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Áframhaldandi meirihlutasamstarf
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks

Lyfjaval.is
Sími 577 1160

OPIÐ 10-24

Á fyrsta bæjarstjórnarfundi núverandi kjörtímabils var kynntur
málefnasamingur um meirihlutasamstarf Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks, en meirihlutasamstarf þessara flokka hefur
staðið sl. fjögur kjörtímabil.
Undir liðnum grunnskólar og
framhaldsskólar kemur m.a. fram
að sérstakar tónmenntastofur
verða við grunnskóla Kópavogs til
að fella nám í forskóla að starfi
grunnskólanna. Forvarnir í grunnskólum verða efldar með sérstökum forvarnarsjóði í hverjum grunnskóla og með stofnun sérstakrar

forvarnarnefndar. Áhersla verður
lögð á aukna forvarnarfræðslu,
m.a. um ábyrgt kynlíf og heilbrigðan lífsstíl. Fjárhagslegt og faglegt
sjálfstæði skólanna verður enn aukið, m.a. verður fjármagn tryggt fyrir
hvern nemanda. Íþrótta- og tómstundafélögum verður boðin þátttaka í auknu mæli í starfi dægrardvalar grunnskólanna. Tungumálakennsla hefjist strax í 3. bekk. Hafin
verði bygging nýs framhaldsskóla
við Vatnsenda sem mun leggja
áherslu á heilsu, hreyfingu og
starfsgreinar en verkefnið verður
unnið í samráði við menntamála-

ráðuneytið. Sérstök áhersla verður
lögð á forvarnarstarf með ungmennum sumarið eftir grunnskóla.
Meirihlutaflokkarnir ætla að
tryggja vistun barna frá 9 til 18
mánaða hjá dagmæðrum eða með
öðrum valkostum, t.d. dagheimili
eða vöggustofur. Hönnun og uppbygging á nýjum leikskólum verði
þannig úr garði gerð að efla megi
hreyfingu og þroska nemenda.
Þrír nýjir leikskólar verða byggðir,
einkareknir leikskólar fá áfram
stuðning og leikskólagjöld munu
lækka.
Framh. á bls. 2

■ bls.
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Jón Sigurðsson
ráðherra
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17. júní
á Rútstúni

Ódýrari lyf
í Kópavogi
Íbúum Kópavogs bjóðast lyf á lægra verði
í lyfjaverslun Apótekarans að Smiðjuvegi 2.
Verið velkomin!

Smiðjuvegi 2, Kópavogi
Opið alla virka daga kl. 10-18
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Áfram uppbygging
í Kópavogi

B

æjarstjórnarkosningarnar í Kópavogi fóru líklega eins og
búist var við þegar öllu var á botninn hvolft. Sjálfstæðismenn ætluðu auðvitaðbæði leynt og ljóst að fá hreinan
meirihluta í bæjarstjórninni, eða 6 bæjarfulltrúa, og voru
reyndar ekki svo langt frá því, en þeir geta þó fagnað því að
hafa fengið meira fylgi en nokkru sinni fyrr. Áfram verður
meirahlutasamstarf þeirra við Framsóknarmenn, þó þeir eigi
nú aðeins einn bæjarfulltrúa, misstu tvo. Kosturinn við það er
kannski helst sá að þessi mikla uppbygging sem hefur verið í
Kópavogi undanfarin kjörtímabil heldur áfram samkvæmt
þeim málefnasamningi sem flokkarnir ætla að starfa eftir og
birt er úr annars staðar í blaðinu. Efla á dagvistun og leikskóla,
æskulýðs- og íþróttamál og hefja á Kópavog upp úr þeim öldudal sem bærinn hefur verið í hvað varðar hjúkrunarheimili og
þjónustuíbúðir fyrir aldra. Skömmu fyrir kjördag var tekin
fyrsta skóflustungan að nýju hjúkrunarheimili við Boðaþing,
og bæjarstjóri hefur sagt að hafist verði handa þar þótt heilbrigðisráðuneyti og fjármálaráðuneyti muni draga lappirnar í
því máli, og sækja svo sinn rétt af hörku. Byggja á óperuhús,
og kemur víst fáum á óvart, en margur Kópavogsbúinn veltir
hins vegar vöngum yfir því hvort rétt sé að staðsetja það við
hlið Salarins og Gerðarsafns, en helst er að einhver slagur
kann að verða um bílastæði ef uppákomur verða í öllum þremur stöðunum samtímis. 3,4% þeirra sem greiddu atkvæði
strikuðu út nafn á listanum, hlutfallslega mest hjá Framsókn,
eða 7,3%, 3,6% hjá Sjálfstæðisflokki, 3% hjá Samfylkingu og
0,3% hjá Vinstri grænum alls greiddu 14.930 atkvæði en
útstrikanir voru 517. Mjög fáir endurröðuðu á þann lista sem
þeir kusu.

Ráðherra úr Kópavogi

N

ý ríkisstjórn tók svo við skömmu eftir kosningar og sagt
að formaður Framsóknarflokksins hafi verið að axla
ábyrgð sína á slæmu gengi flokksins. En er það svo? Var
þetta ekki löngu ákveðið, en bara fjári snjallt að tilkynna þetta
nú og það á Þingvöllum? Sagan mun leiða það í ljós, en með
nýrri ríkisstjórn eignuðust Kópavogsbúar ráðherra, en Jón Sigurðsson, nýr iðnaðar- og viðskiptaráðherra býr í Kópavogi.
Kópavogsbúar hafa ekki átt ráðherra síðan 1994 er Rannveig
Guðmundsdóttir tók við ráðherradómi af Guðmundi Árna Stefánssyni í Viðeyjarstjórn Davíðs Oddssonar og gengdi því í 2 ár.
Margur mun eflaust halda því fram að það sé óeðlilegt að næst
stærsta bæjarfélag landsins skuli ekki eiga stöðugt ráðherra,
en auðvitað er ekki hægt að gera kröfu til þess. Þegar sveitarfélagið var mun minna var reynt að gera kröfu til þess að þingmaður kæmi úr Kópavogi, en þegar Axel Jónsson sat á þingi
var hann um skeið eini þingmaður þáverandi Reykjaneskjördæmis sem átti lögheimili í Kópavogi.

Svik við Breiðbandsnotendur

H

eimsmeistarakeppnin fer fram þessa dagana. SÝN auglýsir grimmt áskrift en stöðin sýnir alla leikina. Þeir sem
eru áskrifendur að Breiðbandi Símans töldu sig nokkuð
örugga með því að horfa .t.d. á þýskar, sænskar eða danskar
stöðvar, og fá þar fótboltaveisluna, en nei takk! Þessar stöðvar
senda ekki út leikina til Íslands, en þrátt fyrir það fá áskrifendur Breiðbandsins engan afslátt af áskriftinni. Hér með er gerð
krafa fyrir hönd allra Breiðbandsnotenda í Kópavogi um að
okkur verði veittur afsláttur. Annað er bara vörusvik.
Geir A. Guðsteinsson

