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Leikskólarnir
og pólitíkin

agur leikskólans er haldinn hátíðlegur sl. mánudag um allt
land. Í tilefni dagsins var gefið út veggspjald með gullkornum
frá börnum. Börn frá leikskólanum Kópasteini áttu fjögur gull
korn á þessu veggspjaldi. Þrír elstu árgangar fóru ljósagöngu og hittu
vini sína úr Marbakka og Urðarhól  í Kópavogskirkju þessum degi. Þar
sungu þau nokkur lög og lýstum upp kirkjuna. Starfsemi leikskólanna
hefur breyst gríðarlega í tímans rás til hins betra, börnunum á ekki að
geta leiðst, einfaldlega vegna þess hversu fjölbreytt starfið er á leik
skólunum. Leikskólarnir Í Kópavogi, einnig þeir einkareknu, hafa að
mörgu leiti sýnt frumkvæði í störfum sínum til eftirbreytni fyrir aðra
leikskóla landsins. Þar hefur Kópasteinn, sem er elsti leikskóli Kópa
vogs, hóf starfsemi 1964, sýnt lofsvert fordæmi. Aðrir leikskólar, eins
og Aðalþing sem er einkarekinn leikskóli, stefnir að því að verða rann
sóknaleikskóli í fararbroddi í leikskólastarfi. Ýmis nýbreytni er í leik
skólastarfinu, s.s. að unnið er markvisst með fljótandi námskrá sem
táknar ákveðin sveigjanleika í starfinu og lögð er áhersla á ígrundun,
lýðræði/valdefling, náttúra og upplýsingatækni, sem eru hugtök sem
unnið er með á markmarkvissan og skapandi hátt í leikskólanum. For
eldrar í Kópavogi sem eiga börn á leikskólaaldri þurfa því ekki að hafa
áhyggjur af börnum sínum meðan þau eru í leikskóla, enda gott að búa
í Kópavogi, jafnvel hægt að segja að það sé betra að búa í Kópavogi.
Þegar þetta er ritað sitja fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar
flokks og Lista Kópavogsbúa á rökstólum og leita leiða til að mynda
nýjan meirihluta í bæjarstjórn Kópavogs. Íbúar Kópavogs vænta þess
að nýr meirihluti taki til starfa sem fyrst, gengið verði frá málefna
samningi og verkaskiptingu og bænum verði í framhaldi stýrt af heil
indum, sanngirni og án allrar misklíðar. Bæjarstjórnarfundir hafa því
miður einkennst stundum af þjarki milli ákveðinna bæjarfulltrúa sem
ekkert á skilt við málefnalega vinnu eða tillöguflutning sem kjósend
ur gera kröfu til að sé sett í forgang. Bæjarfulltrúar geta auðvitað haft
misjafna skoðun á málefnum sem snerta hag bæjarins og þeirra sem
hér búa, en málflutningurinn þarf að vera án alls hnútukasts milli bæj
arfulltrúa, sem jafnvel tengist ekkert viðkomandi máli. Þá verður enn
betra að búa í Kópavogi.
Geir A. Guðsteinsson
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Aldraðir byggja
fjölbýlishús á
Kópavogstúni
Tímamót urðu hjá Samtökum
aldra ðra fyri r skömmu þega r
Guðríður Arnardóttir, formaður
bæjarráðs Kópavogs, tók fyrstu
skóflustunguna að fjölbýlishúsi
á Kópav ogst úni á svoköllu ð
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
verktaki á að afhenda húsið í nóv
embermánuði 2013.

Frítt í hestastrætó
frá Kjóavöllum í
Glaðheima
Næstu fjórar vikur verður boð
ið upp á hestastrætó á þriðjudög
um niður í Glaðheima kl. 18.30,
endurgjaldslaust fyrir Gustara.
Farið verður á þriðjudögum frá
Kjóavöllum niður í reiðhöllina í
Glaðheimum og til baka einum og
hálfum tíma síðar. Strætóbílstjór
inn heitir Kjartan er með gsm 8674333, félagar panta pláss í síðasta
lagi á mánudegi hjá Kjartani. Lág
mark er þrír hestar annars fellur
ferðin niður. Stoppustöðinn er á
móts við hús Björgvins dýralækn
is að Hamraenda.

Ekki alveg stöðnun í
byggingaframkvæmd
um í Kópavogi
Á afg reiðsluf undi byggi nga r
fulltrúa Kópavogs fyrir skömmu
voru samþykktar 9 umsóknir um
byggingarleyfi, bæði breytingar
og nýbyggingar svo ekki er hægt
að segja að allt sé með ,,kyrrum
kjörum” á byggingamarkaðnum í
Kópavogi. Af þessum umsóknum
eru tvær um byggingu fjölbýlis
húsa. Staðirnir sem um ræðir eru
Daltún 27, Fákahvarf 14, Gnita
heiði 3, Kópavogstún 2 – 4 (fjöl
býlishús), Laufbrekka 14, Litlavör
11, Nýbýlavegur 28, Smiðjuveg
ur 2 og Þorrasalir 2 – 4 (fjölbýlis
hús).

Betri nýting
áhorfendastúka
við Kópavogsvöll
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, fundarherbergið og
eldhúsið verði boðið út til leigu til
reynslu. Bæjarráð samþykkti að
húsnæðið verði auglýst til leigu
sem fyrst út september 2012 til
reynslu.Ennfremur lögðu sviðs
stjórarnir fram fyrirspurn um nýt
ingu á gömlu stúkunnar á Kópa
vogsvelli, þar sem lagt er til að
umhverfissviði verði falið að gera
formlega úttekt á ástandi hús
næðis gömlu stúkunnar og leggja
fram mat á kostnaði við hugsan
legar endurbætur. Jafnframt verði
tilgreindur kostnaður við niður
rif gömlu stúkunnar ef húsnæðið
verður metið ónýtt eða kostnaður
við endurbætur of mikill. Bæjar

ráð samþykkti tillögu að úttekt og
jafnframt verði kannaður kostn
aður við að breyta eldri stúku í
vélageymslu.

Eineltisstefna
samþykkt
Eine lti ss tefna Kópav ogsb æj
ar var nýlega samþykkt á bæjar
ráðsfundi. Í henni segir að Kópa
vogsbær hafi það að leiðarljósi
að vera góður vinnustaður og að
starfsmönnum líði þar vel. Í stefn
unni er einelti skilgreint, farið yfir
ábyrgð stjórnenda og viðbrögð
við eine lti. Bæja rr áð fól hópi
starfsmanna bæjarins á síðasta
ári að móta stefnuna og verður
hún kynnt frekar á vinnustöðum
bæja ri ns á koma ndi viku m og
mánuðum. Stefnunni er skipt í sex
kafla. Í fimmta kafla er lagt til að
stofnað verði eineltissteymi skip
að fulltrúum starfsmannadeildar,
jafnréttisráðgjafa og forvarnarfull
trúa en hlutverk þess verður fyrst
og fremst að veita stjórnendum
ráðgjöf þegar einelti eða vísbend
ing um einelti kemur upp á vinnu
stað.

Hlutverk stjórnsýslu
og kjörinna fulltrúa
Bæja rs tjórn Kópav ogs hefu r
samþykkt sérstakar samskipta
reglur kjörinna fulltrúa og starfs
manna bæjarins. Tilgangur þeirra
er að skýra hlutverk stjórnsýslu
annars vegar og kjörinna fulltrúa
hins vegar sem og að tryggja fag
lega afgreiðslu allra mála og jafn
ræði íbúa. Þetta er í fyrsta sinn
sem reglur sem þessar eru sam
þykktar í Kópavogsbæ og líklega
þær ítarlegustu sem sveitarstjórn
hefur sett sér. Guðríður Arnar
dóttir bæjarfulltrúi segir að regl
urnar séu liður í víðtækum stjórn
sýsluumbótum Kópavogsbæjar.
Reglurnar skiptast í fjóra flokka
þar sem m.a. er kveði ð á um
ábyrgð stjórnenda bæjarins, kjör
inna fulltrúa, nefndarmanna og
samskipti milli þeirra. Í reglunum
er kveðið á um að einstakir kjörn
ir fulltrúar hafi ekki umboð til að
gefa starfsmönnum fyrirmæli og
skuli því ekki hafa bein áhrif á
störf þeirra eða ákvarðanir.

Ný dagvistarúrræði
fyrir aldraða
Kópav ogsb ær og Sjóm anna
dagsráð Reykjavíkur og Hafnar
fjarðar, eigandi Hrafnistuheimil
anna, hafa samið um rekstur og
starfsemi þjónustumiðstöðvar
innar í Boðaþingi, sem m.a. felur í
sér að tekin verða í notkun þrjátíu
ný dagvistarúrræði fyrir aldraða
í Kópavogi. Samningurinn léttir
verulega á brýnni þörf fyrir dag
vist í bæjarfélaginu, en gera má
ráð fyrir að allt að níutíu manns
geti nýtt sér þjónustuna. Ný dag
vist tekur til starfa á hlaupársdag
inn, 29. febrúar nk. en Hrafnista
mun annast rekstur dagvistarrý
manna á annarri hæð þjónustu
miðstöðvarinnar í Boðaþingi en
Kópavogsbær mun eftir sem áður
greiða fastan kostnað af mann
virkinu, viðhald, hita og rafmagn.

Samstarfssamningur
um rannsóknir í
leikskólum
Bæja rs tjóra rni r í Garðab æ,
Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfells

bæ og Seltjarnarnesi  undirrituðu
þann 25. janú a r sl. sams tarfs
samning við Rannsóknarstofu í
menntunarfræðum um rannsókn
arverkefni í leikskólum. Markmið
samstarfsins er að auka þekkingu
á leikskólastarfi í sveitarfélögun
um og stuðla að auknum gæðum í
leikskólastarfi. Samningurinn nær
til þriggja ára en verkefnið hefst í
apríl nk. Fyrsta rannsóknin verð
ur um tengsl leiks við námssvið
aðalnámskrár leikskóla frá 2011.  
Sveitarfélögin munu velja leik
skóla til þátttöku í rannsókninni í
samráði við fulltrúa RannUng.

Strætóbiðstöð
og hraðakstur
Á fundi umh verfi s-  og sam
göngun efnda r Kópav ogs fyri r
skömmu var lagt fram erindi frá
skólastjóra Kópavogsskóla þar
sem óskað er eftir lagfæringu á
biðstöð strætó á móts við skól
ann. Nefndin tekur undir áhyggjur
skólastjórnenda Kópavogsskóla
og vísar erindinu til vinnu við
umferðaröryggisáætlun sem gert
er ráð fyrir að ljúki í vor. Lagt var
fram erindi frá Lögreglunni á höf
uðborgarsvæðinu þar sem óskað
er eftir ráðstöfunum til lækkun
ar hraða í Daltúni. Umhverfis-  og
samgöngunefnd hafnar erindinu á
grundvelli þess að hverfið í heild
sinni er merkt 30 km svæði með
merkingum við allar innkomur.
Nefndin samþykkir að sent verði
bréf á öll heimili í götunni um að
virða hámarkshraða.

