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Börnin á leikskólanum Fífuseli í Kópavogi mættu í náttfötum í leikskólannn á öskudaginn. Síðan var haldið náttfaraball og þar ríkti mikil kátína og fjör. Það gat hins vegar verið gott að hafa leiðsögn leikskólakennarans. Sjá nánar á bls. 10.

Frábær árangur í Kópavogi
Árangur nemenda í grunnskólum í Kópavogi í samræmdum prófum 10. bekkjar er
uppörvandi í samanburði við
meðalárangur allra skóla í Suðvesturkjördæmi. Nemendur úr
Suðvesturkjördæmi stóðu sig
áberandi best í samanburði við
önnur kjördæmi í samræmdu
prófunum. Aðeins í náttúrufræði
náði Reykjavík að fara upp fyrir
Suðvesturkjördæmi og í samfélagsfræði náði hún jafngóðum
árangri. Í öllum öðrum prófum
voru meðaltöl Suðvesturkjör dæmis hæst.

Námsmatsstofnun hefur enn
ekki birt árangurinn í normaldreifðu formi þannig að erfitt er
að bera saman árangur einstakra
skóla við landið allt. Þrátt fyrir
það er mögulegt að komast að
ákveðnum niðurstöðum þar sem
ýmsar töflur eru komnar á vef
stofnunarinnar.
Í íslensku var meðaleinkunn
kjördæmisins 6,6. Þrír grunnskólar í Kópavogi voru yfir því meðaltali, Snælandsskóli, Lindaskóli
og Kársnesskóli sem var hæstur
með meðaleinkunnina 7,0.
Í stærðfræði var meðaleinkunn

kjördæmisins einnig 6,6. Fjórir
skólar í Kópavogi voru með meðaleinkunn yfir þeirri tölu en það
voru Digranesskóli, Snælandsskóli, Kársnesskóli og Lindaskóli.
Þar af náði Digranesskóli bestum
árangri með meðaleinkunnina 6,9.
Í ensku var meðaleinkunn kjördæmisins 7,3. Í Kópavogi voru
þrír skólar yfir því meðaltali, Snælandsskóli, Lindaskóli og Kársnesskóli sem náði bestum árangri
með 7,8 í meðaleinkunn árgangsins.
Framhald á síðu 2
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Þörf starfsemi í
Fjölsmiðjunni

ið opnun líkamsræktarstöðvarinnar World Class á 15.
hæð turnsins við Smáralind um sl. helgi var efnt til
hlaupakeppni upp allar 15 hæðirnar. Þetta var áheitahlaup þar sem ágóðinn, 300 þúsund krónur, rann til Fjölsmiðjunnar við Kópavogsbraut í Kópavogi. Það var mjög vel til
fundið en starfsemi Fjölsmiðjunnar miðar fyrst og fremst
að því að hjálpa þeim sem hafa villst af réttri leið í námi
og starfi og koma þeim aftur út á vinnumarkaðinn, eða til
frekara náms. Í Fjölsmiðjunni er leynt og ljóst stefnt að því
að koma unga fólkinu sem þangað leitar í eitthvað uppbyggilegt og örva það í að hugsa raunhæft til framtíðarinnar. Ágóði áheitahlaupsins kemur því vafalaust í góðar þarfir.

E

Atvinnustarfsemi
á Kársnesinu

iningaverksmiðjan Borg hóf starfsemi á Bakkabraut á
Kársnesinu fyrir 3 árum og þar starfar um 60 manns við
að steypa forsteyptar húseiningar, s.s. sökkla, útveggi,
innveggi, loftaplötur, stiga, súlur, bita, svalir, einbýlishús, verslunarhús, iðnaðarhús, gripahús, og þannig mætti telja áfram.
Sýnt hefur verið að hægt er að lækka heildarkostnað við byggingaframkvæmdir með notkun forsteyptra eininga. En nú skal
verksmiðjan víkja samkvæmt boði bæjarstjórnar þar sem hún
hefur ekkert starfsleyfi. Var það að uppgötvast fyrst nú? Er því
fyrst komið á framfæri nú vegna þrýstings frá íbúasamtökunum
Betri byggð á Kársnesinu? Liggur fyrir deiliskipulag fyrir þetta
svæði þar sem starfsemi Einingarverksmiðjunnar Borgar er í
dag? Forstjóri fyrirtækisins fullyrðir að fyrirtækið sé óvelkomið
í Kópavog en biðlar til bæjarstjórnar um að fundið verði nýtt
athafnasvæði fyrir fyrirtækið í Kópavogi. Það er eðlilegt bón
því bæjaryfirvöld eiga að stuðla að sem fjölbreyttastri atvinnustarfsemi í kaupstaðnum. Framhald málsins verður fróðlegt,
ekki bara fyrir íbúa Kársness, heldur fyrir alla íbúa Kópavogs.

Á fundi skipulagsnefndar
Kópavogs fyrir skömmu var samþykkt að bæjarskipulag Kópavogs
vinni aðal- og svæðisskipulag
fyri Dalveg 20 til 30. Svæðið sem
afmarkast af Dalvegi 18 til vesturs, Reykjanesbraut til suðurs,
Dalvegi til norðurs og Dalvegi 32
til austurs, er samkvæmt gildandi aðalskipulagi opið svæði til
sérstakra nota (Gróðrastöð) og
svæði fyrir verslun- og þjónustu þar sem stærsti hluti er skilgreindur sem endurbótasvæði.
Í tillögu að breyttu Aðalskipulagi Kópavogs 2000 til 2012 er farið
fram á breytta landnýtingu á lóð
nr. 30 úr opnu svæði til sérstakra
nota í verslun- og þjónustu og að
auka byggingarmagn á umræddu
svæði úr 8900 m2 í 59,000 m2. Á
umræddu svæði sem er að stæsta
hluta verslun- og þjónusta er um
5 ha að stærð er áætlað að auka
bygg-ingarmagn úr 9,000m2 í
59,000 m2 í verslun- og þjónustu.
Nýting á einstaka lóðum frá 0.97
til 1.66. Bílastæðafjöldi miðast við
1 stæði fyrir hverja 35 m2 í húsnæði og reiknað með um 1685
bílastæðum á svæðinu. Aðkoma
breytist og er gert ráð fyrir að
afrein af Reykjanesbraut færist til
vesturs og að gerð verði ný safngata milli Reykjanesbrautar og
Dalvegar. Ný aðkoma af fyrirhuguðu hringtorgi verður við Dalveg
rétt austan við Kópavogslæk. Á lóð
nr. 24-26 er gert ráð fyrir að sameina lóðirnar, fjarlægja núverandi
byggingar og byggja verslunar- og
þjónustubyggingu með bílageymslu neðanjarðar. Auka á byggingamagn verslunar- og þjónustu
á lóð nr. 28. Skipulagsnefnd samþykkti að boða til fundar með
öllum lóðarhöfum og fara yfir tillögur að breyttu Aðalskipulagi
Kópavogs.

Fjölbýlishús rís
að Ástúni 6
Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs 22. janúar sl. var lögð fram
til síðari umræðu tillaga bæjarskipulags Kópavogs að deiliskipulagi lóðarinnar nr. 6 við Ástún.
Skipulagssvæðið afmarkast af
Nýbýlavegi til suðurs, Ástúni til
norðurs og lóðamörkum lóðanna
að Ástúni 4 til vestur og Ástúni 8
til austurs. Á breytingarsvæðinu,
sem er um 0.25 ha að flatarmáli er áætlað að núverandi hús
verði fjarlægt og að byggt verði
þriggja hæða fjölbýlishús með
bílageymslukjallara. Hámarksfjöldi íbúða er 12 íbúðir. Reiknað
er með aðkomu að húsinu á austurhlið. Þakform er frjálst og
innri byggingarreitur er 21x21 m.
Tillagan styður markmið Aðalskipulags Kópavogs 2000-2012,
hvað varðar þéttingu byggðar
og nýtingu á stofnkerfi bæjarins.

Fulltrúar Samfylkingar lögðu fram
bókun þar sem segir: “Fulltrúar
Samfylkingarinnar í bæjarstjórn
ítreka fyrri afstöðu gegn breyttu
skipulagi við Ástún 6. Framlögð
deiliskipulagstillaga hefur mætt
mikilli andstöðu íbúa á svæðinu,
sem fram kemur í kröftugum og
málefnalegum mótmælum þeirra
við tillöguna. Við teljum því eðlilegt að hafna tillögunni í núverandi mynd og kalla til samráðs við
íbúa um nýja tillögu. Bæjarstjórn
samþykkti deiliskipulagstillöguna
með 6 atkvæðum gegn 5.

Íþróttahús samþykkt á HKsvæðinu við Furugrund
Lögð var fram á fundi
bæjarstjórnar breyting á deiliskipulagi vegna íþróttahúss við
Furugrund í Fossvogsdal vegna
íþróttahúss. Deiliskipulagið nær
yfir Fagralund, lóð HK í Fossvogi, sem afmarkast af landi
Reykjavíkur í norðri, skólagörðum
í vestri, skólalóð í suðvestri,
fjölbýlishúsalóðum við Furugrund og Daltún í suðri og opnu
grassvæði í austri. Í breytingunni
felst að byggingarreitur breytist
vegna viðbyggingar við núverandi byggingu í Fagralundi, sem
er um 700 m2. Byggingarreitur
er skilgreindur fyrir þrekæfingasal, áhaldageymslu og ýmis
rými, sem nauðsynleg eru til að
bæta aðstöðu til íþrótta. Heildarflatarmál viðbyggingar verður
að hámarki 1100 m2 á tveimur
hæðum. Heildarflatarmál íþróttahússins verður því að hámarki
3000 m2. Núverandi íþróttavöllur stækkar í 110x68 m til að
uppfylla lágmarkskröfur KSÍ um
keppnisvallarstærð. Bílastæðum
fjölgar um 20 sunnan við viðbyggingu. Tvö stæði fyrir gáma hafa
verið staðsett innan svæðisins,
annað við hringtorg á lóð Snælandsskóla og hitt við bílastæði
Fagralundar. Bæjarstjórn samþykkti tillöguna með öllum greiddum atkvæðum. Ennfremur
barst erindi til bæjarráðs þess
efnis að Þ.G. Verktakar munu
ekki skila inn tilboði í íþróttahús HK í Fagralundi.

Skipulag Glaðheimasvæðisins
Á fundi bæjarráðs þann 7.
febrúar sl. lögðu fulltrúar Samfylkingar og VG lögðu fram bókun
þar sem segir m.a.: “Tillögur um
skipulag á Glaðheimasvæðinu,
sem hér liggja fyrir, gera ráð
fyrir að á svæðinu rísi þéttasta
byggð verslunar- og þjónustu á
landinu. Þetta á að gera á svæði,
þar sem umferð er þung fyrir og
í gangi er enn frekari uppbygging
á nálægum lóðum. Fjöldi athugasemda meðal annars frá Umhverfisstofnun, Garðabæ og Hafnarfirði staðfesta að um óraunhæfar
áætlanir er að ræða. Við teljum

einnig að svör Almennu Verkfræðistofunnar við innsendum
athugasemdum séu ekki nægilega
skýr og á köflum ósannfærandi.
Engan veginn verði sýnt fram á
með fullnægjandi hætti að raunhæfar vegabætur séu í farvatninu,
sem munu anna aukinni umferð
frá Glaðheimum og öðrum reitum
í nágrenninu.
Flestar nauðsynlegar vegabætur munu verða á kostnað
Kópavogsbæjar og því óljóst
hverra hagsmuna er verið að
gæta með því að hleypa svo miklu
byggingarmagni í gegn og er það
alls ekki til þess fallið að bæta
umferðarástand á svæðinu né
ásýnd Kópavogs í þeim efnum.
Lífsgæði þeirra sem búa í nágrenni við Smárann munu rýrna verulega. Aukin svifryksmengun, meiri
hávaði frá bílaumferð, umferðarhnútar og 12 akreina Reykjanesbraut er ekki framtíð, sem okkur
hugnast fyrir hönd Kópavogsbúa.
Fulltrúar Samfylkingarinnar og VG
hafna alfarið svo miklu byggingarmagni á þessum reit, sérstaklega í
ljósi þess að umferðarmál og fleiri
tengd atriði eru óleyst. Bæjarráð
fól bæjarritara að kanna hverjir
sæktu fund þessa efnis frá öðrum
sveitarfélögum.

Styrkur til náms í klassískum gítarleik
Ögmundur Þór Jóhannesson
hefur sent bæjarráði erindi og
óskað eftir styrk til náms í klassískum gítarleik í Salzburg í Austurríki, en um er að ræða síðustu
önn.Bæjarráð lítur jákvætt á
málið og vísar erindinu til lista- og
menningarráðs til afgreiðslu.

Viðbótalóðir fyrir hesthús frá Garðabæ
Sviðsstjóri framkvæmda- og
tæknisviðs hefur óskað eftir því
við bæjarráð að tillaga að niðurröðun hesthúsalóða á Kjóavöllum verði tekin til endurskoðunar. Jafnframt leggur sviðsstjóri
til að leitað verði samninga við
Garðabæ um viðbótarlóðir svo
unnt sé að uppfylla ákvæði samninga milli bæjarins og Hestamannafélagsins Gusts.

Stefnumótunarvinna ÍTK

Ákveðið hefur verið að halda
áfram vinnu við stefnumótun ÍTK
og stefnt að því að ljúka henni
fyrir næsta sumar. Á fundi íþrótta- og tómstundaráðs voru lögð
fram uppsagnarbréf frá Héðni
Sveinbjörnssyni forstöðumanni
félagsmiðstöðvanna Jemen og
Þebu og Hrafnhildi Ástþórsdóttur
forstöðumanni félagsmiðstöðvanna Ekkó og Kjarnans. Rætt var um
sal í stúkubygglingu við Kópavogsvöll og útleigu á honum og um
fyrirkomulag á hugsanlegri útleigu
salarins í stúkunni til veisluhalda.

