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sími 575 7500
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Traust og persónuleg þjónusta
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Alfreð og Erna Björk íþróttamaður og íþróttakona ársins í Kópavogi

bilaleiga.is

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.

Fjárhagsáætlun bæjarsjóðs Kópavogs 2010:

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Gert ráð fyrir 44 milljón
króna rekstrarafgangi

& BÍLAAPÓTEK

Bæjarstjórn Kópavogs hefur
fyri r
bæjarsjóð árið 2010 með 44 millj
óna króna rekstrarafgangi. Allir
11 bæjarfulltrúar í bæjarstjórn
Kópavogs undirrituðu bókun á
bæjarstjórnarfundi 30. desember
sl. þar sem helstu atriði varðandi
fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar
fyrir árið 2010 voru tíunduð:
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- Viðtal við
Katrínu Júlíusdóttur
- bls. 4
- Bernskuminningar
Sigurðar Grétars
Guðmundssonar
- bls. 12

I. Útsvar fyrir árið 2010 verður
áfram 13,28%.
II. Vinna við fjárh agsá æ
 tlu n
Kópavogsbæjar var unnin af full
trúum allra flokka í bæjarstjórn

og standa þeir saman að henni. Í
fjárhagsáætlun ársins 2010 felst
málam iðlu n ólíkra sjóna rm iða
flokkanna sem að henni standa,
með það sameiginlega markmið
að vernda grunnþjónustu við bæj
arbúa og halda gjaldskrárhækkun
um í lágmarki.
III. Tekjur bæjarins munu vænt
anlega dragast saman á árinu 2010
um leið og rekstrarkostnaður og
fjármagnskostnaður hefur hækkað
verulega undanfarin misseri. Því
er ekki hjá því komist að hækka
gjaldskrár samhliða hagræðingu í
rekstri, meðal annars munu:

IV. Gjaldskrár í leik- og grunn
skólum bæjarins hækka lítillega
en eru þær hækka ni r þó langt
undir vísitöluhækkun undanfar
inna mánuða.
V. Fasteignagjöld hækka en þó
ekki til samræmis við vísitöluþró
un.
VI. Húsaleigubætur verða hækk
aðar úr 91 milljón króna árið 2009
í 114 milljónir króna og mun fjár
hagsaðstoð hækka til samræmis
við vísitöluþróun síðasta árs.
VII. Sérstök framlög til atvinnu
skapandi verkefna verða 100 millj
ónir króna.

VIII. Sparnaði og hagræðingu
hefur verið beitt í almennum rek
stri bæjarins til að ná rekstri bæj
arsjóðs hallalausum og miðað við
gefnar forsendur verður rekstrar
afgangur bæjarsjóðs 44 milljónir
króna.

Framkvæmt fyrir 1.200
milljónir króna
- Áætlað er að framkvæma fyr
ir ríflega 1.200 milljónir króna á
árinu 2010. til helstu málaflokka
vara 223 milljónir króna til grunnog leikskóla, íþróttamannvirki 83
milljónir króna; þjónustumiðstöð
og hjúkrunarrými fyrir aldraða
283 milljónir króna. Langstærsti
rekstrarliður í fjárhagsáætluninni
eru fræðslumál en til þerra fara
61% (sem hlutfall af skatttekjum).
Til æskulýðs- og íþróttamála 11%;
til félagsþjónustu 8% og til umferð
ar og samgöngumála 5%.
Fjárhagsáætlun verður endur
skoðuð eftir þrjá mánuði teljist
tilefni til.
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Aukin framlög til fræðslu
sviðs og félagsþjónustu

F

Lausaganga hunda er
bönnuð!

Hestamannafélagið Gustur hefur
af gefnu tilefni enn og aftur tek
ið fram að lausaganga hunda er
stranglega bönnuð hesthúsahverf
inu Glaðheimum og á reiðvegum
þar í kring. Mikið hefur borið á
því að hestamenn séu með lausa
hunda í hverfinu og hafi þá með
sér lausa í útreiðartúra og er slíkt
alg erl ega óás ætta nl egt. Stjórn
Gusts hvetur hestamenn til að
sýna gott fordæmi og virða þær
reglur sem í gildi eru og sýna öðr
um reiðmönnum tillitssemi, en
lausir hundar geta valdið slysum,
fælt hesta og hrætt fólk.

Viðurkenningar fyrir
25 ára starf

járhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2010, sem sam
þykkt var í bæjarstjórn Kópavogs 30. desember sl. gerir
ráð fyrir 44 milljóna króna rekstrarafgangi. Áætlunin er
sögð raunhæf og ábyrg en með henni er frekari vexti á kostn
aði hamlað en áfram staðinn vörður um grunnþjónustu og
velferðarmál og því ber að fagna ef það gengur eftir á þessu
ári. Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2010 er afrakst
ur þverpólitísks samstarfs í bæjarstjórn og víðtæks samráðs
innan bæjarkerfisins þar sem unnið var eftir þeirri forskrift að
hagræða án þess að skerða nauðsynlega og lögbundna þjón
ustu við bæjarbúa. Áætlunin gerir ráð fyrir auknum framlögum
til fræðslusviðs og félagsþjónustu með hliðsjón af ástandi þjóð
mála en þó er gerð krafa um hagræðingu á þeim sviðum ekki
síður en öðrum. Gjaldskrárbreytingum er stillt í hóf og verða
þær innan marka almennra verðlagshækkana. Framkvæmdum
er haldið í lágmarki en þó þannig að öllu nauðsynlegu viðhaldi
verður sinnt. Beitt er auknu aðhaldi á öllum sviðum sem felur
í sér minni sveigjanleika í rekstri en nýtur á uppgangstímum.
Þrátt fyrir það heldur Kópavogsbær vonandi áfram að bjóða
góða þjónustu.

Gunnsteinn Sigurðsson, bæj
arstjóri í Kópavogi, afhenti 28.
desember sl. átta starfsmönnum
Kópavogsbæjar og einum í fjar
veru hans sérstaka viðurkenningu
fyrir dygg og góð störf í þágu bæj
arins í 25 ár. Starfsmönnunum voru
gefin áletruð gullúr í viðurkenning
ar- og þakklætisskyni. Starfsmenn
irnir eru þessir: Jóhanna Cardenas,
heimaþjónustu, Anna Hilmarsdótt
ir, leikskólanum Furugrund, Sigur
björg Magnúsdóttir, leikskólanum
Kópasteini, Dýrborg Ragnarsdótt
ir, leikskólanum Efstahjalla, Sóley
Jörundsdóttir, leikskólanum Dal,
Guðrún Hrefna Gunnarsdóttir, leik
skólanum Efstahjalla, Anna Jóna
Jónm undsd ótti r, leiks kóla nu m
Kópahvoli, Sigrún Ásgeirsdóttir,
leikskólanum Kópahvoli og Þórey
Birna Ásgeirsdóttir, leikskólanum
Urðarhóli.

,,Nýja Ísland”

Bæjarráð hefur samþykkt að
fenginni umsögn frá sviðsstjóra
framkvæmda- og tæknisviðs Kópa
vogsbæjar leigu á hesthúsum á
Glaðheimasvæðinu. Bæjarráð sam
þykkti að leiga á nýjum húsum
verði 3.000 krónur á fermetra og í
gömlum húsum verði leigan 2.250
krónur á fermetra. Innifalin eru
fasteignagjöld og tryggingar. Hest
hús í eigu bæjarins að Heimsenda
1 verði einnig leigð út á sömu kjör
um. Stjórn hestamannafélagsins
Gusts hefur í samráði við lögmann
félagsins ritað bréf til bæjarstjórn
ar Kópavogs þar sem áætlunum
um innheimtu leigu í Glaðheim
um er mótmælt, enda telur félagið
slíkt brjóta í bága við áður gerða
samninga. Einnig mótmælir Gustur
þeim stutta fresti sem hestamönn
um var veittur til að gera afnota
samninga, en bréfið barst félags
mönnum á Þorláksmessu og áttu
menn að semja fyrir áramót. Þessi
frestur hefur nú verið framlengdur
til 19. janúar. Stjórnin bíður nú eftir
viðbrögðum við bréfinu.

R

úmt ár er liðið frá hruni íslenska fjármálakerfisins. Tíma
mótin eru tilefni ártíðar, en það er minningardagur sem
er haldinn þegar ár er liðið frá andláti. Það sem dó var
samfélagsgerð byggð á falskri hugmyndafræði. Árið hefur
reynst samfélaginu erfitt, hvert áfallið hefur rekið annað og
skelfileg ný mál hafa ítrekað komið í ljós. Endurreisn hefur
gengið hægt. Hér skal þó ekki lagst á sveif með þeim sem telja
að ekkert hafi verið gert. Vandinn sem við er að glíma er slíkur
að íslensk stjórnmálastétt hefur aldrei staðið frammi fyrir neinu
viðlíka. Stjórnmála- og embættismenn voru ekki undirbúnir og
gátu ekki brugðist fumlaust við. Fleira hefur þó verið gert en við
munum frá degi til dags. Það eitt að félagsleg upplausn í kjölfar
hrunsins risti ekki dýpra en raun ber vitni sýnir það glöggt.
Í byltingunni síðastliðinn vetur fæddist draumur um „nýtt
Ísland“, gagnsætt og réttlátt samfélag sem reist yrði úr rústum
hins gamla. Hugmyndin var að segja skilið við kunningjasamfé
lagið, samfélag einkavinavæðingar, helmingaskiptareglu, þögg
unar og krosseignatengsla. Ári eftir hrun er það áleitin spurning
hvað líði þeirri gagngeru uppstokkun sem búsáhaldabyltingin
krafðist. Er „nýtt Ísland“ í vændum eða erum við á leið í gamla
farið? „Hið nýja Ísland“ verður ekki til án uppgjörs og raunveru
legra sinnaskipta. Það verður sumum sárt. Við skulum þá hafa
hugfast að sársauki í íslensku samfélagi er ekki öllum ókunnur
– til dæmis ekki þeim sem að ósekju urðu fyrir höggi hrunsins.
Krafa um uppgjör verður þó að miða að réttlæti en ekki hefnd.
Á ártíð hrunsins er þess krafist af stjórnmálamönnum að
þeir slíðri sverð og vinni sem samstilltur hópur að lausn þeirra
mála sem á okkur hvíla. Þeir láti stjórnast af einlægum vilja til
uppbyggingar, virðingu fyrir pólítiskum andstæðingum, gagn
kvæmu trausti og rödd samviskunnar. Þegar við merkjum að
þeir vinni með þetta að leiðarljósi munum við fylgja þeim, jafn
vel um grýtta slóð. Það er eina leiðin í átt til „nýja Íslands.“
Kópavogsblaðið óskar lesendum gleðilegs árs.
					

Geir A. Guðsteinsson

eðlilegt og því er þess óskað að
kannað verði hvort umrædd við
skipti stangist á við samning Vatns
veitu Kópavogs við Garðabæ.”

Deiliskipulagsbreyt
ing á Hólmsheiði

Á fundi umhverfisráðs var lögð
fram deiliskipul agsb reyti ng á
Hólmsheiði í landi Reykjavíkur en
tillagan gerir ráð fyrir nýju athafna
svæði norðan Suðurlandsvegar á
milli Hafravatnsvegar og hesthúsa
svæðis í Almannadal. Heildarstærð
svæðis 132 ha með u.þ.b. 69 lóð
um. Vatn úr settjörnum á fyrirhug
uðu athafnasvæði á Hólmsheiði
mun fara í Hólmsá sem rennur í
Elliðavatn. Í Elliðavatni eru lög
sögumörk Reykjavíkur og Kópa
vogs. Vatnið er undir hverfisvernd
(borgarvernd og bæjarvernd) skv.
aðalskipulagi Reykjavíkur og Kópa
vogs. Reykjavíkurborg og bæjaryf
irvöld í Kópavogi hafa unnið sam
an að umfangsmiklum rannsókn
um á lífríki og náttúrufari vatnsins.
Elliðavatn og umhverfi eru nátt
úruperlur og útivistarsvæði sem
íbúar alls höfuðborgarsvæðisins
nýta sér. Því er í skipulagi í landi
Kópavogs miðað við að allt ofan
vatn frá byggð við vatnið verði leitt
framhjá Elliðavatni. Hafa bæjaryfir
völd lagt í mikinn kostað því sam
fara. Umhverfisráð Kópavogs bein
ir því þeim eindregnu tilmælum til
borgaryfirvalda að yfirfara áætl
anir sínar um að veita hluta ofan
vatnsins frá fyrirhuguðu athafna
svæði á Hólmsheiði í Hólmsá og
Elliðavatn þannig að allt ofanvatn
verði veitt framhjá vatninu. Slíkt
mun viðhalda ímynd Elliðavatns
sem hreinu og tæru.

Félag einstæðra
Leigu á hesthúsum í
foreldra styrkt
Á fundi félagsmálaráðs Kópa
Glaðheimum mótmælt vogs
15. desember sl. var lögð fram

Ólögleg vatnssala
Garðabæjar til gjald
þrota Álftaness?

