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Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Náttföt - Sloppar
Náttkjólar - Undirkjólar
Sundföt - Undirföt

Þorbjörn Jensson, Eldhugi Kópavogs 2011 með verðlaunagripinn sem er hannaður af listakonuninni Ingu
Elínu Kristinsdóttur. Honum á vinstri hönd er Benjamín Magnússon formaður viðurkenningarnefndar
Rótarýklúbbs Kópavogs og á hægri hönd Helgi Laxdal forseti klúbbsins.

Rótarýk lúbbu r Kópav ogs
únefndi nýlega Eldhuga Kópa
vogs í 15. sinn. Að þessu sinni
varð fyri r vali nu Þorb jör n
Jenss on fors töðum aðu r Fjöl
smiðjunnar sem Eldhugi Kópa
vogs 2011, fyrir störf hans að
málefnum ungs fólks á aldrin
um 16 - 24 ára.
Þorbjörn stundaði nám við í
Iðnskólann í Reykjavík og það
an lá leiði n til Aku re yra r þar
D • hann
H Æ Ðlauk
A S Mnámi
Á R A í 4rafvirkjun
Vönduð vara - Gott verðM J Ó Dsem
frá Slippstöðinni og Iðnskólan
um á Akureyri 1976. Í Reykjavík
starfaði Þorbjörn sem rafvirki,
fyrst hjá Rafver en síðan á Land
spítalanum frá 1980 til 1995.
Þorbjörn lagði snemma stund
á íþrótti r, bæði handb olta og
fótb olta. Með Val lék hann
handb olta þega r liði ð komst í
úrslit í Evrópukeppni félagsliða,
Álfabakki 12 Mjóddin
en Valur er eina félagið á Íslandi
Sími 774-7377
sem þangað hefur náð. Hann var
valinn í landslið Íslands í hand
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Frú
Sigurlaug

bolta árin 1977 til 1987 og var
fyrirliði þess frá 1982 og leikirn
ir urðu alls um 200. Á árunum
1995 til 2001 þjálfaði Þorbjörn
íslenska landsliðið í handbolta.
Árið 2001 var Þorbjörn ráðinn
forstöðumaður Fjölsmiðjunnar,
en verkefnið þar var að byggja
upp vinnusetur fyrir ungt fólk,
sem stendur á krossgötum í líf
inu. Fjöls miðja n var í upph afi
tilr aunav erke fni þar sem ekki
var vitað um þörfina fyrir slíkt
úrræði. Í dag eru 90 nemar og
10 starfsm enn í Fjöls miðju nni,
starfræktar 7 deildir, trésmíða,
bíla-, húss tjórna r-, raf-, hönn
unar-, skrifstofu- og pökkunar
deild. Fjölsmiðjan er starfrækt
að Víkurhvarfi 2 í Kópavogi en
frumk vöðla r að stofnu n Fjöl
smiðjunnar var fólk frá Rauða
krossi Íslands sem hafði kynnst
svipu ðu starfi í Danm örku við
svok alla ða produktions kóla.
Rauðikross Ísl ands átti frum

kvæði að stofnun Fjölsmiðjunn
ar og hefu r Kópav ogsd eild RÍ
ásamt öðru m stutt dyggil ega
við rekstu r og uppb yggi ngu
hennar síðan.
Þorbjörn segir að markmiðið
sé að gera nema Fjölsmiðjunnar
að góðu m starfsm önnu m sem
hvaða fyri rt æki sem er getu r
verið stolt af.

Ögurhvarfi 2 • Sími 566 5052

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

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

GZn`_Vk`6`jgZng^HZa[dhh^

Opnunartímar:
Mán - Laugard: 11-19
Sunnudag: 13-18
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Safnanótt og forvarnir

L

íf og fjör var í Kópavogi á safnanótt fyrir síðustu helgi
en opið var hjá söfnum bæjarins til miðnættis. Fjölmarg
ir lögðu leið sína á söfnin og tóku þátt í fjölbreyttri og
skemmtilegri dagskrá sem þar var í boði. Safnanóttin er árviss
viðburður sem haldinn er í samstarfi sveitarfélaganna á höf
uðborgarsvæðinu. Þau söfn sem þátt tóku í Kópavogi eru:
Bókasafn Kópavogs, Gerðarsafn, Héraðsskjalasafn Kópavogs,
Náttúrufræðistofa Kópavogs og Tónlistarsafn Íslands. Síðast
en ekki síst var Molinn, ungmennahús Kópavogs, með listasýn
ingu, djass og gómsætar íslenskar pönnukökur og það nýttu sér
margir. Það fer ekkert milli mála lengur að ungmennahúið Mol
inn hefur sannað tilverurétt sinn svo um munar. Það voru ekki
margir trúaðir á það þegar starfsemin hófst, sumir héldu jafnvel
að í gang væri að fara enn ein félagsmiðstöðin en starfsemin er
miðuð við eldri hóp en þær sækja. Félagsmiðstöðvarnar Kópa
vogi hafa hins vegar margsannað tilverurétt sinn, þangað sækja
unglingar í síðustu bekkjum grunnskóla í margs konar skemmt
un og félagslíf og þessi starfsemi er m.a. liður í baráttu fyrir því
að unglingar sæki ekki í áfengi eða eiturlyf. Smá fikt eða forvitni,
jafnvel bara til þess að geta dæmt um áhrifin, verður oft byrjun
að meiri og alvarlegri fíkniefnaneyslu. Forvitni kostar ekkert, en
það að svala henni á þessu sviði er verulega skaðlegt. Stöðug
fræðsla um skaðsemina þarf því að vera í gangi. Sú fræðsla þarf
ekki bara að eiga sér stað í félagsmiðstöðvunum heldur ekki
síður í grunnskólunum. Ábyrgð skólastjórnenda er þar mikil.
Fyrir nokkrum árum var ráðinn forvarnarfulltrúi til Kópavogs
bæjar. Hann átti að stjórna allri upplýsingastarfsemi til grunn
skólanna og standa fyrir fræðslu þar að lútandi, og hefur eflaust
gert það. Hann hvarf hins vegar úr þessu starfi til þess að fara
í framhaldsnám en enginn var ráðinn í hans stað, og hefur enn
ekki verið ráðinn. Þessu er nú sinnt sem aukastarfi hjá íþrótta
fulltrúa bæjarins og spurning er því sú hvort bæjarstjórn telji
það nægjanlegt. Svarið hlýtur að vera nei, það er ekki verjandi,
jafnvel þótt kannanir sýni að neysla unglinga sé ívíð minni í
Kópavogi en í nágrannasveitarfélögunum. Ef stöðugum áróðri
er ekki haldið uppi gegn neyslu fíkniefna sækir smám saman í
verra horf.
					
Geir A. Guðsteinsson

Áfram gætt ítrasta
aðhalds í rekstri

Tillaga að fjárhagsáætlun Kópa
vogsbæjar til næstu þriggja ára
var lögð fram til fyrri umræðu á
fundi bæjarstjórnar í gær. Hún
byggir á markmiðum fjárhagsá
ætlunar ársins 2011 þar sem m.a.
er stefnt að því að greiða inn á
skuldir bæjarsjóðs um milljarð á
ári næstu árin. Gert er ráð fyrir
því að seinni umræða fari fram í
lok febrúar. Samkvæmt áætlun
inni er miðað við að rekstraraf
gangur verði á samstæðureikn
ingi næstu árin, eða 144 milljón
ir króna árið 2012, 263 milljónir
króna árið 2013 og 365 milljón
ir króna árið 2014. Þá er stefnt
að því að skuldir sem hlutfall af
tekju m lækki og verði 179,5%
árið 2014. Gert er ráð fyrir því að
rekstur bæjarins verði í föstum
skorðum á tímabilinu og að áfram
verði gætt ítrasta aðhalds. Áætlað
er að framkvæma fyrir milljarð á
árinu 2012, 1,1 milljarð árið 2013
og 1,6 milljarða árið 2014. Inni í
þessum tölum eru fjárfestingar
vegna félagslegra íbúða.

Ekki alkul í bygginga
framkvæmdum

Ekki virða st byggi ngaf ram
kvæmdi r í Kópav ogi með öllu
liggja í láginni en á afgreiðslufundi
byggingafulltrúa Kópavogsbæj
ar, Gísla Norðdahl, fyrir skömmu
voru teknar fyrir 9 umsóknir um
byggingaleyfi og samþykktar. M.a.
var sótt um leyfi fyrir endurnýj
un byggingarleyfis á sólskála að
Fjallalind 43; leyfi fyrir að gera
breytingu á kjallara og stoðvegg
að Funah varfi 2; leyfi fyri r að
byggja viðbyggingar til SV og NV
að Grundarsmára 16; leyfi fyrir
byggja að bílskúr að Skólagerði
64; leyfi fyrir breytingu á eignar
haldi 0106 skipt rými að Skemmu
vegi 4; leyfi fyrir að gera breyting
ar á innra skipulagi á 1 og 12 hæð
að Smáratorgi 3; leyfi fyrir að gera
breytingu á innra skipulagi, skipta
um klæðningu og bæta við milli
lofti að hluta o.fl. að Smiðjuvegi
11; leyfi fyrir að fá samþykktar
reyndarteikningar að Smiðjuvegi
64-66 og leyfi fyrir að byggja ein
býlishús að Þrúðsölum 5.

Mannauðsfulltrúi í
starfsmannadeild

Á fundi bæjarráðs 10. febrúar

sl. var rædd heimild til ráðning
ar í 100% starf mannauðsfulltrúa
í starfsm annad eild bæja ri ns.
Starfsmannastjóri hafði óskað eft
ir heimild bæjarráðs til að auglýsa
eftir mannauðsfulltrúa í starfs
mannadeild í 100% starf. Bæjarráð
samþykkti að auglýst verði eftir
mannauðsfulltrúa í starfsmanna
deild í 100% starf. Með þessu er
verið að breyta áherslum í starfs
mannamálum hjá bænum. Skilyrði
er háskólamenntun í mannauðs
stjórnun. Meðal verkefna er vinna
við að bæta starfsumhverfi í sam
vinnu við gæðastjóra. Þá á hann
að annast ráðgjöf við stjórnendur
við val og ráðningu starfsmanna
og annast ráðgjöf vegna starfs
mannaviðtala. Þá sér hann um
samr æmi ngu starfsl ýsi nga og
símenntunarmál. Ennfremur var
lagður fram fram starfslokasamn
ingur og samningur við Líf- og sál
um greiningu á starfsumhverfi
Félagsþjónustu Kópavogsbæjar
og samþykkti bæjarráð hann.

Ráðningasamningur
bæjarstjóra

Ráðningarsamningur við bæj
arstjóra Kópavogs, Guðrúnu Páls
dóttu r, er samb æril egu r þeim
samningum sem gerðir hafa ver
ið við forvera hennar í starfi. Í
ráðningarsamningnum eru afnot
af bíl hluti af starfskjörum henn
ar og borgar hún skatt af þeim
hlunnindum. Fyrri bæjarstjórar
hafa verið með bílastyrk. Hvergi
er í samningnum tilgreint hvernig
notkun bifreiðarinnar skuli hátt
að. Bæjarstjóra er það hins veg
ar afar mikilvægt að störf hennar
séu hafin yfir allan vafa og að
sameiginlegur skilningur ríki milli
hennar og bæjarstjórnar á túlkun
ráðningarsamningins. Bæjarstjóri
hefur því lýst því yfir við forseta
bæjarstjórnar, Hafstein Karlsson,
að framvegis muni hún ein hafa
afnot af bifreiðinni.