Kópavogsbúi á sviði Frábær árangur
Carnegie Hall
- Framhald af forsíðu

Þ

rjár íslenskar söngkonur, Hörn Harðardóttir, Margrét
Grétarsdóttir og Rannveig Káradóttir komust í hóp vinningshafa í alþjóðlegu söngvarakeppninni Barry Alexander Inernational Vocal Competition. Hörn er fædd og uppalin í Kópavogi, hóf söngiðkun í Skólakór Kársnesskóla, nam
við Söngkólann í Reykjavík og fór svo í framhaldsnám auk
þess að nema verkfræði. Vegna þessa árangurs fékk Hörn
að syngja í Carnegie Hall í New York, nokkuð sem ekki gefst
nema færustu einsöngvurum og henni því hér með óskað til
hamingju. Ferill hennar er glæsilegur og dæmi um það að í
Kópavogi er mikið menningarstarf, merk menningarstefna,
jafnvel þótt um það hafi verið efast á síðustu misserum.
Geir A. Guðsteinsson

Í dönsku var meðaltal kjördæmisins 6,9. Sex skólar í Kópavogi
voru yfir því meðaltali, Digranesskóli, Snælandsskóli, Kársnesskóli, Lindaskóli, Smáraskóli og
Kópavogsskóli en af þeim náði
Snælandsskóli bestum árangri
með meðaleinkunnina 7,6.
Í náttúrufræði var meðaleinkunn kjördæmisins 6,7 en fimm
skólar í Kópavogi voru yfir því
meðaltali. Það voru Hjallaskóli,
Snælandsskóli, Lindaskóli, Smáraskóli og Kópavogsskóli. Af þeim
náði Hjallaskóli bestum árangri
með meðaleinkunnina 7,5.
Í samfélagsfræðinni var meðal-

einkunn kjördæmisins 5,9. Fimm
skólar í Kópavogi náðu betri
árangri, Salaskóli, Hjallaskóli,
Kársnesskóli, Smáraskóli og Kópavogsskóli. Af þeim náði Smáraskóli bestum árangri með 7,0 í
meðaleinkunn árgangsins en það
er betri árangur en 85% skóla á
landinu öllu.
Þegar meðaltalseinkunnir skólanna í Kópavogi eru lagðar saman
kemur í ljós að Kársnesskóli hefur
komið best út úr samræmdum
prófum 10. bekkjar í Kópavogi
2007.
Árangur einstakra skóla má
meta á margan hátt. Þannig gefa

meðaltöl í einstökum prófum
ákveðna mynd af árangri. Einnig
má athuga hversu stórt hlutfall
árgangsins náði tilskilinni lágmarkseinkunn. Þegar sá þáttur er
skoðaður kemur í ljós að yfir 97%
þessara árganga í Lindaskóla og
Snælandsskóla luku samræmdu
prófi í íslensku með tilskildum
árangri og 96% í Hjallaskóla í dönsku. Enn fremur vekur athygli að
100% þeirra sem tóku náttúrufræði í Hjallaskóla luku tilskildum
árangri og sama er að segja um
þá sem voru í samfélagsfræði í
Salaskóla.
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Metnaðarfull menningarstefna Kópavogsbæjar
- segir formaður Lista- og menningarráðs Kópavogs
Menningarstefna Kópavogs
hefur mjög verið til umræðu og
að mati fulltrúa Samfylkingarinnar í Lista- og menningarráði
er sú stefna varla til. Meirihluti
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í bæjarstjórn Kópavogs
markaði bæjarfélaginu menningarstefnu árið 2006, en hefur þeim markmiðum sem þar
eru sett fram verið framfylgt? Í
hverju felast þau markmið fyrst
og fremst? Er menningarstefnan
afrit af menningarstefnu Reykjavíkurborgar eins og fulltrúar
Samfylkingarinnar halda fram?
Leitað var svara Sigurósar Þorgrímsdóttur, formanns Lista- og
menningarráðs Kópavogs.
Meirihluti bæjarstjórnar Kópavogs hefur allt frá því hann tók
við stjórnartaumunum lagt mikla
áherslu á menningu eins og sjá
megi á þeirri gífurlegu uppbyggingu menningarhúsa, fjörlega og
fjölbreytta lista- og mannlífi og
þeim fjármunum sem varið er til
menningarmála í bænum, segir
Sigurrós Þorgrímsdóttir.
“Ég man að þegar ég ræddi
menningarstefnu við Sigurð heitinn Geirdal bæjarstjóra þá sagði
hann að við hefðum öfluga menningarstefnu og að við þyrftum
ekki að setja orð á blað til að framfylgja henni. Við fórum samt út
í það að gera menningarstefnu
en grunninn að henni gerði lögfræðingur sem var í mastersnámi
í stjórnsýslufræðum við Háskóla
Íslands. Lista- og menningaráð,
forstöðumenn menningarstofnana bæjarins, sviðstjóri menningarmála og markaðsstjóri bæjarins
lögðu síðan mikla vinnu í vinnslu
stefnunnar. Haldið var íbúaþing
þegar stefnan var í vinnslu og
voru þeir sem mættu á þingið
sérstaklega beðnir að koma með
athugasemdir eða ábendingar.
Það komu ekki fram neinar athugasemd á íbúaþinginu varðandi
menningarmál í bænum og virtist
fólk almennt ánægt með menningarlíf bæjarins. Lista- og menningarráð boðaði til sérstarstaks
fundar í Listasafninu þangað sem
ákveðnu fólki úr listalífi bæjarins
var boðið. Það var mjög góður
fundur og komu fram margar góðar ábendingar og tillögur.
Það er vilji okkar að menningarstofnanir bæjarfélagsins og
aðrir þeir sem að menningarmálum starfa hafi það sem markmið
að ná til sem flestra samfélagshópa, þannig að sem flestir telji
það áhugavert að notfæra sér það
sem uppá er boðið.
Menningarstefnu Kópavogs er
ætlað að vísa leiðina í listum og
menningu sveitarfélagsins til framtíðar en þó verður fyrst og fremst
á líta á stefnuna sem ramma eða
leiðarljós til að efla menningarlífi
bæjarins.
Menningarstofnanir bæjarins
eru fjölbreyttar og hafa ólíkum
verkefnum að sinna. Fyrir hverja
menningarstofnun hefur því verið mörkuð sérstök sýningar-,
innkaupa- og safnastefna sem er
hluti af heildarstefnu bæjarins
í menningarmálum. Menningarstefnan þarf að vera í stöðugri endurskoðun og er Lista- og
menningarráð, menningarsviðið
og forstöðumenn stofnananna að
yfirfara hana.
Hver sá sem kynnir sér málið
sér um leið að gagnrýni á borð
við þá að menningarstefna sé ekki
til í Kópavogi á ekki við nein rök
að styðjast. Stefnan tekur mið af
þörfum og sérstöðu bæjarfélags
á miðju höfuðborgarsvæði. Það
hvetur frekar en letur. Við erum
t.d. nýbúin að afhenda Ljóðstaf
Jóns úr Vör, verðlaun í athyglisverðustu ljóðasamkeppni landsins sem haldin er á hverju ári, að
ógleymdum árlegum menningarhátíðum sem var nú síðast haldin
í samvinnu við Kínverja. Forseti

Íslands sagði við setningu þeirrar
hátíðar að árangur Kópavogsbæjar á þessu sviði væri „einstæður í
menningarsögu Íslendinga, bæjarstjórn og öllum íbúum til sóma”.

Um 500 milljónir króna
til reksturs menningarstofnana

- Hversu miklum fjármunum er
varið til menningarmála í Kópavogi samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2008 sem samþykkt var af
bæjarstjórn í lok síðasta árs, og
hverjir eru stærstu útgjaldaliðirnir?
“Á vegum Kópavogsbæjar eru
starfrækt fjögur myndarleg söfn,
bókasafn, náttúrufræðisafn, héraðsskjalasafn og listasafn. Tónlistarhúsið er hluti af menningarmiðstöð bæjarins á Borgarholtinu,
þar er „Salurinn”, sérhannaður
tónleikasalur, hinn eini sinnar
tegundar á landinu, auk Tónlistarskóla Kópavogs, en bærinn tekur
þátt í rekstri hans ásamt tónlistarfélagi bæjarins. Jafnframt tekur
bærinn þátt í að styrkja Tónsali.
Bærinn styrkir jafnframt Myndlistarskóla Kópavogs, sem er
sjálfseignarstofnun, og Leikfélag
Kópavogs sem nú er flutt í nýtt
og glæsilegt húsnæði. Skólahljómsveit Kópavogs er styrkt af bæjaryfirvöldum.
Nú er að rísa ungmennahús
sem tekur til starfa á vormánuðunum og verður eins og aðrar menningarstofnanir rekið af bænum. Á
næsta ári er fyrirhugað að opna
nýtt útibú bókasafns Kópavogs í
Kórahverfi.
Lista- og menningarráð Kópavogs fer, í umboði bæjarstjórnar,
með stjórn menningarstofnana
á vegum Kópavogsbæjar og fjallar um menningarmál samkvæmt
reglugerð fyrir Lista- og menningarráð Kópavogs. Í Kópavogi hefur
á umliðnum árum færst mikill og
aukinn kraftur í menningarstarfsemi og bæjaryfirvöld hafa skapað flestum listgreinum framúrskarandi aðstöðu með því að reisa
veglegar byggingar yfir menningarstarfsemi í bænum. Lista- og
menningarráð hefur til ráðstöfunar sérstakan styrktarsjóð sem
nýttur er til að styðja dyggilega
við menningarlíf í bænum. Einstaklingar og hópar geta sótt um
styrki og hefur ráðið veitt styrki
til margvíslegra og ólíkra menningarverkefna. Jafnframt veitum við
vegleg verðlaun í ljóðasamkeppni
Jóns úr Vör sem ég minntist á
áðan, stöndum fyrir vali á heiðurslistamanni, veitum starfsstyrki
til listamanna og undanfarin ár
höfum við veitt sérstaka starfsstyrki til framúrskarandi ungra
listnema.
Til reksturs menningarstofnana
bæjarins er varið tæpum 500 milljónum króna og hækkaði framlagið um 13% milli áranna 2007 og
2008.
- Lista- og menningarráð boðaði
til vinnufundar 18. janúar sl. með
fulltrúum allra þeirra flokka sem
sæti eiga í Lista- og menningarráði
auk forstöðumanna menningarstofnana Kópavogsbæjar. Hvað var
rætt á þessum fundi? Voru einhverjar samþykktir gerðar? Hefði ekki
verið rétt að leyfa áhugafólki um
menningarmál í Kópavogi, sem er
fjölmargt, að taka þátt í fundinum?
“Þetta var vinnufundur menningarsviðs Kópavogs með forstöðumönnum menningarstofnana og stjórnarmönnum í Listaog menningarráði og því engar
ákvarðanir teknar. Auk þess voru
skrifstofustjóri markaðsmála og
forstöðumaður almannatengsla
á fundinum til að fara yfir markaðsmálin. Haldið var erindi um
norræna módelið svokallaða
í menningarmálum og farið yfir
stjórnskipulag bæjarins og markaðsmál. Síðan var fundarmönnum skipt í tvo hópa þar sem farið

Sigurrós Þorgrímsdóttir, formaður Lista- og menningarráð, við afhendingu ljóðaverðlauna í Salnum sem kennd eru við skáldið Jón úr Vör.

var yfir þau mál sem komu fram
á fundinum og ólík sýn á menningarmálum rædd. Niðurstöður
þessarar hópavinnu voru síðan
kynntar í lok fundar. Þetta var
fyrst og fremst hugarflugsfundur
þar sem allir lögðu fram sínar hugmyndir að nýjum eða breyttum
tækifærum í menningarmálum.
Jafnframt var farið yfir markaðsmál stofnana, samvinnu þeirra og
annarra svipaðra stofnana hér á
landi og margt fleira. Þetta var sérlega góður fundur þar sem fram
komu margar góðar ábendingar
og hugmyndir. ”

Allt að 200 þúsund heimsóknir í menningarstofnanir bæjarins

- Er ákvörðun um að hætta að
taka gjald fyrir aðgang að sýningum í Gerðarsafni tekin vegna lélegar aðsóknar að safninu?
“Nei, öðru nær. Sýningar í listasafninu eru að meðaltali milli 30
og 40 á ári og hafa flestar verið
mjög vel sóttar. Sýningarnar eru
mjög fjölbreyttar og reynt er að
höfða til sem flestra. Við höfum
aldrei tekið gjald inn á sýningar
á Kópavogsdögunum og ekki var
greitt inn á sýningu UMFÍ á síðasta ári. Eldri borgarar fengu frítt
á föstudögum og ekki hefur verið
tekið gjald fyrir nema úr grunn-

og leikskólum en um 4 þúsund
börn og ungmenni komu til safnakennara safnsins á síðasta ári. Frá
árinu 2001 til 2007 hafa milli 22 og
28 þúsund manns komið árlega í
safnið. Ákvörðun Lista- og menningarráðs að bjóða gestum frítt
í safnið er fyrst og fremst tekin
til að opna enn frekar dyr menningar í bænum svo fólk þurfi ekki
að láta kostnað við aðgangseyri
hamla því að fara á listsýningar.
Ég vona bara að íbúar Kópavogs og nágrannasveitarfélaganna
nýti sér þetta boð. Nú er frítt í öll
söfn í bænum. Heimsóknir í menningarstofnanir bæjarins hafa verið milli 150 -200 þúsund á ári svo
aðsókn að þeim er mjög góð.”
- Hverjir eru helstu menningarviðburðir í Kópavogi á næstunni
sem Lista- og menningarráð Kópavogs kemur að með beinum eða
óbeinum hætti?
“Eins og undanfarin ár verða
haldnir Kópavogsdagar sem er
menningarhátíð bæjarins. Hátíðinni
er ætlað að færa menninguna nær
íbúunum og stuðla að frjóu og öflugu menningarstarfi í bænum. Nú
hefur verið ákveðið að þeir verði 3.
til 9. maí. Markmið Kópavogsdaga
er að kynna hið fjölbreytta menningastarf sem fer fram í bænum,
allt frá leikskólastarfi til starfsemi
eldri borgara þar sem þekking
berst frá manni til manns.

