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Turninum Kópavogi

sími 575 7500

- Aino Freyja
nýr forstöðumaður
Salarins
- bls. 3
- Viðtal við
Gunnar I.
Birgisson
- bls. 4-5
- Viðtal við
Ármann Kr.
Ólafsson
- bls. 12

Íþróttahátíð Kópavogs var haldinn í Salnum sl. þriðjudag. Þar var tilkynnt um útnefningu íþróttakonu
og íþróttakarls Kópavogs 2010. Íþróttakona ársins er Írís Mist Magnúsdóttir hópfimleikakona
með Gerplu sem varð Íslands- og bikarmeistari og Evrópumeistari með stöllum sínum í Gerplu.
Íþróttakarl Kópavogs er Alfreð Finnbogason sem varð Íslandsmeistari með Breiðabliki auk þess að
vera valinn besti leikmaður ársins á lokahófi KSÍ. Á myndinni til vinstri er Hafsteinn Karlsson, forseti
bæjarstjórnar Kópavogs sem afhenti verðlaunin og til hægri Böðvar Jónsson, formaður Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs. Kópavogsblaðið óskar þessu glæsilega íþróttafólki innilega til hamingju með
verðskuldaðar viðurkenningar. Sjá nánar á bls. 8.

Skuldir Kópavogsbæjar eiga að
lækka samkvæmt fjárhagsáætlun
Fjárhagsáætlun Kópavogsbæj
ar fyrir árið 2011 var samþykkt
í bæjarstjórn skömmu fyrir jól.
Tíu af elle fu bæja rf ullt rúu m
standa
henni
ogR var
MJÓD
D • Hað
ÆÐ
ASMÁ
A 4 hún unn
in í nánu samráði við nefndir
og ráð bæja ri ns. Við vinnslu
hennar var auk þess kallað eftir
sjónarmiðum bæjarstarfsmanna
og bæjarbúa. Með því er lögð
áhersla á að allir Kópavogsbú
ar geti tekið þátt í stefnumótun
bæjarins.
Fjárhagsáætlun ársins 2011 ber
þess merki að árferðið er erfitt.
Skuldir bæjarins eru miklar og
brýnt að hagræða og forgangs
raða í rekstri og greiða niðu r
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skuldir. Höfuðáhersla er lögð á að
verja grunnþjónustuna; leikskól
ana, skólana og félagsþjónustuna.
Þetta þýðir að tímabundið mun
þrengja að rekstri annarra mála
flokka og ekki verður hjá því kom
ist að hækka gjaldskrár.
Verulega er dregið saman í yfir
stjórn bæjarins m.a. með skipu
lagsb reyti ngu m í stjórns ýslu,
same ini ngu nefnda og fækku n
funda. Útsvar fyrir árið 2011 verð
ur óbreytt og faste ignas kattu r
breytist til samræmis við verð
lagsþróun. Holræsagjöld, vatns
gjöld og sorphirðugjöld hækka til
að mæta auknum kostnaði.

Ýmsir kostnaðarliðir
hækka
Í fjárhagsáætluninni er m.a. lögð
áhersla á eftirtalda þætti:
• Stefnt að því að greiða inn á
skuldir bæjarsjóðs um milljarð
króna á ári næstu árin.
• Áætlað að rekstrarafgangur
samstæðureiknings verði um 103
milljónir króna.
• Veltufjárhlutfallið styrkist og
verður 0,88.
• Veltufé frá rekstri verður rúm
ir 2 milljarðar króna.
• Áætlað að hagræða í rekstri
mötuneyta í grunnskólum bæjarins.

Komdu í Kost

og verslaðu þar sem þér líður vel
Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar

• Stefnt að því að hagræða í
skólaakstri og er útboð fyrirhug
að í vor.
• Leiks kólag jöld hækka en
verða áfram með þeim lægstu á
höfuðborgarsvæðinu.
• Ýmsir kostnaðarliðir hækka
til að standa undir auknum rekstr
arkostnaði.
• Rekstra rs amni nga r við
íþróttafélögin verða teknir til end
urskoðunar.
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EFS aðhefst ekki neitt

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík
Sími: 511 1188 • 561 1594
Fax: 561 1594
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933
Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is
Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Morgunblaðið
1. tbl. 7. árgangur
Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Fátækt og fjárhagsáætlun

F

orseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, sagði í nýársávarpi sínu til
þjóðarinnar að efnahagskreppan hefði þrengt svo að þúsundum
Íslendinga að í viku hverri biði fjöldi manns í röðum eftir matar
gjöfum. Fátækt hefur að vísu fylgt okkur lengi en nú hefur fjárhagsvandi
margra, biðraðirnar eftir mat, orðið að smánarbletti. Æ fleiri festast í
fátæktargildru, vítahring sem vonlítið virðist að rjúfa þótt viljinn sé ríkur
til að bjarga sér sjálfur án annarra hjálpar. Samfélag sem kennir sig við
norræna velferð getur ekki liðið að vikulega standi þúsundir í biðröðum
eftir mat.Við skulum sameinast um að afmá þennan smánarblett strax á
næstu mánuðum. Undir þessi orð forsetans skal tekið heilshugar.
Samþykkt hefur verið fjárhagsáætlun fyrir Kópavogsbæ sem einkenn
ist nokkuð af niðurskurði þjónustu og hækkkun skatta og gjalda. Kópa
vogsbær er eitt af þeim bæjarfélögum sem fjármögnuðu starfsemi sína
að hluta til í erlendri mynt. Höfuðstóll erlendra lána Kópavogsbæjar hef
ur hækkað í kjölfar falls krónunnar sem þrengir að framtíðarstarfsemi
bæjarfélagsins ásamt því að hafa þurrkað upp eigið fé á árunum 2008
til 2009. Rekstur Kópavogsbæjar skilaði hagnaði um rúmlega 3 milljarða
króna árið 2007, tap upp á 9,6 milljarða króna árið 2008 og 4 milljarða
króna tap árið 2009. Heildarskuldir á hvern íbúa Kópavogs voru lið
lega 1,4 milljarður króna í árslok 2009 og hafa jafnvel aukist enn frekar
á árinu 2010. Áætlun um útsvarstekjur byggja á spá um atvinnuleysi,
fjölgun íbúa og launaþróun. Gert er ráð fyrir að meðallaun hækki milli
ára um 1%. Launaskrið síðustu mánuði hefur verið meira og ljóst er að
kjarasamningar eru lausir. Miðað við framangreindar forsendur má ætla
að tekjur af útsvari hækki um 250 milljónir króna á milli ára og verði um
10.200 milljónir króna. Útsvar fyrir árið 2011 verður 13,28% með fyrir
vara um lagabreytingar og hækkun vegna yfirfærslu á málefnum fatlaðra
til sveitarfélaga. Vegna mikillar lækkunar á fasteignamati, þá lækkar
fasteignaskattur verulega að óbreyttu. Kópavogsbær nær fullnýtir fast
eignaskatt af atvinnuhúsnæði, en tækifæri er til hækkunar á fasteigna
skatti af íbúðarhúsnæði, sumarhúsum, hesthúsum og lóðarleigu. Útlitið
er því alls ekki bjart. KÓPAVOGSBLAÐIÐ hvetur alla Kópavogsbúa til að
líta með ákveðinni bjartsýni til nýbyrjaðs árs og standa saman í þeim
hremmingum sem að kunna að steðja. Bestu óskir um farsælt ár eru hér
með sendar öllum Kópavogsbúum sem og öðrum lesendum Kópavogs
blaðsins.
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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

Fram kemu r í bréfi Efti rl its
nefnda r með fjárm álu m sveit
arfélaga (EFS) til bæjarstjórnar
Kópavogs, dagsettu 17. desember
2010, að hún muni ekki að svo
stöddu aðhafast frekar vegna fjár
mála bæjarins. Samkvæmt fjár
hagsáætlun Kópavogs fyrir árið
2011 á reksturinn að skila einum
millja rði til lækku na r skulda á
því ári og svo áfram næstu árin.
Bæja rs tjórni n hefu r jafnf ramt
sett sér það markmið að skuldir
sem hlutfall af tekjum verði und
ir 200% árið 2014. Áætlað er að
þetta hlutfall verði 248% vegna
þessa árs og að það verði 214% á
næsta ári. Guðríður Arnardóttir,
formaður bæjarráðs, fagnar nið
urstöðu nefndarinnar. „Stjórn
endur bæjarins hafa sett sér skýr
markmið og vandað til áætlana
gerðar næstu þriggja ára. Það
er afar brýnt að okkur takist að
vinda ofan af miklum skuldum
bæjarins sem mun létta rekstur
inn til lengri tíma. Það er ljóst
að ekkert má út af bregða og við
þurfum að halda stíft í taumana.“
Eftirlitsnefndin ítrekar í lok bréfs
ins varnaðarorð til bæjarstjórnar
Kópavogs um skuldastöðu bæjar
ins og segist áfram munu fylgjast
með framvindu fjármála Kópa
vogsbæjar á næstu misserum.

Dyggir starfsmenn
Kópavogsbæjar

Fjóri r starfsm enn Kópav ogs
bæjar áttu 25 ára starfsafmæli á
árinu 2010. Þessum tímamótum
verður fagnað með hófi á morg
un, föstudaginn 7. janúar í mat
sal bæjarins en þar mun forseti
bæja rs tjórna r afh enda þessu
fólki viðurkenningu fyrir vel unn
in störf. Starfsmenn voru hvatt
ir til að mæta, sérstaklega sam
verkafólk þessarra tryggu starfs
manna. Starfsmennirnir sem eiga
25 ára starfsafmæli eru Anna Sig
urþórsdóttir sem starfar í heim
ilishjálpinni, Bjarni Bjarnason í
Áhaldah úsi nu, Magga Hrönn
Árnadóttir leikskólanum Kópa
hvoli og Sigrún Guðmundsdóttir í
bókhaldinu.

Mál Frjálsrar miðlunar
gegn bæjarfulltrúum

Á fundi bæjarráðs var lögð fram
eftirfarandi tillaga bæjarritara:
,,Í ljósi dómsniðurstöðu héraðs
dóms Reykjaness í máli Frjálsr
ar miðlunar ehf. gegn bæjarfull
trúu nu m Guðr íði Arna rd óttu r,
Hafsteini Karlssyni og Ólafi Þór
Gunnarssyni samþykkir bæjar
ráð að Kópavogsbær greiði máls
kostnað bæjarfulltrúanna enda sé
sá kostnaður sannanlega umfram
dæmda n málsk ostna ð. Þá fel
ur bæjarráð bæjarlögmanni að
leita eftir tilboðum í tryggingar
sem tækju á samskonar málum
í framtíðinni. Í framhaldi af því
óskaði Gunnar Ingi Birgisson að
bókað yrði m.a. að fyrir lægi að
dómari hafi dæmt þremenningun
um hæfilegar málsvarnarbætur.
Í öðru lagi liggi fyrir eftirfarandi
álit vegna þessa máls: Í fyrsta lagi
frá Úrskurðarnefnd í vátrygginga
málum, í öðru lagi frá Lagastofn
un Háskóla Íslands, í þriðja lagi
álit sviðsstjóra lögfræði- og vel
ferðarsviðs Sambands íslenskra
sveitarfélaga. Í áliti frá Lagastofn
un Hás kóla segi r m.a. að þótt
ýmislegt sé óljóst um heimildir
sveitarfélaga til að greiða slíkan
kostnað umfram skyldu má ætla
að dómstólar myndu játa þeim
slíka heimild ef á reyndi. Beit
ing slíkrar heimildar skapar hins

vegar örðug álitamál í ljósi jafn
ræðisreglna og skapar fordæmi
sem leitt gætu til þess að játa yrði
öðrum en kjörnum fulltrúum sam
bærilega aðstoð. Gunnar spurði
einnig hvað gerði st ef máli nu
yrði vísað til Hæstaréttar og því
þar snúið við. Bæjarráð frestaði
afgreiðslu málsins.

