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Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

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

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.

Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

- Árshátíð MK
- bls. 8

- Viðtal við
Rannveigu Ásgeirsd.

bæjarfulltrúa
- bls. 4

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig

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

náttúrulega

Sumarið að koma!



Starfskjör
bæjarstjóra

Á fundi bæj ar stjórn ar, þar sem 
ráðn inga sam ing ur við  Ár mann 
Kr. Ólafs son bæj ar stjóra var sam
þykkt ur koma fram að heilda
laun hans eru eft ir 3,5% hækk un 
1. mars sl. sam kvæmt ákvörð
un bæj ar ráðs föst laun 731.466 
krón ur; yf ir vinna 227.888 krón
ur; bíla styrk ur 138.750 krón ur; 
laun í bæj ar stjórn 133.928 krón
ur; laun í bæj ar ráði 148.809 krón
ur og heild ar mán að ar laun því 
1.380.841 króna.

Veltuféfrárekstri
árið2011nam2,6
milljörðumkróna

Nið ur greiðsla skulda Kópa vogs
bæj ar um fram lán tök ur var rúm
lega 1.650 millj ón ir króna á síð
asta ári. Þetta er með al þess sem 
kem ur fram í árs reikn ingi Kópa
vogs bæj ar fyr ir árið 2011. Hann 
var lagð ur fram á bæj ar ráðs
fundi 12. apr íl sl. og sam þykkt ur 
til af greiðslu í bæj ar stjórn. Fyrri 
um ræða fer vænt an lega fram 
24. apr íl nk. Í lang tíma á ætl un um 
er stefnt að því að greiða nið ur 
skuld ir bæj ar ins um einn millj
arð króna á ári á næstu árum og 
náð ist það mark mið á síð asta ári 
og vel það. Ann að mark mið er að 
veltu fé frá rekstri verði að minns
ta kosti á bil inu 1,5 til 2 millj arð
ar króna á ári. Það náð ist einnig 
en veltu fé frá rekstri sam stæðu 
Kópa vogs bæj ar var um  2,6 millj
arð ar króna. Í árs reikn ingn um 
kem ur fram að rekstr ar af koma 
sam stæðu hafi ver ið nei kvæð 
um 751 millj ón króna. Nei kvæð 
af koma skýrist fyrst og fremst 
af reikn uð um stærð um eins og 
geng is tapi sem var 523 millj ón
ir, meiri verð bólgu en áætl að var 
og auk inni gjald færslu á líf eyr is
skuld bind ing um. Fleiri lóð um var 
á síð asta ári út hlut að en skil að og 
er það við snún ing ur frá síð ustu 
árum. Hagn að ur af lóða út hlut un
um nam 335,3 millj ón um króna. 
Íbú um í Kópa vogi held ur áfram 
að fjölga og voru þeir komn ir upp 
í 31.139 í des em ber 2011. Er það 
um 1,4% fjölg un frá fyrra ári.

Verðkönnunásandi
ogútboðáhúsnæði
undirlíkamsræktar
stöðvar

Á fundi Fram kvæmda ráðs 4. 
apr íl sl. var lögð fram verð könn
un fra garð yrkju stjóra á sandi fyr
ir íþrótta velli og sand kassa. Sam
þykkt að leita samn inga við lægst
bjóð anda um kaup á sandi, enda 
upp fyll ir hann skil yrði sem sett 
voru. Einnig var rætt um út boð 
á hús næði und ir lík ams rækt ar
stöðv ar í Sund laug Kópa vogs og 
Sund laug inni í Ver öl um. Opna átti 
til boð í út leigu á llík ams rækt ar að
stöðu við sund laug ar í Kópa vogi 
en eng in til boð bár ust og mál
inu því frestað. Ósk að var eft ir 
um sögn frá sviðs stjóra um hverf
is sviðs og sviðs stjóra mennta
sviðs vegna hvers ekki bár ust 
nein ar um sókn ir.

Bílaleigaað
Digranesvegi8

Á fundi skipu lags nefnd ar var 
lagt fram bréf bygg ing ar full trúa 

Kópa vogs bæj ar varð andi er indi 
Hall gríms Smára Jns son ar með 
leyfi lóð ar hafa eign ar halds fé
lags ins Okk ar efh. um heim ild til 
að veita Bíla leigu Kópa vogs ehf. 
heim ild til að hefja rekst ur bíla
leigu í bíla geymslu á lóð inni að 
Digra nes vegi 8. Í full um rekstri er 
gert ráð fyr ir 8 út leigu bíl um og 
er starf sem in hluti að nú ver andi 
bón og þrif stöð. Einnig var lögð 
fram fyr ir spurn Heil brigð is eft ir
lits Hafn ar fjarð ar og Kópa vogs
svæð is til bygg ing ar full trú ans þar 
sem ósk að er um sagn ar hvort 
leyf is veit ing til um rædds rekstr
ar sé í sam ræmi við for send ur 
við nýt ingu hús næð is. Skipu lags
nefnd sam þykk ir með til vís an í 
44. gr. skipu lags laga að kynna 
um rætt er indi fyr ir lóð ar höf um 
Digra nes veg ar 8, 10, 12, Voga
tungu 22, 24 og 26.

Tilboðí
trjáklippingar

Þriðju dag inn 20. mars sl. var 
opn uð verð fyr ir spurn á veg um 
garð yrkju stjóra Kópa vogs. Um 
var að ræða vinnu garð yrkju
manna, að al lega við trjá klipp ing
ar, gróð ur flutn inga og gróð ur
setn ing ar. 13 garð yrkju fyr ir tæki 
fengu send gögn en eft ir far andi 
til boð bár ust:

•  Bára Guð jóns dótt ir ehf. 
   5.111.000 kr. 90,3%
•  Borg ar garð ar ehf. 4.770.000 kr.  
   84,3%
•  Stjörnu garð ar ehf. (Daxverk) 
   5.617.500 kr. 99,2%
•  Drauma garð ar ehf. 4.008.370 kr 
   70,8%
•  G.A.P. sf. 4.996.000 kr. 88,3%
•  Gall erí Garð ur ehf. 2.585.300 
   kr. ógilt, að eins gef ið verð í 
   hluta þess sem beð ið var um
•  Garð menn ehf. 5.733.300 kr. 
   101,3%
•  Garð vél ar ehf. 5.339.000 kr. 
   94,3%
•  Grá steinn ehf. 7.465.000 kr. 
  131,9%
•  Gró inn ehf. 4.462.060 kr. 78,8%
•  Lóða lausn ir ehf. 6.438.000 kr. 
  113,7%
Kostn að ar á ætl un nam 5.661.000 
krón um, 100,0%

Lagt var til að leit að yrði samn
inga við lægst bjóð anda, Drauma
garða ehf. sem er fyr ir tæki í 
Hafn ar firði og var það sam þykkt. 
Fjór ir til bjóð enda eiga lög heim
ili í Kópa vogi, þ.e. Borg ar garð ar, 
Garð vél ar, Gró inn og Stjörnu garð
ar. Með því að ganga til samn inga 
við eitt hvert þess ara fyr ir tækja 
hefðu tekj ur af þess ari starf semi 
að ein hverju leiti runn ið aft ur í 
bæj ar sjóð Kópa vogs. Öll voru 
þessi fyr ir tæki inn an kostn að
ar á ætl un ar. Skyldi það hafa ver
ið at hug að að skoða fleiri þætti 
þessa máls?

Slökkvistöðí
Kópavogi

Á fundi bæj ar ráðs 27. mars sl. 
var lögð fram til laga frá bæj ar
stjóra um að haf inn verði und
ir bún ing ur að flutn ingi slökkvi
stöðv ar á Tungu hálsi. Til laga 
um upp bygg ingu slökkvi stöðv
ar í Kópa vogi var svohljóð andi: 
,,Bæj ar ráð fel ur bæj ar stjóra að 
leggja til við stjórn slökkvi liðs 
höf uð borg ar svæð is ins að und ir
bún ing ur verði haf inn að flutn
ingi Slökkvi stöðv ar við Tungu háls 
með það að mark miði að bæta 
ör yggi íbúa í efri byggð um Kópa
vogs og Reykja vík ur. Nauð syn
legt er að byrja strax að huga 
að nýrri stað setn ingu nú þeg ar 
ákveð ið hef ur ver ið að ráð ast í 

bygg ingu nýrr ar slökkvi stöðv
ar við Skar hóla braut í Mos fells
bæ.” Guð ríð ur Arn ar dótt ir sagði 
að Slökkvi stöð í Kópa vogi hefði 
ver ið í vinnslu inn an SSH um 
nokk urt skeið, en þar hef ur stað
ið til að byggja nýja slökkvi stöð 
í Mos fells bæ sam hliða því að 
flytja slökkvi stöð ina við Tungu
háls á heppi legri stað með til liti 
til við bragðs tíma. Lagði Guð ríð ur 
til að mál inu yrði vís að til fram
kvæmda ráðs til frek ari skoð un ar. 
Bæj ar ráð hafn aði hug mynd Guð
ríð ar en sam þykkti til lögu bæj ar
stjóra.

Umferðarskipulagá
Dalvegi

Á fundi bæj ar stjórn ar var lögð 
fram eft ir far andi bók un Guð ríð ar 
Arn ar dótt ur: ,,Full trú ar Sam fylk
ing ar inn ar telja til lögu Gunn ars I. 
Birg is son ar að breyttu um ferð ar
skipu lagi á Dal vegi ekki við un andi 
lausn.  Sátt ríkti um aðra til lögu 
sem var í vinnslu í um hverf is og 
sam göngu nefnd og hefði leyst 
um ferð ar vanda við Dal veg án 
ágrein ings við lóð ar hafa.”

Samræming
skipulagsdaga

Á fundi skóla nefnd ar 26. mars 
sl. fól skóla nefnd skóla stjór um 
grunn skól anna í sam starfi við 
leik skóla stjóra að vinna að sam
ræm ingu skipu lags daga í leik og 
grunn skól um fyr ir skóla ár ið 2012 
 2013. Nauð syn legt er að tveir 
eða fleiri grunn skól ar starfi sam
an að sam ræm ingu skipu lags daga 
þar sem leik skól ar tengj ast fleiri 
en einu skóla hverfi. 

Skóla nefnd gef ur grunn skól un
um frest til að skila skóla daga tali 
til 7. maí 2012.

Styrkir
sundlaugasöng

Á fundi Menn ing ar og þró un ar
ráðs 21. mars sl. voru sam þykkt
ar ýms ar styrk veit ing ar. Punk 
2012, tón list ar há tíð fær 500 þús
und krón ur; Sund lauga söng ur 100 
þús und krón ur; Tón list ar há tíð 
unga fólks ins  800 þús und krón
ur; Sam kór Kópa vogs 150 þús und 
krón ur; Kvenna kór Kópa vogs 150 
þús und krón ur; Um sókn um styrk 
til að koma safni myndefn is um 
Kópa vog í staf rænt og að gengi
legt form 250 þús und krón ur; 
,,Sög ur Kópa vogs í síma” 50 þús
und krón ur; Töfra hurð in 2012 og 
starf semi í Töfra horni 400 þús
und krón ur; Um sókn um við
burða styrk vegna 350 ára af mæl
is Kópa vogs fund ar ins 1662, 400 
þús und krón ur; Sögu fé lag Kópa
vogs, rekstr ar styrk ur 150 þús und 
krón ur; Karla kór Kópa vogs 150 
þús und krón ur; Skóla hljóm sveit 
Kópa vogs vegna þátt töku í tón
list ar há tíð inni Tect on ics í Hörpu, 
100 þús und krón ur;  Skóla hljóm
sveit Kópa vogs vegna Nót unn
ar 2012 80 þús und krón ur; Gít
ar veisla Bjössa Thor 2012, 350 
þús und krón ur; Jazz og blús há
tíð Kópa vogs 2012, 350 þús und 
krón ur; Kór aldr aðra 150 þús und 
krón ur; Ljóða hóp ur inn Gjá bakka 
150 þús und krón ur; Tón leika hald 
Guð rún ar Sig ríð ar Birg is dótt ur í 
Saln um 200 þús und krón ur; Tón
leika hald ið ,,Moz art við kerta ljóð” 
100 þús und krón ur. Rætt var um 
að setja verð launa ljóð í strætó 
og var sam þykkt að áfram verði 
unn ið með þess hug mynd og hún 
tengd Kópa vogs dög un um.
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

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

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Íslandspóstur
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Bæj ar stjórn Kópa vogs nýt ur þess vafa sama heið urs að njóta minns
tu til trú ar allra sveit ar stjórna á höf uð borg ar svæð inu, jafn vel sveit
ar stjórn Álfta ness sem er með allt nið ur um sig í fjár mál um nýt ur 

meiri til trú ar. Ef laust spyrja marg ir hvað valdi þessu, en svar ið er kannski 
ekki ein falt. Stöðug ar orða hnipp ing ar milli full trúa þeirra flokka sem eiga 
að ild að bæj ar stjórn, bæði á fund um og í fjöl miðl um, eru ekki traust vekj
andi og þeim stund um til minnk un ar, jafn vel háð ung ar. Sumt það sem 
bæj ar full trú um finnst al veg bráð nauð syn legt að láta bóka í fund ar gerð um 
bæj ar stjórn ar, er í besta falli að hlát ursefni. 