Þeir eru m.a. haldnir til kynningar á starfsemi stofnana bæjarins í menningu og listum, skólum,
félagslífi, íþróttalífi og verslun
og þjónustu. Á Kópavogsdögunum er boðið upp á skemmtun
og fræðsla fyrir alla aldurshópa.
Stefnt er að því að sem flestir aldurshópar séu þátttakendur og
leggi sitt af mörkum til að skapa
hátíðarstemningu í bænum. Auk
þess greiðir eða styrkir Lista- og
menningaráð fyrir ýmsa viðburði
á Kópavogsdögum, s.s. leiksýningar í leikskólum og tónlistarviðburði.
Svo eru þessar hefðbundnu
hátíðir eins og þjóðhátíð 17. júní,
sumardagurinn fyrsti og þegar
við kveikjum ljósin á jólatrénu.
Við höfum áhuga á að hafa meira
við að vera í bænum þegar kveikt
er á jólatrénu og tengja betur
menningarstofnanirnar við þann
atburð. Fyrsta skrefið var stigið
í þá átt sl. desember en þá var
bókasafnið og Náttúrufræðistofa
með uppákomu og lesin jólasaga
fyrir börnin og svo voru tónleikar
í Salnum. En við viljum auka þetta
til muna.”

Framhald á menningarhátíðum
Sigurrós Þorgrímsdóttir segir
að menningarhátíðirnar séu nýjung í menningarlífi Kópavogs sem
birtast í formi þemadaga og er þá
fjallað á fjölbreyttan og metnaðarfullan hátt um menningu annarra þjóða. Má ætla að framhald
verði á slíkum menningarhátíðum
í framtíðinni. Þessir viðburðir,
hvort sem það eru sýningar, tónlistarflutningur, fyrirlestrar eða
aðrir viðburðir hafa verið gífurlega vel sóttir.
„Ungmennahúsið verður opnað í mars eða apríl sem verður
mikil lyftistöng fyrir menningarlíf
unga fólksins og væntum við mikils af því. Jafnframt er nú verið
að kanna möguleika á því að byggja óperu í Kópavogi og er það
mjög áhugavert og spennandi fyrir menningarlífið í bænum.
Það er ekki nóg með að menningarstefna Kópavogsbæjar sé
skýr og metnaðarfull, henni er
framfylgt með markvissum og öflugum hætti,” segir Sigurrós Þorgrímsdóttir, formaður Lista- og
menningarráðs Kópavogs.

Þorrinn blótaður
hjá sjálfstæðismönnum
Sjálfstæðismenn í Kópavogi
efndu til þorrablóts í byrjun þorra á veitingastaðnum
AMOKKA í Hlíðarsmára og var
skemmtunin vel sótt. Steinn
Ármann sá um að kitla hláturtaugarnar og Óperu-ídýfurnar
skemmtu. Sá þjóðlegu siður
að blóta þorra virðist því svo
sannarlega ekki á undanhaldi.
Kátir veislugestir.

Veislustjórinn, sr. Gunnar
Sigurjónsson.

Ungliðarnir í Sjálfstæðisflokknum í Kópavogi létu sig ekki vanta.
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Landupplýsingakerfi Kópavogs

íbúum, upplýsingar um fasteignir,
upplýsingar um lagnir, upplýsingar um þjónustuliði auk þess sem
hægt er að byggja upp eigið kort á
mismunandi vegu.
Kerfi þetta er búið að vera í uppbyggingu síðan árið 2000. Frekari
upplýsingar eiga eftir að verða
birtar með tíð og tíma og eftir því
sem tími vinnst. Það er því mikilvægt að uppbygging svona kerfis
sé markviss og miði að því að alltaf sé eitthvað nýtt á leiðinni.

Infrapath Korta- og þjónustukerfi skiptist í 8 liði
I. Íbúar: Með upplýsingum úr
þessum hluta er hægt að gera

einfaldar greiningar. Hægt er
að sjá fjölda íbúa og skoða aldursskiptingu íbúa á völdum
svæðum.
II. Fasteignir: Hér er hægt að velja
einstök hús og leita upplýsinga um viðkomandi fasteign.
Á þennan hátt getur íbúinn
skoðað stærðir, fasteignamat
og brunabótamat svo eitthvað
sé nefnt.
III. Teikningar og gögn: Í þessum
hluta er hægt að skoða teikningar byggingafulltrúa, lóðablöð, lóðaleigusamninga og
önnur opinber gögn sem sveitarfélagið velur að hafa í kerfinu. Öll gögn eru skönnuð inn
á TIFF snið og eru líka vistuð

á PDF sniði sem er aðeins til
skoðunar á Interneti og til einfaldari prentunar. TIFF sniðið
sem getur verið umfangsmeira
tryggir þau gæði sem þarf til
vinnslu með gögnin. Hægt er
að hlaða TIFF sniði niður gegnum vefinn. Eingöngu arkitektateikningar hafa verið birtar úti
í landupplýsingakerfinu.
IV. Skipulag: Þessi hluti hefur að
geyma alla skipulagsuppdrætti
innskannaða í lit/svart hvítu á
TIFF sniði og PDF sniði eins og
í þeim hluta sem geymir teikningar og gögn. Hér eru birtar
loftmyndir og einnig er hægt
að birta skipulagsuppdrætti
beint í kortagrunni. Með þessu

móti er hægt að kynna og
dreifa skipulagsupplýsingum.
Unnið er að því að koma reyndargögnum inn í þennan þátt
kerfisins.
V. Götur og opin svæði: Í gatnahlutanum er haldið utan um allar stærðir, ummál, grunnupplýsingar og viðhald. Í hlutanum fyrir opin svæði er á sama
hátt haldið utan um stærðir
og ummál og þar er möguleiki
á að setja inn áætlanir um viðhald og umhirðu.
VI. Veitur: Þessum hluta er skipt
niður í þær veitur sem eru til
staðar s.s vatnsveitu, fráveitu,
regnvatn, hitaveitu, rafmagn
og síma. Hér er haldið utan
um allar grunnupplýsingar og
viðhald. Veiturnar geta verið í
eigu sveitarfélagsins, orku- eða
fjarskiptafyrirtækja. Grunnupplýsingarnar eru ýmist settar
beint inn í Infrapath eða fengnar frá orku- eða fjarskiptafyrirtækjum og eru samskiptin þá
oftast gagnvirk.
VII. Þjónusta: Hér er að finna upplýsingar um þjónustufyrirtæki
í sveitarfélaginu. Hægt er að
tengja heimasíður viðkomandi
stofnana og þjónustufyrirtækja
við myndræn tákn.
VIII. Stafræn kort: Hér er möguleiki að klippa út vektor-gögn
úr kortagrunni og flytja inn í
teikni- og/eða hönnunarkerfi.
Hægt er að klippa út á svokölluðu SHP formi sem síðan er
hægt að lesa inn í þau landhönnunarkerfi sem eru á
markaðnum.

����������������������

Landupplýsingakerfi Kópavogs, Infrapath, er til að halda
utan um og miðla upplýsingum
innan sveitarfélagsins sem tengjast korta- og gagnagrunnum þess.
Korta- og þjónustukerfishlutinn
miðlar þeim upplýsingum sem
fyrirtæki og íbúar eiga að hafa
aðgang að allan sólarhringinn,
alla daga vikunnar. Einnig er til
staðar tæknilegur hluti kerfisins sem er til innri notkunar hjá
Kópavogsbæ. Landupplýsingakerfið keyrir á Interneti í netvafranum Internet Explorer og ný
útgáfa er væntanleg á árinu þar
sem kerfið verður óháð netvöfrum. Einnig verður samþætting
með Google Earth.
Sigbjörn Jónsson byggingaverkfræðingur hjá Snertli í Hlíðarsmára 14 í Kópavogi, segir að
velta í bygginga- og mannvirkjagerð á Íslandi sé um 223 milljarðar
króna og því mikil þörf fyrir kerfi
og gagnagrunn sem miðli hratt
og örugglega réttum upplýsingum
til þeirra sem þurfi teikningr af
húsum, ýmiss skipulagsgögn, fasteignaupplýsingar, upplýsingar um
lagnir svo ekki verði grafið í sundur og þannig mætti lengi telja.
Infrapath Korta- og þjónustukerfi er byggt upp sem þjónustukerfi fyrir fyrirtæki og íbúa. Með
því hafa þeir aðgang að þeim upplýsingum úr korta- og gagnagrunni
sveitarfélagsins sem leyfilegt er að
veita og birta á vefnum. Þannig er
hægt að nálgast kortagögn, skipulagsgögn (verða sett inn í kerfið
innan tíðar), teikningar af húsum,
tölfræðiupplýsingar sem tengjast
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Hlaupakeppni á vegum World Class
í nýja turninum á Smáratorgi
World Class efndi til allsér stæðrar hlaupakeppni í nýja
turninum á Smáratorgi sl. föstudag. Hlaupið var upp 15 hæðir til styrktar Fjölsmiðjunni sem
er vinnustaður fyrir ungt fólk,
starfræktur við Kópavogsbraut í
Kópavogi.
Hlaupakeppnin var haldin í tilefni af því að World Class opnaði
sl. mánudag nýja 700 fermetra
heilsuræktarstöð á 15. hæð í
nýja turninum. World Class og
Landsbankinn hétu á keppendur, sem margir eru landsþekktir,
að hlaupa upp hæðirnar fimmtán og safna fé til styrktar Fjölsmiðjunni. Keppendur voru Jói
Fel, bakarameistari, Þorgrímur
Þráinsson, rithöfundur sem sigraði í karlaflokknum á tímanum
1:11,53, Finnbogi Kristinsson,
deildarstjóri í Fjölsmiðjunni, Guðmundur Hrafnkelsson, fyrrum
landsliðsmaður í handbolta og
starfsmaður Fjölsmiðjunnar, Lúsí
(Katrín Þorvaldsdóttir), Skrítla
(Hrefna Björk Hallgrímsdóttir),
Nína Dögg Filippusdóttir, leikkona
sem sigraði í kvennaflokknum á
tímanum 1:50,72 og Ellý Ármanns
sjónvarpskona.
Með sigrinum tókst Nínu og
Þorgrími að tryggja sér árskort í
heilsuræktarstöð World Class en

Jói Fel skýst fram fyrir Finnboga Kristinsson á síðustu tröppunum,
sem voru 314.

þar með er ekki öll sagan sögð
því sigurvegararnir geta misst
kortin í hendurnar á öðrum sem
bæta tíma þeirra, þar sem framhald verður á hlaupakeppninni.
Fyrsta laugardag í hverjum mánuði gefst öllum sem áhuga hafa á
að hlaupa upp hæðirnar fimmtán
að bæta tímann og vinna þar með
til sín árskortin. Sá sem þannig
missir kortið úr höndunum hefur þó alltaf tækifæri til að vinna
það á nýjan leik með því að bæta
nýjasta tímann.
Fjölsmiðjan hóf starfsemi sína

árið 2001. Fjölsmiðjan er vinnustaður fyrir ungt fólk á aldrinum
16-24 ára sem hefur hætt námi
og ekki náð að fóta sig á vinnumarkaðinum. Í Fjölsmiðjunni er
reynt að finna styrkleika hvers
og eins, virkja hann og efla sjálfstraustið. Stofnaðilar eru Rauði
kross Íslands, félagsmálaráðuneytið, Vinnumálastofnun og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu.
Menntamálaráðuneytið tekur þátt
í rekstrinum með framlögum. Í
dag eru 67 nemar í Fjölsmiðjunni
og 10 starfsmenn.

Fasteignaskattur hjá
tekjulitlum elli- og
örorkulífeyrisþegum
Bæjarstjórn Kópavogs, hefur samþykkt í
samræmi við 4. mgr. 5. gr. l. nr. 4/1995 að
lækka eða fella niður fasteignaskatt hjá
tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum
Veittur er afsláttur af fasteignaskatti til þeirra ellio örorku-lífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð. Miðast
afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk liðins árs:

100% lækkun:

Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 2.200.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur allt að 3.080.000 krónur.

75% lækkun:

Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu
2.200.000 - 2.550.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu
3.080.000 - 3.420.000 krónur.

50% lækkun:

Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu
2.550.000 - 2.900.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu
3.420.000 - 4.060.000 krónur.
Nú við álagningu fasteignagjalda 2008 er afslátturinn
reiknaður vélrænt skv. upplýsingum RSK um álagningu
skatta vegna tekna ársins 2006. Í haust þegar staðfest
skattframtal liggur fyrir vegna tekna ársins 2007 verður
afsláttur endurskoðaður og leiðréttur.

