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Turninum Kópavogi

sími 575 7500

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.

- Viðtal við
Pétur Ólafsson
bæjarfulltrúa
- bls. 4

HREINT
hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is

- Jafnréttisvika MK
- bls. 11
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Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Reykjavík • Akureyri • Selfossi
Hveragerði • Akranesi

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu
sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
náttúrulega

LAUGAVEGI • KRINGLUNNI • SMÁRATORGI • LÁGMÚLA • AKUREYRI • SELFOSSI • REYKJANESBÆ
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Þriggja ára áætlun
og nýr bæjarstjóri

N

ýr meirihluti bæjarstjórnar Kópavogs sem tók við fyrir skömmu
hefur lagt fram í bæjarstjórn þriggja ára fjárhagsáætlun vegna
áranna 2013 til 2015.  Í áætluninni er reiknað með að rekstraraf
gangur verði á samstæðureikningi næstu árin, eða 327 milljónir króna
árið 2013, um 521 milljón króna árið 2014 og um 698 milljónir króna
árið 2015, eða fram yfir næstu bæjarstjórnarkosningar. Áfram er stefnt
að því að skuldir sem hlutfall af tekjum lækki og verði um 163,7 % árið
2015. Gert er ráð fyrir því að starfsemin verði í frekar föstum skorðum
og að aðhalds verði gætt í rekstri. Gengið er út frá því að greitt verði af
langtímalánum eins og þau falla á gjalddaga og að fjárfest verði í sam
ræmi við þá fjárfestingarstefnu sem liggur fyrir. Við gerð áætlunarinnar
er reiknað með að íbúum í bænum fjölgi að jafnaði um 1,15% á ári. Nýr
bæjarstjóri, Ármann Kr. Ólafsson, tók við af Guðrúnu Pálsdóttur sem
tekur aftur við fyrra starfi hjá Kópavogsbæ sem sviðsstjóri og og gerð
ur var við hana starfslokasamningur sem teljast verður sérkennilegt í
ljósi þess að hún heldur áfram störfum hjá Kópavogsbæ þrátt fyrir að í
ráðningasamningi segði að annað hvort tæki Guðrún biðlaun þegar hún
hætti eða fari í sitt fyrra starf, ekki hvoru tveggja.  Fulltrúar Samfylking
arinnar, sem nú sitja í minnihluta bæjarstjórnar, telja að kostnaðurinn
nemi á ári liðlega 22 milljónum króna. Núverandi meirihluti telur hins
vegar að ábyrgðin sé fráfarandi meirihluta, samkomulagið við Guðrúnu
hafi verið gert af þeirra hálfu. Sínum augum lýtur hver á silfrið.
Atvinnuleysi er ríkjandi í Kópavogi eins og víðar. Bæjarráð samþykkti
því á fundi sínum 9. júní 2011 tillögu menningar-  og þróunarráðs um
skipan fimm manna átakshóps um atvinnumál og hópinn skyldu skipa
tveir atvinnufulltrúar, skrifstofustjóri stjórnsýslusviðs, sviðsstjóri vel
ferðarsviðs og bæjarstjóri. Verkefnið skyldi lúta daglegri umsjón bæj
arstjóra. Hann skyldi einnig veita menningar- og þróunarráði reglulega
upplýsingar um framvindu verkefnisins. Þrátt fyrir þörfina hefur málið
legið í salti, kannski vegna áhugleysis starfsmanna bæjarins sem er afar
slæmt, það er ekki á þeirra verksviði að fresta málum sem bæjarstjórn
hefur samþykkt. Það er því afar eðlilegt að spurt sé í bæjarráði hvern
ig bæjarstjóri sjái fyrir sér að starfi hópsins verði háttað á þessu ári og
hvaða áherslur bæjarstjóri telji að eigi að vera í starfi hópsins. Það er
afar ámælisvert ef í ljós kemur að viðkomandi starfsmenn bæjarins hafa
dregið lappirnar í þessu þarfa máli.
Geir A. Guðsteinsson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför
Áratuga reynsla

Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar
líkkistur
Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Kristín Ingólfsdóttir

Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

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

Þrír flokkar mynda
nýjan meirihluta í
Kópavogi

Bæja rf ullt rúa r Frams ókn
arf lokks, Sjálfs tæði sf lokks og
Y-Lista Kópavogsbúa hafa mynd
að nýjan meirihluta í Kópavogi,
undi rr ita ð mále fnas ami ng og
samkomulag um skiptingu emb
ætta. Bæjarstjóraskipti fóru fram
á bæjarstjórnarfundi 14. febrúar
sl. og á sama tíma tók nýi meiri
hluti nn forml ega við. Árm ann
Kr. Ólafsson, oddviti sjálfstæðis
manna, verður bæjarstjóri, Rann
veig Ásgeirsdóttir, bæjarfulltrúi
Y-Lista Kópavogsbúa, verður for
maður bæjarráðs og Ómar Stef
ánsson, bæjarfulltrúi Framsóknar
flokks, verður varaformaður. Mar
grét Björnsdóttir, bæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokks, verður forseti
bæjarstjórnar. Samkomulag er á
milli nýja meirihlutans og Guð
rúnar Pálsdóttur, fráfarandi bæj
arstjóra, um að hún komi á ný til
starfa sem sviðsstjóri hjá Kópa
vogsbæ. Gengið verður frá því
samkomulagi eftir að meirihlutinn
hefur formlega tekið við. Fyllsta
traust ríkir á milli nýja meirihlut
ans og Guðrúnar.

Nefndarformenn

Í kjölfar meirihlutaskipta í bæj
arstjórn Kópavogs hefur veri ð
kosið í nefndir bæjarins. Formenn
helstu nefnda eru þessir: Formað
ur bæjarráðs Rannveig Ásgeirs
dóttir Kópavogslista; forseti bæj
arstjórnar Margrét Björnsdóttir
Sjálfstæðisflokki; formaður barna
verndarnefndar Bragi Thorodd
sen Kópavogslista, Félagsmálaráð
Sigurjón Örn Þórsson Framsókn
arflokki; Forvarna-  og frístunda
nefnd Héði nn Sveinb jörnss on
Kópav ogsl ista; Framk væmda
ráð Gunna r I. Birgi ss on Sjálf
stæði sf lokki; Hafna rs tjórn Jón
Daði Ólafsson Sjálfstæðisflokki;
Íþróttaráð Una María Óskarsdótt
ir Framsóknarflokki; Jafnréttis- og
mannréttindaráð Jóhanna Hlíðdal
Sigurðardóttir Sjálfstæðisflokki;
Leikskólanefnd Aðalsteinn Jóns
son Sjálfstæðisflokki; Menningar- 
og þróunarráð Karen E. Halldórs
dóttir Sjálfstæðisflokki; Skipulags
nefnd Kristinn Dagur Gissurarson
Frams ókna rf lokki; Skólan efnd
Rannv eig Ásg eirsd ótti r Kópa
vogslista og Umhverfis-  og sam
göngunefnd Margrét Björnsdóttir
Sjálfstæðisflokki.

Nýtt atvinnutorg í
Kópavogi

Atvinnutorgi fyrir ungt fólk í
Kópavogi hefur nú verið komið
á fót en markmiðið er að auka
virkni ungs fólks á aldrinum 16 til
25 ára, sem hvorki er í vinnu né
skóla, og aðstoða það við að fóta
sig á vinnumarkaði eða í námi.
Atvinnutorgið er tilraunaverkefni
Kópavogsbæjar, Vinnumálastofn
unar og velferðarráðuneytisins
og nær til þriggja ára. Ármann
Kr. Ólafsson bæjarstjóri, Gissur
Pétursson, forstjóri Vinnumála
stofnunar og Guðbjartur Hannes
son velferðarráðherra undirrit
uðu samstarfsyfirlýsingu þessara
aðila. Aðsetur atvinnutorgsins er
hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar
og fjármagnar bærinn launakostn
að eins ráðgjafa hjá torginu og
hóf hann störf í dag. Vinnumála
stofnun leggur til atvinnuráðgjafa
tvo daga vikunnar og ríkissjóð
ur greiðir hluta annars rekstr
arkostnaðar. Hlutverk ráðgjafa
torgsi ns verðu r m.a. að ná til
ungs fólks á aldrinum 18 til 25 ára

sem fær fjárhagsaðstoð frá bæn
um og veita því ráðgjöf, starfs
þjálfun og tímabundin störf. Nú
þegar eru til  reiðu störf hjá Kópa
vogsbæ sem nýta á til starfsþjálf
unar í  allt að 6 mánuði. Unga fólk
ið sem um ræðir fær ekki greidda
fjárhagsaðstoð á   þjálfunartíman
um, heldur laun fyrir starf. Einnig
er ætlunin að ná til  ungs fólks frá
16 ára aldri sem ekki hefur sótt
um fjárhagsaðstoð og bjóða því
námstengd vinnumarkaðsúrræði.
Samb æril eg atv innut org eru í
Reykjavík, Hafnarfirði og í Reykja
nesbæ.

Allnokkrar umsókn
ir um nýbyggingar
samþykktar

Á fundi byggingarfulltrúa Kópa
vogsbæjar 28. febrúar sl. voru
teknar fyrir nokkrar beiðnir um
byggingaleyfi og flestar samþykkt
ar svo ljóst er að byggingaiðnað
urinn í Kópavogi sefur ekki alveg
Þyrnirósarsvefni. Meðal umsækj
enda er Fél ag Nýa lss inna, Álf
hólsvegi 121 sem sækir um leyfi
til að breyta notkun á 2. hæð að
Álfhólsvegi 121. H. Einar Arnar
son Jórsölum 7 sækir um leyfi til
að byggja einbýlishús að Álma
kór 14. Jóhann Freyr Jóhannsson
Perlukór 3b sækir um leyfi til að
byggja einbýlishús að Dalþingi 25.
Torfi Pétursson og Margrét Jóna
Höskuldsdóttir Kópalind 6 sækja
um leyfi til að byggja einbýlishús
að Dalaþingi 30. Þórarinn Jónas
Stefánsson Flesjakór 15 sækir um
leyfi til að breyta innra skipulagi
og nýta rými í kjallara að Flesja
kór 15. Jón B.G. Jónsson Grund
arsmára 16 sækir um leyfi til að
byggja við húsi ð að Grunda r
smára 16. Líf og List, Hagasmára
1 sækir um leyfi að breyta innrétt
ingum í rými U-285 að Hagasmára
1. Landspítali Háskólasjúkrahús,
Eiríksgötu 5 sækir um leyfi til að
byggja við og breyta innra fyr
irkomulagi á líknardeild, deild 8
við Kópavogsbraut 1. SMI, Smára
torgi 3 sækir um leyfi til að breyta
innra fyrirkomulagi á 1. og 14.
hæð að Smáratorgi 3.

