Garðurinn allt árið
Trjáklippingar
Trjárækt í sumarbústaða-
landinu

Förðunarnámskeið
Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Matreiðslunámskeið
Gómsætir bauna – pasta – 
og grænmetisréttir 
Gómsætir hollir suðrænir 
réttir frá 
Miðjarðarhafslöndunum
Hráfæði
Ítölsk matargerð
Matarmiklar súpur 
og heimabakað brauð
Matargerð fyrir karlmenn

Verklegar
greinar

NÁMSKEIÐ Á VORÖNN 2010

Morguntímar, dagtímar og kvöldtímar 
í flestum greinum myndlistar. 
Byrjenda- og framhaldshópar 

fyrir börn og fullorðna.
 

Fjöldi áhugaverðra námskeiða.
 

Innritun á skrifstofu skólans 
Smiðjuvegi 74 (gul gata) 

kl. 15:00 til 18:00 mánudaga
til fimmtudaga í síma: 564-1134, 

564-1195 og 863-3934
 

Skoðið stundaskrána á 
vefsíðunni okkar

www.myndlistaskoli.is

Vorönn 2010 
kennsla hefst 18. janúar
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Bernskuminningar úr Kópavogi

MannlífiðíKópavogieinkenndist
afsamheldnioghjálpfýsi

Ég, Sig urð ur Grét ar Guð munds
son, bý í dag í Þor láks höfn en er 
upp al inn í Kópa vogi. Á stilltri og 
dimmri sept em bernótt árið 1947 
kom um við fjöl skyld an að fram
tíð ar heim ili okk ar sem í op in
ber um gögn um var skráð sem 
Kópa vogs blett ur 121. Á þeim 
bletti er nú búið að byggja nýtt 
reisu legt hús sem er nr. 58 við 
Digra nes veg.

Ekki var hús ið stórt, kjall ari und
ir, tvö her bergi og eld hús á hæð. 
Tvennt var þar sem gladdi sér stak
lega. Raf magns ljós í öll um vist ar
ver um, það var nokk uð sem hafði 
ekki ver ið hjá okk ur að Sand hóla
ferju í Rang ár valla sýslu. Hitt var 
að kamar inn var inn an húss, ekki 
þurfti að fara út úr húsi í hvaða 
veðri sem var til að sinna er ind um  
sín um. En ferða lang ar voru þreytt ir 
og voru hvíld inni fegn ir. Að morgni 
skein sól í heiði og for vit inn fór ég 
þeg ar að skoða ná grenn ið. Ég vildi 
sjá vítt um og fór því inn á Víg hól, 
það an sá til allra átta.

En hvað var að sjá? Hvert 
sem lit ið var jókst áfall ið, því líkt 
um hverfi. Til vest urs gróð ur vana 
Digra nes háls og Kárs nes og áttu 
þetta að heita fjöll sem sáust 
í austri og suðri. Meira að segja 
Esj an fékk fall ein kunn. Sökn uð ur 
eft ir hinni glæsi legu fjalla sýn Suð
ur lands, horf inn var Eyja fjalla jök
ull, horf in var Hekla og Tind fjöll in, 
eng ar Vest manna eyj ar sindr andi í 
tí bránni. Um hug ann fór eft ir sjá in 
eft ir gróð ur sæld inni í mýr um og 
flæði engj un um við Hrútsvatn og 
hvergi var nú vin kona mín Þjórsá 
sem alltaf skil aði mér til baka þeg
ar hún seiddi mig til sín?

Ég játa hér og nú að þó ég hafi 
búið í Kópa vogi í 55 ár náði stað
ur inn og um hverf ið aldrei tök um á 
mér, það var ann að sem hélt mér 
föst um við stað inn svo lengi; það 
var mann líf ið sem lengst af ein
kennd ist af sam heldni og hjálp fýsi. 
Þá kynnt ist ég því að á þess um 
árum var það ákveð ið mann val 
sem sett ist að á þess um gróð ur
vana mel um, það var fólk sem ætl
aði að bjarga sér sjálft, ekki þiggja 
neitt frá öðr um nema sam hjálp ef 
reisa þurfti hús hvort sem var úr 
timbri ekki, sér völdu eða úr stein
steypu sem síð ar varð al geng ara. 
Þá var ekið að möl og sandi, sem
ent ið keypt og hræri vél feng in að 
láni, síð an var unn ið daglangt á 
laug ar degi og ef til vill tappi tek inn 
úr flösku að loknu vel unnu verki.

