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Traust og persónuleg þjónusta

Lindas kóli sigra ðí í sínu m riðli í Skólah reysti

MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Lindaskóli sigraði í sínum riðli í Skólahreysti en þar kepptu skólar frá Kópavogi, Garðabæ, Álftanesi, Mos
fellsbæ og Kjalarnesi. Lindaskóli keppir keppir því til úrslita ásamt 11 öðrum skólum í Laugardalshöll 28. apríl
nk. Á myndinni fagna litríkir stuðningsmenn sínum keppendum þegar úrslit voru ljós. Sjá nánar á bls. 10.

Um 600 ungmenni ráðin í sumarstörf
Gert er ráð fyrir því að um
600 ungmenni frá sautján ára
aldri verði ráðin í sumarstörf hjá
Kópavogsbæ í sumar. Bæjarráð
samþykkti almennar vinnuregl
ur við ráðningarnar á fundi 3.
mars sl. en opnað verður fyrir
umsóknir um sumarstörfin laug
ard agi nn 12. mars nk. á vef
Kópavogsbæjar.
Teki ð verðu r við ums óknu m
til 4. apríl en ekki verður tekið á

móti neinum umsóknum eftir að
umsóknarfresti lýkur. Ráðningar
tími í flest störfin eru sjö til átta
vikur fyrir 18 ára og eldri en rúm
ar fimm vikur fyrir 17 ára. Skilyrði
til ráðningar er að eiga lögheimili
í Kópavogi.
Störfin sem í boði verða eru
afar fjölbreytt. Flest eru þau hjá
áhaldahúsi bæjarins sem sér m.a.
um viðhald og umhirðu opinna
svæða og gatna og fegrun bæj

arins. Einnig verður ráðið í störf
á íþróttavöllum, við sundlaugar
Kópavogs, á leikjanámskeiðum
og í störf leiðbeinenda hjá vinnu
skóla og skólagörðum. Þau sem
koma til greina í ábyrgða r- og
stjórnu na rs törf verða boðu ð í
ráðningarviðtal. Stefnt er að því
að öllu m ums ækje ndu m verði
svarað með formlegum hætti fyrir
lok aprílmánaðar.
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Komdu í Kost

og verslaðu þar sem þér líður vel
Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar
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Áfram aðhald í
bæjarfjármálum

járhagsáætlun Kópavogsbæjar til næstu þriggja ára byggir á
markmiðum fjárhagsáætlunar ársins 2011 þar sem m.a. er stefnt
að því að greiða inn á skuldir bæjarsjóðs um milljarð á ári næstu
árin. Samkvæmt áætluninni er miðað við að rekstrarafgangur verði
á samstæðureikningi næstu árin, eða 144 milljónir króna árið 2012,
263 milljónir króna árið 2013 og 365 milljónir króna árið 2014. Þá er
stefnt að því að skuldir sem hlutfall af tekjum lækki og verði 179,5%
árið 2014. Meirihluti bæjarstjórnar, fjórflokkastjórnin, gerir ráð fyrir
að rekstur bæjarins verði í föstum skorðum á tímabilinu og að áfram
verði gætt ítrasta aðhalds. Áætlað er að framkvæma fyrir milljarð
króna á árinu 2012, 1,1 milljarð króna árið 2013 og 1,6 milljarða króna
árið 2014. Inni í þessum tölum eru fjárfestingar vegna félagslegra
íbúða. Hætt er við því að þetta ítrasta aðhald þýði í raun minnkandi
þjónusta, færri styrkir til félagslegrar starfsemi af ýmsum toga sem
líka getur kostað samfélagið fjármuni, eins og aukin tíðni sjúkdóma.
Í framkvæmdum er megináhersla lögð á að ljúka samningsbundn
um verkefnum, endurbæta grunnskóla, byggja nýjan leikskóla, gera
átak á leigumarkaði, taka í notkun nýtt húsnæði héraðsskjalasafns
og bókasafns í efri byggðum, undirbúa stofnun nýs framhaldsskóla í
bænum og endurbyggja gamla hressingarhælið og Kópavogsbæinn.
Vitað er að ekki eru allir á eitt sáttir um flutning héraðsskjalasafnsins
upp að Elliðavatni og ekkert samkomulag er í sjónmáli um það hvað á
að gera við gamla Kópavogsbæinn, og á meðan grotnar hann niður.
Það er ýmislegt fleira í Kópavogi sem kannski þolir illa dagsljósið.
Þannig kostuðu viðskipti Glaðheimasvæðisins með Glaðheimalandið
sveitarfélagið um 12 milljarða króna, og ekki tjáir að kenna kreppunni
um það allt. En hvað gerðist? Kópavogsbær keypti Glaðheimaland
ið fyrir 3,2 milljarða króna árið 2006, seldi það Kaupangi fyrir um 7
milljarða króna, en því var svo skilað svo bærinn sat uppi með landið
óselt, en hafði í millitíðinni fjárfest í hesthúsabyggð á Kjóavöllum,
gert vatnssölusamning við Garðabæ langt undir kostnaðarverði. Í dag
er framtíð Glaðheimasvæðisins mjög óljós. Meirihluti bæjarstjórnar
hefur nú farið fram á stjórnsýslurannsókn á öllum þessum umsvifum
varðandi Glaðheimasvæðið, það er líklega það besta, þá kemur í ljós
hvort eitthvað hafi þar verið gert sem þolir illa dagsins ljós.
					

Geir A. Guðsteinsson

Fundað með skóla
ráðum grunnskóla
Kópavogs
Formaður skólanefndar Kópa
vogs, Rannv eig Ásg eirsd ótti r,
hefu r unda nf arna r viku r fund
að með skólaráðum grunnskóla
Kópavogs. Markmiðið er að koma
á markvissu samstarfi milli skóla
nefnda ri nna r og skólar áða nna
svo skapa megi börnum og ung
mennum góðar aðstæður til að
mennta sig og þroskast. Í skóla
ráðum sitja auk skólastjórnenda,
fullt rúa r kenna ra og anna rra
starfsmanna, nemenda og grennd
arsamfélags. Til stendur að fylgja
þessum fundum eftir með því að
boða til sameiginlegs fundar allra
skólar áða Kópav ogs og hefu r
menntasvið bæjarins þegar hafið
undirbúning að því. Þar verður
farið yfir hlutverk og stöðu skóla
ráða og fulltrúa þeirra en jafn
framt mun starfsfólk menntasviðs
kynna sig og verkefni sín. Í lokin
verða myndaðir umræðuhópar til
þess að fulltrúar geti borið sam
an bækur sínar og deilt reynslu
sinni, en ekki síst til að stuðla að
frekari virkni og hugmyndavinnu
í fjölbreytilegum hópi. Þetta yrði
í fyrsta sinn sem slíkir samráðs
fundir yrðu haldnir. Stefnt er að
því að þeir verði hér eftir haldnir
árlega.

Grenndarkynning
vegna Borgarholts
brautar 15
Á fundi skipulagsnefndar 15.
febrúar 2011 var lagt erindi fram
ásamt tölvup ósti frá Halld óri
Reyni Halldórssyni dags. 4. febr
úar 2011 fyrir hönd lóðarhafa þar
sem fram kemur að lóðarhafi ósk
ar grenndarkynningu á aðkomu
fyrir gangandi og akandi umferð
að íbúðarhúsi. Í breytingunni felst
að gert er ráð fyrir að komið verði
fyrir tveimur bílastæðum á lóð
inni. Aðkomu akandi og gangandi
umferð breytt þannig að heimilt
verði að keyra frá Borgarholts
braut frá vestri inn á lóð og frá
lóð inn á Borgarholtsbrautina til
austurs. Lóðarhafi hefur heim
ild til að aðlaga land og kletta á
norður lóðarmörkum bæjarlands
og lóðarinnar nr. 15 að keyrandi
og gangandi umferð. Stærð bygg
ingarreits, lóðar og nýtingarhlut
fall helst óbreytt. Skipulagsnefnd
samþ ykkti að senda eri ndi ð í
grenndarkynningu. Athugasemdir
þurfa að berast fyrir 29. mars nk.

Stefnumótun í
Kársnessókn
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Opið hús verður sunnudaginn
13. mars nk. kl. 11:00 til 13:00 í
Kópav ogsk irkju þar sem horft
verður til framtíðar í Kársnessókn
og leitað svara við þeirri spurn
ingu hvert söfnuðurinn eigi að
stefna á komandi árum. Í desem
ber 2012 er 50 ára vígsluafmæli
kirkjunnar og það sama ár 60 ára
afmæli Kársnessafnaðar. Af því
tilefni er vilji til að jafnt starfsem
in sem ytri umgjörðin verði eins
og best verður á kosið. Dagskráin
hefst í kirkjunni með bókmennta
guðsþjónustu.

Tillaga að deiliskipu
lagi á Nónhæð
Bæjarráð tók fyrir 3. mars sl.
erindi frá stjórn íbúasamtakanna

Betri Nónhæð um skipulag á Nón
hæð, sem vísað var til skipulags
nefndar til úrvinnslu. Fulltrúar
meirihlutans lögðu fram eftirfar
andi bókun: ,,Meirihluti bæjarráðs
bendir á að vinna við aðalskipulag
er í gangi. Aðalskipulag Kópavogs
verður mótað í samstarfi við íbúa
bæjarins og út frá þeirra hags
munum.” Bæjarráð vísar erindinu
til skipulagsnefndar til úrvinnslu.

Gamli
Kópavogsbærinn

Óskað hefur verið eftir vinnu
aðstöðu á á gamla Kópavogsbýl
inu á Kópavogstúni en bæjarráð
sendi í janúarmánuði erindi til
sviðsstjóra umhverfissviðs vegna
erindis varðandi beiðni um afnot
af Kóapvogsbýlinu. Sviðsstjóri
umhverfissviðs leggur til að erind
inu verði hafnað. Bæjarráð sam
þykkti tillögu sviðsstjóra umhverf
issviðs og hafnar erindinu.

Deilt um umsögn
Héraðsskjalasafns
Kópavogs

Eri ndi barst frá mennta- og
menningarmálaráðuneytinu 16.
febrúar sl. þar sem óskað er eftir
afstöðu sveitarfélagsins til athuga
semda frá héraðsskjalaverði Kópa
vogs og héraðsskjalaverði Árnes
inga varðandi frumvarp til nýrra
laga um Þjóðskjalasafn Íslands.
Bæjarráð vísar erindinu til bæj
arritara og óskar eftir tillögu að
svari. Rannveig Ásgeirsdóttir, bæj
arfulltrúi Kópavogslistans, tók
ekki þátt í afgreiðslu málsins. Það
vekur athygli að ekki skuli leitað
skýringa hjá Hrafni Sveinbjarn
arsyni héraðsskjalaverði áður en
bæjarritari er beðinn um svar.

Þjónustusamning
ur við fatlað fólk í
Kastalagerði

Lögð hafa verið fram drög að
þjónustusamningi við Ás styrktar
félag um búsetuþjónustu við fatl
að fólk í Kastalagerði. Bæjarráð
vísaði málinu til félagsmálaráðs
til umsagnar. Einnig var almennt
rætt um hæfingu fyrir fatlað fólk
og húsnæðismál þess.

Endurskoðun
vatnsverndar

Á fundi samvinnunefndar um
svæðisskipulag lögðu fulltrúar
Sjálfstæðisflokks með stuðningi
Framsóknarfulltrúans fram bók
un þar sem segir m.a. að fulltrúar
Kópavogs leggi sérstaka áherslu
á að flýta eins og kostur er end
urskoðun vatnsverndar þar sem
svo margt hangi á spýtunni eins
og t.d. Þríhnúkaverkefnið, nýting
Bláfjallafólkvangs og skipulagsmál
sveitarfélaganna..

