
Gunn steinn Sig urðs son, bæj ar stjóri í Kópa vogi, 
og Gunn ar Geir Gunn ars son, fram kvæmda stjóri 
um ferð ar ör ygg is sviðs Um ferð ar stofu, und ir rit uðu 
fyr ir skömmu sam starfs samn ing um ör ygg is á ætl
un fyr ir Kópa vogs bæ. 

Með samn ingn um hafa bæj ar fé lag ið og Um ferð ar
stofa tek ið hönd um sam an um gerð áætl un ar sem 
leiða á til auk ins ör ygg is í um ferð inni í bæn um. Með 
því að virkja ýmsa hags muna að ila til þátt töku verð
ur stefnt að fækk un óhappa og slysa í um ferð inni. 
Sett verða fram mark mið til lengri og skemmri tíma 
og skil greind ar að ferð ir til að mæla ár ang ur inn.

Um ferða stofa ann ast fræðslu með al starfs manna 
Kópa vogs bæj ar og að stoð ar við gerð áætl un ar inn
ar. Safn að verð ur sam an upp lýs ing um um slysa 
og tjóna tíðni á ákveðnu tíma bili einu sinni á ári 
og sér stök áhersla verð ur lögð á að gerð ir í þágu 
óvar inna veg far enda, þ.e. gang andi fólks og hjól
reiða manna. Um hverfi skóla, leik skóla, fé lags mið
stöðva og íþrótta mann virkja verð ur einnig met ið 
sér stak lega með til liti til um ferð ar ör ygg is. Verk
efn inu verð ur fylgt eft ir með ár legri skýrslu um 

fram gang um ferð ar ör ygg is á ætl un ar inn ar þar sem 
að gerð ir árs ins eru til greind ar og gefn ar upp lýs ing
ar um mæl an leg an ár ang ur.
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Glæsileg þorrahátíð var haldinn í Smáraskóla 11. febrúar sl. og var foreldrum boðið að koma og skoða 
afrakstur þemaviku, gæða sér á þorramat og fylgjast með dagskrá í salnum. Á myndinni er nemendur 
2. bekkjar sem sungu á hátíðinni.
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  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4
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OG BÍLAAPÓTEK
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ÁLFTAMÝRI • MJÓDD
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opið 10–23 alla daga
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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

 Afmæli 
Breiðabliks 

og HK
- bls. 22 og 24

 Bernskuminningar
Ólínar Sveinsdóttur

- bls. 18

 Arna Margrét 
Erlingsdóttir

- bls. 5

Áfram Ísland!
Styðjum heilbrigða samkeppni

dyrasími

Nýbýlavegi 14   Sími 554 4443

Mynd-dyrasímar og 
kerfi fyrir nútímaheimili 

Gunn ar Geir Gunn ars son, fram kvæmda stjóri 
um ferð ar ör ygg is sviðs Um ferð ar stofu og Gunn steinn 
Sig urðs son, bæj ar stjóri í Kópa vogi við und ir rit un ina 
í bæj ar stjórn ar sal Kópa vogs að Fann borg 2.

Slökkvitækja-
þjónustan

Slökkvitæki ehf

Erum flutt að
Helluhrauni 10, Hfj

Sími 565-4080
Hleðsla - Sala -  Þjónusta

ÞORRAGLEÐI!



BlómlegtstarfíÝmi
Sigl inga fé lag ið Ýmir hélt að al

fund sinn fyr ir skömmu í nýrri og 
glæsi legri að stöðu sinni. Þeir sem 
áttu að ganga úr stjórn voru end
ur kjörn ir. Fé lag ið stend ur ágæt
lega, búið er að kaupa borð og 
stóla, eld hús á höld og fleira. Sal ur
inn er til bú inn að mestu og nokk
ur ásókn er í að fá h ann leigð an. 
Ákveð ið var að vera með mjög 
metn að ar fullt starf barna og ung
linga næsta sum ar og verða nokk
ur sigl inga mót hald in í Kópa vogi 
þetta árið. Mik il að sókn er orð in 
í að vera fé lagi í Ými og fá upp sát
urs pláss fyr ir skút ur, og er allt að 
fyll ast.

LSStekurviðrekstri
LSK

Stjórn ir Líf eyr is sjóðs starfs
manna sveit ar fé laga, LSS, og Líf
eyr is sjóðs starfs manna Kópa vogs
bæj ar, LSK, hafa stað fest samn ing, 
sem und ir rit að ur var hinn 18. jan
ú ar sl. um að LSS ann ist all an dag
leg an rekst ur LSK frá 1. mars 2010 
að telja. Í því felst að LSS ann ast 
allt rétt inda bók hald, út reikn ing og 
út borg un líf eyr is og hef ur um sjón 
með öllu reikn ings haldi fyr ir sjóð
inn, ásamt mót töku, vörslu og 
ávöxt un ið gjalda, sem og eigna
stýr ingu. Rekst ur LSK verð ur þó 
áfram á kenni tölu og und ir nafni 
LSK. Sér stök áhersla er lögð á að 
LSS veiti sjóð fé lög um í LSK góða 
þjón ustu, ör ugg ar upp lýs ing ar 
og traust ar ráð legg ing ar. Út bú
ið verð ur sér stakt vef svæði fyr ir 
LSK á heima síðu LSS. Samn ing ur 
þessi er sam bæri leg ur samn ing
um sem LSS hef ur gert áður um 
rekst ur Líf eyr is sjóðs starfs manna 
Reykja vík ur borg ar, Líf eyr is sjóðs 
starfs manna Húsa vík ur kaup stað
ar, Líf eyr is sjóðs Nes kaup stað ar 
og Líf eyr is sjóðs Akra nes kaup
stað ar en all ir þess ir líf eyr is sjóð ir 
eru svo kall að ir eft ir manns reglu
sjóð ir og hef ur þeim ver ið lok að 
fyr ir nýj um sjóð fé lög um frá miðju 
ári 1998.

Blóðiðflýtur
Ung linga deild Leik fé lags Kópa

vogs æfir um þess ar mund ir 
frum samið verk und ir stjórn Guð
mund ar L. Þor valds son ar. Hler að 
er að klaust ur komi við sögu 
í sýn ing unni en þó má full yrða 
að hér sé ekki um neinn Söngva
seið að ræða. Hér er ör ugg lega 
um skemmti lega sýn ingu að ræða 
sem krakk arn ir leggja all an sinn 
metn að og getu í. Áætl að er að 
frum sýna 19. eða 20. febr ú ar nk.

Gæðakerfisamþykkt
fyrirKópavogsbæ

Bæj ar stjórn Kópa vogs hef ur 
sam þykkt gæða kerfi fyr ir stjórn
sýslu svið bæj ar fé lags ins. Gæða
stjórn un ar kerf inu er ætl að að 
tryggja góða og skil virka þjón
ustu, gagn sæja stjórn sýslu, jafn
ræði, auk ið ör yggi og bætt eft ir lit 
með kostn aði. Í fram hald inu er 
gert ráð fyr ir að Kópa vogs bær 
sæki um al þjóð lega vott un (ISO 
9001) á kerf inu, fyrst ís lenskra 
sveit ar fé laga. Inn leið ing gæða kerf
is ins hefst þeg ar í stað á veg um 
gæða stjóra sem ann ast hef ur und
ir bún ing verk efn is ins frá sumr inu 
2008. Verk ferl ar í starf semi Kópa
vogs bæj ar byggj ast fram veg is á 
gæða hand bók sem sam in hef ur 
ver ið í þessu augna miði. Op in ber 
stjórn sýsla hef ur í aukn um mæli 
tek ið upp að ferð ir fyr ir tækja í 
sam keppn is rekstri og not fært sér 
bæði tækni og vinnu að ferð ir sem 
þau hafa þró að til að rækja bet
ur hlut verk sitt. Jafn hliða eykst 
traust al menn ings á stjórn sýsl
unni. Vott að gæða stjórn un ar kerfi 
gegn ir lyk il hlut verki í þessu sam
bandi. Enn frem ur var sam þykkt 
að koma á fót gæða ráði sem hef ur 
yf ir um sjón með gæða kerfi Kópa
vogs bæj ar. Verk efni ráðs ins verða 
m.a. að setja Kópa vogs bæ mark
mið í gæða mál um á grund velli 
þeirr ar gæða stefnu sem bæj ar
stjórn ákveð ur og að rýna gæða
kerf ið ár lega.

Gustsfélagarneita
leigukröfum
Kópavogsbæjar

Á fjöl menn um fé lags fundi Gusts 
sem hald inn var í Glað heim um 8. 
febr ú ar sl. var sam þykkt ein róma 
að skora á bæj ar ráð Kópa vogs að 
fella út gíró seð il þann sem send ur 
var fé lags mönn um til inn heimtu 
leigu krafna á hest hús um í Glað
heim um og setj ast að samn inga
borði við stjórn Gusts. Á fundi 
bæj ar ráðs Kópa vogs 11. febr ú
ar sl. sam þykkti bæj ar ráð að fela 
bæj ar stjóra að taka upp við ræð ur 
við for svars menn Hesta manna fé
lags ins Gusts um af not af hest hús
um í Glað heim um og áfram hald
andi upp bygg ingu á Kjóa völl um. 

UngmennaráðÍTK
Bæj ar ráð Kópa vogs hef ur 

sam þykkt að stofn að verði ung
menna ráð Íþrótta og tóm stunda
ráðs Kópa vogs og er þar vís að 
til Æsku lýðslaga, sam þykkt um á 
Al þingi 17/3 2007, þó með þeirri 
breyt ingu að fram halds skóla nem
ar hafi setu rétt í ráð inu. Á fundi 
bæj ar ráðs var einnig tek in fyr ir 
til laga frá full trú um Sam fylk ing
ar inn ar varð andi for varna stefnu 

Kópa vogs bæj ar, þar sem lagt er til 
að for varn ar stefn unni verði dreift 
til barna í öll um ár göng um grunn 
og leik skóla bæj ar ins og einnig í 
ein hverju upp lagi á þjón ustu mið
stöðv ar eldri borg ara sem og í 
helstu íþrótta mann virki bæj ar ins. 
Bæj ar ráð vís aði til lög unni til for
varna nefnd ar til um sagn ar og að 
lagt verði mat á kostn að og ávinn
ing við verk efn ið.

Molinnstyrkturvegna
ungsatvinnulauss
fólks

Lista og menn ing ar ráð Kópa
vogs hef ur sam þykkt að styrkja 
ung menna hús ið Mol ann um 200 
þús und krón ur vegna verk efn is 
í þágu ungs at vinnu lauss fólks. Í 
Mol an um er leit ast við að að stoða 
fólk á aldr in um 16 til 25 ára sem 
glím ir við at vinnu missi eða við
varn andi at vinnu leysi. Þekk ir þú 
þinn rétt? Fyr ir unga at vinnu leit
end ur get ur ástand ið á vinnu
mark aðn um virst eink ar von laust 
um þess ar mund ir. Mol inn ung
menna hús er op inn þriðju daga 
til föstu daga frá kl. 14.00 til 23.00. 
Kaffi hús, tafl borð, ódýrt kruð, 
trommu sett, pool borð, trommu
sett, fúss ball, tíma rit, Stöð2, frítt 
net, spil, skemmti legt fólk, go ur
met beygl ur og fleira er þar á 
boðstól um. 

BreytingarviðBorg
arholtsbrautítrássi
viðdeiliskipulag

Lagt var fram 19. jan ú ar sl. í 
skipu lags ráði Kópa vogs er indi 
lóð ar hafa nr. 15 við Borg ar
holts braut en það varð ar ósk 
um breytta að komu að hús inu. 
Skipu lags nefnd bend ir á að fyr ir 
um rædda lóð er í gildi deiliskipu
lag sam þykkt í bæj ar ráði 24. maí 
2002 og birt í Bdeild Stjórn ar tíð
inda 19. júní 2002. Jafn framt er í 
gildi að al upp drætt ir (bygg ing ar
nefnd ar upp drætt ir) sam þykkt ir 
7. ágúst 2002. Þær fram kvæmd
ir sem lóð ar hafi réð ist í á síð ast 
liðnu hausti brjóta í bága við of an
greind gögn þ.e. gilt deiliskipu lag 
og sam þykkt ar bygg ing ar nefnd ar
teikn ing ar. Lóð ar hafa mátti vera 
ljóst að lóð in að Borg ar holts braut 
15 er á mjög við kvæmu svæði frá 
nátt úr unn ar hendi og því mik il
vægt að all ar breyt ing ar séu unn
ar í sam ráði við og með heim ild 
bæj ar yf ir valda. Það var ekki gert. 
Skipu lags nefnd vill benda lóð ar
hafa á gr. 62.4 í skipu lags reglu gerð 
nr. 441/1998 en þar seg ir m.a.: 
,,Óheim ilt er að breyta notk un 
lóð ar frá því sem upp haf lega var 
áætl að nema með sam þykki bygg
ing ar nefnd ar.” Skipu lags nefnd 
hafn ar því mál inu.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Morgunblaðið
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

P róf kjör bar átt an er í al gleym ingi í Kópa vogi hjá Sjálf stæð is
mönn um, Fram sókn ar mönn um og Vinstri græn um en henni 
er lok ið hjá Sam fylk ing unni með ,,rúss neskri” kosn ingu 

Guð ríð ar Arn ar dótt ur í 1. sæt ið. Bar átt an um for ystu sæt ið hjá 
Sjálf stæð is flokkn um fer harðn andi dag frá degi, og ný lega sendu 
þrír bæj ar full trú ar flokks ins frá sér stuðn ings yf ir lýs ingu við þann 
fjórða, Ár mann Kr. Ólafs son sem sæk ist eft ir 1. sæt inu. Gunn ar I. 
Birg is son, fyrr um bæj ar stjóri, sæk ist einnig eft ir fyrsta sæt inu, en 
hann vék úr sæti bæj ar stjóra með an ásak an ir á hend ur hon um 
voru rann sak að ar vegna við skipta bæj ar fé lags ins við fyr ir tæki 
dótt ur hans og setu hans í stjórn Líf eyr is sjóðs starfs manna Kópa
vogs bæj ar. Það er því for vitni legt að sjá hvað kjós end ur gera. Hjá 
Fram sókn ar flokkn um berst Ómar Stef áns son for mað ur bæj ar ráðs 
harði bar áttu fyr ir því að halda for ystu sæt inu en hart er sótt að 
hon um. Mót fram bjóð end ur hans eru tveir um for ystu sæt ið sem 
gæti kom ið Ómari til góða þeg ar upp er stað ið ef at kvæð in skipt ast 
á milli hinna tveggja. Hjá VG á Ólaf ur Þór Gunn ars son bæj ar full trúi 
sig ur inn vís an en þar verð ur val ið í 6 efstu sæt in en slag ur inn um 
2. sæt ið gæti orð ið fróð leg ur. Guð björg Sveins dótt ir sem skip aði 
það sæti síð ast sæk ist eft ir end ur kjöri en fleiri telja sig þar rétt 
borna til ,,erfða.” En fyrst og fremst er það ósk bæj ar búa að til for
ystu fyr ir þá velj ist fólk sem vill hafa veð ferð þess að leið ar ljósi, 
hvar í flokki sem það stend ur.

FríttíStrætóog
vaxandiánægja

Á rið 2007, þeg ar út rás ar vík ing ar réðu óbeint ríkj um á Ís landi, 
var stig ið ,,grænt skref” í þeim sveit ar fé lög um sem eiga 
að ild að Strætó bs. og ákveð ið að fara af stað með til

rauna verk efni sem fólst í því að gefa fram halds skóla nem end um 
og há skóla nem end um frítt í strætó í eitt skóla ár. Það hef ur ekki 
ver ið reynt síð an þrátt fyr ir að þörf in hafi auk ist eft ir að út rás ar
vík ing arn ir hurfu að mestu af sjón ar svið inu og við tók kreppa með 
at vinnu leysi, minnk andi tekj um, hækk andi bens ín verði og fleiru 
slæmu. Það kost ar auð vit að ekki mik ið í strætó, eða 280 krón ur, og 
það an af minna ef keypt er t.d. gult kort eða 11 miða af slátta kort 
sem legg ur sig á 227 krón ur hverja ferð. Náms menn geta keypt kort 
fyr ir all an vet ur inn á 15 þús und krón ur sem nota má ótak mark
að til 1. júlí. Það væri snjallt hjá Kópa vogs bæ að bjóða þeim sem 
eru ver stadd ir fjár hags lega frítt í strætó að upp fyllt um ákveðn um 
skil yrð um. Það er hægt án þess að ráð færa sig við stjórn ir ann ara 
sveit ar fé laga. Sam kvæmt könn un mælist ánægja far þega meiri en 
áður. Það skýrist m.a. af því að ánægja far þega með hita stig og 
inn an þrif vagna mælist meiri en áður, stund vísi og akst ur lag hef ur 
batn að og við mót vagn stjóra mælist nú mun betra en áður.

Verðskulduð
viðurkenningtilHSSK

H jálp ar sveit skáta í Kópa vogi hlaut ný ver ið verð skuld aða 
við ur kenn ingu frá bæj ar stjórn Kópa vogs sem af henti henni 
700 þús und krón ur fyr ir óeig in gjarnt starf að björg un ar mál

um, nú síð ast á Langjökli en ekki síð ur fyr ir fram lag sveit ar inn ar á 
jarð skjálfa svæð un um á Haiti. Stund um er hægt að deila um rétt
mæti styrk veit inga, en þarna hafa Kópa vogs bú ar ör ugg lega ver ið 
sam mála bæj ar yf ir völd um.

     Geir A. Guð steins son 

Skemmtileg
prófkjörsbarátta

FEBRÚAR 2010



Í síð asta mán uði var und ir 
rit að ur samn ing ur milli Kópa
vogs bæj ar og Hrafn istu þar sem 
stað fest var að Hrafn ista reki 44 
hjúkr un ar rými fyr ir aldr aða sem 
hef ur ver ið út hlut að til Kópa
vogs. Alls er gert ráð fyr ir hjúkr
un ar heim ili fyr ir 88 aldr aða 
ein stak linga við Boða þing auk 
95 ör ygg is og þjón ustu í búða, 
sem leigð ar verða öldruð um og 
Nausta vör, dótt ur fyr ir tæki Sjó
manna dags ráðs, reis ir í tveim
ur áföng um. Fyrri áfangi leigu í
búða Nausta var ar, alls 47 íbúð ir, 
verða til bún ar til út leigu í lok 
þessa árs.

Nýja hjúkr un ar heim ili Hrafn istu 
við Boða þing með 44 hjúkr un ar
rým um verð ur tek ið í notk un um 
miðj an mars mán uð ásamt sam
tengdri þjón ustu mið stöð. Ákveð
ið hef ur ver ið að bjóða íbú um í 
dval ar rým um Kópa vogs bæj ar, 
þ.e. á sam býl un um við Gull smára 
og Skjól braut, að flytja í hina nýju 
að stöðu, þar sem sam an fara 
vönd uð húsa kynni, góð um önn un 
og þjón usta, ör yggi, auk inn mögu
leiki á fé lags starfi, sjúkra þjálf un, 

sund og fal legt um hverfi. Þetta er 
gert jafn hliða því sem sam býl un
um verð ur lok að með hlið sjón af 
breytt um áhersl um stjórn valda 
um að gera öldruð um kleift að 
búa sem lengst á eig in heim ili og 
auk inni hlut deild sveit ar fé laga í 
rekstri dval ar heim ila. 

Fé lags og trygg inga mála ráðu
neyt ið hef ur veitt heim ild til þess 
að nýta hin nýju hjúkr un ar rými í 
þess um til gangi. Sam kvæmt því 
er gert ráð fyr ir að við opn un 
heim il is ins flytji 18 ein stak ling ar 
af sam býl un um í Boða þing og að 
26 ein stak ling ar af biðlista vist

un ar mats nefnd ar fái inni í hjúkr
un ar rými. Þetta þýð ir að Boða
þing verð ur bland að heim ili dval
ar rýma og hjúkr un ar rýma við 
opn un ina í mars. Hins veg ar mun 
heim il ið breyt ast smám sam an 
al ger lega yfir í hjúkr un ar heim ili 
þar sem all ir nýir heim il is menn 
sem koma inn eft ir opn un verða 
með mat í hjúkr un ar rými.

Það starfs fólk sam býla Kópa
vogs bæj ar sem þess ósk ar fær 
störf hjá Hrafn istu í Boða þingi og 
flyst því með sínu heim il is fólki. 
Með því móti munu ein stak ling
ar af sam býl un um mæta kunn

ug leg um and lit um með al starfs
fólks ins þeg ar þeir flytja á nýj
an stað. Starfs fólk Gull smára og 

Skjól braut ar hef ur starf að eft ir 
líkri hug mynda fræði og inn leidd 
verð ur í Boða þingi.
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borgarblod.is

Nýtthjúkrunarrýmitekið
ínotkunínæstamánuði

Samningurinnundirritaður. F.v.:ÁrmannKr.Ólafsson forsetibæjar
stjórnarogformaðurfélagsmálaráðs,GunnsteinnSigurðssonbæjar
stjóri, Guðmundur Hallvarðsson formaður Sjómannadagsráðs, Pétur
Magnússon forstjóri Hrafnistu og Ásgeir Ingvarsson framkvæmda
stjóriSjómannadagsráðs.

            

Áskorun
um

í
breytingar
Kópavogi

Ein leið til þess að breyta vinnubrögðum í bæjarmálum er að efla forystu Framsóknarflokksins í Kópavogi. 
Gísli Tryggvason gefur kost á sér í 1. sæti í prófkjöri Framsóknarflokksins fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor. 
Þetta er þitt persónukjör. Gríptu tækifærið og taktu þátt í prófkjörinu 27. febrúar nk. að Digranesvegi 12.

Hver  Gísli er fertugur þriggja barna faðir, sonur Margrétar 
Eggertsdóttur, fyrrverandi grunnskólakennara, og Tryggva 
Gíslasonar, fyrrverandi skólameistara. Hann er stúdent af 
íþróttabraut, lögfræðingur og með MBA í mannauðsstjórnun. Gísli 
hefur verið talsmaður neytenda undanfarin fimm ár. Áður var hann í 
sjö ár framkvæmdarstjóri BHM og lögmaður. Gísli hefur búið í 
Kópavogi í áratug og verið í forystu í félögum foreldra, 
skógræktarfólks og lóðareigenda. Í fimmtán ár hefur hann verið í 
Framsóknarflokknum og gegnt þar trúnaðarstörfum, nú síðast sem 
formaður laganefndar, og átti m.a. frumkvæði að því að 
Framsóknarflokkurinn beitti sér fyrir stjórnlagaþingi.