Ritun sögu Kópavogs

Á f u n d i b æ j a r r á ð s f y r i r
skömmu kom fram fyri rs purn
frá Hjálmari Hjálmarssyni Næst
Besta flokknum um ritun sögu
Kópavogs en mikil leynd hefur
hvílt yfir henni eftir að einn fyrr
verandi starfsmaður Kópavogs
tók þessa ritun að sér sem var
hluti af starfslokasamningi við
hann. Síðan hefur miklum pening
um verið eytt í að koma þessari
sögu á koppinn, m.a. með því að
skipa ritnefnd síðar, en án nokk
urs árangur að því er virðist. Eði
legt verður að teljast að krafist sé
skýringa á þessu sleifarlagi.

Hresssingarhælið
í Kópavogi liggur
undir skemmdum

Menni nga r-  og þróu na rr áð
gerði svofellda samþykkt á fundi
sínum 6. júní 2011: ,,Menningar- 
og þróunarráð leggur til að þegar
í stað verði hafnar bráðaaðgerðir
í samstarfi við Húsafriðunarnefnd
ríkisins til að koma í veg fyrir frek
ari skemmdir á hressingarhælinu
í Kópavogi. Sviðsstjóri umhverf
issviðs hafi yfirumsjón með því.”
Bæjarfulltrúarnir Hjálmar Hjálm
arsson og Ólafur Þór Gunnarsson
biðja bæjarstjóra vinsamlega að
gera menningar-  og þróunarráði

skriflega grein fyrir stöðu málsins
og hugsanlegum aðgerðum sem
gripið hefur verið til eða eru fyrir
hugaðar í þessu sambandi.

Dreifing fréttabréfs
Molans í molum

Forv arna-  og frís tundan efnd
lýsti yfir á fundi sínum 7. mars
sl. yfir ánægju með að fréttabréf
Molans sem dreifa átti í öll hús
þá skömmu áður. Eitthvað hef
ur þessi dreifing farið forgörðum
því í mörgum hverfum Kópavogs
kannast ekki nokkur maður við að
hafa séð þetta fréttabréf. Ákveðið
var að á næsta fundi forvarna- 
og frístundanefndar verði farið í
vettvangsferð í ungmennahúsið
Molann.

Jafnréttisstefnu ekki
fylgt í kosningu í
nefndir

Jafnréttis-  og forvarnarnefnd
ræddi á síðasta fundi sínum um
niðu rs töðu könnu na r á kynja
skiptingu í nefndum og ráðum
Kópavogsbæjar eftir meirihluta
skipti og kosningar í nefndir. Hún
leiðir í ljós að 65% nefndarmanna
eru karlar og 35% nefndarmanna
konu r. Jafnr étti s-  og mann
réttindaráð skorar á bæjarstjórn
Kópavogs að jafna hlut kynjanna
í nefndum, ráðum og stjórnum
bæjarins. Ráðið vísar til þess að
samkvæmt jafnréttisstefnu Kópa
vogsbæjar ber að hafa 2:3 skipt
ingu í fimm manna nefndum og
1:2 í þriggja manna nefndu m.
Ráði ð óska r efti r skýri ngu m á
ástæðum þess að jafnréttisstefn
unni var ekki fylgt við kosningar
í nefndir.

Lóðagjöld og
yfirtökugjöld

Á fundi framkvæmdaráðs var
rætt um breytingar á gjaldskrá
lóðagjalda og yfirtökugjalda.
Guðríður Arnardóttir Samfylk
ingu lét þar bóka: ,,Áður en nokk
ur ákvörðun er tekin varðandi
breytingar á lóðagjöldum óska ég
lögfræðiálits á því hvort fyrirliggj
andi lækkun geti mögulega orðið
til þess að lóðarhafar í Kópavogi
sem hafa þega r fengi ð úth lut
að lóðum og jafnvel hafið fram
kvæmdir geti sótt samsvarandi
afslátt til bæjarins á grundvelli
jafnræðissjónarmiða.” Tillögu um
breytingu á gjaldskrá var vísað til
bæjarráðs til afgreiðslu og Guð
ríður Arnardóttir fór fram á, með
vísan til bæjarmálasamþykktar,
að afgreiðslu á tillögu um breyt
ingu á greiðsluskilmálum verði
frestað til næsta fundar, og var
það samþykkt.

Leikskóli í
Guðmundarlundi

Á fundi leikskólanefndar var
farið yfir teikningar af húsi í eigu
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
Guðm unda rl undi greiðf æra ri.
Einnig voru kynntar hugmyndir
að nýjum leikskóla á Rjúpnahæð
sem á að vera tilbúinn eigi síðar
en árið 2014.

Við bjóðum góðar
framtíðarhorfur

Framtíðarreikningur Íslandsbanka er góð fermingargjöf
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.

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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Pétur Ólafsson bæjarfulltrúi ræðir síðustu atburði í bæjarstjórn Kópavogs:

,,Átakahefðin og haturspólitíkin hefur verið
afar kostnaðarsöm fyrir bæjarfélagið”
Þ

að þarf vart að rekja það
fyrir Kópavogsbúum að
á bæja rs tjórna rf undi
febrú a rm ánu ði sl. tók
nýr meirihluti við í bæjarstjórn
Kópavogs, skipaður bæjarfulltrú
um Sjálfstæðisflokks, Framsókn
arflokks og Lista Kópavogs. Kos
inn var pólitískur bæjarstjóri,
Ármann Kr. Ólafsson, oddviti
Sjálfs tæði sm anna. Frá bæja r
stjórnarkosningum vorið 2010
hafði meirihluti Samfylkingar,
Vinstri hreyfingarinnar - græns
framboðs, NæstBesta flokksins
og Lista Kópav ogs fari ð með
meirihlutavaldið í Bæjarstjórn
Kópav ogs. Kópav ogsb laði ð
ræddi við Pétur Ólafsson, einn
þriggja bæjarfulltrúa Samfylk
ingarinnar um aðdraganda þess
ara pólitísku sviftinga og hvað
hann teldi að framtíðin bæri í
skauti sér í bæjarstjórnarmálum
í Kópavogi.
Nú eru nokkrar vikur liðnar
frá að fyrr meirihluti riðaði til
falls. Pétur var spurður hvart
hann teldi að það hafi veri ð
klúður af hálfu Samfylkingar
innar og samstarfsflokkanna að
hafa tapað meirihlutanum.

,,Í stuttu máli held ég að svo sé
ekki. Við sem þennan meirihluta
myndu ðu m vissu m að Guðr ún
Pálsdóttir fyrrverandi bæjarstjóri
var ekki að ná utan um hið flók
na starf bæjarstjóra. Það að hún
komi úr embættismannakerfinu
torveldaði henni vinnuna. Erfitt
var að breyta stjórnsýslunni með
manne skju sem er afu rð þess
kerfis. Það var algjör samstaða
um að bæjarstjóri þyrfti að víkja
svo við gætum náð markmiðum
meirihlutasamningsins sem var
alltaf, þótt klisja sé, að auka gegn
sæi og bæta vinnubrögð.
Eftir að því er lekið í fjölmiðla
að Guðr íðu r Arna rd ótti r hafi
gengið á fund fyrrverandi bæj
arstjóra og greint henni frá vilja
meirihlutans, fer af stað atburð
arrás sem erfitt er að hafa stjórn
á. Okkar áætlun gerði ráð fyrir
að fyrrverandi bæjarstjóri myndi
víkja og anna r myndi taka við
keflinu. Við tókum snúning á því
innan meirihlutans hvort bæjar
stjóri ætti að vera pólitískur eða
ekki og niðurstaðan var að ráða
bæjarstjóra utan okkar raða. Það
var frágengið áður en meirihlut
inn féll. Og það er rétt að taka
fram að á þessum tímapunkti var
ekkert sem benti til annars en að
þessi meirihluti myndi ljúka kjör
tímabilinu.
Við hittumst nokkrum sinnum
og þá yfirgefur Hjálmar Hjálm
arsson fulltrúi NæstBestaflokks
ins meirih luta nn og Rannv eig
Ásgeirsdóttir af Lista Kópavogs
búa strax daginn eftir. Það sem í
kjölfarið gerist eru allskyns þreif
ingar sem skipta eftir á að hyggja

Pétur Ólafsson, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Kópavogi.

engu máli. Lykilatriði í þessum
hluta málsins er samt að síðasti
meirihluti kom sér saman um að
skipta um bæjarstjóra og tveir
flokkar nýrra framboða gátu ekki
staðið við þá einföldu ákvörðun.”

Y-listinn mun missa
þolinmæðina
- Í gang fóru samningaviðræður
milli flokka sitt og hvað, og m.a.
rædduð þið í Samfylkingunni og
Vinstri grænir við Sjálfstæðisflokk
inn. Voru það viðræður sem voru
til málamynda, var aldrei pólitísk
ur vilji til þess að mynda meiri
hluta með Sjálfstæðisflokknum?
,,Okkur leist afar illa á uppkast
að meirihlutasáttmála við Sjálf
stæði sf lokki nn. Þar var niðu r
skurður af öllu tagi sem best er
að hafa ekki eftir hér. Þegar okkur
var hætt að lítast á blikuna í þeim
viðræðum slitnaði upp úr þess
um óformlegu viðræðum okkar
en þá var Ármann Kr. Ólafsson að
því er virðist, þá þegar búinn að
tryggja sér Y-lista og Framsókn
arflokk. Svo virðist sem Y-listinn
hafi verið orðinn þreyttur á öllum
þessum þreifingum og vildi bara
klára málið með því að ganga að
kröfum Sjálfstæðisflokks m.a. um
pólitískan bæjarstjóra.
Mér finnst það einhvernveginn
blasa við að flokkur Rannveigar
Ásgeirsdóttur, sem nú er í tætl
um, muni missa þolinmæðina á
þessu samstarfi áður en yfir lýk
ur nema náttúrlega að þeir sem
ennþ á styðja hana, hafi kyngt
stoltinu svo hressilega að það
finnist ekki aftur. Þá leiðir maður