Ármann Kr. Ólafsson
kjörinn forseti bæjarstjórnar en Ómar
Stefánsson formaður
bæjarráðs
Á fyrsta fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar var gengið til kosninga
samkvæmt 18. og 19. gr. bæjarmálasamþykktar Kópavogsbæjar.
Forseti bæjarstjórnar var kjörinn
Ármann Kr. Ólafsson með 6 atkvæðum en 5 seðlar voru auðir,
en í fleiri kosningum skiluðu fulltrúar minnihluta, Samfylking og
VG auðu. Hinn nýkjörni forseti
tók því næst við stjórn fundarins
af Gunnari I. Birgissyni sem
stjórnaði honum í upphafi þar
sem hann hafði lengst allra setið í
bæjarstjórn. Óskaði forseti bæjarstjórn til hamingju með kosninguna og bauð nýkjörna bæjarfulltrúa sérstaklega velkomna. Varaforsetar voru kjörnir Sigurrós
Þorgrímsdóttir og Ásthildur
Helgadóttir en skrifarar Gunnsteinn Sigurðsson og Jón Júlíusson.
Í bæjarráð voru kosnir Ómar
Stefánsson, sem jafnframt er formaður, Gunnar Ingi Birgisson,
Gunnsteinn Sigurðsson, Guðríður
Arnardóttir og Hafsteinn Karlsson. Nokkrum kosningum var
frestað en formaður Atvinnu- og
upplýsinganefndar verður Ragnheiður Kr. Guðmundsdóttir, formaður Lista- og menningarráðs
og stjórnar listasafnsins verður
Sigurrós Þorgrímsdóttir, formaður Bygginganefndar Þórir Kjartansson, formaður félagsmálaráðs
Gunnsteinn Sigurðsson, formaður
Heilbrigðisnefndar Halla Halldórsdóttir, formaður Íþrótta- og tómstundaráðs Ásthildur Helgadóttir,
formaður Jafnréttisnefndar Una
María Óskarsdóttir, formaður
Skipulagsnefndar Einar Kristján
Jónsson, formaður Skólanefndar
Andrés Pétursson, formaður Umhverfisráðs Margrét Björnsdóttir,
í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna
Kópavogsbæjar Ómar Stefánsson
og Flosi Eiríksson en í þá nefnd
eru kosnir tveir bæjarfulltrúar og
tveir til vara, búfjáreftirlitsmaður
var tilnefndur Jón Ingi Ragnarsson og í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands Arnór L. Pálsson. Í
stjórn Sorpeyðingar höfuðborgarsvæðisins bs. var kjörinn Ómar
Stefánsson, í stjórn Strætó bs. Ármann Kr. Ólafsson, formaður
Leikskólanefndar var kjörinn
Samúel Örn Erlingsson og í stjórn

SSH Gunnar I. Birgisson.
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi VG, kvaddi sér hljóðs og
óskaði eftir að leggja fram erindi
um óskir VG um áheyrnafulltrúa í
bæjarráði þar sem þeir ættu ekki
kjörinn fulltrúa í bæjarráði. Orðið
var við því og erindinu dreift.
Gerði hann því næst grein fyrir
efni erindisins. Forseti lagði til að
erindinu yrði vísað til bæjarráðs
til umsagnar og var það samþykkt. Á fundi bæjarráðs var svo
samþykkt að fela bæjarritara að
afla frekari gagna um það hvernig
að þessum málum er staðið í öðrum sveitarfélögum. Reikna má
með að Ólafur Þór fái fundarsetu
sem áheyrnarfulltrúi með málfrelsi og tillögurétti en ekki atkvæðisrétti.

mars 2006. Á fundi skipulagsnefndar 4. apríl 2006 var erindið
lagt fram að nýju ásamt áður
nefndum athugasemdum en afgreiðslu frestað en bæjarskipulagi
falið að taka saman umsögn varðandi innsendar athugasemdir. Á
fundi skipulagsnefndar 24. apríl
2006 var erindið lagt fram að nýju
ásamt umsögn bæjarskipulags 19.
apríl 2006, og enn frestað afgreiðslu en skipulagsstjóra falið
að ræða við aðila málsins. Lagt
fram að nýju og greint frá fundi
sem haldinn var á bæjarskipulagi
Kópavogs þann 3. maí 2006 með
arkitekt hússins ásamt lóðarhafa
Fjallalindar 62.“
Frekari bókanir hafa ekki verið
gerðar í skipulagsnefnd Kópavogsbæjar um málið.

Tívolí við Smáralind

Vargfugli eytt við
Kópavogstjörn

Á síðasta fundi bæjarráðs á sl.
kjörtímabili var lögð fram ósk
Taylor’s Tivolí Funland um heimild til starfrækslu tívolís á efra
bílastæði við Smáralind. Bæjarráð samþykkti erindið fyrir sitt
leyti enda liggi fyrir önnur leyfi og
tryggingar vegna starfseminnar.
Leyfið verði bundið því skilyrði
að tivolíið verði ekki starfrækt eftir kl. 22:00 frá sunnudegi til
fimmtudags og ekki eftir kl. 23:00
á á föstudögum og laugardögum.
Á sama fundi var lögð fram umsögn frá bæjarritara vegna beiðni
Skátafélagsins Kópa um niðurfellingu fasteignagjalda. Bæjarritara
var falin afgreiðsla málsins samkvæmt því sem fram kom á fundinum, en umræðanna var ekki sérstaklega getið í fundargerðinni.

Ágreiningur um
sólskála í Fjallalind
Byggingar sólskála og sólpalla
hefur nokkuð verið í fréttum að
undanförnu, þó aðallega vegna
þess að ekki hefur verið sótt um
leyfi til bæjaryfirvalda vegna framkvæmdanna. Á fundi skipulagsnefndar 6. júní sl. var í bókun m.a.
eftirfarandi:
„Á fundi skipulagsnefndar 7.
febrúar 2006 var lagt fram erindi
ALARK arkitekta ehf. fh. lóðarhafa
varðandi leyfi til að byggja sólstofu á lóðinni nr. 64 við Fjallalind.
Meðfylgjandi voru teikningar
ásamt þrívíddarmyndum og
skuggavarpsmyndum. Skipulagsnefnd samþykkti að senda málið í
kynningu til lóðarhafa Fjallalindar
56, 58, 60, 62, 82, 84, 86, 88 og 90.
Kynningartímanum lauk 27. mars
2006. Athugasemdir bárust frá
lóðarhafa Fjallalindar 62 dags. 25.

Málefnasamningur:
Nægjanlegt framboð byggingalóða
Framh. af forsíðu
Byggð verður ný og glæsileg
reiðhöll á Kjóavöllum ásamt reiðvöllum og reiðstígum og ný
skautahöll og ný aðstaða verður
gerð á norðanverðu Kársnesi fyrir
siglingaíþróttir. Nýtt löglegt
íþróttahús verður byggt við
Vatnsendaskóla.
Reistar verða hjúkrunar- og öryggisíbúðir við Boðaþing, nýjar
þjónustuíbúðir fyrir geðfatlaða,
afsláttur fasteignaskatta fyrir aldraða verður aukin, tryggður verður áframhaldandi rekstur Dvalar,
félagslegs athvarf fyrir geðfatlaða
og félagslegum íbúðum verður
fjölgað. Óperuhús verður byggt,
nýtt bókasafnsútibú rís á Vatnsenda, efnt verður til hugmyndasamkeppni um gamla Kópavogsbæinn og Myndlistaskóli Kópa-

vogs verður efldur. Áfram verður
tryggt nægjanlegt framboð af
byggingarlóðum, hafnarsvæðið
verður endurskipulagt, nýtt atvinnusvæði rís á Gustssvæðinu,
Fífuhvammsvegur verður brúaður milli Smáratorgs og Smáralindar, Hamraborg verður endurnýjuð, almenningssamgöngur bættar
og öllum bæjarbúum verður tryggð háhraðatenging fyrir sjónvarp
og Internet.
Stjórnskipulag og skipurit
Kópavogsbæjar verður endurskoðað og áfram gætt aðhalds og
hagkvæmni í fjármálum í rekstri
bæjarins og hverfafundir um bæjarmál verða haldnir reglulega.
Mun fleiri atriða er getið í málefnasamningnum sem ekki er tíundað hér.

Umhverfisráð hefur lagt til við
bæjarráð að heilbrigðiseftirlit
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis verði falið að sjá til þess að
vargfugli verði fækkað við Tjörnina í Kópavogsdal. Bæjarráð vísaði erindinu til Náttúrufræðistofu
Kópavogs. Lagt var fram bréf Náttúrufræðistofu Kópavogs dags. 2.
júní 2003 varðandi málið. Umhverfisráð óskaði eftir upplýsingum frá forstöðumanni Náttúrufræðistofu Kópavogs um hvort til
væru leiðir til þess að fækka vargfugli við Kópavogstjörn þar sem
ábendingar hafa borist frá íbúum
svæðisins um hvað vargfuglinn er
aðgangsharður í varpi við tjörnina.
Lögð voru fram drög að skýrslu
og minnispunktar VST sem unnið
er fyrir SSH og fjalla um fækkun
vargfugls á höfuðborgarsvæðinu.

