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opið 10–23 alla daga
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opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Starfsmenn Kópavogsbæjar sem voru heiðraðir. F.v.: Anna Rósa Sig ur jóns dótt ir, Bryn hild ur Stella Ósk ars
dótt ir, El ín borg Þór ar ins dótt ir, El ísa bet Eyj ólfs dótt ir, Guð rún Páls dótt ir, Heiða Björk Rún ars dótt ir, Hild ur 
Elva Björns dótt ir, Krist jana Arn ar dótt ir, Ragn heið ur Hall dórs dótt ir og Sig ríð ur Ein ars dótt ir. 
Sjá nánar á bls. 3. HREINT

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.

Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

- Ljóðstafur
Jóns úr Vör

- bls. 8

- Viðtal við Hjálmar 
Hjálmarsson

- bls. 4

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig

LAUGAVEGI •  KRINGLUNNI  •  SMÁRATORGI  •  LÁGMÚLA  •  AKUREYRI  •  SELFOSSI •  REYKJANESBÆ

náttúrulega
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Aldraðirbyggja
fjölbýlishúsá
Kópavogstúni

Tímamót urðu hjá Samtökum
aldraðra fyrir skömmu þegar
Guðríður Arnardóttir, formaður
bæjarráðs Kópavogs, tók fyrstu
skóflustunguna að fjölbýlishúsi
á Kópavogstúni á svokölluð
um Landspítalareit rétt sunnan
hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíð
ar. Samtök aldraðra höfðu leit
að hófanna um ákveðna lóð hjá
Reykjavíkurborg, en ekki náðist
samkomulag um það. Bygginga
verktakiáaðafhendahúsiðínóv
embermánuði2013.

Fríttíhestastrætó
fráKjóavöllumí
Glaðheima

Næstu fjórarvikurverðurboð
iðuppáhestastrætóáþriðjudög
um niður í Glaðheima kl. 18.30,
endurgjaldslaust fyrir Gustara.
Farið verður á þriðjudögum frá
Kjóavöllum niður í reiðhöllina í
Glaðheimumogtilbakaeinumog
hálfumtímasíðar.Strætóbílstjór
innheitirKjartanermeðgsm867
4333,félagarpantaplássísíðasta
lagiámánudegihjáKjartani.Lág
markerþrírhestarannars fellur
ferðinniður. Stoppustöðinnerá
mótsviðhúsBjörgvinsdýralækn
isaðHamraenda.

Ekkialvegstöðnuní
byggingaframkvæmd
umíKópavogi

Á afgreiðslufundi byggingar
fulltrúa Kópavogs fyrir skömmu
vorusamþykktar9umsóknirum
byggingarleyfi, bæði breytingar
ognýbyggingarsvoekkierhægt
aðsegjaaðallt sémeð ,,kyrrum
kjörum”ábyggingamarkaðnum í
Kópavogi.Afþessumumsóknum
eru tvær um byggingu fjölbýlis
húsa.Staðirnirsemumræðireru
Daltún 27, Fákahvarf 14, Gnita
heiði 3,Kópavogstún 2–4 (fjöl
býlishús),Laufbrekka14,Litlavör
11, Nýbýlavegur 28, Smiðjuveg
ur2ogÞorrasalir2–4(fjölbýlis
hús).

Betrinýting
áhorfendastúka
viðKópavogsvöll

Á fundi bæjarráðs 2. febrúar
sl. voru lagðar fram tillögur að
betri nýtingu á stúkubyggingum
Kópavogsvallar frá sviðsstjórum
menntasviðs og umhverfissviðs
sem fjalla m.a. um möguleika á
útleigu á nýju stúkunni á Kópa
vogsvelli, þar sem lagt er til að
salirnir tveir, fundarherbergiðog
eldhúsiðverðiboðiðúttilleigutil
reynslu. Bæjarráð samþykkti að
húsnæðið verði auglýst til leigu
sem fyrst út september 2012 til
reynslu.Ennfremur lögðu sviðs
stjórarnirframfyrirspurnumnýt
inguágömlustúkunnaráKópa
vogsvelli, þar sem lagt er til að
umhverfissviðiverðifaliðaðgera
formlega úttekt á ástandi hús
næðisgömlustúkunnarogleggja
frammatákostnaðiviðhugsan
legarendurbætur.Jafnframtverði
tilgreindur kostnaður við niður
rifgömlustúkunnarefhúsnæðið
verðurmetiðónýtteðakostnaður
viðendurbætur ofmikill. Bæjar

ráðsamþykktitillöguaðúttektog
jafnframt verði kannaður kostn
aður við að breyta eldri stúku í
vélageymslu.

Eineltisstefna
samþykkt

Eineltisstefna Kópavogsbæj
arvarnýlegasamþykktábæjar
ráðsfundi. ÍhennisegiraðKópa
vogsbær hafi það að leiðarljósi
aðveragóðurvinnustaðurogað
starfsmönnumlíðiþarvel.Ístefn
unniereineltiskilgreint,fariðyfir
ábyrgð stjórnenda og viðbrögð
við einelti. Bæjarráð fól hópi
starfsmanna bæjarins á síðasta
ári að móta stefnuna og verður
húnkynnt frekarávinnustöðum
bæjarins á komandi vikum og
mánuðum.Stefnunnierskiptísex
kafla. Í fimmtakaflaer lagt tilað
stofnaðverðieineltissteymiskip
að fulltrúumstarfsmannadeildar,
jafnréttisráðgjafaogforvarnarfull
trúaenhlutverkþessverðurfyrst
og fremst að veita stjórnendum
ráðgjöfþegareineltieðavísbend
ingumeineltikemuruppávinnu
stað.

Hlutverkstjórnsýslu
ogkjörinnafulltrúa

Bæjarstjórn Kópavogs hefur
samþykkt sérstakar samskipta
reglurkjörinna fulltrúaogstarfs
mannabæjarins.Tilgangurþeirra
eraðskýrahlutverk stjórnsýslu
annarsvegarogkjörinna fulltrúa
hinsvegarsemogaðtryggjafag
legaafgreiðsluallramálaog jafn
ræði íbúa. Þetta er í fyrsta sinn
semreglur semþessarerusam
þykktar íKópavogsbæog líklega
þærítarlegustusemsveitarstjórn
hefur sett sér. Guðríður Arnar
dóttirbæjarfulltrúisegirað regl
urnarséuliðurívíðtækumstjórn
sýsluumbótum Kópavogsbæjar.
Reglurnar skiptast í fjóra flokka
þar sem m.a. er kveðið á um
ábyrgðstjórnendabæjarins,kjör
inna fulltrúa, nefndarmanna og
samskiptimilliþeirra.Íreglunum
erkveðiðáumaðeinstakirkjörn
ir fulltrúarhafiekkiumboðtilað
gefa starfsmönnum fyrirmæliog
skuli því ekki hafa bein áhrif á
störfþeirraeðaákvarðanir.

Nýdagvistarúrræði
fyriraldraða

Kópavogsbær og Sjómanna
dagsráð Reykjavíkur og Hafnar
fjarðar, eigandi Hrafnistuheimil
anna,hafa samiðumreksturog
starfsemi þjónustumiðstöðvar
innaríBoðaþingi,semm.a.felurí
séraðtekinverðaínotkunþrjátíu
nýdagvistarúrræði fyrir aldraða
í Kópavogi. Samningurinn léttir
verulegaábrýnniþörf fyrirdag
vist í bæjarfélaginu, en gera má
ráð fyriraðalltaðníutíumanns
getinýttsérþjónustuna.Nýdag
visttekurtilstarfaáhlaupársdag
inn, 29. febrúarnk. enHrafnista
munannast reksturdagvistarrý
manna á annarri hæð þjónustu
miðstöðvarinnar í Boðaþingi en
Kópavogsbærmuneftirsemáður
greiða fastan kostnað af mann
virkinu,viðhald,hitaografmagn.

Samstarfssamningur
umrannsóknirí
leikskólum

Bæjarstjórarnir í Garðabæ,
Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfells

bæogSeltjarnarnesiundirrituðu
þann 25. janúar sl. samstarfs
samning við Rannsóknarstofu í
menntunarfræðumumrannsókn
arverkefni í leikskólum.Markmið
samstarfsinseraðaukaþekkingu
á leikskólastarfi í sveitarfélögun
umogstuðlaaðauknumgæðumí
leikskólastarfi.Samningurinnnær
tilþriggjaáraenverkefniðhefstí
aprílnk.Fyrsta rannsókninverð
urum tengsl leiksviðnámssvið
aðalnámskrár leikskóla frá 2011.
Sveitarfélögin munu velja leik
skólatilþátttökuírannsókninnií
samráðiviðfulltrúaRannUng.

Strætóbiðstöð
oghraðakstur

Á fundi umhverfis og sam
göngunefndar Kópavogs fyrir
skömmuvar lagt framerindi frá
skólastjóra Kópavogsskóla þar
sem óskað er eftir lagfæringu á
biðstöð strætó á móts við skól
ann.Nefndintekurundiráhyggjur
skólastjórnenda Kópavogsskóla
og vísar erindinu til vinnu við
umferðaröryggisáætlunsemgert
erráðfyriraðljúkiívor.Lagtvar
framerindifráLögreglunniáhöf
uðborgarsvæðinuþarsemóskað
er eftir ráðstöfunum til lækkun
arhraða íDaltúni.Umhverfisog
samgöngunefndhafnarerindinuá
grundvelliþessaðhverfiðíheild
sinniermerkt30kmsvæðimeð
merkingum við allar innkomur.
Nefndinsamþykkiraðsentverði
bréfáöllheimili ígötunniumað
virðahámarkshraða.

Hjólreiðaáætlun
Kópavogsbæjar

Á fundi umhverfis og sam
göngunefndar var lögð fram til
laga að hjólaleiðakorti sem
uppfært hefur verið samkvæmt
ábendingum hjólreiðamanna.
Einnig var lögð fram tillaga að
forgangsröðun framkvæmda
viðhjólaleiðirog tillagaað teng
ingu meðfram Reykjanesbraut
innimilliMjóddar íReykjavíkog
Lindahverfis. Í fundargerð segir
aðumhverfisogsamgöngunefnd
lítistvelátillöguna.

Stefnumótuní
ferðamálum

Menningar og þróunarráð
Kópavogsbæjarhefurákveðiðað
standa fyrir átaki í ferðamálum.
Sævar Kristinsson og Rögnvald
ur Guðmundsson, sérfræðing
ar í mótun ferðastefnu, komu á
fundráðsinsog fóruyfirumfang
þeirrarvinnusem fælist íþvíað
móta ferðastefnu og möguleg
ankostnað.

Salurinntækjavæddur
Nýlega var lagður fram tækja

listi og upplýsingar um tilboð í
endurnýjun tækjalista í Salnum
í Kópavogi. Þetta er innan fjár
heimildarogsamþykktiMenning
arogþróunaráðfyrirsittleytiað
ráðistverðiítækjakaupin.
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D agur leikskólans er haldinn hátíðlegur sl. mánudag um allt
land.Ítilefnidagsinsvargefiðútveggspjaldmeðgullkornum
frábörnum.BörnfráleikskólanumKópasteiniáttufjögurgull

kornáþessuveggspjaldi.Þrírelstuárgangarfóruljósagönguoghittu
vinisínaúrMarbakkaogUrðarhólíKópavogskirkjuþessumdegi.Þar
sunguþaunokkurlögoglýstumuppkirkjuna.Starfsemileikskólanna
hefurbreystgríðarlegaítímansrástilhinsbetra,börnunumáekkiað
geta leiðst,einfaldlegavegnaþesshversu fjölbreyttstarfiðerá leik
skólunum.Leikskólarnir ÍKópavogi,einnigþeireinkareknu,hafaað
mörguleitisýnt frumkvæði ístörfumsínumtileftirbreytni fyriraðra
leikskóla landsins.ÞarhefurKópasteinn,semerelsti leikskóliKópa
vogs,hófstarfsemi1964,sýntlofsvertfordæmi.Aðrirleikskólar,eins
ogAðalþingsemereinkarekinnleikskóli,stefniraðþvíaðverðarann
sóknaleikskóli í fararbroddi í leikskólastarfi.Ýmisnýbreytnier í leik
skólastarfinu, s.s.aðunniðermarkvisstmeð fljótandinámskrásem
táknarákveðinsveigjanleikaístarfinuoglögðeráherslaáígrundun,
lýðræði/valdefling,náttúraogupplýsingatækni, semeruhugtöksem
unniðermeðámarkmarkvissanogskapandiháttíleikskólanum.For
eldraríKópavogisemeigabörnáleikskólaaldriþurfaþvíekkiaðhafa
áhyggjurafbörnumsínummeðanþaueruíleikskóla,endagottaðbúa
íKópavogi,jafnvelhægtaðsegjaaðþaðsébetraaðbúaíKópavogi.