hugann að nokkrum öðrum þátt
um. Í fyrsta lagi hvers vegna Guð
rún Pálsdóttir er ekki bæjarstjóri
nýs meirihluta. Traustyfirlýsingar
Sjálfstæðismanna voru svo afger
andi eftir að málið lak í fjölmiðla
að furðu sætir að hún sitji ekki í
bæjarstjórastólnum núna. Í öðru
lagi er það svo þáttur Rannveig
ar Ásg eirsd óttu r, hvers vegna
ákvað hún að koma fyrri meiri
hluta í heilu lagi til valda með
pólitískan bæjarstjóra á meðan
hún hefði getað fengið ópólitískan
bæjarstjóra í samstarfi við okk
ur, VG og Framsókn? Hver var
málefnaágreiningur hennar við
okkur? Þögnin hefur verið ærandi
undanfarnar vikur af hendi Y-list
ans sem lýsir ótrúlegum hroka
oddvita þess flokks. Bæjarstjóri
hefur eitthvað reynt að útskýra
þetta með þeim orðum að þessir
flokkar hefi sest niður og komist
að samkomulagi. Það er að mínu
viti ekki svör við þessum spurn
ingum. Svo leiðir maður náttúr
lega hugann að því hvað bakland
Y-listans gerir þegar niðurskurð
artillögur í grunn- og leikskólum,
félagsmiðstöðvum- og menningar
málum liggja fyrir. Mun flokkurinn
sem er afar grunnskólamiðaður,
fara í einu og öllu eftir þeim nið
urstöðum eða mun hann grípa
til varna fyrir þá málaflokka sem
hann átti hvað mesta saml eið
með vinstri flokkunum?
Það sama má segja um gras
róti na í Sjálfs tæði sf lokknu m.
Hvernig ætlar Sjálfstæðisflokk
urinn að sýna að hann er kom
inn til valda. Hann mun þurfa að
lækka gjöld svo um munar með
tilheyrandi niðurskurði til þess að
sannfæra kjósendur fyrir næstu
Alþ ingi sk osni nga r um ágæti
flokksins. Það er kannski þeirra
höfuðverkur en í fljótu bragði sér
maður ekki að stefnur þessara
flokka nái saman. Þegar málefnin
skipta engu máli, þá stendur eftir
sú óþægilega staðreynd að þessi
meirihluti náði ekki saman á mál
efnum, heldur völdum – enda eru
flokkarnir málefnanlega andstæð
ir pólar.”
- Nú var fjárh agsá æ tlu n sam
þykkt í desembermánuði, er ekki
viðbúið að meirihlutinn fari að
breyta þeirri samþykkt?
,,Nei ég geri ekki ráð fyrir því.

Það er nú þannig að þegar nýr
meirihluti tekur við, þá vinnur
hann samk væmt fjárh agsá æ
 tl
un síðasta meirihluta út árið og
smíðar svo sína eigin fyrir næsta
ár. Það sama ætti að gilda um nýj
an meirihluta.
Ég á ekki von á öðru en að nýi
meirihlutin fylgi þeirri fjárhagsá
ætlun sem smíðuð var af sjö bæj
arfulltrúum, annað væri ólýðræð
islegt. Það er fullt af jákvæðum
hlutum í þessari fjárhagsáætlun
sem er afar mikilvægt að verði að
veruleika á þessu ári.”
Pétur Ólafsson segist að öðru
leiti vera feginn því að þessu ferli
sé lokið í bili, svona atburðir kalli
fram það versta hjá sumum. Til
marks um það hafi verið hversu
harkalega var vegið að Guðríði
Arnardóttur oddvita Samfylking
arinnar.
,,Þar hafa menn bori ð hana
þungum sökum um valdagræðgi
sem hún á engan veginn skilið.
Guðríður er einn sterkasti stjórn
málamaður landsins og það er
eingöngu þess vegna sem óvild
armenn hennar bera hana svo
þungum sökum. Þeir hafa grafið
undan henni, logið upp á hana
og dylgjað um verk hennar. Fleiri
orðu m mun ég ekki eyða í þá
vesalinga en ég skal halda því all
taf á lofti að Guðríður ásældist
aldrei bæjarstjórastólinn. Þvert á
móti var hún tilbúin að ganga að
ítrustu kröfum Y-lista Kópavogs
búa um ópólitískan bæjarstjóra,
bæði í upphafi kjörtímabils og nú
um daginn þegar ákveðið var að
ræða við bæjarstjóra um starfslok
hennar. Ef hún hefði horft þeim
löngu na ra ugu m á bæja rs tjóra
stólinn, hefði hún getað hirt hann
strax í maí árið 2010 í samstarfi
við Framsókn, VG og NæstBesta
flokkinn.”

Fjármálin voru tekin
gríðarlega föstum tökum
Pétur segir að síðasti meirihluti
hafi hinsvegar lagt mikla áherslu
á að koma þeim gamla frá með
ópólit ísku m bæja rs tjóra. Guð
ríður hafi staðið sig afar vel sem
oddviti þessa meirihluta. ,,Það
hefur veri ð mikið þolinmæðis
verk fyrir hana að halda saman
fyrrverandi meirihluta þar sem

oft skorti á hefðbundin vinnu
brögð hjá nýju framb oðu nu m.
Það er líka sagt að hatursmenn
hafi hátt þegar illa gangi en hvísli
þegar vel gengur. Það er kannski
þess vegna sem lítið heyrðist í
stjórnarandstöðunni þegar fyrri
meirihlut sat. Okkur gekk mjög
vel enda sýnir afrekaskrá okkar
að við höfum lokið eða komið í
farveg 40 af 68 málum sem voru
í málefnasamningi okkar – og á
sama tíma tókum við fjármálin
gríðarlega föstum tökum.
Það var heldur ekkert annað
hægt eftir að fyrrverandi meiri
hluti hafði hækkað skuldir á síð
asta kjörtímabili um 30 milljarða
króna sem er um það bil ein millj
ón á hvern bæjarbúa. Þannig að
það var undan litlu að kvarta hjá
minnihlutanum. Svo þegar brest
ir koma í samstarfið, þá stendur
ekki á viðbrögðum hatursmann
anna. Eilífðarvél óhróðurs fór af
stað með látum sem er náttúrlega
ömurlegt í ekki stærra bæjarfélagi
en Kópavogur er.
Átakahefðin og haturspólitík
in sem hér hefu r ráði ð ríkju m
undanfarna áratugi hefur verið
afar kostnaðarsöm fyrir bæjar
félagið. Það versta við þetta allt
er að gjörðir fárra setja skugga
stjórnm áli n í Kópav ogi. Duttl
ungar einstaklinga, veikt geð og
skortur á styrk virðist heltaka
fólk í stað þess að rísa upp fyr
ir slíka bresti og gera sér grein
fyrir því að því fylgir ábyrgð að
vera kjörinn bæjarfulltrúi. Kjós
endur verða að geta treyst því
að persónulegt mat á fólki skipti
ekki máli. Við getum haft okk
ar prívat skoðanir á öllu mögu
legu en við skulum ekki láta það
skyggja á verkefnin sem framund
an eru. Það virðist því miður hafa
gerst, bæði við meirihlutaslit og
meirihlutamyndun.”

Munum benda á það sem
miður fer
- Nú er nýr meirihluti staðreynd í
Kópavogi. Verðið þið í Samfylking
unni í harðri stjórnarandstöðu?
,,Já, hann er því miður stað
reynd. Auðv ita ð munu m við
benda á það sem miður fer hjá
þessum meirihluta og það virðist
strax vera af nógu að taka. Við
erum enn að raða saman brot
unum í því ferli sem átti sér stað
í janú a rm ánu ði síða stl iðnu m
og höfum verið dugleg að spyr
ja oddvita Y-listans út í nokkur
atriði sem hún svaraði með þögn
inni einni saman.
Við spurðum hana meðal ann
ars hvers vegna hún ákvað að
koma fyrri meirihluta í heilu lagi
til valda með pólitískan bæjar
stjóra á meðan hún hefði getað
fengið ópólitíska bæja rstjóra í
samstarfi við okkur, VG og Fram
sókn. Hún fékk spurningar um
hvað hún hyggði st fyri r þega r
niðurstöður greiningar á rekstri
grunn- og leikskóla, félagsmið
stöðva- og menningarmála lægi
fyrir. Hún var spurð út í málefna
samninginn, um ástæður meiri
hlutaslitanna, um ástæður þess
hverni g hún gat gengi ð á bak
flestra sinna kosningaloforða en
þögnin var hennar svar. Þarna
hefu r hún seti ð, hinn nýi for
maður bæjarráðs, með hendur í
skauti í bæjarstjórnarsalnum á
meðan fulltrúar hins nýmyndaða
meirihluta hvísla í sitthvort eyra
hennar – konunnar sem öskraði
sig hása í aðdraganda kosninga
um siðbót í bæjarfélaginu,” segir
Pétur Ólafsson bæjarfulltrúi.
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Nýr meirihluti bæjarstjórnar Kópavogs:

Vinnu við nýtt aðalskipulag
skal lokið árið 2013
Frá afhendingu viðurkenninganna.

Kiwanisklúbburinn Eldey
heiðrar stofnfélaga
Fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Kópavogs á bæjarstjórnarfundi. F.v. Rannveig Ásgeirsdóttir, Ómar
Stefánsson, Aðalsteinn Jónsson, Margrét Björnsdóttir, Gunnar Ingi Birgisson og Ármann Kr. Ólafsson.

Málefnasamningur um meiri
hlutas ams tarf Frams ókna r
flokks, Sjálfs tæði sf lokks og
Y-Lista Kópavogsbúa hefur verið
samþykktur. Í honum er tekið
fram að hann sé grundvallað
ur á stefnuskrám flokkanna fyr
ir sveitarstjórnarkosningarnar
2010 en hann taki jafnframt mið
af því að hann sé gerður á miðju
kjörtímabili.
Í mále fnas amni ngnu m segi r
m.a. að áhersla verði lögð á nið
urgreiðslu skulda og enn fremur
að fasteignagjöld á íbúðir og önn
ur gjöld verði endurskoðuð með
lækkun í huga. Í málefnasamn
ingnum er einnig kveðið á um að

vinnu við nýtt aðalskipulag verði
lokið fyrir árið 2013 og að breyta
skuli skipulagi á Glaðheimareitn
um. Söluferli þar hefjist sem fyrst
á hluta eða öllu svæðinu. Þá skuli
ljúka skipulagi á Kópavogstúni og
hefja sölu á lóðum þar.
Í skólamálum er stefnt að því
að nýr leiks kóli í Vatnse nda/
Rjúpnahæð verði tekinn í notkun
árið 2013 og í málefnum aldraðra
er stefnt að því að hefja byggingu
nýrra hjúkrunarrýma í Boðaþingi
á árunum 2012 og 2013. Sömuleið
is verði leitað leiða til að hraða
endurbótum á Sunnuhlíð til að
fjölga hjúkrunarrýmum.

Meða l anna ra verke fna má
nefna:
• Endurskoða skipan mála við
íþrótta- og tóms tundaf él ög og
ljúka samningi við þau
• Greining verði gerð á rekstri
félagsmiðstöðva
• Efla menningar- og listfræðslu
í skólum Kópavogs
• Stofnuð verði hverfaráð
• Lóðav erð (þ.m.t. yfi rt öku
gjöld) endu rs koðu ð sem og
greiðslukjör og skilmálar
• Unnið verði að stefnumótun
ferðam ála fyri r Kópav og, með
tengingu við menningarstofnanir
bæjarins, umhverfi, náttúruminj
ar og mannlíf.

