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Metafkoma bæjarsjóðs

Landsbankadeild karla var kynnt í vikunni í Smáralind. Í fyrsta skipi í sögunni leika tvö Kópavogslið í deildinni, 
Breiðablik og HK. Knattspyrnuáhugamenn í Kópavogi fá því 18 leiki á Kópavogsvelli í sumar, eða 20% allra 
leikja í deildinni í sumar. Á kynningunni var kynnt kosning um það sæti sem félögin myndu hreppa og var 
Breiðabliki spáð 6. sætinu með 133 stig, en HK 10. sæti og þar með falli með 43 stig. Á myndinni eru f.v.: Ólafur 
Kristjánsson þjálfari Breiðabliks, Arnar Grétarsson fyrirliði Breiðabliks, Gunnleifur Gunnleifsson fyrirliði HK og 
Gunnar Guðmundsson þjálfari HK. KÓPAVOGSBLAÐIÐ óskar báðum liðum góðs gengis í sumar.
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Góðir bílar
- gott verð!
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Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs 
9. maí sl. var ársreikningur bæjar-
sjóðs fyrir árið 2006 samþykktur 
en hann sýnir metafkomu, og ein-
stæða rekstrarniðurstöðu meðal 
íslenskra sveitarfélaga, hvort sem 
litið er til A hluta (bæjarsjóðs) eða 
samantekins A  og B hluta. Þannig 
var afgangur af rekstri A hluta 4,6 
milljarðar króna en 4,3 milljarðar 
króna samkvæmt samanteknum 
ársreikningi A og B hluta.

Gunnar Ingi Birgisson, bæjar-
stjóri, segir að heildarútgjöld vegna 
framkvæmda og fjárfestinga bæjar-
sjóðs og stofnana hans hafi numið 
á árinu 6,8 milljörðum króna og 
hafi aldrei verið meiri. Þrátt fyrir 
þessi miklu framkvæmdaumsvif 

hafi hreinar skuldir lækkað á hvern 
íbúa samkvæmt samanteknum árs-
reikningi um 98 þúsund krónur.

“Rekstur málaflokka aðalsjóðs, 
án fjámagnsliða og hækkunar á líf-
eyrisskuldbindingu, tók á síðast-
liðnu ári til sín 91% af skattekjum 
en það er sama hlutfall og árið á 
undan. Hlutdeild fræðslu- og upp-
eldismála var langstærst, eða 55%. 
Ný hverfi hafa byggst hratt upp 
í Kópavogi á síðustu árum, meg-
inhluti íbúa þeirra eru ungt fólk 
sem hefur getað gengið hefur að 
því vísu að þjónusta við börn þeir-
ra í  leikskólum, grunnskólum og 
íþróttamannvirkjum hverfisins sé 
fyrir hendi þegar fjölskyldan flytur 
í íbúð sína. Hreinar skuldir á íbúa 

námu 454 þúsundum króna í árslok 
2003 hefur raunlækkun þeirra á síð-
astliðnum þremur árum verið 225 
þúsund krónur á íbúa. Samkvæmt 
fjárhagsáætlunum fyrir árin 2007 
til 2010 er gert ráð fyrir enn frekari 
lækkun skulda þrátt fyrir áform um 
veruleg umsvif í fjárfestingum og 
framkvæmdum á sama tíma.”

Bæjarstjóri segir að búið sé að 
framkvæma fyrir þessa peninga 
sem koma fram í rekstrarafgangi 
en sumt sé bæjarsjóður með í pen-
ingalegum eignum þar sem skulda-
bréfin sem fengist hafa fyrir lóðir 
hafa ekki verið seld. Svo sé verið 
að byggja upp innviði bæjarins.

framhald á bls 2.
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Heimsókn   
grænlenskra barna

Lionsklúbbur Kópavogs hefur 
fengið 75 þúsund styrk vegna 
heimsóknar grænlenskra barna 
frá Ammassallip til Kópavogs. 
Undanfarin ár hafa grænlensk 
börn komið til Kópavogs á vorin, 
og m.a. verið kennt að synda. Sú 
kennsla hefur farið fram í Salar-
laug.

Þrengingar á  
göngustíg

Á nýlegum fundi bæjarráðs 
var því erindi beint til bæjarverk-
fræðings hvort mögulegt væri að 
setja upp þrengingu eða hindrun 
á göngustíg frá Fjallalind að gang-
stétt að Fitjalind. Erindi barst frá 
Kvöldskóla Kópavogs þar sem 
tilkynnt var að vorsýning Kvöld-
skólans yrði haldin 6. maí sl. Kos-
ið var í stjórn Vatna ehf. og sam-
þykkti bæjarráð að aðalmaður í 
stjórn yrði Gunnar Ingi Birgisson 
og varamaður Ómar Stefánsson.

 

Rennibraut og  
áhorfendastúka

Bæjarráð fjallaði nýverið um 
nýja rennibraut og lendingarlaug 
við Kópavogslaug.  Óskað var eft-
ir verðum frá þremur aðilum í 
nýja rennibraut og bárust tilboð 
frá þremur aðilum.  Allir gerðu til-
boð í samsettar þrjár rennibraut-
ir og uppsetningu.
 Á. Óskarsson ehf. 
(heildarlengd brauta 107,9 m)      
20.300.000
Sport - Tækni ehf. 
(heildarlengd brauta 77 m)            
23.751.000
Sportís ehf. 
(heildarlengd brauta 91 m)                      
13.518.775
Sportís ehf. tillaga II 
(heildarlengd brauta 92 m)         
15.639.760

Áætlaður viðbótarkostnaður 
við lendingarlaug, undirstöður og 
lagnir er um 38 milljónir króna. 
Lagt er til við bæjarráð að leit-
að verði samninga við Á. Óskars-
son ehf. um uppsetningu á renni-
brautarlaug við Kópavogslaug. 
Bæjarráð samþykkir tillöguna og 
vísaði henni til endurskoðunar 
fjárhagsáætlunar. Einnig fjallaði 
bæjarráð á sama fundi um um 
erindi sviðsstjóra framkvæmda- 
og tæknisviðs og íþróttafulltrúa 
um umsögn um erindi Breiðabliks 
vegna Kópavogsvallar. Bæjarráð 
fól sviðsstjóra framkvæmda- og 
tæknisviðs og íþróttafulltrúa að 
semja við Breiðablik um lausn 
málsins. Deilur hafa staðið í all-
an vetur milli íþróttafélaganna 
Breiðabliks og HK um afnot af 
búningsaðstöðu í nýju áhorfenda-
stúkunni við Kópavogsvöll. M.a. 
vilja forráðamenn HK að Blikar 
séu ekki að nota búningsaðstöð-
unni þegar HK er að leika í sumar 
sína heimaleiki í Landsbankadeild 
karla.

Sekt vegna   
nagladekkja

Samkvæmt reglugerð um gerð 
og búnað ökutækja má ekki aka 
á negldum vetrardekkjum og á 
snjókeðjum frá og með 15. apríl 
til og með 31. október nema þess 
sé þörf vegna akstursaðstæðna. 
Vegna fyrirvarans sem síðast er 
nefndur hér að ofan er hefðin sú 
að ganga ekki hart eftir því að 
nagladekkin séu tekin undan bíl-
um fyrr en um og upp úr mána-
ðamótum apríl og maí en nú er 
sá umframtími liðinn. Sjálfsagt 
er engin þörf á að minna fólk á 
að taka snjókeðjurnar undan, en 
öðru máli gegnir með nagladekk-
in. Víðast hvar í byggð á landinu 
hefur þörfin fyrir negld dekk vart 
nokkursstaðar verið til staðar 
frá því í mars, og jafnvel stærst-
an hluta vetrar. Engu að síður 
eru umtalsvert margir bílar enn 
á negldu dekkjunum og má nú 
búast við að lögregla taki  brátt 
að sekta fyrir slíkt. KÓPAVOGS-
BLAÐIÐ hvetur því bíleigendur 
til að taka nagladekkin undan, 
ekki síður vegna þess að sektin 
við því að aka á nagladekkjum 
er umtalsverð, eða fimm þúsund 
krónur á hvert neglt dekk sem er 
20 þúsund krónur fyrir ganginn.

Lækkun matarverðs 
vísað til bæjarráðs

Á síðasta fundi bæjarstjórnar 
lagði fulltrúi Samfylkingarinnar, 
Guðríður Arnardóttir, til að bæj-
arstjórn Kópavogs samþykkti  að 
lækka matarverð til eldri borgara 
í Kópavogi um 30%.  Nú þegar 
hafi kostnaður þess verið met-
inn, en hann er um 2,5 milljónir 
króna. Við samanburð komi í ljós 
að verð á matarskammti til eldri 
borgara í Reykjavík og Hafnarfirði 
er lægra en í Kópavogi. Í Reykja-
vík kosti skammturinn 510 krón-
ur., í Hafnarfirði kosti hann 425 
krónur en í Kópavogi 545 krónur 
þrátt fyrir að þegar sé búið að 
taka tillit til virðisaukaskattslækk-
unar.

Bæjarstjóri, Gunnar Ingi Birg-
isson, lagði til að fyrirliggjandi 
tillögum um matarkostnað eldri 
borgara yrði vísað til gerðar fjár-
hagsáætlunar fyrir árið 2008.  Þá 
lagði Gunnar til að tillögu um 
atkvæðagreiðslu bæjarbúa yrði 
vísað til endurskoðunar bæjar-
málasamþykktar. Einnig barst 
tillaga frá fulltrúa VG um lækk-
un verðs á matarskömmtum. 
Eftirfarandi tillaga Ármanns Kr. 
Ólafssonar, Sjálfstæðisflokki, var 
síðan samþykkt af öllum bæjar-
fulltrúum:  “Lagt er til að tillögu 
Samfylkingar og VG verði vísað til 
bæjarráðs og að félagsmálastjóra 

verði falið að gera ítarlegri grein 
fyrir samanburði á matarkostnaði 
eldri borgara.” Gunnar Ingi Birgis-
son dró tillögu sína um að vísa til-
lögu um matarkostnað til gerðar 
fjárhagsáætlunar til baka.

Skipulag við Dalveg 
32 samþykkt

Lögð var fram á síðasta fundi 
bæjarstjórnar til seinni umræðu 
tillaga Bæjarskipulags að breyttu 
Aðalskipulagi Kópavogs 2000-
2012.  Tillagan nær til lóðarinnar 
nr. 32 við Dalveg og í henni felst 
að opnu svæði til sérstakra nota 
(gróðrarstöð) er breytt í verslun-
ar- og þjónustusvæði.  Á breyt-
ingarsvæðinu, sem er um 18.700 
m2 að flatarmáli, eru áætlaðir lið-
lega 9.300 m2 atvinnuhúsnæði.  
Nýtingarhlutfall er því áætlað 0,5.  
Skipulagssvæðið afmarkast af 
Reykjanesbraut til suðurs, Nýbýla-
vegi til austurs, Dalvegi til norð-
urs og Kópavogslæk til vesturs.  
Aðkoma að lóðinni verður frá Dal-
vegi og af aðrein Reykjanesbraut-
ar af Nýbýlavegi.  Tillagan var 
auglýst frá 19. september 2006 
til 17. október 2006 með athuga-
semdafresti til 31. október 2006.  
Athugasemd barst frá Vegagerð-
inni í apríl 2006.  Á fundi skipu-
lagsnefndar 7. nóvember 2006 
er málið lagt fram að nýju ásamt 
athugasemd Vegagerðarinnar.  
Auglýsing tillögunnar var endur-
birt og var tillagan auglýst 12. des-
ember 2006 til 9. janúar 2007 með 
athugasemdafresti til 25. janúar 
2007.  Athugasemdir bárust.  Á 
fundi skipulagsnefndar 6. febrúar 
2006 er erindið lagt fram að nýju 
og frestað og bæjarskipulagi falið 
að taka saman umsögn varðandi 
innsendar athugasemdir.

Á fundi skipulagsnefndar 20. 
mars. 2007 var erindið lagt fram 
að nýju ásamt tillögu að breyt-
tri aðkomu og umferð.  Skipu-
lagsnefnd samþykkir framlagða 
umferðarlausn frá vinnustofunni 
Þverá dags. 6. mars 2007, þar sem 
komið er til móts við innsendar 
athugasemdir Vegagerðarinnar 
og íbúa og felur skipulagsstjóra 
að ræða við lóðarhafa um það 
sem fram kom á fundinum.  Á 
fundi skipulagsnefndar 3. apríl er 
erindið lagt fram að nýju og sam-
þykkt, ásamt bréfi frá verkfræði-
stofunni Þverá, dags. 3. apríl 2007 
og vísað til afgreiðslu bæjarráðs 
og bæjarstjórnar.

Forseti bæjarstjórnar bar und-
ir fundinn framlagða tillögu að 
breyttu aðalskipulagi Dalvegar 32, 
ásamt umsögn bæjarskipulags og 
bréfi frá verkfræðistofunni Þverá. 
Tillagan var samþykkt með sex 
samhljóða atkvæðum.
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M etnaðarfull uppbygging Glaðheimasvæðisins, þar sem hesta-
mannafélagið Gustur hefur haft aðstöðu, virðist í uppnámi eftir 
að umhverfisráðuneytið ákvað að synja Kópavogsbæ staðfest-

ingar á breyttu deiliskipulagi svæðisins. Málið fer því að nýju til samvinnu-
nefndar að breyttu svæðisskipulagi sem gæti tafið málið fram á haust. 
Haft er eftir Gunnari I. Birgissyni, að hugsanlega höfðu bærinn mál til að 
hnekkja úrskurði ráðuneytisins. Ágreiningurinn snýst um hvort breyting-
ar á svæðinu úr hesthúsahverfi í hverfi stórra og hárra atvinnuhúsa teljist 
óverulegar eða ekki. Alvarlegustu athugasemdirnar bárust frá nágranna-
sveitarfélaginu Garðabæ sem og frá Vegagerðinni sem telja umferðina 
verða of mikla um Reykjanesbrautina. Samkvæmt áætlun verður bygg-
ingamagn á Glaðheimasvæðinu jafn mikið og allar byggingar við Dalveg, 
Smáratorg, Smáralind og Hlíðarsmára, sem er auðvitað umtalsvert. Lið-
lega ár er liðið síðan Kópavogsbær gerði samning við hestamenn um að 
flytja starfsemi þeirra upp á Kjóavelli, og nam kostnaður bæjarins um 3,5 
milljörðum króna. Margir spyrja sig nú hvað verður í haust þegar hesta-
menn þurfa að taka hrossin aftur á hús. Verða einhver hús til reiðu fyrir 
hrossin upp á Kjóavöllum eða verða þau áfram á Glaðheimasvæðinu?

Fjölbreytt listahátíð
L istahátíð hefst  í dag, eða nokkru fyrr en venjulega. Listahátíð er orð-

in órjúfanlegur hluti af menningarlífi Reykjavíkurborgar, sú fyrsta 
var árið 1970, en hátíðin hefur aukið hróður Reykjavíkur sem menn-

ingarborgar svo um munar, og nágrannasveitarfélögin, eins og Kópavog-
ur,  hafa notið þess að baða sig í þeim ljóma. Götur borgarinnar munu 
fá ævintýralegan blæ  með sýningum franska götuleikhússins Royal de 
Luxe sem með hugvitsamlegum uppfinningum sínum  og sjónarspili hef-
ur hrifið áhorfendur víða um heim. Of langt mál er að telja upp alla þá 
listamenn sem heimsækja Reykjavík í þessum mánuði, en nefna má þó 
San Francisco ballettinn, breska leikhópinn Cheek by Jowl, barítonsöng-
varann Dmitri Hvorostovsky og bassasöngvarann Byan Terfel, Konono 
N°1 sem er tónlistarhópur frá Kongó, Goran Bregovic, stórhljómsveit 
og kór frá Balkanskaga, myndlistarsýningar, leiklist o.fl. Að sjálfsögu er 
fjöldi íslenskra listamanna, s.s. Kvartett Kammersveitar Reykjavíkur og 
ungir einleikarar eins og Elfa Rún Kristinsdóttir, Tinna Þorsteinsdóttir, 
Ari Vilhjálmsson og Ástríður Alda Sigurðardóttir. Það verður væntanlega 
enginn svikinn af því að taka þátt í Listahátíð 2007, af nógu er að taka. 

