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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi Eldhugi Kópavogs, Magnús Jakobsson með viðurkenningu Rótarýklúbbs Kópavogs, gripur hannaður af 

Ingu Elínu Kristinsdóttur. Við hlið Eldhugans standa Magnús Már Harðarson, forseti Rótarýklúbbsins og 
Benjamín Magnússon formaður viðurkenningarnefndar. Sjá nánar á bls. 8. HREINT

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

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

- Jafnréttisvika MK
- bls. 11

- Viðtal við
Pétur Ólafsson
bæjarfulltrúa

- bls. 4

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig

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

náttúrulega

EldhugiKópavogs2012!



Þrír flokk ar mynda 
nýj an meiri hluta í 
Kópa vogi

Bæjarfull trúar Framsókn
arflokks, Sjálfstæðisflokks og
YListaKópavogsbúahafamynd
að nýjan meirihluta í Kópavogi,
undirritað málefnasaming og
samkomulag um skiptingu emb
ætta.Bæjarstjóraskipti fóru fram
ábæjarstjórnarfundi 14. febrúar
sl.ogásama tíma tóknýimeiri
hlutinn formlega við. Ármann
Kr.Ólafsson,oddviti sjálfstæðis
manna,verðurbæjarstjóri,Rann
veig Ásgeirsdóttir, bæjarfulltrúi
YListaKópavogsbúa,verður for
maður bæjarráðs og Ómar Stef
ánsson,bæjarfulltrúiFramsóknar
flokks,verðurvaraformaður.Mar
grét Björnsdóttir, bæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokks, verður forseti
bæjarstjórnar. Samkomulager á
milli nýja meirihlutans og Guð
rúnarPálsdóttur, fráfarandibæj
arstjóra,umaðhúnkomiánýtil
starfa sem sviðsstjóri hjá Kópa
vogsbæ. Gengið verður frá því
samkomulagieftiraðmeirihlutinn
hefur formlega tekiðvið. Fyllsta
traust ríkirámillinýjameirihlut
ansogGuðrúnar.

Nefnd ar for menn
Íkjölfarmeirihlutaskipta íbæj

arstjórn Kópavogs hefur verið
kosiðínefndirbæjarins.Formenn
helstunefndaeruþessir:Formað
ur bæjarráðs Rannveig Ásgeirs
dóttirKópavogslista; forsetibæj
arstjórnar Margrét Björnsdóttir
Sjálfstæðisflokki;formaðurbarna
verndarnefndar Bragi Thorodd
senKópavogslista,Félagsmálaráð
SigurjónÖrnÞórssonFramsókn
arflokki; Forvarna og frístunda
nefnd Héðinn Sveinbjörnsson
Kópavogslista; Framkvæmda
ráð Gunnar I. Birgisson Sjálf
stæðisflokki; Hafnarstjórn Jón
Daði Ólafsson Sjálfstæðisflokki;
ÍþróttaráðUnaMaríaÓskarsdótt
irFramsóknarflokki;Jafnréttisog
mannréttindaráðJóhannaHlíðdal
Sigurðardóttir Sjálfstæðisflokki;
Leikskólanefnd Aðalsteinn Jóns
sonSjálfstæðisflokki;Menningar
ogþróunarráðKarenE.Halldórs
dóttirSjálfstæðisflokki;Skipulags
nefndKristinnDagurGissurarson
Framsóknarflokki; Skólanefnd
Rannveig Ásgeirsdóttir Kópa
vogslista og Umhverfis og sam
göngunefndMargrétBjörnsdóttir
Sjálfstæðisflokki.

Nýtt at vinnu torg í 
Kópa vogi

Atvinnutorgi fyrir ungt fólk í
Kópavogi hefur nú verið komið
á fót en markmiðið er að auka
virkniungsfólksáaldrinum16til
25ára, semhvorkier ívinnuné
skóla,ogaðstoðaþaðviðaðfóta
sig á vinnumarkaði eða í námi.
Atvinnutorgiðer tilraunaverkefni
Kópavogsbæjar,Vinnumálastofn
unar og velferðarráðuneytisins
og nær til þriggja ára. Ármann
Kr. Ólafsson bæjarstjóri, Gissur
Pétursson, forstjóri Vinnumála
stofnunarogGuðbjarturHannes
son velferðarráðherra undirrit
uðusamstarfsyfirlýsinguþessara
aðila.Aðseturatvinnutorgsinser
hjávelferðarsviðiKópavogsbæjar
ogfjármagnarbærinnlaunakostn
að eins ráðgjafa hjá torginu og
hófhannstörf ídag.Vinnumála
stofnunleggurtilatvinnuráðgjafa
tvo daga vikunnar og ríkissjóð
ur greiðir hluta annars rekstr
arkostnaðar. Hlutverk ráðgjafa
torgsins verður m.a. að ná til
ungsfólksáaldrinum18til25ára

sem fær fjárhagsaðstoð frábæn
um og veita því ráðgjöf, starfs
þjálfun og tímabundin störf. Nú
þegarerutilreiðustörfhjáKópa
vogsbæsemnýtaátilstarfsþjálf
unaríalltað6mánuði.Ungafólk
iðsemumræðirfærekkigreidda
fjárhagsaðstoðá þjálfunartíman
um,heldurlaunfyrirstarf.Einnig
erætluninaðnátilungsfólksfrá
16 ára aldri sem ekki hefur sótt
um fjárhagsaðstoð og bjóða því
námstengdvinnumarkaðsúrræði.
Sambærileg atvinnutorg eru í
Reykjavík,HafnarfirðiogíReykja
nesbæ.

All nokkr ar um sókn
ir um ný bygg ing ar 
sam þykkt ar

ÁfundibyggingarfulltrúaKópa
vogsbæjar 28. febrúar sl. voru
teknar fyrir nokkrar beiðnir um
byggingaleyfiogflestarsamþykkt
arsvo ljósteraðbyggingaiðnað
urinn íKópavogisefurekkialveg
Þyrnirósarsvefni.Meðalumsækj
enda er Félag Nýalssinna, Álf
hólsvegi121semsækirum leyfi
til aðbreytanotkuná2.hæðað
Álfhólsvegi 121. H. Einar Arnar
sonJórsölum7sækirumleyfi til
að byggja einbýlishús að Álma
kór14.JóhannFreyrJóhannsson
Perlukór3bsækirum leyfi tilað
byggjaeinbýlishúsaðDalþingi25.
TorfiPéturssonogMargrét Jóna
HöskuldsdóttirKópalind6sækja
umleyfitilaðbyggjaeinbýlishús
að Dalaþingi 30. Þórarinn Jónas
StefánssonFlesjakór15sækirum
leyfi tilaðbreyta innraskipulagi
ognýta rými í kjallaraaðFlesja
kór15. JónB.G. JónssonGrund
arsmára16sækirum leyfi til að
byggja við húsið að Grundar
smára16.LífogList,Hagasmára
1sækirumleyfiaðbreytainnrétt
ingumírýmiU285aðHagasmára
1.LandspítaliHáskólasjúkrahús,
Eiríksgötu5sækirum leyfi tilað
byggja við og breyta innra fyr
irkomulagi á líknardeild, deild 8
viðKópavogsbraut1.SMI,Smára
torgi3sækirumleyfitilaðbreyta
innra fyrirkomulagi á 1. og 14.
hæðaðSmáratorgi3.

Rit un sögu Kópa vogs
Á fundi  bæj ar ráðs fyr ir

skömmu kom fram fyrirspurn
frá Hjálmari Hjálmarssyni Næst
Besta flokknum um ritun sögu
Kópavogs en mikil leynd hefur
hvíltyfirhennieftiraðeinn fyrr
verandi starfsmaður Kópavogs
tók þessa ritun að sér sem var
hluti af starfslokasamningi við
hann.Síðanhefurmiklumpening
umveriðeytt í aðkomaþessari
söguákoppinn,m.a.meðþvíað
skipa ritnefndsíðar,enánnokk
ursáranguraðþvíervirðist.Eði
legtverðuraðteljastaðkrafistsé
skýringaáþessusleifarlagi.

Hresss ing ar hæl ið 
í Kópa vogi ligg ur 
und ir skemmd um

Menningar og þróunarráð
gerðisvofelldasamþykktá fundi
sínum 6. júní 2011: ,,Menningar
ogþróunarráðleggurtilaðþegar
ístaðverðihafnarbráðaaðgerðir
ísamstarfiviðHúsafriðunarnefnd
ríkisinstilaðkomaívegfyrirfrek
ariskemmdiráhressingarhælinu
í Kópavogi. Sviðsstjóri umhverf
issviðshafiyfirumsjónmeðþví.”
BæjarfulltrúarnirHjálmarHjálm
arssonogÓlafurÞórGunnarsson
biðja bæjarstjóra vinsamlega að
gera menningar og þróunarráði

skriflegagreinfyrirstöðumálsins
og hugsanlegum aðgerðum sem
gripiðhefurveriðtileðaerufyrir
hugaðaríþessusambandi.

Dreif ing frétta bréfs 
Mol ans í mol um

Forvarna og frístundanefnd
lýsti yfir á fundi sínum 7. mars
sl.yfiránægjumeðað fréttabréf
Molans sem dreifa átti í öll hús
þá skömmu áður. Eitthvað hef
urþessidreifing farið forgörðum
því ímörgumhverfumKópavogs
kannastekkinokkurmaðurviðað
hafaséðþettafréttabréf.Ákveðið
var að á næsta fundi forvarna
og frístundanefndar verði farið í
vettvangsferð í ungmennahúsið
Molann.

Jafn rétt is stefnu ekki 
fylgt í kosn ingu í 
nefnd ir

Jafnréttis og forvarnarnefnd
ræddi á síðasta fundi sínum um
niðurstöðu könnunar á kynja
skiptingu í nefndum og ráðum
Kópavogsbæjar eftir meirihluta
skiptiogkosningarínefndir.Hún
leiðiríljósað65%nefndarmanna
erukarlarog35%nefndarmanna
konur. Jafnréttis og mann
réttindaráðskorarábæjarstjórn
Kópavogsað jafnahlutkynjanna
í nefndum, ráðum og stjórnum
bæjarins.Ráðiðvísar tilþessað
samkvæmt jafnréttisstefnuKópa
vogsbæjarberaðhafa2:3 skipt
ingu í fimm manna nefndum og
1:2 í þriggja manna nefndum.
Ráðið óskar eftir skýringum á
ástæðumþessað jafnréttisstefn
unnivarekki fylgtviðkosningar
ínefndir.

Lóða gjöld og 
yf ir töku gjöld

Á fundi framkvæmdaráðs var
rætt um breytingar á gjaldskrá
lóðagjaldaogyfirtökugjalda.

Guðríður Arnardóttir Samfylk
ingulétþarbóka:,,Áðurennokk
ur ákvörðun er tekin varðandi
breytingarálóðagjöldumóskaég
lögfræðiálitsáþvíhvortfyrirliggj
andi lækkungetimögulegaorðið
tilþessað lóðarhafar íKópavogi
sem hafa þegar fengið úthlut
að lóðum og jafnvel hafið fram
kvæmdir geti sótt samsvarandi
afslátt til bæjarins á grundvelli
jafnræðissjónarmiða.”Tillöguum
breytinguágjaldskrávarvísaðtil
bæjarráðs til afgreiðslu og Guð
ríðurArnardóttirfórframá,með
vísan til bæjarmálasamþykktar,
aðafgreiðsluá tillöguumbreyt
ingu á greiðsluskilmálum verði
frestað til næsta fundar, og var
þaðsamþykkt.

Leik skóli í 
Guð mund ar lundi

Á fundi leikskólanefndar var
fariðyfir teikningarafhúsi íeigu
Skógræktarfélags Kópavogs og
ræddar hugmyndir um notkun
þess undir leikskólastarf. Óskað
var eftir nánari kostnaðargrein
ingu frá umhverfissviði og leik
skólaskrifstofu og hversu lang
an tíma framkvæmdir taki. Ein
nig kostnað að gera veginn að
Guðmundarlundi greiðfærari.
Einnig voru kynntar hugmyndir
aðnýjum leikskólaáRjúpnahæð
semáaðvera tilbúinneigi síðar
enárið2014.