Í tile fni af 40 ára afm æli
Kiwanisk lúbbsi ns Elde yja r
í Kópavogi var 17. febrúar sl.
haldinn sérstakur hátíðarfundur
í Kiwanishúsinu að Smiðjuvegi.
Þar fengu stofnfélagar klúbbsins
viðurkenningu fyrir 40 ára starf
í Kiwani sh reyfi ngu nni ásamt
innrömmuðu afriti af stofnbréfi
klúbbsins.
Þetta voru þeir Arnór L. Páls
son, Haukur Hannesson, Jóhann
Baldu rs og Þork ell Skúlas on.
Einnig tók við sömu viðurkenn

ingum Jenný Bjarnadóttir, ekkja
Ingvars Magnússonar sem lést
þann 4. febrúa
 r sl, en Ingvar hafði
gegnt öllum embættum klúbbs
ins og verið mikilvirkur í starfi
Kiwanishreyfingarinnar á Íslandi
um árabil.
Eldey er þjónustuklúbbur sem
hefur verið öflugur stuðningsaðili
félagasamtaka og einstaklinga í
bæjarfélaginu í 40 ár en í sam
ræmi við stefnu Kiwanishreyfing
arinnar er mest áhersla lögð á
þjónustu í þágu barna.

Starfshópur um skipulag og
umhverfi á Kópavogstúni
Garðar H. Guðjónsson lagði nýlega fram til
lögu í menningar- og þróunarráði þess efnis
að lagt væri til við bæjarráð að skipaður verði
þriggja manna starfshópur með fulltrúum úr
menningar- og þróunarráði, skipulagsnefnd og
umhverfis- og samgöngunefnd og tilnefni hver
nefnd einn fulltrúa í hópinn.
Starfsmaður umhverfissviðs verði ritari hópsins
að höfðu samráði við sviðsstjóra. Bæjarráð sam
þykkti tillöguna 16. febrúar sl. og er Garðar full
trúi menningar- og þróunarráðs í starfshópnum.
Verkefni starfshópsins er að fjalla um skipulag,
umhverfi og nýtingu Kópavogstúns og bygginga á
svæðinu. Meðal verkefna er:
• Að fjalla um leiðir til að fjármagna og gera

nauðsynlegar endurbætur á Kópavogshæli og
setja fram hugmyndir um hugsanlegt hlutverk
byggingarinnar til framtíðar. Sérstaklega verði
skoðaðar leiðir til þess að fá félagasamtök, fyrir
tæki og stofnanir til samstarfs í þessu sambandi.
• Að fjalla um leiðir til að fjármagna og gera
nauðsynlegar endurbætur á Kópavogsbænum
og setja fram hugmyndir um hugsanlegt hlutverk
bygginganna til framtíðar. Sérstaklega verði skoð
aðar leiðir til þess að fá félagasamtök, fyrirtæki og
stofnanir til samstarfs í þessu sambandi.
• Að móta hugmyndir um skipulag og umhverfi
ofangreindra bygginga og Kópavogstúns með
áherslu á hugsanlega starfsemi sem tengist menn
ingu, sögu, náttúru og útivist.

borgarblod.is

Kynntu þér lán og aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs
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AF HÁLSINUM
Herkúles í MK!
Bekkurinn var þéttsetinn á aðalfundi Sögufélagsins.

Mikill áhugi á starfi
Sögufélags Kópavogs
Fyrsti aðalfundur Sögufélags
Kópavogs sem stofnað var fyr
ir áramót fór fram í húsnæði
Menntas kóla ns í Kópav ogi
fyrir nokkru.
Helstu markmið Sögufélagsins
eru að stuðla að söfnun og varð
veislu þekkingar um sögu bæj
arfélagsins og standa að öflugu

fræðslus tarfi til fél agsm anna,
skóla og Kópavogsbúa almennt.
Auk hefðb undi nna aða lf unda r
starfa var frásögn Sigurðar Grét
ars Guðmundssonar um byggingu
félagsheimilisins, ljósmyndasýn
ing og umræður um skipulag og
starfsemi félagsins.

Sólrún Halldórsdóttir
sýnir í Bókasafninu

Sauðkindin, leikfélag Mennta
skóla ns í Kópav ogs, ræðst í
metnaðarfullt verkefni á næst
unni með því að taka fyrir söng
leikinn Herkúles. Sýnt verður
í húsn æði Leikf él ags Kópa
vogs í Funalind 2 og er frum
sýning fimmtudaginn 22. mars
nk. Söngl eiku ri nn byggi r á
Disneyútgáfunni um goðsögn
ina Herkúles og segir formað
ur Sauðkindarinnar, Dagbjört
Jónsdóttir að verkefnið sé afar
skemmtilegt en auðvitað um leið
krefjandi.
Æfingar hafa verið strangar að
undanförnu en um 40 nemendur
og fagfólk kemur að sýningunni
með einu m eða öðru m hætti.
Svona uppsetning er dýr, og því
hafa krakkarni r í Sauðkindi nni
verið með sölu á varningi til fjár
mögnunar verkefnisins, s.s. á kló
settpappír, eldhúsrúllum, lakkrís
og páskaeggjum. Hér er um afar
metnaðarfulla sýningu að ræða,
og full ástæða til að hvetja fólk á
öllum aldri að sjá sýninguna.

Kátir leikarar og aðstandendur leiksýningar Sauðkindarinnar.

valinu sem Herkúles í Disney-út
gáfunni en Hörður segir það sér
lega gaman þar sem hann hafi all
taf verið mikil Disne
 y-aðdáandi.
Hörður segist hafa fengið all
nokkur tækifæri á fjölunum, m.a.
í grunnskóla og svo í bæjarvinn
unni í Kópavogi en nokkur und
anf ari n sumu r hefu r þar veri ð
starfrækt götuleikhús sem m.a.
hefur skemmt yngstu borgurun
um, þ.e. börnunum á leikskólum
Kópavogsbæjar. Í fyrra fór Hörð
ur Bent með hlutverk í uppfærslu
Sauðkindarinnar á Mamma mia.

Með ólæknandi
leiklistarbakteríu
Hörður Bent Víðisson fer með
hlutverk Herkúlesar í uppsetn
ingu Sauðkindarinnar, leiklistafé
lags Menntaskólans í Kópavogi.
Hann segir lengi hafa verið hald
inn alveg ólæknandi leiklistabakt
eríu og því hafi það verið auðvelt
val að fara á leiklistabraut í MK.
Hörður Bent stundar fimleika hjá
Gerplu og hann segir það hafa
hjálpað til þegar hann varð fyrir

Hörður Bent Víðisson fer
með hlutverk Herkúles.

Náttúrufræðastofa Kópavogs:

Vegleg bóka- og tímaritagjöf frá Danmörku
Sólr ún Halld órsd ótti r við eitt olí um álv erka
sinna í Bókasafni Kópavogs.

Það er frábært framtak hjá
Bókasafni Kópavogs og mjög
menningarlegt að bjóða mynd
listarfólki að sýna verk sín á
n e ð r i h æ ð b ó k a s a f n s i n s .
Fyrir tveimur viku setti settu
þar upp olí um álv erk Sólr ún
Halldórsdóttir sem er fædd í
Grundarfirði.
Hún er rekstra rh agf ræði ng
ur frá Verslu na rh ás kóla nu m í
Kaupmannahöfn og með MBA
gráðu frá Thunderbird Arizona í

Bandaríkjunum. Myndlistarferill
hennar hófst með leirlistarnám
skeiði 1988 við Lyngby Kunsts
kole, síðan tók m.a. við námskeið
í módelteikningu, vatnslitamálun
og olíumálun við Myndlistaskóla
Kópav ogs og masterclass við
sama skóla og sl. haust sótti Sól
rún námskeið í nýrri tækni í Tos
cana á Italíu. Sólrún hefur haldið
fjölda einkasýninga, m.a. í Grund
arfirði og í Pheonix í Arizona í
Bandaríkjunum.

Náttúrufræðistofa Kópavogs tók í nóvember á
móti veglegri gjöf frá Vatnalíffræðideild Líffræði
stofnunar Háskólans í Kaupmannahöfn. Gjöfin
samanstendur af handbókum og alþjóðlegum
tímaritum á sviði vatnalíffræði.
Flest verkin voru gefin út á tímabilinu 1850–1950
og innan um eru fágætar bækur og dýrmæt verk,
m.a. langar tímaritaraðir sem óvíða eru til annars
staðar í Evrópu. Frumkvæði að gjöfinni átti Pétur
M. Jónasson fyrrverandi prófessor við Hafnarhá
skóla og forstöðumaður Vatnalíffræðideildarinnar,
en hann er Íslendingum að góðu kunnur fyrir rann
sóknastörf í Mývatni og Þingvallavatni.
Bækurnar og tímaritin eru á rannsóknasviði
Náttúrufræðistofunnar sem sérhæfir sig í vatna
vistfræði, en á meðal verkefna er vöktun á vatns
gæðum Þingvallavatns. Önnur tengsl stofunn
ar við gjöfina felast m.a. í því að forstöðumað
ur hennar, Hilmar J. Malmquist, stundaði nám á
árunum 1985–1992 við Vatnalíffræðideild Hafn
arháskóla, en deildin var til húsa í Hillerød gegnt
Friðriksborgarhöll en er nú flutt til Kaupmanna

.

Pétur M. Jónasson fyrrv. prófessor ásamt Hilmari
J. Malmquist líffræðingi, forstöðumanni Náttúru
fræðistofu Kópavogs.

hafnar. Það voru fyrirtækin E. Pihl & Søn A.S. og
Ístak hf. sem fluttu safnkostinum til Íslands, liðlega
tvö tonn á fjórum brettum, Náttúrufræðastofunni
að kostnaðarlausu.

Tékkland

8.395

Aðalskoðun

9.460

Frumherji

8.900

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

Borgartúni

Reykjavíkurvegi

Holtagörðum

Sími 414 9900

tekkland@tekkland.is

www.tekkland.is
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Glæsilegir tónleikar Skóla
hljómsveitar Kópavogs

A-sveitin á sviðinu í Hörpu.

Margt af efnilegasta tónlistarfólki landsins hélt
tónleika í Hörpu 4. mars sl. Þetta voru hljóðfæra
leikar í Skólahljómsveit Kópavogs undir stjórn
Össurar Geirssonar. Þetta voru 45 ára afmælistón
leikar sveitarinnar og komu fram um 150 hljóð
færaleikarar á aldrinum 9 til 19 ára.
Hópnum er skipt í þrjár sveitir, A, B og C eftir aldri
og getu með að jafnaði 50 krökkum í hverjum hóp.
Yngstu krakkarnir eru með einnar annar tónlistar
nám að baki en taka samt þátt í samspilinu af mikl
um áhuga og gleði. Í miðhópnum eru krakkar með
tveggja til fjögurra ára námsferil og í elsta hópnum
spila þeir sem lengst eru komnir á tónlistarferlinum
og takast á við erfiðustu viðfangsefnin.
Efnisskráin var afar fjölbreytt, lög eftir Wagner,
Bach, Mugi s on, Strauss, Sigf ús Halld órss on og
fleiri. Þessum krökkum er greinilega ekki fisjað sam
an. Það sýndi t.d. B-sveitin þegar hún spilaði The
Phantom Menace úr Star Wars, og gaman að heyra
lúðrasveit spila þetta þekkta lag. Það á reyndar
við um alla dagskránna og sannarlega mega hljóð
færaleikararnir og kennarar þeirra vera stoltir af

Flutningur á einhvers konar krókódílalagi.