Dagvistarrými á veg
um Hrafnistu

Félags- og tryggingamálaráðu
neytið hefur synjað leyfisumsókn
Kópavogs um að fjölga dagvistar
rýmum. Bæjarráð harmar ákvörð
un félags- og tryggingamálaráðu
neytisins og bendir á að brýn þörf
er fyrir dagvistarrýmum í Kópa
vogi. Bæjarráð bendir jafnframt á
að hjúkrunarrými í Kópavogi eru
hlutfallslega færri en í sveitarfé
lögunum á höfuðborgarsvæðinu
og brýnna úrbóta þörf.

Afsláttur starfsmanna
leikskóla

Leikskólanefnd Kópavogsbæj
ar hefur lýst yfir áhyggjum af því
að fella eigi niður afslátt starfs
manna leikskóla á leikskólagjöld
um barna. Enn er langt í land með
að í leikskólum Kópavogs sé hlut
fall leikskólakennara það sem lög
gera ráð fyrir. Leikskólanefnd ótt
ast brottfall starfsmanna. Sparn
aður sem áætlað er að ná með
þessum aðgerðum er ekki mikill
miðað við þær afleiðingar sem
þær gætu haft í för með sér.

Óskað breytingar
aðalskipulags

Á fundi skipul agsn efnda r
í haust var lagt fram erindi Atl
antsolíu vegna reksturs bensín
stöðvar Atlantsolíu á lóðinni nr.
115 við Kópav ogsb raut. Sviðs
stjóri fór yfir stöðu lóðar gagn
vart skipulagi og greindi frá því
að erindi hafi borist frá rekstrar
aðila þar sem óskað er eftir því að
aðalskipulagi verði breytt til sam
ræmis við starfsemi á lóðinni. Á
gildandi aðalskipulagi er ekki gert
ráð fyrir bensínstöð á lóðinni.
Skipulagsnefnd samþykkti að fela
Skipulags- og umhverfissviði að
halda fund með hagsmunaaðilum
í næsta nágrenni við Kópavogs
braut 115, til að kanna viðhorf
þeirra til umræddrar breytinga
á skipul agi lóða ri nna r. Einnig
verði Heilbrigðiseftirliti svæðis
ins gerð grein fyrir afstöðu skipu
lagsnefndar. Fundur hefur verið
haldinn með hagsmunaaðilum. Í
framhaldi óskaði skipulagsnefnd
eftir því að lóðarhafi leggi fram
áhættumat fyrir rekstur bensín
stöðvar á umræddri lóð vegna
nálægðar við íbúðabyggð. Bjarki
Kristjánsson og Guðni Ingi Páls
son frá verkfræðistofunni Mann
vit gerðu grein fyrir áhættumati

fyrir rekstur bensínstöðvar á lóð
inni. Afgreiðslu var frestað.

Aðstaða fyrir
afgreiðslustöð

Á fundi skipulagsnefndar fyrir
skömmu var lagt fram eri ndi
Metanorku vegna afgreiðslustöðv
ar en rindið var áður á dagskrá
bæjarráðs og var vísað til sviðs
stjóra Skipulags- og umhverfis
sviðs til umsagnar. Erindið varðar
ósk um staðsetningu lóðar vegna
afgreiðslustöðvar fyrir metan og
aðra umhverfisvæna orku. Sviðs
stjóri skýrði málið og gerði grein
fyri r freka ri uppl ýsi ngu m frá
Metanorku ehf. Skipulagsnefnd
lítur jákvætt á erindið en óskar
eftir umsögn sviðsstjóra á fundi
nefndarinnar varðandi mögulega
staðs etni nga r fyri r afg reiðslu
stöð. Á fundi skipulagsnefndar
13. desember sl. var erindið lagt
fram á ný. Lagðar fram tillögur
Skipulags- og umhverfissviðs að
þremur mögulegum staðsetning
um lóða vegna afgreiðslustöðva.
Skipulagsnefnd samþykkir að fela
Skipulags- og umhverfissviði að
kynna lóðarhöfum hugmyndirnar
í samráði við Metanorku.

Breytt aðgengi að
Borgarholtsbraut 15

Á fundi skipulagsnefndar 13.
dese mb er 2010 var lagt fram
erindi lóðarhafa nr. 15. við Borg
arholtsbraut. Á fundi bæjarráðs 9.
desember 2010 var erindinu vísað
til skipulagsnefndar til úrvinnslu.
Í erindinu felst að óskað er eft
ir að fundin verði lausn á ítrek
uðum beiðnum varðandi breytt
aðgengi. Skipulagsnefnd frestaði
afgreiðslu málsins en samþykkti
að fela Skipulags- og umhverfis
sviði að ræða við lóðarhafa.

Fjölgun íbúða og
hraðahindranir

Umf erða rn efnd Kópav ogs
leggst gegn fjölgun íbúða og bíla
geymslu við Álfhólsveg 81 vegna
þess að bílastæði við Álfhólsveg
eru svo gott sem ofan í gatnamót
unum. Erindi barst frá Ingibirni
Sigurbjörnssyni um hraðahindr
un í Frostaþingi en mældur hefur
verið hraði í götunni og er ljóst að
örfáir einstaklingar aka og hratt
en yfir 85% eru undir hámarks
hraða. Umferðarnefnd leggur til
að hraðahindrun sem er fyrir í
götunni verði flutt framar í götuna
að göngustíg sem þar er. Lagðar
voru fram hugmyndir að breyttu
umferðaskipulagi Digranesvegar.
Ákveðið var að vinna áfram með
hugmyndina. Á Digranesvegi eru
10 hraðahindranir sem mörgum
finnst allt of mikið í lagt, jafnvel
þótt tveir skólar standi við göt
una, sums staðar beggja vegna
gatnamóta.

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

Allar almennar
viðgerðir
SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR

Árið 2010
í lítt alvar
legri skoðun
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Það er auðvitað að bera í
bakkafullan lækinn að fara að
skrifa einhvern annál hér, það
hefur verið gert skilmerkilega
á ljósvakafjölmiðlunum. En það
er samt skemmtilegt að velta
vöngum yfir því hvernig kosn
ingar færu ef kosið yrði um
ýmislegt sem vel hefur farið á
árinu, og einnig það sem kann
að hafa farið heldur miður. Það
sem hér birti st er auðv ita ð
mat ritstjóra og ekki kannski
mjög vísindalega unnið, heldur
meira til gamans gert. Kosning
íþróttamanns ársins er lokið
svo það verður að duga og sig
urvegarar vel að þeirri viður
kenningu komnir. En skoðum
ýmislegt annað.
• Stjórnmálamaður ársins:
Rannveig Ásgeirsdóttir bæjar
fulltrúi Kópavogslistans vegna
þess að fáir reiknu ðu með
þessum árangri framboðsins.
• Stofnu n ársi ns: Fél ags
þjónusta Kópavogsbæjar undir
stjórn Aðalsteins Sigfússonar
sem hefur unnið frábært starf,
ekki síst fyrir þá sem hafa farið
illa út úr kreppunni.
• Skóli ársins: Álfhólsskóli
vegna vel heppnaðrar byrjunar
eftir sameiningu Digranesskóla
og Hjallaskóla.
• Ve i t i n g a s t a ð u
 r árs
ins: Veisluturninn fyrir flotta
matseld og sýnileika
• Verslun ársins: Til sjávar
og sveita fyrir að bera íslenskt
nafn sem bendir ótvírætt til
þeirrar vöru sem í boði er.
• Byggi ng (hús) ársi ns:
Stræti sv agnas kýli ð á Hálsa
torgi, enda lítið annað byggt í
Kópavogi!
• Bjartsýni ársins: Að bjóða
Álftn esi ngu m að same ina st
Kópavogi.
• Mistök ársins: Hringtorg á
mótum Nýbýlavegar og Lund
arbrautar.
• Þrautsegja ársins: Vissa
leikmanna Breiðabliks í knatt
spyrnu karla allt frá upphafi
móts að þeir yrðu Ísl ands
meistarar.

Eru fjöllin blá

Á fundi jafnréttisnefndar Kópa
vogs í dese mb er var rætt um
verkefni ársins. Ákveðið var að
gefa grunnskólum Kópavogs jafn
réttiskennslubókina ,,Eru fjöllin
blá”, fyrir yngsta stigið. Ákveðið
var að kanna hvort upplýsingar
á vegum bæjarins séu tiltækar á
fleiri en einu tungumáli. Upplýs
ingar um Félagsþjónustu Kópa
vogs hafa verið þýddar á ensku,
pólsku, rússn esku, spænsku,
tæl ensku og alb önsku en það
er djúpt á þessu m uppl ýsi ng
um á heimasíðunni og ólíklegt
að fólk sem ekki kann íslensku,
finni þetta. Slóðin er: www.kopa
vogu r.is/index.php?option=com_
content&task=view&id=161&Item
id=239

borgarblod.is

Aino Freyja Jarvela
nýr forstöðumaður Salarins
Stjórn Salarins, tónlistarhúss
Kópavogs, hefur ákveðið að ráða
Aino Freyju Jarv ela sem for 
stöðumann Salarins og hefur hún
störf í þessum mánuði. Starfið
var auglýst laust til umsóknar 3.
september sl. bárust 54 umsókn
ir. Aino Freyja tekur við starfinu
af Elísabetu Sveinsdóttur sem
gegnt hefur starfi forstöðumanns
Salarins í rúmt ár.
Átján einstaklingar voru bókað
ir í viðtöl og af þeim voru sex aðil
ar bókaðir aftur í viðtal. Ákveðið
var að stjórn Salarins myndi boða
tvo umsækjendur í viðtal. Á fundi
bæjarráðs í desember lét Ármann

Kr. Ólafsson bóka: ,,Á fundi bæj
arráðs 25.nóvember s.l. var lögð
fram tillaga um að fresta ráðn
ingu í stöðu forstöðumanns Sal
arins. Meirhlutinn treysti sér ekki
til að afgreiða hana og frestaði
henni. Þar með taldi ég að ráðn
ingarferlinu væri jafnframt frestað
þar til að afgreiðsla hennar lægi
fyrir. Ég mótmæli þessum vinnu
brögðum og sýna þau fullkomna
vanvirðingu í garð bæjarráðs.” Í
bókun meirihluta bæjarráðs seg
ir að meirihlutinn telji mikilvægt
að ganga frá ráðningu forstöðu
manns Salarins, enda sé Salur
inn helsta menningarstofnun bæj

arins og mikilvægt að þar haldi
áfram öflug starfsemi. Málið leyst
ist svo afar farsællega.
Aino Freyja er með MBA-gráðu
frá Háskólanum í Reykjavík, BAgráðu í leiklist frá Bretlandi og
próf í hagn ýtri fjölm iðlu n frá
Háskóla Íslands. Hún hefur verið
sjálfstætt starfandi framkvæmda
stjóri við ýmsa menni nga rv ið
burði og séð um kynningarmál
þeirra. Hún var um árabil fram
kvæmdastjóri Dansleikhúss með
ekka og var einn af stofnendum
þess. Þá var hún formaður sjálf
stæðu leikhúsanna (SL) í nokkur
ár. Hlutverk hennar hjá Salnum

Aino Freyja Jarvela.
verður m.a. að sjá um rekstur
hans og bera ábyrgð á kynningarog markaðsmálum.
Markm ið Sala ri ns er að efla
menningu og listalíf á Íslandi. Sal
urinn var formlega tekinn í notk
un 1. janúar 1999 og var aðsókn
armet slegið á árinu 2010 en aukn
ingin var ríflega 40% milli ára.
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Gunnar I. Birgisson bæjarfulltrúi:

