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Sumarið að koma!
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Brunch
laugardaga
og sunnudaga

& BÍLAAPÓTEK

Traust og persónuleg þjónusta
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Það er flott útsýni yfir Kópavog frá Rjúpnahæð. Sjá má helstu einkenni bæjarins í dag, Smáralindina
og Turninn.

- Viðtal við
Rannveigu Ásgeirsd.
bæjarfulltrúa
- bls. 4

HREINT
hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is

- Árshátíð MK
- bls. 8

& BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

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

OG BÍLAAPÓTE

MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4
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Þverrandi tiltrú

æjarstjórn Kópavogs nýtur þess vafasama heiðurs að njóta minns
tu tiltrúar allra sveitarstjórna á höfuðborgarsvæðinu, jafnvel sveit
arstjórn Álftaness sem er með allt niður um sig í fjármálum nýtur
meiri tiltrúar. Eflaust spyrja margir hvað valdi þessu, en svarið er kannski
ekki einfalt. Stöðugar orðahnippingar milli fulltrúa þeirra flokka sem eiga
aðild að bæjarstjórn, bæði á fundum og í fjölmiðlum, eru ekki traustvekj
andi og þeim stundum til minnkunar, jafnvel háðungar. Sumt það sem
bæjarfulltrúum finnst alveg bráðnauðsynlegt að láta bóka í fundargerðum
bæjarstjórnar, er í besta falli aðhlátursefni.
Þar má nefna bókanir um að þessi eða hinn pólitíski andstæðingur
inn segi ekki satt, sífellt er verið að bera af sér sakir, reyndar stundum
af gefnu tilefni, sífelldar athugasemdir um fundarstjórnina, oft gert stutt
hlé til að samræma einhver atriði sem utanaðkomandi finnst óþarfi því
bæjarfulltrúar eigi að koma undirbúnir til fundanna, sem ekki virðist alltaf
vera staðreynd. Fundir standa oft tímunum saman, jafnvel í 8 til 9 tíma
sem er auðvitað er tómt rugl. Af hverju þarf að funda svo miklu lengur í
bæjarstjórn Kópavogs en í öðrum sveitarfélögum á Íslandi? Svari nú hver
fyrir sig. Í lok síðasta kjörtímabils funduðu allir flokkar sameiginlega um
fjárhagsáætlun bæjarfélagsins, og allir voru sammála um að það ætti skil
yrðislaust að vera áfram. En hvað? Nei, þegar nýr meirihluti tók við árið
2010 hentaði það ekki öllum, lagðar voru fram sérstakar tillögur, jafnvel af
einstaka bæjarfulltrúa, og gamla stríðsástandið tók við, og er enn við lýði.
En hvað er til ráða? Svarið er einfaldlega hugarfarsbreyting, bæði hjá
bæjarfulltrúunum og baklandi þeirra í stjórnmálaflokkunum. Það væri
stórt skref ef bæjarfulltrúar sameinuðust um eitt mál, svona til að byrja
með. Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti viljayfirlýsingu árið 2007 um bygg
ingu óperuhúss í bænum. Samþykkt var að stofna einkahlutafélag um
verkefnið sem Kópavogsbær yrði aðili að ásamt fjárfestum og Íslensku
óperunni. Í yfirlýsingu sagði m.a. að kostnaður bæjarsjóðs af verkefninu
yrði metinn sem framlag til einkahlutafélagsins en bærinn mundi úthluta
félaginu lóð undir bygginguna í miðbæ Kópavogs.
Á Akureyri er rekið menningarhúsið Hof og talið að Akureyrarbær
borgi með rekstrinum a.m.k. 500 milljónir króna, og þykir fyrir norðan
sjálfsagður menningarskattur. Kópavogsbúar eiga Listasafnið, Salinn,
bókasafnið, náttúrufræðistofuna og þannig væri óperuhús á svæðinu enn
ein skrautfjöðurin í því augnamiði að festa Kópavog í sessi sem helsta
menningarsveitarfélag landsins.
Förum inn í sumarið með það að markmiði að efla tiltrúna á okkar
ágæta sveitarfélag. Gleðilegt sumar!
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

Starfskjör
bæjarstjóra

Á fundi bæjarstjórnar, þar sem
ráðni ngas ami ngu r við Á rm ann
Kr. Ólafsson bæjarstjóra var sam
þykktu r koma fram að heilda
laun hans eru eftir 3,5% hækkun
1. mars sl. samk væmt ákvörð
un bæjarráðs föst laun 731.466
krónur; yfirvinna 227.888 krón
ur; bílastyrkur 138.750 krónur;
laun í bæjarstjórn 133.928 krón
ur; laun í bæjarráði 148.809 krón
ur og heilda rm ána ða rl aun því
1.380.841 króna.

Veltufé frá rekstri
árið 2011 nam 2,6
milljörðum króna

Niðurgreiðsla skulda Kópavogs
bæjar umfram lántökur var rúm
lega 1.650 milljónir króna á síð
asta ári. Þetta er meðal þess sem
kemur fram í ársreikningi Kópa
vogsbæjar fyrir árið 2011. Hann
var lagðu r fram á bæja rr áðs
fundi 12. apríl sl. og samþykktur
til afgreiðslu í bæjarstjórn. Fyrri
umr æða fer vænta nl ega fram
24. apríl nk. Í langtímaáætlunum
er stefnt að því að greiða niður
skuldir bæjarins um einn millj
arð króna á ári á næstu árum og
náðist það markmið á síðasta ári
og vel það. Annað markmið er að
veltufé frá rekstri verði að minns
ta kosti á bilinu 1,5 til 2 milljarð
ar króna á ári. Það náðist einnig
en veltufé frá rekstri samstæðu
Kópavogsbæjar var um 2,6 millj
arða r króna. Í ársr eikni ngnu m
kemur fram að rekstrarafkoma
sams tæðu hafi veri ð neik væð
um 751 milljón króna. Neikvæð
afkoma skýrist fyrst og fremst
af reiknuðum stærðum eins og
gengistapi sem var 523 milljón
ir, meiri verðbólgu en áætlað var
og aukinni gjaldfærslu á lífeyris
skuldbindingum. Fleiri lóðum var
á síðasta ári úthlutað en skilað og
er það viðsnúningur frá síðustu
árum. Hagnaður af lóðaúthlutun
um nam 335,3 milljónum króna.
Íbúum í Kópavogi heldur áfram
að fjölga og voru þeir komnir upp
í 31.139 í desember 2011. Er það
um 1,4% fjölgun frá fyrra ári.

Verðkönnun á sandi
og útboð á húsnæði
undir líkamsræktar
stöðvar

Á fundi Framk væmdar áðs 4.
apríl sl. var lögð fram verðkönn
un fra garðyrkjustjóra á sandi fyr
ir íþróttavelli og sandkassa. Sam
þykkt að leita samninga við lægst
bjóðanda um kaup á sandi, enda
uppfyllir hann skilyrði sem sett
voru. Einnig var rætt um útboð
á húsnæði undir líkamsræktar
stöðvar í Sundlaug Kópavogs og
Sundlauginni í Verölum. Opna átti
tilboð í útleigu á llíkamsræktarað
stöðu við sundlaugar í Kópavogi
en engin tilboð bárust og mál
inu því frestað. Óskað var eftir
umsögn frá sviðsstjóra umhverf
issviðs og sviðsstjóra mennta
sviðs vegna hvers ekki báru st
neinar umsóknir.

Bílaleiga að
Digranesvegi 8

Á fundi skipulagsnefndar var
lagt fram bréf byggingarfulltrúa

Kópavogsbæjar varðandi erindi
Hallgríms Smára Jnssonar með
leyfi lóða rh afa eigna rh aldsf é
lagsins Okkar efh. um heimild til
að veita Bílaleigu Kópavogs ehf.
heimild til að hefja rekstur bíla
leigu í bílageymslu á lóðinni að
Digranesvegi 8. Í fullum rekstri er
gert ráð fyrir 8 útleigubílum og
er starfsemin hluti að núverandi
bón og þrifstöð. Einnig var lögð
fram fyrirspurn Heilbrigðiseftir
lits Hafnarfjarðar og Kópavogs
svæðis til byggingarfulltrúans þar
sem óska ð er ums agna r hvort
leyfisveiting til umrædds rekstr
ar sé í samræmi við forsendur
við nýtingu húsnæðis. Skipulags
nefnd samþykkir með tilvísan í
44. gr. skipul agslaga að kynna
umrætt erindi fyrir lóðarhöfum
Digranesvegar 8, 10, 12, Voga
tungu 22, 24 og 26.

Tilboð í
trjáklippingar

Þriðjudaginn 20. mars sl. var
opnuð verðfyrirspurn á vegum
garðyrkjustjóra Kópavogs. Um
var að ræða vinnu garðy rkju
manna, aðallega við trjáklipping
ar, gróðu rf lutni nga og gróðu r
setningar. 13 garðyrkjufyrirtæki
fengu send gögn en eftirfarandi
tilboð bárust:
• Bára Guðjónsdóttir ehf.
5.111.000 kr. 90,3%
• Borgargarðar ehf. 4.770.000 kr.
84,3%
• Stjörnugarðar ehf. (Dax-verk)
5.617.500 kr. 99,2%
• Draumagarðar ehf. 4.008.370 kr
70,8%
• G.A.P. sf. 4.996.000 kr. 88,3%
• Gallerí Garður ehf. 2.585.300
kr. ógilt, aðeins gefið verð í
hluta þess sem beðið var um
• Garðmenn ehf. 5.733.300 kr.
101,3%
• Garðvélar ehf. 5.339.000 kr.
94,3%
• Grásteinn ehf. 7.465.000 kr.
131,9%
• Gróinn ehf. 4.462.060 kr. 78,8%
• Lóðalausnir ehf. 6.438.000 kr.
113,7%
Kostnaðaráætlun nam 5.661.000
krónum, 100,0%
Lagt var til að leitað yrði samn
inga við lægstbjóðanda, Drauma
garða ehf. sem er fyri rt æki í
Hafnarfirði og var það samþykkt.
Fjórir tilbjóðenda eiga lögheim
ili í Kópavogi, þ.e. Borgargarðar,
Garðvélar, Gróinn og Stjörnugarð
ar. Með því að ganga til samninga
við eitthvert þessara fyrirtækja
hefðu tekjur af þessari starfsemi
að einhverju leiti runnið aftur í
bæja rs jóð Kópav ogs. Öll voru
þessi fyri rt æki inna n kostna ð
aráætlunar. Skyldi það hafa ver
ið athugað að skoða fleiri þætti
þessa máls?

Slökkvistöð í
Kópavogi

Á fundi bæjarráðs 27. mars sl.
var lögð fram tillaga frá bæjar
stjóra um að hafinn verði und
irbúningur að flutningi slökkvi
stöðva r á Tunguh álsi. Till aga
um uppbyggingu slökkvistöðv
ar í Kópavogi var svohljóðandi:
,,Bæjarráð felur bæjarstjóra að
leggja til við stjórn slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins að undir
búningur verði hafinn að flutn
ingi Slökkvistöðvar við Tunguháls
með það að markmiði að bæta
öryggi íbúa í efri byggðum Kópa
vogs og Reykjavíkur. Nauðsyn
legt er að byrja strax að huga
að nýrri staðsetningu nú þegar
ákveðið hefur verið að ráðast í

byggi ngu nýrra r slökkvis töðv
ar við Skarhólabraut í Mosfells
bæ.” Guðríður Arnardóttir sagði
að Slökkvistöð í Kópavogi hefði
veri ð í vinnslu inna n SSH um
nokkurt skeið, en þar hefur stað
ið til að byggja nýja slökkvistöð
í Mosf ellsb æ samh liða því að
flytja slökkvistöðina við Tungu
háls á heppilegri stað með tilliti
til viðbragðstíma. Lagði Guðríður
til að málinu yrði vísað til fram
kvæmdaráðs til frekari skoðunar.
Bæjarráð hafnaði hugmynd Guð
ríðar en samþykkti tillögu bæjar
stjóra.

Umferðarskipulag á
Dalvegi

Á fundi bæjarstjórnar var lögð
fram eftirfarandi bókun Guðríðar
Arnardóttur: ,,Fulltrúar Samfylk
ingarinnar telja tillögu Gunnars I.
Birgissonar að breyttu umferðar
skipulagi á Dalvegi ekki viðunandi
lausn. Sátt ríkti um aðra tillögu
sem var í vinnslu í umhverfis- og
samg öngun efnd og hefði leyst
umf erða rv anda við Dalv eg án
ágreinings við lóðarhafa.”

Samræming
skipulagsdaga

Á fundi skólanefndar 26. mars
sl. fól skólanefnd skólastjórum
grunns kóla nna í sams tarfi við
leikskólastjóra að vinna að sam
ræmingu skipulagsdaga í leik- og
grunnskólum fyrir skólaárið 2012
- 2013. Nauðsynlegt er að tveir
eða fleiri grunnskólar starfi sam
an að samræmingu skipulagsdaga
þar sem leikskólar tengjast fleiri
en einu skólahverfi.
Skólanefnd gefur grunnskólun
um frest til að skila skóladagatali
til 7. maí 2012.