þessum sunnudegi í Hörpu. Skólahljómsveit Kópa
vogs sannar aftur og aftur að þar fer ein besta
skólahljómsveit landsins.

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
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Breytingar í farvatninu á skipan
þjóðkirkjupresta í Kópavogi

Eldhugi Kópavogs 2012!
Rótarýk
 lúbbu
 r Kópav
 ogs
útn efndi Magnú s Jako bss on
málmsteypumann Eldhuga Kópa
vogs 2012 6. mars sl. Útnefning
una hlýtur Magnús fyrir störf sín
að félagsmálefnum íþróttafólks

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS

1717

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

allt frá árinu 1953 til dagsins í
dag, eða í 59 ár.
Magnús byrjaði snemma afskipti
af fél agsm álu m og að keppa í
íþróttum og 14 ára að aldri var
hann kominn í íþróttanefnd Ung
mennafélags Reykdæla og 18 ára
var hann orðinn formaður félags
ins. Eftir grunnnám í Reykholti lá
leiðin í Íþróttaskólann í Haukadal
til Sigurðar Greipssonar og 1960
hefur Magnús nám í málmsteypu
í Málmsteypunni Hellu í Reykja
vík undir handleiðslu Leifs Hall
dórssonar og Ólafs Gunnarsson
ar. 1964 gekk Magnús til liðs við
frjálsíþróttadeild Breiðabliks og
var kosinn í stjórn deildarinnar
árið eftir, hann varð svo formaður
deildarinnar1967-1970 en þá var
hann kominn í stjórn Frjálsíþrótta
sambands Íslands og formaður
1990 til 1994. Magnús kom aftur að
stjórn frjálsíþ
 róttadeildar Breiða
bliks 1994 og hefur verið í stjórn
inni óslitið síðan og er enn að.
Sagt er að ekki sé hægt að halda
sómasamlegt stórmót í frjálsum
íþróttu m á Ísl andi öðruv ísi en
að Magnús komi þar að. Magnús
stjórnaði frjálsíþróttakeppninni á
öllum Landsmótum UMFÍ frá 1984
til 2001 og að auki t.d. Landsmót
inu í Kópavogi 2007.

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

Borgarsmíði ehf
Sími: 899 5999 - 849 8287

Í Kópavogi starfa 7 prestar og
einn djákni. Nýlega komu prestarn
ir allir saman í tengslum við spurn
ingakeppni unglinga í kirkjunum í
Kópavogi og poppmessu sem hald
in var í Digraneskirkju í sama sinn.
Þessi hópu r kemu r til með að
breytast aðeins á þessu ári. Sr. Íris
Kristjánsdóttir í Hjallakirkju er að
flytja til Saskatchewa n í Kanada
og mun starfa þar við kanadíska
kirkju og einnig hyggur hún á eitt
hvað framhaldsnám þar. Hún hefur
sagt upp starfi sínu við Hjallakirkju.
Sr. Guðni Már Harðarson í Linda
kirkju fer í námsleyfi í ár í ágústmán
uði nk. og stefnir á að komast að í
Minneapolis í Bandaríkjunum eða í
Vanccouver sem er á vesturströnd
Kanada. Eigi nk ona Guðna, Ásd ís
Björnsdóttir, sem hefur kennt í MH,
fer í mastersnám í ensku. Auk þessa
er sr. Gunnar Sigurjónsson í fram
boði til embættis Biskups Íslands.
Fermingar eru hafnar í sóknunum
í Kópavogi. Í Lindakirkju 16. mars,
í Digraneskirkju 1. apríl, í Hjalla
kirkju 25. mars og í Kópavogskirkju
25. mars nk.

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
Björnsson prestur í Digraneskirkju. Í fremri röð f.v.: Sr. Guðmundur
Karl Brynjarsson sóknarprestur í Lindakirkju, sr. Íris Kristjánsdótt
ir sóknarprestur í Hjallakirkju og sr. Sigfús Kristjánsson prestur í
Hjallakirkju.

Kópavogur eitt fyrsta sveitarfélagið á
höfuðborgarsvæðinu til að flokka sorp
- tvær tunnur við hvert hús – svört undir almennt sorp
og blá fyrir pappír
Flokku n á sorpi til endu rv innslu hefst í
Kópavogi í sumar en samkomulag um kaup og
afhendingu endurvinnslutunna hefur nú verið
undirritað af bæjarstjóra Kópavogs, Ármanni Kr.
Ólafssyni og Sveini Hannessyni framkvæmda
stjóra fyrirtækisins Hafnarbakka - Flutninga
tækni ehf. Kópavogur er þar með eitt af fyrstu
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu til að
flokka sorp.
Hafist verður handa við að dreifa um níu þús
und bláum endurvinnslutunnum til bæjarbúa í
maí og er miðað við að það taki um það bil fimm
vikur að koma þeim til allra íbúa bæjarins. Sameig
inlegt útboð Kópavogsbæjar og Mosfellsbæjar á
endurvinnslutunnum var auglýst á Evrópska efna
hagssvæðinu í byrjun árs. Alls bárust sjö tilboð
og var tilboð Hafnarbakka - Flutningatækni ehf.
hagstæðast.
Markmið Kópavogsbæjar er að auka þjónustu
við bæjarbúa, hvetja til endurvinnslu og draga úr
úrgangi sem fer til urðunar. Það þýðir að bæjar
búar hafa framvegis tvær tunnur við hús sín; þá
svörtu sem verður áfram undir almennt sorp og
þá bláu sem í fer pappír, dagblöð, pappakassar og
fernur sem sent er til endurvinnslu.
Á hverju ári falla til um 175 kg af sorpi á hvern
íbúa Kópavogs, eða samtals 1.300 tonn á ári.

Þetta á að verða alg eng sjón í Kópav ogi.
Tunnurnar verða merktar Kópavogsbæ.

Með sorpflokkuninni er vonast til að um 44 kg af
þessum 175 kg fari til endurvinnslu. Með því má
draga úr kostnaði við urðun og um leið vernda
umhverfið.

Ljóð mánaðarins:

Gamli sjómaðurinn
Anna Karin Júlíussen hefur
búið í Kópavogi síðan 1997 og
verið félagi í Ritlistarhópi Kópa
vogs jafn lengi. Hún starfar sem
félagsráðgjafi hjá Garðabæ og
skrifar í frístundum. Hún gaf
úr sína fyrstu ljóðabók sem ber
heitið „22“ árið 2005 og von er
á næstu bók frá henni fljótlega.
Ljóð hennar hafa birst í Les
bók Morgunblaðsins og ýmsum
samritum skálda hérlendis og
erlendis, síðast í bókinni „í aug
sýn“ sem Ritlistarhópur Kópa
vogs gaf út árið 2009. Ljóði ð
„söngur flóttamannsins“ ( 1986 )
var þýtt yfir á arabísku og flutt

Anna Karin
Júlíussen.

við opnun Rauða Kross hússins í
Efstaleiti árið 1998 . „Það fannst
mér einstakur heiður, enda mitt
uppáh
 aldsljóð og skilgreinir til
finningar mínar dável.“ Í október
sl. hlaut Anna Karin viðurkenn
ingu fyrir smásöguna „þögnin“ í
samkeppni APPEL-samtakanna í
Frakklandi. „Það er sagt að Norð
menn fæðist með skíði á fótun
um, en ég held að ég hafi fæðst
með penna í hönd,“ segir Anna
Karin.

Gamli sjómaðurinn
Hann dó í janúar
gamli sjómaðurinn
hefði viljað deyja um haust
mörgum árum seinna
þegar reyniberin eru fallin
sprungin og taumarnir renna
gulir
rauðir
orange
eftir gráu malbikinu.
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Lindaskóli sigraði í sínum riðli í Skólahreysti:

Söngkeppni Samfés í Laugardalshöll:

Valgarður Reynhardsson
setti Íslandsmet í dýfum

Félagsmiðstöðvarnar í
Kópavogi stóðu sig vel
Söngkeppni Samfés var haldin
með pompi og prakt laugardag
inn 3. mars sl. í Laugardalshöll.
Þrjátíu atriði frá 30 mismunandi
félagsmiðstöðvum komu fram.
Valið var erfitt en frábær flutn
ingur Melkorku Rós Hjartardótt
ur úr félagsmiðstöðinni Borunni
í Vogum á Vatnsleysuströnd sem
flutti efti rm innil ega lag Eltons
Johns ,,Your song” færði henni
sigurinn. Lagið fékk íslenska titil
inn ,,Eilíf ást”.
Keppendur frá Kópavogi stóð
sig vel þó þeir kæmust ekki
á verðl aunap all, en þeir voru
Hinr ik Snær Guðmundsson frá
félagsmiðstöðinni Þebu í Smára
skóla, Este r Rós Brynjarsd ótt
ir frá félagsmiðstöðinni Jemen
í Lindas kóla og Þóru nn Soffí a
Snæhólm frá félagsmiðstöðinni
Kjarnanum í Kópavogsskóla.

Lindas kóli sigra ði í 2. riðli
Skólah reysti þar sem kepptu
skóla r úr Kópav ogi, Mosf ells
bæ, Garðabæ, Álftanesi og Kjal
arnesi. Lindaskóli hlaut 88 stig
og í 2. sæti Salaskóli með 69,5
stig. Keppe ndu r Lindas kóla
voru Bjarki Þór Hilmarsson, Val
garðu r Reynh ardss on, Sigr ún
Harpa Stefánsdóttir og Konný
Lára Birgisdóttir.
Í upphífingum sigraði Valgarð
Reynh ardss on, fór 36 sinnu m
og hann sigraði einnig í dýfum
og setti nýtt Íslandsmet, fór 85
sinnum og sló eigið Íslandsmet.
Í hraðabrautinni sigraði Linda
skóli, þau Sigrún Harpa Stefáns
dóttir og Bjarki Þór Hilmarsson
þeyttu st efti r brauti nni á 2:17
mín. Aðrir nemendur í Kópavogi
Glaðbeittir sigurvegarar. Keppendur Lindaskóla voru Bjarki Þór Hilm
arss on, Valg arðu r Reynh ardss on, Sigr ún Harpa Stefá nsd ótti r og
Konný Lára Birgisdóttir.

voru einnig sigurvegarar. Þan
nig sigraði Lilja Lind Helgadóttir
í Kársnesskóla í armbeygjum, fór
57 sinnum, tók tveimur meira en
Konný Lára Birgisdóttir í Linda
skóla. Lindaskóli keppir því til
úrslita í Skólahreysti sem fram fer
í Laugardalshöllinni fimmtudag
inn 26. apríl nk.