Skólinn
Fljót lega tók ég eft ir því að stór

bygg ing var að rísa vest ar lega á 
Dir gra nes hálsi. Þarna var að rísa 
fyrsti barna skóli Kópa vogs sér
byggð ur til kennslu. Barna skóli 
hafði ver ið starf rækt ur í nokk ur ár 
í leigu hús næði. Reynd ar var skóla
hús næð ið ekki til bú ið til kennslu á 
þessu hausti og því varð að finna 
enn einu sinni leigu hús næði. Það 
hús næði fannst við Kárs nes braut 
beint upp af Mar bakka og var að 
mestu í eigu þess manns sem um 
ára bil varð for ingi sveit ar fé lags
ins, Finn boga Rúts Valdi mars
son ar. Þar hafði ver ið mein ing in 
að reka prent smiðju en það varð 
að bíða, börn in urðu að fá sína 
kennslu. Við sem vor um í síð asta 
bekk barna skól ans voru ein göngu 

strák ar. Að vísu áttu fjór ar stúlk
ur ald urs vegna að vera í bekkn
um en Guð mund ur Egg erts son 
skóla stjóri taldi ekki for svar an
legt að láta stúlk urn ar ver inn an 
um ein hverja breka stráka. Þessi 
stráka bekk ur er mér minn is stæð
ur. Þarna kynnt ist ég jafn öldr um 
mín um í Kópa vogi og þó þarna 
væru jafn vel kyn leg ir kvist ir þá 
man ég aldrei eft ir að þar hafi ver
ið ein elti. Hús næði þetta við Kárs
nes braut hýsti síð ar verk smiðj una 
Máln ingu og brann að lok um til 
kaldra kola.

Fyrsta fé lag ið sem ég gekk í í 
Kópa vogi var Skáta fé lag ið Kóp ar. 
For ingi þess var garð yrkju bónd
inn Jónas Sig urð ur Jóns son sem 
reynd ar bjó upp við Bú staða veg í 
Reykja vík. Eins og ætíð var skip að 
í skáta hópa og við Haf steinn fóst
bróð ir fór um í einn slík an. For ingi 
þess hóps var Jó hann Lúth ers son 
sem var stjórn sam ur og gekk ríkt 
eft ir að menn mættu. Fund ir voru 
haldn ir á laug ar dags kvöld um til 
skipt is heima hjá þeim sem í hópn
um voru, þar dekr uðu mæð urn
ar við strákling ana en þetta stóð 
ekki marga vet ur, gelgju skeið ið var 
ekki langt und an. Í þess um hópi 
voru minn ir mig einnig Árni Guð
jóns son síð ar blikk smið ur, Hreinn 
Berg sveins son síð ar kaup fé lags
mað ur, Guð mund ur Ósk ars son, 
lengi starf andi bíl stjóri hjá Kópa
vogs bæ og hús vörð ur í Kárs nes
skóla og Don ald Ing ólfs son síð ar 
ljós mynd ari. 

En þarna var þeim ten ingi 
kastað sem ég hef aldrei skil
ið hvað an kom. Fé lags mála störf 
hafa síð an ætíð safn ast til mín þó 
það væri aldrei ætl un in að sækj ast 
eft ir því. Breiða blik var stofn að 
1950 og ég hik aði við að vera með 
í því en gekk í fé lag ið ári seinna, 
varð síð an for mað ur þess fé lags 
ung ur að árum og í stjórn lengi. 
Knatt spyrnu spil aði ég aldrei, fann 
enga hæfi leika hjá mér til þess 
enda hafði ekki ver ið til fót bolti í 
Þykkva bæn um þar sem ég hafði 
geng ið í skóla, þar var kýlu bolt inn 
alls ráð andi. En nokk uð tók ég þátt 
í frjáls um íþrótt um, varð tví veg is 
UMSK meist ari í 3000 m hlaupi.

En svo sog að ist ég síð ar í póli
tík ina, sat í Bæj ar stjórn Kópa vogs 
og var vara þing mað ur Al þýðu
banda lags ins eitt kjör tíma bil.

