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Traust og persónuleg þjónusta
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bilaleiga.is
Slökkvitækjaþjónustan
Slökkvitæki ehf

Erum flutt að
Helluhrauni 10, Hfj

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.

Aukin áhersla á öryggi
í umferðinni í Kópavogi

Gunnsteinn Sigurðsson, bæjarstjóri í Kópavogi,
og Gunnar Geir Gunnarsson, framkvæmdastjóri
umferðaröryggissviðs Umferðarstofu, undirrituðu
fyrir skömmu samstarfssamning um öryggisáæ
 tl
un fyrir Kópavogsbæ.
Hleðsla - Sala - Þjónusta
Með samningnum hafa bæjarfélagið og Umferðar
stofa tekið höndum saman um gerð áætlunar sem
leiða á til aukins öryggis í umferðinni í bænum. Með
MJÓD
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• Hvirkja
Æ Ð Aýmsa
SMÁR
A 4munaaðila til þátttöku verð
því
hags
ur
stefnt
að
fækk
u
n
óhappa og slysa í umferðinni.
- Arna Margrét
Sett verða fram markmið til lengri og skemmri tíma
og skilgreindar aðferðir til að mæla árangurinn.
Erlingsdóttir
Umferðastofa annast fræðslu meðal starfsmanna
- bls. 5
Kópavogsbæjar og aðstoðar við gerð áætlunarinn
ar. Safnað verður saman upplýsingum um slysaog tjónatíðni á ákveðnu tímabili einu sinni á ári
og sérstök áhersla verður lögð á aðgerðir í þágu
- Bernskuminningar
óvarinna vegfarenda, þ.e. gangandi fólks og hjól
reiðamanna. Umhverfi skóla, leikskóla, félagsmið
Ólínar Sveinsdóttur
stöðva og íþróttamannvirkja verður einnig metið
sérstaklega með tilliti til umferðaröryggis. Verk
- bls. 18
efninu verður fylgt eftir með árlegri skýrslu um

Nýbýlavegi 14 Sími 554 4443

Sími 565-4080
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Gunna r Geir Gunna rss on, framk væmdas tjóri
umferðaröryggissviðs Umferðarstofu og Gunnsteinn
Sigurðsson, bæjarstjóri í Kópavogi við undirritunina
í bæjarstjórnarsal Kópavogs að Fannborg 2.

framgang umferðaröryggisáætlunarinnar þar sem
aðgerðir ársins eru tilgreindar og gefnar upplýsing
ar um mælanlegan árangur.

Áfram
Ísland!
Styðjum heilbrigða samkeppni

- Afmæli
Breiðabliks
og HK
- bls. 22 og 24
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Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Skemmtileg
prófkjörsbarátta

P

rófkjörbaráttan er í algleymingi í Kópavogi hjá Sjálfstæðis
mönnum, Framsóknarmönnum og Vinstri grænum en henni
er lokið hjá Samfylkingunni með ,,rússneskri” kosningu
Guðríðar Arnardóttur í 1. sætið. Baráttan um forystusætið hjá
Sjálfstæðisflokknum fer harðnandi dag frá degi, og nýlega sendu
þrír bæjarfulltrúar flokksins frá sér stuðningsyfirlýsingu við þann
fjórða, Ármann Kr. Ólafsson sem sækist eftir 1. sætinu. Gunnar I.
Birgisson, fyrrum bæjarstjóri, sækist einnig eftir fyrsta sætinu, en
hann vék úr sæti bæjarstjóra meðan ásakanir á hendur honum
voru rannsakaðar vegna viðskipta bæjarfélagsins við fyrirtæki
dóttur hans og setu hans í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópa
vogsbæjar. Það er því forvitnilegt að sjá hvað kjósendur gera. Hjá
Framsóknarflokknum berst Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs
harði baráttu fyrir því að halda forystusætinu en hart er sótt að
honum. Mótframbjóðendur hans eru tveir um forystusætið sem
gæti komið Ómari til góða þegar upp er staðið ef atkvæðin skiptast
á milli hinna tveggja. Hjá VG á Ólafur Þór Gunnarsson bæjarfulltrúi
sigurinn vísan en þar verður valið í 6 efstu sætin en slagurinn um
2. sætið gæti orðið fróðlegur. Guðbjörg Sveinsdóttir sem skipaði
það sæti síðast sækist eftir endurkjöri en fleiri telja sig þar rétt
borna til ,,erfða.” En fyrst og fremst er það ósk bæjarbúa að til for
ystu fyrir þá veljist fólk sem villhafa veðferð þess að leiðarljósi,
hvar í flokki sem það stendur.

Á

Frítt í Strætó og
vaxandi ánægja

rið 2007, þegar útrásarvíkingar réðu óbeint ríkjum á Íslandi,
var stigið ,,grænt skref” í þeim sveitarfélögum sem eiga
aðild að Strætó bs. og ákveðið að fara af stað með til
raunaverkefni sem fólst í því að gefa framhaldsskólanemendum
og háskólanemendum frítt í strætó í eitt skólaár. Það hefur ekki
verið reynt síðan þrátt fyrir að þörfin hafi aukist eftir að útrásar
víkingarnir hurfu að mestu af sjónarsviðinu og við tók kreppa með
atvinnuleysi, minnkandi tekjum, hækkandi bensínverði og fleiru
slæmu. Það kostar auðvitað ekki mikið í strætó, eða 280 krónur, og
þaðan af minna ef keypt er t.d. gult kort eða 11 miða afsláttakort
sem leggur sig á 227 krónur hverja ferð. Námsmenn geta keypt kort
fyrir allan veturinn á 15 þúsund krónur sem nota má ótakmark
að til 1. júlí. Það væri snjallt hjá Kópavogsbæ að bjóða þeim sem
eru ver staddir fjárhagslega frítt í strætó að uppfylltum ákveðnum
skilyrðum. Það er hægt án þess að ráðfæra sig við stjórnir annara
sveitarfélaga. Samkvæmt könnun mælist ánægja farþega meiri en
áður. Það skýrist m.a. af því að ánægja farþega með hitastig og
innanþrif vagna mælist meiri en áður, stundvísi og aksturlag hefur
batnað og viðmót vagnstjóra mælist nú mun betra en áður.

Verðskulduð
viðurkenning til HSSK

H

jálparsveit skáta í Kópavogi hlaut nýverið verðskuldaða
viðurkenningu frá bæjarstjórn Kópavogs sem afhenti henni
700 þúsund krónur fyrir óeigingjarnt starf að björgunarmál
um, nú síðast á Langjökli en ekki síður fyrir framlag sveitarinnar á
jarðskjálfasvæðunum á Haiti. Stundum er hægt að deila um rétt
mæti styrkveitinga, en þarna hafa Kópavogsbúar örugglega verið
sammála bæjaryfirvöldum.
					

Geir A. Guðsteinsson

Blómlegt starf í Ými
Siglingafélagið Ýmir hélt aðal
fund sinn fyrir skömmu í nýrri og
glæsilegri aðstöðu sinni. Þeir sem
áttu að ganga úr stjórn voru end
urkjörnir. Félagið stendur ágæt
lega, búið er að kaupa borð og
stóla, eldhúsáhöld og fleira. Salur
inn er tilbúinn að mestu og nokk
ur ásókn er í að fá h ann leigðan.
Ákveðið var að vera með mjög
metnaðarfullt starf barna og ung
linga næsta sumar og verða nokk
ur siglingamót haldin í Kópavogi
þetta árið. Mikil aðsókn er orðin
í að vera félagi í Ými og fá uppsát
urspláss fyrir skútur, og er allt að
fyllast.

LSS tekur við rekstri
LSK
Stjórni r Lífe yri ss jóðs starfs
manna sveitarfélaga, LSS, og Líf
eyrissjóðs starfsmanna Kópavogs
bæjar, LSK, hafa staðfest samning,
sem undirritaður var hinn 18. jan
úar sl. um að LSS annist allan dag
legan rekstur LSK frá 1. mars 2010
að telja. Í því felst að LSS annast
allt réttindabókhald, útreikning og
útborgun lífeyris og hefur umsjón
með öllu reikningshaldi fyrir sjóð
inn, ásamt móttöku, vörslu og
ávöxtun iðgjalda, sem og eigna
stýringu. Rekstur LSK verður þó
áfram á kennitölu og undir nafni
LSK. Sérstök áhersla er lögð á að
LSS veiti sjóðfélögum í LSK góða
þjónustu, öruggar upplýsingar
og traustar ráðleggingar. Útbú
ið verður sérstakt vefsvæði fyrir
LSK á heimasíðu LSS. Samningur
þessi er sambærilegur samning
um sem LSS hefur gert áður um
rekstur Lífeyrissjóðs starfsmanna
Reykjavíkurborgar, Lífeyrissjóðs
starfsmanna Húsavíkurkaupstað
ar, Lífeyrissjóðs Neskaupstaðar
og Lífe yri ss jóðs Akran esk aup
staðar en allir þessir lífeyrissjóðir
eru svokallaðir eftirmannsreglu
sjóðir og hefur þeim verið lokað
fyrir nýjum sjóðfélögum frá miðju
ári 1998.

Blóðið flýtur
Unglingadeild Leikfélags Kópa
vogs æfir um þessa r mundi r
frumsamið verk undir stjórn Guð
mundar L. Þorvaldssonar. Hlerað
er að klaustu r komi við sögu
í sýningunni en þó má fullyrða
að hér sé ekki um neinn Söngva
seið að ræða. Hér er örugglega
um skemmtilega sýningu að ræða
sem krakkarnir leggja allan sinn
metnað og getu í. Áætlað er að
frumsýna 19. eða 20. febrúar nk.

Gæðakerfi samþykkt
fyrir Kópavogsbæ

Bæja rs tjórn Kópav ogs hefu r
samþykkt gæðakerfi fyrir stjórn
sýslusvið bæjarfélagsins. Gæða
stjórnu na rk erfi nu er ætla ð að
tryggja góða og skilvirka þjón
ustu, gagnsæja stjórnsýslu, jafn
ræði, aukið öryggi og bætt eftirlit
með kostnaði. Í framhaldinu er
gert ráð fyrir að Kópavogsbær
sæki um alþjóðlega vottun (ISO
9001) á kerfinu, fyrst íslenskra
sveitarfélaga. Innleiðing gæðakerf
isins hefst þegar í stað á vegum
gæðastjóra sem annast hefur und
irbúning verkefnisins frá sumrinu
2008. Verkferlar í starfsemi Kópa
vogsbæjar byggjast framvegis á
gæðahandbók sem samin hefur
verið í þessu augnamiði. Opinber
stjórnsýsla hefur í auknum mæli
tekið upp aðferðir fyrirtækja í
samkeppnisrekstri og notfært sér
bæði tækni og vinnuaðferðir sem
þau hafa þróað til að rækja bet
ur hlutverk sitt. Jafnhliða eykst
traust almennings á stjórnsýsl
unni. Vottað gæðastjórnunarkerfi
gegnir lykilhlutverki í þessu sam
bandi. Enn fremur var samþykkt
að koma á fót gæðaráði sem hefur
yfirumsjón með gæðakerfi Kópa
vogsbæjar. Verkefni ráðsins verða
m.a. að setja Kópavogsbæ mark
mið í gæðamálum á grundvelli
þeirrar gæðastefnu sem bæjar
stjórn ákveður og að rýna gæða
kerfið árlega.

Gustsfélagar neita
leigukröfum
Kópavogsbæjar

Á fjölmennum félagsfundi Gusts
sem haldinn var í Glaðheimum 8.
febrúar sl. var samþykkt einróma
að skora á bæjarráð Kópavogs að
fella út gíróseðil þann sem sendur
var félagsmönnum til innheimtu
leigukrafna á hesthúsum í Glað
heimum og setjast að samninga
borði við stjórn Gusts. Á fundi
bæjarráðs Kópavogs 11. febrú
ar sl. samþykkti bæjarráð að fela
bæjarstjóra að taka upp viðræður
við forsvarsmenn Hestamannafé
lagsins Gusts um afnot af hesthús
um í Glaðheimum og áframhald
andi uppbyggingu á Kjóavöllum.

Ungmennaráð ÍTK

Bæja rr áð Kópav ogs hefu r
samþykkt að stofnað verði ung
mennaráð Íþrótta- og tómstunda
ráðs Kópavogs og er þar vísað
til Æskulýðslaga, samþykktum á
Alþingi 17/3 2007, þó með þeirri
breytingu að framhaldsskólanem
ar hafi seturétt í ráðinu. Á fundi
bæjarráðs var einnig tekin fyrir
tillaga frá fulltrúum Samfylking
arinnar varðandi forvarnastefnu

Kópavogsbæjar, þar sem lagt er til
að forvarnarstefnunni verði dreift
til barna í öllum árgöngum grunnog leikskóla bæjarins og einnig í
einhverju upplagi á þjónustumið
stöðvar eldri borgara sem og í
helstu íþróttamannvirki bæjarins.
Bæjarráð vísaði tillögunni til for
varnanefndar til umsagnar og að
lagt verði mat á kostnað og ávinn
ing við verkefnið.

Molinn styrktur vegna
ungs atvinnulauss
fólks

Lista- og menningarráð Kópa
vogs hefur samþykkt að styrkja
ungmennahúsið Molann um 200
þúsund krónur vegna verkefnis
í þágu ungs atvinnulauss fólks. Í
Molanum er leitast við að aðstoða
fólk á aldrinum 16 til 25 ára sem
glímir við atvinnumissi eða við
varnandi atvinnuleysi. Þekkir þú
þinn rétt? Fyrir unga atvinnuleit
endu r getu r ástandi ð á vinnu
markaðnum virst einkar vonlaust
um þessar mundir. Molinn ung
mennahús er opinn þriðjudaga
til föstudaga frá kl. 14.00 til 23.00.
Kaffih ús, taflb orð, ódýrt kruð,
trommusett, poolborð, trommu
sett, fússball, tímarit, Stöð2, frítt
net, spil, skemmtilegt fólk, gour
met beyglur og fleira er þar á
boðstólum.

Breytingar við Borg
arholtsbraut í trássi
við deiliskipulag

Lagt var fram 19. janúar sl. í
skipul agsr áði Kópav ogs eri ndi
lóða rh afa nr. 15 við Borga r
holtsb raut en það varða r ósk
um breytta aðkomu að húsinu.
Skipulagsnefnd bendir á að fyrir
umrædda lóð er í gildi deiliskipu
lag samþykkt í bæjarráði 24. maí
2002 og birt í B-deild Stjórnartíð
inda 19. júní 2002. Jafnframt er í
gildi aðaluppdrættir (byggingar
nefndaruppdrættir) samþykktir
7. ágúst 2002. Þær framkvæmd
ir sem lóðarhafi réðist í á síðast
liðnu hausti brjóta í bága við ofan
greind gögn þ.e. gilt deiliskipulag
og samþykktar byggingarnefndar
teikningar. Lóðarhafa mátti vera
ljóst að lóðin að Borgarholtsbraut
15 er á mjög viðkvæmu svæði frá
náttúrunnar hendi og því mikil
vægt að allar breytingar séu unn
ar í samráði við og með heimild
bæjaryfirvalda. Það var ekki gert.
Skipulagsnefnd vill benda lóðar
hafa á gr. 62.4 í skipulagsreglugerð
nr. 441/1998 en þar segir m.a.:
,,Óheimilt er að breyta notkun
lóðar frá því sem upphaflega var
áætlað nema með samþykki bygg
inga rn efnda r.” Skipul agsn efnd
hafnar því málinu.
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Nýtt hjúkrunarrými tekið
í notkun í næsta mánuði
Í síðasta mánuði var undir 
ritaður samningur milli Kópa
vogsbæjar og Hrafnistu þar sem
staðfest var að Hrafnista reki 44
hjúkrunarrými fyrir aldraða sem
hefur verið úthlutað til Kópa
vogs. Alls er gert ráð fyrir hjúkr
una rh eimi li fyri r 88 aldra ða
einstaklinga við Boðaþing auk
95 öryggis- og þjónustuíbúða,
sem leigðar verða öldruðum og
Naustavör, dótturfyrirtæki Sjó
mannadagsráðs, reisir í tveim
ur áföngum. Fyrri áfangi leiguí
búða Naustavarar, alls 47 íbúðir,
verða tilbúnar til útleigu í lok
þessa árs.
Nýja hjúkrunarheimili Hrafnistu
við Boðaþing með 44 hjúkrunar
rýmum verður tekið í notkun um
miðjan marsmánuð ásamt sam
tengdri þjónustumiðstöð. Ákveð
ið hefur verið að bjóða íbúum í
dvala rr ýmu m Kópav ogsb æja r,
þ.e. á sambýlunum við Gullsmára
og Skjólbraut, að flytja í hina nýju
aðs töðu, þar sem sama n fara
vönduð húsakynni, góð umönnun
og þjónusta, öryggi, aukinn mögu
leiki á félagsstarfi, sjúkraþjálfun,

Stefnumörkun í
umhverfismálum í
Kópavogi  
Lögð var fram tillaga að stefnu
mörkun í umhverfismálum í Kópa
vogi á fundi umhverfisráðs Kópa
vogs 25. janú ar sl. Í till ögu nni
koma fram ýmis átaksv erke fni
sem marka framtíðarsýn umhverf
ism ála í Kópav ogi. Umh verfi s
ráð fól umhverfisfulltrúa Kópa
vogs, Hólmfríði Þorsteinsdóttur,
að vinna áfram að stefnumörk
uninni. Umhverfisráð hvetur ein
nig alla skóla í Kópavogi að taka
þátt í verkefninu ,,skólar á grænni
grein” hjá Landvernd.

Ragnheiður
Hermannsdóttir ráð
inn deildarstjóri
grunnskóladeildar
Ellefu umsækjendur voru taldir
uppfylla hæfniskröfur um stöðu
deildarstjóra grunnskóladeildar
sem nýlega var auglýst. Bæjarráð
samþykkti að ráða Ragnheiði Her
mannsdóttur í stöðuna. Guðríður
Arnardóttir sat hjá við afgreiðslu
tillögunnar og Hafsteinn Karlsson
vék af fundi undir þessum lið.

sund og fallegt umhverfi. Þetta er
gert jafnhliða því sem sambýlun
um verður lokað með hliðsjón af
breyttum áherslum stjórnvalda
um að gera öldruðum kleift að
búa sem lengst á eigin heimili og
aukinni hlutdeild sveitarfélaga í
rekstri dvalarheimila.
Félags- og tryggingamálaráðu
neytið hefur veitt heimild til þess
að nýta hin nýju hjúkrunarrými í
þessum tilgangi. Samkvæmt því
er gert ráð fyrir að við opnun
heimilisins flytji 18 einstaklingar
af sambýlunum í Boðaþing og að
26 einstaklingar af biðlista vist

unarmatsnefndar fái inni í hjúkr
unarrými. Þetta þýðir að Boða
þing verður blandað heimili dval
arr ýma og hjúkru na rr ýma við
opnunina í mars. Hins vegar mun
heimilið breytast smám saman
algerlega yfir í hjúkrunarheimili
þar sem allir nýir heimilismenn
sem koma inn eftir opnun verða
með mat í hjúkrunarrými.
Það starfsfólk sambýla Kópa
vogsbæjar sem þess óskar fær
störf hjá Hrafnistu í Boðaþingi og
flyst því með sínu heimilisfólki.
Með því móti munu einstakling
ar af sambýlunum mæta kunn

Samningurinn undirritaður. F.v.: Ármann Kr. Ólafsson forseti bæjar
stjórnar og formaður félagsmálaráðs, Gunnsteinn Sigurðsson bæjar
stjóri, Guðmundur Hallvarðsson formaður Sjómannadagsráðs, Pétur
Magnússon forstjóri Hrafnistu og Ásgeir Ingvarsson framkvæmda
stjóri Sjómannadagsráðs.

uglegum andlitum meðal starfs
fólksins þegar þeir flytja á nýj
an stað. Starfsfólk Gullsmára og

Skjólbrautar hefur starfað eftir
líkri hugmyndafræði og innleidd
verður í Boðaþingi.