Styrkir
sundlaugasöng

Á fundi Menningar- og þróunar
ráðs 21. mars sl. voru samþykkt
ar ýmsa r styrkv eiti nga r. Punk
2012, tónlistarhátíð fær 500 þús
und krónur; Sundlaugasöngur 100
þúsund krónur; Tónlista rhátíð
unga fólksins 800 þúsund krón
ur; Samkór Kópavogs 150 þúsund
krónur; Kvennakór Kópavogs 150
þúsund krónur; Umsókn um styrk
til að koma safni myndefnis um
Kópavog í stafrænt og aðgengi
legt form 250 þúsu nd krónu r;
,,Sögur Kópavogs í síma” 50 þús
und krónur; Töfrahurðin 2012 og
starfsemi í Töfrahorni 400 þús
und krónu r; Ums ókn um við
burðastyrk vegna 350 ára afmæl
is Kópavogsfundarins 1662, 400
þúsund krónur; Sögufélag Kópa
vogs, rekstrarstyrkur 150 þúsund
krónur; Karlakór Kópavogs 150
þúsund krónur; Skólahljómsveit
Kópavogs vegna þátttöku í tón
listarhátíðinni Tectonics í Hörpu,
100 þúsund krónur; Skólahljóm
sveit Kópavogs vegna Nótunn
ar 2012 80 þúsund krónur; Gít
arveisla Bjössa Thor 2012, 350
þúsund krónur; Jazz og blúshá
tíð Kópavogs 2012, 350 þúsund
krónur; Kór aldraðra 150 þúsund
krónur; Ljóðahópurinn Gjábakka
150 þúsund krónur; Tónleikahald
Guðrúnar Sigríðar Birgisdóttur í
Salnum 200 þúsund krónur; Tón
leikahaldið ,,Mozart við kertaljóð”
100 þúsund krónur. Rætt var um
að setja verðlaunaljóð í strætó
og var samþykkt að áfram verði
unnið með þess hugmynd og hún
tengd Kópavogsdögunum.
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Þemavika í Vatnsendaskóla
um tímavélina
Þemavika fór fram í Vatnsenda
skóla í lok marsmánaðar. Þemað
var tengt tímabilinu 1901-1990 og
kallaðist tímivélin. Í Í tímavélinni
kynntu nemendur sér helstu við
burði, tísku, tónlist og menningu
á tímabilinu 1901-1990. Í þema
vikunni 19.-23. mars var skólanum
skipt upp eftir ártölum þar sem
hver gangur lagði áherslur á 15
ára tímabil af 20. öldinni. Þannig
gátu foreldrar stigið um borð í
tímavél þegar þeir heimsóttu skól
ann og gengið á milli tímabila þeg
ar þeir fóru á mili ganga. Skemmti
legt var að byrja á tímabilinu 19011915 og fikra sig svo upp í tímabil
ið 1976-1990.
Krakkarnir unnu í árgangablönd
uðum hópum frá 1.-10. bekk. Í hverj
um hóp voru um 18 krakkar sem
fengu nýja heimastofu og umsjón
arkennarar meðan á þemavikunni
stóð. Starfsfólki skólans ber sam
an um að skemmtilegast sé að sjá
krakka af öllum aldri vinna saman
og hjálpast að. Reynslan sýnir að
slíkt skipulag skilar miklum árangri
fyrir samskiptin og vinatengslin í
skólanum og unglingarnir standa
sig ávallt vel í að aðstoða þá sem
yngri eru enda eru þeir yngri dug
legir að þiggja hálp þeirra sem eldri
eru enda þykir þeim mikið til þess
koma að fá að vinna með eldri nem
endum.
Foreldrar mættu vel á lokasýn
ingu á föstudagsmorgni enda hafa
allir gaman af því að hittast, spjalla
við nágranna sína í hverfinu um leið
og þeir skoða frábæran afrakstur af
vinnu barna sinna, hlusta á söng og
taka danssporið með nemendum.

Kórinn tekur lagið.

Braggarnir frá stríðsárunum voru endurskapaðair í pappa af krökkunum.

www.borgarblod.is

Garðatunna og garðapoki!
Gámaþjónustan hf býður garðeigendum á höfuðborgarsvæðinu þjónustu við söfnun
garðaúrgangs með tveimur mismunandi leiðum, Garðatunnu og Garðapoka.

Gardatunnan.is

Gardapokinn.is

Allar nánari upplýsingar á

gardatunnan.is,
gardapokinn.is

Gardatunnan.is

og í síma
Garðaúrgangur
Garðapokinn.is

535 2510

Þjónusta fyrir græna fingur
Í pokann má eingöngu
fara garðaúrgangur!
kinn.is
Fyllið út beiðni á www.gardapo
eða hringið í síma 535 2520
og pokinn verður sóttur.
æðinu.
Þjónustan gildir á höfuðborgarsv

21.784 maggi@12og3.is/04.12

Garðatunnan er 240 lítra tunna sem þú pantar á

Garðapokinn er fyrir garðaúrgang. Þeir eru seldir 5 stk.

gardatunnan.is, fyllir út beiðni og tunnan verður send til þín. í pakka og eru hirðing og móttökugjöld pokanna innifalin í verði.
Þú pantar pokana á gardapokinn.is, og færð þá senda heim.
Hún er losuð á tveggja vikna fresti frá apríl til október.

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2500 • soludeild@gamar.is • www.gamar.is
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Rannveig Ásgeirsdóttir, formaður bæjarráðs og fulltrúi Y-lista í nýjum meirihluta í bæjarstjórn Kópavogs:

,,Það hefði verið fullkomlega óábyrgt af okkur að skoða
ekki fleiri fleti þegar aðrir voru búnir að fullreyna allt”

N

ýr meirihluti Sjálfstæðis
flokks, Framsóknarflokks
og Lista Kópavogsbúa tók
til starfa á þessu ári eftir
að upp úr samstarfi Samfylking
ar (S), Vinstri grænna (V), Lista
Kópavogsbúa (Y) og NæstaBesta
flokksins (X) slitnaði. Ásteitingar
steinn var að því er virtist helst
ákvörðun og framkvæmd þess að
segja þáverandi bæjarstjóra, Guð
rúnu Pálsd óttu r, upp störfu m.
Rannveig Ásgeirsdóttir, bæjarfull
trúi Lista Kópavogsbúa á einnig
sæti í núverandi meirihluta, og er
formaður bæjarráðs og formaður
skólanefndar Kópavogs. Rætt var
við Rannveigu og hún fyrst spurð
að því hvort nýr meirihluti Lista
Kópavogsbúa, Framsóknarflokks
og Sjálfstæðisflokks í bæjarstjórn
Kópavogs ætti meiri framtíð fyrir
sér en sá fyrri sem til var stofnað
eftir kosningarnar vorið 2010.
Rannveig segist bjartsýn á þetta
sams tarf, rétt eins og þeir sem
stóðu að myndun meirihluta vor
ið 2010. ,,Okkur hefur tekist vel að
halda utan um málin hingað til í
þessum nýja meirihluta, skipta með
okkur verkum og koma okkur að
verki. Þú spyrð um meiri framtíð og
því er auðsvarað að þá er sú fram
tíð næstu tvö ár, markast af þeim
tíma sem eftir er af kjörtímabilinu
allavega þetta sinnið. En við munum
að sjálfsögðu gera okkar besta, rétt
eins og við ákváðum í upphafi sum
ars 2010.   Við höfum fundið mikinn
vilja hjá núverandi samstarfsmönn
um að láta hlutina ganga upp. Odd
vitarnir eru meðvitaðir um stöðuna
gagnvart hver öðrum, það ríkir ein
hugur að gera vel fyrir bæinn sinn.”
- Af hverju slitnaði upp úr fyrra
meirihlutasamstarfi?
,,Það er búið að fara yfir margt af
þessu síðustu misseri, en upphaf
lega eru það samstarfsörðugleikar
við oddvita NæstBbesta flokksins
sem voru ítrekað í veginum og reynt
var að ræða það opinskátt við við
komandi án árangurs.   Í fjárhags
áæ tlu n 2011 komu upp mál sem
keyrðu viljann til samstarfs eigin
lega út af sporinu hvað okkur varð
aði og þegar oddvitar utan oddvita
NæstBesta ræddu saman kom í ljós
að það voru allir á sama máli.
Á fundi var það mál lagt upp
og oddviti VG taldi víst að oddviti
Framsóknar myndi vilja ganga til
liðs við okkur.  Í sama orðinu ræddi
oddv iti Samf ylki nga r um það að
bæjarstjórinn þyrfti að fara, hann
ylli ekki verkefnum. Þá var eðlilegt
að spyrja hvern menn sæju fyrir sér

fólkinu á bæjarskrifstofunum. Menn
leggja sig fram og þangað er hægt
að sækja mikla þekkingu og reyn
slu. Það er líka mjög gaman að eiga
samskipti við fólkið í bænum okkar.
Það er mikilvægt að geta leiðbeint
fólki á rétta staði í kerfinu þegar eft
ir aðstoð okkar pólitísku fulltrúa er
óskað. Við eigum að setja reglurn
ar og svo þarf að starfa eftir þeim.
Leiðarljós pólitískra fulltrúa á að
vera hógværð gagnvart þjónustu
hlutverkinu sem þeir hafa tekist á
hendur og eiga að vera sýnilegir og
virkir í sínum störfum.

bæjarstjóraembættið og var talið
sjálfgefið   að oddviti Samfylkingar
tæki við embættinu, enda langt liðið
á kjörtímabilið.
Þetta var ekki það sem við lögð
um upp með og ég stakk því upp
auknum meirihluta með B og svo  
því að Y listinn færi úr meirihlut
anum. Þá gætu þau tekið inn sinn
bæjarstjóra. Umræðu um að auglýsa
eftir bæjarstjóra var ekki tekið.  Það
var þungt í Y lista mönnum að þurfa
að ræða þetta.”

Örlagaríkur fundur
Rannveig segir oddviti S hafi að
loknum bæjarráðsfundi 12.janúar
kallað meirihlutann saman. ,,Þar
tjáði hann hópnum að Samfylkingin
styddi ekki bæjarstjórann, oddviti
VG tók undir það. Samkvæmt leikja
fræði var staðan þá orðin 4-1-1 og
þá hafði myndast meirihluti inni í
meirihlutanum. Við vorum öll búin
að ræða málin oft áður, en við höfð
um aldrei komist að niðurstöðu sem
meirihluti bæjarstjórnar.   Hjálmar
yfirgaf hópinn eins og kunnugt er.
Eftir þessa helgi kemur svo til
kynning frá Samfylkingarfélaginu í
Kópavogi þar sem það harmar lok
sams tarfs fél agsh yggjua fla nna í
Kópavogi þegar oddviti X gekk úr
samstarfinu, og blandaði sér svo í
viðkvæma umræðu um starfsmann
bæjarins og tók afstöðu til hans
– það hlýtur að teljast fáheyrt að
stjórn félags úti í bæ marki sér slíka
stöðu.
Þessar tvær gjörðir Samfylking
arinnar; að taka sig út úr meirihlut
anum með afgerandi hætti gagnvart
bæja rs tjóra nu m og svo ályktu n
stjórnar Samfylkingarinnar í Kópa
vogi var trúnaðarbrestur við okkur.
- Eftirleikinn þekkja menn.”
- Var það nauðsynlegt, jafnvel lífs
spursmál fyrir Lista Kópavogsbúa að
vera áfram í meirihlutasamstarfi þótt
slegið væri af ýmsum kosningarlof
orðum?
,,Við voru m tilb úi n að vera í
minnihluta, við vorum tilbúin að
stíga til hliðar svo hægt væri að
uppfylla þarfir hinna flokkanna um
að vilja setja inn sína fulltrúa sem
bæjarstjóra. Við vorum líka tilbú
in að vera í minnihluta eftir að slit
in urðu ef gengið hefði saman með
öðrum. Við stungum upp á sam
vinnu allra flokka, því var fálega tek
ið og þar með út af borðinu. Það
hefði verið fullkomlega óábyrgt af
okkur að skoða ekki fleiri fleti þeg
ar aðrir voru búnir að fullreyna allt
og ekki má gleyma því að nokkrir

Stofnun hverfaráða
spennandi verkefni

Rannveig Ásgeirsdóttir á fundi á vegum Sambands íslenskra sveitar
félaga með fulltrúum annara sveitarfélaga um skólamál.

möguleikar voru hreinlega úr sög
unni; Hjálmar stimplaði sig út af
vaktinni alfarið og Ólafur Þór spyrti
sig saman við Samfylkinguna. Þar
með voru tvö púsl farin úr mynd
inni.
Ósk okkar var frá upphafi að ráða
bæjarstjóra samkvæmt auglýsingu
eins og áður hefur komið fram. Við
fórum til viðræðna við D og B sem
gekk á endanum saman, málamiðl
anir voru gerðar og við ákváðum
á lokam etru nu m að láta mále fni
listans ganga fyrir, enda var ekkert
eftir í stöðunni. Menn spyrja hvers
vegna, það var einfaldlega ekki hægt
að mynda meirihluta með öðrum
því það vantaði oddamanninn; Sam
fylking hafði ekki umboð til að bjóða
hann fram til að fullkomna meiri
hlutann.”