Siglingaleið
ir á Skerjafirði og
umhverfismál

Erindi hefur borst hafnarstjórn
Kópav ogs frá Sigli ngas tofnu n
varða ndi framt íða rm erki ng
ar á siglingaleiðum á Skerjafirði.
Hafna rv örðu r, Júlí u s Skúlas on
fór yfir merkingar á sliglingleið
um á Skerjafirði. Hafnarstjórn fól
hafnarstjóra, hafnarverði og for

manni nefndarinnar að ganga frá
samkomulagi við Siglingastofnun
vegna merkinganna. Hafnarstjórn
hefur falið bæjarlögmanni að rita
bréf til Steypustöðvarinnar Borg
ar með tilgreindum lokafresti á
frág angi á svæði því sem þeir
voru á á hafnarsvæðinu. Forsvars
menn Borgar hafa lýst því yfir að
þeir muni leggja sig í líma við að
skilja við svæðið á sem bestan
hátt. Lögð var fram umhverfis
stefna Kópavogsbæjar og fagnar
hHafnarstjórn umhverfisstefnunni
og samþykkir hana fyrir sitt leyti.
Hafna rs tjórn felu r hafna rv erði
að gera drög að umhverfisstefnu
Kópav ogsh afna og leggja fyri r
nefndina.

Bílastæði austan
lóðar við Smiðjuveg

Óskað hefur verið heimildar hjá
skipulagsnefnd Kópavogsbæjar til
að gera bílastæði austan við lóð
Smiðjuvegar 48 – 50. Erindi lóðar
hafa var lagt fram 1. febrúar sl. en
í erindinu er farið fram á stækkun
lóðar til austurs. Skipulagsnefnd
samþykkti að unnin verði tillaga
að breyttu deiliskipulagi austan
lóða við Smiðjuveg 48-66. Í tillög
unni komi m.a. fram aðkoma, fyr
irkomulag bílastæða, lóðamörk,
stígar, lagnir og gróður.

Grenndarkynning
vegna nýtingar rýmis
undir einbýlishúsum

Grenndarkynning vegna breyt
ingar á deiliskipulagi í nágrenni
Kópav ogsb akka 2-4 fer fram
vegna óverulegrar breytingar á
deiliskipul agi. Kynni ngi n felst
í því að skipulagsnefnd kynnir
nágrönnum sem taldir eru geta
átt hagsmuna að gæta, tillögu að
breytingu og gefur þeim kost á
að tjá sig um hana innan tilskil
ins frest sem skal vera a.m.k.
fjórar vikur. Almennt er vísað í
gildandi deiliskipulag fyrir Kópa
vogstún. Vegna 2,5-3,0 m hæð
armuna á götu og landi sunnan
við Kópavogsbakka 2 og 4 völdu
lóðarhafar að reisa sökkla undir
húsunum í stað þess að vera með
jarðvegspúða undir þeim, eins og
gert var á húsunum nr. 6, 8 og
10 við Kópavogbakka. Heimiluð
hefur verið nýting á hluta sökkul
rýmisins í húsinu nr. 4 en ekki í
nr. 2. Umrædd breyting felur í sér
heimild lóðarhafa til að nýta rým
ið undir einbýlishúsunum fyrir
geymslur og íveruherbergi. Sam
anlagt flatarmál húsanna eykst
og þ.m. lóðarnýting. Skriflegar
athugasemdir þurfa að skriflega
bæja rs kipul agi Kópav ogs fyri r
föstudaginn 18. mars nk.

Gospelnámskeið í
Lindakirkju

Helgina 11. -13. mars verður
haldið gospelnámskeið í Linda
kirkju í Kópavogi. Námskeiðið er
opið öllum sem hafa áhuga á að
syngja gospel. Kennari er Óskar
Einarsson, tónlistarstjóri Linda
kirkju, auk Fannyar K. Tryggva
dóttur og Hrannar Svansdóttur.
Námskeiðinu lýkur með stórtón
leikum í Lindakirkju sunnudags
kvöldi ð 13. mars kl. 20.00 þar
sem þátttakendur á námskeiðinu
munu syngja það sem þeir hafa
lært á námskeiðinu. Gestasöngv
ari á tónleikunum er Regína Ósk
Óska rsd ótti r en hljóms veiti na
skipa Óskar Einarsson, Jóhann
Ásmundsson á bassa og Brynjólf
ur Snorrason á trommur.
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Starfsmenn leikskólanna í Kópa
vogi uggandi um framtíð þeirra
Tilboð fyrir örorku- og ellilífeyrisþega.
Æfingakort í salinn. Verð: 2.950 kr.
Gildir frá kl. 08.00-16.00, mánudaga-föstudaga.

Bryndís Baldvinsdóttir í ræðustól á fundinn. Á pallborði
var gert ráð fyrir bæjarfulltrúum, en enginn lét sjá sig.

Nýl ega var boða ð til fund
ar með starfsfólki leikskólana
vegna þess að starfsfólk leikskól
anna í Kópavogi hefur þungar
áhyggju r af framt íð leiks kól
anna. Mikill niðurskurður hef
ur átt sér stað og fyrirliggjandi
er meiri niðurskurður í þessum
málaflokki.
,,Við höfum áhyggjur að vegið
sé að faglegu starfi og að starfsfólk
leikskólanna sem er með lægst
launuða starfsfólki sveitafélagsins
hverfi frá störfum og sjái sér ekki
fært að vinna við þær aðstæður

sem þeim er búið í leikskólum
bæjarins. Einnig höfðum við hug
á að leita svara um hver fram
tíðarsýn bæjarins er og hvað er
framundan í þessum málaflokki.
Við sendum öllum trúnaðarmönn
um og stjórnendum í leikskólan
um fundarboð, oddvitum stjórn
málaflokkana, trúnaðarmönnum
starfsmannafélags Kópavogs og
formönnum foreldrafélaga og for
eldraráða í leikskólunum,” segir
Bryndís Baldvinsdóttir, trúnaðar
maður og deildarstjóri í leikskól
anum Rjúpnahæð sem var með

framsögu ásamt Gerði Magnús
dóttur leikskólakennara og deild
arstjóri í leikskóla og Mörtu Dögg
Sigurðardóttur, formanns FL.
Fæstir af oddvitum stjórnmála
flokkanna afboðuðu sig en hins
vega r sat um 70 manns fund
inn. Heilm iki ð af vangav eltu m
og spurningum komu úr sal sem
voru færðar til bókar. Það verður
sent í vikunni til bæjarstjórnar
ásamt nýju fundarboði þar sem
óskað verður eftir svörum við
ályktun fundarins. Stefnt er að
nýjum fundi 15. mars nk.

•

Bjartur og vel útbúinn æfingsalur.

•

Faglegt, rólegt og þægilegt umhverfi.

•

Hægt að panta leiðsögn hjá sjúkraþjálfara
í æfingasal.

•

Persónuleg þjónusta.
Niðurgreiðsla frá stéttarfélögum.

Frekari upplýsingar á Klinik.is eða síma: 445-4404
Staðsetning: Bæjarlind 14-16 • 201 Kópavogur

Situr þú uppi með húsfélagið?
»

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

www.eignaumsjon.is
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Kópavogsbúinn Guðrún Óskarsdóttir stundar nám á Hvanneyri

Áhugi á vistfræði og vistkerfisfræði
hefur farið vaxandi með árunum
G

uðr ún Óska rsd ótti r
hefur alla tíð átt heima
í Hrauntungu nni í
Kópavogi. Hún gekk í
Kópavogsskóla, síðan lá leiðin
í Menntaskólann í Kópavogi og
hún útskrifaðist þaðan á nátt
úrufræðibraut í desember 2008.
Ekkert hik var á Guðrúnu með
framhaldið því hún hafði þegar
hafið nám á Hvanneyri í janúar
mánuði 2009 í umhverfisdeild,
en þar er m.a. kennt umhverf
isskipulag, nattúra og umhverfi
auk skógræktar og landgræðslu.
Guðrún segir að það hafi verið
undantekning að hleypa nem
anda inn í skóla nn á miðju m
vetri, en það hafðist.

- Guðrún var spurð hvort það
hafi lengi blundað í henni að fara í
nám við Landbúnaðarháskólann á
Hvanneyri, og hvort hvort hún hafi
verið harðákveðin í að fara þessa
námsleið?
,,Ekki lengi, en ég hafði hins
vegar lengi haft áhuga á umhverf
ismálum en það var ekki fyrr en
undir lokin á menntaskólagöng
unni sem ég áttaði mig á því að
mig langaði að læra meira um
umhverfismál, gróður og fleira

svo aðrir skólar voru alls ekki að
keppa um athygli mína þegar kom
að ákvörðun um háskólanám.
Ég hugsa að ég hafi verið undir
einhverjum áhrifum frá mömmu
minni sem er mikil sumarblóma
kona og hef alltaf haft gaman af
gróðri og gróðurrækt. Móðir mín
Margrét Rósa Grímsdóttir er tann
rétti ngas érf ræði ngu r og pabbi
minn, Óskar Arason, er hljóðmað
ur hjá RÚV. Ég á tvær yngri syst
ur en þær hafa ekki eins mikinn
,,grænan” áhuga og ég, þær eru
mikið í tónlist.
Það eru fimm mism una ndi
brautir á háskólastigi á Hvann
eyri, þ.e. búv ísi ndi, hesta
mennska, umhverfisskipulag, nátt
úrubraut og síðan er skógrækt og
landgræðsla. Ég valdi að leggja
áherslu á landgræðslu en þetta
er þriggja ára nám til BS-prófs.
En ég hugsa að ég hafi alls ekki
vitað af þessu námi upp á Hvann
eyri ef frænka mín hefði ekki ver
ið að kenna þar, og marga áfanga
á þessari braut sem ég er á. Ég
hafði aldrei komið til Hvanneyrar
áður en ég fór þangað og sett
ist á skólabekk og því síður gert
mér grein fyrir hversu nálægt höf
uðborgarsvæðinu skólinn er, eða

Guðrún Óskarsdóttir.

í um 80 km fjarlægð. Ég get því
komið heim um helgar í Kópavog
inn, sem ég geri oftast, og á því í
raun heima á báðum stöðum. Ég
leigi íbúð á Hvanneyri og er á bíl
þannig að ég get skotist í bæinn
en það gæti ég ekki nema að því
að mamma styður mig heilshugar
i þessu og ég fæ að vera heima
í Kópavoginum þegar ég er ekki
uppi í Borgarfirði.”

Námið ýmsum kostum
búið
,,Það eru ýmsir kostir við að að
stunda nám á Hvanneyri,” segir
Guðrún. ,,Fámennið gerir það að
allir þekkjast og þú ert ekki að
hverfa í einhverju mannhafi. Það
var ákaflega vel tekið á móti mér
og þarna er mikið og afar gott
félagslíf.”
- Hvernig eru atvinnumöguleikar
að loknu námi?
,,Ég tel þá vera góða og mér
skilst að það sé sívaxandi þörf
fyri r fólk með sérþ ekki ngu á
þessu sviði, það þarf að hugsa
vel um landið og stöðugt svo við

getum notið þess sem heilbrigð
vistkerfi veita okkur. Mér finnst
gaman í þessu námi en ég er hre
int ekki viss um hvað mig langar
að gera að því loknu, hvort það
verður hjá hinu opinbera, t.d. hjá
Umhverfisstofnun eða sem kenn
ari eða í einkageiranum á græna
sviðinu, en þar leynast mýmörg
tækifæri, og mörg ennþá vannnýtt
eða jafnvel ónýtt. Ég gæti einnig
hugsað mér að fara til Noregs, þar
eru miklir mögurleikar til fram
haldsnáms
Á þessu m bráðu m þremu r
árum sem ég hef verið á Hvann
eyri hef ég verið að fá vaxandi
áhuga á vistfræði og vistkerfis
fræði, því mig langar oft að vita
hvernig hlutirnir gerast þar en
ekki bara að þeir gerist af því að
þeir hafa gert það öldum sam
an. Vistfræðin tengist svo ógnar
mörgu í kringum okkur.”