Frekari upplýsingar veitir innheimtudeild
Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 4.hæð,
sími: 570 1500, netfang: simi@kopavogur.is
Bæjarritari
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Safnaðarheimili Kársnessóknar orðið fokhelt

Fimmtudaginn 24. janúar
var reisugilli hjá Kársnessókn,
vegna nýs safnaðarheimilis
sem rís neðan kirkjunnar gegnt
Gerðasafni. Gestum var boðið
að skoða hina glæsilegu byggingu sem stendur til að komi
í gagnið með haustinu 2008.
Farið er að styttast í páska en
á páskaföstunni er hefðbundið
kirkju og safnaðarstarf.
Fyrsta fermingin verður þann
20. mars, skírdag. Síðan er fermt
30.mars og sú síðasta er 6. apríl. Fermt er kl.11.00 alla dagana.
Þann 9. mars nk. kl. 11.00 er
guðsþjónusta þar sem fermingarbörnum og foreldrum þeirra er
sérstaklega boðið. Á föstudaginn
langa, 21. mars, verður breyttur tími fyrir guðsþjónustuna. Í
stað þess að hafa hana kl. 11.00

Safnaðarheimili Kársnessóknar
í byggingu. Fjær sést nýtt unglingaheimili Kópavogsbæjar.

verður íhugunar og bænarstund
með tónlist kl. 20.00. Páskadag,
þann 23. mars, er hátíðarguðsþjónusta kl. 08.00.

Ástin blómstrar á bókasafninu
Fimmtudaginn 14. febrúar,
í dag, verður hleypt af stokkunum erindaröð í Bókasafni
Kópavogs sem ber nafnið Ástin
í ýmsum myndum.
Bókasafn Kópavogs hefur
staðið fyrir umfjöllun um ýmis
huglæg efni á þessum árstíma
undanfarin ár, t.d. trúmál og
yfirnáttúrleg fyrirbæri. Nú er það
ástin sem er til umræðu. Nokkrir þekktir einstaklingar tala
um ástina hver frá sínu sjónarhorni. Erindin eru á fimmtudögum kl. 17:15 og eru u.þ.b.
klukkustund með fyrirspurnum
og umræðum.
Sólveig Anna Bóasdóttir hefur
leikinn 14. febrúar, á degi heilags
Valentínusar, og talar um ýmsar
myndir ástarinnar. 21. febrúar
talar Guðfinna Eydal um ástina í

samböndum, 28. febrúar kemur
Þorgrímur Þráinsson og fræðir
okkur um hvernig á að gera
makann hamingjusaman, 6. mars
birtir Katrín Jónsdóttir okkur
svipmyndir úr ástarsögu samkynhneigðra og 13. mars lýkur
svo Óttar Guðmundsson röðinni
og talar um ástina og dauðann.
Erindin verða flutt í Kórnum,
sal á 1. hæð Bókasafnsins í
Hamraborg 6a. Aðgangur er
ókeypis og allir eru velkomnir
meðan húsrúm leyfir. Tíminn
er valinn með tilliti til þess að
fólk geti komið við á leið heim
frá vinnu, sest niður og hlýtt á
erindin og tekið þátt í spjalli.
Það er von starfsfólks Bókasafnsins að Kópavogsbúar og aðrir
fjölmenni og njóti þess fróðleiks
sem þetta ágæta fólk miðlar.

VIÐTALSTÍMAR
BÆJARFULLTRÚA
KÓPAVOGSBÆJAR
VORIÐ 2008
Viðtalstímarnir verða á
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, IV. hæð kl. 18 - 19
sem hér segir:
7. febrúar:
Ómar Stefánsson

(Ath. 19. mars er miðvikudagur)

19. mars:

Guðríður Arnardóttir

Ásthildur Helgadóttir
Flosi Eiríksson

21. febrúar:
Sigurrós
Þorgrímsdóttir
Jón Júlíusson

3. apríl:
Gunnsteinn
Sigurðsson
Hafsteinn Karlsson

6. mars:
Ármann Kr. Ólafsson
Ólafur Þór
Gunnarsson

17. apríl:
Gunnar I. Birgisson
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Ertu að byggja? Vantar þig steypu?

Hringbrot

BORG hefur
tilskilin leyfi

Í ljósi fjölmiðlaumræðu síðastliðinna daga vill Einingaverksmiðjan Borg ehf. benda á eftirfarandi:
· Fyrirtækið er með starfsleyfi til ársins 2011. Ágreiningur
við Heilbrigðiseftirlitið snýst um það hvort leyfið nái til þess
að dreifa steypu í samkeppni við fyrirtækin BM Vallá og Mest.
Sá ágreiningur er nú í meðferð hjá þar til bærum yfirvöldum.
· Íbúar í nágrenni við starfsstöð fyrirtækisins hafa mótmælt
starfseminni vegna mengunar og hávaða. Það skal tekið fram
að skv. fasteignamati ríkisins búa þessir íbúar í iðnaðarhúsnæði. Þá má einnig taka fram að hafnarsvæðið á Kársnesi er skilgreint sem iðnaðar- og hafnarsvæði í aðalskipulagi Kópavogsbæjar.

· Því hefur verið haldið fram að Einingaverksmiðjan Borg hafi
geymt steyptar einingar í leyfisleysi á lóð Kópavogsbæjar.
Hið rétta er að fyrirtækið var með svæðið á leigu af Kópavogsbæ en var sagt upp samningi með aðeins 20 daga fyrirvara. Unnið hefur verið að því síðan að tæma svæðið í fullu
samráði við hafnaryfirvöld.
BORG hóf starfsemi í upphafi ársins 2005. Hjá fyrirtækinu
starfa nú um 90 manns við framleiðslu, sölu og dreifingu forsteyptra húseininga og steinsteypu. Vöxtur fyrirtækisins hefur
verið hraður og hefur framleiðsla og þjónusta fyrirtækisins
fengið góðar viðtökur viðskiptavina. Félagið leggur áherslu á
gæði, áreiðanleika og heildarlausnir.

Bakkabraut 9 · 200 Kópavogur ·Sími: 414-7777 · Fax: 414-7779 · borg@evborg.is · www.evborg.is
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AF HÁLSINUM
Hver? Hvar? Hvenær?

Garðar Jökulsson við eitt verka sinna í Sundlaug Kópavogs.

Málverkasýning
í sundlaug
Á skrifstofu
Fyrr í vetur mátti berja augum listaverk innan við anddyri
Sundlaugar Kópavogs. Það getur varla talist algengt, en að
sama skapi er það skemmtilegt
og lífgar upp á tilveru þeirra
sem sækja sund og fara í líkamsrækt í Sundlaug Kópavogs.
Það ber svo sann ar lega að
þakka forsvarsmönnum Sundlaug ar Kópa vogs fyr ir þetta
menn ing ar fram tak, og vonandi verður framhald á því.
Garðar Jökulsson sækir sund
reglulega í Sundlaug Kópavogs
og segir það gaman að fá að
sýna málverk á sama stað. Hann
segir að framan af ævinni hafi
hann verið eins og fleiri upptekin við að sjá um sína fjölskyldu
og sinna öðrum áhugamálum.

M.a. söng hann lengi með karlakórnum Fóstbræðum og nú, 73
ára, syngur hann enn, en með
kór eldri Fóstbræðra. Garðar
segist ekki hafa byrjað að mála
að neinu viti fyrr en um fertugt,
og hann noti alls kyns liti við
það sem ekki teljist venjulegt,
m.a. plastmálningu sem fremur
er notuð á húsveggi. Garðar segist eiga erfitt með að verðleggja
sín málverk, en þau stærri fari
kannski á 90 til 100 þús und
krónur en almennt segir hann
málverk vera verðlögð allt of
hátt.
Þegar Garðar var spurður um
listagagnrýni og verðmat á málverkum sagði hann:
“Það hefur enginn vit á list
nema fyrir sjálfan sig.”!
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Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Fáir virtust kannast við þetta
glaðlynda fólk sem var á síðustu
mynd í strætóferð, en við þiggjum
enn upplýsingar um það og eins
menn á eldri mynd sem voru í
byggingar vinnu. Nú birtum við
mynd sem er af skrifstofu, kannski
skólaskrifstofu, af skemmtilegum
konum. Það má nokkuð geta sér
til um þann tíma sem myndin er

tekin ef skoðað er hvað er á myndinn. Þarna má m.a. sjá risastóra
reiknivél, Egilsappelsínflösku úr
gleri, ritvél en síðast en ekki síst
nokkra Luxor-lampa sem voru vinsælir á sjöunda og áttunda áratug
síðustu aldar.
Þeir sem geta gefið okkur upplýsingar um hvaða konur eru á
myndinni og hvar myndin er tekin

og hvenær eru hvattir til að hafa
samband við Hrafn Sveinbjarnarson á Héraðsskjalasafni Kópavogs, s. 544-4710 eða senda upplýsingar á netfangið hrafns@kopavogur.is

Jónína Leósdóttir handhafi
Ljóðstafs Jóns úr Vör 2008
Ljóð staf ur Jóns úr Vör var
afhentur við hátíðlega athöfn
21. janúar sl. í Salnum, að kvöldi
afmælisdags skáldsins. Hugmyndin er upphaflega komin frá félögum úr Ritlistarhópi Kópavogs.
Að þessu sinni bár ust 257 ljóð
í keppnina. Sigur vegarinn fær
500 þúsund króna peningaverðlaun og verðlaunagripinn, Ljóðstaf Jóns úr Vör, áletraðan með
nafni sínu til varðveislu í eitt ár
auk eignargrips sem Sigmar Maríusson gullsmiður hannaði.
Athöfnin við verðlaunaafhendinguna hófst með ávarpi Sigurrósar Þorgrímsdóttur, formanns
Lista- og menningarráðs Kópavogs. Þá las núverandi handhafi
Ljóðstafsins, Guðrún Hannesdóttir, úr nýútkominni bók sinni, Ragnheiður Gröndal söng íslensk ljóð
og kynntur var nýr verðlaunahafi
Ljóðstafs Jóns úr Vör fyrir árið
2008 auk þess sem höfundar tveggja ljóða hlutu við ur kenn ingu.
Vinningshafar í ljóðasamkeppninni Ljóðstafur Jóns úr Vör hafa
verið frá upphafi:
● Árið 2002 Hjörtur Pálsson fyrir
ljóðið „Nótt frá Svignaskarði”
● Árið 2003 var Ljóðstafurinn ekki
veittur en þrjú ljóð hlutu viðurkenningu.
● Árið 2004 Hjörtur Marteinsson
fyrir ljóðið „Hvorki hér né ...”
● Árið 2005 Linda Vilhjálmsdóttir
fyrir ljóðið „Niður”
● Árið 2006 Óskar Árni Óskarsson
fyrir ljóðið „Í bláu myrkri”
● Árið 2007 Guðrún Hannesdóttir
fyrir ljóðið „Offors”

Jónína Leósdóttir ásamt formanni Lista- og menningarráðs, Sigurrós
Þorgrímsdóttur.

Í dómnefnd að þessu sinni áttu
sæti Þórarinn Eldjárn skáld, Sigþrúður Gunnarsdóttir bókmenntafræðingur og Ingibjörg Haraldsdóttir rithöfundur, sem jafnframt
var formaður nefndarinnar.
Jónína Leósdóttir rithöfundur
hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör fyrir
ljóð sitt „Miðbæjarmynd” í árlegri
ljóðasamkeppni lista- og menningarráðs Kópavogs. Jónína Leósdóttir er sjötti handhafi verðlaunanna
frá stofnun samkeppninnar árið
2002.
“Jónína Leósdóttir er líklega
þekktust sem leikskáld en auk
leikrita hefur hún gefið út skáldsög ur, ævi sög ur og þýð ing ar,”
sagði Ingi björg Har alds dótt ir

rithöfundur og formaður dómefndarinnar. “Hún hefur einnig
starfað sem blaðamaður og ritstjóri en ég minn ist þess ekki
að hafa séð ljóð eftir hana áður
þótt ég hafi hana sterklega grunaða um að luma á fleiri slíkum,
að minnsta kosti er enginn byrjenda brag ur á ljóð inu sem við
verðlaunuðum í kvöld, Miðbæjarmynd.”
Sér stak ar við ur kenn ing ar
hlutu einnig Helgi Ing ólfs son
rit höf und ur fyr ir ljóð ið „Menn
hlæja bara að þeim” og Dav íð
Hjálm ar Har alds son ljóð skáld
fyrir „Hann blæs.” Höfundarnir
fengu hvor um sig 150 þúsund
króna verðlaun.

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 40940 02/08

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 40940 02/08

www.toyota.is

RAV4 SPORT – með aukahlutapakka að verðmæti 235.000 kr.
Fullbúinn RAV4 tryggir þér fleiri möguleika og færri hindranir á veginum.
Nú bjóðum við RAV4 SPORT með veglegum aukahlutapakka, heilsársdekkjum, dráttarbeisli,
krómgrilli, aurhlífum og skyggðum rúðum, að verðmæti 235.000 kr.

Verð frá 3.120.000 kr.*
Fáðu meira, komdu og reynsluaktu RAV4 SPORT
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Bíll á mynd er RAV4 GX og kostar 3.400.000 kr.
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Náttfataball í Fífuseli
á öskudaginn
Á öskudaginn var víða hafður
sá siður í leikskólum Kópavogs
að börnin mættu í náttfötum, en
ekki í alls kyns grímubúningum
sem þekktara er á þessum degi,
því það sé auðvitað þekktast og
með lengstu hefðina á Akureyri.
Í leikskólanum Fífuseli var náttfataball, mikið fjör og dansað
af þeirri gleði og einlægni sem
ungum börnum er einum einlægt. Á Fífuseli eru 119 börn og
30 starfsmenn, en eins og víðar
annars staðar vantar í nokkur
stöðugildi.
Á Fífuseli sungu börnin m.a. þetta
um öskudaginn:
Á öskudegi fer ég
meðöskupoka af stað.
Og elti menn og konur
sem ekkert vita um það.
hengi svo poka
á hinn og þennan sem ég næ
lauma á poka, læðist burt og
hlæ.
Svo dingla þeir þarna pokarnir,
pokarnir, pokarnir
Svo dingla þeir þarna pokarnir,
húllum hæ.
Öskudaginn bar að þessu sinni
upp á dag leikskólans, 6. febrúar.
Sá dagur var valinn þar sem þennan dag árið 1950 stofnuðu frumkvöðlar leikskólakennara fyrstu
samtök sín. Á síðustu 10 árum
hefur hlutfall þeirra sem dvelja
8 tíma eða lengur farið úr 40% í
75%. Markmið dags leikskólans er
m.a. að gera þegna þjóðfélagsins
betur meðvitaða um þýðingu leikskóla fyrir börn og skapa jákvæða
ímynd um leikskólakennslu og
auka áhuga fólks á starfinu. Leikskólinn er mennta- og uppeldisstofnun sem skipar mikilvægan
sess í námi hvers einstaklings.