Um hvað er kosið?
A lþingiskosningar verða 12. maí nk., fjöldi frambjóðanda frá ein-

um sex flokkum svo líklega er einhverjum vandi á höndum, enda 
hlutfall kjósenda sem ekki hafa tekið ákvörðun enn nokkuð hátt. 

Stjórnarflokkarnir njóta í skoðanakönnunum mjög misjafns fylgis, Sjálf-
stæðisflokkur á mikilli siglingu en Framsóknarflokkur í sögulegu lágmarki. 
Í þessu kjördæmi hefur heilbrigðisráðherra ekki verið spáð þingsæti en 
sagan segir okkur að Framsóknarflokkurinn bæti við sig nægjanlega mik-
ið til að tryggja Siv þingsætið. Sjálfstæðisflokkurinn fengi þá 5 þingsæti, 
Samfylkingin 3 þingsæti og Vinstri grænir 2 þingsæti. Innbyrðis gæti þetta 
eitthvað breyst, t.d. að Sjálfstæðisflokkur fengi 6 menn á kostnað annars 
frambjóðanda VG. Á vinstri vængnum bítast Samfylking og VG um foryst-
una en aðrir flokkar margir hverjir í alvarlegri tilvistarkreppu og óvíst að 
þeir fái fulltrúa kjörna á þing. En um hvað er kosið?

Áframhaldandi velferð og stöðugt atvinnulíf segja stjórnarflokkarnir, 
nýja menn í brúna og auknar félagslegar áherslur segja stærstu stjórnar-
andstöðuflokkarnir, fiskveiðistjórnun og innflytjendamál segja Frjálslyndir 
og ekki frekari stóriðju segir Íslandshreyfingin. Er þetta þá ekki auðvelt?

Nei, en hvað svo sem fólk kýs verður að treysta því að valið sé af kost-
gæfni og hjartans sannfæringu. Stjórnmál eru nefnilega hluti af sjálfu 
lífinu.

     Geir A. Guðsteinsson

Glaðheimahverfið
í uppnámi?

MAÍ 2007

framhald af forsíðu

- Svæðisskipulaginu á Glað-
heimasvæðinu var hafnað af 
umhverfisráðuneytinu. Hvað er 
að frétta af framhaldi þess máls?

“Umhverfisráðherra telur að 
þarna sé um að ræða meirihátt-
ar breytingu að ræða. Við mun-
um fara yfir allt þetta mál og 
ná ásættanlegri lendingu í sam-
starfi við þá verktaka sem hyggj-
ast byggja á þessu svæði.”

- Er eitthvað að frétta af ætl-
aðri byggingu óperuhúss?

“Ég hef bara ekki haft tíma til 
þess að fjalla frekar um það mál 
en mun á næstunni funda með 
fjárfestum og hagsmunaaðilum 
um framgang málsins. Áætlað-
ur byggingakostnaður hússins 
er 2,1 milljarður króna og það 

hefur ekkert breyst hvað varðar 
áform okkar um að reisa þetta 
óperuhús.”

- Nú ert þú ekki lengur í fram-
boði til Alþingis. Er ekki svolítið 
skrýtið að vera ekki að berjast í 
landsmálapólitíkinni?

“Þó ég sé ekki í framvarða-
sveitinni þá tek ég þátt í kosn-
ingabaráttunni með þeim félög-
um mínum í Sjálfstæðisflokkn-
um sem þar eru. Ég hef verið 
að fara með frambjóðendun-
um í fyrirtækjaheimsóknir, og       
þannig tekið þátt og fylgst vel 
með hvað er að gerast. Kosn-
ingarnar á laugardaginn snúast 
einfaldlega um stöðnun eða 
framfarir. Hér verður stöðnun 
ef vinstri flokkarnir komast að,” 
segir Gunnar I. Birgisson bæjar-
stjóri.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is

borgarblod.is
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–ekkert stopp
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Eld hugi Kópa vogs 2007 
er 86 ára hús móð ir

Ár lega veit ir Rótarý klúbb ur 
Kópa vogs við ur kenn ingu til ein-
stak lings eða ein stak linga sem 
þykja hafa skar að fram úr á ein-
hverju sviði. Við ur kenn ing in 
nefn ist Eld hug inn. Í ár hlaut við-
ur kenn ing una Anna Bjarna dótt ir 
hús móð ir í Kópa vogi fyr ir störf 

að fé lags- og mann úð ar mál um. 
Anna hef ur í meira en hálfa öld 

tek ið virk an þátt í störf um frjál-
sra fé laga sam taka,eink um Kven-
fé lags Kópa vogs og Rauða-Kross-
deild ar Kópa vogs. Þar hef ur hún 
lagt fram ómet an legt fé lags starf í 
þágu sam borgar anna og fá tækra 
barna í þró un ar lönd um. Anna sá 
m.a. um leik fim is tíma í 25 ár á 

veg um Kven fé lags Kópa vogs auk 
fjölda ann ara starfa. Árið 1984 

mætti hún á fyrsta fund sjálf boða-
liða á veg um Rauða-Kross deild ar 
Kópa vogs sem hófu sjúkra vina-
störf í hjúkr un ar heim il inu Sunnu-
hlíð sem þá hafði ný lega tek ið til   
starfa. Hún hef ur alla tíð síð an tek-
ið þátt í því starfi. Auk þess beitti 
hún sér fyr ir sam starfi Kven fé lags 
Kópa vogs og Rauða-Kross deild ar-
inn ar um að mynda starfs hóp til 
að prjóna og sauma föt á fá tæk 
börn í þró un ar lönd un um. Anna 
hef ur haft frum kvæði og haft 
um sjón með þessu starfi sl. 16 ár, 
skipu lagt það og feng ið fleiri að ila 
til sam starfs.

Á síð ustu árum hef ur þetta verk-
efni feng ið nafn ið “Föt sem fram-
lag” og hef ur fram leiðsl an beinst 
að því að út búa pakka með peysu, 
treyju, húfu, sokk um, teppi, hand-
klæði og bl eyj um fyr ir börn á aldr-
in um 0 - 1 árs í þró un ar lönd um. 
Þús und ir slíkra pakka hafa ver ið 
út bún ir í Kópa vogi á sl. 15 árum 
und ir öt ulli for ystu og í um sjón 
Önnu Bjarna dótt ur.

Hef ur Anna auk þess lagt 
til hluta af eig in hús næði und ir 
þessa starf semi auk eig in orku 
og hug vit. Þetta starf hef ur vak ið 
al menna at hygli og virð ingu langt 
út fyr ir bæj ar mörk Kópa vogs. 
Rauði-Kross inn hef ur séð um að 
senda þessa pakka til þeirra landa 
þar sem tal in er vera mest þörf 
fyr ir þá, og hafa börn í Malawi og 
Gamb íu eink um not ið þess.

Hauk ur Hauks son, for mað ur við ur kenn ing ar nefnd ar Rótarý klúbbs Kópa vogs, Eld hug inn Anna Bjarna dótt-
ir og Þór ir Ólafs son for mað ur Rótarý klúbbs Kópa vogs en Önnu var af hent gler l ista verk í til efni við ur kenn-
ing ar inn ar sem er eft ir lista mann inn Ingu El ínu. 

Opnunartilboð á kaffivélum

Djákni sett ur 
í emb ætti við 
Linda sókn

Í síð asta mán uði var Krist ín 
Sig ríð ur Garð ars dótt ir djákni 
sett í emb ætti Linda sókn ar af 
Sr. Guð mundi Karli Brynjars-
syn. Krist ín  var vígð í Dóm kirkj-
unni þann 25. febr ú ar sl. Karli 
Sig ur björns syni bisk up. Hún er 
köll uð til þjón ustu í sam ráði við 
Linda sókn, Reykja vík ur pró fast-
dæmi eystra, og Vatns enda skóla 
Kópa vogi. 

Krist ín er fædd og upp al in í 

Kópa vogi. Hún starfar við leik skól-
ann Fífu sali þar sem hún kenn ir  
lífs leikni og Vatns enda skóla, en 
það starf er til rauna- og sam starfs-
verk efni sókn ar inn ar og Vatns-
enda skóla. Þar sinn ir hún  sál-
gæslu- og for varn ar starfi. Í Linda-
sókn tek ur hún m.a. þátt í helgi-
haldi, fræðslu- og nám skeiða haldi 
og sér nú um tólf spora námske ið 
í Linda sókn sem hófst nú eft ir ára-
mót in.

Krist ín Sig ríð ur Garð ars dótt ir djákni ásamt sókn ar prest in um, sr.    
Guð mundi Karli Brynjars syni.

Tutt ugu ár frá stofn un 
Hjalla safn að ar

Sunnu dag inn 20. maí nk. verð-
ur þess minnst að 20 ár eru 
síð an Hjalla söfn uð ur var stofn-
að ur. Af því til efni verð ur há tíð-
ar guðs þjón usta í Hjalla kirkju 
kl. 11.00. Kór kirkj unn ar flyt ur 
með al ann ars Þýska messu eft ir 
Franz Schubert í þýð ingu  Jóns 
Þ. Björns son ar og Bless un ar orð-
in í tón setn ingu Johns Rutt er. 
Und ir leik ari verð ur Frið rik V. Stef-
áns son sem var fyrsti org anisti 
safn að ar ins. Að guðs þjón ustu 
lok inni verð ur boð ið til kaffi sam-
sæt is í safn að ar sal kirkj unn ar. 
Sókn ar börn eru hjart an lega boð-
in vel kom in.

Ann an hvern fimmtu dag eru 

Opin hús í Hjalla kirkju fyr ir eldri 
borg ara. Þann 24. maí nk. er fyr-
ir hug að að fara í óvissu ferð út í 
nátt úr una. Ferð in kost ar 2.000 
krón ur og er inni falið kaffi og 
með læti í fal legu um hverfi. All ir 
eru hjart an lega vel komn ir.

Þátt tak end ur eru beðn ir að 
skrá sig í ferð ina með því að 
hringa í kirkj una á opn un ar tíma 
henn ar.

Í sum ar mun prest arn ir í Kópa-
vogi skipt ast á um að sjá um 
messa hald á sunnu dög um. Þann 
3. og 10. júní nk. verð ur mess-
að í Hjalla kirkju, 17. júní í Digra-
nes kirkju, og 24. júní í 24. júní í 
Hjalla kirkju. 
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Í liðlega þrjá áratugi, eða síðan 
1974, hefur Varmi að Auðbrekku 
14 starfrækt bílaréttingar og bíla-
sprautun. Í nóvembermánuði sl. 
keypti Eyjólfur Þ. Eyjólfsson fyr-
irtækið en hann hafði þá 9 ár 
þar á undan starfað hjá Toyota. 
Eyjólfur er frá Stokkseyri, en býr 
í dag í Selbrekkunni í Kópavogi 
og á þrjá stráka í HK!

Eyjólfur segir að hann hafi farið 
að leita á markaðnum að fyrirtæki 
sem gæti hentað hans þekkingu á 
bílum en hann segist hafa viljað 
breytingar, og helst af öllu að fara 
út í eigin rekstur. Hann segir að fyr-
irtækið hafi ekki verið til sölu en 
eftir viðræður við fyrri eiganda, 
Guðmund Sigurjónsson, hafi ver-
ið ákveðið að selja honum fyrir-
tækið. Eyjólfur segir að rekstur 
Varma hafi hentað ágætlega hans 
hugmyndum um eigin rekstur á 
þessu sviði, ekki of stórt og ekki 
of lítið.

“Eg er gríðarlega ánægður með 
að vera kominn hingað og mjög 
sáttur við að hafa tekið þessa 
ákvörðun.”

- Fékkstu með þá starfsmenn sem 
hér voru fyrir, eða komstu með 
alveg nýtt starfslið?

“Aðeins einn strákur er hérna í 
dag sem var fyrir hjá forvera mín-
um, Guðmundi. Að öðru leiti kom 
ég með nýtt fólk til starfa. Hér er 
boðið upp á réttingar og sprautun 
á öllum tegundum bíla, við tjóna-
skoðun bíla fyrir tryggingafélög-
in í Cabas-tjónakerfinu og erum 
með fullnaðarviðgerð á bílum. Við 
erum ekki að binda okkur við nein-
ar sérstakar bílategundir, hingað 
geta menn komið með hvaða bíl-
tegund sem er. Þó við séum ekki 
að liggja með varahluti í bíla koma 
þeir fljótt, því bilaumboðin keyra 
þá varahluti sem vantar hverju 

sinni til bílaverkstæðanna. Þá 
skiptir ekki máli hvort um skrúf-
ur eða bretti er að ræða. Þessu 
veldur hin harða samkeppni bíla-
umboðanna á bílamarkaðnum. 
Og varahlutir eru nær undantekn-
ingalaust til í alla bíla í dag. Það 
þekkist ekki í dag að bíll sé stopp 
vikum saman vegna skorts á vara-
hlutum. Sé varahluturinn ekki til á 
lager, eru bílaumboðin nær undan-
tekningalaust mjög fljót að fá hann 
sendan hingað til lands, venjuleg-
ast innan tveggja sólarhringa með 
flugi.”

Gatnakerfið löngu  
sprungið

- Það er nóg að gera á svona 
verkstæði eins og Varma. Segir það 
manni ekki að tjón á bifreiðum séu 
talsvert algeng?

“Það er alveg gríðarlegur 
tjónafaraldur en langalgengasta 

tjónið er aftanákeyrsla. Umferð-
in er svo þétt, nánast allan dag-
inn, að það þarf ekki nema einn 
bíll að stoppa til þess að aftan á 
hann skelli bíll, og stundum nokkr-
ir í röð. Það er deginum ljósara að 
gatnakerfið á höfuðborgarsvæð-
inu er löngu sprungið vegna þess 
að á síðustu árum er búið að flytja 
inn þvílíkt magn af bílum. Gatna-
kerfið tekur alls ekki við þessari 
miklu viðbót.”

Viðgerðir á yfirbygging-
um yfirleitt erfiðastar

- Hvernig fer það mat fram sem 
leiðir til þess að bíll er úrskurðaður 
ónýtur eftir tjón?

“Það er eftir þessa Cabas-skoð-
un, sem m.a. felur í sér útreikn-
inga á varahlutum og viðgerð. Nið-
urstaða hennar er send til viðkom-
andi tryggingafélagsins og þar er 
tekin ákvörðun um hvort það eigi 

að gera við hann eða greiða hann 
út til eiganda. Þetta miðast við 
endursöluverð bílsins og kostn-
að við viðgerð, ef það fer yfir eitt-
hvað ákveðið hlutfall af verði bíls-
ins er hann greiddur út. Ef bíll er 
t.d. tveggja milljón króna virði og 
viðgerð er áætluð yfir eina milljón 
króna, þá er bíllinn venjulega borg-
aður út.”