Þar má nefna bók an ir um að þessi eða hinn póli tíski and stæð ing ur
inn segi ekki satt, sí fellt er ver ið að bera af sér sak ir, reynd ar stund um 
af gefnu til efni, sí felld ar at huga semd ir um fund ar stjórn ina, oft gert stutt 
hlé til að sam ræma ein hver at riði sem ut an að kom andi finnst óþarfi því 
bæj ar full trú ar eigi að koma und ir bún ir til fund anna, sem ekki virð ist alltaf 
vera stað reynd. Fund ir standa oft tímun um sam an, jafn vel í 8 til 9 tíma 
sem er auð vit að er tómt rugl. Af hverju þarf að funda svo miklu leng ur í 
bæj ar stjórn Kópa vogs en í öðr um sveit ar fé lög um á Ís landi? Svari nú hver 
fyr ir sig. Í lok síð asta kjör tíma bils fund uðu all ir flokk ar sam eig in lega um 
fjár hags á ætl un bæj ar fé lags ins, og all ir voru sam mála um að það ætti skil
yrð is laust að vera áfram. En hvað? Nei, þeg ar nýr meiri hluti tók við árið 
2010 hent aði það ekki öll um, lagð ar voru fram sér stak ar til lög ur, jafn vel af 
ein staka bæj ar full trúa, og gamla stríðs á stand ið tók við, og er enn við lýði.

En hvað er til ráða? Svar ið er ein fald lega hug ar fars breyt ing, bæði hjá 
bæj ar full trú un um og bak landi þeirra í stjórn mála flokk un um. Það væri 
stórt skref ef bæj ar full trú ar sam ein uð ust um eitt mál, svona til að byrja 
með. Bæj ar stjórn Kópa vogs sam þykkti vilja yf ir lýs ingu árið 2007 um bygg
ingu óp eru húss í bæn um. Sam þykkt var að stofna einka hluta fé lag um 
verk efn ið sem Kópa vogs bær yrði að ili að ásamt fjár fest um og Ís lensku 
óp er unni. Í yf ir lýs ingu sagði m.a. að kostn að ur bæj ar sjóðs af verk efn inu 
yrði met inn sem fram lag til einka hluta fé lags ins en bær inn mundi út hluta 
fé lag inu lóð und ir bygg ing una í mið bæ Kópa vogs. 

Á Ak ur eyri er rek ið menn ing ar hús ið Hof og talið að Ak ur eyr ar bær 
borgi með rekstr in um a.m.k. 500 millj ón ir króna, og þyk ir fyr ir norð an 
sjálf sagð ur menn ing ar skatt ur. Kópa vogs bú ar eiga Lista safn ið, Sal inn, 
bóka safn ið, nátt úru fræði stof una og þannig væri óp eru hús á svæð inu enn 
ein skraut fjöð ur in í því augna miði að festa Kópa vog í sessi sem helsta 
menn ing ar sveit ar fé lag lands ins.

För um inn í sum ar ið með það að mark miði að efla til trúna á okk ar 
ágæta sveit ar fé lag. Gleði legt sum ar!

	 	 	 	 	 Geir	A.	Guð	steins	son

Þverranditiltrú

APRÍL 2012

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla
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Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2500 • soludeild@gamar.is • www.gamar.is

Gardapokinn.is

Garðatunna og garðapoki!

Gardatunnan.is

Garðaúrgangur

Gardatunnan.is

Garðapokinn er fyrir garðaúrgang. Þeir eru seldir 5 stk. 
í pakka og eru hirðing og móttökugjöld pokanna innifalin í verði. 
Þú pantar pokana á gardapokinn.is, og færð þá senda heim. 
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Gámaþjónustan hf býður garðeigendum á höfuðborgarsvæðinu þjónustu við söfnun 
garðaúrgangs með tveimur mismunandi leiðum, Garðatunnu og Garðapoka.

Garðatunnan er 240 lítra tunna sem þú pantar á    
gardatunnan.is, fyllir út beiðni og tunnan verður send til þín.
Hún er losuð á tveggja vikna fresti frá apríl til október.

Allar nánari upplýsingar á 

 gardatunnan.is,
gardapokinn.is

og í síma 

535 2510
Þjónusta fyrir græna fingur
Garðapokinn.is

Fyllið út beiðni á www.gardapokinn.is

eða hringið í síma 535 2520 

og pokinn verður sóttur.

Þjónustan gildir á höfuðborgarsvæðinu. 

Í pokann má eingöngu 
fara garðaúrgangur!

Þemavika fór fram íVatnsenda
skóla í lokmarsmánaðar.Þemað
var tengt tímabilinu19011990og
kallaðist tímivélin. Í Í tímavélinni
kynntu nemendur sér helstu við
burði, tísku, tónlist ogmenningu
á tímabilinu 19011990. Í þema
vikunni19.23.marsvarskólanum
skipt upp eftir ártölum þar sem
hver gangur lagði áherslur á 15
ára tímabil af20.öldinni.Þannig
gátu foreldrar stigið um borð í
tímavélþegarþeirheimsóttuskól
annoggengiðámillitímabilaþeg
arþeirfóruámiliganga.Skemmti
legtvaraðbyrjaátímabilinu1901
1915ogfikrasigsvouppítímabil
ið19761990.

Krakk arn ir unnu í ár ganga blönd
uð um hóp um frá 1.10. bekk. Í hverj
um hóp voru um 18 krakk ar sem 
fengu nýja heima stofu og um sjón
ar kenn ar ar með an á þema vik unni 
stóð. Starfs fólki skól ans ber sam
an um að skemmti leg ast sé að sjá 
krakka af öll um aldri vinna sam an 
og hjálp ast að. Reynsl an sýn ir að 
slíkt skipu lag skil ar mikl um ár angri 
fyr ir sam skipt in og vina tengsl in í 
skól an um og ung ling arn ir standa 
sig ávallt vel í að að stoða þá sem 
yngri eru enda eru þeir yngri dug
leg ir að þiggja hálp þeirra sem eldri 
eru enda þyk ir þeim mik ið til þess 
koma að fá að vinna með eldri nem
end um.

For eldr ar mættu vel á loka sýn
ingu á föstu dags morgni enda hafa 
all ir gam an af því að hitt ast, spjalla 
við ná granna sína í hverf inu um leið 
og þeir skoða frá bær an af rakst ur af 
vinnu barna sinna, hlusta á söng og 
taka dans spor ið með nem end um.

ÞemavikaíVatnsendaskóla
umtímavélina

Kórinntekurlagið.

Braggarnirfrástríðsárunumvoruendurskapaðairípappaafkrökkunum.

www.borgarblod.is



Nýr meiri hluti Sjálf stæð is
flokks, Fram sókn ar flokks 
og Lista Kópa vogs búa tók 
til starfa á þessu ári eft ir 

að upp úr sam starfi Sam fyl k ing
ar (S), Vinstri grænna (V), Lista 
Kópa vogs búa (Y) og Næsta Besta
flokks ins (X) slitn aði. Ásteit ing ar
steinn var að því er virt ist helst 
ákvörð un og fram kvæmd þess að 
segja þá ver andi bæj ar stjóra, Guð
rúnu Páls dótt ur, upp störf um. 
Rann veig Ás geirs dótt ir, bæj ar full
trúi Lista Kópa vogs búa á einnig 
sæti í nú ver andi meiri hluta, og er 
for mað ur bæj ar ráðs og for mað ur 
skóla nefnd ar Kópa vogs. Rætt var 
við Rann veigu og hún fyrst spurð 
að því hvort nýr meiri hluti Lista 
Kópa vogs búa, Fram sókn ar flokks 
og Sjálf stæð is flokks í bæj ar stjórn 
Kópa vogs ætti meiri fram tíð fyr ir 
sér en sá fyrri sem til var stofn að 
eft ir kosn ing arn ar vor ið 2010.

Rannveig segistbjartsýn áþetta
samstarf, rétt eins og þeir sem
stóðu að myndun meirihluta vor
ið2010. ,,Okkurhefur tekistvel að
halda utan um málin hingað til í
þessumnýjameirihluta,skiptameð
okkur verkum og koma okkur að
verki.Þúspyrðummeiriframtíðog
þvíerauðsvaraðaðþáersú fram
tíð næstu tvö ár, markast af þeim
tíma sem eftir er af kjörtímabilinu
allavegaþettasinnið.Enviðmunum
aðsjálfsögðugeraokkarbesta, rétt
einsogviðákváðumíupphafisum
ars2010. Viðhöfum fundiðmikinn
viljahjánúverandisamstarfsmönn
umaðlátahlutinagangaupp.Odd
vitarnirerumeðvitaðirumstöðuna
gagnvarthveröðrum,þaðríkirein
huguraðgeravelfyrirbæinnsinn.”

- Af hverju slitn aði upp úr fyrra 
meiri hluta sam starfi?

,,Þaðerbúiðaðfarayfirmargtaf
þessu síðustu misseri, en upphaf
lega eru það samstarfsörðugleikar
við oddvita NæstBbesta flokksins
semvoruítrekaðíveginumogreynt
varað ræðaþaðopinskáttviðvið
komandi án árangurs.  Í fjárhags
áætlun 2011 komu upp mál sem
keyrðu viljann til samstarfs eigin
legaútafsporinuhvaðokkurvarð
aðiogþegaroddvitarutanoddvita
NæstBestaræddusamankomí ljós
aðþaðvoruallirásamamáli.

Á fundi var það mál lagt upp
ogoddvitiVG taldi víst aðoddviti
Framsóknar myndi vilja ganga til
liðsviðokkur.Ísamaorðinuræddi
oddviti Samfylkingar um það að
bæjarstjórinn þyrfti að fara, hann
ylli ekkiverkefnum.Þávareðlilegt
aðspyrjahvernmennsæjufyrirsér

bæjarstjóraembættið og var talið
sjálfgefið  að oddviti Samfylkingar
tækiviðembættinu,endalangtliðið
ákjörtímabilið.

Þettavarekkiþaðsemvið 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.Umræðuumaðauglýsa
eftirbæjarstjóravarekkitekið.Það
varþungtíYlistamönnumaðþurfa
aðræðaþetta.”

Örlagaríkurfundur
Rannveig segir oddviti S hafi að

loknum bæjarráðsfundi 12.janúar
kallað meirihlutann saman. ,,Þar
tjáðihannhópnumaðSamfylkingin
styddi ekki bæjarstjórann, oddviti
VGtókundirþað.Samkvæmtleikja
fræði var staðan þá orðin 411 og
þá hafði myndast meirihluti inni í
meirihlutanum.Viðvorumöllbúin
aðræðamálinoftáður,enviðhöfð
umaldreikomistaðniðurstöðusem
meirihluti bæjarstjórnar.  Hjálmar
yfirgafhópinneinsogkunnugter.

Eftir þessa helgi kemur svo til
kynning frá Samfylkingarfélaginu í
Kópavogi þar sem það harmar lok
samstarfs félagshyggjuaflanna í
Kópavogi þegar oddviti X gekk úr
samstarfinu, og blandaði sér svo í
viðkvæmaumræðuumstarfsmann
bæjarins og tók afstöðu til hans
– það hlýtur að teljast fáheyrt að
stjórnfélagsútiíbæmarkisérslíka
stöðu.

Þessar tvær gjörðir Samfylking
arinnar;að takasigútúrmeirihlut
anummeðafgerandihættigagnvart
bæjarstjóranum og svo ályktun
stjórnar Samfylkingarinnar í Kópa
vogivartrúnaðarbresturviðokkur.
Eftirleikinnþekkjamenn.”

- Var það nauð syn legt, jafn vel lífs-
spurs mál fyr ir Lista Kópa vogs búa að 
vera áfram í meiri hluta sam starfi þótt 
sleg ið væri af ýms um kosn ing ar lof-
orð um?

,,Við vorum tilbúin að vera í
minnihluta, við vorum tilbúin að
stíga til hliðar svo hægt væri að
uppfyllaþarfirhinna flokkannaum
að vilja setja inn sína fulltrúa sem
bæjarstjóra. Við vorum líka tilbú
inaðvera íminnihlutaeftiraðslit
inurðuefgengiðhefðisamanmeð
öðrum. Við stungum upp á sam
vinnuallraflokka,þvívarfálegatek
ið og þar með út af borðinu. Það
hefði verið fullkomlega óábyrgt af
okkuraðskoðaekki fleiri fletiþeg
araðrirvorubúnirað fullreynaallt
og ekki má gleyma því að nokkrir

möguleikar voru hreinlega úr sög
unni; Hjálmar stimplaði sig út af
vaktinnialfariðogÓlafurÞórspyrti
sig saman við Samfylkinguna. Þar
með voru tvö púsl farin úr mynd
inni.

Óskokkarvarfráupphafiaðráða
bæjarstjóra samkvæmt auglýsingu
einsogáðurhefurkomið fram.Við
fórumtilviðræðnaviðDogBsem
gekk áendanumsaman,málamiðl
anir voru gerðar og við ákváðum
á lokametrunum að láta málefni
listansganga fyrir, endavarekkert
eftir í stöðunni.Mennspyrjahvers
vegna,þaðvareinfaldlegaekkihægt
að mynda meirihluta með öðrum
þvíþaðvantaðioddamanninn;Sam
fylkinghafðiekkiumboðtilaðbjóða
hann fram til að fullkomna meiri
hlutann.”

Haturspólitíkhjáþeimsem
þaðviljastunda

- Einn bæj ar full trúi Sam fylk ing ar-
inn ar seg ir að í bæn um ríki átaka-
hefð og hat ur spóli tík og að hjá þér 
ríki þögn in ein sam an þeg ar þú ert 
spurð um nú ver andi meiri hluta sam-
starf. Hjá Lista Kópa vogs búa hafi ver-
ið boð uð sið bót í stjórn Kópa vogs bæj-
ar, og spyr hvað hafi orð ið af henni. 
Er þetta rétt mæt gagn rýni?