Haturspólitík hjá þeim sem
það vilja stunda
- Einn bæjarfulltrúi Samfylkingar
innar segir að í bænum ríki átaka
hefð og haturspólitík og að hjá þér
ríki þögnin ein saman þegar þú ert
spurð um núverandi meirihlutasam
starf. Hjá Lista Kópavogsbúa hafi ver
ið boðuð siðbót í stjórn Kópavogsbæj
ar, og spyr hvað hafi orðið af henni.
Er þetta réttmæt gagnrýni?
,,Veldur sá er á heldur. Hatur
spólitík og átakahefð er hjá þeim
sem það vilja stunda. Við höfum
haldið okkar striki í umfjöllun um
menn og málefni, af yfirvegun og
kurteisi. Umræða bæjarfulltrúa S

þar sem blandað er saman tali um
siðbót sem við boðuðum í stjórn
sýslu og árangri sem við höfum náð
í því og svo átakahefð og haturspóli
tík er nokkuð merkileg samsuða á
tveimur þáttum sem tengjast ekki,
en ég verð víst að svara því sem svo
að okkur í Y listanum hafi mistekist
að innleiða siðbót í stjórnsýslu Sam
fylkingar miðað við þá taktík sem
hún notar gegn öðrum á opinberum
vettvangi m.a. í fjölmiðlum og á bæj
arstjórnarfundum. Það verður hver
að líta í eigin barm. Annars á Sam
fylking ágætan fulltrúa sem hefur
reynt að boða kurteisi og virðingu í
samskiptum manna, við vonum að
honum verði ágengt með sitt fólk.”
- Hefur starf bæjarfulltrúa reynst
vera öðru vísi en þú áttir von á þessi
tæp tvö ár sem þú hefur sinnt því
starfi?
,,Ég hef fjölþætta starfsreynslu
bæði úr opinbera og einkageiran
um og ekki margt sem kom mér á
óvart í því starfi sem ég tók að mér.
Ég var tilbúin í mikla vinnu í þjón
ustu við bæjarbúa. Ég hef síður en
svo skorast undan verkum. Y list
inn hefur haft að leiðarljósi að setja
fólk í verkefni þar sem kraftar þeirra
nýtast best, reynsla og fagþekking.
Þannig teljum við að sem mest fáist
fyrir peninginn. Það kallast á tvennt,
annars vegar í hinni gömlu pólitík
hver eigi að fá hvað og svo hins
vegar í nýju pólitíkinni hvað hentar
hverjum best.
Það er mjög gaman að starfa með

- Er eitthvert mál eða málaflokk
ur sem þú vilt persónulega að hljóti
framgang fyrir lok kjörtímabilsins,
mál sem er í þágu allra Kópavogs
búa?
,,Sá málaflokkur sem við höfðum
mest látið til okkar taka hingað til
er skólamálin, þar má líta til stórra
verkefna s.s. vinna þvert á skóla
stig vegna innleiðingar nýrrar aðal
námsskrár, endurskoðun á notkun
upplýsingatækni í kennslu í skólum
og  nýbúið er að stofna stýrihóp um
það verkefni sem á að skila tillögum
fyrir sumarið. Ég hef trú á að breyt
ingar þar geti sparað okkur gríðar
lega fjármuni.   Nýleg samþykkt um
stofnun hverfaráða er mjög spenn
andi verkefni og nú er búið að leggja
fram í bæjarráði drög að erindisbréi
þeirra og vinna við úrtakshópa er í
fullum gangi.
Sala á lóðum er mikilvæg til aukn
ingar á tekjum. Það er ennfremur
bráðnauðsynlegt að við gerum okk
ar í atvinnugeiranum að fyrirtæki í
Kópavogi séu sýnileg, við eigum hér
þó nokkur fyrirtæki sem hafa verið
starfandi í áratugi í bænum og við
erum hreykin af því. Kópavogur er
blómlegur bær í svo mörgu tilliti
en við þurfum að huga að ferða- og
markaðsmálum, Kópavogur er mið
depill höfuðborgarsvæðisins, hing
að liggja allir vegir og við höfum
upp á margt að bjóða í heilsugeir
anum, menningu og listum og ekki
síst höfum við alla burði til þess að
vera í fararbroddi í íþróttatengdri
ferðamennsku, með glæsileg íþrótta
mannvirki og íþróttafélög þar sem
sópast að verðlaun og viðurkenn
ingar.
Ef bæjarbúar eru með hugmyndir
þá skora ég hér með á þá að hafa
samband og ræða málin um leið og
ég óska okkur öllum gleðilegs sum
ars!” segir Rannveig Ásgeirsdóttir,
formaður bæjarráðs Kópavogs.

Sumarleikur
Tapas barsins og San Miguel
10. apríl til 12. júní

Óla Barcelona

Fylltu út þátttökuseðil á Tapas barnum
og þú gætir unnið flugmiða fyrir tvo
til Barcelona með Iceland Express

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík
Sími 551 2344 | www.tapas.is
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Allt of margir aka of hratt á Kársnesbraut
Brot 66 ökumanna voru mynduð
á Kársnesbraut í Kópavogi af lög
reglunni föstudaginn 13. apríl sl.
Fylgst var með ökutækjum sem
var ekið Kársnesbraut í austurátt,
að Hábraut. Á einni klukkustund, fyr
ir hádegi, fóru 187 ökutæki þessa
akstursleið og því ók rúmlega þriðj
ungur ökumanna, eða 35%, of hratt
eða yfir afskiptahraða. Meðalhraði
hinna brotlegu var 65 km/klst en
þarna er 50 km hámarkshraði. Tólf
óku á 70 km hraða eða meira en sá
sem hraðast ók mældist á 94. Vöktun
lögreglunnar á Kársnesbraut er liður
í umferðareftirliti hennar á höfuð
borgarsvæðinu. Við fyrri hraðamæl Ekið eftir Kársnesbraut. Hraðakstur á Kársnesbraut í nálægð í við
ingar lögreglunnar á þessum stað þétta íbúðab yggð er dauða ns alv ara. Bifr eiða rna r á myndi nni
hefur brotahlutfallið verið 26 - 36%.
tengjast ekki umfjölluninni í greininni.

Kórinn syngur undir stjórn Hrannar Helgadóttur.

Tónleikar og vorferð hjá
Opnar í nýju húsnæði 12. maí nk. Söngvinum í Gjábakka

Héraðsskjalasafn Kópavogs:

Héraðsskjalasafn Kópavogs, sem til þessa hefur
verið til húsa í leiguhúsnæði Þorra hf. að Hamra
borg 1, 3. hæð, er að flytja um set í nýtt húsnæði
að Digranesvegi 7.
Kópavogsbær festi kaup á hinu nýja húsnæði árið
2011. Breytingin er mjög til bóta og batnaðar fyrir
starfsemi Héraðsskjalasafnsins. Formleg opnun Hér
aðsskjalasafns Kópavogs í nýjum húsakynnum að
Digranesvegi 7 er fyrirhuguð laugardaginn 12. maí
nk. Áður var pósthús bæjarins til húsa að Digranes
vegi 7, en húsnæðið hefur nú gengið í endurnýjun
lífdaga sem skjalasafn. Héraðsskjalasafnið flutti inn
í hin nýju húsakynni í byrjun mars sl. og hefur síðan
verið opið gestum á lestrarsal.
Í tilefni af þessum tímamótum verður á Kópavogs
dögum, nánar tiltekið dagana 8. - 10. maí kl. 13.00 til
15.00, opið hús að Digranesvegi 7 þar sem bæjarbú
um gefst kostur á að skoða aðstöðu héraðsskjala
safnsins þar í heild undir leiðsögn starfsmanna.

Hið nýja húsn æði Héra ðss kjalas afnsi ns að
Digranesvegi 7.

Söngvinir er blandaður kór
eldri borgara sem kemur sam
an reglulega í Gjábakka. Í kórn
um eru hartnær 60 manns, og
sjá mátti og heyra þegar nýlega
var fylgst með söngæfingu að
þar er gleðin og metnaðurinn í
fyrirrúmi. Stjórnandi er Hrönn
Helgadóttir.
Þann 13. mars sl. fór kórinn í
hjúkru na rh eimi li ð Sunnuh líð
og söng fyrir heimilisfólk, gesti
þeirra, ættingja og starfsfólk og
síðan verða tónleikar í Digranes
kirkju laugardaginn 28. apríl nk.
Söngvinir hyggjast fagna vorinu
og sumrinu með vorferð austur
fyrir fjall í maímánuði og verður
farið austur á Kirkjubæjarklaust
ur og sungið þar. Einnig verður

komið við á Hellu og Hvolsvelli.
Fjölbreytt starfsemi er í Gjá
bakka. Í dag miðvikudag, er m.a.
handav inna, boccia, glerl i st,
félagsvist og svo auðvitað söngur
inn. Vorsýning Gjábakka er 5. og
6. maí, eða í upphafi Kópavogs
daga.
Það sama má auðvitað segja
um starfsemina í Gullsmára og
Boðanum, sem einnig eru félags
heimili eldri borgara í Kópavogi,
en í dag er þar m.a. boðið upp á
kennslu í meðferð Tiffani-glers,
vatnsleikfimi er í sundlauginni í
kjallara hússins og í salnum verð
ur sungið við undirleik harmon
ikkuleikara.  Eftir hádegið á föstu
dögum koma prestar Lindakirkju
í Boðann og eru með hugvekju.

Situr þú uppi með húsfélagið?
»

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

www.eignaumsjon.is
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AF HÁLSINUM
Molinn, ungmennahús:

Fjölbreytt sumardagskrá
sniðinn að þörfum ungs fólks
Jana Marí a Guðm undsd ótti r söng- og leikk ona ásamt fráb ærri
hljómsveit sem leiddu áheyrendur aftur í dægurlagaheiminn um
miðja síðustu öld.

Söngfuglar í Salnum
- sungu lög Erlu Þorsteins, Hauks
Morteins og fleiri
Söngfuglar sungu sinn fegursta
söng á síðustu tónleikum vetr
arins sunnudaginn 15. apríl sl. í
Salnum í Kópavogi. Söngkonan
Jana María sagði frá lífi og starfi
Erlu Þorsteinsdóttur, stúlkunnar
með lævirkjaröddina og hins ást
sæla Hauks Morthens.
Flutt voru þeirra þekktustu lög
í bland við þau lítt þekktari og
fékk hún til sín góða gesti, m.a.
Valdim ar Guðm undss on, sem
hefur komist einna næst því að
hljóma eins og Haukur Morthens
nútímans. Aðrir góðir gestir voru
Thelma Hrönn Sigu rd órsd ótti r
og Þór Breiðfjörð, söngleikarinn
góðkunni sem hefur slegið í gegn
í Vesalingunum í uppfærslu Þjóð
leikhússins. Hljómsveit hússins
var svo sannarlega í réttum gír
og í vorskapi, en sveitina skipa
Hallgrímur Jónas Ingvason, Stefán

Gunnarsson, Valgarður Óli Ómars
son og Þorvaldur Örn Davíðsson.

Frábær vetrardagskrá
Það er ekki annað hægt en að
hrósa starfsfólki Salarins fyrir þá
menningardagskrá sem boðið hef
ur verið upp á í vetur. Tíbrátón
leika r hafa veri ð hver öðru m
betri, eins öngva ra r, kóra r og
hljóðfæraleikar hafa verið af þeim
gæðaflokki almennt að það hefur
raunar ekki verið hægt að sleppa
neinu. Salurinn er ekki bara frá
bært tónleikahús heldur hefur þar
verið boðið upp á ákaflega metn
aðarfulla dagskrá í vetur. Kópa
vogsbúar, sem og landsmenn allir,
mega svo sannarlega verið stoltir
af starfseminni þar sem er af ákaf
lega háum staðli, og verður það án
vafa áfram.