Hjólreiðaáætlun
Kópavogsbæjar  
Á fundi umh verfi s-  og sam
göngunefndar var lögð fram til
laga að hjólal eiðak orti sem
uppfært hefur verið samkvæmt
ábendi ngu m hjólr eiðam anna.
Einnig var lögð fram tillaga að
forg angsr öðu n framk væmda
við hjólaleiðir og tillaga að teng
ingu meðfram Reykjanesbraut
inni milli Mjóddar í Reykjavík og
Lindahverfis. Í fundargerð segir
að umhverfis- og samgöngunefnd
lítist vel á tillöguna.

Stefnumótun í
ferðamálum
Menni nga r-  og þróu na rr áð
Kópavogsbæjar hefur ákveðið að
standa fyrir átaki í ferðamálum.
Sævar Kristinsson og Rögnvald
ur Guðm undss on, sérf ræði ng
ar í mótun ferðastefnu, komu á
fund ráðsins og fóru yfir umfang
þeirrar vinnu sem fælist í því að
móta ferðas tefnu og mögul eg
an kostnað.

Salurinn tækjavæddur
Nýlega var lagður fram tækja
listi og upplýsingar um tilboð í
endurnýjun tækjalista í Salnum
í Kópavogi. Þetta er innan fjár
heimildar og samþykkti Menning
ar og þróunaráð fyrir sitt leyti að
ráðist verði í tækjakaupin.

AUGLÝSINGASÍMI:

511 1188
borgarblod@simnet.is
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Ármann Kr. Ólafsson bæjar
stjóraefni nýs meirihluta í
bæjarstjórn Kópavogs
Meirih luta
viðræður Sjálf
stæði sf lokks,
Frams ókna r
flokks og Lista
Kópav ogsb úa
um myndu n
meirih luta í
b æ j a r s t j ó r n
Kópavogs hafa
leitt til gerð Ármann Kr.
málefnasamn Ólafsson
ings sem er til
umræðu í fulltrúaráði Sjálfstæð
isflokks og Framsóknarflokks í
kvöld, fimmtudag.
Engar upplýsingar hafa feng
ist um skipan embætta frá full
trúum flokkanna en samkvæmt
óstaðf estu m fréttu m verð
ur af hálfu Sjálfs tæði sf lokks
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri

og Gunnar I. Birgisson formaður
framkvæmdaráðs, Ómar Stefáns
son Framsóknarflokki formaður

bæjarráðs og Rannveig Ásgeirs
dóttir Lista Kópavogsbúa forseti
bæjarstjórnar.

Velkomin

Tíu konur
heiðraðar
fyrir 25 ára
starfsaldur hjá
Kópavogsbæ

ENNEMM / SÍA / NM50432

Fimmtudaginn 26. janúar
sl. var tíu starfsm önnu m
Kópav ogsb æja r sem hafa
starfa ð í þágu sveita rf é
lagsins í 25 ár veitt viður
kenni ng af fors eta bæja r
stjórna r Hjálma ri Hjálm
arss yni. Viðs taddi r voru
starfsfélagar þessara starfs
manna og ýmsir starfsmenn
Kópavogsbæjar.
Starfsmennirnir eru Anna
Rósa Sigurjónsdóttir. aðstoð
arl eiks kólas tjóri Álfah eiði;
Brynhildur Stella Óskarsdótt
ir, leiks kóla nu m Efstih jalla;
Elínborg Þórarinsdóttir, leik
skóla nu m Baugi; Elí sab et
Eyjólfsdóttir, leikskólastjóri
Álfaheiði; Guðrún Pálsdóttir,
bæjarstjóri; Heiða Björk Rún
arsdóttir, leikskólastjóri Kópa
steini; Hildur Elva Björnsdótt
ir, stuðningsfulltrúi Kópavogs
skóla; Kristjana Arnardóttir,
matráður Kársnesskóla; Ragn
heiðu r Halld órsd ótti r, leik
skólanum Efstahjalla og Sig
ríður Einarsdóttir, leikskólan
um Efstahjalla.
Hjálmar Hjálmarsson, for
seti bæjarstjórnar, hélt stutta
tölu og þakkaði starfsmönn
unum fyrir störf sín hjá bæn
um og afhenti þeim úr með
árituðum nöfnum sínum. Það
vekur athygli að enginn karla
maður var í þessum hópi og 7
af   þessum 10 starfsmönnum
eru starfsmenn leikskólanna
í Kópavogi, svo greinilega er
ekki leiðinlegt að starfa þar,
þ.e. þetta eru skemmtilegir og
gefandi vinnustaðir.
Við sameinumst um að gera
góða þjónustu enn betri.

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

www.borgarblod.is

islandsbanki.is | Sími 440 4000
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,,Farið að brydda á óheilindum og trúnaðarbresti
áður en til uppsagnar bæjarstjóra kom”
- segir Hjálmar Hjálmarsson bæjarfulltrúi Næst besta flokksins

F

jögurra flokka meirihluti í
bæjarstjórn Kópavogs sem
mynda ðu r var efti r síð
ustu bæja rs tjórna rk osn
ingar í maí 2010 féll á bæjarráðs
fundi 17. Janúar sl. þegar Hjálm
ar Hjálma rss on, bæja rf ullt rúi
Næstbesta flokksins hætti meiri
hlutasamstarfinu vegna óánægju
sinnar með hvernig staðið var
að því að tilkynna Guðrúnu Páls
dóttur, bæjarstjóra Kópavogs, að
henni yrði sagt upp störfum. Síð
an lýsti Rannveig Ásgeirsdóttir,
fulltrúi Lista Kópavogsbúa, að
hún gæti ekki starfað með Sam
fylkingunni. Síðan hefur hvorki
gengið né rekið að mynda meiri
hluta en síðustu daga hafa full
trúar Lista Kópavogsbúa, Fram
sóknarflokks og Sjálfstæðisflokks
setið á fundum til að freista þess
að mynda meirihluta.
Aðs purðu r af hverju Hjálma r
Hjálmarsson hafi slitið meirihluta
samstarfinu segir hann að áður
en til þessa hafi komið hafi komið
upp eitt eða fleiri mál á síðasta ári
sem tengdust samstarfi meirihlut
ans við bæjarstjórann, m.a. svo
kallað bílamál og peningaskáps
mál og þá hafi verið rætt um að
skipta um bæjarstjóra en ekki til
þess komið. ,,Þetta mál var ekk
ert rætt meðan unnið var að fjár
hagsáætlun bæjarins fyrir þetta ár
sem gekk vel í góðu samstarfi við
starfsmenn bæjarins. Síðan kemur
það eins og þruma úr heiðskíru
lofti 12. janúar sl. að við erum boð
uð á fund með engum fyrirvara og
fundarefni óljóst en á fundinum
er okkur tilkynnt að Samfylking
in styðji ekki lengur bæjarstjór
ann og síðan tók fulltrúi Vinstri
grænna undi r það. Á þessu m
fundi fór ég fram á að ég fengi að
tala við mitt fólk um næstu skref
og ákveðið var að hittast aftur á

inu. Svo er Sjálfstæðisflokkurinn á
mörkum þess að vera stjórntækur
því þar starfa þrjú lið og veruleg
ur flótti varð úr VG og Framsókn
arflokknum fyrir og eftir síðustu
kosningar.“

Sjálfsíkveikja olli slitum
á meirihlutasamstarfinu

Hjálmar Hjálmarsson bæjarfulltrúi Næst besta flokksins sem hlaut 1.901 atkvæði í síðustu kosningum og
er þriðja stærsta stjórnmálaaflið í Kópavogi.

sunnudeginum 15. janúar og ræða
starfslok bæjarstjórans, og jafn
framt af hverju. Þrátt fyrir það
hittir Guðríður Arnardóttir, odd
viti Samfylkingarinnar, bæjarstjór
ann á tveggja manna fundi á föstu
deginum þar á undan og tilkynnir
henni að til standi að segja henni
upp störfum og spyr bæjarstjór
ann jafnframt hvort hún vilji þiggja
starf hjá Kópavogsbæ sem ekki
var búið að móta og er ekki til í
skipuriti bæjarins. Guðríður hafði
því ekkert umboð til að bjóða bæj
arstjóranum það.

Það er ekki rétt hjá Guðríði að
hún hafi reynt að ná í mig allt
fram á laugardag því við vorum
í stöðu gu m tölvup ósts ams kipt
um á þeim tíma um önnur málefni
og þar nefnir hún aldrei að hún
vilji að ég hringi í sig. Þegar ég
næ simasambandi við hana er það
ekki erindi hennar að segja mér að
Guðrún Pálsdóttir hafi verið rekin
heldur að tilkynna mér um fund
artímann á sunnudeginum. Á laug
ardeginum fóru þessar fréttir að
leka út, hvaðan svo sem það kom.  
Þjóð veit þá þrír vita.“

Kaka ársins 2012

Hjálmar segir að áður en þetta
hafi gerst hafi farið að brydda á
trúnaðarbresti og óheilindum milli
meirihlutaflokkanna um ýmis önn
ur mál, en hann segir að það geti
komið sér illa fyrir alla aðila að til
greina nákvæmlega hvaða mál það
eru því enn eru eftir tvö og hálft ár
af kjörtímabilinu og hann eigi eftir
að starfa með öðrum bæjarfulltrú
um á þeim tíma.
,,Samf ylki ngi n og VG voru
stundum óánægð með að ég væri
með óundirbúin mál í bæjarráði
sem ekki höfðu verið rædd innan
raða meirihlutans. Grunninn að
því má rekja til kosninganna sjál
fra því í þeim tapa allir fjórflokk
arnir gömlu fylgi, jafnvel bæjar
fulltrúum þannig við í Næstbesta
flokknu m komu m svol íti ð inn í
þetta að þeirra mati sem svolitl
ir uppskafningar og sigurvegarar
án þess að við ættum það skilið
að þerra mati þó okkur kysu 1900
Kópavogsbúar. Það átti einnig við
um Kópavogslistann.“
-Voruð þið í Næst besta flokknum
fulltrúar óánægðra Kópavogsbúa?
,,Við einsettum okkur að koma
með svolitla gleði inn í kosninga
baráttuna og hrista aðeins upp í
hlutunum og vorum alls ekki full
trúar einhverrra óánægjuafla en
það má ljóst vera að   okkur kaus
ekki síst fólk sem vildi ekki styðja
fjórflokkana eftir efnahagshrunið
og var óánægt með bæjarstjórn
ina. Það kemu r síða n í ljós að
mikil óánægja og óeining er inn
an allra flokka.  Eftir kosningarnar
verður innanflokkstitringur inn
an Samfylkingarinnar vegna ein
hvers uppgjörs við fjórða mann á
lista þeirra, Elfi Logadóttur, sem
ekki vildi starfa í meirihlutateym

