
Rótarý klúbb ur Kópa vogs 
únefndi ný lega Eld huga Kópa
vogs í 15. sinn. Að þessu sinni 
varð fyr ir val inu Þor björn 
Jens son for stöðu mað ur Fjöl
smiðj unn ar sem Eld hugi Kópa
vogs 2011, fyr ir störf hans að 
mál efn um ungs fólks á aldr in
um 16  24 ára. 

Þor björn stund aði nám við í 
Iðn skól ann í Reykja vík og  það
an lá leið in til Ak ur eyr ar þar 
sem hann lauk námi í raf virkj un 
frá Slipp stöð inni og Iðn skól an
um á Ak ur eyri  1976. Í Reykja vík 
starf aði Þor björn sem raf virki, 
fyrst hjá Raf ver en síð an á Land
spít al an um frá 1980 til 1995.  

Þor björn lagði snemma stund 
á íþrótt ir, bæði hand bolta og 
fót bolta.  Með Val lék hann 
hand bolta þeg ar lið ið komst í 
úr slit í Evr ópu keppni fé lags liða, 
en Val ur er eina fé lag ið á Ís landi 
sem þang að hef ur náð. Hann var 
val inn í lands lið Ís lands í hand

bolta árin 1977 til 1987 og var 
fyr ir liði þess frá 1982 og leik irn
ir urðu alls um 200. Á ár un um 
1995 til 2001 þjálf aði Þor björn 
ís lenska lands lið ið í hand bolta.

Árið 2001 var Þor björn ráð inn 
for stöðu mað ur Fjöl smiðj unn ar,  
en verk efn ið þar var að byggja 
upp vinnu set ur fyr ir ungt fólk, 
sem stend ur á kross göt um í líf
inu. Fjöl smiðj an var í upp hafi 
til rauna verk efni þar sem ekki 
var vit að um þörf ina fyr ir slíkt 
úr ræði. Í dag eru 90 nem ar og 
10 starfs menn í Fjöl smiðj unni, 
starf rækt ar 7 deild ir, tré smíða, 
bíla, hús stjórn ar, raf, hönn
un ar, skrif stofu og pökk un ar
deild. Fjöl smiðj an er starf rækt 
að Vík ur hvarfi 2 í Kópa vogi en 
frum kvöðl ar að stofn un Fjöl
smiðj unn ar var fólk frá Rauða
krossi Ís lands sem hafði kynnst 
svip uðu starfi í Dan mörku við 
svo kall aða produktion skóla. 
Rauðikross Ís lands átti frum

kvæði að stofn un Fjöl smiðj unn
ar og hef ur Kópa vogs deild RÍ 
ásamt öðr um stutt dyggi lega 
við rekst ur og upp bygg ingu 
henn ar síð an.

Þor björn seg ir að mark mið ið 
sé að gera nema Fjöl smiðj unn ar 
að góð um starfs mönn um sem 
hvaða fyr ir tæki sem er get ur 
ver ið stolt af.
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Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  B Í L A A P Ó T E K  H Æ Ð A S M Á R A  4

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Komdu í Kost 
og verslaðu þar sem þér líður vel

Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar  

ÞorbjörnEldhugiKópavogs

Þor björn Jens son, Eld hugi Kópa vogs 2011 með verð launa grip inn sem er hann að ur af lista kon un inni Ingu 
El ínu Krist ins dótt ur. Hon um á vinstri hönd er Benja mín Magn ús son for mað ur við ur kenn ing ar nefnd ar 
Rótarý klúbbs Kópa vogs og á hægri hönd Helgi Lax dal for seti klúbbs ins.

Álfabakki 12  Mjóddin
Sími 774-7377

Frú 
Sigurlaug

Vönduð vara - Gott verð

Náttföt - Sloppar
Náttkjólar - Undirkjólar

Sundföt - Undirföt

Ögurhvarfi 2 • Sími 566 5052

Opnunartímar:
Mán - Laugard: 11-19

Sunnudag: 13-18
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

L íf og fjör var í Kópa vogi á safna nótt fyr ir síð ustu helgi 
en opið var hjá söfn um bæj ar ins til mið nætt is. Fjöl marg
ir lögðu leið sína á söfn in og tóku þátt í fjöl breyttri og 

skemmti legri dag skrá sem þar var í boði. Safna nótt in er ár viss 
við burð ur sem hald inn er í sam starfi sveit ar fé lag anna á höf
uð borg ar svæð inu. Þau söfn sem þátt tóku í Kópa vogi eru: 
Bóka safn Kópa vogs, Gerð ar safn, Hér aðs skjala safn Kópa vogs, 
Nátt úru fræði stofa Kópa vogs og Tón list ar safn Ís lands. Síð ast 
en ekki síst var Mol inn, ung menna hús Kópa vogs, með lista sýn
ingu, djass og góm sæt ar ís lensk ar pönnu kök ur og það nýttu sér 
marg ir. Það fer ekk ert milli mála leng ur að ung menna húið Mol
inn hef ur sann að til veru rétt sinn svo um mun ar. Það voru ekki 
marg ir trú að ir á það þeg ar starf sem in hófst, sum ir héldu jafn vel 
að í gang væri að fara enn ein fé lags mið stöð in en starf sem in er 
mið uð við eldri hóp en þær sækja. Fé lags mið stöðv arn ar Kópa
vogi hafa hins veg ar marg sann að til veru rétt sinn, þang að sækja 
ung ling ar í síð ustu bekkj um grunn skóla í margs kon ar skemmt
un og fé lags líf og þessi starf semi er m.a. lið ur í bar áttu fyr ir því 
að ung ling ar sæki ekki í áfengi eða eit ur lyf. Smá fikt eða for vitni, 
jafn vel bara til þess að geta dæmt um áhrif in, verð ur oft byrj un 
að meiri og al var legri fíkni efna neyslu. For vitni kost ar ekk ert, en 
það að svala henni á þessu sviði er veru lega skað legt. Stöðug 
fræðsla um skað sem ina þarf því að vera í gangi. Sú fræðsla þarf 
ekki bara að eiga sér stað í fé lags mið stöðv un um held ur ekki 
síð ur í grunn skól un um. Ábyrgð skóla stjórn enda er þar mik il. 
Fyr ir nokkrum árum var ráð inn for varn ar full trúi til Kópa vogs
bæj ar. Hann átti að stjórna allri upp lýs inga starf semi til grunn
skól anna og standa fyr ir fræðslu þar að lút andi, og hef ur ef laust 
gert það. Hann hvarf hins veg ar úr þessu starfi til þess að fara 
í fram halds nám en eng inn var ráð inn í hans stað, og hef ur enn 
ekki ver ið ráð inn. Þessu er nú sinnt sem auka starfi hjá íþrótta
full trúa bæj ar ins og spurn ing er því sú hvort bæj ar stjórn telji 
það nægj an legt. Svar ið hlýt ur að vera nei, það er ekki verj andi, 
jafn vel þótt kann an ir sýni að neysla ung linga sé ívíð minni í 
Kópa vogi en í ná granna sveit ar fé lög un um. Ef stöð ug um áróðri 
er ekki hald ið uppi gegn neyslu fíkni efna sæk ir smám sam an í 
verra horf.

     Geir A. Guð steins son

Safnanóttogforvarnir
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Áframgættítrasta
aðhaldsírekstri

Til laga að fjár hags á ætl un Kópa
vogs bæj ar til næstu þriggja ára 
var lögð fram til fyrri um ræðu á 
fundi bæj ar stjórn ar í gær. Hún 
bygg ir á mark mið um fjár hags á
ætl un ar árs ins 2011 þar sem m.a. 
er stefnt að því að greiða inn á 
skuld ir bæj ar sjóðs um millj arð á 
ári næstu árin. Gert er ráð fyr ir 
því að seinni um ræða fari fram í 
lok febr ú ar. Sam kvæmt áætl un
inni er mið að við að rekstr ar af
gang ur verði á sam stæðu reikn
ingi næstu árin, eða 144 millj ón
ir króna árið 2012, 263 millj ón ir 
króna árið 2013 og 365 millj ón
ir króna árið 2014. Þá er stefnt 
að því að skuld ir sem hlut fall af 
tekj um lækki og verði 179,5% 
árið 2014. Gert er ráð fyr ir því að 
rekst ur bæj ar ins verði í föst um 
skorð um á tíma bil inu og að áfram 
verði gætt ítrasta að halds. Áætl að 
er að fram kvæma fyr ir millj arð á 
ár inu 2012, 1,1 millj arð árið 2013 
og 1,6 millj arða árið 2014. Inni í 
þess um töl um eru fjár fest ing ar 
vegna fé lags legra íbúða.

Ekkialkulíbygginga
framkvæmdum

Ekki virð ast bygg inga fram
kvæmd ir í Kópa vogi með öllu 
liggja í lág inni en á af greiðslu fundi 
bygg inga full trúa Kópa vogs bæj
ar, Gísla Norð dahl, fyr ir skömmu 
voru tekn ar fyr ir 9 um sókn ir um 
bygg inga leyfi og sam þykkt ar. M.a. 
var sótt um leyfi fyr ir end ur nýj
un bygg ing ar leyf is á sól skála að 
Fjalla lind 43; leyfi fyr ir að gera 
breyt ingu á kjall ara og stoð vegg 
að Funa hvarfi 2; leyfi fyr ir að 
byggja við bygg ing ar til SV og NV 
að Grund ar smára 16; leyfi fyr ir 
byggja að bíl skúr að Skóla gerði 
64; leyfi fyr ir breyt ingu á eign ar
haldi 0106 skipt rými að Skemmu
vegi 4;  leyfi fyr ir að gera breyt ing
ar á innra skipu lagi á 1 og 12 hæð 
að Smára torgi 3; leyfi fyr ir að gera 
breyt ingu á innra skipu lagi, skipta 
um klæðn ingu og bæta við milli
lofti að hluta o.fl. að Smiðju vegi 
11; leyfi fyr ir að fá sam þykkt ar 
reynd ar teikn ing ar að Smiðju vegi 
6466 og leyfi fyr ir að byggja ein
býl is hús að Þrúð söl um 5.

Mannauðsfulltrúií
starfsmannadeild

Á fundi bæj ar ráðs 10. febr ú ar 

sl. var rædd heim ild til ráðn ing
ar í 100% starf mannauðs full trúa 
í starfs manna deild bæj ar ins. 
Starfs manna stjóri hafði ósk að eft
ir heim ild bæj ar ráðs til að aug lýsa 
eft ir mannauðs full trúa í starfs
manna deild í 100% starf. Bæj ar ráð 
sam þykkti að aug lýst verði eft ir 
mannauðs full trúa í starfs manna
deild í 100% starf. Með þessu er 
ver ið að breyta áhersl um í starfs
manna mál um hjá bæn um. Skil yrði 
er há skóla mennt un í mannauðs
stjórn un. Með al verk efna er vinna 
við að bæta starfs um hverfi í sam
vinnu við gæða stjóra. Þá á hann 
að ann ast ráð gjöf við stjórn end ur 
við val og ráðn ingu starfs manna 
og ann ast ráð gjöf vegna starfs
manna við tala. Þá sér hann um 
sam ræm ingu starfs lýs inga og 
sí mennt un ar mál. Enn frem ur var 
lagð ur fram fram starfs loka samn
ing ur og samn ing ur við Líf og sál 
um grein ingu á starfs um hverfi 
Fé lags þjón ustu Kópa vogs bæj ar 
og sam þykkti bæj ar ráð hann.

Ráðningasamningur
bæjarstjóra

Ráðn ing ar samn ing ur við bæj
ar stjóra Kópa vogs, Guð rúnu Páls
dótt ur, er sam bæri leg ur þeim 
samn ing um sem gerð ir hafa ver
ið við for vera henn ar í starfi. Í 
ráðn ing ar samn ingn um eru af not 
af bíl hluti af starfs kjör um henn
ar og borg ar hún skatt af þeim 
hlunn ind um. Fyrri bæj ar stjór ar 
hafa ver ið með bíla styrk. Hvergi 
er í samn ingn um til greint hvern ig 
notk un bif reið ar inn ar skuli hátt
að. Bæj ar stjóra er það hins veg
ar afar mik il vægt að störf henn ar 
séu haf in yfir all an vafa  og að 
sam eig in leg ur skiln ing ur ríki milli 
henn ar og bæj ar stjórn ar á túlk un 
ráðn ing ar samn ing ins.  Bæj ar stjóri 
hef ur því lýst því yfir við for seta 
bæj ar stjórn ar, Haf stein Karls son, 
að fram veg is muni hún ein hafa 
af not af bif reið inni.

Kennslustundafjöldi
nærekkilágmarki

Er lend ur Geir dal, áheyrn ar full
trúi for eldra í skóla nefnd Kópa
vogs sagði á fundi skóla nefnd ar 
að for eldr ar harmi að í grunn skól
um í Kópa vogi séu dæmi um að 
kennslu stunda fjöldi barna nái 
ekki því lág marki sem kveð ið er á 
um í grunn skóla lög um. ,,For eldr ar 
óska eft ir því að skóla nefnd sjái 
til þess að við gerð skóla daga tala 
fyr ir skóla ár ið 20112012 verði 

far ið að lög un um í öll um skól um 
bæj ar ins. Bent er á að ef hálfa 
kennslu stund vant ar upp á í viku 
hverri þá leið ir það til skerð ing ar 
sem nem ur sam tals 45 vik um yfir 
tíma bil 10 ára grunn skóla göngu,” 
seg ir í bók un.