Meirihlutinn hyggst skera niður framlag til
skóla, menningar og íþrótta og hækka skatta
Gunnar Ingi Birgisson er einn
af fjórum bæjarfulltrúum Sjálf
stæðisflokksins í Kópavogi, hafn
aði í 3. sæti í prófkjöri flokksins
fyrir bæjarstjórnarkosningarnar
í maílok 2010 og tók það sæti.
Sjálfs tæði sf lokku ri nn lenti í
minnihluta bæjarstjórnar ásamt
Framsóknarflokknum en þessir
tveir flokkar höfðu skipað meiri
hluta bæja rs tjórna r, lengst af
undir stjórn Gunnars. Við tók
meirihlutasamtarf fjögurra flokka
og þegar leitað var eftir því að
allir 11 bæjarfulltrúar stæðu sam
an að gerð fjárhagsáætlunar taldi
Gunna r rétt að fyrst reyndi á
hvað kæmi út úr fjárhagsáætlun
sem nýr meirihluti stæði að.
Um það voru skiptar skoðanir
í Sjálfstæðisflokknum en ákveð
ið var að sjá hvaða útspil meiri
hlutinn hefði en þegar það fór að
birtast með skattahækkunum og
gjaldskrárhækkanir í kjölfarið taldi
Gunnar það alls ekki vera í anda
Sjálfstæðisflokksins og þeirri stef
nu sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði
fylgt í Kópavogi.
,,Ég ræddi við oddv ita nn,
Árm ann Ólafss on, um þetta og
skýrði fyrir honum að ég mundi
gera mína eigin áætlun ef þessu
færi fram sem horfði og hvatti
hann til að fara út úr þessu sam
starfi við meirihlutaflokkanna um
gerð fjárhagsáætlunar. Fjárlaga
gerðin átti að vinnast í nefndunum
og síðan áttu oddvitar flokkanna

að leggjast yfir gögnin. Mér fannst
það afar skrýtið eftir að hafa stað
ið að gerð fjárhagsáætlunar í 20
ár að koma svona að málunum og
þegar ég spurði formann bæjar
ráðs, Guðríði Arnardóttur hvern
ig mín aðk oma yrði að máli nu
sagði hún að ég ætti að tala við
Ármann, hann væri oddviti flokks
ins. Þá ákvað ég að koma með eig
in fjárhagsáæ
 tlun þó lögð væri rík
áhersla á að ég kæmi með í þetta
samstarf.
Niuðurstaðan var mestu hækk
anir á sköttum sem hér hafa sést.
Á góðæristímanum þegar tekjur
bæjarins voru miklar og rekstur
inn í fínu standi og eigið fé kom
ið í 50% var það ákvörðun þáver
andi meirihluta að lækka gjöld á
bæjarbúa, m.a. leikskólagjöld og
fasteignaskatta og byggja íþrótta
mannvirki svo segja má að innvið
ir bæjarins sem fullbyggðir eins og
er. En hækkanir nú þegar ver árar
þurfa að vera á þeim nótum að fólk
ráði við að borga gjöldin auk þess
sem ekki er þörf á að ráðast í fjár
frekar framkvæmdir á næstu miss
erum nema ef vera skyldi einn leik
skóla á næstu tveimur til þremur
árum. Ég bendi á að bygging þess
ara íþróttamannvirkja var besta
forvörnin sem hægt var að ráðast
í gagnvart ungmennum þessa bæj
arfélags og leiða þau fram hjá öll
um keldunum sem í lífinu hjá ungu
fólki. Unglingavandamál eru í mun
minna mæli hér í Kópavogi en hjá

Ég hef áhyggjur af því
hvað fjórflokkurinn sem
myndar meirihluta í
bæjarstjórn gerir nú þeg
ar íslenskir og erlendir
fjárfestar sýna áhuga á
að kaupa Gustssvæðið.
Ef þau bera gæfu til að
halda rétt á málum geta
skuldir bæjarsjóðs
snarlækkað.

Gunnar I. Birgisson lætur fara vel um sig í stofunni heima með mál
verk eftir Tolla fyrir ofan sig.

öðrum sveitarfélögum.
Meginmunurinn á minni áætl
un og svokallaðri ,,vinstri áætlun”
sem hefur verið samþykkt er sú
að þar er skorið niður í framlagi til
skóla, menningar, íþrótta og næstu
ár munu skattar og gjöld hækka
árlega. Þema minnar áætlunar er
að vernda grunnþ ætti þessa ra
þátta sem tryggir fólki möguleika
á að lifa mannsæmandi lífi. Ég var
með 450 milljónum króna minni
álögur á íbúana en til grunnskól

anna fara 7 milljarðar króna en
2,5 milljarðar króna til leikskól
anna. Ýmsar tölur sem hafa verið
nefndar til hagræðingar í yfirstjórn
o.fl. hafa ekki verið útfærðar s.s. í
rekstri grunnskólanna, en ég vildi
fækka um hálfa stöðu við skólanna
og ekki ráða í stöður sem losna
nema að vel athuguðu máli. Ég vil
að það verði almennt ráðningar
bann hjá bænum, allar ráðningar
fari gegnum bæjarráð. Ég kynnti
mína áætlun á fundi í Sjálfstæðis

Courses
spring 2011

fokknum svo ekki er hægt að segja
að flokksmenn hafi ekki vitað um
innihald hennar. Ég er hæddur um
að það verði uppi fótur og fit núna
í byrjun árs þegar íbúar fá reikn
inginn sem skapast af fjárhagsætl
uninni, ,,vinstri áætluninni.”

Ekki að klofna
- Má ætla út frá þessum ágrein
ingi milli bæjarfulltrúa Sjálfstæðis
flokksins um leiðir að gerð fjárhags
áætlunar bæjarins að Sjálfstæðis
flokkurinn í Kópavogi sé klofinn?
,,Nei. Ég er að fylgja stefnu Sjálf
stæðisflokksins en hinir fulltrú
arnir hafa látið hana fyrir róða til
að vinna að ,,vinstri áætluninni”.
Það er fínt að gera þetta saman
ef menn eru samála um öll helstu

Kursy
wiosenne 2011

Námskeið vor 2011
KURS JEZYKA ISLANDZKIEGO
DLA OBCOKRAJOWCOW

ICELANDIC FOR FOREIGNERS

ÍSLENSKA FYRIR ÚTLENDINGA

10 weeks courses – 60 class hours
Courses start on18th of January

10 vikna námskeið – 60 kennslustundir
Kennslan hefst 18. janúar

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

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

ISLANDZKI I
wtorki i czwartki 19:00 – 21:10

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

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

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

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

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

ISLANDZKI III
wtorki i czwartki 19:00 – 21:10

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

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

ISLANDZKI IV
wtorki i czwartki 19:00 – 21:10

Price: 22.000 kr.
Registrations and information:
http://kvoldskoli.kopavogur.is

Verð: 22.000 kr.
Innritun og upplýsingar um námskeiðin
á vef skólans http://kvoldskoli.kopavogur.is

Cena: 22.000 kr.
Zapisy i informacje na stronie szkoly:
http://kvoldskoli.kopavogur.is

Tel: 564 1507

Sími: 564 1507

pod nr telefonu: 564 1507

Kurs 10-tygodniowy-60 godzin lekcyjnych
Zajecia rozpoczynaja sie 18. Stycznia

http://kvoldskoli.kopavogur.is

markmiðin, en bæði ég og fjöldi
annara manna í Sjálfstæðisflokkn
um vorum alls ekki sammála um
þessa leið sem meirihlutinn fór.”
- Fyrrverandi meirihluti sem þú
stóðst að úthlutaði mikið af lóðum
sem síðan var skilað þegar efna
hagskreppan skall á. Var rangt að
taka við öllum þessum lóðum í ljósi
þess að eiginfjárstaða bæjarins hef
ur snarversnað?
,,Við hefðum ekki þurft að taka
við öllum þessum lóðum svona
langt aftur í tímann. Það voru hins
vegar mistök að láta draga um lóð
ir því mjög fáar af þeim sem þan
nig var úthlutað hefur verið byggt
á, eða um 10%. Margir voru ein
faldlega að taka þátt í happadrætti,
fá fína lóð sem hægt var síðan að
selja með umtalsverðum hagnaði.”
- Árið 2005 var samið við Knatt
spyrnuakademíuna um uppbyggingu
íþróttamannvirkjanna í Kórnum. Nú
hefur Kópavogsbær dregið gengið
inn í samninginn þar sem Knatt
spyrnuakademíunni var um megn
að standa við hann. Var rangt að
gera þennan samning á sínum tíma,
og hvað á að gera við þessu gríð
arlegu mannvirki uppi í Kórahverfi
sem nú standa ófullgerð?
,,Þetta var fínn samningur fyr
ir bæinn og Akademíuna á sínum
tíma en þetta fólst í því að þeir
ætluðu að byggja þarna íþrótta
hús og þarna væri aðstaða fyrir
þjálfara, lækna og fleiri en bærinn
byggði knatthúsið og salurinn yrði
svo einnig leigður til afnota fyr
ir Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla.
Einnig var gerður samningur um
að þarna yrði æfingaaðsaða fyrir
öll landslið KSÍ, sem reyndar hefur
ekki verið endurnýjaður. Svo kom
hrunið en lán Knattspyrnuakadem
íunnar voru öll í erlendri mynt svo
að lokum voru þeir komnir í gjör
gæslu bankans. Þarna mun einnig
koma framhaldsskóli, enda er MK
löngu sprunginn.”
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Eldri borgarar fái frítt í
sund
- Muntu beita þér fyrir einhverjum
málum í bæjarstjórn á komandi
mánuðum?
,,Ég mun koma fram með tillögur
í byrjun árs sem ekki fengu hljóm
grunn við umræður um fjárhagsá
ætlunina, s.s. að eldri borgarar fái
frítt í sund. Það er mikilvægara að
hvetja eldri borgara til að hreyfa
sig og auka þeirra vellíðan en það
mun bara draga úr aðs ókn að
ýmsri þjónustu ef gjaldskráin held
ur áfram að hækka, einnig mun
draga úr aðsókn að leikskólum ef
foreldrar þurfa að borga 37 þús
und krónur fyrir barnið í 9 tíma
með mat í stað 24 þúsunda. Í fyrra
var þetta gjald 20 þúsund krónur
svo hækkunin er yfir 100% en ég
lagði til að þessi gjöld hækkuðu
aðeins um 50%. Þetta gæti orðið
þungbært fyrir einstæða foreldra.
Ég vil draga úr yfirstjórn bæjar
ins sem og annari yfirstjórn og
lækka nefndarkostnað með fækk
un funda. Ég mun áfram berjast
fyrir velferð íbúa þessa bæjar eins
og ég hef gert í 20 ár.”

Lífeyrissjóðsmálið af
pólitískum spuna
- Fjármálaeftirlitið kærði þig og
tvo aðra bæjarfulltrúa ásamt fram
kvæmdastjóra Lífeyrissjóðs starfs
manna Kópavogsbæjar fyrir með
ferð fjármuna sjóðsins. Síðan er
liðið hátt á annað ár. Hvar málið
statt nú?
,,Góð spurning. Það er sagt að
rannsókn sé lokið en málið er hjá
efnahagsbrotadeild. Glæpur okk
ar var að vernda fjármuni lífeyr
issjóðsins með því að geyma þá í
bæjarsjóði fremur en í banka með
lægri ávöxtun en Kópavogsbær
bar 100% ábyrgð á rekstri hans.
Við höfum heyrt að Fjármálaeft
irlitið hafi ekki áhuga á að kæra
en ef þær kæra formlega getum

við sem sátum í stjórn sjóðsins
sótt formlega skaðabætur á hend
ur Fjármálaeftirlitinu. Við höfum
verið með hæstu ávöxtun allra
lífeyrissjóða, eða liðlega 6%, og
með besta stöðu allra lífeyrissjóða
sveitarfélaga. Efnahagsbrotadeild
in á eftir að taka ákvörðun í málinu,
en ekkert bólar á þeirri ákvörðun
þrátt fyrir að málið sé orðið eins
og hálfs árs gamalt. Þetta mál er
af pólitískum toga spunnið, runnið
undan rifjum Steingríms J. Sigfús
sonar og Jóhönnu Sigurðardóttur.
Ég hafði birt nokkrar auglýsingar
fyrir kosningarnar 2009 um skatta
hækkanir sem í vændum væru ef
þessi r flokka r mundu taka við,
og nú blasir við að ég var síst of
svartsýnn, þetta ástand er verra
en ég gerði ráð fyrir. Ég tók þetta
beint upp úr stefnuskrám þessara
flokka.”
,,Ég hef áhyggjur af því hvað
fjórflokkurinn sem myndar meiri
hluta í bæjarstjórn gerir nú þeg
ar íslenskir og erlendir fjárfestar
hafa sýnt áhuga á að kaupa Gusts
svæðið. Ef þau bera gæfu til að
halda rétt á málum geta skuldir
bæjarsjóðs snarlækkað. Ég held að
ástandið muni lagast seinni hluta
þessa árs, en viðskiptajöfnuður
inn er hagstæður um 10 milljarða
króna í hverjum mánuði, eða á
annað hundrað milljarða á ári. Það
þarf hins vegar að hafa áhyggjur af
því hvað muni gerast í kvótakerf
inu, hvað ætlar sjávarútvegsráð
herrann að gera? Ég kalla þar eftir
framtíðarsýn.”