„Sáttur við
úrslit
kosninganna“
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri og leiðtogi Sjálfstæðismanna í bæjarstjórn Kópavogs segist sáttur við úrslit
kosninganna 27. maí sl., en
þeir hefðu þurft að fá tiltölulega litla viðbót til að fá 6
menn í bæjarstjórn og þar
með hreinan meirihluta.
„Við jukum fylgi okkar um
tæp 8% miðað við heildarkjörfylgi allra flokka og jukum fylgi
okkar jafnmikið og Samfylkingin og Vinstri grænir til samans. Þetta er mesta fylgi
flokksins í Kópavogi fyrr eða
síðar eða 44,5%. Auðvitað er
ég því sáttur.“
- Kom til greina að fara í
meirihlutasamstarf við aðra en
Framsóknarmenn?
„Nei. Samstarfið hefur gengið mjög vel í 16 ár, en Framsóknarmenn fóru hins vegar
illa út úr kosningunum, voru
með nýtt fólk og mættu miklum mótbyr í landsmálunum,“
segir Gunnar I. Birgisson.
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Kópavogsbúinn Jón Sigurðsson varð
ráðherra með tveggja daga fyrirvara
Þann 15. júní sl. urðu breytingar á ríkisstjórninni og nýtt ráðuneyti undir forystu Geirs H. Haarde tók við. Einn hinna nýju
ráðherra er Jón Sigurðsson,
fráfarandi Seðlabankastjóri. Störf
hans og frammistaða í ráðherrastól munu vekja sérstaka athygli
og vangaveltur verða umhvort
þar fari nýr formaður Framsóknarflokksins.
Jón Sigurðsson hefur ekki tilkynnt að hann verði í framboði til
formennsku í Framsóknarflokknum en hann útilokar það ekki. En
það eru jú enn tveir mánuðir til
stefnu. Jón Sigurðsson býr í Kópavoginum, og úr Kópavogi hefur
ekki komið ráðherra síðan 1995, er
Rannveig Guðmundsdóttir lét af
ráðherradómi er svokölluð Viðeyjarstjórn fór frá.
Kópavogsblaðið spurði Jón
hvort það hefði átt sér langan aðdraganda að hann yrði iðnaðar- og
viðskiptaráðherra.
„Tveir dagar, en ég hafði heyrt
utan að mér eitthvert tal og mitt
nafn þar nefnt, en maður byggir
ekkert á slíku óstaðfestu tali. Það
var svo daginn fyrir þessa ákvörðun sem Halldór Ásgrímsson spyr
mig hvort það þýði eitthvað að
nefna mitt nafn, en hafði heyrt það
þegar ég tók við Byggðastofnun á
sínum tíma að ég væri ekkert sérstaklega að festa mig í einhverjum
stólum. En ákvörðunin er auðvitað
ekki tekin fyrr en á þingflokksfundi
því þá fer fram atkvæðagreiðsla
meðal þingmanna.“
Jón segir að ekki hafi alveg legið
þá fyrir hvaða breytingar yrðu á
ráðherrum og hvernig skipting
yrði milli stjórnarflokkanna og
hvort hann fengi iðnaðarráðuneytið eða eitthvað annað. En líklega
hafi þetta legið í augum uppi þegar
til kom, og ekki ósennilegt að þetta
væri það ráðuneyti sem hann
hefði valið af þeim sem Framsóknarflokknum féll í skaut, hefði slíkt
vald verið honum fengið.
„Ég starfaði töluvert í tengslum
við þetta ráðuneyti þegar ég var
hjá Verslunarráðinu og var í verkefnum sem beinlínis tengdust
ráðuneytinu. Einnig var ég í verkefnum sem tengdust þessu ráðuneyti þegar ég var hjá Samtökum
atvinnulífsins og ég hef setið í vísinda- og tækniráði undanfarin ár
ásamt ýmsum nefndum og verkefnum sem tengjast þessu ráðuneyti sem ég hef nú tekið við. Ekki
má gleyma verkefnum sem tengdust ráðuneytinu meðan ég var
stjórnarformaður Byggðastofnun-

mæta í atkvæðagreiðslur, hef ekki
þá skyldu. En í raun og veru breytir þetta litlu.
En það er augljóst að maður
sem fer úr stóli Seðlabankastjóra í
ráðherrastól tekur að sér þau störf
sem honum verða falin. Ég er hins
vegar ekkert að stjaka öðrum til
hliðar, en á flokksþingi Framsóknarflokksins eru allir í kjöri, ég líka.
Svo eru þingkosningar næsta vor,
en þegar að því kemur lítum við á
þann læk og gerum okkur grein
fyrir hvort það nægir að stíga yfir
hann, hvort þarf að stökkva yfir
hann eða ganga meðfram honum.“

Hjónin Jón Sigurðsson, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, og kona hans, Sigrún Jóhannesdóttir menntaráðgjafi. Blómin á milli þeirra eru frá Samtökum iðnaðarins.

ar áður en ég fór í Seðlabankann.
Og auðvitað eru bankamál
á stjórnsýslusviði þessa ráðuneytis.“
- Það hefur ekki starfað ráðherra
í 11 ár sem hefur verið búsettur í
Kópavogi. Er líklegt að Kópavogsbúar komi til með að líta á þig sem
„sinn mann“?
„Það kann að vera. Við settumst
að í Auðbrekkunni árið 1974 og
vorum þar allt til við fluttumst upp
að Bifröst í Borgarfirði. Þegar við
komum til baka settumst við að í
Reynihvammi þar sem við erum í
dag. Ég sat í bæjarstjórn Kópavogs
1978 til 1980, eða þar til við fluttum upp í Borgarfjörðinn. Hér
erum við vegna þess að okkur
finnst gott að búa í Kópavogi.“
Jón segist ekki vilja taka afstöðu
til þess hvort eitt sérstakt sveitarfélag eigi einhvern rétt á því að
eiga ráðherra bara vegna stærðar
þess, en hann hafi verið stuðningsmaður Sivjar Friðleifsdóttur heilbrigðisráðherra, sem sé þingmaður Suðvesturkjördæmis sem Kópavogur sé í, en þegar hann hafi farið
í Seðlabankann fyrir tæpum þremur árum hafi hann dregið sig út úr
öllum pólitískum afskiptum.
„Ég geri ráð fyrir að það séu aðrir straumar í Suðvesturkjördæmi
en voru í gamla Reykjaneskjördæminu en viðleitnin hefur verið
sú að kjördæmin verði stærri og
þannig þurfa þingmenn að líta til
víðari hagsmuna en hætti til áður.
En það hefur oft verið haft á orði
að þingmenn Reykjavíkur og Suðvesturkjördæmis líti meira á sig
sem þingmenn alls landsins, aðrir

séu meira í byggðahagsmunamálum, en ég held samt að þetta sé
enn mjög persónulegt. En þingmaðurinn verður að hugsa um
réttmæta hagsmuni sinna kjósenda sem og þjóðarhag í heild. En
fyrst og fremst á hann að fara eftir
samvisku sinni.“

- Verður auðveldara fyrir þig að
vera ráðherra án þess að vera um
leið þingmaður?
„Ég hugsa að það komi mjög
svipað út í störfunum, en auðvitað
mun ég taka þátt í starfi þingflokks
Framsóknarmanna. En ég er frjálsari að því leyti að ég þarf ekki að

- Ef þú verður kosin í stjórn
flokksins í haust, er þá ekki eðlilegt
framhald að þú sækist eftir þingsæti?
„Ég ímynda mér að margir álykti
svo, og það er t.d. óeðlilegt að formaður Framsóknarflokksins sé
ekki þingmaður svo ég taki það
sem dæmi. En við skulum fyrst
vona að mér gefist líf og heilsa, án
þess verður ekkert,“ segir Jón Sigurðsson, nýr iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Kópavogsblaðið