Tekið hraustlega á. Konný Lára
tók 55 armbeygjur sem skilaði 2.
sæti og hékk í 3:34 mín og varð
þar í 3. sæti.

AUGLÝSINGASÍMI:
511 1188
borgarblod@simnet.is

Íslandsmet í uppsiglingu hjá Val
garði Reynhardssyni í dýfingum.

Gísli Gunnar
Guðmundsson

Guðmundur
Þór Gíslason

Elfar Freyr
Sigurjónsson

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

Útf
Útf
Útfararstofan
tfa
fara
rars
rssto
tof
offan
ofa

Fold
Fo
l
ld

Sími 892 4650

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

"Það geta ekki allir bílar
verið RÉTTIR BÍLAR!"
• Bjóðum bæjarbúum allar almennar
viðgerðir í vor og sumar.
• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.
• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

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

Þóru nn Soffí a Snæh ólm frá
f é l a g s m i ð s t ö ð i n n i K j a r n a n 
um í Kópavogsskóla söng lagið
,,Make you fell my love,” afar
eftirtektarverður flutningur.

Vantar eignir á söluskrá.
Er löggiltur fasteignasali. Frítt verðmat.
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Afsökunarbeiðni til Kópa
vogsbúa vegna myndunar
nýs meirihluta í Kópavogi
Ég undirrituð er í algjörri and
stöðu við þennan meirihluta sem
búið er að mynda hér í Kópa
vogi. Í þeim meirihluta er Y-Listi
Kópavogsbúa sem ég átti frum
kvæði að því að stofna og fékk
gott fólk með mér til að hægt væri
að bjóða fram. Grundvallaratriði
var að reyna að vinna eins vel og
við gætum fyrir Kópavogsbúa. Í
framhaldi af því voru sett grunn
gildi sem við öll ætluðum að star
fa útfrá. Þar vó þyngst siðbót í
stjórnsýslu og að bæjarstjórinn
yrði ópóilitískur – faglega ráðinn.
Nú hefur það gerst að Y-Listinn
hefur tekið stóra U-beygju frá sín
um grunngildum að því að virðist,
undir forystu Ármanns Kr. Ólafs
sonar oddvita Sjálfstæðisflokks
ins og hans stuðni ngsm anna.
Ég hef reynt að berjast á móti
þessu innan Y- listans með kjaf
ti og klóm en lenti í minnihluta.
Stærsti fjórflokkurinn sem virðist
hafa náð yfirhöndinni, þar á með
al vegna afskipta forystunnar á

landsvísu, ætti
að skamma st
sín og vona
ég að kjósend
ur muni eft
ir því í næstu
k o s n i n g u m .
Hér hafa átt
s é r p ó l i t í s k
hrossakaup og
fylgir spillingin Ásdís
yfirleitt á eftir Ólafsdóttir.
með tilh eyr
andi kostnaði fyrir bæjarfélagið.
Ykkur Kópavogsbúa sem kusu
okkur vegna okkar grunngilda vil
ég biðja innilegrar afsökunar sem
og aðra Kópavogsbúa sem héldu
að loforð stæðu hjá stjórnmála
afli. Ég er verulega leið yfir þessu
og mun segja mig af Y-Listanum.
Þetta er sorglegt!
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Góður árangur í fjármálum
Kópavogsbæjar
Í byrjun árs 2010 voru skuld
ir Kópavogsbæjar 248% af tekj
um. Litlu mátti muna að bærinn
missti forræði á fjármálum sínum
yfir til eftirlitsnefndar um fjármál
sveitarfélaga enda höfðu skuld
ir bæjarins aukist um 30 millj
arða á síðasta kjörtímabili. Þegar
kom að skuldadögum þurfti festu
og ákveðni til þess að ná nauð
synlegum viðsnúningi á þessari
braut skuldas öfnu na r. Gríða r
legur árangur hefur náðst á síð
ustu misserum við að ná niður
skuldas töðu Kópav ogsb æja r.
Það hefur ekki verið átakalaust
og kostað verulegan samdrátt í
útgjöldum bæjarins. Sú leið var
valin að halda sköttum óbreytt
um og verja grunnstoðir samfé
lagsi ns, sem er fél agsþ jónu sta
og starf grunn- og leikskóla bæj

arins. Reyndar hafa gjaldskrár
hækkað en ekki til samræmis við
þróun verðlags. Það var rétt for
gangsröðun og á sama tíma tókst
að lyfta Grettistaki í fjármálum
bæjarins.

Festa í fjármálum fyrri
meirihluta
Fjárh agsá æ tlu n bæja ri ns til
næstu þriggja ára var lögð fram í
bæjarstjórn þann 24. febrúar sl.
Þar er gert ráð fyrir að skulda
hlutfall bæjarins lækki stöðugt á
næstu árum og verði komið niður
í 174% við lok þessa kjörtímabils.
Áfram er gert ráð fyrir að greiða
niður skuldir um 1 milljarð króna
umfram verðlagshækkanir á ári
hverju. Tekjur af lóðaúthlutun
um eiga auk þess að fara allir í að

Ásdís Ólafsdóttir
íþróttakennari við
Snælandsskóla.

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

Á stöplaritinu sést þróun skulda af tekjum frá árinu 2007 og fram til
ársins 2015 miðað við áætlanir eins og þær liggja fyrir. Græna línan
sýnir hámarks skuldahlutfall sveitarfélaga miðað við ný sveitarstjórn
arlög sem tóku gildi 1. janúar 2012.

greiða niðu r
skuldir bæjar
ins í stað þess
að nýtast sem
r e k s t r a r f é .
En til þess að
þessum mark
miðu m verði
náð má ekki
mik i ð út a f
bregða. Rekst Guðríður
ur málaflokka Arnardóttir.
í A-hluta má
ekki fara upp fyrir 92% af tekjum
árið 2012 og 90% árið 2013.
En nú eru blikur á lofti. Sjálf
stæðisflokkurinn er aftur kominn
til valda í Kópavogi, flokkurinn
sem hækka ði skuldi r bæja ri ns
um 30 milljarða króna á síðasta
kjörtímabili og sá sem ber áby
rgð á slakri stöðu bæjarsjóðs.
Flokkurinn ætlar að byrja á því
að lækka skatta og gjöld í bæn
um. Í fyrstu gætu kjósendur feng
ið glýju í augun við þessi tíðindi
en það er skammgóður vermir ef
þessi markmið okkar um skulda
lækkanir ná ekki fram að ganga.
Vins ælda rk apph laup af þessu
tagi um atkvæði kjósenda getur
orðið bænum dýrkeypt og auk
ið álögur á barnafólk og þá sem
minna hafa á milli handanna. Ég
vona að íbúar átti sig á mikilvægi
þess að kjörnir fulltrúar sýni áby
rgð í störfum sínum, þótt það sé
ekki alltaf til vinsælda fallið til
skamms tíma. Ábyrgðin sem því
fylgir að fara með fjármuni bæj
arbúa er mikil og engum greiði
gerður ef það verða börnin okkar
sem borga brúsann þegar allt er
komið í óefni.
Guðríður Arnardóttir
bæjarfulltrúi

PÁSKASUND
Sundlaugarnar í Kópavogi verða opnar
um páskana sem hér segir:
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

Sundlaugin Versölum

Sundlaug Kópavogs

Versölum 3
201 Kópavogur
S: 570 0480
www.sund.kopavogur.is

Borgarholtsbraut 17
200 Kópavogur
S: 570 0470
www.sund.kopavogur.is

Hátíðarkvöldverður til styrktar
einangrun Kópavogskirkju!
Á þessu ári fagnar Kópavogskirkja 50 ára vígslu
afmæli. Kirkjan er ekki einangruð og ljóst að ráð
ast verður í það verkefni að einangra hana við
fyrsta tækifæri og er um fjárfreka framkvæmd að
ræða sem þarf góða samstöðu um. Af þessu tilefni
var 1. mars sl. hátíðarkvöldverður í safnaðarheim
ilinu Borgum þar sem nemendur Hótel og veit
ingadeildar Menntaskólans í Kópavogi framleiddu
og framreiddu mat frá tímum Biblíunnar.
Boðið var upp á hlaðboð rétta frá þessum tíma
og var verulega vandað til verks en á boðstólum var
m.a. lambakjöt, geitakjöt, kjúlingar, fasanar, dúfur,
endur, fiskmeti að ónefndu alls konar tegundum af

Glæsil egu r hópu r matr eiðslun ema við girnil egt
matarborðið.

kryddum. Baldur Sæmundsson, fagstjóri deildarinn
ar leiddi verkefnið ásamt þeim Ragnari Wessmann
og Guðmundi Guðmundssyni, matreiðslumeistur
um. Í eftirrétt var m.a. sítrusbaka með appelsínu
löskum í melissusírópi, súkkulaði og kókos bavora
ise að hætti Davíðs konungs, jógúrt hristingur með
með vínberjum og ristuðum hnetum og ostakaka að
hætti Jerúsalembúa.
Undir borðum voru svo ýmsir menningartengdir
viðburðir.

Anda ns menn voru á staðnu m, m.a. sr. Gísli
Jónasson prófastur, sr. Bernharð Guðmundsson og
prófessor Gunnlaugur Jónsson.

Afar athyglisverð erindi
á Jafnréttisviku MK
Jafnréttisvika var í MK fyrir
skömmu og tóku nemendur virk
an þátt í þeim dagskráratriðum
sem upp á var boðið. Á miðviku
deginum kom Sóley Tómasdótt
ir borgarfulltrúi og fjallaði um
það hvernig leikföng barna geta
haft áhrif á áhugamál kynjanna,
smáatriði í lífinu og gildi þeirra,
kynjahlutfall, staðalhugmyndir,
stéttaskiptingu og fleira. Fyrir
lesturinn tók þó til mun breið
ara sviðs en leikfanga og rætt
var um stöðu og ímynd kynj
anna alm ennt í umr æðu nu m
sem fylgdu fyrirlestrinum. Sóley
benti á að um 15% stráka í 9.
bekk læsu sér ekki til gagns, og
það þyrfti að bæta.
Á kjölfar Sóleyjar komu þeir
Björn Thors leikari og Stefán Ingi
Stefá nss on stofna ndi og fram
kvæmdastjóri Unicef á Íslandi og
fjölluðu um nauðganir á útihá
tíðum, þó sérstaklega á þjóðhá
tíð í Vestmannaeyjum. Björn og
Stefán tilheyra hópi sem nefnist
100 karlar, en þar er barist gegn
kynferðislegu ofbeldi. Þeir ræddu
um siðferðislega ábyrgð fólks og
muninn á viðhorfi fólks til nauð
gana á útihátíðum hér heima og
erlendis. Félagarnir náðu vel til
áheyrenda sinna og vöktu upp
áleitnar spurningar um viðhorf
samf él agsi ns til þessa alv ar
lega glæps. Þeir bentu á að 13%
stúlkna undir 18 ára aldri yrðu
fyrir kynferði sl egri áreitni eða
ofbeldi, og það væri auðvitað allt
af mikið og töldu þeir félagar að
allt of mikið þol væri í þjóðfélag
inu fyrir nauðgunum.

fyrir eldri borgara og
öryrkja miðað við staðgreiðslu

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

Sóley Tómasdóttir.