Þegar þetta er ritað sitja fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar
flokksogListaKópavogsbúaárökstólumog leita leiða tilaðmynda
nýjanmeirihlutaíbæjarstjórnKópavogs.ÍbúarKópavogsvæntaþess
aðnýrmeirihluti taki til starfa sem fyrst, gengiðverði frámálefna
samningiogverkaskiptinguogbænumverðiíframhaldistýrtafheil
indum,sanngirniogánallrarmisklíðar.Bæjarstjórnarfundirhafaþví
miðureinkennststundumafþjarkimilliákveðinnabæjarfulltrúasem
ekkertáskiltviðmálefnalegavinnueða tillöguflutningsemkjósend
urgerakröfutilaðsésettíforgang.Bæjarfulltrúargetaauðvitaðhaft
misjafnaskoðunámálefnumsemsnertahagbæjarinsogþeirrasem
hérbúa,enmálflutningurinnþarfaðveraánallshnútukastsmillibæj
arfulltrúa,semjafnveltengistekkertviðkomandimáli.Þáverðurenn
betraaðbúaíKópavogi.

	 	 	 	 	 Geir	A.	Guð	steins	son

Leikskólarnir
ogpólitíkin

FEBRÚAR 2012

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla

AUGLÝSINGASÍMI:

511 1188
borgarblod@simnet.is



Meirihluta
viðræðurSjálf
stæðisflokks,
Framsóknar
flokksogLista
Kópavogsbúa
um myndun
meirihluta í
b æ j a r s t j ó r n
Kópavogshafa
leitt til gerð
málefnasamn
ingssemer til
umræðuí fulltrúaráðiSjálfstæð
isflokks og Framsóknarflokks í
kvöld,fimmtudag.

Engar upplýsingar hafa feng
ist um skipan embætta frá full
trúum flokkanna en samkvæmt
óstaðfestum frétt um verð
ur af hálfu Sjálfstæðisflokks
ÁrmannKr.Ólafssonbæjarstjóri

ogGunnar I.Birgisson formaður
framkvæmdaráðs,ÓmarStefáns
son Framsóknarflokki formaður

bæjarráðs og Rannveig Ásgeirs
dóttirListaKópavogsbúa forseti
bæjarstjórnar.

Fimmtudaginn 26. janúar
sl. var tíu starfsmönnum
Kópavogsbæjar sem hafa
starfað í þágu sveitarfé
lagsins í 25 ár veitt viður
kenning af forseta bæjar
stjórnar Hjálmari Hjálm
arssyni. Viðstaddir voru
starfsfélagar þessara starfs
mannaogýmsir starfsmenn
Kópavogsbæjar.

Starfsmennirnir eru Anna
RósaSigurjónsdóttir. aðstoð
arleikskólastjóri Álfaheiði;
BrynhildurStellaÓskarsdótt
ir, leikskólanum Efstihjalla;
Elínborg Þórarinsdóttir, leik
skólanum Baugi; Elísabet
Eyjólfsdóttir, leikskólastjóri
Álfaheiði; Guðrún Pálsdóttir,
bæjarstjóri;HeiðaBjörkRún
arsdóttir,leikskólastjóriKópa
steini;HildurElvaBjörnsdótt
ir,stuðningsfulltrúiKópavogs
skóla; Kristjana Arnardóttir,
matráðurKársnesskóla;Ragn
heiður Halldórsdóttir, leik
skólanum Efstahjalla og Sig
ríðurEinarsdóttir, leikskólan
umEfstahjalla.

Hjálmar Hjálmarsson, for
setibæjarstjórnar,héltstutta
tölu og þakkaði starfsmönn
unum fyrir störf sínhjábæn
um og afhenti þeim úr með
árituðumnöfnumsínum.Það
vekurathygliaðenginnkarla
maðurvaríþessumhópiog7
af þessum10starfsmönnum
eru starfsmenn leikskólanna
í Kópavogi, svo greinilega er
ekki leiðinlegt að starfa þar,
þ.e.þettaeruskemmtilegirog
gefandivinnustaðir.
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Tíukonur
heiðraðar
fyrir25ára
starfsaldurhjá
Kópavogsbæ

ÁrmannKr.Ólafssonbæjar
stjóraefninýsmeirihlutaí
bæjarstjórnKópavogs

www.borgarblod.is
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Við sameinumst um að gera 
góða þjónustu enn betri.

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Verið velkomin(n) í útibú Íslandsbanka við Digranesveg 1.

Við leggjum okkur fram um að veita einstaklingum og fyrirtækjum 
persónulega og góða þjónustu.

Við erum með heitt á könnunni og tökum vel á móti þér.
Starfsfólk Íslandsbanka í Kópavogi

ÁrmannKr.
Ólafsson



Fjögurraflokkameirihlutií
bæjarstjórnKópavogssem
myndaður var eftir síð
ustu bæjarstjórnarkosn

ingarímaí2010féllábæjarráðs
fundi17.Janúarsl.þegarHjálm
ar Hjálmarsson, bæjarfulltrúi
Næstbesta flokksinshættimeiri
hlutasamstarfinuvegnaóánægju
sinnar með hvernig staðið var
aðþvíaðtilkynnaGuðrúnuPáls
dóttur,bæjarstjóraKópavogs,að
henniyrðisagtuppstörfum.Síð
an lýsti Rannveig Ásgeirsdóttir,
fulltrúi Lista Kópavogsbúa, að
húngæti ekki starfaðmeðSam
fylkingunni. Síðanhefurhvorki
gengiðnérekiðaðmyndameiri
hluta en síðustu daga hafa full
trúar Lista Kópavogsbúa, Fram
sóknarflokksogSjálfstæðisflokks
setiðáfundumtilaðfreistaþess
aðmyndameirihluta.

Aðspurður af hverju Hjálmar
Hjálmarssonhafislitiðmeirihluta
samstarfinu segir hann að áður
entilþessahafikomiðhafikomið
uppeitteðafleirimálásíðastaári
semtengdustsamstarfimeirihlut
ans við bæjarstjórann, m.a. svo
kallað bílamál og peningaskáps
mál og þá hafi verið rætt um að
skiptaumbæjarstjóraenekki til
þess komið. ,,Þetta mál var ekk
ert rættmeðanunniðvarað fjár
hagsáætlunbæjarinsfyrirþettaár
semgekkvel ígóðusamstarfivið
starfsmennbæjarins.Síðankemur
það eins og þruma úr heiðskíru
lofti12.janúarsl.aðviðerumboð
uðáfundmeðengumfyrirvaraog
fundarefni óljóst en á fundinum
er okkur tilkynnt að Samfylking
in styðji ekki lengur bæjarstjór
ann og síðan tók fulltrúi Vinstri
grænna undir það. Á þessum
fundi fórégframáaðégfengiað
talaviðmitt fólkumnæstuskref
og ákveðið var að hittast aftur á

sunnudeginum15.janúarogræða
starfslok bæjarstjórans, og jafn
framt af hverju. Þrátt fyrir það
hittir Guðríður Arnardóttir, odd
vitiSamfylkingarinnar,bæjarstjór
annátveggjamannafundiáföstu
deginumþaráundanogtilkynnir
henniað til standiaðsegjahenni
upp störfum og spyr bæjarstjór
annjafnframthvorthúnviljiþiggja
starf hjá Kópavogsbæ sem ekki
var búið að móta og er ekki til í
skipuritibæjarins.Guðríðurhafði
þvíekkertumboðtilaðbjóðabæj
arstjóranumþað.

Þaðerekki rétthjáGuðríði að
hún hafi reynt að ná í mig allt
fram á laugardag því við vorum
í stöðugum tölvupóstsamskipt
umáþeimtímaumönnurmálefni
og þar nefnir hún aldrei að hún
vilji að ég hringi í sig. Þegar ég
næsimasambandiviðhanaerþað
ekkierindihennaraðsegjamérað
GuðrúnPálsdóttirhafiveriðrekin
heldurað tilkynnamérum fund
artímannásunnudeginum.Álaug
ardeginum fóru þessar fréttir að
lekaút,hvaðansvosemþaðkom.
Þjóðveitþáþrírvita.“

Hjálmar segir aðáðurenþetta
hafi gerst hafi farið að brydda á
trúnaðarbrestiogóheilindummilli
meirihlutaflokkannaumýmisönn
urmál,enhannsegiraðþaðgeti
komiðsérillafyrirallaaðilaaðtil
greinanákvæmlegahvaðamálþað
eruþvíennerueftirtvöoghálftár
afkjörtímabilinuoghanneigieftir
aðstarfameðöðrumbæjarfulltrú
umáþeimtíma.

,,Samfylkingin og VG voru
stundumóánægðmeðaðégværi
með óundirbúin mál í bæjarráði
semekkihöfðuverið rædd innan
raða meirihlutans. Grunninn að
þvímárekja til kosningannasjál
fraþví íþeim tapaallir fjórflokk
arnir gömlu fylgi, jafnvel bæjar
fulltrúumþannigvið íNæstbesta
flokknum komum svolítið inn í
þetta að þeirra mati sem svolitl
ir uppskafningarog sigurvegarar
án þess að við ættum það skilið
aðþerramatiþóokkurkysu1900
Kópavogsbúar.Þaðáttieinnigvið
umKópavogslistann.“

-VoruðþiðíNæstbestaflokknum
fulltrúaróánægðraKópavogsbúa?

,,Viðeinsettumokkuraðkoma
meðsvolitlagleði inn í kosninga
baráttuna og hrista aðeins upp í
hlutunumogvorumallsekki full
trúar einhverrra óánægjuafla en
þaðmá ljóstveraað okkurkaus
ekkisístfólksemvildiekkistyðja
fjórflokkana eftir efnahagshrunið
og var óánægt með bæjarstjórn
ina. Það kemur síðan í ljós að
mikil óánægja og óeining er inn
anallraflokka.Eftirkosningarnar
verður innanflokkstitringur inn
an Samfylkingarinnar vegna ein
hversuppgjörsvið fjórðamanná
lista þeirra, Elfi Logadóttur, sem
ekkivildi starfa ímeirihlutateym

inu.SvoerSjálfstæðisflokkurinná
mörkumþessaðverastjórntækur
þvíþarstarfaþrjú liðogveruleg
ur flóttivarðúrVGogFramsókn
arflokknum fyrir og eftir síðustu
kosningar.“

Sjálfsíkveikja olli slit um 
á meiri hluta sam starf inu

,,Vinnan við að mynda meiri
hlutagekkmjögvel,þeirsemtóku
þátt í því starfi voru mjög hug
myndaríkirogþaðvarekki tekist
alvarlega  á um enhver málefni,“
segir Hjálmar. ,,Mér fannst mál
efnasamningurinngóðurþráttfyr
ir aðvið fengumnánast enginaf
okkarmálefnumþarbeintinn.Við
treystum því augljós hagsmuna
mál allra bæjarbúa yrðu sett á
oddinn í framkvæmdinni þó þau
væruekki ímálefnasamningnum.
Allir fulltrúar í fráfarandi meiri
hluta voru reynslulausir hvað
varðaraðstarfaímeirihlutaíbæj
arstjórn.Þaðvarðeiginlega sjálf
síkveikja sem olli þessum slitum
sem er á ábyrgð oddvita VG og
Samfylkingarinnar.Trúnaðarbrest
innerekkihægtað rekja tilnýju
flokkana.“

Breyt ing á vinnu brögð um
,,Þaðermargtóeðlilegtístjórn

sýslunnihjáKópavogsbæ.Flokk
ursem fær fjórabæjarfulltrúaen
lendiríminnihlutafærtakmarkað
anaðgangaðstarfsmönnumbæj
arins. Haldnir eru fundir starfs
manna og meirihlutaflokkanna
sem eru þá okkar vinir en ekki
með minnihlutaflokkunum sem
eru þá eins og einhverjir óvinir
eða andstæðingar. Það er kjána
legtfyrirkomulagsemveitirmeiri
hlutafulltrúum forgangog ákveð
ið forskot.  Í stað þess að halda
meirihlutafundi fyrir bæjarráðs
fundimeðstarfsmönnumþarsem
farið er yfir dagskrána og fengn
arupplýsingar frá starfsmönnum
væruþar fulltrúarallra flokka.Þá
gætu allir myndað sér skoðanir
tímanlega og greitt atkvæði um
málefnieftirbestusannfæringuog
samvisku. Það er að vera á móti
öllummálumsemminnihlutibæj
arstjórnarleggurframogöfugter
bara niðurbrjótandi fyrir samfé
lagið.Enginnbæjarfulltrúierkos
inntilþess.Ertut.a.m.fyrirframá
mótiþvísemmeirihlutafulltrúiað
bætaþjónustustrætó,baravegna
þess að minnihlutinn leggur það
fram?“