,,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 semblandaðer saman talium
siðbót sem við boðuðum í stjórn
sýsluogárangrisemviðhöfumnáð
íþvíogsvoátakahefðoghaturspóli
tík er nokkuð merkileg samsuða á
tveimur þáttum sem tengjast ekki,
enégverðvístaðsvaraþvísemsvo
aðokkuríYlistanumhafimistekist
aðinnleiðasiðbótístjórnsýsluSam
fylkingar miðað við þá taktík sem
húnnotargegnöðrumáopinberum
vettvangim.a.ífjölmiðlumogábæj
arstjórnarfundum.Þaðverðurhver
að líta í eiginbarm.AnnarsáSam
fylking ágætan fulltrúa sem hefur
reyntaðboðakurteisiogvirðinguí
samskiptummanna,viðvonumað
honumverðiágengtmeðsittfólk.”

- Hef ur starf bæj ar full trúa reynst 
vera öðru vísi en þú átt ir von á þessi 
tæp tvö ár sem þú hef ur sinnt því 
starfi?

,,Ég hef fjölþætta starfsreynslu
bæði úr opinbera og einkageiran
um og ekki margt sem kom mér á
óvartíþvístarfisemégtókaðmér.
Égvar tilbúin ímiklavinnu íþjón
ustuviðbæjarbúa.Éghef síðuren
svo skorast undan verkum. Y list
innhefurhaftaðleiðarljósiaðsetja
fólkíverkefniþarsemkraftarþeirra
nýtastbest, reynslaog fagþekking.
Þannigteljumviðaðsemmestfáist
fyrirpeninginn.Þaðkallastátvennt,
annars vegar í hinni gömlu pólitík
hver eigi að fá hvað og svo hins
vegar ínýjupólitíkinnihvaðhentar
hverjumbest.

Þaðermjöggamanaðstarfameð

fólkinuábæjarskrifstofunum.Menn
leggja sig fram og þangað er hægt
að sækja mikla þekkingu og reyn
slu.Þaðerlíkamjöggamanaðeiga
samskiptiviðfólkiðíbænumokkar.
Það er mikilvægt að geta leiðbeint
fólkiáréttastaðiíkerfinuþegareft
iraðstoðokkarpólitísku fulltrúaer
óskað. Við eigum að setja reglurn
arogsvoþarfaðstarfaeftirþeim.
Leiðarljós pólitískra fulltrúa á að
vera hógværð gagnvart þjónustu
hlutverkinu sem þeir hafa tekist á
hendurogeigaaðverasýnilegirog
virkirísínumstörfum.

Stofnunhverfaráða
spennandiverkefni

- Er eitt hvert mál eða mála flokk-
ur sem þú vilt per sónu lega að hljóti 
fram gang fyr ir lok kjör tíma bils ins, 
mál sem er í þágu allra Kópa vogs-
búa?

,,Sámálaflokkursemviðhöfðum
mest látið til okkar taka hingað til
erskólamálin,þarmá líta til stórra
verkefna s.s. vinna þvert á skóla
stigvegna innleiðingarnýrraraðal
námsskrár, endurskoðun á notkun
upplýsingatækni íkennslu í skólum
ognýbúiðeraðstofnastýrihópum
þaðverkefnisemáaðskilatillögum
fyrirsumarið.Égheftrúáaðbreyt
ingarþargeti sparaðokkurgríðar
lega fjármuni. Nýlegsamþykktum
stofnunhverfaráðaermjögspenn
andiverkefniognúerbúiðaðleggja
framíbæjarráðidrögaðerindisbréi
þeirraogvinnaviðúrtakshópaer í
fullumgangi.

Salaálóðumermikilvægtilaukn
ingar á tekjum. Það er ennfremur
bráðnauðsynlegtaðviðgerumokk
ar í atvinnugeiranumað fyrirtæki í
Kópavogiséusýnileg,viðeigumhér
þónokkur fyrirtækisemhafaverið
starfandi í áratugi í bænum ogvið
erumhreykinafþví.Kópavogurer
blómlegur bær í svo mörgu tilliti
enviðþurfumaðhugaaðferðaog
markaðsmálum,Kópavogurermið
depill höfuðborgarsvæðisins, hing
að liggja allir vegir og við höfum
upp á margtað bjóða í heilsugeir
anum,menninguog listumogekki
sísthöfumviðallaburðitilþessað
vera í fararbroddi í íþróttatengdri
ferðamennsku,meðglæsilegíþrótta
mannvirki og íþróttafélög þar sem
sópast að verðlaun og viðurkenn
ingar.

Efbæjarbúarerumeðhugmyndir
þá skora ég hér með á þá að hafa
sambandogræðamálinumleiðog
égóskaokkuröllumgleðilegssum
ars!” segir Rannveig Ásgeirsdóttir,
formaðurbæjarráðsKópavogs.
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,,Þaðhefðiveriðfullkomlegaóábyrgtafokkuraðskoða
ekkifleirifletiþegaraðrirvorubúniraðfullreynaallt”

RannveigÁsgeirsdóttir,formaðurbæjarráðsogfulltrúiY-listaínýjummeirihlutaíbæjarstjórnKópavogs:

RannveigÁsgeirsdóttiráfundiávegumSambandsíslenskrasveitar
félagameðfulltrúumannarasveitarfélagaumskólamál.

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík 
Sími 551 2344  |  www.tapas.is

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

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

Sumarleikur
Óla Barcelona
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Hér aðs skjala safn Kópa vogs, sem til þessa hef ur 
ver ið til húsa í leigu hús næði Þorra hf. að Hamra
borg 1, 3. hæð, er að flytja um set í nýtt hús næði 
að Digra nes vegi 7.

Kópavogsbærfestikaupáhinunýjahúsnæðiárið
2011.Breytinginermjög tilbótaogbatnaðar fyrir
starfsemiHéraðsskjalasafnsins.FormlegopnunHér
aðsskjalasafnsKópavogs í nýjumhúsakynnumað
Digranesvegi7er fyrirhuguð laugardaginn12.maí
nk.ÁðurvarpósthúsbæjarinstilhúsaaðDigranes
vegi7,enhúsnæðiðhefurnúgengið íendurnýjun
lífdagasemskjalasafn.Héraðsskjalasafnið flutti inn
íhinnýjuhúsakynniíbyrjunmarssl.oghefursíðan
veriðopiðgestumálestrarsal.

ÍtilefniafþessumtímamótumverðuráKópavogs
dögum,nánartiltekiðdagana8.10.maíkl.13.00til
15.00,opiðhúsaðDigranesvegi7þarsembæjarbú
umgefstkosturáaðskoðaaðstöðuhéraðsskjala
safnsinsþaríheildundirleiðsögnstarfsmanna.

Opnarínýjuhúsnæði12.maínk.

Hið nýja húsnæði Héraðsskjalasafnsins að
Digranesvegi7.

HéraðsskjalasafnKópavogs:

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 hlut- 
lausan aðila sem engra hagsmuna hefur að gæta. Það 
stuðlar að betri og hreinskiptnari samskiptum íbúa.

Við sjáum um húsfélagið þitt.

»

www.eignaumsjon.is

Söngvin ir er bland að ur kór 
eldri borg ara sem kem ur sam
an reglu lega í Gjá bakka. Í kórn
um eru hart nær 60 manns, og 
sjá mátti og heyra þeg ar ný lega 
var fylgst með sön gæf ingu að 
þar er gleð in og metn að ur inn í 
fyr ir rúmi. Stjórn andi er Hrönn 
Helga dótt ir.

Þann 13. mars sl. fór kórinn í
hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð
og söng fyrir heimilisfólk, gesti
þeirra, ættingja og starfsfólk og
síðanverða tónleikar íDigranes
kirkju laugardaginn 28. apríl nk.
Söngvinir hyggjast fagna vorinu
og sumrinu með vorferð austur
fyrir fjall ímaímánuðiogverður
fariðausturáKirkjubæjarklaust
ur og sungið þar. Einnig verður

komiðviðáHelluogHvolsvelli.
Fjölbreytt starfsemi er í Gjá

bakka. Ídagmiðvikudag,erm.a.
handavinna, boccia, glerlist,
félagsvistogsvoauðvitaðsöngur
inn.VorsýningGjábakkaer5.og
6. maí, eða í upphafi Kópavogs
daga.

Það sama má auðvitað segja
um starfsemina í Gullsmára og
Boðanum,semeinnigeru félags
heimili eldriborgara íKópavogi,
en ídagerþarm.a.boðiðuppá
kennslu í meðferð Tiffaniglers,
vatnsleikfimi er í sundlauginni í
kjallarahússinsogísalnumverð
ur sungið við undirleik harmon
ikkuleikara.Eftirhádegiðáföstu
dögumkomaprestarLindakirkju
íBoðannogerumeðhugvekju.

Tónleikarogvorferðhjá
SöngvinumíGjábakka

KórinnsyngurundirstjórnHrannarHelgadóttur.

Brot 66 öku manna voru mynd uð 
á Kárs nes braut í Kópa vogi af lög
regl unni föstu dag inn 13. apr íl sl. 

Fylgst var með ökutækjum sem
var ekið Kársnesbraut í austurátt,
aðHábraut.Áeinniklukkustund,fyr
ir hádegi, fóru 187 ökutæki þessa
akstursleiðogþvíókrúmlegaþriðj
ungurökumanna,eða35%,ofhratt
eða yfir afskiptahraða. Meðalhraði
hinna brotlegu var 65 km/klst en
þarnaer50kmhámarkshraði.Tólf
ókuá70kmhraðaeðameiraensá
semhraðastókmældistá94.Vöktun
lögreglunnaráKársnesbrauterliður
í umferðareftirliti hennar á höfuð
borgarsvæðinu.Við fyrrihraðamæl
ingar lögreglunnar á þessum stað
hefurbrotahlutfalliðverið2636%.

AlltofmargirakaofhrattáKársnesbraut

EkiðeftirKársnesbraut.HraðaksturáKársnesbraut ínálægð ívið
þétta íbúðabyggð er dauðans alvara. Bifreiðarnar á myndinni
tengjastekkiumfjölluninniígreininni.
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A F  H Á L S I N U M

Söngfuglarsungusinnfegursta
söng á síðustu tónleikum vetr
arins sunnudaginn15.apríl sl. í
Salnum í Kópavogi. Söngkonan
JanaMaríasagðifrálífiogstarfi
ErluÞorsteinsdóttur, stúlkunnar
meðlævirkjaröddinaoghinsást
sælaHauksMorthens.

Flutt voru þeirra þekkt ustu lög 
í bland við þau lítt þekkt ari og 
fékk hún til sín góða gesti, m.a. 
Valdi mar Guð munds son, sem 
hef ur kom ist einna næst því að 
hljóma eins og Hauk ur Morthens 
nú tím ans. Aðr ir góð ir gest ir voru 
Thelma Hrönn Sig ur dórs dótt ir 
og Þór Breið fjörð, söng leik ar inn 
góð kunni sem hef ur sleg ið í gegn 
í Ves al ing un um í upp færslu Þjóð
leik húss ins. Hljóm sveit húss ins 
var svo sann ar lega í rétt um gír 
og í vor skapi, en sveit ina skipa 
Hall grím ur Jónas Ingva son, Stef án 

Gunn ars son, Val garð ur Óli Ómars
son og Þor vald ur Örn Dav íðs son.

Frábærvetrardagskrá
Það er ekki ann að hægt en að 

hrósa starfs fólki Sal ar ins fyr ir þá 
menn ing ar dag skrá sem boð ið hef
ur ver ið upp á í vet ur. Tí brátón
leik ar hafa ver ið hver öðr um 
betri, ein söngv ar ar, kór ar og 
hljóð færa leik ar hafa ver ið af þeim 
gæða flokki al mennt að það hef ur 
raun ar ekki ver ið hægt að sleppa 
neinu. Sal ur inn er ekki bara frá
bært tón leika hús held ur hef ur þar 
ver ið boð ið upp á ákaf lega metn
að ar fulla dag skrá í vet ur. Kópa
vogs bú ar, sem og lands menn all ir, 
mega svo sann ar lega ver ið stolt ir 
af starf sem inni þar sem er af ákaf
lega háum staðli, og verð ur það án 
vafa áfram.

SöngfuglaríSalnum

Jana Mar ía Guð munds dótt ir söng- og leik kona ásamt frá bærri 
hljóm sveit sem leiddu áheyr end ur aft ur í dæg ur laga heim inn um 
miðja síð ustu öld.

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

.

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

8.395

9.460

8.900

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

Molinn – ungmennahús, sem
erámenningartorfunni íKópa
vogigegntGerðarsafni, er fyrir
ungt fólkáaldrinum16áraog
upp úr. Þar er alltaf skemmti
legognotalegstemmning,þægi
legtaðkíkjaípool,horfaáupp
áhaldsþættina í sjónvarpinu,
tefla, grípa í gítarinn eða bara
læraogspjalla.

Mol inn er fé lags leg ur stað
ur sem býð ur upp á já kvætt og 
vímu laust um hverfi og af þr ey
ingu. Í hús inu er þráð laus að gang
ur að net inu og gest ir geta feng ið 
af not af tölv um. Mola kaffi er nafn
ið á kaffi hús inu og þar er hægt 
að kaupa af bragðs gott latté og 
ex pressó, te, sæl gæti og gos. Í 
Mol an um gefst einnig tæki færi til 
að halda tón leika.