Kennslustundafjöldi
nær ekki lágmarki

Erlendur Geirdal, áheyrnarfull
trúi foreldra í skólanefnd Kópa
vogs sagði á fundi skólanefndar
að foreldrar harmi að í grunnskól
um í Kópavogi séu dæmi um að
kennslus tundaf jöldi barna nái
ekki því lágmarki sem kveðið er á
um í grunnskólalögum. ,,Foreldrar
óska eftir því að skólanefnd sjái
til þess að við gerð skóladagatala
fyrir skólaárið 2011-2012 verði

farið að lögunum í öllum skólum
bæjarins. Bent er á að ef hálfa
kennslustund vantar upp á í viku
hverri þá leiðir það til skerðingar
sem nemur samtals 4-5 vikum yfir
tímabil 10 ára grunnskólagöngu,”
segir í bókun.

Héraðsskjalasafn
flytur

Í framk væmdaá æ tlu n Kópa
vogsbæjar er megináhersla lögð á
að ljúka samningsbundnum verk
efnum, endurbæta grunnskóla,
byggja nýjan leikskóla, gera átak
á leigumarkaði, taka í notkun nýtt
húsn æði héra ðss kjalas afns og
bókasafns í efri byggðum, undir
búa stofnun nýs framhaldsskóla
í bænum og endurbyggja gamla
hressingarhælið og Kópavogsbæ
inn.

Skólastjóri Snælands
skóla hættir störfum

Á fundi skólanefndar 31. janúar
sl. var upplýst að skólastjóri Snæ
landsskóla, Hanna Hjartardóttir,
hefði sagt stöðu sinni lausri frá
1. ágúst 2011. Skólanefnd þakkar
Hönnu S. Hjartardóttur fyrir vel
unnin störf. Skólanefnd hefur jafn
framt falið Mennasviði að und
irbúa að staða skólastjóra Snæ
landsskóla verði auglýst laus til
umsóknar.

Gagnrýnir
bæjarstjóra

Bæjarmálaráð framsóknarfélag
anna í Kópavogi fordæmir hegðan
Bæjarstjóra Kópavogs varðandi
framsal á notkun bifreiðar í eigu
bæjarins til annarra fjölskyldu
meðlima. Í ályktun segir að hegð
an þessi ber vott um valdhroka
og dómgreindarleysi æðsta emb
ætti sm anns Kópav ogsb æja r.
Sýnu verra er þó að núverandi
meirihluti í bænum virðist vera
haldin sömu sjúkdómseinkenn
um þar sem hann lýsir yfir fyllsta
trausti til bæjarstjórans þrátt fyr
ir þessar alvarlegu yfirsjónir. Það
sé krafa okkar sem búum í Kópa
vogi að pólítískt kjörnir fulltrú
ar gæti hagsmuna bæjarbúa og
sjái til þess að embættismenn,
sem og þeir sjálfir, hagi sér sam
kvæmt góðu siðferði og misnoti
ekki aðstöðu sína. Einföld afsök
unarbeiðni nægir ekki. Siðbótar
er þörf.
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Fulltrúar félagsmiðstöðvarinnar Pegasus:

Sigruðu í söngkeppni ÍTK með
lagið ,,Tímanna tákn”
Fulltrúar félagsmiðstöðvarinnar Pegasus í Álf
hólsskóla, þau Bergrós Halla Gunnarsdóttir og
Karel Candi, sigruðu í söngkeppni Íþrótta- og tóm
stundaráðs Kópavogs sem haldin var í Salnum fyr
ir skömmu en þau fluttu lagið ,,Tímanna tákn.”
Fulltrúi félagsmiðstöðvarinnar Dimmu í Vatns
endaskóla, Alexandra Nicol Frick, varð í 2. sæti og
fulltrúar félagsmiðstöðvarinnar Fönix í Salaskóla,
þau Ingigerður Ósk Gunnarsdóttir, Kristín Gyða
Guðmundsdóttir, Felix Arnkell Guðmundsson og
Hans Patrekur Hansson, urðu í 3. sæti. Þau verða öll
fulltrúar Kópavogs í söngkeppni Samfés, samtaka
félagsmiðstöðva á Íslandi, sem fram fer í Laugardals
höllinni, laugardaginn 5. mars nk..
Unglingar frá öllum níu félagsmiðstöðvum Kópa
vogs tóku þátt í söngkeppninni og var dómnefndinni
nokkur vandi á höndum enda stóðu sig allir með
prýði og mikill metnaður lagður í söngatriðin. Um
260 ungmenni fylgdust með og hvöttu sín lið áfram.
Dómnefnd skipuðu þau Pétur Örn Guðmundsson,
Erna Hrönn Ólafsdóttir, Valborg Ólafsdóttir, Ólöf
Jara Skagfjörð og Kristín Birna Óðinsdóttir.

Biskup, hr. Karl Sigurjónsson gengur úr kirkju ásamt sóknarprest
inum, sr. Sigurði Arnarsyni. Til fróðleiks má geta þess að biskup er
tengdafaðir sr. Sigurðar.

Sigurvegararnir, Bergrós Halla Gunnarsdóttir
og Karel Candi.

Þetta er í tuttugasta sinn sem ÍTK heldur söng
keppni sem þessa og fengu sigurvegararnir því far
andbikar til varðveislu fram að næstu keppni.

Hildur Dungal hættir í bæjarstjórn Kópavogs
Hildur Dungal lögfræðingur, bæjar
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins hefur sagt
sig úr bæjarstjórn Kópav ogs vegna
búferlaflutnings úr Kópavogi í Garða
bæ með eiginmanni og þremur börn
um.
Fjöls kylda n flytu r í hús sem faði r
hennar hefur búið í að Blikanesi 28 í
Garðabæ. Hildur skipaði 2. sætið á fram
boðslista Sjálfstæðisflokksins og átti

sæti í félagsmálaráði bæjarins. Í stað
Hildar tekur Aðalsteinn Jónsson, íþrótta
kennari, sæti í bæjarstjórn Kópavogs.
,,Þessi ákvörðun hefur ekkert að gera
með pólitík, frekar fjölskyldupólitík,
ég hefði gjarnan viljað halda áfram en
það er ekki eðlilegt að vera t.d. að sam
þykkja gjaldskrárhækkanir í bæjarstjórn
sem síðan snerta mann ekki sjálfan,”
Hildur Dungal.
segir Hildur Dungal.

Biskup vísiteraði
Kársnessöfnuð

Biskup Íslands, dr. Karl Sigur
björnsson vísiteraði Kársnessöfn
uð dagana 1-10. febrúar sl. Vísi
tasía þýðir heimsókn og hófst
hún þegar biskup talaði á Máli
dagsins þriðjudaginn 1. febrúar
og bar erindið yfirskriftina ,,Veg
ir Guðs og manna.”
Síða r um dagi nn funda ði
bisku p ásamt próf asti Reykja
víku rp róf astsd æmi s eystra sr.
Gísla Jónassyni með sókna r
nefnd, starfsfólki, sjálfboðalið
um og sóknarpresti, sr. Sigurði
Arnarsyni. Í guðsþjónustu þann

6. febrúar sl. prédikaði biskup
í Kópavogskirkju að viðstöddu
fjölmenni.
Fimmtudaginn 10. febrúar heim
sótti biskup 6-8 ára starfið í safn
aðarheimilinu Borgum þar sem
yfir 30 börn hittast vikulega en
það starf annast þau Inga Harð
ardóttir og Arnljótur Björnsson.
Síðar sama dag heimsótti bisk
up dvalar og hjúkrunarheimilið
Sunnuhlíð ásamt sóknarpresti,
Kristínu Líndal, formanni sóknar
nefndar og Ásgeiri Jóhannssyni,
sóknarnefndarmanni.
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,,Mig langar að efla tónleikahald
fyrir börn í Salnum”
- segir Aino Freyja Jarvela, nýráðinn forstöðumaður Salarins
Aino Freyja Jarvela hóf störf
sem fors töðum aðu r Sala ri ns í
byrjun þessa árs. Hún mun sjá
um rekstur hans og bera ábyrgð
á kynningar- og markaðsmálum.
Aino Freyja er með MBA-gráðu
frá Háskólanum í Reykjavík, BAgráðu í leiklist frá Bretlandi og
próf í hagn ýtri fjölm iðlu n frá
Háskóla Íslands. Hún hefur verið
sjálfstætt starfandi framkvæmda
stjóri við ýmsa menningarvið
burði og séð um kynningarmál
þeim tengdum. Hún var um ára
bil framkvæmdastjóri Dansleik
húss með ekka og var einn af
stofnendum þess. Þá var hún for
maður Sjálfstæðu leikhúsanna í
nokkur ár. Aino Freyja tók ekur
við starfinu af Elísabetu Sveins
dóttu r sem gegnt hefu r starfi
forstöðumanns Salarins í rúmt
ár. Sambýlismaður Aino Freyju
er Eiríkur Bergmann Einarsson
stjórnmálafræðingur og saman
eiga þau 4 börn.
Móðir Aino Freyju er íslensk en
faðir hennar finnskur, hún er fædd
í Finnlandi og bjó þar fyrstu þrjú
árin en flutti þá til Íslands og lítur
því frekar á sig sem Íslending en
Finna. Skólaganga hennar hófst
í Laugarnesskóla og Laugarlækj
arskólanesskóla, síðan lá leiðin í
Fjölbrautarskólann við Ármúla og
síðan til Bretlands þar sem hún
var næstu fjögur árin við leiklist

Aino Freyja Jarvela á sviði Salarins ásamt ÓP-hópnum sem var með frábæra og metnaðarfulla tónleika
þar í síðustu viku. Hún er 3. frá hægri.

arnám og tók þátt í nokkrum verk
efnum í leiklistinni eftir að námi
lauk, meðal annars stofnaði hún
leikhóp sem setti upp Ofviðrið eft
ir Shakespeare í Barbados.
,,Ég var alls ekki ákveðin í því
að flytja aftur heim til Íslands, en

fékk vinnu hjá Leikfélagi Akureyr
ar og lék í revíukennda leikritinu
,,Systur í syndinni” eftir Iðunni og
Kristínu Steinsdætur. Þaðan leiðin
m.a. í Möguleikhúsið. Á námsárun
um stofnaði ég, ásamt vinkonum
mínum úr Listdansskóla Íslands,
Dansleikhús með ekka sem setti
upp nokkrar sýningar hér heima
á meðan við vorum í námi en svo
hélt starfs emi n áfram í stærra
samhengi eftir að við lukum námi
okkar erlendis.
Í framhaldinu fór ég í hagnýta
fjölm iðlu n við Hás kóla Ísl ands
og var um tíma ritstjóri íslenska
hluta tímaritsins Í Formi. Ég var
þennan tíma alltaf með það í huga
að flytja aftu r út en að loku m
varð ég að taka ákvörðun um það

hvar ég ætlaði að búa og starfa,
og Ísland varð fyrir valinu. Fyrir
tveimur árum fór ég í MBA-nám
við HR, sem er viðskiptastjórn
unarnám, og lauk því síðasta vor.
Þetta er mjög víðtækt nám sem
undirstrikaði í raun margt sem ég
hafði lært áður af reynslunni við
fyrri framkvæmdastörf en námið
náði einnig til stærri þátta. Í nám
inu voru neme ndu r úr ýmsu m
greinum þjóðfélagsins svo sam
skiptin og samvinnan við þá var
mjög góður skóli.”