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson • Sími 564 5933, 898 5933

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson
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S T U T T A R
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N ýrmeirihlutibæjarstjórnarKópavogssemtókviðfyrirskömmu
hefur lagt fram íbæjarstjórnþriggjaára fjárhagsáætlunvegna
áranna2013til2015.Íáætluninnierreiknaðmeðaðrekstraraf

gangurverðiásamstæðureikninginæstuárin,eða327milljónirkróna
árið2013,um521milljónkrónaárið2014ogum698milljónirkróna
árið2015,eðaframyfirnæstubæjarstjórnarkosningar.Áframerstefnt
aðþvíaðskuldirsemhlutfallaftekjumlækkiogverðium163,7%árið
2015.Gerterráðfyrirþvíaðstarfseminverðiífrekarföstumskorðum
ogaðaðhaldsverðigættírekstri.Gengiðerútfráþvíaðgreittverðiaf
langtímalánumeinsogþaufallaágjalddagaogaðfjárfestverði ísam
ræmiviðþáfjárfestingarstefnusemliggurfyrir.Viðgerðáætlunarinnar
erreiknaðmeðaðíbúumíbænumfjölgiaðjafnaðium1,15%áári.Nýr
bæjarstjóri,ÁrmannKr.Ólafsson, tókviðafGuðrúnuPálsdóttursem
tekurafturviðfyrrastarfihjáKópavogsbæsemsviðsstjóriogoggerð
urvarviðhanastarfslokasamningur semteljastverðursérkennilegt í
ljósiþessaðhúnhelduráframstörfumhjáKópavogsbæþráttfyriraðí
ráðningasamningisegðiaðannaðhvorttækiGuðrúnbiðlaunþegarhún
hættieðafariísittfyrrastarf,ekkihvorutveggja.FulltrúarSamfylking
arinnar,semnúsitja íminnihlutabæjarstjórnar, teljaaðkostnaðurinn
nemiáári liðlega22milljónumkróna.Núverandimeirihluti telurhins
vegaraðábyrgðinséfráfarandimeirihluta,samkomulagiðviðGuðrúnu
hafiveriðgertafþeirrahálfu.Sínumaugumlýturhverásilfrið.

AtvinnuleysierríkjandiíKópavogieinsogvíðar.Bæjarráðsamþykkti
þvíá fundisínum9. júní2011 tillögumenningarogþróunarráðsum
skipanfimmmannaátakshópsumatvinnumáloghópinnskylduskipa
tveiratvinnufulltrúar, skrifstofustjóri stjórnsýslusviðs, sviðsstjórivel
ferðarsviðsogbæjarstjóri.Verkefniðskyldi lútadaglegriumsjónbæj
arstjóra.Hannskyldieinnigveitamenningarogþróunarráðireglulega
upplýsingarumframvinduverkefnisins.Þrátt fyrirþörfinahefurmálið
legiðísalti,kannskivegnaáhugleysisstarfsmannabæjarinssemerafar
slæmt,þaðerekkiáþeirraverksviðiaðfrestamálumsembæjarstjórn
hefursamþykkt.Þaðerþvíafareðlilegtaðspurtséíbæjarráðihvern
igbæjarstjórisjáifyrirséraðstarfihópsinsverðiháttaðáþessuáriog
hvaðaáherslurbæjarstjóriteljiaðeigiaðvera ístarfihópsins.Þaðer
afarámælisvertefíljóskemuraðviðkomandistarfsmennbæjarinshafa
dregiðlappirnaríþessuþarfamáli.

	 	 	 	 	 Geir	A.	Guð	steins	son

Þriggja ára áætl un 
og nýr bæj ar stjóri

MARS 2012

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla
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Við bjóðum
góða þjónustu
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9Við bjóðum góðar 
framtíðarhorfur

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Með honum geta foreldrar, ömmur, afar, frændur eða 
frænkur tryggt fermingarbarninu veglegan sjóð sem 
losnar við 18 ára aldur, um það bil þegar næstu stóru 

áfangar í lífinu blasa við. Hann ber ávallt hæstu vexti 
almennra verðtryggðra innlánsreikninga bankans og er 
því framúrskarandi valkostur fyrir langtímasparnað.

Hægt er að stofna og leggja inn á Framtíðarreikning í útibúum Íslandsbanka.

Framtíðarreikningur Íslandsbanka er góð fermingargjöf



Það þarf vart að rekja það 
fyr ir Kópa vogs bú um að 
á bæj ar stjórn ar fundi 
febr ú ar mán uði sl. tók 

nýr meiri hluti við í bæj ar stjórn 
Kópa vogs, skip að ur bæj ar full trú
um Sjálf stæð is flokks, Fram sókn
ar flokks og Lista Kópa vogs. Kos
inn var póli tísk ur bæj ar stjóri, 
Ár mann Kr. Ólafs son, odd viti 
Sjálf stæð is manna. Frá bæj ar
stjórn ar kosn ing um vor ið 2010 
hafði meiri hluti Sam fylk ing ar, 
Vinstri hreyf ing ar inn ar   græns 
fram boðs, Næst Besta flokks ins 
og Lista Kópa vogs far ið með 
meiri hluta vald ið í Bæj ar stjórn 
Kópa vogs. Kópa vogs blað ið 
ræddi við Pét ur Ólafs son, einn 
þriggja bæj ar full trúa Sam fylk
ing ar inn ar um að drag anda þess
ara póli tísku svift inga og hvað 
hann teldi að fram tíð in bæri í 
skauti sér í bæj ar stjórn ar mál um 
í Kópa vogi.

Nú eru nokkr ar vik ur liðn ar 
frá að fyrr meiri hluti rið aði til 
falls. Pét ur var spurð ur hvart 
hann teldi að það hafi ver ið 
klúð ur af hálfu Sam fylk ing ar
inn ar og sam starfs flokk anna að 
hafa tap að meiri hlut an um.

,,Í stuttu máli held ég að svo sé 
ekki. Við sem þenn an meiri hluta 
mynd uð um viss um að Guð rún 
Páls dótt ir fyrr ver andi bæj ar stjóri 
var ekki að ná utan um hið flók
na starf bæj ar stjóra. Það að hún 
komi úr emb ætt is manna kerf inu 
tor veld aði henni vinn una. Erfitt 
var að breyta stjórn sýsl unni með 
mann eskju sem er af urð þess 
kerf is. Það var al gjör sam staða 
um að bæj ar stjóri þyrfti að víkja 
svo við gæt um náð mark mið um 
meiri hluta samn ings ins sem var 
alltaf, þótt klisja sé, að auka gegn
sæi og bæta vinnu brögð.

Eft ir að því er lek ið í fjöl miðla 
að Guð ríð ur Arn ar dótt ir hafi 
geng ið á fund fyrr ver andi bæj
ar stjóra og greint henni frá vilja 
meiri hlut ans, fer af stað at burð
ar rás sem erfitt er að hafa stjórn 
á. Okk ar áætl un gerði ráð fyr ir 
að fyrr ver andi bæj ar stjóri myndi 
víkja og ann ar myndi taka við 
kefl inu. Við tók um snún ing á því 
inn an meiri hlut ans hvort bæj ar
stjóri ætti að vera póli tísk ur eða 
ekki og nið ur stað an var að ráða 
bæj ar stjóra utan okk ar raða. Það 
var frá geng ið áður en meiri hlut
inn féll. Og það er rétt að taka 
fram að á þess um tíma punkti var 
ekk ert sem benti til ann ars en að 
þessi meiri hluti myndi ljúka kjör
tíma bil inu.

Við hitt umst nokkrum sinn um 
og þá yf ir gef ur Hjálm ar Hjálm
ars son full trúi Næst Besta flokks
ins meiri hlut ann og Rann veig 
Ás geirs dótt ir af Lista Kópa vogs
búa strax  dag inn eft ir. Það sem í 
kjöl far ið ger ist eru allskyns þreif
ing ar sem skipta eft ir á að hyggja 

engu máli. Lyk il at riði í þess um 
hluta máls ins er samt að síð asti 
meiri hluti kom sér sam an um að 
skipta um bæj ar stjóra og tveir 
flokk ar nýrra fram boða gátu ekki 
stað ið við þá ein földu ákvörð un.”

Y-listinnmunmissa
þolinmæðina

- Í gang fóru samn inga við ræð ur 
milli flokka sitt og hvað, og m.a. 
rædd uð þið í Sam fylk ing unni og 
Vinstri græn ir við Sjálf stæð is flokk-
inn. Voru það við ræð ur sem voru 
til mála mynda, var aldrei póli tísk-
ur vilji til þess að mynda meiri-
hluta með Sjálf stæð is flokkn um?

,,Okk ur leist afar illa á upp kast 
að meiri hluta sátt mála við Sjálf
stæð is flokk inn. Þar var nið ur
skurð ur af öllu tagi sem best er 
að hafa ekki eft ir hér. Þeg ar okk ur 
var hætt að lít ast á blik una í þeim 
við ræð um slitn aði upp úr þess
um óform legu við ræð um okk ar 
en þá var Ár mann Kr. Ólafs son að 
því er virð ist, þá þeg ar bú inn að 
tryggja sér Ylista og Fram sókn
ar flokk. Svo virð ist sem Ylist inn 
hafi ver ið orð inn þreytt ur á öll um 
þess um þreif ing um og vildi bara 
klára mál ið með því að ganga að 
kröf um Sjálf stæð is flokks m.a. um 
póli tísk an bæj ar stjóra. 

Mér finnst það ein hvern veg inn 
blasa við að flokk ur Rann veig ar 
Ás geirs dótt ur, sem nú er í tætl
um, muni missa þol in mæð ina á 
þessu sam starfi áður en yfir lýk
ur nema nátt úr lega að þeir sem 
enn þá styðja hana, hafi kyngt 
stolt inu svo hressi lega að það 
finn ist ekki aft ur. Þá leið ir mað ur 

hug ann að nokkrum öðr um þátt
um. Í fyrsta lagi hvers vegna Guð
rún Páls dótt ir er ekki bæj ar stjóri 
nýs meiri hluta. Traust yf ir lýs ing ar 
Sjálf stæð is manna voru svo af ger
andi eft ir að mál ið lak í fjöl miðla 
að furðu sæt ir að hún sitji ekki í 
bæj ar stjóra stóln um núna. Í öðru 
lagi er það svo þátt ur Rann veig
ar Ás geirs dótt ur, hvers vegna 
ákvað hún að koma fyrri meiri
hluta í heilu lagi til valda með 
póli tísk an bæj ar stjóra á með an 
hún hefði get að feng ið ópóli tísk an 
bæj ar stjóra í sam starfi við okk
ur, VG og Fram sókn? Hver var 
mál efna á grein ing ur henn ar við 
okk ur? Þögn in hef ur ver ið ær andi 
und an farn ar vik ur af hendi Ylist
ans sem lýs ir ótrú leg um hroka 
odd vita þess flokks. Bæj ar stjóri 
hef ur eitt hvað reynt að út skýra 
þetta með þeim orð um að þess ir 
flokk ar hefi sest nið ur og kom ist 
að sam komu lagi. Það er að mínu 
viti ekki svör við þess um spurn
ing um. Svo leið ir mað ur nátt úr
lega hug ann að því hvað bak land 
Ylist ans ger ir þeg ar nið ur skurð
ar til lög ur í grunn og leik skól um, 
fé lags mið stöðv um og menn ing ar
mál um liggja fyr ir. Mun flokk ur inn 
sem er afar grunn skóla mið að ur, 
fara í einu og öllu eft ir þeim nið
ur stöð um eða mun hann grípa 
til varna fyr ir þá mála flokka sem 
hann átti hvað mesta sam leið 
með vinstri flokk un um?

Það sama má segja um gras
rót ina í Sjálf stæð is flokkn um. 
Hvern ig ætl ar Sjálf stæð is flokk
ur inn að sýna að hann er kom
inn til valda. Hann mun þurfa að 
lækka gjöld svo um mun ar með 
til heyr andi nið ur skurði til þess að 
sann færa kjós end ur fyr ir næstu 
Al þing is kosn ing ar um ágæti 
flokks ins. Það er kannski þeirra 
höf uð verk ur en í fljótu bragði sér 
mað ur ekki að stefn ur þess ara 
flokka nái sam an. Þeg ar mál efn in 
skipta engu máli, þá stend ur eft ir 
sú óþægi lega stað reynd að þessi 
meiri hluti náði ekki sam an á mál
efn um, held ur völd um – enda eru 
flokk arn ir mál efn an lega and stæð
ir pól ar.”

- Nú var fjár hags á ætl un sam-
þykkt í des em ber mán uði, er ekki 
við bú ið að meiri hlut inn fari að 
breyta þeirri sam þykkt?