Eyjólfur segir að viðgerðir á yfir-
byggingu séu yfirleitt erfiðastar, 
þegar húsið skekkist eftir veltu og 
öll hurðarbil skekkjast. Eins getur 
verið erfitt að fá bíl góðan eftir 
hliðartjón, þ.e. þegar ekið er inn í 
bíl frá hlið og hann verður eins og 
banani í laginu. Strembið getur ver-
ið að fá slíkan bíl réttan aftur, það 
tekst en er oft býsna tímafrekt. 
Slík tjón eru oftar borguð út.

Tjón á hurðum bíla eftir að      
bílhurð annars bíls hefur verið 
skellt á hann eru ansi kvimleið og 

býsna algeng.
“Það er oft nokkur kostnaður 

við að rétta slíkar beyglur sem oft 
eru ekki einu sinni inn úr lakkinu. 
Það er talsvert um slíkar viðgerð-
ir, fólk sem á nýlega bíla vill ekki 
hafa slíka áferð á hlið bílsins. Slík 
viðgerð getur kostað milli 50 og 
60 þúsund krónur vegna þess að 
það þarf að rífa innan úr hurðinni, 
rétta hana og spasla og jafnvel 
fara út á næstu hurð við hliðina 
á til að eyða litnum út ef sprauta 
þarf hurð eftir slíka viðgerð því 
oft reynist ekki unnt að skera lit-
inn við næsta hlut. Svo er sjálf-
ábyrgð oft það há að hún nær ekki 
að dekka tjónviðgerðina.

Ég tel að fólk eigi að vera       
með eins lága sjálfsábyrgð og 
nokkurs er kostur, helst enga, 
enda eru þetta dýrustu tjónin og 
oftþau algengustu,” segir Eyjólfur 
Eyjólfsson í Varma. 

Fjölbreytileiki viðgerða hjá Varma er mikill.

Aftanákeyrslur lang algengustu tjónin

ÖGMUNDUR JÓNASSON,
GUÐFRÍÐUR LILJA GRÉTARSDÓTTIR
OG GESTUR SVAVARSSON
1. 2. og 3. sæti Suðvesturkjördæmi

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Starfsmenn Varma fyrir utan fyrirtækið í Auðbrekkunni. Eyjólfur Þ. 
Eyjólfsson er lengst t.h.



Dansfélagið Hvönn er orðið rúmlega 10 ára gamalt og 
hefur alltaf verið starfrækt í Kópavogi. Kennt er í íþrótta-
húsi Kópavogsskóla við Digranesveg og HK-húsinu við 
Skálaheiði.  Félagið státar af 200 - 300 félagsmönnum, 
sem hafa verið iðnir við að koma með Íslandsmeist-
aratitla til félagsins. Yngstu barnahópunum er kennt á 
laugardögum, þau eldri eru í miðri viku sem og keppn-
ishópar og fullorðnir. Yngsti nemandinn er 3 ára og sá 
elsti 67 ára. Samkvæmisdansar, barnadansar, línudans-
ar og salsa hafa verið helstu viðfangsefni Dansfélagsins 
Hvannar.

Um síðustu páska fór fríður hópur 4 danspara frá Dansfé-
laginu Hvönn í Kópavogi utan á óopinbert heimsmeistara-
mót í samkvæmisdönsum í Blackpool í Bretlandi.  Árlega 
um páskana fer fram svökölluð Junior danskeppni í latin 
og ballroom dönsum, sem er ætluð fyrir 16 ára og yngri. 
Keppnin tekur heila viku og er keppt í mismunandi döns-
um á hverjum degi. Ballroom dansarnir er samheiti yfir 5 
dansa; Waltz, Foxtrott, Tango, Vinarwaltz og Quickstep.

Latin dansarnir eru samheiti yfir aðra 5 dansa; Samba, 
Cha cha cha, Rumba, Paso Double og Jive.  Hópurinn frá 
Hvönn stóð sig mjög vel,  þessar ferðir eru lærdómsríkar 
fyrir þá krakka sem stunda dansinn sem keppnisíþrótt.

Þau sem náðu hvað bestum árangri af öllum Íslending-
um sem fóru utan í áru voru Alex Freyr Gunnarsson og 
Ragna Björk Bernburg úr dansfélaginu Hvönn, en þau 
keppa í aldursflokki 14-15 ára.

Alex Freyr og og Ragna Björk í 7. sæti 
Í vínarvaltz keppninni gerðu þau sér lítið fyrir og fóru 

inn í 7 para úrslit og enduðu í 7. sæti af 235 pörum sem 
voru skráð til leiks. Í stóru Ballroom keppninni komust 
þau í 12 para úrslit af rétt tæplega 270 pörum. Í stóru lat-
in keppninni lentu þau í 48 para úrslitum, en fóru inn í 24 
para í jive og sömbu keppninni. Íslendingar hafa ekki náð 
svona góðum árangri í  Blackpool í yfir 10 ár, þau voru því 
sannarlega glæsilegir fulltrúar Íslands.

Um síðustu helgi fór fram í Laugardalshöllinni Íslands-
meistaramót í samkvæmisdönsum (latin og Ballroom) 
með grunnaðferð og bikarmót með frjálsri aðferð í Laug-
ardalshöllinni. 4.júlí er svo landsmót í Kópavogi þar sem 
keppt verður í samkvæmisdönsum, líklega í Gerplusalnum 
í Versölum.

World Gold Cup
Í síðasta mánuði fór fram alþjóðleg keppni í samkvæmis-

dansi í Birmingham. Það voru þau Alex Freyr Gunnarsson 
og Ragna Björk Bernburg sem kepptu fyrir Íslands hönd.

Keppt var í 5 dansa latin og 5 dansa standard. Einnig 
var sér keppni í vínar-valsi og sér jive keppni. Um 25 pör 

hófu keppni og gerðu Alex og Ragna sér lítið fyrir og unnu 
standard og vínar-vals keppnina. Þau urðu einnig í 2.sæti í 
latin og jive keppninni á eftir USA. og Rússland varð í því 
3. Þessi keppni er árlegur viðburður í Bertlandi og er hún 
undanfari stórrar keppni í Blackpool.
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Samkvæmisdansarar á heimsmælikvarða 

Alex Freyr og Ragna Björk í latinsveiflu í Blackpool.

Ævintýralegar fiskbúðir

T j a r n a r v e l l i r  1 5
B ú ð a k ó r  1
H a m r a b o r g  1 4 a
S k i p h o l t i  7 0
H ö f ð a b a k k a  1
N e s v e g i  1 0 0
S u n d l a u g a v e g i  1 2
H á a l e i t i s b r a u t  5 8 – 6 0
Æ g i s b r a u t  2 9 ,  A k r a n e s i

T j a r n a r v e l l i r  1 5
B ú ð a k ó r  1
G r e n s á s v e g i  4 8

Í kjöti erum við bestir

Bjóðum ykkur velkomin í nýjar sælkeraverslanir okkar
að Búðakór 1 Kópavogi og Tjarnarvöllum 15 Hafnarfirði.

Ný upplifun
Kosningasteikin er smjörsprautuð nautasteik að hætti Ómars í Gallerí Kjöt. 
Nauta- og sjávarréttagrillsprjótin eru tilvalin í Eurovisionpartíin!

Vi ð  l e g g j u m  m i k i n n  m e t n a ð  í  a ð  b j ó ð a  þ é r  a ð e i n s  u p p á  f y r s t a  f l o k k s  h rá e f n i  o g  
t i l b ú n a  ré t t i .   E i n n i g  b j ó ð u m  v i ð  u p p á  ú r va l  a f  s ó s u m  o g  ö ð r u  g æ ð a  m e ð l æ t i .  

verslanir Fiskisögu verslanir Gallerí Kjöts

Miðjarðarhafs skötuselur í tómat og basil

Á myndinni eru fremst Alex Freyr, Ragna Björk og Ragna, 
fyrir aftan þau Fannar Örvarsson og Hjördís Hjörleifsdótt-
ir. Aftast vinstramegin: Guðmundur Guðmundsson og 
Jóna Rán Pétursdóttir. Hægra megin: Frosti Örvarsson og 
Bryndís Birgisdóttir.



Trúlega er ekkert sveitarfélag 
í landinu sem hefur breyst eins 
hratt úr sveit í borg og Kópavog-
ur. Allt fram á síðustu áratugi 
var mikið af landi Kópavogs í 
landbúnaðarnotum, veruleg tún- 
og garðrækt og fjölbreytt búfjár-
hald, bæði á lögbýlum og utan 
þeirra.

Á 6. áratug liðinnar aldar var 
töluverð gróska í sauðfjárbúskap 
í Kópavogi. Af Vestfjörðum kom 
nýtt fé 1952 eftir fjárskipti vegna 
mæðiveiki og um miðjan áratug-
inn var farið að ræða um stofnun 
félags sauðfjáreigenda en þá voru 
um 20 fjárhjarðir í Kópavogi. Sauð-
fjáreigendafélag Kópavogs var síð-
an stofnað sunnudaginn 19. maí 
1957 í Barnaskólanum við Digra-
nesveg. Stofnfélagar voru 15 aða 
tölu og var Gestur Gunnlaugsson 
í Meltungu kjörinn fyrsti formað-
ur þess. Aðrir sem gegnt hafa for-
mennsku í félaginu eru þeir Pétur 
Guðmundsson, Magnús Hjaltested 
og núverandi formaður, Þorsteinn 
Hjaltested á Vatnsenda. Þess má 
geta að árið 1957 varð Fjáreigenda-
félag Reykjavíkur 30 ára gamalt og 
á það því einnig merkisafmæli á 
þessu ári, 2007. Flestir urðu félag-
ar í SFR nokkuð á 3. tug og féð á 8. 
hundrað, um miðjan 7. áratuginn, 
en þá fór því að fækka. Enn eru 
13 félagar í SFK en féð er orðið 
fátt, aðeins um 50 vetrarfóðraðar 
kindur. Síðan 1998 hefur aðeins 
verið fé í Vatnsendalandi. Félagið 
hefur kosið einn heiðursfélaga, 
Arnór A. Guðlaugsson árið 1997, 
en hann gegndi lengi stöðu ritara 
í stjórn FFK.

Haustbeit í   
Lækjarbotnum

Löngum voru helstu hagsmuna-
mál Sauðfjáreigendafélags Kópa-
vogs að útvega heppilegt land til 
haustbeitar svo og aðstöðu fyr-
ir fjárhús þegar íbúðarhverfin 
þrengdu að búskapnum. Það var 
þó ekki fyrr en undir 1970 sem 
nokkur úrlausn fékkst á haustbeit-
armálin en þá leigði Kópavogs-
kaupstaður SFK Hólstún í Lækjar-
botnum. Síðar fékk félagið afnot 
af Fossvallatúni, ofan við réttina, 
einnig í Lækjarbotnalandi, og er 
svo enn.

Í bæjarstjóratíð Kristjáns H. 
Guðmundssonar, sem hafði góð-
an skilning á gildi tómstundabú-
skapar  í sátt við þéttbýlið, fengu 

fimm félagsmenn í SFK ágæta 
aðstöðu fyrir fjárhúsahverfi í Fífu-
hvammslandi. Þau hús voru þó 
öll horfin áður en áratugur var 
liðinn frá úthlutun lóðanna, það 
síðasta 1998, enda Lindahverfið 
í hraðri uppbyggingu. Ekki reynd-
ist unnt að fá aðra aðstöðu fyrir 
fjárhús félagsmanna. Á meðal ann-
arra framfaramála sem SFK hefur 
beitt sér fyrir í samvinnu við Fjár-
eigendafélag Reykjavíkur, Land-
græðslu ríkisins og sveitarfélögin 
Kópavog, Reykjavík og Seltjarn-
arnes, er uppgræðsla í afrétti allt 
frá 1978 sem hefur breytt gróður-
snauðum melum á 200-300 hektur-
um í vel gróið land, fram til ársins 
2000 í Arnarnípum og Lakheiði og 
síðan suðaustur af Lyklafelli, efst 
í afréttinum. Þá gekkst SFK fyrir 
hrútasýningum fyrr á árum og vin-
sælar sviðaveislur voru haldnar í 
fáein skipti.

Enn er fjárbúskapur   
í Kópavogi

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson er 
landsráðunautur Bændasamtaka 
Íslands í lífrænum búskap og land-
nýtingu og hefur verið sauðfjár-

eigandi í Kópavogi og Reykjavík 
síðan 1957. Hann var um tíma 
með fjárbúskap í Meltungu, þar 
sem fyrirtækið Tengi er i dag, og á 
árunum 1978 til 1994 í Vatnsenda-
landi og síðan á Kjóavöllum þar 
sem nú er að rísa nýtt hesthúsa-
hverfi skammt frá hesthúsahverf-
inu Heimsenda. Í dag er Ólafur 
með 8 kindur og því með fjárbú-
skap sér til gamans, en hans fjár-

hús er í Reykjavík. Mest var hann 
með um 40 kindur. Ólafur var um 
skeið í stjón Fjáreigendafélags 
Kópavogs. Enn er fjárbúskapur í 
Kópavogi, aðallega að Vatnsenda 
við Elliðavatn.

Um það leyti sem SFK var stofn-
að var verið að ljúka byggingu  
réttar á Fossvöllum í Lækjarbotna-
landi sem síðan var endurbyggð 

1976 segir Ólafur R. Dýrmunds-
son.

“Hún var gerð að lögrétt fyrir 
afrétt Seltjarnarneshrepps hins 
forna haustið 1986 eftir að Hafra-
vatnsrétt hafði verið lögð niður 
en hún hafði verið lögrétt allt frá 
1902 þegar Árnakróksrétt, skam-
mt frá Selvatni, var aflögð. Allt frá 
stofnun SFK hefur félagið annst 
álagningu og framkvæmd fjallskila 
í afréttinum fyrir Kópavogskaup-
stað, að 1/3, en Fjáreigendafélag 
Reykjavíkur sinnir þessum skyld-
um í umboði Reykjavíkurborgar 
og Seltjarnarneskaupstaðar, að 
2/3, þar sem hvert sveitarfélag-
ið fyrir sig hefur jafnan rétt til 
afréttarnota fyrir sauðfjárbeit en í 
afréttinum hefur hrossabeit verið 
bönnuð í 30 ár.

Þótt mikið hafi fækkað fé í Foss-
vallarétt þá eru auk Kópavogsfjár-
ins um 200 vetrarfóðraðar kindur 
í Reykjavík, að mestu í Fjárborg  í 
Hólmsheiði, og nokkuð kemur þar 
að úr Mosfellsbæ, Þingvallasveit, 
Grafningi og sérstaklega úr Ölfusi, 
en Seltjarnarnes hefur verið fjár-
laust í rúm 40 ár. Enn leggja marg-
ir foreldrar af höfuðborgarsæðinu 
leið sína í Fossvallarétt með börn 
sín á haustin. Eftir að viðunandi 
vörslugirðingar voru settar upp í 
Landnámi Ingólfs hefur sauðfjár-
búskapur í Kópavogi og öðrum 
sveitarfélögum á svæðinu verið 
nær undantekningarlaust í góðri 
sátt við umhverfið,” segir Ólafur 
R. Dýrmundsson.
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Kolbrún Stefánsdóttir
Suðvesturkjördæmi

VELFERÐ, SANNGIRNI 
OG ATVINNUÖRYGGI

Kjósum okkur að
- Skattleysismörk hækki strax í 150 þúsund 
   hjá þeim tekjulægstu.

- Lækka skuldir heimilanna, afnemum
  verðtrygginguna.

- Aldraðir og öryrkjar geti haft 1.000.000 kr.       
  tekjur án bótaskerðingar og að tekjutenging við   
  maka verði afnumin.

- Lífeyrisgreiðslur beri 10% skatt líkt og   
  fjármagnstekjur.