Salurinn er tónlistarhús
svo áhyggjur af leiklist
hér eru óþarfar
Í framhaldinu fór Aino Freyja að

hugleiða að sækja um starf sem
tengdist því námi og sótti því sl.
haust um starf forstöðumanns Sal
arins, full af hugmyndum um það
hvað hægt væri að gera í Salnum.
- Leiklist hefur verið þitt áhuga
mál og starf lengst af. Heyrst hefur
að einhverjir óttist að stefna Salar
ins muni sveigjast nokkuð í þá átt,
þ.e. boðið verður upp á leiklist að
einhverju marki á kostnað tónlistar
og söngs sem hefur verið aðall Sal
arins frá upphafi, enda hugsað og
rekið til þessa sem tónlistarsalur.
Mun eitthvað slíkt gerast?
,,Ég skil vel slíkar vangaveltur
og jafnvel áhyggjur. Það er mjög
skýrt í mínum huga að Salurinn er
tónlistarhús svo slíkar áhyggjur
eru óþarfar. Ég sé þó húsið bjóða
upp á ýmsa fjölbreytta möguleika
í starfsemi. Það var gríðarleg fram
sýni á sínum tíma að byggja þetta
hús og stærð þess er mjög hentug
fyrir flest alla tónlistarviðburði
og jafnvel aðra tónlistartengda
viðburði. Það er helst að sviðið
þrengi að allra stærstu kórunum,
en þröngt mega sáttir sitja, eða
standa!”
- Kópav ogsb ær hefu r vissa n
aðgang að notkun hússins sem og
Tónlistarskóli Kópavogs. Hér eru
aðrar menningarstofnanir við hlið
ina, eins og Gerðarsafn, Bókasafn
Kópavogs, Náttúrufræðasafn Kópa
vogs og Molinn. Mætti auka sam
vinnu þessara stofnana enn frekar?
,,Svo sannarlega, og undirstrik
ar hversu vel þessi ,,menningar
torfa” er heppnuð. Ég mun leita til
tónlistarráðgjafa Kópavogsbæjar,
Jónasar Ingimundarsonar, hvað
varðar Tíbrár-tónlistarröðina sem
hefur verið hryggjarstykkið í starf
semi Salarins frá upphafi. Ég hef
hug á að efla tónleikahald fyrir
börn og hef vissa r hugm yndi r
um fjölskyldudaga sem tengjaall
ar stofnanir menningartorfunnar.
Eins mun Salurinn halda áfram að
bjóða upp á fjölbreytilega dagskrá
þar sem allir geta fundir eitthvað
við sitt hæfi.”
- Kemur til greina, eða finnst þér
eðlilegt að listafólk í Kópavogi hafi
einh vern forg anga að notku n á
Salnum?
,,Þeir hafa ekki haft það og ég
held að það sé ekki eðlilegt, enda
koma hér fram bestu listamenn
þjóðarinnar sem gerir orðspor
Salarins jafn góðan og raun ber
vitni. Hér koma fram listamenn
á eigin verðleikum, burtséð frá
búsetu, hér gildir jafnræðisregla.
En listamenn í Kópavogi eiga auð
vitað, og hafa það að sjálfsögðu,
metnað til að koma fram í Saln
um. Hins vegar er fjöldi tónlistar
manna í Kópavogi sem hafa kom
ið fram í Salnum og munu vonandi
halda því áfram. Í Kópavogi er
margt listafólk, margir góðir kórar
starfa hér sem gerir Kópavog að
miklum tónlistarbæ, ímynd hans
er að hann sé mikill menningar
bær,” segir Aino Freyja Jarvela,
forstöðumaður Salarins.
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Grunnskólanemendur í Kópavogi Vill vera öðrum fyrir
kynntu sér námsmöguleikana í MK mynd í að grenna sig

Menntaskólinn í Kópavogi bauð nýlega 10. bekk
ingum í grunnskólum Kópavogs að heimsækja
skólann ásamt foreldrum, hlusta á það sem skól
inn hefur upp á að bjóða, og þiggja morgunmat.
Við eitt borðið á kynningu sátu stúlkur úr Sala
skóla, þær Kristín Gyða, Alda, Ingigerður, Karen og
Steinunn. Þær sögðu aðspurðar ekki verið búnar að
ákveða hvar þær sæktu um skólavist nema Kristín
Gyða sem sagðist ætla að sækja um skólavist í MK.
Þær nefndu sín á milli að sækja um í Verslunarskól
anum, Menntaskólanum í Hamrahlíð eða jafnvel MR.
Róbert Ingvi er að ljúka námi í Kópavogsskóla og
var staddur á kynningunni með föður sínum, Bald
vini Gunnarssyni. ,,Ég er að velta fyrir mér að sækja
um skólavist hér í MK en ég er enn ekki ákveðinn
í því hvað ég ætla að gera í framtíðinni. Námið hér
býður upp á svo margt í svoleiðis tilfelli, t.d. á mat
vælabraut. Baldvin, sem er rafvirki, segist ekki hafa
haft nein áhrif á það hvað strákurinn ætli að gera, en
hafi lagt áherslu á það að hann menntaði sig. Hann
verði bara að finna sitt áhugasvið. Svo sé mikilvægt
að fá eitthvað að gera þegar komið er út á vinnu
markaðinn eftir nám og hann hafi ekki verið að ýta
honum út í iðnnámið á meðan atvinnuástandið sé

Róbert Ingvi úr Kópavogsskóla ásamt föður sínum,
Baldvini.

jafn slæmt og raun ber vitni hjá iðnaðarmönnum.
Tvíburarnir Ívar og Ísak eru ljúka grunnskólanámi
frá Kársnesskóla í vor. Þeir sögðust ekki vera búnir
að ákveða hvar þeir sæktu um skólavist en gott væri
að skoða Menntaskólann í Kópavogi, hann væri auk
þess svo nálægt heimili þeirra. Til þess nutu þeir lið
sinnis móður sinnar, Selmu. Stærðfræðinám kitlaði
þá m.a. og því yrði bóknám líklega fyrir valinu.

Hressar stelpur úr Salaskóla.

Guðjón Júlíu
 sson tekur á því í Sporthúsinu í Kópavogi.

Tvíb urarni r Ívar og Ísak úr Kársn ess kóla ásamt
móður sinni, Selmu.

Guðjón Júlíusson er Kópa
vogsbúi sem er að taka lífstíl
inn sinn í gegn og er að skrifa
dagb ók á vefs íðu nni www.
toppform.is. Þar inni er hlekk
ur sem heitir Guðjón á leið í
toppform og þar skrifar hann
á hverjum degi hvað hann er
að gera og vikulega birtir hann
niðurstöður úr vigtunum.
Guðjón segir að þetta hafi vak
ið mikinn áhuga hjá mörgu fólki
og hvatt það til að taka sömu
skref og hann hefur verið að
gera. ,,Þjóðinni veitir ekki af því
að létta sig, síðurstu kannanir

sýna að við erum í heildina allt
of feit þjóð. Ég hef verið allt of
feitur en stefni nú að því að kom
ast undir 120 kg. Ég fer reglulega
í líkamsræktarstöð, en það er
ekki nóg að eiga kort í einhverja
slíka stöð, það verður að nota
það reglulega. Ég nota t.d. Shake
Herbalife en líkamanum er nauð
synlegt að fá rétt hlutfall af nær
ingarefnum. Ég er m.a. að skrifa
þessa dagbók ef það gæti hjálp
að fólki í sömu sporum og ég,
þ.e. allt of þungt, til þess að gera
það sama og ég er nú að gera,”
segir Guðjón Júlíusson.

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 hlutlausan aðila sem engra hagsmuna hefur að gæta. Það
stuðlar að betri og hreinskiptnari samskiptum íbúa.
Við sjáum um húsfélagið þitt.

www.eignaumsjon.is
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AF HÁLSINUM

Ungir óperusöngvarar Steinunn Helgadóttir hlaut
og íslensk lög á
Ljóðstaf Jóns úr Vör fyrir ,,Kaf”
ítölsku

Tónleikar ÓP-hópsins voru ákaflega skemmtilegir og lifandi, enda fór
þar mikið listafólk.

Salurinn í Kópavogi er þétt
bókaður fram á vor og óhætt að
segja að hver og einn ætti að
finna þar eitthvað við sitt hæfi. Í
vikunni voru tvennir áhugaverð
ir tónleikar.
Fyrst var það ÓP-hópu ri nn
samanstendur af sjö ungum og
efnilegum söngvurum sem hafa
haslað sér völl í íslensku tónlist
arlífi með nærri tuttugu tónleik
um víðsvegar um landið á aðeins
einu og hálfu ári. Meðal þeirra er
Kópavogsbúinn Hörn Harðardótt
ir. Á tónleikunum í Salnum leitast
hópurinn við að færa tónleika
formið eins nærri óperu forminu
og auðið er með leikrænum flutn

ingi atriða úr óperum eftir Bellini,
Bizet, Donizetti, Gershwin, Moz
art og Tchaikovsky.

Delizie Italiane
Gítarleikararnir Leone Tingan
elli, Jón Elvar Hafsteinsson og
kontrabassaleikarinn Jón Rafns
son sem skipa Delizie Italiane hafa
gefið út sinn þriðja geisladisk og
fögnuðu útgáfu hans í Salnum. Á
tónleikunum hljómuðu íslensk lög
með ítölskum texta þar sem ástin
og lífið er helsta yrkisefnið. Lög
in Bláu augun þín, Nína, Bragga
blús og fleiri hljómuðu eina kvöld
stund.

Litla flugan

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod.is

Endurteknir verða tónleikarn
ir Litla Flugan til heiðurs Sigfúsi
Halldórssyni þann 1. apríl nk. þar
sem perlur Sigfúsar verða flutt
ar af Stefáni Hilmarssyni, Andreu
Gylfad óttu r og Agli Ólafss yni.
Þjóðþekkt lög eins og Tondeleyo,
Litla flugan, Dagn ý, Við Vatns
mýri na, Líti ll fugl og Ísl enskt
ásta rl jóð munu hljóma í Saln
um en tónleikarnir slógu í gegn
á Kópavogsdögum á síðasta ári.
Hljómsveitastjórn er í höndum
Björns Thoroddsen.

Steinunn Helgadóttir, mynd
listarmaður og ljóðskáld, hlaut í
kvöld Ljóðstaf Jóns úr Vör fyrir
ljóð sitt ,,Kaf” í árlegri ljóðasam
keppni lista- og menningarráðs
Kópav ogs. Steinu nn er tíu ndi
handhafi verðlaunanna en til
gangu r samk eppni nna r er að
efla og vekja áhuga á íslenskri
ljóðlist. Verðlaunaafhendingin
fór fram að kvöldi fæðingardags
Jóns úr Vör, 21. janúar. Á sama
tíma var kynnt ljóðakver, gef
ið út af lista- og menningarráði,
sem hefur að geyma ljóð allra
handhafa Ljóðstafsins frá upp
hafi. Steinunn segist afskaplega
stolt og ánægð með að vera kom
in í flottan hóp handhafa Ljóð
stafsins. „Ég hef alltaf skrifað
og mín myndlist hefur iðulega
tengst orðum og ljóðum enda oft
stutt á milli þessara listgreina,“
segir Steinunn.
Alls 342 ljóð bárust í samkeppn
ina undir dulnefni og vissi dóm
nefnd því ekki hver var höfundur
fyrr en sigurljóðið hafði verið val
ið. Í rökstuðningi dómnefndar seg
ir meðal annars að ljóðið bregði
upp áhrifam iklu m myndu m af
síðustu ferð rússneska kafbátsins
Kúrsk sem fórst með allri áhöfn í
Barentshafi árið 2000. „Höfundur
kann vel þá vandasömu list að
ljúka ljóði. Lokalínurnar tengjast
upphafslínunni með sterku mynd
máli og í lokaorðunum eru örlög
skipverjanna gefin í skyn með lág
stemmdum en áhrifaríkum hætti.“
Steinunn hlaut peningaverðlaun
og Ljóðstaf Jóns úr Vör, áletraðan

Steinu nn Helgad ótti r með viðu rk enni ngu na. Guðr ún Pálsd ótti r
bæjarstjóri, sem hjá henni stendur, afhenti viðurkenninguna, Ljóðstaf
Jóns úr Vör ásamt peningaverðlaunum auk eignagrips sem Sigmar
Maríusson gullsmiður smíðaði.

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

með nafni sínu, til varðveislu í
eitt ár. Auk þess hlaut hún eignar

grip sem Sigmar Maríusson gull
smiður hannaði. Guðrún Pálsdótt
ir bæjarstjóri afhenti verðlaunin
og Hafsteinn Karlsson, formaður
lista- og menningarráðs, ávarp
aði gesti. Hann sagði m.a. að þús
undir ljóða hefðu borist í sam
keppnina frá því henni hefði verið
ýtt úr vör fyrir tíu árum. Þá voru
flutt ljóð allra handhafa Ljóðstafs
ins og frumsýnd stuttmynd úr lífi
og starfi Jóns úr Vör. Með því að
kenna keppnina við Jón úr Vör er
verið að heiðra minningu skálds
ins góða og halda nafni hans á
lofti. Þetta er mesta viðurkenn
ing sem ljóðskáldi á Íslandi getur
hlotnast.