Héraðsskjalasafn
flytur

Í fram kvæmda á ætl un Kópa
vogs bæj ar er meg in á hersla lögð á 
að ljúka samn ings bundn um verk
efn um, end ur bæta grunn skóla, 
byggja nýj an leik skóla, gera átak 
á leigu mark aði, taka í notk un nýtt 
hús næði hér aðs skjala safns og 
bóka safns í efri byggð um, und ir
búa stofn un nýs fram halds skóla 
í bæn um og end ur byggja gamla 
hress ing ar hæl ið og Kópa vogs bæ
inn. 

SkólastjóriSnælands
skólahættirstörfum

Á fundi skóla nefnd ar 31. jan ú ar 
sl. var upp lýst að skóla stjóri Snæ
lands skóla, Hanna Hjart ar dótt ir, 
hefði sagt stöðu sinni lausri frá 
1. ágúst 2011. Skóla nefnd þakk ar 
Hönnu S. Hjart ar dótt ur fyr ir vel 
unn in störf. Skóla nefnd hef ur jafn
framt falið Menna sviði að und
ir búa að staða skóla stjóra Snæ
lands skóla verði aug lýst laus til 
um sókn ar.

Gagnrýnir
bæjarstjóra

Bæj ar mála ráð fram sókn ar fé lag
anna í Kópa vogi for dæm ir hegð an 
Bæj ar stjóra Kópa vogs varð andi 
fram sal á notk un bif reið ar í eigu 
bæj ar ins til ann arra fjöl skyldu
með lima. Í álykt un seg ir að hegð
an þessi ber vott um vald hroka 
og dóm greind ar leysi æðsta emb
ætt is manns Kópa vogs bæj ar. 
Sýnu verra er þó að nú ver andi 
meiri hluti í bæn um virð ist vera 
hald in sömu sjúk dóms ein kenn
um þar sem hann lýs ir yfir fyllsta 
trausti til bæj ar stjór ans þrátt fyr
ir þess ar al var legu yf ir sjón ir. Það 
sé krafa okk ar sem búum í Kópa
vogi að pólítískt kjörn ir full trú
ar gæti hags muna bæj ar búa og 
sjái til þess að emb ætt is menn, 
sem og þeir sjálf ir, hagi sér sam
kvæmt góðu sið ferði og mis noti 
ekki að stöðu sína. Ein föld af sök
un ar beiðni næg ir ekki. Sið bót ar 
er þörf.



Full trú ar fé lags mið stöðv ar inn ar Pegasus í Álf
hóls skóla, þau Berg rós Halla Gunn ars dótt ir og 
Kar el Candi, sigr uðu í söng keppni Íþrótta og tóm
stunda ráðs Kópa vogs sem hald in var í Saln um fyr
ir skömmu en þau fluttu lag ið ,,Tím anna tákn.” 

Full trúi fé lags mið stöðv ar inn ar Dimmu í Vatns
enda skóla, Al ex andra Nicol Frick, varð í 2. sæti og 
full trú ar fé lags mið stöðv ar inn ar Fön ix í Sala skóla, 
þau Ingi gerð ur Ósk Gunn ars dótt ir, Krist ín Gyða 
Guð munds dótt ir, Fel ix Arn kell Guð munds son og 
Hans Patrek ur Hans son, urðu í 3. sæti. Þau verða öll 
full trú ar Kópa vogs í söng keppni Sam fés, sam taka 
fé lags mið stöðva á Ís landi, sem fram fer í Laug ar dals
höll inni, laug ar dag inn 5. mars nk.. 

Ung ling ar frá öll um níu fé lags mið stöðv um Kópa
vogs tóku þátt í söng keppn inni og var dóm nefnd inni 
nokk ur vandi á hönd um enda stóðu sig all ir með 
prýði og mik ill metn að ur lagð ur í söng at rið in. Um 
260 ung menni fylgd ust með og hvöttu sín lið áfram. 
Dóm nefnd skip uðu þau Pét ur Örn Guð munds son, 
Erna Hrönn Ólafs dótt ir, Val borg Ólafs dótt ir, Ólöf 
Jara Skag fjörð og Krist ín Birna Óð ins dótt ir.

Þetta er í tuttug asta sinn sem ÍTK held ur söng
keppni sem þessa og fengu sig ur veg ar arn ir því far
and bik ar til varð veislu fram að næstu keppni.
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Sigurvegararnir,BergrósHallaGunnarsdóttir
ogKarelCandi.

SigruðuísöngkeppniÍTKmeð
lagið,,Tímannatákn”

Bisk up Ís lands, dr. Karl Sig ur
björns son vísiter aði Kárs nessöfn
uð dag ana 110. febr ú ar sl. Vísi
tasía þýð ir heim sókn og hófst 
hún þeg ar bisk up tal aði á Máli 
dags ins þriðju dag inn 1. febr ú ar 
og bar er ind ið yf ir skrift ina ,,Veg
ir Guðs og manna.” 

Síð ar um dag inn fund að i 
bisk up ásamt pró fasti Reykja
vík ur pró fasts dæm is eystra sr. 
Gísla Jónassyni með sókn ar
nefnd, starfs fólki, sjálf boða lið
um og sókn ar presti, sr. Sig urði 
Arn ar syni. Í guðs þjón ustu þann 

6. febr ú ar sl. pré dik aði bisk up 
í Kópa vogs kirkju að við stöddu 
fjöl menni.

Fimmtu dag inn 10. febr ú ar heim
sótti bisk up 68 ára starf ið í safn
að ar heim il inu Borg um þar sem 
yfir 30 börn hitt ast viku lega en 
það starf ann ast þau Inga Harð
ar dótt ir og Arn ljót ur Björns son. 
Síð ar sama dag heim sótti bisk
up dval ar og hjúkr un ar heim il ið 
Sunnu hlíð ásamt sókn ar presti, 
Krist ínu Lín dal, for manni sókn ar
nefnd ar og Ás geiri Jó hanns syni, 
sókn ar nefnd ar manni.

Biskup, hr. Karl Sigurjónsson gengur úr kirkju ásamt sóknarprest
inum, sr. SigurðiArnarsyni. Til fróðleiksmá getaþessað biskuper
tengdafaðirsr.Sigurðar.

Biskupvísiteraði
Kársnessöfnuð

FulltrúarfélagsmiðstöðvarinnarPegasus:

Hild ur Dungal lög fræð ing ur, bæj ar
full trúi Sjálf stæð is flokks ins hef ur sagt 
sig úr bæj ar stjórn Kópa vogs vegna 
bú ferla flutn ings úr Kópa vogi í Garða
bæ með eig in manni og þrem ur börn
um. 

Fjöl skyld an flyt ur í hús sem fað ir 
henn ar hef ur búið í að Blika nesi 28 í 
Garða bæ. Hild ur skip aði 2. sæt ið á fram
boðs lista Sjálf stæð is flokks ins og átti 

sæti í fé lags mála ráði bæj ar ins. Í stað 
Hild ar tek ur Að al steinn Jóns son, íþrótta
kenn ari, sæti í bæj ar stjórn Kópa vogs.  

,,Þessi ákvörð un hef ur ekk ert að gera 
með póli tík, frek ar fjöl skyldupóli tík, 
ég hefði gjarn an vilj að halda áfram en 
það er ekki eðli legt að vera t.d. að sam
þykkja gjald skrár hækk an ir í bæj ar stjórn 
sem síð an snerta mann ekki sjálf an,” 
seg ir Hild ur Dungal.

HildurDungalhættiríbæjarstjórnKópavogs

HildurDungal.



Aino Freyja Jar vela hóf störf 
sem for stöðu mað ur Sal ar ins í 
byrj un þessa árs. Hún mun sjá 
um rekst ur hans og bera ábyrgð 
á kynn ing ar- og mark aðs mál um. 
Aino Freyja er með MBA-gráðu 
frá Há skól an um í Reykja vík, BA-
gráðu í leik list frá Bret landi og 
próf í hag nýtri fjöl miðl un frá 
Há skóla Ís lands. Hún hef ur ver ið 
sjálf stætt starf andi fram kvæmda-
stjóri við ýmsa menn ing ar við-
burði og séð um kynn ing ar mál 
þeim tengd um. Hún var um ára-
bil fram kvæmda stjóri Dans leik-
húss með ekka og var einn af 
stofn end um þess. Þá var hún for-
mað ur Sjálf stæðu leik hús anna í 
nokk ur ár. Aino Freyja tók ekur 
við starf inu af El ísa betu Sveins-
dótt ur sem gegnt hef ur starfi 
for stöðu manns Sal ar ins í rúmt 
ár. Sam býl is mað ur Aino Freyju 
er Ei rík ur Berg mann Ein ars son 
stjórn mála fræð ing ur og sam an 
eiga þau 4 börn.

Móð ir Aino Freyju er ís lensk en 
fað ir henn ar finnsk ur, hún er fædd 
í Finn landi og bjó þar fyrstu þrjú 
árin en flutti þá til Ís lands og lít ur 
því frek ar á sig sem Ís lend ing en 
Finna. Skóla ganga henn ar hófst 
í Laug ar nes skóla og Laug ar lækj
ar skóla nes skóla, síð an lá leið in í 
Fjöl braut ar skól ann við Ár múla og 
síð an til Bret lands þar sem hún 
var næstu fjög ur árin við leik list

ar nám og tók þátt í nokkrum verk
efn um í leik list inni eft ir að námi 
lauk, með al ann ars stofn aði hún 
leik hóp sem setti upp Of viðr ið eft
ir Shakespe are í Bar bados.

,,Ég var alls ekki ákveð in í því 
að flytja aft ur heim til Ís lands, en 

fékk vinnu hjá Leik fé lagi Ak ur eyr
ar og lék í revíu kennda leik rit inu 
,,Syst ur í synd inni” eft ir Ið unni og 
Krist ínu Steins dæt ur. Það an leið in 
m.a. í Mögu leik hús ið. Á náms ár un
um stofn aði ég, ásamt vin kon um 
mín um úr List dans skóla Ís lands, 
Dans leik hús með ekka sem setti 
upp nokkr ar sýn ing ar hér heima 
á með an við vor um í námi en svo 
hélt starf sem in áfram í stærra 
sam hengi eft ir að við luk um námi 
okk ar er lend is.

Í fram hald inu fór ég í hag nýta 
fjöl miðl un við Há skóla Ís lands 
og var um tíma rit stjóri ís lenska 
hluta tíma rits ins Í Formi. Ég var 
þenn an tíma alltaf með það í huga 
að flytja aft ur út en að lok um 
varð ég að taka ákvörð un um það 

hvar ég ætl aði að búa og starfa, 
og Ís land varð fyr ir val inu. Fyr ir 
tveim ur árum fór ég í MBAnám 
við HR, sem er við skipta stjórn
un ar nám, og lauk því síð asta vor. 
Þetta er mjög víð tækt nám sem 
und ir strik aði í raun margt sem ég 
hafði lært áður af reynsl unni við 
fyrri fram kvæmda störf en nám ið 
náði einnig til stærri þátta. Í nám
inu voru nem end ur úr ýms um 
grein um þjóð fé lags ins svo sam
skipt in og sam vinn an við þá var 
mjög góð ur skóli.”

Salurinnertónlistarhús
svoáhyggjurafleiklist
héreruóþarfar

Í fram hald inu fór Aino Freyja að 

hug leiða að sækja um starf sem 
tengd ist því námi og sótti því sl. 
haust um starf for stöðu manns Sal
ar ins, full af hug mynd um um það 
hvað hægt væri að gera í Saln um.

- Leik list hef ur ver ið þitt áhuga-
mál og starf lengst af. Heyrst hef ur 
að ein hverj ir ótt ist að stefna Sal ar-
ins muni sveigj ast nokk uð í þá átt, 
þ.e. boð ið verð ur upp á leik list að 
ein hverju marki á kostn að tón list ar 
og söngs sem hef ur ver ið að all Sal-
ar ins frá upp hafi, enda hugs að og 
rek ið til þessa sem tón list ar sal ur. 
Mun eitt hvað slíkt ger ast?

,,Ég skil vel slík ar vanga velt ur 
og jafn vel áhyggj ur. Það er mjög 
skýrt í mín um huga að Sal ur inn er 
tón list ar hús svo slík ar áhyggj ur 
eru óþarf ar. Ég sé þó hús ið bjóða 
upp á ýmsa fjöl breytta mögu leika 
í starf semi. Það var gríð ar leg fram
sýni á sín um tíma að byggja þetta 
hús og stærð þess er mjög hent ug 
fyr ir flest alla tón list ar við burði 
og jafn vel aðra tón list ar tengda 
við burði. Það er helst að svið ið 
þrengi að allra stærstu kór un um, 
en þröngt mega sátt ir sitja, eða 
standa!”

- Kópa vogs bær hef ur viss an 
að gang að notk un húss ins sem og 
Tón list ar skóli Kópa vogs. Hér eru 
aðr ar menn ing ar stofn an ir við hlið-
ina, eins og Gerð ar safn, Bóka safn 
Kópa vogs, Nátt úru fræða safn Kópa-
vogs og Mol inn. Mætti auka sam-
vinnu þess ara stofn ana enn frek ar?