Hattadagur á bæjarskrifstofum Kópavogs
Starfsmenn Kópavogsbæjar tóku virkan þátt í öskudeginum
með því að mæta til vinnu með hatt á höfði. Þetta var skemmtilegur hópur sem settist niður í tröppurnar á bæjarskrifstofurnar
með hattskúfinn á höfði.

Börnin dönsuðu af lífi og fjör á nattfataballinu.

Þessi strákur í Hörðuvallaskóla sló köttinn úr tunninni. Það var reyndar ekki köttur, heldur þessi dúkka, og merkilegt er hversu áþekkir
þeir eru dúkkan og strákurinn þennan dag.

Kaka ársins

Kópavogsblaðið
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Öflugt kirkjustarf
aldraðra í Digraneskirkju
Kirkjustarf aldraðra og starfsemi ÍAK hófst 15. janúar sl. í
Digraneskirkju. Íþróttafélag aldraðra í Kópavogi stendur fyrir
íþróttaæfingum tvisvar í viku á
neðri hæð Digraneskirkju, þriðjudaga og fimmtudaga kl. 11.00.
Þangað eru allir eldri borgara
bæjarins velkomnir. Á þriðjudögum, að íþróttaiðkun lokinni, hefst
kirkjustarf aldraðra í Digraneskirkju. Íþróttaiðkendur fara þá
upp stigann og snæða saman í
hádeginu í safnaðarsal kirkjunnar.
Klukkan 13.00 hefst helgistund
í kirkjunni með sálmasöng og hugvekju. Í lokin spilar organistinn,
Kjartan Sigurjónsson, orgelverk
sem hann kynnir fyrst. Með ljúfa
tóna í sinni heldur hópurinn aftur
inn í safnaðarsal til að hlýða á upplestur eða erindi, sem einhver úr
hópnum flytur eða utanaðkomandi
gestur. Að lokum er drukkið kaffi.

Líkamsræktarstöð á 15. hæð!
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri vígði nýja líkamsræktarstöð World
Class í Kópavogi með því að taka á í einu tækinu. Eigendur World
Class, hjónin Hafdís Jónsdóttir og Björn Leifsson fylgjast með. Í
ávarpi sínu fagnaði bæjarstjóri þessu framtaki og bauð þau velkomin með sína starfsemi í Kópavog, en minnti þau jafnframt á
að innan skamms yrðu boðnar út einbýlishúsalóðir í Kópavogi!
Hafdís og Björn búa í Fossvogshverfinu í Reykjavík.

Myndtxt: Digraneskirkja.
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Reglur um styrkveitingar
til félaga- og félagasamtaka
Bæjarstjórn Kópavogs, hefur samkvæmt
2. mgr. 5 gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 samþykkt eftirfarandi reglur
um styrkveitingar til félaga- og félagasamtaka.
Reglur þessar ná til greiðslu fasteignaskatts
af fasteignum þar sem fram fer starfsemi sem
ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-,
íþrótta-, æskulýðs- og tóm-stundastarfsemi
og mannúðarstörf.
1. gr.

Félög og félagasamtök, sem eru fasteignareigendur í Kópavogi, og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfssemi sem
ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, íþrótta-,
æskulýðs- og tómstundastarfssemi og mannúðarstörf, eiga
þess kost að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af
viðkomandi fasteign.
Ekki er um að ræða styrki til greiðslu á fasteignatengdum
gjöldum svo sem vegna sorphirðu, vatnsnotkunar o.s.frv.

2. gr.

Nú eru fasteignir þær sem um ræðir í 1. gr. jafnframt
notaðar til annarra nota en að fram greinir og skal þá styrkur
veittur í réttu hlutfalli við slík not.

3. gr.

Sækja skal um styrki til bæjarráðs skv. ofansögðu á þar
til gerðum eyðublöðum sem liggja fram á bæjarskrifstofu
ásamt þeim fylgigögnum sem þar kann að verða beðið um
hverju sinni. Bæjarráð getur og óskað frekari gagna en þar
er beðið um, telji ráðið að slíkt kunni að vera nauðsynlegt
við mat á umsóknum.
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Framkvæmdir á vegum
Kópavogsbæjar fyrir 6,6
milljarða króna
Útboðsþing Samtaka iðnaðarins, Félags vinnuvélagaeigenda
og Mannvirkis, félags verktaka,
var haldið 25. janúar sl. Það er
það 12. sem haldið er, og hafa
öll verið haldin á þorranum. Fjölmennt var enda er Útboðsþings
einstakt tækifæri fyrir verktaka
til að fá á einum stað yfirlit yfir
helstu opinberra fyrirtækja og
stærstu sveitarfélaganna.
Jón Steindór Valdimarsson,
framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, segir að á sl. 10 árum
hafi orðið um 60% aukning starfa
í mannvirkjagerð á Íslandi og í
greininni starfi um 16.000 manns.
Á þessum sama tíma hefur konum við störf í mannvirkjagreinum
fjölgað um allt að 6%. Jón Steindór segir að um 10% verðmætasköpunar í landinu megi nú rekja
til mannvirkjagerðar.
Árið 2000 voru mannárin í
mannvirkjagerðinni um 1.600 og
4.400 árið 2005. Á útboðsþinginu
kynntu sveitarfélögin Reykjavík,
Kópavogur og Hafnarfjörður
áform um framkvæmdir á árinu
upp á 29,2 milljarða króna en hjá
Hafnarfjarðarbæ eru fyrirhugaðar mestu framkvæmdir í 100 ára
sögu bæjarfélagsins.

2,8 milljarðar króna til
gatnagerðar í Kópavogi
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
í Kópavogi kynnti á Útboðsþingi
framkvæmdir fyrir 6,6 milljarða

Bæjarstjóri á Útboðsþingi 25. janúar sl.

króna á þessu ári. Framkvæmdir við skólahúsnæði verða upp á
959 milljónir króna, 1,3 milljarður
króna við íþróttamannvirki, liðlega milljarður við aðrar eignir
en mest fer til gatnakerfisins, eða
2,8 milljarðar króna. Til fráveitu
og vatnsveitu fara 283 milljónir
króna og viðhaldskostnaður
mannvirkja er áætlaður 240 milljónir króna. Bæjarstjóri segir að
ákveðið sé að byggja fjölnota tónlistahús, óperuhús sem áætlað sé
að kosti 6,3 milljarða króna. Framtíðarbyggingasvæði Kópavogsbæjar er Vatnsendahlíð.

4. gr.

Auglýst skal í janúar ár hvert eftir umsóknum um styrki til
greiðslu fasteignaskatts. Við það skal miðað að frestur til
að skila inn umsóknum sé einn mánuður og að úthlutun og
greiðslu styrks sé lokið mánuði eftir að umsóknarfrestur er
liðinn.
Meginreglan skal vera sú að þær umsóknir einar séu gildar
sem berast innan tilsetts umsóknarfrests og uppfylla þær
kröfur sem gerðar eru í auglýsingu.

5. gr.

Bæjarráð Kópavogs í umboði bæjarstjórnar móttekur og
afgreiðir umsóknir skv. reglum þessum.
Tilkynna skal öllum umsækjendum skriflega um afgreiðslu
styrkumsóknar og hvenær styrkur kemur til greiðslu, ef
hann er veittur.

6. gr.

Sætti aðili sig ekki við afgreiðslu bæjarráðs á umsókn getur
hann óskað eftir endurupptöku máls skv. 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Reglur þessar, sem samþykktar eru í
bæjarstjórn Kópavogs, eru settar með heimild
í lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995
með síðari breytingum og með vísan til 7. gr. í
reglugerð um fasteignaskatt nr. 1160/2005.
Í ár eiga umsóknir að berast fyrir 7. mars nk.
Umsóknareyðublöð eru aðgengileg á vef
Kópavogsbæjar: www.kopavogur.is
Bæjarritari

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EYN SL A

•

U MH YG G JA

•

T R AUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is
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Er fjölbrautaskóli
í Kórahverfi í farvatninu?

kur

og skemmtunar. Einnig
leiki. Netaðgangur er fyrir
gin fartölvu.

ttir, landafræði, hannyrðir,
ennta á Íslandi. Hér er að

Les- og vinnuaðstaða

m tungumálum, ævisögur,
Hunter Valley
og Mclaren Valley eru meðal þekktustu vínhéraða Ástralíu
bíómyndirnar
á böndum
útíma vísindasögum auk
rdeild. Hér eru menning-

Frá þekktustu
vínhéruðum Ástralíu

þau geta skoðað og lesið
r er líka allt stafrænt efni

Netaðgangur

r- og myndlistarefni og af
ægt er að kíkja í dagblöð

Nú í skammdeginu þegar kaldir
safnefnið
í ró og næði.
vetrarvindar
næða á Fróni hugsar

far tryggir stöðugleika vínsins en
ekki síður ferskleikann sem Rosmargur til hlýrri landa þar sem emount vínin hafa státað af um
æðum sól
eru skín
vinnuborð
í heiði fyrir
og vínviðurinn langa tíð.
Rosemountvínið, sem er blanda
mhverﬁvex.
. Þorra er að ljúka og konudagurinn á næsta leiti en margur af bestu Shiraz og Cabernet Sauvihefur ef til villKórinn.
ekki efni á að bjóða gnon þrúgum, fæst í 3ja lítra kösser fjölnotasalurinn
r 100.000
bækur,
tónlist
o.ﬂ.
sinni heittelskuðu alla leiðYﬁ
í síðum. titlar,
Gæðavín
fást DVD,
núorðið
í þannnningar,sumarsólina
sögustundir,
safn- en þá er ig umbúðum, enda mjög góður
í Ástralíu
að gera það
næstbesta
amkomuhalds.
Taktu
eftir og bjóða kostur fyrir þá sem aðeins vilja fá
henni upp á hið kirsuberjarauða sér til dæmis eitt vínglas í senn. Í
Rosemount Shiraz /Cabernetvín kössunum eru u.þ.b. 24 til 26 glös
á huggulegu kvöldi með kerta- og vínið helst ferskt í 5 til 6 vikur
7. Þar ljósum
er til útláns
margs
eða með
matnum. Þetta frá opnun. Það er ekki að ástæðuljúfa og milda ástralska vín hefur laus að nú eru kassavín um 45%
mjúka fyllingu, sætuvott og lítil af heildarsölu léttvína á Íslandi.
tannin. Rosemount vínin eiga uppMeð Rosemount Shiraz Cabernt
runa sinn í Suður Ástralíu, nánar í má upplifa Áströlsku síðsumarsólHunter Valley og Mclaren Valley, in á konudaginn með góðri steik Rosemount Shiraz Cabernet hefsem eru meðal þekktustu víngerð- eða á rómantískri stund við kerta- ur mjúka fyllingu, sætuvott og
Leikaðstaða og reglulegar
arhéraða álfunnar. Stöðugt veður- ljós.
lítil tannin.
uppákomur fyrir börnin
. . .12–18

Fyrir síðustu bæjarstjórnar kosningar var rætt um þörfina
á að koma á fót öðrum framhaldsskóla í Kópavogi, við hlið
MK og staðsetja hann í Kór ahverfi í nánd íþróttahússins
Kórsins. Guðríður Arnardóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Kópavogi var spurð hvort
menntamálaráðherra, Þorgerði
Katrínu Gunnarsdóttur, hefði
verið beitt þrýstingi til þess að
ákvörðun um fjölbrautarskólarskóla í Kórahverfi í Kópavogi
verði tekin?
“Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar hafa ekki verið í neinum
viðræðum við menntamálaráðherra, heldur litið svo á að bæjarstjóri sem framkvæmdarstjóri
bæjarins og flokksbróðir hennar
sé best til þess fallinn enda eitt
af kosningaloforðum flokksins
fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar.”
- Hafa bæjarfulltrúarnir rætt við
þingmenn Samfylkingarinnar í
Suðvesturkjördæmi um þetta mál
og fengið þá til að beyta ráðherra
þrýstingi í málinu?
“Hins vegar eru góð samskipti
milli bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar og þingmanna okkar í
kjördæminu og vissulega höfum
við rætt málefni framhaldsskóla
í bænum, sérstaklega í aðdraganda síðustu kosninga og litið
svo á að í ört stækkandi bæjarfélagi sem senn telur 30.000 íbúa
sé mikilvægt að fá annan framhaldsskóla sem fyrst.”
- Er ekki hætta á að eftir því lengur sem menntamálaráðherra dregur að gefa svar þeim mun meiri
líkur eru á að ákvörðun verði tekin að byggja fjölbrautarskóla í Mosfellsbæ en ekki í Kópavogi?
“Það er eðlilegt að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins svari
þessari spurningu, þeim rennur
frekar blóðið til skyldunnar, með
Ármann Kr. Ólafsson bæjarfulltrúa

Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Kópavogi.

og þingmann innan sinna raða.
Hann er best til þess fallinn að
beita sér fyrir hagsmunum Kópavogsbúa innan síns þingflokks,
enda Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta í Kópavogi, í ríkisstjórn og
fer með stjórn menntamála þar að
auki,” segir Guðríður Arnardóttir.