Íþrótta við burð ir og ann að sem 
áhugi er á er sýnt á breið tjaldi en 
auk þess er að staða fyr ir margs 
kon ar menn ing ar við burði eins 
og LANmót, ljóða lest ur, gjörn
inga, mál þing, LARP (liveact ion
roleplay ing) og hlut verka spil, 
og ann að skemmti legt sem fólki 
dett ur í hug.

Sumardagskrá
Mol inn mun á kom andi sumri 

standa fyr ir fjöl breyttri dag skrá 
snið in að þörf um ungs fólks. Af 
þeim hug mynd um sem hafa lit ið 
dags ins ljós má nefna: opið grill, 
fjall göng ur, hjóla ferð ir, hóp ferð
ir í Naut hóls vík, LARP bar dag ar, 
ferð ir í lista söfn, fata mark að ir, 
tón leik ar, Game of Thro nes spil, 

ör nám skeið í stensla gerð og götu
list, lista gjörn ing ar og fleira.

Skap andi sum ar störf eru með 
stafs stöðv ar sín ar í Mol an um og 
því eitt hvað um að vera á hverj
um degi. Dyrn ar standa öll um 
ung menn um bæj ar ins ávallt opn
ar fyr ir fólk sem vill taka þátt í 
tóm stunda starfi í áfeng is og 
víma efna lausu um hverfi.

Fjölbreyttsumardagskrá
sniðinnaðþörfumungsfólks

Ungt fólk kann vel að meta þá starf semi sem boð ið er upp á í 
Mol an um.

Ljóð mán að ar ins:
Bakhús

Margrét Þ. Jóelsdóttir er
fædd á Ísafirði og sleit þar
barnsskónum. Hún laukkenn
araprófi frá KÍ 1964, BAprófi
í myndlist í Englandi 1970 og
M.EdprófiísérkennslufráKHÍ
1997. Margrét var lengi kenn
ariográðgjafi.Húnerstarfandi
myndlistarmaður ásamt eig
inmanni sínum Stephen Fair
bairn.Þauhafahaldiðsýningar
hérheimaogerlendisogvoru
valin myndlistarmenn Kópa
vogsárið1998.

Mar grét er virk ur fé lagi í Rit
list ar hópi Kópa vogs og fé lagi í 
Rit höf unda sam bandi Ís lands. 
Hún á 10 ljóð í ljóða bók inni Sex 
í ljóð um, gef in út af 6 höf und
um 1998. Bók in Birg ir fjall ar 
um of virk an dreng og er byggð 
á rann sókn ar verk efni við KHÍ, 
(útg. Æsk an 2000). Verð launa

smá sag an Karl arn ir í kjall ar an
um var birt í TMM, 1. tbl. 2001. 
Auk þess hef ur TMM birt ljóð 
eft ir hana. Hún á einnig ljóð í 
ljóða bók un um Sköp un (2001) 
og Í aug sýn (2009) sem Rit list ar
hóp ur inn gaf út. Mar grét hef ur 
skrif að tvær barna bæk ur mynd
skreytt ar af Steph en: Nonni
konni og kúl urn ar (2006) og Úti 
í myrkr inu (2008), gefn ar út af 
Skjald borg. Nonni konni og kúl
urn ar var til nefnd til Ís lensku 
barna bóka verð laun anna af 
Fé lagi ís lenskra bóka út gef enda.

Bakhús
gægist inn
um máða glugga

gætu ver ið föln uð blóm
guln að ar bæk ur

bús á höld
ryðg að ar dós ir

skræp ótt vegg fóð ur

veislu- eða
hvers dags klæði

skjól í myrkri næt ur

glæpa greni
ást ar hreið ur
ut an garðs bæli

fjöl skylda
í ljúf um draumi

hvað sem er
því allt er sem eitt

í snjáð um heimi
gegn um máða glugga

Mar grét Þ. 
Jó els dótt ir.

- sungu lög Erlu Þor steins, Hauks 
Morteins og fleiri

Mol inn, ung menna hús:

Gerðarsafni opnar tvær nýjar
sýningarámorgun, sumardaginn
fyrsta19.apríl.nk.ogstandaþær
til26.maínk.

Á efri hæð safns ins er sýn ing 
sem nefn ist ,,Hugs un in um teikn ing
una” sem eru teikn ing ar eft ir ýmsa 
lista menn frá 20. og 21. öld inni. Á 
sýn ing unni eru teikn ing ar unn ar 
með marg vís leg um teikni að ferð
um og efn um eft ir þekkta ís lenska 
teikni meist ara frá 20. og 21. öld
inni. Þeirra á með al eru Ás grím ur 
Jóns son, Bar bara Árna son, Gerð
ur Helga dótt ir, Gunn laug ur Schev
ing, Jó hann es S. Kjar val, Mugg ur 
(Guð mund ur Thor steins son) og 

Val gerð ur Briem. Á sýn ing unni eru 
einnig teikn ing ar eft ir sam tíma lista
menn á við Guð ný Guð munds dótt
ur, Guð jón Ket ils son, Gúst av Geir 
Bolla son, Ragn heiði Jóns dótt ur og 
Stein grím Ey fjörð.

Á neðri hæð safns ins er sýn ing 
sem ber heit ið ,,Í minn ingu Val gerð
ar Briem” sem er úr val barna teikn
inga frá Mynd list ar skóla Kópa vogs, 
Mynd list ar skóla Reykja vík ur og 
Waldorf skól an um í Lækj ar botn
um. Sýn ing ar stjóri er Guð rún Vera 
Hjart ar dótt ir mynd list ar mað ur. Í 
tengsl um við sýn ing una mun Guð
rún bjóða upp á lista smiðj ur.

Gerðarsafnopnarnýjarsýn
ingarásumardaginnfyrsta
Hugs un in um teikn ing una & Í minn ingu Val gerð ar Briem
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ÁlfhólsskóliÍslandsmeistari
barnaskólasveitaískák

Þaðmáttiskeraandrúmsloftið
í Rimaskóla, slík var spennan,
þegar síðustuumferðir Íslands
mótsbarnaskólasveitafórufram
ílokmarsmánaðar.

Í 6. um ferð mætt ust toppsveit
ir Rima skóla og Sala skóla. Eft ir 
mikla bar áttu fór viður eign in 22. 
Álf hóls skóli sigr aði í sinni viður
eign 40 og skaust því upp fyr
ir Sala skóla og Rima skóla, með 
hálf an vinn ing í for skot. Í sjö undu 
um ferð mætt ust svo Rima skóli og 
Álf hóls skóli. Fór sú viður eign 22 
og fóru því all ar viður eign ir þrig
gja efstu sveit anna 22! Sala skóli 
var þar með kom inn á topp inn 
eft ir 40 sig ur í sinni viður eign. 
Í átt undu um ferð fengu Álf hóls
skóli og Sala skóli 4 vinn inga en 
Rima skóli missti nið ur hálf an 
vinn ing gegn Csveit skól ans. Fyr
ir síð ustu um ferð ina hafði Sala
skóli því hálfs vinn ing for skot á 
Álf hóls skóla og vinn ings for skot á 
Rima skóla.

Sala skóli mætti Smára skóla 
sem hef ur sterka sveit. Fór svo 
að Smára skóli náði ein um vinn ing 
gegn Sala skóla sem þýddi það að 
með 40 sigri myndi Álf hóls skóli 
tryggja sér fyrsta Ís lands meist ara
tit il í sögu skól ans. Síð asta skák in 

í þeirri viður eign var milli Dawids 
Kolka og Jos húa Dav íðs son ar. 
Dawid var með að eins betra 
enda tafl, og náði skyndi lega að 
þjarma að kóngi Jos húa með 
þeim af leið ing um að úr varð 
mát sókn. Mát sókn in heppn að ist 
og 40 sig ur stað reynd og mik il 
fagn að ar læti með al liðs manna og 

að standana skák sveit ar Álf hóls
skóla brut ust út.

Sveit ir frá grunn skól un um í 
Kópa vogi stóðu sig afar vel, og 
ljóst að mark visst upp bygg ing ar
starf í skák í skól un um er að skila 
sér í afar góð um skák mönn um, 
ekki bara efni leg um.

"Það geta ekki allir bílar 
verið rÉttir bílar!"

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

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar 
viðgerðir í sumar.

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Í sig ur liði Álf hóls skóla eru Dawid Kolka, Ró bert Leó Jóns son, Fel ix 
Stein þórs son og Guð mund ur Agn ar Braga son. Lengst til hægri 
stend ur stolt ur þjálf ari og liðs stjóri, Smári Rafn Teits son. Með sigrin-
um vann sveit Álf hóls skóla sér rétt til þátt töku á Norð ur landa móti 
barna skóla sveita sem fram fer á kom andi hausti.

- sveit Sala skóla í 2.-3. sæti

Kópavogsdagarhaldnir
5.til11.maínk.

Hin árlega menningarhá
tíðKópavogs,Kópavogsdagar,
verðurhaldin5.til11.maí.Er
það íníunda sinn semhátíðin
verðurhaldin.

Kópa vog ur hef ur um ára bil 
stutt vel við menn ing ar líf ið í 
bæn um og er mark mið Kópa
vogs daga að gefa bæj ar bú um 

færi á að njóta af rakst ur þess á 
eins kon ar upp skeru há tíð. Í ár 
verð ur sér stök áhersla lögð á að 
höfða til yngstu kyn slóð ar inn ar 
og á menn ing ar torf unni okk ar 
verða ýms ar upp á kom ur sem 
tengj ast menn ingu og list um 
fyr ir börn. Til að há tíð in verði 
sem best úr garði gerð þarf hins 

veg ar sam eig in legt átak margra 
og vill Kópa vogs bær því hvetja 
alla þá sem áhuga hafa að leggja 
hönd á plóg. Á næst unni verð ur 
að venju sett upp við burð ar síða 
þar sem áhuga sam ir geta skráð 
inn og kynnt um leið skemmti
lega menn ing ar við burði.

Ég bý í götu þar sem lausa
gangahundaeralltaf aðaukast
ogsérstaklegatekégeftirþvíað
yngra fólki finnstþaðbaraallt í
lagi,þaðereinsogþaðhaldiað
þaðgildiengarreglurumhunda
haldíbænum.Ígötunniminnier
labrador, sheaffer,ogogdober
mann, segirKópavogsbúi.Undir
þettaskalheilshugartekið,hund
areigaallsekkiaðgangalausir,
og meira að segja er fullyrt að
ekkiséutilskilinleyfifyriröllum
hundumsemeruíKópavogi.

Það er alls ekki nóg fyr ir 
bæj ar yf ir völd að gefa út leyfi fyr
ir hunda haldi, rukka fyr ir það 
en fylgja því svo alls ekk ert eft
ir. Til lits leys ið get ur líka vald ið 
ná granna erj um, og hver vill ekki 
losna við þær.

Hund ar geta ver ið skemmti
leg ar skepn ur og góð ur fé lag ar, 
en eig end ur verða að fram fylgja 

til skild um regl um. Og það á líka 
að krefjast þess að hunda eig
end ur séu með poka með sér á 
göngut úr um í bæj ar land inu til 
þess að hirða upp hunda skít inn. 
Næsti mað ur sem fer sömu leið á 
ekki að eiga það á hættu að renna 
fót skriðu í óþverr an um.

ÁbendingfráKópa
vogsbúavegnaeftir
litslaustshundahalds!

Hvolp ar og móðir þeirra af bresku bola bíta kyni. Rétt er að taka fram 
að eig end ur þess ara hvolpa fylgja regl um um hunda hald í hví vetna.

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu



SkemmtinefndNemendafélagsMK,
NMK, sér um að halda skemmtileg
böll til að lífga upp á félagslífið yfir
skólatímann.

Á hverri önn 2-3 stór böll á veg um 
nem enda fé lags ins, fyrsta ball ið er busa-
ball ið sem er hald ið í lok busa vígsl unn-
ar, ennig er hald ið upp á þema ball í 
tengsl um við tylli dag ana á haustönn og 
á vor önn er svo stærsta ball ið, árs há-
tíð in, en henni fylg ir há tíð ar mat ur með 
kenn ur um og starfs mönn um skól ans 
þar sem all ir mæta í sínu fín asta pússi.

Á þessu var eng in breyt ing gerð á í 
vor, all ir mættu prúð bún ir á sal skól-
ans, sýnt var m.a. mynd band þar sem 
létt grín var gert að kenn ur um og 
nem end um, en fyrst og fremst borð-
að ur frá bær mat ur. Á eft ir storm uðu 
krakk arn ir svo á ball á veit inga stað inn 
SPOT í Bæj ar lind inni.
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ÁrshátíðMKhefurskapaðsér
ákveðinnsessískólalífinu

6 glæsi leg ar stelp ur.OpiðhúsíHjallakirkjuersam
vera eldri borgara í hádeginu
annanhvernfimmtudag.

Kom ið er sam an í safn að ar-
saln um og borð að ur há deg is mat-
ur sem seld ur er á vægu verði. 
Gjarn an er far ið með gam an mál 
eða fengn ir gest ir í heim sókn á 
þess um stund um. Sl. fimmtu dag 

var spil að bingó og síð an lauk 
sam ver unni með helgi stund í 
kirkj unni. Síð ustu sam ver urn ar á 
þessu vori eru 26. apr íl og 10. maí 
nk. Báð ir prest ar kirkj unn ar tóku 
þátt í þess ari sam veru, sr. Sigfús 
Kristjánsson stjórn aði bingóspil-
inu og sr. Íris Krist jáns dótt ir var 
með helgi stund ina.