Ómar Stefá nss on, form aðu r
bæjarráðs, lagði fram á fundi bæj
arráðs eftirfarandi fyrirspurn til
bæjarlögmanns: ,,Í ljósi frétta af
sölu Garðabæjar á köldu vatni til
Álftaness óskar undirritaður eftir
því að bæjarlögmaður kanni hvort
umr ædd sala standi st ákvæði
samninga um sölu vatns frá Kópa
vogi til Garðabæjar. Samkvæmt
fréttum kaupir Garðabær vatn af
Kópavogsbæ og selur áfram til
Álftanesbæjar með umtalsverðri
álagningu. Slíkt getur varla talist

styrkbeiðni frá félagi einstæðra
foreldra dags. 2. desember 2009.
Félagsmálaráð ákvað að í stað þess
að styrkja ofangreint verkefni eða
stofna til þjónustusamnings í því
efnahagsástandi sem nú ríkir, sam
gleðjist Kópavogsbær félaginu á
40 ára tímamótum og færi því pen
ingagjöf að upphæð 40.000 krónur.
Félagsmálaráð tók einnig fyrir
styrkbeiðni frá Klúbbnum Geysi
dags. 9. desember sl. og ákvað
félagsmálaráð að styrkja Klúbbinn
Geysi um 150.000 krónur.

Breytingar á
deiliskipulagi
Akrakórs 7

Á fundi skipulagsnefndar 15. des
ember sl. var óskað eftir breyting
um á deiliskipulagi lóðarinnar nr.
7 við Akrakór. Í breytingu felst m.a.
að kóti neðri hæðar hækkar um 0,5
m úr 130,0 m í 130,5 m. Hæð vest
urhluta hússins að norðanverðu
fer 1,15 m upp fyrir hámarks
hæð. Hæð austurhluta hússins að
norðanverðu fer 0,45 m upp fyrir
hámarkshæð. Svalir með vestur
hlið hússins, ofan á opnu bílskýli,
ná 2,0 metra út fyrir ytri byggingar
reit. Grunnflötur neðri hæðar 202,8
m? og heildarflatarmál 358,8 m?.
Skipulagsnefnd samþykkir að kóti
hússins verði skv. gildandi hæðar
blaði og samþykkir að senda erind
ið í kynningu til lóðarhafa Akrakór
1, 3, 5, 8, 10, 12 og 14, Aflakór 17,
19, 21 og 23 og Almannakór 2, 4, 6,
8 og 11. Skipulagsnefnd samþykkti
erindið og vísaði því til afgreiðslu
bæjarráðs. Áréttað er að kóti neðri
hæðar er 130,0 m.

Árlegur fundur
stjórnmálakvenna í
Kópavogi

Á fundi jafnréttisnefndar Kópa
vogs 8. desember sl. var fjallað um
fund stjórnmálakvenna í Kópavogi
25. nóvember sl. og lýst yfir sam
hljómi og ánægju með fundinn í
heild sinni. Sótt var um styrk og
mun bæjarstjóri og starfsmanna
stjóri ganga frá málinu og afgreiða
styrk. Lagt er til að fundur sem
þessi verði haldinn árlega og stað
ið verði enn betur að kynningu/
fjölmiðlasamskiptum vegna við
burða nefndarinnar. Rætt var um
Evrópusáttmála um jafna stöðu
kvenna og karla í sveitarfélög
um og héruðum og undirbúning
undirritunar Kópavogsbæjar á
Evrópusáttmála um jafna stöðu
kvenna og karla í sveitarfélögum
og héruðum.

Ágreiningur um notk
un lóða í Hrauntungu

Lagt hefur verið fram í skipulags
ráði erindi eiganda Hrauntungu
51 um notkun á lóð nr. 59 í Hraun
tungu fyrir bílaumferð. Í umsögn
um málið er talið að aðkoma gang
andi vegfarenda sé heimil að bak
hlið húsa við Hrautungu, og ekki sé
rétt að gera ráðstafanir til að hin
dra aðkomu t.d. komi ekki til greina
að krefjast þess að allar lóðir verði
girtar bakatil. Á meðan aðeins er
um gangandi umferð að ræða auk
tilfallandi aðkomu ökutækja vegna
umhirðu og viðhalds þá sé ekki
ástæða til að grípa til sérstakra
aðgerða, annarra en þeirra að upp
lýsa eigendur Hrauntungu 59 um
skilning bæjaryfirvalda á umferð
arrétti um lóð Hrauntungu 51. Hins
vegar komi til greina að grípa til
viðeigandi ráðstafana ef bifreiða
umferð verður meiri en ætlast
er til, t.d. ef íbúar Hruantungu 59
leggja bílum sínum á lóð Hraun
tungu 51. Skipulagsnefnd leggur
til að aðilar málsins, þ.e. eigend
ur húsanna Hrauntungu 51 og 59,
verði upplýstir um afstöðu bæjar
yfirvalda og að ekki verði gripið til
neinna aðgerða af hálfu skipulags
nefndar að svo stöddu.

Íbúum þökkuð þátt
taka í íbúafundum

Á fundi skipulagsnefndar nýver
ið var niðurstaða íbúafunda vegna
endu rs koðu na r aða s kipul ags
Kópavogs 2008 – 2020 kynnt. Þrír
hverfafundir voru haldnir 18. til 25.
nóvember; Kórar, Hvörf og Þing 19.
nóvember; Smárar, Lindir og Salir
23. nóvember og Vestur- og aust
urbær 25. nóvember. Lögð voru
fram gögn með upplýsingum og
ábendingum frá hverfafundunum.
Skipulagsnefnd þakkar íbúum fyrir
þátttökuna og góðar hugmyndir,
sem og starfsfólki bæjarins fyrir
góða vinnu.

Dagatal afrakstur
Comeniusarverkefnis

Á fundi skólanefndar í desember
sl. afhenti skólastjóri Salaskóla,
Hafsteinn Karlsson, grunnskóla
deild og skólanefnd dagatal sem
er afrakstur Comeniusarverkefnis
sem skólinn hefur verið þátttak
andi í. Hafsteinn fór yfir starfsáætl
un skólans fyrir 2009 - 2010 sem
er hluti af skólanámskránni sem
kemur út á haustin. Hann greindi
einnig frá bekkjanámskrám skól
ans sem birtast í Mentor. Að lokum
fór Hafsteinn yfir sjálfsmatsskýrslu
skólans fyrir 2009.
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Niðurgreiðsla æfingagjalda
2009 - 2010
Kópavogsbær vill vekja athygli foreldra og forráðamanna barna á niðurgreiðslu æfingagjalda vegna íþróttaog 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Að barnið eigi lögheimili í Kópavogi.
Að barnið iðki íþróttir/tómstundir á ársgrundvelli.
Iðkandi getur aðeins fengið niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina.
Styrkur getur aldrei orðið hærri en æfingagjald viðkomandi íþrótta-/ tómstundagreinar.
Hámarksstyrkur á hverja grein er kr. 15.000,Við greiðslu æfingagjalda kemur styrkurinn til frádráttar æfingagjaldi.
Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan frá ÍTK þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu
æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.
Til að einstaklingar sem stunda tómstundir eða íþróttir utan Kópavogs fái styrkinn frá ÍTK þarf að
framvísa staðfestingu á greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.
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.

Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs
Fannborg 2 - 2 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500
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Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra:

,,Efla þarf raunverulegt samstarf íbúa Kópavogs”

K

atrín Júlíusdóttir iðnað
arráðherra og þingmaður
Suðvesturkjördæmis flutti
9 ára gömul í Kópavog og
hefur alla tíð síðan átt heima þar
og segist vera mikill Kópavogsbúi,
enda hafi hún verið mikið í Kópa
vogi áður en hún flutti þangað,
en pabbi hennar, Júlíu
 s Stefáns
son, afi hennar og afabróðir áttu
útgerðar og frystihúsið Barðann í
Kópavogi sem var stofnað á Húsa
vík en stóð við Dalveginn og með
föður sínum var Katrín oft í barn
æsku í kringum frystihúsið.
,,Ég ólst upp í stígvélum á frysti
húsgólfi í Kópavogi eins undarlega
og það hljómar í dag í eyrum fólks
sem þekkir Kópavog ekki sem sjáv
arpláss. Ég man vel hversu stolt
ég var þegar ég fékk fyrsta brúna
launaumslagið mitt þegar ég var
8 eða 9 ára, en í það voru settir
launap eni nga rni r og utan á því
handskrifaður útreikningur á laun
unum. Pabbi sótti alla starfsmenn
ina á rútu og ég fór oft með í þessar
ferðir sem eru flestar mjög eftir
minnanlegar þegar hossast var um
mjög holótt gatnakerfi Kópavogs á
þeim tíma. En daginn sem ég flutti
í Kópavoginn varð hjartað í mér
eins og Kópavogskirkja, ég varð
strax mikill Kópavogsbúi og er það
enn. Við fluttum í Túnin og ég gekk
í Snælandsskóla og síðan hefur mér
alltaf fundist þessi hluti bæjarins
neðan Nýbýlavegar vera besti hluti
Kópavogs enda bý ég hér við Furu
grund með 10 ára syni mínum.”
Katrín segist ekki hafa alist upp
við mikla pólitík á æskuheimilinu
en auðvitað hafi hún verið rædd við
eldhúsborðið en Katrín var mikið
í kringum fullorðið fólk og eins hjá
ömmu og afa sem bjuggu á Húsa
vík. Svo voru þættir með Tomma
og Jenna oft eftir fréttatíma í sjón
varpinu og til þess að missa ekki af
neinu var einnig horft á fréttir og
þar síaðist inn pólitísk umræða.
,,Ég man eftir því þegar ég sá
myndir af hungruðu fólki í Eþíóp
íu og þær myndir slógu mig illa og
ég hugleiddi af hverju þetta fólk
hefði það ekki eins gott og við hér
á Íslandi. Þetta var ósanngjarnt.
Þarna hófst barátta mín fyrir mann
réttindum, jafnræði og jafnrétti sem
stendur enn, þarna voru skoðan
ir mínar svolítið mótaðar. En bein
afskipti mín af stjórnmálum hófust
þegar ég var í Menntaskólanum í
Kópavogi, mitt nám mótaðist ekki

bara af því að liggja yfir bókum
heldur einnig að vera með fólki.
Ég var líklega 16 ára þegar ég skel
lti upp Alþýðubandalagsmerkinu
en það var eftir að Jón Baldvin og
Davíð mynduðu ríkisstjórn úti í Við
ey því mér fannst að vinstri stjórn
hefði átt að halda áfram. Þá gerði ég
endanlega upp á milli vinstri flokk
anna, gerðist Allaballi. Við stofnuð
um nokkrir krakkar ungliðahreyf
ingu Allaballa í Kópavogi, Vakningu,
og í henni var fjöldi MK-inga enda
var MK mjög vinstri sinnaður skóli
á þessum árum. Ég man t.d. eft
ir því að við mótmæltum því að í
sjoppunni væru seldar vörur fram
leiddar í Suður-Afríku, en þá var
aðskilnaðarstefnan þar enn við lýði.
Vörurnar voru teknar úr sjoppunni
enda hættum við að kaupa þær.
Þetta var svolítil þversneið af því
umhverfi sem ég var að sækjast í
þegar ég valdi mér menntaskóla.
Efti r stúde ntsp róf tók ég mér
ársleyfi frá námi og var á vinnu
markaðnum sem ég gerði reyndar
einnig með skóla en síðan fór ég í
mannfræðinám við Háskóla Íslands.
Þar fór ég í stúdentapólitík og síðan
eignaðist ég barn og í framhaldinu
hætti ég í náminu þegar ég átti bara
ritgerðina eftir. Én ég hef heitið sjál
fri mér því að hún verður skrifuð.
Mig hefur líka langað að læra hag
fræði.”

Sveitastjórnarmálin
- Hefurðu aldrei sóst eftir því að
komast í öruggt sæti á framboðslista
til bæjarstjórnar Kópavogs?
,,Aldrei nokkurn tíma, ég drógst
inn í landsmálin og þau hafa átt
hug minn allan. Ég tel líka að maður
eigi ekki að vera á báðum stöðum.
Ég var í stjórn ungliðahreyfingar
Alþýðubandalagsins á sínum tíma,
bæði í Kópavogi og á landsvísu og
síðar Samfylkingarinnar og ég var
ekki nema 28 ára þegar ég fór á
þing.
Kópavogur er dásamlegur bær
en það sem vantar tilfinnanlega hér
er en ég er mjög ánægð með þá
áherslu sem lögð er á uppbyggingu
íþróttamannvirkja, ekki síst sem
móðir 10 ára drengs. En það eru hér
endalaus stríð út af skipulagsmálum
sem er mjög vont fyrir ímynd þessa
bæjarfélags og það þarf að þjappa
íbúunum betur saman. Bærinn hef
ur stækkað mjög hratt á síðustu
árum og það þarf að efla raunveru
legt samráð íbúanna, ekki bara með
skrautlegu íbúaþingi heldur ekki

Katrín Júlíu
 sdóttir, Kópavogsbúi, þingmaður Suðvesturkjördæmis og iðnaðarráðherra.

síður í daglegum störfum. Kópa
vogur er stórt alvöru sveitarfélag,
ekki úthverfi, og það vantar einnig
hér fleiri huggulega samkomustaði
eða samverustaði og kaffihús, t.d. í
Fossvogsdal og gera á hafnarsvæð
ið á Kársnesi mannvænlegra sem
og í nýju hverfunum, blanda saman
skemmtilegum görðum eða útivist
arsvæðum og veitingastöðum. Það
er nauðsynlegt því við eigum engan
almennilegan miðbæ í Kópavogi þó
mér finnist Hamraborgin æðisleg.
Svo þarf að forgangsraða í félags
þjónustunni og sinna betur þeim
sem minna mega sín í okkar sam
félagi. Kópavogur er frábær en yrði
þá ennþá betri.”