Áskorun
um

breytingar
í Kópavogi

Gísli Tryggvason
Fyrsta sætið hjá Framsókn

Traust, samvinna og heilindi

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

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.

Traust
fjárhagsstjórn
Samvinnavið íbúa

Heilindi í störfum

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

borgarblod.is

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

Hlaut fern verðlaun fyrir tungumálakunnáttu
Bryndís Freyja Petersen varð
dúx frá Menntaskólanum í Kópa
vogi við útskrift 18. desember
sl. Við útskriftina hlaut Bryndís
Freyja fern bóka rv erðl aun, í
frönsku, ítölsku, ensku og þýsku
og 100 þúsund krónur frá Kópa
vogsbæ.
Viðurkenningar fyrir námsár
angur eru ekki alveg ókunnar í
henna r fjöls kyldu en bræðu r
henna r fengu einnig peni nga
verðlaun frá Kópavogsbæ þegar
þeir útskrifuðust sem stúdentar
frá MK, Emil Hjörvar árið 2003
og Víðir Smári árið 2006 og þeir
voru báðir í ,,Gettu betur” liði MK
á sínum tíma auk þess sem Víðir

Smári var í sigurliði Kópavogs í
,,Útsvari.” tvö síðustu ár. Bryn
dís Freyja tók inntökupróf í Gettu
betur liðið í haust og náði inn en
ákvað að vera ekki með þar sem
hún væri að útskrifast frá MK.,
svo hún fetaði þar ekki í fótspor
bræðra sinna.
Fjölskyldan bjó í Lindarbrekku
í 9 ár en síðan flutti hún í Álfa
heiði 42 þar sem hún býr í dag.
Bryndís Freyja hefur því alla tíð
átt heima í Kópavogi og hóf skóla
göngu í Digranesskóla. Hún seg
ist hafa hugleitt að fara í annan
skóla en MK, t.d. Hamrahlíð eða
MR, en nálægðin við MK og það
að skólafélagarnir ætluðu flestir

Eg[`_gH_{a[hi¨Â^h[ad``h^ch@eVkd\^'%&%
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þangað hafi haft áhrif auk þess
sem hún vildi frekar fara í skóla
með áfangakerfi en bekkjarkerfi.
Í MK væri líka ferðamálabraut og
þar hefði hún tekið nokkra áfanga
en væri áhugi hennar þar ósvikin.
Svo sé það kostur að við skólann
eru einnig nemendur í bakara
iðn, matreiðslu og fleira, það auki
bara breidd skólans og auglýsi
hann vel og sýni vel fjölbreytni
hans. Bryndís Freyja byrjaði á
félagsfræðibraut en fór fljótlega á
málabraut enda hafði áhugi henn
ar á tungumálanámi þá stórauk
ist. Árangur hennar í ensku og
ísl ensku auk dönsku var mjög
góður í grunnskóla svo valið var
ekki ýkja erfitt. Fleiri tungumál
bættust við, s.s. franska, þýska og
spænska og einnig tók hún áfanga
í ítölsku og sænsku.
,,Ég er að byrja nám í þýsku
í Háskóla Íslands en mig langar
til að hafa eitt tungumál alveg á
hreinu sem m.a. nýtist mér þá vel

Bryndís Freyja Petersen varð dúx
frá Menntaskólanum í Kópavogi
í desember sl.

í ferðamálafræðunum og gæti t.d.
haft tekjur af því að sinna þýskum
ferðamönnum hérlendis. Ég hef

alltaf haft mikinn áhuga á ferða
málum og ferðast mjög mikið með
fjölskyldunni, þó meira erlendis
og ég hef komið til allflestra Evr
ópulanda. Einnig höfum við far
ið til Kína gegnum sænska ferða
skrifstofu.
Ég hef einnig áhuga á að fara í
nám til Þýskalands eða til Svíþjóð
ar í ferðamálafræðum en pabbi og
mamma bjuggu í Svíþjóð í 8 ár.”
Bryndís Freyja spilaði í Skóla
hljómsveit Kópavogs á þverflautu
og með hljómsveitinni ferðaðist
hún víða. Hún segist hafa áhuga
á að halda þeirri þekkingu við
og fara í aðra lúðrasveit en eins
standi áhuginn til að læra á ann
að hljóðfæri eins og t.d. gítar en
hún hafi ekki áhuga á að fara í
strangt tónlistanám, frekar eins
og hobbý. Bryndís Freyja segist
einnig hlusta á ýmsa tónlist, hún
sé nánast alæta á tónlist nema ef
vera skildi hip-hop og þungarokk.

Úr MK í flugvirkjanám
í Danmörku

È@eVkd\^Vaaii^a]Z^aaV¸

–

Flugvirkjanám getur ekki talist algengt eftir
stúdentspróf en það ætlar Atli Gunnar Sigurðs
son að leggja fyrir sig og fer til Kaupmannahafnar
innan skamms í það nám en hann fer nokkuð fyrr
en skólinn byrjar til þess að venjast tungumálinu.
Áhuginn er kannski skiljanlegur í ljósi þess að
föðurbróðir Atla Gunnars er flugvirki á Keflavík
urflugvelli og annar sonur hans er einnig flugvirki
og bróðir hans er að fara í flugvirkjanám til Banda
ríkjanna. Pabbi hans, Sigurður Árnason, er bifvéla
virkjameistari svo þaðan stafar væntanlega einnig
einhver áhugi á vélum. Atli Gunnar er fæddur og
uppalinn í Kópavogi, fyrst á Ásbrautinni en síðan
á Álfhólsveginum. Hann gekk í Kópavogsskóla, var
síðan einn vetur í Fjölbrautarskólanum í Garðabæ
en síðan lá leiðin í Menntaskólann í Kópavogi en
í millitíðinni fór hann í tvígang í skóla erlendis, í
Þýskalandi til að læra tungumálið.
,,Ég byrjaði á íþróttabraut í FG en síðan hentaði
það ekki mínu áhugamáli og fór á félagsfræðibraut
í MK. Það er svona hálft ár síðan áhugi minn vakn
aði á þessu, ég hef áhuga á alls konar vélum og svo
eru ágætis laun í boði fyrir þetta starf enda talað
um það að í framtíðinni verði vöntun á flugvirkjum
í heiminum og þessi þekking gefur auk þess tæki
færi til að vinna við nánast allt sem tengist vélum
og mótorum. Danmörk er betri kostur en að fara til
Bandaríkjanna en menntun þaðan gildir ekki í lönd
um Evrópu auk þess sem það nám er mun styttra,
tvö ár í stað rúmlega fjögurra ára í Danmörku þar
sem eru engin skólagjöld. Í Danmörku útskrifast þú

ÍSLENSKT HEILSURÚM
FERMINGARRÚMIÐ Í ÁR!

Atli Gunnar rýnir í vél lítillar fis-flugvélar en í fram
tíðinni verða verkefnin væntanlega nokkuð stærri,
s.s. þotuhreyflar.

sem flugvirki og flugrafvirki.”
Atli Gunnar segir að þegar hann hafi verið yngri
hafi honum dottið í hug að læra að fljúga en það
heillaði hann ekki lengur þegar hann varð eldri auk
þess sem atvinnuöryggið þar er mun minna.
Atli Gunnar var einnig með það í huga að fara í
sálfræðinám við Háskóla Íslands en það fangaði
nokkuð athygli hans um tíma í náminu í MK. Han
helsta tómstundaáhugamál er að vera á snjóbretti
sem hann fái aldrei nóg af.

F E R M I N G A R T I L B O Ð

–

DRAUMEY OG DRAUMFARI
ÍSLENSK SVÆÐASKIPT HEILSURÚM – FERMINGARRÚMIÐ Í ÁR!
FR AML EIÐ U M OG
SÉR SMÍÐ U M R Ú M
OG D ÝNU R Í HVAÐ A
ST Æ R Ð SEM ER !
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Afar fjölbreytt starfsemi hjá
félagsmiðstöðvunum í Kópavogi
Í Kópavogi er unglingum boð
ið upp á mikla og fjölb reytta
fél agss tar fs emi, ekki síst á
vegu m fél agsm iðs töðva nna
sem starfræktar eru við alla 9
grunnskóla bæjarins. Ekki má
heldur gleyma mjög öflugu ung
lingas tar fi íþróttaf él aga nna
í Kópav ogi sem eru að skila
ómeta nl egu star fi. En þetta
tóms tundas tar f í fél agsm ið
stöðvunum kostar Kópavogsbæ
fjármuni.
Arna Marg rét Erl ingsd ótti r,
verke fnas tjóri tóms tundam ála
hjá Kópav ogsb æ var spurð að
því hvort efnahagskreppan hefði
þau áhrif að fél agss tarfs em
in hefði úr minni fjármunum að
spila á árinu 2010 vegna efnahag
skreppunnar og ef um samdrátt
væri að ræða, á hvaða starfsemi
bitnaði hann þá helst?
,,Við þurfum að skoða okkar
heimilisbókhald eins og allir aðr
ir og þurfum vissulega að draga
saman seglin á ýmsum sviðum,
en leggju m okku r fram við að
láta það sem minnst koma nið
ur á starfsemi og opnunartíma
fél agsm iðs töðva nna. Þetta er
auðvitað erfitt en þetta er mögu
legt og þar eiga forstöðumenn
félagsmiðstöðvanna stóran þátt.
Það er liðinn sá tími að hægt var
„að kaupa allt“ og það gefur ný
tækifæri til að líta inn á við og
leggja meiri rækt við þá hæfi
leika sem hver og einn hefu r,

stjóra tómstundamála og forvarn
arf ullt rúa Kópav ogsb æja r í for
varnarmálum meðal unglinganna.
Með hvaða hætti er forvarnarmál
unum sinnt?
,, Samstarf við forvarna rfull
trúa er gott. Hann leiðir „Litla
hóp“ sem er forvarnarteymi bæj
arins og þar eigum við okkar full
trúa frá fél agsm iðs töðvu nu m.
Annað sem að okkur snýr í for
varnarmálum er Útivakt ÍTK sem
starfsf ólk fél agsm iðs töðva nna
sinni r um helga r og þáttt aka í
samstarfshóp foreldrarölta við
grunnskóla Kópavogs ásamt full
trúa Samkóp og lögreglunnar í
Kópavogi,” segir Arna Margrét
Erlingsdóttir, verkefnastjóri tóm
stundamála hjá Kópavogsbæ.

bæði í starfsmannahópnum og
hjá unglingunum.”
- Í hverju verður starfsemin til
vors helst fólgin, og verður brydd
að upp á einhverjum nýjunum?
,,Starfs emi n er blóml eg. Af
same igi nl egu m og stærri við
burðum meðal félagsmiðstöðv
anna er nýlokið Söngkeppni ÍTK
en hún fór fram í Salnum í jan
úar sl. Við erum í samstarfi við
Breiðablik sem á 60 ára afmæli
um þessa r mundi r og stóðu m
fyrir diskóteki fyrir 11 til 16 ára.
Sköpunardagurinn okkar var 10.
febrúa
 r og svo er Samféshátíðin
í mars. Í maí verður svo Æsku
lýðshátíðin sem er uppskeruhá
tíð unglinganna með sýningu á
margvíslegri vinnu þeirra á liðn
um vetri og lokaball. Hefðbundn
ari starfsemi er svo þess á milli
og endurspeglar þá innra starfið
oft stemninguna á hverjum tíma,
nú er t.d. nýlokið EM í handbolta
og var oft mikið fjör í félagsmið
stöðvunum tengt því.
Af nýju ngu m má nefna að
komi ð hefu r veri ð á same igi n
legu ungl ingar áði inna n fél ag
miðstöðva ÍTK , í því situr einn
fulltrúi frá hverri félagsmiðstöð.
Þar gefst unglingunum tækifæri
á að skipta st á skoðu nu m um
innra starfi ð í fél agsm iðs töðv
unum, koma með tillögur og að
hafa áhrif á hvað þeim stendur
til boða. Ég veit að á næsta fundi
þeirra fjalla þau um hæfil eika

Arna Marg rét Erl ingsd ótti r, verke fnas tjóri tóms tundam ála hjá
Kópavogsbæ.

keppni sem er í undirbúningi.”

Starfsemin hentar öllum
sem vilja
- Starfsemin í félagsmiðstöðvun
um hentar eflaust ekki öllum ung
lingum. Er með einhverjum hætti
komið til móts við þarfir þeirra,
og þá með hvaða hætti?
,, Ég trúi því að starfs emi n
henti öllum sem vilja, en það er
ekkert öðruvísi með unglingana
en annað fólk – sumir hafa ekki

þessa félagslegu þörf. Við höfum
þó náð til fleiri unglinga sl. 2 ár
með tilk omu hád egi sopna na í
félagsmiðstöðvunum og verið að
bjóða upp á fleiri opnanir fyrir
börn í 6. og 7. bekk. Það hefur
sýnt sig að með auki nni þjón
ustu fyrir þann aldurshóp, kem
ur hann betur undirbúinn inn í
tómstundastarf félagsmiðstöðv
anna í 8. bekk.”
- Eru einhver samskipti og sam
vinna milli þín sem verke fna

Prófkjör sjálfstæðismanna í Kópavogi 20. febrúar

Ábyrg forysta
Þekking
Reynsla
Margrét Björnsdóttir býr yﬁr
mikilli þekkingu og reynslu af
bæjarmálum Kópavogs. Hún hefur
áunnið sér traust fyrir heiðarleg og
ósérhlíﬁn vinnubrögð og skelegga
framgöngu m.a. í umhverﬁsmálum
og velferðarmálum bæjarins.
Stuðningsfólk

Verið velkomin í kosningamiðstöðina
að Hlíðarsmára 11, neðstu hæð
Símar 698 3579 og 571 1013
www.margretb.is | margretb@centrum.is

2

Margrét Björnsdóttir
í 2. sæti
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
Sjálfstæðisﬂokksins. Ég vil að við stöndum saman um velferð bæjarbúa
á erﬁðum 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 sigurstranglegum 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.
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Nýliðar í 3. og 4.
sæti framboðslistans Fögrubrekku á þorranum
Forval Samfylkingarinnar í Kópavogi:

Á bóndadaginn, 22. janúar sl., buðu börnin á
leikskólanum Fögrubrekku öfum sínum í leikskól
ann til að snæða með þeim í hádeginu.
Börnin útbjuggu víkingahatta í tilefni dagsins sem
þau skörtuðu yfir borðhaldinu. Boðið var upp á
alþjóðlegan þorramat í formi smárétta s.s. skyr, slát
ur, sviðasultu, flatbrauð með hangikjöti, hákarl, rófu
stöppu, rúgbrauð með smjöri og harðfisk. Gleði og
ánægja barnanna og gestanna einkenndi hádegið og
það segir margt þegar einum afanum varð að orði:

Þau skipa fjögur efstu sætin, f.v.: Guðríður Arnardóttir, Hafsteinn
Karlsson, Pétur Ólafsson og Elfur Logadóttir. Samfylkingin á nú fjóra
fulltrúa í bæjarstjórn Kópavogs.

Forvalsdagur Samfylkingar
innar í Kópavogi var 30. janú
ar sl. og nú liggur fyrir hverj
ir munu skipa sex efstu sæti á
lista fyri r kosni nga rna r þann
29. maí.
Forvalsleiðin er ný hjá Samfylk
ingunni. Öllum skráðum félags
mönnum gafst kostur á að mæta
á fund og kjósa um 6 efstu sæt
in. Þá er fyrst kosið um 1. sætið
og þegar niðurstaða þess liggur
fyrir er gengið til kosninga um
annað sætið og svo koll af kolli.
Þrátt fyrir að veður væri með ein
dæmum gott og Íslendingar kepp
tu í undanúrslitum í EM mættu
hátt í 300 manns á þennan fund
sem stóð yfir í rúmlega 5 klst.
Ljóst er að finna má vankanta á
þessari framkvæmd og ýmislegt
sem hefði mátt gera öðruvísi, en
alm ennt séð gengu kosni nga r
hratt og vel fyrir sig.
Niðurstaðan var listi, blanda
reynslu og endu rn ýju na r með

nokkuð breiða skýrskotun. Bæjar
fulltrúarnir Guðríður Arnardóttir
og Hafsteinn Karlsson fengu góða
kosni ngu í 1. og 2. sæti ð sem
líta verður á sem viðurkenningu
fyrir störf þeirra í þágu bæjar
búa undanfarin ár. Pétur Ólafsson
sagnf ræði ngu r og fyrrv era ndi
formaður Röskvu hlaut tæplega
70% atkvæða í 3. sætið, kraftmik
ill nýliði. Elfu r Logadótti r, lög
fræðingur og viðskiptafræðingur
skipar 4. sætið. Elfur hefur verið
virk í starfi Samfylkingarinnar á
liðnum árum, m.a. setið í stjórn
félagsins í Kópavogi og í stjórn
Kvennahreyfingar Samfylkingar
innar. Margrét Júlía Rafnsdóttir
skipar 5. sætið og Tjörvi Dýrfjörð
það sjötta. Bæði hafa þau starfað
af krafti fyrir flokkinn á undan
förnum árum m.a. í stjórn félags
ins í Kópav ogi. Inna n skamms
mun nefnd gera tillögu um skipan
framboðslistans í heild sinni.

Prófkjör Framsóknar í Kópavogi 27.febrúar
2010 á Digranesvegi 12. Frá kl. 10:00 – 18:00

Þorraborðið var glæsilegt. Einn afinn ber sig eftir
kræsingum undir vökulum augum eins barnsins.

Afarnir voru liðtækir við að gefa börnunum skyr
og fleira.

„Verst að barnabarnið mitt á bara eitt ár eftir af leik
skólagöngu sinni.“
Þetta er í þriðja skiptið sem haldið er upp á bónda
daginn með öfum og/eða feðrum og öfum og er hann
sannarlega kominn til að vera.