Hjálmar segir að á bæjarskrif
stofunumséuhæfirstarfmennen
kannskiofmannaðafdýrum,hátt
settumstarfsmönnum,þ.e.þarna
eruofmargiryfirmennáofmikl
umlaunum. ,,Þaðerekkiþeimað
kenna,margirhafaveriðhækkaðir
íembætti tilþessaðöðlasthærri
laun.Áþremurefstuhæðumbæj
arskrifstofunnar eru hálaunafólk
en orsakir þess eru þær að fyr
ir efnahagshrunið var verið að
keppa við ofurlaunamarkað og
þarna eru starfsmenn sem eru
hærra launaðir en bæjarstjórinn.
Þaðermjögóeðlilegtogeinnigað
margtafþessuhátekjufólkierpóli
tískt ráðið semervandamál sem
þarf að leysa. Það þarf að taka
ráðningarvaldiðfrápólitíkusunum
til að koma í veg fyrir klíkuskap.
Ég vona að það takist að mynda
nýjan meirihluta í bæjarstjórn
þó ég efist um að það sé hægt,
en mér finnst að þeir sem sæta
ákæru í Lífeyrissjóðsmálinu eigi
aðvíkjafyrirvaramönnummeðan
málið er til meðferðar hjá dóms
kerfinu.Annaðerekki traustvekj
andi,”segirHjálmarHjálmarsson.
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,,Far ið að brydda á óheil ind um og trún að ar bresti 
áður en til upp sagn ar bæj ar stjóra kom”
- seg ir Hjálm ar Hjálm ars son bæj ar full trúi Næst besta flokks ins

HjálmarHjálmarssonbæjarfulltrúiNæstbestaflokksinssemhlaut1.901atkvæðiísíðustukosningumog
erþriðjastærstastjórnmálaafliðíKópavogi.

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

KaKa ársins 2012
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vetrardagar
Þú velur 2 aðalrétti af 14 á 

matseðli og greiðir eingöngu 
 fyrir báða réttina

Sticky Wings 12 stk. kjúklingavængir

Fiskur og franskar

Gringo kjúklingavefja

Grillhúss Rock Rolls

Sesar salat

Sesar salat með kjúkling

Route 66

Grillhússborgarinn

Alvöru ostborgari

Tex-Mex hamborgari

West Side Story borgari

Blue Moon borgari

Classic Rock borgari

Rock‘n roll svínarif ½ skammtur

2FYRIR

2500

Funheitir
Nú gerum við okkur glaðan dag

Gril lhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, sími: 5275000, www.gri l lhusid.is

GRRRillandi gott
í allan vetur

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
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A F  H Á L S I N U M

Engarábendingarbárustvegna
myndar af tveimur konum sem
birtist ídesember.Þóhefurborist
ábendingumaðþærgætu tengst
SjálfstæðisflokknumíKópavogi.

ÍK strák arn ir sem voru á mynd
inni í jan ú ar eru f.v. Sváfn ir Sig urðs
son, Ævar Sveins son, Krist inn Jak
obs son og Gunn ar Guð munds son 

og er tek in í til efni af 30 ára af mæli 
Kópa vogs kaup stað ar, 11. maí 1985. 
Nú birt ist mynd sem teng ist ein
hverri há tíð eða fundi Al þýðu flokks
ins 26. mars 1994 í fé lags heim ili 
Kópa vogs. All ar frek ari upp lýs ing ar 
um þenn an fund, smá ar sem stór ar, 
eru vel þegn ar. Vin sam lega kom
ið þeim upp lýs ing um sem þið búið 

yfir á fram færi við Hrafn Svein bjarn
ar son hér aðs skjala vörð á Hér aðs
skjala safni Kópa vogs að Hamra borg 
1. Líta má við hjá Hrafni Svein bjarn
ar syni eða Gunn ari Mar el Hin riks
syni á skrif stof unni, hringja í þá í 
síma 5444710 eða senda þeim tölvu
póst á net fang ið hrafns@kopa vog ur.
is eða gunn ar mh@kopa vog ur.is

Hver? Hvar? Hvenær?
KópavogsbúinnErlaSigurðar

dóttirermeðsýninguávatnslita
myndum íBókasafniKópavogs.
Þetta eru frummyndir bóka
skreytinga,enErlaerþekkt fyr
ir vandaðar myndskreytingar,
enhúhefurmyndskreyttum33
barnabækurogkenniraukþess
við Myndlistaskóla Kópavogs.
Sýningin stendur til 28. febrúar
og eru myndirnar til sölu. Erla
hefur hlotið margar innlendar
sem erlendar viðurkenningar
fyrir bókaskreytingar og árið
2001varhúneinaf fjórumbæj
arlistamönnum Kópavogs. Erla
samdisjálfogmyndskreyttihina
gullfallegubarnabók;Gusugang
urígrasinu.

Bæk urn ar sem Erla hef ur 
mynd skreytt eru Dverga steinn, 
Fólk ið í stein in um, Dag bók barns
ins, Vatns ber arn ir, Hunda kex ið, 
Draum ur eða veru leiki, Fjall ganga, 
Þótt des em ber sé dimm ur, Adda 
lær ir að synda, Veisl an í barna
vagn in um, Adda kem ur heim, 
Kvöld stund með pabba, Glott í 
golu kald ann, Leif ur heppni og Vín
land hið góða, Níl ar prinsess an, 
Um loft in blá, Trjálf ur og Mimmli, 

Amma segðu mér, Sum ar dag ar, 
Glatt er í Glaum bæ, Komdu og 
skoð aðu land nám ið, Fimm burarn
ir henn ar El ínnóru, Dul ar fulla 
daga talið, Draum ar marglytt unn
ar, Í klóm baggalúts, Ev entyr fra 
jor dens hjer te, Saga um stelpu, 
Edda týn ist í eld gosi, Gusu gang
ur í gras inu sem er bók við eig in 
texta og Var það bara svona.

Erla hóf að teikna strax á barns
aldri en þeg ar hún var kom in á 
full orð ins ár og börn in vax in 
úr grasi lét hún verða af því að 
sækja um skóla vist í Mynd lista  
og hand íða skóla Ís lands. ,,Nám
ið breytti svo lít ið mín um stíl og 
þar lærði ég loks að fara al menni
lega með vatns liti. Það er núna í 
skoð un að mynd skreyta barna
bók, en all ar mynd skreyt ing ar eru 
í góðu sam starfi við höf undana,” 
seg ir Erla sem starf aði um tíma 
á skrif stofu Bygg inga sam vinnu
fé lags Kópa vogs og er auk þess 
í Lions klúbbn um Ýr. Frá því að 
námi lauk árið 1988 hef ur hún ein
göngu starf að að mynd list inni. 
Hún er með vinnu stofu í Hafn ar
firði ásamt þrem ur öðr um mynd
lista kon um.

Barnabókamyndirá
BókasafniKópavogs

Erla við mynd ir sem prýða eina af fjölmörgum barnabókum sem hún 
hefur myndskreytt.

Kópa vogs kirkja var reist á ár un um 19581962 eft ir teikn ing um frá 
emb ætti húsa meist ara rík is ins sem Hörð ur Bjarna son veitti for stöðu á 
þeim tíma. Ragn ar Em ils son arki tekt hjá emb ætt inu vann ásamt húsa
meist ara mik ið að teikn ingu kirkj unn ar. Grunn ur henn ar var helg að ur 
þann 16. ágúst árið 1958 og horn steinn lagð ur af bisk upi Ís lands þann 
20. nóv em ber árið eft ir. Það var svo þann 16. des em ber árið 1962 sem 
kirkj an var vígð af Sig ur birni Ein ars syni, þá ver andi bisk upi Ís lands.

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

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

BrátthálföldfrávígsluKópavogskirkju

Grunn ur Kópa vogs kirkju helg að ur. Við hlið kórs ins stend ur sókn ar prest
ur inn, sr. Gunn ar Árna son sem þjón aði Kárs nes presta kalli til árs ins 1971.
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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 2.500.000 krónur.

Hjón með heildarárstekjur allt að 3.450.000 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu

2.500.001 - 2.880.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 

3.450.001 - 3.890.000 krónur.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 

2.880.001 - 3.110.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 

3.890.001 - 4.230.000 krónur.

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 

3.110.001 - 3.290.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 

4.230.001 - 4.480.000 krónur.

Nú við álagningu fasteignagjalda 2012 er afslátturinn reiknaður 
vélrænt skv. upplýsingum RSK um álagningu skatta vegna tekna 
ársins 2010. Í haust þegar staðfest skattframtal liggur fyrir vegna 

tekna ársins 2011 verður afsláttur endurskoðaður og leiðréttur.

Frekari upplýsingar veitir innheimtudeild 
Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1.hæð,

sími: 570 1500, netfang: thjonustuver@kopavogur.is

Bæjarritari

Söngkeppni félagsmiðstöðv
annaíKópavogifórframíSalnum
17. janúar sl.Níu söngatriði, eitt
frá hverri félagsmiðstöð, kepptu
tilúrslita.

Að al æf ing fyr ir keppni hófst kl. 
17:00 og var að stand end um boð
ið að koma og fylgj ast með. Að 
kvöldi fór sjálf keppn in fram fyr
ir nær fullu húsi ung linga, ásamt 
for eldr um, for mönn um Frí stunda 
 og for varna nefnd ar, skóla nefnd
ar og Guð rúnu Páls dótt ur bæj ar
stjóra. Þátt tak end ur í þrem ur efstu 
sæt um verða full trú ar Kópa vogs í 
söng keppni Sam fés sem fram fer í 
Laug ar dals höll inni í byrj un mars. 
Dóm nefnd skip uðu þau Mar grét 
Eir, Dav íð Smári Har alds son, Sig ríð

ur Mar grét Frið riks dótt ir, Ólöf Jara 
Skag fjörð og Stef an ía Svav ars dótt ir.

Sig ur veg ari varð Hin rik Snær 
Guð munds son frá fé lags mið stöð
inni Þebu í Smára skóla. Hin rik lék 
á fiðlu og flutti lag ið ,,Fairytale”, 
en það lag gerði frægt norski full
trú inn Al ex and er Rybak í Eurovi
sion söng keppn inni árið 2009. Í 2. 
sæti urðu Est er Rós Brynjars dótt ir 
og  Arn ar Ingi Inga son frá fé lags
mið stöð inni Jemen í Linda skóla, 
með lag ið ,,What a feel ing” en það 
lag á upp runa sinn í kvik mynd inni 
„Flachd ans.” Í 3. sæti varð Þór unn 
Soff ía Snæ hólm frá fé lags mið stöð
inni Kjarn an um í Kópa vogs skóla, 
með lag ið ,,Make you feel my love” 
með söng kon unni Adele.

HinrikSnærfráÞebuí
Smáraskólasigurvegari

Sig ur veg ar inn, Hin rik Snær Guð munds son í Smára skóla, fór á kost um 
í keppn inni.

SöngkeppnifélagsmiðstöðvannaíKópavogi:

Styrkirlíkamlegafötluðungmenn
tildvalarísumarbúðumíNoregi

LionsklúbburKópavogshefurírúm30árstyrkt
unga líkamlega fatlaða einstaklinga til sumar
dvalar í alþjóðlegum sumarbúðum í Grönolen í
Noregi. Styrkþegum er boðið að dvelja í hálfan
mánuð í sumarbúðumsemnorskaLionshreyfing
instendurfyrir.

Þar kem ur sam an fólk af mörg um þjóð ern um og 
skemmt ir sér við ýmis verk efni tengd fé lags lífi, úti
veru og tóm stunda iðk un í fal legu um hverfi.  Lögð er 
áhersla á að fólk kynn ist og eigi skemmti lega stund
ir sam an. Nú í sum ar verða sum ar búð irn ar haldn ar 
frá 1. til 15. júlí nk. 