Ætlar ekki að verða bóndi
- Færðu stundum spurningu um
hvort þú ætlaðir að verða bóndi?
,,Nei, ekki oft, en það er kannski
skiljanlegt að spurt sé því skólinn

hét lengi Bændaskólinn á Hvann
eyri. En eftir að þessar nýju braut
ir komu inn hefur þetta breyst,
þetta er orðið mun breiðara svið
og námsval meira. En það er ákaf
lega skemmtilegt hvað þarna er
haldið í margar gamlar hefðir, en
er á sama tíma er skólinn ákaflega
nútímavænn. Mér finnst gaman
að umgangast skepnur og fór í
sveit þegar ég var yngri norður í
Skagafjörð en þar er líka stund
uð skógrækt. Ég veit það af kynn
um mínum við það fólk sem er í
búfræði og búvísindum að það er
miklu meira en að segja það að
fara í búskap.”
- Hvað geri r þú í frís tundu m
þegar þær gefast?
,,Ég er að æfa karat e með
Breiðablik flestar helgar og þjálf
arinn þar er einnig að þjálfa i á
Akranesi. Ég fer því stundum á
virku m dögu m niðu r á Akra
nes til þess að æfa karate. Það
er ekki svo að mig langi að gera
eitthvað þveröfugt við það sem
margi r aðri r hafa áhuga á, en
þetta hefur bara æxlast þannig,”
segir Guðrún Óskarsdóttir.

Sundlaugin í Kópavogi
er akademía vatnsins
- segir Þórarinn Björnsson
Þórarinn Björnsson hefur ver
ið fastagestur í Sundlaug Kópa
vogs í tæp 19 ár og sundlauga
vörður þar í 4 ár. Hann þekkir
því staðinn vel. Hann segir að
það hafi tekið óratíma að klára
þessa sundlaugarbyggingu en
vorið 2008 var því lokið. Þarna
eru tvær innisundlaugar, önnur
25 metra laug og hin 10 metra
barnal aug, 50 metra útisund
laug og góðir pottar, gufubað og
rennibrautir.
,,Það er gaman að vinna á þess
um stað og hér líður fólki vel.
Hér myndast mjög notarlegt and
rúmsloft, allir jafnir, umræðuefn
ið allt milli himins og jarðar, all
taf eitthvað gott og spennandi í
loftinu,” segir Þórarinn. ,,Hér er
sjálfsprottin akademía lífsins og
vatnsins, magnað og gott samfé
lag enda er töframáttur vatnsins
gulls ígildi. Íslenskar sundlaugar
eru heilsubrunnar, bæta andlegt
og líkamlegt líf manna undantekn
ingalaust enda spara sundlauga
gestir sér lyf, lækna og sjúkrahús
legur. Sundlaugin er galdratæki og
vatnið hefur töframátt sem getur
líknað þjáðum og þreyttum Árið
2009 komu í sundlaugina um 500
þúsund gestir. Þeir komu úr öll
um áttum og eru á aldrinum frá
nokkra mána ða gömlu m unga
börnum til öldunga.
Elsti fastagesturinn er Jón minn
Strandamaður, lítill karl á tíræð
isaldri, brosandi og alltaf í góðu
skapi og er að halda sér í formi.
Hér við sundlaugina starfar fjöld
inn allur af góðu fólki, en flottast
ur er Arnar sundkennari þegar
hann er að kenna litlum börnum.
Þar fer listamaður. Svo er það hún
Margrét sem leiðir eldri borgara í
vatnsleikfimi.”
Þórarinn segir að skömmu eftir
áramótin hafi sundlaugarmenn
fengið gesti í heimsókn sem báru
kaldar kveðjur frá bæjarstjórn
Kópavogs, erindið var að skera
niður og loka, segja upp samning
um við starfsmenn, lækka launin
sem voru fyrir á hungurmörkum.
Opnunartíminn er styttur, hætt
að bjóða gestum kaffisopa en síð
ast en ekki síst að heimta af eldri
borgurum gjald fyrir það að fara í
sund. Þórarinn segir eldri borgara
haft frítt í sund í áratugi.

Bæjarstjórn skilur ekki
sitt hlutverk
,,Það hafa glæpamenn náð á
rústa samfélaginu en bæjarstjórn
Kópavogs skilur ekki sitt hlutverk
í tengslum við það. Hér á að opna
en ekki loka enda á góð pólitík að
snúast um hamingju mannsins og
annað ekki.”
- Þú segist hafa heyrt að bæjar
stjórn Kópavogs hafi áhyggjur af
fækkun sundlaugargesta í Kópa
vogi. Hefu r þú orði ð þess var
sjálfur?
,,Ég veit að fjöldi gesta hefur
flutt sig í aðrar sundlaugar. Það
er mest fólk af eldri kynslóðinni.
Gestir í sundlaugum Kópavogs
sem eru 70 ára og eldri borga
aðgangseyri en ekki í sundlaug
um í öðrum bæjarfélögum. Fjöldi
sundlaugagesta mótmælti þessari
aðför skriflega til bæjarstjórnar en
þeim mótmælum var stungið und
ir stól. Þetta er slæm stjórnsýsla
sem þarf að bæta,” segir Þórarinn
Björnsson, sem býr í Trönuhjalla í
Kópavogi.

Allt niður í 31,25 krónur
fyrir hvert skipti
Þó ekki sé lengur frítt í sund

5

Kópavogsblaðið

MARS 2011

Þórarinn Björnsson við einn margra potta í Sundlaug Kópavogs.

fyrir eldri borgara getur það hins
vegar verið ódýrt að sækja sund
ef skynsamlega er að málum stað
ið. Ef eldri borgari sem fer í sund
5 sinnum í viku í 48 vikur á ári
og kaupir árskort á 7.500 krónur
leggst hver ferð á 31,25 krónur.
Ef sá sem borgar fullt gjald fer
jafn oft í sund og kaupir árskort

á 24.000 krónur leggst hver ferð á
100 krónur en fullt, einstakt gjald,
er 450 krónur. Þeir sem sækja
sundlaugar óreglulega kaupa flest
ir kort. Þannig leggst hver ferð
fyrir fullborgandi sundlaugagest
sem kaupir 60 punkta kort á 208
krónur, eða 46% afsláttur.

Misskilningur
leiðréttur

- fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði
svipuð á höfuðborgarsvæðinu

Theódóra Þorsteinsdóttir sagði
nýlega frá áhugaverðu verkefni
sem hún hefur verið að vinna
að og lýtur að hagsmunum fyr
irtækja í Kópavogi. Í greininni
lýsti hún áhyggjum sínum af því
að bæjaryfirvöld hafi ákveðið að
hækka fasteignagjöld á atvinnu
húsnæði og að þau yrðu 50%
hærri í Kópavogi en í Reykjavík.
Hafs teinn Karlss on bæja r
fulltrúi segir að það sé honum
mikið ánægjuefni að upplýsa að
hér er um mikinn misskilning að
ræða, slíkur munur er fjarri sanni.
Faste ignag jöld á atv innuh ús
næði í Kópavogi lækka almennt
á milli ára og eru auk þess svip
uð og í t.d. Reykjavík og Hafnar
firði. Álagning fasteignaskatta er
nákvæmlega eins í öllum þessum
sveitarfélögum eða 1,65% af fast
eignamati. Lóðarleiga, fráveitu
gjald og vatnsgjald eru hins vegar
reiknuð á ólíkan hátt og vegna
þess eru fasteignagjöldin mismun
andi á milli sveitarfélaga. Mun
urinn er hins vegar í langflestum
tilfellum óverulegur, í sumum til
fellum eru þau lægst í Kópavogi
og í öðrum hæst en munurinn er í
mesta lagi örfá prósentustig.
Hafs teinn segi r Theód óru
byggja upplýsingar sínar úr grein
Gunnars Birgissonar bæjarfull
trúa sem birtist fyrir nokkru en
þar hafi slæðst inn vondar villur
sem skekkja niðurstöðuna veru
lega, Kópavogi í óhag.
,,Ég vona að þessi misskilning
ur sé hér með leiðréttur,” segir
Hafsteinn. Það er keppikefli okk
ar allra sem sitjum í bæjarstjórn
að hér byggist upp fjölbreytt og
gott atvinnulíf. Nú er að taka til
starfa nýtt menningar- og þróun
arráð hér í Kópavogi og eitt af
verkefnum þess er að stuðla að
fjölbreytni og einnig nýsköpun í
atvinnurekstri hér í bæ. Til þess
að svo megi verða verður Kópa

Hafsteinn Karlsson bæjarfulltrúi.

vogur að vera eftirsóknarverð
ur staður fyrir fyrirtæki. Ég fagna
frumkvæði Theódóru um stofn
un hagsmunasamtaka fyrirtækja
í Kópavogi sem er ætlað að efla
fyrirtækin sem hér eru og laða
önnur til bæjarins.”
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AF HÁLSINUM
Tónlistarsafn Íslands:

Sýning um Sveinbjörn
Sveinbjörnsson opnuð

Guðrún Helga Stefánsdóttir við píanó sem var í eigu Sveinbjörns og
er á sýningunni en er í eigu þjóðminjasafnsins.

Nýlokið er sýningu um Sigfús
Halldórsson tónskáld í Tónlistar
safni Íslands í Kópavogi. Aðsókn á
sýninguna var mjög góð og marg
ir komu til að rifja upp kynni sín
af listamanninum. Sýningin stóð í
sjö mánuði. Nú er unnið að undir
búingu næstu sýningar sem verð
ur um Sveinbjörn Sveinbjörnsson
pía nól eika ra, kenna ra og tón
skáld, höfund Þjóðsöngsins, og
verður hún opnuð nk. laugardag.
Safninu hafa borist fjölda muna
úr búi Sveinbjörns, en afkomend
ur hans í Kanada afhentu Tónlist
arsafni Íslands þá til varðveislu.
Guðrún Helga Stefánsdóttir, meist
aranemi í menningarstjórnun hef
ur yfirumsjón með uppsetningu

sýningarinnar.
Tónleikar verða haldnir í Linda
kirkju sunnudaginn 27. mars kl.
16.00 í tengslum við opnun sýn
ingarinnar í Tónlistarsafni Íslands
þar sem Karlakórinn Þrestir undir
stjórn Jóns Kristins Cortez og ein
söngvararnir Valgerður G. Guðna
dóttir, Garðar Thór Cortes og Eirík
ur Hreinn Helgason munu flytja lög
eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson.
Píanóleikari er Krystyna Cortes.
Bjarki Sveinbjörnsson, doktor í
tónv ísi ndu m og fors töðum að
ur Tónlistarsafns Íslands, verður
leiðsögumaður á tónleikunum, en
hann mun kynna tóns káldi ð og
verk hans, og einnig lögin sem flutt
verða á tónleikunum.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hver? Hvar? Hvenær?