,,Svo sann ar lega, og und ir strik
ar hversu vel þessi ,,menn ing ar
torfa” er heppn uð. Ég mun leita til 
tón list ar ráð gjafa Kópa vogs bæj ar, 
Jónas ar Ingi mund ar son ar, hvað 
var ðar Tí brártón list ar röð ina sem 
hef ur ver ið hryggjar stykk ið í starf
semi Sal ar ins frá upp hafi. Ég hef 
hug á að efla tón leika hald fyr ir 
börn og hef viss ar hug mynd ir 
um fjöl skyldu daga sem tengja all
ar stofn an ir menn ing ar torf unn ar. 
Eins mun Sal ur inn halda áfram að 
bjóða upp á fjöl breyti lega dag skrá 
þar sem all ir geta fund ir eitt hvað 
við sitt hæfi.”

- Kem ur til greina, eða finnst þér 
eðli legt að lista fólk í Kópa vogi hafi 
ein hvern for ganga að notk un á 
Saln um?

,,Þeir hafa ekki haft það og ég 
held að það sé ekki eðli legt, enda 
koma hér fram bestu lista menn 
þjóð ar inn ar sem ger ir orð spor 
Sal ar ins jafn góð an og raun ber 
vitni. Hér koma fram lista menn 
á eig in verð leik um, burt séð frá 
bú setu, hér gild ir jafn ræð is regla. 
En lista menn í Kópa vogi eiga auð
vit að, og hafa það að sjálf sögðu, 
metn að til að koma fram í Saln
um. Hins veg ar er fjöldi tón list ar
manna í Kópa vogi sem hafa kom
ið fram í Saln um og munu von andi 
halda því áfram.  Í Kópa vogi er 
margt lista fólk, marg ir góð ir kór ar 
starfa hér sem ger ir Kópa vog að 
mikl um tón list ar bæ, ímynd hans 
er að hann sé mik ill menn ing ar
bær,” seg ir Aino Freyja Jar vela, 
for stöðu mað ur Sal ar ins.
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,,Miglangaraðeflatónleikahald
fyrirbörníSalnum”

Aino Freyja Jar vela á sviði Sal ar ins ásamt ÓP-hópn um sem var með frá bæra og metn að ar fulla tón leika 
þar í síð ustu viku. Hún er 3. frá hægri.

- seg ir Aino Freyja Jar vela, nýráð inn for stöðu mað ur Sal ar ins
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Situr þú uppi með húsfélagið?

Eignaumsjón sér um innheimtu og bókhald 
húsfélagsins, sækir um endurgreiðslu virðisaukaskatts 
og veitir ráðgjöf þegar vafa- og deilumál koma upp 
í húsfélögum. Oft getur skipt sköpum að hafa hlut- 
lausan aðila sem engra hagsmuna hefur að gæta. Það 
stuðlar að betri og hreinskiptnari samskiptum íbúa.

Við sjáum um húsfélagið þitt.

»

www.eignaumsjon.is

Mennta skól inn í Kópa vogi bauð ný lega 10. bekk-
ing um í grunn skól um Kópa vogs að heim sækja 
skól ann ásamt for eldr um, hlusta á það sem skól-
inn hef ur upp á að bjóða, og þiggja morg un mat.

Við eitt borð ið á kynn ingu sátu stúlk ur úr Sala
skóla, þær Krist ín Gyða, Alda, Ingi gerð ur, Karen og 
Stein unn. Þær sögðu að spurð ar ekki ver ið bún ar að 
ákveða hvar þær sæktu um skóla vist nema Krist ín 
Gyða sem sagð ist ætla að sækja um skóla vist í MK. 
Þær nefndu sín á milli að sækja um í Versl un ar skól
an um, Mennta skól an um í Hamra hlíð eða jafn vel MR.

Ró bert Ingvi er að ljúka námi í Kópa vogs skóla og 
var stadd ur á kynn ing unni með föð ur sín um, Bald
vini Gunn ars syni. ,,Ég er að velta fyr ir mér að sækja 
um skóla vist hér í MK en ég er enn ekki ákveð inn 
í því hvað ég ætla að gera í fram tíð inni. Nám ið hér 
býð ur upp á svo margt í svo leið is til felli, t.d. á mat
væla braut. Bald vin, sem er raf virki, seg ist ekki hafa 
haft nein áhrif á það hvað strák ur inn ætli að gera, en 
hafi lagt áherslu á það að hann mennt aði sig. Hann 
verði bara að finna sitt áhuga svið. Svo sé mik il vægt 
að fá eitt hvað að gera þeg ar kom ið er út á vinnu
mark að inn eft ir nám og hann hafi ekki ver ið að ýta 
hon um út í iðn nám ið á með an at vinnu á stand ið sé 

jafn slæmt og raun ber vitni hjá iðn að ar mönn um.
Tví burarn ir Ívar og Ísak eru  ljúka grunn skóla námi 

frá Kárs nes skóla í vor. Þeir sögð ust ekki vera bún ir 
að ákveða hvar þeir sæktu um skóla vist en gott væri 
að skoða Mennta skól ann í Kópa vogi, hann væri auk 
þess svo ná lægt heim ili þeirra. Til þess nutu þeir lið
sinn is móð ur sinn ar, Selmu. Stærð fræði nám kitl aði 
þá m.a. og því yrði bók nám lík lega fyr ir val inu.

GrunnskólanemenduríKópavogi
kynntusérnámsmöguleikanaíMK

Hress ar stelp ur úr Sala skóla.

Ró bert Ingvi úr Kópa vogs skóla ásamt föð ur sín um, 
Bald vini.

Tví burarn ir Ívar og Ísak úr Kárs nes skóla ásamt 
móð ur sinni, Selmu.

Guð jón Júl í us son er Kópa-
vogs búi sem er að taka lífstíl-
inn sinn í gegn og er að skrifa 
dag bók á vef síð unni www.
topp form.is. Þar inni er hlekk-
ur sem heit ir Guð jón á leið í 
topp form og þar skrif ar hann 
á hverj um degi hvað hann er 
að gera og viku lega birt ir hann 
nið ur stöð ur úr vigt un um.

Guð jón seg ir að þetta hafi vak
ið mik inn áhuga hjá mörgu fólki 
og hvatt það til að taka sömu 
skref og hann hef ur ver ið að 
gera. ,,Þjóð inni veit ir ekki af því 
að létta sig, síð urstu kann an ir 

sýna að við erum í heild ina allt 
of feit þjóð. Ég hef ver ið allt of 
feit ur en stefni nú að því að kom
ast und ir 120 kg. Ég fer reglu lega 
í lík ams rækt ar stöð, en það er 
ekki nóg að eiga kort í einhverja 
slíka stöð, það verð ur að nota 
það reglu lega. Ég nota t.d. Shake 
Her bali fe en lík am an um er nauð
syn legt að fá rétt hlut fall af nær
ing ar efn um. Ég er m.a. að skrifa 
þessa dag bók ef það gæti hjálp
að fólki í sömu spor um og ég, 
þ.e. allt of þungt, til þess að gera 
það sama og ég er nú að gera,” 
seg ir Guð jón Júl í us son.

Guð jón Júl í us son tek ur á því í Sport hús inu í Kópa vogi.

Villveraöðrumfyrir
myndíaðgrennasig
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A F  H Á L S I N U M

Sal ur inn í Kópa vogi er þétt 
bók að ur fram á vor og óhætt að 
segja að hver og einn ætti að 
finna þar eitt hvað við sitt hæfi. Í 
vik unni voru tvenn ir áhuga verð
ir tón leik ar. 

Fyrst var það ÓP-hóp ur inn 
sam anstend ur af sjö ung um og 
efni leg um söngv ur um sem hafa 
hasl að sér völl í ís lensku tón list-
ar lífi með nærri tutt ugu tón leik-
um víðs veg ar um land ið á að eins 
einu og hálfu ári. Með al þeirra er 
Kópa vogs bú inn Hörn Harð ar dótt-
ir. Á tón leik un um í Saln um leit ast 
hóp ur inn við að færa tón leika-
form ið eins nærri óp eru form inu 
og auð ið er með leik ræn um flutn-

ingi at riða úr óp er um eft ir Bell ini, 
Bizet, Don izetti, Gers hwin, Moz-
art og Tchaikov sky.

Delizie Itali ane
Gít ar leik ar arn ir Le o ne Tingan-

elli, Jón El var Haf steins son og 
kontra bassa leik ar inn Jón Rafns-
son sem skipa Delizie Itali ane hafa 
gef ið út sinn þriðja geisla disk og 
fögn uðu út gáfu hans í Saln um. Á 
tón leik un um hljóm uðu ís lensk lög 
með ítölsk um texta þar sem ást in 
og líf ið er helsta yrk is efn ið. Lög-
in Bláu aug un þín, Nína, Bragga-
blús og fleiri hljóm uðu eina kvöld-
stund.

Litla flug an
End ur tekn ir verða tón leik arn-

ir Litla Flug an til heið urs Sig fúsi 
Hall dórs syni þann 1. apr íl nk. þar 
sem perl ur Sig fús ar verða flutt-
ar af Stef áni Hilm ars syni, Andreu 
Gylfa dótt ur og Agli Ólafs syni. 
Þjóð þekkt lög eins og Tondel eyo, 
Litla flug an, Dag ný, Við Vatns-
mýr ina, Lít ill fugl og  Ís lenskt 
ást ar ljóð munu hljóma í Saln-
um en tón leik arn ir slógu í gegn 
á Kópa vogs dög um á síð asta ári. 
Hljóm sveita stjórn er í hönd um 
Björns Thorodd sen.

TónleikarÓP-hópsinsvoruákaflegaskemmtilegiroglifandi,endafór
þarmikiðlistafólk.

Ung ir óp eru söngv ar ar 
og ís lensk lög á 
ítölsku

Nú stend ur yfir á Bók safni 
Kópa vogs sýn ing á ljós mynda
verk um Vikt or íu Guðna dótt
ur, en Vikt or ía er Kópa vogs
búi, fædd 1969. Hún ólst upp 
við Ný býla veg inn, en dvaldi 
oft á sveita bæ fjöl skyld unn
ar í Bisk ups tung um og sæk ir 
gjarn an inn blást ur í verk sín 
á þær slóð ir.  

Hún nam mynd list við 
Krabbes holm kunstskole Dan-
mörku 1995, í BA námi við  

Aki- aka demie voor beeld ende 
kunst í Hollandi 1996 - 2000 
og masters nám við Dutch 
Art Institu de í Hollandi 2000 
- 2002.

Vikt or ía not ar  margs kon ar 
miðla í list sinni, þar á með al 
ljós mynd ir, vid eo, og mál un. 
Hún hef ur sýnt verk víðs veg-
ar um lönd, t.d. í Þýska landi, 
Ís landi, Kína, Rúss landi og 
Hollandi. Vikt or ía býr nú og 
starfar í Hollandi.

Ljós mynda verka sýn ing í Bóka safni Kópa vogs

Smiðjuvegi 4 (Græn gata)
200 Kópavogur
Sími: 55 22 333
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Golden Rose

Gegn framvísun miðans

Kristín Dögg Kjartansdóttir
Snyrti- og förðunarfræðingur

AF ÖLLUM VÖRUMAFSLÁTTUR
15%

AF LITUN & PLOKKUN
AF ÖLLUM VAXMEÐFERÐUMAFSLÁTTUR

20%

Stein unn Helga dótt ir, mynd
list ar mað ur og ljóð skáld, hlaut í 
kvöld Ljóð staf Jóns úr Vör fyr ir 
ljóð sitt ,,Kaf” í ár legri ljóða sam
keppni lista og menn ing ar ráðs 
Kópa vogs. Stein unn er tí undi 
hand hafi verð laun anna en til
gang ur sam keppn inn ar er að 
efla og vekja áhuga á ís lenskri 
ljóð list. Verð launa af hend ing in 
fór fram að kvöldi fæð ing ar dags 
Jóns úr Vör, 21. jan ú ar. Á sama 
tíma var kynnt ljóða kver, gef
ið út af lista og menn ing ar ráði, 
sem hef ur að geyma ljóð allra 
hand hafa Ljóð stafs ins frá upp
hafi. Stein unn seg ist af skap lega 
stolt og ánægð með að vera kom
in í flott an hóp hand hafa Ljóð
stafs ins. „Ég hef alltaf skrif að 
og mín mynd list hef ur iðu lega 
tengst orð um og ljóð um enda oft 
stutt á milli þess ara list greina,“ 
seg ir Stein unn.