,,Nei ég geri ekki ráð fyr ir því. 

Það er nú þannig að þeg ar nýr 
meiri hluti tek ur við, þá vinn ur 
hann sam kvæmt fjár hags á ætl
un síð asta meiri hluta út árið og 
smíð ar svo sína eig in fyr ir næsta 
ár. Það sama ætti að gilda um nýj
an meiri hluta.

Ég á ekki von á öðru en að nýi 
meiri hlut in fylgi þeirri fjár hags á
ætl un sem smíð uð var af sjö bæj
ar full trú um, ann að væri ólýð ræð
is legt. Það er fullt  af já kvæð um 
hlut um í þess ari fjár hags á ætl un 
sem er afar mik il vægt að verði að 
veru leika á þessu ári.”

Pét ur Ólafs son seg ist að öðru 
leiti vera feg inn því að þessu ferli 
sé lok ið í bili, svona at burð ir kalli 
fram það versta hjá sum um. Til 
marks um það hafi ver ið hversu 
harka lega var veg ið að Guð ríði 
Arn ar dótt ur odd vita Sam fylk ing
ar inn ar.

,,Þar hafa menn bor ið hana 
þung um sök um um valda græðgi 
sem hún á eng an veg inn skil ið. 
Guð ríð ur er einn sterkasti stjórn
mála mað ur lands ins og það er 
ein göngu þess vegna sem óvild
ar menn henn ar bera hana svo 
þung um sök um. Þeir hafa graf ið 
und an henni, log ið upp á hana 
og dylgj að um verk henn ar. Fleiri 
orð um mun ég ekki eyða í þá 
ves al inga en ég skal halda því all
taf á lofti að Guð ríð ur ásæld ist 
aldrei bæj ar stjóra stól inn. Þvert á 
móti var hún til bú in að ganga að 
ítr ustu kröf um Ylista Kópa vogs
búa um ópóli tísk an bæj ar stjóra, 
bæði í upp hafi kjör tíma bils og nú 
um dag inn þeg ar ákveð ið var að 
ræða við bæj ar stjóra um starfs lok 
henn ar. Ef hún hefði horft þeim 
löng un ar aug um á bæj ar stjóra
stól inn, hefði hún get að hirt hann 
strax í maí árið 2010 í sam starfi 
við Fram sókn, VG og Næst Besta 
flokk inn.”

Fjármálinvorutekin
gríðarlegaföstumtökum

Pét ur seg ir að síð asti meiri hluti 
hafi hins veg ar lagt mikla áherslu 
á að koma þeim gamla frá með 
ópóli tísk um bæj ar stjóra. Guð
ríð ur hafi stað ið sig afar vel sem 
odd viti þessa meiri hluta. ,,Það 
hef ur ver ið mik ið þol in mæð is
verk fyr ir hana að halda sam an 
fyrr ver andi meiri hluta þar sem 

oft skorti á hefð bund in vinnu
brögð hjá nýju fram boð un um. 
Það er líka sagt að hat urs menn 
hafi hátt þeg ar illa gangi en hvísli 
þeg ar vel geng ur. Það er kannski 
þess vegna sem lít ið heyrð ist í 
stjórn ar and stöð unni þeg ar fyrri 
meiri hlut sat. Okk ur gekk mjög 
vel enda sýn ir af reka skrá okk ar 
að við höf um lok ið eða kom ið í 
far veg 40 af 68 mál um sem voru 
í mál efna samn ingi okk ar – og á  
sama tíma tók um við fjár mál in 
gríð ar lega föst um tök um.

Það var held ur ekk ert ann að 
hægt eft ir að fyrr ver andi meiri
hluti hafði hækk að skuld ir á síð
asta kjör tíma bili um 30 millj arða 
króna sem er um það bil ein millj
ón á hvern bæj ar búa. Þannig að 
það var und an litlu að kvarta hjá 
minni hlut an um. Svo þeg ar brest
ir koma í sam starf ið, þá stend ur 
ekki á við brögð um hat urs mann
anna. Ei lífð ar vél óhróð urs fór af 
stað með lát um sem er nátt úr lega 
öm ur legt í ekki stærra bæj ar fé lagi 
en Kópa vog ur er.

Átaka hefð in og hat ur spóli tík
in sem hér hef ur ráð ið ríkj um 
und an farna ára tugi hef ur ver ið 
afar kostn að ar söm fyr ir bæj ar
fé lag ið. Það versta við þetta allt 
er að gjörð ir fárra setja skugga 
stjórn mál in í Kópa vogi. Duttl
ung ar ein stak linga, veikt geð og 
skort ur á styrk virð ist hel taka 
fólk í stað þess að rísa upp fyr
ir slíka bresti og gera sér grein 
fyr ir því að því fylg ir ábyrgð að 
vera kjör inn bæj ar full trúi. Kjós
end ur verða að geta treyst því 
að per sónu legt mat á fólki skipti 
ekki máli. Við get um haft okk
ar prí vat skoð an ir á öllu mögu
legu en við skul um ekki láta það 
skyggja á verk efn in sem framund
an eru. Það virð ist því mið ur hafa 
gerst, bæði við meiri hluta slit og 
meiri hluta mynd un.”

Munumbendaáþaðsem
miðurfer

- Nú er nýr meiri hluti stað reynd í 
Kópa vogi. Verð ið þið í Sam fylk ing-
unni í harðri stjórn ar and stöðu?

,,Já, hann er því mið ur stað
reynd. Auð vit að mun um við 
benda á það sem mið ur fer hjá 
þess um meiri hluta og það virð ist 
strax vera af nógu að taka. Við 
erum enn að raða sam an brot
un um í því ferli sem átti sér stað 
í jan ú ar mán uði síð ast liðn um 
og höf um ver ið dug leg að spyr
ja odd vita Ylist ans út í nokk ur 
at riði sem hún svar aði með þögn
inni einni sam an.

Við spurð um hana með al ann
ars hvers vegna hún ákvað að 
koma fyrri meiri hluta í heilu lagi 
til valda með póli tísk an bæj ar
stjóra á með an hún hefði get að 
feng ið ópóli tíska bæj ar stjóra í 
sam starfi við okk ur, VG og Fram
sókn. Hún fékk spurn ing ar um 
hvað hún hyggð ist fyr ir þeg ar 
nið ur stöð ur grein ing ar á rekstri 
grunn og leik skóla, fé lags mið
stöðva og menn ing ar mála lægi 
fyr ir. Hún var spurð út í mál efna
samn ing inn, um ástæð ur meiri
hlutaslit anna, um ástæð ur þess 
hvern ig hún gat geng ið á bak 
flestra sinna kosn inga lof orða en 
þögn in var henn ar svar. Þarna 
hef ur hún set ið, hinn nýi for
mað ur bæj ar ráðs, með hend ur  í 
skauti í bæj ar stjórn ar saln um á 
með an full trú ar hins ný mynd aða 
meiri hluta hvísla í sitt hvort eyra 
henn ar – kon unn ar sem öskr aði 
sig hása í að drag anda kosn inga 
um sið bót í bæj ar fé lag inu,” seg ir 
Pét ur Ólafs son bæj ar full trúi. 
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,,Átakahefðinoghaturspólitíkinhefurverið
afarkostnaðarsömfyrirbæjarfélagið”

PéturÓlafssonbæjarfulltrúiræðirsíðustuatburðiíbæjarstjórnKópavogs:

PéturÓlafsson,bæjarfulltrúiSamfylkingarinnaríKópavogi.
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Kynntu þér lán og aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

 Lán til íbúðarkaupa

 Lán til endurbóta og viðbygginga

 Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

 Ráðgjöf og úrræði í greiðsluvanda

Mál efna samn ing ur um meiri
hluta sam starf Fram sókn ar
flokks, Sjálf stæð is flokks og 
YLista Kópa vogs búa hef ur ver ið 
sam þykkt ur. Í hon um er tek ið 
fram að hann sé grund vall að
ur á stefnu skrám flokk anna fyr
ir sveit ar stjórn ar kosn ing arn ar 
2010 en hann taki jafn framt mið 
af því að hann sé gerð ur á miðju 
kjör tíma bili. 

Í mál efna samn ingn um seg ir 
m.a. að áhersla verði lögð á nið
ur greiðslu skulda og enn frem ur 
að fast eigna gjöld á íbúð ir og önn
ur gjöld verði end ur skoð uð með 
lækk un í huga. Í mál efna samn
ingn um er einnig kveð ið á um að 

vinnu við nýtt að al skipu lag verði 
lok ið fyr ir árið 2013 og að breyta 
skuli skipu lagi á Glað heimareitn
um. Sölu ferli þar hefj ist sem fyrst 
á hluta eða öllu svæð inu. Þá skuli 
ljúka skipu lagi á Kópa vogs túni og 
hefja sölu á lóð um þar.

Í skóla mál um er stefnt að því 
að nýr leik skóli í Vatns enda/
Rjúpna hæð verði tek inn í notk un 
árið 2013 og í mál efn um aldr aðra 
er stefnt að því að hefja bygg ingu 
nýrra hjúkr un ar rýma í Boða þingi 
á ár un um 2012 og 2013. Sömu leið
is verði leit að leiða til að hraða 
end ur bót um á Sunnu hlíð til að 
fjölga hjúkr un ar rým um.

Með al ann ara verk efna má 
nefna:
• End ur skoða skip an mála við 

íþrótta og tóm stunda fé lög og 
ljúka samn ingi við þau
• Grein ing verði gerð á rekstri 

fé lags mið stöðva
• Efla menn ing ar og list fræðslu 

í skól um Kópa vogs
• Stofn uð verði hverfa ráð
• Lóða verð (þ.m.t. yf ir töku

gjöld) end ur skoð uð sem og 
greiðslu kjör og skil mál ar
• Unn ið verði að stefnu mót un 

ferða mála fyr ir Kópa vog, með 
teng ingu við menn ing ar stofn an ir 
bæj ar ins, um hverfi, nátt úru minj
ar og mann líf.

Vinnuviðnýttaðalskipulag
skallokiðárið2013

Fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Kópavogs á bæjarstjórnarfundi. F.v. Rannveig Ásgeirsdóttir, Ómar
Stefánsson,AðalsteinnJónsson,MargrétBjörnsdóttir,GunnarIngiBirgissonogÁrmannKr.Ólafsson.

NýrmeirihlutibæjarstjórnarKópavogs:

Starfshópurumskipulagog
umhverfiáKópavogstúni

Garð ar H. Guð jóns son lagði ný lega fram til
lögu í menn ing ar og þró un ar ráði þess efn is 
að lagt væri til við bæj ar ráð að skip að ur verði 
þriggja manna starfs hóp ur með full trú um úr 
menn ing ar og þró un ar ráði, skipu lags nefnd og 
um hverf is og sam göngu nefnd og til nefni hver 
nefnd einn full trúa í hóp inn. 

Starfs mað ur um hverf is sviðs verði rit ari hóps ins 
að höfðu sam ráði við sviðs stjóra. Bæj ar ráð sam
þykkti til lög una 16. febr ú ar sl. og er Garð ar full
trúi menn ing ar og þró un ar ráðs í starfs hópn um. 
Verk efni starfs hóps ins er að fjalla um skipu lag, 
um hverfi og nýt ingu Kópa vogs túns og bygg inga á 
svæð inu. Með al verk efna er:
• Að fjalla um leið ir til að fjár magna og gera 

nauð syn leg ar end ur bæt ur á Kópa vogs hæli og 
setja fram hug mynd ir um hugs an legt hlut verk 
bygg ing ar inn ar til fram tíð ar. Sér stak lega verði 
skoð að ar leið ir til þess að fá fé laga sam tök, fyr ir
tæki og stofn an ir til sam starfs í þessu sam bandi.
• Að fjalla um leið ir til að fjár magna og gera 

nauð syn leg ar end ur bæt ur á Kópa vogs bæn um 
og setja fram hug mynd ir um hugs an legt hlut verk 
bygg ing anna til fram tíð ar. Sér stak lega verði skoð
að ar leið ir til þess að fá fé laga sam tök, fyr ir tæki og 
stofn an ir til sam starfs í þessu sam bandi.
• Að móta hug mynd ir um skipu lag og um hverfi 

of an greindra bygg inga og Kópa vogs túns með 
áherslu á hugs an lega starf semi sem teng ist menn
ingu, sögu, nátt úru og úti vist.