Samveraeldriborgaraí
Hjallakirkjunýturvinsælda

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

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

Rýnt af at hygli í bingóspjald ið. ,,Sagði hann ekki ör ugg lega B-4”?

Sung ið í kirkju skip inu í helgi stund inni.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

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

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 121124

Rafskutlur 
Vandaðar og kraftmiklar rafskutlur sem 

henta vel við íslenskar aðstæður.

Sumar-konur
10 ára afmælistónleikar Kvennakórs Kópavogs

Salurinn í Kópavogi: sumardaginn fyrsta, 19. apríl, kl. 20:00

Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt
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
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Meirihluti bæjarstjórnar Kópa
vogs samþykkti á dögunum að
leggja niður Menningar og þró
unarráð sem þá hafði starfað í
umeittár.Skyldimargurnúætla
að þetta ráð hafi verið verklítið
og því gustuk að koma því yfir í
eilífðina.Reyndinerþóallt 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
góðutilleiðar.

Ráð ið varð til snemma árs 2011 
við sam ein ingu at vinnu- og upp-
lýs inga nefnd ar og lista- og menn-
ing ar ráðs. Sam ein ing in átti með al 
ann ars að þjóna þeim til gangi að 
tengja bet ur og sam þætta um fjöll-
un um at vinnu-, mark aðs-, ferða- og 
menn ing ar mál. Með al ann ars var 
horft til þess að nú til dags liggja 
fjöl mörg tæki færi til at vinnu sköp-
un ar í hin um svoköll uðu skap andi 
grein um og vart er ræð andi um 
ferða mál án þess að hafa menn ingu 
og list ir í huga.

Atvinnumálin
fyrirferðarmikil

At vinnu mál voru frá upp hafi 
áber andi í hug mynda vinnu og sam-
þykkt um ráðs ins. Eft ir nokkurn und-
ir bún ing sam þykkti ráð ið að beina 
því til bæj ar ráðs að setja á fót sér-
stak an átaks hóp í at vinnu mál um. 
Hann skyldu skipa tveir at vinnu full-
trú ar, skrif stofu stjóri stjórn sýslu-
sviðs, sviðs stjóri vel ferð ar sviðs og 
bæj ar stjóri, sem skyldi leiða starf 
hóps ins. Bæj ar ráð sam þykkti þetta 
og er sú sam þykkt enn í fullu gildi. 
Að vísu fer ekki sög um af verk um 
hóps ins und ir for ystu tveggja bæj-
ar stjóra sem síð an hafa set ið en 
for vitni legt verð ur að fá svör við 
fyr ir spurn sem beint hef ur ver ið til 
bæj ar stjóra þar um.

Ferða þjón usta er einn helsti vaxt-
ar sproti í at vinnu mál um um þess ar 
mund ir.  Okk ur þótti því brýnt að 
bæta úr stefnu leysi bæj ar ins í ferða-
mál um. Til und ir bún ings efnd um 
við með al ann ars til sam ráðs fund-
ar með hags muna að il um og rædd-
um við sér fræð inga. Í mars síð ast-
liðn um var svo sam þykkt verk á-
ætl un um stefnu mót un. Hún ger ir 
ráð fyr ir að stefna bæj ar ins liggi 
fyr ir í árs lok.

Enn má nefna að ráð ið lét það 
verða eitt af sín um fyrstu verk um 
að hafa frum kvæði að og taka þátt 
í stofn un Mið bæj ar sam taka Kópa-
vogs. Þau verða bráð um árs göm ul 
og hafa þeg ar lát ið til sín taka í efl-
ingu versl un ar, þjón ustu og menn-
ing ar í mið bæn um.

Meirikraftíferða-
ogmarkaðsmál

Í beinu fram haldi af sam þykkt 
verk á ætl un ar um mót un stefnu í 
ferða mál um lögðu full trú ar VG og 
Sam fylk ing ar í ráð inu fram til lögu 
um stofn un ferða mála- og mark-
aðs stofu Kópa vogs í jan ú ar 2013. 
Henni skyldi með al ann ars ætl að að 
fram fylgja þá ný sam þykktri stefnu 
í ferða mál um, ann ast mark aðs- og 
kynn ing ar mál fyr ir Kópa vogs bæ 
og stofn an ir hans, sjá um skipu lag 
við burða og há tíða og margt fleira. 
Til lag an hafði ver ið í mót un og 
um ræðu inn an ráðs ins um skeið en 
hlaut því mið ur ekki full tingi nýs 
meiri hluta í ráð inu.

Menn ing og list ir hljóta að verða 
með al meg in stoða í stefnu bæj ar ins 
í ferða mál um. Þrátt fyr ir þröng an 
kost eft ir efna hags hrun og langvar-
andi óráðs íu á und an því reyndi 
ráð ið eft ir megni að hlúa að menn-
ing ar starf semi og rekstri menn-
ing ar stofn ana bæj ar ins. Sam þykkt 
var með al ann ars að end ur nýja 
tækja kost í Saln um. Ráð ið út hlut-
aði styrkj um til tuga áhuga verðra 

list við burða. Það var gert sam-
kvæmt end ur skoð uð um regl um um 
lista- og menn ing ar sjóð sem menn-
ing ar- og þró un ar ráð und ir bjó og 
af greiddi. Brydd að var uppá ný mæl-
um í ljóða sam keppn inni Ljóð staf ur 
Jóns úr Vör. Fleira mætti nefna.

Kópavogstún,hæliðog
bærinn

Við Kópa vogs bú ar eig um sann-
kall aða perlu stein snar suð ur af 
mið bæn um og menn ing ar torf unni. 
Á Kópa vogs túni standa þær tvær 
bygg ing ar sem lík lega eru merkast-
ar í Kópa vogi sögu lega séð, gamla 
hress ing ar hæl ið og Kópa vogs bær-
inn. Í tún inu og hóln um eru áhuga-
verð ar forn minj ar. 

Ráð ið lét mál efni Kópa vogs túns 
og hinna merku bygg inga þar mjög 
til sín taka. Við álykt uð um ít rek að 
um nauð syn þess að ráð ast í bráða-
að gerð ir til bjarg ar gamla hress ing-
ar hæl inu sem hef ur því mið ur ver ið 
að grotna nið ur um langt ára bil. Við 
því var orð ið og ber að fagna því.

En nú er tíma bært að taka stærri 
skref og horfa til fram tíð ar þessa 
svæð is. Því beindi menn ing ar- og 
þró un ar ráð því til bæj ar ráðs að 
stofna starfs hóp þvert á nefnd ir til 
að fjalla um um hverfi og skipu lag á 
svæð inu og end ur bæt ur og hlut verk 
bygg ing anna. Bæj ar ráð sam þykkti 
til mæli ráðs ins og starfs hóp ur með 
full trú um menn ing ar- og þró un ar-

ráðs heit ins, skipu lags nefnd ar og 
um hverf is- og sam göngu nefnd ar 
hef ur þeg ar hist nokkrum sinn um. 
Hann á að skila nið ur stöð um og til-
lög um eigi síð ar en 15. júní næst-
kom andi. Við bind um von ir við að 
í kjöl far ið hefj ist end ur reisn ar skeið 
svæð is ins og bygg ing anna.

Tilraunsemtókst
Við lít um svo á að menn ing-

ar- og þró un ar ráð hafi ver ið vel 
heppn uð til raun. Hefði ráð ið starf-
að áfram til loka kjör tíma bils hefði 
það vafa laust sýnt enn frek ar fram 
á að stofn un þess var skyn sam leg 
og mála flokk un um til fram drátt ar. 
Engu að síð ur hef ur nýr meiri hluti 
bæj ar stjórn ar lagt það nið ur og far-
ið aft ur í gamla far ið. Með stofn un 
at vinnu- og þró un ar ráðs og lista- 
og menn ing ar ráðs er um fjöll un um 
at vinnu-, ferða-, mark aðs- og menn-
ing ar mál að skil in að nýju. Það þyk ir 
okk ur hið mesta óráð, ekki síst nú 
þeg ar fyr ir dyr um stend ur stefnu-
mót un í ferða mál um og síð an fram-
kvæmd þeirr ar stefnu.

Rétt er að taka fram að sam starf 
okk ar við full trúa ann arra flokka og 
fram boða í ráð inu var með mikl um 
ágæt um og þökk um við sam starf ið 
hér með.

Garðar H. Guðjónsson, Hafsteinn
Karlsson og Hjálmar Hjálmarsson
áttusætiímenningar-ogþróunarráði

Menningar-ogþróunarráð
–velheppnuðtilraun

Garð ar H. Guð jóns son, Haf steinn Karls son og Hjálm ar Hjálm ars son 
áttu all ir sæti í Menn ing ar- og þró un ar ráði Kópa vogs bæj ar.

Leikskólabörnin í Arnar
smára í Kópavogi eru aug
ljóslega áhugasöm um bætt
umferðaröryggi íhverfinu.Þeg
ar Ármann Kr. Ólafsson, bæj
arstjóri, heimsótti leikskólann
nýverið afhentu þau honum
tillögur sínar að nýjum göngu
brautum og skiltum. Bæjar
stjóri sagðiviðbörninaðhann
útilokaði ekki að hægt yrði að
komatilmótsviðþærtillögurað
einhverjuleyti.

Til lög un um hef ur nú ver ið kom-
ið á fram færi við þá starfs menn 
bæj ar ins sem vinna að um ferð-
ar ög g is mál um en þeir eru að 
ljúka gerð nýrr ar um ferð ar ör ygg-
is á ætl un ar. Mark mið henn ar er 
að fækka óhöpp um og slys um í 

um ferð inni. Íbú ar bæj ar ins voru 
fyrr í vet ur hvatt ir til að senda inn 
ábend ing ar vegna um ferð ar ör-
ygg is á ætl un ar inn ar og eru til lög-
ur leik skóla barn anna sprottn ar 
af því. Börn in leggja til að sett-
ar verði sebra braut ir og um ferð-
ar skilti á nokkrum stöð um, m.a. 
efst í Arn ar smár an um, efst á 
Fífu hvamms veg in um og í Hlíð ar-
smára, skammt frá Arn ar nes vegi.  
Þau teikn uðu til lög urn ar upp og 
komu með skrif leg ar ábend ing-
ar. Bæj ar stjóri hef ur að und an-
förnu heim sótt leik skóla bæj-
ar ins til að kynna sér starf semi 
þeirra og hyggst hann halda þeim 
heim sókn um áfram næstu vik ur 
og mán uði.

Hvetjatilbættrar
umferðarmenningar

Ár mann Kr. Ólafs son, bæj ar stjóri, tek ur við til lög um leik skóla barn anna.

Vistvænar íslenskar  kistur.
Þjónusta allan sólarhringinn.

Komum heim til aðstandenda ef óskað er.
Sími 892 4650

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

Gísli Gunnar
Guðmundsson

Guðmundur
Þór Gíslason

Elfar Freyr
Sigurjónsson

ÚtfararstofanÚtfÚÚÚtftftfaftffarararsrsstotofofaoffan
FoldFold
f
FoFoldldldl
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Það var mat meiri hlut ans að 
skipta þessu ráði í tvær að skild
ar nefnd ir, ann ars veg ar í Lista 
og menn ing ar ráð og hins veg ar í  
At vinnu og þró un ar ráð.  Ástæð ur 
þess eru marg þætt ar og eru með
al ann ars byggð ar á mati þeirra 
sem sátu í þessu ráði áður, bæj ar
full trúa meiri hlut ans, sér stöðu og 
stærð menn ing ar stofn ana í Kópa
vogi og því at vinnu óstandi sem 
nú rík ir í þjóð fé lag inu. 

Nú þeg ar hef ur ver ið stofn að til 
verk efn is ins; Vinn andi veg ur, sem 
geng ur í stuttu máli út á að skapa 
störf fyr ir þá sem hafa átt við 
lang tíma at vinnu leysi að stríða. 
Um er að ræða átaks verk efni í 
sam vinnu við Vinnu mála stofn
un. Ann að úr ræði er  At vinnu
torg sem er geng ur út á af fjölga 
at vinnu tæki fær um  fyr ir ungt fólk 
í Kópa vogi. Með þessu vill Kópa
vogs bær auka virkni ungs fólks á 
aldr in um 16 til 25 ára, sem hvorki 
er í vinnu né skóla, og að stoða 
það við að fóta sig á vinnu mark
aði eða í námi. At vinnu torg ið er 
til rauna verk efni Kópa vogs bæj ar, 
Vinnu mála stofn un ar og Vel ferð
ar ráðu neyt is ins og nær til þrig
gja ára. Þriðja úr ræð ið er einnig 
unn ið í sam vinnu við Vinnu
mála stofn un en það geng ur út á 
það að út vega fólki vinnu, hvort 
held ur sem er á al menna mark
aðn um eða hjá sveit ar fé lag inu. 
Fram lag vinnu mála stofn un ar er 
að greiða hluta launa, eða sem 
nem ur at vinnu leys is bót um, allt 
að 6 mán uð um.