Valdimar Leo Friðriksson
Suðvesturkjördæmi

Sauðfjáreigendafélag Kópavogs 50 ára

Sauðburður er víða að byrja um þessar mundir. Þessi ær var með nýborið lamb að Vatnsenda.
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A F  H Á L S I N U M

Rússneskir dagar voru nýverið 
í Bókasafni Kópavogs í tilefni af 
fyrstu ferðum Spútniks út í geim-
inn. Við upphaf dagskrár kom 
fram rússneskt barnasmáleikhús 
undir stjórn Ljubov Revina og 
flutti söngatriði sem voru mjög 
skemmtileg og gaman að fá að 
kynnast svolítið öðrum menning-
arheimi en við þekkjum dagsdag-
lega. Sergey Gushin sendiráðsrit-
ari flutti síðan stutt ávarp og færði 
Bókasafni Kópavogs að gjöf ýmsar 

geisladiska sem innihalda ýmis-
legt rússneskt menningarverð-
mæti, s.s. söng og frásagnir gegn-
um tíðina.

Nokkrum dögum síðar var svo 
rússnesk sögustund í umsjón Liud-
milu Moiseevu, en hún starfar við 
Bókasafn Kópavogs og talar ágæta 
íslensku. Lesnar voru barnasögur 
og ljóð á rússnesku. Einnig var 
á rússneskum dögum sýnd rúss-
nesk bíómynd í Kórnum, salnum á 
1. hæð Bókasafnsins.

Börnin flytja rússneska söngva í mjög litskrúðugum og glæsilegum 
fatnaði.

Vel heppnaðir 
rússneskir dagar 
í Bókasafninu

Hver? Hvar? Hvenær?

Að þessu sinni er leitað við 
svara við því hvaða fólk er á þess-
ari mynd sem virðist vera tekin á 
einhverri hátíð, kannski 17. júní, 
þar sem það sést glitta í íslenska 
fánann í mannþrönginni.

Hverjir eru á myndinni?
Hvaða atburður er þetta?
Hver tók myndina?
Hvaða ár ?
Ungi maðurinn á myndinni í síð-

asta blaði er Guðleifur Guðmunds-
son kennari sem var forstöðumað-

ur siglingaklúbbsins Kópaness 
árin 1973-1980. Myndin er tekin 
annaðhvort árið 1974 eða 1975 
við Vesturvör í Kópavogi. Erla 
Þuríður Rafnsdóttir er nafn ljós-
hærðrar stúlku sem er berhöfðuð 
við horn bátsins framan við Guð-
leif. Bátarnir voru að stórum hluta 
geymdir í girðingu sem talið er að 
hafi verið reist vorið 1974. Verið 
er að bera út báta og þýðir það að 
tími barnadeildar var að hefjast. 
Yngstu krakkarnir voru kl. 14-17, 

millihópur kl. 17-19 og eldri deild 
á kvöldin til kl. 22. Þessi starfsemi 
mæltist vel fyrir og krakkar tóku 
þátt í þessu ár eftir ár.

Starfsemin var á vegum Íþrót-
ta- og tómstundaráðs Kópavogs, 
fyrst undir stjórn Sigurjóns I. Hilar-
íussonar.

Svör við spurningum um mynd-
ina ber að senda til Héraðsskjala-
safns Kópavogs, sími 544-4710 eða 
á netfangið hrafns@kopavogur.is

Samkór Kópavogs með tónleika 
og ferð til Eystrasaltslandanna

Samkór Kópavogs verður með 
tónleika 22. og 24. maí nk. í 
Digraneskirkju í Kópavogi. Kór-
inn er vel mannaður nú og hefur 
æft vel í allan vetur, enda stend-
ur utanlandsferð fyrir dyrum. 
Samkór Kópavogs varð 40 ára á 
sl. ári og fagnaði því með vegleg-
um tónleikum í Salnum.

Þann 9. júní nk. heldur Sam-
kórinn til Stokkhólms og þaðan 
verður siglt til siglt til Riga í Lett-
landi og ekið þaðan til Vilníus þar 
sem Samkórinn heldur sína fyrstu 
tónleika í ferðinni. Þeir verða í 
St. Christopherskirkju, og mun 
aðgangseyrir renna til heimilis-
lausra barna. 13, júní er haldið aft-
ur til Riga og haldnir tónleikar þar 
14, júní í St. Peters-kirkjunni. Það-
an liggur leiðin til Tallinn þar sem 
haldnir verða útitónleikar á Ráð-
hústorginu 16. júní um hádegið 
og síðan aðrir seinna um daginn 
í Nömme menningarmiðstöðinni. 
17. júní  er svo siglt til Helsinki 
þar sem haldnir verða þjóðhátíða-
tónleikar. 19. júní er haldið heim-
leiðis með ferju til Stokkhólms 
en heim er flogið frá Stokkhólmi 
20. júní. Í öllum þeim löndum þar 
sem sungið er í er sungið lag á 
máli heimamanna. Tónleikahald 
er ekki það þétt að kórfélögum 
og þeim öðrum sem ferðast með 
kórnum mun gefast gott tækifæri 
til þess að skoða land og bygging-
ar, s.s. kastala, söfn o.fl.

Nemendur í 10. bekk grunn-
skóla eru þessa dagana að inn-
rita sig í Menntaskólann í Kópa-
vogi. Innritunin er rafræn og 
fer fram á skólavef menntamála-
ráðuneytis, www.menntagatt.is  
Öllum nemendum býðst aðstoð 
námsráðgjafa í MK við innritun-
ina, hægt er að tala við námsráð-
gjafa á skrifstofutíma eða hringja 
í síma 594-4000. 

Nú verður í fyrsta sinn innritað 
á nýja viðskipta- og hagfræðibraut 
til stúdentsprófs.  Mikill áhugi er 
brautinni og hafa eldri nemar þeg-
ar skráð sig á brautina til þess að 
undirbúa sig fyrir nám í viðskipta- 
og hagfræðigreinum á háskóla-
stigi. Auk þess verður innritað á 
þrjár aðrar stúdentsprófsbrautir 
og þrjár almennar brautir í dag-
skóla.  Nemendur sem ná tilskild-
um árangri á samræmdum próf-
um geta sótt um félagsfræðabraut, 
málabraut, náttúrufræðibraut eða 
almenna braut 3. Stúdentsprófs-
brautum er auðveldlega hægt að 
ljúka á þremur og hálfu ári eða 
fyrr ef nemandi vill og getur.

Almenn braut 3 er tveggja anna 
námsbraut sem kynnir fyrir nem-
endum iðngreinarnar sem marka 
sérstöðu í MK: Bakstur, matreiðslu, 
framreiðslu og kjötiðn. Aðstaðan 
í matvælagreinunum er sú glæsi-
legasta í Evrópu og þótt víðar 
væri leitað. Nemendur sem ljúka 
almennri braut 3 fá námið metið 
sem fyrsta bekk í samningsbundnu 
iðnnámi. Nú þurfa nemendur ekki 
lengur að vera komnir á samning 

hjá meistara til að sækja um og 
veitir skólinn nemendum aðstoð 
við að komast á samning í iðngrein-
unum fjórum.

“Eitt af sérkennum Mennta-
skólans í Kópavogi er að hann er 
kjarnaskóli í ferða- og matvæla-
greinum.  Nú í haust verður tekið 
stórt skref á þessum brautum þeg-
ar kennsla hefst í diplómanámi í 
hótel- og veitingarekstri í samstarfi 
við hinn fræga César Ritz skóla í 
Swiss.  Kennslan er fyrir nema sem 
lokið hafa sveinsprófum í matvæla-
greinum eða hafa stúdentspróf. 

Er þetta nám kærkomin viðbót 
við fjölbreytt námsframboð í þess-
um greinum en í haust verða liðin 
20 ár síðan kennsla hófst í Ferða-
málaskóla Íslands í Menntaskól-
anum í Kópavogi.  Síðan þá hefur 
bæst við leiðsögunám í Leiðsögu-
skólanum og kennsla fyrir verð-
andi flugfreyjur og flugþjóna á flug-
þjónustubraut. Nemendur á ferða-
línu málabrautar fara í ferðalag 
til útlanda á vegum skólans einu 
sinni á námsferlinum í tengslum 
við námið. 

Allir nýnemar verða boðaðir í 
heimsókn til okkar þann 17. ágúst 
nk. Þar verður m.a. áfangakerfið 
kynnt ásamt kennslufyrirkomulagi 
annarinnar og rölt verður um hús-
næði skólans. Einnig verða tölvur 
nemenda tengdar við þráðlausa 
netið, lykilorð afhent o.fl. Við bjóð-
um 10. bekkinga  velkomna í MK, 
framsækinn og metnaðarfullan 
skóla!,” segir Helgi Kristjánsson 
aðstoðarskólameistari MK.

Innritun í 
MK er hafin

Samkór Kópavogs á æfingu nýlega í Kársnesskóla.

Lausn á stærðfræðidæmi frá keppni grunnskólanna sem var í 
aprílblaðinu.
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Sælkeraverslanir 
að danskri fyrirmynd

Fiskisaga og Gallerí Kjöt eru 
einfaldlega frábærar sælkera-
verslanir sem bjóða upp á mikið 
úrval af gómsætum og girnilegum 
gæðafisk- og kjötréttum, framandi 
jafnt sem hefðbundnum. Þegar 
komið er inn í sælkeraverslunina 
í Búðakór 1 í Kórahverfi í Kópa-
vogi blasir við manni glæsilegt 
kjöt- og fiskborð, og svo girnilegt 
að það kemur eiginlega ekkert 
annað til greina en að kaupa í 
næstu máltíð. Það er liðin sú tíð 
að í fiskbúðum fékkst bara fiskur 
eins og hann kom úr bátunum 
eða togurunum, fiskinn hefði hér 
áður fyrr allt eins verið hægt að 
selja um borð í bátunum, hefði 
þess verið einhver kostur.

Sælkeraverslanirnar í Kórahverfi 
opnuðu 17. mars sl. en í Kópavogi 
er Fiskisaga einnig með verslun í 
Hamraborg 14a og innan tíðar opn-
ar önnur sælkeraverslun á Dalvegi 
4 ásamt veitingastað. Auk alls kyns 
rétta er hægt að kaupa í allt það 
sem þarf með réttinum, s.s. kart-
öflur, hrísgrjón, rúgbrauð og allt 
er þetta mjög hollur matur.  Allur 
fiskur kemur frá Sjófiski á Eyjaslóð 
7 á Grandanum og það er nær ein-
göngu línufiskur, sem kemur fersk-
ur á hverjum morgni.  

Liggur vel við helgarverslun
Hólmgeir Einarsson verslunar-

stjóri hefur lengi starfað við fisk-
verkun, en hann er ættaður frá Hofs-
ósi. Hólmgeir segir að aðdragandi 
þess að opnað var í Kórahverfi sé 
nokkuð langur. Hann segir viðtök-
urnar hafi verið frábærar.

“Verslunin liggur nærri útkeyrslu 

úr Kópavogi svo ég á von á því að 
margir muni líta við hér um helgar 
þegar þeir eru á leið úr bænum og 
kaupi sér eitthvað til að borða, t.d. 
í sumarbústaðnum. Við erum með 
frábært hráefni, bæði fisk og kjöt á 
grillið.

Við leggum upp með það að hér 
geti fólk t.d. fengið tilbúna fiskrétti 
sem það geti sett beint í ofninn i 
eldföstu formi. Í kjötinu hefur Gall-
erí Kjöt verið í fremstu röð í meðal 
kjötverslana og ávallt einsett sér að 
bjóða uppá gæða hráefni og metnað-
arfulla þjónustu við viðskiptavini.”

-Hvað er að seljast best hér?
“Það eru ýsuréttirnir sem eru í 

alls kyns sósum. Þessa dagana er 
cocos-carry sósa einna vinsælust 
og einnig hefur lúða, steinbítur og 
skötuselur í maríneringu verið vin-

sælt, en það er mjög gott á grillið, 
en lúða og skötuselur tel ég vera 
bestu fisktegundirnar á grillið. Lúð-
an er okkar “fisktebon”. Ætli hvít-
lauksmaríneringin sé ekki vinsælust 
í dag. 

Íslendingar eru að borða mun  
fleiri fisktegundir en þeir gerðu 
áður. Það er ekki langt síðan að 
skötuselnum var hent fyrir borð, nú 
þykir hann lúxusmatur, og er það 
auðvitað líka. Vinsældir keilu fara 
einnig vaxandi, en það hefur verið 
mjög vanmetin fiskur á Íslandi. Stein-
bítur hefur lengi verið á borðum 
landsmanna, en vinsældir hans fara 
hægt og sígandi vaxandi. Nautalund-
irnar eru vinsælastar, nautasteikurn-
ar hafa ávallt verið vinsælastar þeg-
ar sól fer hækkandi að ógleymdum 
Gallerí Kjöt hamborgurunum,” segir 
Hólmgeir Einarsson í Fiskisögu.

Hólmgeir Einarsson verslunarstjóri við girnilegt fiskborðið.

Claudia Overesch ásamt Fanneyju Karlsdóttur framkvæmdastjóra og 
Garðari Karlssyni formanni Kópavogsdeildar Rauða krossins.

Claudia Overesch er 200. sjálf-
boðaliði Kópavogsdeildar Rauða 
krossins. Við það tilefni færðu 
fulltrúar Kópavogsdeildar henni 
blómvönd og bókina Í þágu mann-
úðar, sögu Rauða kross Íslands. 
Tilefnið undirstrikar þá miklu 
fjölgun sjálfboðaliða deildarinn-
ar síðustu mánuði. Um áramót-
in 2005/2006 voru sjálfboðaliðar 
deildarinnar 95 talsins og hafa því 
meira en tvöfaldast á rúmu ári.

Claudia er í hópi sjálfboðaliða 
sem stýra verkefninu “Eldhugar” 
sem er fyrir ungmenni 13-16 ára af 
íslenskum og erlendum uppruna. 
Claudia kemur frá Þýskalandi en 
hefur verið búsett á Íslandi und-
anfarin fjögur ár og stundar meist-
aranám í þýðingarfræðum við 
Háskóla Íslands. Claudia ákvað að 
gefa kost á sér sem sjálfboðaliði í 
“Eldhugum” því hún hefur mikinn 

áhuga á málefnum innflytjenda og 
starfaði áður sem sjálfboðaliði fyr-
ir Rauða krossinn í Þýskalandi að 
áþekkum verkefnum. Henni finnst 
líka áhugavert að vera nú sjálf í 
stöðu innflytjanda með veru sinni 
á Íslandi.

Claudia stefnir að því að búa á 
Íslandi næstu árin og langar til að 
þýða Sölku Völku yfir á þýsku að 
námi loknu og betrumbæta þan-
nig fyrri þýðingu bókarinnar. Hún 
hefur mikið dálæti á bókum Hall-
dórs Laxness og sú bók hans sem 
er í uppáhaldi hjá henni er Íslands-
klukkan enda segist hún sjálf vera 
mikil Snæfríður Íslandssól í sér.

Kópavogsdeild Rauða krossins 
býður upp á fjölbreytt mannúð-
arverkefni fyrir sjálfboðaliða og 
áhugasamir geta haft samband 
við deildina.

Sjálfboðaliðar 
orðnir tvöhundruð
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Glæsilegur sigur Digranesskóla 
9 - E í Digranesskóla sigraði í 

stærðfræðikeppninni, KappAbel 
með glæsibrag.    