Í til efni af 40 ára af mæli 
Kiwanis klúbbs ins Eld eyj ar 
í Kópa vogi var 17. febr ú ar sl. 
hald inn sér stak ur há tíð ar fund ur 
í Kiwan is hús inu að Smiðju vegi. 
Þar fengu stofn fé lag ar klúbbs ins 
við ur kenn ingu fyr ir 40 ára starf 
í Kiwan is hreyf ing unni ásamt 
inn römm uðu af riti af stofn bréfi 
klúbbs ins. 

Þetta voru þeir Arn ór L. Páls
son, Hauk ur Hann es son, Jó hann 
Bald urs og Þor kell Skúla son. 
Einnig tók við sömu við ur kenn

ing um Jenný Bjarna dótt ir, ekkja 
Ingv ars Magn ús son ar sem lést 
þann 4. febr ú ar sl, en Ingv ar hafði 
gegnt öll um emb ætt um klúbbs
ins og ver ið mik il virk ur í starfi 
Kiwan is hreyf ing ar inn ar á Ís landi 
um ára bil.

Eld ey er þjón ustu klúbb ur sem 
hef ur ver ið öfl ug ur stuðn ings að ili 
fé laga sam taka og ein stak linga í 
bæj ar fé lag inu í 40 ár en í sam
ræmi við stefnu Kiwan is hreyf ing
ar inn ar er mest áhersla lögð á 
þjón ustu í þágu barna.

KiwanisklúbburinnEldey
heiðrarstofnfélaga

Fráafhendinguviðurkenninganna.
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Veglegbóka-ogtímaritagjöffráDanmörku
NáttúrufræðistofaKópavogstókínóvemberá

mótiveglegrigjöffráVatnalíffræðideildLíffræði
stofnunarHáskólans íKaupmannahöfn.Gjöfin
samanstendur af handbókum og alþjóðlegum
tímaritumásviðivatnalíffræði.

Flest verk in voru gef in út á tíma bil inu 1850–1950 
og inn an um eru fá gæt ar bæk ur og dýr mæt verk, 
m.a. lang ar tíma ritarað ir sem óvíða eru til ann ars 
stað ar í Evr ópu. Frum kvæði að gjöf inni átti Pét ur 
M. Jón as son fyrr ver andi pró fess or við Hafn ar há
skóla og for stöðu mað ur Vatna líf fræði deild ar inn ar, 
en hann er Ís lend ing um að góðu kunn ur fyr ir rann
sókna störf í Mý vatni og Þing valla vatni.

Bæk urn ar og tíma rit in eru á rann sókna sviði 
Nátt úru fræði stof unn ar sem sér hæf ir sig í vatna
vist fræði, en á með al verk efna er vökt un á vatns
gæð um Þing valla vatns. Önn ur tengsl stof unn
ar við gjöf ina fel ast m.a. í því að for stöðu mað
ur henn ar, Hilm ar J. Malmquist, stund aði nám á 
ár un um 1985–1992 við Vatna líf fræði deild Hafn
ar há skóla, en deild in var til húsa í Hill erød gegnt 
Frið riks borg ar höll en er nú flutt til Kaup manna

hafn ar. Það voru fyr ir tæk in E. Pihl & Søn A.S. og 
Ístak hf. sem fluttu safn kost in um til Ís lands, lið lega 
tvö tonn á fjór um brett um, Nátt úru fræða stof unni 
að kostn að ar lausu.

A F  H Á L S I N U M

Fyrsti aðalfundur Sögufélags
Kópavogs sem stofnað var fyr
ir áramót fór fram í húsnæði
Menntaskólans í Kópavogi
fyrirnokkru.

Helstu mark mið Sögu fé lags ins 
eru að stuðla að söfn un og varð
veislu þekk ing ar um sögu bæj
ar fé lags ins og standa að öfl ugu 

fræðslu starfi til fé lags manna, 
skóla og Kópa vogs búa al mennt. 
Auk hefð bund inna að al fund ar
starfa var frá sögn Sig urð ar Grét
ars Guð munds son ar um bygg ingu 
fé lags heim il is ins, ljós mynda sýn
ing og um ræð ur um skipu lag og 
starf semi fé lags ins.

Mikilláhugiástarfi
SögufélagsKópavogs

BekkurinnvarþéttsetinnáaðalfundiSögufélagsins.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagörðumReykjavíkurvegiBorgartúni

.

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 
leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 1. mars 2012

8.395

9.460

8.900

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

Sauðkindin, leikfélagMennta
skólans í Kópavogs, ræðst í
metnaðarfullt verkefni á næst
unnimeðþvíaðtakafyrirsöng
leikinn Herkúles. Sýnt verður
í húsnæði Leikfélags Kópa
vogs í Funalind 2 og er frum
sýning fimmtudaginn 22. mars
nk. Söngleikurinn byggir á
Disneyútgáfunni um goðsögn
ina Herkúles og segir formað
ur Sauðkindarinnar, Dagbjört
Jónsdóttir aðverkefnið sé afar
skemmtilegtenauðvitaðumleið
krefjandi.

Æf ing ar hafa ver ið strang ar að 
und an förnu en um 40 nem end ur 
og fag fólk kem ur að sýn ing unni 
með ein um eða öðr um hætti. 
Svona upp setn ing er dýr, og því 
hafa krakk arn ir í Sauð kind inni 
ver ið með sölu á varn ingi til fjár
mögn un ar verk efn is ins, s.s. á kló
sett papp ír, eld hús rúll um, lakk rís 
og páska eggj um. Hér er um afar 
metn að ar fulla sýn ingu að ræða, 
og full ástæða til að hvetja fólk á 
öll um aldri að sjá sýn ing una.

Meðólæknandi
leiklistarbakteríu

Hörð ur Bent Víð is son fer með 
hlut verk Herkúles ar í upp setn
ingu Sauð kind ar inn ar, leik lista fé
lags Mennta skól ans í Kópa vogi. 
Hann seg ir lengi hafa ver ið hald
inn al veg ólækn andi leik lista bakt
er íu og því hafi það ver ið auð velt 
val að fara á leik lista braut í MK. 
Hörð ur Bent stund ar fim leika hjá 
Gerplu og hann seg ir það hafa 
hjálp að til þeg ar hann varð fyr ir 

val inu sem Herkúles í Dis n eyút
gáf unni en Hörð ur seg ir það sér
lega gam an þar sem hann hafi all
taf ver ið mik il Dis n eyað dá andi.

Hörð ur seg ist hafa feng ið all
nokk ur tæki færi á fjöl un um, m.a. 
í grunn skóla og svo í bæj ar vinn
unni í Kópa vogi en nokk ur und
an far in sum ur hef ur þar ver ið 
starf rækt götu leik hús sem m.a. 
hef ur skemmt yngstu borg ur un
um, þ.e. börn un um á leik skól um 
Kópa vogs bæj ar. Í fyrra fór Hörð
ur Bent með hlut verk í upp færslu 
Sauð kind ar inn ar á Mamma mia.

HerkúlesíMK!

KátirleikararogaðstandendurleiksýningarSauðkindarinnar.

HörðurBentVíðissonfer
meðhlutverkHerkúles.

NáttúrufræðastofaKópavogs:

PéturM.Jónassonfyrrv.prófessorásamtHilmari
J.Malmquistlíffræðingi,forstöðumanniNáttúru
fræðistofuKópavogs.

Það er frábært framtak hjá
Bókasafni Kópavogs og mjög
menningarlegt aðbjóðamynd
listarfólki að sýna verk sín á
neðri  hæð bókasafnsins.
Fyrir tveimur viku setti settu
þar upp olíumálverk Sólrún
Halldórsdóttir sem er fædd í
Grundarfirði.

Hún er rekstr ar hag fræð ing
ur frá Versl un ar há skól an um í 
Kaup manna höfn og með MBA 
gráðu frá Thund er bird Arizona í 

Banda ríkj un um. Mynd list ar fer ill 
henn ar hófst með leir list ar nám
skeiði 1988 við Lyng by Kunsts
kole, síð an tók m.a. við nám skeið 
í mód el teikn ingu, vatns lita mál un 
og ol íu mál un við Mynd lista skóla 
Kópa vogs og masterclass við 
sama skóla og sl. haust sótti Sól
rún nám skeið í nýrri tækni í Tos
cana á Ital íu. Sól rún hef ur hald ið 
fjölda einka sýn inga, m.a. í Grund
ar firði og í Phe on ix í Arizona í 
Banda ríkj un um.

Sólrún Halldórsdóttir við eitt olíumálverka
sinnaíBókasafniKópavogs.

SólrúnHalldórsdóttir
sýniríBókasafninu
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Við gerum meira en að
klippa og beygja blikk.

Erum komnir með vatnskurð
og skerum allflest efni

flísar, marmara, gler og fl.

	   Heimasíða: www.simnet.is/ble
E-mail: omar.einars@simnet.is

Margtafefnilegasta tónlistarfólki landsinshélt
tónleikaíHörpu4.marssl.Þettavoruhljóðfæra
leikar í Skólahljómsveit Kópavogs undir stjórn
ÖssurarGeirssonar.Þettavoru45áraafmælistón
leikar sveitarinnarogkomu framum150hljóð
færaleikararáaldrinum9til19ára.

Hópn um er skipt í þrjár sveit ir, A, B og C eft ir aldri 
og getu með að jafn aði 50 krökk um í hverj um hóp. 
Yngstu krakk arn ir eru með einn ar ann ar tón list ar
nám að baki en taka samt þátt í sam spil inu af mikl
um áhuga og gleði. Í mið hópn um eru krakk ar með 
tveggja til fjög urra ára náms fer il og í elsta hópn um 
spila þeir sem lengst eru komn ir á tón list ar ferl in um 
og takast á við erf ið ustu við fangs efn in.

Efn is skrá in var afar fjöl breytt, lög eft ir Wagner, 
Bach, Mug i son, Strauss, Sig fús Hall dórs son og 
fleiri. Þess um krökk um er greini lega ekki fisjað sam
an. Það sýndi t.d. Bsveit in þeg ar hún spil aði The 
Phantom Menace úr Star Wars, og gam an að heyra 
lúðra sveit spila þetta þekkta lag. Það á reynd ar 
við um alla dag skránna og sann ar lega mega hljóð
færa leik ar arn ir og kenn ar ar þeirra vera stolt ir af 

þess um sunnu degi í Hörpu. Skóla hljóm sveit Kópa
vogs sann ar aft ur og aft ur að þar fer ein besta 
skóla hljóm sveit lands ins.

GlæsilegirtónleikarSkóla-
hljómsveitarKópavogs

AsveitinásviðinuíHörpu.

Flutninguráeinhverskonarkrókódílalagi.



Í Kópa vogi starfa 7 prest ar og 
einn djákni. Ný lega komu prest arn
ir all ir sam an í tengsl um við spurn
inga keppni ung linga í kirkj un um í 
Kópa vogi og popp messu sem hald
in var í Digra nes kirkju í sama sinn.

Þessi hóp ur kem ur til með að 
breyt ast að eins á þessu ári. Sr. Íris 
Krist jáns dótt ir í Hjalla kirkju er að 
flytja til Saskatchew an í Kanada 
og mun starfa þar við kanadíska 
kirkju og einnig hygg ur hún á eitt
hvað fram halds nám þar. Hún hef ur 
sagt upp starfi sínu við Hjalla kirkju. 
Sr. Guðni Már Harð ar son í Linda
kirkju fer í náms leyfi í ár í ágúst mán
uði nk. og stefn ir á að kom ast að í 
Minn ea pol is í Banda ríkj un um eða í 
Vanccou ver sem er á vest ur strönd 
Kanada. Eig in kona Guðna, Ás dís 
Björns dótt ir, sem hef ur kennt í MH, 
fer í masters nám í ensku. Auk þessa 
er sr. Gunn ar Sig ur jóns son í fram
boði til emb ætt is Bisk ups Ís lands.

Ferm ing ar eru hafnar í sókn un um 
í Kópa vogi. Í Linda kirkju 16. mars, 
í Digra nes kirkju 1. apr íl, í Hjalla
kirkju 25. mars og í Kópa vogs kirkju 
25. mars nk.
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Breytingarífarvatninuáskipan
þjóðkirkjuprestaíKópavogi

Aftari röð f.v.: Sr. Sigurður Arnarson sóknarprestur í Kópavogs
kirkju, sr. Guðni Már Harðarson prestur í Lindakirkju, sr. Gunnar
Sigurjónsson sóknarprestur í Digraneskirkju og sr. Magnús Björn
BjörnssonpresturíDigraneskirkju.Ífremriröðf.v.:Sr.Guðmundur
Karl Brynjarsson sóknarprestur í Lindakirkju, sr. Íris Kristjánsdótt
ir sóknarprestur í Hjallakirkju og sr. Sigfús Kristjánsson prestur í
Hjallakirkju.