Það er ljóst að mik ið er lagt í 
þessi verk efni en þau hafa ekki 
átt sér fast an sess í nefnda kerfi 
bæj ar ins og því mið ur voru verk
efni at vinnu full trúa bæj ar ins lögð 
nið ur um síð ustu ára mót án þess 
að nokk ur af nefnd um bæj ar ins 

fjall aði um það 
með skýr um 
hætti. Auk in 
form festa mun 
v e r ð a  m e ð 
At  v innu  og 
þró un ar ráði. 
R á ð  i ð  m u n 
leit ast við að 
nýta þau tæki
færi sem falist 
geta í því að 
nýta  mann
virki bæj ar ins til sýn ing ar og ráð
stefnu halds. Hald ið verð ur áfram 
á þeirri braut að skoða mögu leika 
í ferða þjón ustu en um leið verð ur 
sjón deild ar hring ur inn út víkk að
ur og leit að allra ráða til að leiða 
sam an krafta bæj ar ins við fyr ir
tæki og ein stak linga. Nefnd in mun 
líka horfa til at vinnu tæki færa og 
sér stöðu sem fylgt geta ein stök
um bæj ar hlut um eða hverf um 
eins og hafn ar svæð is ins. At vinnu
ráð ið mun einnig skoða mögu
leika á auk inni sam vinnu við rík
is vald ið og horfa til þess hvern ig 
það kem ur að at vinnu þró un ar fé
lög um og víðs veg ar um land ið.

Það var því met ið sem svo að 
báð ir mála flokk arn ir, list ir og 
menn ing ann ars veg ar og at vinnu
mál hins veg ar myndu fá auk ið 
vægi með þess ari skipt ingu. Að 
sjálf sögðu er þver fag legt sam starf 
á milli þess ara nefnda, sem og t.d. 
Skipu lags nefnd ar og jafn vel fleirri 
nefnda aldrei fjarri lagi í stærri 
verk efn um eða þeg ar á þarf að 
halda. Lín urn ar verða hins veg ar 
skýr ari með þess ari skipt ingu og 
báð ir mála flokk ar fá auk ið vægi.

Karen E. Hall dórs dótt ir
for mað ur menn ing ar- og 
þró un ar ráðs Kópa vogs bæj ar

Hvers vegna að skipta 
Menn ing ar- og þró un ar-
ráði í tvær nefnd ir?

Karen E. 
Hall dórs dótt ir.

Hjá um boðs manni barna er mik ið að gera þessa 
dag ana. Starfs fólk emb ætt is ins leggst á eitt við 
að halda öll um bolt um á lofti og leysa þau mál 
sem ber ast. Kópa vogs blað ið leit við hjá um boðs
manni barna, Mar gréti Mar íu Sig urð ar dótt ur, sem 
er Kópa vogs búi, og for vitn að ist um emb ætt ið en 
vinnu stað ur inn er hlý leg ur og býð ur mann vel
kom inn.

„Við leggj um okk ur fram um að taka vel á móti öll
um sem hing að leita en börn eru sér stak lega boð in 
vel kom in,“ seg ir Mar grét Mar ía. „Flest ar mynd ir á 
veggj um eru eft ir börn enda er það mark mið okk
ar að hampa barna menn ingu og að hafa um hverf ið 
heim il is legt. Þeg ar börn leita til okk ar, en þau gera 
það oft ast með tölvu pósti, njóta þau for gangs, þeir 
full orðnu geta frek ar beð ið eft ir af greiðslu.  Þessu er 
nú oft ast öðru vísi far ið í sam fé lag inu þar sem börn 
eru t.d. gjarn an af greidd á eft ir full orðn um í versl
un um.”

For eldra hlut verk ið 
Mar gréti Mar íu er mjög um hug að um for eldra

hlut verk ið og þá skyldu for eldra til að sinna því að 
alúð. „Mér finnst mik il vægt að for eldr ar átti sig á því 
að börn eiga rétt á því að eiga góða for eldra og við 
eig um að leggja okk ur fram um að vera eins góð ir 
for eldr ar og mögu legt er.  For eldr ar verða að sýna 
mynd ug leika í þessu hlut verki  og hafa skiln ing á því 
að þetta er þeirra mik il væg asta verk efni í líf inu og 
alls ekki eitt hvað sem hægt er að  sinna með hálf um 
hug. Mér finnst einnig að for eldr ar eigi að ræða við 
börn sín um það hvaða kosti þeim þyki mik il væg ast
ir í fari for eldra og hvað má bæta hjá þeim. Um ræð
an á heim il un um á ekki bara að vera um hvern ig 
börn in eiga að hegða sér held ur líka hvað börn um 
finnst um hegð un hinna full orðnu. Börn eiga rétt 
á að tjá sig í öll um mál um sem þau varða og það 
er skylda hinna full orðnu að taka til lit til þess sem 
þau segja.  Það á einnig við hvern ig for eld ar eru að 
standa sig gagn vart börn um sín um.”

Einnig finnst mér að sam fé lag ið allt þurfi að gera 
sér grein fyr ir því að við ber um sam eig in lega öll 
ábyrgð á öll um börn um. Oft er sagt að það þurfi 
heilt þorp til að ala upp barn og það lýs ir af stöðu 
minni mjög vel. Það er ekk ert til neitt sem heit ir 
ann arra manna börn.  Börn in eru okk ar allra.  Barn
æsk an er afar sér stakt og þýð ing ar mik ið tíma bil í lífi 
hvers ein stak lings. Þau börn sem fá ást, um hyggju,  
hvatn ingu, hrós, að hald og síð ast en ekki síst virð
ingu í barn æsku eru lík legri til að vegna vel á lífs
leið inni. Þá er mik il vægt að hafa í huga að því að 
við erum öll fyr ir mynd ir barna og það er okk ar að 
ákveða hvern ig fyr ir mynd ir við vilj um vera.

Töl um við t.d. um ann að fólk af virð ingu? Leggj um 
við okk ar af mörk um til sam fé lags ins og fylgj um við 
regl um þess? Ef við ger um það er lík legra að börn in 
í kring um okk ur til einki sér góð sam skipti og öðlist 
skiln ing á því að öll um rétt ind um fylgja skyld ur, 
bæði laga leg ar og sið ferð is leg ar o.s.frv. Við þurf um 
öll að vanda okk ur, við ur kenna mis tök okk ar, leita 
að stoð ar þeg ar þess er þörf og reyna að bæta okk ur 
hvern ein asta dag.”

Mar grét Mar ía seg ir að það séu jafn an mörg mál

efni sem brenna á emb ætt inu en það sem er alltaf 
of ar lega á baugi er skylda full orð inna til að efla börn 
í því að vera virk ir þjóð fé lags þegn ar.

- Hvern ig efl um við börn í lýð ræð is leg um vinnu-
brögð um og styðj um  þau í því að verða sjálf stæð ir og 
ábyrg ir ein stak ling ar?

,,Okk ur ber að sjá til þess að sjálf ræði og þátt taka 
barna í að stjórna eig in lífi auk ist eft ir því sem þau 
vaxa og þroskast.  Börn verða  lög ráða á Ís landi við 
18 ára ald ur og það væri óeðli legt að ætl ast til þess 
að við um rædd an af mæl is dag sé barn til bú ið til að 
bera full komna ábyrgð á eig in lífi ef þessu hef ur ekki 
ver ið sinnt.”

- Sagt er að Barna sátt máli Sam ein uðu þjóð anna sé 
grunn ur inn að flestu sem emb ætt ið beit ir sér fyr ir og 
not ar til að rök styðja mál sitt. Er það rétt?

,,Boð skap sátt mál ans má draga sam an í þrjú orð: 
Virða skal börn!” seg ir Mar grét Mar ía. ,,Ein kunn
ar orð sátt mál ans eru vernd og um önn un og þátt
taka. Full orðn ir eiga ekki í erf ið leik um með að sam
þykkja það að börn eiga rétt á vernd og um önn un 
en reynsl an sýn ir að þátt taka barna í sam fé lag inu 
stend ur oft í full orðna fólk inu. Þar er veru leg þörf 
á við horfs breyt ingu. Andi sátt mál ans er að þessu 
leiti mjög bylt ing ar kennd ur en börn eru sam kvæmt 
hon um virk ir þátt tak end ur í sam fé lag inu og eiga 
rétt indi sem eru óháð for eldr um þeirra,” seg ir Mar
grét Mar ía Sig urð ar dótt ir, um boðs mað ur barna 
sem ósk ar öll um börn um og fjöl skyld um þeirra 
gleðilegs sumars

,,Skylda full orð inna að efla börn í 
því að vera virk ir þjóð fé lags þegn ar”
- seg ir Mar grét Mar ía Sig urð ar dótt ir, um boðs mað ur barna

Mar grét Mar ía Sig urð ar dótt ir, 
um boðs mað ur barna.

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
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Metn að ar fullt verk efni í um hverf is mál um
Sam fylk ing in og VG í Kópa vogi 

voru með á stefnu skrá sinni fyr
ir síð ustu kosn ing ar að taka upp 
sorp flokk un í hverju húsi í bæn
um.  Að þessu hef ur ver ið unn ið 
það sem af er kjör tíma bils ins og 
nú ligg ur fyr ir að Kópa vog ur mun 
nú verða eitt fyrsta sveit ar fé lag ið 
á höf uð borg ar svæð inu þar sem 
öll um bæj ar bú um gefst tæki færi 
til að flokka sorp og það sótt heim 
til þeirra.  Sem bet ur fer var verk
efn ið kom ið á slík an rek spöl þeg ar 
meiri hluti þess ara tveggja flokka 
féll núna ný ver ið að ekki verð ur 
aft ur snú ið.  

Öll hús fá    
end ur vinnslutunnu

Því stefn ir í að öll heim ili í Kópa
vogi fái bláa end ur vinnslutunnu 
ætl aða fyr ir papp ír, dag blöð, 
pappa og fern ur.  Sorp flokk un í 
Kópa vogi er hluti af meiri hluta
samn ingi 20 mán aða meiri hlut ans 
í Kópa vogi sem hafði metn að ar
fulla stefnu í um hverf is mál um í 
mál efna samn ingi sín um.  Verk efn
ið hef ur ver ið í und ir bún ingi um 
nokk urra mán aða skeið, m.a. voru 
boðn ar út 9.000 tunn ur fyr ir hvert 
hús í Kópa vogi. Ég vænti þess að 
á sama tíma og bæj ar bú ar fagna 
þessu löngu tíma bæra verk efni 
megi bú ast við ákveðnu að lög un
ar ferli.  Í stað þess að nú sé bara 
ein sorp tunna við hvert hús verða 
þær tvær og er sjálf sagt mis mun
andi hversu auð veld lega geng ur 
að koma þess ari við bót artunnu 
fyr ir.  Vanda mál ið er auð vit að að 
fram til þessa hafa bygg ing ar reglu
gerð ir ekki gert ráð fyr ir að sorp 
sé flokk að við hvert hús og því 
mis mun andi eft ir aldri hús anna 
hversu að gengi legt það verð ur að 
bæta við auka tunnu.  

Nálg umst verk efn ið af 
já kvæðni

En ég vona svo sann ar lega að 
bæj ar bú ar fagni þessu stór stíga 
skrefi til fram tíð ar og taki þess
ari ný breytni af opn um huga og 
já kvæðni.  Komi upp vanda mál 
vegna bláu tunn unn ar geta bæj ar
bú ar kom ið ábend ing um sín um á 
fram færi í gegn um heima síðu bæj

ar ins og mun 
starfs fólk bæj
ar ins vænt an
lega reyna sitt 
besta til þess 
að leið beina 
og  l ið  s inna 
þeim sem þess 
þurfa.  Þetta 
er  e in  ung  is 
fyrsta skref
ið, því næsta 
skref verð ur 

að bjóða upp á flokk un líf ræns 
úr gangs og þannig stefna að því 
að draga úr urð un sorps enn frek
ar.  Ég vona sann ar lega að nýr 
meiri hluti í Kópa vogi muni ekki 
láta stað ar numið í þessu verk efni 
sem á enn eitt hvað í land og fyl
gja eft ir metn að ar full um áform um 
fyrri meiri hluta í um hverf is mál um.  

Guð ríð ur Arn ar dótt ir odd viti 
Sam fylk ing ar inn ar í bæj ar stjórn 
Kópa vogs

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

Dalshraun 8rB rÚM 220 hafnarfirði síMi 555 0397www.rBruM.is

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

ÍSLENSK HÖNNUN

Guð ríð ur 
Arn ar dótt ir.

Kvenna kór Kópa vogs held ur 
upp á tíu ára starfs af mæli sitt 
með veg leg um tón leik um í Saln
um í Kópa vogi á sum ar dag inn 
fyrsta, 19. apr íl, kl. 20:00. Yf ir
skrift tón leik anna er Sum arkon
ur. Sum ar ið og ást in munu svífa 
yfir vötn um þeg ar Kvenna kór 
Kópa vogs kann ar lit róf ís lenskr
ar tón list ar og flyt ur fjöl breytt 
efni sem spann ar allt frá þjóð
lög um til dæg ur laga sam tím ans. 
Kór inn syng ur m.a. lög eft ir þau 
Sig fús Hall dórs son, Ingi björgu 
Þor bergs, Magn ús Ei ríks son og 
Bubba Morthens.

Í Kvenna kór Kópa vogs syngja 
42 kon ur sam an á þessu starfs ári. 
Ein stak lega skemmti leg stemm ing 
og sam kennd ein kenn ir þenn an 
flotta hóp kvenna sem njóta þess 
að hitt ast og sam ein ast í söng og 
gleði. Kon urn ar í hópn um eru af 
öll um stærð um og gerð um, koma 
úr öll um stétt um og stöð um, og 
eru all ar létt ar í lund og á góð
um aldri. Þær hlakka all ar til að 
syngja inn sum ar ið á tón leik un um 
þann 19. apr íl nk. og lofa áhorf
end um skemmti legri kvöld stund. 
Kvenna kór Kópa vogs hvet ur fólk 
til að fjöl menna á tón leik ana og 
fagna sumri í góð um fé lags skap 
ís lenskr ar tón list ar. 