Ráðuneyti tækifæranna
- Eftir þingkosningarnar í apríl
2009 var mynduð ný ríkisstjórn, og
þú tókst við embætti iðnaðarráð
herra. Sóttist þú eftir því embætti og
hvenær var það ljóst að þú tækir við
iðnaðarráðuneytinu?
,,Við ræddum hvert og eitt þing
menn Samfylkingarinnar við okkar
forystumann og um það hvernig við
sæjum hlutina fyrir okkur. Ég fékk
svo að vita þetta sama morgun og
það var tilkynnt. Það var alls ekki

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi byrjandanámskeið:
* Gítarnámskeið
Námskeið fyrir fullorðna:
* Trommunámskeið
* Rafbassanámskeið
* Partýgítarnámskeið
* Forskólanámskeið fyrir 5-7 ára * Gítarnámskeið
fyrir leikskólastarfsfólk

Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is
...BARA GAMAN...

Bæjarlind 12. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

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

óeðlilegt að ég færi í iðnaðarráðu
neytið því ég var búin að vera for
maður iðnaðarnefndar Alþingis og
fara með mörg erfið mál í gegnum
nefndina, m.a. hvað varðar orkulög
og breytingar vegna olíuleitar við
landið. Sjálf kem ég úr sprota- og
nýsköpunargeiranum svo ég þekkti
þann geira mjög vel svo ég þekkti
nokkuð vel flestar hliðar ráðuneyt
isins. Þetta var mitt óska ráðuneyti,
og ég hef kallað iðnaðarráðuneyt
ið ráðuneyti tækifæranna enda er
alveg ótrúlega mikið um að vera
þarna, s.s. nýsköpun, hátækni og
ýmislegt fleira tengt orkugeiranum.
Það er kannski minna fjallað um
það í fjölmiðlum af því að þarna
koma ekki stórvirkar vinnuvélar að
málum!
Það hafa orði ð til hundr uði r
starfa síðan hrunið varð og næsta
sumar verður líklega stærsta ferða
sumarið frá upphafi og við mun
um lenda í vanda ef við förum ekki
að byggja upp í ferðaþjónustunni
vegna þessa aukna fjölda ferða
manna sem hingað munu leggja leið
sína á næstu árum. Okkar verkefni í
ráðuneytinu er að ferðamenn dreif
ist meira yfir árið, séu ekki bara á
fáum vikum yfir hásumartímann.
Þar get ég nefnt heilsutengda ferða
þjónustu sem við eigum svo margt í
sem skilar miklum tekjum auk þess
sem þeir sem eru að sækjast eftir
slíku eru að ferðast utan háanna
tímans, eru ,,off season.” Ég er að
vona að okkur takist með vorinu
að skapa vörumerki þar sem Ísland
er heilsuland á heimsvísu. Þó við
næðum ekki nema broti af þeim
ferðamönnum sem tengjast heilsu
tengdri ferðaþjónustu erum við í
góðum málum. Iðnaðarráðuneytið
er það ráðuneyti sem hefur mestu
möguleikanna til að koma okkur
sem fyrst út úr kreppunni.”
Katrín telur að málin í ráðuneyt
inu hafi gengið nokkuð eftir í þeim
anda sem hún vonaðist eftir í upp
hafi en ef hún réði ein og hefði úr
meiri fjármunum að spila hefðu þau
gengið mun hraðar. Ráðuneytið sé
ekki bara að fjalla um stóriðju og
orkumál heldur einnig önnur mál
sem hafa ekki farið eins hátt, eins
og t.d. nýsköpun. Nýta þurfi fleiri
tækifæri í orkugeiranum og byggja
t.d. upp iðngarða í tengslum við
orkuverin sem nýta jarðvarmann,
gera nýtinguna enn ,,grænni” og
vera í fararbroddi í ,,grænum iðn
aði.”
- Munum við þokast út úr krepp
unni á þessu ári og hvar verðum við
stödd að þínu mati í árslok 2010?
,,Forseti Íslands hefur neitað að
staðfesta Icesav
 esamninginn svo

málið fer í þjóðaratkvæðagreiðslu
svo efnahagsleg framþróun á Íslandi
tefst um einhverja mánuði. Ég hafði
miklar áhyggjur af þessu máli þessa
sex mánuði sem það hefur verið til
umfjöllunar á Alþingi og það hefur
daglega verið okkur afar óhagstætt
að hafa málið óleyst. Þetta hefur
ekki síst snúist um traust á Íslandi
hjá öðrum þjóðum.
Hefði fors eti nn skrifa ð undi r
Icesavesamninginn tel ég að hefði
haft þau áhrif að við hefðum verið
farin að sjá hagvöxt seinni hluta
ársins og aukin atvinnutækifæri.
Atvinnuleysi hefur verið minna en
það leit út fyrir að yrði og raunar
eru allar efnahagsstærðir betri nú
um þessi áramót en búist var við
fyrr á síðasta ári. Það hefðu fleiri
litið til Íslands ef Icesav
 esamningur
inn hefði verið samþykktur í kjölfar
þess að bankarnir hafa verið gerðir
upp. Svo hafa stýrivextir farið úr
18% í 10% á einu ári.”
Iðna ða rr áðh erra segi r skulda
stöðu heimilanna erfiða, en stefnt
sé að því að koma þeim heimilum
sem voru í góðu róli fjárhagslega
fyrir hrun aftur á sama stað. Bank
arnir séu að bjóða upp á leiðir til
úrbóta en það sem skipti öllu máli
er að gjaldeyrismálin komist á rétt
ról, og það gerist með því að ganga
í Evrópusambandið og taka upp
evru sem gjaldmiðil í stað íslensku
krónunnar. Núverandi gjaldmiðill sé
að halda uppi verðbólgunni og er
að gera þeim sem eru með erlend
lán erfitt fyrir. Gjaldmiðilskreppan
sé nú það sem vegi þyngst og ekki
gangi að hengja okkar þjóðarstolt
um hálsinn á krónunni.

Evrópusambandið og evran
,,Krónan er tæki sem við notum
til vöruskipta til að bæta lífsgæðin.
Við eigum að stíga skrefið til fulls
og taka sæti við borðið þar sem
ákvarðanirnar eru teknar, þ.e. hjá
Evrópusambandinu og taka upp
almennilegan gjaldmiðil. Ég vona
að það takist á þessu kjörtímabili,
þ.e. ef það verður fjögur ár. Það er
að mínu mati stærsta hagsmuna
mál heimilanna í landinu.
Við erum að ganga gegnum gríð
arlega erfiða tíma, og ég held að
allir geri sér grein fyrir því og því er
ekki hægt að fegra neinar myndir.
Það skiptir líka máli að við Íslend
ingar reynum að standa betur sam
an, en á það hefur skort, og það
þvert á allar pólitískar línur. Það
er miður hvernig sú mynd hefur
verið af Alþingi undanfarið og það
eigum við stjórnmálamenn að laga
og vinna okkur út úr í sameiningu,”
segir Katrín Júlíusdóttir iðnaðar
ráðherra.
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Íþróttahátíð Kópavogs:

Alfreð og Erna íþróttamaður og –kona ársins
Alf reð Finnb ogas on, knatt
spyrnumaður úr Breiðabliki, og
Erna Björk Sigurðardóttir, knatt
spyrnukona úr Breiðabliki, voru
kjörin íþróttakarl og íþróttakona
Kópavogs fyrir árið 2009. Gunn
steinn Sigurðsson bæjarstjóri og
Ómar Stefánsson, formaður bæj
arráðs, afhentu viðurkenningarn
ar. Alfreð og Erna Björk voru val
in úr hópi 38 íþróttamanna sem
fengu viðurkenningu ÍTK eftir til
nefningar frá íþróttafélögunum í
bænum.
Alfreð sló rækilega í gegn á síð
astliðnu sumri. Hann lék átján leiki
í Pepsídeildinni, skoraði þrettán
mörk og varð þriðji markahæsti
leikm aðu r deilda ri nna r. Á loka
hófi KSÍ völdu leikmenn og þjálf
arar Pepsídeildarinnar hann efni
legasta leikmann ársins. Alfreð var
lykilmaður í VISA-bikarmeistara
liði Breiðabliks. Hann lék fjóra leiki
í keppninni og skoraði tvö mörk,
bæði í úrslitaleiknum sjálfum. Að
lokum var hann valinn í U-21 lands
lið Íslands, lék með því fjóra leiki
og skoraði eitt mark.
Erna Björk átti frábært tímabil
með meista raf lokki Breiðab liks
árið 2009. Hún lék alla leiki liðsins í
Pepsídeildinni og VISA-bikarkeppn
inni. Hún var fyrirliði liðsins sem
varð í öðru sæti bæði í Íslandsmót
inu og bikarkeppninni. Erna Björk
var valinn besti leikmaður Pepsí
deildarinnar af fjölmiðlum og KSÍ
fyrir umferðir 1 til 6 og 7 til 12. Hún
var lykilmaður í farsælu A-lands
liði kvenna árið 2009, þar sem hún
lék tólf leiki. Í úrslitakeppni kvenna
á EM í Finnlandi var Erna Björk í
byrjunarliði í tveimur leikjum af
þremur sem íslenska liðið lék. Erna
Björk hefur mikla leiðtogahæfileika
sem hún nýtir í þágu hópsins. Hún
hefur lent í miklu mótlæti á sínum
ferli og ávallt staðið það af sér.

Viðurkenningar
Í flokki 17 ára og eldri hlutu við
urkenningu Alfreð Finnbogason,
knattspyrna, Erna Björk Sigurð
ardóttir, knattspyrna, Íris Staub,
tennis, Jón Margeir Sverrisson,
sund, Kári Steinn Karlsson, frjálsar
íþróttir, Laufey Björk Lárusdóttir,
blak, Linda Björk Lárusdóttir, frjáls
ar íþróttir, Sigmundur Einar Más
son, golf, Thelma Rut Hermanns
dóttir, áhaldafimleikar, og Viktor
Kristmannsson, áhaldafimleikar.
Í flokki 13 til 16 voru það Berg
lind Gígja Jónsdóttir, blak, Bryn
dís Þorsteinsdóttir, hjólreiðar, Erla
Ásgeirsdóttir, skíði, Gerður Arin
bjarnar, handknattleikur, Glódís
Perla Viggósdóttir, knattspyrna,
Guðlaug Edda Hannesdóttir, sund,
Hallveig Jónsdóttir, körfuknattleik
ur, Helga Kristín Ólafsdóttir, tennis,

Erna Björk Sigurðardóttir, íþróttakona Kópavogs 2009.

Hópurinn sem hlaut viðurkenningu í flokki 13 – 16 ára.

flokkaíþróttir oft bera skarðan hlut
frá borði. Einnig voru afhentir fyrir
hönd íþrótta- og tómstundaráðs
Kópavogs (ÍTK) styrkir úr Afreks
sjóði ÍTK.

Heiðursviðurkenning ÍTK
Heiðursviðurkenningu ÍTK hlaut
Magnús Jakobsson sem gekk til
liðs við Breiðablik árið 1963. Hann
var öflugur liðsmaður bæði sem
keppandi í stangarstökki og ekki
síður sem félagsmálamaður strax
frá upphafi. Magnús hefur setið í
stjórn frjálsíþróttadeildar Breiða
bliks í hart nær 20 ár. Fullyrða má
að Magnús sé einn ötulasti félags
málamaður frjálsíþ
 róttahreyfingar
innar á Íslandi. Hann sat um árabil
Magnús Jakobsson hlaut heiðursviðurkenningu ÍTK 2009, mjög verð
skuldað.

Kristín Magnúsdóttir, karate, Rakel
Ýr Högnad ótti r, dans, Stefa ní a
Valdimarsdóttir, frjálsar íþróttir,
Særós Eva Óskarsdóttir, golf, Tinna
Óðinsdóttir, áhaldafimleikar, Þórdís
Hrönn Sigfúsdóttir, knattspyrna,
Arnar Gunnarsson, hjólreiðar, Birk
ir Örn Karlsson, dans, Friðberg
Jensson, sund, Garðar Egill Guð
mundsson, áhaldafimleikar, Heið
ar Benediktsson, karate, Hólmbert
Friðj ónss on, knatts pyrna, Ingi
Rúnar Kristinsson, frjálsar íþróttir,
Jón Elí Rúnarsson, skíði, Kjartan
Pálsson, tennis, Kristján Orri Víð
isson, handknattleikur, Ragnar Már
Garðarsson, golf, Snorri Hrafnkels
son, körfuknattleikur, Stefán Gunn
ar Þorsteinsson, blak, Tómas Óli
Garðarsson knattspyrna.
Flokkur ársins 2009 var kjörinn
meistaraflokkur Breiðabliks í knatt
spyrnu karla en liðið varð bikar
meistari í knattspyrnu og er það
fyrsti stóri titilinn í knattspyrnu
karla sem vinnst í bæjarfélaginu.