20% afsláttur

fyrir eldri borgara og
öryrkja miðað við staðgreiðslu

,,Vinnan við að mynda meiri
hluta gekk mjög vel, þeir sem tóku
þátt í því starfi voru mjög hug
myndaríkir og það var ekki tekist
alvarlega   á um enhver málefni,“
segir Hjálmar. ,,Mér fannst mál
efnasamningurinn góður þrátt fyr
ir að við fengum nánast engin af
okkar málefnum þar beint inn.  Við
treystum því augljós hagsmuna
mál allra bæjarbúa yrðu sett á
oddinn í framkvæmdinni þó þau
væru ekki í málefnasamningnum.
Allir fulltrúar í fráfarandi meiri
hluta voru reynslul ausi r hvað
varðar að starfa í meirihluta í bæj
arstjórn. Það varð eiginlega sjálf
síkveikja sem olli þessum slitum
sem er á ábyrgð oddvita VG og
Samfylkingarinnar. Trúnaðarbrest
inn er ekki hægt að rekja til nýju
flokkana.“

Breyting á vinnubrögðum
,,Það er margt óeðlilegt í stjórn
sýslunni hjá Kópavogsbæ. Flokk
ur sem fær fjóra bæjarfulltrúa en
lendir í minnihluta fær takmarkað
an aðgang að starfsmönnum bæj
arins. Haldnir eru fundir starfs
manna og meirih lutaf lokka nna
sem eru þá okkar vinir en ekki
með minnih lutaf lokku nu m sem
eru þá eins og einhverjir óvinir
eða andstæðingar. Það er kjána
legt fyrirkomulag sem veitir meiri
hlutafulltrúum forgang og   ákveð
ið forskot.   Í stað þess að halda
meirihlutafundi fyrir bæjarráðs
fundi með starfsmönnum þar sem
farið er yfir dagskrána og fengn
ar upplýsingar frá starfsmönnum
væru þar fulltrúar allra flokka. Þá
gætu allir myndað sér skoðanir
tímanlega og greitt atkvæði um
málefni eftir bestu sannfæringu og
samvisku. Það er að vera á móti
öllum málum sem minnihluti bæj
arstjórnar leggur fram og öfugt er
bara niðurbrjótandi fyrir samfé
lagið. Enginn bæjarfulltrúi er kos
inn til þess. Ertu t.a.m. fyrirfram á
móti því sem meirihlutafulltrúi að
bæta þjónustu strætó, bara  vegna
þess að minnihlutinn leggur það
fram?“
Hjálmar segir að á bæjarskrif
stofunum séu hæfir starfmenn en
kannski ofmannað af dýrum, hátt
settum starfsmönnum, þ.e. þarna
eru of margir yfirmenn á of mikl
um launum. ,,Það er ekki þeim að
kenna, margir hafa verið hækkaðir
í embætti til þess að öðlast hærri
laun. Á þremur efstu hæðum bæj
arskrifstofunnar eru hálaunafólk
en orsakir þess eru þær að fyr
ir efnah agsh runi ð var veri ð að
keppa við ofu rl aunam arka ð og
þarna eru starfsm enn sem eru
hærra launaðir en bæjarstjórinn.
Það er mjög óeðlilegt og einnig að
margt af þessu hátekjufólki er póli
tískt ráðið sem er vandamál sem
þarf að leysa. Það þarf að taka
ráðningarvaldið frá pólitíkusunum
til að koma í veg fyrir klíkuskap.
Ég vona að það takist að mynda
nýja n meirih luta í bæja rs tjórn
þó ég efist um að það sé hægt,
en mér finnst að þeir sem sæta
ákæru í Lífeyrissjóðsmálinu eigi
að víkja fyrir varamönnum meðan
málið er til meðferðar hjá dóms
kerfinu. Annað er ekki traustvekj
andi,” segir Hjálmar Hjálmarsson.
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Reglur um styrkveitingar
til félaga- og félagasamtaka
Bæjarstjórn Kópavogs, hefur samkvæmt
2. mgr. 5 gr. laga um tekjustofna
sveitarfélaga nr. 4/1995 samþykkt eftirfarandi
reglur um styrkveitingar til félaga- og
félagasamtaka. Reglur þessar ná til greiðslu
fasteignaskatts af fasteignum þar sem fram
fer starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni,
svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og
tómstundastarfsemi og mannúðarstörf.

Nú gerum við okkur glaðan dag

Funheitir

vetrardagar
Þú velur 2 aðalrétti af 14 á
matseðli og greiðir eingöngu
fyrir báða réttina

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.

Sticky Wings 12 stk. kjúklingavængir

2

Fiskur og franskar
Gringo kjúklingavefja
Grillhúss Rock Rolls
Sesar salat

FYRIR

Sesar salat með kjúkling

2500

Route 66
Grillhússborgarinn
Alvöru ostborgari
Tex-Mex hamborgari
West Side Story borgari
Blue Moon borgari
Classic Rock borgari

Rock‘n roll svínarif ½ skammtur

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.

GRRRillandi gott
í allan vetur

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, sími: 5275000, www.grillhusid.is

Í ár eiga umsóknir að berast fyrir 5. mars nk.
Umsóknareyðublöð eru aðgengileg á vef
Kópavogsbæjar: www.kopavogur.is.
Bæjarritari
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AF HÁLSINUM

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

Barnabókamyndir á
Bókasafni Kópavogs
Kópavogsbúinn Erla Sigurðar
dóttir er með sýningu á vatnslita
myndum í Bókasafni Kópavogs.
Þetta eru frumm yndi r bóka
skreytinga, en Erla er þekkt fyr
ir vandaðar myndskreytingar,
en hú hefur myndskreytt um 33
barnabækur og kennir auk þess
við Myndl istas kóla Kópav ogs.
Sýningin stendur til 28. febrúar
og eru myndirnar til sölu. Erla
hefur hlotið margar innlendar
sem erl enda r viðu rk enni nga r
fyri r bókas kreyti nga r og árið
2001 var hún ein af fjórum bæj
arlistamönnum Kópavogs. Erla
samdi sjálf og myndskreytti hina
gullfallegu barnabók; Gusugang
ur í grasinu.
Bæku rna r sem Erla hefu r
myndskreytt eru Dvergasteinn,
Fólkið í steininum, Dagbók barns
ins, Vatnsberarnir, Hundakexið,
Draumur eða veruleiki, Fjallganga,
Þótt desember sé dimmur, Adda
lærir að synda, Veislan í barna
vagni nu m, Adda kemu r heim,
Kvöldstund með pabba, Glott í
golukaldann, Leifur heppni og Vín
land hið góða, Nílarprinsessan,
Um loftin blá, Trjálfur og Mimmli,

Amma segðu mér, Sumardagar,
Glatt er í Glaumbæ, Komdu og
skoðaðu landnámið, Fimmburarn
ir henna r Elí nnóru, Dula rf ulla
dagatalið, Draumar marglyttunn
ar, Í klóm baggalúts, Eventyr fra
jordens hjerte, Saga um stelpu,
Edda týnist í eldgosi, Gusugang
ur í grasinu sem er bók við eigin
texta og Var það bara svona.
Erla hóf að teikna strax á barns
aldri en þegar hún var komin á
fullo rði nsá r og börni n vaxi n
úr grasi lét hún verða af því að
sækja um skólavist í Myndlistaog handíðaskóla Íslands. ,,Nám
ið breytti svolítið mínum stíl og
þar lærði ég loks að fara almenni
lega með vatnsliti. Það er núna í
skoðun að myndskreyta barna
bók, en allar myndskreytingar eru
í góðu samstarfi við höfundana,”
segir Erla sem starfaði um tíma
á skrifstofu Byggingasamvinnu
félags Kópavogs og er auk þess
í Lionsklúbbnum Ýr. Frá því að
námi lauk árið 1988 hefur hún ein
göngu starfað að myndlistinni.
Hún er með vinnustofu í Hafnar
firði ásamt þremur öðrum mynd
listakonum.

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

•

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

Hver? Hvar? Hvenær?
Engar ábendingar bárust vegna
mynda r af tveimu r konu m sem
birtist í desember. Þó hefur borist
ábending um að þær gætu tengst
Sjálfstæðisflokknum í Kópavogi.
ÍK strákarnir sem voru á mynd
inni í janúar eru f.v. Sváfnir Sigurðs
son, Ævar Sveinsson, Kristinn Jak
obsson og Gunnar Guðmundsson

og er tekin í tilefni af 30 ára afmæli
Kópavogskaupstaðar, 11. maí 1985.
Nú birtist mynd sem tengist ein
hverri hátíð eða fundi Alþýðuflokks
ins 26. mars 1994 í félagsheimili
Kópavogs. Allar frekari upplýsingar
um þennan fund, smáar sem stórar,
eru vel þegnar. Vinsamlega kom
ið þeim upplýsingum sem þið búið

yfir á framfæri við Hrafn Sveinbjarn
arson héraðsskjalavörð á Héraðs
skjalasafni Kópavogs að Hamraborg
1. Líta má við hjá Hrafni Sveinbjarn
arsyni eða Gunnari Marel Hinriks
syni á skrifstofunni, hringja í þá í
síma 544-4710 eða senda þeim tölvu
póst á netfangið hrafns@kopavogur.
is eða gunnarmh@kopavogur.is

Brátt hálf öld frá vígslu Kópavogskirkju
Kópavogskirkja var reist á árunum 1958-1962 eftir teikningum frá
embætti húsameistara ríkisins sem Hörður Bjarnason veitti forstöðu á
þeim tíma. Ragnar Emilsson arkitekt hjá embættinu vann ásamt húsa
meistara mikið að teikningu kirkjunnar. Grunnur hennar var helgaður
þann 16. ágúst árið 1958 og hornsteinn lagður af biskupi Íslands þann
20. nóvember árið eftir. Það var svo þann 16. desember árið 1962 sem
kirkjan var vígð af Sigurbirni Einarssyni, þáverandi biskupi Íslands.
Grunnur Kópavogskirkju helgaður. Við hlið kórsins stendur sóknarprest
urinn, sr. Gunnar Árnason sem þjónaði Kársnesprestakalli til ársins 1971.
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Söngkeppni félagsmiðstöðvanna í Kópavogi:

Lionsklúbbur Kópavogs:

Styrkir líkamlega fötluð ungmenn
til dvalar í sumarbúðum í Noregi
Lionsklúbbur Kópavogs hefur í rúm 30 ár styrkt
unga líkamlega fatlaða einstaklinga til sumar
dvalar í alþjóðlegum sumarbúðum í Grönolen í
Noregi. Styrkþegum er boðið að dvelja í hálfan
mánuð í sumarbúðum sem norska Lionshreyfing
in stendur fyrir.
Þar kemur saman fólk af mörgum þjóðernum og
skemmtir sér við ýmis verkefni tengd félagslífi, úti
veru og tómstundaiðkun í fallegu umhverfi. Lögð er
áhersla á að fólk kynnist og eigi skemmtilega stund
ir saman. Nú í sumar verða sumarbúðirnar haldnar
frá 1. til 15. júlí nk.
Fjárhagslegur stuðningur Lionsklúbbs Kópavogs
felst í að standa straum af ferðakostnaði, dagpening
um og fleiru. Gerðar eru einhverjar kröfur til líkams

Sigurvegarinn, Hinrik Snær Guðmundsson í Smáraskóla, fór á kostum
í keppninni.