Myndi n í Kópav ogsb laði nu
í janúar 2011 var tekin við iðn
kynningu þ.e. kynningu á íslensk
um iðnaði á Degi iðnaðarins í
Kópavogi 28. janúa
 r 1977, en það
ár var nefnt ,,Ár iðnaðarins” af
hagsmunaaðilum. Þá voru haldn
ar iðnkynningar í Þinghólsskóla
og Vígh ólas kóla er neme ndu r
stóðu að og ráðstefna í Félags
heimili Kópavogs.
Sérstök undirbúningsnefnd dags
ins var skipuð af bæjarráði Kópa
vogs og var formaður hennar Bragi
Michaelss on og framk væmda
stjóri Sigurlaug Guðmundsdóttir.
Á myndinni eru f.v. Ólafur Jóns
son bæjarfulltrúi, Bragi Hannesson
bankas tjóri Iðna ða rb anka ns og
síðar forstjóri Iðnlánasjóðs, Sigurð

ur Kristinsson málari og formaður
Landss amb ands iðna ða rm anna,
Jón Þór Hannesson, Þórleifur Jóns
son framkvæmdastjóri Landssam
bands iðna ða rm anna og Anna
Jónsdóttir fulltrúi Alþýðubanda
lagsins í nefndinni.
Myndi n í Kópav ogsb laði nu í
desember 2010 mun vera af vígslu
brúarinnar yfir Nýbýlaveg hinn 7.
júlí 1969 sem samkvæmt blöðum
árið 1969 var ,,hin fyrsta á þurru
landi hérlendis.” Þá klippti Helga
Ármannsdóttir á grænan borða (í
lit Kópavogskaupstaðar) og mann
fjöldi gekk yfir brúna, í fararbroddi
Ingólfur Jónsson samgöngumála
ráðh erra, Brynjólfu r Ingó lfss on
ráðuneytisstjóri, Sigurður Jóhanns
son vegamálastjóri og Sigurður

Stórtónleikar í Salnum um næstu helgi
- aðgangur ókeypis

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Yvonne Dorothea Tix
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Gréta r Guðm undss on form aðu r
byggingarnefndar. Sigurður Grétar
er fimmti frá vinstri á á myndinni
og Ingólfur Jónsson er með hatt,
sem hann gekk ævinlega með.
Enn leitum við því svara, og ein
nig á þeirri mynd sem nú birtist og
virðist vera frá einhverjum fundi.
Hverji r eru þarna að funda, af
hvaða tilefni og hvenær? Allar upp
lýsingar eru vel þegnar, smáar sem
stóra r, vins aml ega komi ð þeim
upplýsingum sem þið búið yfir á
framfæri við Hrafn Sveinbjarnarson
héraðsskjalavörð á Héraðsskjala
safni Kópavogs að Hamraborg 1.
Líta má við hjá Hrafni á skrifstof
unni, hringja í hann í síma 544-4710
eða senda honum tölvupóst á net
fangið hrafns@kopavogur.is

Björn Thoroddsen & Stórsveit Reykjavíkur held
ur tónleika í Salnum sunnudaginn 13. mars nk., og
er aðgangur ókeypis. Í tilefni tónleikanna kemur
kanadíski stjórnandinn Dr. Richard Gillis og stjórn
ar sveitinni.
Nýlega kom út í Kanada diskur með tónlist Björns
sem útsett hefur verið af Dr. Gillis. Diskurinn hefur
fengið mjög góðar viðtökur í Kanada og hlaut m.a.
fjórar stjörnur af fimm í stærsta dagblaði í Winnipeg.
Tónlistin sem flutt verður á tónleikunum er fjölbreitt,
þjóðlög, jazz, blús, funk, surf og standardar. Tónlist
ina hefur Björn sett saman en Gillis útsett fyrir stór
sveit. Björn Thoroddsen, sem býr í Kópavogi, hefur
verið atkvæðamikill í íslensku tónlistarlífi undanfarin
30 ár en á síðustu árum tölvert starfað í útlöndum

og leikið með mörg
um heimsþekktum
t ó n l i s t a
 r m ö n n 
um ásamt því að
vera í forsvari fyrir
íslensku hljómsveit
inni Guitar Islancio.
Stórs veit Reykja
víkur er löngu búin
að sanna tilverurétt Björn Thoroddsen og félagi í
sinn og er skipu ð ,,réttum gír.”
mörgu m af okka r
allrabestu hljóðfæraleikurum. Á liðnum árum hefur
sveitin fengið til liðs við sig stjórendur og einleikara
sem margir hverjir eru með þeim fremstu í heiminum
í dag m.a. Greg Hopkins og Bob Mintzer. Sérstakur
gestur á tónleikunum verður Egill Ólafsson.
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Nemendur MK sýna Mamma Mia
Í ár setur leikfélag Menntaskól
ans í Kópavogi upp útfærslu af
einum af frægustu söngleikjum
okkar tíma, Mamma Mia. Söng
leikurinn er uppr unalega sam
inn af Catherine Johnson við
tónlist ABBA og var frumsýndur
á West End 1999 þar sem hann
gerði vægast sagt allt vitlaust og
eru sýningar enn í fullum gangi.
Ekki leið á löngu þar til Mamma
Mia æðið dreifði sér um heim
inn og hefur söngleikurinn sleg
ið í gegn hvarvetna sem hann
er settur upp. Þá muna flestir
eflaust eftir bíómyndinni sem
gerð var eftir söngleiknum, en
hún er ein sú vinsælasta sem
sýnd hefur verið á landinu.
Mamma Mia segir frá mæðg
unum Donnu og Sophie. Donna
hefur alið Sophie upp ein á grískri
eyju frá blautu barnsb eini og
aldrei sagt henni hver faðir henn
ar er. Nú þegar Sophie ætlar að
gifta sig ákveður hún að leysa
gátuna um faðerni sitt og bíður
þeim þremur sem koma til greina
samkvæmt gamalli dagbók móður
hennar í brúðkaupið að Donnu
óaðspurðri. Upphefst þá mikið
drama sem að sjálfssögðu er grát
broslegt og sprenghlægilegt allt
í senn, meðan þær mæðgur gera
upp fortíðina í eitt sinn fyir öll.
Útfærsla Menntaskólans í Kópa

Þau vinna bæði í Turninum og voru bæði að koma í fyrsta skipti.
Konan vinstra megin vinnur hjá Deloitte en maðurinn hægra megin
hjá Arctica Finance.

Nemendur MK æfa atriði úr Mamma Mia.

vogi verður frumsýnd 2. apríl nk. í
húsnæði Leikfélags Kópavogs við
Funalind 2 í leikstjórn Kolbrúnar
Bjartar Sigfúsdóttur.
Kolbrún útskrifaðist úr fræði
og framkvæmd við leiklistardeild
Listaháskólans 2008 og hefur sett
upp fjölmargar sýningar síðan,
meðan annars Lykilinn að jólun

um hjá Leikfélagi Akureyrar 2009,
Aladdín og Harry Potter söngleik
inn hjá Menntaskólanum við Sund
2008 og 2009 og Galdra-Loft hjá
Leikfélagi Hveragerðis 2010.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod.is

Fjöldi manns kom
í blóðbankabílinn
á Smáratorgi
Það fer ekki milli mála þegar
blóðbankabíllinn er staðsettur
einhvers staðar, stór bíll og eld
rauður á litinn. Hann var fyrir
skömmu fyrir framan Turninn
á Smáratorgi að beiðni starfs
manna endurskoðunarfyrirtæk
isins Deloitte, sem er þar uppi á
hæðum. Fjöldi manns dreif sig
út til að skrá sig, láta taka blóð
sýni til að kanna hvort það væri
hæfur blóðgjafi.
Þegar komið er í fyrsta skipti er
farið yfir heilsufarssögu, mæld

ur blóðþ rýsti ngu r og púls en
við fyrstu komu er einungis tek
in blóðsýni vegna blóðflokkunar,
veiruskimunar og járnbirgðamæl
ingar. Ef niðurstöður blóðrann
sókna er í lagi má koma eftir 14
daga og gefa blóð en teknir eru
450 ml. Flestir Íslendingar eru í
O-blóðflokki, eða 54%, en fæstir í
AB-blóðflokki, eða 2,5%.
Til að mæta þörfum samfélags
ins þarf Blóðbankinn um 16.000
blóðgjafa á ári, eða um 70 blóð
gjafa hvern virkan dag.

Sumarstörf
Tekið verður við umsóknum um sumarstörf
hjá Kópavogsbæ frá 12. mars – 4. apríl 2011
Umsóknir og upplýsingar um störfin er að finna á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www. kopavogur.is
•

Ráðningartími í flest störfin er 7-8 vikur fyrir 18 ára og eldri
en rúmar 5 vikur fyrir 17 ára.

•

Ekki verður tekið við umsóknum eftir að
umsóknarfresti lýkur, þ.e. 4. apríl.

•

Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi eigi
lögheimili í Kópavogi.

•

Takmarkaður fjöldi starfa er í boði.

www.kopavogur.is

8

Kópavogsblaðið

MARS 2011

Fegurstu fljóðin í Kópavogi!

Glæsilegur nýliðahópur HSSK.

Nýir félagar til starfa
í Hjálparsveit skáta
Kópavogi
- útkall á miðjum aðalfundi
Aða lf undu r Hjálpa rs veita r
skáta í Kópavogi og var hann
haldinn í húsnæði sveitarinnar
fyrir skömmu með þeim hætti
að bílag eymslu var breytt í
fundarsal með góðum stuðn
ingi Skátafélagsins Kópa sem
lánaði sveitinni þau borð sem
upp á vantaði til að gera salinn
boðlegan.
Kaffiveitingar í hléi voru born
ar fram á dúkuðum vélsleða
vagni. Þega r aða lf undu r var
nýh afi nn kom útak allsb oðu n
vegna rekalds á floti í Skerja
firði. Bátaflokkur fór þegar á sjó
inn og tók sex mínútur að sjó
setja björgunarbát sveitarinnar.
Örstutt hlé var gert á aðalfund
arstörfum en fljótlega kom í ljós
að engin hætta var á ferðum og

AUGL†SINGASÍMI:

gátu fundarhöld haldið áfram.
Á fundinum skrifuðu 19 nýir
félagar undir eiðstaf sveitarinn
ar og er undirritunin staðfesting
á að þeir eru nú fullgildir félag
ar á útkallsskrá. Nýliðar þurfa
fyrst að ljúka 18 mánaða þjálfun
þar sem áhersla er lögð á ferða
mennsku við erfiðar aðstæður,
leitartækni og fyrstu hjálp. Á
fundinum fór einnig fram form
leg afhending á tveimur nýjum
vélsleðum til vélsleðaflokksins,
en tveir eldri sleðar sveitarinnar
eru komnir í söluferli.
Hjálparsveit skáta Kópavogi
hefur í dag yfir að ráða góðum
tækjabúnaði og hefur vel þjálf
aðan hóp á útkallsskrá. Formað
ur HSSK er Íris Marelsdóttir.