Borgarsmíði ehf 
Sími: 899 5999 - 849 8287

Húsasmíði
Tökum að okkur alla nýsmíði og viðhald.
Komum og gerum tilboð, vönduð og 
skilvirk vinna. Vanir húsasmiðir.

Rótarý klúbb ur Kópa vogs 
út nefndi Magn ús Jak obs son 
málm steypu mann Eld huga Kópa
vogs 2012 6. mars sl. Út nefn ing
una hlýt ur Magn ús fyr ir störf sín 
að fé lags mál efn um íþrótta fólks 

allt frá ár inu 1953 til dags ins í 
dag, eða í 59 ár. 

Magn ús byrj aði snemma af skipti 
af fé lags mál um og að keppa í 
íþrótt um og 14 ára að aldri var 
hann kom inn í íþrótta nefnd Ung
menna fé lags Reyk dæla og 18 ára 
var hann orð inn for mað ur fé lags
ins. Eft ir grunn nám í Reyk holti lá 
leið in í Íþrótta skól ann í Hauka dal 
til Sig urð ar Greips son ar og 1960 
hef ur Magn ús nám í málm steypu 
í Málm steyp unni Hellu í Reykja
vík und ir hand leiðslu Leifs Hall
dórs son ar og Ólafs Gunn ars son
ar. 1964 gekk Magn ús til liðs við 
frjáls í þrótta deild Breiða bliks og 
var kos inn í stjórn deild ar inn ar 
árið eft ir, hann varð svo for mað ur 
deild ar inn ar19671970 en þá var 
hann kom inn í stjórn Frjáls í þrótta
sam bands Ís lands og for mað ur 
1990 til 1994. Magn ús kom aft ur að 
stjórn frjáls í þrótta deild ar Breiða
bliks 1994 og hef ur ver ið í stjórn
inni óslit ið síð an og er enn að. 
Sagt er að ekki sé hægt að halda 
sóma sam legt stór mót í frjáls um 
íþrótt um á Ís landi öðru vísi en 
að Magn ús komi þar að. Magn ús 
stjórn aði frjáls í þrótta keppn inni á 
öll um Lands mót um UMFÍ frá 1984 
til 2001 og að auki t.d. Lands mót
inu í Kópa vogi 2007.

Kópavogureittfyrstasveitarfélagiðá
höfuðborgarsvæðinutilaðflokkasorp

Flokk un á sorpi til end ur vinnslu hefst í 
Kópa vogi í sum ar en sam komu lag um kaup og 
af hend ingu end ur vinnslu tunna hef ur nú ver ið 
und ir rit að af bæj ar stjóra Kópa vogs, Ár manni Kr. 
Ólafs syni og Sveini Hann essyni fram kvæmda
stjóra fyr ir tæk is ins Hafn ar bakka  Flutn inga
tækni ehf.  Kópa vog ur er þar með eitt af fyrstu 
sveit ar fé lög um á höf uð borg ar svæð inu til að 
flokka sorp. 

Haf ist verð ur handa við að dreifa um níu þús
und blá um end ur vinnslutunn um til bæj ar búa í 
maí og er mið að við að það taki um það bil fimm 
vik ur að koma þeim til allra íbúa bæj ar ins. Sam eig
in legt út boð Kópa vogs bæj ar og Mos fells bæj ar á 
end ur vinnslutunn um var aug lýst á Evr ópska efna
hags svæð inu í byrj un árs. Alls bár ust sjö til boð 
og var til boð Hafn ar bakka  Flutn inga tækni ehf. 
hag stæð ast.

Mark mið Kópa vogs bæj ar er að auka þjón ustu 
við bæj ar búa, hvetja til end ur vinnslu og draga úr 
úr gangi sem fer til urð un ar.  Það þýð ir að bæj ar
bú ar hafa fram veg is tvær tunn ur við hús sín; þá 
svörtu sem verð ur áfram und ir al mennt sorp og 
þá bláu sem í fer papp ír, dag blöð, pappa kass ar og 
fern ur sem sent er til end ur vinnslu.

Á hverju ári falla til um 175 kg af sorpi á hvern 
íbúa Kópa vogs, eða sam tals 1.300 tonn á ári. 

Með sorp flokk un inni er von ast til að um 44 kg af 
þess um 175 kg fari til end ur vinnslu. Með því má 
draga úr kostn aði við urð un og um leið vernda 
um hverf ið.

Þetta á að verða algeng sjón í Kópavogi.
TunnurnarverðamerktarKópavogsbæ.

- tvær tunn ur við hvert hús – svört und ir al mennt sorp 
og blá fyr ir papp ír

Ljóð mán að ar ins:
Gamlisjómaðurinn

Anna Kar in Júl í us sen hef ur 
búið í Kópa vogi síð an 1997 og 
ver ið fé lagi í Rit list ar hópi Kópa
vogs jafn lengi. Hún starfar sem 
fé lags ráð gjafi hjá Garða bæ og 
skrif ar í frí stund um. Hún gaf 
úr sína fyrstu ljóða bók sem ber 
heit ið „22“ árið 2005 og  von er 
á næstu bók frá henni fljót lega. 

Ljóð henn ar hafa birst í Les
bók Morg un blaðs ins og ýms um 
sam rit um skálda hér lend is og 
er lend is, síð ast í bók inni „í  aug
sýn“ sem Rit list ar hóp ur Kópa
vogs gaf út árið 2009. Ljóð ið 
„söng ur flótta manns ins“ ( 1986 ) 
var þýtt yfir  á ar ab ísku og flutt 

við opn un Rauða Kross húss ins í 
Efsta leiti  árið 1998 . „Það fannst 
mér ein stak ur heið ur, enda  mitt  
upp á halds ljóð og skil grein ir til
finn ing ar mín ar dá vel.“  Í októ ber 
sl. hlaut Anna Kar in við ur kenn
ingu fyr ir smá sög una „þögn in“ í  
sam keppni APP ELsam tak anna í  
Frakk landi. „Það er sagt að Norð
menn fæð ist með skíði á fót un
um, en ég held að ég hafi fæðst  
með penna í hönd,“ seg ir Anna 
Kar in.

Gamlisjómaðurinn

Hann dó í jan ú ar 
gamli sjó mað ur inn

hefði vilj að deyja um haust
mörg um árum seinna

þeg ar reyni ber in eru fall in
sprung in og taum arn ir renna
gul ir
rauð ir
or ange
eft ir gráu mal bik inu.

AnnaKarin
Júlíussen.

1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

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

HJÁLPARSÍMI

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

EldhugiKópavogs2012!



Vantar eignir á söluskrá. 
Er löggiltur fasteignasali. Frítt verðmat.
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ValgarðurReynhardsson
settiÍslandsmetídýfum

Linda skóli sigr aði í 2. riðli 
Skóla hreysti þar sem kepptu 
skól ar úr Kópa vogi, Mos fells
bæ, Garða bæ, Álfta nesi og Kjal
ar nesi. Linda skóli hlaut 88 stig 
og í 2. sæti Sala skóli með 69,5 
stig.  Kepp end ur Linda skóla 
voru Bjarki Þór Hilm ars son, Val
garð ur Reyn hards son, Sig rún 
Harpa Stef áns dótt ir og Konný 
Lára Birg is dótt ir.

Í upp híf ing um sigr aði Val garð 
Reyn hards son, fór 36 sinn um 
og hann sigr aði einnig í dýf um 
og setti nýtt Ís lands met, fór 85 
sinn um og sló eig ið Ís lands met. 
Í hraða braut inni sigr aði Linda
skóli, þau Sig rún Harpa Stef áns
dótt ir og Bjarki Þór Hilm ars son 
þeytt ust eft ir braut inni á 2:17 
mín. Aðr ir nem end ur í Kópa vogi 

voru einnig sig ur veg ar ar. Þan
nig sigr aði Lilja Lind Helga dótt ir 
í Kárs nes skóla í arm beygj um, fór 
57 sinn um, tók tveim ur meira en 
Konný Lára Birg is dótt ir í Linda
skóla. Linda skóli kepp ir því til 
úr slita í Skóla hreysti sem fram fer 
í Laug ar dals höll inni fimmtu dag
inn 26. apr íl nk.

Söng keppni Sam fés var hald in 
með pompi og prakt laug ar dag
inn 3. mars sl. í Laug ar dals höll. 
Þrjá tíu at riði frá 30 mis mun andi 
fé lags mið stöðv um komu fram. 

Val ið var erfitt en frá bær flutn
ing ur Mel korku Rós Hjart ar dótt
ur úr fé lags mið stöð inni Bor unni 
í Vog um á Vatns leysu strönd sem 
flutti eft ir minni lega lag Eltons 
Johns ,,Your song” færði henni 
sig ur inn. Lag ið fékk ís lenska tit il
inn ,,Ei líf ást”.

Kepp end ur frá Kópa vogi stóð  
sig vel þó þeir kæmust ekki 
á verð launa pall, en þeir voru  
Hin rik Snær Guð munds son frá 
fé lags mið stöð inni Þebu í Smára
skóla, Est er Rós Brynjars dótt
ir frá fé lags mið stöð inni Jemen 
í Linda skóla og Þór unn Soff ía 
Snæ hólm frá fé lags mið stöð inni 
Kjarn an um í Kópa vogs skóla.

Félagsmiðstöðvarnarí
Kópavogistóðusigvel

"Það geta ekki allir bílar 
verið rÉttir bílar!"

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

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar 
viðgerðir í vor og sumar.

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Þórunn Soffía Snæhólm frá
félagsmiðstöðinni  Kjarnan
um í Kópavogsskóla söng lagið
,,Make you fell my love,” afar
eftirtektarverðurflutningur.

Söng keppni Sam fés í Laug ar dals höll:Linda skóli sigr aði í sín um riðli í Skóla hreysti:

Glaðbeittirsigurvegarar.KeppendurLindaskólavoruBjarkiÞórHilm
arsson, Valgarður Reynhardsson, Sigrún Harpa Stefánsdóttir og
KonnýLáraBirgisdóttir.

Tekið hraustlega á. Konný Lára
tók55armbeygjursemskilaði2.
sætioghékk í3:34mínogvarð
þarí3.sæti.

ÍslandsmetíuppsiglinguhjáVal
garðiReynhardssyniídýfingum.

Vistvænar íslenskar  kistur.
Þjónusta allan sólarhringinn.

Komum heim til aðstandenda ef óskað er.
Sími 892 4650

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

Gísli Gunnar
Guðmundsson

Guðmundur
Þór Gíslason

Elfar Freyr
Sigurjónsson

ÚtfararstofanÚtfÚÚÚtftftfaftffarararsrsstotofofaoffan
FoldFold
f
FoFoldldldl

AUGLÝSINGASÍMI:
511 1188

borgarblod@simnet.is
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Ég und ir rit uð er í al gjörri and
stöðu við þenn an meiri hluta sem 
búið er að mynda hér í Kópa
vogi. Í þeim meiri hluta er YListi 
Kópa vogs búa sem ég átti frum
kvæði að því að stofna og fékk 
gott fólk með mér til að hægt væri 
að bjóða fram. Grund vall ar at riði 
var að reyna að vinna eins vel og 
við gæt um fyr ir Kópa vogs búa. Í 
fram haldi af því voru sett grunn
gildi sem við öll ætl uð um að star
fa út frá. Þar vó þyngst sið bót í 
stjórn sýslu og að bæj ar stjór inn 
yrði ópóili tísk ur – fag lega ráð inn. 
Nú hef ur það gerst að YList inn 
hef ur tek ið stóra Ubeygju frá sín
um grunn gild um að því að virð ist, 
und ir for ystu Ár manns Kr. Ólafs
son ar odd vita Sjálf stæð is flokks
ins og hans stuðn ings manna. 
Ég hef reynt að berj ast á móti 
þessu inn an Y list ans með kjaf
ti og klóm en lenti í minni hluta. 
Stærsti fjór flokk ur inn sem virð ist 
hafa náð yf ir hönd inni, þar á með
al vegna af skipta for yst unn ar á 

lands vísu, ætti 
að skamm ast 
sín og vona 
ég að kjós end
ur muni eft
ir því í næstu 
k o s n  i n g  u m . 
Hér hafa átt 
sér póli  t ísk 
hrossa kaup og 
fylg ir spill ing in 
yf ir leitt á eft ir 
með til heyr
andi kostn aði fyr ir bæj ar fé lag ið.