Hinrik Snær frá Þebu í
Smáraskóla sigurvegari
Söngk eppni fél agsm iðs töðv
anna í Kópavogi fór fram í Salnum
17. janúar sl. Níu söngatriði, eitt
frá hverri félagsmiðstöð, kepptu
til úrslita.
Aðalæfing fyrir keppni hófst kl.
17:00 og var aðstandendum boð
ið að koma og fylgja st með. Að
kvöldi fór sjálf keppnin fram fyr
ir nær fullu húsi unglinga, ásamt
foreldrum, formönnum Frístunda
- og forvarnanefndar, skólanefnd
ar og Guðrúnu Pálsdóttur bæjar
stjóra. Þátttakendur í þremur efstu
sætum verða fulltrúar Kópavogs í
söngkeppni Samfés sem fram fer í
Laugardalshöllinni í byrjun mars.
Dómnefnd skipuðu þau Margrét
Eir, Davíð Smári Haraldsson, Sigríð

ur Margrét Friðriksdóttir, Ólöf Jara
Skagfjörð og Stefanía Svavarsdóttir.
Sigu rv ega ri varð Hinr ik Snær
Guðmundsson frá félagsmiðstöð
inni Þebu í Smáraskóla. Hinrik lék
á fiðlu og flutti lagið ,,Fairytale”,
en það lag gerði frægt norski full
trúinn Alexander Rybak í Eurovi
sion söngkeppninni árið 2009. Í 2.
sæti urðu Ester Rós Brynjarsdóttir
og Arnar Ingi Ingason frá félags
miðstöðinni Jemen í Lindaskóla,
með lagið ,,What a feeling” en það
lag á uppruna sinn í kvikmyndinni
„Flachdans.” Í 3. sæti varð Þórunn
Soffía Snæhólm frá félagsmiðstöð
inni Kjarnanum í Kópavogsskóla,
með lagið ,,Make you feel my love”
með söngkonunni Adele.

styrks og sjálfstæðis dvalar
gesta þar sem vistaverurnar
setja þeim ákveðnar skorð
ur og verða umsóknir skoð
aðar í því ljósi en þær þurfa
að berast fyrir 27. febrúa r
nk. Ums ækja ndi þarf að
vera á aldursbilinu 18 til 30
ára og sjálfbjarga á ensku.
Áhugasömum styrkþegum
er bent á að hafa samband
við Sæmund í síma 895 7295
sem veitir nánari upplýsing
ar fyrir hönd klúbbsins eða
senda erindi á netfangið ejasa@simnet.is

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
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Hallfríður J. Ragnheiðardóttir hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör
- í fyrsta skipti efnt til ljóðakeppni grunnskólabarna
Hallfríður J. Ragnheiðardótt
ir hlaut Ljóðs taf Jóns úr Vör
í ár fyrir ljóð sitt ,,Triptych” í
árlegri ljóðasamkeppni lista-  og
menningarráðs Kópavogs. Sam
keppnin er haldin í ellefta sinn
en tilgangur hennar er að efla
og vekja áhuga á íslenskri ljóð
list. Verðlaunaafhendingin fór
fram við hátíðlega athöfn í Saln
um á fæðingardegi Jóns úr Vör,
21. janúar sl. Á sama tíma voru
úrslit kynnt í ljóðasamkeppni
grunns kóla Kópav ogs en þau
sem urðu í þremur efstu sætun
um eru Katrín Kemp úr Vatns
endas kóla fyri r ljóði ð Vetra r
kvöld, Hrönn Kristey Atladóttir
úr Hörðuvallaskóla fyrir ljóð sitt
Skógarljóð og Ólafur Örn Plod
er úr Álfhólsskóla fyrir ljóð sitt
Bolti.
Um 350 ljóð bárust í samkeppn
ina Ljóðstafur Jóns úr Vör undir
dulnefni og vissi dómnefnd því
ekki hver var höfundur fyrr en
sigurljóðið hafði verið valið. Ljóð
ið skiptist í þrjá hluta og yfirskrift
hvers kafla víasr í kristna hefð,
fyrsti kaflinn nefnist Sakramenti,
annar kaflinn Lausnarorð og sá
þriðji Opinberun.
Í röks tuðni ngi dómn efnda r
segir meðal annars að ljóðið sé
ort af öryggi og krafti og ásamt
tilvísunum sé það borið upp af
sterku myndmáli og markvissri
uppb yggi ngu. Hallf ríðu r hlaut
peningaverðlaun og Ljóðstaf Jóns
úr Vör, áletraðan með nafni sínu,
til varðveislu í eitt ár. Auk þess
hlaut hún eignargrip sem Sigmar
Maríusson gullsmiður hannaði.

Triptych
Sakramenti
Einhver hefur saumað útlínur
dreka ns með hárf ínu m rauðu m
þræði, líkt og grun, eða skugga, í
rautt silkið.
Það er um tvo kosti að velja: að
segja já við hinu óumflýjanlega og
hefja gullgerð en hafna því ella og
búast til varnar.

Há-karlinn hefur verið brytjað
ur í örsmáa, rauðleita teninga. Ég
þigg bita úr silfurskálinni.

Selma M. Gísladóttir, Hörðuvalla
skóla; Rób ert Atli Svava rss on,
Lindaskóla; Baldvin Snær, Vatns
endaskóla; Anna Margrét Sous
sounis, Hörðuvallaskóla; Katrín
Þóra Hermannsdóttir, Kársnes
skóla; Lilja Lind Helgadóttir, Kárs
nesskóla og Líney Ragna Ólafs
dóttir, Salaskóla.

Lausnarorð
Hann elska r mig og ég elska
hann, glæpamann, morðingja. Við
hittumst á torginu og hann vefur
mig örmum. “Hvernig hefurðu það,
ELSKAN?” Orðið kemur eðlilega
og átakalaust út fyrir varir mín
ar. Við höldum hvort yfirum ann
að, elskendur frá upphafi vega, og
hringsólum hlið við hlið innan um
óljósan fjöldann.
Hver var sá guð sem skapaði
okkur að skilja?
Opinberun
Frík irkja n stóð þar sem ég
stend nú. Við erum mörg við
þessa messu. Horfum í vesturátt
og sjá, skyndilega fyllist tjörnin og
húmdökkur himinninn yfir af blóð
roða. Fagnandi teyga ég hina gullnu veig meðan býðst. Svo er hún
jafnskyndilega horfin.
Eftir lifir grunur um gljásvart
an flygil undir ísnum á vatni við
veginn.

Vetrarkvöld
Við liggjum hér á vetrarkvöldi
og tunglið brosir til okkar.
Við gröfum okkur í snjóinn
svo snjórinn er eins og sæng.
Snjókarlarnir eru okkar lífverðir
Og láta okkur vita ef einhver  
kemur.
Við afhendingu Ljóðstafs Jóns úr Vör. Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri,
Hafsteinn Karlsson bæjarfulltrúi, Jón Yngvi Jóhannsson formaður
dómnefndar, Hallfríður Ragnheiðardóttir verðlaunahafi, Sigurður
Pálsson, dómnefnd og Gerður Kristný, dómnefnd.

Kópavogsbúar
athugið!
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

Skógarnir eru fallegir
eins og gjáandi djásn.
Trén eins og einfættir menn
með hatta og þúsund hendur.

Boltinn
Það var einu sinni bolti,
og hann fyltist af stolti,
þegar hann fór inn í markið,
það var rétt eftir sparkið.

Sigurljóðið í keppni
grunnskólanemenda
nefnist Vetrarkvöld
Þrettán grunnskólabörn fengu
bókav erðl aun fyri r ljóð sín í
grunnskólakeppninni en yfir sex
tíu ljóð bárust frá sex skólum í
Kópav ogi. Guðr ún Pálsd ótti r
bæja rs tjóri afh enti verðl auni n
og Hafsteinn Karlsson, formað
ur menningar- og þróunarráðs,
ávarpaði gesti og fór yfir sögu og
markmið keppninnar. Þetta er í
fyrsta sinn sem efnt er til slíkr
ar ljóðasamkeppni meðal grunn
skólan ema og er stefnt að því
að það verði einnig árviss við
burður. Þeir krakkar sem hutu
viðurkenningu auk þeirra þrig
gja sem áður eru nefnd eru Anna
Margrét, Vatnsendaskóla; Stein
grímu r Bersi, Vatnse ndas kóla;
Fanney Einarsdóttir, Lindaskóla;

Skógarljóð

Sigurvegarinn Katrín Kemp Stefánsdóttir í Vatnsendaskóla er í miðj
unni. Hún er nemandi í 9. Bláberjalyngi í Vatnendaskóla en ljóð
hennar nefnist Vetrarkvöld. Vinsta megin við hana er Ólafur Örn
Ploder í Álfhólsskóla sem varð í þriðja sæti með ljóðið Bolti og hæga
megin Hrönn Kristey Atladóttir í Hörðuvallaskóla með ljóðið Skógar
ljóð. Í hópi þrettán grunnskólabarna voru fjögur úr Vatnsendaskóla,
auk sigurvegarans þau Steingrímur Bersi Ellingssen, Anna Margrét
Sverrisdóttir og Baldvin Snær Hlynsson. Svo skemmtilega vill til að
þau eru öll nemendur í 9. Bláberjalyngi í Vatnsendaskóla.

Aðalfundur
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.