Ljósmyndaverkasýning í Bókasafni Kópavogs
Nú stendur yfir á Bóksafni
Kópavogs sýning á ljósmynda
verkum Viktoríu Guðnadótt
ur, en Viktoría er Kópavogs
búi, fædd 1969. Hún ólst upp
við Nýbýlaveginn, en dvaldi
oft á sveitabæ fjölskyldunn
ar í Biskupstungum og sækir
gjarnan innblástur í verk sín
á þær slóðir.
Hún nam myndl ist við
Krabbesholm kunstskole Dan
mörku 1995, í BA námi við

Aki- akademie voor beeldende
kunst í Hollandi 1996 - 2000
og mastersn ám við Dutch
Art Institude í Hollandi 2000
- 2002.
Viktoría notar margs konar
miðla í list sinni, þar á meðal
ljósmyndir, video, og málun.
Hún hefur sýnt verk víðs veg
ar um lönd, t.d. í Þýskalandi,
Ísl andi, Kína, Rússl andi og
Hollandi. Viktoría býr nú og
starfar í Hollandi.

Eitt verka Viktoríu, Hands on.

TILBOÐ ÚT FEBRÚAR
Gegn framvísun miðans

20%

AF LITUN & PLOKKUN
AF ÖLLUM VAXMEÐFERÐUM

15%

AF ÖLLUM VÖRUM

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Kristín Dögg Kjartansdóttir
Snyrti- og förðunarfræðingur

Golden Rose

Smiðjuvegi 4 (Græn gata)
200 Kópavogur
Sími: 55 22 333
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Myndmenntakennari
Náttúrufræðastofa Kópavogs
Hörðuvallaskóla hlaut
kynnti upprunalega Íslendinginn! Dimmalimm verðlaunin
Á safnanótt:

Á samsýningunni Íslendingur á Safnanótt leggja öll
söfn á höfuðborgarsvæðinu fram sitt sýnishorn af því
hvað er Íslendingur. Íslendingur Náttúrufræðistofu
Kópavogs eru tvær tegundir af grunnvatnsmarflóm
sem þróast hafa hér á landi og finnast hvergi annars
staðar. Marflærnar eru bundnar við vatnsmikil grunn
vatnskerfi á hinu eldvirka belti landsins og er talið að
forfeður þeirra hafi verið til staðar við myndun „frum
Íslands“ fyrir um 40 milljónum árum síðan. Marflærn
ar virðast hafa lifað af undir jöklum ísaldar og eru því
eldri en landið sjálft eins og við þekkjum það nú. Er
hægt að hugsa sér upprunalegri Íslendinga en það?
Það var dr. Bjarni K. Kristjánsson líffræðingur sem
fyrstur fann marflærnar fyrir 12 árum í Þingvallavatni og
kynnti þær fyrir gestum og gangandi á safnanóttinni.
Sú staðreynd, að íslensku grunnvatnsmarflærnar eru
einlendar og skildari öðrum ferskvatnsmarflóm en sjáv
armarflóm, staðfestir að þær eiga uppruna í ferskvatni.
Hún staðfestir einnig að þær hafa þróast og aðlagast
umhverfinu hér á landi. En hve gamlar eru þær og hvað
an komu forfeður þeirra? Kenning hefur verið sett fram
um að forfeður íslensku grunnavatnsmarflónna hafi lifað
í grunnvatnskerfi landsvæðis þar sem nú er Grænland.

Crangonyx islandicus.

Fyrir 65 milljónum ára ára var veruleg eldvirkni á þeim
slóðum vegna möttulstróksins sem nú er undir Íslandi.
Vegna landreks til vesturs færðist Grænland ofan af
stróknum og talið er að fyrir um 40 milljónum ára hafi
forveri Íslands orðið til. Fyrir um 6 -15 milljónum ára er
talið að tengslin við Grænland hafi endanlega rofnað.

Skjólbraut 1a endurbætt til að mæta þörfum fatlaðra
Fulltrúar Kópavogsbæjar og velferðarráðuneytis
ins hafa undirritað samkomulag um að 27 milljónir
króna renni úr Framkvæmdasjóði fatlaðra til endur
nýjunar á húsnæði fyrir fatlað fólk í Kópavogi.
Kópavogsbær tók við þjónustu við fatlað fólk af
ríkinu nú um áramótin og sótti um umræddan styrk
þegar ljóst var að húsnæðið við Borgarholtsbraut, þar
sem fimm fatlaðir einstaklingar búa, væri mjög ábóta
vant. Bærinn lagði til að Skjólbraut 1a, húsnæði í hans
eigu, yrði endurbætt, þannig að íbúarnir gætu flutt í
rýmra og betra húsnæði með vorinu. Það gekk eftir.
Stjórnarnefnd um málefni fatlaðra ákvað 29. desem
ber 2010, með samþykki félags- og tryggingamálaráð

herra, að Kópavogsbær hlyti styrk úr Framkvæmda
sjóði fatlaðra, alls 27 milljónir króna, til að endurbæta
húseign bæjarins að Skjólbraut 1a í Kópavogi. Mark
miðið er að fimm íbúar sambýlis við Borgarholtsbraut
51 geti, eins fljótt og kostur er, flutt í rýmra og betra
húsnæði sem mætir betur þörfum þeirra.
Kópavogsbær hyggst ráðast í breytingar á húsnæð
inu um leið og styrkurinn verður afhentur og ljúka
verkinu innan fimm mánaða frá þeim tíma. Áætlaður
heildarkostnaður endurbótanna nemur um 38,4 millj
ónum króna. Bærinn leggur auk þess til húsnæðið að
Skjólbraut 1a en brunabótamat þess er rúmlega 67
milljónir króna.

Karl Jóhann Jónsson leiðbeinir nemendur í myndmenntatíma. Krakk
arnir voru m.a. að teikna nafnið sitt, skrifað með fornu rúnaletri.

Karl Jóhann Jónsson, mynd
listamaður og myndlistakenn
ari í Hörðuvallaskóla í Kópavogi
hlaut nýlega Dimmalimm verð
launin 2010, sem er myndskreyt
ingarverðlaun og mikil viður 
kenni ng fyri r þá sem mynd
skreyta bækur á Íslandi en þetta
eru árleg verðlaun og veitt núna
fyrir myndskreytingar í útgefn
um barnabókum 2010.
Bókin sem Karl Jóhann skrif
aði og myndlýsti heitir ,,Sófus
og svínið” og er bæði lestrar- og
kennslubók í myndlist fyrir unga
nemendur, yngsta stigið í grunn

skólum, og er gefin út af Náms
gagnastofnun. Fyrirmynd margra
myndanna í bókinni eru heims
þekkt myndlistaverk þar sem fyr
irmyndunum er breytt og svínið
úr sögunni er sett inn í staðinn.
Karl Jóh ann úts krifa ði st frá
Myndíða- og handmenntaskólan
um 1993 og lauk síðan kennslu
rétti ndan ámiv ið Listah ás kóla
Íslands. Auk myndmenntakennslu
fæst Karl Jóh ann við að mála
myndir, helst af fólki en hann hef
ur tekið þátt í mörgum samsýn
ingum og haldið nokkrar einka
sýningar.
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Vocal Project bætist í fjöl
breytta flóru kóra í Kópavogi
F.h.: Sigurborg A. Ólafsdóttir með dóttur sína Huldu Henný, Berg
dís Rósantsdóttir með Aron Pál og Anna María með Fjólu Sif.
Fyrir miðju er Áslaug Helga Hálfdánardóttir, umsjónarkona for
eldramorgna. F.v.: Birna Karlsdóttir með Helgu Jenný, Harpa Birg
isdóttir með Hlyn Inga og Guðrún Ásgeirsdóttir með Fannar Loga.

Foreldramorgnar
í Lindakirkju
Fore ldramorgna r eru alla
þriðjud agsm orgna í Linda
kirkju.
Þar geta foreldrar, líka feður,
komið með börnin sín, átt góða
stund með öðrum foreldrum,

skipst á skoðunum og reynslu
eða bara slakað á. Það voru sæl
ar mæður og börnin þeirra sem
voru samankomin í Lindakirkju
fyrir skömmu.

borgarblod.is

Vocal Project á söngæfingu í Bæjarlindinni. Söngstjórinn, Matthías Baldursson, lengst t.h.

Matthías Baldursson tónlist
arkennari hjá tónlistaskólanum
Tónsölum í Bæjarlind í Kópa
vogi hefur tekið við stjórn kórs
sem heitir ,,Vocal Project” og á
m.a. upptök sín meðal nemenda
í Háskóla Íslands en í kórnum
eru um 35 manns á aldrinum 20
til 35 ára, margir úr Kópavogi.

Matthías segir kórinn einbeita
sér að flutningi á rythmiskri tón
list sem mest verði flutt án undir
leiks, þ.e. a capella.
,,Við munum syngja allt nema
klassí ska tónl ist, t.d. ísl ensk
alþýðulög sem alltaf vekja áhuga
og hrifningu áheyrenda, t.d. Vísur
Vatnsenda-Rósu. En það gildir hér

mikið lýðræði hvað varðar laga
val en stefnt er að því að halda
tónleika þegar kemur fram á vor.
Við sungum með Sniglabandinu í
desembermánuði sl. og munum
auðvitað skoða það gaumgæfilega
ef fleiri slík tækifæri bjóðast,” seg
ir kórstjórinn Matthías Baldurs
son.

SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF
Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is

Nýtt skipurit samþykkt
í bæjarstjórn Kópavogs
- sviðum bæjarins fækkað úr sex í fjögur
Á bæjarstjórnarfundi nýverið
gerði Guðr ún Pálsd ótti r, bæj
arstjóri, grein fyrir tillögu að
breyttu skipuriti í stjórnsýslu
Kópavogsbæjar. Með tillögunni
er sviðum bæjarins fækkað úr
sex í fjögur, m.a. lagt niður starf
sviðsstjóra menningarsviðs.
Fækkað er um ellefu störf inn
an stjórnsýslunnar og fengu tólf
eins takl inga r upps agna rb réf.
Sjálfs tæði sm enn í bæja rs tjórn
lögðu fram breytingartillögu að
breyttu skipur iti þar sem gert
er ráð fyrir að í stað Umhverfis
sviðs verði áfram tvö svið. Ann
ars vegar framkvæmda og tækni
svið og hins vegar Umhverfis og
skipulagssvið. Ein almenn skrif
stofa verði rekin fyrir bæði svið
in. Með því væri tryggt sjálfstæði
umh verfi s- og skipul agsm ála
gagnvart framkvæmdamálum.
Íþrótti r og tóms tundi r verði
undir stjórnsýslusviði í stað þess
að verða undir menntasviði. Hér

er átt við tómstundir sem bær
inn stendur ekki fyrir með bein
um hætti.
Félagsstarf aldraðra verði und
ir Velferðarsviði í stað þess að
fara undir menntasvið.
Gæðamál verði undir almennri
skrifstofu í stað þess að verða
sérstök deild.
Alm enni ngss amg öngu r fari
undir umhverfissvið.
Una María Óskarsdóttir taldi
óheppilegt að ekki var haft sam
ráð við minnihluta bæjarstjórnar
um svo stórt mál sem breyting
á skipuriti bæjarins er og harm
aði þann stutta tíma sem bæj
arfulltrúar hefðu fengið til þess
að kynna sér málið, sem er stórt
og hefu r víðt æk áhrif. Breyt
inga rt ill ögu r Sjálfs tæði sm anna
voru felldar með sex atkvæðum
en fjóri r greiddu atk væði með
henni. Framlögð tillaga að breyt
tu skipulagi Kópavogsbæjar var
samþykkt.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson
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Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Yvonne Dorothea Tix

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Búðu þig undir
að koma fram í Salnum!
TÍBRÁ – tónleikaröð Salarins auglýsir
eftir umsóknum fyrir starfsárið 2011-2012
Eftirfarandi þarf að fylgja umsóknunum:
Ferilskrá(r)
Efnisskrá
Myndir af flytjendum
Símanúmer og netföng
Upplýsingar um óskatíma flytjenda

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.