Frumstæðaraðstæður
En það var eitt sem skorti víð

ast hvar í Kópa vogi og það var 
vatn. Hjá sum um var ekki um ann

að vatn að ræða en það sem safn
að var af þak inu. Þak vatn og kola
kynd ing var nokk uð sem fór ekki 
vel sam an. Þeir sem áttu bíl komu 
heim að kveldi með gler kúta með 
vatni sem sótt var á þvotta plön 
í Reykja vík. En all ir urðu að fara 
spar lega með vatn ið. Það besta til 
mat ar, þar næst til þvotta manna 
og síð an á flík ur og gólf. En ekki 
leið á löngu áður en vatns veita 
var lögð um byggð ina og ég minn
ist þeirra haust daga þeg ar vatns
leiðsl an var lögð eft ir Digra nes
vegi sem skömmu áður hafði ver
ið gerð ur úr leirn um á háls in um, 
leirn um ein fald lega ýtt upp í hrygg 
og þar með var kom inn veg ur. Síð
an kom Lúth er Salómons son pípu
lagn inga meist ari og “an bor aði”, 
setti á stút og krana á leiðsl una 
fyr ir hvert hús. Síð an varð hver 
og einn að grafa skurð að húsi og 
leggja heim æð. Það gekk á ýmsu, 
erfitt að fá lagna efni á þess um 
árum. Okk ur tókst það og það 
var há t ið í bæ þeg ar bun an stóð 

úr leiðsl unni og fyllti fötu á auga
bragði. Eldri bróð ir minn skip aði 
mér að skvetta úr föt unni en þá 
var grip ið inn í at burða rás ina af 
móð ur okk ar sem hafði alla tíð 
ver ið mjög ströng að vatni væri 
ekki sóað. Hún horfði ranna sak
andi ofan í föt una og sagði síð an 
með hægð “hald iði ekki að það sé 
hægt að skúra úr því”. 

En fóru Kópa vogs bú ar þá aldrei 
í bað á þess um vatns lausu árum? 
Jú, bjarg ráð in voru Sund höll in við 
Bar ón stíg eða Bað hús ið sem stóð 
þá vest ur af Al þing is hús inu.

Margseraðminnast
Bor ið sam an við skrif finnsku 

nú tím ans hjá op in ber um stofn un
um þá var líf ið ein fald ara í Kópa
vogi á fyrstu árum hrepps ins. Við 
á Digra nes vegi 34, sem þá var 
orð ið okk ar nafn og núm er, fannst 
nauð syn legt að byggja við hús
ið, sér stak lega vant aði okk ur bað. 

Ég var gerð ur út af örk inni til að 
afla heim ild ar til við bygg ing ar og 
fór til Ein ars Júl í us son ar sem þá 
var orð inn Bygg ing ar full trúi Kópa
vogs. Hann vís aði á for mann bygg
inga nefnd ar, odd vit ann Finn boga 
Rút. Ég skeið aði nið ur á Mar bakka, 
var boð ið til stofu og skömmu 
seinna kom Finn bogi Rút ur og 
spurðu stutt ara lega “hvað get ég 
gert fyr ir þig”. Ég sagði hon um alla 
mála vöxtu og teygði teikn ing una í 
sund ur og rétti hon um. “Þú verð
ur að fara til Ein ars, hann verð ur 
að segja til um hvort þetta fer út 
úr húsa línu og síð an leggja þetta 
fyr ir fund”. Ég sagð ist vera bú inn 
að tala við Ein ar og við Digra nes
veg inn væri eng in húsa lína, hús in 
stæðu alla vega. Finn bogi horfði 
stutta stund á teikn ing una, sleppti 
henni skyndi lega svo hún rúll aði 
sér sam an, kastaði teikn ing unni 
til mín, stóð upp og sagði ,,byggðu 
þetta Sig urð ur minn og byggðu 
það fljótt”, gekk síð an hvat lega á 
dyr.

Axel Ólafs son varð fljót lega 
verk stjóri yfir bæj ar vinnu Kópa
vogs. Hann fékk auð vit að við ur
nefni en slepp um því að sinni. Axel 
sá einnig um að leggja minni vatns
leiðsl ur eft ir að stofn lagn ir voru 
komn ar. Árið 1963 var ég kom inn 
með meist ara rétt indi í pípu lögn
um og var því feng inn til að vinna 
við Vatns veitu Kópa vogs. Á þeim 
árum var mik ið byggt í Kópa vogi 
svo tals vert varð að út víkka vatns
lagn ir í nýj um göt um.

En hvar átti að loka fyr ir ýms ar 
lagn ir sem tengja átti við?