,KÕSTLSÃ
,KÕSTLSÃ
,KÕSTLSÃWFHOBKÓ£BSBULW£BHSFJ£TMVOOBSNBSTMJHHVS
GSBNNJÎKÓOVTUVWFSJÃ#KBSTLSJGTUPGVN,ÓQBWPHT 'BOOCPSH 
GSÃPHNF£GFCSÙBS
&GFJOIWFSKBSBUIVHBTFNEJSFSVWJ£LKÕSTLSÃOBCFSB£TOÙBTÊSNF£
SUJMCKBSMÕHNBOOT
#KBSTUKÓSJOOÎ,ÓQBWPHJ

KAKA ÁRSINS 2010
Núggatmús með Konsum orange

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

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

Skipholt 50 b Sími: 562 0677 • Arnarbakki 4 Sími: 557 2600 • Engihjalla 8 Sími: 564 4620
Endilega kikjið á heimasíðuna okkar www.sveinsbakari.is
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Gerður Kristný handhafi Ljóðstafs Jóns úr Vör
Gerður Kristný (Guðjónsdóttir)
rithöfundur hlaut Ljóðstaf Jóns
úr Vör fyrir ljóð sitt „Strandir“
í árlegri ljóðasamkeppni listaog menni nga rr áðs Kópav ogs.
Gerður Kristný er áttundi hand
hafi verðlaunanna frá stofnun
samkeppninnar árið 2002. Verð
launaafhendingin fór fram við
hátíðlega athöfn í Salnum, Tón
listarhúsi Kópavogs, að kvöldi
afm æli sd ags Jóns úr Vör, 21.
janúar sl. „Hugleiðin er farin
en viðfangsefnið er samt beint
úr raunv er ul eika nu m,“ seg
ir meðal annars í rökstuðningi
dómnefndar fyrir vali hennar á
vinningsljóðinu. ,,Áhrifin felast
meðal annars í því að dvalist er
einhversstaðar á mörkum hins
huglæga og hlutlæga.“
Auk Gerða r Kristnýja r hlaut
Bjarni Gunnarsson ljóðskáld sér
staka viðurkenningu fyrir „Smíð
ar“, sem þykir sýna „tvær hliðar
skáldskapar á hugvitssaman og
jafnframt skáldlegan hátt.” Dóm
nefnd skipuðu Ingibjörg Haralds
dótti r rith öfu ndu r, Sigþ rúðu r
Gunnarsdóttur bókmenntafræð
ingur og Þórarinn Eldjárn rithöf
undur, sem var formaður. Dóm
nefndin komst að einróma niður
stöðu.
Um 300 ljóð bárust í keppn
ina. Sigurvegarinn fær 500 þús
und króna peningaverðlaun og
verðlaunagripinn, Ljóðstaf Jóns
úr Vör, áletraðan með nafni sínu
til varðveislu í eitt ár auk eign
argrips sem Sigmar Ó. Maríus
son gullsmiður hannaði. Höfund
ur ljóðsins, sem hlaut sérstaka
viðurkenningu, fær 150 þúsund
króna verðlaun.

Árna til áhrifa!

Gerður Kristný með viðurkenninguna, þ.á.m. ljóðstafinn.

Gerðu r Kristný er fædd árið
1970. Hún er rithöfundur í fullu
starfi. Gerður hefur hlotið marg
vísleg verðlaun og viðurkenning
ar, meðal annars fyrstu verðlaun
í ljóðasamkeppni Litrófs í Sjón
varpinu árið 1992, Bókaverðlaun
barnanna árið 2003 fyrir Mörtu
Smörtu og Bókmenntaverðlaun
Halldórs Laxness 2004 fyrir skáld
söguna Bátur með segli og allt.
Ljóð og smásögur Gerðar hafa
birst í kennslubókum fyrir grunnog framhaldsskóla auk þess sem
ljóð hennar og smásögur eru í
ýmsum safnritum, íslenskum sem
erlendum. Bók hennar Garðurinn
var nýverið tilnefnd til Vestnor
rænna barna- og unglingabóka
verðlauna.

VERÐLAUNALJÓÐIÐ
STRANDIR
Að vetri
er aðeins fært
hugleiðina
Sængurhvít sveitin
breiðir úr sér
innan við augnlokin
Bjarndýr snuddar í snjó
nær síðasta jaka
til baka

Árna Bragason
í 2. sætið
Kosningaskrifstofan Hlíðasmára 17 er opin
alla daga frá kl. 14:00.

www.arnibraga.is
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AF HÁLSINUM

Geymir stórmerka
heimild um færeyska
sögu og menningu

Við afhendingu bókagjafarinnar, f.v.: Hrafn Harðarson forstöðu
maður Bókasafns Kópavogs, Þorleifur Friðriksson, Kristín Svanhildur
Helgadóttir stjórnarmaður í Færeyingafélaginu, Elsba Djánjalsdóttir
varaformaður Færeyingafélagsins ásamt dóttur sinni Evu Björk Krist
insdóttur.

Í lok janúarmánaðar sl. afhenti
dr. Þorleifur Friðriksson sagn
fræði ngu r Fære yi ngaf él agi nu
að gjöf 40 árg anga fære yska
bókmennta- og menningartíma
ritsins Varðin. Þar sem Færey
ingafélagið ræður ekki yfir hús
næði til að geyma þetta merka
rit hljóp Bókasafn Kópavogs og
Hrafn Harðarson, forstöðumað
ur þess, undir bagga og mun sjá
um skráningu og útlán ef þess
verður óskað.
Við afhendinguna kom fram sú

ósk að Varðin myndi verða stofn
bókas afns Fære yi ngaf él agsi ns
Íslandi. Jafnframt lét Þorleifur þau
orð falla að það væri við hæfi að
Kópavogsbær og bókasafnið efldu
tengslin við Færeyinga með því að
afmarka pláss í safninu fyrir bæk
ur og blöð á færeysku. Slík ,,stofa”
gæti minnt á tengsl Kópavogs
við vinarbæ sinn í Færeyjum og
fengið nafnið Klakksvíkurstofa.
Bókasafn Kópavogs varðveitir því
stórmerka heimild um færeyska
sögu og menningu.

Hver? Hvar? Hvenær?
Síðasta mynd sem birtist er tekin af fólki fyrir
utan félagsheimilið í Kópavogi sem nú hefur verið
aflagt og hýsir bæjarskrifstofur Kópavogs.
Í baksýn sést til lúðrasveitarinnar sem fólkið var
að hlusta á. Af hvaða tilefni og hvenær skyldi þessi
mynd vera tekin? Nú bregður hins vegar svo við að
engar upplýsingar hafa borist þrátt fyrir að fólkið sé
mjög þekkjanlegt af þeim sem það þekkir á annað
borð.
Myndin sem birtist nú mun vera tekin af börnum
í Vinnuskóla Kópavogs. Hverjir eru á myndinni og
af hvaða tilefni er myndin tekin? Allar upplýsingar
eru vel þegnar, jafnvel þótt aðeins séu borin kennsl
á eina manneskju.
Vinsamlega komið þeim upplýsingum sem þið
búið yfir á framfæri við Hrafn Sveinbjarnarson hér
aðsskjalavörð á Héraðsskjalasafni Kópavogs að
Núggatmús með

KAKA ÁRSINS 2010

Hamraborg 1. Líta má við hjá Hrafni á skrifstofunni,
hringja í hann í síma 544-4710 eða senda honum
tölvupóst á netfangið hrafns@kopavogur.is
Konsum orange

Kaka ársins 2010
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Menningarviðburður á Urðarhóli í boði foreldrafélagsins
Góðir gestir komu í Heilsuleik
skólann Urðarhól fyrir skömmu
en þar var á ferð listamaðurinn
Bernd Ogrodnik með brúðurnar
sínar.
Hann setti upp Pétur og úlfinn
eftir Sergei Prokofiev. Að mati
leiks kólak enna ra skóla ns var
sýningin allt í senn spennandi,
skemmtileg og falleg. Sýningin er
listaverk sem Bernd stjórnar af
sinni alkunnu snilld og hrífur alla
viðstadda með sér.

Börni n á Urða rh óli fylgja st
spennt með framvindu mála hjá
brúðunum og Bernd Ogrodnik

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

KAREN Í 4. SÆTI

MYNDLISTARSÝNING Hfjörð.

√ Viðhalda þjónustustigi með enn betri nýtingu fjármuna.

• BA í sálfræði
• MS í mannauðsstjórnun

√ Virkja íbúalýðræði og forgangsraða verkefnum í nærumhverﬁ.
√ Eﬂa og koma til móts við hugmyndir íbúa um hvernig megi
gera góðan bæ enn betri.

KÓPAVOGUR - GERUM ENN BETUR

P 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

Hfjörð: Guðmundur Atlason
Atli Guðmundsson

Einar Kristján í fyrsta sæti hjá Framsókn í Kópavogi
Tækifærið er núna!
Þú getur tekið þátt í að skipta um forystu Framsóknarflokksins í Kópavogi
með því að skrá þig í flokkinn fyrir kl. 17:00 föstudaginn 19. febrúar næstkomandi
og taka síðan þátt í prófkjöri flokksins laugardaginn 27. febrúar milli kl. 10:00
og 18:00 að Digranesvegi 12. Hafðu samband í síma 842 5800.

Áherslur Einars Kristjáns
r
r
r
r

Ábyrg og fagleg stjórnun
Fjölskylduvænt samfélag með öflugu skólastarfi
Virkt íbúalýðræði - víðtækt samráð og samvinna um bæjarmálin
Aukin samvinna heimila, skóla, kirkju og íþróttafélaga
um forvarna- og tómstundastarf
r Gagnsæ og skilvirk stjórnsýsla

Til framtíðar á traustum grunni
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Vasaljósaganga
og varðeldur á
afmæli Núps

Sungið við varðeld í leikskólagarðinum.

Leikskólinn Núpur í Kópavogi
varð 10 ára í janúarmánuði sl.
og af því tilefni komu foreldr
ar og aðrir gestir í heimsókn og
tóku þátt í vasaljósagöngu með
börnu nu m og starfsm önnu m
kringum skólann.

Að því loknu söfnu ðu st all
ir saman við varðeld í leikskóla
garðinum og sungu saman. Í lokin
gæddu gestir og heimamenn sér á
heitu kakói og smákökum í tilefni
afmælisins. Allir viðstaddir áttu
yndislegan dag í góðu veðri.

FEBRÚAR 2010

Markmið fjárhagsáætlunarinnar
er hagræðing án þess að það
bitni á grunnþjónustu
Gunnar I. Birgisson fyrrverandi
bæja rs tjóri Kópav ogs geri r að
umtalsefni fjárhagsáætlun Kópa
vogsb æja r sem var samþ ykkt
samh ljóða í bæja rs tjórn þann
30. desember sl. Þrátt fyrir allar
þær erfiðu aðgerðir sem þurfti
að grípa til svo endar næðu sam
an á þessum erfiðu tímum virð
ist Gunnar helst taka það nærri
sér að nú hefur verið ákveðið að
eldri borgarar borgi hóflegt gjald
í sund og árshátíð starfsmanna
Kópavogsbæjar hafi verið slegin
af þetta árið.
Einh verra hluta vegna kenn
ir Gunnar undirritaðri um þess
ar ákvarðanir en staðreyndin er
samt sú að bæjarfulltrúar allra
flokka (að Gunnari undanskyld
um) unnu saman og ræddu sig
niður á þær aðgerðir sem grípa
þarf til, til að endar nái saman
í rekstri bæjarins. Sumar þeirra
voru erfiðar og eflaust ekki fallnar
til vinsælda. En hjá þeim varð ein
faldlega ekki komist. Markmiðið
var að draga úr útgjöldum bæjar
ins, hagræða í rekstri og spara án
þess að það bitni á grunnþjónustu
við bæjarbúa. Þessu til viðbótar
tókst okkur að halda gjaldskrár
hækkunum í lágmarki. En með
samdrætti og hagræðingu í rekstri
bæjarins, ekki síst í grunnskólun
um sem eru stærsti útgjaldaliður
bæjarfélagsins, er ljóst að starfs
fólki hjá bænum fækkar. Dregið
hefur verið úr yfirvinnu og þar
með hafa tekjur einhverra starfs
manna lækkað. Þetta er auðvit
að þungbær ákvörðun og erfið,
en engu að síður nauðsynleg. Og
samt tókst okkur að standa vörð
um félagsþjónustu bæjarins t.d.
hefur fjárhagsaðstoðin hækkað
sem nemur vísitöluþróun síðasta
árs og 100 milljónum króna á að
verja til atvinnuskapandi verkefna
á þessu ári.
Það er ástæða til að geta þess
sérstaklega að frá því að Gunnar I.
Birgisson tók við sem bæjarstjóri
árið 2005 hafa skuldir bæjarsjóðs
vaxið úr rúmlega 12 milljörðum
króna í ríflega 38 milljarða króna.
Rúmlega þrefalda hækkun skulda
á þessum tíma er ekki hægt að
kenna bankah runi nu einu um.

Fjármagnskostnaður vegna þess
arar miklu skuldsetningar bæj
arsjóðs eru tæpir 1,8 milljarðar
króna á árinu 2010. Samkvæmt
lögum ber sveitarfélögum skylda
til að skila hallalausri fjárhags
áætlun og er gert ráð fyrir að
rekstrarafgangur næsta árs verði
44 milljónir króna, svo tæpara má
það ekki standa. En þegar tekjur
bæjarins dragast saman á sama
tíma og skuldabyrðin hefur aukist
þetta mikið eru góð ráð dýr.
Eldri borgarar munu nú greiða
sama gjald og börn í sund, 120
krónur fyrir hvert skipti. Það var
ákveði ð að hækka gjalds krána
þann 1. febrú a r svo þeir sem
vilja kaupa árskort geti gert það
á gamla verðinu. Þessi hækkun
hefur verið auglýst sérstaklega
og kynnt bæjarbúum. Að Gunn
ari læðist sá grunur að frestun
þessarar hækkunar til 1. febrúar
hafi tengst forvali Samfylkingar
innar sem fór fram þann 30. janú
ar. Það er auðvitað fjarstæða og á
sér enga stoð í raunveruleikanum
en lýsir samsærishugsunarhætti
Gunnars betur en margt annað.
Þegar smjör virtist drjúpa af
hverju strái í Kópavogi eins og
annarstaðar héldum við heljar
mikið skrall í Fífunni í Kópavogi,
með hljómsveit, skemmtiatrið
um mat og drykk, allt svo til frítt!
Þar skemmti bæjarstjórn Kópa
vogs sér konunglega eins og aðrir
starfsmenn bæjarins og var und
irrituð þar ekki undanskilin. En
Gunnar kennir mér um að hafa
slegið af þessa árshátíð starfs
manna bæjarins í ár. Það er allt
í lagi, ég skal gangast við því en
það var reyndar engin ágreiningur
um það í bæjarstjórn Kópavogs.
Okkur þótti einfaldlega ekki verj
andi að setja hátt í 20 milljónir í
árshátíð af þessari stærðargráðu
á sama tíma og verið er að þreng
ja verulega að starfsfólki bæjar
ins þess utan. Það væru „kaldar
kveðjur“ til starfsmanna bæjarins
eftir að hafa lækkað þá í launum
að bjóða þeim svo eitt kvöld frítt
út að borða. Ætli flestum þyki
þeim peningum ekki betur varið í
eitthvað annað?
Gunna r Birgi ss on verðu r að

átta sig á því
að „góðæ ri ð“
er búið! Frjáls
hyggja og
græðgi hefu r
komið þessari
þjóð á kaldan
klaka. Það er
svo margt sem
er ósanngjarnt
þessa dagana, Guðríður
við erum öll Arnardóttir.
að borga brús
ann þótt flest séum við saklaus.
Gamla fólkið, unga fólkið, jafnvel
börnin okkar munu borga þegar
upp er staðið. Bæjarstjórn Kópa
vogs hefur borið gæfu til þess að
standa saman þetta rúma ár sem
er liðið frá hruninu. Vinnubrögð
bæjarstjórnar Kópavogs við gerð
fjárhagsáætlunar hafa verið til fyr
irmyndar og niðurstaðan er mála
miðlun þeirra ólíku sjónarmiða
sem að henni standa. Þar er engin
að reyna að slá sig til riddara eða
kaupa sér vinsældir. Allir lögðu
sig fram við að fara vel með pen
inga bæjarbúa.
Ef Gunna r ætla r að koma til
baka með þennan 2007 þanka
gang er ég ekki viss um að hann
eigi erindi sem erfiði. Ef stóru
baráttumálin í komandi prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins eru ókeypis
partý og sundferðir gæti farið svo
að Gunnar stæði eftir „ískaldur á
kantinum.“
Guðríður Arnardóttir
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar
í Kópavogi

Hléskógar 16
eddalara@islandia.is

3 vikna hraðnámskeið - Hafnarfirði - hefst 19. febrúar kl. 17
6 vikna námskeið - Hafnarfirði - hefst 22. febrúar kl. 20
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Kökuhornið hefur
þjónað vel í áratug

Karlmönnum boðið í hafra
graut og slátur í upphafi þorra

Guðni Hólm Stefánsson bakarameistari stendur við borð hjá göngu
görpum sem settust niður eftir gönguferð og nutu veitinga í Köku
horninu. Blöðrurnar sprengdu viðskiptavinir og fengu innan úr þeim
upplýsingar um það hvaða afslátt þeir fengu þennan afmælisdag
sem haldið var upp á fyrir skömmu.

Upphaf þorrans var haldið hátíð
legt í leikskólanum Fífusölum. Í
tilefni dagsins var öllum karlkyns
ættingjum boðið í hafragraut og
slátur og um leið að kíkja aðeins
á leik og starf í skólanum. Börnin
höfðu öll föndrað víkingahjálma
fyrir daginn og voru mörg í lopa
peysum/vestum í stíl við hjálminn!
Mesta lukku vöktu þó víkingarnir
tveir sem mættu galvösk í leikskól
ann og sýndu sínar bestu hliðar.
Anna r víki ngu ri nn er betu r
þekktu r sem kokku r leiks kóla ns
og hann sagði að búningurinn sem
hann skartaði hefði verið notaður
hversdags af víkingum þessa lands
hér á árum áður - þegar þeir voru
heima fyrir en ekki í útrás eða að

vega mann og annan! Eins og sést á
myndinni hefði Ingi Hafliði, kokkur
Fífusala, sómað sér vel sem víkingur
til forna og hefði án efa verið okkur
til sóma!
Listagyðjan hún Erna Lóa var í
gervi Víkingastelpu þennan sama dag
og vakti mikinn áhuga krakkanna.
Stúlkurnar heilluðust af skartinu sem
prýddi búninginn á meðan strák
arnir höfðu mestan áhuga á litlum
kvenhníf sem tilheyrir búningnum og
vildi ólmir fá að prófa hann! Erna Lóa
hefði áreiðanlega flokkast undir að
vera kvenkostur hinn mesti á árum
áður eins og hún er reyndar í dag!
Á konudaginn verður kvenkyns
ættingjum boðið í heimsókn á Fífu
sali.

1.

sæti

Kökuhornið er staðsett í hjarta
Kópavogs, Bæjarlind 1 – 3, og
fagnar um þessar mundir 10 ára
afmæli. Bakaríið hefur á þessum
árum þjónað Kópavogsbúum sem
og öðrum vel. Kökuhornið býður
upp mikið úrval af matarbrauð
um, úrvals tertur við öll tækifæri,
brauðatertur, heita rétti og smurt
brauð að ógleymdu m flatk ök
unum sem fullyrt er að séu þær
bestu í bænum. Í versluninni er
hægt að setjast niður í notalegu
umhverfi og njóta góðra veitinga.
Guðni Hólm Stefánsson bakara
meistari segir að lögð sé áhersla
og metnað í að veita öllum góða og
fljóta þjónustu ásamt mjög góðu
úrvali af kaffibrauði. Og svo er
alltaf heitt á könnunni.
,,Nú nálgast fermingar, og við bjóð
um upp á margar tegundir af ferming
artertum. Best er að ráðfæra sig við
bakarameistara um skraut, stærðir og
innihald. Auk þess þjónum við að sjálf
sögðu þeim sem eru að halda afmæli,
brúðkaup, skírnir eða annað sem til
efni er til að fagna með góðum veiting
um,” segir Guðni Hólm Stefánsson.