. . .12–16
. . 14–19
. . .14–17
. . .11–14

Ástin blómstrar!

Líkamsrækt fyrir konur
Betri heilsa á 30 mínútum
Meira fjör, styttri
tími og skemmtilegur félagsskapur.
Hjá okkur færðu,
aðhald og stuðning
hvort sem þú þarft
að grennast eða
styrkjast. Reglulegar líkamsmælingar
svo þú getir fylgst
með árangrinum.

Næstu vikurnar verður haldin erindaröð um
ÁSTINA Í ÝMSUM MYNDUM
í Bókasafni Kópavogs. Erindin eru vikulega,
á ﬁmmtudögum kl. 17:15.
14. febrúar
Sólveig Anna Bóasdóttir:
Um ýmsar myndir ástarinnar.
21. febrúar
Guðﬁnna Eydal: Um ástina í
samböndum.
28. febrúar
Þorgrímur Þráinsson:
Að gera makann hamingjusaman.

6. mars
Katrín Jónsdóttir:
Svipmyndir úr ástarsögu
samkynhneigðra.
13. mars
Óttar Guðmundsson: Ástin og
dauðinn.

Aðgangur er ókeypis

og allir eru velkomnir meðan húsrúm leyﬁr.
Bókasafnið er í Hamraborg 6a, við hliðina á Salnum.

ar
l
l
a
r
i
Fyr ur
kon
Hringdu og pantaðu
prufutíma og líkamsmælingu

50% afsláttur af þjónustugjaldi
Curves, Bæjarlind 12 - Sími 566 6161 - curves@simnet.is
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Stoltastur af gatnagerðinni
Á haustdögum samþykkti bæjarstjórn Kópavogs breytingar á
Bæjar málasamþykkt Kópavogs.
Samþykktin var orðin nokkuð
barn síns tíma, en síðast fjallaði
bæjarstjórn um hana árið 1991.
Nauðsyn var því orðin á því að
laga hana að nýjum aðstæðum
og nýj um lög um. Einnig samþykkti bæjarstjórn nýtt skipurit
fyrir Kópavogsbæ þar sem starfseminni er skipt upp í 5 svið;
þ.e. fjár mála- og stjórnsýslusvið,
fræðslu svið, fé lags svið, framkvæmda- og tæknisvið og tómstunda- og menningarsvið. Þar
ofan við eru svo bæjarstjóri, bæjar ráð og bæjarstjórn.
Umræða um vanhæfni nefndarmanna reis þá nokkuð hátt, m.a.
vegna ráðningar skólastjóra og
aðstoðarskólastjóra við Smáraskóla og vegna iðnaðarhverfis í
núverandi hesthúsahverfis, þ.e.
Gustssvæðisins. Gunnar I. Birgis son, bæj ar stjóri, sagði m.a.
við það tækifæri að viðkomandi
að il ar væru ekki alltaf óhæf ir
til þess að fjalla um mál ið, en
spurn ing in væri frek ar hvort
þeir tækju þátt í afgreiðslu málsins ef þeir ættu hags muna að
gæta eða tengd ust mál inu eða
umsækjendum með einhverjum
hætti. Hann og Ómar Stefánsson
formaður bæjarráðs hefðu ekki
tekið þátt í afgreiðslu deiliskipulags á Gusts svæð inu en Þór
Ásgeirsson fulltrúi Samfylking-

þykkt kom, en sendu eitt hvað
hrafl til Páls Magnússonar bæjarritara sem heita átti tillögur.
Ólafur Gunnarsson fulltrúi Vinstri
grænna kom þó með tillögur en
við Sjálfstæðismenn þurfum ekkert að vera sammála þeim. Hann
var þó að vinna vinnuna sína.
Að þessu leiti var reginmunur á
vinnubrögðum Samfylkingarinnar
og Vinstri grænna.”

Stoltur af gatnagerðinni

Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri.

arinnar í skólanefnd hefði átt að
víkja við afgreiðslu á ráðningu
aðstoðarskólastjóra Smáraskóla
vegna tengsla hans við þann
sem var ráðinn, þ.e. Svein Þór
Elinbergsson. Nýr skólastjóri er
Sigurlín Sveinbjarnardóttir.

“Það virðast gilda önnur lög um
Samfylkinguna en aðra að þeirra
eigin mati. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar koma oft óundirbúnir
til bæjarstjórnarfunda, t.d. voru
þeir ekki með neinar tillögur þegar til afgreiðslu á bæjarmálasam-

Gunnar I. Birgisson hefur setið í bæjarstjórn Kópavogs í nær
18 ár. Bæj ar stjórn ar kosn ing ar
voru 26. maí 1990. B-listi og D-listi
mynduðu meirihluta í bæjarstjórn
sem tók við af meirihlutastjórn
Alþýðuflokks og Alþýðubandalags en bæjarstjóri var Kristján
Guðmundsson sem hafði gegnt
því embætti frá 1982. Sigurður
Geirdal bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins var kjörinn bæjarstjóri
vorið 1990. Það var í fyrsta sinn
síðan 1955 að bæjarfulltrúi varð
jafnframt bæjarstjóri. Alþýðuflokkur hlaut 3 bæjarfulltrúa í kosning un um 1990, þau Guð mund
Oddsson, Helgu E. Jónsdóttur og
Sigríði Einarsdóttur; Framsóknarflokkur einn fulltrúa, Sigurð Geirdal; Sjálfstæðisflokkur 5 fulltrúa,
þau Arnór L. Pálsson, Birnu G.
Friðriksdóttur, Braga Michaelsson, Guðna Stefánsson og Gunnar
I. Birgisson; Alþýðubandalagið 2

fulltrúa, þau Elsu S. Þorkelsdóttur
og Valþór Hlöðversson en Kvennalistinn bauð einnig fram en kom
ekki að bæjarfulltrúa. Sem sjá má
af þessari upptalningu er Gunnar
I. Birgisson sá eini af þessu fólki
sem kosið var vorið 1990 og enn
situr í bæjarstjórn Kópavogs.
Bæjarstjóri var spurður hvað
væri minnistæðast frá þessum
árum.
“Það hefur margt ánægjulegt
gerst á þessum árum en ætli ég
sé ekki stoltastur af gatnagerðinni
sem hefur tekið algjörum stakkaskiptum á þessum árum. Svo væri
hægt að nefna miklar framfarir
í leikskólamálum og í upppbyggingu íþróttamannvirkja en þessi
mál brunnu helst á fólki hér í
Kópavogi fyrir nær tveimur áratugum síðan. Líklega eru mestu
vonbrigðin að það skall á efnahagskreppa á Íslandi í upphafi þessa
tímabils, fólksfjölgun var lítil og
tekjur bæjarsjóðs drógust saman sem gerði rekstur bæjarins
mjög erfiðan auk þess sem við
tókum við slæmu búi frá vinstri
flokkunum. Þetta var eiginlega
hræðilegur tími. Við reyndum þó
að framkvæma til að halda uppi
atvinnustiginu því atvinnuleysi
var þá mikið. Við tókum rekstur
bæjarins til gagngerar endurskoðunar og nutum þess auðvitað þegar tekjur bæjarins fóru að aukast
að nýju,” sagði Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri í Kópavogi.

Kiwanisklúbburinn
Eldey með 10%
landssöfnunar
hreyfingarinnar
Kiwanisklúbburinn Eldey
hefur starfað í Kópavogi í rúm
35 ár. Kiwanis eru alheimssamtök sjálfboðaliða sem hafa
að markmiði að bæta heiminn
með þjónustu í þágu barna undir
kjörorðinu “HJÁLPUM BÖRNUM
HEIMSINS” 54 félagar á ýmsum
aldri eru í klúbbnum og er hann
næststærsti Kiwanisklúbbur
landsins.
Eldey hóf nýtt starfsár á haustdögum með því að taka þátt í
landssöfnun Kiwanishreyfingar-

innar “Lykill að lífi”, en allur ágóði
af söfnuninni rann eins og í undanfarin skipti til geðverndarmála.
Kópavogsbúar brugðust mjög
vel við stuðningsbeiðni Eldeyjarmanna, en um 10% alls söfnunarfjár safnaðist á vegum Eldeyjar.
Í októbermánuði sl. tóku síðan
hefðbundin stjórnarskipti, er
ný stjórn undir forystu Óskars
Guðjónssonar tók við af farsælli
stjórn Þorsteins E. Einarssonar.
Vetrarstarfið hefur farið vel af stað
og margir gestir hafa setið fundi

Stjórnarmenn í Kiwanisklúbbnum Eldey í Kópavogi ásamt mökum, staddir í golfferð í Pottenstein í Þýskalandi í ágústmánuði sl. Þar tók Eldey þátt í góðgerðarmóti á vegum þýsks Kiwanisklúbbs. Forsetinn þriðji
frá hægri.

klúbbsins og vonir standa til að
einhverjir þeirra sláist í hópinn.
Í raun má segja að stjórnin
hafi þjófstartað því meirihluti
hennar var í skemmtilegri golfferð

HEYRNARÞJÓNUSTA
Heimsins minnstu heyrnartæki koma frá ReSound . . . . . . . . . . . . . .

Dot er góður punktur
fyrir þá sem vilja heyra vel.
Þessi punktur er agnarsmátt heyrnartæki
sem með nýjustu tölvutækni bætir við heyrnina
þeirri tíðni sem notandinn hefur tapað.
Hringdu og láttu okkur fræða þig meira um
þessa undraverðu tækni.
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Eldeyjarfélaga til Pottenstein í
Þýskalandi í ágústmánuði sl. Þar
tók Eldey þátt í góðgerðarmóti á
vegum þýsks Kiwanisklúbbs. Ferðin var í alla staði frábær og knýtti
stjórnartaumana varanlega.
Eldeyjarhúsið á Smiðjuvegi 13a
var tekið í gegn innanhúss í sumar
og er nú glæsilegra sem aldrei fyrr.
Ný klæðning í loftum, nýjar raflagnir og brunavarnir í toppstandi.
Flestir félagar lögðu hér hönd á
plóg undir öruggri leiðsögn Vernharðs Aðalsteinssonar sem stóð
vaktina af einstakri eljusemi.
Eldeyjarmenn hafa jafnan stutt
við ýmis góð mál hér í Kópavogi. Má m.a. nefna að klúbburinn
kom að stofnun Sunnuhlíðarsamtakanna og hefur jafna stutt
við hjúkrunarheimilið, nú síðast,
í tilefni 35 ára afmælis síns og 50
ára afmælis Sunnuhlíðar, með
kaupum á sjúkrarúmum og búnaði
fyrir 1, 5 miljónir króna. Á jólafundi klúbbsins var svo ákveðið
að veita Mæðrastyrksnefnd Kópavogs veglegan fjárstuðning, sem
örugglega hefur komið að góðu
gagni. Hjálmaverkefni Kiwanis er
orðið velþekkt, en með góðum
stuðningi Eimskips, en undanfarin
ár hafa Kiwanishjálmar verið gefnir öllum 7 ára grunnskólabörnum
í landinu. Á slíkri gjöf eiga ungir
Kópavogsbúar von í vor.

Forseti klúbbsins
verður umdæmisstjóri
2009/2010
Með einhörðum stuðning
Eldeyjar var forseti klúbbsins,
Óskar Guðjónsson, á nýafstöðnu
umdæmisþingi hreyfingarinnar,
kosinn til embættis umdæmisstjóra starfsárið 2009-2010. Í því
tilefni mun klúbburinn halda
umdæmisþing í Kópavogi haustið 2010 og taka á móti um 300
Kiwanisfélögum víðsvegar af
landinu og erlendum gestum.
Undirbúningur að þinginu er
þegar hafinn, en ætlun Eldeyjarfélaga er að gera það eins glæsilegt og hægt er.
Klúbbfundir Eldeyjar eru haldnir 1. og 3. hvern miðvikudag
mánuðina september til maí.
Á fundina koma jafnan ýmsir
góðir gestir og fræða félaga um
aðskiljanlegustu ál líðandi stundar auk þess að félagsmálin eru
reglulega rædd. Áhugasamir eru
alltaf velkomnir og enn er pláss
fyrir nýja félaga sem vilja starfa
að góðum málefnum í frábærum
félagsskap. Hægt er að snúa sér
til forseta hafi menn áhuga á að
kynna sér starfsemi klúbbsins en
frekari upplýsingar er að finna
á heimasíðu hans, kiwanis.is/
eldey.
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– við erum að tala um peninga
Auktu ánægju þína með fjárhagslegri heilsu. Það er mikilvægt fyrir þig að skoða fjármálin reglulega.
Sérstaklega þegar aðstæður breytast. Fjárhagslega heilsupróf Byrs gefur þér yﬁrsýn yﬁr fjármálin og hjálpar
þér að taka betri ákvarðanir til að bæta fjárhagslega heilsu þína. Fjárhagslega heilsupróﬁð er hannað í
samvinnu við viðskiptavini Byrs, viðskiptavini annarra banka og fjárhagslega einkaþjálfara Byrs.
Próﬁð tekur á þeim þáttum sem skipta mestu máli fyrir þig. Komdu þér í fjárhagslegt form með Byr.

Byrjaðu á byr.is – kannaðu fjárhagslega heilsu þína núna. Komdu með í ræktina.
Sími 575 4000 byr.is
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Videomarkaðurinn, Hamraborg.