Hvað  Gísli vill hag Kópavogs sem mestan, mun sýna málefnafestu 
og starfa í hvívetna með hagsmuni allra Kópavogsbúa að leiðarljósi. 
Gísli leggur áherslu á að samþætta heimili, skóla og tómstundir, 
gæta að hag eldri borgara – t.d. með umboðsmanni aldraðra – og 
skipuleggja byggð, atvinnu og umferð með hliðsjón af 
almannahagsmunum

Hvernig  Reynsla Gísla af stjórnun, félagsstarfi og opinberum 
rekstri getur nýst Kópavogi. Áralöng vinna Gísla að réttindamálum 
stúdenta, launafólks og neytenda nýtist í bæjarmálum þar sem 
sífellt þarf að forgangsraða í þágu grunnþjónustu, forvarnarstarfs og 
velferðar heimilanna. Gísli hefur langa reynslu af því hversu 
mikilvægt er að leita lausna í samvinnu við fólk með ólík sjónarmið

Hlutverk sveitarstjórnarfólks á miðju stjórnmálanna hefur aldrei 
verið mikilvægara. Sú skuldborg sem ríkisstjórn vinstriflokkanna 
hefur haldið heimilum og fyrirtækjum í undanfarið ár gerir enn 
brýnna að auka skilvirkni og gæði opinberrar þjónustu fremur en að 
hækka frekar álögur á skattgreiðendur. Lykillinn að því er aukin 
þátttaka íbúa og samvinna – í stað samkeppni – milli sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu.

Velkomin í kosningamiðstöð Gísla Tryggvasonar að Smiðjuvegi 6 (rauðri götu) til að ræða Kópavog framtíðarinnar.
Sími 517 0704   gislit@ru.is   gsm 897 3314

Fyrsta sætið hjá Framsókn Traust, samvinna og heilindi
Gísli Tryggvason

Traust
fjárhagsstjórn

Samvinnavið íbúaHeilindi í störfum

Stefnumörkuní
umhverfismálumí
Kópavogi

Lögð var fram til laga að stefnu
mörk un í um hverf is mál um í Kópa
vogi á fundi um hverf is ráðs Kópa
vogs 25. jan ú ar sl. Í til lög unni 
koma fram ýmis átaks verk efni 
sem marka fram tíð ar sýn um hverf
is mála í Kópa vogi. Um hverf is
ráð fól um hverf is full trúa Kópa
vogs, Hólm fríði Þor steins dótt ur, 
að vinna áfram að stefnu mörk
un inni. Um hverf is ráð hvet ur ein
nig alla skóla í Kópa vogi að taka 
þátt í verk efn inu ,,skól ar á grænni 
grein” hjá Land vernd.

Ragnheiður
Hermannsdóttirráð
inndeildarstjóri
grunnskóladeildar

Ell efu um sækj end ur voru tald ir 
upp fylla hæfn is kröf ur um stöðu 
deild ar stjóra grunn skóla deild ar 
sem ný lega var aug lýst. Bæj ar ráð 
sam þykkti að ráða Ragn heiði Her
manns dótt ur í stöð una. Guð ríð ur 
Arn ar dótt ir sat hjá við af greiðslu 
til lög unn ar og Haf steinn Karls son 
vék af fundi und ir þess um lið.
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Hlaut fern verð laun fyr ir tungu mála kunn áttu
Bryn dís Freyja Pet er sen varð 

dúx frá Mennta skól an um í Kópa
vogi við út skrift 18. des em ber 
sl. Við út skrift ina hlaut Bryn dís 
Freyja fern bók ar verð laun, í 
frönsku, ítölsku, ensku og þýsku 
og 100 þús und krón ur frá Kópa
vogs bæ. 

Við ur kenn ing ar fyr ir náms ár
ang ur eru ekki al veg ókunn ar í 
henn ar fjöl skyldu en bræð ur 
henn ar fengu einnig pen inga
verð laun frá Kópa vogs bæ þeg ar 
þeir út skrif uð ust sem stúd ent ar 
frá MK, Emil Hjörv ar árið 2003 
og Víð ir Smári árið 2006 og þeir 
voru báð ir í ,,Gettu bet ur” liði MK 
á sín um tíma auk þess sem Víð ir 

Smári var í sig ur liði Kópa vogs í 
,,Út svari.” tvö síð ustu ár. Bryn
dís Freyja tók inn töku próf í Gettu 
bet ur lið ið í haust og náði inn en 
ákvað að vera ekki með þar sem 
hún væri að út skrif ast frá MK., 
svo hún fet aði þar ekki í fót spor 
bræðra sinna.

Fjöl skyld an bjó í Lind ar brekku 
í 9 ár en síð an flutti hún í Álfa
heiði 42 þar sem hún býr í dag. 
Bryn dís Freyja hef ur því alla tíð 
átt heima í Kópa vogi og hóf skóla
göngu í Digra nes skóla. Hún seg
ist hafa hug leitt að fara í ann an 
skóla en MK, t.d. Hamra hlíð eða 
MR, en ná lægð in við MK og það 
að skóla fé lag arn ir ætl uðu flest ir 

þang að hafi haft áhrif auk þess 
sem hún vildi frek ar fara í skóla 
með áfanga kerfi en bekkj ar kerfi. 
Í MK væri líka ferða mála braut og 
þar hefði hún tek ið nokkra áfanga 
en væri áhugi henn ar þar ósvik in. 
Svo sé það kost ur að við skól ann 
eru einnig nem end ur í bak ara
iðn, mat reiðslu og fleira, það auki 
bara breidd skól ans og aug lýsi 
hann vel og sýni vel fjöl breytni 
hans. Bryn dís Freyja byrj aði á 
fé lags fræði braut en fór fljót lega á 
mála braut enda hafði áhugi henn
ar á tungu mála námi þá stór auk
ist. Ár ang ur henn ar í ensku og 
ís lensku auk dönsku var mjög 
góð ur í grunn skóla svo val ið var 
ekki ýkja erfitt. Fleiri tungu mál 
bætt ust við, s.s. franska, þýska og 
spænska og einnig tók hún áfanga 
í ítölsku og sænsku.

,,Ég er að byrja nám í þýsku 
í Há skóla Ís lands en mig lang ar 
til að hafa eitt tungu mál al veg á 
hreinu sem m.a. nýt ist mér þá vel 

í ferða mála fræð un um og gæti t.d. 
haft tekj ur af því að sinna þýsk um 
ferða mönn um hér lend is. Ég hef 

alltaf haft mik inn áhuga á ferða
mál um og ferð ast mjög mik ið með 
fjöl skyld unni, þó meira er lend is 
og ég hef kom ið til all flestra Evr
ópu landa. Einnig höf um við far
ið til Kína gegn um sænska ferða
skrif stofu.

Ég hef einnig áhuga á að fara í 
nám til Þýska lands eða til Sví þjóð
ar í ferða mála fræð um en pabbi og 
mamma bjuggu í Sví þjóð í 8 ár.”

Bryn dís Freyja spil aði í Skóla
hljóm sveit Kópa vogs á þver flautu 
og með hljóm sveit inni ferð að ist 
hún víða. Hún seg ist hafa áhuga 
á að halda þeirri þekk ingu við 
og fara í aðra lúðra sveit en eins 
standi áhug inn til að læra á ann
að hljóð færi eins og t.d. gít ar en 
hún hafi ekki áhuga á að fara í 
strangt tón lista nám, frek ar eins 
og hobbý. Bryn dís Freyja seg ist 
einnig hlusta á ýmsa tón list, hún 
sé nán ast alæta á tón list nema ef 
vera skildi hiphop og þung arokk. 

Dúx MK:

BryndísFreyjaPetersenvarðdúx
frá Menntaskólanum í Kópavogi
ídesembersl.

Flug virkja nám get ur ekki talist al gengt eft ir 
stúd ents próf en það ætl ar Atli Gunn ar Sig urðs
son að leggja fyr ir sig og fer til Kaup manna hafn ar 
innan skamms í það nám en hann fer nokk uð fyrr 
en skólinn byrjar til þess að venj ast tungu mál inu. 

Áhug inn er kannski skilj an leg ur í ljósi þess að 
föð ur bróð ir Atla Gunn ars er flug virki á Kefla vík
ur flug velli og ann ar son ur hans er einnig flug virki 
og bróð ir hans er að fara í flug virkja nám til Banda
ríkj anna. Pabbi hans, Sig urð ur Árna son, er bif véla
virkja meist ari svo það an stafar vænt an lega einnig 
ein hver áhugi á vél um. Atli Gunn ar er fædd ur og 
upp al inn í Kópa vogi, fyrst á Ás braut inni en síð an 
á Álf hóls veg in um. Hann gekk í Kópa vogs skóla, var 
síð an einn vet ur í Fjöl braut ar skól an um í Garða bæ 
en síð an lá leið in í Mennta skól ann í Kópa vogi en 
í milli tíð inni fór hann í tvígang í skóla er lend is, í 
Þýska landi til að læra tungu mál ið.

,,Ég byrj aði á íþrótta braut í FG en síð an hent aði 
það ekki mínu áhuga máli og fór á fé lags fræði braut 
í MK. Það er svona hálft ár síð an áhugi minn vakn
aði á þessu, ég hef áhuga á alls kon ar vél um og svo 
eru ágæt is laun í boði fyr ir þetta starf enda tal að 
um það að í fram tíð inni verði vönt un á flug virkj um 
í heim in um og þessi þekk ing gef ur auk þess tæki
færi til að vinna við nán ast allt sem teng ist vél um 
og mót or um. Dan mörk er betri kost ur en að fara til 
Banda ríkj anna en mennt un það an gild ir ekki í lönd
um Evr ópu auk þess sem það nám er mun styttra, 
tvö ár í stað rúm lega fjög urra ára í Dan mörku þar 
sem eru eng in skóla gjöld. Í Dan mörku út skrif ast þú 

sem flug virki og flugraf virki.”
Atli Gunn ar seg ir að þeg ar hann hafi ver ið yngri 

hafi hon um dott ið í hug að læra að fljúga en það 
heill aði hann ekki leng ur þeg ar hann varð eldri auk 
þess sem at vinnu ör ygg ið þar er mun minna.

Atli Gunn ar var einnig með það í huga að fara í 
sál fræði nám við Há skóla Ís lands en það fang aði 
nokk uð at hygli hans um tíma í nám inu í MK. Han 
helsta tóm stunda á huga mál er að vera á snjó bretti 
sem hann fái aldrei nóg af.

Úr MK í flug virkja nám 
í Dan mörku

AtliGunnarrýnirívéllítillarfis-flugvélarenífram-
tíðinniverðaverkefninvæntanleganokkuðstærri,
s.s.þotuhreyflar.

–  F E R M I N G A R T I L B O Ð  –
DRAUMEY OG DRAUMFARI

FRAMLEIÐUM OG 
SÉRSMÍÐUM RÚM 

OG DÝNUR Í HVAÐA 
STÆRÐ SEM ER!

ÍSLENSK SVÆÐASKIPT HEILSURÚM – FERMINGARRÚMIÐ Í ÁR!

ÍSLENSKT HEILSURÚM
FERMINGARRÚMIÐ Í  ÁR!
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2
Margrét Björnsdóttir
í 2. sæti

Ábyrg forysta
Þekking
Reynsla

Kæri kjósandi.

Ég býð mig fram í 2. sæti í prófkjöri sjálfstæðismanna sem fram fer 
laugardaginn 20. febrúar nk. 

Ég vil sjá hag okkar góða bæjar áfram borgið undir traustri forystu 
Sjálfstæðisfl okksins. Ég vil að við stöndum saman um velferð bæjarbúa 
á erfi ðum tímum, að sótt verði markvisst fram í atvinnumálum og stjórnsýsla 
bæjarins gerð opnari og aðgengilegri bæjarbúum. 

Sjaldan eða aldrei hefur verið mikilvægar en nú, að við stillum upp sigurstrang-
legum lista fyrir bæjarstjórnarkosningar. Það mun okkur takast með því að snúa 
bökum saman og tryggja góða þátttöku í prófkjörinu laugardaginn 20. febrúar nk.
 
Taktu þátt. Atkvæði þitt skiptir máli.

Margrét Björnsdóttir býr yfi r 

mikilli þekkingu og reynslu af 

bæjarmálum Kópavogs. Hún hefur 

áunnið sér traust fyrir heiðarleg og 

ósérhlífi n vinnubrögð og skelegga 

framgöngu m.a. í umhverfi smálum 

og velferðarmálum bæjarins.

Stuðningsfólk 

Prófkjör sjálfstæðismanna í Kópavogi 20. febrúar

Verið velkomin í kosningamiðstöðina 
að Hlíðarsmára 11, neðstu hæð

Símar 698 3579 og 571 1013
www.margretb.is  |  margretb@centrum.is

Í Kópa vogi er ung ling um boð
ið upp á mikla og fjöl breytta 
fé lags star f semi, ekki síst á 
veg um fé lags mið stöðv anna 
sem starf rækt ar eru við alla 9 
grunn skóla bæj ar ins. Ekki má 
held ur gleyma mjög öfl ugu ung
linga starfi íþrótta fé lag anna 
í Kópa vogi sem eru að skila 
ómet an legu starfi. En þetta 
tóm stunda starf í fé lags mið
stöðv un um kost ar Kópa vogs bæ 
fjár muni.

Arna Mar grét Er lings dótt ir, 
verk efna stjóri tóm stunda mála 
hjá Kópa vogs bæ var spurð að 
því hvort efna hag skrepp an hefði 
þau áhrif að fé lags starf sem
in hefði úr minni fjár mun um að 
spila á ár inu 2010 vegna efna hag
skrepp unn ar og ef um sam drátt 
væri að ræða, á hvaða starf semi 
bitn aði hann þá helst?

,,Við þurf um að skoða okk ar 
heim il is bók hald eins og all ir aðr
ir og þurf um vissu lega að draga 
sam an segl in á ýms um svið um, 
en leggj um okk ur fram við að 
láta það sem minnst koma nið
ur  á starf semi og opn un ar tíma 
fé lags mið stöðv anna. Þetta er 
auð vit að erfitt en þetta er mögu
legt og þar  eiga for stöðu menn 
fé lags mið stöðv anna stór an þátt. 
Það er lið inn sá tími að hægt var  
„að kaupa allt“ og það gef ur ný 
tæki færi til að líta inn á við og 
leggja meiri rækt við þá hæfi
leika sem hver og einn hef ur, 

bæði í starfs manna hópn um og 
hjá ung ling un um.”

- Í hverju verð ur starf sem in til 
vors helst fólg in, og verð ur brydd-
að upp á ein hverj um nýj un um?

,,Starf sem in er blóm leg. Af 
sam eig in leg um og stærri við
burð um með al fé lags mið stöðv
anna er ný lok ið Söng keppni ÍTK 
en hún fór fram í Saln um í jan
ú ar sl. Við erum í sam starfi við 
Breiða blik sem á 60 ára af mæli 
um þess ar mund ir og stóð um 
fyr ir diskó teki fyr ir 11 til 16 ára. 
Sköp un ar dag ur inn okk ar var 10. 
febr ú ar og svo er Sam fés há tíð in 
í mars. Í maí verð ur svo Æsku
lýðs há tíð in sem er upp skeru há
tíð ung ling anna með sýn ingu á 
marg vís legri vinnu þeirra á liðn
um vetri og loka ball. Hefð bundn
ari starf semi er svo þess á milli 
og end ur spegl ar þá innra starf ið 
oft stemn ing una á hverj um tíma, 
nú er t.d. ný lok ið EM í hand bolta 
og var oft mik ið fjör í fé lags mið
stöðv un um tengt því.

Af nýj ung um má nefna að 
kom ið hef ur ver ið á sam eig in
legu ung linga ráði inn an fé lag
mið stöðva ÍTK , í því sit ur einn 
full trúi frá hverri fé lags mið stöð. 
Þar gefst ung ling un um tæki færi 
á að skipt ast á skoð un um um 
innra starf ið í fé lags mið stöðv
un um, koma með til lög ur og að 
hafa áhrif á hvað þeim stend ur 
til boða. Ég veit að á næsta fundi 
þeirra fjalla þau um hæfi leika

keppni sem er í und ir bún ingi.”

Starf sem in hent ar öll um 
sem vilja

- Starf sem in í fé lags mið stöðv un-
um hent ar ef laust ekki öll um ung-
ling um. Er með ein hverj um hætti 
kom ið til móts við þarf ir þeirra, 
og þá með hvaða hætti?

,, Ég trúi því að starf sem in 
henti öll um sem vilja, en það er 
ekk ert öðru vísi með ung ling ana 
en ann að fólk – sum ir hafa ekki 

þessa fé lags legu þörf. Við höf um 
þó náð til fleiri ung linga sl. 2 ár 
með til komu há deg isopn ana í 
fé lags mið stöðv un um og ver ið að 
bjóða upp á fleiri opn an ir fyr ir 
börn í 6. og 7. bekk. Það hef ur 
sýnt sig að með auk inni þjón
ustu fyr ir þann ald urs hóp, kem
ur hann bet ur und ir bú inn inn í 
tóm stunda starf fé lags mið stöðv
anna í 8. bekk.”

- Eru ein hver sam skipti og sam-
vinna milli þín sem verk efna-

stjóra tóm stunda mála og for varn-
ar full trúa Kópa vogs bæj ar í for-
varn ar mál um með al ung ling anna. 
Með hvaða hætti er for varn ar mál-
un um sinnt?

,, Sam starf við for varn ar full
trúa er gott. Hann leið ir „Litla 
hóp“ sem er for varn arteymi bæj
ar ins og þar eig um við okk ar full
trúa frá fé lags mið stöðv un um. 
Ann að sem að okk ur snýr í for
varn ar mál um er Úti vakt ÍTK sem 
starfs fólk fé lags mið stöðv anna 
sinn ir um helg ar og þátt taka í 
sam starfs hóp for eldrarölta við 
grunn skóla Kópa vogs ásamt full
trúa Sam kóp og lög regl unn ar í 
Kópa vogi,” seg ir Arna Mar grét 
Er lings dótt ir, verk efna stjóri tóm
stunda mála hjá Kópa vogs bæ.

Arna Margrét Erlingsdóttir, verkefnastjóri tómstundamála hjá
Kópavogsbæ.

Afar fjöl breytt starf semi hjá 
fé lags mið stöðv un um í Kópa vogi
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Prófkjör Framsóknar í Kópavogi 27.febrúar 
2010 á Digranesvegi 12.   Frá kl. 10:00 – 18:00 

 

Ólöf Pálína 
Fjölskyldan fyrst og fremst 

 
Íbú!al"!ræ!i ver!i auki! í hverfum bæjarins 

 
Hlúa #arf a! uppbyggingu dvalarheimila 

fyrir aldra!a 
 

Auka stu!ning Kópavogsbæjar til a! virkja unga fólki! í 
nám og atvinnu#átttöku 

 

Ólöf Pálína Úlfarsdóttir í 2. Sæti 
 

 
 

  

 
 

Afar gest ir barn anna á 
Fögru brekku á þorr an um

Á bónda dag inn, 22. jan ú ar sl., buðu börn in á 
leik skól an um Fögru brekku öfum sín um í leik skól
ann til að snæða með þeim í há deg inu. 

Börn in út bjuggu vík inga hatta í til efni dags ins sem 
þau skört uðu yfir borð hald inu. Boð ið var upp á 
al þjóð leg an þorra mat í formi smá rétta s.s. skyr, slát
ur, sviða sultu, flat brauð með hangi kjöti, há karl, rófu
stöppu, rúg brauð með smjöri og harð fisk. Gleði og 
ánægja barn anna og gest anna ein kenndi há deg ið og 
það seg ir margt þeg ar ein um af an um varð að orði: 

„Verst að barna barn ið mitt á bara eitt ár eft ir af leik
skóla göngu sinni.“ 

Þetta er í þriðja skipt ið sem hald ið er upp á bónda
dag inn með öfum og/eða feðr um og öfum og er hann 
sann ar lega kom inn til að vera. 

Þorraborðið var glæsilegt. Einn afinn ber sig eftir
kræsingumundirvökulumaugumeinsbarnsins.

Afarnir voru liðtækir við að gefa börnunum skyr
ogfleira.

ForvalSamfylkingarinnaríKópavogi:

For vals dag ur  Sam fylk ing ar
inn ar í Kópa vogi var 30. jan ú
ar sl. og nú ligg ur fyr ir hverj
ir munu skipa sex efstu sæti á 
lista fyr ir kosn ing arn ar þann 
29. maí. 

For valsleið in er ný hjá Sam fylk
ing unni. Öll um skráð um fé lags
mönn um gafst kost ur á að mæta 
á fund og kjósa um 6 efstu sæt
in. Þá er fyrst kos ið um 1. sæt ið 
og þeg ar nið ur staða þess ligg ur 
fyr ir er geng ið til kosn inga um 
ann að sæt ið og svo koll af kolli. 
Þrátt fyr ir að veð ur væri með ein
dæm um gott og Ís lend ing ar kepp
tu í und an úr slit um í EM mættu 
hátt í 300 manns á þenn an fund 
sem stóð yfir í rúm lega 5 klst. 
Ljóst er að finna má van kanta á 
þess ari fram kvæmd og ým is legt 
sem hefði mátt gera öðru vísi, en 
al mennt séð gengu kosn ing ar 
hratt og vel fyr ir sig.

Nið ur stað an var listi, blanda 
reynslu og end ur nýj un ar með 

nokk uð breiða skýr skot un. Bæj ar
full trú arn ir Guð ríð ur Arn ar dótt ir 
og Haf steinn Karls son fengu góða 
kosn ingu í 1. og 2. sæt ið sem 
líta verð ur á sem við ur kenn ingu 
fyr ir störf þeirra í þágu bæj ar
búa und an far in ár. Pét ur Ólafs son 
sagn fræð ing ur og fyrr ver andi 
for mað ur Röskvu hlaut tæp lega 
70% at kvæða í 3. sæt ið, kraft mik
ill ný liði. Elf ur Loga dótt ir, lög
fræð ing ur og við skipta fræð ing ur 
skip ar 4. sæt ið.  Elf ur hef ur ver ið 
virk í starfi Sam fylk ing ar inn ar á 
liðn um árum, m.a. set ið í stjórn 
fé lags ins í Kópa vogi og í stjórn 
Kvenna hreyf ing ar Sam fylk ing ar
inn ar. Mar grét Júl ía Rafns dótt ir 
skip ar 5. sæt ið og Tjörvi Dýr fjörð 
það sjötta.  Bæði hafa þau starf að 
af krafti fyr ir flokk inn á und an
förn um árum m.a. í stjórn fé lags
ins í Kópa vogi. Inn an skamms 
mun nefnd gera til lögu um skip an 
fram boðs list ans í heild sinni.