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.

salurinn.is

Bæjarritari
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Eignaumsjón sérhæfir sig í
viðhaldi og rekstri húseigna

Það er stíll á Ingvari Ingólfssyni á gönguskíðunum.

Fer á gönguskíði nær
áttræður hvenær sem
færi gefst
Ingva r Ingó lfss on kenndi
í Kársnesskóla um árabil, eða
aðeins í 45 ár eins og hann seg
ir sjálfur. Hann er nú 79 ára og
segir alla hreyfingu mjög góða.
Hann grípu r tækif æri ð þega r
snjóa festir og fer á gönguskíði,
og þegar snjóaði í síðustu viku
mátti sjá Ingvar á fleygiferð á
gönguskíðum í Fossvogsdal, en
hann býr í Víðigrund svo það er
ekki svo langt að fara.
,,Ég fer í ræktina í Sundlaug
Kópavogs og í sund á eftir, hjóla
heilmikið þegar það er hægt eða
fer í göngutúra. Stundum fer ég
í Salalaug, svona rétt til þess að
breyta til. En það getu r veri ð
erfitt að ganga á skíðum í Foss
vogsdal, þegar mokað er myndast

oft vondir ruðningar sem þarf að
klöngrast yfir, bæði Kópavogs og
Reykjavíkurmegin.
Ég fékk fyrir hjartað fyrir hart
nær 30 árum og var sendur út
í kransæðav íkku n. Það tókst
svo vel að ég hef ekki kennt mér
meins síða n, en ég þakka það
fyrst og fremst þessari hreyfingu
sem ég hef ástundað mér. Þetta
er alltaf jafn gaman, sama hvers
konar hreyfing það er. Ég var lat
ari við þetta áður,” segir Ingvar
Ingólfsson.
Skammt þar frá voru þeir sem
landið erfa að byggja sér hús úr
snjó,en þeir nokkrir strákar í 2.
bekk A í Kópavogsskóla fögnuðu
snjónu m. Það gerði líka hann
Ágúst á leikskólanum Skólatröð.

borgarblod.is

Nú er sá tími að hefja st að
stjórnir húsfélaga fara að huga
að aðalfundum. Sú vinna sem
fylgir umsýslu með húsfélögum
er oft tímaf rek auk þess sem
pappí rsv inna n verðu r síf ellt
umfangsmeiri. Oft getur reynst
erfitt að fá fólk til starfa fyrir
húsfélög. Fólk hefur ekki tíma
frá erli dagsins og öðrum finnst
jafnvel óþægilegt að taka ákvarð
anir sem snerta mágrannanna í
næstu íbúð eða á næstu hæð.
Þjónusta eignaumsjónarfélag
anna á raunar við hvort sem um
um íbúða- eða atvinnuhúsnæði
er að ræða þar sem algengt er að
margir eigendur séu að bygging
um sem ætlaðar eru til atvinnu
starfsemi.
Daníel Árnason, framkvæmdastjóri Eignaumsjónar.

Vilja fá þriðja aðila í
umsjón
Eitt þessa ra fyri rt ækja sem
starfa fyrir húsfélög og í umboði
þeirra er Eignau ms jón sem er
sérhæft fyrirtæki til að annast
rekstur og viðhaldsstýringu hús
eigna, bæði í einkaeign, sameign
eða eign opinberra aðila. Um er
að ræða þjónustu sem sniðin er
fyri r íbúða rh úsn æði, atv innu
húsnæði eða blandað húsnæði,
þ.e. húsnæði sem samanstendur
bæði af atvinnu- og íbúðarhús
næði. Eignaumsjón hefur starfað
í rúman áratug og að sögn Daní
els Árnasonar, framkvæmdastjóra
hefur verið góður stígandi í starf
semi fyrirtækisins allt frá upphafi.
„Við finnum að leigutakar eigna
vilja í vaxandi mæli að þriðji aðili
hafi með höndum umsjón með
sameigninni. Nýlega tókum við
til dæmis að okkur umsjón með
sameigninni í turninum á Höfða
torgi þar sem samkomulag varð á
milli húseiganda og leigutakar sér
saman um að fá okkur til að ann

ast þau mál. Við sinnum þjónustu
vegna margra atv innuh úsa og
almennum húsfélögum í blokkum
fer einnig fjölgandi. Fólki finnst
þetta þægilegt og þetta skapar
síður árekstra“

Meiri pappírsvinna
Daníel segir að oft hafi verði
þegns kylduv inna íbúa nna að
sinna málum húsfélags, til dæmis
í fjölbýlishúsi. „Slíkt félagsstarf
er vissulega góðra gjalda vert en
á móti kemur að kröfurnar sem
eru gerðar til húsfélaga eru orðn
ar miklu meiri en var. „Skatturinn
vill reikninga og endurgreiðsla á
virðisaukaskattinum vegna end
urbóta krefst útreikninga og eyðu
blaða sem fyrir óvana er talsvert
umstang að fylla rétt út. Þá höfum
við einnig tekið að okkur að inn
heimta húsgjöld og kalla til iðnað
armenn í þær framkvæmdir sem
fara þarf í – og höfum þá oft náð
hagstæðum samningum.“ Eigna

umsjón tekur nú einnig að sér
umsjón með leiguhúsnæði. „Við
vinnum þetta þannig að þegar
húseigandi hefur fundið leigjanda
kemur Eignaumsjón þaðan í frá
fram fyrir hönd hins fyrrnefnda.
Fyrirtækið innheimtir leigugjöld
in og svarar þeim spurningum
sem uppi kunna að vera á hverj
um tíma. Þetta hefur gefið góða
raun og sparað fólki bæði tíma
og umstang. Þegar Eignaumsjón
tekur við rekstri húsfélaga verður
starfsstöð þess í raun skrifstofa
viðkomandi húsfélags. Það auð
veldar aðgang almennra félags
manna að uppl ýsi ngu m. Að
hafa þriðja aðila lækkar oft það
spennustig sem getur myndast
í húsfélögum og tryggir einnig
að vel er haldið utan um fjármál
sem er nauðsynlegt ekki síst þeg
ar um framkvæmdir er og miklir
fjármunir fara í gegnum sjóði hús
félaganna.“

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

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

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

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

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

Fjármálalegur samanburður milli
Kópavogs, Garðabæjar og Akureyrar
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
og 2009.
um 2009 borið saman við heildar ir 700.000 krónur í árslok 2007.
Miklar breytingar hafa orð
ið 2008
Skuld
á hvern íbúa
skuldir á hvern íbúa í Garðabæ og Heildarskuldir á hvern íbúa bæj
á rekstrarumhverfi bæjarfélaga
Heild
a
r
s
kuld
i
r
og
skuld
b
ind
i
ng
á Akureyri.
arfélagsins tvöfölduðust á næstu
í landinu seinustu ár í kjölfar
Rekstur Kópavogsbæjar skila!i hagna!i um rúmlega 3 milljar!a króna ári! 2007. Tap var hins
Heildarskuldir Kópavogsbæj tveimu r rekstra rá ru m og voru
efnahagshrunsins. Staða margra ar Kópavogsbæjar hefur aukist í
kjölfar efnahagskreppunnar. Í töflu ar samk væmt efnah agsr eikn yfir 1.400.000 krónur á íbúa í árs
bæjarfélaga hefur versnavegar
ð, þá á rekstri
bæjarins sem nam rúmlega 9,6 milljör!um króna ári! 2008 og rúmum 4
sérstaklega hjá þeim sem skuld sést þróun heildarskulda Kópa ingi deildar niður á hvern íbúa lok 2009. Til samanburðar sést
vogs
b
æj
ar á2009.
hvern íbúa á árun bæja rf él agsi ns voru rétt und að heildarskuldir Garðabæjar á
milljör!um
króna ári!
settu sig í erlendri mynt. Eng
ar
hvern íbúa jukust um 50% eða úr
reglur og lítið aðhald að starf
ríflega 400.000 krónum í 600.000
semi bæjarfélaganna gerði það
Rekstrarni!ursta!a
2008
2009
krónur á hvern íbúa bæjarfélags
að verkum að þau léku lausum
Kópavogsbæjar
ins á sama tímabili. Heildarskuld
hala bæði hvað varðar skuld
ir Akureyrar á hvern íbúa bæjar
setningu sína og fjárfestingar 
Tekjur
16.679.393 kr. 17.765.009 kr.
félagsins jukust um rúmlega 60%
stefnu á árunum fyrir hrun.
frá árslokum 2007 til ársloka 2009
Kópavogsbær er eitt af þeim
Gjöld
16.105.990 kr. 17.048.825 kr.
eða úr 850.000 krónum í rúmlega
bæjarfélögunum sem fjármögn
Rekstrarni!ursta!a fyrir
573.403 kr.
716.184 kr.
1.350.000 krónur á hvern íbúa.
uðu starfsemi sína að hluta til í
fjármagnsgjöld
erlendri mynt. Höfuðstóll erlendra
lána Kópavogsbæjar hefur hækk
Samsetning skulda
Tap vegna ló!askila
-2.304.623 kr.
-867.553 kr.
að í kjölfar falls krónunnar sem
Skuldir Kópavogsbæjar jukust
þrengi r að framt íða rs tarfs emi
mikið frá árslokum 2007 til árs
bæjarfélagsins ásamt því að hafa
Vaxtagjöld
-1.028.793 kr. -1.378.225 kr.
loka 2009. Samkvæmt ársreikningi
þurrkað upp eigið fé á árunum
Kópavogsbæjar voru skuldir og
Ver!bætur
-1.437.274
kr.
-1.813.734
kr.
2008 og 2009.
eigið fé bæjarfélagsins samtals
Gengistap
-5.462.266 kr.
-750.829 kr.
Rekstur Kópavogsbæjar skilaði
um 36 milljarðar króna í árslok
hagnaði um rúmlega 3 milljarða
Tekjur af eignarhlutum
39.132 kr.
26.088 kr.
2007 en um 53 milljarðar króna í
króna árið 2007. Tap var hins veg
árslok 2009 og var aukningin því
Rekstrarni!ursta!a
-9.620.421
kr.
-4.068.069
kr.
ar á rekstri bæjarins sem nam
rúm
lega 47%.
(tölur í "úsundum króna)
rúml ega 9,6 milljö rðu m króna
árið 2008 og rúmum 4 milljörðum
Í árslok 2007 var eiginfjárhlut
króna árið 2009.
Eins og sést í töflunni er rekstrarni!ursta!a fyrir fjármagnsli!i jákvæ! bæ!i árin 2008 ogfall
2009
Kópavogsbæjar 47,53%. Til
Eins og sést í töflunni er rekstr
samanburðar var hlutfall eiginfjár
arniðurstaða fyrir fjármagnsliði
hjá Kópavogsbæ. Ló!askil og fjármagnsgjöld orsaka "etta mikla tap á rekstri bæjarfélagsins.
58% hjá Garðabæ á sama tíma
jákvæð bæði árin 2008 og 2009
og 40,5% hjá Akureyri. Langtíma
hjá Kópavogsbæ. Lóðaskil og fjár
skuldir voru rúmir 10 milljarð
magnsgjöld orsaka þetta mikla
ar króna og skammtímaskuldir
tap á rekstri bæjarfélagsins.

um 5 milljarðar króna.
Samsetning heildarskulda og
skuldbindinga breyttist töluvert
í árslok 2008 sé miðað við árið
á undan. Neikvæða rekstrarnið
urstöðu á árinu 2008 þurfti að
brúa með aukinni skuldsetningu
ásamt því að gengið var á eigið
fé bæjarfélagsins. Eiginfjárhlutfall
Kópavogsbæjar lækkaði í 21,2%
í árslok 2008 og höfðu langtíma
skuldir hækkað í rúma 27,5 millj
arða króna. Garðbær og Akureyri
skiluðu einnig neikvæðri rekstr
arniðurstöðu á árinu og til sam
anburðar lækkaði eiginfjárhlutfall
Garðabæjar í 53,8% í árslok 2008
og í 16,8% hjá Akureyri.
Rekstrarniðurstaða Kópavogs
bæjar var einnig neikvæð á árinu
2009, skammtímaskuldir og eigið
fé bæjarfélagsins stóð í stað frá
árinu á undan en langtímaskuld
ir jukust um rúmlega 5 milljarða
króna. Eiginfjárhlutfall Kópavogs
bæjar lækkaði niður fyrir 20% í
árslok 2009, á sama tíma jókst
hlutfall eigin fjár bæði hjá Garða
bæ í 54,3% og í 34,8% hjá Akur
eyri.
Samantekt þessi er gerð af
Kópavogsbúanum Bjarna Jónssyni
meistaranema við Háskóla Íslands.