KappAbel er norræn keppni       
í stærðfræði sem er upprunnin 
í Noregi. Þetta er keppni milli     
bekkja en ekki einstaklinga.  
Keppnin fer þannig fram að fyrst 
eru undanrásir þar sem keppt er 
um sæti í undanúrslitum. Um 70 
bekkir víðsvegar að af landinu 
hófu keppni að þessu sinni og 9 
þeirra  komust í undanúrslit og 
þurftu að skila inn umfangsmiklu 
bekkjarverkefni sem átti að fjalla 
um stærðfræði og byggingar.

Tveir bekkir frá Digranesskóla 
skráðu sig til leiks og annar     
þeirra, 9. E, komst áfram í und-
anúrslitin. Í bekkjarverkefninu 
gerðu krakkarnir ýmis konar sam-

anburð á byggingarkostnaði og 
rekstri tveggja íþróttahúsa sem 
hafði sama grunnflatarmál og 
sama rúmmál, en annað var hálf-
kúla en hitt eins og kassi.

Athyglisverðasta niðurstaða 
þeirra var að til að leggja parket 
á gólfið í öðru húsinu 42 x 42 m 
þyrfti að fella rúmlega  hundrað 
eikartré 80 ára gömul og 23 m. 
há.  Í þessum hluta keppninnar 
deildi bekkurinn sigrinum með      
Hrafnagilsskóla í Eyjafirði og 
komst ásamt 8 öðrum liðum í und-
anúrslit.

Norræn úrslitakeppni  
31. maí nk. í Gautaborg

Í undanúrslitin var síðan val-
ið 4 manna keppnislið úr bekkn-

um. Í því liði voru þau Arnar Þór 
Sveinsson, Elín Björk Böðvarsdótt-
ir, Fríður Halldórsdóttir og Emil 
Már Magnússon. Keppnislið 9 - E 
komst í þriggja bekkja úrslit þar 
sem það sigruði með glæsibrag 
og bekkurinn vann sér rétt til að 
taka þátt í norrænu úrslitakeppn-
inni sem fram fer í Gautaborg 31. 
maí nk. Stærðfræðikennari 9. - E 
er Þórður Guðmundsson.

Hinn bekkurinn úr Digranes-
skóla, 9. B, komst ekki í undanúr-
slit en skilaði  bekkjarverkefni og 
fékk sérstök verðlaun fyrir það. 
Var það líkan af Menntaskólan-
um í Reykjavík og fjölluðu þau 
sérstaklega um klæðningu og ein-
angrun Menntaskólans í Reykja-
vík. Stærðfræðikennari 9 - B er 
Brynja Áslaug Sigurðardóttir.

9-E í Digranesskóla vann keppnina.

Kjósum 
biðlistana burt!

Árni Páll 
Árnason
4. sæti

Katrín
Júlíusdóttir

2. sæti

Gunnar
Svavarsson

1. sæti

Þórunn
Sveinbjarnardóttir

3. sæti

Guðmundur
Steingrímsson

5. sæti

Suðvesturkjördæmi

Kraginn.is

Jöfn og frjáls

Karlakór Kópavogs hélt vor-
tónleika í Hjallakirkju 4. maí sl. 
ásamt Tríólunum, en það eru 
þrjár söngkonur, þær Gréta Her-
gils Valdimarsdóttir, sópran; Sig-
urlaug Knudsen Stefánsdóttir, 
mezzosópran og Silbylle Köll 
sópran. Auk þess söng Natalía 
Chow Hewlett einsöng með karla-
kórnum í laginu “Vilja lied” eftir 
Franz Lehár. Bæði komu Tríól-
urnar fram einar sér og eins sem 
einsöngvarar með karlakórnum.

Efnisskrá þessara tónleika var 
skemmtileg blanda af þjóðlögum 
frá ýmsum löndum, lögum úr 
óperum og rammíslenskum lög-
um, mörg þeirra í útsetningu Jóns 
Ásgeirssonar. Í einu lagi, “Move 

on!” söng Ian Wilkinson einsöng 
en hann annaðist einnig undirleik 
á blásturshljóðfæri.

Karlakór Kópavogs er allvel 
mannaður en kannski helst til of 
fámennur, sérstaklega gætir þess 
þar sem þörf er mikils raddstyrks. 
En kórinn er augljóslega vel agað-
ur og þar hefur söngstjórinn, Juli-
an Michael Hewlett, greinilega 
náð góðum árangri.

Karlakór Kópavogs var stofnað-
ur 16. október árið 2002 og hefur 
síðan haldið tónleika árlega og 
stundum tvisvar á ári. Samvinna 
hefur verið með Karlakórnum og 
Kvennakór Kópavogs á nokkrum 
tónleikum.

Karlakór og Tríólur 
í Hjallakirkju

Karlakór Kópavogs og Tríólurnar.
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Kjörfundur vegna alþingiskosninganna 12. maí nk. 
hefst kl. 9.00 og lýkur kl. 22.00.

Kjörstaðir verða fimm (sjá kort). Í Kársnesskóla, Vallargerðismegin (áður Þinghólsskóli) fyrir 
kjósendur sem samkvæmt kjörskrá eru búsettir vestan Hjafnarfjarðarvegar, í Kópavogsskóla fyrir 
kjósendur sem búsettir eru milli Hafnarfjarðarvegar og Smiðjuhverfis í austri og milli Fossvogsdals í 
norðri og Kópavogsdals í suðri, í Salaskóla fyrir kjósendur í Linda- og Salahverfum, í Smáraskóla 
fyrir kjósendur í Smárahverfi og í Vatnsendaskóla fyrir kjósendur í Hvarfa-, Kóra- og Þingahverfum, 
ásamt Lækjarbotnum og Vatnsendablettum.

Upplýsingar um nánari skiptingu á götum eftir kjördeildum er að finna á vef Kópavogsbæjar, 
kopavogur.is og á skiltum á kjörstöðum.

Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað með því að framvísa persónuskilríki 
eða á annan fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.

Aðsetur kjörstjórnar Kópavogs verður í Kópavogsskóla, s. 570-4960

Kjörstjórnin í Kópavogi
Jón Atli Kristjánsson, Haukur Ingibergsson, Grétar Kristjánsson

AUGLÝSING UM KJÖRFUND



Hjónin Sandra Guðmundsdóttir 
og Magnús Magnússon opnuðu Kaffi-
búðina í Hamraborg 1-3 fyrir rúmu 
ári síðan. Kaffibúðin hefur nú flutt 
í stærra og betra húsnæði í Hamra-
borg 3. Þar má hvort heldur fá sér 
kaffi af bestu gæðum í notalegu 
húsnæði ásamt því að njóta fallegs 
útsýnis yfir Fossvoginn og Öskjuhlíð-
ina eða kaupa sér nýmalað kaffi og 
kaffibaunir í hæsta gæðaflokki.

Kaffibúðin býður hið rómaða 
Bonomi-kaffi, sem þekkt er um all-
an heim. Bonomi fyrirtækið er búið 
að vera í eigu sömu fjölskyldu frá 
stofnun þess árið 1886 og býður kaffi 
og kaffibaunir í hæsta gæðaflokki. 
Bonomi rekur kaffihús um allan heim. 
Kaffihúsið býður 12 tegundir kaffi-
bauna sem njóta mikilla vinsælda 
og viðskiptavinir lofa Bonomi kaffið 
einum rómi. Stefnt er að því að halda 
kaffinámskeið fyrir einstaklinga með 
haustinu. Mun þá Hr. Bonomi koma 
til landsins ásamt einum starfsmanni 
sínum. Þeir munu kenna og fræða 
Íslendinga um allt það sem lýtur að 
kaffi og kaffigerð. Verður það mjög 
spennandi, því Íslendingar eru óðum 
að læra að meta gæði kaffisins og 
vilja að sjálfsögðu aðeins það besta.

Í Kaffibúðinni er á boðstólum 
gæða kaffivélar frá ítalska fyrirtækinu 
Quickmill, hvoru tveggja fyrir heimili 
sem og fyrirtæki. Einnig er í boði mik-
ið úrval af ítalskri gjafavöru.

Kaffibúðin stefnir að því, í nánustu 
framtíð, að bjóða gestum sínum upp 
á lifandi tónlist. Þá sérstaklega að fá 
trúbadora og jafnvel nemendur tón-
listarskóla sem vilja koma og spreyta 
sig á spilamennsku fyrir kaffigesti. 
Þessi plön eru þó í fósturstellingum 
ennþá, en öllum góðum hugmyndum 
er tekið fagnandi.

Kaffibúðin er opin alla virka daga 
frá kl. 10:00 að morgni til kl. 18:00 síð-
degis og á laugardögum frá kl. 10:00 
til 16:00.
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ónsalir

SKEMMTILEG SUMARNÁMSKEIÐ

Gítarnámskeið - Trommunámskeið - Bassanámskeið.
Þátttakendur mæta tvisvar í viku, 4 vikur í júní. Námskeiðin eru ætluð stelpum og strákum
á aldrinum  7-14 ára. Ætlað byrjendum sem vilja kynnast hljóðfærunum og undirbúa sig 
fyrir frekara tónlistarnám.

Upplýsingar og skráning: www.tonsalir.is
Lokadagur skráningar er 18. maí.

Bæjarlind 2, Kópavogi - Sími 534-3700
                    www.tonsalir.is

Nú þegar verslun Parka hefur 
verið starfrækt í nýju húsnæði 
við Dalveginn í nokkrar vikur seg-
ir Egill Birgisson markaðsstjóri, 
“Við erum rífandi stolt af nýja 
sýningarsalnum okkar og höfum 
aukið vöruval til muna. Svo vil 
ég sérstaklega benda fólki á glæsi-
lega hönnun dönsku innrétting-
anna frá Kitchen & More, sem 
hafa virkilega slegið í gegn hjá 
okkur.”

Með stórauknu rými í nýju versl-
unarhúsnæði Parka að Dalvegi 10-
14 getur verslunin nú boðið meira 
vöruúrval, innréttinga, parkets, 
málningar, flísa, baðtækja, arna og 
alls þess er tilheyrir innréttinga 
híbýla, en nokkru sinni fyrr. Inn-
anhússhönnun verslunarinnar 
önnuðust þau Guðrún Margrét og 
Oddgeir hjá Go-Form. Markmið 
hönnuðanna var að skapa skemmti-

legt og ferskt umhverfi sem ýtir 
undir innblástur og sköpunargleði. 
Þau fengu Katrínu Pétursdóttur til 
að gefa stílhreinu yfirbragði Parka 
ævintýralegan blæ með listaverk-
um sínum sem voru sérhönnuð 
fyrir verslunina.

Í nýju versluninni býður Parki 
vandaðar og stílhreinar eldhúsinn-
réttingar, baðinnréttingar og skápa 
frá danska fyrirtækinu Kitchen & 
More. Innréttingarnar eru vandlega 
hannaðar fyrir nútímafólk og höfða 
til þeirra kröfuhörðustu bæði hvað 
varðar gæði og hönnun. 

Það er virkilega áhugvert fyrir 
alla þá sem huga að innréttingum 
að líta við í Parka á Dalveginum 
og skoða vöruúrvalið, fá sér kaffi 
á kaffibarnum, skoða nýjustu lífs-
stíls- og hönnunartímaritin og að 
sjálfsögðu fá eintak af nýja Parka 
bæklingnum.

Verslunin Parki við Dalveg:

Stílhreint 
yfirbragð með 
ævintýralegum blæ

Eldhúsinnrétting frá Kitchen & More

Býður 12 tegundir 
kaffibauna frá Bonomi

Sandra og Magnús við opnun Kaffibúðarinnar að Hamraborg 3.

Kaffibúðin í Hamraborg:

Kaffibúðin býður úrval Quickmill gæða kaffivéla fyrir heimili og fyrirtæki.

1952-2007 ára

1952-2007 ára

1952-2007 ára

1952-2007 ára
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578 1717
www.bigpapas.is

Big papas pizza • Engihjalla 8  Kópavogi
OPIÐ 11:30 - 22:00 ALLA DAGA
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Á undanförnum dögum og vikum 
hef ég tekið þátt í fjölda umræðu-
þátta í útvarpi og sjónvarpi þar 
sem fjallað hefur verið um málefni 
sem snúa sérstaklega að Suðvest-
ur-kjördæmi. Tveir málaflokkar 
hafa verið fyrirferðarmiklir, málefni 
aldraðra og samgöngumál. 

Í  samgöngumálum þarf að 
sjálfsögðu að hafa í huga að um 
kjördæmið liggja fjölförnustu sam-
gönguæðar landsins. Þær verða að 
vera þannig úr garði gerðar að þær 
séu greiðfærar. Í þeim efnum þarf 
að stórátak á komandi kjörtímabili. 
Þá er grundvallaratriði að stórefla 
almenningssamgöngur. Auðvitað 
eru þær fyrst og fremst á ábyrgð 
sveitarfélaganna en ríkisvaldið get-
ur létt verulega undir og greitt götu 
þeirra, m.a. með því að afnema 
skattlagningu á almenningsfarar-
tæki. Hún nemur nú á bilinu þrjú til 
fjögur hundruð milljónum króna. 
Stuðningur af þessu tagi er veittur 
til almenningssamgangna á lands-
byggðinni og er fráleitt annað en 
hið sama gildi um almenningsam-
göngur í þéttbýli.

Í málefnum aldraðra er stefna 
okkar skýr. Við viljum bæta kjör 
eldra fólks með hækkun grunnlíf-
eyris og rýmri skerðingarmörkum. 
Þá viljum við að þeir sem náð hafa 
sjötíu ára aldri geti aflað atvinnu-
tekna án nokkurra skerðinga. Við 
viljum bæta heimahjúkrun veru-
lega og útrýma biðlistum á hjúkrun-
arheimili.

Öryrkjar og aðrir sem þurfa að 
reiða sig mjög á öflugt almanna-
tryggingarkerfi og góða velferðar-
þjónustu þekkja okkar hug. Það 
gerir fólkið líka sem ber uppi vel-

ferðarþjónustuna, hvort sem það 
er í heilbrigðiskerfinu, í skólum 
landsins eða annarri starfsemi. Ég 
staðhæfi að brestir eru að koma 
í velferðarkerfið; ekki bara vegna 
þess að farið er að rukka fólk fyrir 
aðgang að því heldur einnig vegna 
hins að álagið á starfsfólk er víða 
að verða svo mikið að fólk þolir 
ekki lengur við og flýr umvörpum 
úr starfi. Þetta er staðreynd sem 
verður að horfast í augu við.

Í þágu öflugs velferðar-
samfélags, umhverfisvernd-
ar, jöfnuðar og kvenfrelsis

Annars er erfitt að aðgreina mál-
efni einstakra kjördæma frá lands-
málum almennt. Það er brýnt að 
fólk hugleiði af alvöru hvaða flokk-
ur er líklegastur til að forgangs-
raða í þágu öflugs velferðarsamfé-
lags, umhverfisverndar, jöfnuðar 
og kvenfrelsis. Ég bið kjósendur 
að láta hugann reika til baka og 
minnast átakanna um Kárahnjúka, 
Landsímasöluna, einkavinavæðing-
una og alla spillinguna sem henni 
hefur fylgt, vatnið, öryrkjadóminn, 
Íraksinnrásina - og þannig mætti 
áfram lengi telja því “afrekalisti” 
ríkisstjórnarflokkanna er sannar-
lega langur. Hverjir hafa staðið best 
vaktina á Alþingi á undanförnum 
árum í þessum málaflokkum? Það 
er á engan hallað þegar fullyrt er 
að það hafi verið Vinstrihreyfingin 
grænt framboð, þó vorum við þing-
menn VG aðeins 5 talsins á þingi, 
Sjálfstæðisflokkur með 22, Samfylk-
ingin 20, Framsóknarflokkur 12 og 
Frjálslyndir með 4.