Ég hélt í ein feldni minni að 
Axel lum aði á ýms um skrif leg um 
gögn um þar um en því var ekki 
al deil is að heilsa. Gögn in voru öll 
í hans höfði svo sem “taktu mið 
af snúrustaurn um hjá Guddu og 
hænsa kof an um hjá Dan í el, grafðu 
þar, þá finn urðu kran ann”. Og oft á 
tíð um reynd ist það rétt ef hænsa
kof inn og snúrustaur inn stóðu 
enn þá.

Stund um var erfitt að greina á 
milli hvort bil un var á vatns veitu
lögn eða frum stæð skól plögn var 
kom in í sund ur þeg ar vatn vall ein
hver stað ar upp. Þá varð að grafa 
og leita. En einn af hin um trú föstu 
starfs mönn um bæj ar vinn unn ar 
varð ráða betri en pípu lagn inga
meist ar inn. Hann ein fald lega tók 
hand fylli af vatn inu sem vall fram, 
tók gúl sopa og velti því á tung
unni skyrpti ræki lega og kvað upp 
úr skurð ,,það er skólp”.

Í bygg inga vinnu með Gumma Ben.

Sig urð ur Grét ar Guð munds son.

Í hand bolta við gafl skól ans.

Í skáta starf inu.
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borgarblod.is

Skóla hljóm sveit Kópa vogs hef ur ávallt margt 
fyr ir stafni og er des em ber skilj an lega einn anna
samasti tími árs ins. Hljóð færa leik ar ar úr hljóm
sveit inni koma með al ann ars fram í öll um grunn
skól um bæj ar ins, ým ist á jóla skemmt un um, laufa
brauðs dög um eða í kirkju ferð um auk ann arra 
tón leika. 

Elsti hóp ur inn lék til dæm is á Hálsa torgi þeg ar 
kveikt var á jóla tréi bæj ar ins og fór síð an í heim sókn 
yfir í Gjá bakka þar sem flautu og klar inett kór lék fyr
ir gesti. Að laun um fengu hljóð færa leik ar arn ir heitt 
súkkulaði og kök ur sem runnu ljúf lega nið ur.

Einnig fór hóp ur frá hljóm sveit inni gang andi nið
ur Lauga veg inn og lék jóla lög á nokkrum stöð um. 
Hljóm sveit in kom einnig fram í Stund inni okk ar í 
tvígang yfir jól in og stóðu hljóð færa leik ar arn ir ungu 
sig með prýði eins og þeirra var von og vísa. Yngstu 

hljóð færa leik ar arn ir úr SK settu svo punkt inn fyr ir 
aft an iið með skemmti leg um jólatón leik um í Vetr ar
garð in um í Smára lind.

AnnirhjáSkólahljómsveit
Kópavogsídesember

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

,,Um há tíð irn ar velti ég því 
gaum gæfi lega fyr ir mér að taka 
þátt í vænt an legu próf kjöri 
Sjálf stæð is flokks ins í Kópa vogi 
og íhug aði vand lega áskor an ir 
mætra manna um að sækj ast eft
ir for ystu sæti á fram boðs lista 
flokks ins í kom andi sveit ar stjórn
ar kosn ing um. 

Eft ir að hafa veg ið sam an kosti 
þess og galla hef ég kom ist að 
þeirri nið ur stöðu að gefa ekki kost 
á mér,” seg ir Gunn steinn Sig urðs
son bæj ar stjóri sem seg ir ástæð
una vera óvið un andi tog streitu og 
óró leiki í röð um sjálf stæð is manna 
í Kópa vogi sem hafi ver ið við var
andi síð an í sum ar.

,,Þetta ástand tor veld ar allt starf 
inn an flokks ins og veld ur flokka
drátt um á tím um sem sam staða 
og ein hug ur er mik il væg ara en 
nokk uð ann að. Ég get ekki hugs að 
mér að taka þátt í próf kjöri flokks
ins við þess ar að stæð ur. Ég tók að 
mér að vera bæj ar stjóri í Kópa vogi 
til 13. júní nk. og ákvörð un mín nú 
hef ur ekki áhrif á það. Mér finnst 
ástæða að taka fram að sam starf
ið inn an bæj ar stjórn ar frá því að 
ég tók við sem bæj ar stjóri hef ur 
geng ið mjög vel, bæði með meiri
hluta og minni hluta. Ég styð Sjálf
stæð is flokk inn og óska þess að 
kjós end ur beri gæfu til að kjósa 

heið ar legt og dug legt fólk á fram
boðs list ann sem hef ur hug sjón
ir flokks ins og heill bæj ar búa að 
leið ar ljósi í hví vetna,” seg ir Gunn
steinn Sig urðs son, bæj ar stjóri í 
Kópa vogi.