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

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

hzeta ehf.

20% afsláttur
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SALURINN
- hljómar vel

Umsóknarfrestur
er til 10. apríl 2012
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Foreldafélag Álfhólsskóla
Kost
i
r
og
gall
a
r
met
a
n
inn
l
eið
i
ng
a
r
færði nemendum í 4. og 5. - Kópavogsblaðið mun á næstu mánuðum birta greinar eftir nemendur í
10. bekk í grunnskólum Kópavogs. Það hlýtur að vekja athygli Kópavogsbúa
að lesa um skoðanir þeirra sem landið eiga að erfa á ýmsum málefnum. bekk lesskilningshjól

Nemendur í 4. bekk Álfhólsskóla með lesskilningshjólin sín ásamt
kennurum, Sigrúnu Bjarnadóttur skólastjóra og formanni foreldrafé
lagsins, Karen Jenný Hreiðarsdóttur.

Í Álfh ólss kóla í Kópav ogi
hefur verið unnið að þróunar
verkefni um læsi frá því haustið
2010, en þar er lögð áhersla á að
vinna sérstaklega með læsi og
lesskilning.
Einn þáttur í því var að fá til
Íslands prófessor í lestrarfræðum
frá Stockholms Háskóla, Barbro
Westlund sen hefur rannsakað og
skrifað greinar og bækur um lest
ur og lesskilning en Westlund gaf
heimild til að þýða og staðfæra
svok alla ð lestra rh jól. Lestra r
hjólið á að auka skilning kennara
nemenda og foreldra á því hvern
ig hægt er að ná góðum árangri
í lesskilningi þegar þessi vinnu

brögð eru höfð í hávegum.
Foreldrafélag Álfhólsskóla tók
þá ákvörðu n að færa nemend
um skólans lestrarhjólið. Sigrún
Bjarnadóttir skólastjóri Álfhóls
skóla tók á móti þessari gjöf fá
formanni foreldrafélagsins, Karen
Jenný Hreiðarsdóttur, fyrir hönd
barnanna en síðan var hverju
barni afhent hvert sitt hjól og
er það hugmyndin að nemend
ur noti það bæði í skólanum og
heima. Stórt veggspjald, 70X70,
verður einnig í hverri skólastofu
og er ætla ð að kenna ra r vinni
markv isst með það að kenna
neme ndu m vinnub rögði n með
hjólinu.

,,Nú fer olíuverð hækkandi,
bæði vegna auki nna r skatt
lagningar en líka vegna þess
að olíubirgðir jarðarinnar eru
að tæma st hægt og ról ega.
Olía mengar líka afar mikið,
og stafar hlýnun jarðar að stór
um parti af olí u nni sem við
neytum. Hvað er þá til ráða?
Jú, það er auðvitað að leita
í aðra eldsneytis valkosti svo
sem rafm agn, vetni eða það
sem mestar mætur er á, sjálft
metangasið. Metangasið er bæði
ódýrara og umhverfisvænni val
kostur en olía, og nokkuð mikið
af sorpi sem talið var ónothæft,
verður hægt að nota í metaniðn
aðinn. Þónokkrir hérlendis hafa
látið breyta bílnum sínum í met
anbíl, með þeirri aðferð að koma
meta nta nki fyri r í skotti nu.
Þetta er dýr aðgerð og kanns
ki ekki sniðugasta lausninn að
koma tönkum fyrir í skottinu á
bílum, þetta tekur bæði mikið
pláss og er dýrt. En hvernig er
þá hægt að innleiða metanbíla
ef fólk vill ekki breyta bílunum
sínum? Með fjöldaframleiðslu á
þeim auðvitað. Sérframleiddir
bílar hafa metantank nú þeg
ar innbyggðan og tekur hann
því ekke rt geymslup láss. En
ekki eru allir tilbúnir að skipta
gamla bílnum út fyrir metanbíl

Björn Ólafur Björnsson,
nemandi í Salaskóla.

vegna fjárhagslegra eða annara
ástæðna. Það er alltaf dýrt að
kaupa nýjan bíl. En eins og við
öllum vandamálum er til lausn.
Hægt er að minnka við bensín
bíla framleiðslu og fá fyrirtæki til
að framleiða metanbíla í auknu
magni. Þá er bara að bíða þess
að fólk sé í þeirri aðstöðu að
ekkert kemur til greina en nýr
bíll og hér á gamli málsháttur
inn þolinmæði þrautir vinnur
allar vel við. En það eru fleiri
gallar, t.d. eru ekki mjög marg

Björn Ólafur Björnsson er
15 ára, nemandi í 10. bekk
Salaskóla. Hann hefur
lengi haft gaman af því að
skrifa og glíma við orða
lag og orðaforða í því sem
hann setur á blað. Hann
hyggst fara á félagsfræði
braut í MK á næsta hausti
en í framtíðinni stendur
áhugi hans til háskóla
náms í stjórnmálafræði.
Björn stundar m.a. líkams
rækt í frístundum, stundar
fjallgöngur því hann hefur
afar gaman að virða fyrir
sér landið af fjalltoppi.
Auk þessa heillar stang
veiði Björn, m.a. með afa í
Borgarfirðinum.

ar metangasstöðvar á Íslandi.
Það yrði erfitt að fá olíufyrir
tæki að byggja metangasstöðv
ar ef engi r eru meta nb íla rni r
og erfitt að fá almenning til að
kaupa metanbíla ef engar eru
stöðvarnar. Hver gengur þá frá
því? Auðvitað ríkið sem ber hag
umhverfisins og þjóðarinnar á
herðum sér.”

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku
• Frítt verðmat án skilyrða um sölu
• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki
• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

Dymbilvika og páskar í Lindakirkju
Skírdagskvöld kl. 20. Samfélagið við Guðs borð.
Athöfnin fer fram í Kapellu Lindakirkju. Matthías Baldursson, saxófónleikari annast tónlistina.
Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.

Jónas Örn Jónasson
Lögg. Fasteignasali
lögfræðingur

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.

Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

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

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is

Páskadagur kl. 11. Fjölskylduguðsþjónusta.
Kór Salaskóla syngur undir stjórn Ragnheiðar Haraldsdóttur.
Páskaeggjaleit fyrir börnin að guðsþjónustu lokinni.

eða S: 822-5588

Sala fasteigna í

35 ár

	
  

Annar í páskum kl. 20.
Gospeltónleikar Kórs Lindakirkju.
Miðaverð 1000 kr. en öll innkoma rennur í flygilsjóð Lindakirkju.

Íbúð óskast
AUGLÝSINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298
www.borgarblod.is

20% afsláttur

fyrir eldri borgara og
öryrkja miðað við staðgreiðslu

Erum að leita okkur að 3-4 herbergja íbúð í Kópavogi, helst nálægt Snælandsskóla.
Erum reglusöm, reyklaus, ekki með nein dýr
og góð meðmæli.
S: 6594065 eða 8258480.
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Nýr snjall ofnhitastillir sem getur
minnkað orkunotkun um 23%
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
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Söngdeild Tónlistarskóla
Kópavogs flutti óperu í Salnum

HÁRLAUSNIR

Í síðustu viku flutti söngdeild
Tónlistarskóla Kópavogs, ball
etts kóli Sigr íða r Árm ann og
strengjas veit Tónl ista rs kóla
Kópavogs, óperuna Dído og Ene
as eftir Henry Purcell í Salnum,
Tónlistarhúsi Kópavogs.
Í helstu hlutverkum voru Elín
Arna Aspelund sem Dído, Áslák
ur Ingvarsson sem Eneas, Bryn
dís Guðjónsdóttir sem Belinda
og Tinna Jóh anna Magnu ss on
sem seiðkona. Á sviðinu mátti
auk þess sjá nornir, Anda Júpít
ers, skips tjóra. Hirðm eyja r og
hirs veina og fleiri. Tóns káldi ð
Henry Purcell samdi ópe ru na,
Dido and Aeneas árið 1688 fyrir
kvennaskóla í Chelsea við hand
rit sem Nah u m Tate byggði á
Eneasarkviðu ítalska skáldsins
Virgils. Söguþráðurinn, sem er
blanda af rómverskri goðsögn og
ævintýri, fjallar um örlagaríkt til
finningasamband Dídó drottning
ar Karþagóborgar og tróverska
kappans Eneas sem lenti í hrakn

Söngvarar í ,,Dído og Eneas” á sviði Salarins.

ingum á sjóleið frá Trójuborg í
Litlu Asíu og náði landi í Karþagó
(Túnis í dag). Dídó (einnig kölluð
Elissa) er sögð hafa verið fyrsta
drottning Karþagóborgar.

Árl ega setu r Tónl ista rs kóli
Kópavogs á svið óperu, oft með
þátttöku ýmissa annara eins og
nú var raunin. Þetta framtak er
mjög glæsilegt og metnaðarfullt.

Hársnyrtistofa

Háteigsvegi 2 - 105 Reykjavík

Herraklipping
kr. 3.250.Tímapantanir í sími 552 1345

Í Tónlistarskóla Kópavogs og MH

K

ristín Nanna Einarsdóttir hefur verið tónlist
arnemandi í 9 ár, eða síðan hún var 7 ára er
hún hóf nám í forskóla, og spilaði þá fyrst
og fremst á flautu. Síðan hóf hún nám í Tónlistar
skóla Kópavogs og segir að fyrst í stað hafi hún
ekki verið viss hvaða hljóðfæri hún mundi velja,
en til greina kom fiðla, harpa og píanó en síðan
varð píanó fyrir valinu og hún segist afar sátt við
þá ákvörðun.
,,Þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt í píanónám
inu. Ég man þegar ég var 9 ára að þá var ég við það
að hætta, ekkert gekk að læra erfitt lag, en ég komst
yfir það og er auðvitað mjög ánægð.”
Kristín Nanna er nú á framhaldsbraut í Tónlistar
skólanum en segist ekki ákveðin í hvað taki svo við,
það gæti verið nám erlendis eða í Listaháskólanum í
Reykjavík. ,,Ég byrjaði nú um áramótin í Menntaskól
anum í Hamrahlíð en hóf nám í Menntaskólanum í
Reykjavík síðasta haust. Ég skipti um skóla vegna
þess að áfangakerfið í MH hentar mér mun betur
en bekkjakerfið í MR. Ég hef líka verið í íþróttum
en hætti í haust í fótboltanum með HK, ég held að
áhuginn hafi ekki verið nógu mikill. Mitt félagslíf

Kristí n Nanna við pía nói ð heima í Álfat úni í
Kópavogi.

tengist því fyrst og fremst skólunum sem ég er í eða
það sem við vinkonurnar tökum okkur fyrir hend
ur,” segir Nanna Kristín Einarsdóttir.