Þetta var í 16 sinn sem ÍTK útnefnir
flokk ársins frá því árið 1992.
Það að veita keppnisflokki sér
staka viðurkenningu fyrir árangur
kom til vegna þess að þegar velja
á íþróttakarl og íþróttakonu vilja

í stjórn FRÍ og var meðal annars
formaður sambandsins í fimm ár.
Hann hefur alla tíð verið óþreyt
andi við að hvetja iðkendur jafnt
yngri sem lengra komna bæði á
æfingum og í keppni. Magnús er án
efa einn af bestu skipuleggjendum
frjálsíþróttaviðburða á Íslandi enda
er Breiðab lik róma ð fyri r fram
kvæmd og skipulagningu frjálsí
þróttamóta. Þrátt fyrir að Magnús
sé orðin sjötugur að aldri er hann
ennþá krafturinn og driffjöðurin
í öllu starfi deildarinnar. Magnús
hefur verið sæmdur öllum heið
ursmerkjum sem íþróttahreyfingin
hefur upp á að bjóða, þ.e. frá ÍSÍ,
UMFÍ, FRÍ og Breiðablik. Framlag
Magnúsar Jakobssonar til íþrótta
mála í Kópavogi er ómetanlegt.
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AF HÁLSINUM
Ljóðstafur Jóns úr Vör:

Afhentur í Salnum
21. janúar nk.
Lista- og menningarráð Kópa
vogs efnir til árlegrar ljóðasam
keppni undir heitinu Ljóðstafur
Jóns úr Vör og eru úrslit kynnt á
afmælisdegi skáldsins 21. janúar,
en hann fæddist 21. janúar 1917 á
Patreksfirði og lést 4. mars 2000,
þá búsettur í Kópavogi. Athöfnin
fer fram í Salnum í Kópavogi og er
öllum opin. Veitt eru vegleg verð
laun og mun verðlaunaskáldið fá
til varðveislu í eitt ár göngustaf
sem á verður festur skjöldur með
nafni skáldsins. Þriggja manna
dómnefnd velur úr ljóðum sem
berast en öllum skáldum er vel
komið að senda ljóð í keppnina,
það er ekki bundið búsetu í Kópa
vogi.
Jón úr Vör var einn af frumbýl
ingum Kópavogs. Hann var ljóð
skáld og orðsins listamaður. Hann
var frumkvöðull sem meðal ann
ars hvatti almenning til lestrar og
gekkst fyrir stofnun lestrarfélags,
bæði í sinni heimabyggð, þorpinu
á Patreksfirði, og einnig í Kópavogi
eftir að hann fluttist þangað. Í Kópa
vogi þróaðist lestrarfélagið yfir í
Bókasafn Kópavogs sem Jón veitti
forstöðu um langan aldur, eða frá
1952 til 1977.
Árið 2001 ákvað Lista- og menn
ingarráð Kópavogs að halda ljóða
samk eppni nni sem bæri heiti ð
Ljóðstafur Jóns úr Vör. Ljóðstafur
inn skyldi afhentur á afmælisdegi
skáldsins 21. janúar ár hvert. Verð
launagripurinn er einn af göngustöf
um Jóns, rithöfundar og bókavarð
ar, auk veglegra peningaverðlauna.
Ljóðstafurinn var afhentur í fyrsta
sinn á afmælisdegi skáldsins 21.
janúar 2002. Jón ólst upp á Patreks
firði og stundaði nám við Unglinga
skóla Patreksfjarðar, Héraðsskól
ann á Núpi tvo vetur og Námsflokka
Reykjavíkur einn vetur. Hann fór til
Svíþjóðar árið 1938 og var í skóla
sænsku alþ ýðus amt aka nna. Jón
hlaut styrk til að sækja Norræna
lýðháskólann í Genf og dvaldist þar
sumarið 1939. Jón vann ýmis störf
efti r heimk omu na, í blómab úð,
bókaútgáfu og fornbókasölu.
Jón sagði að bókasöfnin hefðu
verið hans helsti skóli. Hann var
því hvatamaður að stofnun lestr
arfélags og bókasafns á Patreks
firði og þegar hann flutti í Kópavog
stóð hann að stofnun Lestrarfélags
Kópavogshrepps sem síðar varð
Bókasafn Kópavogs. Hann var því
frumkvöðull að stofnun Bókasafns
Kópavogs og fyrsti forstöðumaður
þess 1953 til 1977. Hann átti sæti
í stjórn Rithöfundafélags Íslands
og Rithöfundasambandsins. Jón úr
Vör hlaut ýmsar viðurkenningar
fyrir ritstörf sín. Hann var heiðurs
félagi Rithöfundasambands Íslands,
hlaut Riddarakross Hinnar íslensku
fálkaorðu og þáði heiðurslaun lista
manna frá árinu 1986. Jón fór ung
ur að yrkja og sagði hann sjálfur
hafa byrjað að semja ljóð um 12 ára
aldur- vísur um fugla fyrir vestan,
skrítna karla, fátækt fólk og bar
áttuljóð verkamanna. Haft er eftir
Jóni að á Núpi hafi orðið þáttaskil
er hann flutti sitt fyrsta kvæði og

Anton Helgi Jónsson rithöfundur
hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör árið
2009 fyrir ljóð sitt „Einsöngur án
undirleiks.”

það, sagði hann, var meira að segja
birt á prenti. Ljóðið var birt í Vest
urlandi, blaði Sjálfstæðismanna á
Vestfjörðum, og fékk hann greidd
ar fyrir það 10 krónur. Þetta var í
fyrsta sinn sem hann fékk greiðslu
fyrir skáldskap.

Ég ber að dyrum
Fyrstu ljóðabók Jóns úr Vör, ,,Ég
ber að dyrum,” orti hann aðeins
tvítugur að aldri, árið 1937. Bók
in seldist í 400 eintökum í áskrift
og var frábærlega tekið og kom
önnur útgáfa út mánuði seinna í
250 eintökum. Titilkvæðið í bók
inni: Ég ber að dyrum, lýsir gráma
hversdagsleikans, þar sem rukkari
og vinukona finna til skyldleika í
umkomuleysi sínu. Stuðlum slept
og rími kastað og fyrirheit gefin
um það sem koma skyldi. Þess má
til gamans geta að Jón var rukkari
fyrir Blómabúðina Flóru árið 1936.
Þekktasta bók Jóns er ,,Þorpið” sem
kom út 1946. Þetta var fyrsta safn
óhefðbundinna ljóða sem kom út á
Íslandi. Jón var því ótvíræður frum
herji þess ljóðastíls sem varð síðan
ríkjandi í íslenskri ljóðlist. Bókin
fékk dræmar viðtökur og var allt
að því þurrlega tekið og lá nánast
í þagnargildi næstu 10 árin. Þegar
deilt var á ljóð sem þessi var ákaf
lega áberandi umkvörtun um ljóð
staf- eða rímleysi þeirra. Í Þorpinu
yrkir hann um Patreksfjörð - þaðan
kemur hann - og þar liggja rætur
hans. Tíu árum síðar kom ný útgáfa
af Þorpinu út í aukinni útgáfu og
um svipað leyti var bókin gefin út
í Svíþjóð og hlaut frábæra dóma
sænskra gagnrýnenda sem meðal
annars kölluðu ljóðin ,,Minnismerki
íslenskrar örbirgðar”.
Anton Helgi Jónsson rithöfund
ur hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör árið
2009 fyrir ljóð sitt „Einsöngur án
undi rl eiks.” „Skáldi ð beiti r takt
fastri hrynjandi og næstum þrá
hyggjukenndum endurtekningum
til að undirstrika djúpa angist ljóð
mælanda,“ sagði m.a. í rökstuðn
ingi dómnefndar fyrir vali hennar á
vinningsljóðinu 2009.

Hver? Hvar? Hvenær?

Síðasta mynd var svolítið erfið en annar frá vinstri
er Stefán Björnsson skipstjóri og lengst t.h. í horninu
er Jóhanna Ágústsdóttir.
Frekari upplýsingar um fleiri nöfn eru vel þegnar.
Hins vegar hafði samband önnur hinna ónafngreindu
stúlkna á snyrtinámskeiðsmyndinni sem birtist í nóv
ember, hún heitir Elín Anna Sólmundsdóttir og stað
festi að við hlið hennar á myndinni sé Jóhanna Ágústs
dóttir. Myndin sem birtist nú er tekin við sama tækifæri
en af öðru fólki fyrir utan félagsheimilið í Kópavogi sem
nú hefur verið aflagt og hýsir bæjarskrifstofur Kópa
vogi. Í baksýn sést til lúðrasveitarinnar sem fólkið var
að hlusta á. Af hvaða tilefni og hvenær skyldi þessi
mynd vera tekin? Allar upplýsingar eru vel þegnar.
Vinsamlega komið þeim upplýsingum sem þið búið
yfir á framfæri við Hrafn Sveinbjarnarson héraðsskjala
vörð á Héraðsskjalasafni Kópavogs að Hamraborg 1.

Líta má við hjá Hrafni á skrifstofunni, hringja í hann í
síma 544-4710 eða senda honum tölvupóst á netfangið
hrafns@kopavogur.is

Rokkhljómsveit og
karlakór í Salnum

Karlak ór Dalv íku r og Matti
Matt ásamt rokkhljómsveit verða
með tónleika í Salnum Kópavogi
15. og 16. janúar nk. kl. 20.30.
Þetta eru rokktónleikar þar sem
flutt verða Bítla- og Queenlög
í rokkuðum útsetningum Guð
munda r Óla Gunna rss ona r,
stjórnanda karlakórsins.
Dags krái n hefu r veri ð flutt
5 sinnum fyrir fullu húsi bæði á
Akureyri og Dalvík og þetta eru
tónleikar sem aðdáendur góðrar
tónlistar ættu ekki að láta fram
hjá sér fara. Þarna fá aðdáend
ur gömlu góðu Bítlalaganna og
seinna Queenslaganna eitthvað
fyrir sinn snúð.
Með Karlak ór Dalv íku r eru
Matti Matt, söngur; Daníel Þor
steinsson, píanó; Halli rafmagns
gítar; Gulli, rafbassi og Halli Gulli,
trommur.

Nýárstónleikar 16. janúar
Auður og Salonsveit Sigurðar
Ingva verða með nýárstónleika í
Salnum 16. janúar kl. 17.00. Boð
ið er upp á svellandi vínartón
list en frægir fyrir- og eftirstríðs
slagarar hljóma einnig að þessu
sinni í flutningi Salonsveitarinn
ar og Auðar Gunnarsdóttur að
ógleymdu glæsinúmeri Sigrúnar
Eðvaldsdóttur.

Karlakór Dalvíkur og Matti Matt.
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Héraðsskjalasafn Kópavogs gegnir
mikilvægu menningarlegu hlutverki
Héraðsskjalasafn Kópavogs í
Hamraborg 1 er kannski eitt af
best varðveittu leyndarmálum
Kópavogsbæjar enda er starf
semi þess hljóðlát eðli málsins
samkvæmt. Á síðum Kópavogs
blaðsins hefur þó reglulega ver
ið vakin athygli á tilvist þess en
þaðan hafa borist gamlar mynd
ir sem lesendur hafa verið beðn
ir að bera kennsli á undir heit
inu Hver – hvar – hvenær.
Öllum er frjálst að leita til Hér
aðsskjalasafnsins með sín erindi
en safnið tekur einnig við ýmsum
gömlum skjölum og myndum sem
tengjast sögu Kópavogs og sögu
íbúa bæja ri ns. Þega r fyri rt æki
eða fél ög hætta starfs emi eða
þegar dánarbú eru gerð upp fara
oft ómetanleg gögn forgörðum
þar sem ekki eru talin nein verð
mæti í þeim. Héraðsskjalasafn
ið tekur við skjölum og gögnum
einstaklinga, fjölskyldna, félaga
og fyrirtækja í Kópavogi, tryggir
varðveislu þeirra og að þau séu
aðgengileg um ókomin ár núlif
andi fólki og komandi kynslóð
um til gagns og ánægju. Öllum
erindum um skjöl er vel tekið en
safnið er opið frá kl. 10.00 til 16.00
daglega. Héraðsskjalavörður er
Hrafn Sveinbjarnarson og skjala
verðir þau Kristín Stella L’Orange
og Gunnar Marel Hinriksson.
Bæja rs tjórn og Þjóðs kjala
safn Ísl ands samþ ykktu árið
2000 stofnun Héraðsskjalasafns
Kópavogs. Var það formlega opn
að 12. desember 2001. Héraðs

og lýtur faglegri yfirumsjón Þjóð
skjalasafns Íslands. Verksvið þess
nær ekki einungis til bæjarkerf
isins heldur einnig félaga, fyrir
tækja og einstaklinga í bænum
og er því afar mikilvægt að eiga
gott samstarf við bæjarbúa og fá
ábendingar og aðstoð við að tryg
gja varðveislu merkilegra skjala
og bjarga þeim frá glötun.
Nýlega tók Héraðsskjalasafn
Kópavogs t.d. við skjölum Adolfs
J.E. Petersen, eins af frumbyggj
um bæja ri ns sem var miki ll
áhugamaður um sögu Kópavogs
og hafði m.a. viðað að sér miklu
efni um hana. Er nú unni ð að
skráningu skjalanna.
Héraðsskjalasafnið gegnir tví
þættu hlutverki:
Hrafn Sveinbjarnarson forstöðumaður Héraðsskjalasafnsins að
störfum þar.

Opinbert
stjórnsýsluhlutverk

skjalasafn Kópavogs er eitt af 20
héraðsskjalasöfnum á Íslandi en
Félag héraðsskjalavarða á Íslandi
er samstarfsvettvangur þeirra. Á
síðasta ári stóð félagið fyrir átaki
um skjalasöfn félaga kvenna og
kvenf él aga sem skila ði góðu m
árangri og rötuðu mörg skjalasöfn
í vörslur héraðsskjalasafna víða
um land, nokkur viðbót barst t.d.
Héraðsskjalasafni Kópavogs. Um
verkefnið var gerð ýtarleg skýrsla
(sjá www.heradss kjalas afn.is).
Næsta verkefni félagsins hefst nú
í janúar og munu þá skjalasöfn
sóknarnefnda verða viðfangsefn
ið.