511 1188 - 895 8298

www.borgarblod.is

Sigríður Dagbjört Ásgeirsdótt
ir, tvítug Kópavogsbúi, var fyrir
skömmu kjörin Ungfrú Reykja
vík, en alls tóku 20 stúlkur þátt
í keppninni. Í 3. sæti varð einnig
stúlka úr Kópavogi, Hjördís Hjör
leifsd ótti r. Sigr íðu r Dagb jör t
hefur búið í Kópavogi frá 10 ára
aldri, útskrifast af viðskiptafræði
braut frá Verslunarskóla Íslands í
vor og ætlar í útskriftarferðalag
að því loknu og stefnir að námi í
lögfræði á komandi hausti.
Hjörd ís Hjörl eifsd ótti r hef
ur alla tíð búið í Kópavogi. Hún
útskrifaðist af félagsfræðibraut frá
Menntaskólanum í Kópavogi um
síðustu áramót og dreif sig svo á
vinnumarkaðinn, er gjaldkeri hjá
Íslandspósti, þjónn á Grand Hót
eli, er að kenna samkvæmisdansa
auk þess að vera að læra nagla
snyrtingu.
Þær stöllur segjast hlakka til að
taka þátt í keppninni Ungfrú Ísland
í lok maímánaðar, gaman verði að
hitta nýjar stúlkur af landsbyggð

Sigríður Dagbjört Ásgeirsdóttir og Hjördís Hjörleifsdóttir, fegurðar
dísirnar úr Kópavogi, afslappaðar nokkrum dögum eftir keppnina.

inni í þeirri keppni. Reynslan sem
þær hafi öðlast með þátttökunni
hafi verið ómetanleg, sjálfstraust
ið hafi styrkst. En hvað við taki í

sumar fari kannski svolítið eftir
því hvernig gangi í keppninni um
titilinn Ungfrú Ísland.

Skátar í Kópum í Kópavogi
styrkja suðurafríska skáta
Skáta r í skátaf él agi nu Kóp
um hófu Góðverkavikuna með
stæl þegar þeir gengu til styrkt
ar skátum í Suður-Afríku sunnu
daginn 20. febrúar sl. Alls safn
aði st um 200 þúsu nd krónu r
sem samsvarar um það bil 250
fermetra flöt fyrir skáta í SuðurAfríku. Kóparnir eru að safna
fyrir skáta í Mpumalanga í Suð
ur -Afríku en þar er félag sem
heitir Nangu Thina sem þýskir
skátar stofnuðu 1998, en þetta
félag hefur gert það mögulegt
fyrir mörg efnaminni börn að
taka þátt í skátastarfi. Skátafé
lagið Kópar er komið í samstarf
við þetta félag.
Í Mpumal anga á að fara að
byggja skáta og útilífsmiðstöð og
er verið að safna fyrir peningum
til að búa til tjaldstæði. Fermet
erinn kostar 5 evrur og er mark
miðið að safna undir nokkur tjöld.
Ætlunin er svo í framtíðinni að
skátar úr Kópum fari til Suður-Afr
íku og tjaldi á sjálfri flötinni.
Á Góðg erða rv iku nni gengu
nokkrir skátar frá skátaskálanum
Þristi sem er u.þ.b. 40 km gangur.

Hluti göngugarpanna í upphafi Góðgerðarvikunnar.

Við skátaskálann Hvell við Elliða
árvatn bættust svo fleiri í hópinn
og þeir yngstu sameinuðust svo
hópnum við Salalaug. Hópurinn
gekk svo þaðan að skátaheimilinu
þar sem allir fengu kakó og kex.
Alls tóku tæplega 70 krakkar þátt

og margir foreldrar og systkini
gengu með. Bíll frá Hjálparsveit
skáta í Kópavogi fylgdi göngunni
alla leið og var það mikill stuðn
ingu r við þá skáta sem gengu
lengst. Ætlunin er gera áheita
gönguna að árlegum viðburði.

Er ekki kominn tími til að klippa?
Öll viljum við geta komist auðveldlega um gangstéttar og göngustíga bæjarins. Sumstaðar vex trjágróður á lóðum
það mikið út fyrir lóðarmörk að götum, gangstéttum og stígum að vandræði og jafnvel hætta stafar af. Þetta á við um
bæði umferð gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda, þar sem lóðarmörk liggja að götu. Einnig eru dæmi um að
trjágróður skyggi á umferðarmerki, götuheiti og jafnvel lýsingu.
Í byggingarreglugerð er kveðið á um að lóðarhafa sé skylt að halda vexti trjáa og runna á lóð innan lóðarmarka og
jafnframt að bæjaryfirvöldum sé heimilt að fjarlægja þann gróður sem vex út fyrir lóðarmörk og er til vandræða, á
kostnað lóðarhafa.
Lóðarhafar eru hvattir til að hafa þessi mál í lagi og snyrta trjágróður á lóðarmörkum eftir því sem við á. Á næstunni
verður gerð úttekt á gróðri við götur, gangstéttar og stíga og í framhaldi af því verður „vandræðagróður“ snyrtur á
kostnað lóðarhafa.
													

Garðyrkjustjóri Kópavogs
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Söngkeppni MK:

Kristín Svava sigraði
með laginu ,,Pricetag”
Söngkeppni Menntaskólans í Kópavogi fór fram
16. febrúar sl. í Salnum í Kópavogi. Margir frábær
ir söngvarar tóku þátt og er ljóst að framtíðin er
björt hjá MK á vængjum söngsins.
Regína Ósk, Herbert Guðmundsson og Kristmund
ur Axel voru í dómnefndinni. Í 3. sæti urðu þau Elísa
bet Metta og Róbert Freyr með lagið Þú og ég eftir
Róbert Frey. Í 2. sæti voru þær Jónína og Ólöf sem
tóku Black Horse með glæsibrag.
Kristín Svava Sigurðardóttir vann með lagið Pric

Sköpunardagur

etag en rödd hennar þykir minna á Duffy og Alanis
Morrisette, dimm og flott. Úrslitakeppnin fer fram á
Akureyri laugardaginn 9. apríl nk.

Sólveigu og Suzönnu frá félagsmiðstöðinni Pegasus í Álfhólsskóla var
greinilega skemmt um leið og þær tóku þátt í myndlistakeppninni.

Sköpu na rd agu r fél agsm ið
stöðvanna í Kópavogi var nýlega
haldinn. Nemendur reyndu með
sér í smásagnagerð, myndlist,
fatahönnun, ljósmyndun, stutt
myndagerð og ljóðagerð.
Í fatah önnu n sigru ðu kepp
endur frá félagsmiðstöðinni Igló
í Snælandsskóla, í ljósmyndun
krakkar frá Jemen í Lindaskóla,
í stuttmyndagerð frá Kúlunni í
Elísabet Metta og Róbert Freyr lentu í 3. sæti.
Hér eru þau á sviði í skólanum.

Hörðuvallaskóla, í myndlist frá
Igló í Snæl andss kóla, í ljóða
gerð frá Igló í Snæl andss kóla
og í smás agnag erð frá Igló í
Snælandsskóla.
Heildarúrslit urðu þau að þátt
takendur frá félagsmiðstöðinni
Igló í Snæl andss kóla sigru ðu,
Jemen í Lindas kóla varð í 2.
sæti og Ekkó frá Kársnesskóla
í 3. sæti.

Sigurvegarinn, Kristín Svava Sigurðardóttir.

NIVEA Q10 ANTI-WRINKLE
AUGNROLLER

MINNI HRUKKUR
Í KRINGUM AUGUN?

N Ý T T!

Frískar og endurnærir á áhrifaríkan hátt, dregur úr þreytumerkjum og hrukkum í kringum
augun. Inniheldur Q10 leyndarmálið sem finnst náttúrulega í
húðinni og vinnur gegn hrukkum.
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Ljóð mánaðarins:

Skáldin á bókasafninu
Fram til vors, jafnvel lengur,
munu birtast hér ljóð mánað
arins í Kópavogsblaðinu eftir
einhvern af félögum í Ritlista
klúbbi Kópavogs.
Á vaðið ríður Eyþór Rafn Giss
urarson, fæddur í Reykjavík en
ólst upp í Kópavogi. Hann lauk
stúdentsprófi frá máladeild MK
1982 og B.Ed. prófi frá Kenn
araháskóla Íslands 1989. Eyþór
hefur gefið út þrjár ljóðabækur
sem heita Hvítu ský sem kom út
1994, Öldur 1997 og Raf 2003).
Ljóði ð Vorj afnd ægu r úr Raf
var notað í sjúkraprófi í sam
ræmdu prófi í íslensku fyrir 10.
bekk 2004. Eyþór birti mörg af
ljóðum sínum í Lesbók Morgun
blaðsins þegar Gísli Sigurðsson
var ritstjóri hennar. Eyþór hefur
undanfarin ár verið virkur félagi
í Ritlistarhópi Kópavogs og vet
urinn 2006 til 2007 var hann for
maður þess félagsskapar.
Ljóðið ,,Skáldin á bókasafn
inu” er um það að Eyþór Rafn
fór stundum á Bókasafn Kópa
vogs hérna áður fyrr að lesa
blöði n og þá sátu m þeir Jón
úr Vör stundum við sitt hvorn
borðendann að lesa dagblöðin.

Eyþór Rafn Gissurarson.

Skáldin á bókasafninu
Í endalausum bókahillum
á eftirmiðdegi
sitja tveir Kópavogsbúar
við sitthvorn borðendann
og lesa blöðin
annar í ljósbrúnum rykfrakka
með hatt
og göngustaf sér við hlið
hinn í gauðrifnum gallabuxum
svo ber hnén blasa við
báðir með skáldafákinn
Pegasus
á flugi í huga sér.

MARS 2011

Lindaskóli í úrslit Skólahreysti
Fyrstu þrír riðlarnir af Skóla
hreysti MS 2011 fóru fram 3.
mars sl. í íþróttahúsi Breiðabliks
í Smáranum í Kópavogi. Um 3000
stuðningsmenn og áhorfendur
komu til að styðja sína skóla og
var mikil stemning í húsinu. Í 2.
riðli voru skólar frá Kópavogi,
Garðabæ, Álftanesi, Mosfellsbæ
og Kjalarnesi en Lindaskóli hafði
þar titil að verja.
Lindas kóli og Lágaf ellss kóli
háðu harða baráttu um sigursæt
ið og í síðustu greininni, hraða
þraut, náði Lindaskóli sigri með
65 stig. Lágafellsskóli varð í öðru
sæti með 58 stig og Garðaskóli í
þriðja sæti með 50,5 stig.
Valgarð Reynardsson úr Linda
skóla setti Íslandsmet í úrslitum
í Skólaheysti MS 2010 og tók þar
81 dýfu. Hann sló nú eigið met
og tók alls 83 dýfur. Valgarð æfir
einnig fimleika með Gerplu sem
örugglega hefur hjálpað honum
mikið. Tíu riðlar eru í Skólahreysti
MS og sigurlið hvers riðils kemst
áfram í úrslit sem verða 28. apríl
nk. í beinni útsendingu frá Laugar
dalshöll. Tvö uppbótarlið komast
einnig í úrslit sem eru með bestan
árangur af þeim liðum sem enda í
2. sæti en 12 lið keppa til úrslita.

Valgarð Reynardsson setti Íslandsmet í dýfum, tók 83 dýfur.

Sigurvegarar.
Fv. Ingunn Jónasdóttir,
Konný Lára Birgisdóttir,
Valgarð Reynaldsson og
Viktor Fran Jónsson.