Árið 2008 voru 54% af lánum
Kópav ogsb æja r verðt ryggð og
46% þeirra gengistryggð, kostnað
ur vegna verðbólgu var 1,4 millj
arðar króna á árinu og gengistaps
5,5 milljarðar króna. Til saman
burðar var heildarrekstrarkostn
aður Kópavogsbæjar 7 milljarðar
á árinu 2008 fyrir utan laun og
launatengd gjöld bæjarfélagsins.
Tap vegna lóðaskila á árinu 2008
var 2,3 milljarðar króna. Í töflum
hér að neðan sést sundurliðun
fjármagnsgjalda Kópavogsbæjar
árin 2008 og 2009.
Rekstrarniðurstaða Kópavogs
bæjar var einnig neikvæð á árinu
2009, en tap nam yfir 4 milljörð
um króna af rekstrinum á árinu,
þar af námu fjármagnsgjöld bæj
arfélagins 3,9 milljörðum króna.
Hlutur verðtryggðra lána hafði
aukist í 59% á árinu og voru verð
bætur yfir 1,8 milljarð króna á
árinu. Gengistap var 750 milljónir
króna á árinu 2009.

Rúnar
Geirmundsson

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

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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Litir og Föndur:

Föndur fyrir alla

Þegar við komum í heimsókn var Guðfinna Anna (t.h.) að leiðbeina
Svandísi Jörgensen (t.v.) við myndlistarnámið.

Við í Kópavogsblaðinu heim
sóttum Guðfinnu Önnu Hjálm
arsdóttur í fyrirtækið hennar Liti
og Föndur sem nú er staðsett að
Smiðjuvegi 5 þar sem Skólavöru
búðin var áður. Hún er reyndar
með reksturinn á tveimur stöð
um því hún er líka á Skólavörðu
stíg 12. Við spurðum Guðfinnu
um aldur og uppr una Lita og
Föndurs.
“Upphaflega er fyrirtækið stofn
að árið 1947 og hét þá Skilta
gerðin. Það var í 60 fermetrum
á Skólavörðustíg þegar ég kaupi
verslunarrekstur þess árið 1979.
Svo keypti ég jafnframt innflutn
ingshlutann nokkrum árum síðar.
Reksturinn hefur vaxið og dafn
að í rólegheitum jafnt og þétt og
hefur ekki verið umfangsmeiri frá
upphafi. Hvor verslun fyrir sig er
um 500 fm. Þannig að verslunar
reksturinn er á 1000 fermetrum
í dag. Ég hef frá upphafi boðið
upp á margskonar námskeið sam
hliða rekstri nu m. Ég er menn
aðu r myndl istam aðu r með BA
gráðu frá myndlistadeild LHÍ.”
Við spurðu m Guðf innu hvaða
námskeið hún heldur um þessar
mundir. “Ég er með olíu og acryl
málun og t.d. kertaskreytingar
fyrir fermingarnar. Það er orðið
æ vinsælla að unga fólkið komi
sjálft og læri að gera sitt ferm
ingarkerti. Skartgripanámskeið
in eru sívinsæl enda eru margir
sem hafa gert skartgripagerð að
aukabúgrein núna á þessum síð
ustu tímum. Skartgripagerð getur

L i t i r o g F ö n d u r
Smiðjuvegi 5.

eru

að

gefið vel í aðra hönd, en til þess
að slíkt takist þarf fólk að kunna
öll undirstöðuatriðin. Nú síðan er
ég líka með það sem ég kalla leir
námskeið með bökunarleir. Þ.e.
Mótun verka, mestmegnis hringa,
hálsmena, eyrnalokka o.fl.”
Við litum um verslunina hennar
Guðfinnu og þar gætir ótrúlegs
úrvals af allra handa föndur-, prjóna- og myndlistavara. Og reyndar
allt sem þarf til skartgripagerðar.
Þeir sem huga að veisluhaldi geta
leigt allar skreytingar, kertastjaka,
fjölhæða brúðartertudiska og allt
sem til þarf hjá Litir og Föndur
og gert þannig veisluna hina veg
legustu.
Við vilju m að síðu stu benda
lesendum á að Litir og Föndur
eru miðsvæðis, mitt á milli Kópa
vogs og Breiðholts og því í næsta
nágrenni okkar. Við hvetjum les
endur til að líta við í versluninni
á Smiðjuvegi 5 og sannfærast um
það mikla úrval sem þar er að
finna.

H`ZbbjkZ\^ )) b! @eVkd\^
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Það er skemmtilegt í Kópavogi
- Guð vors lands í Tónlistarsafninu
Mannlífið blómstrar í Kópavogi.
Mikið menningarstarf er unnið í
leik- og grunnskólum að ógleymd
um listaskólunum, leikfélagið set
ur upp metnaðarfullar sýningar,
ritlistinni er gert hátt undir höfði
og nýlega voru afhent ritlistar
verðlaunin Steinninn og Ljóðstaf
ur Jóns úr Vör. Hamraborgarhá
tíðin var skemmtileg nýbreytni í
haust. Safnanótt er gott krydd í
mannlífið. Kópavogur er menn
ingarbær.
Það er sannarlega mikil upplif
un að ganga um sali Gerðarsafns
þessa daga na. Þar stendu r nú
yfir sýning á verkum Gunnlaugs
Scheving, Vilhjálms Bergssonar,
Rúriar, Daða Guðbjörnssonar og
Kjarvals. Sýningarstjórinn er eng
inn annar er Guðbergur Bergsson,
rithöfundur. Hann valdi verkin,
skrifaði sýningarskrá og hefur ver
ið með leiðsögn um sýninguna og
fjallað um listamennina og verkin
eins og honum einum er lagið.
Ekki missa af þessari sýningu og
endilega setjast niður í kaffistof
unni og smakka kræsingarnar þar.
Gerðarsafn er eitt af fremstu lista
söfnum á landinu. Í eigu þess er
fjöldi merkra listaverka og sýning
ar þar vekja ævinlega athygli t.d.
sýning ungra listamanna í haust
og ljósm yndas ýni ng Ragna rs
Axelssonar.

„Guð vors lands“ í
Tónlistarsafninu
Í lok febrúar er ráðgerir Tón
listarsafnið að opna sýningu um
Sveinbjörn Sveinbjörnsson tón
skáld, höfund þjóðsöngsins. Í til
efni sýningarinnar verða tónleik
ar þar sem verk eftir tónskáldið
verður flutt. Fyrstir til að stíga
á svið og þenja raddir sínar er
Karlakórinn Þrestir en hann tók
að sér að flytja nokkur kórlög
Sveinbjörns. Kórstíll Sveinbjörns
er fjölbreyttur og skemmtilegur
og verður spennandi að heyra
lög hans í flutningi karlakórsins.
Þegar líður á árið mun Nína Mar
grét Grímsdóttir flytja nokkur af
píanóverkum Sveinbjörns. Tón
listarsafnið stóð á síðasta ári fyrir

sýningu um Sigfús Halldórsson
og árið þar áður gerði það pönk
inu skil. Báðar vöktu þær mikla
athygli og margir lögðu leið sína
í safnið og Salinn til að skoða
sýningarnar og sækja tónleika í
tengslum við þær. Sýningar Tón
listarsafnsins eru gott framlag til
menningar í Kópavogi. Lista- og
menningarsjóður Kópavogs hefur
stutt við þær og óhætt er að full
yrða að sá stuðningur skilar sér
ríflega til baka.

Fjölbreyttir tónleikar í
Salnum
Salurinn, Tónlistarhús Kópa
vogs er fyrsti sérhannaði tónleika
salur landsins. Salurinn er mikið
notaður og alltaf eitthvað að ger
ast. Hann hefur hlotið mikið lof
fyrir góðan hljómburð og vand
aða tónleika. Tónleikaröðin Tíbrá
hefur verið burðarásinn í starf
semi Salarins og hefur mikill fjöldi
frábærra listamanna komið fram
á þeim. Aðrir liðir sem hafa ver
ið að festa sig í sessi eru jazz- og
blúshátíð sem Björn Thoroddsen
hefur staðið að á hverju sumri
að ógleymdri gíta rv eislu hans
sem haldin er að hausti. Þá má
nefna fjölskyldutónleikana Töfra
hurði na, Af fingru m fram með
Jóni Ólafssyni sem fær til sín þekkta tónlistarmenn, Nýárstónleika,
Tónleikaveislu kennara Tónlistar
skóla Kópavog svo einhverjir séu
nefndir. Salurinn er nú að eignast
verðugan keppinaut, Hörpuna,
og við Kópavogsbúar ætlum að
standa okkur í samkeppninni.
Fyrir mörgum áratugum ákvað
bæjarstjórn Kópavogs að stofna
lista- og menningarsjóð og eru
ákveðnir fjármunir settir í hann
á hverju ári skv. ákveðinni reglu.
Sjóðurinn hefur haft rösklega 20
milljónir til ráðstöfunar á síðustu
árum. Sjóðurinn stendur á bak við
kaup á verkum til Gerðarsafns auk
þess sem hann fjármagnar menn
inga rh át íði r sem bæri nn held
ur. Auk þess auglýsir sjóðurinn
styrki tvisvar á ári til menningar
viðburða í Kópavogi. Í haust voru
veittir styrkir til fjölmargra verk

efna sem nú
eru að komast
í framkvæmd.
Sem dæmi
má nefna tón
lista rf lutni ng
af ýmsu tagi í
Salnu m, tón
lista rf lutni ng
tengda n sýn
ingu Tónlistar Hafsteinn
safns Ísl ands Karlsson.
um Svein
björn Sveinbjörnsson, skráningu
á örnefnum í Kópavogi, útiljós
myndasýningu um Kópavog fyrr
og nú og fleira. Auk þess fá t.d.
ritlistarhópur og kórar í Kópavogi
árlegan rekstrarstyrk frá sjóðn
um. Margt bendir til að þeir fjár
muni r sem sjóðu ri nn leggu r í
þessi verkefni skili sér margfalt
til bæjarins, enda fjöldi fólks sem
sækir þá viðburði sem sjóðurinn
styrkir. Á árinu 2011 verða ekki
auglýstir styrkir vegna fjárhags
stöðu bæjarins, en þó munu t.d.
kórar í Kópavogi fá sitt framlag.
Gert er ráð fyrir að á árinu 2012
verði sjóðurinn aftur sá bakhjarl
fyrir menningarstarf í Kópavogi
sem honum er ætlað.