• Að tryggja réttindi og skyldur
bæjarbúa og bæjarfélagsins með
faglegri skjalavörslu.
• Leiðb eina embæ ttu m og
stofnunum Kópavogsbæjar um
skjalavörslu.

Hægt er að glöggva sig nánar
á því hvað varðveitt er í Héraðs
skjalas afni nu í Ársr iti Héra ðs
skjalasafns Kópavogs sem kom út
í fyrsta skipti árið 2008 fyrir árin
2006-2007, en fyrirhugað er að á
nýju ári komi annað bindi þess
út fyrir árin 2008-2009. Það rit er
lykill notenda Héraðsskjalasafns
ins að safnkostinum en jafnframt
eina tímaritið sem er alfarið helg
að sögu Kópavogs.
Skjalas afni ð er til húsa að
Hamrab org 1 en hefu r einnig
fjargeymslu að Hamraborg 14a.
Safnið er sjálfstæð skjalavörslu
stofnun á vegum Kópavogsbæjar

• Hafa eftirlit með skjalavörslu
embætta og stofnana Kópavogs
bæjar.
• Varðveita eldri skjöl bæjarins
skipulega og á tryggan hátt.
• Afgreiða skjölin og tryggja
aðgengi að þeim í lestraraðstöðu.

Menningarhlutverk
• Safna skjölum og gögnum ein
staklinga, félaga og fyrirtækja í
Kópavogi og varðveita þau.
• Sömuleiðis skjölum og gögn
um er snerta sögu Kópavogs og
Kópavogsbúa.
• Ranns aka og kynna sögu
Kópav ogs, t.d. með sýni ngu m,
fundum, kynningum og útgáfum
og þannig efla þekkingu á sögu
bæjarins.
• Stuðla að auknum rannsókn
um á sögu Kópavogs og öllu því
er hana snertir.
Héraðsskjalasafnið reynir að
sinna öllum þessum skyldum eins
og hægt er miðað við aðstæður.

Ökukennsla
Jens Karl Ísfjörð
Ökukennari/kennari
Sími: 862-4577
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Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri:

Nýárskveðja
Það verður ekki sagt að það
ár sem nú fer í hönd renni upp
yfir miklum hagsældarvonum
Íslendinga. Syrt hefur í álinn en
ég trúi því engu að síður, þrátt
fyrir afleiðingar efnahagshruns
ins, að þjóðinni takist með dugn
aði og samtakamætti sínum að
viðhalda góðu, öruggu og mann
úðlegu samfélagi. Ég hef mikla
trú á Íslendingum.
Ég vil nota tækifærið til að
þakka íbúu m Kópavogs, bæj
arf ullt rúu m í bæja rs tjórn og

starfsm önn
um bæja
 r
f é l a g s i n s
á n æ g j u l e g t
og árangurs
ríkt samstarf
á árinu sem
er að líða og
árna þeim og
landsm önn
u m ö l l u m
góðs og far Gunnsteinn
sæls nýárs.
Sigurðsson
bæjarstjóri.

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

JANÚAR 2010

Sundlaug Kópavogs:

Hálf milljón heimsóknir í
laugina á þessu ári
María Níelsdóttir, innborinn
Kópavogsbúi, var 500.000. gest
uri nn í Sundl aug Kópav ogs á
þessu ári.
Hún kom í laugi na rétt um
hádegið mánudaginn 28. desem
ber sl. og afhentu Gunnsteinn Sig
urðsson, bæjarstjóri í Kópavogi,
og Jakob Þorsteinsson, forstöðu
maðu r sundl auga ri nna r, henni
blómvönd, árskort í líkamsrækt
og sund og gjafapakka af þessu til
efni. Aldrei hafa eins margir gestir
sótt laugina á einu ári. Aukningin
frá árinu áður nemur um 28% en
þá voru gestirnir 391.439. Einnig
er um met að ræða í samanlögð
um gestafjölda í Kópavogslaug
arnar tvær, en það stefnir í að
gestir í Sundlauginni Versölum
verði 384.000 sem er 1.000 fleiri
gestir en í fyrra en 1.000 færri en
árið 2007 þegar mest var. Nokkuð
hefur dregið úr mikilli aðsókn í
sundlaugarnar í Kópavogi á sumr
in þegar bestu dagarnir eru, og er
það rakið til þess að aðstaðan í
Nauthólsvík hefur verið stórbætt,
kominn búningsaðstaða, heitur
pottur og útisturtur auk barna

Jakob Þorsteinsson, forstöðumaður Sundlaugar Kópavogs, María
Níelsdóttir og Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri þegar henni var
afh ent viðu rkenni ng fyri r að vera 500.000 gestu ri nn í Sundl aug
Kópavogs á þessu ári.

potts í flæðarmálinu.
Sundlaug Kópavogs er við Borg
arholtsbraut 17. Opnuð voru ný
og glæsileg mannvirki sundlaug
arinnar á árinu 2008 og hafa þau
hlotið viðurkenningu ferlinefndar

Höfundur ,,Við kveikjum
einu kerti á”
Í leiðara Kópavogsblaðsins í
desember er í tilefni jóla minnst
á kertin í aðventukransinum og
textann ,,Við kveikjum einu kerti
á.” Höfundar textans er þar ekki
geti ð en til uppl ýsi nga r skal
þess getið að höfundur er Lilja

Kristjánsdóttir, sem nú er roskin
kona í Reykjavík. Hefur hún ort
fjölmarga fallega sálma og ljóð,
sem m.a. komu út á bók fyrir
nokkrum árum í tilefni áttræðis
afmælis hennar.

fyrir gott aðgengi fatlaðra. Í sund
lauginni er umfangsmikið eftirlits
myndavélakerfi sem nemur hreyf
ingarleysi líkama á sundlaugar
botni. Myndavélakerfið er talið
vera hið besta sem völ er á.
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Útskrift við Menntaskólann í Kópavogi:

Skólinn hefur nú meira frelsi í mótun námsbrauta
Þann 18. desember sl. voru
brauts kráði r 116 nema r frá
Menntas kóla nu m í Kópav ogi
við hátíðlega athöfn í Digranes
kirkju. Alls 61 stúdent, 23 iðn
nemar, 14 úr matartæknanámi
og 13 nemendur af skrifstofu
braut. Þá brautskráðust 4 nemar
úr meistaraskóla matvælagreina
og einn úr gönguleiðsögunámi.
Í máli Margrétar Friðriksdótt
ur, skólameistara, kom fram að
stærsta verkefni skólaársins hefði
veri ð undi rb úni ngu r að nýrri
skólanámskrá í framhaldi af nýj
um lögum um framhaldss kóla.
Áhersla er lögð á fjölbreytileika
og meira valfrelsi nemenda. Skól
inn hefur nú meira frelsi í mót
un námsbrauta jafnt í bóknámi
sem verkn ámi. Skólam eista ri
sagði að á haustönn hefði ver
ið í gangi umfangsmikil vinna við
innleiðingu á gæðastjórnunarkerfi
skv. ISO 9001 sem er alþjóðlegur
staðall um gæðastjórnunarkerfi.
Úttekt hefur farið fram á kerfinu af
Vottun hf. og uppfyllir skólinn nú
allar kröfur ISO9001 gæðastaðl
anna. Skjal því til staðfestingar
verður gefið út á þessu ári.
Nemendur MK hlutu á haustönn
viðurkenningu frá Rauða krossi
Íslands fyrir óeigingjarnt starf og
mikilvægan stuðning vegna neyð

ræma einingakerfi og lærdómsvið
mið í verk- og starfsnámi.
Forseti bæjarstjórnar, Ármann
Kr. Ólafsson afhenti útskriftar
nemum viðurkenningar úr Viður
kenningarsjóði MK sem stofnaður
var af bæjarstjórn Kópavogs árið
1993. Fjórir nemar hlutu viður
kenningu að þessu sinni: Nýstúd
enta r Brynd ís Freyja Pete rs en
sem var dúx skólans, og Ragn
hildur Björk Theodórsdóttir og
nýsveinar í framreiðslu, Silja Brá
Guðl augsd ótti r, og matreiðslu,
Bjarni Siguróli Jakobsson.
Rótarýklúbbur Kópavogs veitti
nýstúdent Ásgeiri Inga Tómassy
ni verðlaun fyrir góðan árangur í
raungreinum og Rótarýklúbburinn
Borgir í Kópavogi veitti nýsveini í
matreiðslu, Bjarna Siguróla Jak
obssyni, verðlaun fyrir einstakan
námsárangur í iðnnámi.
116 nemar voru brautskráðir frá MK skömmu fyrir jól.

araðstoðar innanlands. En nem
endur í áfanganum SJÁ102/Sjálf
boðið starf héldu m.a. handverks
markað til stuðnings starfi RKÍ. Þá
buðu kennarar skólans í hótel- og
matvælagreinum gestum Rauða
krosshússins upp á kennslu í mat
reiðslu á dýrindis jólamat án þess

að kosta miklu til.

Þátttaka í samstarfsverk
efni 10 Evrópulanda
Kennarar og nemendur skól
ans hafa á haustönn tekið þátt í
óvenju mörgum erlendum sam

starfsverkefnum, m.a. samstarfs
verke fni 10 Evró pul anda um
tölvustudda stærðfræðikennslu,
nemendaskiptaverkefni við Spán
um pílagrímaleiðir og uppruna
spænskra hvalfangara á Íslands
miðum, fjögurra landa verkefni
um líkan til að yfirfæra og sam

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is
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Framsókn með prófkjör 27. febrúar nk.: Guðríður Arnardóttir:

Gísli Tryggvason
sækist eftir 1. sætinu
Fullt rúar áð frams ókna rf él ag
anna í Kópavogi hefur ákveðið að
efna til prófkjörs 27. febrúar um
val á frambjóðendum Framsókn
arflokksins til setu á framboðs
lista flokksins fyrir sveitastjórnar
kosningar 29. maí 2010.
Rétt til að kjósa í prófkjörinu eiga
flokksb undni r frams ókna rm enn
sem eiga lögheimili í Kópavogi og
hafa náð 18 ára aldri á kjördag.
Kosið verður í 6 sæti. Félagaskrá
vegna prófkjörsins verður lokað
19. febrúar nk. en framboðsfrestur
er til 25. janúar nk.
Una María Óskarsdóttir nýkjör
inn formaður fulltrúaráðs fram
sóknarfélaganna í Kópavogi seg
ist merkja mjög vaxandi áhuga á
Frams ókna rf lokknu m og stefnu
hans eins og stöðugt aukið fylgi við
flokkinn í skoðanakönnunum stað
festi. Þess vegna eigi hún von á öfl
ugum hópi frambjóðanda og mikilli
þátttöku flokksmanna í prófkjörinu.
Gísli Tryggvas on, sæki st efti r
að leiða lista Framsóknarflokksins
fyrir komandi kosningar til bæjar
stjórnar Kópavogs og fer þar gegn
Ómari Stefánssyni, formanni bæj
arráðs, sem er eini bæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins. Gísli segir

kosningar í vor
fela í sér tæki
færi til bættra
stjórnh
 átta
og heilb rigð
ari stjórnmála
í þágu Kópa
vogsbúa.
,,Um leið vil
ég halda áfram
þeirri endu r Gísli Tryggvason.
nýjun sem haf
in er í Framsóknarflokknum.
Ég er fertugur og á þrjú börn á
aldrinum 6-11 ára, hef embættis
próf í lögum frá HÍ og MBA-próf
með áherslu á mannauðsstjórnun
frá HR. Í sjö ár var ég framkvæmd
arstjóri og lögmaður Bandalags
háskólamanna. Undanfarin fimm ár
hef ég verið talsmaður neytenda og
ég mun hafa samráð við ráðherra
um starfslok mín í því embætti.
Einnig mun ég víkja sem formaður
laganefndar Framsóknarflokksins
fram að prófkjöri. Áralöng reynsla
mín af störfum í þágu launafólks
og neytenda mun nýtast vel á þeim
vettvangi – ekki síst á erfiðum tím
um er forgangsraða þarf til varnar
kjarnaþjónustu og velferð heimil
anna,” segir Gísli Tryggvason.