Auk Gunn steins leita bæj ar full
trú arn ir Ást hild ur Helga dótt ir og 
Sig ur rós Þor gríms dótt ir ekki eft ir 
end ur kjöri með þátt töku í próf
kjör inu en Mar grét Björns dótt ir 
og Ragn heið ur K. Guð munds dótt ir 
sem tek ið hafa sæti í bæj ar stjórn 
sem vara menn hafa til kynnt fram
boð sem og Ár mann Kr. Ólafs son 
bæj ar full trúi. Alls taka 13 manns 
þátt í próf kjör inu.

GunnsteinnSigurðs
sontekurekkiþátt
íprófkjöri
- seg ir tog streitu inn an Sjálf stæð is-
flokks ins í Kópa vogi óvið un andi

Gunn steinn Sig urðs son 
bæj ar stjóri.

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,

einnig aðra þakvinnu.
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Dreg ið hef ur ver ið í riðla í 
deild ar bik ar keppn inni í knatt
spyrnu 2010. Leik ið er í þrem ur 
riðl um í Adeild karla og leik in 
ein föld um ferð. 

Tvö efstu lið hvers rið ils kom
ast í úr slita keppni ásamt tveim
ur lið um með best an ár ang ur í 
3. sæti, eða sam tals 8 lið. Kópa
vogslið in Breiða blik og HK eru 
í riðli með KR, Gróttu, ÍBV, ÍR, 
Þrótti og Kefla vík en inn byrð
is leik ur Breiða bliks og HK er 9. 
mars kl. 18.00 í Kórn um. Leik ið er 
í Reykja nes höll, Eg ils höll, Gervi

gras vell in um í Laug ar dal, Gróttu
velli og KRvelli. Mót ið hefst 20. 
febr ú ar en út slita leik ur inn er á 
upp stign inga dag, 13. maí.

Kvenna lið Breiða bliks leik ur 
gegn KR, Þór/KA, Val, Stjörn unni 
og Fylki og hefst mót ið 6. mars 
en úr slita leik ur inn er 3. maí kl. 
18.00.

Kvenna lið HK/Vík ings leik
ur í riðli í Cdeild með Fjölni, ÍA, 
Þrótti, Sel fossi og Álfta nesi og 
er fyrsti leik ur inn 27. mars en 
úr slita leik ur inn 8. maí kl. 14.00.

HK og Breiða blik 
í sama riðli

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

 Bóndadagur 2010Bóndadagur 2010Herrakvöld
Föstudaginn 22. janúar halda

Karlakór Kópavogs og Lionsklúbbur Kópavogs
glæsilegt herrakvöld í Lundi, Auðbrekku 25.

Karlmannlegur matur í tilefni dagsins. 
Veislustjórar: Ingvi Þorkelsson 

og Guðmundur Borgþórsson.

Húsið opnar kl. 19:00 Borðhald hefst kl. 20:00

Kórsöngur - einsöngur - fjöldasöngur

Málverkauppboð, verk eftir úrval listamanna, 
m.a. eftir Tolla og Baltasar.

Happdrætti - Glæsilegir vinningar.

Nánari upplýsingar á www.karlakor.com
eða í síma 847 7047

Ræðumaður kvöldsins: Guðni Kolbeinsson.

Deildarbikarkeppninni2010:

NOTUÐ FÖT - NÝTT HLUTVERK
 

Kópavogsbúar

Nú eru Rauðakrossbúðirnar orðnar fjórar
Laugavegi 12

Laugavegi 116
Mjódd

Strandgötu 24, Hfj

Í Rauðakrossbúðunum leynast gersemar
 

Notuð föt - skautar - skíðaskór - leikföng og margt fleira

Á fundi Vinstri hreyf ing ar inn
ar, græns fram boðs í Kópa vogi 
í sl. viku var ákveð ið að við hafa 
hefð bund ið for val, opið fyr ir 
fé lags menn VG í Kópa vogi við 
skip an á fram boðs lista flokks ins. 