Fjár hags leg ur stuðn ing ur Lions klúbbs Kópa vogs 
felst í að standa straum af ferða kostn aði, dag pen ing
um og fleiru. Gerð ar eru ein hverj ar kröf ur til lík ams

styrks og sjálf stæð is dval ar
gesta þar sem vista ver urn ar 
setja þeim ákveðn ar skorð
ur og verða um sókn ir skoð
að ar í því ljósi en þær þurfa 
að ber ast fyr ir 27. febr ú ar 
nk. Um sækj andi þarf að 
vera á ald urs bil inu 18 til 30 
ára og sjálf bjarga á ensku. 
Áhuga söm um styrk þeg um 
er bent á að hafa sam band 
við Sæ mund í síma 895 7295 
sem veit ir nán ari upp lýs ing
ar fyr ir hönd klúbbs ins eða 
senda er indi á net fang ið ejasa@sim net.is 

LionsklúbburKópavogs:



Hallfríður J. Ragnheiðardótt
ir hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör
í ár fyrir ljóð sitt ,,Triptych” í
árlegri ljóðasamkeppni lista og
menningarráðsKópavogs. Sam
keppninerhaldin í ellefta sinn
en tilgangur hennar er að efla
ogvekjaáhugaá íslenskri ljóð
list. Verðlaunaafhendingin fór
framviðhátíðlegaathöfníSaln
umáfæðingardegiJónsúrVör,
21. janúar sl.Á sama tímavoru
úrslit kynnt í ljóðasamkeppni
grunnskóla Kópavogs en þau
semurðu íþremurefstu sætun
um eru Katrín Kemp úr Vatns
endaskóla fyrir ljóðið Vetrar
kvöld,HrönnKristeyAtladóttir
úrHörðuvallaskólafyrirljóðsitt
SkógarljóðogÓlafurÖrnPlod
erúrÁlfhólsskóla fyrir ljóð sitt
Bolti.

Um 350 ljóð bár ust í sam keppn
ina Ljóð staf ur Jóns úr Vör 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. Ljóð
ið skipt ist í þrjá hluta og yf ir skrift 
hvers kafla ví asr í kristna hefð, 
fyrsti kafl inn nefn ist Sakra menti, 
ann ar kafl inn Lausn ar orð og sá 
þriðji Op in ber un.

Í rök stuðn ingi dóm nefnd ar 
seg ir með al ann ars að ljóð ið sé 
ort af ör yggi og krafti og ásamt 
til vís un um sé það bor ið upp af 
sterku mynd máli og mark vissri 
upp bygg ingu. Hall fríð ur 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.

Triptych
Sakramenti
Einhver hefur saumað útlínur

drekans með hárfínum rauðum
þræði, líkt og grun, eða skugga, í
rauttsilkið.

Þaðerumtvokostiaðvelja:að
segjajáviðhinuóumflýjanlegaog
hefjagullgerðenhafnaþvíellaog
búasttilvarnar.

Há-karlinn hefur verið brytjað-
ur íörsmáa, rauðleita teninga.Ég
þiggbitaúrsilfurskálinni.

Lausnarorð
Hann elskar mig og ég elska

hann,glæpamann,morðingja.Við
hittumst á torginu og hann vefur
migörmum.“Hvernighefurðuþað,
ELSKAN?” Orðið kemur eðlilega
og átakalaust út fyrir varir mín-
ar.Viðhöldumhvort yfirumann-
að,elskendurfráupphafivega,og
hringsólumhliðviðhliðinnanum
óljósanfjöldann.

Hver var sá guð sem skapaði
okkuraðskilja?

Opinberun
Fríkirkjan stóð þar sem ég

stend nú. Við erum mörg við
þessa messu. Horfum í vesturátt
ogsjá,skyndilegafyllist tjörninog
húmdökkurhiminninnyfirafblóð-
roða.Fagnandi teygaéghinagull-
nuveigmeðanbýðst. Svoerhún
jafnskyndilegahorfin.

Eftir lifir grunur um gljásvart-
an flygil undir ísnum á vatni við
veginn.

Sigurljóðiðíkeppni
grunnskólanemenda
nefnistVetrarkvöld

Þrett án grunn skóla börn fengu 
bóka verð laun fyr ir ljóð sín í 
grunn skóla keppn inni en yfir sex
tíu ljóð bár ust frá sex skól um í 
Kópa vogi. Guð rún Páls dótt ir 
bæj ar stjóri af henti verð laun in 
og Haf steinn Karls son, for mað
ur menn ing ar og þró un ar ráðs, 
ávarp aði gesti og fór yfir sögu og 
mark mið keppn inn ar. Þetta er í 
fyrsta sinn sem efnt er til slíkr
ar ljóða sam keppni með al grunn
skóla nema og er stefnt að því 
að það verði einnig ár viss við
burð ur. Þeir krakk ar sem hutu 
við ur kenn ingu auk þeirra þrig
gja sem áður eru nefnd eru Anna 
Mar grét, Vatns enda skóla; Stein
grím ur Bersi, Vatns enda skóla; 
Fann ey Ein ars dótt ir, Linda skóla; 

Selma M. Gísla dótt ir, Hörðu valla
skóla; Ró bert Atli Svav ars son, 
Linda skóla; Bald vin Snær, Vatns
enda skóla; Anna Mar grét So us
soun is, Hörðu valla skóla; Katrín 
Þóra Her manns dótt ir, Kárs nes
skóla; Lilja Lind Helga dótt ir, Kárs
nes skóla og Lín ey Ragna Ólafs
dótt ir, Sala skóla.

Vetrarkvöld
Viðliggjumhérávetrarkvöldi
ogtungliðbrosirtilokkar.
Viðgröfumokkurísnjóinn
svosnjórinnereinsogsæng.
Snjókarlarnireruokkarlífverðir
Oglátaokkurvitaefeinhver
kemur.

Skógarljóð
Skógarnirerufallegir
einsoggjáandidjásn.
Tréneinsogeinfættirmenn
meðhattaogþúsundhendur.

Boltinn
Þaðvareinusinnibolti,
oghannfyltistafstolti,
þegarhannfórinnímarkið,
þaðvarrétteftirsparkið.
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HallfríðurJ.RagnheiðardóttirhlautLjóðstafJónsúrVör

Aðalfundur Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs í 
Kópavogi verður haldinn miðvikudaginn 15. febrúar n.k. 

kl. 20:00 í Kragakaffi í Hamraborg. 

 Dagskrá 

 1.  Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár 2011. 

 2.  Lagðir fram reikningar félagsins fyrir undanfarið 
     starfsár 2011. 

 3.  Lagabreytingar. 

 4.  Kosning formanns. 

 5.  Kosning fjögurra aðalmanna í stjórn og tveggja til vara. 

 6.  Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga. 

 7.  Afgreidd tillaga nýrrar stjórnar um félagsgjald fyrir 
      næsta starfsár. 

 8.  Kosning fulltrúa félagsins í Kjördæmisráð    
      Suðvesturkjördæmis. 

 9.  Umræður um skýrslu skipulagsnefndar um innrastarf 
      VG frá síðastliðnum landsfundi VG. 

 10.  Önnur mál. 

Vakin er athygli á því að framboð til stjórnar 
má leggja fram á fundinum fyrir kosningu.

Stjórn VG í Kópavogi.

Aðalfundur

Veittur er 3% 
staðgreiðsluafsláttur 

ef fasteignagjöldin í heild 
eru greidd fyrir 16. febrúar nk 

eða fyrr.

Hægt er að ganga frá 
staðgreiðslu gjalda með því að 
draga 3% 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!

- í fyrsta skipti efnt til ljóða keppni grunn skóla barna

SigurvegarinnKatrínKempStefánsdóttiríVatnsendaskólaerímiðj
unni. Hún er nemandi í 9. Bláberjalyngi í Vatnendaskóla en ljóð
hennar nefnist Vetrarkvöld. Vinsta megin við hana er Ólafur Örn
PloderíÁlfhólsskólasemvarðíþriðjasætimeðljóðiðBoltioghæga
meginHrönnKristeyAtladóttiríHörðuvallaskólameðljóðiðSkógar
ljóð.ÍhópiþrettángrunnskólabarnavorufjögurúrVatnsendaskóla,
auk sigurvegarans þau Steingrímur Bersi Ellingssen, Anna Margrét
Sverrisdóttir og Baldvin Snær Hlynsson. Svo skemmtilega vill til að
þaueruöllnemendurí9.BláberjalyngiíVatnsendaskóla.

ViðafhendinguLjóðstafsJónsúrVör.GuðrúnPálsdóttirbæjarstjóri,
Hafsteinn Karlsson bæjarfulltrúi, Jón Yngvi Jóhannsson formaður
dómnefndar, Hallfríður Ragnheiðardóttir verðlaunahafi, Sigurður
Pálsson,dómnefndogGerðurKristný,dómnefnd.
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Löreglanhyggstaukaupplýsinga
streymiðtilíbúaKópavogs

Lögreglustöð3áhöfuðborgarsvæðinuþjónarKópa
vogiogBreiðholti.LangtímamarkmiðLRH, fyrir tíma
bilið2008 til2011varað fækkabrotumum5%milli
áraá tímabilinuen6% fækkunmilli áranna2009og
2010og33% fækkunm.v. fyrstu tíumánuðina2010.
Fækkuninnbrotavarum15%ogfækkunofbeldisbrota
ogeignaspjallaum20%árið2011,miðaðviðmeðaltal
2005  2007að teknu tilliti til íbúafjölda. Innbrotum
fækkaðium25%árið2010,eignaspjöllumfækkaðium
3% en ofbeldisbrotum fjölgaðium um 23%. Fækkun
slysaávegfarendumum10%árið2011miðaðviðmeð
altaláranna2003til2008.

Ör ygg is til finn ing íbúa á höf uð borg ar svæð inu hef ur 
auk ist frá því sem hún mæld ist árið 2007, var 88,1% 
árið 2011. Mark mið ið er að auka sýni leika lög reglu og 
stuðla að mark viss um for vörn um með sér stakri áherslu 
á að koma ungu fólki til að stoð ar áður en til al var legra 
árekstra við um hverf ið kem ur. Það verði gert með sam
vinnu við sveit ar fé lög, stofn an ir, fé laga sam tök og ein stak
linga, fé lags þjón ust ur sveit ar fé lag anna, skóla og for eldra 
og afla upp lýs inga og nýta til mark viss ara eft ir lits og 
að gerða. Lög regl an hyggst auka upp lýs inga streymi til 
íbúa í gegn um lög reglu vef inn, gegn um svæða blöð með 
tölvu pósti eða funda höld um og með það að mark miði 
að auka sam starf lög reglu og íbúa. Ómar Smári Ár manns
son, yf ir mað ur Stöðv ar3 seg ir að rann sókn ir lög reglu 
verði mark viss ar og skil virk ar með það að mark miði 
að koma í veg fyr ir frek ari brot. Íbú ar á þjón ustu svæði 
Stöðv ar3 eru 15,2% af heild ar íbúa fjölda, með al ald ur 35,5 
ár sem er rétt und ir með al aldri á höf uð borg ar svæð inu og 
rúm lega 30% íbúa 20 ára eða yngri. 1,8% íbúa þiggja fjár
hags lega að stoð sem er 0,2 pró sentu stiga aukn ing milli 
ára en með al at vinnu tekj ur eru fyr ir ofan með al tal.

Fjöldi tilkynntra þjófnaðainnbrota frá janúar til
1.nóvember2008til2011miðaðvið1.000íbúa.

Byr og Íslandsbanki, og for
verarþeirra,eigasérlangasögu
í Kópavogi. Sparisjóður Kópa
vogssemsíðarsameinaðastByr
var stofnaður árið1954og for
veri Íslandsbanka, Útvegsbank
inn, opnaði útibú í Kópavogin
umárið1968.

Sam ein ing ar ferli úti búa bank
anna tveggja er nú í full um gangi. 
Af greiðslu stað Ís lands banka 
í Hamra borg hef ur ver ið lok að 
og úti bú Byrs á Digra nes vegi er 

nú rek ið und ir merkj um Ís lands
banka. Í sam ein ing ar ferl inu er 
lögð áhersla á að ná fram því 
besta frá báð um bönk um með 
per sónu legri og góðri þjón ustu til 
við skipta vina.

Mik ið var um vera í úti bú inu 
þeg ar það var opn að und ir merkj
um Ís lands banka 23. jan ú ar sl. 
Boð ið var upp á kaffi veit ing ar og 
lif andi tón list auk þess sem Ge org 
og Söngvaborg komu og skemmtu 
börn un um, sem fengu sælgæti.

ÚtibúByrsogÍslands
bankasameinast

Fjölditilkynntraslysaíumferðaróhöppumfrájanúar
til1.nóvember2008til2011miðaðvið1.000íbúa.



Grensásdeildermiðstöð frumendurhæfingar á
Íslandifyrirfólksemorðiðhefurfyrirfærniskerð
ingu af völdum mænuskaða,  heilaskaða, fjölá
verka og margvíslegra sjúkdóma.  Aðeins þar
er veitt sérhæfð teymisþjónusta á sólarhrings,
dag oggöngudeildargrunni.Meðhverjumskjól
stæðingivinnursamhæftteymilækna,sjúkraog
iðjuþjálfa, hjúkrunar,  talmeina og sálfræðinga,
semsamansníðameðferðinaaðbreytilegumþörf
umhversogeins.Um70%allrasjúklingaáGrens
ásdeilderuávinnufærumaldri, þ.e.yngrien70
áraogmeðalaldurþeirraerum55ár.Afþeimvel
yfir400sjúklingumsemdeildinútskrifaraðmeð
altaliáárigetaaðmeðaltalirösklega100horfiðtil
fullrastarfaáný.