Fjárhagsáætlun 2010
Þann 30. desember sl. samþykkti
bæjarstjórn Kópavogs samhljóða
fjárhagsáætlun ársins 2010. Þetta
er í annað skiptið sem fulltrúar
allra flokka vinna að gerð fjár
hagsáætlunar í sameiningu. Fjár
hagsstaða Kópavogs hefur þyngst
verulega á þessu kjörtímabili með
aukinni skuldsetningu. Við upphaf
þessa kjörtímabils nam heildar
skuld á hvern Kópavogsbúa 466
þúsund krónum. Árið 2010 er gert
ráð fyrir að heildarskuld á hvern
bæjarbúa verði komin upp í 1.210
þúsund krónur en það er aukning
upp á 260% á þessu kjörtímabili.
Á sama tíma hafa tekjur bæjarins
einungis aukist um 20% eða úr 480
þúsund krónur í 572 þúsund krón
ur á hvern íbúa og má gera ráð
fyrir tekjusamdrætti á milli áranna
2009 og 2010. Með aukinni skuld
setningu hefur fjármagnskostn
aður aukist verulega en á næsta
ári er gert ráð fyrir að fjármagns
kostnaður bæjarins verði tæpir 1,8
milljarðar króna miðað við svipað
ar gengishorfur.
Eins og gefu r að skilja hefu r
þetta þyngt verulega rekstur bæj
arins en það er lögbundin skylda
sveitarfélaga að skila fjárhagsáætl
un án rekstrarhalla. Þegar staðan

er sem þessi er ekkert annað en
að hagræða í rekstri og draga úr
útgjöldum.
Oft hefur pólitíkin í Kópavogi
verið harðsnúin og harkalega tek
ist á en kjörnir fulltrúar Samfylk
ingarinnar hafa staðið vaktina við
að veita meirihlutanum pólitískt
aðhald þegar það á við. Samt sem
áður er það einl æg trú mín að
ábyrg afstaða kjörinna fulltrúa sé
að axla sameiginlega þá ábyrgð
sem felst í því að reka sveitarfélag
á erfiðum tímum. Flestar ákvarð
anir sem teknar voru af kjörnum
fulltrúum voru erfiðar þar sem þær
fólu í sér sparnað, samdrátt í þjón
ustu og hækkun gjalda. En með
sameiginlegu framlagi allra flokka,
góðum vilja og mikilli vinnu þar
sem ólík sjónarmið tókust á, tel ég
að niðurstaðan sé ásættanleg mið
að við aðstæður. Gjöld hækka ekki
í samræmi við vísitölu, t.d. hækka
leikskólagjöld upp að 8 klst dvalar
tíma um 3,5% og fasteignaskattur
um 0,28% þótt svo verðlagsþróun
hafi verið langt umfram það. Fjár
hagsaðstoð mun þó hækka skv.
vísitölu neysluverðs og sérstöku
100 milljóna framlagi verður var
ið til atvinnuskapandi verkefna.
Það varð ekki hjá því komist 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
og ákveðn
um skipulags
b r e y t i n g u m
megi hagræða
að
mestu
leyti án þess
að skerða þá Guðríður
þjónu stu sem Arnardóttir.
grunnskólarnir
veita.
Ég er sannfærð um að það er
gríðarlegur styrkur í þessari sam
eiginlegu vinnu flokkanna. Sjón
armið fleiri fengu að njóta sín og
margar góðar hugmyndir fæddust
á þessum tíma, öllum steinum var
velt við með það að markmiði að
leita leiða til hagræðingar án þess
að skerða grunnþjónustu.
Ég lít bjarts ýnu m augu m til
ársins 2010 nú þegar erfitt ár er
að baki og er sannfærð um að í
Kópavogi felast fjölmörg tækifæri
til nýsköpunar og uppbyggingar.
Ég vil þakka samherjum mínum í
Samfylkingunni fyrir þeirra fram
lag og þakka félögum mínum í bæj
arstjórn Kópavogs fyrir þolinmæði
og góðan vilja. Bæjarbúum óska
ég alls hins besta á næsta ári.
Guðríður Arnardóttir

Samfylkingin í Kópavogi:

Kosið 30. janúar
Á félagsfundi Samfylkingarfé
lagsins í Kópavogi sem haldinn
var 7. desember sl. voru sam
þykktar reglur um forvalsfund
þar sem valinn verður fram
boðsl isti Samf ylki nga ri nna r í
Kópavogi í komandi sveitastjórn
arkosningum.
Frestur til að gefa kost á sér á
lista Samfylkingarinnar rann út
mánudaginn 11. janúar sl. Rétt til
þátttöku höfðu félagar í Samfylk
ingunni sem eru á kjörskrá í Kópa
vogi og fá meðmæli minnst 10 og
mest 20 flokksfélaga sem hafa lög
heimili í Kópavogi. Þáttökugjald
fyrir frambjóðendur er 15 þúsund
krónur, kjörkrá lokar 23. janúar
en forvalsfundurinn verður laug
ardaginn 30. janúar nk.

Kynni ng á framb jóðe ndu m
verður sameiginleg og á vegum
Samf ylki nga ri nna r í Kópav ogi
m.a. með tveimu r kynni nga r
fundum. Niðurstaða forvalsins
er bindandi fyrir efstu 6 sætin
að teknu tilliti til jöfnunar kynja
hlutf alls samk væmt paral ista
fyrirkomulagi en kosið er í hvert
sæti listans frá sæti 1 til 6. Tryg
gja skal jafnt kynjahlutfall í sæti 1
og 2 og síðan í hver tvö sæti þar
á eftir. Þannig verður í heild jafnt
hlutfall kynja á listanum. Tveir af
fjórum bæjarfulltrúum Samfylk
ingarinnar sækjast eftir endur
kjöri, þau Guðríður Arnardóttir
og Hafsteinn Karlsson, en Flosi
Eiríksson og Jón Júlíusson ekki.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

Hléskógar 16
eddalara@islandia.is

Jóns úr Vör

TR AU ST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

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.
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Atvinnuátak í Gerðarsafni
með verk Gerðar til hliðsjónar
Fjórir hönnuðir voru ráðnir til
Kópavogsbæjar í tengslum við
vinnumarkaðsúrræði bæjarfé
lagsins og Vinnumálastofnunar
til að taka þátt í nýsköpunar 
verkefni á vegum Gerðarsafns
í Kópavogi en það fólst í minja
gripagerð í 3 mánuði út frá list
sköpun Gerðar Helgadóttur sem
safnið er kennt við. Hönnuðirn
ir voru í hópi 50 einstaklinga
sem Kópavogsbær réði á grund
velli frama ng reinds atv innu
átaks. Átakið hefur verið fram
lengt fram í febrúar en þær hug
myndir sem liggja fyrir geta nýst
safninu til allt að 10 ára að sögn
Guðbjargar Kristjánsdóttur for
stöðumanns.
Hönnu ði rni r eru þau Kristí n
Þóra Guðbjartsdóttir, Helgi Mar
Hallgrímsson, María Björk Stef
ánsdóttir og Steinunn Jónsdóttir.
Á sýningunni ,,Gerðarlegt í Gerð
arsafni” er sérstök áhersla lögð á
skissur þeirra og hugmyndir en
þar getur einnig að líta muni, sem
aðrir hönnuðir hafa unnið með
hliðsjón af verkum Gerðar síð
astliðinn áratug, auk verka Gerð
ar sjálfrar. Minjagripagerð þessi
hófst fyrir tíu árum og var þá
nýsköpunarverkefni á sviði lista.
Markmið verkefnisins er að leggja
rækt við verk og minningu mynd
höggvarans og glerlistamannsins
Gerðar Helgadóttur. Einnig má líta
á minjagripagerðina sem menn
ingarverkefni þar sem hönnuðir
samtímans nota áratuga gömul
listaverk Gerðar í eigin sköpun

Vorönn 2010
kennsla hefst 18. janúar
Morguntímar, dagtímar og kvöldtímar
í flestum greinum myndlistar.
Byrjenda- og framhaldshópar
fyrir börn og fullorðna.
Fjöldi áhugaverðra námskeiða.
Úr sýningarsalnum en þar má sjá margar mjög athyglisverðar og list
rænar hugmyndir.

og verk hennar eru á þann hátt
færð til samtímans. Við hönnun
minjagripa hafa myndhöfundar
allt frá upphafi verkefnisins leit
að fanga í verk Gerðar frá ólíkum
tímaskeiðum. Á það jafnt við um
klippimyndir og verk úr járni frá
upphafi 6. áratugarins og brons
verk og glerglugga frá 7. áratugn
um. Einnig hefur egypska tímabil
ið um miðjan 7. áratuginn verið
mikil uppspretta hugmynda fyrir
hönnuðina. Meðal verka má nefna
skartgripi, áþrykkta bómullarboli,
hillur, stóla, bókamerki og bækur
og eru sumir hönnunarmunanna

til sölu í safnbúð safnsins.
Næsta sýning í Gerðarsafni er
sýning Blaðaljósmyndarafélags
Íslands ,,Mynd ársins 2009” sem
verður opnuð í mars, en sýningin
hefur verið í safninu allt frá árinu
1995 og hefur verið geysivinsæl
enda eins konar fréttaannáll við
komandi árs. Í maímánuði verður
svo opnuð yfirlitssýning á verk
um Hafsteins Austmann í tengsl
um við Kópavogsdaga en út er að
koma bók um listamanninn sem
bjó í Kópavogi.

Tungumála
námskeið

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

Verklegar
greinar

NÁMSKEIÐ Á VORÖNN 2010
Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda framhalds –
og talæfingaflokkum

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

ENSKA
DANSKA
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA
SPÆNSKA
ÞÝSKA

Íslenska
fyrir útlendinga I - IV
10 vikna námskeið
60 kennslustundir

Verklegar greinar
Bókband
Frístundarmálun
Glerbrennsla
Silfursmíði
Skrautritun
Trésmíði
Útskurður

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 sumarbústaðalandinu

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

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

Mannlífið í Kópavogi einkenndist
af samheldni og hjálpfýsi
Ég, Sigurður Grétar Guðmunds
son, bý í dag í Þorlákshöfn en er
uppalinn í Kópavogi. Á stilltri og
dimmri septembernótt árið 1947
komum við fjölskyldan að fram
tíðarheimili okkar sem í opin
berum gögnum var skráð sem
Kópav ogsb lettu r 121. Á þeim
bletti er nú búið að byggja nýtt
reisulegt hús sem er nr. 58 við
Digranesveg.
Ekki var húsið stórt, kjallari und
ir, tvö herbergi og eldhús á hæð.
Tvennt var þar sem gladdi sérstak
lega. Rafmagnsljós í öllum vistar
verum, það var nokkuð sem hafði
ekki verið hjá okkur að Sandhóla
ferju í Rangárvallasýslu. Hitt var
að kamarinn var innanhúss, ekki
þurfti að fara út úr húsi í hvaða
veðri sem var til að sinna erindum
sínum. En ferðalangar voru þreyttir
og voru hvíldinni fegnir. Að morgni
skein sól í heiði og forvitinn fór ég
þegar að skoða nágrennið. Ég vildi
sjá vítt um og fór því inn á Víghól,
þaðan sá til allra átta.
En hvað var að sjá? Hvert
sem litið var jókst áfallið, þvílíkt
umhverfi. Til vesturs gróðurvana
Digranesháls og Kársnes og áttu
þetta að heita fjöll sem sáust
í austri og suðri. Meira að segja
Esjan fékk falleinkunn. Söknuður
eftir hinni glæsilegu fjallasýn Suð
urlands, horfinn var Eyjafjallajök
ull, horfin var Hekla og Tindfjöllin,
engar Vestmannaeyjar sindrandi í
tíbránni. Um hugann fór eftirsjáin
eftir gróðursældinni í mýrum og
flæðiengjunum við Hrútsvatn og
hvergi var nú vinkona mín Þjórsá
sem alltaf skilaði mér til baka þeg
ar hún seiddi mig til sín?
Ég játa hér og nú að þó ég hafi
búið í Kópavogi í 55 ár náði stað
urinn og umhverfið aldrei tökum á
mér, það var annað sem hélt mér
föstum við staðinn svo lengi; það
var mannlífið sem lengst af ein
kenndist af samheldni og hjálpfýsi.
Þá kynntist ég því að á þessum
árum var það ákveðið mannval
sem settist að á þessum gróður
vana melum, það var fólk sem ætl
aði að bjarga sér sjálft, ekki þiggja
neitt frá öðrum nema samhjálp ef
reisa þurfti hús hvort sem var úr
timbri ekki, sérvöldu eða úr stein
steypu sem síðar varð algengara.
Þá var ekið að möl og sandi, sem
entið keypt og hrærivél fengin að
láni, síðan var unnið daglangt á
laugardegi og ef til vill tappi tekinn
úr flösku að loknu vel unnu verki.

Skólinn
Fljótlega tók ég eftir því að stór
bygging var að rísa vestarlega á
Dirgraneshálsi. Þarna var að rísa
fyrsti barnaskóli Kópavogs sér
byggður til kennslu. Barnaskóli
hafði verið starfræktur í nokkur ár
í leiguhúsnæði. Reyndar var skóla
húsnæðið ekki tilbúið til kennslu á
þessu hausti og því varð að finna
enn einu sinni leiguhúsnæði. Það
húsnæði fannst við Kársnesbraut
beint upp af Marbakka og var að
mestu í eigu þess manns sem um
árabil varð foringi sveitarfélags
ins, Finnb oga Rúts Valdim ars
sonar. Þar hafði verið meiningin
að reka prentsmiðju en það varð
að bíða, börnin urðu að fá sína
kennslu. Við sem vorum í síðasta
bekk barnaskólans voru eingöngu

strákar. Að vísu áttu fjórar stúlk
ur aldurs vegna að vera í bekkn
um en Guðm undu r Egge rtss on
skólastjóri taldi ekki forsvaran
legt að láta stúlkurnar ver innan
um einhverja brekastráka. Þessi
strákabekkur er mér minnisstæð
ur. Þarna kynntist ég jafnöldrum
mínum í Kópavogi og þó þarna
væru jafnvel kynlegir kvistir þá
man ég aldrei eftir að þar hafi ver
ið einelti. Húsnæði þetta við Kárs
nesbraut hýsti síðar verksmiðjuna
Málningu og brann að lokum til
kaldra kola.
Fyrsta félagið sem ég gekk í í
Kópavogi var Skátafélagið Kópar.
Foringi þess var garðyrkjubónd
inn Jónas Sigurður Jónsson sem
reyndar bjó upp við Bústaðaveg í
Reykjavík. Eins og ætíð var skipað
í skátahópa og við Hafsteinn fóst
bróðir fórum í einn slíkan. Foringi
þess hóps var Jóhann Lúthersson
sem var stjórnsamur og gekk ríkt
eftir að menn mættu. Fundir voru
haldnir á laugardagskvöldum til
skiptis heima hjá þeim sem í hópn
um voru, þar dekruðu mæðurn
ar við stráklingana en þetta stóð
ekki marga vetur, gelgjuskeiðið var
ekki langt undan. Í þessum hópi
voru minnir mig einnig Árni Guð
jónsson síðar blikksmiður, Hreinn
Bergsveinsson síðar kaupfélags
maður, Guðmundur Óskarsson,
lengi starfandi bílstjóri hjá Kópa
vogsbæ og húsvörður í Kársnes
skóla og Donald Ingólfsson síðar
ljósmyndari.
En þarna var þeim teni ngi
kastað sem ég hef aldrei skil
ið hvaðan kom. Félagsmálastörf
hafa síðan ætíð safnast til mín þó
það væri aldrei ætlunin að sækjast
eftir því. Breiðablik var stofnað
1950 og ég hikaði við að vera með
í því en gekk í félagið ári seinna,
varð síðan formaður þess félags
ungur að árum og í stjórn lengi.
Knattspyrnu spilaði ég aldrei, fann
enga hæfileika hjá mér til þess
enda hafði ekki verið til fótbolti í
Þykkvabænum þar sem ég hafði
gengið í skóla, þar var kýluboltinn
allsráðandi. En nokkuð tók ég þátt
í frjálsum íþróttum, varð tvívegis
UMSK meistari í 3000 m hlaupi.
En svo sogaðist ég síðar í póli
tíkina, sat í Bæjarstjórn Kópavogs
og var varaþ ingm aðu r Alþ ýðu
bandalagsins eitt kjörtímabil.