Ný lið ar í 3. og 4. 
sæti fram boðs list ans

Þau skipa fjögur efstu sætin, f.v.: Guðríður Arnardóttir, Hafsteinn
Karlsson,PéturÓlafssonogElfurLogadóttir.Samfylkinginánúfjóra
fulltrúaíbæjarstjórnKópavogs.

Skipholt 50 b Sími: 562 0677 • Arnarbakki 4 Sími: 557 2600 • Engihjalla 8 Sími: 564 4620

KAKA ÁRSINS 2010
Núggatmús með Konsum orange 

Sigurvegri í keppni um köku ársins er Hilmir bakari hjá Sveinsbakaríi.
Komdu í Sveinsbakari og fáður þér köku ársins (konudagskökuna) 

hjá sigurvegaranum sjálfum.

Endilega kikjið á heimasíðuna okkar www.sveinsbakari.is



Gerð ur Kristný (Guð jóns dótt ir) 
rit höf und ur hlaut Ljóð staf Jóns 
úr Vör fyr ir ljóð sitt „Strand ir“ 
í ár legri ljóða sam keppni lista 
og menn ing ar ráðs Kópa vogs. 
Gerð ur Kristný er átt undi hand
hafi verð laun anna frá stofn un 
sam keppn inn ar árið 2002. Verð
launa af hend ing in fór fram við 
há tíð lega at höfn í Saln um, Tón
list ar húsi Kópa vogs, að kvöldi 
af mæl is dags Jóns úr Vör, 21. 
jan ú ar sl. „Hug leið in er far in 
en við fangs efn ið er samt beint 
úr raun veru leik an um,“ seg
ir með al ann ars í rök stuðn ingi 
dóm nefnd ar fyr ir vali henn ar á 
vinn ings ljóð inu. ,,Áhrif in fel ast 
með al ann ars í því að dvalist er 
ein hvers stað ar á mörk um hins 
hug læga og hlut læga.“

Auk Gerð ar Kristnýj ar hlaut 
Bjarni Gunn ars son ljóð skáld sér
staka við ur kenn ingu fyr ir „Smíð
ar“, sem þyk ir sýna „tvær hlið ar 
skáld skap ar á hug vits sam an og 
jafn framt skáld leg an hátt.” Dóm
nefnd skip uðu Ingi björg Har alds
dótt ir rit höf und ur, Sig þrúð ur 
Gunn ars dótt ur bók mennta fræð
ing ur og Þór ar inn Eld járn rit höf
und ur, sem var for mað ur. Dóm
nefnd in komst að ein róma nið ur
stöðu.

Um 300 ljóð bár ust í keppn
ina. Sig ur veg ar inn fær 500 þús
und króna pen inga verð laun og 
verð launa grip inn, Ljóð staf Jóns 
úr Vör, áletrað an með nafni sínu 
til varð veislu í eitt ár auk eign
ar grips sem Sig mar Ó. Mar íus
son gull smið ur hann aði. Höf und
ur ljóðs ins, sem hlaut sér staka 
við ur kenn ingu, fær 150 þús und 
króna verð laun.

Gerð ur Kristný er fædd árið 
1970. Hún er rit höf und ur í fullu 
starfi. Gerð ur hef ur hlot ið marg
vís leg verð laun og við ur kenn ing
ar, með al ann ars fyrstu verð laun 
í ljóða sam keppni Lit rófs í Sjón
varp inu árið 1992, Bóka verð laun 
barn anna árið 2003 fyr ir Mörtu 
Smörtu og Bók mennta verð laun 
Hall dórs Lax ness 2004 fyr ir skáld
sög una Bát ur með segli og allt. 
Ljóð og smá sög ur Gerð ar hafa 
birst í kennslu bók um fyr ir grunn 
og fram halds skóla auk þess sem 
ljóð henn ar og smá sög ur eru í 
ýms um safn rit um, ís lensk um sem 
er lend um. Bók henn ar Garð ur inn 
var ný ver ið til nefnd til Vest nor
rænna barna og ung linga bóka
verð launa.
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Opnun kosningaskrifstofunnar
að Hlíðasmára 17 verður 
föstudaginn 12. feb. kl. 16:00.

www.arnibraga.is

Kosningaskrifstofan Hlíðasmára 17 er opin 
alla daga frá kl. 14:00.

Árna til áhrifa!

Árna Bragason
í 2. sætið

Gerð ur Kristný hand hafi Ljóð stafs Jóns úr Vör

GerðurKristnýmeðviðurkenninguna,þ.á.m.ljóðstafinn.

VERÐ LAUNA LJÓÐ IÐ 
STRAND IR

Að vetri
er að eins fært
hug leið ina

Sæng ur hvít sveit in
breið ir úr sér
inn an við augn lok in

Bjarn dýr snudd ar í snjó
nær síð asta jaka
til baka
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A F  H Á L S I N U M

Síð asta mynd sem birt ist er tek in af fólki fyr ir 
utan fé lags heim il ið í Kópa vogi sem nú hef ur ver ið 
aflagt og hýs ir bæj ar skrif stof ur Kópa vogs. 

Í bak sýn sést til lúðra sveit ar inn ar sem fólk ið var 
að hlusta á. Af hvaða til efni og hvenær skyldi þessi 
mynd vera tek in? Nú bregð ur hins veg ar svo við að 
eng ar upp lýs ing ar hafa borist þrátt fyr ir að fólk ið sé 
mjög þekkj an legt af þeim sem það þekk ir á ann að 
borð.

Mynd in sem birt ist nú mun vera tek in af börn um 
í Vinnu skóla Kópa vogs. Hverj ir eru á mynd inni og 
af hvaða til efni er mynd in tek in? All ar upp lýs ing ar 
eru vel þegn ar, jafn vel þótt að eins séu bor in kennsl 
á eina mann eskju.

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

Hamra borg 1. Líta má við hjá Hrafni á skrif stof unni, 
hringja í hann í síma 5444710 eða senda hon um 
tölvu póst á net fang ið hrafns@kopa vog ur.is 

Hver? Hvar? Hvenær?

Geymirstórmerka
heimildumfæreyska
söguogmenningu

Í lok jan ú ar mán að ar sl. af henti 
dr. Þor leif ur Frið riks son sagn
fræð ing ur Fær ey inga fé lag inu 
að gjöf 40 ár ganga fær eyska 
bók mennta og menn ing ar tíma
rits ins Varð in. Þar sem Fær ey
inga fé lag ið ræð ur ekki yfir hús
næði til að geyma þetta merka 
rit hljóp Bóka safn Kópa vogs og 
Hrafn Harð ar son, for stöðu mað
ur þess, und ir bagga og mun sjá 
um skrán ingu og út lán ef þess 
verð ur ósk að.

Við af hend ing una kom fram sú 

ósk að Varð in myndi verða stofn 
bóka safns Fær ey inga fé lags ins 
Ís landi. Jafn framt lét Þor leif ur þau 
orð falla að það væri við hæfi að 
Kópa vogs bær og bóka safn ið efldu 
tengsl in við Fær ey inga með því að 
af marka pláss í safn inu fyr ir bæk
ur og blöð á fær eysku. Slík ,,stofa” 
gæti minnt á  tengsl Kópa vogs 
við vin ar bæ sinn í Fær eyj um og 
feng ið nafn ið Klakks vík ur stofa. 
Bóka safn Kópa vogs varð veit ir því 
stór merka heim ild um fær eyska 
sögu og menn ingu.

Við af hend ingu bóka gjaf ar inn ar, f.v.: Hrafn Harð ar son for stöðu
mað ur Bóka safns Kópa vogs, Þor leif ur Frið riks son, Krist ín Svan hild ur 
Helga dótt ir stjórn ar mað ur í Fær ey inga fé lag inu, Elsba Djánjals dótt ir 
vara for mað ur Fær ey inga fé lags ins ásamt dótt ur sinni Evu Björk Krist
ins dótt ur.

KAKA ÁRSINS 2010
Núggatmús með Konsum orange 

KaKa árSinS 2010
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Góð ir gest ir komu í Heilsu leik
skól ann Urð ar hól fyr ir skömmu 
en þar var á ferð lista mað ur inn 
Bernd Ogrodnik með brúð urn ar 
sín ar. 

Hann setti upp Pét ur og úlfinn 
eft ir Sergei Prokofi ev. Að mati 
leik skóla kenn ara skól ans var 
sýn ing in allt í senn spenn andi, 
skemmti leg og fal leg. Sýn ing in er 
lista verk sem Bernd stjórn ar af 
sinni al kunnu snilld og hríf ur alla 
við stadda með sér.

 Börn in á Urð ar hóli fylgj ast 
spennt með fram vindu mála hjá 
brúð un um og Bernd Ogrodnik

MenningarviðburðuráUrðarhóliíboðiforeldrafélagsins

Hfjörð: Guðmundur Atlason
        Atli GuðmundssonP R Ó F K J Ö R  S J Á L F S T Æ Ð I S F L O K K S I N S  2 0 .  F E B R Ú A R
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MYNDLISTARSÝNING Hfjörð.  

KOSNINGASKRIFSTOFA Bæjarlind 14 - 16, Kópavogi. Fastur opnunartími 13:00 - 16:00

K A R E N  Í  4 .  S Æ T I

KÓPAVOGUR - GERUM ENN BETUR

√   Viðhalda þjónustustigi með enn betri nýtingu fjármuna.  

√   Virkja íbúalýðræði og forgangsraða verkefnum í nærumhverfi.   

√  Efla og koma til móts við hugmyndir íbúa um hvernig megi  
    gera góðan bæ enn betri.

Áherslur Einars Kristjáns

Einar Kristján í fyrsta sæti hjá Framsókn í Kópavogi

Til framtíðar á traustum grunni

Tækifærið er núna!

 Ábyrg og fagleg stjórnun
 Fjölskylduvænt samfélag með ö�ugu skólastar�
 Virkt íbúalýðræði - víðtækt samráð og samvinna um bæjarmálin
 Aukin samvinna heimila, skóla, kirkju og íþróttafélaga  

 um forvarna- og tómstundastarf
 Gagnsæ og skilvirk stjórnsýsla 

Þú getur tekið þátt í að skipta um forystu Framsóknar�okksins í Kópavogi  
með því að skrá þig í �okkinn fyrir kl. 17:00 föstudaginn 19. febrúar næstkomandi 
og taka síðan þátt í prófkjöri �okksins laugardaginn 27. febrúar milli kl. 10:00  
og 18:00 að Digranesvegi 12. Hafðu samband í síma 842 5800.
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Íslenskthandverk
oghollusta

Gunn ar I. Birg is son fyrr ver andi 
bæj ar stjóri Kópa vogs ger ir að 
um tals efni fjár hags á ætl un Kópa
vogs bæj ar sem var sam þykkt 
sam hljóða í bæj ar stjórn þann 
30. des em ber sl.  Þrátt fyr ir all ar 
þær erf iðu að gerð ir sem þurfti 
að grípa til svo end ar næðu sam
an á þess um erf iðu tím um virð
ist Gunn ar helst taka það nærri 
sér að nú hef ur ver ið ákveð ið að 
eldri borg ar ar borgi hóf legt gjald 
í sund og árs há tíð starfs manna 
Kópa vogs bæj ar hafi ver ið sleg in 
af þetta árið. 

Ein hverra hluta vegna kenn
ir Gunn ar und ir rit aðri um þess
ar ákvarð an ir en stað reynd in er 
samt sú að bæj ar full trú ar allra 
flokka (að Gunn ari und an skyld
um) unnu sam an og ræddu sig 
nið ur á þær að gerð ir sem grípa 
þarf til, til að end ar nái sam an 
í rekstri bæj ar ins. Sum ar þeirra 
voru erf ið ar og ef laust ekki falln ar 
til vin sælda. En hjá þeim varð ein
fald lega ekki kom ist. Mark mið ið 
var að draga úr út gjöld um bæj ar
ins, hag ræða í rekstri og spara án 
þess að það bitni á grunn þjón ustu 
við bæj ar búa.  Þessu til við bót ar 
tókst okk ur að halda gjald skrár
hækk un um í lág marki. En með 
sam drætti og hag ræð ingu í rekstri 
bæj ar ins, ekki síst í grunn skól un
um sem eru stærsti út gjalda lið ur 
bæj ar fé lags ins, er ljóst að starfs
fólki hjá bæn um fækk ar. Dreg ið 
hef ur ver ið úr yf ir vinnu og þar 
með hafa tekj ur ein hverra starfs
manna lækk að. Þetta er auð vit
að þung bær ákvörð un og erf ið, 
en engu að síð ur nauð syn leg. Og 
samt tókst okk ur að standa vörð 
um fé lags þjón ustu bæj ar ins  t.d. 
hef ur fjár hags að stoð in hækk að 
sem nem ur vísi tölu þró un síð asta 
árs og 100 millj ón um króna á að 
verja til at vinnu skap andi verk efna 
á þessu ári.  

Það er ástæða til að geta þess 
sér stak lega að frá því að Gunn ar I. 
Birg is son tók við sem bæj ar stjóri 
árið 2005 hafa skuld ir bæj ar sjóðs 
vax ið úr rúm lega 12 millj örð um 
króna í ríf lega 38 millj arða króna. 
Rúm lega þre falda hækk un skulda 
á þess um tíma er ekki hægt að 
kenna banka hrun inu einu um. 

Fjár magns kostn að ur vegna þess
ar ar miklu skuld setn ing ar bæj
ar sjóðs eru tæp ir 1,8 millj arð ar 
króna á ár inu 2010. Sam kvæmt 
lög um ber sveit ar fé lög um skylda 
til að skila halla lausri fjár hags
á ætl un og er gert ráð fyr ir að 
rekstr ar af gang ur næsta árs verði 
44 millj ón ir króna, svo tæpara má 
það ekki standa. En þeg ar tekj ur 
bæj ar ins drag ast sam an á sama 
tíma og skulda byrð in hef ur auk ist 
þetta mik ið eru góð ráð dýr.

Eldri borg ar ar munu nú greiða 
sama gjald og börn í sund, 120 
krón ur fyr ir hvert skipti. Það var 
ákveð ið að hækka gjald skrána 
þann 1. febr ú ar svo þeir sem 
vilja kaupa ár skort geti gert það 
á gamla verð inu.  Þessi hækk un 
hef ur ver ið aug lýst sér stak lega 
og kynnt bæj ar bú um. Að Gunn
ari læð ist sá grun ur að frest un 
þess ar ar hækk un ar til 1. febr ú ar 
hafi tengst for vali Sam fylk ing ar
inn ar sem fór fram þann 30. jan ú
ar. Það er auð vit að fjar stæða og á 
sér enga stoð í raun veru leik an um 
en lýs ir sam sær is hugs un ar hætti 
Gunn ars bet ur en margt ann að.

Þeg ar smjör virt ist drjúpa af 
hverju strái í Kópa vogi eins og 
ann ar stað ar héld um við helj ar 
mik ið skrall í Fíf unni í Kópa vogi, 
með hljóm sveit, skemmti at rið
um mat og drykk, allt svo til frítt! 
Þar skemmti bæj ar stjórn Kópa
vogs sér kon ung lega eins og aðr ir 
starfs menn bæj ar ins og var und
ir rit uð þar ekki und an skil in. En 
Gunn ar kenn ir mér um að hafa 
sleg ið af þessa árs há tíð starfs
manna bæj ar ins í ár. Það er allt 
í lagi, ég skal gang ast við því en 
það var reynd ar eng in ágrein ing ur 
um það í bæj ar stjórn Kópa vogs. 
Okk ur þótti ein fald lega ekki verj
andi að setja hátt í 20 millj ón ir í 
árs há tíð af þess ari stærð argráðu 
á sama tíma og ver ið er að þreng
ja veru lega að starfs fólki bæj ar
ins þess utan. Það væru „kald ar 
kveðj ur“ til starfs manna bæj ar ins 
eft ir að hafa lækk að þá í laun um 
að bjóða þeim svo eitt kvöld frítt 
út að borða. Ætli flest um þyki 
þeim pen ing um ekki bet ur var ið í 
eitt hvað ann að?

Gunn ar Birg is son verð ur að 

átta sig á því 
að „góð ær ið“ 
er búið! Frjáls
h y g g j a  o g 
græðgi hef ur 
kom ið þess ari 
þjóð á kald an 
klaka. Það er 
svo margt sem 
er ósann gjarnt 
þessa dag ana, 
við erum öll 
að borga brús
ann þótt flest séum við sak laus. 
Gamla fólk ið, unga fólk ið, jafn vel 
börn in okk ar munu borga þeg ar 
upp er stað ið. Bæj ar stjórn Kópa
vogs hef ur bor ið gæfu til þess að 
standa sam an þetta rúma ár sem 
er lið ið frá hrun inu. Vinnu brögð 
bæj ar stjórn ar Kópa vogs við gerð 
fjár hags á ætl un ar hafa ver ið til fyr
ir mynd ar og nið ur stað an er mála
miðl un þeirra ólíku sjón ar miða 
sem að henni standa. Þar er eng in 
að reyna að slá sig til ridd ara eða 
kaupa sér vin sæld ir. All ir lögðu 
sig fram við að fara vel með pen
inga bæj ar búa.

Ef Gunn ar ætl ar að koma til 
baka með þenn an 2007 þanka
gang er ég ekki viss um að hann 
eigi er indi sem erf iði. Ef stóru 
bar áttu mál in í kom andi próf kjöri 
Sjálf stæð is flokks ins eru ókeyp is 
partý og sund ferð ir gæti far ið svo 
að Gunn ar stæði eft ir „ís kald ur á 
kant in um.“

Guð ríð ur Arn ar dótt ir
bæj ar full trúi Sam fylk ing ar inn ar 
í Kópa vogi

Markmiðfjárhagsáætlunarinnar
erhagræðingánþessaðþað
bitniágrunnþjónustu

Guðríður
Arnardóttir.

Hléskógar 16
eddalara@islandia.is

Leik skól inn Núp ur í Kópa vogi 
varð 10 ára í jan ú ar mán uði sl. 
og af því til efni komu for eldr
ar og aðr ir gest ir í heim sókn og 
tóku þátt í vasa ljósa göngu með 
börn un um og starfs mönn um 
kring um skól ann. 

Að því loknu söfn uð ust all
ir sam an við varð eld í leik skóla
garð in um og sungu sam an. Í lok in 
gæddu gest ir og heima menn sér á  
heitu kakói og smákök um í til efni 
af mæl is ins. All ir við stadd ir áttu 
ynd is leg an dag í góðu veðri.

Vasaljósaganga
ogvarðeldurá
afmæliNúps

3 vikna hraðnámskeið - Hafnarfirði - hefst 19. febrúar kl. 17
6 vikna námskeið - Hafnarfirði - hefst 22. febrúar kl. 20

Sungiðviðvarðeldíleikskólagarðinum.
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Erindarö! um Brennu-Njáls sögu 
  

ver!ur á Bókasafni Kópavogs, Hamraborg 6a  
vikulega á fimmtudögum 
25. febrúar til 18. mars. 

  
25. febrúar: Bjarni Ólafsson cand. mag.  

Persónur í Brennu-Njáls sögu og erindi "eirra  
vi! lesendur nútímans. 

  
4. mars: Bjarni Har!arson bóksali á Selfossi 

 N#stárlegar hugmyndir um #msar persónur í Njálu. 
  

11. mars: Ásdís Egilsdóttir dósent vi! H.Í.  
Skáldkona hittir kristnibo!a. Or!askipti Steinunnar  

Refsdóttur og $angbrands biskups 
í Kristni"ætti Njálu. 

  
18. mars: Bjarni E. Sigur!sson bóndi í Fljótshlí!. 

Ástir í Njálu. 
  

Erindin hefjast öll kl. 17:15.  
$au eru 30-40 mínútur hvert og svo eru  

fyrirspurnir og umræ!ur,  
alls um ein klukkustund.  

  
Allir velkomnir me!an húsrúm leyfir. 

Enginn a!gangseyrir. 
  

 

·  Ábyrg �ármálastjórn á kre�andi tímum
·  Dreifum byrðunum með sanngjörnum hæ�i
·  Það á að vera go� að eldast í Kópavogi
·  Höldum hjólum atvinnulífsins gangandi
·  Aukið gagnsæi er sameiginlegt hagsmunamál okkar allra
·  Stöndum vörð um þann góða árangur sem við höfum náð

Ármann í 1. sætið   |   NÝ FORYSTA – NÝJAR ÁHERSLUR   |  www.armannkr.is

Kosningaskrifstofan að Bæjarlind 2 er opin frá kl. 16 virka daga og frá kl. 13 um helgar 
fram að pró�jöri sjálfstæðismanna 20. febrúar. Sími 696 7522.

ÁRMANN
1.sæ

ti

Ný forysta 
Nýjar áherslur

Ármann Kr. Ólafsson

Köku horn ið er stað sett í hjarta 
Kópa vogs, Bæj ar lind 1 – 3, og 
fagn ar um þess ar mund ir 10 ára 
af mæli. Bak arí ið hef ur á þess um 
árum þjón að Kópa vogs bú um sem 
og öðr um vel.  Köku horn ið býð ur 
upp mik ið úr val af mat ar brauð
um, úr vals tert ur við öll tæki færi, 
brauða tert ur, heita rétti og smurt 
brauð að ógleymd um flat kök
un um sem full yrt er að séu þær 
bestu í bæn um. Í versl un inni er 
hægt að setj ast nið ur í nota legu 
um hverfi og njóta góðra veit inga.

Guðni Hólm Stef áns son bak ara
meist ari seg ir að lögð sé áhersla 
og metn að í að veita öll um góða og 
fljóta þjón ustu ásamt mjög góðu 
úr vali af kaffi brauði. Og svo er 
alltaf heitt á könn unni.