Alls 342 ljóð bár ust í sam keppn-
ina und ir dul nefni og vissi dóm-
nefnd því ekki hver var höf und ur 
fyrr en sig ur ljóð ið hafði ver ið val-
ið. Í rök stuðn ingi dóm nefnd ar seg-
ir með al ann ars að ljóð ið bregði 
upp áhrifa mikl um mynd um af 
síð ustu ferð rúss neska kaf báts ins 
Kúrsk sem fórst með allri áhöfn í 
Barents hafi árið 2000. „Höf und ur 
kann vel þá vanda sömu list að 
ljúka ljóði. Loka lín urn ar tengj ast 
upp haf slín unni með sterku mynd-
máli og í loka orð un um eru ör lög 
skip verj anna gef in í skyn með lág-
stemmd um en áhrifa rík um hætti.“

Stein unn hlaut pen inga verð laun 
og Ljóð staf Jóns úr Vör, áletrað an 

með nafni sínu, til varð veislu í 
eitt ár. Auk þess hlaut hún eign ar-

grip sem Sig mar Mar íus son gull-
smið ur hann aði. Guð rún Páls dótt-
ir bæj ar stjóri af henti verð laun in 
og Haf steinn Karls son, for mað ur 
lista- og menn ing ar ráðs, ávarp-
aði gesti. Hann sagði m.a. að þús-
und ir ljóða hefðu borist í sam-
keppn ina frá því henni hefði ver ið 
ýtt úr vör fyr ir tíu árum. Þá voru 
flutt ljóð allra hand hafa Ljóð stafs-
ins og frum sýnd stutt mynd úr lífi 
og starfi Jóns úr Vör. Með því að 
kenna keppn ina við Jón úr Vör er 
ver ið að heiðra minn ingu skálds-
ins góða og halda nafni hans á 
lofti. Þetta er mesta við ur kenn-
ing sem ljóð skáldi á Ís landi get ur 
hlotn ast.

Steinunn Helgadóttir með viðurkenninguna. Guðrún Pálsdóttir
bæjarstjóri,semhjáhennistendur,afhentiviðurkenninguna,Ljóðstaf
Jóns úr Vör ásamt peningaverðlaunum auk eignagrips sem Sigmar
Maríussongullsmiðursmíðaði.

Stein unn Helga dótt ir hlaut 
Ljóð staf Jóns úr Vör fyr ir ,,Kaf”

Þrír synir Jóns úr Vör Jónsson-
ar og Bryndísar Kristjánsdóttur
voru viðstaddir athöfnina, þeir
Karl,IndriðiogÞórólfur.

EittverkaViktoríu,Handson.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod.is



Á sam sýn ing unni Ís lend ing ur á Safna nótt leggja öll 
söfn á höf uð borg ar svæð inu fram sitt sýn is horn  af því 
hvað er Ís lend ing ur. Ís lend ing ur Nátt úru fræði stofu 
Kópa vogs eru tvær teg und ir af grunn vatns mar flóm 
sem þró ast hafa hér á landi og finn ast hvergi ann ars 
stað ar. Mar flærn ar eru bundn ar við vatns mik il grunn
vatns kerfi á hinu eld virka belti lands ins og er talið að 
for feð ur þeirra hafi ver ið til stað ar við mynd un „frum 
Ís lands“ fyr ir um 40 millj ón um árum síð an. Mar flærn
ar virð ast hafa lif að af und ir jökl um ís ald ar og eru því 
eldri en land ið sjálft eins og við þekkj um það nú. Er 
hægt að hugsa sér upp runa legri Ís lend inga en það?

Það var dr. Bjarni K. Krist jáns son líf fræð ing ur sem 
fyrst ur fann mar flærn ar fyr ir 12 árum í Þing valla vatni og 
kynnti þær fyr ir gest um og gang andi á safna nótt inni.

Sú stað reynd, að ís lensku grunn vatns mar flærn ar eru 
ein lend ar og skild ari öðr um ferskvatns mar flóm en sjáv-
ar mar flóm, stað fest ir að þær eiga upp runa í ferskvatni. 
Hún stað fest ir einnig að þær hafa þró ast og að lag ast 
um hverf inu hér á landi. En hve gaml ar eru þær og hvað-
an komu for feð ur þeirra? Kenn ing hef ur ver ið sett fram 
um að for feð ur ís lensku grunna vatns mar flónna hafi lif að 
í grunn vatns kerfi land svæð is þar sem nú er Græn land. 

Fyr ir 65 millj ón um ára ára var veru leg eld virkni á þeim 
slóð um vegna mött ul stróks ins sem nú er und ir Ís landi. 
Vegna land reks til vest urs færð ist Græn land ofan af 
strókn um og talið er að fyr ir um 40 millj ón um ára hafi 
for veri Ís lands orð ið til. Fyr ir um 6 -15 millj ón um ára er 
talið að tengsl in við Græn land hafi end an lega rofn að.
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Nátt úru fræða stofa Kópa vogs 
kynnti upp runa lega Ís lend ing inn!

Á safna nótt:

Crangonyxislandicus.

Karl Jó hann Jóns son, mynd
lista mað ur og mynd lista kenn
ari í Hörðu valla skóla í Kópa vogi 
hlaut ný lega Dimmalimm verð
laun in 2010, sem er mynd skreyt
ing ar verð laun og mik il við ur
kenn ing fyr ir þá sem mynd
skreyta bæk ur á Ís landi en þetta 
eru ár leg verð laun og veitt núna 
fyr ir mynd skreyt ing ar í út gefn
um barna bók um 2010. 

Bók in sem Karl Jó hann skrif-
aði og mynd lýsti heit ir ,,Sóf us 
og svín ið” og er bæði lestr ar- og 
kennslu bók í mynd list fyr ir unga 
nem end ur, yngsta stig ið í grunn-

skól um, og er gef in út af Náms-
gagna stofn un. Fyr ir mynd margra 
mynd anna í bók inni eru heims-
þekkt mynd lista verk þar sem fyr-
ir mynd un um er breytt og svín ið 
úr sög unni er sett inn í stað inn. 

Karl Jó hann út skrif að ist frá 
Mynd íða- og hand mennta skól an-
um 1993 og lauk síð an kennslu-
rétt inda námi við Lista há skóla 
Ís lands. Auk mynd mennta kennslu 
fæst Karl Jó hann við að mála 
mynd ir, helst af fólki en hann hef-
ur tek ið þátt í mörg um sam sýn-
ing um og hald ið nokkr ar einka-
sýn ing ar.

KarlJóhannJónssonleiðbeinirnemendurímyndmenntatíma.Krakk-
arnirvorum.a.aðteiknanafniðsitt,skrifaðmeðfornurúnaletri.

Mynd mennta kenn ari 
Hörðu valla skóla hlaut 
Dimmalimm verð laun in

Full trú ar Kópa vogs bæj ar og vel ferð ar ráðu neyt is
ins hafa und ir rit að sam komu lag um að 27 millj ón ir 
króna renni úr Fram kvæmda sjóði fatl aðra til end ur
nýj un ar á hús næði fyr ir fatl að fólk í Kópa vogi. 

Kópa vogs bær tók við þjón ustu við fatl að fólk af 
rík inu nú um ára mót in og sótti um um rædd an styrk 
þeg ar ljóst var að hús næð ið við Borg ar holts braut, þar 
sem fimm fatl að ir ein stak ling ar búa, væri mjög ábóta-
vant. Bær inn lagði til að Skjól braut 1a, hús næði í hans 
eigu, yrði end ur bætt, þannig að íbú arn ir gætu flutt í 
rýmra og betra hús næði með vor inu. Það gekk eft ir.

Stjórn ar nefnd um mál efni fatl aðra ákvað 29. des em-
ber 2010, með sam þykki fé lags- og trygg inga mála ráð-

herra, að Kópa vogs bær hlyti styrk úr Fram kvæmda-
sjóði fatl aðra, alls 27 millj ón ir króna, til að end ur bæta 
hús eign bæj ar ins að Skjól braut 1a í Kópa vogi. Mark-
mið ið er að fimm íbú ar sam býl is við Borg ar holts braut 
51 geti, eins fljótt og kost ur er, flutt í rýmra og betra 
hús næði sem mæt ir bet ur þörf um þeirra.

Kópa vogs bær hyggst ráð ast í breyt ing ar á hús næð-
inu um leið og styrk ur inn verð ur af hent ur og ljúka 
verk inu inn an fimm mán aða frá þeim tíma. Áætl að ur 
heild ar kostn að ur end ur bót anna nem ur um 38,4 millj-
ón um króna. Bær inn legg ur auk þess til hús næð ið að 
Skjól braut 1a en bruna bóta mat þess er rúm lega 67 
millj ón ir króna.

Skjól braut 1a end ur bætt til að mæta þörf um fatl aðra
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Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is

SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF

Matth í as Bald urs son tón list
ar kenn ari hjá tón lista skól an um 
Tón söl um í Bæj ar lind í Kópa
vogi hef ur tek ið við stjórn kórs 
sem heit ir ,,Vocal Project” og á 
m.a. upp tök sín með al nem enda 
í Há skóla Ís lands en í kórn um 
eru um 35 manns á aldr in um 20 
til 35 ára, marg ir úr Kópa vogi. 

Matth í as seg ir kór inn ein beita 
sér að flutn ingi á ryt hmis kri tón
list sem mest verði flutt án und ir
leiks, þ.e. a capella.

,,Við mun um syngja allt nema 
klass íska tón list, t.d. ís lensk 
al þýðu lög sem alltaf vekja áhuga 
og hrifn ingu áheyr enda, t.d. Vís ur 
Vatns endaRósu. En það gild ir hér 

mik ið lýð ræði hvað varð ar laga
val en stefnt er að því að halda 
tón leika þeg ar kem ur fram á vor. 
Við sung um með Snigla band inu í 
des em ber mán uði sl. og mun um 
auð vit að skoða það gaum gæfi lega 
ef fleiri slík tæki færi bjóð ast,” seg
ir kór stjór inn Matth í as Bald urs
son.

Vocal Project bæt ist í fjöl
breytta flóru kóra í Kópa vogi

Vocal Project á sön gæf ingu í Bæj ar lind inni. Söng stjór inn, Matth í as Bald urs son, lengst t.h.

For eldramorgn ar eru alla 
þriðju dags morgna í Linda
kirkju. 

Þar geta for eldr ar, líka feð ur, 
kom ið með börn in sín, átt góða 
stund með öðr um for eldr um, 

skipst á skoð un um og reynslu 
eða bara slak að á. Það voru sæl
ar mæð ur og börn in þeirra sem 
voru sam an kom in í Linda kirkju 
fyr ir skömmu.

F.h.: Sig ur borg A. Ólafs dótt ir með dótt ur sína Huldu Henný, Berg
dís Rós ants dótt ir með Aron Pál og Anna Mar ía með Fjólu Sif.  
Fyr ir miðju er Ás laug Helga Hálf dán ar dótt ir, um sjón ar kona for
eldramorgna. F.v.: Birna Karls dótt ir með Helgu Jenný, Harpa Birg
is dótt ir með Hlyn Inga og Guð rún Ás geirs dótt ir með Fann ar Loga.

For eldramorgn ar 
í Linda kirkju

borgarblod.is
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Búðu þig undir 
að koma fram í Salnum!
TÍBRÁ – tónleikaröð Salarins auglýsir 
eftir umsóknum fyrir starfsárið 2011-2012

salurinn.is

Umsóknir sendist á 
salurinn@salurinn.is 

merkt TÍBRÁ 2011-2012. 
Valið er úr umsóknum og 
verður öllum svarað að 

því loknu.

Umsóknarfrestur er 
til 1. mars 2011.

Eftirfarandi þarf að fylgja umsóknunum: 
 Ferilskrá(r)
 Efnisskrá
 Myndir af flytjendum
 Símanúmer og netföng
 Upplýsingar um óskatíma flytjenda 

 

 

Bæjarstjórn Kópavogs, hefur samkvæmt
2. mgr. 5 gr. laga um tekjustofna 

sveitarfélaga nr. 4/1995 samþykkt eftirfarandi 
reglur um styrkveitingar til félaga- og 

félagasamtaka. Reglur þessar ná til greiðslu 
fasteignaskatts af fasteignum þar sem fram 
fer starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, 
svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstundastarfsemi og mannúðarstörf.

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

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

3. gr.
Sækja skal um styrki til bæjarráðs skv. ofansögðu  á þar 
til gerðum eyðublöðum sem liggja fram á bæjarskrifstofu 
ásamt þeim fylgigögnum sem þar kann að verða beðið 
um hverju sinni. Bæjarráð getur og óskað frekari gagna 
en þar er beðið um, telji ráðið að slíkt kunni að vera 
nauðsynlegt við mat á umsóknum.

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

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

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

Reglur þessar, sem samþykktar eru í bæjarstjórn 
Kópavogs, eru settar með heimild í lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 með síðari 

breytingum og með vísan til 7. gr. í reglugerð um 
fasteignaskatt nr. 1160/2005.

Í ár eiga umsóknir að berast fyrir 5. mars nk.
Umsóknareyðublöð eru aðgengileg á vef 

Kópavogsbæjar: www.kopavogur.is.

Bæjarritari

Reglur um styrkveitingar 
til félaga- og félagasamtaka

Á bæj ar stjórn ar fundi ný ver ið 
gerði Guð rún Páls dótt ir, bæj
ar stjóri, grein fyr ir til lögu að 
breyttu skipu riti í stjórn sýslu 
Kópa vogs bæj ar. Með til lög unni 
er svið um bæj ar ins fækk að úr 
sex í fjög ur, m.a. lagt nið ur starf 
sviðs stjóra menn ing ar sviðs. 

Fækk að er um ell efu störf inn
an stjórn sýsl unn ar og fengu tólf 
ein stak ling ar upp sagn ar bréf. 
Sjálf stæð is menn í bæj ar stjórn 
lögðu fram breyt ing ar til lögu að 
breyttu skipu riti þar sem gert 
er ráð fyr ir að í stað Um hverf is
sviðs verði áfram tvö svið.  Ann
ars veg ar fram kvæmda og tækni
svið og hins veg ar Um hverf is og 
skipu lags svið. Ein al menn skrif
stofa verði rek in fyr ir bæði svið
in. Með því væri tryggt sjálf stæði 
um hverf is og skipu lags mála 
gagn vart fram kvæmda mál um.