Frumstæðar aðstæður
En það var eitt sem skorti víð
ast hvar í Kópavogi og það var
vatn. Hjá sumum var ekki um ann

Sigurður Grétar Guðmundsson.

Ég var gerður út af örkinni til að
afla heimildar til viðbyggingar og
fór til Einars Júlíussonar sem þá
var orðinn Byggingarfulltrúi Kópa
vogs. Hann vísaði á formann bygg
inganefndar, oddvitann Finnboga
Rút. Ég skeiðaði niður á Marbakka,
var boðið til stofu og skömmu
seinna kom Finnb ogi Rútu r og
spurðu stuttaralega “hvað get ég
gert fyrir þig”. Ég sagði honum alla
málavöxtu og teygði teikninguna í
sundur og rétti honum. “Þú verð
ur að fara til Einars, hann verður
að segja til um hvort þetta fer út
úr húsalínu og síðan leggja þetta
fyrir fund”. Ég sagðist vera búinn
að tala við Einar og við Digranes
veginn væri engin húsalína, húsin
stæðu allavega. Finnbogi horfði
stutta stund á teikninguna, sleppti
henni skyndilega svo hún rúllaði
sér saman, kastaði teikningunni
til mín, stóð upp og sagði ,,byggðu
þetta Sigurður minn og byggðu
það fljótt”, gekk síðan hvatlega á
dyr.

Í byggingavinnu með Gumma Ben.

að vatn að ræða en það sem safn
að var af þakinu. Þakvatn og kola
kynding var nokkuð sem fór ekki
vel saman. Þeir sem áttu bíl komu
heim að kveldi með glerkúta með
vatni sem sótt var á þvottaplön
í Reykjavík. En allir urðu að fara
sparlega með vatnið. Það besta til
matar, þar næst til þvotta manna
og síðan á flíkur og gólf. En ekki
leið á löngu áður en vatnsveita
var lögð um byggðina og ég minn
ist þeirra haustdaga þegar vatns
leiðslan var lögð eftir Digranes
vegi sem skömmu áður hafði ver
ið gerður úr leirnum á hálsinum,
leirnum einfaldlega ýtt upp í hrygg
og þar með var kominn vegur. Síð
an kom Lúther Salómonsson pípu
lagningameistari og “anboraði”,
setti á stút og krana á leiðsluna
fyrir hvert hús. Síðan varð hver
og einn að grafa skurð að húsi og
leggja heimæð. Það gekk á ýmsu,
erfitt að fá lagnaefni á þessum
árum. Okku r tókst það og það
var hátið í bæ þegar bunan stóð

Í skátastarfinu.

úr leiðslunni og fyllti fötu á auga
bragði. Eldri bróðir minn skipaði
mér að skvetta úr fötunni en þá
var gripið inn í atburðarásina af
móður okkar sem hafði alla tíð
verið mjög ströng að vatni væri
ekki sóað. Hún horfði rannasak
andi ofan í fötuna og sagði síðan
með hægð “haldiði ekki að það sé
hægt að skúra úr því”.
En fóru Kópavogsbúar þá aldrei
í bað á þessum vatnslausu árum?
Jú, bjargráðin voru Sundhöllin við
Barónstíg eða Baðhúsið sem stóð
þá vestur af Alþingishúsinu.

Margs er að minnast

Í handbolta við gafl skólans.

Borið saman við skriffinnsku
nútímans hjá opinberum stofnun
um þá var lífið einfaldara í Kópa
vogi á fyrstu árum hreppsins. Við
á Digran esv egi 34, sem þá var
orðið okkar nafn og númer, fannst
nauðsynlegt að byggja við hús
ið, sérstaklega vantaði okkur bað.

Axel Ólafss on varð fljótl ega
verkstjóri yfir bæjarvinnu Kópa
vogs. Hann fékk auðvitað viður
nefni en sleppum því að sinni. Axel
sá einnig um að leggja minni vatns
leiðslur eftir að stofnlagnir voru
komnar. Árið 1963 var ég kominn
með meistararéttindi í pípulögn
um og var því fenginn til að vinna
við Vatnsveitu Kópavogs. Á þeim
árum var mikið byggt í Kópavogi
svo talsvert varð að útvíkka vatns
lagnir í nýjum götum.
En hvar átti að loka fyrir ýmsar
lagnir sem tengja átti við?
Ég hélt í einf eldni minni að
Axel lumaði á ýmsum skriflegum
gögnum þar um en því var ekki
aldeilis að heilsa. Gögnin voru öll
í hans höfði svo sem “taktu mið
af snúrustaurnum hjá Guddu og
hænsakofanum hjá Daníel, grafðu
þar, þá finnurðu kranann”. Og oft á
tíðum reyndist það rétt ef hænsa
kofi nn og snúrustauri nn stóðu
ennþá.
Stundum var erfitt að greina á
milli hvort bilun var á vatnsveitu
lögn eða frumstæð skólplögn var
komin í sundur þegar vatn vall ein
hverstaðar upp. Þá varð að grafa
og leita. En einn af hinum trúföstu
starfsm önnu m bæja rv innu nna r
varð ráðabetri en pípulagninga
meistarinn. Hann einfaldlega tók
handfylli af vatninu sem vall fram,
tók gúlsopa og velti því á tung
unni skyrpti rækilega og kvað upp
úrskurð ,,það er skólp”.
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Annir hjá Skólahljómsveit Gunnsteinn Sigurðs
son tekur ekki þátt
Kópavogs í desember
Skólahljómsveit Kópavogs hefur ávallt margt
fyrir stafni og er desember skiljanlega einn anna
samasti tími ársins. Hljóðfæraleikarar úr hljóm
sveitinni koma meðal annars fram í öllum grunn
skólum bæjarins, ýmist á jólaskemmtunum, laufa
brauðsdögum eða í kirkjuferðum auk annarra
tónleika.
Elsti hópurinn lék til dæmis á Hálsatorgi þegar
kveikt var á jólatréi bæjarins og fór síðan í heimsókn
yfir í Gjábakka þar sem flautu- og klarinettkór lék fyr
ir gesti. Að launum fengu hljóðfæraleikararnir heitt
súkkulaði og kökur sem runnu ljúflega niður.
Einnig fór hópur frá hljómsveitinni gangandi nið
ur Laugaveginn og lék jólalög á nokkrum stöðum.
Hljómsveitin kom einnig fram í Stundinni okkar í
tvígang yfir jólin og stóðu hljóðfæraleikararnir ungu
sig með prýði eins og þeirra var von og vísa. Yngstu

hljóðfæraleikararnir úr SK settu svo punktinn fyrir
aftan i-ið með skemmtilegum jólatónleikum í Vetrar
garðinum í Smáralind.

Gi]bai
=iXdjbeXiÕfbbj`ejBgXmf^`

í prófkjöri

- segir togstreitu innan Sjálfstæðis
flokksins í Kópavogi óviðunandi
,,Um hát íði rna r velti ég því
gaumgæfilega fyrir mér að taka
þátt í vænta nl egu prófk jöri
Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi
og íhugaði vandlega áskoranir
mætra manna um að sækjast eft
ir fory stus æti á framb oðsl ista
flokksins í komandi sveitarstjórn
arkosningum.
Eftir að hafa vegið saman kosti
þess og galla hef ég komist að
þeirri niðurstöðu að gefa ekki kost
á mér,” segir Gunnsteinn Sigurðs
son bæjarstjóri sem segir ástæð
una vera óviðunandi togstreitu og
óróleiki í röðum sjálfstæðismanna
í Kópavogi sem hafi verið viðvar
andi síðan í sumar.
,,Þetta ástand torveldar allt starf
innan flokksins og veldur flokka
dráttum á tímum sem samstaða
og einhugur er mikilvægara en
nokkuð annað. Ég get ekki hugsað
mér að taka þátt í prófkjöri flokks
ins við þessar aðstæður. Ég tók að
mér að vera bæjarstjóri í Kópavogi
til 13. júní nk. og ákvörðun mín nú
hefur ekki áhrif á það. Mér finnst
ástæða að taka fram að samstarf
ið innan bæjarstjórnar frá því að
ég tók við sem bæjarstjóri hefur
gengið mjög vel, bæði með meiri
hluta og minnihluta. Ég styð Sjálf
stæðisflokkinn og óska þess að
kjósendur beri gæfu til að kjósa

Gunnsteinn Sigurðsson
bæjarstjóri.

heiðarlegt og duglegt fólk á fram
boðslistann sem hefur hugsjón
ir flokksins og heill bæjarbúa að
leiðarljósi í hvívetna,” segir Gunn
steinn Sigurðsson, bæjarstjóri í
Kópavogi.
Auk Gunnsteins leita bæjarfull
trúarnir Ásthildur Helgadóttir og
Sigurrós Þorgrímsdóttir ekki eftir
endurkjöri með þátttöku í próf
kjörinu en Margrét Björnsdóttir
og Ragnheiður K. Guðmundsdóttir
sem tekið hafa sæti í bæjarstjórn
sem varamenn hafa tilkynnt fram
boð sem og Ármann Kr. Ólafsson
bæjarfulltrúi. Alls taka 13 manns
þátt í prófkjörinu.

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

=lcckiXi}]iXdjbeXi]cX^XeeXBgXmf^`\]e`ik`cgi]baij
cXl^Xi[X^`ee).%]\YiXi)'('d\XcÕfbbjYle[`eeX
]iXdjbeXidXeeXj\d\`^Xc^_\`d`c`BgXmf^`#ldmXc
}]iXdYa\e[ld=iXdjbeXiÕfbbj`ejk`cj\kl}]iXdYfjc`jkX
Õfbbj`ej]pi`ijm\`kXjkaieXibfje`e^Ximfi`)'('%
=iXdYfldgi]bai`eljbXcjb`cXk`c]iXdbm´d[Xe\]e[Xi
ldgi]bai`}jbi`]jkf]l=iXdjbeXiÕfbbj`ejX:_]hWd[il[]_'("
(&&AfWle]kh\X>l[Ói]jk))"'&'H[oa`Wla#d\ibkbaie\]e[
\Xd\kcmlgjk`}d[j\Wd]_\hWciead6\hWciead$_i
]pi`ibc%(/%''d}el[X^`ee),%aXeXi)'('%

D\]iXdYfjk`cbpee`e^ljbXc_m\i]iXdYaXe[`jb`cX+''fiX
k\okX}iX]i´el]fid` Xij\d]iXdYaXe[`bpee`ija}c]Xej`^
f^^i\`e`i]i}_\cjklYXi}kkld}cldjeld#}jXdkdpe[}iX]i´el
]fid`%=iXdYa\e[ligi]bai`el^\kX \`i\`e`ifi`j\d
\il=iXdjbeXiÕfbbeldf^_X]Xbai^\e^`k`cY´aXijkaieXi
BgXmf^j%
=iXdbm´d[Xe\]e[ldgi]bai`
?Xlbli@e^`Y\i^jjfe#]fidXli
<`eXiBi`jka}eAejjfe
Bi`jka}eDXkk_Xjjfe
LeeliJk\]}ej[kk`i

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu.

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

borgarblod.is
Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
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VG í Kópavogi:
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Forval 27. febrúar

Á fundi Vinstri hreyfingarinn
ar, græns framboðs í Kópavogi
í sl. viku var ákveðið að viðhafa
hefðb undi ð forv al, opið fyri r
félagsmenn VG í Kópavogi við
skipan á framboðslista flokksins.
Forvalið fer fram 27. febrúar,

að því tilskildu að sá dagur verði
ekki notaður fyrir þjóðaratkvæða
greiðslu um Icesavesamninganna.
Framboðsfrestur rennur út 30.
janúa
 r. VG á einn bæjarfulltrúa í
Kópavogi, Ólaf Þór Gunnarsson.

Bóndadagur 2010

Deildarbikarkeppninni 2010:

Föstudaginn 22. janúar halda
Karlakór Kópavogs og Lionsklúbbur Kópavogs
glæsilegt herrakvöld í Lundi, Auðbrekku 25.