MargirKópavogsbúarhafanotið frábærrarþjón
ustu Gresásdeildar. Einn þeirra er Frank Magnús
MichelsensembýríÁlfkonuhvarfiíKópavogi.Hann
fékkheilablóðfall aðfararnótt28.maí sl.ogmissti
algjörlegamáliðoglamaðisthægrameginílíkaman
um.,,Þarnaumkvöldiðfinnstmérégverðaeitthvað
skrýtinnogferinntilkonunnarminnarsemvarfarin
aðsofaenþardattégniður.Égskildialltsemþeirá
sjúkrabílnumvoruaðsegjaviðmigengatekkitjáð
mig.Égvarflutturáspítalaogþarkomíljósaðég
varmeðblóðtappa íheilavinstramegin.Morgun
inneftirvaknaðiégágjörgæsluenskildiekkineitt
íneinuenheyrðiaðéghefði fengiðblóðtappa.Ég
fékkblóðþynnandi lyf enþví fylgir súhættaaðef
ekkierumblóðkökkaðræðaþágeturfariðver,en
þaðvarekkiímínutilfelli.Égfórsíðaníendurhæf
inguáGrensásdeildþarsemég fékk frábæramót
tökuogumönnun.Starfsfólkiðþarersvosannarlega
aðvinnafyrirlaununumsínum,umhyggjuseminvið

hvernogeinnsemþangaðkemureralvegaðdáunar
verð,”segirFrankMagnúsMichelsen.

Frankhefurfengiðmáliðafturogstyrktilaðferð
astumgangandieðaakandienminniðgeturverið
stopultogeinsáhann íerfiðleikummeðaðskrifa.
Hann mun því mæta áfram á Grensásdeild eftir
ákveðnu prógrammi og segist vona að hann nái
afturfullriheilsu.
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Naut frá bærr ar um önn un ar 
á Grens ás deild

Helgihald í Kópavogskirkju 
frá febrúar til maí 2012

5. febrúar, kl. 11:00.  Barna- og fjölskylduguðsþjónusta.  Skólakór Kársnes syngur undir 
stjórn Þórunnar Björnsdóttur. Sunnudagaskólinn tekur þátt í guðsþjónustunni.

12. febrúar, kl. 11:00.  Guðsþjónusta á mörgum tungumálum.  Sr. Toshiki Toma,      
prédikar.  Bænir og ritningarlestrar fluttir á mismunandi tungumálum af sóknarbörnum og 
velunnurum safnaðarins..  Sunnudagaskóli.

19. febrúar, kl. 11:00.  Guðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur       
prédikar og þjónar fyrir altari.  Sunnudagaskóli

26. febrúar, kl. 11:00.  Tónlistarmessa. Inga Harðardóttir, guðfræðingur prédikar og      
sr. Bernharður Guðmundsson þjónar fyrir altari. Sunnudagaskóli.

4. mars, kl. 11:00.  Barna- og fjölskylduguðsþjónusta.  Hljómsveit spilar og        
Skólakór Kársnes syngur undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur.  Fermingarbörn og barnastarf 
kirkjunnar taka þátt í guðsþjónustunni.

11. mars, kl. 11:00.  Guðsþjónusta.  Sunnudagaskóli.

18. mars, kl. 11:00.  Guðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari.  Sunnudagaskóli

25. mars, kl. 11:00.  Ferming.  Sunnudagaskólinn á sama tíma í safnaðarheimilinu 
Borgum.

1. apríl, kl. 11:00.  Ferming. Pálmasunnudagur.  Sunnudagaskólans á sama tíma í     
safnaðarheimilinu Borgum.  

5. apríl, kl. 11:00.  Ferming.  Skírdagur.
5. apríl, kl. 20:00.  Skírdagskvöld.  Kór Kópavogskirkju syngur á 50 ára vígslu-
afmælisári Kópavogskirkju “Stabat Mater”  eftir G. B. Pergolesi.  Kantor: Lenka Mátóvá.               
“Getsemannestund” í lokin þar sem altari kirkjunnar er afskrítt í minningu atburðanna á 
skírdagskvöld.

6. apríl, kl. 14:00.  Föstudagurinn langi.  Guðsþjónusta.
6. apríl, kl. 15:15.  Föstudagurinn langi.  Passíusálmar Hallgríms Péturssonar lesnir.

8. apríl, kl. 08:00.  Páskadagur.  Hátíðarguðsþjónusta.  Hátíðarsöngvar  sr. Bjarna 
Þorsteinssonar sungnir. Súkkulaði og með því í safnaðarheimilinu “Borgum “ að hátíðar-
guðsþjónustu lokinni.”
8. apríl, kl.11:00.  Páskadagur.  Sunnudagaskóla- og fjölskyldustund og páskaeggjleit í 
Safnaðarheimilinu Borgum.

15. apríl, kl. 11:00. Guðsþjónusta. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari.

22. apríl, kl. 11:00.  Guðsþjónusta.

29. apríl, kl. 11:00.  Tónlistarguðsþjónusta.

6. maí, kl. 11:00.  Guðsþjónusta.  Aðalsafnaðarfundur Kársnessóknar í 
safnaðarheimilinu Borgum á eftir.

13. maí, kl. 11.  Bókmenntaguðsþjónusta.

17. maí, kl. 14:00.   Uppstingningardagur. Hátíðarguðsþjónusta.  “Félagar úr Máli 
dagsins” leiða safnaðarsöng.  Kaffi og með því í safnaðarheimilinu Borgum á eftir.

20. maí, kl. 11:00. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur prédikar og þjónar 
fyrir altari.

Kór Kópavogskirkju syngur í öllum athöfnum undir stjórn Lenku Mátéová og 
sr. Sigurður Arnarson, prédikar og þjónar fyrir altari nema annað sé auglýst.

Frank Magn ús Michel sen.

Sunnudaginn 5. febrúar sl.
var stór hátíð hjá fermingar
börnumíKópavogi.Haldinvar
poppmessa í Digraneskirkju
með söngkonunniRegínuÓsk
ogSvenna,eiginmannihennar,
ogáundanvarkeppttilúrslita
í spurningarkeppni fermingar
barnamilli liða fráKópavogs
sóknogLindasókn.Fyrrnefnda
liðiðbarsigurúrbýtum.

Á sama tíma var einnig
risaflóamarkaður allra ferm

ingarbarna í Kópavogi en með
flóamarkaðnum gafst tækifæri
fyrirfermingarbörnogfjölskyld
ur þeirra að  losa um pláss í
geymslum, kössum eða háloft
um og bjóða öðrum að kaupa
nýtanlega hluti á kostakjörum.
Ágóðiaf flóamarkaðanumrann
óskiptur til innanlandsaðstoð
ar Hjálparstarfs kirkjunnar.
Þaðsemekkiseldistvargefiðá
Nytjamarkað Kristniboðssam
bandsinsíAusturveri.

Sig ur lið vænt an legra ferm ing ar barna í Kópa vogs sókn í fremri 
röð með sig ur laun in. F.v. Andri, Dag ur og Haf steinn. Aft an við þá 
stend ur lið Linda sókn ar sem tap aði naum lega í spurn inga keppn
inni. F.v. Eva Rós, Elín Edda og Jak ob Andri.

Popp messa, flóa mark að ur og 
spurn ing ar keppni í Digra nes kirkju
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Sushisamba býður
upp á einstaka

blöndu af japanskri
og suður-amerískri 

matargerð.

Prófaðu
djúsí sushi

„New style“ sushi
með bragðmiklum

sósum og óhefð-
bundnu hráefni.

 

sushisamba
Þingholtsstræti 5

101 Reykjavík
sími 568 6600
sushisamba.is

Eldhúsið er opið
17.00–23.00 sun.–fim.
17.00–24.00 fös.–lau.

ýr og spennandi
veitingastaður

N"Það geta ekki allir bílar 
verið rÉttir bílar!"

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.iS • VeSturVör 24 • 200 KópaVogur

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar 
viðgerðir á nýja árinu

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

	  

• Frítt verðmat án skilyrða um sölu

• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki

• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is  

eða  S: 822-5588

Sala fasteigna í 

35 ár

Jónas Örn Jónasson                                                                       
Lögg. Fasteignasali                                                                        
lögfræðingur

Börn og starfs fólk Heilsu leik
skól ans Urð ar hóls hafa frá upp
hafi haft þorra blót á bónda dag
inn. Unn ur Stef áns dótt ir frum
kvöð ull Heilsu stefn unn ar mætti ár 
hvert frá opn un skól ans í upp hlut 
og sagði börn un um frá sið um og 
venj um fólks í gamla daga. Þetta 
gerði Unn ur á hverju ári sem leik
skóla stjóri og einnig eft ir að hún 
lét af störf um hjá Kópa vogs bæ.

Stjórnendur Urðarhóls heiðr
uðuminninguUnnarStefánsdóttur

sem lést8.ágúst2011meðþvíað
klæðastupphlutogpeysufötumá
þorrablótinu í ár. Ákveðið var að
framvegisyrðiÖxarviðánasung
iðviðborðhaldáþessumdegiþar
semUnnurhafðilagttil í jómfrúar
ræðusinniáAlþingiaðgeraÖxar
viðánaaðþjóðsöngiokkar Íslend
inga.MinningUnnarStefánsdóttur
sem vann mikið frumkvöðlastarf
munlifaíhjörtumstarfsmannaUrð
arhóls og þeirra barna sem nutu
hennarnávistar.

MinningUnnarStefánsdóttur
heiðruðáþorrablótiUrðarhóls

StarfsfólkUrðarhólsíupphlutog
peyslufötumáþorrablótinu.



Blikksmiðja Einars á Smiðju
vegi4bíKópavogierfjölskyldu
fyrirtæki semvar stofnað í júní
1984, en árið 1992 var fyrir
tækið gert að einkahlutafélagi.
Blikksmiðja Einars er í Félagi
blikksmiðjueiganda semer í SI,
samtökumiðnaðarins.Stofnend
ur og eigendur eru Einar Emil
Finnbogason og synir hans,
Ómar,ViðarogÖrn.Blikksmiðj
anhefurfengiðþrjárviðurkenn
ingarfráLagnafélagiÍslandsfyr
irlofsamlegtlagnaverk.

,,Árið 1987 flutt um við í eig
ið hús næði á Smiðju veg 4b, en 
árið 1997 byrj um við að fjár
festa í tölvu stýrð um vél um, s.s. 
plasama skurð ar borði, beygju vél, 
fjöllokk og fleiru. Það nýjasta hjá 
okk ur er vatns skurð ar borð sem 
sker svo til öll efni, svo sem ryð
frítt stál, járn, ál, marm ara, flís ar, 
gler, gúmmí, plexí gler, stein hell ur 
og kros svið,” segja þeir Við ar og 
Ómar en þessi vatns skurð ar vél 
er sú eina sem blikk smiðja hef ur 
hér lend is. Það stækk ar verk svið ið 
og með henni er ekki síst ver ið að 
þjón usta aðr ar blikk smiðj ur, og 
reynd ar fleiri fyr ir tæki.

Starf semi blikk smiðj unn ar er að 
mestu leyti fólg in í al mennri blikk
smíði ásamt því að sinna sér verk
efn um en blikk smiðj an er mjög 
vel tækj um búin, m.a. að klippa 
og beygja í 3m vél um, og smíða 
hita el em ent í loft hit un ar kerfi og 
hita blás ara. Blikk smiðja Ein ars er 
með á lag er veð ur hlíf ar, þakvent
la og þak hett ur, svala stúta og 
ým is legt fleira. ,,Í sam bandi við 
verk efni tengd vatns skurði eða 
fjöllokk ur er gott að teikn ing ber
ist á AutoCad formi eða koma 
með hlut inn en við bjóð um ein
nig upp á teikni vinnu. Við höf um 
aldrei keypt neitt nema að eiga 
fyr ir því og þess vegna geng ur 
fyr ir tæk ið kannski þokka lega,” 
segja þeir Við ar og Ómar.
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DAGSKRÁ SAFNANÆTUR Í KÓPAVOGI
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Bókasafn Kópavogs og
Náttúrufræðistofa Kópavogs  
— Hamraborg 6a

19:30  Rússneskur barnakór syngur nokkur 
lög á 1. hæð.