JÚNÍ 2006

5

Skólastjóri Kópavogsskóla
kvaddur með virktum
Föstudaginn 9. júní sl. var
Ólafur Guðmundsson, skólastjóri Kópavogsskóla, kvaddur
að viðstöddum nánustu samstarfsmönnum, skólanefnd og
bæjarstjórn. Ólafur á langan og
litríkan starfsferil hjá Kópavogsbæ. Hann hóf störf sem kennari
í Kópavogsskóla, varð síðan
barnaverndarfulltrúi bæjarins,
hvarf til Egilsstaða þar sem hann
varð skólastjóri, hreppstjóri,
fréttaritari og ritstjóri. Árið 1990
réði Ólafur sig sem skólastjóra
síns gamla skóla, Kópavogsskóla, þar sem hann hefur starfað síðan.
Í tíð Ólafs hefur Kópavogsskóli
sýnt afburða árangur í samræmdum prófum og einatt verið með
þeim fremstu á landsvísu. Ólafur
hefur einnig verið brautryðjandi í
þróunarverkefnum og fengið 8
sinnum styrki til slíkra verkefna
frá Þróunarsjóði grunnskóla.
Þekktasta verkefni Kópavogsskóla er sennilega verkefnið siðferðileg reiknisskil sem er kerfi til
innra mats í skólastarfi og hlaut
Foreldraverðlaunin árið 2000.
Starf Ólafs með foreldraráði skólans á sér langa sögu og hefur í
mörgu verið langt á undan sinni
samtíð. Skemmst er að minnast
þess að bæjaryfirvöld gerðu samkomulag við foreldraráð skólans
þar sem fastmótaðir eru ákveðnir
þættir sem Ólafur var þá þegar
búinn að gera að föstu verklagi
við skólann. Hluti af þessum
samningi var það að þegar nýr
skólastjóri var valinn til að taka

vera að mestu í kennslu?
„Já, ég hugsa það, það er ýmislegt sem hefði kannski verið nær
mér. Mér dettur helst í hug lögfræði en ég held að það hefði átt
mjög vel við mig. En mér datt það
ekki í hug fyrr en miklu seinna á
lífsleiðinni þegar ég fór að sinna
öðrum störfum, m.a. sem barnaverndarfulltrúi í Kópavogi, en þá
kynntist ég oft ýmsum hliðum lögfræðinnar. Lögfræðiþekking hefði
líka komið sér vel meðan ég var
hreppstjóri á Egilsstöðum. Þetta
hefði átt ágætlega við mig og ég
var að hugsa um það á fullorðinsárum að taka mér frí frá kennslunni og fara í lögfræðina.“

við af Ólafi var formaður foreldraráðsins með í ráðningarferlinu og
kom með beinum hætti að
ákvörðuninni um eftirmann Ólafs.
Bæjarstjóri, Gunnar I. Birgisson, fór ítarlega yfir feril Ólafs í
kveðjuhófi sem haldið var honum
til heiðurs og færði honum áritaða bókagjöf. Síðan tóku ýmsir til
máls, gjafir voru gefnar og Ólafur
sjálfur sagði að lokum nokkrar
skemmtilegar sögur úr skólastarfinu. Fráfarandi formaður skólanefndar, Ármann Kr. Ólafsson,
stjórnaði athöfninni.

Gera kennsluna öðruvísi
Ólafur var spurður að ástæðu
þess að hann gerðist kennari.
„Mér leiddist svolítið í skóla
framan af og var með vangaveltur
um að það væri hægt að gera
kennsluna öðruvísi, og betri. Í aðdraganda þess að ég fór í Kennaraskólann og lauk þaðan prófi
árið 1961 hélt ég að það væri
hægt að gera svo margt með
kennslunni!
Ég hafði áhuga á því að ferðast
og skrifa, en gleymdi því auðvitað
samfara þessu að kennaralaunin á
þessum tíma voru hrein hörmung, ég tók það bara ekkert með í
reikninginn. En laun kennara hafa
alveg gjörbreyst til hins betra síðan þá. En þrátt fyrir þetta voru
stöður á Reykjavíkursvæðinu yfirleitt mannaðar réttindafólki, þær
voru eftirsóttar. Ekki má heldur
gleyma því að þá voru sumarfrí
kennara allt að þrír mánuðir og
menn voru oft í ágætlega launaðri

Ólafur Guðmundsson hefur verið skólastjóri Kópavogsskóla sl. 16 ár
en lætur nú af störfum. Á þeim tíma hafa nemendur Kópavogsskóla
náð afburða árangri í samræmdum prófum. Hér stendur Ólafur við
inngang skólans sem hefur verið vinnustaður hans um árabil.

Ólafur segir að þegar hann
hætti störfum 1. ágúst nk. muni
hann starfa eitthvað áfram með
foreldraráðinu og fylgja eftir þeim
samningi sem það gerði á sl. vetri
við bæjaryfirvöld. Svo muni hann
sinna einhverjum störfum tengdum skólastarfi. Ólafur segist allaf
hafa haft gaman af því að skrifa,
og nú gefist meiri tími til þess.

sumarvinnu. Þá var stundum sagt
að ástæður fyrir því að vera í
kennslu væru þrjár, og þær hétu
júní, júlí og ágúst!
Nú eiga kennarar að sinna endurmenntun í hluta sumarfrísins,
en það er mjög misjafnt eftir
svæðum hversu vel er fylgst með
því,“ segir Ólafur Guðmundsson.

Tími gefst til að skrifa
- Þegar þú lítur til baka, hefðir þú
viljað gera eitthvað annað en að

Silkimjúkt, próteinríkt og fitulaust
Skyr.is er fitulaust en seðjandi.
Það er próteinríkt og hentar vel þeim
sem vilja byggja upp hraustan líkama.
Það fæst með mörgum spennandi
bragðtegundum, bæði með og án
viðbætts sykurs.
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MK útskrifaði 62 stúdenta,
28 iðnnema og
5 nema af heimilisbraut
Bónus afhenti samtökunum Dvöl eina milljón króna við opnun verslunarinnar. Á myndinni eru auk aðstandenda Dvalar Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri sem var viðstaddur opnunina, Jóhannes Jónsson eigandi Bónus og Garðar Guðjónsson, framkvæmdastjóri Rauða-Kross
deildar Kópavogs, sem veitti gjöfinni viðtöku.

Ný Bónusverslun við
Elliðavatn opnuð á
þjóðhátíðardaginn
Ný Bónusverslun var opnuð á
þjóðhátíðardaginn. Hún stendur
við Ögurhvarf í Elliðavatnshverfinu í Kópavogi. Við opnunina afhenti Jóhannes Jónsson, eigandi
Bónusverslananna, samtökunum
Dvöl eina milljón króna, en Dvöl
er athvarf fyrir fólk með geðraskanir. Að því standa Kópavogsdeild Rauða-Krossins, Kópavogsbær og Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra á Reykjanesi. Þetta er
dagathvarf þar sem fólk getur
komið og leitað eftir félagsskap
og styrkingu auk ýmissar
dægradvalar. Markmiðið er að
rjúfa einangrun fólks og auka lífsgæði þess. Garðar Guðjónsson,
framkvæmdastjóri Rauða-Krossins í Kópavogi segir að þessum
peningum verði fyrst og fremst
varið til að styrkja ferðasjóð Dvalar, en margir skjólstæðingar Dvalar njóti ekki þess sem allur almenningur vill njóta, þ.e. að ferðast. Garðar segir þessa gjöf Jóhannesar í Bónus því vera geysilega dýrmæta.
Jóhannes Jónsson, eigandi Bónuss, segir, að verslunin við Ögurhvarf sé su 25. í röðinni og rúm 17
ár séu liðin síðan fyrsta verslunin
hafi verið opnuð, þ.e. 8 apríl 1989.
Henni hafi ekki verið spáð langra
lífdaga af ýmsum, þó líklega aðallega af keppinautunum.
„Þá var mjög vont veður og þá
hafði ég ekki efni á að malbika fyrir utan. En nú er bílastæðið malbikað, og strax fullt af bílum viðskiptavina. Þetta er hefðbundin
Bónus-verslun, gerð með líku