Íþrótt ir og tóm stund ir verði 
und ir stjórn sýslu sviði í stað þess 
að verða und ir mennta sviði. Hér 

er átt við tóm stund ir sem bær
inn stend ur ekki fyr ir með bein
um hætti.

Fé lags starf aldr aðra verði und
ir Vel ferð ar sviði í stað þess að 
fara und ir mennta svið.

Gæða mál verði und ir al mennri 
skrif stofu í stað þess að verða 
sér stök deild.

Al menn ings sam göng ur fari 
und ir um hverf is svið.

Una Mar ía Ósk ars dótt ir taldi 
óheppi legt að ekki var haft sam
ráð við minni hluta bæj ar stjórn ar 
um svo stórt mál sem breyt ing 
á skipu riti bæj ar ins er og harm
aði þann stutta tíma sem bæj
ar full trú ar hefðu feng ið til þess 
að kynna sér mál ið, sem er stórt 
og hef ur víð tæk áhrif. Breyt
ing ar til lög ur Sjálf stæð is manna 
voru felld ar með sex at kvæð um 
en fjór ir greiddu at kvæði með 
henni. Fram lögð til laga að breyt
tu skipu lagi Kópa vogs bæj ar var 
sam þykkt. 

Nýtt skipu rit sam þykkt 
í bæj ar stjórn Kópa vogs
- svið um bæj ar ins fækk að úr sex í fjög ur

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Yvonne Dorothea TixSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason
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Ingv ar Ing ólfs son kenndi 
í Kárs nes skóla um ára bil, eða 
að eins í 45 ár eins og hann seg
ir sjálf ur. Hann er nú 79 ára og 
seg ir alla hreyf ingu mjög góða. 
Hann gríp ur tæki fær ið þeg ar 
snjóa fest ir og fer á göngu skíði, 
og þeg ar snjó aði í síð ustu viku 
mátti sjá Ingv ar á fleygi ferð á 
göngu skíð um í Foss vogs dal, en 
hann býr í Víði grund svo það er 
ekki svo langt að fara.

,,Ég fer í rækt ina í Sund laug 
Kópa vogs og í sund á eft ir, hjóla 
heil mik ið þeg ar það er hægt eða 
fer í göngut úra. Stund um fer ég 
í Sala laug, svona rétt til þess að 
breyta til. En það get ur ver ið 
erfitt að ganga á skíð um í Foss
vogs dal, þeg ar mok að er mynd ast 

oft vond ir ruðn ing ar sem þarf að 
klöngr ast yfir, bæði Kópa vogs og 
Reykja vík ur meg in.

Ég fékk fyr ir hjart að fyr ir hart
nær 30 árum og var send ur út 
í kransæða víkk un. Það tókst 
svo vel að ég hef ekki kennt mér 
meins síð an, en ég þakka það 
fyrst og fremst þess ari hreyf ingu 
sem ég hef ástund að mér. Þetta 
er alltaf jafn gam an, sama hvers 
kon ar hreyf ing það er. Ég var lat
ari við þetta áður,” seg ir Ingv ar 
Ing ólfs son.

Skammt þar frá voru þeir sem 
land ið erfa að byggja sér hús úr 
snjó,en þeir nokkr ir strák ar í 2. 
bekk A í Kópa vogs skóla fögn uðu 
snjón um. Það gerði líka hann 
Ágúst á leik skól an um Skóla tröð.

Fer á göngu skíði nær 
átt ræð ur hvenær sem 
færi gefst

Nú er sá tími að hefj ast að 
stjórn ir hús fé laga fara að huga 
að að al fund um. Sú vinna sem 
fylg ir um sýslu með hús fé lög um 
er oft tíma frek auk þess sem 
papp írs vinn an verð ur sí fellt 
um fangs meiri. Oft get ur reynst 
erfitt að fá fólk til starfa fyr ir 
hús fé lög. Fólk hef ur ekki tíma 
frá erli dags ins og öðr um finnst 
jafn vel óþægi legt að taka ákvarð
an ir sem snerta mágrann anna í 
næstu íbúð eða á næstu hæð. 

Þjón usta eigna um sjón ar fé lag
anna á raun ar við hvort sem um 
um íbúða eða at vinnu hús næði 
er að ræða þar sem al gengt er að 
marg ir eig end ur séu að bygg ing
um sem ætl að ar eru til at vinnu
starf semi.

Vilja fá þriðja að ila í 
um sjón

Eitt þess ara fyr ir tækja sem 
starfa fyr ir hús fé lög og í um boði 
þeirra er Eigna um sjón sem er 
sér hæft fyr ir tæki til að ann ast 
rekst ur og við halds stýr ingu hús
eigna, bæði í einka eign, sam eign  
eða eign op in berra að ila. Um er 
að ræða þjón ustu sem snið in er 
fyr ir íbúð ar hús næði, at vinnu
hús næði eða bland að hús næði, 
þ.e. hús næði sem sam anstend ur 
bæði af at vinnu og íbúð ar hús
næði. Eigna um sjón hef ur starf að 
í rúm an ára tug og að sögn Dan í
els Árna son ar, fram kvæmda stjóra 
hef ur ver ið góð ur stíg andi í starf
semi fyr ir tæk is ins allt frá upp hafi. 
„Við finn um að leigu tak ar eigna 
vilja í vax andi mæli að þriðji að ili 
hafi með hönd um um sjón með 
sam eign inni. Ný lega tók um við 
til dæm is að okk ur um sjón með 
sam eign inni í turn in um á Höfða
torgi þar sem sam komu lag varð á 
milli hús eig anda og leigu tak ar sér 
sam an um að fá okk ur til að ann

ast þau mál. Við sinn um þjón ustu 
vegna margra at vinnu húsa og 
al menn um hús fé lög um í blokk um 
fer einnig fjölg andi. Fólki finnst 
þetta þægi legt og þetta skap ar 
síð ur árekstra“ 

Meiri papp írs vinna
Dan í el seg ir að oft hafi verði 

þegn skyldu vinna íbú anna að 
sinna mál um hús fé lags, til dæm is 
í fjöl býl is húsi. „Slíkt fé lags starf 
er vissu lega góðra gjalda vert en 
á móti kem ur að kröf urn ar sem 
eru gerð ar til hús fé laga eru orðn
ar miklu meiri en var. „Skatt ur inn 
vill reikn inga og end ur greiðsla á 
virð is auka skatt in um vegna end
ur bóta krefst út reikn inga og eyðu
blaða sem fyr ir óvana er tals vert 
um stang að fylla rétt út. Þá höf um 
við einnig tek ið að okk ur að inn
heimta hús gjöld og kalla til iðn að
ar menn í þær fram kvæmd ir sem 
fara þarf í – og höf um þá oft náð 
hag stæð um samn ing um.“ Eigna

um sjón tek ur nú einnig að sér 
um sjón með leigu hús næði. „Við 
vinn um þetta þannig að þeg ar 
hús eig andi hef ur fund ið leigj anda 
kem ur Eigna um sjón það an í frá 
fram fyr ir hönd hins fyrr nefnda. 
Fyr ir tæk ið inn heimt ir leigu gjöld
in og svar ar þeim spurn ing um 
sem uppi kunna að vera á hverj
um tíma. Þetta hef ur gef ið góða 
raun og spar að fólki bæði tíma 
og um stang. Þeg ar Eigna um sjón 
tek ur við rekstri hús fé laga verð ur 
starfs stöð þess í raun skrif stofa 
við kom andi hús fé lags. Það auð
veld ar að gang al mennra fé lags
manna að upp lýs ing um. Að 
hafa þriðja að ila lækk ar oft það 
spennustig sem get ur mynd ast 
í hús fé lög um og trygg ir einnig 
að vel er hald ið utan um fjár mál 
sem er nauð syn legt ekki síst þeg
ar um fram kvæmd ir er og mikl ir 
fjár mun ir fara í gegn um sjóði hús
fé lag anna.“

Eigna um sjón sér hæf ir sig í 
við haldi og rekstri hús eigna

DaníelÁrnason,framkvæmdastjóriEignaumsjónar.

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

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

Allar almennar 
viðgerðir

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |   www.tapas.is

... frábær við öll tækifæri
Láttu það eftir þér. 
Vertu frjáls, njóttu lífsins.

Veisluþjónusta 
Tapas barsins 

ÞaðerstílláIngvariIngólfssyniágönguskíðunum.
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Mikl ar breyt ing ar hafa orð ið 
á rekstr ar um hverfi bæj ar fé laga 
í land inu sein ustu ár í kjöl far 
efna hags hruns ins. Staða margra 
bæj ar fé laga hef ur versn að, þá 
sér stak lega hjá þeim sem skuld
settu sig í er lendri mynt. Eng ar 
regl ur og lít ið að hald að starf
semi bæj ar fé lag anna gerði það 
að verk um að þau léku laus um 
hala bæði hvað varð ar skuld
setn ingu sína og fjár fest ing ar
stefnu á ár un um fyr ir hrun.

Kópa vogs bær er eitt af þeim 
bæj ar fé lög un um sem fjár mögn
uðu starf semi sína að hluta til í 
er lendri mynt. Höf uð stóll er lendra 
lána Kópa vogs bæj ar hef ur hækk
að í kjöl far falls krón unn ar sem 
þreng ir að fram tíð ar starf semi 
bæj ar fé lags ins ásamt því að hafa 
þurrk að upp eig ið fé á ár un um 
2008 og 2009.

Rekst ur Kópa vogs bæj ar skil aði 
hagn aði um rúm lega 3 millj arða 
króna árið 2007. Tap var hins veg
ar á rekstri bæj ar ins sem nam 
rúm lega 9,6 millj örð um króna 
árið 2008  og rúm um 4 millj örð um 
króna árið 2009.

Eins og sést í töfl unni er rekstr
ar nið ur staða fyr ir fjár magnsliði 
já kvæð bæði árin 2008 og 2009 
hjá Kópa vogs bæ. Lóða skil og fjár
magns gjöld or saka þetta mikla 
tap á rekstri bæj ar fé lags ins.

Árið 2008 voru 54% af lán um 
Kópa vogs bæj ar verð tryggð og 
46% þeirra geng is tryggð, kostn að
ur vegna verð bólgu var 1,4 millj
arð ar króna á ár inu og geng is taps 
5,5 millj arð ar króna. Til sam an
burð ar var heild ar rekstr ar kostn
að ur Kópa vogs bæj ar 7 millj arð ar 
á ár inu 2008 fyr ir utan laun og 
launa tengd gjöld bæj ar fé lags ins. 
Tap vegna lóða skila á ár inu 2008 
var 2,3 millj arð ar króna. Í töfl um 
hér að neð an sést sund ur lið un 
fjár magns gjalda Kópa vogs bæj ar 
árin 2008 og 2009.

Rekstr ar nið ur staða Kópa vogs
bæj ar var einnig nei kvæð á ár inu 
2009, en tap nam yfir 4 millj örð
um króna af rekstr in um á ár inu, 
þar af námu fjár magns gjöld bæj
ar fé lag ins 3,9 millj örð um króna. 
Hlut ur verð tryggðra lána hafði 
auk ist í 59% á ár inu og voru verð
bæt ur yfir 1,8 millj arð króna á 
ár inu. Geng is tap var 750 millj ón ir 
króna á ár inu 2009.

Skuld á hvern íbúa
Heild ar skuld ir og skuld bind ing

ar Kópa vogs bæj ar hef ur auk ist í 
kjöl far efna hag skrepp unn ar. Í töflu 
sést þró un heild ar skulda Kópa
vogs bæj ar á hvern íbúa á ár un

um 2009 bor ið sam an við heild ar
skuld ir á hvern íbúa í Garða bæ og 
á Ak ur eyri.

Heild ar skuld ir Kópa vogs bæj
ar sam kvæmt efna hags reikn
ingi deild ar nið ur á hvern íbúa 
bæj ar fé lags ins voru rétt und

ir 700.000 krón ur í árs lok 2007. 
Heild ar skuld ir á hvern íbúa bæj
ar fé lags ins tvö föld uð ust á næstu 
tveim ur rekstr ar ár um og voru 
yfir 1.400.000 krón ur á íbúa í árs
lok 2009. Til sam an burð ar sést 
að heild ar skuld ir Garða bæj ar á 
hvern íbúa juk ust um 50% eða úr 
ríf lega 400.000 krón um í 600.000 
krón ur á hvern íbúa bæj ar fé lags
ins á sama tíma bili. Heild ar skuld
ir Ak ur eyr ar á hvern íbúa bæj ar
fé lags ins juk ust um rúm lega 60% 
frá árs lok um 2007 til árs loka 2009 
eða úr 850.000 krón um í rúm lega 
1.350.000 krón ur á hvern íbúa.

Sam setn ing skulda
Skuld ir Kópa vogs bæj ar juk ust 

mik ið frá árs lok um 2007 til árs
loka 2009. Sam kvæmt árs reikn ingi 
Kópa vogs bæj ar voru skuld ir og 
eig ið fé bæj ar fé lags ins sam tals 
um 36 millj arð ar króna í árs lok 
2007 en um 53 millj arð ar króna í 
árs lok 2009 og var aukn ing in því 
rúm lega 47%.