FEBRÚAR 2012
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Löreglan hyggst auka upplýsinga Útibú Byrs og Íslands
banka sameinast
streymið til íbúa Kópavogs
Lögreglustöð 3 á höfuðborgarsvæðinu þjónar Kópa
vogi og Breiðholti. Langtímamarkmið LRH, fyrir tíma
bilið 2008 til 2011 var að fækka brotum um 5% milli
ára á tímabilinu en 6% fækkun milli áranna 2009 og
2010 og 33% fækkun m.v. fyrstu tíu mánuðina 2010.
Fækkun innbrota var um 15% og fækkun ofbeldisbrota
og eignaspjalla um 20% árið 2011, miðað við meðaltal
2005 -  2007 að teknu tilliti til íbúafjölda. Innbrotum
fækkaði um 25% árið 2010, eignaspjöllum fækkaði um
3% en ofbeldisbrotum fjölgaði um um 23%. Fækkun
slysa á vegfarendum um 10% árið 2011 miðað við með
altal áranna 2003 til 2008.
Öryggistilfinning íbúa á höfuðborgarsvæðinu hefur
aukist frá því sem hún mældist árið 2007, var 88,1%
árið 2011. Markmiðið er að auka sýnileika lögreglu og
stuðla að markvissum forvörnum með sérstakri áherslu
á að koma ungu fólki til aðstoðar áður en til alvarlegra
árekstra við umhverfið kemur. Það verði gert með sam
vinnu við sveitarfélög, stofnanir, félagasamtök og einstak
linga, félagsþjónustur sveitarfélaganna, skóla og foreldra
og afla upplýsinga og nýta til markvissara eftirlits og
aðgerða. Lögreglan hyggst auka upplýsingastreymi til
íbúa í gegnum lögregluvefinn, gegnum svæðablöð með
tölvupósti eða fundahöldum og með það að markmiði
að auka samstarf lögreglu og íbúa. Ómar Smári Ármanns
son, yfirmaður Stöðvar3 segir að rannsóknir lögreglu
verði markvissar og skilvirkar með það að markmiði
að koma í veg fyrir frekari brot. Íbúar á þjónustusvæði
Stöðvar3 eru 15,2% af heildar íbúafjölda, meðalaldur 35,5
ár sem er rétt undir meðalaldri á höfuðborgarsvæðinu og
rúmlega 30% íbúa 20 ára eða yngri. 1,8% íbúa þiggja fjár
hagslega aðstoð sem er 0,2 prósentustiga aukning milli
ára en meðal atvinnutekjur eru fyrir ofan meðaltal.

Fjöldi tilkynntra þjófnaða-innbrota frá janúar til
1. nóvember 2008 til 2011 miðað við 1.000 íbúa.

Fjöldi tilkynntra slysa í umferðaróhöppum frá janúar
til 1. nóvember 2008 til 2011 miðað við 1.000 íbúa.

Byr og Íslandsbanki, og for
verar þeirra, eiga sér langa sögu
í Kópavogi. Sparisjóður Kópa
vogs sem síðar sameinaðast Byr
var stofnaður árið 1954 og for
veri Íslandsbanka, Útvegsbank
inn, opnaði útibú í Kópavogin
um árið 1968.
Sameiningarferli útibúa bank
anna tveggja er nú í fullum gangi.
Afg reiðslus tað Ísl andsb anka
í Hamraborg hefur verið lokað
og útibú Byrs á Digranesvegi er

nú rekið undir merkjum Íslands
banka. Í same ini nga rf erli nu er
lögð áhersla á að ná fram því
besta frá báðum bönkum með
persónulegri og góðri þjónustu til
viðskiptavina.
Mikið var um vera í útibúinu
þegar það var opnað undir merkj
um Íslandsbanka 23. janúa
 r sl.
Boðið var upp á kaffiveitingar og
lifandi tónlist auk þess sem Georg
og Söngvaborg komu og skemmtu
börnunum, sem fengu sælgæti.
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Naut frábærrar umönnunar
á Grensásdeild
Poppmessa, flóamarkaður og
spurningarkeppni í Digraneskirkju
Sigurlið væntanlegra fermingarbarna í Kópavogssókn í fremri
röð með sigurlaunin. F.v. Andri, Dagur og Hafsteinn. Aftan við þá
stendur lið Lindasóknar sem tapaði naumlega í spurningakeppn
inni. F.v. Eva Rós, Elín Edda og Jakob Andri.

Sunnudaginn 5. febrúar sl.
var stór hátíð hjá fermingar
börnum í Kópavogi. Haldin var
poppm essa í Digran esk irkju
með söngkonunni Regínu Ósk
og Svenna, eiginmanni hennar,
og á undan var keppt til úrslita
í spurningarkeppni fermingar
barna milli liða frá Kópavogs
sókn og Lindasókn. Fyrrnefnda
liðið bar sigur úr býtum.
Á sama tíma var einnig
risaflóam arka ðu r allra ferm

ingarbarna í Kópavogi en með
flóamarkaðnum gafst tækifæri
fyrir fermingarbörn og fjölskyld
ur þeirra að   losa um pláss í
geymslum, kössum eða háloft
um og bjóða öðrum að kaupa
nýtanlega hluti á kostakjörum.
Ágóði af flóamarkaðanum rann
óskiptur til innanlandsaðstoð
ar Hjálpa rs tarfs kirkju nna r.
Það sem ekki seldist var gefið á
Nytjamarkað Kristniboðssam
bandsins í Austurveri.

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 vígsluafmælisári 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 hátíðarguðsþjónustu 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.

Grensásdeild er miðstöð frumendurhæfingar á
Íslandi fyrir fólk sem orðið hefur fyrir færniskerð
ingu af völdum mænuskaða,   heilaskaða, fjölá
verka og margvíslegra sjúkdóma.   Aðeins þar
er veitt sérhæfð teymisþjónusta á sólarhrings-,
dag-  og göngudeildargrunni. Með hverjum skjól
stæðingi vinnur samhæft teymi lækna,  sjúkra- og
iðjuþjálfa, hjúkrunar-,   talmeina-  og sálfræðinga,
sem saman sníða meðferðina að breytilegum þörf
um hvers og eins. Um 70% allra sjúklinga á Grens
ásdeild eru á vinnufærum aldri,  þ.e. yngri en 70
ára og  meðalaldur þeirra er um 55 ár. Af þeim vel
yfir 400  sjúklingum sem deildin útskrifar að með
altali á ári geta að meðaltali rösklega 100 horfið til
fullra starfa á ný.
Margir Kópavogsbúar hafa notið frábærrar þjón
ustu Gresásdeildar. Einn þeirra er Frank Magnús
Michelsen sem býr í Álfkonuhvarfi í Kópavogi. Hann
fékk heilablóðfall aðfararnótt 28. maí sl. og missti
algjörlega málið og lamaðist hægra megin í líkaman
um. ,,Þarna um kvöldið finnst mér ég verða eitthvað
skrýtinn og fer inn til konunnar minnar sem var farin
að sofa en þar datt ég niður. Ég skildi allt sem þeir á
sjúkrabílnum voru að segja við mig en gat ekki tjáð
mig. Ég var fluttur á spítala og þar kom í ljós að ég
var með blóðtappa í heila vinstra megin. Morgun
inn eftir vaknaði ég á gjörgæslu en skildi ekki neitt
í neinu en heyrði að ég hefði fengið blóðtappa. Ég
fékk blóðþynnandi lyf en því fylgir sú hætta að ef
ekki er um blóðkökk að ræða þá getur farið ver, en
það var ekki í mínu tilfelli. Ég fór síðan í endurhæf
ingu á Grensásdeild þar sem ég fékk frábæra mót
töku og umönnun. Starfsfólkið þar er svo sannarlega
að vinna fyrir laununum sínum, umhyggjusemin við

Frank Magnús Michelsen.

hvern og einn sem þangað kemur er alveg aðdáunar
verð,” segir Frank Magnús Michelsen.
Frank hefur fengið málið aftur og styrk til að ferð
ast um gangandi eða akandi en minnið getur verið
stopult og eins á hann í erfiðleikum með að skrifa.
Hann mun því mæta áfram á Grensásdeild eftir
ákveðnu prógrammi og segist vona að hann nái
aftur fullri heilsu.

Minning Unnar Stefánsdóttur
heiðruð á þorrablóti Urðarhóls
Börn og starfsfólk Heilsuleik
skólans Urðarhóls hafa frá upp
hafi haft þorrablót á bóndadag
inn. Unnu r Stefá nsd ótti r frum
kvöðull Heilsustefnunnar mætti ár
hvert frá opnun skólans í upphlut
og sagði börnunum frá siðum og
venjum fólks í gamla daga. Þetta
gerði Unnur á hverju ári sem leik
skólastjóri og einnig eftir að hún
lét af störfum hjá Kópavogsbæ.
Stjórne ndu r Urða rh óls heiðr
uðu minningu Unnar Stefánsdóttur
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sem lést 8. ágúst 2011 með því að
klæðast upphlut og peysufötum á
þorrablótinu í ár. Ákveðið var að
framvegis yrði Öxar við ána sung
ið við borðhald á þessum degi þar
sem Unnur hafði lagt til í jómfrúar
ræðu sinni á Alþingi að gera Öxar
við ána að þjóðsöngi okkar Íslend
inga. Minning Unnar Stefánsdóttur
sem vann mikið frumkvöðlastarf
mun lifa í hjörtum starfsmanna Urð
arhóls og þeirra barna sem nutu
hennar návistar.

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku
• Frítt verðmat án skilyrða um sölu
• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki
• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig
Starfsfólk Urðarhóls í upphlut og
peyslufötum á þorrablótinu.

Jónas Örn Jónasson
Lögg. Fasteignasali
lögfræðingur

Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is
eða S: 822-5588

Sala fasteigna í

35 ár

"Það geta ekki allir bílar
verið RÉTTIR BÍLAR!"

N

	
  

ýr og spennandi
veitingastaður
Sushisamba býður
upp á einstaka
blöndu af japanskri
og suður-amerískri
matargerð.

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar
viðgerðir á nýja árinu
• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

Prófaðu
djúsí sushi

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.is • Vesturvör 24 • 200 Kópavogur

„New style“ sushi
með bragðmiklum
sósum og óhefðbundnu hráefni.

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

sushisamba
Þingholtsstræti 5
101 Reykjavík
sími 568 6600
sushisamba.is
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Blikksmiðja Einars á Smiðjuvegi:

Vatnsskurðarvél sem sker öll efni

Minningar
tónleikar um
Johnny Cash
í Lindakirkju

Regína Ósk er meðal söngvara
sem koma fram.