Boðist störf erlendis
Gunnar seldi sinn hlut í verk
takafyrirtæki sem hann átti hlut í
árið 2003 og stofnaði þá verkfræði
stofu og hafði allnokkuð að gera
en hætti því þegar hann varð bæj
arstjóri. Hans sérgrein er jarðtækni
og sprengingar en einnig rekstur
sveitarfélaga og í slíkum verkefn

um hefur hann verið að vinna í. Nú
er hins vegar mikil lognmolla yfir
allri verkfræðiþjónustu og lítil eft
irspurn meðan byggingageirinn er
nánast við frostmark.
Gunnar segir að komið hafi til

álita að taka að sér verkefni erlend
is en hann sé svo mikill Íslending
ur og Kópavogsbúi að hann hafi
ekki ljáð máls á því. Enda sé enn
þá gott að búa í Kópavogi, þrátt
fyrir allt!

Útsala
Útsala
Útsala
Útsala
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AF HÁLSINUM
Ljóðasamkeppnin Ljóðstafur Jóns úr Vör:

Alls bárust 342
ljóð í keppnina

Mikill áhugi var á ljóðasamkeppni lista- og menningarráðs Kópavogs.
Dómnefndin að störfum, en henni er nokkur vandi á höndum. Í henni
eiga sæti Gerður Kristný rithöfundur, Sigurður Pálsson ljóðskáld og
rithöfundur og Jón Yngvi Jóhannsson bókmenntafræðingur.

Alls 342 ljóð bárust í ljóðasam
keppni lista- og menningarráðs
Kópav ogs sem nú er haldi n í
tíunda sinn og ber heitið Ljóð
stafur Jóns úr Vör. Öllum skáld
um var boðið að senda inn frum
samin ljóð undir dulnefni.
Dómnefnd vinnur nú að því að
fara yfir ljóðin og er engin leið
fyrir hana að komast að nafni höf
undar fyrr en að vali loknu. Til
gangur samkeppninnar er að efla
og vekja áhuga á íslenskri ljóðlist.
Greint verður frá niðurstöðunum
á hátíðardagskrá í Salnum á fæð
ingardegi Jóns úr Vör, 21. janúar

2011. Veitt verða vegleg verðlaun
og fær verðlaunaskáldið auk þess
til varðveislu, í eitt ár, göngustaf
Jóns úr Vör áletraðan með nafni
sínu. Handhafi hans nú er Gerður
Kristný, rithöfundur og skáld.
Kópavogsbúar líta á Jón úr Vör
sem sitt listaskáld. Hann bjó nær
allan sinn starfsaldur í bænum,
eða í meira en hálfa öld, og var
kjörinn heiðurslistamaður Kópa
vogs árið 1996. Með því að kenna
samkeppnina við Jón úr Vör er
verið að heiðra minningu skálds
ins góða og halda nafni hans á
lofti.

Hver? Hvar? Hvenær?
Nánast engin viðbrögð voru
við myndbirtingu í síðasta blaði,
kannski fólk hafi verið svo upp
tekið við undirbúning jólahátíð
ari nna r. Einu uppl ýsi nga rna r
eru þær að hún mun vera tekin
7. júlí 1969 þegar Hafnarfjarðar
vegabrúin var vígð. Hverjir eru
á myndinni? Allar upplýsingar
eru vel þegnar.
Nú birtist mynd sem mun vera
teki n á Degi iðna ða ri ns 1977.
Spurningin er hvaða fólk er þarna

á ferðinni, hvaða hlutverki gegndi
það á þessari stundu og kannski
mætti líka spyrja af hverju all
ir eru svona alvarlegir. Þar áður
birti st mynd af af stráku m að
nærast, en okkur lék forvitni á
að vita hvar þessar strákar væru
staddir, hverjir þeir eru, hvenær
þessi matartími átti sér stað og
af hverju íslenski fáninn er þarna
í bakgrunni. Enn leitum við því
svara, og einnig á þeirri mynd
sem nú birtist og mun vera frá

árinu 1977. Allar upplýsingar eru
vel þegnar, smáar sem stórar, vin
samlega komið þeim upplýsing
um sem þið búið yfir á framfæri
við Hrafn Sveinbjarnarson hér
aðsskjalavörð 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 netfang
ið hrafns@kopavogur.is

Ritverk samin á Bókasafni Kópavogs:

Frumsamin skáldverk á 30 dögum
Nýárstónleikar í
Salnum 15 janúar nk.
Salonh ljóms veit Sigu rða r
Ingva Snorrasonar hefur starfað
síðan í ársbyrjun 2004 og sendur
fyrir nýárstónleikum í Salnum.
Forverar þessarar átta manna
hljóms veita r eru tríó og síða r
kvartett sem allt frá níunda ára
tug síðustu aldar héldu reglulega
Vínar- og aðra skemmtitónleika
og hafa margir frábærir söngvar
ar komið fram með hljómsveitun
um í gegnum tíðina. Á efnisskrá
tónleikanna nú er Vínartónlist og
önnur sígild tónlist í léttari kantin
um, en sópransöngkonan Sigrún
Hjálmtýsdóttir syngur að þessu
sinni á tónl eiku nu m. Þá mun

Salurinn.

afmælisbarnið Franz Liszt koma
við sögu. Glæsilegir tónleikar sem
hafa löngu sannað sig.

National Novel Writing Month
er verkefni sem gengur út á að
allir þátttakendur skrifi 50.000
orða uppkast að frumsaminni
skáldsögu á 30 dögum nóvem
bermánaðar. Það eru 1667 orð á
dag. Bókasafn Kópavogs var eitt
af fjölmörgum samstarfssöfnum
NaNoWriMo í ár og bauð þátt
takendum að koma á safnið á
laugardagseftirmiðdögum í nóv
ember og skrifa saman. Það efldi
baráttuhuginn í fólki að finna að
finna samkennd með hinum.
Í NaNo keppir þú ekki við neinn
nema sjálfan þig, það er enginn
sem fylgist með því hvort textinn
þinn sé stolinn eða frumskrifaður,
það les enginn það sem stendur á
skjánum þínum.
Þáttt ake ndu r máttu líta inn
hvenær sem var á opnunartíma
safnsins á laugardögum - stund
um voru margir og stundum voru
fáir - og heltist heldur úr lestinni
þegar leið á mánuðinn. En það
voru þó nokkri r sem kláru ðu
verkefnið.
Rósa Grímsdóttir var t.d. búin
að ná orðafjöldanum þegar mynd
in var tekin af þeim stöllum, en

Rith öfu nda rni r að störfu m á kaffis tofu Bókas afns Kópav ogs.          
F.v.: Alda Lilja Geirsdóttir, Rósa Grímsdóttir, Sigrún Erna Geirsdótt
ir og Arndís Þórarinsdóttir,. Myndin var tekin undir lok átaksins
NaNoWriMo – National Novel Writing Month.

hélt samt áfram að skrifa því hún
var ekki komi n að sögulokum.
Skrifaðar voru alls kyns sögur;
unglingabækur, fantasíur, smá
sagnasöfn og margt fleira.
Þetta er mjög athyglisvert verk

efni sem ástæða er til að hvetja
sem flesta til að taka þátt í sem
á annað borð hafa löngum til að
skrifa skáldsögu. Þá er bara að
vera tilbúin þegar næst rennur
upp nóvembermánuður.
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Niðurgreiðsla æfingagjalda
2010 - 2011
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 2010
verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1993 - 2005.
Á slóðinni http://www.kopavogur.is/itk/nidurgreidsla/ 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.

Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs
Fannborg 2 - 2 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500
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Íris Mist og Alfreð
íþróttafólk Kópavogs 2010
Árleg íþróttahátíð Kópavogs
var haldin sl. þirðjudag í Saln
um. Árið 2010 var sérlega við
burðaríkt og árangursríkt hjá
íþróttaf ólki í Kópav ogi í öll
um aldurshópum þó auðvitað
standi upp úr Evrópumeistara
titi ll í hópf iml eiku m kvenna,
Ísl andsm eista rat iti ll í knatt
spyrnu karla, Íslandsmeistara
titill í holukeppni og höggleik í
golfi, Norðurlandameistaratitill
í frjálsum íþróttum unglinga og
Íslands- og bikarmeistaratitill í
blaki kvenna. Í yngri flokkum
unnust einnig margir sætir sigr
ar og titlar.
Íþróttakarl Kópavogs árið 2010
er Alf reð Finnb ogas on, knatt
spyrnum aðu r úr Breiðab liki.
Alfreð var einn af lykilmönnum
í meistaraliði Breiðabliks sem á
árinu vann fyrsta Íslandsmeistara
titil félagsins í karlaknattspyrnu.
Hann lék 21 leiki í Pepsídeildinni,
skoraði 14 mörk og var í hópi
markahæstu leikmanna deildar
innar. Hann var valinn besti leik
maður ársins á lokahófi KSÍ af
leikmönnum og þjálfurum Pepsí
deilda ri nna r. Sömu útn efni ngu
hlaut hann hjá Morgunblaðinu,
Fréttablaðinu og á fótbolti.net.
Hann spilaði sinn fyrsta A-lands
leik á árinu og var fastamaður í
21-árs landsliðinu sem vann sér
þátttökurétt á EM í Danmörku á
komandi sumri. Alfreð hefur ver
ið gríðarlega einbeittur í að ná
markm iðu m sínu m og heldu r
nú í til Lokeren í Belgíu þar sem
hann tekst á við ný verkefni sem
atvinnumaður í knattspyrnu.
Íþróttakona Kópavogs árið 2010
er Íris Mist Magnúsdóttir, fimleika
kona úr Gerplu. Íris Mist varð á
árinu Íslands- og bikarmeistari í

hópfimleikum ásamt stöllum sín
um í liði Gerplu. Hápunktinum var
hinsvegar náð í október síðast
liðnum þegar hún ásamt liðsfélög
um sínum varð Evrópumeistari
í hópfimleikum. Íris Mist er einn
af burðarstólpum í Evrópumeist
araliðinu bæði félagslega og getu
lega. Hún hefur vakið sérstaka
athygli fyrir að framkvæma ný
og erfið stökk á trampolíni. Á EM
framkvæmdi hún m.a. erfiðistu
æfingar á trampolíni sem sýnd
ar voru á mótinu. Árangur Írisar
Mist og liðsfélaga hennar er ein
stakur í íþróttasögu landsins þar
sem þetta er fyrsta liðið sem vinn
ur til gullverðlauna í hópíþrótt á
Evrópumóti.
Aðri r sem tiln efndi r voru til
íþróttakarls og íþróttakonu árs
ins voru Birgir Leifur Hafþórsson,
golfari sem hefur um árabil verið
einn fremsti kylfingur landsins.
Eftir að hafa glímt við erfið meiðs
li á árinu 2009 kom Birgir Leifur
sterkur til baka á árinu og varð
Íslandsmeistari bæði í holukeppni
og höggleik. Þá sigraði hann á öll
um einstaklingsmótum sem hann
tók þátt í hér á landi á árinu.
Birta Björnsdóttir leikur blak
með HK og varð á árinu deildarbikar- og Íslandsmeistari í blaki
með liði sínu HK. Auk þrennun
ar í meistaraflokki varð hún ein
nig Ísl ands- og bika rm eista ri í
2. flokki. Síðasta sumar var hún
mjög virk í strandb laki nu og
hampaði þar titlinum stigameist
ari unglinga.
Sundm
 a ð u r i n n J ó n M a r 
geir Sverrisson átti góðu gengi
að fagna á liðnu ári. Fyrir utan
að verða Íslands- og bikarmeist
ari í fjölda greina setti hann 19