Sumarstörf
Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

Tekið verður við umsóknum um
sumarstörf hjá Kópavogsbæ frá
16. mars – 10. apríl 2012.

T R AU S T

Sótt er um sumarstörfin á heimasíðu
Kópavogsbæjar, www. kopavogur.is,
og þar er að finna allar nánari upplýsingar.
Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum

•

lögheimili í Kópavogi.
•

Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi eigi
Ekki verður tekið við umsóknum eftir að
umsóknarfresti lýkur 10. apríl.

•

Takmarkaður fjöldi starfa er í boði.

www.kopavogur.is
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Blikinn Aðalheiður Rósa Harðardóttir HK á raunhæfan möguleika á
sæti í úrslitakeppni kvenna
tvöfaldur Íslandsmeistari í kata
Íslandsmeistaramótið í kata fullorðinna, þ.e. 16
ára+, fór fram 3. mars sl. Keppendur Breiðabliks
náðu glæsilegum árangri.
Aða lh eiður Rósa Harðardóttir varð tvöf aldu r
Íslandsmeistari í kata en hún vann Svönu Kötlu Þor
steinsdóttur í úrslitum einstaklingskeppni og varð
svo meistari í hópkata með Breiðabliki. Magnús Kr.
Eyjólfsson sigraði í karlaflokki og þeir Birkir Indriða
son, Heiðar Benediktsson og Davíð Freyr Guðjóns
son sigruðu hópkata karla og eru þeir yngstu sem
sigrað hafa í þeim flokki frá upphafi! Í kvennaflokki
hlaut Svana Katla Þorsteinsdóttir silfur og Kristín
Magnúsdóttir brons, einnig hlutu þær ásamt Björgu
Jónsdóttur silfur í hópkata kvenna. Þá fékk Heiðar
Benediktsson brons í kata karla.
Keppendur Breiðabliks uppskáru svo meistara
titil félaga í annað sinn í sögu deildarinnar með alls
17 stig en Karatefélag Akraness varð í öðru sæti
með 10 stig.

Aðalheiður Rósa Harðardóttir sýndi mikið öryggi
og ákveðni.

Breiðablik komst ekki í úrslitakeppnina
Lokaumferð 1. deildar karla í
körfubolta fór fram fyrir skömmu
og eftir hana varð ljóst að Breiða
blik komst ekki í úrslitakeppni
1. deildarinnar í ár.
KFÍ var þega r búið að vinna
deildi na og tryggja sér sæti í
úrvalsdeildinni en Hamar, Skalla

grímur, Höttur og ÍA keppa um
hitt sæti ð. Hama r mæti r ÍA og
Skallagrímur mætir Hetti í undan
úrslitunum. Breiðablik vann 73:68
sigur á Hetti á Egilsstöðum en það
dugði ekki Blikum til að komast í
úrslitakeppnina því ÍA vann stór
sigur á Ármanni og komst í úrslita

keppnina með jafnmörg stig og
Breiðablik, en hagstæðara skor.
Breiðablik tapaði fyrir ÍA 109:81 í
næst síðustu umferðinni og það
reyndist vera sá hjalli öðru fremur
sem kom í veg fyrir að Breiðablik
kæmist í úrslitakeppnina.

Fimleikafólk í Gerplu sigursælt
í áhaldafimleikum
Róbert Kristmannsson Gerplu
varð Íslandsmeistari í fjölþraut
á Ísl andsm óti nu í áhaldaf im
leiku m sem nýl ega fór fram
í Garðabæ.
Hann sigraði á öllum áhöldum,
gólfi 12.250, bogah esti 13.350,
hringju m 12.550, stökki 7.325,
tvíslá 12.700 og svifrá 14.450. Í
kvennaflokki varð Norma Dögg
Róbertsdóttir Íslandsmeistari á
stökki með eink unni na 13.025.
Tinna Óðinsdóttir varð Íslands
meistari á tvíslá með 10.750 stig.
Jóh anna Rakel Jóna sd ótti r úr
Ármanni varð Íslandsmeistari á
slá með 12.000 og Thelma Rut
Herm annsd ótti r varð Ísl ands
meistari á gólfi með 12.200 stig.
Bikarmót í áhaldafimleikum fór
fram í Versölum, íþróttamiðstöð
inni í Salahverfi, 24. til 26. febrú
ar sl. í umsjón Gerplu. Þar varð
gengi keppenda einnig glæsilegt.

Kvennalið HK í N1-deildinni
í handb olta er með 14 stig í
5. sæti deildarinnar, og hefur
gengi liðsi ns ekki veri ð sem
skyldi að undanförnu.
Liði ð er með tveimu r stig
um minna en Stjarnan í 4. sæti
og á því raunhæfan möguleika á
að komast í úrslitakeppnina en
þangað fara fjögur efstu lið deild
ari nna r. Úrs litak eppni n hefst

12. apríl nk.
HK-liðið tapaði stórt gegn Val í
síðasta leik, 41:22 en næstu leikir
stelpnanna eru gegn Haukum á
heimavelli í Digranesi miðviku
daginn 28. mars nk. og síðan úti
leikur gegn FH í Kaplakrika laug
ardaginn 31. mars nk. HK-liðinu
var í haust í upphafi móts spáð 2.
sæti deildarinnar af formönnum,
þjálfurum og fyrirliðum liðanna.

Fyrsti heimaleikur HK á Íslands
mótinu er gegn Dalvík/Reyni
Karlalið HK í knattspyrnu,
sem leikur í 2. deild Íslands
mótsins á komandi sumri, leik
ur í riðli 2 í B-deild Lengjubik
arkeppninnar.
Aðeins ein umferð er búin, þá
vann HK lið Augnabliks 3:1 en
næsti leikur liðsins er í Kórn
um laugardaginn 24. mars gegn
Njarðvík sem einnig vann sinn

fyrsta leik. Þessi lið eru líkleg
til að berjast á toppi 2. deild
ar Íslandsmótsins á komandi
sumri. Úrslitaleikurinn í B-deild
Lengjubikarins fer fram 1. maí
nk. Fyrsti leikur HK í 2. deild
inni er gegn Reyni Sandgerði 11.
maí suður í Sandgerði en fyrsti
heimaleikurinn er gegn Dalvík/
Reyni 19. maí á Kópavogsvelli.

Stórmót TSÍ:

Keppendur Tennisfélags
Kópavogs sigursælir
Sigurvegarar úr röðum Gerplu, f.v. Thelma Rut Hermannsdóttir –
Íslandsmeistari kvenna; Róbert Kristmannsson – Íslandsmeistari karla
og Sigríður Hrönn Bergþórsdóttir – Íslandsmeistari unglinga.

Breiðablik leikur gegn Þrótti
næst í Lengjubikarnum
Lengjub ika rk eppni n í knatt
spyrnu stendu r nú sem hæst.
Karlalið Breiðabliks spilar í riðli 1
í A-deild og er í 2. sæti með 9 stig
eftir 5 leiki, hefur tapað tveimur
leikjum, þeim síðari gegn KR 3:2.
Fram er í efsta sætinu með 18
stig eftir 6 leiki, hafa ekki tapað leik.
Næsti leikur Breiðabliks er gegn
Þrótti í Egilshöllinni 1. apríl nk. kl.
18.00. Úrslitaleikur mótsins fer fram
28. apríl nk., viku áður en Íslands
mótið hefst en fyrsti leikur Breiða
bliks er gegn Akranesi á Kópavogs
velli 6. maí, en Skagamenn komu
upp úr 1. deild í fyrra eftir nokkurra
ára setu í þeirri deild.
Nokkrar mannabreytingar hafa
orðið hjá Breiðablik. Til félagsins

Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir skorar eitt marka HK gegn Val í hraða
upphlaupi.

hafa komið Elfar Árni Aðalsteins
son frá Völsungi, Gísli Páll Helgason
frá Þór, Sindri Snær Magnússon
frá ÍR, Stefán Þór Pálsson frá ÍR og
Viggó Kristjánsson frá Gróttu. Kári

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Ársælsson, fyrrum fyrirliði Breiða
bliks er genginn í raðir Akraness,
Kristinn Steindórsson til Halmstad
og Reynir Magnússon að láni til ÍR.

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

Stórmót TSÍ í tennis fór fram
fyrir nokkru því lauk með úrslita
leikjum í meistaraflokki karla og
kvenna í ITN Styrkleikaflokki.
Í úrs lital eik í meista raf lokki
karla mættust Birkir Gunnarsson
úr Tennisfélagi Kópavogs og Rafn
Kumar Bonifacius úr Tennisdeild
Víkings. Birkir sigraði örugglega
6-2 og 6-2. Í leiknum um þriðja
sætið spiluðu Magnús Gunnars
son úr Tennisfélagi Kópavogs og
Jón Axel Jónsson úr Tennisdeild
UMFÁ. Jón Axel vann fyrsta settið
6-1, annað settið var hnífjafnt en
Magnús vann það 7-6 en þá þurfti
Jón Axel að gefa leikinn. Í meist
araflokki kvenna mættust Hjördís
Rósa Guðm undsd ótti r úr Bad
mintonfélagi Hafnafjarðar og Anna
Soffia Grönholm úr Tennisfélagi

Sigurvegarar í 12 ára og yngri.
Hekla María Oliver sem varð í 2.
sæti og sigurvegarinn Melkorka
Ingibjörg Pálsdóttir.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Breiðabliks

ER
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Kópavogs í úrslitaleiknum. Hjördís
Rósa hafði betur og sigraði 6-1 og
7-6. Í flokki 12 ára og yngri, strákar
og stelpur, sigraði Melkorka Ingi
björg Pálsdóttir og í flokki 10 ára
og yngri, strákar og stelpur, sigr
aði Arna Sólrún Heimisdóttir.

ER
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Almería

Nánar á
urvalutsyn.is

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!

R
FALLEGU
ÆR
STRANDB

SAGA OG
EKTA
SPÆNSK
G
MENNIN

YTT
FJÖLBRE
GÍ
AFÞREYIN
BOÐI!

PIERRE VACANCES

VERÐ
FRÁBÆRT RFYRIR STÓ A!
LDUN
FJÖLSKY

TT
HAGSTÆ
VERÐLAG

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.

FRÁ:

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.
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