Sunnud agi nn 26. febrú a r
nk. kl. 20.00 stendur Linda
kirkja fyrir minni nga rt ón
leikum um tónlistarmanninn
Johnny Cash, en þann dag
hefði hann orðið 80 ára.
Eins öngva ra r verða Björg
vin Halldórsson, Regína Ósk
og Svenni Þór, Ingó veðurguð
og Arnar Ingi Ólafsson. Óskar
Einarsson tónlistarstjóri, leikur
ásamt hljómsveit og stjórnar
Kór Lindakirkju. Á milli atriða
verða sagðar sögur af Johnny
Cash og ævi hans reifuð í stór
um dráttum.

Margar hendur vinna
létt verk fyrir Rauða krossinn!
Afar gefandi er að starfa fyrir Rauða krossinn og undirbúa basar.

Kópavogsdeild Rauða kross
ins starfr æki r basa rh óp sem
hittist alla þriðjudaga kl. 10.00
til 13.00 í Rauðak rossh úsi nu
Hamraborg 11, 2. hæð. Sjálfboða
liða rni r í hópnu m hitta st yfir
kaffi og útbúa ýmislegt handverk
líkt og prjónavörur, hárskraut,
saumav öru r, tösku r og fleira

Viðar og Ómar Einarssynir við vatnsskurðarvélina.

sem er síðan selt á handverks
markaði deildarinnar. Allir þeir
sem áhuga hafa að að taka þátt
í basarhópnum eru hvattir til að
hafa samb and Kópav ogsd eild
Rauðakrossins í síma 554-6626
eða með því að senda póst á
kopavogur@redcross.is ,,Margar
hendur vinna létt verk.”

DAGSKRÁ SAFNANÆTUR Í KÓPAVOGI
Bókasafn Kópavogs og
Náttúrufræðistofa Kópavogs
— Hamraborg 6a

Safnanótt 10. febrúar 2012

Blikksmiðja Einars á Smiðju
vegi 4b í Kópavogi er fjölskyldu
fyrirtæki sem var stofnað í júní
1984, en árið 1992 var fyri r
tækið gert að einkahlutafélagi.
Blikksmiðja Einars er í Félagi
blikksmiðjueiganda sem er í SI,
samtökum iðnaðarins. Stofnend
ur og eigendur eru Einar Emil
Finnb ogas on og syni r hans,
Ómar, Viðar og Örn. Blikksmiðj
an hefur fengið þrjár viðurkenn
ingar frá Lagnafélagi Íslands fyr
ir lofsamlegt lagnaverk.
,,Árið 1987 fluttum við í eig
ið húsnæði á Smiðjuveg 4b, en
árið 1997 byrju m við að fjár
festa í tölvustýrðum vélum, s.s.
plasamaskurðarborði, beygjuvél,
fjöllokk og fleiru. Það nýjasta hjá
okkur er vatnsskurðarborð sem
sker svo til öll efni, svo sem ryð
frítt stál, járn, ál, marmara, flísar,
gler, gúmmí, plexígler, steinhellur
og krossvið,” segja þeir Viðar og
Ómar en þessi vatnsskurðarvél
er sú eina sem blikksmiðja hefur
hérlendis. Það stækkar verksviðið
og með henni er ekki síst verið að
þjónusta aðrar blikksmiðjur, og
reyndar fleiri fyrirtæki.
Starfsemi blikksmiðjunnar er að
mestu leyti fólgin í almennri blikk
smíði ásamt því að sinna sérverk
efnum en blikksmiðjan er mjög
vel tækjum búin, m.a. að klippa
og beygja í 3m vélum, og smíða
hitaelement í lofthitunarkerfi og
hitablásara. Blikksmiðja Einars er
með á lager veðurhlífar, þakvent
la og þakh ettu r, svalas túta og
ýmislegt fleira. ,,Í sambandi við
verkefni tengd vatnsskurði eða
fjöllokkur er gott að teikning ber
ist á AutoCad formi eða koma
með hlutinn en við bjóðum ein
nig upp á teiknivinnu. Við höfum
aldrei keypt neitt nema að eiga
fyrir því og þess vegna gengur
fyrirtækið kannski þokkal ega,”
segja þeir Viðar og Ómar.

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 Náttúrufræðistofunnar 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 Tónlistarskóla Kópavogs frumflytja eigið rafverk.
22:00 – 24:00 Nexus kynnir og sýnir
herkænskuleikinn Warmachine. Leiknum
svipar til hins sígilda tindátaleiks Warhammer, 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.

w w w. K O PAV O G U R . I S

13

Kópavogsblaðið

FEBRÚAR 2012

,,Umferðaröryggi verulega
ábótavant við Dalveg”

Frítt verðmat og 25% afsláttur af söluþóknun skv. taxta.

- segir Jón Gerald Sullenberger
Jón Gerald Sullenberger, eig
andi lágvörumatvöruverslunar
innar KOSTS við Dalveg segir
að þegar verslunin hafi verið
opnuð hafi hvílt á götunni aust
an verslu na ri nna r kvöð um
gegnumakstur niður á Dalveg
frá bensínstöðinni Orkunni og
þanga ð sem Skóga rl ind teng
ist við göngi n undi r Reykja
nesbraut við hlið fyrirtækisins
Kraftvéla. Það hafi verið sam
kvæmt samþ ykktu deiliskipu
lagi. Gunnar I. Birgisson bæj
arf ullt rúi Sjálfs tæði sf lokksi ns
telur að samþykkja þurfi nýtt
deiliskipulag fyrir svæðið vegna
gerð gangnanna undir Reykja
nesbraut.
,,Það segja margir okkar við
skiptavina að innakstur inn á Dal
veginn í dag geti verið hættuleg
ur og veita þurfi meira öryggi,
enda hafa þar orðið umferðar
óh öpp. Það þarf að auðv elda
fráakstu r frá þeim verslu nu m
og fyrirtækjum sem hér starfa,
ekki bara frá okkur heldur ein
nig frá fyrirtækjum og stofnun
um eins og Málningu, Póstinum,
sýslum anni og fleiru m. Það er
afar slæmt ef okka r viðs kipta
vinir njóta ekki þess umferðar
öryggis sem bærinn á að tryg
gja þeim samkvæmt samþykktu
deiliskipulagi.

Gísli Gunnar
Guðmundsson

Guðmundur
Þór Gíslason

Elfar Freyr
Sigurjónsson

Vistvænar íslenskar kistur.
Þjónusta allan sólarhringinn.
Komum heim til aðstandenda ef óskað er.

Útf
Útf
Útfararstofan
tfa
fara
rars
rssto
tof
offan
ofa

Fold
Fo
l
ld

Sími 892 4650

Netfang: foldehf@simnet.is - Vefsíða: foldehf.is
Á Dalveginum þar sem bíllinn er staddur er fyrirhugað að setja upp
hringtorg til þess að leysa úr brýnustu umferðarteppunni sem oft
er vandamál á þessum slóðum á álagstímum. Engin ákvörðun liggur
hins vegar fyrir hjá Kópavogsbæ um gegnumakstur frá Orkunni aust
an fyrirtækjanna sem þarna eru.
Jón Gerald Sullenberger
í KOSTI við Dalveg.

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

SÝNINGAR · RANNSÓKNIR · RÁÐGJÖF

Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.is
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,,Gleði og bjartsýni ríkjandi þrátt fyrir
aðgerðarleysi bæjarins á Kjóavöllum”
- segja hestamennirnir í Frelsi, þeir Garðar og Böðvar

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.

Garðar Gíslason félagsfræði
kenna ri við Menntas kóla nn í
Kópavogi og Böðvar Guðmunds
son sem rekur ALP/GÁK bíla
verkstæðið eru að koma sér upp
hesth úsi á nýju ath afnas væði
hestamanna á Kjóavöllum. Þeir
eins og fleiri Gustarar voru með
hesta á Glaðheimasvæðinu, sem
nú er verið að rífa. Hús þeirra
félaga stendur uppi í brekkunni
og er  útsýni þar mikið og gott.
Nú eru yfir þrjú ár síðan fyrstu
hesthúsin risu á Kjóavöllum. Þeir
félagar eru því afar ósáttir við að
Kópavogsbær skuli ekki standa
við undirskrifaða samninga við
félagið um byggingu reiðhallar,
keppnisvallar og félagsaðstoðu.
,,Kópav ogsb ær hefu r dregi ð
lappirnar, tafið mál og boðið upp
á lausnir sem eru ekki raunhæf
ar. Því má ekki gleyma að hesta
mannafélagið Gustur á yfir 40% af
Glaðheimasvæðinu, en það er nú
metið á um fimm milljarða króna.
Hestamannafélagið er því ekki að
fara fram á neinar gjafir frá Kópa
vogsbæ heldur fyrst og fremst
sanngirni og raunsæjar lausnir
fyrir Kjóavallasvæðið. Til stend
ur að sameina hestamannafélög
in tvö á svæðinu, það er Gust í
Kópavogi og Andvara í Garðabæ.
Menn eru fullir bjartsýni og telja
að Kjóav allas væði ð verði það
alf lottasta á öllu landi nu. Þeg
ar sameining er að fullu gengin í
gegn má gera ráð fyrir allt að 3000
hrossum á Kjóavöllum. Við félag
arnir erum því mjög ánægðir með
að vera hér, svæðið er gott, stutt í

Garðar Gíslason, dóttursonur hans og upprennandi hestamaður, Emil
Adrian Devaney, og Böðvar Guðmundsson. Aftan við þá er listaverk
eftir Jóhannes Sigurðsson sem nefnist Frelsi, og af því dregur hest
húsið nafn sitt.

frabærar reiðleiðir og hér er mik
ill ,,frumbyggjahugur” í þeim sem
hingað eru komnir.
Gustsandinn er sterkur.og við
vonumst eftir að fá sem flesta af
okkar félögum upp á nýja svæð
ið, ef ekki nú þá í náinni framtíð.
Það sem er verst við núverandi
ástand er langvara ndi aðg erð
arleysi Kópavogsbæjar, það er
að skemma fyrir okkur barna- og
unglingastarf félagsins. ,,Eins hafa
menn þungar áhyggjur af hækk
andi faste ignag jöldu m,” segja
þeir Garðar og Böðvar. ,,Hesta
mennska á ekki að vera íþrótta
grein eða tómstundagaman fyrir

fáa útvalda. Hestamennskan er
og á að vera fjölskylduvænt sport
þar sem einstaklingar njóta sín í
samvistum við hross. Á svæðinu
er verið að byggja upp hestaleigu,
hestamenn sameinast um útreiða
túra um þessa útivistarperlu sem
Heiðmörkin og næsta nágrenni
hefur upp á að bjóða. Hestamenn
eru upp til hópa skemmtil egt
fólk sem hafa unun að náttúru
landsins og umgengni við dýr.
Og Gustsandinn er flestum önd
um sterkari ef út í þá sálma er
farið segja þeir félagar, Garðar
og Böðvar.