Í árs lok 2007 var eig in fjár hlut
fall Kópa vogs bæj ar 47,53%. Til 
sam an burð ar var hlut fall eig in fjár 
58% hjá Garða bæ á sama tíma 
og 40,5% hjá Ak ur eyri. Lang tíma
skuld ir voru rúm ir 10 millj arð
ar króna og skamm tíma skuld ir 

um 5 millj arð ar króna.
Sam setn ing heild ar skulda og 

skuld bind inga breytt ist tölu vert 
í árs lok 2008 sé mið að við árið 
á und an. Nei kvæða rekstr ar nið
ur stöðu á ár inu 2008 þurfti að 
brúa með auk inni skuld setn ingu 
ásamt því að geng ið var á eig ið 
fé bæj ar fé lags ins. Eig in fjár hlut fall 
Kópa vogs bæj ar lækk aði í 21,2% 
í árs lok 2008 og höfðu lang tíma
skuld ir hækk að í rúma 27,5 millj
arða króna. Garð bær og Ak ur eyri 
skil uðu einnig nei kvæðri rekstr
ar nið ur stöðu á ár inu og til sam
an burð ar lækk aði eig in fjár hlut fall 
Garða bæj ar í 53,8% í árs lok 2008 
og í 16,8% hjá Ak ur eyri.

Rekstr ar nið ur staða Kópa vogs
bæj ar var einnig nei kvæð á ár inu 
2009, skamm tíma skuld ir og eig ið 
fé bæj ar fé lags ins stóð í stað frá 
ár inu á und an en lang tíma skuld
ir juk ust um rúm lega 5 millj arða 
króna. Eig in fjár hlut fall Kópa vogs
bæj ar lækk aði nið ur fyr ir 20% í 
árs lok 2009, á sama tíma jókst 
hlut fall eig in fjár bæði hjá Garða
bæ í 54,3% og í 34,8% hjá Ak ur
eyri.

Samantekt þessi er gerð af 
Kópavogsbúanum Bjarna Jónssyni 
meistaranema við Háskóla Íslands.

Fjármálalegur samanburður milli 
Kópavogs, Garðabæjar og Akureyrar

Rekstrarni!ursta!a 

Miklar breytingar hafa or!i! á rekstrarumhverfi bæjarfélaga í landinu seinustu ár í kjölfar 

efnahagshrunsins. Sta!a margra bæjarfélaga hefur versna!, "á sérstaklega hjá "eim sem 

skuldsettu sig í erlendri mynt. Engar reglur og líti! a!hald a! starfsemi bæjarfélaganna ger!i 

"a! a! verkum a! "au léku lausum hala bæ!i hva! var!ar skuldsetningu sína og 

fjárfestingarstefnu á árunum fyrir hrun. 

Kópavogsbær er eitt af "eim bæjarfélögunum sem fjármögnu!u starfsemi sína a! hluta til í 

erlendri mynt. Höfu!stóll erlendra lána Kópavogsbæjar hefur hækka! í kjölfar falls krónunnar 

sem "rengir a! framtí!arstarfsemi bæjarfélagsins ásamt "ví a! hafa "urrka! upp eigi! fé á 

árunum 2008 og 2009. 

Rekstur Kópavogsbæjar skila!i hagna!i um rúmlega 3 milljar!a króna ári! 2007. Tap var hins 

vegar á rekstri bæjarins sem nam rúmlega 9,6 milljör!um króna ári! 2008  og rúmum 4 

milljör!um króna ári! 2009. 

Rekstrarni!ursta!a 
Kópavogsbæjar 

2008 2009 

   

Tekjur 16.679.393 kr. 17.765.009 kr. 

Gjöld 16.105.990 kr. 17.048.825 kr. 

Rekstrarni!ursta!a fyrir 

fjármagnsgjöld 

573.403 kr. 716.184 kr. 

   

Tap vegna ló!askila -2.304.623 kr. -867.553 kr. 

   

Vaxtagjöld -1.028.793 kr. -1.378.225 kr. 

Ver!bætur -1.437.274 kr. -1.813.734 kr. 

Gengistap -5.462.266 kr. -750.829 kr. 

Tekjur af eignarhlutum 39.132 kr. 26.088 kr. 

Rekstrarni!ursta!a -9.620.421 kr. -4.068.069 kr. 

 (tölur í "úsundum króna) 

Eins og sést í töflunni er rekstrarni!ursta!a fyrir fjármagnsli!i jákvæ! bæ!i árin 2008 og 2009 

hjá Kópavogsbæ. Ló!askil og fjármagnsgjöld orsaka "etta mikla tap á rekstri bæjarfélagsins. 

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Mikið úrval af efni til skartgripagerðar
Verið velkomin • Skólavörðustíg 12 og Smiðjuveg 5, Kópavogi 

S: 552-2500 & 552-1412 • litirogfondur@simnet.is
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Það er skemmti legt í Kópa vogi
Mann líf ið blómstr ar í Kópa vogi. 

Mik ið menn ing ar starf er unn ið  í 
leik- og grunn skól um að ógleymd-
um lista skól un um, leik fé lag ið set-
ur upp metn að ar full ar sýn ing ar, 
rit list inni er gert hátt und ir höfði 
og ný lega voru af hent rit list ar-
verð laun in Steinn inn og Ljóð staf-
ur Jóns úr Vör. Hamra borg ar há-
tíð in var skemmti leg ný breytni í 
haust. Safna nótt er gott krydd í 
mann líf ið. Kópa vog ur er menn-
ing ar bær.

Það er sann ar lega mik il upp lif-
un að ganga um sali Gerð ar safns 
þessa dag ana. Þar stend ur nú 
yfir sýn ing á verk um Gunn laugs 
Schev ing, Vil hjálms Bergs son ar, 
Rú ri ar, Daða Guð björns son ar og 
Kjar vals. Sýn ing ar stjór inn er eng-
inn ann ar er Guð berg ur Bergs son, 
rit höf und ur. Hann valdi verk in, 
skrif aði sýn ing ar skrá og hef ur ver-
ið með leið sögn um sýn ing una og 
fjall að um lista menn ina og verk in 
eins og hon um ein um er lag ið. 
Ekki missa af þess ari sýn ingu og 
endi lega setj ast nið ur í kaffi stof-
unni og smakka kræs ing arn ar þar. 
Gerð ar safn er eitt af fremstu lista-
söfn um á land inu. Í eigu þess er 
fjöldi merkra lista verka og sýn ing-
ar þar vekja æv in lega at hygli t.d. 
sýn ing ungra lista manna í haust 
og ljós mynda sýn ing Ragn ars 
Ax els son ar. 

„Guð vors lands“ í 
Tón list ar safn inu

Í lok febr ú ar er ráð ger ir Tón-
list ar safn ið að opna sýn ingu um 
Svein björn Svein björns son tón-
skáld, höf und þjóð söngs ins. Í til-
efni sýn ing ar inn ar verða tón leik-
ar þar sem verk eft ir tón skáld ið 
verð ur flutt. Fyrst ir til að stíga 
á svið og þenja radd ir sín ar er 
Karla kór inn Þrest ir en hann tók 
að sér að flytja nokk ur kór lög 
Svein björns. Kór stíll Svein björns 
er fjöl breytt ur og skemmti leg ur 
og verð ur spenn andi að heyra 
lög hans í flutn ingi karla kórs ins. 
Þeg ar líð ur á árið mun Nína Mar-
grét Gríms dótt ir flytja nokk ur af 
pí anó v erk um Svein björns. Tón-
list ar safn ið stóð á síð asta ári fyr ir 

sýn ingu um Sig fús Hall dórs son 
og árið þar áður gerði það pönk-
inu skil. Báð ar vöktu þær mikla 
at hygli og marg ir lögðu leið sína 
í safn ið og Sal inn til að skoða 
sýn ing arn ar og sækja tón leika í 
tengsl um við þær. Sýn ing ar Tón-
list ar safns ins eru gott fram lag til 
menn ing ar í Kópa vogi. Lista- og 
menn ing ar sjóð ur Kópa vogs hef ur 
stutt við þær og óhætt er að full-
yrða að sá stuðn ing ur skil ar sér 
ríf lega til baka.   

Fjöl breytt ir tón leik ar í 
Saln um

Sal ur inn, Tón list ar hús Kópa-
vogs er fyrsti sér hann aði tón leika-
sal ur lands ins. Sal ur inn er mik ið 
not að ur og alltaf eitt hvað að ger-
ast. Hann hef ur hlot ið mik ið lof 
fyr ir góð an hljóm burð og vand-
aða tón leika. Tón leika röð in Tí brá 
hef ur ver ið burða rás inn í starf-
semi Sal ar ins og hef ur mik ill fjöldi 
frá bærra lista manna kom ið fram 
á þeim. Aðr ir lið ir sem hafa ver-
ið að festa sig í sessi eru jazz- og 
blús há tíð sem Björn Thorodd sen 
hef ur stað ið að á hverju sumri 
að ógleymdri gít ar veislu hans 
sem hald in er að hausti. Þá má 
nefna fjöl skyldu tón leik ana Töfra-
hurð ina, Af fingr um fram með 
Jóni Ólafs syni sem fær til sín þek-
kta tón list ar menn, Nýárs tón leika, 
Tón leika veislu kenn ara Tón list ar-
skóla Kópa vog svo ein hverj ir séu 
nefnd ir.  Sal ur inn er nú að eign ast 
verð ug an keppi naut, Hörpu na, 
og við Kópa vogs bú ar ætl um að 
standa okk ur í sam keppn inni.

Fyr ir mörg um ára tug um ákvað 
bæj ar stjórn Kópa vogs að stofna 
lista- og menn ing ar sjóð og eru 
ákveðn ir fjár mun ir sett ir í hann 
á hverju ári skv. ákveð inni reglu. 
Sjóð ur inn hef ur haft rösk lega 20 
millj ón ir til ráð stöf un ar á síð ustu 
árum. Sjóð ur inn stend ur á bak við 
kaup á verk um til Gerð ar safns auk 
þess sem hann fjár magn ar menn-
ing ar há tíð ir sem bær inn held-
ur. Auk þess aug lýs ir sjóð ur inn 
styrki tvisvar á ári til menn ing ar-
við burða í Kópa vogi. Í haust voru 
veitt ir styrk ir til fjöl margra verk-

efna sem nú 
eru að kom ast 
í fram kvæmd. 
S e m  d æ m i 
má nefna tón-
list ar flutn ing 
af ýmsu tagi í 
Saln um, tón-
list ar flutn ing 
tengd an sýn-
ingu Tón list ar-
safns Ís lands 
u m  S v e i n -
björn Svein björns son, skrán ingu 
á ör nefn um í Kópa vogi, úti ljós-
mynda sýn ingu um Kópa vog fyrr 
og nú og fleira. Auk þess fá t.d. 
rit list ar hóp ur og kór ar í Kópa vogi 
ár leg an rekstr ar styrk frá sjóðn-
um. Margt bend ir til að þeir fjár-
mun ir sem sjóð ur inn legg ur í 
þessi verk efni skili sér marg falt 
til bæj ar ins, enda fjöldi fólks sem 
sæk ir þá við burði sem sjóð ur inn 
styrk ir. Á ár inu 2011 verða ekki 
aug lýst ir styrk ir vegna fjár hags-
stöðu bæj ar ins, en þó munu t.d. 
kór ar í Kópa vogi fá sitt fram lag. 
Gert er ráð fyr ir að á ár inu 2012 
verði sjóð ur inn aft ur sá bak hjarl 
fyr ir menn ing ar starf í Kópa vogi 
sem hon um er ætl að.

Menn ing ar- og þró un ar-
ráð

Bæj ar stjórn sam þykkti á dög-
un um að stofna nýtt menn ing-
ar- og þró un ar ráð sem tek ur 
við hlut verki lista- og menn ing-
ar ráðs, at vinnu mála nefnd ar og 
vina bæj ar nefnd ar og hef ur auk 
þess ferða mál á sinni könnu. Á 
döf inni er að kalla til Kópa vogs-
fund ar þar sem íbú ar bæj ar ins 
setj ast nið ur og ræða m.a. hvern-
ig þeir vilja hafa bæ inn, hvern ig 
á að varð veita sög una og hvern ig 
má krydda mann líf ið. Við ætl um 
að efla menn ing ar líf í Kópa vogi, 
styðja við ný sköp un í at vinnu lífi 
og gera bæj ar líf ið skemmti legra.

Haf steinn Karls son, for mað ur 
Lista- og menn ing ar ráðs og for seti 
bæj ar stjórn ar Kópa vogs.

- Guð vors lands í Tón list ar safn inu

Hafsteinn
Karlsson.

Fönd ur fyr ir alla

Þegarviðkomum íheimsóknvarGuðfinnaAnna (t.h.)að leiðbeina
SvandísiJörgensen(t.v.)viðmyndlistarnámið.

Við í Kópavogsblaðinu heim
sótt um Guð finnu Önnu Hjálm
ars dótt ur í fyr ir tæk ið henn ar Liti 
og Fönd ur sem nú er stað sett að 
Smiðju vegi 5 þar sem Skóla vöru
búð in var áður. Hún er reynd ar 
með rekst ur inn á tveim ur stöð
um því hún er líka á Skóla vörðu
stíg 12. Við spurð um Guð finnu 
um ald ur og upp runa Lita og 
Fönd urs. 