Víkingurinn og
listagyðjan!

ÁRMANN

Briet Klara, 3ja ára, var með fleira fólki í Kökuhorninu að gæða sér á
góðu brauði.

Ný forysta
Nýjar áherslur

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.

Ármann Kr. Ólafsson
· Ábyrg fjármálastjórn á krefjandi tímum
· Dreifum byrðunum með sanngjörnum hætti
· Það á að vera gott 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

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.

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 prófkjöri sjálfstæðismanna 20. febrúar. Sími 696 7522.
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Passíusálmaguðsþjón Skáksveit Hjallaskóla
usta í Hjallakirkju
Íslandsmeistari í stúlknaflokki

Jón Ásgeirsson samdi nýlega
lög við alla Passíusálmana og
voru þau frumflutt í Hallgríms
kirkju á föstudaginn langa 2009
og frumflutti Kór Hjallakirkju 10
þeirra.
Við guðsþjónustu í Hjallakirkju
28. febrú a r nk. verðu r fluttu r
úrdráttur úr nokkrum passíusálm
um við tónlist Jóns Ásgeirssonar.
Kór Hjallakirkju sér um tónlistar
flutninginn og mætir fullskipaður
í þessa guðsþjónustu, en hann
hefur ekki sungið fullskipaður við
almenna guðsþjónustu í nokkur
ár. Séra Sigfús Kristjánsson þjón
ar og organisti og söngstjóri er

Jón Ólafur Sigurðsson.
Sunnudaginn 14. mars kl. 17.00
eru tónleikar í Hjallakirkju þar
sem þau Gunnhildur Baldursdótir
sópran og Julian Edward Isacks,
píanóleikari sjá um tónlistarflutn
inginn.

Skáks veit Hjallas kóla sigr 
aði á Íslandsmóti grunnskóla
sveita - stúlknaflokki sem fram
fór í Salas kóla í Kópav ogi
7. febrúar sl.
Í sveitinni var meðal annarra
Sonja María Friðriksdóttir, sem
varð Ísl andsm eista ri stúlkna í
yngri flokki daginn áður en mótið
fór fram. Með árangrinum vann
Sonja sér rétt til þátttöku á Norð
urlandamóti stúlkna, sem fram
fer í Reykjavík í aprílmánuði nk.
Sveit Salaskóla sigraði í keppni
c-liða. Þrettán sveitir mættu, þar
af sjö úr fjórum skólum í Kópa
vogi og ein utan höfuðborgar
svæðisins, sveit frá Vestmanna
eyjum. Í heildarkeppninni varð
A-sveit Salaskóla í 5. sæti, B-sveit
Hjallaskóla í 9. sæti, C-sveit Sala
skóla í 10. sæti, B-sveit Salaskóla
í 11. sæti, Snælandsskóli í 12.
sæti og Digranesskóli í 13. sæti.
Árangur Hjallaskólastúlkna var
þessi:
• 1 borð Ásta Sóley Júlíusdótt
ir: 4,5 v.
• 2 borð Sonja María Friðriks
dóttir 5 v.

Sigri fagnað innilega.

• 3 borð Ásta Sonja Ólafsdóttir
5,5 v.
• 4 borð Tara Sóley Mobee 7 v.

• Liðsstjóri og þjálfari stúlkn
anna: Smári Rafn Teitsson.

Málverkasýning í anda
popplistar í Bæjarlind
JcVBVgV

'#h¨i^!

WVg{iijh¨i^;gVbh`cVg[ad``h^ch
jcVbVg^V5jcVbVg^V#^h
Eg[`_g;gVbh`cVg[ad``h^ch@eVkd\^

',#[ZWgVg`a#&%#%%"&-#%%{9^\gVcZhkZ\^&'

Fyrir kreppu hafði Guðmund
ur Atlason, sem býr í Grundar
smáranum í Kópavogi, rekið eig
ið fyrirtæki í byggingabransan
um á erlendri grund, en tveimur
vikum eftir hrunið hér fór þar
allt á sömu leið og hefur ekki
farið í gang aftur. Vegna atvinnu
ástands á Íslandi ákváðu Guð
mundur Atlason og sonur hans
Atli Guðmundsson að snúa sér
að listinni og kölluðu sig Hfjord
(sem er stytting á ætttarnafni
þeirra sem er Hraunfjörð).
Þeir mála verk í anda popp
listarinnar og sækja innblástur í
íslenskt þjóðlíf, kreppuna, búsá
haldabyltinguna og einnig þeirra
hugmyndir að lausnum á ástand
inu. Guðmundur hóf að mála fyrir
fimmtán árum, hann málaði sex
myndir og lagði svo pensilinn á
hilluna þar til hann hóf að mála
aftur síðastliðið vor með syni sín
um sem hann þjálfar í myndlist.
Sýningin sem núna er í gangi

Feðgarnir við tvö verkanna á sýningunni.

að Bæjarlind 14-16 sýnir öll 16
málverkin í Íslandsþemanu svo
kallaða, þar segja Hfjord frá for

tíð, nútið og framt íð Ísl ands í
málverkum og einnig er sögutexti
undir myndunum.

FEBRÚAR 2010
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Viltu hámarks raka fyrir húðina?

* Prófanir framkvæmdar í tilraunaglasi

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 rakafarvegi, 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.

Finndu andlitsvörurnar fyrir þig á
WWW.EUCERIN.COM
Eucerin® fæst í apótekum
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Safnanótt í Kópavogi:

Til þess er leikurinn Gerður

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 prófkjöriATKVÆÐASEÐILL
Sjálfstæðismanna í Kópavogi 20. febrúar 2010

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

Skrifa skal tölustaf fyrir framan nöfn frambjóðenda
í þeirri
röð fyrir
sem
óskað
er að þeirí þeirri
skipi
Skrifa
skal tölustaf
framan
nöfn frambjóðenda
röð framboð
sem óskað er að
listann.
Tölustafinn
1
skal
setja
fyrir
framan
nafn
þeir skipi framboðslistann, þannig að tölustafurinn 1 skal settur fyrir framan nafn
þess frambjóðanda sem óskað er að skipi 1. sæti
þess frambjóðanda sem óskað er að skipi 1. sæti framboðslistans, tölustafurinn
framboðslistans, tölustafinn 2 fyrir frama nafn
2 fyrir
framan
nafn þess frambjóðanda
semskipa
skipa skalskal
2. sætið,
þess
frambjóðanda
sem
2.tölustaﬁnn
sætið, 3
tölustafinn
3 fyrir
framan
nafn
sem skipa
fyrir framan
nafn þess
sem skipa
skal 3.þess
sætið o.s.frv.
skal 3. sætið o.s.frv.
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

ISH

SÝN

Nr.

ORN

Kjósa skal 7 frambjóðendur, hvorki ﬂeiri né færri

Hléskógar 16 • eddalara@islandia.is

Verk Gerðar Helgadóttur skila sér að mörgu
leiti í verku m neme nda Myndlistas kóla
Kópavogs.

Kiwanismenn styrktu Mæðra
styrksnefnd Kópavogs myndarlega
Kiwanisk lúbbu ri nn Elde y í
Kópavogi afhenti fyrir jól Mæðra
styrksnefnd Kópavogs styrk að
upphæð 250.000 krónur. Nýlega
komu svo Kiwanismenn í heim
sókn til Mæðrastyrksnefndar til
að hitta þessar ágætu konur og
fræðast um starfsemina.
Nú á þorra nu m blóta hann
margir, og Kiwanismenn eru þar
engi n unda nt ekni ng. Þar var
vel mætt, frábær þorramatur á
boðstólum og hlustað á erindi
Hilmar Arnar allsherjargoða um
þorrann og fornu og nýju. Kon
ráð Konráðsson, formaður Eldeyj
ar, segir að starfseminn gangi vel
en sé í nokkuð föstum skorðum.
Félagar eru á sjötta tug talsins
en alltaf sé pláss fyrir nýja félaga,
bara að hafa samband.

8AA8@@"FÜ4"A@&)$,&

Prófkjör
Sjálfstæðisflokksins
í Kópavogi

Á safnanótt þann 12. febrúar sl. var opnuð
á neðri hæð Gerðarsafns sýning nemenda
vinnu allra barna – og unglingadeilda frá
Myndlistaskóla Kópavogs.
Sýningin er unnin undir nafninu ,,Til þess
er leikurinn Gerður” og er afrakstur nokkurra
vikna vinnu nemenda. Í kennslu hafa verk
Gerðar Helgadóttur verið grunnur að leik og
hugmyndavinnu og nemendur að vild haft
verkin til hliðsjónar eða spunnið sjálfstætt í
vinnuferlinu. Athyglisvert er að sjá á hvern
hátt einkenni verka Gerðar skila sér í formi, lit
og rýmisþáttum þeirrar vinnu sem börnin eru
að fást við.
Fleira athyglisvert var á menningartorfunni
í Hafnarborg, m.a. ræddi Kristján Frímanns
um drauma í Bókasafni Kópavogs; Í Molanum,
menningarhúsi unga fólksins var boðið upp
á götulst og lifandi tónlist, og í Náttúrufræði
stofu Kópavogs var Þorvaldur Friðriksson
skrímslafræðingur með erindi sem nefndist
,,Eru fuglarnir guðir?” Þorvaldur fræddi fólk
um táknræna merkingu íslenskra fugla og fleiri
dýra í trúarbrögðum og draumförum manna.

Kiwanisfélagarnir Konráð Konráðsson forseti, Gunnar Már Gíslason
formaður styrktarnefndar, Birgir Steingrímsson, Bjarni Jónsson og
Jón Olgeirssson nefndarmenn í styrktarnefnd ásamt Mærðastyrks
nefndarkonum.
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Igló sigraði í
söngkeppni ÍTK
Nýv eri ð fór fram í Salnu m
í Kópav ogi árl eg söngk eppni
milli fél agsm iðs töðva nna í
Kópav ogi og komu þar fram
m a r g i r m j ö g e f n i l e g i r o g
skemmtilegir flytjendur.
Sigu rv ega ri varð fél agsm ið
stöði n Igló í Snæl andss kóla
með lagið „Mr. Sandman“ sem
upph afl ega var flutt af The
Chordettes og naut gríðarlegr
ar hylli víða um heim. Í 2. sæti
varð félagsm iðs töði n Föni x í
Salaskóla með lagið „9 crimes“,
en uppr unal egu r flytja ndi er

Damien Rice. Í 3. sæti varð
félagsmiðstöðin Jemen í Linda
skóla með lagið „The show“, en
upprunalegur flytjandi þess er
Lenka.
Þessar þrjár félagsmiðstöðv
ar taka svo þátt í úrslitakeppn
inni sem fram fer í Laugardals
höll föstud agsk völdi ð 5. mars
en þar keppa félagsmiðstöðvar
víða af landinu.
Sigurvegararnir fluttu Mr. Sandman frábærlega.

Spjallað
um Njálu á
Bókasafni
Kópavogs

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is
borgarblod.is

Blikar, til hamingju
með afmælið
Innilegar hamingjuóskir til allra Blika á 60 ára
afmæli Breiðabliks.

ENNEMM / SÍA / NM41054

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

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-0280.

Eins og undanfarin ár efn
ir Bókas afn Kópav ogs til
erindaraðar með hækkandi
sól í Kórnm á 1. hæð bóka
safnsins og eru á fimmtudög
um kl. 17.15. Áður hafa verið
tekin fyrir málefni sem segja
má að séu óhöndlanleg, eins
og t.d. trúmál, furður og ástin.
Í fyrra var rætt um húmor og
fyndni. Í ár verður fjallað um
Brennu-Njáls sögu, sem er eitt
þekktasta og mörgum hjart
fólgnasta fornrit Íslendinga.
Fyrsta erindið er 25. febrúar
nk. Þá opnar Bjarni Ólafsson
cand.mag. umræðuna með því
að tala um persónur í Njálu og
erindi þeirra við lesendur. 4.
mars kemur Bjarni Harðarson
bóks ali frá Self ossi og viðr
ar sínar hugmyndir um ýms
ar persónur í Njálu. 11. mars
heldur Ásdís Egilsdóttir dósent
við H.Í. erindi um orðaskipti
Steinunnar Refsdóttur og Þang
brands biskups í Kristniþætti
Njálssögu. Fjórða og síðasta
erindið verður svo 18. mars en
þá kemur Bjarni E. Sigurðsson
sem býr á sjálfum Njáluslóð
um, í Fljótshlíðinni. Hann talar
um ástir í Njálu.
Hvert erindi er um 30-40
mínú tna langt en svo gefst
gestu m kostur á fyri rs purn
um og umræðum. Inga Krist
jánsdóttir á Bókasafni Kópa
vogs segist búast við fjörug
um umræðum þar sem Njála
sé flestum kunn og margir hafi
afar sterka r skoða ni r á efni
hennar.

BREIÐABLIK 60 ÁRA | landsbankinn.is | 410 4000
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Allir leggjast á árarnar Góðir skólar og íþróttaaðstaða
er grunnur að forvörnum
Skólar í Kópavogi hafa ekki far
ið varhluta af þeim þrengingum
sem hafa orðið í þjóðfélaginu í
heild. Skólunum hefur verið gert
að spara í rekstri sínum og hafa
þær sparnaðarráðstafanir verið
unnar í nánu samstarfi við skóla
stjórnendur sjálfa. Einkum hefur
verið horft til þess að nemend
ur sjálfir finni sem minnst fyrir
sparnaðaraðgerðunum. Þó það
sé aldrei létt að spara þá má ekki
horfa fram hjá þeirri staðreynd að
undanfarin ár hafa íslensk sveit
arfélög, þar á meðal Kópavogur,
stóraukið framlög sín til mennta
mála. Vonandi verður þessi sam
dráttur því einungis tímabundinn
þannig að við getum haldið áfram
að gera vel við skólana okkar.
Á þessu línuriti sést hvernig
framlög Kópavogsbæjar varðandi
svokallaðan sérkennslukvóta til
skóla hafa aukist jafnt og þétt
unda nf ari n ár. Með núv era ndi
sparna rr áðs töfu nu m erum við
því á svipuðu róli og kennsluár
ið 2007-2008. Sérkennslukvóti er
um 25% af heildartímamagni sem
skólar fá til ráðstöfunar. Þess má
einnig geta að almennu kennslu
tímamagni er úthlutað per nem
anda og hefur ekki breyst und
anfarin ár, þar til nú þegar það
lækkar lítillega. Kópavogur hefur
úthlutað einna mest af almennu
tímam agni allra bæja rf él aga á
landinu og gerir enn þrátt fyrir

lækkun.
Skólay
 f i r 
völd í Kópa
vogi, í sam
vinnu við
skólas tjórn
endu
 r og
aðra fagaðila
í Kópav ogi,
unnu síða st
l i ð i n n v e t 
ur viðam ikla Andrés
aðg erðaá æ tl Pétursson.
un vegna efna
hagsörðugleikana. Sem betur fer
virðist samdrátturinn ekki bitna
mikið á nemendum í Kópavogi,
hvorki fjárhagslega né andlega.
Nemendum sem nýta sér þjón
ustu skólamötuneyta hefur fjölg
að og á sama tíma hafa vanskil
vegna kostnaðar við dægradvöl
og skólam ált íði r ekki auki st.
Skólastjórnendur eru hins veg
ar enn á tánum varðandi ástand
ið enda gætu áhrif kreppunnar
komið fram í skólastarfinu á kom
andi misserum. Það má því segja
að allir séu að leggjast á árarn
ar í þessu máli til að komast yfir
boðaföllin.
Andrés Pétursson
form aður skólan efnda r Kópa
vogs og sækist eftir 2. sæti á lista
Framsóknarmanna fyrir komandi
sveitarstjórnarkosningar

NOTUÐ FÖT - NÝTT HLUTVERK
Kópavogsbúar
Nú eru Rauðakrossbúðirnar orðnar fjórar

Laugavegi 12
Laugavegi 116
Mjódd
Strandgötu 24, Hfj
Í Rauðakrossbúðunum leynast gersemar
Notuð föt - skautar - skíðaskór - leikföng og margt fleira

Það er vel búið að fjölskyld
um í Kópavogi. Kannanir sýna
að almenn ánægja er meðal íbúa
með leikskóla og grunnskóla. Á
þriðja tug leikskóla eru starfandi í
sveitarfélaginu, þar af fjórir einka
reknir. Öll börn tveggja ára og
eldri komast í leikskólavist í Kópa
vogi og talsvert er af börnum milli
eins og tveggja ára á leikskólun
um, sérstaklega þar sem eru ung
barnadeildir. Næsti leikskóli sem
byggja þarf er austast á Rjúpna
hæð en hann mun þjóna hluta af
Kórahverfi og Rjúpnahæð. Þá er
innra starf á leikskólunum mjög
gott og við höfum mjög hæft og
áhugasamt starfsfólk sem stýrir
leikskólunum okkar í Kópavogi.
Það má benda á að Kópavogs
bær greiðir foreldrum fyrir umsjá
barna sinna heima frá því að fæð
ingarorlofi lýkur til 24 mánaða
aldurs. Alls eru þetta um 400 for
eldrar sem hafa nýtt sér þessa
þjónustu en greidd upphæð er
sú sama og bærinn greiðir með
hverju barni til dagmæðra.
Byggi ngu allra grunns kóla

í Kópav ogi er loki ð utan smá
hluta af Vatnsendaskóla. Einnig
eru skólalóðir í góðu ásigkomu
lagi og litlir gervigrasvellir við alla
grunnskólana. Árangur nemenda
í grunnskólum Kópavogs hefur
verið með því besta sem gerist á
landinu og því ber að þakka góðri
umgjörð, stjórnendum og starfs
fólki. Kópavogsbær var fyrstur
sveitarfélaga að gera grunnskól
ana sjálfstæða, bæði faglega og
fjárhagslega og bættur árangur
nemenda fylgdi strax í kjölfarið.
Við þurfum áfram að hlúa að
starfi grunn-og leikskóla, þar er
lagðu r góðu r grunnu r að lífs
hlaupi barna og unglinga Kópa
vogi. Ef það starf er vel unnið þá
er framtíðin björt og í fullu gildi er
þá máltækið „Lengi býr að fyrstu
gerð“.