Gerðarsafn opnar nýjar sýn
ingar á sumardaginn fyrsta
Hugsunin um teikninguna & Í minningu Valgerðar Briem
Gerðarsafni opnar tvær nýjar
sýningar á morgun, sumardaginn
fyrsta 19. apríl. nk. og standa þær
til 26. maí nk.
Á efri hæð safnsins er sýning
sem nefnist ,,Hugsunin um teikning
una” sem eru teikningar eftir ýmsa
listamenn frá 20. og 21. öldinni. Á
sýningunni eru teikningar unnar
með margvíslegum teikniaðferð
um og efnum eftir þekkta íslenska
teiknimeistara frá 20. og 21. öld
inni. Þeirra á meðal eru Ásgrímur
Jónsson, Barbara Árnason, Gerð
ur Helgadóttir, Gunnlaugur Schev
ing, Jóhannes S. Kjarval, Muggur
(Guðm undu r Thors teinss on) og

Valgerður Briem. Á sýningunni eru
einnig teikningar eftir samtímalista
menn á við Guðný Guðmundsdótt
ur, Guðjón Ketilsson, Gústav Geir
Bollason, Ragnheiði Jónsdóttur og
Steingrím Eyfjörð.
Á neðri hæð safnsins er sýning
sem ber heitið ,,Í minningu Valgerð
ar Briem” sem er úrval barnateikn
inga frá Myndlistarskóla Kópavogs,
Myndl ista rs kóla Reykjav íku r og
Waldorfs kóla nu m í Lækja rb otn
um. Sýningarstjóri er Guðrún Vera
Hjartardóttir myndlistarmaður. Í
tengslum við sýninguna mun Guð
rún bjóða upp á listasmiðjur.

Molinn – ungmennahús, sem
er á menningartorfunni í Kópa
vogi gegnt Gerðarsafni, er fyrir
ungt fólk á aldrinum 16 ára og
upp úr. Þar er alltaf skemmti
leg og notaleg stemmning, þægi
legt að kíkja í pool, horfa á upp
áh aldsþ ætti na í sjónv arpi nu,
tefla, grípa í gítarinn eða bara
læra og spjalla.
Moli nn er fél agsl egu r stað
ur sem býður upp á jákvætt og
vímul aust umh verfi og afþ re y
ingu. Í húsinu er þráðlaus aðgang
ur að netinu og gestir geta fengið
afnot af tölvum. Molakaffi er nafn
ið á kaffihúsinu og þar er hægt
að kaupa afbragðsgott latté og
expressó, te, sælgæti og gos. Í
Molanum gefst einnig tækifæri til
að halda tónleika.
Íþróttaviðburðir og annað sem
áhugi er á er sýnt á breiðtjaldi en
auk þess er aðstaða fyrir margs
kona r menni nga rv iðb urði eins
og LAN-mót, ljóðalestur, gjörn
inga, málþing, LARP (live-actionrole-playi ng) og hlutv erkas pil,
og annað skemmtilegt sem fólki
dettur í hug.

Ungt fólk kann vel að meta þá starfs emi sem boði ð er upp á í
Molanum.

Sumardagskrá
Molinn mun á komandi sumri
standa fyrir fjölbreyttri dagskrá
sniðin að þörfum ungs fólks. Af
þeim hugmyndum sem hafa litið
dagsins ljós má nefna: opið grill,
fjallgöngur, hjólaferðir, hópferð
ir í Nauthólsvík, LARP bardagar,
ferðir í listasöfn, fatamarkaðir,
tónleikar, Game of Thrones spil,

Ljóð mánaðarins:

örnámskeið í stenslagerð og götu
list, listagjörningar og fleira.
Skapandi sumarstörf eru með
stafsstöðvar sínar í Molanum og
því eitthvað um að vera á hverj
um degi. Dyrna r standa öllu m
ungmennum bæjarins ávallt opn
ar fyrir fólk sem vill taka þátt í
tóms tundas tarfi í áfengi s- og
vímaefnalausu umhverfi.

Bakhús
gægist inn
um máða glugga

Bakhús

gætu verið fölnuð blóm
gulnaðar bækur

Marg rét Þ. Jóe lsd ótti r er
fædd á Ísaf irði og sleit þar
barnsskónum. Hún lauk kenn
araprófi frá KÍ 1964, BA-prófi
í myndlist í Englandi 1970 og
M.Ed-prófi í sérkennslu frá KHÍ
1997. Margrét var lengi kenn
ari og ráðgjafi. Hún er starfandi
myndl ista rm aðu r ásamt eig
inmanni sínum Stephen Fair
bairn. Þau hafa haldið sýningar
hér heima og erlendis og voru
vali n myndl ista rm enn Kópa
vogs árið 1998.
Margrét er virkur félagi í Rit
listarhópi Kópavogs og félagi í
Rith öfu ndas amb andi Ísl ands.
Hún á 10 ljóð í ljóðabókinni Sex
í ljóðum, gefin út af 6 höfund
um 1998. Bóki n Birgi r fjalla r
um ofvirkan dreng og er byggð
á rannsóknarverkefni við KHÍ,
(útg. Æskan 2000). Verðlauna

búsáhöld
ryðgaðar dósir

Margrét Þ.
Jóelsdóttir.

skræpótt veggfóður
veislu- eða
hversdagsklæði
smásagan Karlarnir í kjallaran
um var birt í TMM, 1. tbl. 2001.
Auk þess hefur TMM birt ljóð
eftir hana. Hún á einnig ljóð í
ljóðab óku nu m Sköpu n (2001)
og Í augsýn (2009) sem Ritlistar
hópurinn gaf út. Margrét hefur
skrifað tvær barnabækur mynd
skreytta r af Stephe n: Nonni
konni og kúlurnar (2006) og Úti
í myrkrinu (2008), gefnar út af
Skjaldborg. Nonnikonni og kúl
urnar var tilnefnd til Íslensku
barnab ókav erðl auna nna af
Félagi íslenskra bókaútgefenda.

.

skjól í myrkri nætur
glæpagreni
ástarhreiður
utangarðsbæli
fjölskylda
í ljúfum draumi
hvað sem er
því allt er sem eitt
í snjáðum heimi
gegnum máða glugga

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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Álfhólsskóli Íslandsmeistari
barnaskólasveita í skák
- sveit Salaskóla í 2.-3. sæti
Það mátti skera andrúmsloftið
í Rimaskóla, slík var spennan,
þegar síðustu umferðir Íslands
móts barnaskólasveita fóru fram
í lok marsmánaðar.
Í 6. umferð mættust toppsveit
ir Rimaskóla og Salaskóla. Eftir
mikla baráttu fór viðureignin 2-2.
Álfhólsskóli sigraði í sinni viður
eign 4-0 og skaust því upp fyr
ir Salaskóla og Rimaskóla, með
hálfan vinning í forskot. Í sjöundu
umferð mættust svo Rimaskóli og
Álfhólsskóli. Fór sú viðureign 2-2
og fóru því allar viðureignir þrig
gja efstu sveitanna 2-2! Salaskóli
var þar með kominn á toppinn
eftir 4-0 sigur í sinni viðureign.
Í áttundu umferð fengu Álfhóls
skóli og Salaskóli 4 vinninga en
Rimas kóli missti niðu r hálfa n
vinning gegn C-sveit skólans. Fyr
ir síðustu umferðina hafði Sala
skóli því hálfs vinning forskot á
Álfhólsskóla og vinnings forskot á
Rimaskóla.
Salas kóli mætti Smáras kóla
sem hefur sterka sveit. Fór svo
að Smáraskóli náði einum vinning
gegn Salaskóla sem þýddi það að
með 4-0 sigri myndi Álfhólsskóli
tryggja sér fyrsta Íslandsmeistara
titil í sögu skólans. Síðasta skákin

Hvolpar og móðir þeirra af bresku bolabítakyni. Rétt er að taka fram
að eigendur þessara hvolpa fylgja reglum um hundahald í hvívetna.

Í sigurliði Álfhólsskóla eru Dawid Kolka, Róbert Leó Jónsson, Felix
Steinþ órss on og Guðm undu r Agna r Bragas on. Lengst til hægri
stendur stoltur þjálfari og liðsstjóri, Smári Rafn Teitsson. Með sigrin
um vann sveit Álfhólsskóla sér rétt til þátttöku á Norðurlandamóti
barnaskólasveita sem fram fer á komandi hausti.

aðstandana skáksveitar Álfhóls
skóla brutust út.
Sveiti r frá grunns kólu nu m í
Kópavogi stóðu sig afar vel, og
ljóst að markvisst uppbyggingar
starf í skák í skólunum er að skila
sér í afar góðum skákmönnum,
ekki bara efnilegum.

í þeirri viðureign var milli Dawids
Kolka og Josh úa Daví ðss ona r.
Dawid var með aðe ins betra
endatafl, og náði skyndilega að
þjarma að kóngi Josh úa með
þeim afl eiði ngu m að úr varð
mátsókn. Mátsóknin heppnaðist
og 4-0 sigur staðreynd og mikil
fagnaðarlæti meðal liðsmanna og

Kópavogsdagar haldnir
5. til 11. maí nk.

Hin árl ega menni nga rh á
tíð Kópavogs, Kópavogsdagar,
verður haldin 5. til 11. maí. Er
það í níunda sinn sem hátíðin
verður haldin.
Kópavogur hefur um árabil
stutt vel við menni nga rl ífi ð í
bænum og er markmið Kópa
vogsdaga að gefa bæjarbúum

færi á að njóta afrakstur þess á
eins konar uppskeruhátíð. Í ár
verður sérstök áhersla lögð á að
höfða til yngstu kynslóðarinnar
og á menningartorfunni okkar
verða ýmsar uppákomur sem
tengja st menni ngu og listu m
fyrir börn. Til að hátíðin verði
sem best úr garði gerð þarf hins

vegar sameiginlegt átak margra
og vill Kópavogsbær því hvetja
alla þá sem áhuga hafa að leggja
hönd á plóg. Á næstunni verður
að venju sett upp viðburðarsíða
þar sem áhugasamir geta skráð
inn og kynnt um leið skemmti
lega menningarviðburði.

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

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

Ábending frá Kópa
vogsbúa vegna eftir
litslausts hundahalds!
Ég bý í götu þar sem lausa
ganga hunda er alltaf að aukast
og sérstaklega tek ég eftir því að
yngra fólki finnst það bara allt í
lagi, það er eins og það haldi að
það gildi engar reglur um hunda
hald í bænum. Í götunni minni er
labrador, sheaffer, og og dober
mann, segir Kópavogsbúi. Undir
þetta skal heilshugar tekið, hund
ar eiga alls ekki að ganga lausir,
og meira að segja er fullyrt að
ekki séu tilskilin leyfi fyrir öllum
hundum sem eru í Kópavogi.
Það er alls ekki nóg fyri r
bæjaryfirvöld að gefa út leyfi fyr
ir hundah aldi, rukka fyri r það
en fylgja því svo alls ekkert eft
ir. Tillitsleysið getur líka valdið
nágrannaerjum, og hver vill ekki
losna við þær.
Hunda r geta veri ð skemmti
legar skepnur og góður félagar,
en eigendur verða að framfylgja

tilskildum reglum. Og það á líka
að krefjast þess að hundae ig
endur séu með poka með sér á
göngutú ru m í bæja rl andi nu til
þess að hirða upp hundaskítinn.
Næsti maður sem fer sömu leið á
ekki að eiga það á hættu að renna
fótskriðu í óþverranum.

20% afsláttur

fyrir eldri borgara og
öryrkja miðað við staðgreiðslu
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Árshátíð MK hefur skapað sér
ákveðinn sess í skólalífinu
Rýnt af athygli í bingóspjaldið. ,,Sagði hann ekki örugglega B-4”?

Samvera eldri borgara í
Hjallakirkju nýtur vinsælda
Opið hús í Hjallakirkju er sam
vera eldri borgara í hádeginu
annan hvern fimmtudag.
Komi ð er sama n í safna ða r
salnum og borðaður hádegismat
ur sem seldur er á vægu verði.
Gjarnan er farið með gamanmál
eða fengnir gestir í heimsókn á
þessum stundum. Sl. fimmtudag

var spilað bingó og síðan lauk
samv eru nni með helgis tund í
kirkjunni. Síðustu samverurnar á
þessu vori eru 26. apríl og 10. maí
nk. Báðir prestar kirkjunnar tóku
þátt í þessari samveru, sr. Sigfús
Kristjánsson stjórnaði bingóspil
inu og sr. Íris Kristjánsdóttir var
með helgistundina.

Skemmtinefnd Nemendafélags MK,
NMK, sér um að halda skemmtileg
böll til að lífga upp á félagslífið yfir
skólatímann.
Á hverri önn 2-3 stór böll á vegum
nemendafélagsins, fyrsta ballið er busa
ballið sem er haldið í lok busavígslunn
ar, ennig er haldið upp á þemaball í
tengslum við tyllidagana á haustönn og
á vorönn er svo stærsta ballið, árshá
tíðin, en henni fylgir hátíðarmatur með
kennurum og starfsmönnum skólans
þar sem allir mæta í sínu fínasta pússi.
Á þessu var engin breyting gerð á í
vor, allir mættu prúðbúnir á sal skól
ans, sýnt var m.a. myndband þar sem
létt grín var gert að kennu ru m og
nemendum, en fyrst og fremst borð
aður frábær matur. Á eftir stormuðu
krakkarnir svo á ball á veitingastaðinn
SPOT í Bæjarlindinni.

6 glæsilegar stelpur.

Ekki alveg jafnrétti, tveir strákar og ein stúlka.
F.v. Hilmar Jökull Stefánsson, Berglind Rut Bjarnadóttir Wöhler og Ásgeir Atli Ásgeirsson.