Kvenna kór 
Kópa vogs með 
tón leika í 
Saln um
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Ísak V. Jóhannsson
Sölustjóri

	  

• Frítt verðmat án skilyrða um sölu

• Þú greiðir ekkert ef eignin selst ekki

• Hafðu samband – við höfum tíma fyrir þig

Ertu í söluhugleiðingum?
Frítt verðmat þessa viku

Vinsamlega sendið póst á isak@tingholt.is  

eða  S: 822-5588

Sala fasteigna í 

35 ár

Jónas Örn Jónasson                                                                       
Lögg. Fasteignasali                                                                        
lögfræðingur

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.

SUMARDAGURINN FYRSTI

Nú þeg ar ég er að ljúka mínu 
grunn skóla námi, hugsa ég til 
baka um hvern ig skóla ganga 
mín hef ur ver ið í gegn um tíð ina. 

Ég stund aði nám í Digra nes
skóla frá ár inu 20022006, síð an 
flutti ég með fjöl skyldu minni til 
Dan merk ur þar sem ég stund aði 
nám við Hern ing vejskole í Ála
borg frá ár inu 20062008, byrj aði 
síð an aft ur í Digra nes skóla. Árið 
2010 var Digra nes skóli og Hjalla
skóli sam ein að ur í einn skóla, Álf
hóls skóla. Ég man að þeg ar ég 
var í Digra nes skóla voru oft ast 
bara tveir bekk ir í ár gangi, jafn
vel einn. Það var orð ið fá mennt í 
hverj um ár gangi fyr ir sam ein ing
una enda hverf ið að eld ast, þess 
vegna hent aði vel að sam eina 

skól anna. Sam ein ing in frá mínu 
sjón ar horni virð ist hafa tek ist 
mjög vel, bet ur en ég bjóst við. 
Það eru í dag 4 bekk ir í 10.bekk 
Álf hóls skóla. Efsta stig og mið stig 
eru sam an Hjalla meg in. 

Ég og vin ir mín ir sem fór um í 
Álf hóls skóla kynnt umst eft ir sam
ein ing una fleiri krökk um á sama 
aldri í Kópa vogi. Mér fannst flest
ir reyna að gera sitt besta þannig 
að okk ur liði vel. Það eru marg ir 
ung ling ar í Álf hóls skóla og það er 
oft þröngt á göng un um. Hver veit 
nema skól inn þurfi við bygg ingu 
og fleira starfs fólk.

Það, sem ég hef heyrt einnig frá 
vin um mín um og kunn ingj um, er 
að þeim finnst sam ein ing in hafa 
heppn ast vel. All ir tóku mjög vel 

á móti hvor 
öðr  um,  og 
það sem skip
ti mjög miklu 
máli var að 
k r a k k  a r n  i r 
voru já kvæð
ir gagn vart 
breyt ing unni. 
Ég  hef  át t 
góð ar stund
ir með vin
um mín um í 
skól an um og 
vona að skól inn haldi áfram að 
vera jafn góð ur í fram tíð inni.

Fanney Andrea Helgadóttir
Möller,10.bekkÁlfhólsskóla

Sameiningin

FanneyAndrea
Helgadóttir
Möller.

Tóm stund ar iðja ung linga 
í Kópa vogi er til fyr ir mynd ar. 
Má í því sam bandi nefna að í 
hverj um grunn skóla í Kópa
vogi er starf rækt fé lags mið stöð 
og einnig er til Mol inn sem er 
fé lags mið stöð ung linga sem lok
ið hafa grunn skóla námi.  Þá 
er í bæn um rek inn Mynd list
ar skóli Kópa vogs. Skóla hljóm
sveit Kópa vogs og Tón list ar skóli 
Kópa vogs sjá um tón list ar legt 
upp eldi að ógleymdu lands
þekktu kór a starfi.

Hvergi á land inu er eins blóm
legt íþrótta starf og í Kópa vogi 
enda er vel búið að því. Þar sem 
að ég æfi sjálf ur fót bolta með HK 
get ég sagt ykk ur frá því hvern
ig það fé lag hef ur sinnt sínu 

starfi fyr ir mig. HK hef ur eina 
bestu að stöðu á land inu til knatt
spyrnu iðkunn ar. Kór inn, Fíf an 
og Fagri lund ur spila stórt hlut
verk þar inn í. Fíf an og Kór inn 
eru nýtt til æf inga á vet urna þar 
sem við æfum inni. Fíf una þekkja 
flest ir Kópa vogs bú ar og þarf 
vart að segja frá þeirri frá bæru 
höll. Kór inn er síð an ótrú lega fag
mann lega unn in höll með bestu 
að stöðu sem völ er á. Það er mik
ill feng ur að geta ver ið inni að 
spila fót bolta í Ís landi þar sem 
allra veðra er von. Fagri lund ur 
er á hinn bóg inn draum ur í dós 
á sumr in. Þar höf um við stórt 
gras svæði til að æfa á og einnig 
keppn is svæði sem vel er unn ið 
við á sumr in, gras ið sleg ið reglu

lega og vætt 
til að ná sem 
mestu út úr 
því. Ung linga
starf ið í HK 
er í mikl um 
blóma og hafi 
marg ir af rek
s í þrótta menn 
kom ið úr því 
starf i .   Ég 
mæli ein dreg
ið með því að 
for eldr ar ungra barna kynni sér 
starf HK því þetta er ein besta 
for vörn gegn óreglu sem hægt er 
að hugsa sér.

ArnarFreyrGuðmundsson
nemandiíÁlfhólsskóla

TómstundariðjaíKópavogi

ArnarFreyr
Guðmundsson.



Á síð ast liðnu ári hafa mikl ar 
breyt ing ar orð ið hjá Karla kór 
Kópa vogs. Juli an Hew lett lét af 
söng stjórn og við tók Garð ar Cor
tes eldri. Í kjöl far þess hófst átak 
við að stækka karla kór inn en í 
söng kvaðn ingu til Kópa vogs búa 
voru all ir söng hæf ir karl menn í 
Kópa vogi „kvadd ir“ til að reyna 
fyr ir sér söng með kórn um. 
Kópa vogs bú ar brugð ust ekki sky
ldu sinni og söng mönn um fjölg
aði  úr  20 manns í 50 manns. 

Yf ir lýst mark mið kórs ins er 
að vera styrk stoð í menn inga lífi  
Kópa vogs. Haust ið hófst svo með 
heil miklu söng nám skeiði í Söng
skól an um í Reykja vík þar sem all
ir söng menn, hver og einn, voru 
skrúf að ir í sund ur, hreins að ir og 
sett ir sam an aft ur. Vet ur inn hef ur 
Garð ar svo not að í að end urstilla 
svo þetta nýja stóra 50 manna 
hljóð færi.

Vor tón leik ar kórs ins verða í í 
Saln um, fimmtu dags kvöld ið 26. 
apr íl og sunnu dag inn 29.apr íl. Á 
dag skrá verða  m.a. rúss nesk þjóð
lög, norsk karla kórs lög og ís lensk
ar söng perl ur. Von andi sjá sem 

flest ir sér fært að mæta og hlíða á 
kór inn. Hand haf ar gjafa miða sem 
fylgdu jólatrjám á ár legri jólatrjáa
sölu Karla kórs ins við Dal veg, geta 
sótt miða í af greiðslu Sal ar ins á 
með an mið ar eru til.  

Í haust er mein ing in að end ur
taka ,,söng kvaðn ingu” fyr ir kór inn 

og söng nám skeið ið í Söng skól an
um fyr ir alla nýja og gamla söng
menn. Þar að auki mun kór inn fara 
í söng ferða lag til Fær eyja í til efni 
10 ára af mæl is hans. For mað ur 
Karla kórs Kópa vogs er Jak ob E. 
Lín dal.
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1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

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

HJÁLPARSÍMI

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

Garðlönd 
Kópavogsbær leigir 

út garðlönd  
til matjurtaræktunar.  

Hægt er að sækja um á 

vef Kópavogsbæjar, 

www.kopavogur.is/gardlond 

og í þjónustuveri í 

Fannborg 2, sími 570-1500.

Garðyrkjustjóri

Ádagskrám.a.íslenskar
söngperlurogrússneskþjóðlög

Karlakór Kópavogs á aðventutónleikum í Aðventukirkjunni, ásamt
GarðariCortessöngstjóra.

VortónleikarKarlakórsKópavogs:

Hóp ur úr ung lið um HSSK, 
Hjálp ar sveit ar skáta í Kópa vogi, 
fóru fyr ir nokkru upp á Hell is
heiði og gistu fyrstu nótt ina í 
Dala koti. 

Hóp ur inn vakn aði eld hress 
morg un in eft ir að kom ið var á 
næt ur stað, og geng ið fljót lega af 
stað. Far ið var í marga mis mun
andi pósta og leyst alls kon ar 
verk efni, t.d. að prjóna og skera 
Perluna út úr kart öflu. Það var 
brjál að rok fyrsta dag inn og tveir 
hóp ar fest ust upp á fjalli og lentu 
í mikl um vand ræð um en hæfni 
þess ara ung liða og skáta varð 
til þess að all ir komust lífs af og 
var end að í gamla skáta skál an
um Þrym heimi sem byggð ur var 
af skáta hópi á stríðs ár un um, og 
nefnd ist Jukk ar ar. Þess má geta 
að fé lag ar í skáta hóp um báru á 
bak inu eða drógu allt efn ið inn 
eft ir neð an frá Kol við ar hóli að 
vetr ar lagi. Í Þrym heimi var borð
að ur ynd is leg ur kvöld mat ur. 

Nokkr ir ung lið anna sváfu í snjó
húsi og urðu þeir all ir renn andi 

blaut ir en hin ir sváfu þurr ir inni. 
Það vökn uðu all ir snemma um 
morg unn inn og þá var kom in 
svarta þoka. Labb að var af stað 
til Hvera gerð is. Á leð inni voru 

gerð ir póst ar og var vað ið yfir 
risa stóra á. (Lík lega Hengla dalsá, 
innsk. rit stj.) End að var í sundi í 
Hvera gerði og voru all ir kát ir með 
ár ang ur inn.

UngliðaríHSSKdvöldu
heilahelgiáHellisheiði

Starfið í HSSK er afar gefandi fyrir þá unglinga sem fá inngöngu í
sveitina.Þaðsamamásegjaumskátastarfiðalmennt. Í lög um um fram halds skóla frá 

ár inu 2008 er kveð ið á um meiri 
að komu og þátt töku for eldra en 
áður. For ræð is ald ur var hækk að
ur úr 16 árum í 18 og sem breyt ir 
áhersl um á í for eldra sam starfi og 
skóla starfi yf ir leitt á marg vís leg
an hátt. Í kjöl far lag anna var For
eldra fé lag Mennta skól ans í Kópa
vogi stofn að. 

Til gang ur for eldra fé lags ins 
er m.a. að stuðla að auk inni vit
und for eldra og for ráða mann um 
for sjár skyld ur sín ar, vera sam
ráðs og sam starfs vett vang ur, 
auka sýni leika og nánd for eldra 
og for ráða manna, efla og tryggja 
gott sam starf við starfs fólks skól
ans, hvetja til auk ins stuðn ings við 
nem end ur og standa vörð um rétt
indi þeirra til mennt un ar og far
sæls þroska. Stjórn in hef ur m.a. 
beitt sér fyr ir því styðja og hvetja 
MK í verk efni um heilsu efl andi 
fram halds skóla og í for varn ar
störf um. Ný ver ið kom sú hug mynd 
fram í stjórn inni að stofna náms
gagna sjóð fyr ir nem end ur skól ans.  
Náms gagna sjóðn um er ætl að að 
styðja við bak ið á þeim nem end
um sem af fjár hags á stæð um eiga 
þess ekki kost að kaupa náms bæk
ur eða greiða náms gjöld. Nem end
ur geta þá feng ið náms bæk ur að 
láni yfir önn ina í sam ráði við náms
ráð gjafa skól ans en gjald keri for
eldra fé lags ins greið ir kostn að inn. 
All ir vel unn ar ar  Mennta skól ans í 
Kópa vogi geta lagt sitt af mörk um 

í náms gagna sjóð inn. Beiðni hef ur 
ver ið send til for eldra nem enda 
MK um að leggja 500 krón ur inn 
á reikn ing for eldra fé lags ins sem 
renna beint í sjóð inn. Reikn ings
núm er for eldra fé lags MK er: 0101
05261900, kt. 6811110420.

Stjórn ar menn irn ir Guð mund ur 
Krist ins son og Mart einn Krist jáns
son segja að út hlut un úr sjóðn
um sé óháð aldri nem enda, og öll 
út hlut un er nafn laus, þ.e. út hlut
un er með milli göngu náms ráð
gjafa MK, en tveir nem end ur hafa 
feng ið styrk síð an um ára mót in. 
Styrk ur inn er fólg in í að út vegja 
við kom andi nem anda náms bæk ur 
sem hon um ber síð an að skila að 
lok inni notk un, og er þá fyrst og 
fremst mið að við nem end ur í bók
leg um grein um í dag skól an um.

,,Við höf um heyrt af nem end um 
sem ekki hafa haft fjár magn til að 
kaupa náms bæk ur, og til þeirra 
vilj um við ná. Ástæð ur þess geta 
ver ið afar mis mun andi, en eitt af 
því get ur ver ið at vinnu leysi for
eldra. Svo eru líka ung ling ar sem 
hafa áhuga á að stunda nám við 
MK en geta það ekki af fjár hags á
stæð um, þ.e. að kaupa náms bæk ur 
og borga náms gjöld, og til þeirra 
vilj um við líka ná, en það er af aug
ljós um ástæð um mun erf ið ara. Við 
hvetj um þá til að hafa sam band 
við skól ann,” segja þeir Guð mund
ur Krist ins son og Mart einn Krist
jáns son, stjórn ar menn í For eldra
fé lagi MK.