“Upp haf lega er fyr ir tæk ið stofn-
að árið 1947 og hét þá Skilta-
gerð in. Það var í 60 fer metr um 
á Skóla vörðu stíg þeg ar ég kaupi 
versl un ar rekst ur þess árið 1979. 
Svo keypti ég jafn framt inn flutn-
ings hlut ann nokkrum árum síð ar. 
Rekst ur inn hef ur vax ið og dafn-
að í ró leg heit um jafnt og þétt og 
hef ur ekki ver ið um fangs meiri frá 
upp hafi. Hvor versl un fyr ir sig er 
um 500 fm. Þannig að versl un ar-
rekst ur inn er á 1000 fer metr um 
í dag. Ég hef frá upp hafi boð ið 
upp á margs kon ar nám skeið sam-
hliða rekstr in um. Ég er menn-
að ur mynd lista mað ur með BA 
gráðu frá mynd lista deild LHÍ.” 
Við spurð um Guð finnu hvaða 
nám skeið hún held ur um þess ar 
mund ir. “Ég er með olíu og acryl-
mál un og t.d. kerta skreyt ing ar 
fyr ir ferm ing arn ar. Það er orð ið 
æ vin sælla að unga fólk ið komi 
sjálft og læri að gera sitt ferm-
ing ar kerti. Skart gripa nám skeið-
in eru sí vin sæl enda eru marg ir 
sem hafa gert skart gripa gerð að 
auka bú grein núna á þess um síð-
ustu tím um. Skart gripa gerð get ur 

gef ið vel í aðra hönd, en til þess 
að slíkt tak ist þarf fólk að kunna 
öll und ir stöðu at rið in. Nú síð an er 
ég líka með það sem ég kalla leir-
nám skeið með bök un ar leir. Þ.e. 
Mót un verka, mest megn is hringa, 
háls mena, eyrna lokka o.fl.”

Við lit um um versl un ina henn ar 
Guð finnu og þar gæt ir ótrú legs 
úr vals af allra handa fönd ur-, prjó-
na- og mynd lista vara. Og reynd ar 
allt sem þarf til skart gripa gerð ar. 
Þeir sem huga að veislu haldi geta 
leigt all ar skreyt ing ar, kerta stjaka, 
fjöl hæða brúð artertu diska og allt 
sem til þarf hjá Lit ir og Fönd ur 
og gert þannig veisl una hina veg-
leg ustu.

Við vilj um að síð ustu benda 
les end um á að Lit ir og Fönd ur 
eru mið svæð is, mitt á milli Kópa-
vogs og Breið holts og því í næsta 
ná grenni okk ar. Við hvetj um les-
end ur til að líta við í versl un inni 
á Smiðju vegi 5 og sann fær ast um 
það mikla úr val sem þar er að 
finna.

Lit ir og Fönd ur:

L i t i r  o g  F ö n d u r  e r u  a ð
Smiðjuvegi5.

KAKAárSinS2011
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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

Veittur er 5% 
staðgreiðsluafsláttur 

ef fasteignagjöldin í heild 
eru greidd fyrir 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.

Frekar upplýsingar 
veitir innheimtudeild 

Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 
1. Hæð, sími: 570-1500, 
netfang: thjonustuver@

kopavogur.is.

Bæjarritari

Kópavogsbúar 
athugið!

Mið viku dag inn 26. Jan ú ar 
sl. héldu nem end ur í 8. bekk í 
Snæ lands skóla Afr íku daga. Til
efn ið er Afr íku dag ar sem Barna
heill Save the Children á Ís landi 
standa að í sam vinnu við Afr íka 
20:20 sem voru dag ana 22. til 28. 
jan ú ar sl. 

Nem end urn ir voru að vinna að 
ýms um verk efn um sem tengj ast 
dag legu lífi barna í Afr íku og reyna 
að setja sig í spor þeirra. Yf ir skrift 
verk efn is ins var ,,Ef ég væri ung-
ling ur í Afr íku.” Strák arn ir í 8. bekk 
reyndu að setja sig í þau spor að 
þurfa að ganga 16 km í og úr skóla 
á dag eins og mörg börn í Afr íku 
þurfa að gera. Þeir lögðu af stað 
frá Snæ lands skóla og gengu upp 
Foss vogs dal inn, ekki þó 16 km og 
reikn uðu svo út hvenær þeir þyr-
ftu að leggja af stað í skól ann ef 
þeir byggju 16 km frá skól an um 
og hvar þeir ættu þá ca. heima.

Stelp ur í Afr íku hafa gjarn-
an þann starfa að sækja vatn og 
þurfa að ganga með það um lang-
an veg á höfði sínu á hverj um 
degi. Al gengt er að það taki frá 
? klst. upp í 3 klst. Sá tími bitn-
ar á skóla göngu þeirra. Þær bera 
yf ir leitt 20 lítra af vatni á höfð-
inu í hverri ferð. Hver ein stak ling-
ur not ar að jafn aði um 10 lítra af 
vatni á dag til að drekka, þvo og 
elda, á með an hver ein stak ling-
ur í Evr ópu not ar um 200 lítra á 
sól ar hring. Stelp urn ar í 8. bekk 
settu sig í spor þess ara stúlkna og 
reyndu vatns burð inn. Krakk arn ir 
voru einnig að að vinna að ýms um 
öðr um verk efn um sem tengj ast lífi 
barna í Afr íku s.s. æfa dans, finna 
mat ar upp skrift ir, leika á hljóð færi, 
greiða hár ið og flétta það að hætti 
Afr íku búa. Einnig komu þau með 
skart gripi og aðra hluti frá Afr íku 
í skól ann.

Settu sig í spor jafn aldra sinna í Afr íku

ÞettaerAfríka!

Eru íþrótt ir óþarfi?
Þeg ar ég hugsa 25-30 ár aft ur í 

tím ann þeg ar heima völl ur Breiða-
bliks og HK í hand bolta var utan 
bæj ar markanna, hef ur mik ið vatn 
runn ið til sjáv ar. Ég gekk í nokk ur 
ár fram hjá íþrótta hús inu í Digra-
nesi hálf klár uðu og hugs aði um 
leið að von andi fengi ég ein hver-
tím ann tæki færi til að spila í því 
húsi. Draum ur inn rætt ist og til 
að gera langa sögu stutta, lék lán-
ið við okk ur Kópa vogs búa þeg ar 
ný bæj ar stjórn komst til valda. 
Hið hálf kláraða íþrótta hús var nú 
klárað í hvelli, göt urn ar mal bik-
að ar og geng ið var frá ókláruð um 
verk um sem höfðu ver ið Kópa-
vogs bú um til ama í mörg ár. Öll 
vit um við fram hald ið. Með öt ulli 
upp bygg ingu er Kópa vog ur nú í 
fremstu röð á land inu þeg ar kem-
ur að íþrótt um og upp bygg ingu 
á æsku lýðs störf um. Kann an ir 
sýna með al ann ars að í Kópa vogi 
eru fæst vanda mál sem tengj ast 
ung ling um.

Þá kem ég að upp hafs orð um 
þess ar ar grein ar. Á und an förn um 
vik um hafa stóru íþrótta fé lög in 
í Kópa vogi ver ið köll uð á fund 
á bæj ar skrif stof un um þar sem 
þeim hef ur ver ið kynnt ur sá nið-
ur skurð ur sem menn telja vera 
nauð syn leg an til sparn að ar. Mér 
skilst að sá nið ur skurð ur ver ið til-
finn an lega meiri en í öðr um mála-
flokk um. Ekki nóg með það, nú 
hef ur meiri hlut inn til kynnt að all-
ir þeir samn ing ar sem gerð ir voru 
við íþrótta fé lög in, sem ég tel vera 
grunn inn að þeim ár angri sem 
náðst hef ur und an far in ár í Kópa-
vogi, verði end ur nýj að ir með til-
heyr andi við bót ar nið ur skurði. 
Nú þeg ar við virki lega þurf um að 
halda haus, er þá nauð syn legt að 
„henda sprengju” inn í við kvæm ar 
deild ir og neyða þær til að draga 
úr starf sem inni enn frek ar?

Er raun veru lega eng in önn ur 
leið til að spara, en sú að stefna 

þeim ár angri 
sem náðst 
h e f  u r  í 
hættu? Það 
er ótrú legt að 
fylgj ast með 
a ð  f e r ð  u m 
meiri hlut ans, 
þeg ar  þeir 
beita þver öf-
ug um að ferð-
um við það 
sem Finn ar 
gerðu í þeirra 
kreppu, en sú 
að ferð byggð ist á aukn um styrk til 
skóla og íþrótta mála. Síð ar kom 
í ljós að þetta, ásamt fleiru, var 
ná kvæm lega það sem þurfti til að 
vinna bug á krepp unni þar í landi.

Ég sit í íþrótta- og tóm stunda-
ráði fyr ir hönd Sjálf stæð is flokks-
ins, og ver ið ósátt ur við þau 
vinnu brögð sem þar hafa við-
geng ist, þar sem lít ið hef ur ver ið 
um sam vinnu þrátt fyr ir fög ur fyr-
ir heit. Ég tel mig vita ým is legt um 
mál efn ið, enda hef ég starf að við 
íþrótta mál í Kópa vogi alla mína 
hunds og katt ar tíð, og hef með al 
ann ars þjálf að hjá öll um íþrótta-
fé lög um bæj ar ins. Aldrei hef ég 
ver ið spurð ur og ekk ert sam ráð 
hefur ver ið við okk ur tvo full trúa 
Sjálf stæð is flokks ins í ÍTK varð andi 
nið ur skurð íþrótta fé lag anna eða 
við feng ið eitt ein asta tæki færi 
til að tjá okk ur um þau mál sem 
snúa að sparn aði og nið ur skurði 
til íþrótta mála. Það er nú öll sátt-
in og sam vinn an sem meiri hluti 
bæj ar stjórn ar Kópa vogs býð ur 
okk ur uppá. Ég dreg þá álykt un 
að fólk inu sem nú stjórn ar bæn-
um finn ist íþrótt ir óþarf ar.

Að al steinn Jóns son bæj ar full-
trúi og nefnd ar mað ur í íþrótta- 
og tóm stunda ráði Kópa vogs

Aðalsteinn
Jónsson.
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REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Vilt þú lækka 
y�rdráttinn og fá 
endur greiðslu vaxta?
Vildarviðskiptavinir geta haft samband við ráðgjafa 
okkar í síma 444 7000 eða kynnt sér lækkun yfir-
dráttar og endurgreiðslu vaxta á arionbanki.is

Við tökum vel á móti þér.

Árangur þinn er okkar takmark Endurgreiðsla vaxta vegna y�rdráttar

Hár smiðj an og Snyrti stof an 
Dögg eru í björtu og rúm góðu 
hús næði við Smiðju veg 4, græn 
gata. Þar reka þær Birt Sif Mel
sted hár snyrti meist ari Hársmiðj
una og Krist ín Dögg Kjart ans dótt
ur snyrti fræð ing ur Snyrti stof una 
Dögg. Við í Kópavogsblaðinu lit
um við hjá þeim í til efni þess að 
Hár smiðj an er 15 ára um þess ar 
mund ir.

Við spurð um Birtu Sif hvern
ig hefði geng ið fram að þessu. 
Hún sagði okk ur. “ Ég var ung að 
árum þeg ar ég ásamt mann in um 
mínu Brynj ari Elef sen tók um við 
rekstri Hársmiðj unn ar árið 2007. 
Við keypt um af Láru Steph en sen 
á sín um tíma. Hún rak fyr ir tæk ið 
í rúm 11 ár og vinn ur enn hér hjá 
okk ur. Reynd ar hélt allt starfs fólk
ið áfram eft ir eig enda skipt in, þó 
ný lið un hafi orð ið síð an þá. Ég er 
í fæð ing ar or lofi eins og stend ur en 
“Daddý” Eyja El ísa bet Ein ars dótt
ir, sem hef ur ver ið á stof unni frá 
stofn un, sér um rekst ur inn fyr ir 
mig á með an. Hár smiðj an geng ur 
mjög vel. Við tók um að vísu hús
næð ið okk ar í gegn og end ur nýj uð
um allt árið 2008 en höf um þó náð 
að standa af okk ur þessa erf iðu 
tíma eft ir hrun ið og nú horf ir allt 
til betri veg ar.” Birta sagði okk ur 
að hún væri sveita stelpa alin upp 
í Ön und ar firð in um, því fýsti okk
ur að vita hvern ig henni lík ar að 
búa og starfa í Kópa vogi. “Það er 
gott að búa í Kópa vogi” sagði Birta 
djúpri röddu og hló við. Við ósk um 
Birtu og Binna alls hins besta á 

þess um tíma mót um.
“Það er rosa góð sam vinna hjá 

okk ur Birtu” sagði Krist ín Dögg 
okk ur þeg ar við ynnt um hana eft
ir því hvern ig Snyrti stof an gengi. 
“Stof an hef ur geng ið mjög vel síð an 
ég opn aði í lok júlí árið 2008. Ég og 
mað ur inn minn inn rétt uð um her
berg ið mjög skemmti lega. Þar er 
mjög kósí og af slapp andi að njóta 
snyrt ing ar und ir stjörnu himni. Ég 
býð upp á al hliða snyrt ingu, lit
un, plokk un, and lists með ferð ir, fót
snyrt ingu, all ar vax með ferð ir og 
um þess ar mund ir er ég að ljúka 

meist ara námi í ör lita með ferð. 
Ör lita með ferð er eig in lega eins
kon ar tatt oo, nema að lit irn ir sem 
við not um eyð ast út með tím an um. 
Þetta er orð ið rosa lega vin sælt í 
dag, þá sér stak lega fyr ir auga brún
ir, lín ur í kring um augu og var ir.”