Flottir strákar með skólameistaranum, Margréti
Friðriksdóttur. Skólameistara á vinstri hönd er
Ólafur Ásgeir Jónsson verðandi formaður
nemendafélags MK.

Sumar-konur
10 ára afmælistónleikar Kvennakórs Kópavogs
Salurinn í Kópavogi: sumardaginn fyrsta, 19. apríl, kl. 20:00

Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt
Sungið í kirkjuskipinu í helgistundinni.

Kvennakór Kópavogs kannar litróf íslenskrar tónlistar og flytur
fjölbreytt efni sem spannar allt frá þjóðlögum til dægurlaga
samtímans. Kórinn syngur m.a. lög eftir Sigfús Halldórsson
og Ingibjörgu Þorbergs.
Söngur á táknmáli: Hulda María Halldórsdóttir
Undirleikari: Helgi Már Hannesson
Stjórnandi: Gróa Hreinsdóttir
Aðgangseyrir: 2.500 kr.
Upplýsingar á midi.is eða
hjá Salnum í Kópavogi

Rafskutlur
Skoðaðu úrvalið og prufukeyrðu
í sýningarsal okkar að Askalind 1, Kópavogi.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

PIPAR\TBWA • SÍA • 121124

Vandaðar og kraftmiklar rafskutlur sem
henta vel við íslenskar aðstæður.
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Menningar- og þróunarráð
– vel heppnuð tilraun
Meirihluti bæjarstjórnar Kópa
vogs samþ ykkti á dögu nu m að
leggja niður Menningar-  og þró
una rr áð sem þá hafði starfa ð í
um eitt ár. Skyldi margur nú ætla
að þetta ráð hafi verið verklítið
og því gustuk að koma því yfir í
eilífðina. Reyndin er þó allt önn
ur og því undrumst við allmjög
þessa ráðstöfun meirihluta bæj
arstjórnar. Menningar-  og þróun
arráð var þvert á móti starfsamt
og hugmyndaríkt og kom ýmsu
góðu til leiðar.
Ráðið varð til snemma árs 2011
við sameiningu atvinnu- og upp
lýsinganefndar og lista- og menn
ingarráðs. Sameiningin átti meðal
annars að þjóna þeim tilgangi að
tengja betur og samþætta umfjöll
un um atvinnu-, markaðs-, ferða- og
menningarmál. Meðal annars var
horft til þess að nú til dags liggja
fjölmörg tækifæri til atvinnusköp
unar í hinum svokölluðu skapandi
greinu m og vart er ræða ndi um
ferðamál án þess að hafa menningu
og listir í huga.

Atvinnumálin
fyrirferðarmikil
Atv innum ál voru frá upph afi
áberandi í hugmyndavinnu og sam
þykktum ráðsins. Eftir nokkurn und
irbúning samþykkti ráðið að beina
því til bæjarráðs að setja á fót sér
stakan átakshóp í atvinnumálum.
Hann skyldu skipa tveir atvinnufull
trúar, skrifstofustjóri stjórnsýslu
sviðs, sviðsstjóri velferðarsviðs og
bæjarstjóri, sem skyldi leiða starf
hópsins. Bæjarráð samþykkti þetta
og er sú samþykkt enn í fullu gildi.
Að vísu fer ekki sögum af verkum
hópsins undir forystu tveggja bæj
arstjóra sem síðan hafa setið en
forvitnilegt verður að fá svör við
fyrirspurn sem beint hefur verið til
bæjarstjóra þar um.
Ferðaþjónusta er einn helsti vaxt
arsproti í atvinnumálum um þessar
mundir. Okkur þótti því brýnt að
bæta úr stefnuleysi bæjarins í ferða
málum. Til undirbúnings efndum
við meðal annars til samráðsfund
ar með hagsmunaaðilum og rædd
um við sérfræðinga. Í mars síðast
liðnum var svo samþykkt verká
ætlun um stefnumótun. Hún gerir
ráð fyrir að stefna bæjarins liggi
fyrir í árslok.
Enn má nefna að ráðið lét það
verða eitt af sínum fyrstu verkum
að hafa frumkvæði að og taka þátt
í stofnun Miðbæjarsamtaka Kópa
vogs. Þau verða bráðum ársgömul
og hafa þegar látið til sín taka í efl
ingu verslunar, þjónustu og menn
ingar í miðbænum.

Meiri kraft í ferðaog markaðsmál
Í beinu framhaldi af samþykkt
verkáætlunar um mótun stefnu í
ferðamálum lögðu fulltrúar VG og
Samfylkingar í ráðinu fram tillögu
um stofnun ferðamála- og mark
aðsstofu Kópavogs í janúar 2013.
Henni skyldi meðal annars ætlað að
framfylgja þá nýsamþykktri stefnu
í ferðamálum, annast markaðs- og
kynni nga rm ál fyri r Kópav ogsb æ
og stofnanir hans, sjá um skipulag
viðburða og hátíða og margt fleira.
Till aga n hafði veri ð í mótu n og
umræðu innan ráðsins um skeið en
hlaut því miður ekki fulltingi nýs
meirihluta í ráðinu.
Menning og listir hljóta að verða
meðal meginstoða í stefnu bæjarins
í ferðamálum. Þrátt fyrir þröngan
kost eftir efnahagshrun og langvar
andi óráðsíu á undan því reyndi
ráðið eftir megni að hlúa að menn
inga rs tarfs emi og rekstri menn
ingarstofnana bæjarins. Samþykkt
var meða l anna rs að endu rn ýja
tækjakost í Salnum. Ráðið úthlut
aði styrkjum til tuga áhugaverðra

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, tekur við tillögum leikskólabarnanna.

Garðar H. Guðjónsson, Hafsteinn Karlsson og Hjálmar Hjálmarsson
áttu allir sæti í Menningar- og þróunarráði Kópavogsbæjar.

listv iðb urða. Það var gert sam
kvæmt endurskoðuðum reglum um
lista- og menningarsjóð sem menn
ingar- og þróunarráð undirbjó og
afgreiddi. Bryddað var uppá nýmæl
um í ljóðasamkeppninni Ljóðstafur
Jóns úr Vör. Fleira mætti nefna.

Kópavogstún, hælið og
bærinn
Við Kópavogsbúar eigum sann
kallaða perlu steinsnar suður af
miðbænum og menningartorfunni.
Á Kópavogstúni standa þær tvær
byggingar sem líklega eru merkast
ar í Kópavogi sögulega séð, gamla
hressingarhælið og Kópavogsbær
inn. Í túninu og hólnum eru áhuga
verðar fornminjar.
Ráðið lét málefni Kópavogstúns
og hinna merku bygginga þar mjög
til sín taka. Við ályktuðum ítrekað
um nauðsyn þess að ráðast í bráða
aðgerðir til bjargar gamla hressing
arhælinu sem hefur því miður verið
að grotna niður um langt árabil. Við
því var orðið og ber að fagna því.
En nú er tímabært að taka stærri
skref og horfa til framtíðar þessa
svæðis. Því beindi menningar- og
þróunarráð því til bæjarráðs að
stofna starfshóp þvert á nefndir til
að fjalla um umhverfi og skipulag á
svæðinu og endurbætur og hlutverk
bygginganna. Bæjarráð samþykkti
tilmæli ráðsins og starfshópur með
fulltrúum menningar- og þróunar

ráðs heitins, skipulagsnefndar og
umh verfi s- og samg öngun efnda r
hefur þegar hist nokkrum sinnum.
Hann á að skila niðurstöðum og til
lögum eigi síðar en 15. júní næst
komandi. Við bindum vonir við að
í kjölfarið hefjist endurreisnarskeið
svæðisins og bygginganna.

Tilraun sem tókst
Við lítu m svo á að menni ng
ar- og þróunarráð hafi verið vel
heppnuð tilraun. Hefði ráðið starf
að áfram til loka kjörtímabils hefði
það vafalaust sýnt enn frekar fram
á að stofnun þess var skynsamleg
og málaflokkunum til framdráttar.
Engu að síður hefur nýr meirihluti
bæjarstjórnar lagt það niður og far
ið aftur í gamla farið. Með stofnun
atvinnu- og þróunarráðs og listaog menningarráðs er umfjöllun um
atvinnu-, ferða-, markaðs- og menn
ingarmál aðskilin að nýju. Það þykir
okkur hið mesta óráð, ekki síst nú
þegar fyrir dyrum stendur stefnu
mótun í ferðamálum og síðan fram
kvæmd þeirrar stefnu.
Rétt er að taka fram að samstarf
okkar við fulltrúa annarra flokka og
framboða í ráðinu var með miklum
ágætum og þökkum við samstarfið
hér með.
Garðar H. Guðjónsson, Hafsteinn
Karlsson og Hjálmar Hjálmarsson
áttu sæti í menningar- og þróunarráði

Hvetja til bættrar
umferðarmenningar
Leiks kólab örni n í Arna r
smára í Kópav ogi eru aug
ljósl ega áhugas öm um bætt
umferðaröryggi í hverfinu. Þeg
ar Ármann Kr. Ólafsson, bæj
arstjóri, heimsótti leikskólann
nýv eri ð afh entu þau honu m
tillögur sínar að nýjum göngu
brautu m og skiltu m. Bæja r
stjóri sagði við börnin að hann
útilokaði ekki að hægt yrði að  
koma til móts við þær tillögur að
einhverju leyti.
Tillögunum hefur nú verið kom
ið á framfæri við þá starfsmenn
bæjarins sem vinna að umferð
arö gg i sm álu m en þeir eru að
ljúka gerð nýrrar umferðarörygg
isáætlunar. Markmið hennar er
að fækka óhöppum og slysum í

umferðinni. Íbúar bæjarins voru
fyrr í vetur hvattir til að senda inn
ábendi nga r vegna umf erða rö r
yggisáætlunarinnar og eru tillög
ur leikskólabarnanna sprottnar
af því. Börnin leggja til að sett
ar verði sebrabrautir og umferð
arskilti á nokkrum stöðum, m.a.
efst í Arna rs mára nu m, efst á
Fífuhvammsveginum og í Hlíðar
smára, skammt frá Arnarnesvegi.
Þau teiknuðu tillögurnar upp og
komu með skriflegar ábending
ar. Bæjarstjóri hefur að undan
förnu heims ótt leiks kóla bæj
arins til að kynna sér starfsemi
þeirra og hyggst hann halda þeim
heimsóknum áfram næstu vikur
og mánuði.

Gísli Gunnar
Guðmundsson

Guðmundur
Þór Gíslason

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

Elfar Freyr
Sigurjónsson

Sími 892 4650

Netfang: foldehf@simnet.is - Vefsíða: foldehf.is
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Hvers vegna að skipta
Menningar- og þróunar
ráði í tvær nefndir?
Það var mat meirihlutans að
skipta þessu ráði í tvær aðskild
ar nefndir, annars vegar í Lista
og menningarráð og hins vegar í
Atvinnu og þróunarráð. Ástæður
þess eru margþættar og eru með
al annars byggðar á mati þeirra
sem sátu í þessu ráði áður, bæjar
fulltrúa meirihlutans, sérstöðu og
stærð menningarstofnana í Kópa
vogi og því atvinnuóstandi sem
nú ríkir í þjóðfélaginu.
Nú þegar hefur verið stofnað til
verkefnisins; Vinnandi vegur, sem
gengur í stuttu máli út á að skapa
störf fyrir þá sem hafa átt við
langtíma atvinnuleysi að stríða.
Um er að ræða átaksverkefni í
samv innu við Vinnum álas tofn
un. Annað úrræði er Atvinnu
torg sem er gengur út á af fjölga
atvinnutækifærum fyrir ungt fólk
í Kópavogi. Með þessu vill Kópa
vogsbær 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 vinnumark
aði eða í námi. Atvinnutorgið er
tilraunaverkefni Kópavogsbæjar,
Vinnumálastofnunar og Velferð
arráðuneytisins og nær til þrig
gja ára. Þriðja úrræðið er einnig
unni ð í samv innu við Vinnu
málastofnun en það gengur út á
það að útvega fólki vinnu, hvort
heldur sem er á almenna mark
aðnum eða hjá sveitarfélaginu.
Framlag vinnumálastofnunar er
að greiða hluta launa, eða sem
nemur atvinnuleysisbótum, allt
að 6 mánuðum.
Það er ljóst að mikið er lagt í
þessi verkefni en þau hafa ekki
átt sér fastan sess í nefndakerfi
bæjarins og því miður voru verk
efni atvinnufulltrúa bæjarins lögð
niður um síðustu áramót án þess
að nokkur af nefndum bæjarins

fjallaði um það
með skýru m
hætti. Auki n
formfesta mun
verða með
A t v i n n u o g
þróu na rr áði.
R á ð i ð m u n
leita st við að
nýta þau tæki
færi sem falist Karen E.
geta í því að Halldórsdóttir.
nýta mann
virki bæjarins til sýningar- og ráð
stefnuhalds. Haldið verður áfram
á þeirri braut að skoða möguleika
í ferðaþjónustu en um leið verður
sjóndeildarhringurinn útvíkkað
ur og leitað allra ráða til að leiða
saman krafta bæjarins við fyrir
tæki og einstaklinga. Nefndin mun
líka horfa til atvinnutækifæra og
sérstöðu sem fylgt geta einstök
um bæja rh lutu m eða hverfu m
eins og hafnarsvæðisins. Atvinnu
ráðið mun einnig skoða mögu
leika á aukinni samvinnu við rík
isvaldið og horfa til þess hvernig
það kemur að atvinnuþróunarfé
lögum og víðsvegar um landið.
Það var því metið sem svo að
báði r málaf lokka rni r, listi r og
menning annars vegar og atvinnu
mál hins vegar myndu fá aukið
vægi með þessari skiptingu. Að
sjálfsögðu er þverfaglegt samstarf
á milli þessara nefnda, sem og t.d.
Skipulagsnefndar og jafnvel fleirri
nefnda aldrei fjarri lagi í stærri
verkefnum eða þegar á þarf að
halda. Línurnar verða hins vegar
skýrari með þessari skiptingu og
báðir málaflokkar fá aukið vægi.
Karen E. Halldórsdóttir
formaður menningar- og
þróunarráðs Kópavogsbæjar