H`ZbbjkZ\^ )) b! @eVkd\^

Áslaug Helga

Gæsluvellir
í Kópavogi
Frá og með 16. mars
verða Holtsvöllur og Lækjarvöllur opnir
frá kl. 10:00 - 12:00 og 13:30 - 16:30.
Hjallavöllur og Hvammsvöllur opna 1. júní
og verða opnir til 31. ágúst á sama tíma.
Gæsluvellir eru ætlaðir börnum á
aldrinum 20 mánaða til 6 ára,
Félagsþjónusta Kópavogs

Óskar Einarsson

Á efnisskrá verða lög eftir Óskar Einarsson, Áslaugu Helgu og
gamlir Gospelsálmar í bland við lög eftir þekkta 20. aldar höfunda
Gospeltónlistar
Kór Lindakirkju

Miðaverð kr.
1.000.Frítt fyrir 14 ára og yngri
(Allur ágóði rennur í flygilsjóð Lindakirkju)

lindakirkja.is
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Grjótkast úr fortíðinni
Nýr meirihluti tók við völdum í
Kópavogi á sumarmánuðum síð
asta árs. Í upphafi var alltaf lagt
upp með að meirihluti Samfylk
ingar, Vinstri grænna, Næstbesta
flokksins og Lista Kópavogsbúa
myndi endu rh eimta manno rð
bæja ri ns efti r fád æma óstjórn
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks.
Sá meirih luti ákvað meðv ita ð
eða ómeðvitað að steypa bæjar
sjóði í skuldafen. Gríðarleg sóun
á alm annaf é átti sér stað í tíð
þáverandi meirihluta og er það
ástæðan fyrir miklum og erfiðum
sparnaði í rekstri bæjarins. Vild
arvinir fengu fé úr vasa bæjarbúa,
gjaldþrota aurapúkar voru leystir
úr snörunni í Glaðheimum með
milljarða skuldbindingum fyrir
bæjarsjóð og skuldir bæjarsjóðs,
sameiginlegs sjóðs bæjarbúa fóru
upp úr öllu valdi. Rjúkandi rúst
blasti við hinum nýja meirihluta
sem hefur nú lyft grettistaki í fjár
málum Kópavogs m.a. með fjár
hagsáætlun þessa árs og þriggja
ára áætlun út kjörtímabilið.

Óhróður Ármanns
Við gerð fjárhagsáætlunar var
ákveði ð að leita sams tarfs við
aðra kjörna fulltrúa í bæjarstjórn.
Sams tarfi ð gekk vel og náði st
þrautal endi ng í erfi ðu m mál
um. Skömmu síðar birtist odd
viti Sjálfstæðisflokksins í viðtali
við Kópavogsblaðið og lýsir því
yfir að flokkur hans hafi reynt að
verja velferðina, að það sé þeim
að þakka að meirih luti nn hafi
ekki seilst enn lengra í álögum og
þjónustuskerðingu á bæjarbúa.
Hvernig getur þessi sami oddviti
krafist áframhaldandi samstarfs
eftir slíkar yfirlýsingar? Í vinnu
okkar við gerð fjárhagsáætlunn
ar var ljóst að við sem myndum
meirihlutaflokkana í bæjarstjórn
þurftu m að gera málam iðla ni r.
Við slógum verulega af kröfum
okkar til að mæta vilja minnihlut
ans í anda breiðs samstarfs og
lýðræðis. Á hinn bóginn verður
meirihlutinn einnig að athuga að
í 20 ár réðu hér flokkar sem nú
mynda minnih luta nn. Það var
skýr krafa Kópav ogsb úa efti r
kosningar að breytinga væri þörf.
Hvernig eigum við að svara því
kalli öðruvísi en að setja mark
okkar á rekstur Kópavogsbæjar,
innviði hans og íbúa?

umhverfismál í bænum. Þetta er
djörf yfirlýsing frá oddvitanum
og spyr maður sjálfan sig hvort
lygin sé helsta vopn Sjálfstæðis
manna í bæjarstjórn. Í greininni
setu r hann meða l anna rs út á
að Atvinnu- og upplýsinganefnd
skyldi lögð niður. Undirritaður er
fráfarandi formaður þeirra nefnd
ar en hlutverk hennar var meðal
annars að beita sér fyrir auknu
atvinnustigi í bænum. Í fyrsta lagi
hafa verkefni atvinnu- og upplýs
inganefndar verið færð, annars
vegar til Menningar- og þróunar
ráðs og hinsvegar til Jafnréttisog mannréttindanefndar. Á engan
hátt er verið að leggja niður áætl
anir bæjarins í atvinnumálum. Í
öðru lagi er atvinnuleysi minnst
í Kópavogi á öllu höfuðborgar
svæði nu og er það sennil ega
atvinnufulltrúum bæjarins fyrst
og fremst að þakka sem lyft hafa
grettistaki í málefnum atvinnu
lausra. Þegar kemur að úrræðum
fyrir atvinnulausa er það handa
flið eitt sem skiptir máli og það
er einmitt það sem atvinnufull
trúarnir hafa gert. Í þriðja lagi er
höfuðborgarsvæðið löngu orðið
að einu atvinnusvæði og liggur
því liggur beinast við að sveit
arfélögin sem það mynda, reyni
að marka stefnu í þeim málum
í anda aukinnar samvinnu þeir
ra. Í fjórða lagi er meirihlutinn
að reyna að draga úr útgjöldum
með því að fækka nefndum og
auka vægi þeirra. Það er í takt við
þróun í nágrannasveitarfélögum
enda verður að stjórnkerfi bæjar
ins að geta brugðist við breyttum
aðstæðum.

Ófriðarstjórnmál

Trimma daglega
í Fífunni

gerðar í nefnd
a r k e r f i n u .
T ó m s t u n d a 
mál voru skilin
frá íþróttamál
um til að gera
tóms tundu m
hærra und
ir höfði enda
hafa íþróttirn
ar ávallt tekið Pétur Ólafsson.
b r ó ð u r p a r t
funda Íþrót
ta- og tómstundaráðs. Hið nýja
ráð sem nefnist Forvarna- og frí
stundaráð mun ennfremur setja
aukin kraft í forvarnir enda afar
brýnt mál. Hvað varðar ábyrgð
þá gengst þessi meirihluti full
komalega við henni í öllum sín
um ákvörðu nu m. Það sama er
ekki hægt að segja um núverandi
minnihluta sem vill ekki – eða get
ur ekki horfst í augu við klúður
fortíðar sem bæjarbúar þurfa nú
að gjalda dýru verði. Því miður.
Það getur verið erfitt að fóta sig
í minnihluta eftir áratuga valda
setu. Það sést afar vel á ófriðar
stjórnmálum Gunnar Birgisson
ar og veikum tilburðum oddvita
Sjálfstæðisflokksins í gagnrýni á
hinn nýja meirihluta. Ef til vill vita
þeir ekki að hreina stjórnmála
samvisku er ekki að finna í þeim
drullup olli sem þeir kjósa að
velta sér upp úr – heldur aðeins
með heiðarlegu uppgjöri á eigin
fortíð á valdastólum bæjarins.

Fjöldi eldri borgara mætir daglega 5 daga vikunnar í íþróttahúsið
Fífuna og nýtir sér það að ganga þar í öruggu umhverfi á göngu
brautum umhverfis gervigrasvöllinn. Nokkuð misjafnlega langt er
gengið, allt eftir því hvað andinn innblæs þeim hverju sinni. Síðan
er sest niður og spjallað og drukkið vatn. Þetta káta fólk var þarna
í síðustu viku. Þau eru frá vinstri Eygló, Guðjón, Guðmundur,
Kolbrún, Rannveig og Jóel Hreiðar.

^ŶǇƌƟͲŽŐĨſƚĂĂĝŐĞƌĝĂƌƐŽĨĂ

Pétur Ólafsson er bæjarfulltrúi
- skipaði 3. sætið á lista
Samfylkingarinnar við
bæjarstjórnarkosningarnar
vorið 2010.

Tilboð
Viltu vera brúnn/brún
án sólar?
Su-do airbrush brúnka

Aðra r breyti nga r hafa veri ð

kr. 3800

Tilboð
litun og plokkun
frítt andlitsnudd
kr.3800

Fermingartilboð
Húðhreinsun
kr. 3900
Fermingarförðun m/prufu
kr. 4500
Plokkun / vax á augabrúnir
kr. 2000
Brúnkumeðferð á allan líkaman
kr. 3800
Partabrúnka
kr. 3300

Skipulagsbreytingarnar

Ef allur pakkinn er tekinn kr 9200

Árm ann oddv iti geri r breytt
skipurit og nýja nefndarskipan
að umtalsefni í grein sinni í Morg
unblaðinu á dögunum. Þar full
yrðir hann með fremur langri fyr
irsögn að núverandi meirihluti
ætli sér að gera út um atvinnu,íþrótta,- lista,- menni nga r og

ÞÚ SPARAR KR. 5000

Erum að taka pantanir núna
Viljum minna á heimasíðuna okkar
www.snyrting.is

Lystaukandi veislur
Fermingar Árshátíðir
Brúðkaup Fundir
Afmæli Móttökur
Lystauki veisluþjónusta ehf.

s

Búðakór 1

vei s l u þ j ó n u s t a
s

203 Kópavogi

s

Sími 820 7085

s

lystauki@lystauki.is
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Karen Elísabet Halldórsdóttir rifjar upp bernsku sína í Kópavogi:

Æskuheimilið var afar pólitískt og við áttum
gróðurhús sem ég varði fyrir öðrum krökkum
Ég heiti
Karen Elí sa
bet Halldórs
dótti r, fædd
19. febrú a r
1974. For 
eldra r míni r
eru Steinunn
Helga Sigurð
ar d ótti r og
Halldór Jóns
son. Ég á þrjá Karen Elí sab et
b r æ ð u r , þ á Halldórsdóttir.
Þorstein Hall
dórsson, Jón Ólaf Halldórsson
og Pétur Hákon Halldórsson.
Minn maki er Sigu rðu r Örn
Sigurðsson og börnin eru tvö,
Júlía Vilborg Sigurðardóttir og
Elísa Helga Sigurðardóttir.
Gekk ósköp eðilega og venju
lega skólag öngu í Kópav ogi í
æsku og er í dag með meistara
gráðu frá Viðskiptafræðideild
Hás kóla Ísl ands í mannauðs
stjórnu n, BA gráðu við sál
fræðiskor Háskóla Íslands, sit
í Félagsmálaráði Kópavogs frá
2010 og er varamaður í bæjar
stjórn Kópavogs frá vorinu 2010
fyri r Sjálfs tæði sf lokki nn. Er í
bókhaldi og launaumsýslu fyrir
Ísparta-Vélavit ehf. og skrifstofu
stjóri á Erfða- og sameindalækn
isfræðideild Landspítala.

Æskuvinkonurnar Hjördís, Una og ég

Ferming Péturs bróður og stórfjölskyldan samankomin.

17. júní. Á leið á Rútstún.

Hestaáning í Hvannhólmanum í Kópavogi.

Kjarrhólminn eins og
baraverksmiðja
Ég hef alltaf átt heima í Kópa
vogi. Fyrst á Hlíðarvegi en fluttist
svo í Hvannhólmann, þar sem
að ég sleit barnskónum. Ég bjó
við Kjarrhólmann sem var eins
og barnav erks miðja, þar sem
að úr hverjum stigagangi þustu
tugir barna og ég eignaðist mín
ar fyrstu vinkonur þar. Hjördís
vinkona mín kom og spurði eftir
mér þegar við vorum fjögurra
ára. Hún spurði eftir stelpunni
sem átti heima þarna og hvort
hún vildi leika. Við höfum leikið
okkur saman alla tíð síðan. Það
var hrein dásemd að alast þarna
upp, inna n um svona stóra n
barnahóp. Leiksvæðið náði alla
leið niður í Fossvogsdal og tugir
barna úti í einu í margvísilegum
leikjum og fjöri.

Varði gróðurhúsið
Mamma og pabbi voru ,,í hest
unum“ og það þótti ekki tiltöku
Með Ársæli Valfells frænda með uppskeruna úr gróðurhúsinu.

Með mömmu, sem var að koma úr reiðtúr.