Námsgagnasjóður
ForeldrafélagsMK

Guðmundur Kristinsson og Marteinn Kristjánsson, stjórnarmenn í
ForeldrafélagiMK.
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Danspör frá Dans í þrótta fé
lagi Kópa vogs (DÍK) stóðu sig 
með ein dæm um vel á Ís lands
meist ara móti í döns um með 
frjálsri að ferð sem fram fór fyr ir 
skömmu. 

Einnig tóku þau þátt í bik ar
móti fyr ir Kriðla og dans móti 
fyr ir Ariðla með góð um ár angri. 
Dans í  þrótta fé lag Kópa vogs 
starfar inn an Dans skóla Sig urð ar 
Há kon ar son ar. Danspör in unnu 
til margra verð launa og voru flest 
að keppa til úr slita, en DÍK var 
oft ar en einu sinni með fjög ur af 
sex pör um í úr slit um í mörg um 
flokk um. El var Krist inn og Sara 
Lind urðu bik ar meist ar ar í Lat
ín og Ball room í flokki barna II. 
Krist inn Þór og Rakel urðu bik
ar meist ar ar í Lat ín í flokki ung
linga I og Rún ar og Katrín Mar
ía sigr uðu í Ball room. Sig urð ur 

Þór og Hanna Rún unnu svo Lat
ín keppn ina í flokki full orð inna 

á móti sem hald ið var að kvöldi 
sama dags.

ElvarKristinnogSaraLindogKristinn
ÞórogRakelurðubikarmeistarar

www.borgarblod.is

Danshópurinnvarsvosannaralegasérogsínufélagitilsóma.

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Börn
og umhverf

opið virka daga kl. 9-15      sími 554 6626kopavogur@redcross.is
     

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 fram-
komu við börn. Rætt er um árangursrík samskipti, aga, umönnun 
og hollar lífsvenjur, leiki og leikföng. Lögð er áhersla á um�öllun 
um slysavarnir og algengar slysahættur í umhver�nu 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. 

Íslandsmeistaramótídönsummeðfrjálsriaðferðogbikarmót

Evr ópu mót 16 ára og yngri í 
tenn is, Iceland ic East er Open, fór 
fram í byrj un mán að ar ins í Tenn is
höll inni í Kópa vogi. 

Þátt tak end ur voru um 50 tals ins, 
þar af um 40 er lend ir frá 16 lönd um. 
Keppt var í ein liða leik og tví liða leik. 
Best um ár angri ís lensku strák anna 
náði Vla dimir Rist ic sem kepp ir 

fyr ir Tenn is fé lag Kópa vogs, TFK, 
og af hálfu kvenn anna Hjör dís Rósa 
sem kepp ir fyr ir BH. 

Ís lands mót inn an húss í tenn is 
verð ur hald ið í Tenn is höll inni Kópa
vogi 19.  23. apr íl nk., og er að gang
ur ókeyp is. Keppt verð ur í eft ir far
andi flokk um:

I. Mini tenn is fyr ir þau yngstu 

(fædd árið 2002 eða seinna)
II. Barna og ung linga flokk ar 10, 

12, 14, 16, 18 ára og yngri. Ein liða 
og tví liða leik ur.

III. Meist ara flokk ur karla og 
kvenna. Ein l iða ,  tví  l iða  og 
tvennd ar leik ur.

IV. Öðlinga flokk ar, 30, 40 og 60 
ára og eldri. Ein liða og tví liða leik ur.

EvrópumótunglingaítennisíKópavogi



Alið Gerplu sigr aði í kvenna
flokki og lið Ár manns í karla
flokki á Ís lands mót inu í hóp fim
leik um sem fram fór í Ás garði 
í Garða bæ um síð ustu helgi. 
Stjarn an varð í öðru sæti í 
kvenna flokki og Sel foss í 
þriðja sæti. 

Í flokki bland aðra liða fór lið 
Stjörn unn ar/Ár manns með sig ur 
af hólmi í Ís lands og deilda keppn
inni. Í öðru sæti varð lið Gerplu og 
í því þriðja lið Sel foss. Lið Stjörn
unn ar/Ár manns vann sig ur á öll
um ein stök um áhöld um.

Lið Gerplu fer á Evr ópu mót ið í 

Dan mörku í októ ber nk. þar sem 
það freist ar þess að verja Evr ópu

meist ara tit il inn sem það vann fyr
ir tveim ur árum.
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GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Úr slita keppn in í hand bolta 
karla hefst í kvöld, en þá leik ur 
HK gegn Hauk um í Hafn ar firði 
og FH tek ur á móti Ak ur eyri. 

HK leik ur síð an heima leik gegn 
Hauk um í Digra nesi næsta föstu
dag, 20. apr íl. Þrjá sigra þarf til að 

kom ast í úr slit in en sú keppni á 
að hefj ast 1. maí, og fari hún í 5. 
leiki ráð ast úr slit 11. maí.

Kvenna lið HK datt út úr úr slita
keppn inni en það beið ósig ur í 
tveim ur leikj um gegn Stjörn unni.

HKbyrjarleikgegnHaukumí
úrslitakeppnikarlaíhandbolta

Sund mót ið 5th Act a v is Inter
national Open fór fram nú um 
helg ina á Ásvalla laug. Nokkr
ir kepp end ur frá Breiða bliki 
voru með al þátt tak enda, og 
gekk vel, en Blik ar hlutu tvö 
silf ur og þrjú brons. Nokk ur 
Breiða bliks met féllu og enn 
bæt ist við í ÍM50 hóp inn en 
Gunn ar Bjarki Jóns son synti 
1500m skrið á 19:57,14 og 
tryggði sér keppn is rétt á ÍM 
sem fór fram um sl. helgi.

Það af rek sem stend ur þó 
upp úr eft ir helg ina er nýtt 
Ís lands met Brynj ólfs Óla Karls
son ar úr Breiða bliki er hann 
sló 19 ára gam alt met Arn ar 
Arn ars son ar í 1500m skriði í 
sveina flokki. Brynjólf ur synti á 
20:19,49 og bætti þar með met

ið um 10,41 sek úndu. Ekki nóg 
með það held ur bætti Brynjólf
ur einnig met ið í 800m skriði í 
sama sund inu en milli tími hans 
var 10:40,12 og féll þar með 
ný legt met Ei ríks Inga Ólafs son
ar, sem var 11:00,40 mín.

Ís lands mót ið í 50 metra laug fór fram dag ana 
12.15. apr íl sl. í Laug ar dals laug en mót ið er eitt 
fimm móta sem hald in eru á vegn um Sund sam
bands Ís lands. Hin mót in eru Ís lands mót ið í 25  
metra laug, ald urs flokka meist ara mót Ís lands, Bik
ar mót ið  og Ís lands mót garpa. 

ÍM50 var mik il upp skeru há tíð fyr ir sund fólk á 
Ís landi að þessu sinni en mörg ný Ís lands met voru 
sett í þetta sinn. Sund í þrótt in er greini lega í nokk
urri sókn enda hef ur öll að staða hér batn að til muna 
síð ustu árin. Sund deild Breiða bliks tefldi fram sín
um stærsta hópi á Ís lands móti til þessa, eða alls 16 
sund mönn um og er greini legt að fé lag ið hef ur eflst 
til muna frá því í fyrra. Lág mörk eru inn á mót ið þan
nig að stærð hóps ins gef ur til kynna hversu marg ir 
hafa náð góð um tíma í lið inu. Mót inu, sem stend ur 
í fjóra daga, er skipt þannig upp að fyr ir há degi eru 
synt ar und an rás ir og kom ast þeir 8 sund menn sem 
hafa best an tíma í und an rás um í úr slit. Blik ar náðu 
18 sinn um að synda sig inn í úr slit í ein stak lings
grein um og 6 sinn um í boð sundi eða öll um boð
sund um móts ins.  

Þeir Blik ar sem komust á verð launa pall voru Ingi
mar Logi Guð laugs son sem varð í 2. sæti í 200m 
fjór sundi; Svein björn Pálmi Karls son 3. sæti í 200m 
fjór sundi; Siggi Dan Krist jáns son í 3. sæti í 200m 
bringu sundi; Ingi mar Logi Guð laugs son 3. sæti í 
200m flugsundi; Svein björn Pálmi Karls son í 2. sæti í 
400m fjór sundi og boð sunds sveit karla varð í 3. sæti 
í 4x100m fjór sundi. Blik arn ir Guð ný Erna Bjarna dótt
ir og Vikt or Máni Vil bergs son náðu lág mörk um á 
smá þjóða leik anna í And orra og Mare Nostr um.

Brynjólf ur Óli Karls son náði þeim frá bæra ár angri 

að setja sveina met í 200m baksundi á tím an um 
2:37,71. Í sveina flokki eru dreng ir 12 ára og yngri 
en Brynjólf ur er ein ung is 11 ára gam all og var hann 
jafn framt yngsti kepp andi móts ins. Aðr ir í ÍM50 hópi 
Breiða bliks voru:

Athena Neve Leex, Ás dís Rún Bjarna dótt ir, Bene
dikt Jóns son, Elín Ylfa Við ars dótt ir, El var Smári Ein
ars son, Gunn ar  Bjarki Jóns son, Gunn laug Mar grét 
Ólafs dótt ir, Harpa Þöll Ei ríks dótt ir, Lín ey Ragna 
Ólafs dótt ir og  Ragn heið ur Karls dótt ir.

Blik ar verða á heima velli dag ana 19. 20. maí 
nk. en þá fer fram Vor mót Breiða bliks og Heilsu í 
Kópa vogs laug.

Mikilluppgangurhjá
sunddeildBreiðabliks

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

BlikinnBrynjólfurÓliÍslands
methafií1500mskriðsundi

SveinbjörnPálmiKarlssoníbringusundiíúrslitumí
400mfjórsundi.SveinbjörnPálmivarðí2.sæti.

Ís lenska kvenna lið ið í hóp
kata varð um sl. helgi Norð ur
lands meist ari í hóp kata á Norð
ur landa mót inu sem fram fór í 
Krist i an stad í Sví þjóð. Lið ið 
skipa Blika stúlk urn ar Að al heið
ur Rósa Harð ar dótt ir, Krist ín 
Magn ús dótt ir og Svana Katla 
Þor steins dótt ir. Jafn framt varð 
karla lið ið í 3ja sæti en það skipa 
Blika drengirn ir Birk ir Ind riða
son, Dav íð Freyr Guð jóns son og 
Heið ar Bene dikts son. 

Þeir Heið ar og Dav íð Freyr 
deildu svo jafn framt brons sæti 
í kata juni ora (1617 ára). Þessu 
til við bót ar urðu þau Helga Krist
ín Ing ólfs dótt ir (cadet 54kg) og 
Jó hann es Gauti Ótt ars son (juni or 
76kg), sem bæði eru í Fylki, unnu 
brons í kumite í sín um flokk um.

Þetta er í fyrsta skipti sem 
ís lenskt lið fer með sig ur af hólmi 
í liða keppni á Norð ur landa mót inu 
en áður hafa tveir ein stak ling ar 
orð ið Norð ur landa meist ar ar í ein
stak lings flokki, þeir Hall dór Svav

ars son árið 1989 og Jó hann es 
Gauti Ótt ars son árið 2010. 
Kvenna lið ið vann lið Eist lands í 

úr slit um, gerðu hreint út sagt frá
bæra kata og bunkai í fram hald
inu var hrein snilld!

ÍslensktkvennaliðskipaðBlikum
Norðurlandameistariíkarate!

Aðstoðarþjálfarinn og fyrirliðinn fagna sigri gegn Fram í deildar
keppninnisemtryggðiHKsetuíúrslitakeppninni.

Svana Katla Þorsteinsdóttir,Aðalheiður Rósa Harðardóttir og Krist
ínMagnúsdóttir á verðlaunapalli, nýkrýndirNorðurlandameistarar í
hópkatakvenna.Glæsilegt!

Gerplasigraðiíkvennaflokkiá
Íslandsmótinuíhópfimleikum

Stjórn körfuknatt leiks deild ar 
Breiða bliks og Sæ vald ur Bjarna
son þjálf ari meist ara flokks karla 
hafa kom ist að þeirri nið ur stöðu 
að end ur nýja ekki samn ing 
Sæ vald ar um þjálf un meist ara
flokks karla en samn ing ur inn 
renn ur út nú í apr íl.

Sæ vald ur hef ur þjálf að hjá 
fé lag inu í 4 ár við mjög góð an orð
stý. Sæ vald ur hef ur í þessi fjög ur 
ár þjálf að fjöld an all an af flokk um, 
hvort sem er í yngri flokk um karla 
og kvenna ásamt meist ara flokki 
karla. Einnig hef ur Sæ vald ur skip
að lyk il hlut verk við skipu lag og 
um gjörð körfuknatt leiks deild ar 

og skil ar af sér mjög öfl ug um hópi 
leik manna hjá fé lag inu.

SævaldurBjarnasonhættir
þjálfunmeistaraflokkskarla

SævaldurBjarnason.

-VormótBreiðabliksogHeilsuverður19.–20.maínk.

BrynjólfurÓliKarlsson.

Skautahöllin er opin út maí
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