Ykk ur  Kópa vogs búa sem kusu 
okk ur vegna okk ar grunn gilda vil 
ég biðja inni legr ar af sök un ar sem 
og aðra Kópa vogs búa sem héldu 
að lof orð stæðu hjá stjórn mála
afli. Ég er veru lega leið yfir þessu 
og mun segja mig af YList an um. 
Þetta er sorg legt!

ÁsdísÓlafsdóttir
íþróttakennarivið
Snælandsskóla.

AfsökunarbeiðnitilKópa
vogsbúavegnamyndunar
nýsmeirihlutaíKópavogi

Ásdís
Ólafsdóttir.

Í byrj un árs 2010 voru skuld
ir Kópa vogs bæj ar 248% af tekj
um. Litlu mátti muna að bær inn 
missti for ræði á fjár mál um sín um 
yfir til eft ir lits nefnd ar um fjár mál 
sveit ar fé laga enda höfðu skuld
ir bæj ar ins auk ist um 30 millj
arða á síð asta kjör tíma bili. Þeg ar 
kom að skulda dög um þurfti festu 
og ákveðni til þess að ná nauð
syn leg um við snún ingi á þess ari 
braut skulda söfn un ar. Gríð ar
leg ur ár ang ur hef ur náðst á síð
ustu miss er um við að ná nið ur 
skulda stöðu Kópa vogs bæj ar. 
Það hef ur ekki ver ið átaka laust 
og kost að veru leg an sam drátt í 
út gjöld um bæj ar ins. Sú leið var  
val in að halda skött um óbreytt
um og verja grunn stoð ir sam fé
lags ins, sem er fé lags þjón usta 
og starf grunn og leik skóla bæj

ar ins.  Reynd ar hafa gjald skrár 
hækk að en ekki til sam ræm is við 
þró un verð lags. Það var rétt for
gangs röð un og á sama tíma tókst 
að lyfta Grettistaki í fjár mál um 
bæj ar ins.

Festaífjármálumfyrri
meirihluta

Fjár hags á ætl un bæj ar ins til 
næstu þriggja ára var lögð fram í 
bæj ar stjórn þann 24. febr ú ar sl. 
Þar er gert ráð fyr ir að skulda
hlut fall bæj ar ins lækki stöðugt á 
næstu árum og verði kom ið nið ur 
í 174% við lok þessa kjör tíma bils. 
Áfram er gert ráð fyr ir að greiða 
nið ur skuld ir um 1 millj arð króna 
um fram verð lags hækk an ir á ári 
hverju. Tekj ur af lóða út hlut un
um eiga auk þess að fara all ir í að 

greiða nið ur 
skuld ir bæj ar
ins í stað þess 
að nýt ast sem 
r e k s t r  a r  f é . 
En til þess að 
þess um mark
mið um verði 
náð má ekki 
mik ið út af 
bregða. Rekst
ur mála flokka 
í Ahluta má 
ekki fara upp fyr ir 92% af tekj um 
árið 2012 og 90% árið 2013.

En nú eru blik ur á lofti. Sjálf
stæð is flokk ur inn er aft ur kom inn 
til valda í Kópa vogi, flokk ur inn 
sem hækk aði skuld ir bæj ar ins 
um 30 millj arða króna á síð asta 
kjör tíma bili og sá sem ber áby
rgð á slakri stöðu bæj ar sjóðs. 
Flokk ur inn ætl ar að byrja á því 
að lækka skatta og gjöld í bæn
um. Í fyrstu gætu kjós end ur feng
ið glýju í aug un við þessi tíð indi 
en það er skamm góð ur verm ir ef 
þessi mark mið okk ar um skulda
lækk an ir ná ekki fram að ganga. 
Vin sæld ar kapp hlaup af þessu 
tagi um at kvæði kjós enda get ur 
orð ið bæn um dýr keypt og auk
ið álög ur á barna fólk og þá sem 
minna hafa á milli hand anna. Ég 
vona að íbú ar  átti sig á mik il vægi 
þess að kjörn ir full trú ar sýni áby
rgð í störf um sín um, þótt það sé 
ekki alltaf til vin sælda fall ið til 
skamms tíma. Ábyrgð in sem því 
fylg ir að fara með fjár muni bæj
ar búa er mik il  og eng um greiði 
gerð ur ef það verða börn in okk ar 
sem borga brús ann þeg ar allt er 
kom ið í óefni.

GuðríðurArnardóttir
bæjarfulltrúi

Góðurárangurífjármálum
Kópavogsbæjar

Guðríður
Arnardóttir.

Ástöplaritinuséstþróunskuldaaftekjumfráárinu2007ogframtil
ársins2015miðaðviðáætlanireinsogþærliggjafyrir.Grænalínan
sýnirhámarksskuldahlutfallsveitarfélagamiðaðviðnýsveitarstjórn
arlögsemtókugildi1.janúar2012.

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA

Bæjarráð hefur ákveðið fasta 
viðtalstíma með bæjarfulltrúum 
fram í maí. Viðtalstímarnir fara 

fram á bæjarskrifstofunum, 
Fannborg 2, í Kópavogi. 

Ekki þarf að panta tíma, bara mæta. 

Viðtalstímar eru sem hér segir frá 
kl. 18:00 til 19:00:

29. mars
Margrét Björnsdóttir
Hjálmar Hjálmarsson

12. apríl
Gunnar I. Birgisson

Pétur Ólafsson

26. apríl
Aðalsteinn Jónsson
Hafsteinn Karlsson

10. maí
Ármann Kr. Ólafsson

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17

200 Kópavogur
S: 570 0470

www.sund.kopavogur.is

Sundlaugin Versölum
Versölum 3

201 Kópavogur
S: 570 0480

www.sund.kopavogur.is

Sundlaug Kópavogs Sundlaugin Versölum

5. apríl, skírdag LOKAÐ 10:00 – 20:00

6. apríl, föstud. langa LOKAÐ LOKAÐ

7. apríl laugardagur 08:00 – 18:00 LOKAÐ

8. apríl, páskadag LOKAÐ LOKAÐ

9. apríl, annan í páskum LOKAÐ 10:00 – 20:00

PÁSKASUND
Sundlaugarnar í Kópavogi verða opnar

um páskana sem hér segir:
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Hátíðarkvöldverðurtilstyrktar
einangrunKópavogskirkju!

Á þessu ári fagn ar Kópa vogs kirkja 50 ára vígslu
af mæli. Kirkj an er ekki ein angr uð og ljóst að ráð
ast verð ur í það verk efni að ein angra hana við 
fyrsta tæki færi og er um fjár freka fram kvæmd að 
ræða sem þarf góða sam stöðu um. Af þessu til efni 
var 1. mars sl. há tíð ar kvöld verð ur í safn að ar heim
il inu Borg um þar sem nem end ur Hót el og veit
inga deild ar Mennta skól ans í Kópa vogi fram leiddu 
og fram reiddu mat frá tím um Bibl í unn ar. 

Boð ið var upp á hlað boð rétta frá þess um tíma 
og var veru lega vand að til verks en á boðstól um var 
m.a. lamba kjöt, geita kjöt, kjúl ing ar, fasanar, dúf ur, 
end ur, fisk meti að ónefndu alls kon ar teg und um af 

krydd um. Bald ur Sæ munds son, fag stjóri deild ar inn
ar leiddi verk efn ið ásamt þeim Ragn ari Wess mann 
og Guð mundi Guð munds syni, mat reiðslu meist ur
um. Í eft ir rétt var m.a. sítrus baka með app el sínu
lösk um í melissusírópi, súkkulaði og kókos bavora
ise að hætti Dav íðs kon ungs, jógúrt hrist ing ur með 
með vín berj um og rist uð um hnet um og osta kaka að 
hætti Jer úsal em búa.

Und ir borð um voru svo ýms ir menn ing ar tengd ir 
við burð ir.

Glæsilegur hópur matreiðslunema við girnilegt
matarborðið.

Andans menn voru á staðnum, m.a. sr. Gísli
Jónassonprófastur,sr.BernharðGuðmundssonog
prófessorGunnlaugurJónsson.

hz
eta

 eh
f. SALURINN

- hljómar vel

ERTU TÓNLISTARMAÐUR?

Salurinn auglýsir eftir umsóknum fyrir Tíbrá 
og fleira fyrir starfsárið 2012 – 2013. Sóst er 
eftir viðburðum af öllum stærðum og gerðum 
og nýrri sýn hvort heldur í klassík, poppi, 
pönki, jazzi eða annarri tónlistarstefnu. 

Eftirfarandi þarf að fylgja umsóknunum:
ferilskrá, efnisskrá, myndir af flytjendum, 
símanúmer og netföng. Einnig væri gott að fá 
upplýsingar um óskatíma flytjenda. 
Umsóknir sendist á salurinn@salurinn.is merkt 
UMSÓKN 2012-2013. Valið er úr umsóknum og 
verður öllum svarað að því loknu.

Lumar þú á hugmyndaauðgi og vilt stuðla að nýbreytni í tónleikahaldi og tónlistarupplifun? 

Umsóknarfrestur 
er til 10. apríl 2012 

Skemmuvegi 44m Kópavogi · www.bilarogtjon.is
Avis bílaleigubílar á staðnum

Afarathyglisverðerindi
áJafnréttisvikuMK

Jafn rétt isvika var í MK fyr ir 
skömmu og tóku nem end ur virk
an þátt í þeim dag skrár at rið um 
sem upp á var boð ið. Á mið viku
deg in um kom Sól ey Tóm as dótt
ir borg ar full trúi og fjall aði um 
það hvern ig leik föng barna geta 
haft áhrif á áhuga mál kynj anna, 
smá at riði í líf inu og gildi þeirra, 
kynja hlut fall, stað al hug mynd ir, 
stétta skipt ingu og fleira. Fyr ir
lest ur inn tók þó til mun breið
ara sviðs en leik fanga og rætt 
var um stöðu og ímynd kynj
anna al mennt í um ræð un um 
sem fylgdu fyr ir lestr in um. Sól ey 
benti á að um 15% stráka í 9. 
bekk læsu sér ekki til gagns, og 
það þyrfti að bæta.

Á kjöl far Sól eyj ar komu þeir 
Björn Thors leik ari og Stef án Ingi 
Stef áns son stofn andi og fram
kvæmda stjóri Un icef á Ís landi og 
fjöll uðu um nauðg an ir á úti há
tíð um, þó sér stak lega á þjóð há
tíð í Vest manna eyj um. Björn og 
Stef án til heyra hópi sem nefn ist 
100 karl ar, en þar er barist gegn 
kyn ferð is legu of beldi. Þeir ræddu 
um sið ferð is lega ábyrgð fólks og 
mun inn á við horfi fólks til nauð
gana á úti há tíð um hér heima og 
er lend is. Fé lag arn ir náðu vel til 
áheyr enda sinna og vöktu upp 
áleitn ar spurn ing ar um við horf 
sam fé lags ins til þessa al var
lega glæps. Þeir bentu á að 13% 
stúlkna und ir 18 ára aldri yrðu 
fyr ir kyn ferð is legri áreitni eða 
of beldi, og það væri auð vit að allt 
af mik ið og töldu þeir fé lag ar að 
allt of mik ið þol væri í þjóð fé lag
inu fyr ir nauðg un um.

SóleyTómasdóttir.

Manual Therapy
3 mánaða kort í æfingarsal á 7990 kr.*
          (engin binditími).

10 skipta kort á 4990 kr.

Kostir: 
•   Bjartur og vel útbúinn æfingasalur.
•   Faglegt, rólegt og þægilegt umhverfi.
•   Hægt að panta leiðsögn hjá sjúkraþjálfara 
     í æfingasal.
•   Einkaþjálfun.
•   Persónuleg þjónusta.