Þrír miljónamæringar frá áramótum
Við heimsóttum Guðlaug
Kristjánsson “Gulla” í Vídeomarkaðnum í Hamraborg. Margir Kópavogsbúar þekkja Gulla
sem átt hefur og rekið Videomarkaðinn í tæp 25 ár og er
hann því með elstu kaupmönnum í bænum.
“Þegar ég og konan mín Hanna
Sigurðardóttir kaupum fyrirtækið” segir Gulli, “þá er starfsemin í nettu rými og myndbandsspólurnar í litlum 60 sentimetra
bókahillum. Þá var innkaupaferillinn sá að fljúga til Englands
á hálfsmánaðarfresti og kaupa
myndir fyrir viðskiptavinina. Þá
var allt efni ótextað en það
breyttist fljótt. Starfsemin
og veltan var mjög lítil en
ég sá strax möguleika á
stækkun. Að fimm árum
liðnum tók ég að mér
umboð fyrir Happdrætti
Háskóla Íslands í Kópavogi. Á þeim tíma voru
3 starfandi umboðsaðilar happdrættisins í
Kópavogi og tíðkaðist
að umboðin væru jafnvel heima hjá viðkomandi
umboðmanni. Smátt og
smátt fluttist öll umboðsstarfsemi Háskólahappdrættisins til okkar í Videomarkaðinn. Og núna í dag erum við eitt
af stærstu umboðum þeirra á
landinu. Og fer enn vaxandi ár
frá ári.
Umboðsstarfsemin fyrir
Háskólahappdrættið hefur verið
mjög gefandi og skapað mikil og
góð tengsl við stóran kúnnahóp.
Þrátt fyrir að viðskiptin hafa
breyst frá því að fólk komi að
endurnýja mánaðarlega hjá okk-

ur, yfir í það að vera mestmegnis
þegar við greiðum út vinningana
inn á reikninga fólks. En margir
kjósa að koma til okkar og sækja
vinningana sína hjá okkur. Og
það er alltaf jafn skemmtilegt og
gefandi fyrir umboðsmanninn,
hvoru tveggja að láta vita um
vinningana, sem og að greiða þá
út. Hvort sem þeir eru stærri eða
smærri. En við höfum þá reglu
að láta alla okkar vinningshafa
vita af vinningum.

Oft hefur það komið fyrir að
þegar ég hringi til fólks útaf
stórum vinningum t.d. milljón
eða meira, að vinningarnir hafa
nánast alltaf komið sér alveg
einstaklega vel fyrir fólkið en
nú hafa þrír orðið miljónamæringar hjá okkur frá áramótum.

Og alveg ótrúlegar uppákomur
í því sambandi og kann ég margar sögur tengdar stórum vinningum. Sem dæmi þá fékk kona
vinning sem var nýlega skilin.
Hún var tveggja barna móðir,
var að fara að leigja sér íbúð,
en vantaði ábyrgð eða tryggingar fyrir leigunni. Hún vann eina
milljón, sem gjörsamlega reddaði öllu.”
Videomarkaðurinn hefur breyst
mikið þessi 25 ár. Frá því að vera
í litlu leiguhúsnæði með myndbandaspólur í bókahillum yfir í
það að vera í eigin húsnæði sem
er rúmlega 300 fermetrar. Bjart
og gott þar sem rekið er í dag
myndbandaleiga, söluturn,
glæsilegur Gullnámusalur,
Kópavogsumboð allra stóru
happdrættanna, Lottó, Getraunir og Gryfjan þar sem
íþróttaáhugafólk getur
séð íþróttir á stóru tjaldi
í beinni útsendingu og er
þar netkaffi líka.
Að lokum vildi Gulli
benda lesendum á “að
þeir fiska sem róa!” og
hann lauk spjallinu með
þessum orðum: “Ef þú
vilt eiga von á símtali frá
umboðsmanni Háskólahappdrættisins þarft þú að eiga miða.
Ef þú átt hann ekki, hafðu þá
strax samband!”
Það var gaman að líta til Gulla
og hlusta á hann segja frá ferli
og uppbyggingu Videomarkaðarins en því miður er ekki pláss
fyrir allt hér í blaðinu og því upplagt fyrir Kópavogsbúa að heilsa
uppá hann í Hambraborginni og
fá sér t.d. miða í Háskólahappdrættinu.

Mín skoðun?

Stórar stærðir
Ný verslun með sportfatnað í stórum
stærðum hefur verið opnuð. Verslunin
heitir Al X ehf og er hún til húsa á
Hafnarbraut 4 í Kópavogi.
Þetta er sportfatnaður frá Danmörku
sem heitir Beat-x, og er verslunin með
stærðir frá XL - 8XL.
AL X ehf er með jakka, buxur, boli og
treyjur, þetta er fatnaður sem hentar til
daglegra nota og í ræktina.
Einnig er AL X ehf með léttan göngufatnað og hægt er að sérpanta
(skíða)buxur og (skíða)úlpur.
AL X ehf ● Hafnarbraut 4 ● 200 Kópavogur ● Sími 587-0545 ● www.alx.is thelsa@simnet.is

Þegar ritstjóri Kópavogsblaðsins spurði mig hvort ég hefði
ekki skoðun á öllum málum
svaraði ég því játandi og var
hann þá ekki lengi að segja:
“Þá skrifar þú grein í blaðið
hjá mér. Þú ræður um hvað
hún er því þú ert eflaust með
margar skoðanir sem rétt væri
að þú settir á blað”. Þar lágu
Danir í því.
Mér er nefnilega eins farið
og flestum Íslendingum að við
höfum skoðanir á flestu ef ekki
öllu sem viðkemur þjóðlífinu en
erum samt bestir að flíka þeim
á kaffistofunni í vinnunni eða í
eldhúskróknum heima en látum
það ekki fara lengra í langflestum tilfellum því þá þyrftum við
kannski að standa fyrir máli okkar. Stundum hringjum við í símatíma á einhverri útvarpsstöðinni
segjum skoðun okkar og sumir
blogga á netinu um nánast hvað
sem er og þá jafnvel undir nafnleynd. Ég verð að viðurkenna
það að ég er stundum undrandi
á því hve duglegir menn eru að
skrifa um fréttir sem birtast í
netfjölmiðlum. Það er eins og að
sumir hafi ekkert annað að gera
en skrifa athugasemdir við fréttir er birtast þar og eru jafnvel
búnir að skrifa um þær áður en
þær birtast ,eða þannig virðist
það vera stundum.

Meira af kappi en forsjá
Oft finnst mér að fjölmiðlar/
bloggarar skrifi meira af kappi
en forsjá og séu fljótir að setjast í dómarasæti og fella dóma
áður en þar til bærir aðilar hafa
lokið umfjöllun sinni eða fellt
dóma. Hve oft hafa menn ekki

farið offari í umfjöllun sinni um
menn, þar sem mannorð þeirra
hefur fengið þvílíkan dóm að
um mannorðsmorð er að ræða,
en síðar meir hefur svo komið
í ljós að viðkomandi hafi verið
saklaus. En þá fer oft lítið fyrir skrifum þar sem viðkomandi
er beðinn afsökunnar eða reynt
að bæta fyrir skaðann sem er í
raun óbætanlegur eins og dæmin sanna. Ég held líka að allt of
oft gleymum við því að sá sem
við dæmum gæti átt ættingja,
foreldra, börn, maka og því mikilvægt að hafa aðgát í nærveru
sálar. Við erum saklaus þar til
sekt sannast.
Hver man ekki eftir hundafárinu í fyrra sem er ömurlegt
dæmi um hve fljót við erum að
dæma og ólíklegasta fólk fór
hamförum vegna þessa máls.
Það var góð lexía. En erum við
ekki bara búin að gleyma þessu
og höldum áfram að vega mann
og annan burt séð frá sekt eða
sakleysi.
Ef við viljum vera réttlát í
dómum um alla hluti skulum við
fyrst gera okkur sjálfum ljóst, að
ekkert okkar er gallalaust. Það
er ekki til sú manneskja sem er
fær um að sýkna sjálfa sig og
sá sem segir sjálfan sig saklausan gerir það með skírskotun til
vitna en ekki eigin samvisku.”
Þetta sagði Seneca (3. f. kr. - 55
e. Kr.) rómverskur heimspekingur og rithöfundur.
Ég held að það sé gott fyrir
okkur öll að hugleiða þessi orð
er við horfum fram á birtu vorsins og gleðjumst yfir því góða í
lífi okkar.
Helgi Halldórsson
skólastjóri Hörðuvallaskóla
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Tónlistaveisla í Salnum í febrúar
Barna - og fjölskyldutónleikar voru í Salnum 2. febrúar
sl. en á tónleikunum var flutt
tónævintýrið vinsæla um Pétur og úlfinn ásamt þáttum úr
Myndum á sýningu eftir Mussorgsky. Tónleikarnir voru liður
í TKTK tónleikaröð kennara Tónlistarskóla Kópavogs. Tónlistin
var leikin í útsetningum fyrir
blásarakvintett af Pamelu De
Sensi flautuleikara, Eydísi Láru
Franzdóttur óbóleikara, Rúnari
Óskarssyni klarínettuleikara,
Kristínu Mjöll Jakobsdóttur
fagottleikara og Emil Friðfinnssyni hornleikara.
Pétur og úlfurinn er ævintýri
fyrir leiklestur og hljómsveit og
er bæði sagan og tónlistin eftir
rússneska tónskáldið Prokofiev.
Prokofiev hafði farið með syni
sína tvo í tónleikhús barna í
Moskvu og þar datt honum í hug
að semja tónverk af þessu tagi.
Sagan segir frá Pétri sem stelst
út á engið í óþökk afa síns. Þar
glímir hann við ógnvættinn ógurlega, úlfinn, með hjálp fuglsins
og kattarins, en úlfurinn hefur þá
þegar gleypt veslings öndina, sem
hafði synt í makindum á tjörninni.

að leika stef Péturs í stað strokhljóðfæranna. Hin mikla athygli
og vinsældir sem verkið fékk kom
meira að segja höfundinum sjálfum á óvart.

Þjóðargjöf frá Eistlandi
Framundan er með eindæmum
viðburðaríkt og spennandi tónleikahald í Salnum það sem eftir
lifir febrúarmánaðar. Föstudagskvöldið 15. febrúar eru minningartónleikar um söngvaskáldið og
baráttukonuna Bergþóru Árnadóttur. Flytjendur eru Ragnheiður
Gröndal, Magga Stína, Lay Low,
Hansa, Svavar Knútur, Jónas Sigurðsson, Hjörleifur Valsson, Björgvin Gíslason, Birgir Bragason, Ástvaldur Traustason, Steingrímur
Guðmundsson og fleiri.
Tónlistafólkið í Pétri og úlfinum á sviði Salarins. Pamela De Sensi,
flauta; Eydís Lára Franzdóttir, óbó; Rúnar Óskarsson, klarínett; Kristín Mjöll Jakobsdóttir, fagott og Emil Friðfinnsson, horn. Framan við
krýpur sögumaðurinn á tónleikunum Sigurþór Heimisson leikari “að
hætti úlfsins.”

Verkið var samið til að kynna fyrir
börnum hljóðfæri sinfóníuhljómsveitarinnar. Flautan er fuglinn,

óbóið öndin, klarínettan kötturinn, fagottið afinn, hornið úlfurinn
og hér skiptast öll hljóðfærin á

Kaup á húsnæði lyftistöng
fyrir flokksstarf VG
Mireya Samper var endurkjörin formaður Vinstri grænna í
Kópavogi á aðalfundi félagsins í
lok janúar. Aðrir í stjórn eru Guðbjörg Sveinsdóttir, Helgi Jóhannesson, Andri Erlingsson og Ásdís
Jóhannesdóttir. Vinstri græn hafa
fest kaup á húsnæði í Hamraborg
1 í Kópavogi og verða þar opnir bæjarmálaráðsfundir á hverju
mánudagskvöldi klukkan átta.
Þar verður einnig opið hús fyrsta
fimmtudagskvöld í hverjum mánuði með léttum málsverði og
skrafi og skemmtun.
Kópavogsdeild Vinstri grænna
var stofnuð haustið 2000 og tók
þátt í bæjarstjórnarkosningum
vorið 2002, en kom þá ekki manni
að. Í kosningunum 2006 vegnaði
flokknum betur og fékk einn mann
kosinn, Ólaf Þór Gunnarsson,
næsti varamaður hans er Guðbjörg Sveinsdóttir. Þetta hefur gerbreytt stöðu flokksins í Kópavogi
sem styrktist svo enn frekar þegar
þingmaður vannst í kjördæminu
vorið 2007.
Þegar aðeins er einn bæjarfulltrúi hlýtur varamaður hans að
gegna mikilvægu hlutverki bæði
til afleysinga og samráðs. Til að
byrja með fengu Vinstri græn engan fulltrúa í nefndir en eftir nokkurt þóf fékk flokkurinn fulltrúa í
forvarnarnefnd, Guðbjörgu Sveinsdóttur, og áheyrnarfulltrúa í skipulagsnefnd, Hreggvið Norðdahl, og
í skólanefnd, Helga Jóhannesson.
Auk þess er Ólafur Þór Gunnarsson áheyrnarfulltrúi í bæjarráði.
Þar með var kominn grundvöllur
fyrir stofnun bæjarmálaráðs.
“Kaupin á húsnæðinu í Hramraborg 1 voru fjármögnuð með því

● Sunnudagskvöldið 17. febrúar

er “Þjóðargjöf til Íslendinga.”
Kammerkór Fílharmoníunnar
í Eistlandi frumflytur verk eftir Tönu Körvits undir stjórn
Daniel Reuss ásamt afburða
kór frá landi söngsins í austri.
Eistneska þjóðin vill þannig
sýna Íslendingum þakklæti fyr-

ir stuðning við sjálfstæðisbaráttu þeirra. Verkið er gjöf til
íslensku þjóðarinnar.
● 19. febrúar eru Tíbrártónleikar
þar sem Denis Buryakov og
Víkingur Heiðar Ólafsson leika
á flautu og píanó.
● Laugardaginn 23. febrúar eru
strengjatónleikar þar sem
fram koma Noah Bendix-Balgley og Ben Peled á fiðlu,
Joroen Woudstra á lágfiðlu og
Sæunn Þorsteinsdóttir á selló.
Frábært fjóreyki.
● Sunnudaginn 24. febrúar
verða leiftur úr lífi og starfi
stórmeistarans Jussi Björling
með fyrirlestri, myndasýningu
og hljóðritunum, sannkölluð
töfrastund tmeð goðsögninni
í tónum, tali og myndum. Dagskráin er í samstarfi við The
Scandinavian Jussi Björling
Society.
● Sunnudaginn 27. febrúar verður svo sópransöngkonan Arndís Halla Ásgeirsdóttir á sviðinu við undirleik snillingsins
Jónasar Ingimundarsonar á
flygil. Flutt verða sönglög eftir
íslenska og erlenda höfunda
og glansnúmer úr óperum.