,,Nú nálg ast ferm ing ar, og við bjóð
um upp á marg ar teg und ir af ferm ing
artert um. Best er að ráð færa sig við 
bak ara meist ara um skraut, stærð ir og 
inni hald. Auk þess þjón um við að sjálf
sögðu þeim sem eru að halda af mæli, 
brúð kaup, skírn ir eða ann að sem til
efni er til að fagna með góð um veit ing
um,” seg ir Guðni Hólm Stef áns son.

Kökuhorniðhefur
þjónaðvelíáratug

GuðniHólmStefánssonbakarameistaristendurviðborðhjágöngu
görpumsemsettustniðureftirgönguferðognutuveitinga íKöku
horninu.Blöðrurnarsprengduviðskiptavinirogfenguinnanúrþeim
upplýsingar um það hvaða afslátt þeir fengu þennan afmælisdag
semhaldiðvaruppáfyrirskömmu.

BrietKlara,3jaára,varmeðfleirafólkiíKökuhorninuaðgæðasérá
góðubrauði.

Víkingurinnog
listagyðjan!

Karlmönnumboðiðíhafra
grautogsláturíupphafiþorra
Upp haf þorr ans var hald ið há tíð

legt í leik skól an um Fífu söl um. Í 
til efni dags ins var öll um karl kyns 
ætt ingj um boð ið í hafra graut og 
slát ur og um leið að kíkja að eins 
á leik og starf í skól an um. Börn in 
höfðu öll fönd rað vík inga hjálma 
fyr ir dag inn og voru mörg í lopa
peys um/vest um í stíl við hjálm inn! 
Mesta lukku vöktu þó vík ing arn ir 
tveir sem mættu gal vösk í leik skól
ann og sýndu sín ar bestu hlið ar.

Ann ar vík ing ur inn er bet ur 
þekkt ur sem kokk ur leik skól ans 
og hann sagði að bún ing ur inn sem 
hann skart aði hefði ver ið not að ur 
hvers dags af vík ing um þessa lands 
hér á árum áður  þeg ar þeir voru 
heima fyr ir en ekki í út rás eða að 

vega mann og ann an! Eins og sést á 
mynd inni hefði Ingi Hafliði, kokk ur 
Fífu sala, sóm að sér vel sem vík ing ur 
til forna og hefði án efa ver ið okk ur 
til sóma!

Lista gyðj an hún Erna Lóa var í 
gervi Vík inga stelpu þenn an sama dag 
og vakti mik inn áhuga krakk anna. 
Stúlk urn ar heill uð ust af skart inu sem 
prýddi bún ing inn á með an strák
arn ir höfðu mest an áhuga á litl um 
kven hníf sem til heyr ir bún ingn um og 
vildi ólm ir fá að prófa hann! Erna Lóa 
hefði áreið an lega flokk ast und ir að 
vera kven kost ur hinn mesti á árum 
áður eins og hún er reynd ar í dag!

Á konu dag inn verð ur kven kyns 
ætt ingj um boð ið í heim sókn á Fífu
sali. 
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Fyr ir kreppu hafði Guð mund
ur Atla son, sem býr í Grund ar
smár an um í Kópa vogi, rek ið eig
ið fyr ir tæki í bygg inga brans an
um á er lendri grund, en tveim ur 
vik um eft ir hrun ið hér fór þar 
allt á sömu leið og hef ur ekki 
far ið í gang aft ur. Vegna at vinnu
á stands á Ís landi ákv áðu Guð
mund ur Atla son og son ur hans 
Atli Guð munds son að snúa sér 
að list inni og köll uðu sig Hfjord 
(sem er stytt ing á ætt t ar nafni 
þeirra sem er Hraun fjörð). 

Þeir mála verk í anda popp
list ar inn ar og sækja inn blást ur í 
ís lenskt þjóð líf, krepp una, bús á
halda bylt ing una og einnig þeirra 
hug mynd ir að lausn um á ástand
inu. Guð mund ur hóf að mála fyr ir 
fimmt án árum, hann mál aði sex 
mynd ir og lagði svo pensil inn á 
hill una þar til hann hóf að mála 
aft ur síð ast lið ið vor með syni sín
um sem hann þjálf ar í mynd list.

Sýn ing in sem núna er í gangi 

að Bæj ar lind 1416 sýn ir öll 16 
mál verk in í Ís lands þem anu svo
kall aða, þar segja Hfjord frá for

tíð, nútið og fram tíð Ís lands í 
mál verk um og einnig er sögu texti 
und ir mynd un um.

Feðgarnirviðtvöverkannaásýningunni.

Málverkasýningíanda
popplistaríBæjarlind

Skák sveit Hjalla skóla sigr 
aði á Ís lands móti grunn skóla
sveita  stúlkna flokki sem fram 
fór í Sala skóla í Kópa vogi 
7. febr ú ar sl. 

Í sveit inni var með al ann arra 
Sonja Mar ía Frið riks dótt ir, sem 
varð Ís lands meist ari stúlkna í 
yngri flokki dag inn áður en mót ið 
fór fram. Með ár angrin um vann 
Sonja sér rétt til þátt töku á Norð
ur landa móti stúlkna, sem fram 
fer í Reykja vík í apr íl mán uði nk. 
Sveit Sala skóla sigr aði í keppni 
cliða. Þrett án sveit ir mættu, þar 
af sjö úr fjór um skól um í Kópa
vogi og ein utan höf uð borg ar
svæð is ins, sveit frá Vest manna
eyj um. Í heild ar keppn inni varð 
Asveit Sala skóla í 5. sæti, Bsveit 
Hjalla skóla í 9. sæti, Csveit Sala
skóla í 10. sæti, Bsveit Sala skóla 
í 11. sæti, Snæ lands skóli í 12. 
sæti og Digra nes skóli í 13. sæti.

Ár ang ur Hjalla skóla stúlkna var 
þessi: 

• 1 borð Ásta Sól ey Júl í us dótt
ir: 4,5 v. 

• 2 borð Sonja Mar ía Frið riks
dótt ir 5 v. 

• 3 borð Ásta Sonja Ólafs dótt ir 
5,5 v. 

• 4 borð Tara Sól ey Mo bee 7 v.

• Liðs stjóri og þjálf ari stúlkn
anna: Smári Rafn Teits son.

SkáksveitHjallaskóla
Íslandsmeistariístúlknaflokki

Sigrifagnaðinnilega.

Passíusálmaguðsþjón
ustaíHjallakirkju

Jón Ás geirs son samdi ný lega 
lög við alla Pass íu sálm ana og 
voru þau frum flutt í Hall gríms
kirkju á föstu dag inn langa 2009 
og frum flutti Kór Hjalla kirkju 10 
þeirra.

Við guðs þjón ustu í Hjalla kirkju 
28. febr ú ar nk. verð ur flutt ur 
úr drátt ur úr nokkrum pass íu sálm
um við tón list Jóns Ás geirs son ar. 
Kór Hjalla kirkju sér um tón list ar
flutn ing inn og mæt ir full skip að ur 
í þessa guðs þjón ustu, en hann 
hef ur ekki sung ið full skip að ur við 
al menna guðs þjón ustu í nokk ur 
ár. Séra Sig fús Krist jáns son þjón
ar og org anisti og söng stjóri er 

Jón Ólaf ur Sig urðs son.
Sunnu dag inn 14. mars kl. 17.00 

eru tón leik ar í Hjalla kirkju þar 
sem þau Gunn hild ur Bald urs dót ir 
sópr an og Juli an Ed ward Isacks, 
pí anó leik ari sjá um tón list ar flutn
ing inn.
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Viltu hámarks raka fyrir húðina?

INNBLÁSIÐ AF
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Eucerin® fæst í apótekum

Finndu andlitsvörurnar fyrir þig á
WWW.EUCERIN.COM

NÝTT!

Eucerin kynnir nýjung í andlitsumönnun: AQUAporin.
Eucerin AQUAporin örvar eigið rakanet húðarinnar 
– rakafarveginn (aquaporins) – þannig að rakinn 
dreifist ákjósanlega jafnvel í dýpri lögum húðarinnar. 
Hið öfluga efni Glyco Glycerol örvar núverandi raka-
farvegi, hjálpar til við myndun nýrra og færir húðinni 
langvarandi raka*. Virknin og þol húðarinnar vegna 
Eucerin AQUAporin ACTIVE línunnar er vísindalega 
sannað, jafnvel fyrir viðkvæma húð. Niðurstaðan er 
mismunur sem þú finnur á húðinni og sérð greinilega.
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Hléskógar 16 • eddalara@islandia.is

Prófkjör 
Sjálfstæðisflokksins 

í Kópavogi
fer fram laugardaginn 20. febrúar 2010. 
Kjörfundur hefst kl. 10 og lýkur kl. 18. 

Kosið verður í Hlíðarsmára 19, 
félagsheimili Sjálfstæðisflokksins 

í Kópavogi. S. 564 6410.

Kosningarétt í prófkjörinu hafa:
1.  Allir fullgildir meðlimir sjálfstæðisfélaganna í  
      Kópavogi, sem þar eru búsettir.

2.  Þeir stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins í  
      Kópavogi sem eiga munu kosningarétt í 
      Kópavogi við sveitarstjórnakosningar 2010 
      og undirritað hafa inntökubeiðni í 
      sjálfstæðisfélag í Kópavogi fyrir lok kjörfundar.

Utankjörfundarkosning hófst 1. febrúar 2010 og er 
kosið í Valhöll, alla virka daga, á skrifstofutíma.

ATKVÆÐASEÐILL 

í prófkjöri Sjálfstæðismanna í Kópavogi 20. febrúar 2010  

 

Kjósa skal 7 frambjóðendur, hvorki fleiri né færri  

 

Skrifa skal tölustaf fyrir framan nöfn frambjóðenda í þeirri röð sem óskað er að   

þeir skipi framboðslistann, þannig að tölustafurinn 1 skal settur fyrir framan nafn  

þess frambjóðanda sem óskað er að skipi 1. sæti framboðslistans, tölustafurinn  

2 fyrir framan nafn þess frambjóðanda sem skipa skal 2. sætið, tölustafinn 3   

fyrir framan nafn þess sem skipa skal 3. sætið o.s.frv.  

  

Nr. Nöfn 
 Margrét Björnsdóttir  

bæjarfulltrúi 
 Kjartan Sigurgeirsson 

forritari  
 Karen E. Halldórsdóttir 

MS mannauðsstjórnun 
 Aðalsteinn Jónsson 

íþróttakennari / deildastjóri 
 Dr. Árni Bragason 

náttúrufræðingur  
 Benedikt Hallgrímsson 

laganemi / formaður Týs 
 Ármann Kr. Ólafsson 

forseti bæjarstjórnar / stjórnmálafræðingur 
 Dr. Gunnar Ingi Birgisson 

bæjarfulltrúi / verkfræðingur 
 Jóhann Ísberg 

útgefandi / ljósmyndari 
 Jóhanna Heiðdal Sigurðardóttir 

viðskiptalögfræðingur  
 Sigurjón Sigurðsson 

framkvæmdastjóri  
 Hildur Dungal 

lögfræðingur  

  

Kjósa skal 7 frambjóðendur, hvorki fleiri né færri  

SÝN
ISH

O
RN

ATKVÆÐASEÐILL

Kjósa skal 7 frambjóðendur, hvorki fleiri 
né færri, annars er seðillinn ógildur.

Skrifa skal tölustaf fyrir framan nöfn frambjóðenda 
í þeirri röð sem óskað er að þeir skipi framboð 

listann. Tölustafinn 1 skal setja fyrir framan nafn 
þess frambjóðanda sem óskað er að skipi 1. sæti 

framboðslistans, tölustafinn 2 fyrir frama nafn 
þess frambjóðanda sem skipa skal 2. sætið,

tölustafinn 3 fyrir framan nafn þess sem skipa 
skal 3. sætið o.s.frv.

Kiwanis klúbb ur inn Eld ey í 
Kópa vogi af henti fyr ir jól Mæðra
styrks nefnd Kópa vogs styrk að 
upp hæð 250.000 krón ur. Ný lega 
komu svo Kiwan ismenn í heim
sókn til Mæðra styrks nefnd ar til 
að hitta þess ar ágætu kon ur og 
fræð ast um starf sem ina.

Nú á þorr an um blóta hann 
marg ir, og Kiwan ismenn eru þar 
eng in und an tekn ing. Þar var 
vel mætt, frá bær þorra mat ur á 
boðstól um og hlust að á er indi 
Hilm ar Arn ar alls herj ar goða um 
þorr ann og fornu og nýju. Kon
ráð Kon ráðs son, for mað ur Eld eyj
ar, seg ir að starf sem inn gangi vel 
en sé í nokk uð föst um skorð um. 
Fé lag ar eru á sjötta tug tals ins 
en alltaf sé pláss fyr ir nýja fé laga, 
bara að hafa sam band.

KiwanismennstyrktuMæðra
styrksnefndKópavogsmyndarlega

Kiwanisfélagarnir Konráð Konráðsson forseti, Gunnar Már Gíslason
formaður styrktarnefndar, Birgir Steingrímsson, Bjarni Jónsson og
Jón Olgeirssson nefndarmenn í styrktarnefnd ásamt Mærðastyrks
nefndarkonum.

Á safna nótt þann 12. febr ú ar sl. var opn uð 
á neðri hæð Gerð ar safns sýn ing nem enda
vinnu allra barna – og ung linga deilda frá 
Mynd lista skóla Kópa vogs. 

Sýn ing in er unn in und ir nafn inu ,,Til þess 
er leik ur inn Gerð ur” og er af rakst ur nokk urra 
vikna vinnu nem enda. Í kennslu hafa verk 
Gerð ar Helga dótt ur ver ið grunn ur að leik og 
hug mynda vinnu og nem end ur að vild haft 
verk in til hlið sjón ar eða spunn ið sjálf stætt í 
vinnu ferl inu. At hygl is vert er að sjá á hvern 
hátt ein kenni verka Gerð ar skila sér í formi, lit 
og rým is þátt um þeirr ar vinnu sem börn in eru 
að fást við.

Fleira at hygl is vert var á menn ing ar torf unni 
í Hafn ar borg, m.a. ræddi Krist ján Frí manns 
um drauma í Bóka safni Kópa vogs; Í Mol an um, 
menn ing ar húsi unga fólks ins var boð ið upp 
á götulst og lif andi tón list, og í Nátt úru fræði
stofu Kópa vogs var Þor vald ur Frið riks son 
skrímsla fræð ing ur með er indi sem nefnd ist 
,,Eru fugl arn ir guð ir?” Þor vald ur fræddi fólk 
um tákn ræna merk ingu ís lenskra fugla og fleiri 
dýra í trú ar brögð um og draum för um manna.

TilþesserleikurinnGerður

VerkGerðarHelgadóttur skila séraðmörgu
leiti í verkum nemenda Myndlistaskóla
Kópavogs.

SafnanóttíKópavogi:



Ný ver ið fór fram í Saln um 
í Kópa vogi ár leg söng keppni 
milli fé lags mið stöðv anna í 
Kópa vogi og komu þar fram 
marg ir  mjög efni  leg ir  og 
skemmti leg ir flytj end ur. 

Sig ur veg ari varð fé lags mið
stöð in Igló í Snæ lands skóla 
með lag ið „Mr. Sand m an“ sem 
upp haf lega var flutt af The 
Chor dettes og naut gríð ar legr
ar hylli víða um heim. Í 2. sæti 
varð félags mið stöð in Fön ix í 
Sala skóla með lag ið „9 crimes“, 
en upp runa leg ur flytj andi er 

Damien Rice. Í 3. sæti varð 
fé lags mið stöð in Jemen í Linda
skóla með lag ið „The show“, en 
upp runa leg ur flytj andi þess er 
Lenka.

Þess ar þrjár fé lags mið stöðv
ar taka svo þátt í úr slita keppn
inni sem fram fer í Laug ar dals
höll föstu dags kvöld ið 5. mars 
en þar keppa fé lags mið stöðv ar 
víða af land inu.
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Blikar, til hamingju 
með afmælið

BREIÐABLIK 60 ÁRA  |  landsbankinn.is  |  410 4000

Innilegar hamingjuóskir til allra Blika á 60 ára 
afmæli Breiðabliks.

Landsbankinn er stoltur bakhjarl félagsins og 
óskar því velgengni í framtíðinni.
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Iglósigraðií
söngkeppniÍTK

SigurvegararnirfluttuMr.Sandmanfrábærlega.

Spjallað
umNjáluá
Bókasafni
Kópavogs

Eins og und an far in ár efn
ir Bóka safn Kópa vogs til 
er indarað ar með hækk andi 
sól í Kórnm á 1. hæð bóka
safns ins og eru á fimmtu dög
um kl. 17.15. Áður hafa ver ið 
tek in fyr ir mál efni sem segja 
má að séu óhöndl an leg, eins 
og t.d. trú mál, furð ur og ást in. 
Í fyrra var rætt um húmor og 
fyndni. Í ár verð ur fjall að um 
BrennuNjáls sögu, sem er eitt 
þekktasta og mörg um hjart
fólgn asta forn rit Ís lend inga. 

Fyrsta er ind ið er  25. febr ú ar 
nk. Þá opn ar Bjarni Ólafs son 
cand.mag. um ræð una  með því 
að tala um per són ur í Njálu  og 
er indi þeirra við les end ur. 4. 
mars kem ur Bjarni Harð ar son 
bók sali frá Sel fossi og viðr
ar sín ar hug mynd ir um ýms
ar per són ur í Njálu. 11. mars 
held ur Ás dís Eg ils dótt ir dós ent 
við H.Í. er indi um orða skipti 
Stein unn ar Refs dótt ur og Þang
brands bisk ups í Kristni þætti 
Njáls sögu. Fjórða og síð asta 
er ind ið verð ur svo 18. mars en 
þá kem ur Bjarni E. Sig urðs son 
sem býr á sjálf um Njáluslóð
um,  í Fljóts hlíð inni. Hann tal ar 
um ást ir í Njálu.

 Hvert er indi er um 3040 
mín útna langt en svo gefst 
gest um kost ur á fyr ir spurn
um og um ræð um. Inga Krist
jáns dótt ir á Bóka safni Kópa
vogs seg ist bú ast við fjör ug
um um ræð um þar sem Njála 
sé flest um kunn og marg ir hafi 
afar sterk ar skoð an ir á efni 
henn ar.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod@simnet.is

borgarblod.is
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Skól ar í Kópa vogi hafa ekki far
ið var hluta af þeim þreng ing um 
sem hafa orð ið í þjóð fé lag inu í 
heild. Skól un um hef ur ver ið gert 
að spara í rekstri sín um og hafa 
þær sparn að ar ráð staf an ir ver ið 
unn ar í nánu sam starfi við skóla
stjórn end ur sjálfa. Eink um hef ur 
ver ið horft til þess að nem end
ur sjálf ir finni sem minnst fyr ir 
sparn að ar að gerð un um. Þó það 
sé aldrei létt að spara þá má ekki 
horfa fram hjá þeirri stað reynd að 
und an far in ár hafa ís lensk sveit
ar fé lög, þar á með al Kópa vog ur, 
stór auk ið fram lög sín til mennta
mála. Von andi verð ur þessi sam
drátt ur því ein ung is tíma bund inn 
þannig að við get um hald ið áfram 
að gera vel við skól ana okk ar. 

Á þessu línu riti sést hvern ig 
fram lög Kópa vogs bæj ar varð andi 
svo kall að an sér kennslu kvóta til 
skóla hafa auk ist jafnt og þétt 
und an far in ár. Með nú ver andi 
sparn ar ráð stöf un um erum við 
því á svip uðu róli og kennslu ár
ið 20072008. Sér kennslu kvóti er 
um 25% af heild ar tíma magni sem 
skól ar fá til ráð stöf un ar. Þess má 
einnig geta að al mennu kennslu
tíma magni er út hlut að per nem
anda og hef ur ekki breyst und
an far in ár, þar til nú þeg ar það 
lækk ar lít il lega. Kópa vog ur hef ur 
út hlut að einna mest af al mennu 
tíma magni allra bæj ar fé laga á 
land inu og ger ir enn þrátt fyr ir 

lækk un.   
Skóla yf  ir 

völd í Kópa
vogi, í sam
v i n n u  v i ð 
skóla stjórn
e n d  u r  o g 
aðra fag að ila 
í Kópa vogi, 
unnu síð ast
l ið  inn vet 
ur viða mikla 
að gerða á ætl
un vegna efna
hags örð ug leik ana. Sem bet ur fer 
virð ist sam drátt ur inn ekki bitna 
mik ið á nem end um í Kópa vogi, 
hvorki fjár hags lega né and lega. 
Nem end um sem nýta sér þjón
ustu skóla mötu neyta hef ur fjölg
að og á sama tíma hafa van skil 
vegna kostn að ar við dægradvöl 
og skóla mál tíð ir ekki auk ist. 
Skóla stjórn end ur eru hins veg
ar enn á tán um varð andi ástand
ið enda gætu áhrif krepp unn ar 
kom ið fram í skóla starf inu á kom
andi miss er um. Það má því segja 
að all ir séu að leggj ast á ár arn
ar í þessu máli til að kom ast yfir 
boða föll in.

 
Andr és Pét urs son
for mað ur skóla nefnd ar Kópa

vogs og sæk ist eft ir 2. sæti á lista 
Fram sókn ar manna fyr ir kom andi 
sveit ar stjórn ar kosn ing ar

Allirleggjastáárarnar

Andrés
Pétursson.

Það er vel búið að fjöl skyld
um í Kópa vogi. Kann an ir sýna 
að al menn ánægja er með al íbúa 
með leik skóla og grunn skóla. Á 
þriðja tug leik skóla eru starf andi í 
sveit ar fé lag inu, þar af fjór ir einka
rekn ir. Öll börn tveggja ára og 
eldri kom ast í leik skóla vist í Kópa
vogi og tals vert er af börn um milli 
eins og tveggja ára á leik skól un
um, sér stak lega þar sem eru ung
barna deild ir. Næsti leik skóli sem 
byggja þarf er aust ast á Rjúpna
hæð en hann mun þjóna hluta af 
Kór a hverfi og Rjúpna hæð. Þá er 
innra starf á leik skól un um mjög 
gott og við höf um mjög hæft og 
áhuga samt starfs fólk sem stýr ir 
leik skól un um okk ar í Kópa vogi.