STÓRA KÓPAVOGSBALLIÐ
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.

Kópavogsblaðið
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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
Bernskuminningar Jóns Heiðars Guðmundssonar úr Reynihvamminum í Kópavogi

Sjoppan í Auðbrekku hafði aðdráttarafl og
Frystihúsið Barðinn var kapítuli í þroskaferlinum
Jón Heiðar Guðmundsson hag
fræðingur rifjar upp bernskuminn
ingar úr Kópavogi að þessu sinni.
Foreldrar hans voru Guðmund
ur Bjarni Guðmundsson og Auð
ur Jónsdóttir sem fluttu með fjöl
skyldu sína í Kópavog árið 1966.
Eiginkona Jóns Heiðars er Þóra
Björg Stefánsdóttir kennari sem
einnig er uppa li n í Kópav ogi.
Þau búa nú í Hólahjalla með fjöl
skyldu sinni sem er í nágrenni
uppe ldi ss töðva þeirra beggja í
Kópavoginum.

Jón Heiðar Guðmundsson.

Alltaf liðið vel í
Kópavoginum
Ég hef alltaf talið mig Kópavogs
búa þó ég sé fæddur á Akureyri
og hafi búið fyrstu ár mín í Reykja
vík enda er ég frá 8 ára aldri alinn
upp í Reynihvamminum og minni
mitt nær nú ekki aftar en þangað.
Bernskuminningar mínar tengjast
því alfarið Kópavoginum eins og
hann var á þeim tíma og í raun var
heimsmynd mín í bernsku tengd
þrengra svæði því í raun var heimur
minn fyrir utan fjölskyldu tengdur
öðrum krökkum í Reynihvammi og
nágrenni, Kópavogsskóla og skólafé
lögum þar, Víghólaskóla og skólafé
lögum þar, Breiðablik og spilafélög
um þar og svo auðvitað Auðbrekku
sjoppu sem örugglega margir muna
eftir enda nokkurs konar félagsmið
stöð okkar unglinganna á þeim tíma.

Tólf ára bekkur í Kópavogsskóli 1970. Á myndinni eru Donald Jóhannesson kennari, Ingileif Sigfús
dóttir, Jónbjörg Þórsdóttir, Kristlaug Sveinsdóttir, Ingibjörg Fjölnisdóttir, Hafdís E. Baldvinsdóttir,
Fjóla B. Þorsteinsdóttir, Svanhvít Guðjónsdóttir, Ingibjörg Torfadóttir, Hanna Edda Halldórsdóttir, Anr
dís Magnúsdóttir, Kári Eyþórsson, Þórarinn Guðmundsson, Jón Ingibergsson, Gunnar Jónsson, Jakob
Sæmundsson, Róbert Gunnarsson, Ingvar Ásgeirsson, Randver Randversson, Guðmundur Antonsson,
Björn Ragnar Björnsson, Jón Ágúst Þorsteinsson, Skúli Tryggvason, Tryggvi Ólason, Sigurjón Rann
versson, Jón Gunnar Hilmarsson og Gunnar Árnason.

Þegar ég flyt í Kópavoginn árið
1966 þá 8 ára gamall var umhverfið
allt öðruvísi en í dag. Í þá daga voru
götur ómalbikaðar, tréljósastaur
ar lýstu götur og nýttust til klifurs,
rafmagns og símalínur héngu milli
stauranna, olíutankar voru við hvert
hús enda olíukynding, götumerk
ingar voru litlar og samfélagið ein
hverskonar sambland sveitar og
bæjar. Kópavogur byggðist mjög
hratt upp á þeim tíma og hefur gert
fram á okkar daga, árið 1940 voru
200 íbúar í Kópavogi, þegar ég flyt
þangað 1966 voru íbúar líklega um
8.000 og í dag eru þeir nokkuð yfir
30 þúsund.

svæði Kópavogs, Fífuna og Smár
ann, alla byggðina í Smáranum og
upp á Nónhæð, Smáralindina, Linda
hverfi, Salahverfi og Smáratorg. Á
bernskuárum mínum voru þarna
holt og hæðir, bóndabærinn Smára
hvammur og sandgryfjur. Austar
þar sem nú er Dalvegur var frysti
húsið Barðinn, röragerð, vélsmiðja
og fleiri fyrirtæki. Hvaða skoðanir
sem menn hafa á stjórnmálum og
skuldastöðu Kópavogs verður ekki
annað hægt en að taka hattinn ofan
fyrir þeirri uppbyggingu sem átt
hefur sér stað í Kópavogi undan
farna áratugi og njóta börn okkar og
barnabörn þeirrar aðstöðu sem nú
eru til staðar í leikskólum og skólum
bæjarins svo ekki sé talað um hina
frábæru íþrótta- og útivistaraðstöðu
í Smáranum.

Úr holti og hólum í byggð

Brennó og fallin spýta

Þegar ég horfi í dag frá bernsku
heimilin mínu í Reynihvamminum
til suðurs í átt að Garðabæ þá má
sjá eins og við þekkjum íþrótta

Á bernskuárum mínum var mikið
af krökkum í Kópavogi og göturnar
iðuðu af lífi. Samfélagið var öðruvís
in en það er í dag og get ég ímyndað

Tréljósastaurar og
olíukynding

Fjölskyldan í Reynihvamminum. Jón Heiðar 3 ára með systur Elínu
1 árs og foreldrum sínum Guðmundi Bjarna Guðmundssyni og
Auði Jónsdóttur.

mér að samfélag krakkanna á t.d.
Patreksfirði sé í dag eins og það var
á þessum tíma í Kópavogi. Mað
ur fór út að leika eftir skóla og um
helgar nokkurn veginn án eftirlits
og mamma kallaði svo í mat eða
kaffi. Allir krakkarnir léku saman í
ýmsum leikjum og allir pössuðu alla,
samfélagið var eins og sjálvirk eft
irlitsstöð. Mér er þetta mjög minn
isstætt og hugsa með gleði í hjarta
til þessa tíma. Á þessum tíma eign
aðist maður marga vini sem maður
heldur ennþá samband við. Helstu
hætturnar voru tengdar læknum
sem nú kallast Kópavogslækurinn
og hét nú öðru nafni í þá daga enda
hreinsun þess sem veitt var í lækinn
á þeim tíma mjög ábótavant. Fór
um við stundum í víking niður að
læk til sílaveiða og jafnvel í lengri
ferðir í átt að Garðabæ þar sem við
nokkrir úr götunni áttum dúfnahús
og héldum dúfur, ætli Sporthúsið

standi ekki nokkurn veginn núna þar
sem dúfnaeldi og önnur starfsemi
fór fram á þeim tíma.

Breiðablik og fótbolti
Á bernskuárunum var aðeins eitt
íþróttafélag í Kópavoginum sem
nýlega fagnaði 60 ára afmæli sínu,
í dag eru þau nokkur, hvert öðru
glæsilegra unga fólkinu í bænum til
þjónustu. Aðrar íþróttagreinar en
fótbolti stóðu ekki til boða og vor
um við strákarnir mikið í fótbolta.
Ég spilaði með Breiðablik upp alla
yngri flokka félagsins og naut þess
að fá að spila með miklum afreks
mönnum í íþróttinni eins og sjá má
á meðfylgjandi mynd af 4. flokki árið
1972 og má sérstaklega benda á
hártískuna. Þjálfari okkar flest árin
var heiðursmaðurinn Guðmundur
Þórðarson og skilaði okkur flest árin
framarlega í bikar, Íslandsmóti og

Faxaflóamóti þó titlarnir hafi látið
á sér standa. Það er mikill munur á
þátttöku foreldra í íþróttum barna
sinna þá og nú. Það þótti frekar
skrítið ef eitthvert foreldri mætti á
æfingar og skapaði jafnvel hættu á
einelti. Ferðalög á æfingar voru á
tveimur jafnfljótum eða með strætó,
stundum fannst manni að maður
byggi í strætó. Í dag gerir maður
lítið annað en að aka börnunum á
æfingar og blanda sér í foreldra og
félagsstarf í tengslum við íþróttir
þeirra, en það veitir auðvitað mikla
ánægju og styður vonandi við upp
eldi þeirra.

Í góðum bekk í
Kópavogsskóla
Ég var öll barnas kólaá r mín í
Kópavogsskóla og fór síðan í Víg
hólaskóla sem nú er MK. Eins og
á fótb oltaæ fi nga r gekk maðu r í
skólann öll árin hvernig sem viðr
aði. Ég leyfi mér að fullyrða að þó
skólastarf hafi verið með öðrum
hætti en nú tíðkast að námið var
gott veganesti til framtíðar. Kenn
ari minn í barnaskóla flest árin var
heiðursmaðurinn Donald Jóhann
esson sem kom okkur örugglega í
gegnum námið og undirbjó okkur
undir gagnfræðaskóla eins og það
hét í þá daga. Bekkjarfélagar mínir
í barnaskóla var mjög samheldinn
hópur og umgengst ég ennþá gamla
vini úr bekknum og öðrum heilsar
maður í Bónus eins og gengur. Eitt
af því sem er gaman við að búa í
Kópavogi er að maður fylgir börnum
sínum sömu leið í gegnum skóla og
íþróttir eins og maður þekkti sjálf
ur frá bernskuárunum. Á meðfylgj
andi mynd af líklega 12 ára bekk árið
1970 má sjá bekkjarfélaga mína og
vona ég að bekkjarfélagar fyrirgefi
mér myndbirtinguna.

Sjoppan í Auðbrekku og
frystihúsið Barðinn

Fjórði flokkur Breiðabliks í fótbolta 1972, á myndinni eru: Ásgeir
Þorvaldsson þjálfari, Andrés Kristjánsson, Jón Orri Guðmundsson,
Valdimar Valdimarsson, Kristján Gunnarsson, Theodór Guðfinns
son, Jón Heiðar Guðmundsson, Sigurjón Rannversson, Ingvar Teits
son, Hákon Gunnarsson, Ólafur Björnsson, Tómas Tómasson, Freyr
Sigurðsson, Páll Kristinsson, Vilmar Pétursson, Einar Guðlaugsson.