Stefanía Valdimarsdóttir hefur
þrátt fyrir ungan aldur skipað sér
í fremstu röð frjálsíþróttakvenna
landsins. Stefanía setti 8 Íslands
met á árinu, þar af eitt í fullorð
insflokki í 300 metra grindahlaupi.
Hún vann 11 Íslandsmeistaratitla
og átti sem fyrr fast sæti í A-lands
liðinu. Góðan árangur kórónaði
Stefanía svo á Akureyri í sum
ar þegar hún varð Norðurlanda
meista ri ungl inga í 400 metra
grindahlaupi.
Thelma Ólafsdóttir er ein frem
sta kraftlyftingakona landsins.
Árið byrjaði vel hjá Thelmu þegar
hún varð í 5. sæti á HM í bekk
pressu í 75 kg. flokki. Sá árangur
skilaði Thelmu í 35. sæti heims
lista ns í bekkp ressu í sínu m
flokki.

Viðurkenningar í aldurs
flokknum 13-16 ára

Þessi hópur hlaut viðurkenningar sem framúrskarandi íþróttafólk á
aldrinum 13 til 16 ára.

Viðurkenningar voru veittar þeim sem urðu meistarar á alþjóðlegum
vettvangi. Þetta voru Evrópu- og Norðurlandameistarar Gerplu í hópfimleikum; Stefanía Valdimarsdóttir, frjálsíþróttakona úr Breiðabliki
sem varð Norðurlandameistari í 400 metra grindahlaupi kvenna og
Tinna Óðinsdóttir, fimleikakona úr Gerplu sem varð Norðurlandameistari á slá í fullorðinsflokki.

Íslandsmet á árinu. Jón Margeir
keppti einnig töluvert á alþjóð
legum mótum á árinu með góð
um árangri. Meðal annars vann
hann til gullverðlauna í 200 metra
skriðs undi á Opna þýska ung
lingameistaramótinu í sundi.
Hlauparinn Kári Steinn Karls
son er í dag meðal bestu lang
hlaupara á Norðu rl öndu nu m.
Hann varð Íslandsmeistari í 1500
og 5000 metra hlaupi á árinu og
átti besta landsárangur ársins í
öllum hlaupum frá 1.500 til 10.000
metra. Sem fyrr átti hann fast sæti
í landsliði Íslands og stóð sig vel í
Evrópubikarkeppninni á Möltu.
Róbert Kristmannsson, áhalda
fimleikamaður, sló rækilega í gegn
í áhaldafimleikum á árinu. Hann
varð fimmfaldur Íslandsmeistari

með sigrum á gólfi, bogahesti,
stökki, hringjum, tvíslá og svifrá.
Þá landa ði hann einnig bika r
meistaratitlinum með félögum
sínum í liði Gerplu. Róbert keppti
einnig á erlendri grund á árinu
og náði þar sínum besta árangri
á stórmóti þegar hann vann til
bronsv erðl auna á bogah esti á
Norður-Evrópumótinu.
Sandra Dís Kristj ánsd ótti r,
tennisleikari, varð á árinu þre
faldur Íslandsmeistari í tennis
þegar hún sigraði í einliðaleik, tví
liðaleik og tvenndarleik á Íslands
meistaramótinu. Með þeim titlum
stimplaði hún sig inn sem besta
tenni sk ona landsi ns. Sandra
stundar nú nám í Bandaríkjunum
og keppir fyrir skóla sinn í banda
rísku háskóladeildinni í tennis.

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

Veitta r voru viðu rk enni nga r
til framúrskarandi íþróttafólks
á aldri nu m 13 til 16 ára. Þær
hlutu Andrea Rán S. Hauksdóttir,
kattspyrna; Andrés Wolanczyk,
handknattleikur; Arna Ýr Jóns
dóttir, frjálsar íþróttir; Axel Örn
Guðmundsson, körfubolti; Björn
Dagu r Bjarnason, dans; Dröfn
Farestveit, dans; Erla Ásgeirsdótt
ir, skíði; Garðar Egill Guðmunds
son, áhaldafimleikar; Glódís Perla
Viggósdóttir, knattspyrna; Guð
laug Edda Hannesdóttir, sund;
Guðrún Lilja Gunnarsdóttir, hand
knattleikur; Gunnar Bjarki Jóns
son, siglingar; Gunnhildur Krist
jánsdóttir, golf; Hallveig Jónsdótt
ir, körfubolti; Heiðar Benedikts
son, karate; Hjalti Þór Ísleifsson,
skíði; Hugrún Óskarsdóttir, blak;
Ingimar Logi Guðlaugsson, sund;
Ívar Örn Jónsson, knattspyrna;
Kolbeinn Fannar Kristófersson,
hestaíþróttir; Kristín Magnúsdótt
ir, karate; Oliver Sigurjónsson,
knattspyrna; Ragnar Már Garð
arsson, golf; Rúna Halldórsdóttir,
hestaíþróttir; Sara Ýr Jónsdóttir,
tennis; Sindri Hrafn Guðmunds
son, frjálsar íþróttir; Stefán Gunn
ar Þors teinss on, blak; Tinna
Óðinsdóttir, áhaldafimleikar og
Vladimir Ristic, tennis.

Viðurkenning flokka og
alþjóðlegir sigrar
Árið 2010 hefur verið einstak
lega gæfuríkt íþróttaár fyrir Kópa
vog. Íþróttafélögin í bænum hafa
með glæsilegri frammistöðu sinni
verið sjálfum sér og bænum til
mikils sóma bæði hér á landi sem
erlendis. Í ljósi þess tók ÍTK þá
ákvörðun að breyta út af venju
sinni og tilnefna ekki flokk ársins
í ár, heldur veita þremur meist
araflokkum viðurkenningu fyrir
frábæran árangur á liðnu tíma
bili. Það eru meistaraflokkur HK
í blaki kvenna sem landaði öllum
stóru blaktitlunum í ár með því
að verða deildarmeistari, bikar
meistari og Íslandsmeistari í blaki
kvenna; meistaraflokkur Breiða
bliks í knattspyrnu karla, en lið
ið varð Íslandsmeistari í knatt
spyrnu á árinu en þetta í fyrsta
sinn sem þessi stærsti titi ll í
karlaknattspyrnu kemur í Kópa
voginn og stelpurnar úr meistara
flokki Gerplu í hópfimleikum sem
urðu Evrópumeistarar í hópfim
leikum á árinu, en það er í fyrsta
sinn sem íslenskt lið verður Evr
ópumeistari. Auk þess urðu stúlk
urnar í Gerplu Íslands- og bikar
meistarar í hópfimleikum á árinu.
Auk þessa var þeim iðkendum
sem urðu meistarar á alþjóðlegum
vettvangi veittar viðurkenningar
en þetta voru Evrópu- og Norður
landameistarar Gerplu í hópfim
leikum; Stefanía Valdimarsdóttir,
frjálsíþróttakona úr Breiðabliki
sem varð Norðurlandameistari
unglinga í 400 metra grindahlaupi
kvenna og Tinna Óðinsdóttir, fim
leikakona úr Gerplu varð á árinu
Norðurlandameistari á slá í full
orðinsflokki. Þessi árangur Tinnu
er einn af stærstu sigrunu m í
íslenskri fimleikasögu hingað til.
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Dansskóli Sigurðar Hákonarsonar:

Þrítugasta starfs
árið hafið
Dansskóli Sigurðar Hákonar
sonar er nú að hefja sitt þrítug
asta starfsár. Forvitnast var hjá
skólanum hvað væri í boði í til
efni afmælisins. Í tilefni afmæl
isins væri börnum á aldriunum
3-6 ára boðið uppá 30% afslátt
af námskeiðum fyrir byrjendur
sem hefjast nú í janúar. Innritun
er þegar hafin og stundaskrá til
búin fyrir önnina. Allar frekari
upplýsingar er að finna ávefs
lóð skólans www.dansari.is
Dansskólinn hefur alltaf boð
ið uppá markvissa þjálfun fyrir
börn og fullorðna. Fyrir yngstu
neme ndu rna r er boði ð upp á
dans, söng og leik sem er fléttað
saman við tónlist. Við þetta bæt
ast síðan fyrstu sporin í almenn
um samkvæmisdönsum. Einnig
er boðið er uppá dansnámskeið
fyrir börn og unglinga sem og
framh alds- og byrje ndan ám
skeið. Kenndir eru hinir svoköll
uðu standard dansar sem eru t.d.
Waltz, Tangó og suður-amerískir
dansar sem eru t.d. jive, cha-cha,
samba og fleira.
Það nýjasta er að á vorönn
verðu r boði ð upp á freestyle
– jazzballet námskeið þar sem
notast er við vinsælustu lögin
hverju sinni eins og Justin Biber
of fl. Námskeið er fyrir stelpur og
stráka á aldrinum 8 ára og eldri.
Önnur kennsla verður hefðbúnd
in í ár. Fyrir fullorðna er boðið
uppá náms keið í samk væmi s
dönsum og salsa. Námskeiðin

eru byggð uppá hóptímum þar
sem kennsla fer fram einu sinni
í viku. Á námskeiðunum er lögð
áhersla á að allir skemmti sér
vel og að hver of einn læri það
sem nýtist best. Ekki má gleyma
að flest starfsmanna- og stétt
arfélög veita styrki vegna dans
námskeiða fyrir fullorðna. Það
er eitthvað sem margir ættu að
nýta sér.
Dansskóla Sigurðar Hákonar
sonar er óskað til hamingju með
þrítugsafmælið og hvetjum les
endur til að kynna sér alla þá
möguleika sem í boði eru.
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85 nemar útskrifast frá MK

Þann 17. desember voru braut
skráðir 85 nemar frá Menntaskól
anum í Kópavogi við hátíðlega
athöfn í Digraneskirkju. Alls 57
stúdentar, 17 iðnnemar úr mat
reiðsludeild, og 11 nemendur af
skrifstofubraut. Í máli Margrét
ar Friðriksdóttur, skólameistara,
kom fram að stærsta verke fni
hausta nna r hefði veri ð undi r 
búningur að nýrri skólanámskrá
í framhaldi af nýjum lögum um
framhaldsskóla. Skólinn hefur nú
meira frelsi í mótun námsbrauta
jafnt í bóknámi sem verknámi.
Fjögur þróunarverkefni eru nú í
gangi sem tengjast innleiðingu á
nýrri skólanámskrá.
Umhverfisdagar voru haldnir í
október í samstarfi við umhverf
isráð Kópavogsbæjar. Boðið var
upp á fjölda atburða, fyrirlestra og
kvikmyndasýninga sem tengdust
efni vikunnar við miklar vinsældir.
Nemendur MK hlutu á haustönn
viðu rk enni ngu frá Rauða krossi
Íslands fyrir óeigingjarnt starf og
mikilvægan stuðning vegna neyðar
aðstoðar innanlands. En nemend
ur í áfanganum SJÁ102/Sjálfboðið
starf héldu m.a. handverksmarkað
til stuðnings starfi RKÍ.