Íþróttaaðstaða til
fyrirmyndar
Á undanförnum tuttugu árum
hefur Kópavogsbær staðið að gíf
urlegri uppbyggingu mannvirkja

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Gunnar I. Birgisson
bæjarfulltrúi og
fyrrverandi bæjarstjóri

Nýtum tækifærin til að
vinna okkur út úr kreppunni
Hruni ð sem skall á þjóði nni
haustið 2008 gjörbreytti fjárhags
stöðu Kópavogsbæjar.
Erlendar skuldir hafa rúmlega
tvöfaldast og byggingarmarkað
urinn hefur stöðvast. Ástandið
hefur þvingað húsbyggjendur og
byggingarverktaka til að breyta
áætlu nu m sínu m. Töluv erðu m
fjölda lóða hefur verið skilað til
bæjarins, með tilheyrandi endur
greiðslum. Miklir fjármunir eru
því nú bundnir í lóðaeignum, sem
gerir fjárhagstöðu bæjarins erfiða
meðan þetta ástand breytist ekki
til hins betra.
Eiginfjárhlutfall bæjarins, fyrir
hrun, nam um 50 %, en hefur nú
lækkað niður í rúm 20%. Heilda
skuldi r Kópav ogsb æja r nema
rúmlega 38 milljörðum og vaxta
kostnaður á yfirstandandi ári er
áætlaður rúmlega 1.5 milljarður.
Ríkisvaldið hefur hækkað mjög
álögur á landsmenn. Lán einstak
linga og fjölskyldna hafa hækkað
í áður óþekktum mæli og verðlag
hefur hækkað stórkostlega vegna
hárrar verðbólgu, falls krónunn
ar. Á sama tíma hafa laun lækk

að bæði á almennum markaði og
opinberum, auk þess sem tölu
vert atvinnuleysi er viðvarandi nú
í bænum. Þessi staða er sorgleg
og ekki hægt að una við til lengri
tíma.
Þegar kemur að stjórn fjármála
Kópavogsbæjar næstu árin verð
um við Sjálfstæðisfólk að sýna í
verki að við munum ekki hækka
álögur á bæjarbúa umfram verð
lag.
Við verðum að viðhalda óbreyt
tu þjónustustigi við bæjarbúa eins
og kostur er.
Við verðum að leita nýrra leiða,
nýrra tækifæra í rekstri bæjarins
til að ná þeim markmiðum.
Við þurfum að skoða möguleika
á að lækka kostnað með aukinni
samvinnu við önnur sveitafélög
í rekstri ákveðinna málaflokka ,
jafnv el same ini ngu við önnu r
sveitafélög ef af því getur orð
ið raunverulegur fjárhagslegur
ávinni ngu r. Tilf inni nga r mega
ekki um of stýra í þeirri umræðu.
Við Kópavogsbúar eigum mikla
möguleika á því að vinna okkur
hratt út úr kreppunni. Þær miklu

WHEAT

Rúnar
Geirmundsson

fyri r íþrótti r
og tómstundir,
ég tel að þess
um fjármunum
sé vel vari ð.
R a n n s ó k n i r
hafa sýnt að
„ v a n d a m á l “
m e ð a l u n g 
linga í Kópa
vogi eru minni Gunnar I.
heldu r en í Birgisson .
sambærilegum
sveitarfélögum
hér í kring. Það er svo merkilegt
að þegar nýtt mannvirki í þess
um geira hefur verið tekið í notk
un, hefur það fyllst af ungu fólki á
svipstundu. Það skiptir ekki máli
hvort það er ný sundlaug, íþrótta
hús, knattspyrnuvellir, siglingaað
staða, skátaheimili, menningarað
staða fyrir ungt fólk, knatthús og
fleira, mannvirkin eru strax komin
í notkun.

e i g n i r s e m
Kópavogsbær
á í óseldu m
lóðum og eru
sveitafélaginu
í dag þung
ur baggi geta
skapa ð okk
ur sóknarfæri
á skömmu m
tíma og þar Sigurjón
m e ð b r e y t t Sigurðsson.
fjarh agss töðu
bæjarins. Auðvitað viljum við fá
sem mest fyrir þessar eigur bæj
arins, en mestu verðmætin sem
þær geta fært bænum er fjölgun
bæjarbúa, sem færa sveitarfélag
inu þar með auknar skatttekjur.
Þannig náum við hraðast þeim
markmiðum okkar að greiða niður
skuldir bæjarins og skapa aðstæð
ur til að lækka álögur á bæjarbúa
og bæta þjónustu.
Sigurjón Sigurðsson
framkvæmdastjóri og formaður
HK og sækist eftir 3. sæti á lista
Sjálfstæðisflokksins

Samvinnufélagið Kópavogur
Nú á miðnætti rennur út frestur
til þess að skrá sig í Framsókn
arflokkinn fyrir prófkjörið laug
ardaginn 27. febrúar. Komist ég
til forystu í Framsóknarflokknum
mun misbeiting valds ekki líðast
í Kópavogi. Hví skyldu lesendur
vilja skrá sig í flokkinn – í þeirri
trú að ég vilji breytingar? Svarið
við slíkum spurningum má lesa
í pistli mínum á www.eyjan.is sl.
miðvikudag, 17. febrúar. Undan
farið hefur Kópavogur fetað sömu
braut og Ísland almennt – og er
dæmigerður fyrir okkur Íslend
inga: uppbyggingin hefur farið of
geyst – og í sumum tilvikum er
hún án nægrar innistæðu. Það má
laga eins og ég lýsi í þessum stut
ta pistli. Fleira þarf að laga í stjórn
Kópavogsbæjar eins og ég hef
lýst í pistlum mínum á Eyjunni.
Ýmsu hefur verið áorkað í 20 ára
stjórnartíð Framsóknarflokksins í
Kópavogi; uppbygging innviða og
þjónustu gekk vel og fjölskyldu
bærinn Kópavogur sinnir þörfum
íbúa vel, t.d. með sundlaugum,
félagsstarfi aldraðra og stuðningi
við hin fjölmörgu íþróttafélög og

annað tómstundastarf. En hvernig
skyldi þjónustuhlutverkið ganga í
framtíðinni? Það fer ekki síst eftir
því hvort fjárhagsstjórn verður
traust, meiri samvinna næst við
nágrannasveitarfélög Kópavogs
og heilindi verða í störfum bæjar
stjórnar.

Vinnum saman á fleiri
sviðum
Framsókn hefur lengst af stað
ið fyrir samvinnu. Oft gleymist
að sveitarfélag er fyrst og fremst
samv innuf él ag – samv inna við
íbúa, nág rannas veita rf él ög,
atvinnulíf og ríkisvald. Ef sveitar
félög eiga ekki að fara sömu leið
og nágrannasveitarfélag okkar á
Álftanesi og ef íbúar vilja skoða
aðra kosti en sameiningu sveit
arfélaga á höfuðborgarsvæðinu
er aðalsmerki okkar Framsókn
arfólks svarið: samvinna. Ýmis
ágæt dæmi eru um samv innu
milli sveitarfélaga á höfuðborgar
svæðinu, svo sem byggðasamlög
in Strætó og Sorpa. Betur má ef
duga skal í því efni. Einnig mætti

fjölga málu m
sem við vinn
um saman að
því að leysa
á hagk væm
an hátt. Sem
dæmi
má
nefna gama lt
kosni ngam ál
F r a m s ó k n 
ar: sundl aug Gísli Tryggvason.
í Fossvogi. Þá
má spyrja hvers vegna Kópavog
ur þurfi sérstaka vatnsveitu. Enn
fremur gætu falist tækifæri í sam
starfi í félags- og velferðarmálum,
t.d. um Félagsbústaði sem borgin
rekur. Loks er öllum augljóst að
aukin samvinna í skipulags- og
umferðarmálum er brýn nauðsyn.
Kópavogur gæti líka ýtt undir að
samvinnufélög kæmu að félags
legum rekstri á borð við leikskóla
og öldrunarþjónustu. Slíkt á frek
ar að vera í samfélagslegum rek
stri en í einkarekstri eins og farið
er að tíðkast.
Gísli Tryggvason
1. sæti hjá Framsókn

Velja þarf fólk sem hefur
áhuga á líðan og velferð íbúanna
Sveitarstjórnarkosningar gefa
Kópavogsbúum mikilvægt tæki
færi til þess að hafa áhrif á hvaða
fólk sest við stjórnvölin og hefur
þar með áhrif á framgang ýmissa
mála innan bæjarkerfisins.
Hverni g ráðs tafa eigi skatt
peni ngu nu m? Hverni g þjón
ustu við bæjarbúa skuli háttað?
Hvernig fjölmörgum málaflokk
um skuli háttað, s.s. skólamálum,
íþróttamálum, skipulagsmálum,
forv arnam álu m, jafnr étti sm ál
um, starfsmannamálum og svo
mætti lengi telja. Hvernig bæta
megi stjórns ýslu na, gera hana
opna ri og gegns ærri svo bæj
arbúar geti treyst því að unnið
sé af heiðarleika og réttlæti án
mismununar. Það verður að vera
hægt að treysta því að misgóðir
flokksgæðingar séu ekki á spena
hjá bænum. Viðskiptavinir Kópa
vogsbæjar, íbúar bæjarins þurfa
að vanda vel valið á forystusveit
bæja ri ns, velja fólk sem hefu r
áhuga á líðan og velferð íbúa hans
vegna hugs jóna um bætt sam
félag. Framundan eru fjölmörg
verkefni þar sem aðhald, jafnræði
og traust ætti að skipa öndvegi.
Mörg málefni þurfa stöðugt að
vera í endurskoðun. Vinna ber
gegn atvinnuleysi og þeim ógnum
sem það hefur á líðan fólks og efla
fræðslu til almennings um hvern
ig við sjálf getum stuðlað að bæt
tri lýðheilsu okkar.
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Áherslumál mín í þágu Kópa
vogsbúa m.a. þessi:
• Að ákvarða ni r sem snerta
bæjarbúa taki ætíð mið af jafn
rétti, bættri lýðheilsu og bættu
umhverfi fólks á öllum aldri.
• Stöðugt verði lögð áhersla á
góða menntun, uppeldi og for
varnir í leiksskólum, grunnskól
um, öðrum menntastofnunum og
í öllu íþrótta- og æskulýðsstarfi.
• Almenningssamgöngur inn
an bæjarins verði bættar sérstak
lega í tengslum við íþróttaiðkun
og tómstundir.
• Ég sækist eftir 2. sæti listans,
sem ég tel vera baráttusæti okk
ar frams óknarmanna í sveitar
stjórnarkosningunum í vor. Ég hef
áhuga á bættu samfélagi og þess
vegna gef ég kost á mér.
Ég er uppalin á Laugum í Þing
eyjarsýslu, en hef búið í Kópa
vogi í 20 ár. Hef lengi starfað fyrir

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

Frams ókna r
flokkinn, verið
varabæjarfull
trúi í Kópa
vogi, form að
ur Íþrótta- og
t ó m s t u n d a 
ráðs í 8 ár, for
maður Lands
samb
 ands
f r a m s ó k n a
 r  Una María
kvenna, er for Óskarsdóttir.
maðu r Freyju
félags framsóknarkvenna í Kópa
vogi, formaður Fulltrúaráðs fram
sóknarfélaganna í Kópavogi, for
maður Forvarnarnefndar Kópa
vogs, Jafnréttisnefndar Kópavogs
og varamaður í Skólanefnd Kópa
vogs.
Una María Óskarsdóttir
sækist eftir 2. sæti, baráttusætinu
á lista Framsóknarflokksins

Kosið um nýja forystu
og nýjar áherslur
Niðu rs taða prófk jörs okka r
sjálfstæðismanna nú á laugardag
er mikilvæg fyrir Sjálfstæðisflokk
inn í Kópavogi sem og á lands
vísu. Það er undir okkur sjálfstæð
ismönnum hér í Kópavogi komið
að vel takist til og við stillum upp
sterkum lista sem mun skila góð
um árangri í vor. Við skulum kjósa
nýja forystu og nýjar áherslur. Við
skulum velja traust, gagnsæi og
ný vinnubrögð.
Það eru krefja ndi tíma r sem
krefjast markvissra aðgerða en ný
forysta sjálfstæðismanna getur
nýtt tækifærin sem eru á hverju
strái í Kópavogi. Neðangreind mál
eru meðal þeirra sem helst þarf
að leggja áherslu á:

Ábyrg fjármálastjórn á
krefjandi tímum

Bregðast þarf áfram við þeim
viðsnúningi, sem átt hefur sér
stað á rekstrarumhverfi sveitar
félaga, af festu og framsýni. Við
þurfu m að styrkja tekjus tofna
bæj a r i ns með mark v issu m
aðgerðum og á sama tíma þarf að
gæta ýtrasta aðhalds í rekstri.

Dreifum byrðunum með
sanngjörnum hætti

Mikilvægustu verkefnin eru að
standa vörð um grunnþjónustu
bæjari ns og samfélagslegt vel
ferðarnet. Afar brýnt er að gjald
skrárhækkunum verði áfram hald
ið í algjöru lágmarki. Þá verður
að dreifa auknum byrðum vegna
verðlags- og kostnaðarhækkana
á sanngjarnan máta. Huga þarf
sérstaklega að barnafjölskyldum
sem horfast nú í augu við ótryggt
atvinnuástand, fallandi fasteigna
verð og stökkbreyttar skuldir.

AUGL†SINGASÍMI:

Það á að
vera gott
að eldast í
Kópavogi

Veita þar f
f y r i r h u g 
aðri stækku n
S u n n u h l í ð a r
öflugan stuðn
ing og stuðla Ármann Kr.
að áframhald Ólafsson.
andi uppbygg
ingu í Boðaþingi, en þar er nú að
rísa öflugur þjónustu- og íbúða
kjarni ásamt hjúkrunarrýmum. Sú
uppbygging sem á sér stað í Boða
þingi er til marks um hvernig laga
má nærþjónustu bæjarins mark
visst að þeim ólíku þörfum sem
einkenna ævikvöldið hjá hverjum
og einum.

Höldum hjólum atvinnu
lífsins gangandi

Hægt er að spara bæjarsjóði
fyrirséð fjárútlát vegna lóðaskila
og stuðla um leið að byggingu á
smærri 2-3ja herbergja íbúðum
sem markaður er fyrir í nýjum
hverfum. Eflum gjaldeyrisskap
andi ferðaþ jónu stu, m.a. með
aðgengi að Þríhnúkagíg. Auðvelda
verður einyrkjum jafnt sem fyrir
tækjum að laga sig að breyttum
aðstæðum. Stærsta hagsmunamál
heimilanna er að hjól atvinnulífs
ins snúist.
Ég hvet alla sjálfstæðismenn til
að taka þátt í prófkjörinu og stilla
upp sterkum lista með nýrri for
ystu og nýjum áherslum. Kynn
ið ykkur áherslumál mín nánar á
www.armannkr.is
Ármann Kr. Ólafsson
forseti bæjarstjórnar Kópavogs

511 1188 - 895 8298

Hafðu endilega
samband

Vantar eignina þína athygli?
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.
Okkar þjónusta!
Eign þín verðmetin og ljósmynduð.
Sjáum alltaf um sýningu eignar þinnar.

í 3. Sæti

Önnumst opið hús.
Eftirfylgni fyrirspurna.
Finnum eign sem hentar þér.

borgarblod.is

Þórarinn Jónsson
Lögg.fast. hdl.

LIND
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Fersk og Framsækin
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Kópavogur í árdaga skipulagðar
byggðar var skemmtilegur
Ég hef verið á fyrsta ári þeg
ar við fluttum í Kópavoginn.
Ég er fædd 2. mars 1948 og við
fluttum í húsið að Vallargerði 2
þá um haustið. Þetta var fyrsta
skipulagða hverfið í Kópavogi
og þessi byggi nga reitu r var
Vallargerði, Melgerði og Borg
arholtsbraut og myndaði eins
konar ferhyrning þ..e. 5 hús
við Borga rh oltsb raut og 2x5
hús við Melgerði og svo 5 hús
við Vallargerði. Þá var búið að
byggja kjallarann og við bjugg
um í honum í nokkur ár áður
en húsið var steypt upp. Þetta
var afar skemmtilegur tími.
Ég á eina systur sem er þrem
ur árum eldri en ég, og heitir
Alda, en ég heiti Ólína. Foreldr
ar mínir voru Sveinn Sæmunds
son og Ingibjörg Kristjánsdótt
ir. Á þessum árum þ.e. á með
an við bjuggum i kjallaranum,
reyndar bara í helmingnum því
í hinum helmingnum var pabbi
fari nn að reka blikks miðju,
Blikksmiðjuna Vog, enda var nú
bara bruðl að setja heila 100 m
2 undir 4 manneskjur!!
En jafnvel í þessu umhverfi
samh eldni og samh jálpa r var
krökku m strítt stundu m með
ýmsu m hætti því ég man vel
eftir því þegar Alda kom inn og
var mikið niðri fyrir og lýsti þvi
yfir að þetta væri hreinlega ekki
fólki bjóðandi að búa í húsi með
,,krumpuðum veggjum” og svo
var skorsteinninn alls ekki eins
og hjá fólki!!

Húsið undir þak
En húsið komst svo undir þak
og þá létti henni systur minni.
Á fyrstu árunum var samkennd
og samhjálp aðalsmerki Kópa
vogsbúa. T.d. var sími hjá okkur
sem var nú heldur sjaldgæft og
við systurnar vorum oft sendar

Á töppunum í Vallargerði.

Ólína Sveinsdóttir.

Skólafélagarnir í 12 ára bekk í Kársnesskóla 1961. Kennarinn okkar er Þórir Hallgrímsson. Við nokkrar
stúlknanna hittumst enn í saumaklúbb, en strákarnir í bekknum voru aðeins 5 talsins.

með skilab oð úr síma nu m til
fólks út um allt Kársnesið. Sam
hjálpin var með ýmsum hætti
meðal annars þótti bara sjálf
sagt að hjálpa nág ranna nu m
þegar hann var að steypa. Það
komu allir verkfærir menn og
tóku þátt þegar einn úr hópn
um var að bjástra við eitthvað
svo sem að steypa upp húsið
sitt. Þegar litið er til baka þá
held ég að samvinnan og sam
kenndin hafi verið mesta aðals
merki Kópavogsbúa í þá daga.
Einnig man ég vel eftir því að

pabbi gekk hús úr húsi til að
safna fé til styrktar fjölskyldu
sem var heilsulítil og það stóð
illa á hjá þeim fyri r ein jóli n.
Þótt fólk væri eigi nl ega ekki
afl öguf ært þá var það bara
heilög skylda þeirra að leggja
eitthvað af mörkum. Pabbi og
mamma voru sérstaklega félags
lynt fólk og þess vegna var alltaf
mikið lif og fjör heima.
Við systur vorum þvi vanar
að fél agsl íf var bara hluti af
uppeldinu. Kannski urðum við
líka svona fél agsl ynda r þess

vegna. Það var stofnaður kór í
vélsmiðjunni og í honum voru
einnig menn úr Vélas ölu nni,
eitthvað um 30 menn sem æfðu
oft heima í stofu. Þessi kór hét
auðv ita ð Blikkv élak óri nn og
starfaði í nokkur ár.

Útihátíðir á Rútstúni
Þega r til stóð að byggja
fél agsh eimi li í Kópav ogi þá
varð strax ljóst að til þess þurf
ti peninga, en hvernig átti nú að
afla þeirra? Jú, meða l anna rs
með því að halda útiskemmtun
á Rútstúni og einnig var farið
af stað með happdrætti og þar
var nú ekki vinningur af verrri
endandum, það var bara einbýl
ishús, hvorki meira né minna!
Þetta hús var byggt í sjálfboða
vinnu eins og allt annnað sem
átti að verða til þess að bæta
hag íbúa þessa byggðarlags. Ég
man vel eftir þessum úthátíð

um á Rútstúni, þá hef ég líklega
verið svona 4 - 6 ára. Kannski
man ég svona vel efti r þessu
því það þurfti að sækja svo
margt heim vegna undi rb ún
ingsins, t.d. rafmagn, salernis
aðstöðu og fleira svo hægt væri
að selja ýmsan varning i tjöld
unum. Einnig voru búningsklef
ar fyrir skemmtikrafta heima.
Ég var ekki gömul þegar ég fór
að taka þátt í starfi Breiðabliks
ég æfði bæði frjálsa r íþrótti r
og handbolta og keppti einnig
fyrir UMSK á landsmótum, m.a.
á landsmóti norður á Laugum.
Einn ötulasti þjálfari sem ég hef
kynnst um æfina var með okkur
stelpurnar, það var hann Hörð
ur Ingólfsson. Hörður átti rússa
jeppa í þá daga með blæjum og
þar var alveg stórmerkilegt hve
mörum mátti koma inn i bílinn
þegar var verið að fara í styttri
keppnisferðir.
Ég tók síðar þátt í félagsstarf
inu, var um árab il form aðu r
Breiðab liks, í stjórn UMFÍ og
fylgist enn vel með íþróttalífinu,
ekki síst hjá Breiðabliki.
Eftir setu í Kársnesskóla fór
ég í Kvennas kóla nn og mörg
um árum síðar í öldungadeild
Hamrahlíðarskóla og síðan lauk
ég viðskipta- og rekstra rnámi
frá endu rm enntu n HÍ. Ég hef
starfað með Parkinsonsamtök
unum og kenni í dag bókhald í
Hátúninu en um árabil starfaði
ég hjá Sparisjóði Kópavogs. Svo
á ég tvo syni og 9 barnabörn,
allt strákar!