Á leið í flugtúr með pabba.

mál að koma ríðandi heim frá
Glaðheimum í þá daga. Við fjöl
skylda n voru m á köflu m ekki
eins og fólk var flest að mörgu
leyti. Pabbi flaug á rellunni sinni
með okkur í sunnudagsrúnta til
Blönduósar, ég fylgdi honum á
skotsvæði hjá nýstofnuðu Skot
fél agi Kópav ogs, gróðu rs etn
ingarárátta fylgdi okkur, vorum
afar pólitískt heimili og við átt
um gróðurhús. Í gróðurhúsinu

var myndast við að koma upp
tómötum, sem seinna viku fyr
ir heljarinnar vínberjarækt. Það
kom í minn hlut að ,,verja gróð
urhúsið.“
Það var stanslaust verið að
laumast í það og ná í ber, enda
ljúffeng með meiru. Ég og mitt
gengi lágum í leyni og biðum
eftir því að nappa þjófana með
misjöfnum árangri. Það hafði nú
líka alltaf vissan fælingarmátt að

abbast upp á mig þar sem að ég
átti þrjá eldri bræður, ég hafði
því fleiri sigra en töp í þessum
stríðum.
Nýlega þegar mamma fór til
tannlæknis, lenti hún hjá ung
um og myndarlegum tannlækni
sem leit skömmustulegur á hana
í miðri aðg erð, hann sagði st
þurfa að biðja hana afsökunnar
á berjaþjófnaðinum fyrir rúmum
26 árum! Hún fyrirgaf það auð
veldlega enda var svo mikið af
vínberjum að það náði að fæða
heila blokk af krökkum.

Á skotæfi ngu hjá Skotf él agi
Kópavogs.
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Heildarendurkoðun fari fram á
rekstri sundlauganna í Kópavogi
Á fundi bæja rs tjórna r Kópa
vogs 11. janúar sl. lagði Una Mar
ía Óskarsdóttir, varabæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins, fram bókun
vegna Sundlaugar Kópavogs og
vakti athygli á því að mánaðar
skýrsla um yfirlit um starfsemi
Kópavogsbæjar sýnir að teljandi
fækkun hefur orðið á sundlaugar
gestum í Sundlaugar Kópavogs.
,,Sundið hentar öllum aldurshóp
um og er einhver hollasta íþrótta
grein sem völ er á. Það er því
áhyggjuefni ef fram heldur sem
horfir, en hægt er að leiða að því
líkum að fækkunin eigi sér rætur í
styttri opnunartíma lauganna.
Ég vil því gera það að tillögu
minni að skoða þann möguleika
að lengja opnunartímann t.d. á
þann hátt að útilaug verði lokað
fyrr og innilaug og pottum síðar.
Sundlaugar Kópavogs eru stærsta
rekstrareining íþrótta- og tóm
stundaráðs og eins og hjá öðr
um stofnunum þarf rekstur og
þjónusta að vera í stöðugri end
urskoðun. Ég vil því ennfremur
gera það að tillögu minni að heild
arendurskoðun fari fram á rekstri
sundlauga Kópavogs með það að
markmiði að hægt verði að bæta
þjónustu Sundlaugar Kópavogs
og Sundlaugarinnar í Versölum
við Kópavogsbúa.”
Á fundi bæjarráðs 13. janúar
sl. ítreka ði Una Marí a ábend
ingu sína og þar lét hún bóka:
,,Undirrituð óskar eftir skýrslu
um þá endu rs koðu n sem þeg
ar hefur fram varðandi rekstur

sundlauga Kópavogs.”
Á sama bæjarráðsfundi lagði
Una María fram tillögu um breyt
ingar á bæjarmálasamþykkt þar
sem segir m.a. að með vísan til
12. gr. laga um jafna stöðu og jafn
an rétt kvenna og karla og að jafn
réttisnefnd Kópavogs er fyrsta
jafnréttisnefnd sveitarfélaga er
lagt til að í stað mannréttinda
nefnda r komi jafnr éttisn efnd í
framlagðri tillögu.

Þjónusta Strætó
Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs
11. janúar sl. óskaði Una María að
bókað yrði:
,,Margi r telja að lengi hafi
Kópavogsbúar þurft að búa við
ófullnægjandi þjónustu Strætó í
Kópavogi. Ég tel að Kópavogsbær
eigi að leita allra leiða og hefja
rekstur Kópavogsstrætó sem aka
myndi innan bæjarins og tengj
ast stofnæðum í nágrannasveitar
félögunum. Þannig myndu börn,
ungmenni og almenningur eiga
auðveldara með að sækja verslun
og margvíslega íþrótta- og tóm
stundaþjónustu í bænum.
Á fundi bæjarráðs Kópavogs
20. janúar sl. er bókað að ósk Unu
Maríu um niðurfellingu afsláttar
leiksskólakennara á leiksskóla
gjöldum ,,Ég tel með öllu óeðli
legt að afsláttur núverandi starfs
manna við leikskóla Kópavogs af
leikskólagjöldum verði afnuminn.
Afslátturinn er hluti af starfskjör
um starfsmanna og vafasamt er

að þeir verði
svipti r þess
um starfskjör
um án þess
að það verði
bætt með öðr
um hætti, eins
o g h æ k k u n
launa.”
Á fundi bæj Una María
arráðs er enn Óskarsdóttir.
fremu r bók
að: ,,Það er miður að ákvörðun
hafi verið tekin um að afnema frí
bókasafns- og líkamsræktarkort
fyrir atvinnulausa í Kópavogi sem
þeim hefur gefist kostur á að nýta
sér. Fram hefur komið að atvinnu
fulltrúar Kópavogs segja að mikil
ánægja og góð nýting hafi verið
með þessa góðu þjónustu. Því er
augljóst að þessi hvatning til lík
amsræktar og annarrar afþrey
ingar skipti miklu máli til þess
að létta undir með atvinnulaus
um. Ég vil því gera það að tillögu
minni að bæjaryrifvöld endur
skoði þá ákvörðun og búi betur
að atv innul ausu m hvað þetta
varðar.”
Svo undarlega sem það kann að
hljóma var bæjarráði ekki kunn
ugt um málið og óskaði eftir því
að félagsmálastjóri mætti á næsta
fund ráðsins vegna málsins.
Una María Óskarsdóttir,
varabæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins.

SkólahljómsveitKópavogs:

Kvikmyndatónlist og lög
Bítlanna á vortónleikum

Hópur hljóðfæraleikarar í Skólahljómsveit Kópavogs.

Skólahljómsveit Kópavogs hélt
vortónleika sína í Háskólabíói sl.
sunnudag. Þar komu fram þær
þrjár sveitir sem starfa innan SK
og lék hver þeirra nokkur lög.
Yngsta sveitin, skipuð börnum
í 4. - 6. bekk grunnskóla hóf leik
inn með lagi um drekadansara.
Þau stóðu sig mjög vel, og settu
tóninn fyrir það sem koma skyldi
á þessum tónleikum. Mið sveit
in steig næst á svið. Með dillandi
latín-takti hófu þau leik sinn og
iðuðu áheyrendur í sætum sín
um. Efti rt ekt vakti hve mjúk
ur hljómu ri nn var hjá þessu m

ungu hljóðfæraleikurum.
Eftir hlé spiluðu svo elstu krakk
arnir í C sveitinni marsa og kvik
myndatónlist. Einnig buðu þeir
upp á syrpu af lögum Bítlanna og
aðra með lögum þungarokkaranna
í Led Zeppelin og kom það veru
lega á óvart hve vel þungarokkið
skilaði sér í flutningi lúðrasveit
ar. Gæsahúð hríslaðist um marga
þá laumurokkara sem leyndust í
salnum og ekki laust við að nokkr
ir ættu erfitt með að sitja kyrr
ir. Skólahljómsveitin undir stjórn
Össurar Geirssonar er greinilega á
góðri siglingu þessa dagana.

“… að vera alltaf glaður
- svona eins og Óli frændi.”
„ Þ eg ar ég verð s t ó r lang ar m i g að v e r ða s v o n a l agar i s e m ge t u r l agað al l s k ona r d ót og s v ole i ð i s . Sv o
l a ngar mig að verða b ló malæk n i r s v o að ö l l b l ó m i n ge t i l i fað þó að v e t u r i n n k om i . B e s t v ær i s a m t a ð v e r a
hjóla ma ður. Þá g et ur ma ður h j ó l að al l an d agi n n o g h af t n e s t i m e ð s é r o g skoðað f uglana á leiðinni og
svoleiðis . Svo la n g a r mi g a ð v e r a al l t af gl að u r - s v o n a e i n s o g Ól i f r æ n d i . É g h eld að h ann þur f i aldr ei
a ð s o fa eða b o rða fis k.”
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Öll börn og ungmenni eiga sér drauma um framtíðina. Undan sumum þeirra er fótunum kippt fyrirvaralaust vegna slysa eða sjúkdóma í
æsku. OKKAR Framtíð er ný trygging fyrir börn og ungmenni sem skipt getur sköpum fyrir fjárhagslegt sjálfstæði þeirra á fullorðinsárum.

Það er einfalt að ganga frá OKKAR framtíðartryggingu á okkar.is
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Ný bók um strákinn Sela
Komin er út barnabókin, Seli, sem inni
heldur sjö sögur um strákinn Axel sem fær
gælunafnið Seli eftir að hann dettur í sjó
inn og segist hafa synt í land eins og selur.
Höfundur bókarinnar er Eyþór Rafn Giss
urarson, Kópavogsbúi og félagi í Ritlista
klúbbi Kópavogs. Sögurnar urðu til á þann
hátt að hann spann þær upp fyrir 7-8 ára
börn, sem hann kenndi í Kársnesskóla, á
meðan þau borðuðu nestið sitt. Eyþór Rafn
er jafnframt útgefandi bókarinnar. Freydís
Kristjánsdóttir teiknaði myndir í bókina
og gerði einnig forsíðumyndina. Sögurnar
byggjast á æskuminningum Eyþórs í Kópa
vogi og sumarævintýrum á Hjalteyri við
Eyjafjörð. Eyþór Rafn hefur áður sent frá sér
ljóðabækurnar Hvítu ský 1994, Öldur 1997 og Raf 2003. Bókin fæst í Bóka
búðinni í Hamraborg í Kópavogi, í Eymundsson og hjá höfundi.

MARS 2011

Metþáttaka var í sveitakeppni
grunnskóla í skák í Kópavogi
Sveitakeppni grunnskóla í skák í Kópavogi var
haldin sl. mánudag í Salaskóla. Keppt var í þrem
ur aldurshólfum, 1. – 4. bekk, yngsta stig, 5. – 7.
bekk, miðstig og 8. – 10. bekk, unglingastig. Alls
mættu 40 lið til keppninnar og hefur annar eins
fjöldi skákmanna aldrei sést í Kópavogi, eða hart
nær 200 keppendur.
Keppendur komu frá Álfhólssskóla, Hörðuvalla
skóla, Kársnesskóla, Lindaskóla, Salaskóla, Smára
skóla, Snælandsskóla og Vatnsendaskóla. Aðeins
vantaði keppendur frá Kópavogsskóla. Mótið var
styrkt af Skákstyrktarsjóði Kópavogs og afhenti Haf
steinn Karlsson skólastjóri Salaskóla verðlaun fyrir
bestan árangur. Mikil gróska er í skáklífi krakka í
Kópavogi um þessar mundir, og fjöldi mjög efnilegra
krakka og unglinga að æfa skákina í skólum Kópa
vogs og þeir allra efnilegustu einnig hjá Skákakadem
íu Kópavogs undir handleiðslu Helga Ólafssonar
stórmeistara.
• Í elsta aldursflokki sigraði sveit Salaskóla, sveit
Vatnsendaskóla varð í 3. sæti og sveit Smáraskóla í
3. sæti.
• Á miðstiginu sigraði sveit Álfhólsskóla, sveit
Salaskóla varð í 2. sæti og sveit Vatnsendaskóla í 3.
sæti.
• Sigurvegari á yngsta stiginu var sveit Salaskóla,
sveit Smáraskóla varð í 2. sæti og sveit Hörðuvalla
skóla í 3. sæti.