Erlend samstarfsverkefni
Kennarar og nemendur skólans
hafa á haustönn tekið þátt í óven
ju mörgum erlendum samstarfs
verkefnum, m.a. samstarfsverkefni
5 Evrópulanda um stærðfræði
kennslu, nemendaskiptaverkefni í
hótel- og ferðagreinum við Finnland

Myndarlegur hópur sem útskrifaðist frá MK og hlaut viðurkenningar með þeim er Margrét Friðriksdóttir skólameistari og hverfur til
áframhaldandi náms eða út í atvinnulífið.

og samstarfi kennara og nemenda
á starfsbraut skólans við skóla í
Karlstad í Svíþjóð. Þá var verkefni
skóla ns um tölvus tudda stærð
fræðikennslu, sem lauk í haust, val
ið eitt af tíu bestu verkefnunum
innan Comeniusar menntaáætlunar
Evrópusambandsins á þessu ári.
Góður námsárangur
Forseti bæjarstjórnar, Hafsteinn
Karlsson, afhenti útskriftarnemum
viðurkenningar úr Viðurkenningar
sjóði MK sem stofnaður var af bæj
arstjórn Kópavogs árið 1993. Fjór
ir nemar hlutu viðurkenningu að
þessu sinni: Nýstúdentar Ari Stef
ánsson, Margrét Guðmundsdóttir
og Selma Lind Jónsdóttir og Ylfa
Helgadóttir nýsveinn í matreiðslu.

Rótarýstyrkir og
Ingólfssjóður
Rótarýklúbbur Kópavogs veitti
nýstúdent Selmu Lind Jónsdótt
ur verðlaun fyrir góðan árangur í
raungreinum og Rótarýklúbburinn
Borgir í Kópavogi veitti nýsveini í
matreiðslu, Ylfu Helgadóttur, verð
laun fyrir einstakan námsárang
ur í iðnnámi. Rannveig Jónsdóttir
afhenti nýstúdent Ester Sigurðar
dóttur viðurkenningu úr Ingólfs
sjóði en sjóðurinn er tileinkaður
fyrsta skólameistara MK, Ingólfi A.
Þorkelssyni. Sjóðurinn var stofnað
ur af eldri stúdentum frá skólanum
og er markmið hans að efla áhuga
nemenda á húmanískum greinum.

Er kominn tími til að gera eitthvað?
Námskeið sem opna þér nýjar leiðir
Hringsjá náms- og starfsendurhæfing býður mikið úrval af öðruvísi
og spennandi námskeiðum sem hafa hjálpað mörgum að komast
aftur eða í fyrsta sinn af stað til meiri virkni, meiri lífsgæða og
fleiri valkosta í námi eða starfi.

Smiðjuvegi 74, Gul gata, 200 Kópavogi
www.myndlistaskoli.is
myndlist@myndlistaskoli.is

Myndlistarnámskeiðin
hefjast 17. janúar samkvæmt stundaskrá
(sjá vefsíðu).
Fjölbreytt nám í fullorðinshópum, fyrir og
eftir hádegi, einnig á kvöldin.
Ný námskeið í boði
Vatnslitamálun: 26 kennslustundir í 13 vikur
á miðvikudögum kl. 16:00.
Þú getur sett barnið þitt á námskeið á sama tíma.
Pastellitun: 8 vikur fimmtudagskvöldum.
Teiknun, dagtímar.
Nám fyrir börn og unglinga eru niðurgreidd af
sveitarfélögum kynnið ykkur á vefsíðu okkar
www. myndlistaskoli.is
námstilboðin.
Innritun stendur yfir á skrifstofutíma
kl. 15:00 – 18:00 frá mánudegi til
fimmtudags eða í síma 564 1134, 564 1195
og 863 3934 eða sendið okkur vefpóst.

Námskeiðin eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna slysa, veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla.
Námskeiðin geta líka hentað þeim sem hafa litla grunnmenntun eða hafa átt erfitt með
að tileinka sér hefðbundið nám.
Um er að ræða eftirfarandi námskeið:
Excel fyrir byrjendur
Þátttakendur læra að setja upp tölur á vinnublaði og læra að beita einföldum reiknireglum.
Kenndar eru helstu vinnuaðferðir og að útbúa myndrit.
Enska fyrir byrjendur
Námskeiðið er fyrir þá sem hafa átt mjög erfitt með að læra ensku/önnur tungumál. Notast er
við myndrænar og óhefðbundnar aðferðir sem nýst hafa vel á öðrum sviðum. Áhersla er lögð
á að bæta orðaforða og að auka sjálfstraust nemenda.
Fjármál einstaklinga
Fjármál á mannamáli! Námskeiðinu er ætlað að veita þátttakendum yfirsýn yfir eigin fjármál
og auka fjármálalæsi.
Lífsleikni
Kenndar veða leiðir til þess að eflast bæði persónulega og félagslega og að vinna markvisst
í að auka lífsgæði sín – sjálfstætt framhald af sjálfstyrkingarnámskeiðinu.
Minnistækni
Kennd er tækni til þess að efla og bæta minnið. Námskeiðið hentar þeim sem eiga við
hversdagsgleymsku að stríða, hafa skert minni eftir veikindi eða áföll eða vilja bæta minni
sitt af öðrum ástæðum.
Stærðfræði fyrir byrjendur
Námskeiðinu er ætlað að skapa áhuga á stærðfræði og jákvætt viðhorf. Kennsluaðferðir
eru nýstárlegar þar sem nemendur læra að meðhöndla tölur með áþreifanlegum hætti í
skemmtilegum æfingum. Beitt er óhefðbundnum aðferðum í kennslunni.
Sjálfstyrking
Námskeiðinu er ætlað að efla getu nemenda til að tjá sig og vera til. Þetta verður gert á
skemmtilegan og líflegan hátt og nemendur öðlast þjálfun í öruggri framkomu.
Tölvugrunnur
Kennd er tölvunotkun fyrir byrjendur og lengra komna. Farið er í Windows umhverfið, ritun
og útlitsmótun texta, Internetið, tölvupóst, teikningu, skjalaumsjón og fleira.

Næstu námskeið eru að hefjast!
Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510-9380 eða á www.hringsja.is

HringSjá • Hátúni 10d, Reykjavík • s: 552 9380/562 2840 • www.hringsja.is

sumarferdir.is

Gleðilegt nýtt ferðaár!
SUMAR 2011 - ÓDÝRUSTU SÆTIN BÓKAST FYRST!
ALICANTE - HÁLFT FÆÐI
Gran Hotel Bali
Herbergi í 1 viku
með HÁLFU FÆÐI

frá

Tropical Playa

83.500 kr.*

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 97.000 á mann fyrir 2 fullorðna.
Brottför: 9. júní í viku.

Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

TENERIFE - ALLT INNIFALIÐ

Íbúð í 1 viku og
ALLT INNIFALIÐ

frá

98.900 kr.*

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 115.900 á mann fyrir 2 fullorðna í stúdíóíbúð.
Brottför: 28. júní í viku.

* Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Hálft fæði = Morgun-, og hádegismatur. Allt innifalið = Morgun-, hádegis- og kvöldmatur, snarl milli mála og innlendir drykkir.
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Ármann Kr. Ólafsson oddviti Sjálfstæðisflokksins:

,,Í samvinnu við fjárlagagerð
í meiri- og minnihluta”
Úrs lit prófk jörs Sjálfs tæði s
flokksins fyrir bæjarstjórnarkosn
ingar sl. vor leiddu til nokkkurrar
óeiningar innan raða Sjálfstæð
ismanna, en oddviti Sjálfstæðis
manna til margra ára, Gunnar
Birgi ss on hafna ði í 3. sæti en
Ármann Kr. Ólafsson vann sigur

og leiddi listann við kosningarn
ar í maílok. Við gerð fjárhagsáæ
 tl
unar Kópavogsbæjar tóku þrír af
fjórum bæjarfulltrúum flokksins
þátt í fjárlagagerðinni með meiri
hlutanum en Gunnar Birgisson
hafnaði slíku samstarfi. Ármann
Kr. Ólafsson var spurður hvort

H`ZbbjkZ\^ )) b! @eVkd\^

DANSSKÓLI
SIGURÐAR HÁKONARSONAR 30 ÁRA

Standard & suður amerískir dansar • Barnadansar • Salsa • Freestyle - Jazz

Námskeið fyrir fullorðna,
30%
AFSLÁTTUR
unglinga & börn,
FYRIR 3-6 Á
RA
byrjendur og framhald. B
YRJENDUR
Systkinaafsláttur.
Starfsmanna & stéttafélög veita styrki vegna dansnámskeiða.
Frístundarkort, niðurgreiðsla hjá Sveitarfélögum.

Innritun og upplýsingar
í síma 564-1111
www.dansari.is

líta beri á það sem klofning innan
Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi
að 3 af 4 bæjarfulltrúum flokks
ins standi að sameiginlegri fjár
hagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir
árið 2011 en einn, Gunnar I. Birg
isson, leggi fram sjálfstæða fjár
hagsáætlun?
,,Forsaga málsins er sú að fyrir
tveimu r árum ákvað þáv era ndi
bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðis
flokksins í Kópavogi, að beita sér
fyrir því að fá alla bæjarfulltrúa til
þess að standa sameiginlega að
gerð fjárhagsáætlunar ársins 2009.
Minnih luti nn þáv era ndi sýndi
ábyrgð og taldi að í kjölfar efna
hagshrunsins væri það hagsmun
um Kópavogsbúa fyrir bestu, að
allir flokkar stæðu saman að áætl
anagerðinni.
Með hliðs jón af því að áhrif
efnahagshrunsins eru nú fyrst að
koma fram af fullum þunga, töld
um við brýnt að látið yrði reyna
á þetta mikilvæga samstarf meiriog minnihluta í þriðja sinn. Við
settum það sem skilyrði á fyrsta
fundi oddvitanna að allir bæjar
fulltrúar kæmu jafnt að því borði.
Var hugsunin þar ekki síst sú að
reynsla Gunnars Birgissonar gæti
komið þessari krefjandi áætlun
argerð til góða. Hann kaus hins
vegar að mæta ekki á einn ein
asta sams tarfsf und og tilk ynnti
það svo með bókun inni í bæjar
ráði að hann ætlaði að leggja fram
sína eigin fjárhagsáæ
 tlun. Hvorki
ég sem oddviti né aðrir bæjarfull
trúar Sjálfstæðisflokksins vissu af
þessu. Þar með klauf Gunnar sig
frá öðrum bæjarfulltrúum Sjálf
stæðisflokksins og hafnaði um leið
farsælli nálgun í fjárhagsáætlunar
gerðinni sem hann hafði sjálfur átt
frumkvæði að aðeins tveimur árum
fyrr. Í mínum huga getur það ekki
verið eðlilegt að Sjálfstæðisflokkur
inn láti einungis reyna á slíka sam
vinnu ef hann er í meirihluta. Í því
fælist mikill hroki og yfirlæti.
Ég get ekki leynt því að það voru
vonbrigði að höfundur samvinnu
módelsins skildi ekki sjá sé fært
að láta á þá aðferðarfræði reyna í
þriðja sinn. Gunnar Birgisson var
kosinn af bæjarfulltrúum Sjálfstæð
isflokksins inn í bæjarráð, sem er
til marks um það traust sem hann

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

Ármann Kr. Ólafsson
bæjarfulltrúi.

naut innan okkar raða. Hann hafði
jafnframt lýst því yfir við bæjar
málaflokkinn að hann myndi vinna
með okkur. Við það stóð hann ekki
og því brást hann ákveðnu trausti
sem honum hafði verið sýnt,” segir
Ármann Kr. Ólafsson.
- Kom ekki til greina að allir bæj
arfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggðu fram sameiginlega fjárhagsá
ætlun í minnihluta bæjarstjórnar?
,,Það var að sjálfsögðu rætt. Nið
urstaðan varð hins vegar sú að
eðlilegt væri að láta reyna áfram
á það verklag sem mótast hefur í
tveimur síðustu fjárhagsáætlunum
og Sjálfstæðisflokkurinn hafði upp
haflega frumkvæði að, eins og áður
segir. Það var ekki sjálfgefið að það
tækist. Kópavogur er ekkert eyland
í þessu m efnu m þar sem fleiri
sveitarfélög hafa verið að vinna á
þessum nótum. Sagan segir okkur,
ekki bara í Kópavogi, að minnihlut
inn hefur sáralítil áhrif við gerð
fjárhagsáætlunar ef hann kemur
ekki með beinum hætti að þeirri
vinnu með meirihlutanum. Sameig
inleg áætlunargerð gerir minnihlut
anum því beinlínis kleift að veita
meirihlutanum meira aðhald og
öflugri stjórnarandstöðu en ella.
Auðvelda leiðin hefði auðvitað
verið sú, að segja sig frá áætlunar
gerðinni, gagnrýna af hörku óvin
sælar ákvarðanir og leggja fram
tillögur sem við myndum aldrei
þurfa að standa við. Slíkar tillög
ur komu jafnframt fram, eins og
sjá má hjá Gunnari og snúa t.a.m.
að helmings lækkun framlaga til
félagsmiðstöðva og frekari niður
skurð á kennslu í grunnskólunum
með fjölgun í bekkjum. Slíkt hefð
um við átt erfitt með að styðja,
enda illframkvæmanlegt til skem
mri tíma litið og með tilheyrandi
afleiðingum fyrir þá mikilvægu for
varnarvinnu sem fram fer á vegum
bæjarins.”