Það má benda á að Kópa vogs
bær greið ir for eldr um fyr ir um sjá 
barna sinna heima frá því að fæð
ing ar or lofi lýk ur til 24 mán aða 
ald urs. Alls eru þetta um 400 for
eldr ar sem hafa nýtt sér þessa 
þjón ustu en greidd upp hæð er 
sú sama og bær inn greið ir með 
hverju barni til dag mæðra.

Bygg ingu allra grunn skóla 

í Kópa vogi er lok ið utan smá
hluta af Vatns enda skóla. Einnig 
eru skóla lóð ir í góðu ásig komu
lagi og litl ir gervi gras vell ir við alla 
grunn skól ana. Ár ang ur nem enda 
í grunn skól um Kópa vogs hef ur 
ver ið með því besta sem ger ist á 
land inu og því ber að þakka góðri 
um gjörð, stjórn end um og starfs
fólki. Kópa vogs bær var fyrst ur 
sveit ar fé laga að gera grunn skól
ana sjálf stæða, bæði fag lega og 
fjár hags lega og bætt ur ár ang ur 
nem enda fylgdi strax í kjöl far ið.

Við þurf um áfram að hlúa að 
starfi grunnog leik skóla, þar er 
lagð ur góð ur grunn ur að lífs
hlaupi barna og ung linga Kópa
vogi. Ef það starf er vel unn ið þá 
er fram tíð in björt og í fullu gildi er 
þá mál tæk ið „Lengi býr að fyrstu 
gerð“.

Íþróttaaðstaðatil
fyrirmyndar

Á und an förn um tutt ugu árum 
hef ur Kópa vogs bær stað ið að gíf
ur legri upp bygg ingu mann virkja 

fyr ir íþrótt ir 
og tóm stund ir, 
ég tel að þess
um fjár mun um 
sé vel var ið. 
R a n n  s ó k n  i r 
hafa sýnt að 
„ v a n d a  m á l “  
með  a l  ung 
linga í Kópa
vogi eru minni 
held ur en í 
sam bæri leg um 
sveit ar fé lög um 
hér í kring. Það er svo merki legt 
að þeg ar nýtt mann virki í þess
um geira hef ur ver ið tek ið í notk
un, hef ur það fyllst af ungu fólki á 
svip stundu. Það skipt ir ekki máli 
hvort það er ný sund laug, íþrótta
hús, knatt spyrnu vell ir, sigl inga að
staða, skáta heim ili, menn ing ar að
staða fyr ir ungt fólk, knatt hús og 
fleira, mann virk in eru strax kom in 
í notk un.

Gunn ar I. Birg is son
bæj ar full trúi og 
fyrr ver andi bæj ar stjóri

Góðirskólarogíþróttaaðstaða
ergrunnuraðforvörnum

Hrun ið sem skall á þjóð inni 
haust ið 2008 gjör breytti fjár hags
stöðu Kópa vogs bæj ar.

Er lend ar skuld ir  hafa rúm lega 
tvö fald ast og bygg ing ar mark að
ur inn hef ur stöðvast. Ástand ið 
hef ur þving að hús byggj end ur og 
bygg ing ar verk taka til að breyta 
áætl un um sín um. Tölu verð um 
fjölda lóða hef ur ver ið skil að til 
bæj ar ins, með til heyr andi end ur
greiðsl um. Mikl ir fjár mun ir eru 
því nú bundn ir í lóða eign um, sem 
ger ir fjár hag stöðu  bæj ar ins erf iða 
með an þetta ástand breyt ist ekki 
til hins betra. 

Eig in fjár hlut fall bæj ar ins, fyr ir 
hrun, nam um 50 %, en hef ur nú 
lækk að nið ur í rúm 20%. Heilda
skuld ir Kópa vogs bæj ar nema 
rúm lega 38 millj örð um og vaxta
kostn að ur á yf ir stand andi ári er 
áætl að ur rúm lega 1.5 millj arð ur. 

Rík is vald ið hef ur hækk að mjög 
álög ur á lands menn. Lán ein stak
linga og fjöl skyldna hafa hækk að 
í áður óþekkt um mæli og verð lag 
hef ur hækk að stór kost lega vegna 
hárr ar verð bólgu,  falls krón unn
ar. Á sama tíma hafa laun lækk

að bæði á al menn um mark aði og 
op in ber um, auk þess sem tölu
vert at vinnu leysi er við var andi nú 
í bæn um. Þessi staða er sorg leg 
og ekki hægt að una við til lengri 
tíma.

Þeg ar kem ur að stjórn fjár mála 
Kópa vogs bæj ar næstu árin verð
um við Sjálf stæð is fólk að sýna í 
verki að við mun um ekki hækka 
álög ur á bæj ar búa um fram verð
lag. 

Við verð um að við halda óbreyt
tu þjón ustu stigi við bæj ar búa eins 
og kost ur er. 

Við verð um að leita nýrra leiða, 
nýrra tæki færa í rekstri bæj ar ins  
til að ná þeim mark mið um.

Við þurf um að skoða mögu leika 
á að lækka kostn að með auk inni 
sam vinnu við önn ur sveita fé lög 
í rekstri ákveð inna mála flokka , 
jafn vel sam ein ingu við önn ur 
sveita fé lög ef af því get ur orð
ið raun veru leg ur fjár hags leg ur 
ávinn ing ur. Til finn ing ar mega 
ekki um of stýra í þeirri um ræðu. 
Við Kópa vogs bú ar eig um mikla 
mögu leika á því að vinna okk ur 
hratt út úr krepp unni. Þær miklu 

e i g n  i r  s e m 
Kópa vogs bær 
á í óseld um 
lóð um og eru 
sveita fé lag inu 
í dag þung
ur baggi geta 
skap að okk
ur sókn ar færi 
á skömm um 
tíma og þar 
með  breyt t 
fjar hags stöðu 
bæj ar ins. Auð vit að vilj um við fá 
sem mest fyr ir þess ar eig ur bæj
ar ins, en mestu verð mæt in sem 
þær geta fært bæn um er fjölg un 
bæj ar búa, sem færa sveit ar fé lag
inu þar með aukn ar skatt tekj ur.  
Þannig náum við hrað ast þeim 
mark mið um okk ar að greiða nið ur 
skuld ir bæj ar ins og skapa að stæð
ur til að lækka álög ur á bæj ar búa 
og bæta þjón ustu. 

Sig ur jón Sig urðs son
fram kvæmda stjóri og for mað ur 

HK og  sæk ist eft ir 3. sæti á lista 
Sjálf stæð is flokks ins

Nýtumtækifærintilað
vinnaokkurútúrkreppunni

Sigurjón
Sigurðsson.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson
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Nú eru Rauðakrossbúðirnar orðnar fjórar
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Laugavegi 116
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Nú á mið nætti renn ur út frest ur 
til þess að skrá sig í Fram sókn
ar flokk inn fyr ir próf kjör ið laug
ar dag inn 27. febr ú ar. Kom ist ég 
til for ystu í Fram sókn ar flokkn um 
mun mis beit ing valds ekki líð ast 
í Kópa vogi. Hví skyldu les end ur 
vilja skrá sig í flokk inn – í þeirri 
trú að ég vilji breyt ing ar? Svar ið 
við slík um spurn ing um má lesa 
í pistli mín um á www.eyj an.is sl. 
mið viku dag, 17. febr ú ar. Und an
far ið hef ur Kópa vog ur fet að sömu 
braut og Ís land al mennt – og er 
dæmi gerð ur fyr ir okk ur Ís lend
inga: upp bygg ing in hef ur far ið of 
geyst – og í sum um til vik um er 
hún án nægr ar inni stæðu. Það má 
laga eins og ég lýsi í þess um stut
ta pistli. Fleira þarf að laga í stjórn 
Kópa vogs bæj ar eins og ég hef 
lýst í pistl um mín um á Eyj unni. 
Ýmsu hef ur ver ið áork að í 20 ára 
stjórn ar tíð Fram sókn ar flokks ins í 
Kópa vogi; upp bygg ing inn viða og 
þjón ustu gekk vel og fjöl skyldu
bær inn Kópa vog ur sinn ir þörf um 
íbúa vel, t.d. með sund laug um, 
fé lags starfi aldr aðra og stuðn ingi 
við hin fjöl mörgu íþrótta fé lög og 

ann að tóm stunda starf. En hvern ig 
skyldi þjón ustu hlut verk ið ganga í 
fram tíð inni? Það fer ekki síst eft ir 
því hvort fjár hags stjórn verð ur 
traust, meiri sam vinna næst við 
ná granna sveit ar fé lög Kópa vogs 
og heil indi verða í störf um bæj ar
stjórn ar.

Vinnumsamanáfleiri
sviðum

Fram sókn hef ur lengst af stað
ið fyr ir sam vinnu. Oft gleym ist 
að sveit ar fé lag er fyrst og fremst 
sam vinnu fé lag – sam vinna við 
íbúa, ná granna sveit ar fé lög, 
at vinnu líf og rík is vald. Ef sveit ar
fé lög eiga ekki að fara sömu leið 
og ná granna sveit ar fé lag okk ar á 
Álfta nesi og ef íbú ar vilja skoða 
aðra kosti en sam ein ingu sveit
ar fé laga á höf uð borg ar svæð inu 
er að als merki okk ar Fram sókn
ar fólks svar ið: sam vinna. Ýmis 
ágæt dæmi eru um sam vinnu 
milli sveit ar fé laga á höf uð borg ar
svæð inu, svo sem byggða sam lög
in Strætó og Sorpa. Bet ur má ef 
duga skal í því efni. Einnig mætti 

fjölga mál um 
sem við vinn
um sam an að 
því að leysa 
á hag kvæm
an hátt. Sem 
d æ m i  m á 
nefna gam alt 
kosn inga mál 
F r a m  s ó k n 
ar: sund laug 
í Foss vogi. Þá 
má spyrja hvers vegna Kópa vog
ur þurfi sér staka vatns veitu. Enn 
frem ur gætu falist tæki færi í sam
starfi í fé lags og vel ferð ar mál um, 
t.d. um Fé lags bú staði sem borg in 
rek ur. Loks er öll um aug ljóst að 
auk in sam vinna í skipu lags og 
um ferð ar mál um er brýn nauð syn. 
Kópa vog ur gæti líka ýtt und ir að 
sam vinnu fé lög kæmu að fé lags
leg um rekstri á borð við leik skóla 
og öldr un ar þjón ustu. Slíkt á frek
ar að vera í sam fé lags leg um rek
stri en í einka rekstri eins og far ið 
er að tíðkast.

Gísli Tryggva son
1. sæti hjá Fram sókn

SamvinnufélagiðKópavogur

GísliTryggvason.

Nið ur staða próf kjörs okk ar 
sjálf stæð is manna nú á laug ar dag 
er mik il væg fyr ir Sjálf stæð is flokk
inn í Kópa vogi sem og á lands
vísu. Það er und ir okk ur sjálf stæð
is mönn um hér í Kópa vogi kom ið 
að vel tak ist til og við still um upp 
sterk um lista sem mun skila góð
um ár angri í vor. Við skul um kjósa 
nýja for ystu og nýj ar áhersl ur. Við 
skul um velja traust, gagn sæi og 
ný vinnu brögð. 

Það eru krefj andi tím ar sem 
krefjast mark vissra að gerða en ný 
for ysta sjálf stæð is manna get ur 
nýtt tæki fær in sem eru á hverju 
strái í Kópa vogi. Neð an greind mál 
eru með al þeirra sem helst þarf 
að leggja áherslu á:

Ábyrgfjármálastjórná
krefjanditímum

Bregð ast þarf áfram við þeim 
við snún ingi, sem átt hef ur sér 
stað á rekstr ar um hverfi sveit ar
fé laga, af festu og fram sýni. Við 
þurf um að styrkja tekju stofna 
bæj ar ins með mark viss um 
að gerð um og á sama tíma þarf að 
gæta ýtrasta að halds í rekstri.

Dreifumbyrðunummeð
sanngjörnumhætti

Mik il væg ustu verk efn in eru að 
standa vörð um grunn þjón ustu 
bæj ar ins og sam fé lags legt vel
ferð ar net. Afar brýnt er að gjald
skrár hækk un um verði áfram hald
ið í al gjöru lág marki. Þá verð ur 
að dreifa aukn um byrð um vegna 
verð lags og kostn að ar hækk ana 
á sann gjarn an máta. Huga þarf 
sér stak lega að barna fjöl skyld um 
sem horfast nú í augu við ótryggt 
at vinnu á stand, fallandi fast eigna
verð og stökk breytt ar skuld ir.

Þaðáað
veragott
aðeldastí
Kópavogi

Veita þarf 
f y r  i r  h u g 
aðri stækk un 
Sunnu hl íð ar 
öfl ug an stuðn
ing og stuðla 
að áfram hald
andi upp bygg
ingu í Boða þingi, en þar er nú að 
rísa öfl ug ur þjón ustu og íbúða
kjarni ásamt hjúkr un ar rým um. Sú 
upp bygg ing sem á sér stað í Boða
þingi er til marks um hvern ig laga 
má nær þjón ustu bæj ar ins mark
visst að þeim ólíku þörf um sem 
ein kenna ævi kvöld ið hjá hverj um 
og ein um. 

Höldumhjólumatvinnu
lífsinsgangandi

Hægt er að spara bæj ar sjóði 
fyr ir séð fjár út lát vegna lóða skila 
og stuðla um leið að bygg ingu á 
smærri 23ja her bergja íbúð um 
sem mark að ur er fyr ir í nýj um 
hverf um. Efl um gjald eyr is skap
andi ferða þjón ustu, m.a. með 
að gengi að Þrí hnúka gíg. Auð velda 
verð ur ein yrkj um jafnt sem fyr ir
tækj um að laga sig að breytt um 
að stæð um. Stærsta hags muna mál 
heim il anna er að hjól at vinnu lífs
ins snú ist.

Ég hvet alla sjálf stæð is menn til 
að taka þátt í próf kjör inu og stilla 
upp sterk um lista með nýrri for
ystu og nýj um áhersl um. Kynn
ið ykk ur áherslu mál mín nán ar á 
www.ar mann kr.is

Ár mann Kr. Ólafs son
for seti bæj ar stjórn ar Kópa vogs

Kosiðumnýjaforystu
ognýjaráherslur

ÁrmannKr.
Ólafsson.

Sveit ar stjórn ar kosn ing ar gefa 
Kópa vogs bú um mik il vægt tæki
færi til þess að hafa áhrif á hvaða 
fólk sest við stjórn völ in og hef ur 
þar með áhrif á fram gang ým issa 
mála inn an bæj ar kerf is ins. 

Hvern ig ráð stafa eigi skatt
pen ing un um? Hvern ig þjón
ustu við bæj ar búa skuli hátt að? 
Hvern ig fjöl mörg um mála flokk
um skuli hátt að, s.s. skóla mál um, 
íþrótta mál um, skipu lags mál um, 
for varna mál um, jafn rétt is mál
um, starfs manna mál um og svo 
mætti lengi telja. Hvern ig bæta 
megi stjórn sýsl una, gera hana 
opn ari og gegn særri svo bæj
ar bú ar geti treyst því að unn ið 
sé af heið ar leika og rétt læti án 
mis mun un ar. Það verð ur að vera 
hægt að treysta því að mis góð ir 
flokks gæð ing ar séu ekki á spena 
hjá bæn um. Við skipta vin ir Kópa
vogs bæj ar, íbú ar bæj ar ins þurfa 
að vanda vel val ið á for ystu sveit 
bæj ar ins, velja fólk sem hef ur 
áhuga á líð an og vel ferð íbúa hans 
vegna hug sjóna um bætt sam
fé lag. Framund an eru fjöl mörg 
verk efni þar sem að hald, jafn ræði 
og traust ætti að skipa önd vegi. 
Mörg mál efni þurfa stöðugt að 
vera í end ur skoð un. Vinna ber 
gegn at vinnu leysi og þeim ógn um 
sem það hef ur á líð an fólks og efla 
fræðslu til al menn ings um hvern
ig við sjálf get um stuðl að að bæt
tri lýð heilsu okk ar.

Áherslu mál mín í þágu Kópa
vogs búa m.a. þessi:

• Að ákvarð an ir sem snerta 
bæj ar búa taki ætíð mið af jafn
rétti, bættri lýð heilsu og bættu 
um hverfi fólks á öll um aldri.

• Stöðugt verði lögð áhersla á 
góða mennt un, upp eldi og for
varn ir í leiks skól um, grunn skól
um, öðr um mennta stofn un um og 
í öllu íþrótta og æsku lýðs starfi.

• Al menn ings sam göng ur inn
an bæj ar ins verði bætt ar sér stak
lega í tengsl um við íþrótta iðk un 
og tóm stund ir.

• Ég sæk ist eft ir 2. sæti list ans, 
sem ég tel vera bar áttu sæti okk
ar fram sókn ar manna í sveit ar
stjórn ar kosn ing un um í vor. Ég hef 
áhuga á bættu sam fé lagi og þess 
vegna gef ég kost á mér.

Ég er upp al in á Laug um í Þing
eyj ar sýslu, en hef búið í Kópa
vogi í 20 ár.  Hef lengi starf að fyr ir 

Fram sókn ar
flokk inn, ver ið 
vara bæj ar full
trúi í Kópa
vogi, for mað
ur Íþrótta og 
t ó m  s t u n d a 
ráðs í 8 ár, for
mað ur Lands
s a m  b a n d s 
fram sókn ar 
kvenna, er for
mað ur Freyju 
fé lags fram sókn ar kvenna í Kópa
vogi, for mað ur Full trúa ráðs fram
sókn ar fé lag anna í Kópa vogi, for
mað ur For varn ar nefnd ar Kópa
vogs, Jafn réttis nefnd ar Kópa vogs 
og vara mað ur í Skóla nefnd Kópa
vogs.

Una Mar ía Ósk ars dótt ir
sæk ist eft ir 2. sæti, bar áttu sæt inu 

á lista Fram sókn ar flokks ins 

Veljaþarffólksemhefur
áhugaálíðanogvelferðíbúanna

UnaMaría
Óskarsdóttir.

í 3. Sæti
Fersk og Framsækin

Vantar eignina þína athygli?

Guðmundur Ársæll
Guðmundsson
Sölufulltrúi
GSM: 891-7107
gag@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg.fast. hdl.

Ekkert búið að gerast í langan tíma?
Viltu kaupa eða selja?

Ég get bætt við mig fleiri eignum á skrá og 
hjálpað þér að láta hlutina gerast.

Fagleg og persónuleg þjónusta í fasteignaviðskiptum.

Hafðu endilega
samband

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur

LIND

Okkar þjónusta!

  Eign þín verðmetin og ljósmynduð.

  Sjáum alltaf um sýningu eignar þinnar.

  Önnumst opið hús.

 Eftirfylgni fyrirspurna.

  Finnum eign sem hentar þér.

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298

borgarblod.is
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Kópavoguríárdagaskipulagðar
byggðarvarskemmtilegur

Ég hef ver ið á fyrsta ári þeg
ar við flutt um í Kópa vog inn. 
Ég er fædd 2. mars 1948 og við 
flutt um í hús ið að Vall ar gerði 2 
þá um haust ið. Þetta var fyrsta 
skipu lagða hverf ið í Kópa vogi 
og þessi bygg ing areit ur var 
Vall ar gerði, Mel gerði og Borg
ar holts braut og mynd aði eins
kon ar fer hyrn ing þ..e. 5 hús 
við Borg ar holts braut og 2x5 
hús við Mel gerði og svo 5 hús 
við Vall ar gerði. Þá var búið að 
byggja kjall ar ann og við bjugg
um í hon um í nokk ur ár áður 
en hús ið var steypt upp. Þetta 
var afar skemmti leg ur tími.  

Ég á eina syst ur sem er þrem
ur árum eldri en ég, og heit ir 
Alda, en ég heiti Ólína. For eldr
ar mín ir voru Sveinn Sæ munds
son og Ingi björg Krist jáns dótt
ir. Á þess um árum þ.e. á með
an við bjugg um i kjall ar an um, 
reynd ar bara í helm ingn um því 
í hin um helm ingn um var pabbi 
far inn að reka blikk smiðju, 
Blikk smiðj una Vog, enda var nú 
bara bruðl að setja heila 100 m 
2  und ir 4 mann eskj ur!!

En jafn vel í þessu um hverfi 
sam heldni og sam hjálp ar var 
krökk um strítt stund um með 
ýms um hætti því ég man vel 
eft ir því þeg ar Alda kom inn og 
var mik ið niðri fyr ir og lýsti þvi 
yfir að þetta væri hrein lega ekki 
fólki bjóð andi að búa í húsi með 
,,krump uð um veggj um” og svo 
var skor steinn inn alls ekki eins 
og hjá fólki!! 

Húsiðundirþak
En hús ið komst svo und ir þak 

og þá létti henni syst ur minni. 
Á fyrstu ár un um var sam kennd 
og sam hjálp að als merki Kópa
vogs búa. T.d. var sími hjá okk ur 
sem var nú  held ur sjald gæft og 
við syst urn ar vor um oft send ar 

með skila boð úr sím an um til 
fólks út um allt Kárs nes ið. Sam
hjálp in var með ýms um hætti 
með al ann ars  þótti bara sjálf
sagt að hjálpa ná grann an um 
þeg ar hann var að steypa. Það 
komu all ir verk fær ir menn og 
tóku þátt þeg ar einn úr hópn
um var að bjástra við eitt hvað 
svo sem að steypa upp hús ið 
sitt.  Þeg ar lit ið er til baka þá 
held ég að sam vinn an og sam
kennd in hafi ver ið mesta að als
merki Kópa vogs búa í þá daga.

Einnig man ég vel eft ir því að 

pabbi gekk hús úr húsi til að 
safna fé til styrkt ar fjöl skyldu 
sem var heilsu lít il og það stóð 
illa á hjá þeim fyr ir ein jól in. 
Þótt fólk væri eig in lega  ekki 
af lögu fært þá var það bara 
heilög skylda þeirra að leggja 
eitt hvað af mörk um. Pabbi og 
mamma voru sér stak lega fé lags
lynt fólk og þess vegna var alltaf  
mik ið lif og fjör heima.

Við syst ur vor um þvi van ar 
að fé lags líf  var bara hluti af 
upp eld inu. Kannski urð um við 
líka svona fé lags lynd ar þess 

vegna. Það var stofn að ur kór í 
vél smiðj unni og í hon um voru 
einnig menn úr Véla söl unni, 
eitt hvað um 30 menn sem æfðu 
oft heima í stofu. Þessi kór hét 
auð vit að Blikk véla kór inn og 
starf aði í nokk ur ár.