sniði og aðrar þær sem við höfum
verið að opna undanfarin ár. Nú
er rýmra milli rekka, en þessi
verslun er 1.200 fermetrar sem er
kjörstærð að okkar mati. Þessi
verslun á að þjóna nýja Vatnsendahverfinu og þetta er næsti
valkostur fyrir þá sem búa í Norðlingaholti og auðvitað fyrir þá
sem búa í efri hluta Breiðholtsins
og í Selásnum, en við erum með
verslun í Hraunbænum. Þessi
verslun hér liggur mjög vel við
akstursleiðum hingað og er á
gríðarlega áberandi stað, skammt
frá Breiðholtsbrautinni. Þetta er
þriðja verslunin í Kópavogi, en
það stendur ekki til að fækka
þeim, en ég er með augastað á
fjórðu staðsetningunni í Kópavogi,“ segir Jóhannes í Bónus,
sem segist alls ekki hafa átt þessa
framtíðarsýn fyrir 17 árum síðan.
Jóhannes segir að venjan sé við
opnun nýrra Bónusverslana að
gefa til þeirra sem minna mega
sín í þjóðfélaginu. Ef ekkert sé gefið, fáist ekkert, en með þessum
hætti sé uppskeran ríkuleg.
Næsta verslun sem er á teikniborðinu er á Akranesi.
„Þetta er bæði happafengur fyrir bæjarfélagið og allan almenning
vegna lágs vöruverðs, sem eykur
samkeppnina og vöruúrvalið. Við
fögnum því þessari verslun hér. Á
Elliðavatnssvæðinu verða um 10
þúsund manns í framtíðinni svo
verslunin er frábærlega staðsett,“
sagði Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri.

Strax við opnunina fylltist verslunin af viðskiptavinum.

borgarblod.is

Útskriftarhópurinn frá MK 26. maí sl.

Þann 26. maí voru brautskráðir nemar frá Menntaskólanum í
Kópavogi, við hátíðlega athöfn í
Digraneskirkju. Alls 62 stúdentar, 28 iðnnemar og 5 nemar af
heimilisbraut. Þá brautskráðust
26 ferðafræðinemar, 37 leiðsögumenn, 38 nemar af skrifstofubraut, 28 nemar úr hagnýtu
viðskipta- og fjármálagreinanámi, 12 matsveinar og 8 nemar
úr meistaraskóla matvælagreina
sl. miðvikudag 24. maí. Auk þess
1 nemi af starfsbraut einhverfra.
Þannig að alls voru brautskráðir 245 nemar frá Menntaskólanum í Kópavogi á þessu vori.
Í máli Margrétar Friðriksdóttur,
skólameistara kom m.a. fram að
unnið hefur verið að nýrri skólanámskrá fyrir MK. Skólanámskrá
tekur til allra þátta skólastarfsins
og er í senn stefnuskrá skólans og
starfsáætlun. Endurskoðunin var
brýn m.a. í ljósi þess að menntamálaráðuneytið hefur gefið út
nýja námskrá fyrir hótel- og matvælagreinar.
Á skólaárinu hefur verið í gangi
umfangsmikil vinna að undirbúningi og innleiðingu á gæðastjórnunarkerfi skv. ISO 9001 sem er alþjóðlegur staðall um gæðastjórnunarkerfi og þær kröfur sem þarf
að uppfylla. Stefnt er að því að
sækja um vottun á kerfinu á árinu. 6. febrúar sl. var undirritaður
nýr árangursstjórnunarsamningur til þriggja ára milli skólans og
menntamálaráðuneytisins.
Nemendur í matreiðslu og framreiðslu tóku þátt í Norrænu nemakeppninni og unnu framreiðslunemarnir Steinunn Björg Gunnarsdóttir og Valdimar Einar Valdimarsson til silfurverðlauna. Þá
tók Stefán Arthur Cosser þátt í
heimsmeistarakeppni ungra matreiðslumanna World Junior Chefs
sem haldin var á Nýja Sjálandi og
vann til silfurverðlauna. Loks
vann Anna Björg Þórarinsdóttir
ferðamálanemi til gullverðlauna í
Evrópukeppni hótel- og ferðamálaskóla sem haldin var í Tyrklandi.
Víðir Smári Petersen nýstúdent
útskrifaðist frá MK með afburðarárangri af félagsfræðibraut en
Víðir Smári er aðeins 18 ára. Hann
lauk MK á 3 árum en hann hafði
lokið grunnskólanámi einu ári fyrr
en venja er.

Góður námsárangur Styrkveitingar
Forseti bæjarstjórnar, Ármann
Kr. Ólafsson, afhenti útskriftarnemum viðurkenningar fyrir afburðarnámsárangur úr Viðurkenningarsjóði MK sem stofnaður

Skólameistari MK, Margrét Friðriksdóttir ásamt tveimur afburðanemendum sem útskrifuðust frá MK. Það eru Víðir Smári Petersen nýstúdent sem útskrifaðist frá MK með afburðarárangri af félagsfræðibraut en Víðir Smári er aðeins 18 ára. Hann lauk MK á 3 árum en
hann hafði lokið grunnskólanámi einu ári fyrr en venja er. Víðir
Smári hlaut viðurkenningar fyrir árangur í þýsku, félagsfræði og
sögu. Einnig Andreu Þóhallsdóttir sem náði þeim frábæra árangri að
hljóta 17 sinnum einkunina 10 í raungreinum, en á útskriftinni hlaut
hún viðurkenningar fyrir dönsku, ensku, stærðfræði, jarðfræði, líffræði og efnafræði.

var af bæjarstjórn Kópavogs
1993. Fjórir nemendur hlutu viðurkenningu að þessu sinni; nýstúdentarnir Andrea Þórhallsdóttir og Víðir Smári Petersen og
nýsveinarnir Gísli Kristján Ólafsson og Trausti Már Ingason.
Sparisjóður Kópavogs veitti
Andreu Þórhallsdóttur og Víði
Smára Petersen styrk fyrir góðan
námsárangur á stúdentsprófi og
Rótarýklúbbur Kópavogs veitti
Andreu Þóhallsdóttur styrk fyrir
góðan árangur í raungreinum en
Andrea hlaut 17 sinnum einkunina 10 í raungreinum og Rótarýklúbburinn Borgir í Kópavogi
veitti Gísla Kristjáni Ólafssyni
styrk fyrir einstakan námsárangur
í iðnnámi. Andrea hlaut viðurkenningar fyrir frábæran árangur
í dönsku, ensku, stærðfræði, jarðfræði, líffræði og efnafræði og
Víðir Smári fyrir frábæran árangur í þýsku, félagsfræði og sögu.

Styrkur úr Ingólfssjóði
Rannveig Jónsdóttir afhenti
Anítu Ólöfu Jónsdóttur styrk úr
Ingólfssjóði, en sjóðurinn er tileinkaður fyrsta skólameistara
MK, Ingólfi A. Þorkelssyni, sem
lést á sl. ári. Sjóðurinn var stofnaður af eldri stúdentum frá skólanum og er markmið hans að efla
áhuga nemenda skólans á
húmanískum greinum.
Aníta sýndi einstakt frumkvæði,
en í félagsfræðiáfanga um íslam
og Mið-Austurlönd og í framhaldi

af því kviknaði í huga hennar
hugmyndin að tónleikum til
styrktar fórnarlömbum jarðskjálftanna miklu í Pakistan, þar
sem um þrjár og hálf milljón
manna urðu heimilislausar. Félagsfræðikennari Anítu, Hjördís
Einarsdóttir, vann með henni að
undirbúningi tónleikanna og
fengu þær til liðs við sig fjölda
þekktra tónlistamanna er komu
fram á tónleikunum, sem haldnir
voru í Austurbæ 29. desember sl.
og gáfu þeir allir vinnu sína auk
framlags nokkurra styrktaraðila.
Alls söfnuðust 810.000 krónur,
sem runnu óskertar til hjálparstarfs Rauða krossins á jarðskjálftasvæðunum í Pakistan.
Auk Andreu og Víðis Smára
hlutu viðurkenningar þau Barði
Sigurjón Jónasson í kjötiðn,
Bylgja Mjöll Helgadóttir í bakaraiðn, Egill Fivelstad fyrir norsku,
Hafrún María Finnsdóttir fyrir
sænsku, Inga Rós Hafsteinsdóttir
fyrir frönsku, Írena Sólveig Steindórsdóttir fyrir spænsku, félagsgreinar og íslensku, Magnús
Valgeir Gíslason fyrir eðlisfræði,
Ólafur Andri Guðmundsson fyrir
þýsku og íslensku, Sólveig
Valdemarsdóttir fyrir sálfræði,
Stefán Arthur Cosser í matreiðslu,
Valdimar Einar Valdimarsson í
framreiðslu og Þórður Ingi
Guðmundsson fyrir eðlisfræði.
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„Hvað er með Ásum?“

Orka í iðrum jarðar!