For val ið fer fram 27. febr ú ar, 

að því til skildu að sá dag ur verði 
ekki not að ur fyr ir þjóð ar at kvæða
greiðslu um Ices a vesamn ing anna. 
Fram boðs frest ur renn ur út 30. 
jan ú ar. VG á einn bæj ar full trúa í 
Kópa vogi, Ólaf Þór Gunn ars son.

For val 27. febr ú ar
VGíKópavogi:

eddalara@islandia.isHléskógar 16
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GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Árið 2009 var að mörgu leyti 
gott og gæfu ríkt fyr ir yngri flokka 
HK, þar sem unn ust bæði sigr ar 
liðs heild ar og ein stak linga. Starf 
flokk ana hófst í októ ber mán uði 
2008 og upp bygg ing nýrra flokka 
mót uð fyr ir átök árs ins 2009. Eng
in stór mót voru hald in á veg um 
HK þetta árið, en þess í stað héldu 
flest ir flokk ana sín sm á vöxnu 
hraðmót og buðu til sín lið um úr 
ná grenn inu en sóttu mik ið af mót
um vítt og breitt um land ið.

Nokkr ir flokk ar tóku þátt í Ís lands
móti inn an húss í Fut sal og stóðu lið 
HK sig mjög vel á því móti. 3. flokk
ur kvenna varð Ís lands meist ari eft ir 
spenn andi viður eign við FH og 4. 
flokk ur kvenna rétt varð af gull inu 
er þær töp uðu víta spyrnu keppni 
við Val, en 2. sæt ið stað reynd. Þessi 
hóp ur, 9395 ár gang arn ir, hafa ver
ið í úr slit um und an far in 3 ár í inn
an húss fót bolta og alltaf hef ur einn 
af þess um flokk um land að Ís lands
meist aratitli.

Eldri flokk ar tóku þátt í Faxa flóa
mót um, Ís lands móti og Bik ar keppni 
KSÍ með an yngri flokk ar ferð uð ust á 
mót, hald in vítt og breytt um land
ið. Á mörg um þess ara móta var HK 
að í topp bar áttu og tókst að landa 
all nokkrum titl um. Barna og ung
linga ráð naut á ár inu 2009 starfs
krafta Magn ús ar Orra Sæ munds son
ar sem yf ir þjálf ara og hef ur dag legt 
starf orð ið mun mark viss ara og skil
virkara. Yf ir þjálf ari hef ur haft með 
hönd um, þjálf ara ráðn ing ar, æf inga
töflu og al mennt fag legu ut an um
haldi. Magn ús hef ur ákveð ið að láta 
af störf um sem yf ir þjálf ari og helga 
sig þjálf un og kennslu og hef ur 
Ragn ar Gísla son ver ið ráð inn yf ir
þjálf ari yngri flokka HK.

Í haust voru af hent ar við ur kenn
ing ar fyr ir starfs ár ið 2009. For eldra
verð laun in hlaut Krist ín Soff ía, 
um sjón ar mað ur 3.fl. karla; dóm ari 
árs ins, Hilm ar Garð ars son; mark
mað ur yngri flokka, Halla Ár manns
dótt ir  í 4.flokki; lands liðsvið ur kenn
ing ar hlutu Anna Mar grét Bene dikts
dótt ir, U17; Berg lind Bjarna dótt ir, 
U19; Diljá Helga dótt ir, U17; Gló dís 
Perla Vigg ós dótt ir, U17; Gunn leif ur 
Gunn leifs son, Alands lið; Haf steinn 
Briem, U19; Hólm bert Aron Frið
jóns son, U17; Íris Dóra Snorra dótt
ir, U19; Nína B. Gísla dótt ir, U19 og 
Þór hild ur Stef áns dótt ir, U19.

Störf flokk anna
• Í 3. flokki kvenna hlaut Þor gerð

ur Anna Gunn ars dótt ir við ur kenn
ingu fyr ir ástund un, Sig fríð Elín Þor
valds dótt ir fyr ir fram far ir og HKing
ur árs ins var val inn Anna Mar grét 
Bene dikts dótt ir.

• Í 3. flokki karla var best ástund
un hjá Árna Helga syni, mestu fram
far ir hjá Hólm berti Frið jóns syni 
og HK ing ur árs ins Orri Sig urð ur 
Ómars son.