ÚtihátíðiráRútstúni
Þeg ar til stóð að byggja 

fé lags heim ili í Kópa vogi þá 
varð strax ljóst að til þess þurf
ti pen inga, en hvern ig átti nú að 
afla þeirra? Jú, með al ann ars 
með því að halda úti skemmt un 
á Rúts túni og einnig var far ið 
af stað með happ drætti og þar 
var nú ekki vinn ing ur af verrri 
endand um, það var bara ein býl
is hús, hvorki meira né minna! 
Þetta hús var byggt í sjálf boða
vinnu eins og allt annnað sem 
átti að verða til þess að bæta 
hag íbúa þessa byggð ar lags. Ég 
man vel eft ir þess um út há tíð

um á Rúts túni, þá hef ég lík lega 
ver ið svona  4  6 ára. Kannski 
man ég svona vel eft ir þessu 
því það þurfti að sækja svo 
margt heim vegna und ir bún
ings ins, t.d. raf magn, sal ern is
að stöðu og fleira svo hægt væri 
að selja ýms an varn ing i tjöld
un um. Einnig voru bún ings klef
ar fyr ir skemmti krafta heima. 
Ég var ekki göm ul þeg ar ég fór 
að taka þátt í starfi Breiða bliks  
ég æfði bæði frjáls ar íþrótt ir 
og hand bolta og keppti einnig 
fyr ir UMSK á lands mót um, m.a. 
á lands móti norð ur á Laug um. 
Einn ötul asti þjálf ari sem ég hef 
kynnst um æf ina var með okk ur 
stelp urn ar, það var hann Hörð
ur Ing ólfs son. Hörð ur átti rússa
jeppa í þá daga með blæj um og 
þar var al veg stór merki legt hve 
mör um mátti koma inn i bíl inn  
þeg ar var ver ið að fara í styttri 
keppn is ferð ir.

Ég tók síð ar þátt í fé lags starf
inu, var um ára bil for mað ur 
Breiða bliks, í stjórn UMFÍ og 
fylgist enn vel með íþrótta líf inu, 
ekki síst hjá Breiða bliki.

Eft ir setu í Kárs nes skóla fór 
ég í Kvenna skól ann og mörg
um árum síð ar í öld unga deild 
Hamra hlíð ar skóla og síð an lauk 
ég við skipta og rekstr ar námi 
frá end ur mennt un HÍ. Ég hef 
starf að með Park in son sam tök
un um og kenni í dag bók hald í 
Há tún inu en um ára bil starf aði 
ég hjá Spari sjóði Kópa vogs. Svo 
á ég tvo syni og 9 barna börn, 
allt strák ar!

Skólafélagarnirí12árabekkíKársnesskóla1961.KennarinnokkarerÞórirHallgrímsson.Viðnokkrar
stúlknannahittumstennísaumaklúbb,enstrákarniríbekknumvoruaðeins5talsins.

ÓlínaSveinsdóttir.

ÁtöppunumíVallargerði. PabbiogmammaaðklæðaplötunaáhúsinuokkaríVallagerði2.
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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 

tómstundastarfsemi 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.
 

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 5. mars nk.

Umsóknareyðublöð eru aðgengileg á vef 
Kópavogsbæjar: www.kopavogur.is.

 
Bæjarritari

Reglur um styrkveitingar 
til félaga- og félagasamtaka

Prófkjör sjálfstæðismanna í Kópavogi 20. febrúar

Kjósum Kjartan 
í 3. - 5. sæti

BYGGJUM BETRI BÆBYGGJUM BETRI BÆ

Kjartan Sigurgeirsson  |  sími-896 3326  |  kjartans@itn.is

Leyfðu mér
  að heyra í þér
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Návistviðnáttúruna
Það afar mik il vægt í því sam fé lagi 

hrað ans sem við búum við að gley
ma ekki ná vist okk ar við nátt úr una. 
Snert ing ein stak lings ins við nátt úr
una er mik il væg ur þátt ur í upp eldi 
hvers og eins og í raun órjúf an leg ur 
hluti þess að vera Ís lend ing ur. Úti
vist in sem teng ist nátt úr unni er ein
nig holl and leg og lík am leg nær ing. 
Í Kópa vogi eru marg ar nátt úrperl ur 
sem mörg um eru ókunn ar

Náttúruperlur
Hér rétt í jaðri höf uð borg ar svæð

is ins er nátt úrperla á heims mæli
kvarða sem er Reykja nes fólk vang
ur. Hann býð ur upp á ein staka og 
fjöl breytta mögu leika til ferða þjón
ustu, úti vist ar og nátt úru skoð un ar. 
Kópa vog ur er eitt sjö sveit ar fé laga 
sem er að ili að hon um. Þá er í lög
sögu Kópa vogs eitt af merk ari nátt
úru fyr ir brigð um sinn ar teg und ar í 
heim in um en það er Þrí hnjúka gíg ur. 
Um hann hef ur ver ið stofn að fé lag 
til að vinna að því að hann verði 
gerð ur að gengi leg ur al menn ingi 
en tryggja jafn framt að gíg ur inn og 
um hverfi hans verði varð veitt.

Aðstaðatilútináms
Mik il vægt er að börn in okk ar 

fái eins og fyrri kyn slóð ir að kynn
ast nátt úr unni að eig in raun, fái 
að óhreinka sig úti í nátt úr unni 
og kynn ast því fjöl breytta dýra lífi 
sem um hverf ið okk ar skart ar. Úti
kennsla og grennd ar kennsla er ein 
leið til þess að nálg ast nátt úru legt 
um hverfi. Setja þarf upp að stöðu 
til út i náms fyr ir leik og grunn skól
ana í bæn um. Þar með byggj um 
við til fram tíð ar en með því að efla 
um hverf is vit und get um við frek
ar nýtt at vinnu tæki færi sem henni 
tengj ast.

FerðaþjónustaíKópavogi
Ferða þjón usta er at vinnu grein 

sem get ur skap að mikl ar gjald eyr
is tekj ur og það er fullt af sókn ar
fær um á því sviði í Kópa vogi. Með 
upp setn ingu fróð leiks skilta vítt og 
breitt um bæj ar land ið er mark visst 
ver ið að hlúa að menn ing ar verð
mæt um og auka fræðslu um nátt
úru og söguminj ar. Við get um líka 
bætt mögu leika til af þrey ing ar fyr ir 
ferða menn með því að skapa betri 
að stöðu fyr ir smá og skemmti báta 
við höfn ina í Kópa vogi og nýta önn

ur tæki  færi 
tengd um haf
inu eins og 
hvala skoð un, 
s t a n g  v e i ð i , 
út sýn is ferð um 
og sjáv ar dýra
safni.

Íþrótta
starf

Úti vist hef
ur  veru legt 
for varn ar gildi 
rétt eins og íþrótt ir en upp bygg ing 
íþrótta starfs í Kópa vogi hef ur ver ið 
öfl ugt á und an förn um árum, enda 
hef ur sveit ar fé lag ið stutt ríku lega 
við það góða starf. Fyr ir dyr um eru 
nú mörg verk efni á þessu sviði. Má 
þar nefna  lagn ingu gervi grass á 
Vall ar gerð is völl, bygg ing golf skála 
við GKG golf völl inn og auk in fjöl
breytni í íþrótta starfi aldr aðra. Lyk
ill inn að vellíð an er heil brigð sál í 
hraust um lík ama.

Mar grét Björns dótt ir, 
bæj ar full trúi, býð ur sig fram í 2. 

sæti í próf kjöri sjálf stæð is manna 
þann 20. febr ú ar nk.

TækifærineruíKópavogi

Margrét
Björnsdóttir.

Ég er fædd ur í Reykja vík 1948, for
eld ar mín ir eru Hrafn hild ur K. Thors 
og Sig ur geir Jóns son fyrr um bæj ar
fó geti og hæsta rétt ar dóm ari. Ég er 
kvænt ur Þór dísi Guð rúnu Bjarna
dótt ur við ur kennd um bók ara og 
eig um við 3 börn, Mar gréti lög fræð
ing, Kjart an Þór tölv un ar fræð ing og 
Bjarna graf ísk an hönn uð. Ég  flutt ist í 
Kópa vog 1956 og ólst þar upp. Ég tel 
mig Kópa vogs búa, þótt ég hafi búið 
fleiri ár í Reykja vík en Kópa vogi. Ég 
flutt ist 2005 aft ur í Kópa vog, eft ir 
30 ára bú setu í Reykja vík og finnst 
ég vera kom inn heim. Ég út skrif að
ist frá Verzl un ar skóla Ís lands vor ið 

1969 og frá Lög reglu skóla rík is ins 
1973 auk þess hef ég sótt ýmis nám
skeið bæði hér lend is og er lend is 
vegna starfa minna hjá Reikni stofu 
bank anna. Ég hef unn ið hjá Reikni
stofu bank anna frá 1. febr ú ar 1977 
við marg vís leg störf, svo sem kerf is
setn ingu og for rit un, auk net rekstr ar, 
að gangs stýr inga og fleira. Ég starf aði 
sem lög reglu mað ur í Kópa vogi frá 
1970 til 1977, þar áður um 11 mán
aða skeið hjá Skatt stofu Reykja nes
um dæm is við skattend ur skoð un. Ég 
er í stjórn sigl inga fé lags ins Ýmis í 
Kópa vogi, var for mað ur þar í nokk ur 
ár, er stjórn ar mað ur í SSF, Sam tök um 

starfs manna 
fjár mála fyr ir
tækja og hef 
ver ið for mað
ur SRB Starfs
manna fé lags 
R e i k n i  s t o f u 
bank anna í 6 
ár og gegndi 
áður um nokk
urra ára skeið 
stöðu trún að
ar manns. Ég 
stund aði kjöl
báta sigl ing ar um 10 ára skeið og var 
með al ann ars í áhöfn sem náði því 
að verða Ís lands meist ar ar eitt árið. 
Ég  hef áhuga á sigl ing um, bíl um og 
um ferð, úti vist og ferða lög um ásamt 
mörgu fleiru. 

Hvaða er indi á ég í stjórn mál?
Ég vil leggja mitt af mörk um til að 

Kópa vog ur verði bær sem íbú arn
ir eru stolt ir af og að þeim líði þar 
vel. Ég vil verða tengilið ur milli bæj
ar búa og bæj ar stjórn ar, vil gjarn an 
bjóða íbú um í göngu ferð ir um hverf
in, heyra skoð an ir þeirra á hvað sé 
vel gert og hvað mætti bet ur fara 
og koma at huga semd um áfram inn 
á borð bæj ar stjórn ar. Ég vil að stoða 
við að finna leið ir til að Kópa vog ur 
geti varist áföll um í því efna hags lega 
fár viðri sem geysar í ís lensku þjóð fé
lagi, án þess að þurfi að skerða þjón
ustu eða segja upp fólki.

Kjart an  Sig ur geirs son
sæk ist eft ir stuðn ingi í 3. – 5. sæti í 

próf kjöri Sjálf stæð is flokks ins í Kópa vogi

Finnaþarfleiðirsvoekki
þurfiaðskerðaþjónustu

Kjartan
Sigurgeirsson.

Ég  heiti Jó hanna Heið dal Sig
urð ar dótt ir og er fædd 2. júní 1979. 
Ég er út skrif uð með b.s. gráðu í 
við skipta lög fræði frá Há skól an um 
á Bif röst. Ég er í sam búð með Dav
íð B. Sverris syni, stál smið, og á 6. 
ára dótt ur, hana Andreu Thelmu. 
For eldr ar mín ir eru Sig urð ur Skúli 
Bárð ar son og Jó hanna Hauks dótt ir. 
Lengst af hef ég unn ið í ferða mála
geir an um. Ég er ekki fædd og upp
al in í Kópa vogi, eins og svo marg ir 
íbú ar hér. Ég er fædd í Reykj ar vík, 
sleit bernsku skón um í Stykk is hólmi 
og flutt ist 12 ára í Garða bæ inn. Árið 
2003 flutt ist ég með fjöl skyldu mína 
í Kópa vog inn því mér leist vel á 
bæj ar fé lag ið og upp bygg ingu þess. 
Ég tel mik il vægt að taka á mál um 
fólks ins í Kópa vogi, þá bæði fjöl
skyldu fólks og eldra fólks, og þá 
ber einnig að taka á at vinnu mál um. 
Kópa vog ur hef ur vax ið hratt á und
an förn um árum, mik ið af ung um 
fjöl skyld um hafa flutt til Kópa vogs 
því hér hef ur ver ið hlú ið vel að fjöl
skyldu mál um og er það mik il vægt 
at riði að svo sé hald ið áfram. Unga 
fólk ið sem hef ur kom ið sér í mikl ar 
skuld bing ar á und ir högg að sækj
ast núna, því mörg um finnst það 
hafa tek ið að eins of mik ið að sér. 
En engu að síð ur mun það telj ast 
eðli leg hringrás að fólk vilji koma 
und ir sig fót un um og þak yfir höf
uð ið, ein hvers stað ar verða all ir að 
byrja. Því verð ur að að standa við 
bak ið á þessu fólki og reyna eft ir 
fremsta hætti að auð velda hlut ina. 

Kópa vog ur hef ur búið til góð an 
grund völl fyr ir fyr ir tæki til að stun

da  at  v innu 
hér í okk ar 
heima byggð, 
mun það ein
nig vera einn 
af þeim þátt
um sem verð
ur að horfa í 
á tím um sem 
þess um, sér í 
lagi þar sem 
að at  vinnu
leysi er mik
ið. Í Kópa vogi 
höf um við upp á mik ið að bjóða 
sem ekki er ver ið að nýta og því 
er vert að skoða þau mál nán ar til 
að efla at vinnu líf ið í Kópa vogi enn 
frek ar til upp bygg ing ar á sterku 
og öfl ugu bæj ar fé lagi hér í okk ar 
heima byggð.

Ég hef ákveð ið að gefa kost á mér 
í próf kjör sjálf stæð is manna í bæj ar
stjórn ar kosn ing un um, því ég tel 
mig geta lagt mitt af mörk um til 
að halda áfram upp bygg ingu  góðs 
bæj ar fé lags hér í Kópa vogi.  Ég er 
ung kona, ákveð in og fram sæk in 
sem er til bú in að starfa fyr ir fólk ið 
í Kópa vogi.

Tel ég mik il vægt að hafa fjöl
breytta bæj ar stjórn í Kópa vogi 
með dreifða ald urs skipt ingu, þá 
einnig fólk með ólík an bak grunn til 
að hægt sé að taka á þeim mál um 
sem á þarf að taka með opn um hug 
og inn sýn á sem flest um stöð um.

Jó hanna Heidal Sig urð ar dótt ir
býð ur sig fram í 3. sæti í próf kjöri 

sjálf stæð is manna 20. febr ú ar nk.

GóðurgrunnuríKópa
vogifyriratvinnufyrirtæki

Jóhanna Heiðdal
Sigurðardóttir.

Mannlífið
Mannauð ur inn er okk ar stærsta 

og dýr mætasta auð lind. Við 
þurf um að gæta þess að fram tíð 
barna okk ar verði ekki mörk uð 
skamm tíma kreppu á kvörð un um 
held ur þarf að hafa lang tíma hags
muni í huga þeg ar ákvarð an ir eru 
tekn ar. Við meg um held ur ekki 
gleyma elstu íbú um okk ar ágæta 
sam fé lags.  Stór hluti þessa hóps 
varð því mið ur fyr ir mik illi kjara
skerð ingu við banka hrun þar sem 
veru lega gekk á ævisparn að inn.  
Sak ir ald urs á þessi hluti okk ar 
hóps erfitt um vik með að vinna 
til baka þetta tjón.  Það er okk ar 
að gæta þeirra hags muna.

Horf um til þess sem vel hef ur 
ver ið gert og byggj um á því. Við 
höf um í hendi okk ar að huga enn 
bet ur að lýð heilsu íbúa með því 
að styðja við heilsu sam lega lifn
að ar hætti og auka þannig við lífs
gæði okk ar. Tengj um bet ur sam an 
menn ing ar stofn an ir, göngu stíga 
og úti vist ar svæði.  Ýtum und ir að 
ýmis kon ar þjón usta bygg ist upp 
í kring um þessi svæði.  Kópa vog
ur á að vera ið andi af mann lífi.

Fyrirtæki
Nú skipt ir 

sköp um að 
hlúa vel að 
öllu um hverfi 
þessa mik il
væga þátt ar 
s a m  f é  l a g s 
ins sem og 
tryggja áfram
h a l d  a n d i 
fjölg un ólíkra 
v i n n u  v e i t 
enda. Með því 
að hlúa vel að þess um lyk il þætti 
tryggj um við og treyst um und ir
stöð urn ar und ir grunn þjón ustu 
við bæj ar búa.  

Vinnubrögð
Vand að ir stjórn ar hætt ir í starf

semi sveit ar fé lags er einn af lyk il
þátt um ár ang urs. Gagn sæi í störf
um og mark viss og stöðug upp
lýs inga gjöf er for senda þess að 
skapa traust bæj ar búa. 

Hild ur Dungal lög fræð ing ur  
býð ur sig fram í 2. sæt ið í 
próf kjöri Sjálf stæð is flokks ins.

Verkefninframundan

HildurDungal.

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

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

einnig aðra þakvinnu.
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Álagningarseðlar vegna 
fasteignagjalda í Kópavogi árið 2010 

hafa verið sendir út. 
Veittur er 5% staðgreiðsluafsláttur ef 

fasteignagjöldin í heild eru greidd 
16. febrúar nk. eða fyrr.



Hægt er að ganga frá staðgreiðslu gjalda með því að 
draga 5% frá heildarálagningu gjaldanna og 

leggja inn á banka: 0130-26-74, 
kt. 700169 3759.

 
Athugið að ekki verða sendir út greiðsluseðlar til 

þeirra sem eru fæddir á árinu 1949 eða síðar né þeirra 
sem hafa afpantað seðla, heldur munu þeir birtast í 

heimabanka með sama hætti og fyrri ár. 
Engin breyting verður hjá þeim sem hafa pantað 
seðla né þeim sem greitt hafa með boðgreiðslum 

eða í greiðsluþjónustu.
 

Hægt er að panta og afpanta seðla með því að 
senda tölvupóst í þjónustuver Kópavogsbæjar, 

thjonustuver@kopavogur.is.
 

Nánari upplýsingar um fasteignagjöld 
er að finna á heimasíðu Kópavogsbæjar 

www.kopavogur.is.
 

Bæjarritari

Kópavogsbúar 
athugið!VIÐTALSTÍMAR 

BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

VORIÐ 2010
Viðtalstímarnir verða á 

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

eftirtalda fimmtudaga:
Með fyrirvara um breytingar

25. febrúar
Sigurrós Þorgrímsdóttir

Flosi Eiríksson

11. mars
Ármann Kr. Ólafsson
Guðríður Arnardóttir

25. mars
Ómar Stefánsson

Hafsteinn Karlsson

8. apríl
Gunnsteinn Sigurðsson

Sam staða hef ur sjald an ver ið 
jafn mik il væg sem nú í þeim erf
ið leik um sem steðja að í kjöl far 
efna hags hruns. En hvað get um 
við gert fyr ir mis mun andi þjóð fé
lags hópa til að efla til trú og lífs
á nægju sem ekki út heimt ir stór
kost leg fjár út lát bæj ar sjóðs.

Eldriborgarar
Eldri borg ar ar hafa lok ið sínu 

hlut verki hvað at vinnu þátt töku 
varð ar og skil að því með sóma. 
Tíma bundn ir erf ið leik ar eiga því 
ekki að bitna á þeim. Eldri borg
ar ar búa hins veg ar að mik illi 
og dýr mætri reynslu sem get ur 
nýst vel, okk ur sem yngri erum. 
Þeirra hlut verki í sam fé lag inu er 
langt í frá lok ið þó þau hætti að 
vinna. Tvennt er mér of ar lega í 
huga auk þess að verja þá þjón
ustu sem þeg ar er veitt en það er 
meira fé lags legt vægi eldri borg
ara í sam fé lag inu, þeirra sem það 
kjósa og auk ið heil brigði þeirra 
og hreysti sem stuðl ar að vellíð an 
og inni halds rík ara lífi.

Fjölskyldufólk
For eldr ar sem halda utan um 

fjöl skyld ur sín ar eru á kafi í lífs
bar átt unni og oft ar en ekki eru 
áhersl urn ar fjár hags leg ar. Marg
ir eru í vörn og hafa lít inn tæki
færi til að sinna hugð ar efn um 
og geta jafn vel ekki rækt að fjöl
skyldu tengsl eins og best væri á 
kos ið. Það er þessi hóp ur, ásamt 
unga fólk inu sem er að stofna 
fjöl skyldu, sem huga þarf að. 
Þó sveit ar fé lög in geti ekki bætt 
skulda stöðu þessa hóps þá geta 
þau lagt áherslu á að auka ekki 
álög ur og styrkja fé lags lega kerf
ið svo sem flest ir eigi þar skjól. 

Þau geta líka til lengri tíma lit ið 
end ur skoð að þjón ustu, nýtt bet
ur fjár fest ing ar, skipu lagt úti vist
ar svæði, leik svæði og stað setn
ingu þjón ustu fyr ir tækja þannig 
að bæði tími og pen ing ar sparist 
fyr ir þenn an hóp.

Börn
Börn eiga auð vit að sína heima

höfn og grið ar stað í faðmi fjöl
skyldna sinna. Það er hins veg
ar sorg leg stað reynd og al var legt 
fram tíð ar vanda mál hvað börn
in okk ar eru orð in þung. Þarna 
þarf að spyrna við fót um og laga. 
Íþrótta fé lög in í bæn um sinna sínu 
hlut verki með sóma en gera þarf 
ráð staf an ir til að ná til allra. Það 
er hægt að gera gegn um skóla
kerf ið, leik skóla og grunn skóla. 
Mál efni eins og úti veru, íþrótta
iðk un, matar æði og for varn ir er 
hægt að setja í for gang hjá sveit
ar fé lag inu. Þetta mun bæta heilsu 
barna okk ar, skapa þeim ánægju

legri æsku
ár og styrkja 
ein stak ling
ana fyr ir lífs
b a r  á t t  u n a 
framund an.