*Niðurgreiðsla frá stéttarfélögum

Staðsetning: Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogi
Sími: 445-4404 /klinik.is

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu
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Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

	  

• Frítt verðmat án skilyrða um sölu

• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki

• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is  

eða  S: 822-5588

Sala fasteigna í 

35 ár

Jónas Örn Jónasson                                                                       
Lögg. Fasteignasali                                                                        
lögfræðingur

,,Nú fer ol íu verð hækk andi, 
bæði vegna auk inn ar skatt
lagn ing ar en líka vegna þess 
að ol íu birgð ir jarð ar inn ar eru 
að tæm ast hægt og ró lega. 
Olía meng ar líka afar mik ið, 
og stafar hlýn un jarð ar að stór
um parti af ol í unni sem við 
neyt um. Hvað er þá til ráða? 

Jú, það er auð vit að að leita 
í aðra elds neyt is val kosti svo 
sem raf magn, vetni eða það 
sem mest ar mæt ur er á, sjálft 
metangas ið. Metangas ið er bæði 
ódýr ara og um hverf is vænni val
kost ur en olía, og nokk uð mik ið 
af sorpi sem talið var ónot hæft, 
verð ur hægt að nota í metan iðn
að inn. Þónokkr ir hér lend is hafa 
lát ið breyta bíln um sín um í met
an bíl, með þeirri að ferð að koma 
met ant anki fyr ir í skott inu. 
Þetta er dýr að gerð og kanns
ki ekki sniðug asta lausn inn að 
koma tönk um fyr ir í skott inu á 
bíl um, þetta tek ur bæði mik ið 
pláss og er dýrt. En hvern ig er 
þá hægt að inn leiða met an bíla 
ef fólk vill ekki breyta bíl un um 
sín um? Með fjölda fram leiðslu á 
þeim auð vit að. Sér fram leidd ir 
bíl ar hafa met ant ank nú þeg
ar inn byggð an og tek ur hann 
því ekk ert geymslu pláss. En 
ekki eru all ir til bún ir að skipta 
gamla bíln um út fyr ir met an bíl 

vegna fjár hags legra eða ann ara 
ástæðna. Það er alltaf dýrt að 
kaupa nýj an bíl. En eins og við 
öll um vanda mál um er til lausn.  
Hægt er að minnka við bens ín
bíla fram leiðslu og fá fyr ir tæki til 
að fram leiða met an bíla í auknu 
magni. Þá er bara að bíða þess 
að fólk sé í þeirri að stöðu að 
ekk ert kem ur til greina en nýr 
bíll og hér á gamli máls hátt ur
inn þol in mæði þraut ir vinn ur 
all ar vel við. En það eru fleiri 
gall ar, t.d. eru ekki mjög marg

ar metangas stöðv ar á Ís landi. 
Það yrði erfitt að fá ol íu fyr ir
tæki að byggja metangas stöðv
ar ef eng ir eru met an bíl arn ir 
og erfitt að fá al menn ing til að 
kaupa met an bíla ef eng ar eru 
stöðv arn ar. Hver geng ur þá frá 
því? Auð vit að rík ið sem ber hag 
um hverf is ins og þjóð ar inn ar á 
herð um sér.”

Kostiroggallarmetaninnleiðingar

Björn Ólaf ur Björns son, 
nem andi í Sala skóla.

Björn Ólaf ur Björns son er 
15 ára, nem andi í 10. bekk 
Sala skóla. Hann hef ur 
lengi haft gam an af því að 
skrifa og glíma við orða
lag og orða forða í því sem 
hann set ur á blað. Hann 
hyggst fara á fé lags fræði
braut í MK á næsta hausti 
en í fram tíð inni stend ur 
áhugi hans til há skóla
náms í stjórn mála fræði. 
Björn stund ar m.a. lík ams
rækt í frí stund um, stund ar 
fjall göng ur því hann hefur 
afar gam an að virða fyr ir 
sér land ið af fjalltoppi. 
Auk þessa heill ar stang
veiði Björn, m.a. með afa í 
Borg ar firð in um.

- Kópa vogs blað ið mun á næstu mán uð um birta grein ar eft ir nem end ur í 
10. bekk í grunn skól um Kópa vogs. Það hlýt ur að vekja at hygli Kópa vogs búa 
að lesa um skoð an ir þeirra sem land ið eiga að erfa á ýms um mál efn um. -

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

Íbúð óskast
Erum að leita okkur að 3-4 herbergja íbúð í Kópa-

vogi, helst nálægt Snælandsskóla.

Erum reglusöm, reyklaus, ekki með nein dýr 

og góð meðmæli.

S: 6594065 eða 8258480.

Í Álf hóls skóla í Kópa vogi 
hef ur ver ið unn ið að þró un ar
verk efni um læsi frá því haust ið 
2010, en þar er lögð áhersla á að 
vinna sér stak lega með læsi og 
lesskiln ing. 

Einn þátt ur í því  var að fá  til 
Ís lands pró fess or í lestr ar fræð um 
frá Stock holms Há skóla, Bar bro 
Westlund sen hef ur rann sak að og 
skrif að grein ar og bæk ur  um lest
ur og lesskiln ing en Westlund gaf 
heim ild til að þýða og stað færa 
svo kall að lestr ar hjól. Lestr ar
hjól ið á að auka skiln ing kenn ara 
nem enda og for eldra á því hvern
ig hægt er að ná góð um ár angri 
í lesskiln ingi þeg ar þessi vinnu

brögð eru höfð í há veg um.
For eldra fé lag Álf hóls skóla  tók 

þá ákvörð un að færa nem end
um skól ans lestr ar hjól ið. Sig rún 
Bjarna dótt ir skóla stjóri Álf hóls
skóla tók á móti þess ari gjöf fá 
for manni for eldra fé lags ins, Karen 
Jenný Hreið ars dótt ur, fyr ir hönd 
barn anna en síð an var  hverju 
barni af hent hvert sitt hjól og 
er það hug mynd in að nem end
ur noti það bæði í skól an um og 
heima. Stórt vegg spjald, 70X70, 
verð ur einnig í hverri skóla stofu 
og er ætl að að kenn ar ar vinni 
mark visst með það að kenna 
nem end um vinnu brögð in með 
hjól inu.

Nem end ur í 4. bekk Álf hóls skóla með lesskiln ings hjól in sín ásamt 
kenn ur um, Sig rúnu Bjarna dótt ur skóla stjóra og for manni for eldra fé
lags ins, Karen Jenný Hreið ars dótt ur.

ForeldafélagÁlfhólsskóla
færðinemendumí4.og5.
bekklesskilningshjól

Skírdagskvöld kl. 20.  Samfélagið við Guðs borð.
Athöfnin fer fram í Kapellu Lindakirkju. Matthías Baldursson, saxófónleikari annast tónlistina. 

Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.

Föstudagurinn langi kl. 20.  Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig. Erindi verður flutt um 
Davíðssálm 22. Auk þess verður sálmurinn lesinn ásamt píslarsögunni í Jóhannesarguðspjalli. Hannes 

Guðrúnarson gítarleikari flytur fjögur gítarverk milli atriða. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson leiðir stundina.

Páskadagur kl. 8. Jesús er upprisinn! Páskaguðsþjónusta.
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.

Páskadagur kl. 11. Fjölskylduguðsþjónusta.
Kór Salaskóla syngur undir stjórn Ragnheiðar Haraldsdóttur.

Páskaeggjaleit fyrir börnin að guðsþjónustu lokinni.

Annar í páskum kl. 20.
Gospeltónleikar Kórs Lindakirkju.

Miðaverð 1000 kr. en öll innkoma rennur í flygilsjóð Lindakirkju.

Dymbilvika og páskar í Lindakirkju

AUGLÝSINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298
www.borgarblod.is
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Nýr snjall ofnhitastillir sem getur

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Nýi living eco® ofnhitastillirinn setur ný viðmið hvað varðar þægindi, einfaldleika í 
notkun og orkusparnað: 

 Notendavænn stafrænn skjár   
 Nætur- og daghitastigslækkun   
 Fjarverustilling      

 Stilling fyrir opinn glugga    
 Red dot hönnunarverðlaun   
 Uppsetning á aðeins 30 sekúndum

Nýjung
Forritanlegur ofnhitastillir

Hitastjórnun með auknum 
þægindum og notalegri 
viðveru allan sólarhringinn

Kaupið living eco® hjá söluaðilum okkar og njótið þæginda og sparnaðar 
strax eða heimsækið www.danfoss.com/living til frekari upplýsingar

minnkað orkunotkun um 23%
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Í síðustu viku flutti söng deild 
Tón list ar skóla Kópa vogs, ball
ett skóli Sig ríð ar Ár mann og 
strengja sveit Tón list ar skóla 
Kópa vogs, óp er una Dído og Ene
as eft ir Henry Purcell í Saln um, 
Tón list ar húsi Kópa vogs.

Í helstu hlut verk um voru Elín 
Arna Aspelund sem Dído, Áslák
ur Ingv ars son sem Ene as, Bryn
dís Guð jóns dótt ir sem Belinda 
og Tinna Jó hanna Magn us son 
sem seið kona. Á svið inu mátti 
auk þess sjá norn ir, Anda Júpít
ers, skip stjóra. Hirð meyj ar og 
hir sveina og fleiri. Tón skáld ið 
Henry Purcell samdi óp er una, 
Dido and Aene as árið 1688 fyr ir 
kvenna skóla í Chel sea við hand
rit sem Na h um Tate byggði á 
Ene asarkviðu ítalska skálds ins 
Virgils. Sögu þráð ur inn, sem er 
blanda af róm verskri goð sögn og 
æv in týri, fjall ar um ör laga ríkt til
finn inga sam band Dídó drottn ing
ar Karþagóborg ar og tró verska 
kappans Ene as sem lenti í hrakn

ing um á sjó leið frá Tróju borg í 
Litlu Asíu og náði landi í Karþagó 
(Tún is í dag). Dídó (einnig köll uð 
Elissa) er sögð hafa ver ið fyrsta 
drottn ing Karþagóborg ar.

Ár lega set ur Tón list ar skóli 
Kópa vogs á svið óp eru, oft með 
þátt töku ým issa ann ara eins og 
nú var raun in. Þetta fram tak er 
mjög glæsi legt og metn að ar fullt.

SöngdeildTónlistarskóla
KópavogsfluttióperuíSalnum

Söngvararí,,DídoogEneas”ásviðiSalarins.

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

HÁRLAUSNIR 
Hársnyrtistofa

Háteigsvegi 2 - 105 Reykjavík

Herraklipping 
kr. 3.250.-

Tímapantanir í sími 552 1345

Tekið verður við umsóknum um 
sumarstörf hjá Kópavogsbæ frá

16. mars – 10. apríl 2012.

Sótt er um sumarstörfin á heimasíðu 

Kópavogsbæjar, www. kopavogur.is, 

og þar er að finna allar nánari upplýsingar.

• Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi eigi 

lögheimili í Kópavogi.

• Ekki verður tekið við umsóknum eftir að 

umsóknarfresti lýkur 10. apríl.

• Takmarkaður fjöldi starfa er í boði.

www.kopavogur.is

Sumarstörf

Krist ín Nanna Ein ars dótt ir hef ur ver ið tón list
ar nem andi í 9 ár, eða síð an hún var 7 ára er 
hún hóf nám í for skóla, og spil aði þá fyrst 

og fremst á flautu. Síð an hóf hún nám í Tón list ar
skóla Kópa vogs og seg ir að fyrst í stað hafi hún 
ekki ver ið viss hvaða hljóð færi hún mundi velja, 
en til greina kom fiðla, harpa og pí anó en síð an 
varð pí anó fyr ir val inu og hún seg ist afar sátt við 
þá ákvörð un.

,,Þetta hef ur ekki alltaf ver ið auð velt í pí anó n ám
inu. Ég man þeg ar ég var 9 ára að þá var ég við það 
að hætta, ekk ert gekk að læra erfitt lag, en ég komst 
yfir það og er auð vit að mjög ánægð.”

Krist ín Nanna er nú á fram halds braut í Tón list ar
skól an um en seg ist ekki ákveð in í hvað taki svo við, 
það gæti ver ið nám er lend is eða í Lista há skól an um í 
Reykja vík. ,,Ég byrj aði nú um ára mót in í Mennta skól
an um í Hamra hlíð en hóf nám í Mennta skól an um í 
Reykja vík síð asta haust. Ég skipti um skóla vegna 
þess að áfanga kerf ið í MH hent ar mér mun bet ur 
en bekkja kerf ið í MR. Ég hef líka ver ið í íþrótt um 
en hætti í haust í fót bolt an um með HK, ég held að 
áhug inn hafi ekki ver ið nógu mik ill. Mitt fé lags líf 

teng ist því fyrst og fremst skól un um sem ég er í eða 
það sem við vin kon urn ar tök um okk ur fyr ir hend
ur,” seg ir Nanna Krist ín Ein ars dótt ir.