• Stelp urn ar í 4. flokki kvenna 
urðu í 3. sæti Ís lands móts ins og 7 
manna lið flokks ins varð Ís lands
meist ari. Utan vall ar skemmtu stelp
urn ar sér svo vel, héldu grill veisl ur 
og fóru í úti legu um mitt sum ar ið.

• Í 4. flokki karla sýndi Krist ján 
Atli Mart eins son mest ar fram far
ir, Gunn ar Odd ur Haf liða son bestu 
ástund um og HKing ur árs ins var 
Lúð vík Már Matth í as son.

• 5. flokk ur kvenna hóf árið með 
þát töku í Goða móti á Ak ur eyri, síð
an tók við Vor fax inn og Ís lands mót, 
Pæj u mót í Vest manna eyj um, Síma
mót í Kópa vogi og síð ast en ekki 
síðst Pæj u mót TM á Siglu firði sem 
var há punkt ur sum ars ins.

• Strák arn ir í 5. flokk ur karla 
stóðu sig vel og það þótti áber andi 
hversu kurt eis ir og prúð ir drengirn
ir úr HK voru og fengu þeir Sveins
bik ar inn á N1 mót inu á Ak ur eyri 
fyr ir að vera prúð asta lið ið inn an 

sem utan vall ar í mót inu.
• 6. flokk ur kvenna stóð sig einna 

best, varð í 2. sæti á Pæj u mót inu 
á Siglu firði í flokki Aliða og Blið ið 
vann glæsi leg an sig ur.

• 6. flokk ur karla varð Heima
kletts meist ari Shell móts ins og Polla
móts meist ar ar Cliða á SVlandi. 
Flokk ur inn hlaut prúð mennsku ver
laun in í Vest manna eyj um fyr ir fyr
ir mynd ar góða hegð un utan vall ar 
með an á mót inu stóð.

• 7. flokk ur kvenna tók þátt í mót
um eins og Síma mót inu og Bón
us móti Þrótt ar og voru HK þar til 
sóma.

• 7. flokk ur karla stóð sig einna 
best á Kaup þings mót ið á Akra nesi. 
Fram far ir voru mikl ar hjá strák un
um og ljóst er að þarna eru á ferð
inni fram tíð ar strák ar hjá HK.

Knatt spyrnu skóli HK fékk út tekt 
á starfi sínu hjá KSÍ í sum ar og sú 
út tekt skil aði gæða vott orði UEFA og 
KSÍ fyr ir næsta ár og hef ur fé lag ið þá 
leyfi til að starf rækja skól ann und ir 
þeim merkj um  á næsta ári. Fjöld inn 
var á bil inu 30100 börn, allt eft ir 
því í hvaða viku var talið. Um 350 
iðk end ur voru hjá knatt spyrnu deild 
fé lags ins sum ar ið 2009. Viggó Magn
ús son, for mað ur barna og ung linga
ráðs seg ir stjórn ina horfa með mik
illi til hlökk un til árs ins 2010, 40 ára 
af mæl is árs HK en HKhátíð verður 
23. janúar nk.

Blóm legt yngri flokka starf 
HK sum ar ið 2009

Fjór ar HK-stelp ur í U-17 ára lands lið inu

Breiða blik átti þrett án iðk
end ur í ung linga lands liðs hóp
um sem komu sam an fyr ir jól 
og einnig á milli jóla og nýárs. 
Þetta er glæsi leg ur hóp ur og 
vitn ar til þess starfs sem innt er 
af hendi í körfuknatt leiks deild
inni. Að eins tvö fé lög, Njarð vík 
og KR, eiga fleiri krakka í ung
linga lands liðs hóp un um.

Þetta lands liðs fólk er Ægir 
Hreinn Bjarna son, Helgi Freyr 
Jó hanns son, Snorri Hrafn kels

son, Gúst av Arn ar Dav íðs son og 
Ágúst Orra son sem æfa með U18 
liði drengja; Axel Örn Guð munds
son, Þröst ur Krist ins son og Jón 
Ein ar Christen sen sem æfa með 
U15 drengja; Jóna Þórey Pét
urs dótt ir, Aníta Rún Árna dótt ir, 
Hall veig Jóns dótt ir, Birta Björk 
Árna dótt ir og Sól li lja Bjarna dótt
ir sem æfa með U15 stúlkna en 
Birta Björk er auk þess að æfa 
með U16 stúlkna.