Fjölmenningarsamfélagið Ísland!

Ævintýraferð í goðheima fyrir alla fjölskylduna. Goðastyttur Hallsteins
Sigurðssonar við texta Árna Björnssonar,
þjóðháttafræðings.
Laxárstöðvar í Aðaldal

Heimsækið gestastofuna í Kröflu, sjáið
myndir frá Kröflueldum.
Kynnist jarðvarma og orkuvinnslu.
Kröflustöð í Mývatnssveit

Hvaða sýn hafa nýbúar á land og þjóð?
Listsýning nokkurra nýbúa.
Skemmtidagskrá margar helgar í sumar.
Ljósafossstöð við Sog
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Sumarið er okkar tími!

Kynnist Kárahnjúkavirkjun!

List og saga

Með krafta í kögglum!

Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar
ásamt ferðamennsku og útivist norðan
Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en
haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Végarður í Fljótsdal

„Andlit Þjórsæla – mannlíf fyrr og nú“.
Málverkasýning Hlífars Snæbjörnssonar.
Athyglisverð sölusýning á landslagsmálverkum.
Sultartangastöð ofan Þjórsárdals

Sýning á myndum Halldórs Péturssonar
listmálara við Grettissögu.
Kynnið ykkur orkumannvirki sem kemur
á óvart.
Blöndustöð, Húnaþingi

Spennandi sumar framundan hjá Landsvirkjun
Sýningarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Nánari upplýsingar um opnunartíma á www.landsvirkjun.is
og í síma 515 9000.
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Þjóðhátíðardagurinn í Kópavogi
Þrátt fyrir töluvert vætusama
spá tók fjöldi fólks þátt í dagskráratriðum 17. júní-hátíðarhalda í
Kópavogi. Það rættist reyndar
nokkuð úr veðrinu og meðan flest
var um fólk á Rútstúninu eftir há-

degið hékk hann þurr. Það er
mjög skemmtilegur siður að aka
um bæinn með Skólahljómsveit
Kópavogs fyrir dagskrá og spila
fyrir íbúana, það vekur vissa hátíðarstemmningu.

Fjölskyldusamvera í Digraneskirkju var vel sótt og þar sýndu
prestar Digraneskirkju að þeir eru
býsna góðir söngvarar. Á Rútstúni voru flutt hátíðarávörp og
ljóð og síðan tók við fín skemmti-

dagskrá fyrir unga sem aldna, og
um allt svæðið voru leiktæki. Um
fimmleitið týndust margir burt til
þess að sjá íslenska landsliðið í
handbolta slátra Svíagrýlunni en
um kvöldið voru svo útitónleikar.

Kynnir var Örn Arnarson leikari
og undirleikari Jónas Þórir. Þar
eru snillingar á ferð.

Eiður Smári, knattspyrnumaður,nýgenginn til liðs við Evrópumeistara
Barcelona, var á svæðinu ásamt syni og frænda.

Það var margt um manninn á Rútstúninu. Kynnir sagði rigningu fyrr um daginn vera ættaða úr
Hafnarfirði!

Þorbjörg, 6 ára, sem fer í Vatnsendaskóla í haust og Maron, 3 ára,
sem er í leikskólanum Hvarfi, voru flott máluð.

„Nú mundi ég hlæja“, var brot úr íslenskum ævintýrum sem Nemendaleikhúsið flutti með miklum og
áhrifaríkum tilburðum.

Magni, 2 ára, var í þjóðhátíðarskapi við Digraneskirkju.
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Búseta við Elliðavatn
eins og vera á leiksviði
Ingiberg Magnússon, myndlistamaður og kennari við Fjölbrautarskólann í Breiðholti á listasviði,
hefur um alllangt skeið búið að
Gilsbakka við Elliðavatn, og rekur
þar Gallerí Gilsbakka. Ingiberg bjó
á Seltjarnarnesi fram til ársins
1978 er hann flutti upp að Elliðavatni. Sá vetur hafi verið mjög
snjóþungur en samt hafi aldrei
hvarflað að honum að það hafi
verið mistök að flytja að Elliðavatni, enda umhverfið eins og eitt
stórt leiksvið. Hann segir svæðið
vera algjöra útivistarparadís, en
að undanförnu hafi byggt verið að
rísa nærri honum og umferð að
aukast, en það trufli hann ekkert
og það sé bara eitthvað sem hann
læri að búa við, þó vissulega sé
hann ekki sáttur við allar framkvæmdir í nágrenninu. Fyrstu
árin á Gilsbakka voru börnin
keyrð með skólabíl niður í Digranesskóla, og ökumaður skólabílsins hafi vissulega verið eins konar
félagsmálafulltrúi svæðisins.
Ingiberg segir að það hafi viss
rómantík ráðið því að fjölskyldan
hafi ákveðið að flytja upp að

LAUS STÖRF
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Helgarvinna v/ baðvörslu kvenna
• Laugarvarsla/baðvarsla karla
Félagsmiðstöðin Hóllinn:
• Forstöðumaður

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:

Ingiberg Magnússon, listamaður og kennari, við nokkur grafíkverka
sinna. Hann hefur m.a. gert verk sem hann kallar „Ljós og tími“, og
eru ljósmyndir teknar á sumarsólstöðum að sumri, 21. júní, og á vetrarsólstöðum, 21. desember.

Elliðavatni og eins hafi hann þar
fengið rými fyrir gallerí og vinnustofu fyrir sína myndlist. Ekki hafi

sem bætist í hóp margra þeirra
ágætu listviðburðir sem hafa
verið í Salnum á þessuári.
Árið 1912 skapaði Rudolf Steiner nýja tegund hreyfilistar sem
kallast hrynlist (Eurythmie).
Hrynlist er til í þremur formum,
sem hreint listform, sem meðferðarform vegna uppbyggjandi eiginleika hennar og sem námsgrein í
Waldorfskólum, m.a. í Waldorfskólanum í Lækjarbotnum í Kópavogi. Eurythmie-Bühnenensemble
býður upp á kynningu fyrir sýningu, fyrir alla þá sem vilja öðlast
meiri innsýn.
Hreyfilistin, sem hefur af öllum

það heldur skemmt fyrir að geta
flutt í timburhús.

listgreinum göfugasta verkfærið
til ráðstöfunar, sjálfa manneskjuna, hefur í rás tímans gengið
gegnum margar umbreytingar.
Hofdansar til forna og aðrir trúarlegir dansar opinberuðu samband
manneskjunnar við guðdóminn
og alheims samhengin. Gegnum
tíðina mætum við dansinum alveg
fram að ballettinum, frjálsa dansi
nútímans og öðrum birtingum
hreyfilistar, talandi hreyfing, sem
talar um samband mannsins við
sjálfan sig og heiminn.
Kynningin hefst kl. 12:00 og
stendur í ca. 45 mínútur. Meðal íslenskra flytjenda á sjálfri sýningunni er Herdís Anna Jónsdóttir
víóluleikari í Sinfóníuhljómsveit
Íslands, Elín Halldórsdóttir píanóleikari og Hrafnkell Orri Egilsson
sellóleikari.