20:00-21:00  Kolsvartar kjaftagelgjur – 
Hilmar J. Malmquist forstöðumaður 
Náttúrufræðistofu Kópavogs flytur 
erindi um lúsífer og fleiri dökkleita 
djúpsjávarfiska í Kórnum á 1. hæð.

21:00  Jón Björnsson sálfræðingur og 
rithöfundur flytur erindi um myrk öfl í 
Kórnum á 1. hæð.

20:00-22:00  Spákonan Sirrý Spá í Heita 
pottinum á 2. hæð.   

22:00  Galdrastafir og virkni þeirra, Hilmar 
Örn allsherjargoði í Kórnum á 1. hæð.

23:00-24:00  Varsjárbandalagið á 1. hæðinni.
19:00-24:00  Í anddyri Náttúrufræði-

stofunnar verða kjaftagelgjur til sýnis við 
skuggalegar aðstæður og brugðið upp 
myndum á vegg úr myrkum hafdjúpum.

19:00-24:00  Myndasýning í Hlaðvarpanum 
yfir stiganum milli 1. og 2. hæðar: myrkar 
verur, varúlfar, vættir og fleira. Bókalisti 
um efnið liggur frammi á safninu.

Molinn, Ungmennahús — Hábraut 2

19:00-24:00  Sölusýning á verkum ungra 
listamanna sem tóku þátt í götulistasmiðju 
Molans. Fjölbreytt verk, stensl og spray.
Lifandi tónlist og Tríóið Friends4ever.

Listasafn Kópavogs-Gerðarsafn  
— Hamraborg 4

19:00  Leiðsögn um sýninguna Sæborgin: 
Kynjaverur og ókindur

20:00  Vélaballett á lóð Gerðarsafns í 
samstarfi við Listdansskóla Íslands.

21:00-22:00  Nemendur úr tónveri Tónlistar-
skóla Kópavogs frumflytja eigið rafverk.

22:00 – 24:00  Nexus kynnir og sýnir 
herkænskuleikinn Warmachine. Leiknum 
svipar til hins sígilda tindátaleiks War-
hammer, en er spilaður með mun færri 
og stærri hermönnum og bardagar eru 
nákvæmari. Líkt og í Warhammer er stór 
hluti áhugamálsins að setja saman módel 
úr plasti og málmi og mála þau. Nexus 
verður með sýnikennslu og getur leyft 
gestum að prófa. Heimur Warmachine 
er svokallaður „steampunk“-heimur þar 
sem grófgerð gufuknúin tækni og galdrar 
blandast saman. Hann er uppfullur af 
vélmennum, kuklurum, ófreskjum og alls 
kyns ófögnuði. Þar ættu allir að finna sér 
eitthvað við hæfi.

Tónlistarsafn Íslands — Hábraut 2

19:00-22:00  Tónlistarsafn Íslands verður 
með opið á Safnanótt frá kl. 19.-22. Kl. 
20.00 verður myndin um Sveinbjörn 
Sveinbjörnsson sýnd á stóru tjaldi í 
safninu. Þá er sýningin um Sveinbjörn  
enn opin. Allir velkomnir.

Kópa vogs deild Rauða kross
ins starf ræk ir bas ar hóp sem 
hitt ist alla þriðju daga kl. 10.00 
til 13.00 í Rauða kross hús inu 
Hamra borg 11, 2. hæð. Sjálf boða
lið arn ir í hópn um hitt ast yfir 
kaffi og út búa ým is legt hand verk 
líkt og prjóna vör ur, hár skraut, 
sauma vör ur, tösk ur og fleira 

sem er síð an selt á hand verks
mark aði deild ar inn ar. All ir þeir 
sem áhuga hafa að að taka þátt 
í bas ar hópn um eru hvatt ir til að 
hafa sam band Kópa vogs deild 
Rauða kross ins í síma 5546626 
eða með því að senda póst á 
kopa vog ur@redcross.is ,,Marg ar 
hend ur vinna létt verk.”

Marg ar hend ur vinna 
létt verk fyr ir Rauða kross inn!

Afar gef andi er að starfa fyr ir Rauða kross inn og und ir búa bas ar.

Vatnsskurðarvélsemskeröllefni

Við ar og Ómar Ein ars syn ir við vatns skurð ar vél ina.

BlikksmiðjaEinarsáSmiðjuvegi:

Sunnudaginn 26. febrúar
nk. kl. 20.00 stendur Linda
kirkja fyrir minningartón
leikum um tónlistarmanninn
Johnny Cash, en þann dag
hefðihannorðið80ára.

Ein söngv ar ar verða Björg
vin Hall dórs son, Regína Ósk 
og Svenni Þór, Ingó veð urguð 
og Arn ar Ingi Ólafs son. Ósk ar 
Ein ars son tón list ar stjóri, leik ur 
ásamt hljóm sveit og stjórn ar 
Kór Linda kirkju. Á milli at riða 
verða sagð ar sög ur af Johnny 
Cash og ævi hans reif uð í stór
um drátt um.

Minningar
tónleikarum
JohnnyCash
íLindakirkju

Regína Ósk er með al söngv ara 
sem koma fram.
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Frítt verðmat og 25% afsláttur af söluþóknun skv. taxta.

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

Vistvænar íslenskar  kistur.
Þjónusta allan sólarhringinn.

Komum heim til aðstandenda ef óskað er.
Sími 892 4650

Netfang: foldehf@simnet.is - Vefsíða: foldehf.is

Gísli Gunnar
Guðmundsson

Guðmundur
Þór Gíslason

Elfar Freyr
Sigurjónsson

ÚtfararstofanÚtfÚÚÚtftftfaftffarararsrsstotofofaoffan
FoldFold
f
FoFoldldldl

JónGeraldSullenberger, eig
andi lágvörumatvöruverslunar
innar KOSTS við Dalveg segir
að þegar verslunin hafi verið
opnuðhafihvíltágötunniaust
an verslunarinnar kvöð um
gegnumakstur niður á Dalveg
frá bensínstöðinni Orkunni og
þangað sem Skógarlind teng
ist við göngin undir Reykja
nesbraut við hlið fyrirtækisins
Kraftvéla. Það hafi verið sam
kvæmt samþykktu deiliskipu
lagi. Gunnar I. Birgisson bæj
arfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
telur að samþykkja þurfi nýtt
deiliskipulagfyrirsvæðiðvegna
gerð gangnanna undir Reykja
nesbraut.

,,Það segja marg ir okk ar við
skipta vina að inn akst ur inn á Dal
veg inn í dag geti ver ið hættu leg
ur og veita þurfi meira ör yggi, 
enda hafa þar orð ið um ferð ar
ó höpp. Það þarf að auð velda 
fráakst ur frá þeim versl un um 
og fyr ir tækj um sem hér starfa, 
ekki bara frá okk ur held ur ein
nig frá fyr ir tækj um og stofn un
um eins og Máln ingu, Póst in um, 
sýslu manni og fleir um. Það er 
afar slæmt ef okk ar við skipta
vin ir njóta ekki þess um ferð ar
ör ygg is sem bær inn á að tryg
gja þeim sam kvæmt sam þykktu 
deiliskipu lagi. 

,,Umferðaröryggiverulega
ábótavantviðDalveg”
-segirJónGeraldSullenberger

Á Dal veg in um þar sem bíll inn er stadd ur er fyr ir hug að að setja upp 
hring torg til þess að leysa úr brýn ustu um ferð ar tepp unni sem oft 
er vanda mál á þess um slóð um á álags tím um. Eng in ákvörð un ligg ur 
hins veg ar fyr ir hjá Kópa vogs bæ um gegn u makst ur frá Orkunni aust
an fyr ir tækj anna sem þarna eru.

Jón Ger ald Sul len berger
í KOSTI við Dal veg.

Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is

SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF
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Garðar Gíslason félagsfræði
kennari við Menntaskólann í
KópavogiogBöðvarGuðmunds
son sem rekur ALP/GÁK bíla
verkstæðiðeruaðkomasérupp
hesthúsi á nýju athafnasvæði
hestamannaáKjóavöllum.Þeir
einsogfleiriGustararvorumeð
hestaáGlaðheimasvæðinu,sem
nú er verið að rífa. Hús þeirra
félagastenduruppi íbrekkunni
ogerútsýniþarmikiðoggott.

Nú eru yfir þrjú ár síð an fyrstu 
hest hús in risu á Kjóa völl um. Þeir 
fé lag ar eru því afar ósátt ir við að 
Kópa vogs bær skuli ekki standa 
við und ir skrif aða samn inga við 
fé lag ið um bygg ingu reið hall ar, 
keppn is vall ar og fé lags að stoðu.

,,Kópa vogs bær hef ur dreg ið 
lapp irn ar, taf ið mál og boð ið upp 
á lausn ir sem eru ekki raun hæf
ar. Því má ekki gleyma að hesta
manna fé lag ið Gust ur á yfir 40% af 
Glað heima svæð inu,  en það er nú 
met ið á um fimm millj arða króna. 
Hesta manna fé lag ið er því ekki að 
fara fram á nein ar gjaf ir frá Kópa
vogs bæ held ur fyrst og fremst 
sann girni og raun sæj ar lausn ir 
fyr ir Kjóa valla svæð ið. Til stend
ur að sam eina hesta manna fé lög
in tvö á svæð inu, það er Gust í 
Kópa vogi og And vara í Garða bæ. 
Menn eru full ir bjart sýni og telja 
að Kjóa valla svæð ið verði það 
al flottasta á öllu land inu. Þeg
ar sam ein ing er að fullu geng in í 
gegn má gera ráð fyr ir allt að 3000 
hross um á Kjóa völl um. Við fé lag
arn ir erum því mjög ánægð ir með 
að vera hér, svæð ið er gott, stutt í 

fra bær ar reið leið ir og hér er mik
ill ,,frum byggja hug ur” í þeim sem 
hing að eru komn ir.

Gustsand inn er sterk ur.og við 
von umst eft ir að fá sem flesta af 
okk ar fé lög um upp á nýja svæð
ið, ef ekki nú þá í ná inni fram tíð. 
Það sem er verst við nú ver andi 
ástand er langvar andi að gerð
ar leysi Kópa vogs bæj ar, það er 
að skemma fyr ir okk ur barna og 
ung linga starf fé lags ins. ,,Eins hafa 
menn þung ar áhyggj ur af hækk
andi fast eigna gjöld um,” segja 
þeir Garð ar og Böðv ar. ,,Hesta
mennska á ekki að vera íþrótta
grein eða tóm stundagam an fyr ir 

fáa út valda. Hesta mennsk an er 
og á að vera fjöl skyldu vænt sport 
þar sem ein stak ling ar njóta sín í 
sam vist um við hross. Á svæð inu 
er ver ið að byggja upp hesta leigu, 
hesta menn sam ein ast um út reiða
túra um þessa úti vistar perlu sem 
Heið mörk in og næsta ná grenni 
hef ur upp á að bjóða. Hesta menn 
eru upp til hópa skemmti legt 
fólk sem hafa unun að nátt úru 
lands ins og um gengni við dýr. 
Og Gustsand inn er flest um önd
um sterk ari ef út í þá sálma er 
far ið segja þeir fé lag ar, Garð ar 
og Böðv ar.

,,Gleði og bjart sýni ríkj andi þrátt fyr ir 
að gerð ar leysi bæjarins á Kjóa völl um”

GarðarGíslason,dóttursonurhansogupprennandihestamaður,Emil
AdrianDevaney,ogBöðvarGuðmundsson.Aftanviðþáerlistaverk
eftir JóhannesSigurðsson semnefnist Frelsi,ogafþvídregurhest
húsiðnafnsitt.

Íbúð óskast
Studíó íbúð eða lítil 2ja herbergja íbúð óskast í 

Kópavogi helst sem fyrst.
Reglusemi, skilvísum greiðslum heitið.

Íbúðin má þarfnast einhverra lagfræringa.
Upplýsingar í síma 6185459.

- segja hesta menn irn ir í Frelsi, þeir Garð ar og Böðv ar

STÓRA KÓPAVOGSBALLIÐ VERÐUR LAUGARDAGINN 11. FEB. 
Á SKEMMTISTAÐNUM SPOT (Bæjarlind 6)

BALL SEM ENGINN KÓPAVOGSBÚI OG 
AÐRIR NÆRSVEITAMENN MEGA MISSA AF.

 
HLJÓMSVEITIN GREIFARNIR HALDA UPPI FJÖRINU LANGT FRAM 

Á NÓTT OG SJÁ TIL ÞESS AÐ ALLIR DANSI AF SÉR RASSINN.
 