V i ð  h ö f 
um öll þörf 
fyr ir meira 
f é  l a g s  l e g t 
sam neyti og 
sam eig in leg 
hugð ar e fni . 
Meiri sam veru tíma, sterk ari fjöl
skyldu tengsl og vina bönd. Þeg ar 
allt kem ur til alls er skiln ing ur á 
þörf um hvors ann ars og sam eig
in leg ur reynslu brunn ur grund
völl ur fyr ir vel sæld sam fé lags ins. 
Sjá nán ar á www.jo hann is berg.is

Jó hann Ís berg 
sæk ist eft ir 3. sæti í 
próf kjöri Sjálf stæð is flokks ins.

FólkiðíKópavogi

Jóhann
Ísberg.

Bær inn okk ar hef ur byggst 
hratt upp á und an förn um árum. 
Far sæl stefna í skóla og vel ferð ar
mál um og upp bygg ing að lað andi 
íbúða hverfa hef ur lað að fólk til 
bæj ar ins. Byggð in í Kópa vogi nær 
yfir stórt svæði og rúm ir 8 km eru 
á milli austasta og vest asta hluta 
byggð ar inn ar.

Ég tel brýnt nú þeg ar hæg ir á 
upp bygg ing unni að nota tím ann 
til að fara yfir hlut ina og átta okk
ur á hvern ig við get um auð veld að 
dag legt líf íbú anna. Við þurf um 
að gera þjón ust una mark vissa og 
gera íbú um kleift að sinna helstu 
þörf um án þess að þurfa alltaf 
að setj ast upp í einka bíl inn. Slíkt 
spar ar íbú un um fé, auð veld ar 
þeim dag legt líf og eyk ur lífs á
nægju þeirra.

Hvar er mið bær Kópa vogs 
spyrja marg ir bæj ar bú ar og eig
end ur fyr ir tækja sem eru að leita 
að fram tíð ar stað fyr ir fyr ir tæki 
sín? Þunga miðja bæj ar ins hef ur 
færst til. Ég vil að á kom andi kjör
tíma bili verði unn in þró un ar á ætl
un um þjón ustu kjarna bæj ar ins, 
með áherslu á nýj an mið bæ. Við 
þurf um að laða til bæj ar ins fyr ir
tæki og stofn an ir og vekja at hygli 
á ferða manna stöð um í bæn um. 
Kort leggja af þrey ing ar mögu leika 
svo sem sögu staði, áhuga verð an 
arkitetúr o.fl. með það að mark
miði að gest um fjölgi og að dval
ar tími þeirra í bæn um leng ist.

F r a m  t í ð 
ar sýn mín er 
að Kópa vogs
höfn og Kárs
nes ið verði 
m i ð  s t ö ð 
smá báta og 
skemmti báta 
á Ís landi. Ég 
vil að reynt 
v e r ð i  a ð 
halda í  þá 
starf semi sem 
á svæð inu er 
og teng ist út gerð. Stór skipa höfn 
á þó alls ekki heima inni í Skerja
firði. Ýms ar áhuga verð ar hug
mynd ir hafa ver ið til um ræðu. Ég 
vil sjá lif andi bryggju líf með fiski
lykt og vinnslu sjáv ar afla frá smá
bát um, þjón ustu fyr ir smá báta, 
hót el, veit inga rekst ur og byggð 
sem fell ur að þeirri byggð sem 
fyr ir er á Kárs nes inu. 

Við þurf um að tryggja að í 
skipu lagi bæj ar ins verði áfram 
gert ráð fyr ir svæð um fyr ir 
at vinnu starf semi og að ekki verði 
geng ið á þau. At vinna í heima
byggð er fjár hags legt hags muna
mál bæj ar ins og bæj ar búa. Það 
minnk ar álag á sam göngu kerf ið 
og eyk ur lík ur á að hægt sé að 
kom ast af með einn bíl á heim ili. 

Árni Braga son 
sæk ist eft ir 2. sæt inu í 
próf kjöri Sjálf stæð is flokks ins.

Skipulagsmálí
Kópavogi

ÁrniBragason.
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60 ára af mæl is há tíð
Breiða bliks

Á 60 ára af mæl is degi Breiða
bliks, 12. febr ú ar, var af mæl is
há tíð in sett í Smára lind þar sem 
helstu af reks menn Breiða bliks 
í þessi 60 ár voru kynnt ir og í 
skáp um voru sýnd ir ýms ir verð
launa grip ir sem þeir hafa unn ið 
til og bún ing ar sem þeir hafa 
klæð st. Fé lag inu voru færð ar 
gjaf ir af þessu til efni, m.a. frá 
UMFÍ og KSÍ, auk þess sem KSÍ 
sæmdi fjöl marga Blika silf ur og 
gull merki fé lags ins.

Á laug ar deg in um 13. febr ú ar 
var fjöl skyldu há tíð í Smára lind 
þar sem þar sem starf semi deild
anna var m.a. kynnt auk þess 
sem boð ið var upp á fjöl mörg 
skemmti at riði í Vetr ar garð in um. 
Um kvöld ið var svo af mæl is há tíð 
í Smár an um þar sem veislu stjóri 
var eng inn ann ar en Þór hall ur 
Sig urðs son eða Laddi hinn eini 
sanni. Buff ið og Stef án Hilm ars
son spil uðu síð an fyr ir dansi eft ir 
há tíð ar kvöld verð og eft ir að for
mað ur Breiða bliks, Orri Hlöðvers
son, hafði sæmt þá  Sig mund 
Ei ríks son, Guð mund H. Jóns son 
og Grét ar S. Krist jáns son heið ur
svið ur kenn ingu fé lags ins, til nefnt 
þá Heið urs blika.

Til nefn ing til 
„Heið urs blika“

Grét ar Svan Krist jáns son, Guð
mund ur Hjálm ars Jóns son og Sig
mund ur Ei ríks son, eða „Gressi“, 
„Dúmmi“ og  „Simbi“ eins og flest ir 
þekkja þá eru þrír heið urs menn 
sem hafa ver ið sann ir Blik ar allt frá 
barn æsku. Þeir tóku þátt í fyrstu 
kapp leikj um Breiða bliks í knatt
spyrnu efstu deild ar árið 1957 og 
voru öfl ug ir liðs menn all an sjö
unda ára tug inn og sum ir leng ur. 
Jafn framt íþrótta iðkun inni lögðu 
þeir drjúg an skerf að mörk um 
fé lags lega og tóku virk an þátt í að 
gera hið unga fé lag full gilt með al 
þeirra bestu. Enn sýna þeir fé lag
inu tryggð og rækt ar semi, með því 
að mæta á leiki og sam fagna ung
um sem eldri þeg ar góð ir sigr ar 
nást. Það þótti því sann ar lega við 
hæfi að til nefna þá ,,Heið urs blika.” 
Grét ar hóf að keppa fyr ir Breiða
blik með þátt töku í hér aðs mót um 
UMSK í frjáls um íþrótt um, m.a. í 
stang ar stökki, há stökki, lang stökki 
og sprett hlaup um. Grét ar var í 
fyrsta knatt spyrnu liði Breiða bliks 
sem lék við Þrótt í júní 1957 í 2. 
deild Ís lands móts ins ásamt þeim 
Guð mundi og Sig mundi.

GesturGuðmundsson,einnafstofnendumBreiðabliks.

ÞessihópurhlautgullmerkiKSÍsemþauIngibjörgHinriksdóttirBliki
ogfyrrverandistjórnarmaðuríKSÍogGeirÞorsteinssonformaðurKSÍ
afhentu. F.v.: Ólafur Björnsson, Sverrir Hauksson, Jóhann Baldurs,
PállBjarnason,GuðmundurOddsson,PéturÓmarÁgústsson,ÁstaB
GunnlaugsdóttirogÞorsteinnHilmarsson.

Heiðursblikarnir Grétar S. Kristjánsson, Sig
mundur Eiríksson og Guðmundur H. Jónsson
ásamtformanniBreiðabliks,OrraHlöðverssyni

Prófkjör Framsóknarflokksins í Kópavogi um val á frambjóðendum til setu á 

framboðslista flokksins við sveitarstjórnarkosningar 29. maí  2010 fer fram 

laugardaginn 27. febrúar 2010 að Digranesvegi 12. Kjörfundur hefst 

kl. 10:00 og líkur kl. 18:00. Rétt 

til að kjósa í prófkjörinu eiga 

flokksbundnir framsóknarmenn 

sem eiga lögheimili í Kópavogi 

þ.m.t. þeir sem skilað hafa inn 

skriflegum inngöngubeiðnum 

í framsóknarfélögin í Kópavogi 

til skrifstofu Framsóknarflokk-

sins í Reykjavík fyrir kl. 17:00 

föstudaginn 19. febrúar 2010 

eða skráð sig með netskráningu 

fyrir miðnætti föstudaginn 

19. febrúar 2010 og staðfest 

hana fyrir kl. 17:00 mánudag-

inn 22. febrúar 2010 og hafa 

náð 18 ára aldri á kjördag 

þann 29. maí 2010, samkvæmt 

íbúaskrá/þjóðskrá frá Þjóðskrá.

ATKVÆÐASEÐILL
í prófkjöri framsóknarmanna í Kópavogi 27. febrúar 2010 

KJÓSA SKAL 6 FRAMBJÓÐENDUR, HVORKI FLEIRI NÉ FÆRRI 

Skrifa skal tölustaf, frá 1 til 6, fyrir framan nöfn frambjóðenda í þeirri röð sem 
óskað er að þeir skipi á framboðslistanum. Tölustafurinn 1 skal settur fyrir framan 

nafn þess frambjóðenda sem óskað er að skipi 1. sæti framboðslistans, tölustafinn 
2 fyrir framan nafn þess frambjóðenda sem óskað er að skipi 2. sætið og þannig 

koll af kolli þar til kosnir hafa verið 6 frambjóðendur. 

Andrés Pétursson, skrifstofu- og fjármálastjóri og formaður Blikaklúbbsins

Una María Óskarsdóttir, uppeldis- og menntunarfræðingur 

Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs 

Kristján Matthíasson, efnafræðingur 

Baldvin Samúelsson, tryggingaráðgjafi 

Gestur Valgarðsson, verkfræðingur 

Ragnhildur Konráðsdóttir, ráðgjafi  

Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda 

Birna Árnadóttir, varaformaður Mæðrastyrksnefndar Kópavogs 

Sigurjón Jónsson, markaðsfulltrúi 

Alexander Arnarson, málarameistari og formaður handknattleiksdeildar HK 

Einar Kristján Jónsson, rekstrarstjóri og formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks

Ólöf Pálína Úlfarsdóttir, kennari 

KJÓSA SKAL 6 FRAMBJÓÐENDUR, HVORKI FLEIRI NÉ FÆRRI 

Kjósendur skulu framvísa persónuskilríkjum þegar kosið er.

Sýn
iSh

o
rn

Sigurður Grétarsson. Í skápnum við hlið hans eru ýmsir munir frá
hansíþróttaferli.
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FYRIR ELSKUNA ÞÍNA
Fimmfaldur Lottópottur stefnir í 45 milljónir.

Leyfðu þér smá Lottó!

20/02 2010  |  WWW.LOTTO.IS

MILLJÓNIR



Mik ið var um að vera í Fagra lundi í til
efni 40 ára af mæl is HK, en þar var hald in 
fjöl skyldu skemmt un 23. jan ú ar sl. af því 
til efni. 

Sett ar voru upp þraut ir og leik ir fyr ir 
börn in í íþrótta saln um, HKarl inn mætti í 
heim sókn og börn in fengu köku, safa og 
blöðr ur. Um kvöld ið var svo hald in glæsi leg 
árs há tíð HK-inga í Digra nes inu þar sem um 
600 manns skemmtu sér kon ung lega und ir 
tón list Papana. Mik il stemmn ing mynd að-
ist þeg ar 300 manns komu og horfðu á leik 
Ís lands og Dan mörk á EM sem Ís land vann 
og ekki skemmdu skemmti at rið in og góð ur 
mat ur fyr ir.

Á 40 ára af mæl is há tíð fé lags ins voru 
mætt ir marg ir af stofn end um og fyrstu leik-
mönn um fé lags ins. Gísli B. Krist jáns son og 
Jón Ár mann Héð ins son voru sæmd ir æðstu 
við ur kenn ingu fé lags ins, Heið urs merki HK. 

Haust ið 1969 ákváðu átta 12 ára 
strák ar úr Kárs nes skóla að taka 
á leigu íþrótta sal hjá ÍR í íþrótta
húsi þeirra við Tún götu í Reykja
vík. Ástæð an fyr ir þessu upp á
tæki strák anna var sú að í Kópa
vogi var að eins eitt íþrótta fé lag, 
Breiða blik, og að eins einn lít ill 
íþrótta sal ur, við Kópa vogs skóla og 
því ekk ert um að vera á vet urna 
í íþrótt um fyr ir fjör mikla stráka 
sem vildu fá út rás í ein hverri lík
am legri hreyf ingu. Á sumr in æfðu 
sum ir þess ara stráka fót bolta með 
Breiða bliki, en á vet urna var 
að eins ein æf ing í viku hjá þeim 
í Kópa vogs skóla í inn an húss fót
bolta. HK fagn ar 40 ára af mæli um 
þess ar mund ir, fé lag sem stund
um var lit ið á sem ,,litla fé lag ið” 
í Kópa vogi en hef ur held ur bet ur 
vax ið fisk ur um hrygg og stend ur 
í dag fylli lega jafn fæt is ná grönn
um sín um í Breiða bliki hvað varð
ar fé lags starf semi en fé laga tal er 
eitt hvað lægra. 

Fyrsti for mað ur fé lags ins var Þor-
varð ur Áki Ei ríks son sem var vak-
inn og sof inn yfir vel ferð fé lags ins, 
fylgdi strák un um eft ir hvert fót mál, 
hvatti þá til dáða og opn aði heim ili 
sitt fyr ir þá gerð ist þess þörf. Við for-
mennsku tók Þor steinn Ein ars son og 
gegndi því með glæsi brag um ára bil, 
en nú ver andi for mað ur er Sig ur jón 
Sig urðs son. Það hafa því að eins þrír 
menn gegnt for mennski í HK þessa 
fjóra ára tugi.

Íþrótta fé lag Kópa vogs (ÍK)var 
stofn að hinn 23. októ ber 1976 í húsi 
KFUM við Lyng heiði. Um 100 manns 
mættu á stofn fund inn og voru stofn-

fé lag ar skráð ir 85. Að al hvata mað-
ur að stofn un fé lags ins var Grét ar 
Norð fjörð knatt spyrnu dóm ari og 
mik ill áhuga mað ur um íþrótt ir. Grét-
ar flutti í Kópa vog inn árið 1964 og þá 
var að eins eitt íþrótta fé lag í bæn um, 
Breiða blik. Árið 1974 tók hann eft-
ir því að  hópi ung linga í aust ur bæ 
Kópa vogs var ekki sinnt á borð við 
þá sem bjuggu í vest ur bæn um. Þeg-
ar hann gekk í Rótarý klúbb Kópa-
vogs hitti hann menn sem voru virk-
ir í íþrótt um og hófust þar um ræð ur 
um stofn un fé lags í aust ur bæn um. Á 
stofn fund in um kom fram til laga um 
að láta fé lag ið heita Knatt spyrnu fé lag 
Kópa vogs en síð an var sam staða um 
að fé lag ið skyldi heita Íþrótta fé lag 
Kópa vogs, nafn ið myndi gera fé lag ið 
víð tækara á sviði íþrótta. Í árs byrj un 
1991 kom fram til laga um að sam-
eina ÍK og HK, það yrði hag stætt fyr-
ir bæj ar fé lag ið. Ekki náð ist sam staða 
um það. ÍK varð svo gjald þrota þetta 
sama ár og gekk þorri fé lags manna 
þá til liðs við Hand knatt leiks fé lag 
Kópa vogs.

- Sig ur jón Sig urðs son, for mað ur HK, 
var spurð ur hvað hon um væri hug-
stæð ast þeg ar hug ur inn væri lát inn 
reika til baka þessi 40 ár sem HK hef-
ur starf að?

,,Ég held að það sé 7. nóv em ber 
1992 þeg ar við HK-ing ar feng um 
rekstr ar samn ing um íþrótta hús ið í 
Digra nesi. Það voru tíma mót, þrösk-
uld ur sem við þurft um að kom ast 
yfir og með því sýndi Kópa vogs bær 
að hann ætl aði okk ur ákveð ið hlut-
verk í bæj ar fé lag inu, þarna feng-
um við kjöl fest una. Ára mót in þar 

á und an, 1991/1992, sam ein ast ÍK 
og HK með til stuðl an bæj ar fé lags-
ins, og auð vit að mark ar sá at burð ur 
stór skrerf í sögu fé lags ins. Þá voru 
íþrótta iðk end ur inn an raða fé lags-
ins um 300, en eru í dag um 2.000 
tals ins.”

- Hvað er þér minni stæð ast úr starfi 
fé lags ins frá ár inu 2005, eðq þann 
tíma sem þú hef ur gegnt for mennsku 
í HK?

,,Vígsl an á nýja íþrótta hús inu í 
Fagra lundi var mik ill áfangi og mjög 
gleði leg ur enda loka hnykk ur inn á 
upp bygg ingu á svæði fé lags ins í 

Fagra lundi og breyt ir þjón ustu stig-
inu við hverf in næst svæð inu mjög 
mik ið. Þetta er ekk ert of stórt hús, 
það bara pass ar utan um starf sem-
ina og upp fyll ir kröf ur um að stöðu 
inn an húss í þess um hverf um. En við 
bíð um eft ir íþrótta hús inu í Kór un um 
og hugs an lega verða heima leik ir HK 
í hand bolta leikn ir þar í fram tíð inni 
enda heppi legra að keppn is að staða 
HK inn an húss sem ut an húss sé á 
ein um stað.

Ég er mjög sátt ur við hvern ig þetta 
fé lag hef ur þró ast á þess um 40 árum, 
en lang tíma mark ið ið hef ur ver ið upp-

bygg ing á mann virkj um og það hyll ir 
und ir það að því sé að ljúka.”

- Hvern ig sérðu fyr ir þér starf semi 
HK í fram tíð inni?

Sam starf fé lag anna hef ur ver ið að 
aukast og við erum að ná sam komu-
lagi um hverfa skipt ingu og notk un 
á íþrótta mann virkj um. Breiða blik 
fær þá Fíf una og Kópa vogs völl en 
stefn an er að við verð um í Kórn um 
en HK verð ur með starfs stöðv ar í 
Fagra lundi og í Digra nesi. Sú að staða 
sem bær inn býr íþrótta fé lög un um 
í Kópa vogi er frá bær en nú bein um 
við í aukn um mæli aug um að því 
að þróa innra starf fé lags ins bet ur, 
og við höf um haf ið ákveðna stefnu-
móta vinnu. Mark mið HK er að 
fé lag ið verði í fremstu röð í öll um 
þeim íþrótta grein um sem það legg-
ur stund á. En jafn framt höf um við 
ver ið með gott fjár hags legt að hald á 
allri starf semi og við stíg um bara eitt 
skref í einu, við för um frek ar nið ur 
um deild í bolta í þrótt en að stofna 
til óheyri legra skulda, t.d. vegna leik-
manna kaupa. Mark mið ið er að ala 
upp leik menn sem fá tæki færi til að 
stunda sína íþrótt inn an fé lags ins 
og í nafni fé lags ins. Við erum í dag í 
fremstu röð í blaki og hand bolta og 
höf um unn ið titla þar. En starf semi 
íþrótta fé laga bygg ist á sjálf boða-
vinnu, og það er ekki síð ur mik il vægt 
að koma upp góð um hópi sjálf boða-
liða í öll um deild um en að byggja 
upp leik menn. Sum ir eru fyrr ver andi 
leik menn, og þar er for mað ur hand-
knatt leiks deild ar gott dæmi,” seg ir 
Sig ur jón Sig urðs son, for mað ur HK.
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,,MarkmiðHKeraðfélagiðverðiífremsturöð
íöllumþeimíþróttagreinumsemþaðstundar”

SigurjónSigurðsson,formaðurHKt.h.ásamtHafsteiniPálssynifráÍSÍ.

- seg ir Sig ur jón Sig urðs son for mað ur HK

HópurstofnendaogfyrstuleikmannaHK,f.v.:MagnúsGíslason(stofnandi),OddurÓlafsson
(leikmaður), Guðmundur R. Jónsson (stofnandi), Hjálmar Eysteinsson (stofnandi), Lárus S.
Ásgeirsson(einnaffyrstu leikmönnumHKogstjórnarmaður),HilmarSigurgíslason(stofn
andi), Jón G. Kristinsson (leikmaður), Magnús Arnarsson (einn af fyrstu leikmönnum HK
og stjórnarmaður), Ragnar Ólafsson (einn af fyrstu leikmönnum), Bergsveinn Þórarinsson
(stofnandi)ogÞorsteinnEinarsson(stofnandiogfyrrverandiformaður).Ámyndinavantar
EinarÖ.Þorvarðarson,ValdemarÓ.ÞorsteinssonogGuðmundÞ.Helgason.

ÁrshátíðHKítilefni40áraafmælisfélagsins

KarenBjörgGunnarsdóttir, fyrirliðideild
ar, bikar og Íslandsmeistara HK í blaki,
er íþróttamaður HK 2009. Kjörið var
kunngjörtá40áraafmælishátíðHK.



Kost ur, versl un Jóns Ger alds 
Sul len berger, var opn uð við Dal
veg í Kópa vogi 14. nóv em ber sl. 
Jón Ger ald seg ir að við skipta
vin ir megi með opn un Kosts eiga 
von á ýms um nýj ung um í versl
un á Ís landi. 

Sem dæmi má nefna að eldri 
mað ur mun standa við inn gang-
inn og bjóða fólk vel kom ið. Jón 
seg ir þrot lausa vinnu liggja að 
baki versl un inni og að sam bönd 
sem mynd uð ust við kaup menn í 
Banda ríkj un um, þeg ar hann vann 
sem inn kaupa stjóri fyr ir Baug, 
hafi kom ið sér vel.

Inn við ir versl un ar inn ar feng ust 
al far ið not að ir, með al ann ars frá 
Kefla vík ur flug velli, úr þrota búi 
Mest, frá Þýska landi og InnX en 
Kost ur er í því hús næði við Dal-
veg í Kópa vogi sem InnX var áður. 
Jón bið ur við skipta vini um að gefa 
sér tíma við að full móta versl un-
ina. Stefnt er að því að veita góða 
þjón ustu og gott verð. Jón Ger ald 
seg ir að ef allt gangi að ósk um 
hygg ist hann opna þrjár versl an ir 
á höf uð borg ar svæð inu.
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,,MarkmiðHKeraðfélagiðverðiífremsturöð
íöllumþeimíþróttagreinumsemþaðstundar”

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 elli- og 
örorku-lífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð. Miðast 
afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk liðins árs:



100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 2.400.000 krónur.