Sveit Salaskóla á unglingastigi, t.h. að tafli
við sveit Smáraskóla. Sveitin varð sigurvegari
í sínum aldursflokki.

Stúlkur voru ekki síður þáttakendur í mótinu.
Hér eigast við keppandi frá Smáraskóla, t.v., að
tafli við keppanda frá Hörðuvallaskóla.

Nemendur Lindaskóla setja upp
,,Wake me up before you go go”
Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•
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•

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

Leiklistarval Lindaskóla er kom
ið á fullt skrið að undirbúa leikrit
fyrir árshátíð skólans sem verður
haldin um miðjan apríl. Það er
sambland af nemendum í 9. og 10.
bekk sem prýða þennan fríða hóp
en þau hafa valið leiklistina sem
einn af mörgum val áföngum sem
í boði eru fyrir þessa árganga.
Leiklistaráf anginn hófst í haust
með því að nemendur gerðu ýmsar
hópeflisæfingar sem og spuna. Þeg
ar líða fór að jólum fóru krakkarnir
á fullt skrið ásamt leiklistarkenn
aranum sínum, leikkonunni Esther
Talí u Casey, að finna út hvaða
leikrit þau ættu að setja upp fyrir
árshátíð skólans en það hefur ver
ið hefð fyrir því að leiklistarvalið
frumsýni leikrit á þeirri glæsilegu
árshátíð sem nemendur skólans
setja upp árlega. Að þessu sinni
mun leiklistarvalið setja upp leikrit
ið „Wake me up before you go go”
eftir Hallgrím Helgason.
,,Wake me up before you go go”
er söngleikur eftir Hallgrím Helga
son og fjallar um strák sem ferðast
aftur í tímann um 20 ár til að reyna
að koma í veg fyri r að mamma

Leikararnir láta fara vel um sig í skólanum og lesa yfir handritið að
leikritinu sem þau ætla að sýna, líklega í aprílmánuði. F.v.: Alexía,
Margrét, Katrín, Ottó, Guðrún, Halldóra og Eiríkur.

hans og pabbi skilji. Á þessu ferða
lagi lendir hann í allskonar ævin
týrum, m.a. verður hann hrifinn
af bestu vinkonu móður hans, fær
vinnu sem DJ á útvarpsstöð föður
hans og hittir hljómsveitardrengi
sem hann gerist umboðsmaður hjá.
Undir lokin minnir leikritið helst
á verstu sápuóperu með tilheyr

andi ruglingi og flækju. Inn í þetta
fléttast svo helstu eightíslög þess
tíma sem leikararnir syngja sjálf á
íslensku.
Söngleikurinn hefur verið styttur
nokkuð og aðeins krukkað í per
sónum svo stykkið henti leikhópn
um betur.
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Körfuknattleikslið Breiðabliks:

Komst í úrslitakeppni 1. deildar
um eitt laust sæti í úrvalsdeild karla
Í lok síðustu viku fór fram lokaumferð 1.deildar
karla og tók Þór Þorlákshöfn á móti Skallagrími og
vann þann leik og að leik loknum fengu Þórsarar
afhentan bikarinn fyrir sigur í 1.deild karla og sæti
í Iceland Expressdeildinni næsta keppnistímabil.
Það eru því Þór Akureyri, Skallagrímur, Valur og
Breiðablik og Skallagrímur sem fara í úrslitakeppn
ina um eitt laust sæti í Iceland Express-deildinni
næsta keppnistíambili en lokaröðun liðanna var
sú sem að ofan greinir. Í unanúrslitum leikur leikur
Breiðablik við Þór Akureyri. Fyrri leikurinn verður
í Höllinni á Akureyri 11. mars en seinni leikurinn í
Smáranum 13. mars nk. Ef þriðja leik þarf verður
hann í Höllinni á Akureyri 15. mars. Það lið sem fyrr
sigrar í tveimur leikjum fer í úrslit en þau hefjast
föstudaginn 18. mars. Í hinni undanúrslitarimmunni
mætast Valur og Skallagrímur. Ármann og Leiknir
eru fallin niður í 2. deild.
Breiðablik heimsótti Valsmenn á Hlíðarenda í loka
leiknum og var leikurinn afar spennandi í lokin en
Valsmenn mörðu sigur, 102-100 en Blikar unnu fjórða
leikhlutann með 11 stiga mun og voru nærri því að
ná sigri, en liðið fór kannski of seint í gang í alvöru.
Stigahæstur leikmanna Breiðabliks var Nick Brady

Kópavogsliðin byrja
,,rólega”!
Aukaspyrna undirbúin í leik HK gegn Víkingi Ólafsvík í Fífunni.

Frá leik Breiðabliks gegn Val í lokaumferðinni.

með 22 stig og 5 stoðsendingar, Arnar Pétursson
skoraði 18stig og tók 6 fráköst, Þorsteinn Gunn
laugsson skoraði 17 stig og tók 18 fráköst og Steinar
Arason 13 stig, aðrir færra. Calvin Wooten skoraði
36 stig fyrir Val og virtist geta skorað að vild. Breiða
blik skoraði 1575 stig í deildarleikjunum 18 en fékk á
sig 1409 stig. Liðið vann 7 leiki á heimavelli og tapaði
tveimur, en vann 4 leiki á útivelli en tapaði 5 leikjum.

Lengjub ika rk eppni karla er
hafin og er árangur Kópavogslið
anna það sem af er ekkert til að
hrópa húrra fyrir.
En koma tímar og koma ráð.
Íslandsmeistarar Breiðabliks töp
uðu í fyrsta leiknum gegn Kefla
vík 2 – 0, síðan fyrir KR 4 – 0 en
unnu svo Þór frá Akureyri 4 – 1.

Næsta leikur liðsins er gegn KA
sunnudaginn 13. mars í Boganum
á Akureyri.
HK lék fyrst gegn Fram og tap
aði 3 – 0 og síðan gegn nýliðun
um í 1. deild, Víkingi Ólafsvík og
töpuðu 1 – 0. Þeir leika í kvöld,
fimmtudag, gegn Fjölni í Egilshöll.

Vaskar Kópavogsstúlkur á Goðamóti
Goðamót Þórs í 5. og 6. flokki
kvenna í knattspyrnu fór fram
um síðustu helgi á Akureyri og
voru þar lið frá báðum Kópa
vogsf él ögu nu m, Breiðab liki
og HK.
Mótið að þessu sinni var einkar
skemmtilegt og vel heppnað og
ríkti góður andi ríkti meðal allra
sem tóku þátt og það er auðvitað
fyrir öllu.
Lið Breiðabliks-1 sigraði í flokki
A-liða í 6. flokki og í flokki C-liða
í 5 flokki og Breiðablik varð í 2.
og 3. sæti í flokki B-liða í 5. flokki.
Goðaskjöldin hlaut lið Hattar frá
Egilsstöðum.

Byr og HK í samstarfi
Breiðabliksstúlkur, sigurvegarar í flokki A-liða í 6. flokki.

Breiðablik Íslandsmeistari
unglinga í kata 2011
Keppendur í unglingaflokki í
kata frá Breiðabliki urðu Íslands
meistarar unglinga í samanlögðu
3ja árið í röð, frábær árangur!
Íslandsmeistarar úr röðum Blika
urðu: Arna Katrín Kristinsdóttir (12
ára stúlkur), Katrín Kristinsdótt
ir (13 ára stúlkur), Heiðar Bene
diktsson (16-17 ára piltar), Kristín
Magnúsdóttir (16-17 ára stúlkur).
Þá eignuðumst Breiðablik einnig
Íslandsmeistara í hópkata 16-17 ára,
þau Birki, Kristínu og Svönu en þau
urðu nú meistarar 5 árið í röð sam

Við undirskrift samningsins milli BYRS og HK. Fyrir aftan eru Birgir
Bjarnason, framkvæmdastjóri HK og Gyða Björnsdóttir, sérfræðing
ur í markaðsmálum hjá BYR. Fyrir framan eru Guðrún Gísladóttir,
útibústjóri BYRS í Kópavogi og Sigurjón Sigurðsson, formaður HK.

Byr hefur stutt við HK síðast
liðin 11 ár og mun halda áfram
að styðja við félagið með end
urnýjuðum samstarfssamningi.
Samni ngu ri nn nær til allra
deilda innan HK bæði barnaog unglingastarfs auk meistara
flokka.
Á þeim 40 árum frá stofnun
HK hefur félagið vaxið jafnt og
þétt samhliða örum vexti Kópa
vogsb æja r. Nú er svo komi ð
að HK er eitt af fimm stærstu
íþróttafélögum landsins. Félag
ið er með starfsstöðvar í Digra
nesi, Fagralundi og Kórnum og
er með stærstu handknattleiks
deild og blakdeild landsins sem
á á baki margra Íslandsmeist
aratitla og bika rm eista ratitla.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Knattspyrnudeildin er fjölmenn
asta deildin hjá félaginu. Aðr
ar greinar sem stundaðar eru
hjá HK eru borðtennis, bandý,
dans og taekwondo.
Að sögn Gyðu Björnsdóttur
sérfræðings í markaðsmálum hjá
BYR vill bankinn standa við bak
ið á sínu nærsamfélagi og sýna
samfélagslega ábyrgð með því að
styðja við forvarnarstarf íþrótta
félagsins. Hún segir BYR vera
stolt af stuðningi við HK og þá
yfir 2000 iðkendur sem í félaginu
eru. BYR er virkur þátttakandi
í íslensku samfélagi og leggur
áherslu á að styrkja góð og upp
byggileg verkefni sem stuðla að
heilbrigðum lífsstíl allra aldurs
hópa.

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

Flottur hópur Blika á Íslandsmótinu.

Snorri Beck Magnú ss on varð
Íslandsmeistari á barnamótinu.
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an en áður hafði Birkir hlotið þenn
an titil tvisvar sinnum. Frábærir
fulltrúar síns félags.
Á barnamótinu varð Blikinn Snor
ri Beck Magnússon, 10 ára, Íslands
meistari en Allan Fernando Helga

son lenti í 3ja sæti í sínum flokki.
Það voru 40 Blikar sem þátt tóku
í mótunum tveimur en í heildina
var þátttakan 210 í einstaklingskata
og 50 lið í hópkata. Mótið var hald
ið í Smáranum.
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ÚRVALIÐ ER
í Flísa- & Baðmarkaðnum
FC 517 Sturtuhorn
m. botni 80x80 cm

FC 519 Sturtuhorn m. botni
80x100 cm

45.900

39.900

Sturtuklefi 80x80x195cm
með botni, vatnslás og botnventli

Vinstri og hægri opnun

41.900
Einnig fánlegur í 90x90x195cm

NAPOLI hitastýrt
sturtusett

29.900

NAPOLI hitastýrð blöndunartæki
fyrir sturtu

EURO handklæðaofn kúptur
króm 50x120 cm

17.990

11.900

MILAN sturtuhorn
80x80 cm með botni

27.900
FC 503 Sturtuhorn m. botni
90x90 cm

49.900

FC 504 Sturtuhorn 90x90 cm

29.900

FC 512 Sturtuhorn m. botni 145x80 cm

ADELL sturtusett

2.995

59.900
Bæjarlind 6, Kópavogi, sími 517 6067. Opið mán. - fös. 10 -18, laugard. 11-16.