Menningar- og þróunar
ráð
Bæjarstjórn samþykkti á dög
unum að stofna nýtt menning
ar- og þróu na rr áð sem teku r
við hlutverki lista- og menning
arráðs, atvinnumálanefndar og
vinabæjarnefndar og hefur auk
þess ferðamál á sinni könnu. Á
döfinni er að kalla til Kópavogs
fundar þar sem íbúar bæjarins
setjast niður og ræða m.a. hvern
ig þeir vilja hafa bæinn, hvernig
á að varðveita söguna og hvernig
má krydda mannlífið. Við ætlum
að efla menningarlíf í Kópavogi,
styðja við nýsköpun í atvinnulífi
og gera bæjarlífið skemmtilegra.
Hafs teinn Karlss on, form aðu r
Lista- og menningarráðs og forseti
bæjarstjórnar Kópavogs.

Kaka ársins 2011
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Eru íþróttir óþarfi?

Settu sig í spor jafnaldra sinna í Afríku

Þegar ég hugsa 25-30 ár aftur í
tímann þegar heimavöllur Breiða
bliks og HK í handbolta var utan
bæjarmarkanna, hefur mikið vatn
runnið til sjávar. Ég gekk í nokkur
ár framhjá íþróttahúsinu í Digra
nesi hálfkláruðu og hugsaði um
leið að vonandi fengi ég einhver
tímann tækifæri til að spila í því
húsi. Draumurinn rættist og til
að gera langa sögu stutta, lék lán
ið við okkur Kópavogsbúa þegar
ný bæjarstjórn komst til valda.
Hið hálfkláraða íþróttahús var nú
klárað í hvelli, göturnar malbik
aðar og gengið var frá ókláruðum
verkum sem höfðu verið Kópa
vogsbúum til ama í mörg ár. Öll
vitum við framhaldið. Með ötulli
uppbyggingu er Kópavogur nú í
fremstu röð á landinu þegar kem
ur að íþróttum og uppbyggingu
á æskul ýðss törfu m. Kanna ni r
sýna meðal annars að í Kópavogi
eru fæst vandamál sem tengjast
unglingum.
Þá kem ég að upphafsorðum
þessarar greinar. Á undanförnum
vikum hafa stóru íþróttafélögin
í Kópavogi verið kölluð á fund
á bæja rs krifs tofu nu m þar sem
þeim hefur verið kynntur sá nið
urskurður sem menn telja vera
nauðsynlegan til sparnaðar. Mér
skilst að sá niðurskurður verið til
finnanlega meiri en í öðrum mála
flokkum. Ekki nóg með það, nú
hefur meirihlutinn tilkynnt að all
ir þeir samningar sem gerðir voru
við íþróttafélögin, sem ég tel vera
grunninn að þeim árangri sem
náðst hefur undanfarin ár í Kópa
vogi, verði endurnýjaðir með til
heyra ndi viðb óta rn iðu rs kurði.
Nú þegar við virkilega þurfum að
halda haus, er þá nauðsynlegt að
„henda sprengju” inn í viðkvæmar
deildir og neyða þær til að draga
úr starfseminni enn frekar?
Er raunverulega engin önnur
leið til að spara, en sú að stefna

Miðv ikud agi nn 26. Janú a r
sl. héldu nemendur í 8. bekk í
Snælandsskóla Afríkudaga. Til
efnið er Afríkudagar sem Barna
heill- Save the Children á Íslandi
standa að í samvinnu við Afríka
20:20 sem voru dagana 22. til 28.
janúa
 r sl.
Nemendurnir voru að vinna að
ýmsum verkefnum sem tengjast
daglegu lífi barna í Afríku og reyna
að setja sig í spor þeirra. Yfirskrift
verkefnisins var ,,Ef ég væri ung
lingur í Afríku.” Strákarnir 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 Afríku
þurfa að gera. Þeir lögðu af stað
frá Snælandsskóla og gengu upp
Fossvogsdalinn, ekki þó 16 km og
reiknuðu svo út hvenær þeir þyrftu að leggja af stað í skólann ef
þeir byggju 16 km frá skólanum
og hvar þeir ættu þá ca. heima.

þeim árangri
sem náðst
h e f u r
í
hættu? Það
er ótrúlegt að
fylgja st með
a ð f e r ð u m
meirihlutans,
þ e g a r þ e i r
beita þveröf
ugum aðferð
um við það Aðalsteinn
sem Finna r Jónsson.
gerðu í þeirra
kreppu, en sú
aðferð byggðist á auknum styrk til
skóla og íþróttamála. Síðar kom
í ljós að þetta, ásamt fleiru, var
nákvæmlega það sem þurfti til að
vinna bug á kreppunni þar í landi.
Ég sit í íþrótta- og tómstunda
ráði fyrir hönd Sjálfstæðisflokks
ins, og veri ð ósáttu r við þau
vinnub rögð sem þar hafa við
gengist, þar sem lítið hefur verið
um samvinnu þrátt fyrir fögur fyr
irheit. Ég tel mig vita ýmislegt um
málefnið, enda hef ég starfað við
íþróttamál í Kópavogi alla mína
hunds og kattar tíð, og hef meðal
annars þjálfað hjá öllum íþrótta
félögum bæjarins. Aldrei hef ég
verið spurður og ekkert samráð
hefur verið við okkur tvo fulltrúa
Sjálfstæðisflokksins í ÍTK varðandi
niðurskurð íþróttafélaganna eða
við fengið eitt einasta tækifæri
til að tjá okkur um þau mál sem
snúa að sparnaði og niðurskurði
til íþróttamála. Það er nú öll sátt
in og samvinnan sem meirihluti
bæjarstjórnar Kópavogs býður
okkur uppá. Ég dreg þá ályktun
að fólkinu sem nú stjórnar bæn
um finnist íþróttir óþarfar.
Aðalsteinn Jónsson bæjarfull
trúi og nefnda rm aðu r í íþróttaog tómstundaráði Kópavogs

Stelpu r í Afrí ku hafa gjarn
an þann starfa að sækja vatn og
þurfa að ganga með það um lang
an veg á höfði sínu á hverjum
degi. Algengt er að það taki frá
? klst. upp í 3 klst. Sá tími bitn
ar á skólagöngu þeirra. Þær bera
yfirleitt 20 lítra af vatni á höfð
inu í hverri ferð. Hver einstakling
ur notar að jafnaði um 10 lítra af
vatni á dag til að drekka, þvo og
elda, á meðan hver einstakling
ur í Evrópu notar um 200 lítra á
sólarhring. Stelpurnar í 8. bekk
settu sig í spor þessara stúlkna og
reyndu vatnsburðinn. Krakkarnir
voru einnig að að vinna að ýmsum
öðrum verkefnum sem tengjast lífi
barna í Afríku s.s. æfa dans, finna
mataruppskriftir, leika á hljóðfæri,
greiða hárið og flétta það að hætti
Afríkubúa. Einnig komu þau með
skartgripi og aðra hluti frá Afríku
í skólann.

Þetta er Afríka!

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:

Kópavogsbúar
athugið!

Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu
2.400.001 - 2.780.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu
3.300.001 - 3.760.000 krónur.

Veittur er 5%
staðgreiðsluafsláttur
ef fasteignagjöldin í heild
eru greidd fyrir 16. febrúar nk
eða fyrr.

Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu
2.780.001 - 3.050.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu
3.760.001 - 4.150.000 krónur.

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.

Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu
3.050.001 - 3.260.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu
4.150.001 - 4.440.000 krónur.

Frekar upplýsingar
veitir innheimtudeild
Kópavogsbæjar, Fannborg 2,
1. Hæð, sími: 570-1500,
netfang: thjonustuver@
kopavogur.is.
Bæjarritari

50% lækkun:

25% lækkun:

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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Meistaramót í tennis í
Tennishöllinni í Kópavogi

Hársmiðjan & Snyrtistofan Dögg:

Tennismót fór nýlega fram í í
Tennishöllinni Kópavogi. Keppt
var í einliðaleik í ITN styrkleika
flokki og barnaflokkum 10 ára og
yngri og 12 ára og yngri.
Meistaramót í Tennis 2011 fór
fram í Tennishöllinni Kópavogi í
janúar og í leik um fyrsta sætið
vann Arnar Sigurðsson Birki Gunn
arsson 6-0 og 6-1 og Andri Jónsson
vann Jón Axel Jónsson í leik um
3. sætið 6-2 og 6-4. Asics umboðið
veitti vegleg verðlaun fyrir fyrstu
þrjú sætin. Arnar Sigurðsson vann
30.000 krónur ásamt íþróttaskóm
fyrir fyrsta sætið, Birkir Gunnars
son vann 25.000 krónur fyrir annað
sætið ásamt íþróttaskóm og Andri
Jónsson vann 15.000 krónur ásamt
íþróttaskóm fyrir þriðja sætið. Jón
Axel Jónsson fékk sérstök auka
verðlaun fyrir skemmtilega takta í
mótinu sem voru íþróttaskór.

Hárs miðja n og Snyr tis tofa n
Dögg eru í björtu og rúmgóðu
húsnæði við Smiðjuveg 4, græn
gata. Þar reka þær Birt Sif Mel
sted hársnyrtimeistari Hársmiðj
una og Kristín Dögg Kjartansdótt
ur snyrtifræðingur Snyrtistofuna
Dögg. Við í Kópavogsblaðinu lit
um við hjá þeim í tilefni þess að
Hársmiðjan er 15 ára um þessar
mundir.
Við spurðu m Birtu Sif hvern
ig hefði gengi ð fram að þessu.
Hún sagði okkur. “ Ég var ung að
árum þegar ég ásamt manninum
mínu Brynjari Elefsen tókum við
rekstri Hársmiðjunnar árið 2007.
Við keyptum af Láru Stephensen
á sínum tíma. Hún rak fyrirtækið
í rúm 11 ár og vinnur enn hér hjá
okkur. Reyndar hélt allt starfsfólk
ið áfram eftir eigendaskiptin, þó
nýliðun hafi orðið síðan þá. Ég er
í fæðingarorlofi eins og stendur en
“Daddý” Eyja Elísabet Einarsdótt
ir, sem hefur verið á stofunni frá
stofnun, sér um reksturinn fyrir
mig á meðan. Hársmiðjan gengur
mjög vel. Við tókum að vísu hús
næðið okkar í gegn og endurnýjuð
um allt árið 2008 en höfum þó náð
að standa af okkur þessa erfiðu
tíma eftir hrunið og nú horfir allt
til betri vegar.” Birta sagði okkur
að hún væri sveitastelpa alin upp
í Önundarfirðinum, því fýsti okk
ur að vita hvernig henni líkar að
búa og starfa í Kópavogi. “Það er
gott að búa í Kópavogi” sagði Birta
djúpri röddu og hló við. Við óskum
Birtu og Binna alls hins besta á

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is

Tennis á vaxandi vinsældum að
fagna með tilk omu tenni sh all
arinnar í Kópavogi. Tennishall
ir í fleiri sveitarfélögum mundu
auka enn á þær vinsældir.

TSÍ veitti myndarlegan farandbik
ar fyrir fyrsta sætið en stefnan er
sú að Meistaramótið verði árlegur
viðburður, þar sem menn vinna sér
inn punkta í mótum ársins og sex
efstu keppendur ársins vinni sér
sæti á Meistaramótinu auk tveggja
keppenda úr Jólamótinu. Að lok
inni verðlaunaafhendingu var hald
in uppskeruhátíð með pizzum fyrir
unga fólkið og tapas réttum fyrir þá
fullorðnu. Mótsstjóri var Þrándur
Arnþórsson.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

Samvinna af allrabestu gerð

Þær Kristín Dögg Kjartansdóttir snyrtifræðingur og Birta Sif Melsted
hársnyrtimeistari bjóða viðskiptavini velkomna í stofurnar þeirra á
Smiðjuvegi 4, en Hársmiðjan er 15 ára um þessar mundir.