HK og Breiðablik
í sama riðli

Dregið hefur verið í riðla í
deildarbikarkeppninni í knatt
spyrnu 2010. Leikið er í þremur
riðlum í A-deild karla og leikin
einföld umferð.
Tvö efstu lið hvers riðils kom
ast í úrslitakeppni ásamt tveim
ur liðum með bestan árangur í
3. sæti, eða samtals 8 lið. Kópa
vogsliðin Breiðablik og HK eru
í riðli með KR, Gróttu, ÍBV, ÍR,
Þrótti og Keflavík en innbyrð
is leikur Breiðabliks og HK er 9.
mars kl. 18.00 í Kórnum. Leikið er
í Reykjaneshöll, Egilshöll, Gervi

Húsið opnar kl. 19:00

grasvellinum í Laugardal, Gróttu
velli og KR-velli. Mótið hefst 20.
febrúar en útslitaleikurinn er á
uppstigningadag, 13. maí.
Kvennalið Breiðabliks leikur
gegn KR, Þór/KA, Val, Stjörnunni
og Fylki og hefst mótið 6. mars
en úrslitaleikurinn er 3. maí kl.
18.00.
Kvennal ið HK/Víki ngs leik
ur í riðli í C-deild með Fjölni, ÍA,
Þrótti, Selfossi og Álftanesi og
er fyrsti leikurinn 27. mars en
úrslitaleikurinn 8. maí kl. 14.00.

Ræðumaður kvöldsins: Guðni Kolbeinsson.
Málverkauppboð, verk eftir úrval listamanna,
m.a. eftir Tolla og Baltasar.
Happdrætti - Glæsilegir vinningar.
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Kórsöngur - einsöngur - fjöldasöngur

Nú eru Rauðakrossbúðirnar orðnar fjórar

Laugavegi 12
Laugavegi 116
Mjódd
Strandgötu 24, Hfj

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

Í Rauðakrossbúðunum leynast gersemar

:GAÞ;> :G;>II4
=?ÛAE6GHÞB>G6J 6@GDHH>CH
:GDE>CC

Notuð föt - skautar - skíðaskór - leikföng og margt fleira
8AA8@@"FÜ4"A@&)$,&

&,&,

Hléskógar 16

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Borðhald hefst kl. 20:00

Karlmannlegur matur í tilefni dagsins.
Veislustjórar: Ingvi Þorkelsson
og Guðmundur Borgþórsson.
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Rúnar
Geirmundsson
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eddalara@islandia.is

Blómlegt yngri flokka starf
HK sumarið 2009

Árið 2009 var að mörgu leyti
gott og gæfuríkt fyrir yngri flokka
HK, þar sem unnust bæði sigrar
liðsheildar og einstaklinga. Starf
flokkana hófst í októbermánuði
2008 og uppbygging nýrra flokka
mótuð fyrir átök ársins 2009. Eng
in stórmót voru haldin á vegum
HK þetta árið, en þess í stað héldu
flesti r flokka na sín smá v öxnu
hraðmót og buðu til sín liðum úr
nágrenninu en sóttu mikið af mót
um vítt og breitt um landið.
Nokkrir flokkar tóku þátt í Íslands
móti innanhúss í Futsal og stóðu lið
HK sig mjög vel á því móti. 3. flokk
ur kvenna varð Íslandsmeistari eftir
spennandi viðureign við FH og 4.
flokkur kvenna rétt varð af gullinu
er þær töpuðu vítaspyrnukeppni
við Val, en 2. sætið staðreynd. Þessi
hópur, 93-95 árgangarnir, hafa ver
ið í úrslitum undanfarin 3 ár í inn
anhússfótbolta og alltaf hefur einn
af þessum flokkum landað Íslands
meistaratitli.
Eldri flokkar tóku þátt í Faxaflóa
mótum, Íslandsmóti og Bikarkeppni
KSÍ meðan yngri flokkar ferðuðust á
mót, haldin vítt og breytt um land
ið. Á mörgum þessara móta var HK
að í toppbaráttu og tókst að landa
allnokkrum titlum. Barna og ung
lingaráð naut á árinu 2009 starfs
krafta Magnúsar Orra Sæmundsson
ar sem yfirþjálfara og hefur daglegt
starf orðið mun markvissara og skil
virkara. Yfirþjálfari hefur haft með
höndum, þjálfararáðningar, æfinga
töflu og almennt faglegu utanum
haldi. Magnús hefur ákveðið að láta
af störfum sem yfirþjálfari og helga
sig þjálfu n og kennslu og hefu r
Ragnar Gíslason verið ráðinn yfir
þjálfari yngri flokka HK.
Í haust voru afhentar viðurkenn
ingar fyrir starfsárið 2009. Foreldra
verðl auni n hlaut Kristí n Soffí a,
umsjónarmaður 3.fl. karla; dómari
ársins, Hilmar Garðarsson; mark
maður yngri flokka, Halla Ármanns
dóttir í 4.flokki; landsliðsviðurkenn
ingar hlutu Anna Margrét Benedikts
dóttir, U-17; Berglind Bjarnadóttir,
U-19; Diljá Helgadóttir, U-17; Glódís
Perla Viggósdóttir, U-17; Gunnleifur
Gunnleifsson, A-landslið; Hafsteinn
Briem, U-19; Hólmbert Aron Frið
jónsson, U-17; Íris Dóra Snorradótt
ir, U-19; Nína B. Gísladóttir, U-19 og
Þórhildur Stefánsdóttir, U-19.

Störf flokkanna
• Í 3. flokki kvenna hlaut Þorgerð
ur Anna Gunnarsdóttir viðurkenn
ingu fyrir ástundun, Sigfríð Elín Þor
valdsdóttir fyrir framfarir og HK-ing
ur ársins var valinn Anna Margrét
Benediktsdóttir.
• Í 3. flokki karla var best ástund
un hjá Árna Helgasyni, mestu fram
fari r hjá Hólmb erti Friðj ónss yni
og HK ingur ársins Orri Sigurður
Ómarsson.
• Stelpurnar í 4. flokki kvenna
urðu í 3. sæti Íslandsmótsins og 7
manna lið flokksins varð Íslands
meistari. Utan vallar skemmtu stelp
urnar sér svo vel, héldu grillveislur
og fóru í útilegu um mitt sumarið.
• Í 4. flokki karla sýndi Kristján
Atli Marteinsson mestar framfar
ir, Gunnar Oddur Hafliðason bestu
ástundum og HK-ingur ársins var
Lúðvík Már Matthíasson.
• 5. flokkur kvenna hóf árið með
þáttöku í Goðamóti á Akureyri, síð
an tók við Vorfaxinn og Íslandsmót,
Pæjumót í Vestmannaeyjum, Síma
mót í Kópavogi og síðast en ekki
síðst Pæjumót TM á Siglufirði sem
var hápunktur sumarsins.
• Stráka rni r í 5. flokku r karla
stóðu sig vel og það þótti áberandi
hversu kurteisir og prúðir drengirn
ir úr HK voru og fengu þeir Sveins
bikarinn á N1 mótinu á Akureyri
fyrir að vera prúðasta liðið innan

sem utan vallar í mótinu.
• 6. flokkur kvenna stóð sig einna
best, varð í 2. sæti á Pæjumótinu
á Siglufirði í flokki A-liða og B-liðið
vann glæsilegan sigur.
• 6. flokkur karla varð Heima
klettsmeistari Shellmótsins og Polla
mótsmeistarar C-liða á SV-landi.
Flokkurinn hlaut prúðmennskuver
launin í Vestmannaeyjum fyrir fyr
irmyndargóða hegðun utan vallar
meðan á mótinu stóð.
• 7. flokkur kvenna tók þátt í mót
um eins og Símamótinu og Bón
usmóti Þróttar og voru HK þar til
sóma.
• 7. flokkur karla stóð sig einna
best á Kaupþingsmótið á Akranesi.
Framfarir voru miklar hjá strákun
um og ljóst er að þarna eru á ferð
inni framtíðar strákar hjá HK.
Knattspyrnuskóli HK fékk úttekt
á starfi sínu hjá KSÍ í sumar og sú
úttekt skilaði gæðavottorði UEFA og
KSÍ fyrir næsta ár og hefur félagið þá
leyfi til að starfrækja skólann undir
þeim merkjum á næsta ári. Fjöldinn
var á bilinu 30-100 börn, allt eftir
því í hvaða viku var talið. Um 350
iðkendur voru hjá knattspyrnudeild
félagsins sumarið 2009. Viggó Magn
ússon, formaður barna- og unglinga
ráðs segir stjórnina horfa með mik
illi tilhlökkun til ársins 2010, 40 ára
afmælisárs HK en HK-hátíð verður
23. janúar nk.

Þrettán Blikar í
landsliðshópum

9. flokkur kvenna hjá Breiðabliki en nokkrir stúlknanna eru í körfu
boltalandsliðunum. Með stúlkunum er þjálfarinn, Sævaldur Bjarnason.

Breiðab lik átti þrettá n iðk
endur í unglingalandsliðshóp
um sem komu saman fyrir jól
og einnig á milli jóla og nýárs.
Þetta er glæsil egu r hópu r og
vitnar til þess starfs sem innt er
af hendi í körfuknattleiksdeild
inni. Aðeins tvö félög, Njarðvík
og KR, eiga fleiri krakka í ung
lingalandsliðshópunum.
Þetta landsl iðsf ólk er Ægir
Hreinn Bjarnas on, Helgi Freyr
Jóh annss on, Snorri Hrafnk els

son, Gústav Arnar Davíðsson og
Ágúst Orrason sem æfa með U-18
liði drengja; Axel Örn Guðmunds
son, Þröstur Kristinsson og Jón
Einar Christensen sem æfa með
U-15 drengja; Jóna Þórey Pét
ursdóttir, Aníta Rún Árnadóttir,
Hallveig Jónsdóttir, Birta Björk
Árnadóttir og Sóllilja Bjarnadótt
ir sem æfa með U-15 stúlkna en
Birta Björk er auk þess að æfa
með U-16 stúlkna.

Alfreð og Arnór
semja áfram við Blika
Alfreð Finnbogason og Arn
ór Aða ls teinss on hafa báði r
endurnýjað samninga sína við
knattspyrnudeild Breiðabliks
til tveggja ára.
Þetta eru gríða rl ega góða r
fréttir fyrir Breiðabík enda voru
báðir leikmenn í lykilhlutverki
í Blikaliðinu síðasta sumar sem
varð bikarmeistari og endaði í 5.
sæti Pepsi-deildar karla. Arnór
er 23 ára miðju og varnarmað
ur og hefur spilað 88 leiki með

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

meistaraflokki í undanfarin 5 ár
og skorað 3 mörk. Arnór hefur
spilað 1 A-landsleik og 9 U-21árs
landsleiki.
Alfreð er 20 ára sóknarmaður
sem sló svo sannarlega í gegn í
sumar. Hann varð þriðji marka
hæsti maður Pepsí-deildarinnar
með 13 mörk og var valinn efni
legasti leikmaður deildarinnar.
Alfreð hefur spilað 5 landsleiki
með U-21 árs liðinu og skorað
3 mörk.

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

borgarblod.is
4. flokkur kvenna í handbolta sem lék í Svíþjóð um jólin.

Fjórar HK-stelpur í U-17 ára landsliðinu
Fjórar HK-stelpur voru valdar í
æfingahóp U-17 landsliðs í hand
bolta sem kom til æfinga milli
jóla og nýárs.
Þjálfarar eru Ómar Örn Jóns

Körfuknattleikur:

HK 7 fl. kvenna á Símamótinu sumarið 2009.

HK-stelpur á Norden Cup um jólin
Íslandsmeistarar HK í 4. flokki
kvenna í handbolta tóku þátt
Norden Cup í Gautaborg í Sví
þjóð um jólin en þeim var boð
in þátttaka sem ríkjandi Íslands
meistarar í 4. flokki.
Fyrsti leikurinn var gegn Nord
strand IF 27. desember sem tap
aðist 28-32, síðan spilað gegn IFK
Tumba 28. desember sem tapað
ist stórt, 30-16 og sama dag gegn
IF Guif sem einnig tapaðist, 21-20.
Síðan var leikið í milliriðlum um
sæti á mótinu 29. og 30. desem
ber. Fyrst gegn Spårvägan sem
tapaðist 21-26 en síðan kom loks
sigu rl eikur gegn Skuru IK sem
vannst 25-23.
HK-stelpur léku því um 13. sæt
ið á mótinu og unnu þann leik
gegn finnska liðinu Dickens 27-19.
Allir aðrir leikir voru gegn sænsk
um liðum.
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son og Guðríður Guðjónsdóttir.
Þetta eru þær Gerður Arinbjarn
ar, Heiðrún Björk Helgad ótti r,
Salka Þórðardóttir og Valgerður
Ýr Þorsteinsdóttir. Hópurinn er

eingöngu skipaður leikmönnum
af höfuðborgarsvæðinu að und
anskilinni Kolbrúnu Gígju Einars
dóttur sem leikur með KA/Þór á
Akureyri.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks

ER

203

ER

200

ANNAR HVER

NÆSTUM
HLÝTUR VINNING

36.OOO

Um
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.

8OO milljónir

Um
voru
greiddar út í vinninga á síðasta ári

ﬁmmfaldar

vinningsTrompmiði
upphæðina – 5 milljónir kr. verða að 25 milljónum

2O háskólabyggingar

Yﬁr
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