Bænatónleikar í
Digraneskirkju
Sunnudagskvöldið 24. febrúar nk. verða bænatónleikar í Digraneskirkju kl. 20.00
handa öllum þeim sem vilja
njóta tónlistar í ró og næði.
Einkum eru boðnir velkomnir þeir sem hafa misst ástvini
eða eiga um sár t að binda
vegna sorgar af öðrum toga.
Á þessum tónleikum gefst
kostur á að sitja og hlusta á
fallega sálmatónlist sem
Kirstín Erna Blöndal hefur
valið. Hún syngur sálmana og
með henni spila Gunnar Gunn-

arsson, píanó- og orgelleikari,
Jón Rafnsson, bassaleikari og
Örn Arnarson, gítarleikari. Tónleikarnir eru ókeypis og öllum
opnir.

VG-fundur í nýju húsnæði. Formaðurinn lengst til vinstri en bæjarfulltrúinn situr fremst.

að um það var stofnað einkahlutafélag og kostar hluturinn 10 þúsund krónur, en auk þess leggur
flokkurinn til nokkurt fé. Þetta húsnæði er mikil lyftistöng fyrir flokkstarfið, ekki aðeins í Kópavogi
heldur fyrir Suðvesturkjördæmið
í heild og reyndar hefur kjördæmisráð VG í Suðurkjördæmi nýtt sér
húsið enda mitt á milli Suðurlands
og Suðurnesja,” segir Einar Ólafsson, félagi í VG.
“Kópavogur hefur stækkað gríðarlega á undanförnum árum, fólki
og fyrirtækjum fjölgað og byggðin þanist út. Frá 1990 hefur íbúum í Kópavogi fjölgað um 75% og
byggðin hefur nær tvöfaldast að
flatarmáli. Hér gafst því einstakt
tækifæri í skipulagsmálum og
vissulega hefur sumsstaðar tekist
vel til, en því miður hefur þessi
uppbygging einkennst einum of af
sýn hins dugmikla verkfræðings

og klókindum fjármálamanna,
sem vissulega skilar sér oft í glæsilegum tölum en miður í hinu sem
ekki er mælanlegt. Meðan þessi
uppbygging og skipulagning var
sem hröðust sátu Vinstri græn
hjá, áttu engan fulltrúa í bæjarstjórn og höfðu takmörkuð tækifæri til að láta að sér kveða. Sem
betur fer hefur tekist að afstýra
nokkrum slysum á undanförnum
misserum, svo sem á Kársnesi, og
þar kom auðvitað til ómetanleg
atorka íbúanna sjálfra auk andófs minnnihlutans í bæjarstjórn.
Verr hefur hins vegar tekist til í
Smáranum og nærliggjandi svæðum þar sem er að verða til ömurlegasti miðbær á Íslandi, því að
óhjákvæmilega hefur þetta svæði
stöðu miðbæjar hvað sem Hamraborginni líður og er reyndar skilgreint þannig í aðalskipulagi,” segir Einar Ólafsson.

��

Alltaf nýbakað og ferskt hjá okkur
Brauð, kökur, tertur, smurt og veisluþjónusta
Úrvalskaffi og heitur reitur
Opið alla daga kl. 9-18
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Búðakór 1 • Sími 534-6654
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Aðalskoðun hf.

Er þinn tími kominn?
Við heimsóttum höfuðstöðvar Aðalskoðunar hf að Hjallahrauni 4 í Hafnarfirði og hittum
Berg Helgason framkvæmdastjora. Bergur sagði okkur að
ný og glæsileg skoðunarstöð
hefði verið opnuð í Skeifunni 5
í janúar s.l.
Þessi nýja stöð er búin öllum nýjustu tækjum, með góðri
aðstöðu fyrir viðskiptavini og
þar, sem og í öðrum skoðunarstöðvum þeirra sem eru á
Skemmuvegi 6 í Kópavogi og
í Hjallahrauninu í Hafnarfirði,
leitast Aðalskoðun við að veita
viðskiptavinum sínum sem
allra bestu skoðunarþjónustu.
Aðalskoðun býður ekki aðeins
upp á hefðbundna aðalskoðun,
heldur einnig ástandsskoðun,
skráningarskoðun og breytingaskoðanir. Ásamt allri þjónustu
vegna eigendaskipta og númerageymslu.
Staðsetning nýju stöðvarinnar

var valin með tilliti til þess að
hafa hana sem mest miðsvæðis
á höfuðborgarsvæðinu. Stöðin
er tveggja brauta með gegnumkeyrslu og því mjög afkastamikil.
Bergur býður alla bíleigendur
velkomna á nýju stöðina og vill

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

minna á að gott sé að láta skoða
bílinn tímanlega hverju sinni.
Við óskum Bergi og öllu starfsfólki til hamingju með nýju stöðina og skorum á lesendur blaðsins að nýta sér góða og örugga
þjónustu Aðalskoðunar.

Kaupi
hljómplötur
rokk, jazz og
íslenskt.
Annað kemur til greina.
Ingvar sími: 699 3014
& 534 9648.
(LP)

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

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
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Kópavogsskólar leiddu
riðlakeppni í Skólahreysti
Önnur keppnin í Skólahreysti
fór fram í Smáranum í Kópavogi
31. janúar en alls kepptu 28
skólar af höfuðborgarsvæðinu í
tveimur riðlum. Í fyrri riðlinum
var keppnin jöfn og spennandi
og leiddu þjú efstu liðin keppnina allan tímann.
Sigurvegari Skólahreystis 2007,
Lindaskóli sigraði og hlaut 74 stig,
í öðru sæti varð Salaskóli með 58
stig og í því þriðja lenti Digranesskóli með 56 stig. Vatnsendaskóli
hlaut 54 stig, Kópavogsskóli 48,5
stig, Smáraskóli 40 stig, Hjallaskóli
33,5 stig og Snælandsskóli 28 stig.
Alls kepptu 14 skólar í þessum
riðli. Bestum árangri í hraðaþrautinni náði Lindaskóli sem fór brautina á 2:17 mínútum.
Fríða Rún Einarsdóttir, íþróttakona Kópavogs 2007, kom á hækjum til keppni enda nýkomin úr
aðgerð á fæti. Þrátt fyrir það tókst
henni að sigra keppni í armbeygjum í fyrri riðlinum og sýnir það
vel hversu sterk íþróttakona er
hér á ferð. Gríðarleg stemmning
var í Smáranum og hvöttu nemendur skólanna ákaft skólasystkini sín sem þarna voru að keppa.
Í seinni riðlinum þennan dag
sigraði Heiðarskóli, í öðru sæti
varð Áslandsskóli og í því þriðja
varð Öldutúnsskóli. Hraðaþrautina sigraði Lækjarskóli sem fór
brautina á 2:29 mínútum. Í upphífingum var keppnin gríðarlega
spennandi þar sem Karl Emil
Karlsson sigraði með 55 upphífingum. Hann sló þar með Skólahreystismet frá 2006 en eldra metið var 41 upphífing.
Lindaskóli og Heiðarskóli hafa
með sigrinum tryggt sér þátttöku
í úrslitum Skólahreystis sem fer
fam í Laugardalshöllinni fimmtudaginn 17. apríl nk.

Stoltar HK-stúlkur ásamt þjálfara, Trausta formanni og Jóhannesi
í Bónus.

Um 800 börn á Ákamóti HK
Það tekur á að hanga svona á slá. Sigrún Arna Sveinsdóttir úr Vatnsendaskóla, sem er þriðja frá vinstri náði góðum árangri, ákaft hvött
af skólasystkinum sínum. Lengst til vinstri er keppandi Salaskóla, þá
Digranesskóla og Sigrúnu Örnu á vinstri hönd er keppandi Lágafellsskóla.

Blikinn Stefán Guðmundsson
vann sannfærandi sigur í 3.000
metra hlaupi karla.

og þegar börn, sem eru rétt farinn að grípa boltann fá tækifæri
til að láta ljós sitt skína og spila
handbolta þar sem allir fá að
vera með, vinna nokkra leiki og
tapa nokkrum en fara samt heim
með verðlaun getur tilveran ekki
orðið mikið fullkomnari!
Hjá í barna- og unglingaráði er
margt skemmtilegt framundan.
Þar má helst nefna aðalfund ráðsins en allir áhugasamir um forvarnir, uppeldi og íþróttir ættu að
láta sig hann varða.
Jóhannes Jónsson, kaupmaður
í Bónus, mætti á mótið, afhenti
nokkrum hópum sín verðlaun og
skrifaði að lokum undir styrktarsamning við barna- og unglingadeild handknattleiksdeildar HK.

Körfuboltaæfingar í boði BYRS
Sigurvegarar Lindaskóla, þau Karl Kristjánsson, Fríða Rún Einarsdóttir, Guðmundur Örn Magnússon og Rakel Másdóttir. Kynnir mótsins,
Jónsi, er með þeim á myndinni.

Blikar í 3. sæti
á Meistaramóti
Íslands í frjálsum
íþróttum
Meistaramót Íslands í frjálsum
íþróttum innanhúss fór fram
um helgina. Breiðablik hafði að
verja Íslandsmeistaratitil félagsliða en það tókst ekki. Lið ÍR
varð Íslandsmeistari félagsliða,
hlaut samtals 27.774 stig, 1584
stigum meira en lið FH sem varð
í öðru sæti með 26.190 stig en
lið Breiðabliks varð í 3. sæti með
samtals 20.595 stig.
Íslandsmeistarar Breiðabliks
urðu Herdís Helga Arnalds í 800
metra hlaupi á 2:17,82 mín; Stefán
Guðmundsson í 3000 metra hlaupi
á tímanum 8:48,38 mín, og sveit
kvenna í 4X400 metra hlaupi.

Helgina 1. - 3. febrúar sl. stóð
barna- og unglingaráð handknattleiksdeildar HK fyrir hinu árlega
Ákamóti. Ákamótið er haldið í
minningu Þorvarðar Áka Eiríkssonar fyrrverandi formanns HK.
Mótið er fyrir yngstu þátttakendur handboltans í 7. og 8.
flokki. Þetta er í 12. sinn sem Ákamótið er haldið og sem fyrr var
gríðarleg þátttaka en rétt um 800
börn spiluðu handbolta í Digraneshúsinu. Mikil ánægja var meðal barnanna með mótið og allir
fóru heim með verðlaunapening. Trausti Jónsson, formaður
barna- og unglingaráðs HK segir að Ákamótið skipi sérstakan
sess hjá HK, en eins og allir viti
sé handbolti skemmtileg íþrótt

Körfuknattleiksdeild Breiðabliks og BYR sparisjóður bjóða
krökkum í Kópavogi að mæta á
æfingar í körfuknattleik. Æfingarnar eru í íþróttahúsi Smárans
á þriðjudögum kl. 18.15 - 19.15
og í íþróttahúsi Kársnesskóla á
fimmtudögum kl. 16.00 - 17.00.
Æfingarnar verða í boði BYRS
og þáttakendum að kostnaðarlausu og ef viðkomandi líkar
æfingarnar og fyrirkomulagið og
finnst gaman á æfingunum getur
hann fengið að æfa út æfingatímabilið án þess að greiða æfingagjöld. Allir nýir iðkendur sem
mæta á tvær æfingar fá gefins
körfubolta frá Breiðablik og BYR,
en BYR sparisjóður er aðalstyrkt-

Mynd: Bjarni Gaukur

araðili körfuknattleiksdeildarinnar.

Verðlaunaafhending í 800 metra hlaupi kvenna. Helga Herdís Arnalds Breiðabliki varð sigurvegari, stalla hennar í Blikum, Stefanía
Guðmundsdóttir, varð í 2. sæti en keppandi frá ÍR í 3. sæti.
Íslandsmeistaramót í hópkata 11-12 ára fór fram sl. sunnudag í Smáranum. Keppendur voru 170 frá 9 karatefélögum. Breiðablik vann
sigur í hópkata 11-12 ára en það lið skipuðu Karl Schiöth, Leifur Pálsson og Davíð Karlsson. Íslandsmeistarar félaga í kata barna árið 2008
varð Afturelding. Myndin er frá mótinu.

Sigursveit Breiðabliks í 4X400 metra hlaupi kvenna.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK
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Nýr tími
í Ögurhvarfi

Opið til klukkan

19:00
alla virka daga

Virkir dagar

Laugardagur

Sunnudagur

8-19 10-18 11-17

25%
afsláttur

Tilboðið gildir ekki á stjörnumerktum vörum

af allri málningu
og málningarverkfærum
til 17. febrúar
eingöngu í Ögurhvarfi