Rótarýklúbbur Kópavogs verðlaunar
framúrskarandi nýstúdent í MK
Við útskrift Menntaskólans í
Kópavogi 26. maí sl. verðlaunaði Rótarýklúbbur Kópavogs nýstúdentinn Andreu Þórhallsdóttur fyrir frábæran námsárangur,
en Andrea safnaði að sér mörgum verðlaunum við útskriftina,
s.s. fyrir dönsku, ensku, stærðfræði, jarðfræði, líffræði og
efnafræði.
Auk þess fékk hún viðurkenningu úr Ingólfssjóði, en það er
sjóður sem kenndur er við fyrrverandi skólameistara MK, Ingólf
Þorkelsson. Það var ekkja Ingólfs,
Rannveig Jónsdóttir cand.mag,
sem veitti þau verðlaun. Félagar í
Rótarý koma úr ýmsum starfstéttum og eru í alþjóðahreyfinguni Rotary International en félagar í hreyfingunni starfa eftir
svokölluðu fjórprófi, en þar segir:
Er það satt og rétt? Er það
drengilegt? Eykur það velvild og
vinarhug? Er það öllum til góðs?
Til að vinna að þessum markmiðum hefur Rótarýklúbbur Kópavogs veitt viðurkenningu þeim
einstaklingi sem skarað hefur
fram úr í starfi sínu og verið öðrum til eftirbreytni í Kópavogi.
Rótarýklúbburinn Borgir í
Kópavogi veitti á útskriftinni
Gísla Kristjáni Ólafssyni styrk
fyrir einstakan námsárangur í
iðnnámi.

KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf
• Störf við liðveislu
• Matráður Roðasölum
• Matráður Skjólbraut 1a

Hrynlist í Salnum
Hrynlist tjáir talað mál og tónlist á sjónrænan hátt. Þannig opinberast lífskraftar og andleg
gæði sem búa á bak við hvern
tón, hvern samhljóð og sérhljóð.
Allt eru þetta öfl sem virka á
manneskjuna, hvort tveggja á
flytjandann og áhorfandann.
Laugardaginn 24. júní nk. kl.
13.00 mun Eurythmie-Bühnenensemble, sem kemur frá Institut für
Waldorfpädagogik í Witten-Annen
í Þýskalandi, tjá klassísk tónverk,
ljóð og íslenska ævintýrið Söguna
um Dimmalimm eftir Mugg í Salnum í Kópavogi. Vissulega öðru
vísi og um leið forvitnileg sýning
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Ritari Rótarýklúbbs Kópavogs, Sveinn Hjörtur Hjartarson,
afhendir Andreu Þórhallsdóttur viðkenningu klúbbsins.
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Digranesskóli:
• Umsjónarkennari í 8. bekk, smíðar
og samfélagsgreinar
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Danskennari 50%
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Gangaverðir – ræstar með meiru
Kársnesskóli:
• Námsráðgjafi
Kópavogsskóli:
• Tónlistarkennari
• Umsjónarkennari á barnastig
Lindaskóli:
• Námsráðgjafi 100%
• Tölvukennari 100%
Smáraskóli:
• Aðstoðarskólastjóri
• Deildarstjóri
• Umsjónarkennari í 1. bekk
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Snælandsskóli:
• Heimilisfræðikennari
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði, gangav/ræstir
• Skólaliði, starfsmaður í Dægradvöl

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:
• Leikskólakennari
Álfaheiði:
• Leikskólakennari
Dalur:
• Leikskólakennari og hlutastörf e.h.
Efstihjalli:
• Leikskólakennari
Fagrabrekka:
• Sérkennslustjóri
• Leikskólastjóri
Fífusalir:
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari
• Aðstoð í eldhús 75%
Furugrund:
• Leikskólakennarar
Grænatún:
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
• Sérkennsla
Kópasteinn:
• Leikskólakennari og/eða þroskaþjálfi
Núpur:
• Sérkennslustjóri
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð:
• Leikskólakennarar
Smárahvammur:
• Leikskólasérkennari
• Deildarstjóri

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is.
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Á bæjarstjórnarferli Braga Michaelssonar
fjölgaði íbúum um meira en helming
Bragi Michaelsson sat í 32 ár í
bæjarstjórn Kópavogs fyrir Sjálfstæðisflokkinn, bæði sem aðalmaður og varamaður, og á síðasta bæjarstjórnarfundi þeirrar
bæjarstjórnar sem sat 2002 til
2006 voru honum þökkuð störf
fyrir Kópavogsbæ og Kópavogsbúa. Hann hóf afskipti af pólitík
24 ára gamall og er fyrst varamaður í bæjarstjórn í eitt ár en
þá hættir Sigurður Helgason afskiptum af pólitík og Bragi tekur
hans sæti. Sjálfstæðisflokkurinn
var þá í meirihlutasamstarfi með
Framsóknarflokknum, líkt og nú.
Á árabilinu 1975 til 2002 sat
hann óslitið sem aðalmaður í
bæjarstjórn, en var varamaður á
síðasta kjörtímabili. Bragi segist
alls ekki hafa gert sér grein fyrir
eða reiknað með að þessi ferill
yrði svona langur.
„Bæjarbragurinn var allt annar
þegar ég hóf þessi afskipti af
stjórn hans. Þá bjó í Kópavogi liðlega 11 þúsund manns en eru nú
nær 28 þúsund. Kjósendur voru
þá liðlega 8 þúsund en voru við
síðustu kosningar um 20 þúsund.
Þróun bæjarins hefur því verið
mjög hröð. Kópavogur var eiginlega sveitabær á þessum árum
þegar ég kom í bæjarstjórn, það

var búskapur í Fossvogsdalnum
og engin byggð sunnan við Kópavogslækinn nema býlið Hlíðardalur, og svo var búið í Smárahvammi. Einnig var lítils háttar
byggð á Vatnsenda, en þá bjó þar
um 100 manns.
Árið 1970 var verið að skipuleggja Hjallahverfið og skömmu
síðar var iðnaðarhverfið við
Smiðjuveg skipulagt. Árið 1973 er
svo Grundarhverfið skipulagt.“
- Ertu hættur afskiptum af stjórnmálum?
„Maður á alltaf að skoða sinn
hug vel, en auðvitað er yngra fólkið að taka við, það er lífsins saga.
Yngra fólkið á líka auðveldara
uppgangs í prófkjörum auk þess
sem auðveldara er að fá það til að
taka þátt í þeim. Ég tók þátt í prófkjöri fyrir þessar síðustu kosningar, en náði ekki árangri, og við því
er að sjálfsögðu ekkert að gera.
Árið 1978 sátum við í minnihluta,
en þá komu upp harðvítugar deilur um það hvar staðsetja ætti
Menntaskólann í Kópavogi. Alþýðuflokkurinn vildi ekki leggja
niður Víghólaskóla og vildi ekki
breyta skólamálunum samkvæmt
tillögum nefndar sem skipuð var.
Kratar vildu hafa skólann þar sem

Bragi Michaelsson sat í 32 ár í bæjarstjórn Kópavogs.

nú er ætlað að reisa óperuhús.
Annað hitamál voru kaupin á
Fífuhvammi sem ég tel í dag að
hafi verið lykillinn að framtíð
Kópavogs, en Reykjavíkurborg
hafði einnig áhuga að að kaupa
það land. Enn voru kratar andvígir miklu framfaraspori í stjórn

bæjarfélagsins. Ef landið hefði
ekki verið keypt þá hefði byggð
ekki risið á vegum Kópavogs í
Linda-, Sala- og Kórahverfi og
Kópavogsbær næði ekki í dag
nema að Reykjanesbraut.“

- Hafa skipulagsmál síðustu ár
þróast að að þínum vilja?
„Margt hefur tekist vel, sumt
miður. Ég er t.d. ekki sáttur við að
það sé í dag verið að úthluta lóðum í Smalaholti og Hnoðraholti,
mér finnst að það sé verið að
ganga of nálægt útivistarsvæðunum. Þarna nærri er golfvöllur og
ef menn vilja hafa golfvöll í þéttbýli þarf að gefa honum svigrúm.
Háhýsin í Blásölum eru of há og
háhýsin í Kórahverfi standa of
hátt að mínu mati, þau eiga betur
heima á lægra landi. En að mestu
lít ég sáttur til baka.
Við vorum einnig fyrstir bæjarfélaga til að einsetja skóla, en þegar ég tók við formennsku í skólanefnd árið 1990 voru miklir erfiðleikar framundan vegna bágrar
fjárhagsstöðu bæjarins. Nú verður visst tómarúm, þessi afskipti
tóku sinn tíma, en kannski finn ég
nýtt áhugamál. Kannski maður
hafi lagt sem svarar andvirði einnar sólarlandaferðar á ári í stjórnmálaafskiptin, og nú gerir maður
kannski eitthvað sameiginlega
með fjölskyldunni, þó ég verði að
geta þess að öll þessi félagsstörf
hafa ævinlega verið gerð í sátt við
fjölskylduna,“ segir Bragi
Michaelsson.