þessum tímamótum.
“Það er rosagóð samvinna hjá
okkur Birtu” sagði Kristín Dögg
okkur þegar við ynntum hana eft
ir því hvernig Snyrtistofan gengi.
“Stofan hefur gengið mjög vel síðan
ég opnaði í lok júlí árið 2008. Ég og
maðurinn minn innréttuðum her
bergið mjög skemmtilega. Þar er
mjög kósí og afslappandi að njóta
snyrtingar undir stjörnuhimni. Ég
býð upp á alhliða snyrtingu, lit
un, plokkun, andlistsmeðferðir, fót
snyrtingu, allar vaxmeðferðir og
um þessar mundir er ég að ljúka

meista ran ámi í örl itam eðf erð.
Örlitameðferð er eiginlega eins
konar tattoo, nema að litirnir sem
við notum eyðast út með tímanum.
Þetta er orðið rosalega vinsælt í
dag, þá sérstaklega fyrir augabrún
ir, línur í kringum augu og varir.”
Við þökkum þeim stöllum Birtu
og Kristínu Dögg fyrir spjallið og
hvetjum lesendur til að heimsækja
þær í Hársmiðjuna og Snyrtistof
una Dögg á Smiðjuvegi 4 þar sem
þær bjóða góða og vandaða þjón
ustu, hvor í sínu fagi.

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Árangur þinn er okkar takmark

Endurgreiðsla vaxta vegna yfirdráttar

Vilt þú lækka
yfirdráttinn og fá
endurgreiðslu vaxta?

Vildarviðskiptavinir geta haft samband við ráðgjafa
okkar í síma 444 7000 eða kynnt sér lækkun yfirdráttar og endurgreiðslu vaxta á arionbanki.is
Við tökum vel á móti þér.
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Ákamót HK var fjölsótt

Stefnir á keppni um
sæti í úrvalsdeildinni

FEBRÚAR 2011

Ákam ót HK í handb olta fór
fram um síðustu helgi. 26. janúar
1970 var HK, Handknattleiksfé
lag Kópavogs formlega stofnað.
Var þá kosin stjórn sem Magn
ús Gíslason veitti formennsku.
Árinu eftir var ákveðið að sækja
um aðild að UMSK og þurfti þá að
fá fullorðna í stjórn. Þorvarður
Áki Eiríksson var þá kosin fyrsti
svo að segja „löglegi” formaður
HK þar sem hann hafði aldur til.
Þorvarður Áki var afar vinsæll
formaður sem opnaði heimili sitt
fyri r stráku nu m, engi r stúlkna
flokkar voru þá starfræktir, ásamt
því að vera fyrsti dómari sem HK
eignaðist. Þorvarður Áki lést langt
fyrir aldur fram og hans er sárt
saknað af þeim sem hann þekktu
og voru undir hans verndarvæng.
Það var svo í febrúa
 r árið 1996
sem fyrsta HK mót fyrir yngstu
þátttakendur í handbolta, 7. og
8. flokkur kvenna og karla, var
haldið og að sjálfsögðu lá beint
við að móti nu yrði gefi ð nafn
Þorvarðar Áka og til varð fyrsta
ÁKAMÓT HK.
Þátttakendur í ár eru 1200 og að
þessu sinni verður það allt haldið
í Íþróttahúsi Digraness. Ákamótið

Breiðablik í leik gegn Leikni.

Þessar HK-stelpur voru þátttakendur á mótinu og höfðu nýlokið leik
við Hauka.

er því sennilega stærsti íþróttavið
burður einstaks félags hér á landi!
Það sem skemmtilegt er við Áka
mótið er að allir fá að spila hand
bolta, 4 – 5 leiki á lið og allir fara
heim glaðir og stoltir með árang

urinn! Allir fá medalíu um háls
inn fyrir þátttökuna og eitthvað
skemmtilegt og gott sem verðlaun!
Engin er að velta fyrir sér hver
var bestur því ..... allir eru bestir á
Ákamótinu!

Mikilvægur sigur á Haukum
Karlalið HK vann mikilvægan
sigur á Íslandsmeisturum Hauka
með einu marki, 22:23, á útivelli í
síðasta leik liðsins.
Fyrir leikinn voru bæði lið með
14 stig í 4. og 5. sæti en HK tryggði
sér með sigrinum 4. sætið, eru með
16 stig. Staðan í hálfleik var 11:10
Haukum í vil. Markahæstir hjá HK
voru Ólafur Bjarki með 7 mörk og
þeir Atli Ævar Ingólfsson og Bjarki
Már Elísson skoruðu báðir 5 mörk.
HK leikur í kvöld gegn Selfossi í
Digranesi og það er síðasti heima
leikur HK í 2. umferð en leiknar
eru þrjár umferðir. Úrslitakeppni
fjögurra efstu liðanna hefst svo 14.
apríl.
Kvennalið HK er í 6. sæti deildar
innar með 13 stig eftir 14 umferðir
og leikur næsta heimaleik í Digra
nesi 19. febrú a r nk. gegn Vest
mannaeyjastúlkum. HK vann sann
færandi 14 marka sigur gegn Hauk
um í síðasta leik.

Brynja Magnúsdóttir er markahæst leikmanna HK. Hún skoraði 9
mörk gegn Haukum þar af 5 úr vítum og var með 100% nýtingu.

HK fyrsta íþróttafélagið sem
tekur Mentor í notkun
Mentor er heildstætt upplýsinga- og námskerfi
fyrir alla sem starfa með börnum í skólum og tóm
stundastarfi. HK er fyrsta íþróttafélagið sem hefur
markvissa notkun á Mentor en það er notað notað
í fjórum löndum en auk höfuðstöðvanna á Íslandi
er fyrirtækið með starfssemi í Svíþjóð, Sviss og
Þýskalandi. Í Sviss er mikill áhugi fyrir Mentor
meðal íþróttafélaga en þar er bæði verið að skoða
möguleika varðandi markmiðssetningu fyrir yngri
flokka og ekki síður að nýta kerfið til utanumhalds
fyrir meistaraflokksleikmenn.
„Við erum mjög ánægð með samstarfið við HK“
sagði Vaka Óttarsdóttir, viðskiptastjóri Mentor. „HK
er félag sem er með einstaklega metnaðarfullt og fag
legt starf. Þar er lögð mikil áhersla á góða og örugga
upplýsingamiðlun til foreldra og iðkenda. Mentor
á tvímælalaust eftir að efla enn frekar og styðja við
þeirra starf á næstu árum.“
HK eitt af fimm stærstu íþróttafélögum landsins,
með rúmlega 2.000 iðkendur. Foreldrar barna sem
stunda íþróttir hjá HK munu nú fá upplýsingar frá
félaginu og skólum bæjarins á einum stað þ.e. á fjöl
skylduvef Mentors. Má þar nefna fréttir, blogg og
hópalista auk þess að stundatafla skólans og æfinga
tímar iðkenda sjást í sameiginlegri stundatöflu.
„Við erum afar spennt fyrir að innleiða Mentor“
sagði Birgir Bjarnason framkvæmdastjóri HK. „Men
tor hefur verið nýtt af grunnskólunum í fjölda ára,

Breiðablik vann vann nokkuð
óvæntan en þeim mun sætari sig
ur á Þór frá Akureyri í 1. deild
karla í körfubolta 99-72, en leik
ið var á Akureyri.
Stigahæstur leikmanna Breiða
bliks var Arnar Pétursson með
22 stig og 5 stoðsendingar, Nick
Brady skoraði 20 sig, Þorsteinn
Gunnlaugsson 16 stig og tók 23 frá
köst, Aðalsteinn Pálsson 9, Steinar
Arason 8, Atli Örn Gunnarsson 6
og 4 fráköst og aðrir færri. Síðan
lék Breiðablik gegn Skallagrími í

Borgarnesi og vann 67-62.
Þór Þorl áksh öfn hefu r þega r
tryggt sér sigur í deildinni og sæti
í úrvalsdeildinni að ári en Breiða
blik er í 3. sæti, 4. stigum á eftir
Þór Akureyri og á möguleika með
því að tryggja sér sæti í umspili.
Liðin sem verða í 2. til 5. sæti
spila um annað laust sæti í úrvals
deild karla, Iceland Express deild
inni. Næsti heimaleikur Breiða
bliksliðsins í Smáranum er gegn
Hetti frá Egilsstöðum föstudaginn
25. febrúar nk.

Leikgleðin í fyrirrúmi á
Póstmótinu í körfubolta

Kátur hópur Blika á Póstmótinu.

Helgina 29. - 30. janúar sl.
hélt Breiðablik árlegt Póstmót
sitt í körfubolta. Mótið er ætl
að krökkum á aldrinum 6-11
ára og er spilað í Smáranum
Kópavogi.
Tæplega 750 krakkar kepptu á
mótinu og kom þeir frá 18 félags
liðum. Póstmótið er haldið fyr

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

ir krakka á aldrinum 6-11 ára,
stráka og stelpur. Póstmótið er
eitt stærsta körfuboltamót lands
ins fyrir þennan aldurshóp. Stig
in eru ekki talin í leikjum móts
ins og því er enginn sigurvegari
eftir hvern leik. Leikgleðin er því
í fyrirrúmi og skemmtu krakkar
og foreldrar sér vel alla helgina.

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

Vaka Ótta rsd ótti r, viðs kiptas tjóri Mentor
og Birgi r Bjarnas on, framk væmdas tjóri HK
handsala samninginn.

flestir okkar foreldrar þekkja kerfið og við sjáum
notkun þess sem mikla framför í þjónustu við for
eldra og iðkendur. Mentor á eftir að nýtast okkur
mjög vel m.a. til að gera markmið í hverri íþrótta
grein sýnilegri. Einfalt verður að kortleggja styrk
leika og veikleika einstaklinga og flokka og greina
hvar þarf að leggja áherslur í þjálfun.”

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks

ER

203

ER

200

Húsnæðislán
Íslenskt húsnæðislán

Erlent húsnæðislán

Endurútreikningur
eða höfuðstólslækkun

Nýtt íslenskt
húsnæðislán

Komdu og kynntu þér
lausnir fyrir lántakendur
Ef þú ert með húsnæðislán hjá Íslandsbanka gætir þú átt
rétt á ýmsum úrræðum til að létta greiðslubyrði þína.
Endurútreikningur erlendra húsnæðislána

110% aðlögun húsnæðislána

Sértæk skuldaaðlögun

=P O´M\T OH¥ LUK\Y°[YLPRUPUN ¬ LYSLUK\ S¬U\U\T ZHTR]xT[ S´N\T 9LPRUH T¬
TL ĺ SxRR\U O´M\Z[¯SZ ® ¬M´UN\T -M ° OLM\Y LNHY LNP O´M\Z[¯SZSxRR\U
ÑZSHUKZIHURH NL[\Y ° LPUUPN UÚ[[ Y L[[H UÚQH °YYxP LM H YL`UPZ[ OHNZ[xHYH
LU O´M\Z[¯SZSxRR\UPU
110% aðlögun
-M O´M\Z[¯SS S¬UZPUZ ®UZ LY OxYYP LU ĺ HM THYRHZ]PYP O°ZZPUZ Z[LUK\Y Y [PS
IVH H SxRRH OHUU ZLT ]® ULT\Y H \WWM`SS[\T ¬R]LU\T ZRPS`Y\T LZZP SH\ZU ¬
]P \T ´SS ®ZSLUZR O°ZUxPZS¬U LU LYSLUK\T S¬U\T HYM M`YZ[ H IYL`[H ® ®ZSLUZR
Sértæk skuldaaðlögun

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA 10-11-0376

: MYLRHYP °YYxH ´YM Z[LUK\Y Y ZY[xR ZR\SKHHS´N\U [PS IVH ZLT NL[\Y OHĘ ®
M´Y TL ZY LUU MYLRHYP UP\YMxYZS\ ZR\SKH
Velkomin útibúið þitt í Mjóddinni. Ráðgjafar okkar taka vel á móti þér.

Rauðakrossbúðin
góður staður til að gramsa
Rauðakrossbúðirnar:
Laugavegur 12 og 116 í Rvk.
Mjódd í Rvk.
Strandgata 24 í Hafnafirði
Garðatorg í Garðabæ
Fjarðarbraut 48 á Stöðvarfirði
Nesvegur 5 á Grundarfirði

Fatasöfnun