Hvernig hefði þinghaldið á síð-

ustu kjör -
t ímabi lum 
v e r i ð  á n 
þingmanna 
VG? Og nú 
þegar  v ið 
s t ö n d u m 
frammi fyr-
ir hótunum 
um að einka-
væða heil-
brigðiskerf-
ið og selja 
Landsvirkj-
un og allan orkugeirann er þörf 
á því umfram allt annað að efla 
Vinstrihreyfinguna grænt framboð. 
Með því að stórefla VG í komandi 
kosningum getum við forðað okkur 
frá alvarlegum slysum og það sem 
meira er, fært samfélag okkar inn á 
heillavænlegri brautir en það er nú 
á. Ég hef fyrir því  sannfæringu að 
hér verði ekki mynduð ríkisstjórn 
undir sæmdarheitinu velferðar-
stjórn án þátttöku Vinstrihreyfing-
arinnar græns framboðs.

Samkvæmt skoðanakönnun-
um eru áhöld um hvort Guðfríð-
ur Lilja Grétarsdóttir, sem skipar 
annað sæti á lista VG í Suðvestur-
kjördæmi, nái kjöri. Ég ákalla kjós-
endur í Kraganum að skila henni 
inn á þing með atkvæði sínu. Það 
atkvæði væri greitt náttúru lands-
ins, jafnrétti kynjanna, réttlæti, sam-
félagi sem setur velferð fjöldans í 
öndvegi. 

Ögmundur Jónasson
skipar 1. sæti á lista VG í 
Suðvesturkjördæmi

Veigamikið að VG fái góða kosningu

Ögmundur 
Jónasson.

Í aðdraganda þessara kosninga 
er því mjög haldið á lofti að Sjálf-
stæðisflokkurinn hafi verið í rík-
isstjórn í heil 16 ár.  Það sé ekki 
hollt og gott fyrir samfélagið að 
sami flokkurinn sitji lengur í ríkis-
stjórn og við því þurfi kjósendur 
að bregðast.  

Hverjir halda þessu á lofti ? Jú, 
flokkarnir og flokkabrotin sem í 16 
ár hafa haft til að hindra aðkomu 
Sjálfstæðisflokkinn að ríkisstjórn, 
án árangurs. Kannanir sýna að 
Sjálfstæðisflokkurinn nýtur enn 
mikils trausts kjósenda. Það er 
afrakstur þeirrar skynsömu ste-
fnu flokksins að taka ekki í sífellu 
mið að stundarhagsmunum með 
skammtímalausnum. Kjarninn í 
stefnu Sjálfstæðisflokksins horfir 
til langrar framtíðar.  Hann byggir 
á því sem til lengri tíma er skyn-
samlegt og til ávinnings fyrir alla. 

Það er til dæmis skynsamlegt 
að vinna á skuldum ríkissjóðs þeg-
ar vel árar í þjóðarbúinu. Það er 
þó örugglega ekki kosningamálið 
sem hægt er að treysta á að tryggi 
úrslitaatkvæðið ef annað hefur set-
ið á hakanum. Hins vegar, þegar 
vel hefur árað, framlög til velferð-
armála hafa verið stóraukin og 
svigrúm er til að lækka vaxtabyrði 
ríkissjóðs er skynsamlegt að gera 
það. Það er til ávinnings fyrir alla. 
Ekki eingöngu kjósendur dagsins 
í dag heldur einnig komandi kyn-
slóðir. Með þessu er búið í haginn 
fyrir framtíðina.

Skuldir ríkissjóðs   
hverfandi litlar

Á þessu kjörtímabili hafa fram-
lög til heilbrigðis-, mennta- og ann-
arra velferðarmála verið aukin um 
30 milljarða á ári.  Aukin efnahags-
umsvif hafa skapað ríkinu nýjar 
tekjur og aukið svigrúm til fram-
laga í velferðarkerfið.  

Tekjum af sölu ríkisfyrirtækja 

hefur ríkis-
stjórnin ann-
ars vegar 
varið til að 
byggja upp 
innviði sam-
félagsins og 
hins vegar 
til að lækka 
skuldir ríkis-
sjóðs.  Í öll-
um alþjóð-
legum sam-
anburði eru 
skuldir ríkissjóðs nú hverfandi 
litlar.  Ef horft er til þess hve hátt 
hlutfall af ríkisútgjöldunum fór í 
vexti á árinu 1998 og það borið 
saman við fjárlög líðandi árs má 
sjá hvaða þýðingu þetta hefur 
haft.  Á árinu 1998 voru vaxtagjöld 
ríkisins tæp 10% af ríkisútgjöld-
unum (A-hluti fjárlaga).  Í dag eru 
vaxtagjöldin ekki nema 4,2 % ríkis-
útgjalda.  

Áhrifin af þessari breytingu 
eru þau að ríkið sparar sér 17,6 
milljarða króna í vaxtagreiðslur af 
skuldum - á ári.  Svigrúmið til að 
verja fjármunum í önnur þörf verk-
efni hefur verið aukið um þessa 
fjárhæð til framtíðar og munar um 
minna. Þetta er hærri fjárhæð en 
sem nemur útgjöldum til háskóla 
og rannsókna, nú eða alls fram-
haldsskólakerfisins.

Fyrir þessar kosningar bjóða 
Sjálfstæðismenn í Suðvesturkjör-
dæmi fram öflugan lista með mik-
illi endurnýjun. Við sækjumst eftir 
umboði ykkar til að halda áfram á 
sömu braut. Við höfum búið í hag-
inn fyrir glæsta framtíð. Nú eru ný 
tækifæri á traustum grunni.  

Bjarni Benediktsson alþingismað-
ur. Skipar 2. sætið á lista Sjálfstæð-
ismanna í Suðvesturkjördæmi

Búið í haginn

Bjarni 
Benediktsson.

Ágæti kjósandi.
Ég heiti Kolbrún Stefánsdóttir 

og býð mig fram í fyrsta sæti fyrir 
Frjálslynda flokkinn í Kraganum í 
komandi alþingiskosningum í vor. 
Ég hef mikla reynslu úr viðskipta-
lífinu og starfaði í 25 ár sem útibús-
stjóri hjá Landsbanka Islands víða 
um land. Ég hef um langt árabil 
hlustað á fólk lýsa sínum kjörum 
og sem útibússtjóri reynt að finna 
leiðir fyrir það til að halda sínum 
frjámálum á réttum kili.

Það hefur ekki verið auðvelt fyr-
ir alla að fóta sig í því fjármálaum-
hverfi sem við búum við  þó svo 
að nánast allir geti fengið lán og 
margir allt upp í 100% af verði 
þeirrar  fasteignar sem þá langar 
að kaupa. Mörg dæmi hafa verið 
birt um það hversu margar milljón-
ir fólk borgar fyrir lánin að lokum 
í vexti og verðbætur og má segja 
að margir séu komnir í ánauð og 
algerlega háðir bönkunum það 
sem eftir er.

Víst er að venjulegt launafólk 
losnar aldrei við sín lán meðan 
þenslan og verðbólgan heldur 
áfram og hækkar lánin, sama 
hvernig borgað er af þeim. Mjög 

f á i r  g e t a 
gert eins og 
sýnt er í aug-
l ý s i n g u m 
sparisjóð-
anna þessa 
dagana, þ.e. 
gefið þjón-
ustufulltrú-
anum sínum 
langt nef, 
staðið upp 
og farið.

Gætir þú 
það lesandi góður?  Athugaðu mál-
in, spáðu í  stöðuna  þína. 

Telur þú að ríkisstjórnin sem 
við höfum haft yfir okkur síðustu 
árin sé sú besta sem völ er á ? 
Teljir þú að svo sé ertu líklega 
frjáls maður og skuldlaus , annars 
þarftu að leita nýrra leiða fyrir þig 
og þá sem þér eru kærir og kjósa 
nýtt blóð í forystuna.

Gríptu tækifærið
Kjóstu x-f, þú sérð ekki eftir því.

Kolbrún Stefánsdóttir skipar 1. 
sæti í Kraganum fyrir Frjálslynda 
flokkinn

Breytum til í vor

Kolbrún 
Stefánsdóttir.

Þegar byrðar fjölskyldunnar 
eru þyngdar úr öllu hófi, líkt og 
núverandi ríkisstjórn hefur gert 
undanfarin ár, ná afleiðingar þess 
uggvænlega langt inn í framtíðina. 
Framtíðin býr í börnunum. Framtíð 
okkar allra. Okkar skyldur eru að 
búa þeim örugg og ánægjuleg upp-
vaxtarár sem gerir þeim kleift að 
taka við keflinu og byggja framtíð-
ina. Þess vegna teljum við jafnaðar-
menn það vera forgangsverkefni að 
bæta umhverfi barna og fjölskyldna 
þeirra hér á landi. Samfylkingin 
hefur sett fram metnaðarfulla ste-
fnu undir heitinu Unga Ísland til 
að ná þeim markmiðum. Þar er að 
finna 60 aðgerða áætlun sem tekur 
utan um börnin okkar og er ætlað 
að búa þeim bestu aðstæður og 
umhverfi sem völ er á. 

Dýrt að búa á Íslandi
Álagið á barnafjölskyldum er   

alltof mikið. Á Íslandi er einn leng-
sti vinnudagur í Evrópu sem býr til 
mikið álag á börnin. Álagið er ekki 
síst til komið vegna þess að Ísland 
er eitt dýrasta ríki í Evrópu og því 
er hér afar kostnaðarsamt að reka 
heimili með börnum. 

Aldrei hefur verið jafndýrt og 
nú að kaupa húsnæði og reka það. 
Vegna efnahagsmistaka ríkisstjórn-
arinnar eru hér einhverjir hæstu 
vextir í heimi og við búum við Evr-
ópumet í verðbólgu sem leggst á 
húsnæðislánin í gegnum verðtrygg-
inguna. Þetta eru vafasöm met. Á 
sama tíma hefur ríkisstjórn Sjálf-
stæðis- og Framsóknarflokks mark-
visst skert vaxtabætur sem ætlað 
er að mæta þessum mikla kostn-
aði. Á þessu kjörtímabili einu hafa 
vaxtabætur verið skertar um heilan 
milljarð. Fyrir þessu finna fjölskyld-
urnar, margar hverjar harkalega. 

Barnabætur skertar
Matarverð er með því hæsta sem 

gerist í Evrópu. Samfylkingin hef-
ur lagt fram útfærðar tillögur um 
hvernig megi lækka matvælaverðið 
tvöfalt meira en gert hefur verið.  
Fleira hefur þrengt að barnafólki 
á Íslandi. Barnabætur hafa verið 
skertar um 10,5 milljarða í tíð Sjálf-

stæðis- og Framsóknarflokks í rík-
isstjórn. Einungis smá broti af því 
hafa ríkisstjórnarflokkarnir skilað 
til baka, blóðrauðir af skömm, rétt 
fyrir kosningar. Þá verður hér ein-
nig að nefna að ríkisstjórnin hefur 
lækkað verulega þátttöku í tann-
læknakostnaði barna. Margt leggst 
á eitt við að þyngja róður heimil-
anna. Barnafólk í lágtekjuhópi og 
ekki síður barnafólk í millitekjuhóp-
um finnur þetta á sínu eigin skinni 
á hverjum einasta degi - með því að 
leggja á sig langa vinnudaga til að 
ná endum saman. 

Unga Ísland er fyrsta heildstæða 
stefnan sem stjórnmálaflokkur hef-
ur mótað í málefnum barna. Þar er 
að finna metnaðarfull markmið sem 
fylgja markvissar aðgerðir. Hluti 
þeirra aðgerða snýr að því að létta 
álaginu af barnafólki og þar með 
börnunum. Samfylkingin vill stytta 
vinnudaginn, endurreisa vaxta-
bóta- og barnabótakerfið, gera 

eftirlit með 
tannvernd 
ókeypis og 
auka niður-
greiðslur á 
tannviðgerð-
um. Þá ætl-
um við að 
ráðast gegn 
v e r ð b ó l g -
unni af full-
um þunga. 
Við munum 
halda barátt-
unni áfram þangað til Íslendingar 
standa jafnfætis nágrannaþjóðum 
okkar í Evrópu í matvælaverði, 
vöxtum og verðbólgu.  Velferðin 
og fjölskyldupólitíkin er kjarninn í 
stefnu okkar jafnaðarmanna. Okkur 
má treysta til þeirra verka.  

Katrín Júlíusdóttir alþingismaður. 
Skipar 2. sætið á lista Samfylkingar 
í Suðvesturkjördæmi

Unga Ísland - börnin í forgang!
Kjósum 

biðlistana burt!

Árni Páll 
Árnason
4. sæti

Katrín
Júlíusdóttir

2. sæti

Gunnar
Svavarsson

1. sæti

Þórunn
Sveinbjarnardóttir

3. sæti

Guðmundur
Steingrímsson

5. sæti

Suðvesturkjördæmi

Kraginn.is

Jöfn og frjáls

Katrín Júlíusdóttir.

Bifrei›asko›unin flín
Skemmuvegur 6 - (bleik gata) Kópavogur 

Sími 5906900

Endar númerið á bílnum 
þínum á 1 - 2 - 3 eða 4?

Ef svo er þá bjargar 
Aðalskoðun málunum fyrir þig.
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www.toyota.is

Sumarfagnaður Toyota

Sumarfagnaður Toyota

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 T

O
Y

 3
71

18
 0

5.
2

0
0

7

Nú fögnum við sumrinu. Á laugardaginn milli klukkan 11 og 16 
er öllum Toyota-eigendum boðið á Nýbýlaveginn og til umboðs- og 
þjónustuaðila víða um land – þar sem nóg verður um að vera.

· Ókeypis sumarþvottur á Toyotabílum 
· Sumargjafir fyrir börn og fullorðna 
· Grillaðar kræsingar og ískalt gos 
· Afþreying fyrir yngri kynslóðina 

Komið og fagnið sumrinu með okkur á laugardaginn og akið í burtu á 
skínandi hreinum bílum.

Opið:
Í dag kl. 11.00 - 16.00

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Bílatangi ehf
Suðurgötu 9
Ísafirði
Sími: 456-4580
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Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn
Hamraborg 4 • 5700 440
www.gerdarsafn.is

Eitt grundvallargildi samfélags 
okkar er lýðræðið. Með reglulegu 
millibili getum við nýtt okkur 
kosningaréttinn til að hafa áhrif á 
hvernig landinu skal stjórnað. Sum-
ir halda að það skipti litlu hverjir 
stjórni og er þá viðkvæðið gagn-
vart flokkunum oft,- þetta er hvort 
eð er sami grauturinn í sömu skál. 
Sannleikurinn er hinsvegar sá að 
það skiptir miklu máli hverjir halda 
utanum stjórnartaumana og eftir 
hvaða grunngildum er unnið.

Gott að vera á miðjunni
Auðvelt er að líta til baka og sjá 

t.d. gjaldþrot sósíalsimans í gömlu 
Sovétríkjunum. Þar var unnið eftir 
þungum vinstrigildum. Einnig er 
hægt að líta á óhagkvæmni einka-
væðingar í heilbrigðisþjónustunni 
í Bandaríkjunum, en þar er unnið 
eftir þungum hægrigildum. Við fram-
sóknarmenn erum hófsamur miðju-
flokkur sem hafnar ystu vinstri og 
hægri gildum. Við höfum unnið 
verk okkar við ríkisstjórnarborðið 
með hógværa miðjustefnu að leið-
arljósi. Okkur hefur tekist vel til því 
árangurinn er augljós. Kaupmáttur 
hefur aukist, atvinnulíf er traust og 
velferðarþjónustan hefur styrkt sig 
í sessi undir okkar forystu.