Pabbi og mamma að klæða plötuna á húsinu okkar í Vallagerði 2.
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Kjósum Kjartan
í 3. - 5. sæti
BYGGJUM BETRI BÆ

Leyfðu mér
að heyra í þér

Kjartan Sigurgeirsson | sími-896 3326 | kjartans@itn.is
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Reglur um styrkveitingar
til félaga- og félagasamtaka
Bæjarstjórn Kópavogs, hefur samkvæmt
2. mgr. 5 gr. laga um tekjustofna
sveitarfélaga nr. 4/1995 samþykkt eftirfarandi
reglur um styrkveitingar til félaga- og
félagasamtaka. Reglur þessar ná til greiðslu
fasteignaskatts af fasteignum þar sem fram
fer starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni,
svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og
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
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Verkefnin framundan Tækifærin eru í Kópavogi

Mannlífið

Mannauðurinn er okkar stærsta
og dýrm ætasta auðl ind. Við
þurfum að gæta þess að framtíð
barna okkar verði ekki mörkuð
skammtíma kreppuákvörðunum
heldur þarf að hafa langtímahags
muni í huga þegar ákvarðanir eru
teknar. Við megum heldur ekki
gleyma elstu íbúum okkar ágæta
samfélags. Stór hluti þessa hóps
varð því miður fyrir mikilli kjara
skerðingu við bankahrun þar sem
verulega gekk á ævisparnaðinn.
Sakir aldurs á þessi hluti okkar
hóps erfitt um vik með að vinna
til baka þetta tjón. Það er okkar
að gæta þeirra hagsmuna.
Horfum til þess sem vel hefur
verið gert og byggjum á því. Við
höfum í hendi okkar að huga enn
betur að lýðheilsu íbúa með því
að styðja við heilsusamlega lifn
aðarhætti og auka þannig við lífs
gæði okkar. Tengjum betur saman
menningarstofnanir, göngustíga
og útivistarsvæði. Ýtum undir að
ýmis konar þjónusta byggist upp
í kringum þessi svæði. Kópavog
ur á að vera iðandi af mannlífi.

Fyrirtæki

Nú skipti r
sköpu m að
hlúa vel að
öllu umhverfi
þessa miki l
væga þátta r
s a m f é l a g s 
ins sem og
tryggja áfram
h a l d a n d i
fjölgun ólíkra Hildur Dungal.
vinnuv
 eit
enda. Með því
að hlúa vel að þessum lykilþætti
tryggjum við og treystum undir
stöðurnar undir grunnþjónustu
við bæjarbúa.

Vinnubrögð

Vandaðir stjórnarhættir í starf
semi sveitarfélags er einn af lykil
þáttum árangurs. Gagnsæi í störf
um og markviss og stöðug upp
lýsingagjöf er forsenda þess að
skapa traust bæjarbúa.
Hildur Dungal lögfræðingur
býður sig fram í 2. sætið í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins.

Návist við náttúruna

Það afar mikilvægt í því samfélagi
hraðans sem við búum við að gley
ma ekki návist okkar við náttúruna.
Snerting einstaklingsins við náttúr
una er mikilvægur þáttur í uppeldi
hvers og eins og í raun órjúfanlegur
hluti þess að vera Íslendingur. Úti
vistin sem tengist náttúrunni er ein
nig holl andleg- og líkamleg næring.
Í Kópavogi eru margar náttúrperlur
sem mörgum eru ókunnar

Náttúruperlur

Hér rétt í jaðri höfuðborgarsvæð
isins er náttúrperla á heimsmæli
kvarða sem er Reykjanesfólkvang
ur. Hann býður upp á einstaka og
fjölbreytta möguleika til ferðaþjón
ustu, útivistar og náttúruskoðunar.
Kópavogur er eitt sjö sveitarfélaga
sem er aðili að honum. Þá er í lög
sögu Kópavogs eitt af merkari nátt
úrufyrirbrigðum sinnar tegundar í
heiminum en það er Þríhnjúkagígur.
Um hann hefur verið stofnað félag
til að vinna að því að hann verði
gerðu r aðg engil egu r alm enni ngi
en tryggja jafnframt að gígurinn og
umhverfi hans verði varðveitt.

Aðstaða til útináms

Miki lv ægt er að börni n okka r
fái eins og fyrri kynslóðir að kynn
ast náttúrunni að eigin raun, fái
að óhreinka sig úti í náttúrunni
og kynnast því fjölbreytta dýralífi
sem umhverfið okkar skartar. Úti
kennsla og grenndarkennsla er ein
leið til þess að nálgast náttúrulegt
umhverfi. Setja þarf upp aðstöðu
til útináms fyrir leik- og grunnskól
ana í bænum. Þar með byggjum
við til framtíðar en með því að efla
umhverfisvitund getum við frek
ar nýtt atvinnutækifæri sem henni
tengjast.

Ferðaþjónusta í Kópavogi

Ferðaþjónusta er atvinnugrein
sem getur skapað miklar gjaldeyr
istekjur og það er fullt af sóknar
færum á því sviði í Kópavogi. Með
uppsetningu fróðleiksskilta vítt og
breitt um bæjarlandið er markvisst
verið að hlúa að menningarverð
mætum og auka fræðslu um nátt
úru- og söguminjar. Við getum líka
bætt möguleika til afþreyingar fyrir
ferðamenn með því að skapa betri
aðstöðu fyrir smá- og skemmtibáta
við höfnina í Kópavogi og nýta önn

ur tækif æri
tengdum haf
inu eins og
hvalas koðu n,
s t a n g v e i ð i ,
útsýnisferðum
og sjávardýra
safni.

Íþrótta
starf

Margrét
Útiv ist hef
u r v e r u l e g t Björnsdóttir.
forvarnargildi
rétt eins og íþróttir en uppbygging
íþróttastarfs í Kópavogi hefur verið
öflugt á undanförnum árum, enda
hefur sveitarfélagið stutt ríkulega
við það góða starf. Fyrir dyrum eru
nú mörg verkefni á þessu sviði. Má
þar nefna lagningu gervigrass á
Vallargerðisvöll, bygging golfskála
við GKG golfvöllinn og aukin fjöl
breytni í íþróttastarfi aldraðra. Lyk
illinn að vellíðan er heilbrigð sál í
hraustum líkama.

Margrét Björnsdóttir,
bæjarfulltrúi, býður sig fram í 2.
sæti í prófkjöri sjálfstæðismanna
þann 20. febrúar nk.

Góður grunnur í Kópa Finna þarf leiðir svo ekki
vogi fyrir atvinnufyrirtæki þurfi að skerða þjónustu

Ég heiti Jóhanna Heiðdal Sig
urðardóttir og er fædd 2. júní 1979.
Ég er útskrifuð með b.s. gráðu í
viðskiptalögfræði frá Háskólanum
á Bifröst. Ég er í sambúð með Dav
íð B. Sverrissyni, stálsmið, og á 6.
ára dóttur, hana Andreu Thelmu.
Foreldrar mínir eru Sigurður Skúli
Bárðarson og Jóhanna Hauksdóttir.
Lengst af hef ég unnið í ferðamála
geiranum. Ég er ekki fædd og upp
alin í Kópavogi, eins og svo margir
íbúar hér. Ég er fædd í Reykjarvík,
sleit bernskuskónum í Stykkishólmi
og fluttist 12 ára í Garðabæinn. Árið
2003 fluttist ég með fjölskyldu mína
í Kópavoginn því mér leist vel á
bæjarfélagið og uppbyggingu þess.
Ég tel mikilvægt að taka á málum
fólksins í Kópavogi, þá bæði fjöl
skyldufólks og eldra fólks, og þá
ber einnig að taka á atvinnumálum.
Kópavogur hefur vaxið hratt á und
anförnum árum, mikið af ungum
fjölskyldum hafa flutt til Kópavogs
því hér hefur verið hlúið vel að fjöl
skyldumálum og er það mikilvægt
atriði að svo sé haldið áfram. Unga
fólkið sem hefur komið sér í miklar
skuldbingar á undir högg að sækj
ast núna, því mörgum finnst það
hafa tekið aðeins of mikið að sér.
En engu að síður mun það teljast
eðlileg hringrás að fólk vilji koma
undir sig fótunum og þak yfir höf
uðið, einhversstaðar verða allir að
byrja. Því verður að að standa við
bakið á þessu fólki og reyna eftir
fremsta hætti að auðvelda hlutina.
Kópavogur hefur búið til góðan
grundvöll fyrir fyrirtæki til að stun

d a a t v i n n u
hér í okka r
heimab yggð,
mun það ein
nig vera einn
af þeim þátt
um sem verð
ur að horfa í
á tímum sem
þessum, sér í
lagi þar sem
a ð a t v i n n u  Jóh anna Heiðd al
leysi er mik Sigurðardóttir.
ið. Í Kópavogi
höfum við upp á mikið að bjóða
sem ekki er verið að nýta og því
er vert að skoða þau mál nánar til
að efla atvinnulífið í Kópavogi enn
frekar til uppbyggingar á sterku
og öflugu bæjarfélagi hér í okkar
heimabyggð.
Ég hef ákveðið að gefa kost á mér
í prófkjör sjálfstæðismanna í bæjar
stjórnarkosningunum, því ég tel
mig geta lagt mitt af mörkum til
að halda áfram uppbyggingu góðs
bæjarfélags hér í Kópavogi. Ég er
ung kona, ákveðin og framsækin
sem er tilbúin að starfa fyrir fólkið
í Kópavogi.
Tel ég mikilvægt að hafa fjöl
breytta bæja rs tjórn í Kópav ogi
með dreifða aldursskiptingu, þá
einnig fólk með ólíkan bakgrunn til
að hægt sé að taka á þeim málum
sem á þarf að taka með opnum hug
og innsýn á sem flestum stöðum.
Jóhanna Heidal Sigurðardóttir
býður sig fram í 3. sæti í prófkjöri
sjálfstæðismanna 20. febrúar nk.

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

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

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Ég er fæddur í Reykjavík 1948, for
eldar mínir eru Hrafnhildur K. Thors
og Sigurgeir Jónsson fyrrum bæjar
fógeti og hæstaréttardómari. Ég er
kvæntur Þórdísi Guðrúnu Bjarna
dóttu r viðu rk enndu m bóka ra og
eigum við 3 börn, Margréti lögfræð
ing, Kjartan Þór tölvunarfræðing og
Bjarna grafískan hönnuð. Ég fluttist í
Kópavog 1956 og ólst þar upp. Ég tel
mig Kópavogsbúa, þótt ég hafi búið
fleiri ár í Reykjavík en Kópavogi. Ég
fluttist 2005 aftur í Kópavog, eftir
30 ára búsetu í Reykjavík og finnst
ég vera kominn heim. Ég útskrifað
ist frá Verzlunarskóla Íslands vorið

1969 og frá Lögregluskóla ríkisins
1973 auk þess hef ég sótt ýmis nám
skeið bæði hérlendis og erlendis
vegna starfa minna hjá Reiknistofu
bankanna. Ég hef unnið hjá Reikni
stofu bankanna frá 1. febrúar 1977
við margvísleg störf, svo sem kerfis
setningu og forritun, auk netrekstrar,
aðgangsstýringa og fleira. Ég starfaði
sem lögreglumaður í Kópavogi frá
1970 til 1977, þar áður um 11 mán
aða skeið hjá Skattstofu Reykjanes
umdæmis við skattendurskoðun. Ég
er í stjórn siglingafélagsins Ýmis í
Kópavogi, var formaður þar í nokkur
ár, er stjórnarmaður í SSF, Samtökum

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir
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starfsm anna
fjárm álaf yri r
tækja og hef
verið formað
ur SRB Starfs
mannaf él ags
R e i k n i s t o f u
banka nna í 6
ár og gegndi
áður um nokk
urra ára skeið
stöðu trúna ð Kjartan
arm anns. Ég Sigurgeirsson.
stunda ði kjöl
bátasiglingar um 10 ára skeið og var
meðal annars í áhöfn sem náði því
að verða Íslandsmeistarar eitt árið.
Ég hef áhuga á siglingum, bílum og
umferð, útivist og ferðalögum ásamt
mörgu fleiru.
Hvaða erindi á ég í stjórnmál?
Ég vil leggja mitt af mörkum til að
Kópavogur verði bær sem íbúarn
ir eru stoltir af og að þeim líði þar
vel. Ég vil verða tengiliður milli bæj
arbúa og bæjarstjórnar, vil gjarnan
bjóða íbúum í gönguferðir um hverf
in, heyra skoðanir þeirra á hvað sé
vel gert og hvað mætti betur fara
og koma athugasemdum áfram inn
á borð bæjarstjórnar. Ég vil aðstoða
við að finna leiðir til að Kópavogur
geti varist áföllum í því efnahagslega
fárviðri sem geysar í íslensku þjóðfé
lagi, án þess að þurfi að skerða þjón
ustu eða segja upp fólki.
Kjartan Sigurgeirsson
sækist eftir stuðningi í 3. – 5. sæti í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi
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Skipulagsmál í
Kópavogi
Bæri nn okka r hefu r byggst
hratt upp á undanförnum árum.
Farsæl stefna í skóla- og velferðar
málum og uppbygging aðlaðandi
íbúðahverfa hefur laðað fólk til
bæjarins. Byggðin í Kópavogi nær
yfir stórt svæði og rúmir 8 km eru
á milli austasta og vestasta hluta
byggðarinnar.
Ég tel brýnt nú þegar hægir á
uppbyggingunni að nota tímann
til að fara yfir hlutina og átta okk
ur á hvernig við getum auðveldað
daglegt líf íbúanna. Við þurfum
að gera þjónustuna markvissa og
gera íbúum kleift að sinna helstu
þörfum án þess að þurfa alltaf
að setjast upp í einkabílinn. Slíkt
spara r íbúu nu m fé, auðv elda r
þeim daglegt líf og eykur lífsá
nægju þeirra.
Hvar er miðb ær Kópav ogs
spyrja margir bæjarbúar og eig
endur fyrirtækja sem eru að leita
að framtíðar stað fyrir fyrirtæki
sín? Þungamiðja bæjarins hefur
færst til. Ég vil að á komandi kjör
tímabili verði unnin þróunaráætl
un um þjónustukjarna bæjarins,
með áherslu á nýjan miðbæ. Við
þurfum að laða til bæjarins fyrir
tæki og stofnanir og vekja athygli
á ferðamannastöðum í bænum.
Kortleggja afþreyingarmöguleika
svo sem sögustaði, áhugaverðan
arkitetúr o.fl. með það að mark
miði að gestum fjölgi og að dval
artími þeirra í bænum lengist.

F r a m t í ð 
arsýn mín er
að Kópavogs
höfn og Kárs
nesi ð verði
m i ð s t ö ð
smáb áta og
skemmtibáta
á Ísl andi. Ég
vil að reynt
verði
að
h a l d a í þ á Árni Bragason.
starfsemi sem
á svæðinu er
og tengist útgerð. Stórskipahöfn
á þó alls ekki heima inni í Skerja
firði. Ýmsa r áhugav erða r hug
myndir hafa verið til umræðu. Ég
vil sjá lifandi bryggjulíf með fiski
lykt og vinnslu sjávarafla frá smá
bátum, þjónustu fyrir smábáta,
hótel, veitingarekstur og byggð
sem fellur að þeirri byggð sem
fyrir er á Kársnesinu.
Við þurfu m að tryggja að í
skipulagi bæjarins verði áfram
gert ráð fyri r svæðu m fyri r
atvinnustarfsemi og að ekki verði
gengið á þau. Atvinna í heima
byggð er fjárhagslegt hagsmuna
mál bæjarins og bæjarbúa. Það
minnkar álag á samgöngukerfið
og eykur líkur á að hægt sé að
komast af með einn bíl á heimili.
Árni Bragason
sækist eftir 2. sætinu í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins.

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

Fólkið í Kópavogi
Samstaða hefur sjaldan verið
jafn mikilvæg sem nú í þeim erf
iðleikum sem steðja að í kjölfar
efnahagshruns. En hvað getum
við gert fyrir mismunandi þjóðfé
lagshópa til að efla tiltrú og lífs
ánægju sem ekki útheimtir stór
kostleg fjárútlát bæjarsjóðs.

Þau geta líka til lengri tíma litið
endurskoðað þjónustu, nýtt bet
ur fjárfestingar, skipulagt útivist
arsvæði, leiksvæði og staðsetn
ingu þjónustufyrirtækja þannig
að bæði tími og peningar sparist
fyrir þennan hóp.

Eldri borgarar

Börn eiga auðvitað sína heima
höfn og griðarstað í faðmi fjöl
skyldna sinna. Það er hins veg
ar sorgleg staðreynd og alvarlegt
framtíðarvandamál hvað börn
in okkar eru orðin þung. Þarna
þarf að spyrna við fótum og laga.
Íþróttafélögin í bænum sinna sínu
hlutverki með sóma en gera þarf
ráðstafanir til að ná til allra. Það
er hægt að gera gegnum skóla
kerfið, leikskóla og grunnskóla.
Málefni eins og útiveru, íþrótta
iðkun, mataræði og forvarnir er
hægt að setja í forgang hjá sveit
arfélaginu. Þetta mun bæta heilsu
barna okkar, skapa þeim ánægju

Eldri borgarar hafa lokið sínu
hlutverki hvað atvinnuþátttöku
varðar og skilað því með sóma.
Tímabundnir erfiðleikar eiga því
ekki að bitna á þeim. Eldri borg
ara r búa hins vega r að miki lli
og dýrmætri reynslu sem getur
nýst vel, okkur sem yngri erum.
Þeirra hlutverki í samfélaginu er
langt í frá lokið þó þau hætti að
vinna. Tvennt er mér ofarlega í
huga auk þess að verja þá þjón
ustu sem þegar er veitt en það er
meira félagslegt vægi eldri borg
ara í samfélaginu, þeirra sem það
kjósa og aukið heilbrigði þeirra
og hreysti sem stuðlar að vellíðan
og innihaldsríkara lífi.

Börn

legri æsku
ár og styrkja
eins takl ing
ana fyrir lífs
b a r á t t u n a
framundan.
Við höf
um öll þörf
fyri r meira
f é l a g s l e g t
samn eyti og Jóhann
same igi nl eg Ísberg.
hugða
 re f n i .
Meiri samverutíma, sterkari fjöl
skyldutengsl og vinabönd. Þegar
allt kemur til alls er skilningur á
þörfum hvors annars og sameig
inlegur reynslubrunnur grund
völlur fyrir velsæld samfélagsins.
Sjá nánar á www.johannisberg.is
Jóhann Ísberg
sækist eftir 3. sæti í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins.