ÍTónlistarskólaKópavogsogMH

Kristín Nanna við píanóið heima í Álfatúni í
Kópavogi.



Lengju bik ar keppn in í knatt
spyrnu stend ur nú sem hæst. 
Karla lið Breiða bliks spil ar í riðli 1 
í Adeild og er í 2. sæti með 9 stig 
eft ir 5 leiki, hef ur tap að tveim ur 
leikj um, þeim síð ari gegn KR 3:2. 

Fram er í efsta sæt inu með 18 
stig eft ir 6 leiki, hafa ekki tap að leik. 
Næsti leik ur Breiða bliks er gegn 
Þrótti í Eg ils höll inni 1. apr íl nk. kl. 
18.00. Úr slita leik ur móts ins fer fram 
28. apr íl nk., viku áður en Ís lands
mót ið hefst en fyrsti leik ur Breiða
bliks er gegn Akra nesi á Kópa vogs
velli 6. maí, en Skaga menn komu 
upp úr 1. deild í fyrra eft ir nokk urra 
ára setu í þeirri deild.

Nokkr ar manna breyt ing ar hafa 
orð ið hjá Breiða blik. Til fé lags ins 

hafa kom ið Elf ar Árni Að al steins
son frá Völs ungi, Gísli Páll Helga son 
frá Þór, Sindri Snær Magn ús son 
frá ÍR, Stef án Þór Páls son frá ÍR og 
Viggó Krist jáns son frá Gróttu. Kári 

Ár sæls son, fyrr um fyr ir liði Breiða
bliks er geng inn í rað ir Akra ness, 
Krist inn Stein dórs son til Halm stad 
og Reyn ir Magn ús son að láni til ÍR.
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Loka um ferð 1. deild ar karla í 
körfu bolta fór fram fyr ir skömmu 
og eft ir hana varð ljóst að Breiða
blik komst ekki í úr slita keppni 
1. deild ar inn ar í ár. 

KFÍ var þeg ar búið að vinna 
deild ina og tryggja sér sæti í 
úr vals deild inni en Ham ar, Skalla

grím ur, Hött ur og ÍA keppa um 
hitt sæt ið. Ham ar mæt ir ÍA og 
Skalla grím ur mæt ir Hetti í und an
úr slit un um. Breiða blik vann 73:68 
sig ur á Hetti á Eg ils stöð um en það 
dugði ekki Blik um til að kom ast í 
úr slita keppn ina því ÍA vann stór
sig ur á Ár manni og komst í úr slita

keppn ina með jafn mörg stig og 
Breiða blik, en hag stæð ara skor. 
Breiða blik tap aði fyr ir ÍA 109:81 í 
næst síð ustu um ferð inni og það 
reynd ist vera sá hjalli öðru frem ur 
sem kom í veg fyr ir að Breiða blik 
kæm ist í úr slita keppn ina.

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Kvenna lið HK í N1deild inni 
í hand bolta er með 14 stig í 
5. sæti deild ar inn ar, og hef ur 
gengi liðs ins ekki ver ið sem 
skyldi að und an förnu. 

Lið ið er með tveim ur stig
um minna en Stjarn an í 4. sæti 
og á því raun hæf an mögu leika á 
að kom ast í úr slita keppn ina en 
þang að fara fjög ur efstu lið deild
ar inn ar. Úr slita keppn in hefst 

12. apr íl nk.
HKlið ið tap aði stórt gegn Val í 

síð asta leik, 41:22 en næstu leik ir 
stelpn anna eru gegn Hauk um á 
heima velli í Digra nesi mið viku
dag inn 28. mars nk. og síð an úti
leik ur gegn FH í Kaplakrika laug
ar dag inn 31. mars nk. HKlið inu 
var í haust í upp hafi móts spáð 2. 
sæti deild ar inn ar af for mönn um, 
þjálf ur um og fyr ir lið um lið anna.

HKáraunhæfanmöguleikaá
sætiíúrslitakeppnikvenna

Karla lið HK í knatt spyrnu, 
sem leik ur í 2. deild Ís lands
móts ins á kom andi sumri, leik
ur í riðli 2 í Bdeild Lengju bik
ar keppn inn ar. 

Að eins ein um ferð er búin, þá 
vann HK lið Augna bliks 3:1 en 
næsti leik ur liðs ins er í Kórn
um laug ar dag inn 24. mars gegn 
Njarð vík sem einnig vann sinn 

fyrsta leik. Þessi lið eru lík leg 
til að berj ast á toppi 2. deild
ar Ís lands móts ins á kom andi 
sumri.  Úr slita leik ur inn í Bdeild 
Lengju bik ar ins fer fram 1. maí 
nk. Fyrsti leik ur HK í 2. deild
inni er gegn Reyni Sand gerði 11. 
maí suð ur í Sand gerði en fyrsti 
heima leik ur inn er gegn Dal vík/
Reyni 19. maí á Kópa vogs velli.

Breiðablikkomstekkiíúrslitakeppnina

Ís lands meist ara mót ið í kata full orð inna, þ.e. 16 
ára+, fór fram 3. mars sl. Kepp end ur Breiða bliks 
náðu glæsi leg um ár angri. 

Að al heið ur Rósa Harð ar dótt ir varð tvö fald ur 
Ís lands meist ari í kata en hún vann Svönu Kötlu Þor
steins dótt ur í úr slit um ein stak lingskeppni og varð 
svo meist ari í hóp kata með Breiða bliki. Magn ús Kr. 
Eyj ólfs son sigr aði í karla flokki og þeir Birk ir Ind riða
son, Heið ar Bene dikts son og Dav íð Freyr Guð jóns
son sigr uðu hóp kata karla og eru þeir yngstu sem 
sigr að hafa í þeim flokki frá upp hafi! Í kvenna flokki 
hlaut Svana Katla Þor steins dótt ir silf ur og Krist ín 
Magn ús dótt ir brons, einnig hlutu þær ásamt Björgu 
Jóns dótt ur silf ur í hóp kata kvenna. Þá fékk Heið ar 
Bene dikts son brons í kata karla.

Kepp end ur Breiða bliks upp skáru svo meist ara
tit il fé laga í ann að sinn í sögu deild ar inn ar með alls 
17 stig en Karate fé lag Akra ness varð í öðru sæti 
með 10 stig. 

BlikinnAðalheiðurRósaHarðardóttir
tvöfaldurÍslandsmeistariíkata

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

FyrstiheimaleikurHKáÍslands
mótinuergegnDalvík/Reyni

Aðalheiður Rósa Harðardóttir sýndi mikið öryggi
ogákveðni.

Ró bert Krist manns son Gerplu 
varð Ís lands meist ari í fjöl þraut 
á Ís lands mót inu í áhalda fim
leik um sem ný lega fór fram 
í Garða bæ. 

Hann sigr aði á öll um áhöld um, 
gólfi 12.250, boga hesti 13.350, 
hringj um 12.550, stökki 7.325, 
tví slá 12.700 og svifrá 14.450. Í 
kvenna flokki varð Norma Dögg 
Ró berts dótt ir Ís lands meist ari á 
stökki með ein kunn ina 13.025. 
Tinna Óð ins dótt ir varð Ís lands
meist ari á tví slá með 10.750 stig. 
Jó hanna Rakel Jón as dótt ir úr 
Ár manni varð Ís lands meist ari á 
slá með 12.000 og Thelma Rut 
Her manns dótt ir varð Ís lands
meist ari á gólfi með 12.200 stig. 

Bik ar mót í áhalda fim leik um fór 
fram í Ver söl um, íþrótta mið stöð
inni í Sala hverfi, 24. til 26. febr ú
ar sl. í um sjón Gerplu. Þar varð 
gengi kepp enda einnig glæsi legt.

FimleikafólkíGerplusigursælt
íáhaldafimleikum

ValgerðurÝrÞorsteinsdóttirskorareittmarkaHKgegnVal íhraða
upphlaupi.

Sigurvegarar úr röðum Gerplu, f.v. Thelma Rut Hermannsdóttir –
Íslandsmeistarikvenna;RóbertKristmannsson–Íslandsmeistarikarla
ogSigríðurHrönnBergþórsdóttir–Íslandsmeistariunglinga.

BreiðablikleikurgegnÞrótti
næstíLengjubikarnum

Stór mót TSÍ í tenn is fór fram 
fyr ir nokkru því lauk með úr slita
leikj um í meist ara flokki karla og 
kvenna í ITN Styrk leika flokki. 

Í úr slita leik í meist ara flokki 
karla mætt ust Birk ir Gunn ars son 
úr Tenn is fé lagi Kópa vogs og Rafn 
Kum ar Bon i faci us úr Tennis deild 
Vík ings. Birk ir sigr aði ör ugg lega 
62 og 62. Í leikn um um þriðja 
sæt ið spil uðu Magn ús Gunn ars
son úr Tenn is fé lagi Kópa vogs og 
Jón Axel Jóns son úr Tennis deild 
UMFÁ. Jón Axel vann fyrsta sett ið 
61, ann að sett ið var hnífjafnt en 
Magn ús vann það 76 en þá þurfti 
Jón Axel að gefa leik inn. Í meist
ara flokki kvenna mætt ust Hjör dís 
Rósa Guð munds dótt ir úr Bad
mint on fé lagi Hafna fjarð ar og Anna 
Soffia Grön holm úr Tenn is fé lagi 

Kópa vogs í úr slita leikn um. Hjör dís 
Rósa hafði bet ur og sigr aði 61 og 
76. Í flokki 12 ára og yngri, strák ar 
og stelp ur, sigr aði Mel korka Ingi
björg Páls dótt ir og í flokki 10 ára 
og yngri, strák ar og stelp ur, sigr
aði Arna Sól rún Heim is dótt ir.

StórmótTSÍ:

KeppendurTennisfélags
Kópavogssigursælir

Sigurvegarar í 12 ára og yngri.
HeklaMaríaOliversemvarð í2.
sæti og sigurvegarinn Melkorka
IngibjörgPálsdóttir.
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Almería
Tilvalinn sumaráfangastaður fyrir alla fjölskylduna!
Úrval Útsýn býður aftur upp á ferðir til Almería í sumar, en þessi sumaráfangastaður sló einmitt 
rækilega í gegn á síðasta ári. Ástæðurnar fyrir velgengninni eru augljósar; þar er um margt að 
vera, hagstætt verðlag, sólríkar sandstrendur, ekta spænsk menning, mikið úrval af glæsilegum 
gistingum og ekki sakar hversu ódýrt er að ferðast þangað. Við höfum passað upp á að allir 
finni gistingu við sitt hæfi. Hvort sem það er þriggja eða fimm stjörnu hótel, hálft fæði eða allt 
innifalið ættu allir að finna eitthvað við sinn smekk - á hagkvæmu verði!

Lágmúli 4 108 Rvk  |  S. 585 4000  |   info@uu.is  |  www.urvalutsyn.is
Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Nánar á 
urvalutsyn.is

Pierre Vacances eru glænýtt íbúðahótel í Roquetas de Mar. 
Hótelið er staðsett í rólegu umhverfi og er u.þ.b. 600-700 metra 
gangur að næsta veitingahúsa, verslana- og þjónustusvæði. 
Íbúðahótelið stendur við golfvöll og stutt frá ströndinni (ca 500 m)  
Tvær sundlaugar eru í garðinum ásamt barnalaug og leiksvæði. 
Frábær kostur fyrir stórar fjölskyldur og þá sem vilja njóta fallegrar 
gistingar á sanngjörnu verði.

PIERRE VACANCES

 86.936 kr*
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í viku á hótel Pierre Vacances í íbúð með 
tveimur svefnherbergjum. Verð á mann frá 93.153 kr m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 
Verð á mann frá 114.307 kr. m.v. 2 fullorðna. Brottför: 17. júlí - 7 nætur.

FR
Á

:

FRÁBÆRT VERÐ 

FYRIR STÓR-

FJÖLSKYLDUNA!

SAGA OG 

EKTA
SPÆNSK

MENNING

FALLEGUR

STRANDBÆR

HAGSTÆTT 

VERÐLAG

FJÖLBREYTT 

AFÞREYING Í 

BOÐI!

ÚRVALS GISTI-

MÖGULEIKAR