Framsókn í Kópavogi
Framsóknarflokkurinn hefur um 

nokkurt skeið verið megin máttar-
stólpinn í framförum og uppbygg-
ingu í Kópavogi. Þegar Framsóknar-
flokkurinn hefur verið hvað öflugast-
ur í Kópavogi hafa framfarir verið 
þar mestar. Á síðustu kjörtímabil-
um höfum við lagt okkur fram um 
að byggja upp og bæta velferð í 
ört vaxandi sveitarfélagi. Kópavogs-
búar þekkja því vel til verka okkar 
bæði á sveitastjórnar- og landsvísu. 
Við viljum halda áfram að vinna á 
sömu braut í þágu íbúanna.

Öflugir Kópavogsbúar á 
B-lista

Framboðslisti okkar framsóknar-
manna fyrir komandi alþingiskosn-
ingar er góður. Á honum er í bland 
fólk með góða stjórnmálareynslu 
ásamt nýjum og öflugum frambjóð-
endum. Oddviti B-listans er ein 
af fáum konum sem leiða lista á 
Íslandi í dag og hefur víðtæka reyn-
slu í stjórnmálum. Í öðru sæti list-
ans er nýr frambjóðandi sem kem-
ur með nýja og sterka rödd inn í 
samfélagsumræðuna á landsvísu, 
Samúel Örn Erlingsson. Í þriðja sæti 
er Una María Óskarsdóttir, kraft-
mikil baráttukona sem er kunn af 
störfum sínum að lýðheilsu, jafnrétt-

ismálum og 
íþrótta- og 
tómstunda-
starfi í þágu 
Kópavogs -
búa. Bæði 
Samúel Örn 
og Una Mar-
ía eru öflugir 
Kópavogs -
búar og því 
rétt að íbúar 
sveitarfélags-
ins hafi góð 
störf þeirra í huga þegar kemur að 
kjörborðinu.

Á laugardaginn næsta er valdið 
þitt. Þú ræður því hverjir ná kjöri 
til Alþingis og þar með hvaða stjórn-
málaafl nær styrk til að hafa áhrif á 
landsmálin. Fáum við framsóknar-
menn liðstyrk þinn erum við tilbúin 
til að vinna áfram að framförum á 
Íslandi. Ég og meðframbjóðendur 
mínir á B-listanum heitum því að 
vinna áfram af fullum krafti fyrir 
hagsmunum Kópavogs, Suðvest-
urkjördæmis og landsmanna allra 
náum við styrk til þess. Það er í 
þínum höndum. Með þínu atkvæði 
hefur þú áhrif á þína framtíð. 

Siv Friðleifsdóttir, alþingismaður 
Framsóknarflokksins

Þú hefur áhrif

Siv Friðleifsdóttir.

Ef fólk er spurt hvað er þeim 
mikilvægast eða dýrmætast í lífinu 
myndu flestir foreldrar svara því að 
það séu börnin. Því er nú svo far-
ið að allir foreldrar þurfa að senda 
börnin sín í skóla og að sjálfsögðu 
viljum við að þeim líði vel í skólan-
um ekki síður en að þau læri eitt-
hvað gagnlegt. Það er því ákaflega 
mikilvægt að skólakerfið sé sniðið 
að þörfum barnanna og taki mið af 
einstaklingnum ekki síður en heild-
inni. Við Vinstri græn viljum að inn-
an skólakerfisins rúmist mismunandi 
straumar og stefnur svo að bæði 
börn og foreldrar geti valið það sem 
hentar þeim best. Það teljum við að 
best sé gert með því meðal annars 
að draga úr miðstýringu, fara nýjar 
leiðir í mati á námsárangri þannig 
að skólastarfið miðist ekki eingöngu 
við próf, ýta undir og taka vel á móti 
frumkvæði fagfólks og gefa þeim hug-
myndafræðilegt frelsi innan skóla-
kerfisins. Innan skólakerfisins þarf 
líka að vera bæði tími og rými fyrir 
mikinn leik og sköpun barna sem 
tryggir frekari vellíðan. 

Fjölbreytni er góð - skóla-
gjöld er mismunun

Mismunandi straumar og stefnur 
innan skólakerfisins gera það að verk-
um að hver og einn ætti að eiga auð-
veldara með að finna skóla við hæfi 
barna. Innan hins opinbera mennta-
kerfis þarf að vera rúm fyrir sjálfstætt 
framtak fagfólks og hugmyndafræði-
legt frelsi. Þeir sjálfstæðu skólar sem 
nú eru reknir fá allir framlög frá hinu 
opinbera. Það þarf hins vegar að gera 
breytingar í kerfinu þannig að hægt 
sé að bjóða upp á hið sjálfstæða fram-
tak fagfólks og mismunandi aðferðir 
innan kerfisins en afnema með öllu 
skólagjöld því þau eru eingöngu til 
þess að mismuna börnum. Við teljum 
að öll börn eigi að hafa val, en ekki 
einungis þau sem koma frá efnaðri 
heimilum.

Í stefnuskrá Vinstri grænna í 
menntamálum kemur fram að við vilj-
um afnema samræmd próf og opna 
fyrir nýjar leiðir í mati á skólastarfi og 

námsárangri. 
Einnig viljum 
við ýta undir 
einstaklings-
miðað nám 
í mun víðari 
skilningi þess 
h e l d u r  e n 
eingöngu að 
það taki mið 
af því hversu 
hratt  hver 
nemandi fer 
í gegnum hið hefðbundna námsefni. 
Að okkar mati þurfa börnin líka að 
hafa frelsi til þess að velja í auknum 
mæli um listir, íþróttir, handverk eða 
vísindi ef áhugi þeirra liggur á einu 
sviði framar öðru. Þar að auki teljum 
við að nemendur eigi að fá frelsi til 
að koma að mótun skólastarfsins í 
auknum mæli og læra lýðræðisleg 
vinnubrögð og gagnrýna hugsun. 

Kjör og menntun kennara
Menntun og umönnun barna er 

með verðmætustu störfum samfé-
lagsins því þar er grunnurinn lagður 
að framtíðinni. Nauðsynlegt er að     
tryggja kennurum og fagfólki góð kjör 
og verður það að teljast góð langtíma-
fjárfesting samfélagsins í heild. Að 
mati okkar Vinstri grænna þarf einnig 
að leggja aukna áherslu á símenntun 
kennara og rannsóknir í skólastarfi. 

Auk þess sem hér er nefnt má líka 
bæta við að í menntastefnu okkar 
leggjum við áherslu á móðurmáls-
kennslu fyrir börn innflytjenda auk 
menntunar í sjálfbærni og jafnrétti fyr-
ir öll skólastig. Á framhaldsskólastig-
inu viljum við að ungt fólk geti fengið 
stúdentspróf af öllum námsbrautum, 
hvort sem um er að ræða verknám, 
listnám eða hinar hefðbundnu leiðir. 
Okkar stefna gengur út á að byggja 
góðan grunn fyrir framtíð landsins 
með góðri og fjölbreyttri menntun 
sem öll er metin að verðleikum. Kíkið 
á stefnuna á heimasíðu okkar vg.is.

Andrea Ólafsdóttir
Skipar 5. sæti á lista VG 
í SV-kjördæmi 

Fjölbreytt menntakerfi 
án mismununar

Andrea Ólafsdóttir.

Verk eftir Gerði Helgadóttur, Barböru 
og Magnús Á. Árnason á Kópavogsdögum.

Allir velkomnir, aðgangur ókeypis
Sýningin stendur til laugardagsins 26. maí

Gerður Helgadóttir
Gluggi úr Melanchthon kirkjunni í Dusseldorf

Barbara Árnason
María Guðmundsdóttir, 1944



Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
verið í ríkisstjórn samfellt síðast-
liðin sextán ár og leitar nú eftir 
umboði þjóðarinnar til áframhald-
andi stjórnarsetu. Andstæðingar 
flokksins telja nóg komið og reyna 
að sannfæra kjósendur um það 
sjónarmið. Þeir halda því á lofti 
að tími sé kominn á breytingar í 
íslenskum stjórnmálum og að nú 
þurfi að hleypa öðrum að.  Ég vil 
leyfa mér að halda því fram að slík-
ur málflutningur sé ekki bara rang-
ur, heldur einnig stór varasamur. 
Það á nefnilega alls ekki að breyta 
bara breytinganna vegna. 

Land tækifæranna
Krafa um breytingar væri eðli-

leg ef lítið hefði áunnist á síðustu 
árum og framþróun í þjóðfélag-
inu hefði ekki orðið. Á sextán ára 
valdatíma Sjálfstæðisflokksins 
hefur íslenskt þjóðfélag gengið 
í gegnum eitt mesta hagvaxtar-
skeið Íslandssögunnar. Stórkost-
legar breytingar hafa orðið bæði 
á efnahags- og athafnalífi fyrir til-
stuðlan hinnar gömlu sígildu sjálf-
stæðisstefnu. Skattar hafa verið 
lækkaðir bæði á fjölskyldur og 
fyrirtæki þannig að drifkraftur ein-
staklingsins fær nú að njóta sín 
sem aldrei fyrr. Skuldir ríkissjóðs 
eru hverfandi þannig að þúsund-
um milljóna sem áður var varið í 
vaxtagjöld af erlendum lánum er 
nú varið til velferðarmála af ýmsu 
tagi. Opinber framlög til mennta-, 
heilbrigðis- og velferðarmála hafa 
verið stóraukin á síðustu árum, 
svo og framlög til samgöngumála. 
Sem dæmi má nefna að ákveðið 
hefur verið að verja 38 milljörðum 
króna til vegamála á höfuðborgar-
svæðinu næstu fjögur árin. Hagur 
heimilanna í landinu hefur aukist 
um 75% síðan 1994 og atvinnu-
leysi sem áður var mikið vanda-
mál er nú svo að segja óþekkt. 
“Ísland er orðið það sem við 
sjálfstæðismenn lofuðum - land 
tækifæranna”, eins og formaður 
flokksins orðaði það í ræðu sinni 
á landsfundi í síðasta mánuði. 

Verkefninu er hins vegar aldrei 
lokið og við sjálfstæðismenn ætl-
um að halda ótrauð áfram á sömu 
braut. Einungis með því að tryg-
gja fyrirtækjunum í landinu áfram 
góðan rekstrargrunn og gefa gaum 
að verðmætasköpuninni í þjóð-
félaginu munum við geta haldið 
áfram að styrkja það góða velferð-
arkerfi sem við höfum byggt upp. 
Við munum á næsta kjörtímabili 

leggja sérstaka áherslu á að bæta 
kjör eldri borgara og höfum lagt 
fram skýrar tillögur í þeim mála-
flokki. Við munum halda áfram 
að lækka tekjuskatt einstaklinga 
og hækka persónuafslátt, og við 
munum beita okkur fyrir afnámi 
stimpilgjaldsins sem við teljum 
vera úrelta gjaldtöku. Við munum 
áfram beita okkur fyrir greiðari 
samgöngum og leggja áherslu á 
nútímalegar lausnir hér á þéttbýl-
issvæðum í kjördæminu.

Kraftur eða kyrrstaða?
En er ekki nóg komið eftir sext-

án ár, spyrja andstæðingarnir? 
Nei, því fer fjarri. Sjálfstæðis-

flokkurinn og þingmannahópur 
flokksins er nefnilega í sífelldri end-
urnýjun. Við erum með nýja glæsi-
lega forystu í Sjálfstæðisflokknum, 
þau Geir H. Haarde og Þorgerði 
Katrínu Gunnarsdóttur, sem sam-
stillt leiða nú flokkinn í þeirra 
fyrstu kosningum. Í kjördæminu 
okkar, Suðvesturkjördæmi, er 

mikil end-
urnýjun fyr-
irsjáanleg. 
Samanlögð 
þingreynsla 
f rambjóð -
enda Sjálf-
s t æ ð i s -
f l o k k s i n s 
er 12 ár,  8 
ár Þorgerð-
ar Katrínar, 
oddvita okk-
ar, og 4 ár 
Bjarna Benediktssonar sem skipar 
annað sætið á listanum.  Við stefn-
um ótrauð að því að ná sex þing-
mönnum inn í vor sem þýðir fjórir 
nýjir kraftmiklir einstaklingar á 
þing. Hinir flokkarnir, sem segja 
að breytinga sé þörf, standa hins 
vegar aðeins fyrir kyrrstöðu.

Ragnheiður Elín Árnadóttir
Aðstoðarmaður forsætisráðherra 

og frambjóðandi Sjálfstæðisflokks-
ins í Suðvesturkjördæmi
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Byggjum á árangri

Ragnheiður Elín 
Árnadóttir.

Jafnaðarmenn hafa lagt grunn-
inn að velferðarsamfélögum Norð-
urlanda. Þar er jöfnuður meiri 
en annars staðar og atvinnulífið 
jafnframt samkeppnishæfast. Á 
undanförnum áratug hafa stjórn-
völd á Íslandi ekki hugað að sér 
við höfum aukið misskiptingu og 
ójöfnuð. 

Jafnvægi og framfarir; efling 
velferðarkerfisins og ábyrg efna-
hagsstjórn eru rauði þráðurinn 
í stefnu Samfylkingarinnar. Sam-
fylkingin vill þjóðarsátt um nýtt 
jafnvægi í efnahagsmálum og ný 
vinnubrögð til að tryggja samstill-
ingu efnahagsaðgerða. Efnahags- 
og umhverfisstefna Samfylking-
arinnar slær á þenslu og skapar 
svigrúm fyrir átak í velferðar- og 
samgöngumálum. 

Samfylkingin mun rétta hlut aldr-
aðra og öryrkja gagnvart almanna-
tryggingum, tryggja aðgengi allra 
að heilbrigðiskerfinu óháð efna-
hag og útrýma biðlistum með 
fjögur hundruð nýjum hjúkrunar-
rýmum á næstu tveimur árum. 
Útrýma biðlistum gagnvart læknis-
aðgerðum, auka öryggi og lífsgæði 
þjóðarinnar. 

Aðgerðaráætlun   
gegn fátækt

Samfylkingin mun hrinda í fram-
kvæmd aðgerðaáætlun til að spor-
na gegn fátækt. Einnig aðgerðaá-
ætlun um málefni barna og auka 
þannig stuðning samfélagsins við 
börn og barnafjölskyldur, draga úr 

skerðingum 
á barnabót-
um vegna 
t e k n a  o g 
bæta tann-
vernd barna 
með ókeyp-
is eftirliti. 

Kynjajafn-
rétti er ein 
af grunnstoð-
um jafnaðar-
stefnunnar. 
Samfylking-
in lýsir yfir skýrum pólitískum 
vilja til að útrýma launamun kynj-
anna og koma á fullu jafnrétti milli 
karla og kvenna og gera Ísland að 
fyrirmyndarsamfélagi á sviði jafn-
réttismála. 

Gott velferðarkerfi er forsenda 
heilbrigðs og samkeppnishæfs 
atvinnulífs. Samfylkingin er jöfn 
og frjáls og er eina trúverðuga 
breytingaaflið í samfélaginu. Í kom-
andi kosningum verður kosið um 
það hvort jafnaðarstefnunni verð-
ur beitt á ný til að auka lífsgæði 
á Íslandi. Öflugur stuðningur við 
Samfylkinguna mun gera það að 
verkum - sýnum það í verki 12. 
maí - sköpum okkur öllum ný tæki-
færi þar sem allir geta verið með ! 
Setjum X við S.