Fjölskyldufólk

Foreldrar sem halda utan um
fjölskyldur sínar eru á kafi í lífs
baráttunni og oftar en ekki eru
áherslurnar fjárhagslegar. Marg
ir eru í vörn og hafa lítinn tæki
færi til að sinna hugða re fnu m
og geta jafnvel ekki ræktað fjöl
skyldutengsl eins og best væri á
kosið. Það er þessi hópur, ásamt
unga fólkinu sem er að stofna
fjöls kyldu, sem huga þarf að.
Þó sveitarfélögin geti ekki bætt
skuldastöðu þessa hóps þá geta
þau lagt áherslu á að auka ekki
álögur og styrkja félagslega kerf
ið svo sem flestir eigi þar skjól.

Kópavogsbúar
athugið!
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
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60 ára afmælishátíð
Breiðabliks
Á 60 ára afmælisdegi Breiða
bliks, 12. febrúar, var afmælis
hátíðin sett í Smáralind þar sem
helstu afr eksmenn Breiðabliks
í þessi 60 ár voru kynntir og í
skápum voru sýndir ýmsir verð
launagripir sem þeir hafa unnið
til og búningar sem þeir hafa
klæðs t. Fél agi nu voru færða r
gjafir af þessu tilefni, m.a. frá
UMFÍ og KSÍ, auk þess sem KSÍ
sæmdi fjölmarga Blika silfur- og
gullmerki félagsins.
Á laugardeginum 13. febrúa
r
var fjölskylduhátíð í Smáralind
þar sem þar sem starfsemi deild
anna var m.a. kynnt auk þess
sem boði ð var upp á fjölmörg
skemmtiatriði í Vetrargarðinum.
Um kvöldið var svo afmælishátíð
í Smáranum þar sem veislustjóri
var enginn annar en Þórhallur
Sigurðsson eða Laddi hinn eini
sanni. Buffið og Stefán Hilmars
son spiluðu síðan fyrir dansi eftir
hátíðarkvöldverð og eftir að for
maður Breiðabliks, Orri Hlöðvers
son, hafði sæmt þá Sigm und
Eiríksson, Guðmund H. Jónsson
og Grétar S. Kristjánsson heiður
sviðurkenningu félagsins, tilnefnt
þá Heiðursblika.

Tilnefning til
„Heiðursblika“

Heiðu rsb lika rni r Gréta r S. Kristj ánss on, Sig
mundur Eiríksson og Guðmundur H. Jónsson
ásamt formanni Breiðabliks, Orra Hlöðverssyni

Grétar Svan Kristjánsson, Guð
mundur Hjálmars Jónsson og Sig
mundur Eiríksson, eða „Gressi“,
„Dúmmi“ og „Simbi“ eins og flestir
þekkja þá eru þrír heiðursmenn
sem hafa verið sannir Blikar allt frá
barnæsku. Þeir tóku þátt í fyrstu
kappleikjum Breiðabliks í knatt
spyrnu efstu deildar árið 1957 og
voru öflugir liðsmenn allan sjö
unda áratuginn og sumir lengur.
Jafnframt íþróttaiðkuninni lögðu
þeir drjúga n skerf að mörku m
félagslega og tóku virkan þátt í að
gera hið unga félag fullgilt meðal
þeirra bestu. Enn sýna þeir félag
inu tryggð og ræktarsemi, með því
að mæta á leiki og samfagna ung
um sem eldri þegar góðir sigrar
nást. Það þótti því sannarlega við
hæfi að tilnefna þá ,,Heiðursblika.”
Grétar hóf að keppa fyrir Breiða
blik með þátttöku í héraðsmótum
UMSK í frjálsum íþróttum, m.a. í
stangarstökki, hástökki, langstökki
og spretthlaupum. Grétar var í
fyrsta knattspyrnuliði Breiðabliks
sem lék við Þrótt í júní 1957 í 2.
deild Íslandsmótsins ásamt þeim
Guðmundi og Sigmundi.

Gi]bai
=iXdjbeXiÕfbbj`ejBgXmf^`
Gestur Guðmundsson, einn af stofnendum Breiðabliks.

Prófkjör Framsóknarflokksins í Kópavogi um val á frambjóðendum til setu á

=lcckiXi}]iXdjbeXi]cX^XeeXBgXmf^`\]e`ik`cgi]baij
cXl^Xi[X^`ee).%]\YiXi)'('d\XcÕfbbjYle[`eeX
laugardaginn
27. febrúar 2010 að Digranesvegi 12. Kjörfundur hefst
]iXdjbeXidXeeXj\d\`^Xc^_\`d`c`BgXmf^`#ldmXc
kl.}]iXdYa\e[ld=iXdjbeXiÕfbbj`ejk`cj\kl}]iXdYfjc`jkX
10:00 og líkur kl. 18:00. Rétt
Õfbbj`ej]pi`ijm\`kXjkaieXibfje`e^Ximfi`)'('%
framboðslista flokksins við sveitarstjórnarkosningar 29. maí 2010 fer fram

ATKVÆÐASEÐILL

til að kjósa í prófkjörinu eiga

í prófkjöri framsóknarmanna í Kópavogi 27. febrúar 2010
flokksbundnir
framsóknarmenn
=iXdYfldgi]bai`eljbXcjb`cXk`c]iXdbm´d[Xe\]e[Xi

ldgi]bai`}jbi`]jkf]l=iXdjbeXiÕfbbj`ejX:_]hWd[il[]_'("
KJÓSA SKAL 6 FRAMBJÓÐENDUR, HVORKI FLEIRI NÉ FÆRRI
sem
eiga lögheimili í Kópavogi
(&&AfWle]kh\X>l[Ói]jk))"'&'H[oa`Wla#d\ibkbaie\]e[

Skrifa skal tölustaf, frá 1 til 6, fyrir framan nöfn frambjóðenda í þeirri röð sem
þ.m.t.
þeir sem skilað hafa inn
óskað er að þeir skipi á framboðslistanum. Tölustafurinn 1 skal settur fyrir framan
\Xd\kcmlgjk`}d[j\Wd]_\hWciead6\hWciead$_i

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
skriflegum
inngöngubeiðnum
]pi`ibc%(/%''d}el[X^`ee),%aXeXi)'('%
koll af kolli þar til kosnir hafa verið 6 frambjóðendur.

í framsóknarfélögin í Kópavogi

Andrés Pétursson, skrifstofu- og fjármálastjóri og formaður Blikaklúbbsins

Sý

tilD\]iXdYfjk`cbpee`e^ljbXc_m\i]iXdYaXe[`jb`cX+''fiX
skrifstofu FramsóknarflokkUna María Óskarsdóttir, uppeldis- og menntunarfræðingur
Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs

k\okX}iX]i´el]fid`
Xij\d]iXdYaXe[`bpee`ija}c]Xej`^
sins
í Reykjavík fyrir kl. 17:00
Kristján Matthíasson, efnafræðingur

or
sh
ni

Þessi hópur hlaut gullmerki KSÍ sem þau Ingibjörg Hinriksdóttir Bliki
og fyrrverandi stjórnarmaður í KSÍ og Geir Þorsteinsson formaður KSÍ
afhentu. F.v.: Ólafur Björnsson, Sverrir Hauksson, Jóhann Baldurs,
Páll Bjarnason, Guðmundur Oddsson, Pétur Ómar Ágústsson, Ásta B
Gunnlaugsdóttir og Þorsteinn Hilmarsson.

f^^i\`e`i]i}_\cjklYXi}kkld}cldjeld#}jXdkdpe[}iX]i´el
Baldvin Samúelsson, tryggingaráðgjafi
föstudaginn
19. febrúar 2010
Gestur Valgarðsson, verkfræðingur
]fid`%=iXdYa\e[ligi]bai`el^\kX
\`i\`e`ifi`j\d

Ragnhildur Konráðsdóttir, ráðgjafi
eða
skráð sig með netskráningu
\il=iXdjbeXiÕfbbeldf^_X]Xbai^\e^`k`cY´aXijkaieXi

BgXmf^j%
fyrir
miðnætti föstudaginn

íbúaskrá/þjóðskrá frá Þjóðskrá.
Sigurður Grétarsson. Í skápnum við hlið hans eru ýmsir munir frá
hans íþróttaferli.

Birna Árnadóttir, varaformaður Mæðrastyrksnefndar Kópavogs
Sigurjón Jónsson, markaðsfulltrúi

Alexander Arnarson, málarameistari og formaður handknattleiksdeildar HK

n

19. febrúar 2010 og staðfest
=iXdbm´d[Xe\]e[ldgi]bai`
hana
fyrir kl. 17:00 mánudag?Xlbli@e^`Y\i^jjfe#]fidXli
<`eXiBi`jka}eAejjfe
inn
22. febrúar 2010 og hafa
Bi`jka}eDXkk_Xjjfe
náð
18 ára aldri á kjördag
LeeliJk\]}ej[kk`i
þann 29. maí 2010, samkvæmt

Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda

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.

FEBRÚAR 2010

23

Kópavogsblaðið

MILLJÓNIR

FYRIR ELSKUNA ÞÍNA

F í t o n / S Í A

5 X 2 0 0 2 2 0 1 0

Fimmfaldur Lottópottur stefnir í 45 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

0
2 0/02 2

W.L
10 | W W

OT TO.I

S

24

Kópavogsblaðið

FEBRÚAR 2010

,,Markmið HK er að félagið verði í fremstu röð
í öllum þeim íþróttagreinum sem það stundar”
- segir Sigurjón Sigurðsson formaður HK
Haustið 1969 ákváðu átta 12 ára
strákar úr Kársnesskóla að taka
á leigu íþróttasal hjá ÍR í íþrótta
húsi þeirra við Túngötu í Reykja
vík. Ástæðan fyrir þessu uppá
tæki strákanna var sú að í Kópa
vogi var aðeins eitt íþróttafélag,
Breiðablik, og aðeins einn lítill
íþróttasalur, við Kópavogsskóla og
því ekkert um að vera á veturna
í íþróttum fyrir fjörmikla stráka
sem vildu fá útrás í einhverri lík
amlegri hreyfingu. Á sumrin æfðu
sumir þessara stráka fótbolta með
Breiðab liki, en á vetu rna var
aðeins ein æfing í viku hjá þeim
í Kópavogsskóla í innanhússfót
bolta. HK fagnar 40 ára afmæli um
þessar mundir, félag sem stund
um var litið á sem ,,litla félagið”
í Kópavogi en hefur heldur betur
vaxið fiskur um hrygg og stendur
í dag fyllilega jafnfætis nágrönn
um sínum í Breiðabliki hvað varð
ar félagsstarfsemi en félagatal er
eitthvað lægra.
Fyrsti formaður félagsins var Þor
varður Áki Eiríksson sem var vak
inn og sofinn yfir velferð félagsins,
fylgdi strákunum eftir hvert fótmál,
hvatti þá til dáða og opnaði heimili
sitt fyrir þá gerðist þess þörf. Við for
mennsku tók Þorsteinn Einarsson og
gegndi því með glæsibrag um árabil,
en núverandi formaður er Sigurjón
Sigurðsson. Það hafa því aðeins þrír
menn gegnt formennski í HK þessa
fjóra áratugi.
Íþróttaf él ag Kópav ogs (ÍK)var
stofnað hinn 23. október 1976 í húsi
KFUM við Lyngheiði. Um 100 manns
mættu á stofnfundinn og voru stofn

félagar skráðir 85. Aðalhvatamað
ur að stofnun félagsins var Grétar
Norðf jörð knatts pyrnud óma ri og
mikill áhugamaður um íþróttir. Grét
ar flutti í Kópavoginn árið 1964 og þá
var aðeins eitt íþróttafélag í bænum,
Breiðablik. Árið 1974 tók hann eft
ir því að hópi unglinga í austurbæ
Kópavogs var ekki sinnt á borð við
þá sem bjuggu í vesturbænum. Þeg
ar hann gekk í Rótarýklúbb Kópa
vogs hitti hann menn sem voru virk
ir í íþróttum og hófust þar umræður
um stofnun félags í austurbænum. Á
stofnfundinum kom fram tillaga um
að láta félagið heita Knattspyrnufélag
Kópavogs en síðan var samstaða um
að félagið skyldi heita Íþróttafélag
Kópavogs, nafnið myndi gera félagið
víðtækara á sviði íþrótta. Í ársbyrjun
1991 kom fram tillaga um að sam
eina ÍK og HK, það yrði hagstætt fyr
ir bæjarfélagið. Ekki náðist samstaða
um það. ÍK varð svo gjaldþrota þetta
sama ár og gekk þorri félagsmanna
þá til liðs við Handknattleiksfélag
Kópavogs.
- Sigurjón Sigurðsson, formaður HK,
var spurður hvað honum væri hug
stæðast þegar hugurinn væri látinn
reika til baka þessi 40 ár sem HK hef
ur starfað?
,,Ég held að það sé 7. nóvember
1992 þega r við HK-inga r fengu m
rekstrarsamning um íþróttahúsið í
Digranesi. Það voru tímamót, þrösk
uldur sem við þurftum að komast
yfir og með því sýndi Kópavogsbær
að hann ætlaði okkur ákveðið hlut
verk í bæjarfélaginu, þarna feng
um við kjölfestuna. Áramótin þar

bygging á mannvirkjum og það hyllir
undir það að því sé að ljúka.”

Sigurjón Sigurðsson, formaður HK t.h. ásamt Hafsteini Pálssyni frá ÍSÍ.

á undan, 1991/1992, sameinast ÍK
og HK með tilstuðlan bæjarfélags
ins, og auðvitað markar sá atburður
stór skrerf í sögu félagsins. Þá voru
íþróttaiðkendur innan raða félags
ins um 300, en eru í dag um 2.000
talsins.”
- Hvað er þér minnistæðast úr starfi
félagsins frá árinu 2005, eðq þann
tíma sem þú hefur gegnt formennsku
í HK?
,,Vígslan á nýja íþróttahúsinu í
Fagralundi var mikill áfangi og mjög
gleðilegur enda lokahnykkurinn á
uppb yggi ngu á svæði fél agsi ns í

Fagralundi og breytir þjónustustig
inu við hverfin næst svæðinu mjög
mikið. Þetta er ekkert of stórt hús,
það bara passar utan um starfsem
ina og uppfyllir kröfur um aðstöðu
innanhúss í þessum hverfum. En við
bíðum eftir íþróttahúsinu í Kórunum
og hugsanlega verða heimaleikir HK
í handbolta leiknir þar í framtíðinni
enda heppilegra að keppnisaðstaða
HK innanhúss sem utanhúss sé á
einum stað.
Ég er mjög sáttur við hvernig þetta
félag hefur þróast á þessum 40 árum,
en langtímamarkiðið hefur verið upp

- Hvernig sérðu fyrir þér starfsemi
HK í framtíðinni?
Samstarf félaganna hefur verið að
aukast og við erum að ná samkomu
lagi um hverfaskiptingu og notkun
á íþróttamannvirkjum. Breiðablik
fær þá Fífuna og Kópavogsvöll en
stefnan er að við verðum í Kórnum
en HK verður með starfsstöðvar í
Fagralundi og í Digranesi. Sú aðstaða
sem bærinn býr íþróttafélögunum
í Kópavogi er frábær en nú beinum
við í auknum mæli augum að því
að þróa innra starf félagsins betur,
og við höfum hafið ákveðna stefnu
mótav innu. Markm ið HK er að
félagið verði í fremstu röð í öllum
þeim íþróttagreinum sem það legg
ur stund á. En jafnframt höfum við
verið með gott fjárhagslegt aðhald á
allri starfsemi og við stígum bara eitt
skref í einu, við förum frekar niður
um deild í boltaíþrótt en að stofna
til óheyrilegra skulda, t.d. vegna leik
mannakaupa. Markmiðið er að ala
upp leikmenn sem fá tækifæri til að
stunda sína íþrótt innan félagsins
og í nafni félagsins. Við erum í dag í
fremstu röð í blaki og handbolta og
höfum unnið titla þar. En starfsemi
íþróttafélaga byggist á sjálfboða
vinnu, og það er ekki síður mikilvægt
að koma upp góðum hópi sjálfboða
liða í öllum deildum en að byggja
upp leikmenn. Sumir eru fyrrverandi
leikmenn, og þar er formaður hand
knattleiksdeildar gott dæmi,” segir
Sigurjón Sigurðsson, formaður HK.

Árshátíð HK í tilefni 40 ára afmælis félagsins
Mikið var um að vera í Fagralundi í til
efni 40 ára afmælis HK, en þar var haldin
fjölskylduskemmtun 23. janúar sl. af því
tilefni.
Settar voru upp þrautir og leikir fyrir
börnin í íþróttasalnum, HKarlinn mætti í
heimsókn og börnin fengu köku, safa og
blöðrur. Um kvöldið var svo haldin glæsileg
árshátíð HK-inga í Digranesinu þar sem um
600 manns skemmtu sér konunglega undir
tónlist Papana. Mikil stemmning myndað
ist þegar 300 manns komu og horfðu á leik
Íslands og Danmörk á EM sem Ísland vann
og ekki skemmdu skemmtiatriðin og góður
matur fyrir.
Á 40 ára afmælishátíð félagsins voru
mættir margir af stofnendum og fyrstu leik
mönnum félagsins. Gísli B. Kristjánsson og
Jón Ármann Héðinsson voru sæmdir æðstu
viðurkenningu félagsins, Heiðursmerki HK.

Karen Björg Gunnarsdóttir, fyrirliði deild
ar,-  bikar-  og Íslandsmeistara HK í blaki,
er íþróttam aðu r HK 2009. Kjöri ð var
kunngjört á 40 ára afmælishátíð HK.

Hópur stofnenda og fyrstu leikmanna HK, f.v.: Magnús Gíslason (stofnandi), Oddur Ólafsson
(leikmaður), Guðmundur R. Jónsson (stofnandi), Hjálmar Eysteinsson (stofnandi), Lárus S.
Ásgeirsson (einn af fyrstu leikmönnum HK og stjórnarmaður), Hilmar Sigurgíslason (stofn
andi), Jón G. Kristinsson (leikmaður), Magnús Arnarsson (einn af fyrstu leikmönnum HK
og stjórnarmaður), Ragnar Ólafsson (einn af fyrstu leikmönnum), Bergsveinn Þórarinsson
(stofnandi) og Þorsteinn Einarsson (stofnandi og fyrrverandi formaður). Á myndina vantar
Einar Ö. Þorvarðarson, Valdemar Ó. Þorsteinsson og GuðmundÞ. Helgason.