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:

26. apríl
Aðalsteinn Jónsson
Hafsteinn Karlsson

10. maí
Ármann Kr. Ólafsson

APRÍL 2012

,,Skylda fullorðinna að efla börn í
því að vera virkir þjóðfélagsþegnar”
- segir Margrét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna
Hjá umboðsmanni barna er mikið að gera þessa
dagana. Starfsfólk embættisins leggst á eitt við
að halda öllum boltum á lofti og leysa þau mál
sem berast. Kópavogsblaðið leit við hjá umboðs
manni barna, Margréti Maríu Sigurðardóttur, sem
er Kópavogsbúi, og forvitnaðist um embættið en
vinnustaðurinn er hlýlegur og býður mann vel
kominn.
„Við leggjum okkur fram um að taka vel á móti öll
um sem hingað leita en börn eru sérstaklega boðin
velkomin,“ segir Margrét María. „Flestar myndir á
veggjum eru eftir börn enda er það markmið okk
ar að hampa barnamenningu og að hafa umhverfið
heimilislegt. Þegar börn leita til okkar, en þau gera
það oftast með tölvupósti, njóta þau forgangs, þeir
fullorðnu geta frekar beðið eftir afgreiðslu. Þessu er
nú oftast öðruvísi farið í samfélaginu þar sem börn
eru t.d. gjarnan afgreidd á eftir fullorðnum í versl
unum.”

Foreldrahlutverkið
Margréti Maríu er mjög umhugað um foreldra
hlutverkið og þá skyldu foreldra til að sinna því að
alúð. „Mér finnst mikilvægt að foreldrar átti sig á því
að börn eiga rétt á því að eiga góða foreldra og við
eigum að leggja okkur fram um að vera eins góðir
foreldrar og mögulegt er. Foreldrar verða að sýna
myndugleika í þessu hlutverki og hafa skilning á því
að þetta er þeirra mikilvægasta verkefni í lífinu og
alls ekki eitthvað sem hægt er að sinna með hálfum
hug. Mér finnst einnig að foreldrar eigi að ræða við
börn sín um það hvaða kosti þeim þyki mikilvægast
ir í fari foreldra og hvað má bæta hjá þeim. Umræð
an á heimilunum á ekki bara að vera um hvernig
börnin eiga að hegða sér heldur líka hvað börnum
finnst um hegðun hinna fullorðnu. Börn eiga rétt
á að tjá sig í öllum málum sem þau varða og það
er skylda hinna fullorðnu að taka tillit til þess sem
þau segja. Það á einnig við hvernig foreldar eru að
standa sig gagnvart börnum sínum.”
Einnig finnst mér að samfélagið allt þurfi að gera
sér grein fyrir því að við berum sameiginlega öll
ábyrgð á öllum börnum. Oft er sagt að það þurfi
heilt þorp til að ala upp barn og það lýsir afstöðu
minni mjög vel. Það er ekkert til neitt sem heitir
annarra manna börn. Börnin eru okkar allra. Barn
æskan er afar sérstakt og þýðingarmikið tímabil í lífi
hvers einstaklings. Þau börn sem fá ást, umhyggju,
hvatningu, hrós, aðhald og síðast en ekki síst virð
ingu í barnæsku eru líklegri til að vegna vel á lífs
leiðinni. Þá er mikilvægt að hafa í huga að því að
við erum öll fyrirmyndir barna og það er okkar að
ákveða hvernig fyrirmyndir við viljum vera.
Tölum við t.d. um annað fólk af virðingu? Leggjum
við okkar af mörkum til samfélagsins og fylgjum við
reglum þess? Ef við gerum það er líklegra að börnin
í kring um okkur tileinki sér góð samskipti og öðlist
skilning á því að öllum réttindum fylgja skyldur,
bæði lagalegar og siðferðislegar o.s.frv. Við þurfum
öll að vanda okkur, viðurkenna mistök okkar, leita
aðstoðar þegar þess er þörf og reyna að bæta okkur
hvern einasta dag.”
Margrét María segir að það séu jafnan mörg mál

Margrét María Sigurðardóttir,
umboðsmaður barna.

efni sem brenna á embættinu en það sem er alltaf
ofarlega á baugi er skylda fullorðinna til að efla börn
í því að vera virkir þjóðfélagsþegnar.
- Hvernig eflum við börn í lýðræðislegum vinnu
brögðum og styðjum þau í því að verða sjálfstæðir og
ábyrgir einstaklingar?
,,Okkur ber að sjá til þess að sjálfræði og þátttaka
barna í að stjórna eigin lífi aukist eftir því sem þau
vaxa og þroskast. Börn verða lögráða á Íslandi við
18 ára aldur og það væri óeðlilegt að ætlast til þess
að við umræddan afmælisdag sé barn tilbúið til að
bera fullkomna ábyrgð á eigin lífi ef þessu hefur ekki
verið sinnt.”
- Sagt er að Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sé
grunnurinn að flestu sem embættið beitir sér fyrir og
notar til að rökstyðja mál sitt. Er það rétt?
,,Boðskap sáttmálans má draga saman í þrjú orð:
Virða skal börn!” segir Margrét María. ,,Einkunn
arorð sáttmálans eru vernd og umönnun og þátt
taka. Fullorðnir eiga ekki í erfiðleikum með að sam
þykkja það að börn eiga rétt á vernd og umönnun
en reynslan sýnir að þátttaka barna í samfélaginu
stendur oft í fullorðna fólkinu. Þar er veruleg þörf
á viðhorfsbreytingu. Andi sáttmálans er að þessu
leiti mjög byltingarkenndur en börn eru samkvæmt
honum virkir þátttakendur í samfélaginu og eiga
réttindi sem eru óháð foreldrum þeirra,” segir Mar
grét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna
sem óskar öllum börnum og fjölskyldum þeirra
gleðilegs sumars
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Metnaðarfullt verkefni í umhverfismálum
Samfylkingin og VG í Kópavogi
voru með á stefnuskrá sinni fyr
ir síðustu kosningar að taka upp
sorpflokkun í hverju húsi í bæn
um. Að þessu hefur verið unnið
það sem af er kjörtímabilsins og
nú liggur fyrir að Kópavogur mun
nú verða eitt fyrsta sveitarfélagið
á höfuðborgarsvæðinu þar sem
öllum bæjarbúum gefst tækifæri
til að flokka sorp og það sótt heim
til þeirra. Sem betur fer var verk
efnið komið á slíkan rekspöl þegar
meirihluti þessara tveggja flokka
féll núna nýverið að ekki verður
aftur snúið.

ari ns og mun
starfsfólk bæj
arins væntan
lega reyna sitt
besta til þess
að leiðb eina
o g l i ð s i n n a
þeim sem þess
þurfa. Þetta
er einu
 n g i s
fyrsta skref Guðríður
ið, því næsta Arnardóttir.
skref verðu r

að bjóða upp á flokkun lífræns
úrgangs og þannig stefna að því
að draga úr urðun sorps enn frek
ar. Ég vona sannarlega að nýr
meirihluti í Kópavogi muni ekki
láta staðar numið í þessu verkefni
sem á enn eitthvað í land og fyl
gja eftir metnaðarfullum áformum
fyrri meirihluta í umhverfismálum.
Guðríður Arnardóttir oddviti
Samfylkingarinnar í bæjarstjórn
Kópavogs

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

Öll hús fá 			
endurvinnslutunnu
Því stefnir í að öll heimili í Kópa
vogi fái bláa endurvinnslutunnu
ætla ða fyri r pappí r, dagb löð,
pappa og fernur. Sorpflokkun í
Kópavogi er hluti af meirihluta
samningi 20 mánaða meirihlutans
í Kópavogi sem hafði metnaðar
fulla stefnu í umhverfismálum í
málefnasamningi sínum. Verkefn
ið hefur verið í undirbúningi um
nokkurra mánaða skeið, m.a. voru
boðnar út 9.000 tunnur fyrir hvert
hús í Kópavogi. Ég vænti þess að
á sama tíma og bæjarbúar fagna
þessu löngu tímabæra verkefni
megi búast við ákveðnu aðlögun
arferli. Í stað þess að nú sé bara
ein sorptunna við hvert hús verða
þær tvær og er sjálfsagt mismun
andi hversu auðveldlega gengur
að koma þessari viðbótartunnu
fyrir. Vandamálið er auðvitað að
fram til þessa hafa byggingarreglu
gerðir ekki gert ráð fyrir að sorp
sé flokkað við hvert hús og því
mismunandi eftir aldri húsanna
hversu aðgengilegt það verður að
bæta við auka tunnu.

Nálgumst verkefnið af
jákvæðni
En ég vona svo sannarlega að
bæjarbúar fagni þessu stórstíga
skrefi til framtíðar og taki þess
ari nýbreytni af opnum huga og
jákvæðni. Komi upp vandamál
vegna bláu tunnunnar geta bæjar
búar komið ábendingum sínum á
framfæri í gegnum heimasíðu bæj

Kvennakór
Kópavogs með
tónleika í
Salnum
Kvennakór Kópavogs heldur
upp á tíu ára starfsafmæli sitt
með veglegum tónleikum í Saln
um í Kópavogi á sumardaginn
fyrsta, 19. apríl, kl. 20:00. Yfir
skrift tónleikanna er Sumar-kon
ur. Sumarið og ástin munu svífa
yfir vötnum þegar Kvennakór
Kópavogs kannar litróf íslenskr
ar tónlistar og flytur fjölbreytt
efni sem spannar allt frá þjóð
lögum til dægurlaga samtímans.
Kórinn syngur m.a. lög eftir þau
Sigfús Halldórsson, Ingibjörgu
Þorbergs, Magnús Eiríksson og
Bubba Morthens.
Í Kvennakór Kópavogs syngja
42 konur saman á þessu starfsári.
Einstaklega skemmtileg stemming
og samkennd einkennir þennan
flotta hóp kvenna sem njóta þess
að hittast og sameinast í söng og
gleði. Konurnar í hópnum eru af
öllum stærðum og gerðum, koma
úr öllum stéttum og stöðum, og
eru allar léttar í lund og á góð
um aldri. Þær hlakka allar til að
syngja inn sumarið á tónleikunum
þann 19. apríl nk. og lofa áhorf
endum skemmtilegri kvöldstund.
Kvennakór Kópavogs hvetur fólk
til að fjölmenna á tónleikana og
fagna sumri í góðum félagsskap
íslenskrar tónlistar.

ÍSLENSK HÖNNUN
í áraraðir hefur ragnar Björnsson ehf.
framleitt rúm af öllum stærðum og
gerðum, allt eftir óskum viðskiptavina.
Við ráðleggjum fólki að hafa tvær
dýnur í öllum hjónarúmum og tengja

dýnurnar saman með rennilásum.
Mismunandi stífleika er hægt að velja
allt eftir þyngd þeirra sem á dýnunum
hvíla. Þú velur rétta hæð á rúmið þitt
og stígur létt framúr.

Mikið úrval af öllum tegundum rúma.
hafið samband við sölumenn okkar
fyrir frekari upplýsingar.

Alþjóðleg viðurkenning
fyrir framúrskarandi
árangur í framleiðslu í
rúmum og springdýnum.