Hjón með heildarárstekjur allt að 3.300.000 krónur.
 

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 

2.400.001 - 2.780.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 

3.300.001 - 3.760.000 krónur.
 

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 

2.780.001 - 3.050.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 

3.760.001 - 4.150.000 krónur.
 

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 

3.050.001 - 3.260.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 

4.150.001 - 4.440.000 krónur.
 

Nú við álagningu fasteignagjalda 2010 er afslátturinn 
reiknaður vélrænt skv. upplýsingum RSK um álagningu 
skatta vegna tekna ársins 2008.  Í haust þegar staðfest 
skattframtal liggur fyrir vegna tekna ársins 2009 verður

afsláttur endurskoðaður og leiðréttur.
 

Frekari upplýsingar veitir innheimtudeild 
Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1.hæð, sími: 570 1500, 

netfang: thjonustuver@kopavogur.is
  

Bæjarritari

Fasteignaskattur hjá 
tekjulitlum elli- og 

örorkulífeyrisþegum

Kosturernýrkostur
fyrirneytendur

Séðyfirhinanýjuverslun.

V ið  opn um ver s l un a r inn 
ar afhenti Jón Gerald Berglindi
Jónsdótturblómavöndogúttekt
arkortennafnhennarvardregið
út úr fleiri nöfnum í samkeppni
um nafn á verslunina. Berg
lind segist vera mikill aðdáandi
íslensksmálsogviljiaðverslarn
irheitiíslenskumnöfnum.

Til hamingju HK
með 40 ára afmælið

Kynningarfundur
ummessuhópa

Guðs þjón usta verð ur á konu
dag inn, 21. febr ú ar nk., í Kópa
vogs kirkju og á eft ir henni verð
ur kynn ing ar fund ur í safn að ar
heim il inu Borg um um messu
hópa en nýr sókn ar prest ur, Sig
urð ur Arn ar son, er að leita eft ir 
sjálf boða lið um til að að stoða 
við sem flesta þætti helgi halds
ins og ekki síst mess urn ar og 
guðs þjón ust un ar á sunnu dög um.

Fleiri og fleiri sækja nú for-
eldramorgna í Kópa vogs kirkju 
sem eru á fimmtu dög um frá kl. 
10.00 í safn að ar heim il inu Borg-
um. ,,Mál dags ins” er á þriðju dög-
um kl. 14.30 í safn að ar heim il inu 
en org anisti kirkj unn ar Lenka 
Mátéová og Frið rik Krist ins son, 

stjórn andi Karla kórs Reykja vík ur, 
stjórna þá söng. Kl. 15.15 er kynnt 
mál dags ins og þar hef ur m.a. 
Stef án Run ólfs son, fyrr ver andi 
fram kvæmda stjóri flutti er indi um 
kæl ingu hrauns ins í Vest manna-
eyj um. Á þriðju dög um klukk an 
12.10 mæt ir hóp ur til fyr ir bæna 
og kyrrð ar stund ar í kirkj unni. Fyr-
ir bæna efni er hægt  senda á net-
fang ið kopa vogs kirkja@kopa vogs-
kirkja.is og að lok inni stund inni er 
boðið upp á létt an há deg is verð í 
safn að ar heim il inu. Hér er upp lagt 
tæki færi að ræða fyr ir þau sem 
vilja hvíla sig um stund í kyrrð og 
ró og eiga gott sam fé lag.

Kópa vogs kirkja:

ÁrshátíðHKítilefni40áraafmælisfélagsins

Litir:

PANTONE 288 CVC PANTONE 109 CVC

C: 100  •  M: 80  •  Y: 0  •  K: 30
R: 34  •  G: 63  •   B:  118 

C: 0  •  M: 13  •  Y: 100  •  K: 0
R: 255  •  G: 204  •  B: 0

Stafagerð: Gill Sans
Notkun:

Þegar merkið er prentað á litaðan flöt skal ávallt nota litasamsetningu sem sker sig vel frá bakgrunni.
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Til hamingju Breiðablik
með 60 ára afmælið

 

Baldur 
Jónsson 

Byggingaverktaki

 

Bæjarins 
beztu pylsur

Kópsson

Til hamingju Breiðablik
með 60 ára afmælið

Saga Breiða bliks er sam of in 
ein stæðri þró un ar sögu Kópa vogs, 
fé lag ið er stofn að árið 1950, eða 
fimm árum áður en Kópa vog ur 
hlaut kaup stað ar rétt indi. Fé lag ið 
hef ur ver ið í senn hjart að og sál
in í mann lífi bæj ar ins, alið upp 
unga fólk ið, veitt því þjálf un og 
þrek og skap að fyr ir mynd ir um 
heil brigt líf, sam starf og vin áttu. 
Finn bogi Rút ur Valdi mars son, 
frum kvöð ull og for ystu mað ur 
sagði að Kópa vog ur væru bær 
æsk unn ar, bær upp vax andi ung
menna. Breiða blik hef ur ekki 
að eins alið upp vask ar sveit ir í 
keppni og leik. Breiða blik hef ur 
einnig ver ið vett vang ur fyr ir sjálf
boða starf hund ruða og jafn vel 
þús unda bæj ar búa, sam teng ing 
fjöl skyldu og íþrótta, kjarn inn í 
sam gleði kyn slóð anna. 

Breiða bliki hef ur tek ist að ná 
góð um ár angri í mörg um grein
um og skapa sér sterk an sess í 
íþrótta lífi Ís lend inga.Á tím um vax
andi ólgu, freist inga sem mæta 
ungu fólki nán ast við hvert fót
mál, fíkni efna sem tor tíma lífi fjöl
margra á hverju ári og leggja í rúst 
heilsu ein stak linga og ham ingju 
fjöl skyldna og vina, þá er brýnna 
en nokkru sinni fyrr að efla íþrótt
ir og heil brigði, vin áttu og fé lags
skap sem verða kjöl festa á langri 
veg ferð, hjálpa æsk unni að feta sig 
áfram á braut heil brigðs lífs, ham
ingju í leik og starfi. Breiða blik hef
ur því enn verk að vinna og á 60 
ára af mæl inu er fé lag ið öfl ugra og 
sterkara en nokkru sinni fyrr.

Orri Hlöðvers son hef ur ver
ið for mað ur Breiða bliks nokk ur 
und an far in ár, á miklu blóma skeiði 
fé lags ins. Hann var spurð ur hvað 
hon um væri minni stæð ast í sögu 
fé lags ins þeg ar lit ið væri um öxl 
þessi 60 ár.

,,Mér detta strax í hug frum
kvöðl arn ir sem á upp hafs ár um 
fé lags ins lögðu mik ið á sig við bág
ar að stæð ur til að gera ung menn
um í Kópa vogi kleift að stunda 
skipu lagt íþrótta starf. Slík fórn
fýsi er ekki sjálf gef in og við hæfi 
að heiðra minn ingu þessa fólks 
á stóraf mæli. Marg ir glæst ir sigr
ar, ekki síst í yngri ald urs flokk um, 
koma einnig upp í hug ann ásamt 
far sælu sam starfi við bæj ar fé lag
ið, eink um á mann virkja svið inu. 

Hvergi á land inu er íþrótta starfi 
búin jafn glæsi leg að staða og hér í 
Kópa vogi.”

- For mann s tíð þín er ekki ýkja 
löng. Eitt hvað hlýt ur að vera þér 
minni stæð ara en ann að þeg ar lit ið 
er til baka þenn an tíma?

,,Bik ar meist ara tit ill meist ara
flokks karla í knatt spyrnu sl. sum
ar verð ur að telj ast minn is stæð
ast ur. Þar náð ist merk ur áfangi 
sem, ef rétt er á mál um hald ið, 
get ur reynst stökk pall ur til frek
ari af reka. Það var löngu kom inn 
tími á að karla flokk ur inn léti til 
sín taka með jafn áhrifa mikl um 
hætti og kvenna lið Breiða bliks hef
ur oft sinn is gert í gegn um tíð ina. 
Þessi sig ur er líka sál rænn því þeg
ar menn hafa sigr ast á þraut einu 
sinni þá vita þeir hvern ig á að sigr
ast á henni aft ur.”

- Nokk ur deila hef ur stað ið við 
ná granna ykk ar í HK und an far in 
ár um af not af íþrótta mann virkj um 
bæj ar ins og hvort fé lag in eigi að 
skipta bæn um upp í áhrifa svæði. 
Mega Kópa vogs bú ar bú ast við því 
að sátt ná ist um það mál inn an 
tíð ar?

,,Ég kýs nú frek ar að kalla þetta 
sam keppni á milli fé lag anna frem
ur en deil ur. Bæði fé lög hafa ver ið 
í mikl um vexti og hafa kall að eft ir 
auknu rými fyr ir sína starf semi frá 
bæj ar fé lag inu. Við höf um átt í við

ræð um við HKinga um skeið og 
fé lög in hafa náð ákveðnu ramma
sam komu lagi um verka skipt ingu 
inn an bæj ar ins, eink um í knatt
spyrn unni þar sem iðk end ur eru 
flest ir og mesta sam keppni rík ir. 
Það sam komu lag er nú til um fjöll
un ar í sér stök um starfs hópi sem 
í sitja full trú ar Kópa vogs bæj ar og 
fé lag anna. Von andi tekst okk ur að 
út færa sam komu lag ið þannig að 
all ir uni glað ir við sitt.”

- Þeg ar lit ið er til fram tíð ar, hvern-
ig sérðu fyr ir þér starf semi Breiða-
bliks á næstu ára tug um?

,,Ég sé fyr ir mér áfram hald andi 
vöxt og við gang Breiða bliks. All ar 
for send ur eru hér til stað ar til að 
koma fé lag inu í fremstu röð í fjölda 
íþrótta greina. Þótt knatt spyrn an 
sé fyr ir ferð ar mik il er til að mynda 
mik il gróska í frjáls um íþrótt um, 
kara te og sundi inn an Breiða bliks. 
Körfuknatt leik ur, kraft lyft ing ar og 
skíði eru líka grein ar á réttri leið. 

Ég sé líka fyr ir mér auk ið sam fé
lags legt hlut verk Breiða bliks með 
sterk ari teng ingu við skóla kerf ið, 
fjöl skyld urn ar og aðra kjarna sam
fé lags ins.

Mik il vægt er að fé lag ið hlúi vel 
að öll um þeim þús und um iðk enda 
sem inn an vé banda þess eru, jafnt 
af reks mönn um og þeim sem stun
da íþrótt ir fyrst og fremst sér til 
ynd is auka,” seg ir Orri Hlöðvers
son, for mað ur Breiða bliks.

,,Sé fyr ir mér auk ið sam fé
lags legt hlut verk Breiða bliks”

Orri Hlöðvers son, for mað ur Breiða bliks, ásamt fulltrúa UMFÍ í 
Smáralind þegar afmælisins var minnst.

- seg ir Orri Hlöðvers son, for mað ur Breiða bliks

ALBÓN HS-BÓLSTRUN



Meist ara mót Ís lands 1522 ára 
inn an húss fór fram fyrr í mán
uð in um. ÍRing ar urðu Ís lands
meist ar ar, sjö unda árið í röð, 
með 378 stig. Í öðru sæti var 
Breiða blik með 180 stig og í 
þriðja sæti var sam eig in legt lið 
HSK og Umf. Sel foss með 153,5 
stig. Alls kepptu 17 lið á mót inu. 
ÍR sigr aði í stiga keppn inni í öll
um ald urs flokk um, að und an
skild um sveina flokki 1516 ára, 
þar sem lið HSK/Sel foss sigr aði.

Í ein stak lings grein um voru 
marg ir öfl ug ir kepp end ur mætt ir 
til leiks og einn þeirra var Stef
an ía Valdi mars dótt ir úr Breiða
bliki. Hún gerði sér lít ið fyr ir og 
sigr aði í sex keppn is grein um á 
mót inu í flokki stúlkna 1718 ára: 
60m (8,06), 200m (26,18), 800m 
(2:19,19), 60m grind (9,32), lang
stökki (5,57) og kúlu varpi (10,22). 
Ingi Rún ar Krist ins son (dreng ir 
1718 ára) varð í 1. sæti í stang ar
stökki (3,60) og kúlu varpi (13,64), 
varð í 2. sæti í há stökki (1,88) og 
í 3. sæti í 200m (23,65) og 60m 
grind (9,78). Tómas Zoëga vann 
1500 m (4:26,09) í flokki dreng

ja 1718 ára og hann varð í öðru 
sæti í 3000 m í flokki ung karla 
1922 ára á tím an um 9:35,99. Sin
dri Hrafn Guð munds son vann 

há stökk í flokki sveina 1516 ára 
(1,70) og hann varð í 2. sæti í 60m 
grind (9,21), lang stökki (5,73) 
og þrístökki (11,78) og í 3. sæti í 
kúlu varpi (12,99) og stang ar stökki 
(2,80). Arna Ýr Jóns dótt ir (meyj
ar 1516 ára) vann stang ar stökk 
(2,90) og Berg lind Rut Bjarna
dótt ir og Ás dís Ein ars dótt ir urðu 
báð ar í þriðja sæti í sömu grein 
(2,10). Krist ján Vikt or Krist ins
son (dreng ir 1718 ára) varð ann
ar í stang ar stökki (3,50) og kúlu
varpi (13,23), Mar grét Lilja Hrafn
kels dótt ir (ung kon ur 1922 ára) 
varð önn ur í 60m (8,32) og 200m 
(26,76). Í flokki ung karla 1922 ára 
varð Sölvi Guð munds son ann ar 
í 60m grind (9,35), Steinn Orri 
Er lends son þriðji í há stökki (1,78) 
og Andri Snær Ólafs son þriðji í 
þrístökki (12,77). Dreng ir 1718 
ára urðu í 2. sæti í 4x200m boð
hlaupi á tím an um 1:38,66.
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GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Lið Gerplu urðu Ís lands
meist ar ar ung linga í hóp fim
leik um ný lega en keppn in fór 
fram í Ver söl um í Kópa vogi. 

Þann tit il hlýt ur það lið sem 
hlýt ur hæstu ein kunn í 1. og 2. 
flokki en keppt er eft ir al þjóð
leg um regl um en í 4. og 5. flokki 
er keppt eft ir lands regl um sem 
að lag að ar eru al þjóð leg um regl
um. Gerpla og Sel foss háðu 
harða og spenn andi keppni 
um Ís lands meist ara tit il inn eins 
og oft áður.  Sel foss sigr aði á 
Reykja vik International í jan ú ar 
en Gerpla sigr aði nokk uð ör ugg
lega að þessu sinni. Þessi tvö 
lið hafa unn ið sér inn þátt töku
rétt á Norð ur landa móti ung
linga í hóp fim leik um sem fram 
fer í Finn landi í apr íl mán uði nk. 
Fríða Rún Ein ars dótt ir, fim leika
kona árs ins 2009 hjá Fim leika
sam band inu var með al kepp
enda í liði Gerplu en hún hef ur 
fram að þessu keppt í áhalda fi
vm leik um. Um 600 kepp end ur 
tóku þátt á mót inu og komu lið
in frá öllu land inu, m.a. frá Vest

manna eyj um, Akra nesi, Ak ur
eyri, Horna firði, Eg ils stöð um, 
Þor láks höfn, og Sel fossi auk lið

anna frá höf uð borg ar svæð inu, 
Gróttu, Stjörn unni og Gerplu.

Gerpla Ís lands meist ar ar 
ung linga í hóp fim leik um

HK varð fyr ir skömmu bik ar
meist ari bæði í 2. flokki kvenna 
og 2. flokki karla. Bik ar mót Blak
sam bands Ís lands fór fram í nýja 
íþrótta hús inu í Fagra lundi. 

Í 2. flokki karla varði HK bik ar
meist ara tit il sinn með því að leg
gja Stjörn una tví veg is 30. HK sigr
aði einnig í 2. flokki kvenna, eft ir 
tvö fald an 30 sig ur á Stjörn unni. 
Nokkr ir leik menn úr 3. flokki fengu 
að spreyta sig með 2. flokki á mót
inu og stóðu þeir sig frá bær lega. 
Burða rás arn ir í 2. flokki kvenna 
og karla spila einnig með meist

ara flokk um fé lags ins og hafa á síð
ast liðn um árum öðl ast mik il væga 
leik reynslu sem nýtt ist þeim á bik
ar mót inu.

HKstrák arn ir í 3. flokki lentu í 
þriðja sæti eft ir fræk inn sig ur á liði 
UMFG. Lið ið hef ur tek ið mikl um 
fram för um í vet ur og eru þeir til 
alls lík leg ir á Ís lands mót inu sem 
fram fer í Fagra lundi og Digra nesi í 
apr íl mán uði. Í 3. flokki kvenna end
aði lið HK í fimmta sæti en nær all
ir leik ir stúlkn anna voru mjög jafn
ir og spenn andi þó heppn in væri 
ekki með lið inu að þessu sinni.

HK bik ar meist ari í 2. 
flokki kvenna og karla

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 20:00

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

Sæ vald ur Bjarna son og Guðni 
Haf steins son voru á dög un um 
ráðn ir þjálf ar ar meist ara flokks 
karla í körfu bolta hjá Blik um 
og taka við af Hrafni Krist jáns
syni sem hef ur stýrt lið inu frá 
því á miðju síð asta ári. 

Sæ vald ur hef ur þjálf að þrjá 
yngri flokka hjá Blik um í vet ur 
og er að gera fína hluti með þá. 
Guðni var aft ur á móti síð ast í 
þjálf un ar hug leið ing um hjá Vals
mönn um á 10. ára tug síð ustu 
ald ar! Sam an mynda þeir spenn
andi teymi sem á efa lít ið eft ir að 
rífa meist ara flokk karla upp töfl
una í Iceland Ex press deild inni 

en stað an er er frem ur erf ið.
,,Ég held að það búi klár lega 

meira í lið inu en það hef ur ver
ið að sýna. Stað an er þannig að 
við erum í 11. sæti í dag, og það 
er mark mið okk ar að berj ast og 
hafa gam an af þess um leikj um 
sem eft ir eru. Síð an sjá um við 
hvað set ur og hversu mörg um 
stig um við söfn um. Að sjálf
sögðu koma ein hverj ar áherslu
breyt ing ar, við þurf um að efla 
varn ar leik inn og taka fleiri frá
köst. Síð an reyn um við að þróa 
sókn ar leik inn og bjóða upp á 
fjöl breytt ari leik,” seg ir Sæ vald ur 
þjálf ari Bjarna son.

Ný krýnd ir bik ar meist ar ar HK í 2. flokki kvenna ásamt þjálf ara sín um 
Zdra vko Dem irev.

Breiða blik skipt ir 
um þjálf ara

Kepp end ur frá Gerplu stóðu sig af burða vel á Ís lands móti ung linga 
í fim leik um 2010. Fjöldi fólks fylgd ist með keppn inni, en fim leik ar 
njóta vax andi vin sælda hér lend is.

Blik ar í 2. sæti á MÍ 1522 ára

Blik inn Stef an ía Valdi mars dótt ir 
sigr aði í 6 grein um.

Körfu bolti karla:

Breiða blik hlaut kvenna bik ar inn 
í knatt spyrnu 2009

Breiða blik hlaut kvenna bik ar
inn fyr ir árið 2009 og var hann 
af hent ur á 64. árs þingi KSÍ sl. 
laug ar dag. Blik ar hafa stað ið 
eink ar vel að mál um varð andi 
kvennaknatt spyrnu og eru vel 
að kvenna bik arn um komn ir. 

Með kvenna bik arn um er ver ið 
að heiðra Kópa vogs búa fyr ir fræ
bært starf í kvennaknatt spyrnu. 
Á árs þingi KSÍ hætti Blik inn Ingi
björg Hin riks dótt ir setu í stjórn 
eft ir 8 ár. Í kveðju ræðu sinni 
sagði hún m.a.: ,, Við vökn uð um 

enda öll upp við vond an draum 
sl. haust þeg ar við frétt um af því 
að kredit korti í eigu KSÍ hafi ver
ið stolið og mis far ið með það í 
Sviss fyr ir fimm eða sex árum. Ég 
frétti af þessu eins og aðr ir í gegn
um fjöl miðla og fyllt ist rétt látri 
reiði þeg ar mér varð það ljóst að 
sam starfs menn mín ir í stjórn og 
á skrif stofu sam bands ins höfðu 
reynt að sópa máli þessu und ir 
tepp ið og þegja það í hel.”

Ingi björg full yrð ir að siða regl
ur þær sem sam þykkt ar voru í 

stjórn KSÍ fyr ir ára mót sé eitt það 
besta sem kom ið hafi frá stjórn
inni um langt ára bil. ,,Þar krist all
ast sá hug ur sem stjórn ar menn 
starfa eft ir, þar krist all ast sú virð
ing sem KSÍ ber fyr ir knatt spyrn
unni og þó þar sé ekki að finna 
sér stak ar grein ar um kredit kort 
eða klám búll ur þá ætti eng inn sá 
sem les þess ar regl ur að velkj ast í 
nokkrum vafa um hver sé af staða 
KSÍ til slíkra mála,” sagði Ingi björg 
Hin riks dótt ir.

Nýir þjálf ar ar meist ara flokks karla í körfu bolta, 
Guðni Haf steins son og Sæ vald ur Bjarna son.



Kraftmikill Kópavogur 
til framtí›ar!

www.gunnarbirgisson.is

Kosningaskrifstofa Gunnars I. Birgissonar a› Dalvegi 6-8 
er opin frá kl. 12.00 fram a› prófkjöri 20. febrúar.

● Göngu- og hjólrei›abrú frá Kársnesi yfir í Nauthólsvík.

● Hverfaskipulag unni› í nánu samstarfi vi› íbúa.

● Útimarka› á Hálsatorg.  

● Fjölgun fer›amanna til Kópavogs.

● Öflugan stu›ning vi› íflrótta- og tómstundastarf.

● Áfram framsækni í lista- og menningarmálum.

● Fleiri fljónustuíbú›ir fyrir aldra›a.

● Áframhaldandi gó›an rekstur Kópavogsbæjar.