Við þökk um þeim stöll um Birtu 
og Krist ínu Dögg fyr ir spjall ið og 
hvetj um les end ur til að heim sækja 
þær í Hársmiðj una og Snyrti stof
una Dögg á Smiðju vegi 4 þar sem 
þær bjóða góða og vand aða þjón
ustu, hvor í sínu fagi.

Hársmiðjan&SnyrtistofanDögg:

Samvinnaafallrabestugerð

Þær Krist ín Dögg Kjart ans dótt ir snyrti fræð ing ur og Birta Sif Mel sted 
hár snyrti meist ari bjóða við skipta vini vel komna í stof urn ar þeirra á 
Smiðju vegi 4, en Hár smiðj an er 15 ára um þess ar mund ir.

Meistaramótítennisí
TennishöllinniíKópavogi

Tennis mót fór ný lega fram í í 
Tenn is höll inni Kópa vogi. Keppt 
var í ein liða leik í ITN styrk leika
flokki og barna flokk um 10 ára og 
yngri og 12 ára og yngri.

Meist ara mót í Tenn is 2011 fór 
fram í Tenn is höll inni Kópa vogi í 
jan ú ar og í leik um fyrsta sæt ið 
vann Arn ar Sig urðs son Birki Gunn
ars son 60 og 61 og Andri Jóns son 
vann Jón Axel Jóns son í leik um 
3. sæt ið 62 og 64. Asics um boð ið 
veitti veg leg verð laun fyr ir fyrstu 
þrjú sæt in. Arn ar Sig urðs son vann 
30.000 krón ur ásamt íþrótta skóm 
fyr ir fyrsta sæt ið, Birk ir Gunn ars
son vann 25.000 krón ur fyr ir ann að 
sæt ið ásamt íþrótta skóm og Andri 
Jóns son vann 15.000 krón ur ásamt 
íþrótta skóm fyr ir þriðja sæt ið. Jón 
Axel Jóns son fékk sér stök auka
verð laun fyr ir skemmti lega takta í 
mót inu sem voru íþrótta skór.

TSÍ veitti mynd ar leg an far and bik
ar fyr ir fyrsta sæt ið en stefn an er 
sú að Meist ara mót ið verði ár leg ur 
við burð ur, þar sem menn vinna sér 
inn punkta í mót um árs ins og sex 
efstu kepp end ur árs ins vinni sér 
sæti á Meist ara mót inu auk tveggja 
kepp enda úr Jóla mót inu. Að lok
inni verð launa af hend ingu var hald
in upp skeru há tíð með pizz um fyr ir 
unga fólk ið og tapas rétt um fyr ir þá 
full orðnu. Móts stjóri var Þránd ur 
Arn þórs son.

Tenn is á vax andi vin sæld um að 
fagna með til komu tenn is hall
ar inn ar í Kópa vogi. Tenn is hall
ir í fleiri sveit ar fé lög um mundu 
auka enn á þær vin sæld ir.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is



Karlalið HK vann mik il væg an 
sig ur á Ís lands meist ur um Hauka 
með einu marki, 22:23, á úti velli í 
síð asta leik liðs ins. 

Fyr ir leik inn voru bæði lið með 
14 stig í 4. og 5. sæti en HK tryggði 
sér með sigrin um 4. sæt ið, eru með 
16 stig. Stað an í hálf leik var 11:10 
Hauk um í vil. Marka hæst ir hjá HK 
voru Ólaf ur Bjarki með 7 mörk og 
þeir Atli Ævar Ing ólfs son og Bjarki 
Már El ís son skor uðu báð ir 5 mörk.

HK leik ur í kvöld gegn Sel fossi í 
Digra nesi og það er síð asti heima
leik ur HK í 2. um ferð en leikn ar 
eru þrjár um ferð ir. Úr slita keppni 
fjög urra efstu lið anna hefst svo 14. 
apr íl.

Kvenna lið HK er í 6. sæti deild ar
inn ar með 13 stig eft ir 14 um ferð ir 
og leik ur næsta heima leik í Digra
nesi 19. febr ú ar nk. gegn Vest
manna eyja stúlk um. HK vann sann
fær andi 14 marka sig ur gegn Hauk
um í síð asta leik.
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Stefnirákeppnium
sætiíúrvalsdeildinni

Breiða blik vann vann nokk uð 
óvænt an en þeim mun sæt ari sig
ur á Þór frá Ak ur eyri í 1. deild 
karla í körfu bolta 9972, en leik
ið var á Ak ur eyri. 

Stiga hæst ur leik manna Breiða
bliks var Arn ar Pét urs son með 
22 stig og 5 stoðsend ing ar, Nick 
Brady skor aði 20 sig, Þor steinn 
Gunn laugs son 16 stig og tók 23 frá
köst, Að al steinn Páls son 9, Stein ar 
Ara son 8, Atli Örn Gunn ars son 6 
og 4 frá köst og aðr ir færri. Síð an 
lék Breiða blik gegn Skalla grími í 

Borg ar nesi og vann 6762.
Þór Þor láks höfn hef ur þeg ar 

tryggt sér sig ur í deild inni og sæti 
í úr vals deild inni að ári en Breiða
blik er í 3. sæti, 4. stig um á eft ir 
Þór Ak ur eyri og á mögu leika með 
því að tryggja sér sæti í um spili.
Lið in sem verða í 2. til 5. sæti 
spila um ann að laust sæti í úr vals
deild karla, Iceland Ex press deild
inni. Næsti heima leik ur Breiða
bliksliðs ins í Smár an um er gegn 
Hetti frá Eg ils stöð um föstu dag inn 
25. febr ú ar nk.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Áka mót HK í hand bolta fór 
fram um síð ustu helgi. 26. jan ú ar 
1970 var HK, Hand knatt leiks fé
lag Kópa vogs form lega stofn að. 
Var þá kos in stjórn sem Magn
ús Gísla son veitti for mennsku. 
Ár inu eft ir var ákveð ið að sækja 
um að ild að UMSK og þurfti þá að 
fá full orðna í stjórn. Þor varð ur 
Áki Ei ríks son var þá kos in fyrsti 
svo að segja „lög legi” for mað ur 
HK þar sem hann hafði ald ur til. 

Þor varð ur Áki var afar vin sæll 
for mað ur sem opn aði heim ili sitt 
fyr ir strák un um, eng ir stúlkna
flokk ar voru þá starf rækt ir, ásamt 
því að vera fyrsti dóm ari sem HK 
eign að ist. Þor varð ur Áki lést langt 
fyr ir ald ur fram og hans er sárt 
sakn að af þeim sem hann þekktu 
og voru und ir hans vernd ar væng. 
Það var svo í febr ú ar árið 1996 
sem fyrsta HK mót fyr ir yngstu 
þátt tak end ur í hand bolta, 7. og 
8. flokk ur kvenna og karla, var 
hald ið og að sjálf sögðu lá beint 
við að mót inu yrði gef ið nafn 
Þor varð ar Áka og til varð fyrsta 
ÁKA MÓT HK.

Þátt tak end ur í ár eru 1200 og að 
þessu sinni verð ur það allt hald ið 
í Íþrótta húsi Digra ness. Áka mót ið 

er því senni lega stærsti íþrótta við
burð ur ein staks fé lags hér á landi! 
Það sem skemmti legt er við Áka
mót ið er að all ir fá að spila hand
bolta, 4 – 5 leiki á lið og all ir fara 
heim glað ir og stolt ir með ár ang

ur inn! All ir fá medal íu um háls
inn fyr ir þátt tök una og eitt hvað 
skemmti legt og gott sem verð laun! 
Eng in er að velta fyr ir sér hver 
var best ur því ..... all ir eru best ir á 
Áka mót inu!

ÁkamótHKvarfjölsótt

Þess ar HKstelp ur voru þátt tak end ur á mót inu og höfðu ný lok ið leik 
við Hauka.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

Helg ina 29.  30. jan ú ar sl. 
hélt Breiða blik ár legt Póst mót 
sitt í körfu bolta. Mót ið er ætl
að krökk um á aldr in um 611 
ára og er spil að í Smár an um 
Kópa vogi. 

Tæp lega 750 krakk ar kepptu á 
mót inu og kom þeir frá 18 fé lags
lið um. Póst mót ið er hald ið fyr

ir krakka á aldr in um 611 ára, 
stráka og stelp ur. Póst mót ið er 
eitt stærsta körfu bolta mót lands
ins fyr ir þenn an ald urs hóp. Stig
in eru ekki tal in í leikj um móts
ins og því er eng inn sig ur veg ari 
eft ir hvern leik. Leik gleð in er því 
í fyr ir rúmi og skemmtu krakk ar 
og for eldr ar sér vel alla helg ina.

MikilvægursiguráHaukum

Breiða blik í leik gegn Leikni.

Brynja Magn ús dótt ir er marka hæst leik manna HK. Hún skor aði 9 
mörk gegn Hauk um þar af 5 úr vít um og var með 100% nýt ingu.

Leikgleðinífyrirrúmiá
Póstmótinuíkörfubolta

Kát ur hóp ur Blika á Póst mót inu.

Mentor er heild stætt upp lýs inga og nám s kerfi 
fyr ir alla sem starfa með börn um í skól um og tóm
stunda starfi. HK er fyrsta íþrótta fé lag ið sem hef ur 
mark vissa notk un á Mentor en það er not að not að 
í fjór um lönd um en auk höf uð stöðv anna á Ís landi 
er fyr ir tæk ið með starfs semi í Sví þjóð, Sviss og 
Þýska landi. Í Sviss er mik ill áhugi fyr ir Mentor 
með al íþrótta fé laga en þar er bæði ver ið að skoða 
mögu leika varð andi mark miðs setn ingu fyr ir yngri 
flokka og ekki síð ur að nýta kerf ið til ut an um halds 
fyr ir meist ara flokks leik menn.  

„Við erum mjög ánægð með sam starf ið við HK“ 
sagði Vaka Ótt ars dótt ir, við skipta stjóri Mentor. „HK 
er fé lag sem er með ein stak lega metn að ar fullt og fag
legt starf. Þar er lögð mik il áhersla á góða og ör ugga 
upp lýs inga miðl un til for eldra og iðk enda. Mentor 
á tví mæla laust eft ir að efla enn frek ar og styðja við 
þeirra starf á næstu árum.“

HK eitt af fimm stærstu íþrótta fé lög um lands ins, 
með rúm lega 2.000 iðk end ur. For eldr ar barna sem 
stunda íþrótt ir hjá HK munu nú fá upp lýs ing ar frá 
fé lag inu og skól um bæj ar ins á ein um stað þ.e. á fjöl
skyldu vef Mentors. Má þar nefna frétt ir, blogg og 
hópa lista auk þess að stunda tafla skól ans og æf inga
tím ar iðk enda sjást í sam eig in legri stunda töflu.

„Við erum afar spennt fyr ir að inn leiða Mentor“ 
sagði Birg ir Bjarna son fram kvæmda stjóri HK. „Men
tor hef ur ver ið nýtt af grunn skól un um í fjölda ára, 

flest ir okk ar for eldr ar þekkja kerf ið og við sjá um 
notk un þess sem mikla fram för í þjón ustu við for
eldra og iðk end ur. Mentor á eft ir að nýt ast okk ur 
mjög vel m.a. til að gera mark mið í hverri íþrótta
grein sýni legri. Ein falt verð ur að kort leggja styrk
leika og veik leika ein stak linga og flokka og greina 
hvar þarf að leggja áhersl ur í þjálf un.”

HKfyrstaíþróttafélagiðsem
tekurMentorínotkun

Vaka Ótt ars dótt ir ,  við skipta stjóri  Mentor 
og Birg ir Bjarna son, fram kvæmda stjóri HK 
hand sala samn ing inn.



Komdu og kynntu þér
lausnir fyrir lántakendur

Endurútreikningur erlendra húsnæðislána

 

110% aðlögun 

Sértæk skuldaaðlögun

Velkomin útibúið þitt í Mjóddinni. Ráðgjafar okkar taka vel á móti þér.

Ef þú ert með húsnæðislán hjá Íslandsbanka gætir þú átt 
rétt á ýmsum úrræðum til að létta greiðslubyrði þína. 

Húsnæðislán

Íslenskt húsnæðislán

110% aðlögun húsnæðislána

Erlent húsnæðislán

Endurútreikningur
eða höfuðstólslækkun

Nýtt íslenskt
húsnæðislán

Sértæk skuldaaðlögun
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Rauðakrossbúðin

Rauðakrossbúðirnar:

góður staður til að gramsa

Fatasöfnun

Laugavegur 12 og 116 í Rvk.
Mjódd í Rvk.
Strandgata 24 í Hafna�rði
Garðatorg í Garðabæ
Fjarðarbraut 48 á Stöðvar�rði
Nesvegur 5 á Grundar�rði