Þrett án Blik ar í 
lands liðs hóp um

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 20:00

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Al freð Finn boga son og Arn
ór Að al steins son hafa báð ir 
end ur nýj að samn inga sína við 
knatt spyrnu deild Breiða bliks 
til tveggja ára. 

Þetta eru gríð ar lega góð ar 
frétt ir fyr ir Breiða bík  enda voru 
báð ir leik menn í lyk il hlut verki 
í Blikalið inu síð asta sum ar sem 
varð bik ar meist ari og end aði í 5. 
sæti Pepsideild ar karla. Arn ór 
er 23 ára miðju og varn ar mað
ur og hef ur spil að 88 leiki með 

meist ara flokki í und an far in 5 ár 
og skor að 3 mörk. Arn ór hef ur 
spil að 1 Alands leik og 9 U21árs 
lands leiki. 

Al freð er 20 ára sókn ar mað ur 
sem sló svo sann ar lega í gegn í 
sum ar. Hann varð þriðji marka
hæsti mað ur Pepsídeild ar inn ar 
með 13 mörk og var val inn efni
leg asti leik mað ur deild ar inn ar. 
Al freð hef ur spil að 5 lands leiki 
með U21 árs lið inu og skor að    
3 mörk.

9. flokk ur kvenna hjá Breiða bliki en nokkr ir stúlkn anna eru í körfu
boltalands lið un um. Með stúlk un um er þjálf ar inn, Sæ vald ur Bjarna son.

Al freð og Arn ór 
semja áfram við Blika

HK 7 fl. kvenna á Símamótinu sumarið 2009.

Ís lands meist ar ar HK í 4. flokki 
kvenna í hand bolta tóku þátt 
Nor den Cup í Gauta borg í Sví
þjóð um jól in en þeim var boð
in þátt taka sem ríkj andi Ís lands
meist ar ar í 4. flokki.

Fyrsti leik ur inn var gegn Nord
strand IF 27. des em ber sem tap
að ist 2832, síð an spil að gegn IFK 
Tumba 28. des em ber sem tap að
ist stórt, 3016 og sama dag gegn 
IF Guif sem einnig tap að ist, 2120. 
Síð an var leik ið í milli riðl um um 
sæti á mót inu 29. og 30. des em
ber. Fyrst gegn Spårvägan sem 
tap að ist 2126 en síð an kom loks 
sig ur leik ur gegn Skuru IK sem 
vannst 2523.

HKstelp ur léku því um 13. sæt
ið á mót inu og unnu þann leik 
gegn finnska lið inu Dic kens 2719. 
All ir aðr ir leik ir voru gegn sænsk
um lið um.

HK-stelp ur á Nor den Cup um jól in

Körfuknattleikur:

4. flokk ur kvenna í hand bolta sem lék í Sví þjóð um jól in.

Fjór ar HKstelp ur voru vald ar í 
æf inga hóp U17 lands liðs í hand
bolta sem kom til æf inga milli 
jóla og nýárs. 

Þjálf ar ar eru Ómar Örn Jóns

son og Guð ríð ur Guð jóns dótt ir. 
Þetta eru þær Gerð ur Ar in bjarn
ar, Heiðrún Björk Helga dótt ir, 
Salka Þórð ar dótt ir og Val gerð ur 
Ýr Þor steins dótt ir. Hóp ur inn er 

ein göngu skip að ur leik mönn um 
af höf uð borg ar svæð inu að und
an skil inni Kol brúnu Gígju Ein ars
dótt ur sem leik ur með KA/Þór á 
Ak ur eyri.

borgarblod.is



NÆSTUM ANNAR HVER 
HLÝTUR VINNING

Um 36.OOO manns fá vinning
á hverju ári – frá 5.OOO kr. upp í 75 milljónir

7O% tekna fara til miðaeigenda
sem vinningar – 7OO kr. af hverjum 1.OOO kr.

Um 8OO milljónir voru
greiddar út í vinninga á síðasta ári

Trompmiði fimmfaldar vinnings-
upphæðina – 5 milljónir kr. verða að 25 milljónum

Yfir 2O háskólabyggingar
hafa verið byggðar fyrir happdrættisfé

Dregið er tvisvar í mánuði 
Þú getur því átt von á milljónum hálfsmánaðarlega 

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 6611 eða hjá næsta umboðsmanni.*

*Kópavogur: Videomarkaðurinn, Hamraborg 2Oa