Opið alla Virka Daga frá 8 - 18
Og á laugarDöguM frá 10 - 14

rB rÚM

Dalshraun 8

220 hafnarfirði

www.rBruM.is

síMi 555 0397
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Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku

Sameiningin

• Frítt verðmat án skilyrða um sölu
• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki
• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

Jónas Örn Jónasson
Lögg. Fasteignasali
lögfræðingur

Nú þegar ég er að ljúka mínu
grunnskólanámi, hugsa ég til
baka um hverni g skólag anga
mín hefur verið í gegnum tíðina.
Ég stundaði nám í Digranes
skóla frá árinu 2002-2006, síðan
flutti ég með fjölskyldu minni til
Danmerkur þar sem ég stundaði
nám við Herningvejskole í Ála
borg frá árinu 2006-2008, byrjaði
síðan aftur í Digranesskóla. Árið
2010 var Digranesskóli og Hjalla
skóli sameinaður í einn skóla, Álf
hólsskóla. Ég man að þegar ég
var í Digranesskóla voru oftast
bara tveir bekkir í árgangi, jafn
vel einn. Það var orðið fámennt í
hverjum árgangi fyrir sameining
una enda hverfið að eldast, þess
vegna henta ði vel að same ina

skólanna. Sameiningin frá mínu
sjónarhorni virðist hafa tekist
mjög vel, betur en ég bjóst við.
Það eru í dag 4 bekkir í 10.bekk
Álfhólsskóla. Efstastig og miðstig
eru saman Hjalla megin.
Ég og vinir mínir sem fórum í
Álfhólsskóla kynntumst eftir sam
eininguna fleiri krökkum á sama
aldri í Kópavogi. Mér fannst flest
ir reyna að gera sitt besta þannig
að okkur liði vel. Það eru margir
unglingar í Álfhólsskóla og það er
oft þröngt á göngunum. Hver veit
nema skólinn þurfi viðbyggingu
og fleira starfsfólk.
Það, sem ég hef heyrt einnig frá
vinum mínum og kunningjum, er
að þeim finnst sameiningin hafa
heppnast vel. Allir tóku mjög vel

á móti hvor
ö ð r u m , o g
það sem skip
ti mjög miklu
máli var að
krakka
 r n i r
voru jákvæð
ir gagnv art
breytingunni.
Ég hef átt
góðar stund Fanney Andrea
ir með vin Helgadóttir
um mínu m í Möller.
skólanum og
vona að skólinn haldi áfram að
vera jafn góður í framtíðinni.
Fanne y Andre a Helgad ótti r  
Möller,10. bekk Álfhólsskóla

Tómstundariðja í Kópavogi

Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

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

Sala fasteigna í
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Tóms tunda ri ðja ungl inga
í Kópavogi er til fyrirmyndar.
Má í því sambandi nefna að í
hverju m grunns kóla í Kópa
vogi er starfrækt félagsmiðstöð
og einnig er til Molinn sem er
félagsmiðstöð unglinga sem lok
ið hafa grunns kólan ámi. Þá
er í bænum rekinn Myndlist
arskóli Kópavogs. Skólahljóm
sveit Kópavogs og Tónlistarskóli
Kópavogs sjá um tónlistarlegt
uppe ldi að ógleymdu lands
þekktu kórastarfi.
Hvergi á landinu er eins blóm
legt íþróttastarf og í Kópavogi
enda er vel búið að því. Þar sem
að ég æfi sjálfur fótbolta með HK
get ég sagt ykkur frá því hvern
ig það fél ag hefu r sinnt sínu

starfi fyrir mig. HK hefur eina
bestu aðstöðu á landinu til knatt
spyrnui ðkunna r. Kóri nn, Fífa n
og Fagrilundur spila stórt hlut
verk þar inn í. Fífan og Kórinn
eru nýtt til æfinga á veturna þar
sem við æfum inni. Fífuna þekkja
flesti r Kópav ogsb úa r og þarf
vart að segja frá þeirri frábæru
höll. Kórinn er síðan ótrúlega fag
mannlega unnin höll með bestu
aðstöðu sem völ er á. Það er mik
ill fengur að geta verið inni að
spila fótbolta í Íslandi þar sem
allra veðra er von. Fagrilundur
er á hinn bóginn draumur í dós
á sumrin. Þar höfum við stórt
grassvæði til að æfa á og einnig
keppnissvæði sem vel er unnið
við á sumrin, grasið slegið reglu

lega og vætt
til að ná sem
mestu út úr
því. Unglinga
starfi ð í HK
er í miklu m
blóma og hafi
margir afrek
síþróttamenn
komið úr því
starfi.
É g Arnar Freyr
mæli eindreg Guðmundsson.
ið með því að
foreldrar ungra barna kynni sér
starf HK því þetta er ein besta
forvörn gegn óreglu sem hægt er
að hugsa sér.
Arnar Freyr Guðmundsson
nemandi í Álfhólsskóla

SUMARDAGURINN FYRSTI
11:00: Skátamessa í Kópavogskirkju
13:30: Skrúðganga leggur af stað frá Digraneskirkju
að Fífunni með skólahljómsveit Kópavogs og skátum
frá skátafélaginu Kópum
í broddi fylkingar.
14:00 - 16:00: Dagskrá í Fífunni.
Ávarp frá Kópavogsbæ, Hoppukastalar,
klifurveggur, kassaklifur, skot á mark,
andlitsmálun, skemmtikraftar og fleira.
Kaffisala á staðanum.

Ungliðar í HSSK dvöldu
heila helgi á Hellisheiði
Hópu r úr ungl iðu m HSSK,
Hjálparsveitar skáta í Kópavogi,
fóru fyrir nokkru upp á Hellis
heiði og gistu fyrstu nóttina í
Dalakoti.
Hópu ri nn vakna ði eldh ress
morgunin eftir að komið var á
næturstað, og gengið fljótlega af
stað. Farið var í marga mismun
andi pósta og leyst alls kona r
verkefni, t.d. að prjóna og skera
Perluna út úr kartöflu. Það var
brjálað rok fyrsta daginn og tveir
hópar festust upp á fjalli og lentu
í miklum vandræðum en hæfni
þessa ra ungl iða og skáta varð
til þess að allir komust lífs af og
var endað í gamla skátaskálan
um Þrymheimi sem byggður var
af skátahópi á stríðsárunum, og
nefndist Jukkarar. Þess má geta
að félagar í skátahópum báru á
bakinu eða drógu allt efnið inn
eftir neðan frá Kolviðarhóli að
vetrarlagi. Í Þrymheimi var borð
aður yndislegur kvöldmatur.
Nokkrir ungliðanna sváfu í snjó
húsi og urðu þeir allir rennandi

Starfið í HSSK er afar gefandi fyrir þá unglinga sem fá inngöngu í
sveitina. Það sama má segja um skátastarfið almennt.

blautir en hinir sváfu þurrir inni.
Það vöknuðu allir snemma um
morgu nni nn og þá var komi n
svarta þoka. Labbað var af stað
til Hveragerðis. Á leðinni voru

gerðir póstar og var vaðið yfir
risa stóra á. (Líklega Hengladalsá,
innsk. ritstj.) Endað var í sundi í
Hveragerði og voru allir kátir með
árangurinn.

Vortónleikar Karlakórs Kópavogs:

Á dagskrá m.a. íslenskar
söngperlur og rússnesk þjóðlög
Á síðastliðnu ári hafa miklar
breyti nga r orði ð hjá Karlak ór
Kópavogs. Julian Hewlett lét af
söngstjórn og við tók Garðar Cor
tes eldri. Í kjölfar þess hófst átak
við að stækka karlakórinn en í
söngkvaðningu til Kópavogsbúa
voru allir sönghæfir karlmenn í
Kópavogi „kvaddir“ til að reyna
fyri r sér söng með kórnu m.
Kópavogsbúar brugðust ekki sky
ldu sinni og söngmönnum fjölg
aði úr 20 manns í 50 manns.
Yfi rl ýst markm ið kórsi ns er
að vera styrk stoð í menningalífi
Kópavogs. Haustið hófst svo með
heilmiklu söngnámskeiði í Söng
skólanum í Reykjavík þar sem all
ir söngmenn, hver og einn, voru
skrúfaðir í sundur, hreinsaðir og
settir saman aftur. Veturinn hefur
Garðar svo notað í að endurstilla
svo þetta nýja stóra 50 manna
hljóðfæri.
Vortónleikar kórsins verða í í
Salnum, fimmtudagskvöldið 26.
apríl og sunnudaginn 29.apríl. Á
dagskrá verða m.a. rússnesk þjóð
lög, norsk karlakórslög og íslensk
ar söngperlur. Vonandi sjá sem

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS
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Námsgagnasjóður
Foreldrafélags MK

Guðmundur Kristinsson og Marteinn Kristjánsson, stjórnarmenn í
Foreldrafélagi MK.

Í lögum um framhaldsskóla frá
árinu 2008 er kveðið á um meiri
aðkomu og þátttöku foreldra en
áður. Forræðisaldur var hækkað
ur úr 16 árum í 18 og sem breytir
áherslum á í foreldrasamstarfi og
skólastarfi yfirleitt á margvísleg
an hátt. Í kjölfar laganna var For
eldrafélag Menntaskólans í Kópa
vogi stofnað.
Tilg angu r fore ldraf él agsi ns
er m.a. að stuðla að aukinni vit
und foreldra og forráðamann um
fors járs kyldu r sína r, vera sam
ráðs- og sams tarfsv ettv angu r,
auka sýnileika og nánd foreldra
og forráðamanna, efla og tryggja
gott samstarf við starfsfólks skól
ans, hvetja til aukins stuðnings við
nemendur og standa vörð um rétt
indi þeirra til menntunar og far
sæls þroska. Stjórnin hefur m.a.
beitt sér fyrir því styðja og hvetja
MK í verke fni um heilsue fla ndi
framh aldss kóla og í forv arna r
störfum. Nýverið kom sú hugmynd
fram í stjórninni að stofna náms
gagnasjóð fyrir nemendur skólans.
Námsgagnasjóðnum er ætlað að
styðja við bakið á þeim nemend
um sem af fjárhagsástæðum eiga
þess ekki kost að kaupa námsbæk
ur eða greiða námsgjöld. Nemend
ur geta þá fengið námsbækur að
láni yfir önnina í samráði við náms
ráðgjafa skólans en gjaldkeri for
eldrafélagsins greiðir kostnaðinn.
Allir velunnarar Menntaskólans í
Kópavogi geta lagt sitt af mörkum

í námsgagnasjóðinn. Beiðni hefur
verið send til foreldra nemenda
MK um að leggja 500 krónur inn
á reikning foreldrafélagsins sem
renna beint í sjóðinn. Reiknings
númer foreldrafélags MK er: 010105-261900, kt. 681111-0420.
Stjórnarmennirnir Guðmundur
Kristinsson og Marteinn Kristjáns
son segja að úthlutun úr sjóðn
um sé óháð aldri nemenda, og öll
úthlutun er nafnlaus, þ.e. úthlut
un er með milligöngu námsráð
gjafa MK, en tveir nemendur hafa
fengið styrk síðan um áramótin.
Styrkurinn er fólgin í að útvegja
viðkomandi nemanda námsbækur
sem honum ber síðan að skila að
lokinni notkun, og er þá fyrst og
fremst miðað við nemendur í bók
legum greinum í dagskólanum.
,,Við höfum heyrt af nemendum
sem ekki hafa haft fjármagn til að
kaupa námsbækur, og til þeirra
viljum við ná. Ástæður þess geta
verið afar mismunandi, en eitt af
því getur verið atvinnuleysi for
eldra. Svo eru líka unglingar sem
hafa áhuga á að stunda nám við
MK en geta það ekki af fjárhagsá
stæðum, þ.e. að kaupa námsbækur
og borga námsgjöld, og til þeirra
viljum við líka ná, en það er af aug
ljósum ástæðum mun erfiðara. Við
hvetjum þá til að hafa samband
við skólann,” segja þeir Guðmund
ur Kristinsson og Marteinn Krist
jánsson, stjórnarmenn í Foreldra
félagi MK.

Karlakór Kópavogs á aðventutónleikum í Aðventukirkjunni, ásamt
Garðari Cortes söngstjóra.

flestir sér fært að mæta og hlíða á
kórinn. Handhafar gjafamiða sem
fylgdu jólatrjám á árlegri jólatrjáa
sölu Karlakórsins við Dalveg, geta
sótt miða í afgreiðslu Salarins á
meðan miðar eru til.
Í haust er meiningin að endur
taka ,,söngkvaðningu” fyrir kórinn

og söngnámskeiðið í Söngskólan
um fyrir alla nýja og gamla söng
menn. Þar að auki mun kórinn fara
í söngferðalag til Færeyja í tilefni
10 ára afmælis hans. Formaður
Karlakórs Kópavogs er Jakob E.
Líndal.