Það er ekki hægt að ljúka þess
um bernskumynningum án þess að
minnast á sjoppuna í Auðbrekku og
frystihúsið Barðann. Þegar mesta
bernskubrekið rann af manni þá fór
um við krakkarnir að stunda mik
ið sjoppuna í Auðbrekku sem var
nokkurs konar félagsmiðstöð mar
gra krakka á kvöldin og um helgar.
Þar var mikið fjör og alltaf eitthvað
um að vera og tilhlökkun að koma
þangað þar sem oftast var hægt að
hitta á bekkjarfélaga eða aðra góða
Kópavogsbúa.
Frystihúsið Barðinn var svo annar
kapituli í þroskaferli margra krakka í
Kópavogi því snemma á unglingsár
unum fórum við mörg að vinna þar
og öfluðum okkur tekna yfir sumarið
sem entust okkur yfir veturinn og
gerðu okkur jafnvel kleyft að kaupa
okkur fyrsta bílinn sem hjá mér var
Volkswagen bjalla, hvað annað.
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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 flytur erindi um nýsköpun á Íslandi
og frumkvöðull segir frá sinni reynslu af stofnun
og rekstri metnaðarfulls fyrirtækis.
Allir velkomnir.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is og í 410 4000.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Vatnsendaskóli fær samkomusal
Nýr samkomusalur var form
lega teki nn í notku n í Vatns
endaskóla 27. janúar sl. Salurinn
rúmar um 300 manns í sætum
og mun verða mikil lyftistöng
fyri r skólal ífi ð. Tónni nn var
sleginn með viðamiklum hátíð
arhöldum þar sem kórinn söng,
Grænfáninn var afhentur í ann
að sinn, ný heimasíða vor opn
uð og söngleikurinn Hairspray
var sýndur. Auk þess kom bæj
arstjórinn, Guðrún Pálsdóttir,
upp á svið og færði nemendum
og starfsfólki heillaóskir líkt og
Anna Lilja Þórisdóttir formaður
foreldrafélagsins sem færði skól
anum peningastyrk til eflingar
skólastarfinu.
Haustið 2007 var ákveðið að
Vatnsendaskóli yrði umhverfis
vænn skóli. Um leið fór hann á
græna grein hjá Landvernd með
það að markmiði að flagga Græn
fánanum eftir tvö ár. Það mark
mið náðist og hefur Grænfánum
verið flaggað síðan haustið 2009.
Frá þeim tíma hafa veri ð tek
in fleiri skref í umhverfismálum
með það að markmiði að halda
Grænfánanum tvö ár í viðbót. Í
desember 2011 var ljóst að því
markm iði var náð og kom því
fulltrúi Landverndar og afhenti
Grænf ána nn í anna ð sinn í
Vatnsendaskóla.

Klippt var á borða til merkis um að langþráður samkomusalur hefði
veri ð teki nn í notku n. Það gerði Styrmi r Kjarta nss on nema ndi 5.
Lambagrasi. Hjá honum stendur Guðrún Soffía Jónasdóttir skólastjóri.

Leikendur í Hairspray ásamt leikstjóra. Aftari röð f.v. Sandra Björk Jónasdótt
ir, Tanja Björk Þórðardóttir, Davíð Gunnarsson, Sigurður Steinar Valdimars
son,   Aníta Sif Rúnarsdóttir, Jafet Máni Magnúsarson, Ísak Hinriksson leikstjóri,
Margrét Sif Atladóttir og Birta Hlín Jóhannesdóttir. Fremri röð f.v. Ásþór Bjarni
Guðmundsson, Arnar Freyr Yngvason, Nökkvi Freyr Mikaelsson, Arnar Örn Ing
ólfsson, Sigurhjörtur Pálmason, Gabríel Örn Ólafsson og Baldvin Snær Hlynsson.

Öll almenn Bólstrun
Sparið og látið gera við góð húsgögn

Er bílsætið rifið
og tætt

Salurinn:

Lögin henn
ar mömmu á
konudaginn
Hera Björk, Raggi Bjarna
og Bjarni Baldvins hafa sleg
ið ærlega í gegn með tónleik
unum Lögin hennar mömmu
í Salnum. Á tónleikunum eru
flutt lögin sem mömmur og
ömmur rauluðu við heimilis
störfin á 6. og 7. áratug síð
ustu aldar.
Mikil gleði og gáski ríkir á
tónl eiku nu m. Tónl eika rn
ir verða endurteknir á sjálf
an konud agi nn, 19. febrú a r
kl. 20:00, í Salnum og er því
tilv ali ð að bjóða mæðru m,
dætrum, systrum og ömmum
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, Vertu ekki að
horfa og fleiri dýrðlegar dæg
urflugur við dillandi undirleik
hljómsveitar Björns Thorodd
sen, en hana skipa auk Björns,
Vignir Þór Stefánsson, Jóhann
Hjörleifsson og Jón Rafnsson.

Antikbólstrun

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

Ný heimasíða
www.hsbolstrun.is
E-mail: hs@bolstrun.is

HS. Bólstrun • Auðbrekku 1 Kópavogi • s: 544-5750, 892-1284
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Þrír Íslandsmeistaratitlar hjá Blikum! HK áfram í toppbarátt
Keppe ndu r Breiðab liks á
Meistaramóti Íslands í fjölþraut
í frjálsum íþróttum stóðu sig frá
bærlega á MÍ í fjölþrautum sem
fram fór í Lauga rd alsh ölli nni
fyrir nokkru.
Sölvi Guðm undss on varð
Íslandsmeistari í karlaflokki en
hann fékk 4599 stig og stórbætti
fyrri árangur sinn en hann átti
fyrir 4362 stig frá árinu 2011. Ingi
Rúnar Kristinsson varð Íslands
meistari í flokki pilta 18-19 ára en
hann náði 5211 stigum og var ein
ungis 84 stigum frá metinu í sín
um flokki. Loks varð Sindri Hrafn
Guðmundsson Íslandsmeistari í
flokki pilta 17 ára og yngri. Hann
setti ennfremur Íslandsmet í sín
um flokki, náði 4562 stigum en
eldra metið átti félagi hans Ingi
Rúnar frá árinu 2010, 4452 stig.
Krister Blær Jónsson varð þriðji
í flokki 17 ára og yngri og Kristín

unni í N1-deild karla

Blikarnir sem tóku þátt í MÍ í fjölþrautum.

Karlsdóttir þriðja í kvennaflokki.
Greinilega má búast við góðum

árangri Blika á þeim mótum sem
framundan eru.

Um 650 keppendur á Póstmóti
körfuboltadeildar Breiðabliks
Hið árl ega Póstm ót Breiða
bliks í körfubolta fór fram fyrir
skömmu. Mótið gekk vel, en 14
félög sendu keppendur til móts
ins í 92 liðum og var keppt í
Smáranum og Kórnum og kepp
endu r voru um 650 talsi ns á
aldrinum 6 til 11 ára.
Ekki eru talin stig í þessu móti
en þrátt fyri r það skein leik
gleðin og ánægjan úr andlitum
körfuboltahetja framtíðarinnar.
og fengum við afar góðar umfjall
ani r í fjölm iðlu m um helgi na.
Körfuknattleiksdeild Breiðabliks
undi rr ita ði jafnf ramt 3ja ára
samning við Póstinn.

Frá einum leiknum á mótinu.

Ólafur Bjarki Ragnarsson
íþróttamaður HK 2011
Á árshátíð HK sem fram fór
28. janúar sl. var tilkynnt um
íþróttamann HK 2011. Fyrir val
inu var handboltakappinn Ólaf
ur Bjarki Ragnarsson sem erupp
alinn HK-ingur og hefur leikið
með HK allan sinn feril að und
anskildu tímabilinu 2009/2010
þegar hann spilaði í Þýskalandi
með liði ASG Ahlen.
Ólafur var í lok síðasta keppn
istímabils valinn handknattleiks
maður ársins á lokahófi HSÍ, var
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HK vann ótrúl ega n en jafn
framt sæta n sigu r á Aku re yri
í N1-deild karla í síðustu viku,
27-25. Staðan var jöfn í lokin
en ótrúlegt klúður Akureyringa
kom í veg fyrir að þeir fengju
nokku ð úr leiknu m. Staða n í
hálfleik var 11-13 fyrir HK.
HK byrja ði seinni hálfl eik
inn með látum og skoraði fjög
ur fyrstu mörkin. Akureyri mætti
ekki til leiks og gerði hver mis
tökin á fætur öðrum. HK var kom
ið sex mörkum yfir, 19-25, þegar
Akureyri tók að saxa á forskotið.
Akureyri skoraði sex mörk í röð
á ótrúlegum kafla og staðan allt í

einu orðin 25-25 en HK HK gerði
tvö síðustu mörkin. „Ég er gríðar
lega stoltur af liðinu fyrir það að
eftir að byrja illa, berja sig inn í
leikinn með frábærum varnarleik
en strákarnir voru einnig klókir í
sókninni. Náum hérna mjög góðri
forustu á þá þegar við lokum vel á
þá í vörninni, refsum þeim ágæt
lega í bakið og erum að gera fullt
af góðum hlutum í þessum leik,”
sagði Kristi nn Guðm undss on
þjálfari HK.
HK er í 2. sæti deildarinnar með
17 stig, 3 stigum á eftir Haukum.
Næsti leikur er heimaleikur gegn
Val í kvöld, 9. febrúar.

HK tapaði fyrir Stjörnunni
í Eimskipsbikarnum

Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir reynir að brjótast gegnum varnar
múr Stjörnunnar. Hún skoraði 2 mörk í leiknum.

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS

HK mætir Fram í Eimskipsbikarkeppninni í 4 liða úrslitum. Leikurinn
fer fram mánudaginn 13. febrúar nk. í Digranesi. Hér er Kristinn Guð
mundsson þjálfari með Halldóri Jóhanni Sigfússyni fyrirliða Fram.

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

valinn í úrvalslið ársins, valinn
besti sóknarmaður ársins og fékk
háttvísisverðlaun HSÍ. Þessi eftir
tektarverði árangur Ólafs skilaði
honum sæti í landsliði Íslands og
hann leik með landsliðinu á Evr
ópumótinu í Serbíu í síðasta mán

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

uði. Ólafur er gríðarlega öflugur
og útsjónarsamur leikmaður, býr
yfir miklum hraða og snerpu, mik
illi skottækni og hefur auk þess
gríða rl ega n leikskilni ng og er
í dag einn allra besti leikmaður
N1-deildarinnar.
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

HK lék gegn Stjörnu nni
í Digran esi í Eims kipsb ik
ar kvenna fyrir skömmu en
mátti bíta í það súra epli að
tapa 22 – 25.
Markahæst í liði HK var Elín
Anna Baldursdóttir með 7 mörk
og á hæla henna r kom Jóna
Sigríður Halldórsdóttir með 5

mörk. Næsti leikur kvennanna
er gegn Stjörnunni í Digranesi
11. febrúar nk. í N1-deildinni
svo þá gefst tækif æri til að
bæta fyrir tapið í bikarkeppn
inni. HK er í 4. sæti deildarinnar
með 12 stig, jafnar ÍBV að stig
um sem er í 3. sæti.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Breiðabliks

ER

203

ER

200

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