Kostur er nýr kostur
fyrir neytendur
Kostur, verslun Jóns Geralds
Sullenberger, var opnuð við Dal
veg í Kópavogi 14. nóvember sl.
Jón Gerald segir að viðskipta
vinir megi með opnun Kosts eiga
von á ýmsum nýjungum í versl
un á Íslandi.
Sem dæmi má nefna að eldri
maður mun standa við inngang
inn og bjóða fólk velkomið. Jón
segir þrotlausa vinnu liggja að
baki versluninni og að sambönd
sem mynduðust við kaupmenn í
Bandaríkjunum, þegar hann vann
sem innkaupastjóri fyrir Baug,
hafi komið sér vel.
Innviðir verslunarinnar fengust
alfarið notaðir, meðal annars frá
Keflavíkurflugvelli, úr þrotabúi
Mest, frá Þýskalandi og InnX en
Kostur er í því húsnæði við Dal
veg í Kópavogi sem InnX var áður.
Jón biður viðskiptavini um að gefa
sér tíma við að fullmóta verslun
ina. Stefnt er að því að veita góða
þjónustu og gott verð. Jón Gerald
segir að ef allt gangi að óskum
hyggist hann opna þrjár verslanir
á höfuðborgarsvæðinu.
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V i ð o p n u m v e r s l u n a r i n n 
ar afhenti Jón Gerald Berglindi
Jónsdóttur blómavönd og úttekt
arkort en nafn hennar var dregið
út úr fleiri nöfnum í samkeppni
um nafn á verslu ni na. Berg
lind segist vera mikill aðdáandi
íslensks máls og vilji að verslarn
ir heiti íslenskum nöfnum.

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

Séð yfir hina nýju verslun.

Notkun:

Til hamingju HK
með 40 ára afmælið

Þegar merkið er prentað á litaðan flöt skal ávallt nota litasamsetningu sem sker sig vel frá bakgrunni.

Kópavogskirkja:

Kynningarfundur
um messuhópa
Guðsþjónusta verður á konu
daginn, 21. febrúar nk., í Kópa
vogskirkju og á eftir henni verð
ur kynningarfundur í safnaðar
heimilinu Borgum um messu
hópa en nýr sóknarprestur, Sig
urður Arnarson, er að leita eftir
sjálfb oðal iðu m til að aðs toða
við sem flesta þætti helgihalds
ins og ekki síst messurnar og
guðsþjónustunar á sunnudögum.
Fleiri og fleiri sækja nú for
eldramorgna í Kópav ogsk irkju
sem eru á fimmtudögum frá kl.
10.00 í safnaðarheimilinu Borg
um. ,,Mál dagsins” er á þriðjudög
um kl. 14.30 í safnaðarheimilinu
en orga nisti kirkju nna r Lenka
Mátéová og Friðrik Kristinsson,

stjórnandi Karlakórs Reykjavíkur,
stjórna þá söng. Kl. 15.15 er kynnt
mál dagsins og þar hefur m.a.
Stefán Runólfsson, fyrrverandi
framkvæmdastjóri flutti erindi um
kælingu hraunsins í Vestmanna
eyjum. Á þriðjudögum klukkan
12.10 mætir hópur til fyrirbæna
og kyrrðarstundar í kirkjunni. Fyr
irbænaefni er hægt senda á net
fangið kopavogskirkja@kopavogs
kirkja.is og að lokinni stundinni er
boðið upp á léttan hádegisverð í
safnaðarheimilinu. Hér er upplagt
tækifæri að ræða fyrir þau sem
vilja hvíla sig um stund í kyrrð og
ró og eiga gott samfélag.

Fasteignaskattur hjá
tekjulitlum elli- og
örorkulífeyrisþegum
Bæjarstjórn Kópavogs, hefur samþykkt í
samræmi við 4. mgr. 5. gr. l. nr. 4/1995 að lækka
eða fella niður fasteignaskatt hjá tekjulitlum
elli- og örorkulífeyrisþegum
Veittur er afsláttur af fasteignaskatti til þeirra 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
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,,Sé fyrir mér aukið samfé
lagslegt hlutverk Breiðabliks”

Til hamingju Breiðablik
með 60 ára afmælið

- segir Orri Hlöðversson, formaður Breiðabliks


Bæjarins
beztu pylsur

Baldur
Jónsson

Byggingaverktaki

Kópsson

Saga Breiðabliks er samofin
einstæðri þróunarsögu Kópavogs,
félagið er stofnað árið 1950, eða
fimm árum áður en Kópavogur
hlaut kaupstaðarréttindi. Félagið
hefur verið í senn hjartað og sál
in í mannlífi bæjarins, alið upp
unga fólkið, veitt því þjálfun og
þrek og skapað fyrirmyndir um
heilbrigt líf, samstarf og vináttu.
Finnb ogi Rútu r Valdim arss on,
frumk vöðu ll og fory stum aðu r
sagði að Kópavogur væru bær
æskunnar, bær uppvaxandi ung
menna. Breiðab lik hefu r ekki
aðeins alið upp vaskar sveitir í
keppni og leik. Breiðablik hefur
einnig verið vettvangur fyrir sjálf
boðastarf hundr uða og jafnvel
þúsunda bæjarbúa, samtenging
fjölskyldu og íþrótta, kjarninn í
samgleði kynslóðanna.
Breiðabliki hefur tekist að ná
góðum árangri í mörgum grein
um og skapa sér sterkan sess í
íþróttalífi Íslendinga.Á tímum vax
andi ólgu, freistinga sem mæta
ungu fólki nánast við hvert fót
mál, fíkniefna sem tortíma lífi fjöl
margra á hverju ári og leggja í rúst
heilsu einstaklinga og hamingju
fjölskyldna og vina, þá er brýnna
en nokkru sinni fyrr að efla íþrótt
ir og heilbrigði, vináttu og félags
skap sem verða kjölfesta á langri
vegferð, hjálpa æskunni að feta sig
áfram á braut heilbrigðs lífs, ham
ingju í leik og starfi. Breiðablik hef
ur því enn verk að vinna og á 60
ára afmælinu er félagið öflugra og
sterkara en nokkru sinni fyrr.
Orri Hlöðverss on hefu r ver
ið formaður Breiðabliks nokkur
undanfarin ár, á miklu blómaskeiði
félagsins. Hann var spurður hvað
honum væri minnistæðast í sögu
félagsins þegar litið væri um öxl
þessi 60 ár.
,,Mér detta strax í hug frum
kvöðla rni r sem á upph afsá ru m
félagsins lögðu mikið á sig við bág
ar aðstæður til að gera ungmenn
um í Kópavogi kleift að stunda
skipulagt íþróttastarf. Slík fórn
fýsi er ekki sjálfgefin og við hæfi
að heiðra minningu þessa fólks
á stórafmæli. Margir glæstir sigr
ar, ekki síst í yngri aldursflokkum,
koma einnig upp í hugann ásamt
farsælu samstarfi við bæjarfélag
ið, einkum á mannvirkjasviðinu.

Orri Hlöðverss on, form aðu r Breiðab liks, ásamt fulltrúa UMFÍ í
Smáralind þegar afmælisins var minnst.

Hvergi á landinu er íþróttastarfi
búin jafn glæsileg aðstaða og hér í
Kópavogi.”
- Formannstíð þín er ekki ýkja
löng. Eitthvað hlýtur að vera þér
minnistæðara en annað þegar litið
er til baka þennan tíma?
,,Bika rm eista rat iti ll meista ra
flokks karla í knattspyrnu sl. sum
ar verður að teljast minnisstæð
astur. Þar náðist merkur áfangi
sem, ef rétt er á málum haldið,
getur reynst stökkpallur til frek
ari afreka. Það var löngu kominn
tími á að karlaflokkurinn léti til
sín taka með jafn áhrifamiklum
hætti og kvennalið Breiðabliks hef
ur oftsinnis gert í gegnum tíðina.
Þessi sigur er líka sálrænn því þeg
ar menn hafa sigrast á þraut einu
sinni þá vita þeir hvernig á að sigr
ast á henni aftur.”
- Nokkur deila hefur staðið við
nágranna ykkar í HK undanfarin
ár um afnot af íþróttamannvirkjum
bæjarins og hvort félagin eigi að
skipta bænum upp í áhrifasvæði.
Mega Kópavogsbúar búast við því
að sátt náist um það mál innan
tíðar?
,,Ég kýs nú frekar að kalla þetta
samkeppni á milli félaganna frem
ur en deilur. Bæði félög hafa verið
í miklum vexti og hafa kallað eftir
auknu rými fyrir sína starfsemi frá
bæjarfélaginu. Við höfum átt í við

ræðum við HK-inga um skeið og
félögin hafa náð ákveðnu ramma
samkomulagi um verkaskiptingu
innan bæjarins, einkum í knatt
spyrnunni þar sem iðkendur eru
flestir og mesta samkeppni ríkir.
Það samkomulag er nú til umfjöll
unar í sérstökum starfshópi sem
í sitja fulltrúar Kópavogsbæjar og
félaganna. Vonandi tekst okkur að
útfæra samkomulagið þannig að
allir uni glaðir við sitt.”
- Þegar litið er til framtíðar, hvern
ig sérðu fyrir þér starfsemi Breiða
bliks á næstu áratugum?
,,Ég sé fyrir mér áframhaldandi
vöxt og viðgang Breiðabliks. Allar
forsendur eru hér til staðar til að
koma félaginu í fremstu röð í fjölda
íþróttagreina. Þótt knattspyrnan
sé fyrirferðarmikil er til að mynda
mikil gróska í frjálsum íþróttum,
karate og sundi innan Breiðabliks.
Körfuknattleikur, kraftlyftingar og
skíði eru líka greinar á réttri leið.
Ég sé líka fyrir mér aukið samfé
lagslegt hlutverk Breiðabliks með
sterkari tengingu við skólakerfið,
fjölskyldurnar og aðra kjarna sam
félagsins.
Mikilvægt er að félagið hlúi vel
að öllum þeim þúsundum iðkenda
sem innan vébanda þess eru, jafnt
afreksmönnum og þeim sem stun
da íþróttir fyrst og fremst sér til
yndisauka,” segir Orri Hlöðvers
son, formaður Breiðabliks.

Til hamingju Breiðablik
með 60 ára afmælið

ALBÓN

HS-BÓLSTRUN

Gerpla Íslandsmeistarar
unglinga í hópfimleikum
Lið Gerplu urðu Ísl ands
meista ra r ungl inga í hópf im
leikum nýlega en keppnin fór
fram í Versölum í Kópavogi.
Þann titil hlýtur það lið sem
hlýtur hæstu einkunn í 1. og 2.
flokki en keppt er eftir alþjóð
legum reglum en í 4. og 5. flokki
er keppt eftir landsreglum sem
aðlagaðar eru alþjóðlegum regl
um. Gerpla og Self oss háðu
harða og spenna ndi keppni
um Íslandsmeistaratitilinn eins
og oft áður. Self oss sigra ði á
Reykjavik International í janúar
en Gerpla sigraði nokkuð örugg
lega að þessu sinni. Þessi tvö
lið hafa unnið sér inn þátttöku
rétt á Norðu rl andam óti ung
linga í hópfimleikum sem fram
fer í Finnlandi í aprílmánuði nk.
Fríða Rún Einarsdóttir, fimleika
kona ársins 2009 hjá Fimleika
samb andi nu var meða l kepp
enda í liði Gerplu en hún hefur
fram að þessu keppt í áhaldafi
vmleikum. Um 600 keppendur
tóku þátt á mótinu og komu lið
in frá öllu landinu, m.a. frá Vest

Keppendur frá Gerplu stóðu sig afburða vel á Íslandsmóti unglinga
í fimleikum 2010. Fjöldi fólks fylgdist með keppninni, en fimleikar
njóta vaxandi vinsælda hérlendis.

mannae yju m, Akran esi, Aku r
eyri, Hornaf irði, Egi lss töðu m,
Þorlákshöfn, og Selfossi auk lið

anna frá höfuðborgarsvæðinu,
Gróttu, Stjörnunni og Gerplu.

enda öll upp við vondan draum
sl. haust þegar við fréttum af því
að kreditkorti í eigu KSÍ hafi ver
ið stolið og misfarið með það í
Sviss fyrir fimm eða sex árum. Ég
frétti af þessu eins og aðrir í gegn
um fjölmiðla og fylltist réttlátri
reiði þegar mér varð það ljóst að
samstarfsmenn mínir í stjórn og
á skrifstofu sambandsins höfðu
reynt að sópa máli þessu undir
teppið og þegja það í hel.”
Ingibjörg fullyrðir að siðaregl
ur þær sem samþykktar voru í

stjórn KSÍ fyrir áramót sé eitt það
besta sem komið hafi frá stjórn
inni um langt árabil. ,,Þar kristall
ast sá hugur sem stjórnarmenn
starfa eftir, þar kristallast sú virð
ing sem KSÍ ber fyrir knattspyrn
unni og þó þar sé ekki að finna
sérstakar greinar um kreditkort
eða klámbúllur þá ætti enginn sá
sem les þessar reglur að velkjast í
nokkrum vafa um hver sé afstaða
KSÍ til slíkra mála,” sagði Ingibjörg
Hinriksdóttir.

Blikar í 2. sæti á MÍ 15-22 ára

Meistaramót Íslands 15-22 ára
innanhúss fór fram fyrr í mán
uðinum. ÍR-ingar urðu Íslands
meistarar, sjöunda árið í röð,
með 378 stig. Í öðru sæti var
Breiðab lik með 180 stig og í
þriðja sæti var sameiginlegt lið
HSK og Umf. Selfoss með 153,5
stig. Alls kepptu 17 lið á mótinu.
ÍR sigraði í stigakeppninni í öll
um aldursflokkum, að undan
skildum sveinaflokki 15-16 ára,
þar sem lið HSK/Selfoss sigraði.
Í eins takl ingsg reinu m voru
margir öflugir keppendur mættir
til leiks og einn þeirra var Stef
anía Valdimarsdóttir úr Breiða
bliki. Hún gerði sér lítið fyrir og
sigraði í sex keppnisgreinum á
mótinu í flokki stúlkna 17-18 ára:
60m (8,06), 200m (26,18), 800m
(2:19,19), 60m grind (9,32), lang
stökki (5,57) og kúluvarpi (10,22).
Ingi Rúnar Kristinsson (drengir
17-18 ára) varð í 1. sæti í stangar
stökki (3,60) og kúluvarpi (13,64),
varð í 2. sæti í hástökki (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

HK bikarmeistari í 2.
flokki kvenna og karla

Nýkrýndir bikarmeistarar HK í 2. flokki kvenna ásamt þjálfara sínum
Zdravko Demirev.

Breiðablik hlaut kvennabikarinn
í knattspyrnu 2009
Breiðablik hlaut kvennabikar
inn fyrir árið 2009 og var hann
afhentur á 64. ársþingi KSÍ sl.
lauga rd ag. Blika r hafa staði ð
einkar vel að málum varðandi
kvennaknattspyrnu og eru vel
að kvennabikarnum komnir.
Með kvennabikarnum er verið
að heiðra Kópavogsbúa fyrir fræ
bært starf í kvennaknattspyrnu.
Á ársþingi KSÍ hætti Blikinn Ingi
björg Hinriksdóttir setu í stjórn
efti r 8 ár. Í kveðjur æðu sinni
sagði hún m.a.: ,, Við vöknuðum
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Blikinn Stefanía Valdimarsdóttir
sigraði í 6 greinum.

ja 17-18 ára og hann varð í öðru
sæti í 3000 m í flokki ungkarla
19-22 ára á tímanum 9:35,99. Sin
dri Hrafn Guðm undss on vann

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

hástökk í flokki sveina 15-16 ára
(1,70) og hann varð í 2. sæti í 60m
grind (9,21), langs tökki (5,73)
og þrístökki (11,78) og í 3. sæti í
kúluvarpi (12,99) og stangarstökki
(2,80). Arna Ýr Jónsdóttir (meyj
ar 15-16 ára) vann stangarstökk
(2,90) og Bergl ind Rut Bjarna
dóttir og Ásdís Einarsdóttir urðu
báðar í þriðja sæti í sömu grein
(2,10). Kristján Viktor Kristins
son (drengir 17-18 ára) varð ann
ar í stangarstökki (3,50) og kúlu
varpi (13,23), Margrét Lilja Hrafn
kelsdóttir (ungkonur 19-22 ára)
varð önnur í 60m (8,32) og 200m
(26,76). Í flokki ungkarla 19-22 ára
varð Sölvi Guðmundsson annar
í 60m grind (9,35), Steinn Orri
Erlendsson þriðji í hástökki (1,78)
og Andri Snær Ólafsson þriðji í
þrístökki (12,77). Drengir 17-18
ára urðu í 2. sæti í 4x200m boð
hlaupi á tímanum 1:38,66.
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

HK varð fyrir skömmu bikar
meistari bæði í 2. flokki kvenna
og 2. flokki karla. Bikarmót Blak
sambands Íslands fór fram í nýja
íþróttahúsinu í Fagralundi.
Í 2. flokki karla varði HK bikar
meistaratitil sinn með því að leg
gja Stjörnuna tvívegis 3-0. HK sigr
aði einnig í 2. flokki kvenna, eftir
tvöfaldan 3-0 sigur á Stjörnunni.
Nokkrir leikmenn úr 3. flokki fengu
að spreyta sig með 2. flokki á mót
inu og stóðu þeir sig frábærlega.
Burðarásarnir í 2. flokki kvenna
og karla spila einnig með meist

araflokkum félagsins og hafa á síð
astliðnum árum öðlast mikilvæga
leikreynslu sem nýttist þeim á bik
armótinu.
HK-strákarnir í 3. flokki lentu í
þriðja sæti eftir frækinn sigur á liði
UMFG. Liðið hefur tekið miklum
framförum í vetur og eru þeir til
alls líklegir á Íslandsmótinu sem
fram fer í Fagralundi og Digranesi í
aprílmánuði. Í 3. flokki kvenna end
aði lið HK í fimmta sæti en nær all
ir leikir stúlknanna voru mjög jafn
ir og spennandi þó heppnin væri
ekki með liðinu að þessu sinni.

Körfubolti karla:

Breiðablik skiptir
um þjálfara
Sævaldur Bjarnason og Guðni
Hafsteinsson voru á dögunum
ráðnir þjálfarar meistaraflokks
karla í körfubolta hjá Blikum
og taka við af Hrafni Kristjáns
syni sem hefur stýrt liðinu frá
því á miðju síðasta ári.
Sævaldur hefur þjálfað þrjá
yngri flokka hjá Blikum í vetur
og er að gera fína hluti með þá.
Guðni var aftur á móti síðast í
þjálfunarhugleiðingum hjá Vals
mönnum á 10. áratug síðustu
aldar! Saman mynda þeir spenn
andi teymi sem á efalítið eftir að
rífa meistaraflokk karla upp töfl
una í Iceland Expressdeildinni

en staðan er er fremur erfið.
,,Ég held að það búi klárlega
meira í liðinu en það hefur ver
ið að sýna. Staðan er þannig að
við erum í 11. sæti í dag, og það
er markmið okkar að berjast og
hafa gaman af þessum leikjum
sem eftir eru. Síðan sjáum við
hvað setur og hversu mörgum
stigu m við söfnu m. Að sjálf
sögðu koma einhverjar áherslu
breytingar, við þurfum að efla
varnarleikinn og taka fleiri frá
köst. Síðan reynum við að þróa
sóknarleikinn og bjóða upp á
fjölbreyttari leik,” segir Sævaldur
þjálfari Bjarnason.

Nýir þjálfarar meistaraflokks karla í körfubolta,
Guðni Hafsteinsson og Sævaldur Bjarnason.
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www.gunnarbirgisson.is

Kraftmikill Kópavogur
til framtí›ar!
● 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.
Kosningaskrifstofa Gunnars I. Birgissonar a› Dalvegi 6-8
er opin frá kl. 12.00 fram a› prófkjöri 20. febrúar.