Garðlönd
Kópavogsbær leigir
út garðlönd
til matjurtaræktunar.
Hægt er að sækja um á
vef Kópavogsbæjar,

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

www.kopavogur.is/gardlond
og í þjónustuveri í
Fannborg 2, sími 570-1500.
Garðyrkjustjóri
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Börn
og umhverf
Námskeið fyrir ungmenni á 12. aldursári og eldri. Kennsla
skiptist á 4 kvöld og fer fram í húsnæði Kópavogsdeildar
Hamraborg 11, 2. hæð, kl. 17-20.
Á námskeiðinu er farið í ýmsa þætti sem varða umgengni og framkomu við börn. Rætt er um árangursrík samskipti, aga, umönnun
og hollar lífsvenjur, leiki og leikföng. Lögð er áhersla á umfjöllun
um slysavarnir og algengar slysahættur í umhverfinu ásamt ítarlegri
kennslu í skyndihjálp. Að auki fá þátttakendur innsýn í sögu og
starf Rauða krossins.
Næstu námskeið:

23. apríl - 26. apríl
7. maí - 10. maí
21. maí - 24. maí
Námskeiðsgjald er kr. 8500.
Innifalið: Námsgögn og hressing
Skráning á redcross.is/kopavogur
Leiðbeinendur eru leikskólakennarar og hjúkrunarfræðingar.
Þátttakendur fá staðfestingarskírteini að námskeiði loknu.

kopavogur@redcross.is

opið virka daga kl. 9-15

sími 554 6626

www.borgarblod.is

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is
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Íslandsmeistaramót í dönsum með frjálsri aðferð og bikarmót

Elvar Kristinn og Sara Lind og Kristinn
Þór og Rakel urðu bikarmeistarar
Danspör frá Dansí þ róttaf é
lagi Kópavogs (DÍK) stóðu sig
með eindæmum vel á Íslands
meista ram óti í dönsu m með
frjálsri aðferð sem fram fór fyrir
skömmu.
Einnig tóku þau þátt í bikar
móti fyri r K-riðla og dansm óti
fyrir A-riðla með góðum árangri.
Dansí þ róttaf él ag Kópav ogs
starfar innan Dansskóla Sigurðar
Hákonarsonar. Danspörin unnu
til margra verðlauna og voru flest
að keppa til úrslita, en DÍK var
oftar en einu sinni með fjögur af
sex pörum í úrslitum í mörgum
flokkum. Elvar Kristinn og Sara
Lind urðu bikarmeistarar í Lat
ín og Ballroom í flokki barna II.
Kristinn Þór og Rakel urðu bik
armeistarar í Latín í flokki ung
linga I og Rúnar og Katrín Mar
ía sigruðu í Ballroom. Sigurður

Danshópurinn var svo sannaralega sér og sínu félagi til sóma.

Þór og Hanna Rún unnu svo Lat
ín keppnina í flokki fullorðinna

á móti sem haldið var að kvöldi
sama dags.

Evrópumót unglinga í tennis í Kópavogi
Evró pum ót 16 ára og yngri í
tennis, Icelandic Easter Open, fór
fram í byrjun mánaðarins í Tennis
höllinni í Kópavogi.
Þátttakendur voru um 50 talsins,
þar af um 40 erlendir frá 16 löndum.
Keppt var í einliðaleik og tvíliðaleik.
Bestum árangri íslensku strákanna
náði Vlad imir Risti c sem keppi r

fyrir Tennisfélag Kópavogs, TFK,
og af hálfu kvennanna Hjördís Rósa
sem keppir fyrir BH.
Íslandsmót innanhúss í tennis
verður haldið í Tennishöllinni Kópa
vogi 19. - 23. apríl nk., og er aðgang
ur ókeypis. Keppt verður í eftirfar
andi flokkum:
I. Mini tennis fyrir þau yngstu

(fædd árið 2002 eða seinna)
II. Barna- og unglingaflokkar 10,
12, 14, 16, 18 ára og yngri. Einliðaog tvíliðaleikur.
III. Meista raf lokku r karla og
kvenna. Einl iða-, tvíl iða- og
tvenndarleikur.
IV. Öðlingaflokkar, 30, 40 og 60
ára og eldri. Einliða- og tvíliðaleikur.
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Mikill uppgangur hjá
sunddeild Breiðabliks

HK byrjar leik gegn Haukum í
úrslitakeppni karla í handbolta

- Vormót Breiðabliks og Heilsu verður 19. – 20. maí nk.
Íslandsmótið í 50 metra laug fór fram dagana
12.-15. apríl sl. í Laugardalslaug en mótið er eitt
fimm móta sem haldin eru á vegnum Sundsam
bands Íslands. Hin mótin eru Íslandsmótið í 25
metra laug, aldursflokkameistaramót Íslands, Bik
armótið og Íslandsmót garpa.
ÍM50 var mikil uppskeruhátíð fyrir sundfólk á
Íslandi að þessu sinni en mörg ný Íslandsmet voru
sett í þetta sinn. Sundíþ
 róttin er greinilega í nokk
urri sókn enda hefur öll aðstaða hér batnað til muna
síðustu árin. Sunddeild Breiðabliks tefldi fram sín
um stærsta hópi á Íslandsmóti til þessa, eða alls 16
sundmönnum og er greinilegt að félagið hefur eflst
til muna frá því í fyrra. Lágmörk eru inn á mótið þan
nig að stærð hópsins gefur til kynna hversu margir
hafa náð góðum tíma í liðinu. Mótinu, sem stendur
í fjóra daga, er skipt þannig upp að fyrir hádegi eru
syntar undanrásir og komast þeir 8 sundmenn sem
hafa bestan tíma í undanrásum í úrslit. Blikar náðu
18 sinnum að synda sig inn í úrslit í einstaklings
greinum og 6 sinnum í boðsundi eða öllum boð
sundum mótsins.
Þeir Blikar sem komust á verðlaunapall voru Ingi
mar Logi Guðlaugsson sem varð í 2. sæti í 200m
fjórsundi; Sveinbjörn Pálmi Karlsson 3. sæti í 200m
fjórsundi; Siggi Dan Kristjánsson í 3. sæti í 200m
bringusundi; Ingimar Logi Guðlaugsson 3. sæti í
200m flugsundi; Sveinbjörn Pálmi Karlsson í 2. sæti í
400m fjórsundi og boðsundssveit karla varð í 3. sæti
í 4x100m fjórsundi. Blikarnir Guðný Erna Bjarnadótt
ir og Viktor Máni Vilbergsson náðu lágmörkum á
smáþjóðaleikanna í Andorra og Mare Nostrum.
Brynjólfur Óli Karlsson náði þeim frábæra árangri

Sveinbjörn Pálmi Karlsson í bringusundi í úrslitum í
400m fjórsundi. Sveinbjörn Pálmi varð í 2. sæti.

að setja sveinamet í 200m baksundi á tímanum
2:37,71. Í sveinaflokki eru drengir 12 ára og yngri
en Brynjólfur er einungis 11 ára gamall og var hann
jafnframt yngsti keppandi mótsins. Aðrir í ÍM50 hópi
Breiðabliks voru:
Athena Neve Leex, Ásdís Rún Bjarnadóttir, Bene
dikt Jónsson, Elín Ylfa Viðarsdóttir, Elvar Smári Ein
arsson, Gunnar Bjarki Jónsson, Gunnlaug Margrét
Ólafsdóttir, Harpa Þöll Eiríksdóttir, Líney Ragna
Ólafsdóttir og Ragnheiður Karlsdóttir.
Blikar verða á heimavelli dagana 19.- 20. maí
nk. en þá fer fram Vormót Breiðabliks og Heilsu í
Kópavogslaug.

Íslenskt kvennalið skipað Blikum
Norðurlandameistari í karate!
Ísl enska kvennal iði ð í hóp
kata varð um sl. helgi Norður
landsmeistari í hópkata á Norð
urlandamótinu sem fram fór í
Kristi a ns tad í Svíþ jóð. Liði ð
skipa Blikastúlkurnar Aðalheið
ur Rósa Harða rd ótti r, Kristí n
Magnú sd ótti r og Svana Katla
Þorsteinsdóttir. Jafnframt varð
karlaliðið í 3ja sæti en það skipa
Blikadrengirnir Birkir Indriða
son, Davíð Freyr Guðjónsson og
Heiðar Benediktsson.
Þeir Heiða r og Daví ð Freyr
deildu svo jafnframt bronssæti
í kata juniora (16-17 ára). Þessu
til viðbótar urðu þau Helga Krist
ín Ingólfsdóttir (cadet -54kg) og
Jóhannes Gauti Óttarsson (junior
-76kg), sem bæði eru í Fylki, unnu
brons í kumite í sínum flokkum.
Þetta er í fyrsta skipti sem
íslenskt lið fer með sigur af hólmi
í liðakeppni á Norðurlandamótinu
en áður hafa tveir einstaklingar
orðið Norðurlandameistarar í ein
staklingsflokki, þeir Halldór Svav

Úrs litak eppni n í handb olta
karla hefst í kvöld, en þá leikur
HK gegn Haukum í Hafnarfirði
og FH tekur á móti Akureyri.
HK leikur síðan heimaleik gegn
Haukum í Digranesi næsta föstu
dag, 20. apríl. Þrjá sigra þarf til að

komast í úrslitin en sú keppni á
að hefjast 1. maí, og fari hún í 5.
leiki ráðast úrslit 11. maí.
Kvennalið HK datt út úr úrslita
keppninni en það beið ósigur í
tveimur leikjum gegn Stjörnunni.

Blikinn Brynjólfur Óli Íslands
methafi í 1500m skriðsundi
Sundmótið 5th Actav
 is Inter
national Open fór fram nú um
helgina á Ásvallalaug. Nokkr
ir keppendur frá Breiðabliki
voru meðal þátttakenda, og
gekk vel, en Blikar hlutu tvö
silfur og þrjú brons. Nokkur
Breiðabliksmet féllu og enn
bætist við í ÍM50 hópinn en
Gunnar Bjarki Jónsson synti
1500m skrið á 19:57,14 og
tryggði sér keppnisrétt á ÍM
sem fór fram um sl. helgi.
Það afr ek sem stendu r þó
uppú r efti r helgi na er nýtt
Íslandsmet Brynjólfs Óla Karls
sonar úr Breiðabliki er hann
sló 19 ára gamalt met Arnar
Arnarssonar í 1500m skriði í
sveinaflokki. Brynjólfur synti á
20:19,49 og bætti þar með met

Brynjólfur Óli Karlsson.

ið um 10,41 sekúndu. Ekki nóg
með það heldur bætti Brynjólf
ur einnig metið í 800m skriði í
sama sundinu en millitími hans
var 10:40,12 og féll þar með
nýlegt met Eiríks Inga Ólafsson
ar, sem var 11:00,40 mín.

Sævaldur Bjarnason hættir
þjálfun meistaraflokks karla
Svana Katla Þorsteinsdóttir, Aðalheiður Rósa Harðardóttir og Krist
ín Magnúsdóttir á verðlaunapalli, nýkrýndir Norðurlandameistarar í
hópkata kvenna. Glæsilegt!

arss on árið 1989 og Jóh anne s
Gauti Ótta rss on árið 2010.
Kvennaliðið vann lið Eistlands í

úrslitum, gerðu hreint út sagt frá
bæra kata og bunkai í framhald
inu var hrein snilld!

Gerpla sigraði í kvennaflokki á
Íslandsmótinu í hópfimleikum
A-lið Gerplu sigraði í kvenna
flokki og lið Ármanns í karla
flokki á Íslandsmótinu í hópfim
leikum sem fram fór í Ásgarði
í Garðab æ um síðu stu helgi.
Stjarna n varð í öðru sæti í
kvennaf lokki og Self oss í
þriðja sæti.
Í flokki blandaðra liða fór lið
Stjörnunnar/Ármanns með sigur
af hólmi í Íslands- og deildakeppn
inni. Í öðru sæti varð lið Gerplu og
í því þriðja lið Selfoss. Lið Stjörn
unnar/Ármanns vann sigur á öll
um einstökum áhöldum.
Lið Gerplu fer á Evrópumótið í

Aðstoðarþjálfarinn og fyrirliðinn fagna sigri gegn Fram í deildar
keppninni sem tryggði HK setu í úrslitakeppninni.

Danmörku í október nk. þar sem
það freistar þess að verja Evrópu

Skautahöllin er opin út maí

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Stjórn körfuknattleiksdeildar
Breiðabliks og Sævaldur Bjarna
son þjálfari meistaraflokks karla
hafa komist að þeirri niðurstöðu
að endu rn ýja ekki samni ng
Sævaldar um þjálfun meistara
flokks karla en samningurinn
rennur út nú í apríl.
Sæv aldu r hefu r þjálfa ð hjá
félaginu í 4 ár við mjög góðan orð
stý. Sævaldur hefur í þessi fjögur
ár þjálfað fjöldan allan af flokkum,
hvort sem er í yngri flokkum karla
og kvenna ásamt meistaraflokki
karla. Einnig hefur Sævaldur skip
að lykilhlutverk við skipulag og
umgjörð körfuknattleiksdeildar

og skilar af sér mjög öflugum hópi
leikmanna hjá félaginu.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Breiðabliks

Sævaldur Bjarnason.

meistaratitilinn sem það vann fyr
ir tveimur árum.
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
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langar þig að gera
í SUMAR?
Allar upplýsingar á:

http://sumar.kopavogur.is

Siglingarnámskeið
Smíðavöllur
Hjóla- og útivistarnámskeið Ævintýranámskeið
Skapandi sumarstörf Frístundaopnun í félagsmiðstöð
Frístund fyrir börn og unglinga með sérþarfir
Molinn ungmennahús Götuleikhús
Sumarnámskeið íþróttafélaga
Sumarnámskeið tómstundafélaga og félagasamtaka

Netfang:

sumar2012@kopavogur.is
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