MIÐAVERÐ AÐEINS 1500 KRÓNUR Á BALLIÐ Í FORSÖLU.
FORSALA Í AFGREIÐSLU ÍÞRÓTTAHÚSS SMÁRANS DALSMÁRA 5

TIL KL: 18:00 LAU. 11. FEB.
MIÐINN VEITIR AFSLÁTT FYRIR ÞYRSTA Á BARNUM TIL KL: 24:00

MIÐAVERÐ 1900 KRÓNUR VIÐ INNGANGINN.
 

HVAÐA LAG FER FYRIR ÍSLANDS HÖND Í EUROVISION?
SPOT VERÐUR MEÐ ÚTSENDINGU ÚRSLITAKVÖLDS RÚV Á ÖLLUM SKJÁM.

 
TILVALIÐ FYRIR ÁHUGASAMA OG HÓPA AÐ HAFA SAMBAND VIÐ SPOT, 
PANTA BORÐ OG GÆÐA SÉR Á GIRNILEGUM EURO-MATSEÐLI OG NJÓTA 

KEPPNINNAR Í BOTN Í GÓÐRA VINA HÓPI.
 

20 ÁRA ALDURSTAKMARK
 

HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ YKKUR
 

Skemmtinefnd Breiðabliks.

STÓRA KÓPAVOGSBALLIÐ
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+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar. Þessi ferð gefur frá 1.800 til 5.400 Vildarpunkta aðra leiðina.
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Bernskuminningar úr Kópavogi

SjoppaníAuðbrekkuhafðiaðdráttaraflog
FrystihúsiðBarðinnvarkapítuliíþroskaferlinum

Jón Heið ar Guð munds son hag
fræð ing ur rifj ar upp bernskuminn
ing ar úr Kópa vogi að þessu sinni. 
For eldr ar hans voru Guð mund
ur Bjarni Guð munds son og Auð
ur Jóns dótt ir sem fluttu með fjöl
skyldu sína í Kópa vog árið 1966. 
Eig in kona Jóns Heið ars er Þóra 
Björg Stef áns dótt ir kenn ari sem 
einnig er upp al in í Kópa vogi.  
Þau búa nú í Hóla hjalla með fjöl
skyldu sinni sem er í ná grenni 
upp eld is stöðva þeirra beggja í 
Kópa vog in um.

Alltafliðiðvelí
Kópavoginum

Ég hef alltaf talið mig Kópa vogs
búa þó ég sé fædd ur á Ak ur eyri 
og hafi búið fyrstu ár mín í Reykja
vík enda er ég frá 8 ára aldri al inn 
upp í Reyni hvamm in um og minni 
mitt nær nú ekki aft ar en þang að.  
Bernskuminn ing ar mín ar tengj ast 
því  al far ið Kópa vog in um eins og 
hann var á þeim tíma og í raun var 
heims mynd mín í bernsku tengd 
þrengra svæði því í raun var heim ur 
minn fyr ir utan fjöl skyldu  tengd ur 
öðr um krökk um í Reyni hvammi og 
ná grenni, Kópa vogs skóla og skóla fé
lög um þar, Víg hóla skóla og skóla fé
lög um þar, Breiða blik og spila fé lög
um þar og svo auð vit að Auð brekku
sjoppu sem ör ugg lega marg ir muna 
eft ir enda nokk urs kon ar fé lags mið
stöð okk ar ung ling anna á þeim tíma.

Tréljósastaurarog
olíukynding

Þeg ar ég flyt í Kópa vog inn árið 
1966 þá 8 ára gam all var um hverf ið 
allt öðru vísi en í dag.  Í þá daga voru 
göt ur ómal bik að ar, tré ljósastaur
ar lýstu göt ur og nýtt ust til klif urs, 
raf magns og síma lín ur héngu milli 
staur anna, ol íu tank ar voru við hvert 
hús enda ol íu kynd ing, götu merk
ing ar voru litl ar og sam fé lag ið ein
hvers kon ar sam bland sveit ar og 
bæj ar.  Kópa vog ur byggð ist mjög 
hratt upp á þeim tíma og hef ur gert 
fram á okk ar daga, árið 1940 voru 
200 íbú ar í Kópa vogi, þeg ar ég flyt 
þang að 1966 voru íbú ar lík lega um 
8.000 og í dag eru þeir nokk uð yfir 
30 þús und. 

Úrholtioghólumíbyggð
Þeg ar ég horfi í dag frá bernsku

heim il in mínu í Reyni hvamm in um 
til suð urs í átt að Garða bæ þá má 
sjá eins og við þekkj um íþrótta

svæði Kópa vogs, Fíf una og Smár
ann, alla byggð ina í Smár an um og 
upp á Nón hæð, Smára lind ina, Linda
hverfi, Sala hverfi og Smára torg.  Á  
bernsku ár um mín um voru þarna 
holt og hæð ir, bónda bær inn Smára
hvamm ur og sand gryfj ur.  Aust ar 
þar sem nú er Dal veg ur var frysti
hús ið Barð inn, röra gerð, vél smiðja 
og fleiri fyr ir tæki. Hvaða skoð an ir 
sem menn hafa á stjórn mál um og 
skulda stöðu Kópa vogs verð ur ekki 
ann að hægt en að taka hatt inn ofan 
fyr ir þeirri upp bygg ingu sem átt 
hef ur sér stað í Kópa vogi und an
farna ára tugi og njóta börn okk ar og 
barna börn þeirr ar að stöðu sem nú 
eru til stað ar í leik skól um og skól um 
bæj ar ins svo ekki sé tal að um hina 
frá bæru íþrótta og úti vist ar að stöðu 
í Smár an um.

Brennóogfallinspýta
Á bernsku ár um mín um var mik ið 

af krökk um í Kópa vogi og göt urn ar 
ið uðu af lífi.  Sam fé lag ið var öðru vís
in en það er í dag og get ég ímynd að 

mér að sam fé lag krakk anna á t.d. 
Pat reks firði sé í dag eins og það var 
á þess um tíma í Kópa vogi.  Mað
ur fór út að leika eft ir skóla og um 
helg ar nokkurn veg inn án eft ir lits 
og mamma kall aði svo í mat eða 
kaffi.  All ir krakk arn ir léku sam an í 
ýms um leikj um og all ir pössuðu alla, 
sam fé lag ið var eins og sjál virk eft
ir lits stöð. Mér er þetta mjög minn
is stætt og hugsa með gleði í hjarta 
til þessa tíma.  Á þess um tíma eign
að ist mað ur marga vini sem mað ur 
held ur enn þá sam band við. Helstu 
hætt urn ar voru tengd ar lækn um 
sem nú kall ast Kópa vogs læk ur inn 
og hét nú öðru nafni í þá daga enda 
hreins un þess sem veitt var í læk inn 
á þeim tíma mjög ábóta vant. Fór
um við stund um í vík ing nið ur að 
læk til síla veiða og jafn vel í lengri 
ferð ir í átt að Garða bæ þar sem við 
nokkr ir úr göt unni átt um dúfna hús 
og héld um dúf ur, ætli Sport hús ið 

standi ekki nokkurn veg inn núna þar 
sem dúfna eldi og önn ur starf semi 
fór fram á þeim tíma.

Breiðablikogfótbolti
Á bernsku ár un um var að eins eitt 

íþrótta fé lag í Kópa vog in um sem 
ný lega fagn aði 60 ára af mæli sínu, 
í dag eru þau nokk ur, hvert öðru 
glæsi legra unga fólk inu í bæn um til 
þjón ustu.  Aðr ar íþrótta grein ar en 
fót bolti stóðu ekki til boða og vor
um við strák arn ir mik ið í fót bolta.  
Ég spil aði með Breiða blik upp alla 
yngri flokka fé lags ins og naut þess 
að fá að spila með mikl um af reks
mönn um í íþrótt inni eins og sjá má 
á með fylgj andi mynd af 4. flokki árið 
1972 og má sér stak lega benda á 
hár tísk una.  Þjálf ari okk ar flest árin 
var heið urs mað ur inn Guð mund ur 
Þórð ar son og skil aði okk ur flest árin 
fram ar lega í bik ar, Ís lands móti og 

Faxa flóa móti þó titl arn ir hafi lát ið 
á sér standa. Það er mik ill mun ur á 
þátt töku for eldra í íþrótt um barna 
sinna þá og nú.  Það þótti frek ar 
skrít ið ef eitt hvert for eldri mætti á 
æf ing ar og skap aði jafn vel hættu á 
ein elti.  Ferða lög á æf ing ar voru á 
tveim ur jafn fljót um eða með strætó, 
stund um fannst manni að mað ur 
byggi í strætó.  Í dag ger ir mað ur 
lít ið ann að en að aka börn un um á 
æf ing ar og blanda sér í for eldra og 
fé lags starf í tengsl um við íþrótt ir 
þeirra, en það veit ir auð vit að mikla 
ánægju og styð ur von andi við upp
eldi þeirra.

Ígóðumbekkí
Kópavogsskóla

Ég var öll barna skóla ár mín í 
Kópa vogs skóla og fór síð an í Víg
hóla skóla sem nú er MK.  Eins og 
á fót bolta æf ing ar gekk mað ur í 
skól ann öll árin hvern ig sem viðr
aði.  Ég leyfi mér að full yrða að þó 
skóla starf hafi ver ið með öðr um 
hætti en nú tíðkast að nám ið var 
gott vega nesti til fram tíð ar.  Kenn
ari minn í barna skóla flest árin var 
heið urs mað ur inn Don ald Jó hann
es son sem kom okk ur ör ugg lega í 
gegn um nám ið og und ir bjó okk ur 
und ir gagn fræða skóla eins og það 
hét í þá daga.  Bekkj ar fé lag ar mín ir 
í barna skóla var mjög sam held inn 
hóp ur  og um gengst ég enn þá gamla 
vini úr bekkn um og öðr um heils ar 
mað ur í Bón us eins og geng ur.  Eitt 
af því sem er gam an við að búa í 
Kópa vogi er að mað ur fylg ir börn um 
sín um sömu leið í gegn um skóla og 
íþrótt ir eins og mað ur þekkti sjálf
ur frá bernsku ár un um.  Á með fylgj
andi mynd af lík lega 12 ára bekk árið 
1970 má sjá bekkj ar fé laga mína og 
vona ég að bekkj ar fé lag ar fyr ir gefi 
mér mynd birt ing una.

SjoppaníAuðbrekkuog
frystihúsiðBarðinn

Það er ekki hægt að ljúka þess
um bernsku mynn ing um án þess að 
minn ast á sjopp una í Auð brekku og 
frysti hús ið Barð ann.  Þeg ar mesta 
bernsku brek ið rann af manni þá fór
um við krakk arn ir að stunda mik
ið sjopp una í Auð brekku sem var 
nokk urs kon ar fé lags mið stöð mar
gra krakka á kvöld in og um helg ar.  
Þar var mik ið fjör og alltaf eitt hvað 
um að vera og til hlökk un að koma 
þang að þar sem oft ast var hægt að 
hitta á bekkj ar fé laga eða aðra góða 
Kópa vogs búa.

Frysti hús ið Barð inn var svo ann ar 
kapit uli í þroska ferli margra krakka í 
Kópa vogi því snemma á ung lings ár
un um fór um við mörg að vinna þar 
og öfl uð um okk ur tekna yfir sum ar ið 
sem ent ust okk ur yfir vet ur inn og 
gerðu okk ur jafn vel kleyft að kaupa 
okk ur fyrsta bíl inn sem hjá mér var 
Volkswagen bjalla, hvað ann að.

BernskuminningarJónsHeiðarsGuðmundssonarúrReynihvamminumíKópavogi

Tólf ára bekk ur í Kópa vogs skóli 1970. Á mynd inni eru Don ald Jó hann es son kenn ari, Ingi leif Sig fús
dótt ir, Jón björg Þórs dótt ir, Krist laug Sveins dótt ir, Ingi björg Fjöln is dótt ir, Haf dís E. Bald vins dótt ir, 
Fjóla B. Þor steins dótt ir, Svan hvít Guð jóns dótt ir, Ingi björg Torfa dótt ir, Hanna Edda Hall dórs dótt ir, An r
dís Magn ús dótt ir, Kári Ey þórs son, Þór ar inn Guð munds son, Jón Ingi bergs son, Gunn ar Jóns son, Jak ob 
Sæ munds son, Ró bert Gunn ars son, Ingv ar Ás geirs son, Rand ver Rand vers son, Guð mund ur Ant ons son, 
Björn Ragn ar Björns son, Jón Ágúst Þor steins son, Skúli Tryggva son, Tryggvi Óla son, Sig ur jón Rann
vers son, Jón Gunn ar Hilm ars son og Gunn ar Árna son.

Jón Heið ar Guð munds son.