Gunnar Svavarsson
oddviti Samfylkingarinnar í
 Suðvesturkjördæmi

Jafnaðarstefnan er það 
sem þjóðin þarfnast

Gunnar 
Svavarsson.
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Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er 
hér með auglýst afgreiðsla bæjarráðs Kópavogs á eftirfarandi deiliskipulagstillögu:

Hólmaþing 5. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráð  Kópavogs samþykkti þann 22. mars 2007 tillögu að breyttu deiliskipulagi 
við Hólmaþing 5. 
Í breytingunni felst að lóðinni Hólmaþing 5 er skipt upp í tvær einbýlishúsalóðir. Íbúðarhús og 
skúr á lóðinni verður fjarlægt. Lóðin Hólmaþing 5 minnkar að austanverðu og verður 2310 m2 
með aðkomu frá Gulaþingi. Ný lóð með aðkomu frá Elliðahvammsvegi verður 1870 m2
Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins birtist í B-deild Stjórnartíðinda 2. maí 2007.

Kópavogsbraut 77. Deiliskipulag.
Bæjarráð  Kópavogs samþykkti þann 8. mars 2006 tillögu að breyttu deiliskipulagi við 
Kópavogsbraut 77. Í tillögunni felst að í stað núverandi íbúðarhúss sem er gamalt einlyft einbýli, 
komi fjögurra íbúða hús á tveimur hæðum auk kjallara og tveimur bílskúrum. Samanlagður gólfflötur 
hússins er áætlaður liðlega 700 m2 og nýtingarhlutfall lóðar er áætlað um 0,8. Hámarkshæð hússins 
er fyrirhuguð 6,2 metrar miðað við aðkomuhæð. Tvö bílastæði verða fyrir hverja íbúð innan lóðar.
Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins birtist í B-deild Stjórnartíðinda 16. apríl 2007. 

        Smári Smárason.
        Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um afgreiðslu bæjarráðs Kópavogs 
á auglýstum tillögum að deiliskipulagi

Fyrir skömmu afhentu nemend-
ur miðstigs Snælandsskóla (10-12 
ára) Kópavogsdeild Rauða kross-
ins teppi sem þeir höfðu prjónað 
handa börnum í þróunarlöndum. 
Nemendurnir í Snælandsskóla 
hafa haft það sem verkefni und-
anfarin ár að prjóna teppi úr 
garnafgöngum. Þetta er hluti af 
umhverfisstefnu skólans, að nýta 
hráefni og um leið leggja öðrum 
lið. Margir nemendur hafa komið 
að gerð teppanna, einnig nokkrir 
í yngri og efri bekkjum skólans. 
Nemendurnir taka í prjónana á 
milli annarra verkefna og margir 
nemendur hafa komið að hverju 
teppi. 

Teppin frá nemendunum munu 

komast til skila í gegnum verkefni 
Rauða krossins sem heitir “Föt 
sem framlag” og felur í sér að 
sjálfboðaliðar útbúa sendingar 
af handunnum prjónavörum fyrir 
ungabörn í neyð. Sjálfboðaliðar 
Kópavogsdeildar Rauða krossins 
vinna ötult starf í verkefninu “Föt 
sem framlag” og nemendurnir 
eru því að leggja því verkefni lið.

Nemendurnir eru enn að prjó-
na enda skólaárið ekki á enda. 
Verkefnið heldur svo áfram 
næsta skólavetur og er áhugi 
fyrir því að halda áfram að láta 
teppin frá nemendunum nýtast í 
gegnum verkefni Rauða krossins 
í þróunarlöndum.

Prjónuðu teppi 
fyrir börn í 
þróunarlöndunum

Hópurinn sem kom að framleiðslu teppanna ásamt Fanneyju Karls-
dóttur, framkvæmdastjóra Kópavogsdeildar Rauða krossins sem tók 
við teppunum og sagði krökkunum frá lífinu í þróunarlöndunum 
þangað sem teppinn fara, s.s. í Gambíu og Malawi.

Skólahljómsveit Kópavogs
Innritun fyrir skólaárið 2007 – 2008

Innritun í Skólahljómsveit Kópavogs verður í Íþróttahúsinu Digranesi við Skálaheiði
laugardaginn 12. maí kl. 11 – 13 og

mánudaginn 14. maí kl. 18 – 20.

Skólahljómsveitin býður upp á hljóðfærakennslu í góðu umhverfi, þar sem börn og unglin-
gar vinna saman að því að læra á hljóðfærin sín og koma fram á tónleikum. 

Kennt er samkvæmt námskrá fyrir tónlistarskóla á eftirtalin hljóðfæri:
þverflautu, klarínett, saxófón, trompet, kornett,

horn, barítón, básúnu, túbu og slagverk.

Innritun er opin börnum í 3ja bekk grunnskóla.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu hljómsveitarinnar:

www.skolahljomsveit.kopavogur.is

Big Papas Pizza opnaði í janú-
ar 2006 og hefur fyrsta árið geng-
ið vonum framar og vilja Hafþór 
og Katrín þakka Kópavogsbúum 
góðar viðtökur á fyrsta ári.

Big Papas Pizza er nú farinn að 
bjóða Kópavogsbúum upp á heim-
sendingu á pizzum.

Big Papas er með rúmgóðan 
og vistlegan sal í Engihjallanum 
sem tekur allt að 40 manns í sæti, 
barnahorn er í salnum og einnig 
eru fótboltaleikir sýndir í beinni 
útsendingu. Þá býður Big Papas 
aðstöðu fyrir viðburði á borð við 
afmæli og önnur einkasamkvæmi. 
Big Papas notar aðeins 100% 
íslenskan ost og fyrsta flokks hrá-
efni. “Þeir sem að vilja gæða pizz-
ur á lámarks verði hvetjum við til 
að prófa Big Papas Pizzur, hvort 
sem þið viljið sækja, borða í sal 
eða fá sent heim. Hjá Big Papas 
eru engin gervitilboð eins og    
2fyrir1 eða prósentu afsláttur, 
heldur finnur þú einfaldlega bestu 
verðin hjá okkur.

Hjá okkur er stór pizza 16” en 
td. hjá Hróa er hún 15” stærðar 
munur  12 % og hjá Papinos er 
stór pizza 14” stærðar munur 

23%. Verð og tilboð er hægt að 
finna inná bigpapas.is,” segir Haf-
þór Sigmundsson.

Big Papas Pizza sendir heim

Katrín og Hafþór í versluninni í Engihjallanum.

ÚTSKRIFTAGJAFIR Í ÚRVALI

Úr og skartgripir

Sími 554 4320
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Þann 28. apríl sl. fór fram Vinamót KS-verktaka 
og Breiðabliks í Fífunni fyrir 7. fl. karla og kvenna. 
Mótið stóð í rúma 5 tíma og voru leiknir alls 100 
leikir á þessum tíma.

Þarna voru komnir saman 360 krakkar að spila fót-
bolta og mátti sjá gleði og ánægjusvip á öllum. Þau 

lið sem tóku þátt voru í 7. fl. kvenna Fylkir, Breiða-
blik, GRV og lið frá Snæfellsnesi. Í 7. fl. karla tóku 
þátt Haukar, HK, KR, Valur, Reynir /Víðir Grindavík, 
Breiðablik og Snæfellsnes. Að móti loknu var boðið 
á upp á pizzur og Svala.

Leikgleðin í fyrirrúmi 
á Vinamóti KS-verktaka

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Ársþing Körfuknattleikssam-
bands Íslands, sem haldið er á 
Flúðum um sl. helgi, samþykkti 
að fjölga liðum í Iceland Express-
deildinni úr sex í átta frá og með 
næsta keppnistímabili. Þetta þýð-
ir að Blikastelpur verða áfram 
í efstu deild en þær féllu í loka-
leik sínum í mars sl. 

Liðin sem koma upp úr 2. deild 

kvenna eru Fjölnir og KR en fyrir 
eru í deildinni Haukar, Keflavík, 
Grindavík, ÍS og Hamar.

Einnig samþykkti þingið breyt-
ingar á keppnisfyrirkomulagi í 
efstu deild. Á næstu leiktíð skal í 
fyrstu leikin tvöföld umferð. Að 
lokinni tvöfaldri umferð er liðun-
um átta skipt í tvo fjögurra liða 
riðla. Fjögur efstu liðin eftir tvö-

falda umferð verða saman í riðl-
um og síðan fjögur neðstu. Innan 
riðlanna verður síðan leikin tvö-
föld umferð og að aflokinni deild-
arkeppni skal það félag sem lend-
ir í efsta sæti efri riðilsins hljóta 
deildarmeistaratitil. 

Þá var ennfremur ákveðið að 
breyta nafni 2. deildar kvenna í 1. 
deild kvenna.

Breiðablik áfram í efstu deild kvenna

Leikdagur  kl  Leikur   Völlur
sun. 13. maí 19:15  Breiðablik - Fylkir  Kópavogsvöllur
sun. 20. maí  19:15  KR - Breiðablik  KR-völlur
fim. 24. maí 19:15  Breiðablik - Keflavík Kópavogsvöllur
mán. 28. maí  19:15  Breiðablik - Valur  Kópavogsvöllur
fim. 07. jún.  20:00  Víkingur R. - Breiðablik  Víkingsvöllur
fim. 14. jún.  19:15  Breiðablik - ÍA  Kópavogsvöllur
mið. 20. jún. 19:15  FH - Breiðablik  Kaplakrikavöllur
þri. 26. jún.  19:15  Breiðablik - HK  Kópavogsvöllur
þri. 03. júl.  19:15  Fram - Breiðablik  Laugardalsvöllur
mán. 16. júl.  19:15  Fylkir - Breiðablik  Fylkisvöllur
mið. 25. júl.  19:15  Breiðablik - KR  Kópavogsvöllur
fim. 09. ágú.  19:15  Keflavík - Breiðablik  Keflavíkurvöllur
fim. 16. ágú.  19:15  Valur - Breiðablik  Hlíðarendi
sun. 26. ágú.  18:00  Breiðablik - Víkingur R.  Kópavogsvöllur
sun. 02. sep.  18:00  ÍA - Breiðablik  Akranesvöllur
sun. 16. sep.  16:00  Breiðablik - FH  Kópavogsvöllur
sun. 23. sep.  16:00  HK - Breiðablik  Kópavogsvöllur
lau. 29. sep.  14:00  Breiðablik - Fram  Kópavogsvöllur

Leikir Breiðabliks í 
Landsbankadeild karla

Sparisjóður Kópavogs og knatt-
spyrnudeild HK skrifuðu undir 
nýjan samstarfssamning í þess-
ari viku. Samningurinn er til tveg-
gja ára þar sem SPK verður aðal-
styrktaraðili meistaraflokks og 2. 

flokks karla í knattspyrnu hjá HK. 
Samningurinn gildir til 1. maí árið 
2009. Þessi samningur er enn einn 
liðurinn í miklum stuðningi SPK 
við HK en sparisjóðurinn hefur 
styrkt allar deildir og alla flokka í 

HK um árabil.
Sparisjóður Kópavogs er með 

aðalstoðvar sínar í Hlíðarsmára 
7, en flytur innan tíðar í nýtt og 
glæsilegt húsnæði við Hálstorg á 
Hamraborgarsvæðinu.

Við undirritunina. Við borðið sitja f.v. Ólafur K. Ólafs, forstöðumaður reikningshalds, hag- og rekstrarviðs 
SPK, Halldór Valdimarsson formaður knattspyrnudeildar HK og Ingólfur V. Guðmundsson, aðstoðarspari-
sjóðsstjóri. Aftan við þá standa leikmenn og þjálfari meistaraflokks HK í knattspyrnu.

Leikdagur  kl  Leikur   Völlur
sun. 13. maí  19:15  Víkingur R. - HK  Víkingsvöllur
mán. 21. maí  20:00  HK - ÍA   Kópavogsvöllur
fim. 24. maí  19:15  FH - HK   Kaplakrikavöllur
mán. 28. maí  19:15  Keflavík - HK  Keflavíkurvöllur
sun. 10. jún.  19:15  HK - Fram  Kópavogsvöllur
fim. 14. jún.  19:15  Fylkir - HK  Fylkisvöllur
mið. 20. jún. 19:15  HK - KR   Kópavogsvöllur
þri. 26. jún.   19:15  Breiðablik - HK  Kópavogsvöllur
mið. 04. júl.  19:15  HK - Valur  Kópavogsvöllur
mán. 16. júl.  19:15  HK - Víkingur R.  Kópavogsvöllur
fim. 26. júl.  19:15  ÍA - HK   Akranesvöllur
fim. 09. ágú.  19:15  HK - FH   Kópavogsvöllur
fim. 16. ágú.  19:15  HK - Keflavík  Kópavogsvöllur
sun. 26. ágú.  20:00  Fram - HK  Laugardalsvöllur
sun. 02. sep.  18:00  HK - Fylkir  Kópavogsvöllur
sun. 16. sep.  16:00  KR - HK   KR-völlur
sun. 23. sep.  16:00  HK - Breiðablik  Kópavogsvöllur
lau. 29. sep.  14:00  Valur - HK  Hlíðarendi

Leikir HK í 
Landsbankadeild karla

Nýr búningur knattspyrnudeild-
ar Breiðabliks var nýlega frum-
sýndur og um leið var skrifað 
undir samninga við styrktaraðila. 
Gerðir voru samningar út keppnis-
tímabilið 2009 við BYKO, Menning-
arsjóð Norvíkur, Landsbankann, 
Intersport, VÍS, Málningu, Tengi 
og JB byggingafélag en þessi fyr-
irtæki fengu vörumerki sitt á nýju 
búningana. Keppnisbúningar 
Breiðabliks munu því líta eins út 
til ársins 2009 að undanskilinni 
þeirri breytingu að Blikar skipta 
yfir í Nike-búninga á næsta ári. 

Þar með hefur sá langþráði 
draumur Blika ræst að búningar 
allra flokka eru eins. Breiðablik 
mun sem fyrr fá allann íþróttafatn-
að í Intersport Smáralind og fá 
flokkar deildarinnar jafnfram 
afsláttarkjör, en framkvæmda-
stjóri deildarinnar og formaður 
unglingaráðs gefa nánari upplýs-

ingar um þau.
Önnur merk tímamót í starfi 

deildarinnar samhliða þessu 
voru þau að samið var við Lands-
bankann um útgáfu á Breiðabliks 
debet- og kreditkortum í sam-

starfi við bankann og VISA-Ísland. 
Þess verður því ekki lengi að bíða 
að Blikar geti fengið græn kort 
sem bera merki félags þeirra og 
gefur þeim afsláttarkjör hjá fjölda 
fyrirtækja.

Allir flokkar Breiðabliks 
í samræmdum keppnisbúningum

Við undirskrift samninga við styrktaraðila.

SPK aðalstyrktaraðili knattspyrnudeildar HK



Á traustum grunni byggjum við frekari framfarir, tryggjum fleiri 
tækifæri og örugga velferð.

Erlendar skuldir ríkissjóðs hafa verið greiddar upp og skattar hafa 
verið lækkaðir á einstaklinga og fyrirtæki.
Hagur heimilanna hefur almennt batnað um 60% frá árinu 1995. 
Atvinnuleysi sem áður var mikið vandamál er nú að segja óþekkt.
Öflugt atvinnulíf er forsenda velferðar.

Höldum ótrauð áfram, framtíðin er full af tækifærum.

Nýir tímar – á traustum grunni
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Öflugt atvinnulíf er 
forsenda velferðar

6. sæti
Ragnheiður
Ríkharðsdóttir

1. sæti
Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir

2. sæti
Bjarni
Benediktsson

7. sæti
Rósa
Guðbjartsdóttir

5. sæti
Ragnheiður Elín
Árnadóttir

3. sæti
Ármann Kr.
Ólafsson

4. sæti
Jón
Gunnarsson