Sparnaður í skólum komi
ekki niður á gæðum
kennslunnar

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi byrjandanámskeið:

* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is

Námskeið fyrir fullorðna:

* Partýgítarnámskeið
* Gítarnámskeið
fyrir leikskólastarfsfólk
Munið frístundakort ÍTR og endurgreiðslu stéttarfélaga!

Næstu námskeið hefjast í janúar !

...BARA GAMAN...

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

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

- Einskorðast nýsamþykkt fjár
hagsáætlun af niðurskurði verklegra
framkvæmda, þjónustu, og félags
legra framkvæmda eins t.d. starf
semi íþróttafélaganna?
Ármann segir að þetta sé fjár
hagsáætlun niðurskurðar, enginn
þurfi að velkjast í vafa um það.
Skuldaaukning bæjarins í kjölfar
hrunsins var mikil og megi rekja
um 15 millja rða króna hækku n
þeirra til umfangsmikilla lóðaskila í
Vatnsenda og á Glaðheimasvæðinu.
,,Ágreiningur kom oft upp við
gerð þessarar áætlunar og stund
um talsverð átök. Við náðum ekki
öllum okkar markmiðum fram. T.d.
var mikið tekist á um skattamálin
enda er það forgangsmál hjá okk
ur að lækka skatta.Ég tel hins veg
ar, að þegar á heildina er litið, þá

hafi Sjálfstæðisflokknum tekist að
verja marga mikilvæga þætti. Sem
dæmi má nefna að við lögðum ríka
áherslu á að sparnaður í skólum
komi ekki niður á gæðum kennsl
unnar með fjölgun í bekkjum eða
fækkun kennslustunda og munum
fylgja því fast eftir á kjörtímabilinu.
Einnig að íþróttastyrkjum barna
verði haldið áfram ásamt heim
greiðslum til þeirra barna undir
tveggja ára aldri sem ekki hafa enn
hlotið leikskólapláss. Því miður
lækka þessar greiðslur en meirihlut
inn ætlaði sér að ganga þarna mun
harðar fram. Þá kom minnihlutinn
því til leiðar að framlag til íþrótta
félaga var hækkað milli umræðna
í ljósi þess að upplýsingar sem við
fengum fyrir fyrri umræðuna voru
ekki nægil ega nák væma r. Fram
kvæmdaþörf í bænum er sáralítil
og því liggur það í hlutarins eðli að
þær verða litlar.
Þá urðu aðilar sammála þeirri
áherslu Sjálfstæðisflokksins að tekj
ur af sölu lóða yrðu allar notaðar til
þess að greiða niður skuldir. Ég er
ekki í vafa um að sjái lánveitendur
að skuldir bæjarins fari lækkandi,
þá skilar það sér strax í betri kjör
um. Það munar um hvert prósentu
stig, en 1% betri kjör en þau sem
nú bjóðast, bæta afkomu bæjar
sjóðs um 3-400 milljónir króna á
ári. Slíkur bati er dýrmætur og mun
hjálpa okkur að vinna okkur hraðar
út úr mikilli skuldsetningu og að
lækka skatta.” Ármann segir slík
an bata dýrmætan og muni hjálpa
til við að vinna okkur hraðar út úr
kreppunni.
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Hjálparsveit skáta í Kópavogi
fær nýjan Toyotajeppa
Tvær áramótabrennur voru í Kópavogi á gamlárs
kvöld. Annars vegar í Kópavogsdalnum við Smára
hvammsvöll og hins vegar í Vatnsenda, fyrir ofan
Gulaþing. Kveikt var í brennunum kl. 20.30. Að
venju var glæsileg flugeldasýning í Kópavogsdaln
um á vegum Hjálparsveitar skáta í Kópavogi, HSSK.
Skömmu fyrir áramót fékk HSSK afhenta nýjan Toy
ota Land Cruiser, Kóp 6, til sveitarinnar. Bíllinn var
afhentur fyrir Toyota á Nýbýlavegi að vistöddum
félagsmönnum í HSSK, gestum og starfsmönnum
Toyota. Bíllinn var búinn að vera í breytingaferli hjá
Artic Trucks síðan í vor og biðin eftir bílnum því orð
in nokkuð löng. Hann mun nýtast vel við jöklaleit sem
Íris Marelsdóttir formaður HSSK og Guðríður
Arnardóttir formaður bæjarráðs við nýja jeppann.

Flugeldasala er afar mikilvæg fjáröflun fyrir sveit
ina. Hér eru nokkrir galvaskir sölumenn skömmu
fyrir áramót með ýmsan varning, sem verðlagðist á
um 42 þúsund krónur.
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stöðugt verður umfangsmeiri.
,Þetta er nýr bíll sem tekur við að tveimur bílum
sem nú fara á söluskrá, en þeir eru orðnir um 15 ára
gamlir. Bíllinn er á 44 tommu dekkjum, með nýjum
fjarskipta- og samskiptatækjum. Þessi nýi bíll fellur
mjög vel að þeirri stefnu hjálparsveitarinnar að vera
sem fjölhæfust en við eigum nú farartæki af ýmsum
stærðum og gerðum auk tveggja snjóbíla, tveggja báta
og fjögurra vélsleða og teljum okkur geta brugðist við
hvaða ástæðum sem kunna að koma upp. Hjálpar
sveit skáta í Kópavogi fór í 77 útköll á árinu 2010 en 70
manns er á útkallslista en sveitin starfar í 8 flokkum.
Allnokkur áhugi er alltaf til staðar fyrir að starfa með
sveitinni, en allir umsækjendur fara í 18 mánaða þjálf
un áður en þeir geta talið sig fullgilda félagsmenn.

Herrakvöld á bóndadaginn:

Samstarfsverkefni
Karlakórs Kópavogs og
Lionsklúbbs Kópavogs
Karlakór Kópavogs stendur
ásamt Lionsklúbbi Kópavogs
fyri r herrak völdi á bóndag
inn, 21. janúa
 r nk. Samstarf
ið hófst í fyrra og heppnaðist
frábærlega og því var ákveðið
að halda samstarfinu áfram og
gera kvöldið hið glæsilegasta
og góða skemmtun fyrir gesti.
Hauststarfið byrjaði hjá Karla
kór Kópavogs með með ströng
um æfi ngu m fyri r Kötlum ót.
Katla er samband sunnlenskra
karlakóra frá Höfn í Hornafirði
í austri að Snæfellsnesi í vestri.
Mótið var haldið 16. október
sl. að Flúðum, á 8. afmælisdegi
Karlakórs Kópavogs. Aðventan
var næsta verkefni kórsins og
þar söng kórinn við fjöldamarg
ar athafnir. Tók hann þátt í að
frumflytja lagið King and heaven
efti r Halld ór Bragas on, söng
fyrir eldriborgara í Gjábakka,
á aðv entuköldi í Boða nu m, á
jólahlaðborði í Gullsmára auk
þess að taka þátt í jólasamsöng

Karlakórsfélagar á góðri stund.

í Hörðuvallaskóla með þremur
öðrum kórum og lúðrasveit.
Að venju skelltu kórm enn
sér í jólatrjáasölu en kórinn og
Skógræktarfélag Kópavogs hafa
undanfarin þrjú ár verið þar í
sams tarfi. Kórf él aga r fóru að
Fossá í Hvalfirði og felldu tré
sem þeir buðu til sölu að Dal
vegi í Kópavogi. Hverju seldu
tré fylgdi aðgöngumiði á vortón
leika kórsins. Fyrirhugað er að
fara í kórbúðir fyrstu helgina í
mars til að taka lokahnykkinn
fyrir vortónleikana, sem verða í
aprílmánuði.
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Blikinn Auðunn Jónsson
Kraftlyftingamaður ársins
Auðunn Jónsson, ,,Kraftbliki
nr. 1” hefur verið útnefndur af
Kraftlyftingasambandi Íslands
sem Kraftlyftingamaður ársins
2010. Auðu nn var því gjald
gengur til kjörs Íþróttamanns
ársins 2010 sem fram fór sl.
miðvikudag.
Auðu nn segi r að þáttt aka í
kraftl yfti ngu m hafi auki st til
muna eftir að Kraftlyftingasam
bandið fékk inngöngu í ÍSÍ, og
því sé það mjög ánægjulegt að
kraftlyftingadeildinni hafi verið
sköpuð æfingaraðstaða í nýju
stúku Kópavogsvallar. Auðunn
varð í 8. sæti á HM í Suður-Afr
íku í haust, hlaut 342 stig en átti
mögul eika á 355 stigu m sem
hefði gefið 5. til 6. sæti en síð
asta réttstöðulyftan var dæmd
ógild. Gefin eru stig fyrir sam
anlagðan árangur í hnébeygju,
bekkpressu og réttstöðu. Alþjóð
legt mót verður haldið 15. janúar
nk. í Reykjavík og segir Auðunn
það vera góðan undirbúning fyr
ir Evrópumót og heimsmeistara
mót sem bæði fara fram í Tékk
landi á þessu ári. Auðunn segir
sína bestu grein vera réttstöðu

Auðunn Jónsson ásamt dóttur
sinni, Elmu Láru, sem er mjög
efnileg frjálsíþróttakona.

lyftu, síðan komi hnébeygjan og
loks bekkpressan.
Til gamans má geta þess að
dótti r Auðu ns, Elma Lára er
mjög liðtæk í frjálsum íþrótt
um og knattspyrnu, setti m.a.
á árinu Íslandsmet í 200 metra
hlaupi í flokki telpna 13 til 14
ára, hljóp á 26,03 sek. og fyrir
það hlaut hún einnig afreksbik
ar frjálsíþróttadeildar Breiða
bliks 14 til 16 ára, svokallaðan
Kristinsbikar, sem afhentur var
30. desember sl.
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Sporthúsið-Dalsmára:

Íþróttaskóli Latabæjar –
Zumba og Cage fitness
Sporthúsið er nú orðið 8 ára
gamalt. Litið var til Þrastar Jóns
Sigurðssonar eiganda þess og
spurðum hvernig gengi. “Ég vil
byrja á að þakka viðskiptavin
um okkar fyrir síðasta ár, sem
var það allra besta í sögu Sport
hússins. Viðtökur við breyttu og
bættu Sporthúsi hafa verið ævin
týralegar og mun betri en við
þorðum nokkurn tíma að gera
okkur vonir um,” sagði Þröst
ur og bætti við. “Við erum með
gríðarlega sterka líkamsræktar
aðstöðu, stærstu hóptímastunda
skrá og mesta úrval námskeiða.
Í því sambandi vil ég nefna sér
staklega þrenn ný námskeið sem
við bjóðum upp á.”
Frá síðasta hausti hefur Sport
húsið starfrækt Íþróttaskóla Lat
bæjar sem notið hefur mikilla vin
sælda hjá yngra fólkinu. Skólinn
er fyrir aldurshópinn 3ja til 6 ára.
Innritun er í fullum gangi og hafa
allir krakkar gott og gaman af að
sækja Íþróttaskólann. Í lok síð
ustu, annar var uppskeruhátið og
að sjálfsögðu mætti íþróttaálfur
inn til að sjá hvað krakkarnir voru
búnir að læra og sýndu þau listir
sínar fyrir hann.
Frá miðjum nóvember og fram

Tekið á því.