Fjórði flokk ur Breiða bliks í fót bolta 1972, á mynd inni eru: Ás geir 
Þor valds son þjálf ari, Andr és Krist jáns son, Jón Orri Guð munds son, 
Valdi mar Valdi mars son, Krist ján Gunn ars son, Theo dór Guð finns
son, Jón Heið ar Guð munds son, Sig ur jón Rann vers son, Ingv ar Teits
son, Há kon Gunn ars son, Ólaf ur Björns son, Tómas Tóm as son, Freyr 
Sig urðs son, Páll Krist ins son, Vilmar Pét urs son, Ein ar Guð laugs son.

Fjöl skyld an í Reyni hvamm in um. Jón Heið ar 3 ára með syst ur El ínu 
1 árs og for eldr um sín um Guð mundi Bjarna Guð munds syni og 
Auði Jóns dótt ur.
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Opinn fundur
í Kópavogi

Opinn fundur Landsbankans um � árfestingu, nýsköpun 
og uppbyggingu atvinnulífsins verður haldinn í Salnum, 
Kópavogi mánudaginn 20. febrúar kl. 20.

Steinþór Pálsson bankastjóri kynnir stefnu og 
áherslur Landsbankans árið 2012. Einnig 
verður � allað um þjónustu Landsbankans við 
nýsköpunarfyrirtæki. Fulltrúi Nýsköpunarsjóðs 

atvinnulífsins fl ytur erindi um nýsköpun á Íslandi 
og frumkvöðull segir frá sinni reynslu af stofnun 
og rekstri metnaðarfulls fyrirtækis. 
Allir velkomnir.

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is og í 410 4000.
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Nýr sam komu sal ur var form
lega tek inn í notk un í Vatns
enda skóla 27. jan ú ar sl. Sal ur inn 
rúm ar um 300 manns í sæt um 
og mun verða mik il lyfti stöng 
fyr ir skóla líf ið. Tónn inn var 
sleg inn með viða mikl um hátíð
ar höld um þar sem kór inn söng, 
Græn fán inn var af hent ur í ann
að sinn, ný heima síða vor opn
uð og söng leik ur inn Hair spray 
var sýnd ur. Auk þess kom bæj
ar stjór inn, Guð rún Páls dótt ir, 
upp á svið og færði nem end um 
og starfs fólki heilla ósk ir líkt og 
Anna Lilja Þór is dótt ir for mað ur 
for eldra fé lags ins sem færði skól
an um pen inga styrk til efl ing ar 
skóla starf inu.

Haustið 2007 var ákveðið að
Vatnsendaskóli yrði umhverfis
vænn skóli. Um leið fór hann á
grænagreinhjáLandverndmeð
þaðaðmarkmiðiaðflaggaGræn
fánanum eftir tvö ár. Það mark
miðnáðistoghefur Grænfánum
verið flaggaðsíðanhaustið2009.
Frá þeim tíma hafa verið tek
in fleiri skref í umhverfismálum
með það að markmiði að halda
Grænfánanum tvö ár í viðbót. Í
desember 2011 var ljóst að því
markmiði var náð og kom því
fulltrúi Landverndar og afhenti
Grænfánann í annað sinn í
Vatnsendaskóla.

Vatnsendaskólifærsamkomusal

Leikendur í Hairspray ásamt leikstjóra. Aftari röð f.v. Sandra Björk Jónasdótt
ir, Tanja Björk Þórðardóttir, Davíð Gunnarsson, Sigurður Steinar Valdimars
son, AnítaSifRúnarsdóttir, JafetMániMagnúsarson, ÍsakHinriksson leikstjóri,
MargrétSifAtladóttirogBirtaHlín Jóhannesdóttir. Fremri röð f.v.ÁsþórBjarni
Guðmundsson, Arnar Freyr Yngvason, Nökkvi Freyr Mikaelsson, Arnar Örn Ing
ólfsson,SigurhjörturPálmason,GabríelÖrnÓlafssonogBaldvinSnærHlynsson.

Klippt var á borða til merkis um að langþráður samkomusalur hefði
verið tekinn í notkun. Það gerði Styrmir Kjartansson nemandi 5.
Lambagrasi.HjáhonumstendurGuðrúnSoffíaJónasdóttirskólastjóri.

Sparið og látið gera við góð húsgögn

Sækjum sendum ef óskað er.
Komum og gerum föst verðtilboð.

HS. Bólstrun  •Auðbrekku 1  Kópavogi • s: 544-5750,  892-1284 

Antikbólstrun

Skrifstofustólaviðgerðir

Er bílsætið rifið 
og tætt

Ný heimasíða 
www.hsbolstrun.is

E-mail: hs@bolstrun.is

Öll almenn Bólstrun

Hera Björk, Raggi Bjarna 
og Bjarni Bald vins hafa sleg
ið ær lega í gegn með tón leik
un um Lög in henn ar mömmu 
í Saln um. Á tón leik un um eru 
flutt lög in sem mömm ur og 
ömm ur raul uðu við heim il is
störf in á 6. og 7. ára tug síð
ustu ald ar. 

Mikil gleði og gáski ríkir á
tónleikunum. Tónleikarn
ir verða endurteknir á sjálf
an konudaginn, 19. febrúar
kl. 20:00, í Salnum og er því
tilvalið að bjóða mæðrum,
dætrum,systrumogömmum
á þessa einstöku skemmtun
í tilefni dagsins. Á tónleikun
um hljóma gamlar og góðar
perlur á borð við Heyr mitt
ljúfasta lag, Lóa litla á Brú,
Fjórir kátir þrestir, Bjössi á
mjólkurbílnum,Vertuekkiað
horfaog fleiridýrðlegardæg
urflugurviðdillandiundirleik
hljómsveitarBjörnsThorodd
sen,enhanaskipaaukBjörns,
VignirÞórStefánsson,Jóhann
HjörleifssonogJónRafnsson.

Löginhenn
armömmuá
konudaginn

Salurinn:
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Hið ár lega Póst mót Breiða
bliks í körfu bolta fór fram fyr ir 
skömmu. Mót ið gekk vel, en 14 
fé lög sendu kepp end ur til móts
ins í 92 lið um og var keppt í 
Smár an um og Kórn um og kepp
end ur voru um 650 tals ins á 
aldr in um 6 til 11 ára. 

Ekkieru talinstig íþessumóti
en þrátt fyrir það skein leik
gleðin og ánægjan úr andlitum
körfuboltahetja framtíðarinnar.
ogfengumviðafargóðarumfjall
anir í fjölmiðlum um helgina.
Körfuknattleiksdeild Breiðabliks
undirritaði jafnframt 3ja ára
samningviðPóstinn.

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

HK vann ótrú leg an en jafn
framt sæt an sig ur á Ak ur eyri 
í N1deild karla í síð ustu viku, 
2725. Stað an var jöfn í lok in 
en ótrú legt klúð ur Ak ur eyr inga 
kom í veg fyr ir að þeir fengju 
nokk uð úr leikn um. Stað an í 
hálf leik var 1113 fyr ir HK. 

HK byrjaði seinni hálfleik
inn með látum og skoraði fjög
ur fyrstumörkin.Akureyrimætti
ekki til leiks og gerði hver mis
tökináfæturöðrum.HKvarkom
iðsexmörkumyfir, 1925,þegar
Akureyri tókaðsaxaá forskotið.
Akureyri skoraði sexmörk í röð
áótrúlegumkaflaogstaðanallt í

einuorðin2525enHKHKgerði
tvösíðustumörkin.„Égergríðar
legastolturaf liðinu fyrirþaðað
eftir aðbyrja illa,berja sig inn í
leikinnmeð frábærumvarnarleik
enstrákarnirvorueinnigklókir í
sókninni.Náumhérnamjöggóðri
forustuáþáþegarviðlokumvelá
þá ívörninni, refsumþeimágæt
legaíbakiðogerumaðgerafullt
afgóðumhlutum íþessum leik,”
sagði Kristinn Guðmundsson
þjálfariHK.

HKerí2.sætideildarinnarmeð
17stig,3stigumáeftirHaukum.
Næsti leikurerheimaleikurgegn
Valíkvöld,9.febrúar.

HKáframítoppbarátt
unniíN1deildkarla

HK lék gegn Stjörn unni 
í Digra nesi í Eim skips bik
ar kvenna fyr ir skömmu en 
mátti bíta í það súra epli að 
tapa 22 – 25. 

Markahæst í liðiHKvarElín
AnnaBaldursdóttirmeð7mörk
og á hæla hennar kom Jóna
Sigríður Halldórsdóttir með 5

mörk. Næsti leikur kvennanna
er gegn Stjörnunni í Digranesi
11. febrúar nk. í N1deildinni
svo þá gefst tækifæri til að
bæta fyrir tapið í bikarkeppn
inni.HKerí4.sætideildarinnar
með12stig, jafnar ÍBVaðstig
umsemerí3.sæti.

Um650keppenduráPóstmóti
körfuboltadeildarBreiðabliks

Fráeinumleiknumámótinu.

Kepp end ur Breiða bliks á 
Meist ara móti Ís lands í fjöl þraut 
í frjáls um íþrótt um stóðu sig frá
bær lega á MÍ í fjöl þraut um sem 
fram fór í Laug ar dals höll inni 
fyr ir nokkru. 

Sölvi Guðmundsson varð
Íslandsmeistari í karlaflokki en
hann fékk4599stigogstórbætti
fyrri árangur sinn en hann átti
fyrir4362stigfráárinu2011.Ingi
Rúnar Kristinsson varð Íslands
meistariíflokkipilta1819áraen
hannnáði5211stigumogvarein
ungis84stigum frámetinu í sín
umflokki.LoksvarðSindriHrafn
Guðmundsson Íslandsmeistari í
flokkipilta17áraogyngri.Hann
setti ennfremur Íslandsmet í sín
um flokki, náði 4562 stigum en
eldra metið átti félagi hans Ingi
Rúnar frá árinu 2010, 4452 stig.
KristerBlær Jónssonvarðþriðji
í flokki17áraogyngriogKristín

Karlsdóttirþriðja í kvennaflokki.
Greinilega má búast við góðum

árangriBlikaáþeimmótumsem
framundaneru.

ÞrírÍslandsmeistaratitlarhjáBlikum!

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

HKtapaðifyrirStjörnunni
íEimskipsbikarnum

BlikarnirsemtókuþáttíMÍífjölþrautum.

Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir reynir að brjótast gegnum varnar
múrStjörnunnar.Húnskoraði2mörkíleiknum.

Á árs há tíð HK sem fram fór 
28. jan ú ar sl. var til kynnt um 
íþrótta mann HK 2011. Fyr ir val
inu var hand bolta kapp inn Ólaf
ur Bjarki Ragn ars son sem er upp
al inn HKing ur og hef ur leik ið 
með HK all an sinn fer il að und
an skildu tíma bil inu 2009/2010 
þeg ar hann spil aði í Þýska landi 
með liði ASG Ahlen. 

Ólafurvar í loksíðastakeppn
istímabils valinn handknattleiks
maðurársinsá lokahófiHSÍ,var

valinn í úrvalslið ársins, valinn
bestisóknarmaðurársinsogfékk
háttvísisverðlaunHSÍ.Þessieftir
tektarverðiárangurÓlafs skilaði
honumsætií landsliðiÍslandsog
hann leikmeð landsliðinuáEvr
ópumótinuíSerbíuísíðastamán

uði.Ólafurer gríðarlegaöflugur
ogútsjónarsamur leikmaður,býr
yfirmiklumhraðaogsnerpu,mik
illi skottækni og hefur auk þess
gríðarlegan leikskilning og er
í dag einn allra besti leikmaður
N1deildarinnar.

ÓlafurBjarkiRagnarsson
íþróttamaðurHK2011

HKmætirFram íEimskipsbikarkeppninni í4 liðaúrslitum.Leikurinn
ferframmánudaginn13.febrúarnk.íDigranesi.HérerKristinnGuð
mundssonþjálfarimeðHalldóriJóhanniSigfússynifyrirliðaFram.

Sigurjón Sigurðsson formaður HK afhenti Ólafi Bjarka Ragnarssyni
viðurkenninguna. Hjá þeim stendur Birgir Björnsson framkvæmda
stjóriHK.1717

RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda



MENNINGARSTARF 
Í KÓPAVOGI

Menningar- og þróunarráð auglýsir 
eftir umsóknum um styrki úr lista- og 

menningarsjóði Kópavogsbæjar

Umsóknum skal skila fyrir 14. febrúar

Umsóknareyðublöð fást á vef Kópavogsbæjar eða í 
þjónustuveri bæjarins, Fannborg 2. 

Umsóknum skal skilað til: 
Lista- og menningarsjóður, Fannborg 2, 

200 Kópavogur.

Allar nánari upplýsingar á kopavogur.is