í miðjan desember var prufunám
skeið í ZUMBA í Sporthúsinu. Nú
á nýja árinu verða mun fleiri nám
skeið, enda hefur ZUMBA slegið
ærlega í gegn. Þröstur Jón sagði
að prufunámskeiðin, sem voru
tvenn og bæði fullbókuð, hefðu
líkað frámunalega vel. “Þessi nám
skeið fyllast rosalega hratt” sagði
Þröstur og því betra fyrir þá sem
hafa áhuga á ZUMBA að skrá sig
fyrr en síðar.
Cage fitn ess er það nýjasta

nýja. Þröstur var spurður í hverju
það væri fólgið. “Þetta eru gríðar
lega hraðir tímar þar sem keyrt
er af miklum krafti í tiltölulega
stuttan tíma, en hver tími er um
30 mínútur. Þetta kerfi er þróað af
bardagaíþróttamönnum.
Kópavogsblaðið hvetur lesend
ur til að taka nú á af krafti á nýja
árinu. Það má finna æfingakerfi
fyrir alla fjölskylduna hjá Sport
húsinu, svo nú er bara að drífa sig
af stað.
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Föstudaginn 21. janúar halda

Karlakór Kópavogs og Lionsklúbbur Kópavogs
glæsilegt herrakvöld í Lundi, Auðbrekku 25
Húsið opnar kl. 19:00

Borðhald hefst kl. 20:00

Karlmannlegur matur í tilefni dagsins
Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

Veislustjórar: Ingvi Þorkelsson
og Guðmundur Borgþórsson
Sterkasti prestur í heimi, Séra Gunnar Sigurjónsson,
„tekur áðí“ sem ræðurmaður kvöldsins

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

Listmunauppboð og happdrætti
Glæsilegir vinningar
Á boðstólum verða verk m.a. eftir Tolla og Baltasar
Kórsöngur - einsöngur - fjöldasöngur
Nánari upplýsingar á www.karlakor.com
Miðasala í símum:
847 7047 og 898 1157
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Jólamót Tennishallarinnar:

Íslandsmeistarar Breiðabliks:

Arnar og Sandra Dís
Heimsóttu Barnaspítala
sigurvegarar í meistaraflokki Hringsins
Jólamót Tennishallarinnar í
Kópavogi fyrir alla aldurshópa
og Bikarmót TSÍ fyrir fullorðna
fór fram í síðustu dagana fyrir
áramót. Í meistaraflokki karla
sigraði Arnar Sigurðsson Birki
Gunnarsson í tveimur settum,
6:1 og 6:0. Þeir Arnar og Birkir
eru báðir í fínu formi og sýndu
frábæran leik þó yfirburðir Arn
ars hafi verið nokkrir. Þetta var
fyrsti úrslitaleikur Birkis á móti
Arnari og viss varða á ferlinum
hjá þessum efnilega spilara.
í kvennaflokki sigraði Sandra
Dís Krisjánsd ótti r Arne y Rún
Jóhannesdóttur í tveimur settum;
6:0, 6:0. Sandra hafði þó nokkra
yfirburði í þessum leik. Þau Arnar
og Sandra Dís hafa verið tilnefnd
sem tennismaður og tenniskona
ársins og til íþróttamanns árs
ins 2010 af TSÍ, en þau eru bæði
í Tenni sf él agi Kópav ogs. Þetta
er í fjórtánda skipti sem Arnar
hlýtu r tiln efni ngu na og jafno ft
hefur hann verið Íslandsmeistari
utanhúss, eða allt frá árinu 1997.
Arnar var tvöfaldur Íslandsmeist

Blikarnir sem heimsóttu Hringinn með börnunum ásamt starfsliði.

Íslandsmeistarar Breiðabliks
í knattspyrnu karla fóru í heim
sókn í síðustu viku í Barnaspít
ala Hringsins en logo Hrings
ins er einmitt komið framan á
treyjur Breiðabliks í stað logo
Landsb anka ns. Landsb ank
inn valdi að taka logo sitt af
búningum íþróttafélaga og gaf
þeim val um gott málefni til að
styrkja í staðinn og því fylgdi
að logo viðkomandi færi á bún
inga. Breiðablik valdi Barna
spítala Hringsins.
Meistaraflokkur karla mætti
ásamt þjálfa ra og form anni
deildarinnar. Börnin voru heim

Sigurvegararnir, Sandra Dís og Arnar með verðlaunin.

ari utanhúss á árinu í einliða og
tvíliða leik.
Þetta er í annað skiptið sem
Sandra Dís hlýtur tilnefningu sem
tenniskona ársins, en hún hlaut
hana einnig árið 2008. Sandra Dís

varð þref aldu r Ísl andsm eista ri
utanhúss á árinu og er þar með
níundi tennisspilarinn til að ná
þeim merka áfanga. Auk þess var
hún tvöfaldur Íslandsmeistari inn
anhúss í einliða og tvíliðaleik.

Frjálsíþróttadeild Breiðabliks:

Góður árangur á árinu 2010

HK byrjar gegn Fram
og HK/Víkingur gegn ÍA

Bliki í forystu í keppni á Meistaramóti Íslands á sl. sumri.

Arnþ ór Sigu rðss on, form aðu r
frjálsíþ
 róttadeildar Breiðabliks.

sjö einstaklingar valdir í landsið
ið og kepptu fyrir Íslands hönd
á erlendri grundu en það voru
Linda Björk Lárusdóttir í 4x100
metrum, Stefanía Valdimarsdóttir
í 400 metrum, 4x400 metrum og
4x100 metrum, Arnór Jónsson í
4x100 metrum, Kári Steinn Karls
son í 3000 og 5000 metrum, Jón

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is

Lengjubikar meistaraflokka karla og
kvenna:

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Bjarni Bragason í kringlukasti,
Magnú s Valg eir Gíslas on í 100
metrum og 4x100 metrum og Stef
án Guðmundsson í 3000 metra
hindrun.
Árangur þeirra sem skara fram
úr er alltaf athyglinnar verður
og er hvetjandi fyrir aðra að fyl
gja í kjölfarið. En það má þó ekki
gleyma því að frjálsíþróttadeildin
er mikið til rekinn af vinnufram
lagi áhugsamra foreldra og vel
unnara íþróttarinnar. Samkvæmt
grófri samantekt voru rúmlega
2000 vinnustundir inntar af hendi
í sjálfboðaliðastarfi fyrir deildina
á árinu. Þessi samantekt er án efa
vanáætluð en þessi störf ber að
þakka fyrir enda væri ógjörningur
að halda úti starfi eins og frjálsíþróttadeild Breiðabliks gerir án
framlags sjálfboðaliða,” segir Arn
þór Sigurðsson, formaður frjálsí
þróttadeildar Breiðabliks.
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 19:30
Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

KSÍ hefur dregið í riðla fyr
ir Lengjubikar meistaraflokka
karla og kvenna í knattspyrnu
en þar er meistaraflokkur karla
hjá HK í A-deild og meistara
flokkur kvenna hjá HK/Víkingi
í C-deild.
Samkvæmt fyrstu drögum að
leikjaniðurröðun leikur HK gegn
Fram í fyrsta leik Lengjubikars
ins þann 17. febrúar nk. Önn
ur lið í riðli 2 með HK og Fram
eru Fjölnir, ÍBV, Leiknir R., Val
ur, Víkingur Ólafsvík og Víkingur
Reykjavík. Samkvæmt niðurröð
uninni leikur HK þrjá heimaleiki
í Kórnum, gegn Víkingi Ó., ÍBV
og Víkingi R., en fjóra útileiki í
Egi lsh öll, gegn Fram, Fjölni,

Leikni R. og Val.
Nú kemst aðeins sigurliðið úr
riðlinum áfram en úrslitakeppn
in hefu r veri ð dregi n sama n
vegna þess að Íslandsmótið þarf
að hefjast í maíbyrjun að þessu
sinni. Það er vegna Evrópumóts
21-árs landsliða í í Danmörku í
júní.
HK/Víkingur er í riðli 1 í C-deild
kvenna og mætir þar Keflavík,
Álftanesi og ÍA. Leikin er tvöföld
umferð, sex leikir alls, og eitt til
tvö lið fara áfram úr hverjum
riðli. HK/Víkingur á fyrsta leik
18. mars gegn ÍA í Akraneshöll
inni. Heimaleikir HK/Víkings eiga
að fara fram í Kórnum, Egilshöll
og á Víkingsvelli.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER
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,,Það er óhætt að segja að
ára ngu r frjálsí þ róttad eild
ar Breiðabliks hafi verið góð
ur yfir heildina litið á nýliðu
ári. Á árinu urðu hvorki meira
eða minna en 25 Blikar Íslands
meistarar, unnu 75 Íslandsmeist
aratitla í hinum ýmsu greinum
og aldursflokkum,” segir Arn
þór Sigurðsson, formaður frjálsíþróttadeildar Breiðabliks.
Arnþór segir að árangur frjáls
íþróttadeildar Breiðabliks hefur
ávallt verið góður í þau 60 ár sem
deildin hefur verið starfrækt og
megi segja að aldrei hafi verið
slakað á í þeim metnaði að halda
úti öflugu og góðu starfi í rúmlega
hálfa öld. Deildin hefur stækkað í
áranna rás og hafa ekki fleiri iðk
að frjálsar íþróttir hjá Breiðabliki
eins og nú á þessum vetri. Öflugt
barna og unglingastarf hefur alltaf
verið áherslan hjá deildinni og nú
um þessar mundir er mjög öflug
ur hópur að æfa af miklum krafti.
Á liðnu sumri voru tveir efnileg
ir unglingar sem náðu lágmörk
um í Norðulandameistaramót í
fjölþ rautu m en það voru þau
Stefanía Valdimarsdóttir og Ingi
Rúnar Kristinsson. Þá var haldið
Norðurlandameistaramót 19 ára
og yngri á Akureyri á liðnu sumri.
Þar átti Breiðablik góðan hóp og
verðuga fulltrúa Kópavogs en það
voru þau Ingunn Ýr Angantýrs
dóttir í þrístökki, Stefanía Valdi
marsdóttir í 400 metra grind og
4x400 metrum, Daníel Agnarsson
í 4x100 metrum, Sindri Hrafn Guð
mundss on í spjótk asti, Tómas
Zoëga Geirsson í 5000 metrum og
3000 metra hindrun.
,,Deildin hefur ávallt átt full
trúa í landsliði Frjálsíþróttasam
bands Íslands. Vorið 2010 voru

sótt á Leikstofuna og þar voru
lækna r og starfsf ólk. Börn
in fengu að skoða og halda á
Íslandsbikarnum. Íslandsmeist
ararnir tóku með sér plaköt og
árituðu og Leikstofan fékk bæk
ur um Breiðablik. Börnin voru
ákaflega kát með heimsóknina,
fannst mikið til koma að Íslands
meistarar í knattspyrnu skyldu
koma í heimsókn. Það gætu fleiri
félög og klúbbar tekið sér til fyr
irmyndar, það þarf oft ekki mik
ið, og þarf ekki að kosta mikið,
til að gleðja börn sem verða að
dvelja á sjúkrahúsi.
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