Geta foreldrar í Kópavogi
fundið samhljóm gegnum Samkóp?
Að SAMKÓP eiga aðild foreldrafélög og foreldraráð í
grunnskólum Kópavogs, aðilar
greiða árgjald sem ákveðið er á
aðalfundi og er miðað við eitt árgjald á hvert aðildarfélag. Hvert
foreldrafélag og hvert foreldraráð tilnefnir hvort fyrir sig einn
fulltrúa og annan til vara í fulltrúaráð SAMKÓPS. Ráðið kemur
saman tvisvar á ári og oftar ef
þurfa þykir. Foreldrafélög og foreldraráð skulu leitast við að eiga
fulltrúa á öllum þeim fundum
sem SAMKÓP boðar til, hvort
sem um er að ræða aðalfund,
samráðsfund, fræðslufund eða
aðra fundi. Jafnframt geta skólar, sem ekki eiga fulltrúa í stjórn
eða varastjórn SAMKÓP, óskað
eftir að eiga áheyrnafulltrúa á
stjórnarfundum samtakanna.
Á fulltrúaráðsfundi sem haldinn
var 29. maí sl. í Hjallaskóla var
gestur Helga Margrét Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri Heimilis og
skóla, og aðalumræðuefni hennar
var hlutverk og verkefni foreldraráða, foreldrafélaga og bekkjarfulltrúa og mikilvægi samvinnu
milli þessara aðila. Í upphafi fundarins sagði Helga Margrét frá erindisbréfi fyrir fulltrúa foreldra í
skólanefnd, sem samþykkt var á
aðalfundi SAMKÓP. Hún kynnti
jafnframt að á komandi starfsári
yrði Rannveig Ásgeirsdóttir fulltrúi foreldra í skólanefnd og Pétur
Valdimarsson, varafulltrúi. Í lok
fundarins var fundarmönnum
skipt upp í 3 hópa sem falið var
að leita svara við eftirtöldum
spurningum:
• Hvaða tilgangi þjónar samstarf foreldraráðs við stjórn foreldrafélags og bekkjarfulltrúa?
• Hvernig geta foreldrar í Kópavogi fundið samhljóm - rödd foreldra?
• Hvernig sérðu tengsl foreldra
í þínum skóla við SAMKÓP - og

skólanefnd?
Tilgangurinn með samstarfi foreldraráða og foreldrafélaga og
bekkjarfulltrúa var m.a. talinn
vera sá að foreldraráð kæmist
þannig í nauðsynlega tengingu
við grasrót foreldra, fengi vitneskju um þau mál sem hinir almennu foreldrar eru að velta fyrir
sér, skoðunum þeirra o.s.frv. jafnframt er mikilvægt að almennir foreldrar fái vitneskju um þau
mál sem tekin eru fyrir hjá foreldraráðum og foreldraélögum.
Samhljóm foreldra má t.d. finna í
fulltrúa foreldra í skólanefnd
Kópavogs.
Fram kom að fundarmenn töldu
samráðsfundi sem þessa mikilvæga þar sem fulltrúar foreldrafélaga og foreldraráða gætu rætt
við fulltrúa annarra skóla.
Bent var á mikilvægi þess að
skilgreining á hlutverki kennara
m.t.t. foreldrasamstarfs væri til
staðar. Rætt var um skólastefnu
Kópavogs, sem hægt er að finna á
heimasíðu Kópavogsbæjar. Sagt
var frá væntanlegum fræðslufundi
næsta haust varðandi hlutverk
bekkjarfulltrúa, foreldrasamninginn o.fl. sem viðkemur foreldrasamstarfinu. Rætt var um kosningaloforð stjórnmálaflokka og
hvernig þau verða efnd.
Formaður SAMKÓP er Hrefna
Gunnarsdóttir, foreldri barns í
Hjallaskóla.

Starfsemi foreldrafélaga
„Starfsemi foreldrafélaga í
grunnskólum er í stöðugri þróun
og við flutning grunnskólans til
sveitarfélaga færðist ákvarðanataka í skólamálum nær foreldrum
sem undirstrikar þörf fyrir formlegan samstarfsvettvang þeirra.
Lögbundin foreldraráð við grunnskóla er nýr þáttur í starfinu og
með tilkomu þeirra hafa mörg foreldrafélög endurskoðað starfsemi

Kársnesskóli, einn grunnskóla Kópavogs.

sína til að styrkja undirstöðuna
eða samstarf foreldra enn frekar.
Foreldraráð eru kosin á vettvangi
foreldrasamstarfsins yfirleitt á aðalfundum foreldrafélaganna. Á
nokkrum stöðum á landinu hafa
verið stofnuð svæðasamtök foreldra t.d. FÁS á Suðurlandi og FFGÍR í Reykjanesbæ eins og SAMFOK í Reykjavík og SAMKÓP í
Kópavogi. Þar skapast vettvangur
fyrir formenn foreldrafélga og foreldraráða að skapa samstöðu og
koma málum sínum á framfæri
með formlegum hætti við fræðsluráð á hverjum stað.“
Það er full ástæða til að hvetja
alla foreldra grunnskólabarna í
Kópavogi til þess að taka þátt í
starfsemi foreldrafélaganna, tjá
hug sinn og hafa þannig áhrif,
börnum þeirra til hagsældar.

En hvað geta foreldraráð
gert?
Í gátlista fyrir foreldraráð segir
m.a. að skoða beri fjárhagsáætlun

sveitarfélagsins og bera saman
framlög til skólamála miðað við
aðra málaflokka og miðað við
framlög annarra sveitarfélaga að
svipaðri stærð. Bera einnig saman framlög til skóla innan sveitarfélagsins. Annað sem vert er að
skoða er m.a.:
• Lesa grunnskólalög, reglugerðir og reglur um skólahald frá
menntamálaráuneytinu og bera
saman við áætlanir sveitarfélags
• Lesa skólanámskrá og bera
saman við aðalnámskrá og
grunnskólalög. Skila umsögn um
skólanámskrá til skólastjóra og
skólanefndar
• Fara yfir skóladagatal, aðgæta
hvort skóladagatal er samræmt
milli allra leik- og grunnskóla í
sveitarfélaginu. Senda umsögn
um skóladagatal til skólastjóra og
skólanefndar
• Fara yfir stundaskrár (tímamagn sbr. Aðalnámskrá) og aðrar
áætlanir skólans

• Skoða niðurstöður kannana
og samræmdra prófa og fá skýringar hjá skólastjóra
• Skoða skólahúsnæði, tækjakost skólans, bókasafn og annan
búnað sem og almennan aðbúnað
nemenda
• Skoða mötuneyti og matseðla,
fá upplýsingar um hve margir
kaupa mat og hvetja til þess að
viðhorf nemenda og foreldra til
matarmála sé kannað reglulega
• Skoða húsnæði og dagskrá
heildagsskólans, fá upplýsingar
um starfmannahald heildagsksólans sem og nýtingu og ánægju
með þjónustuna.
• Skoða íþróttaaðstöðu. Kanna
hvernig gæslu í sturtum er háttað
í leikfimi og sundi
• Spyrja út í starfsmannastefnu,
starfsmannahald og endurmenntunaráætlun skólans
• Spyrja út í eineltisstefnu,
áfallaáætlun og forvarnir
• Fara yfir stöðu valgreina í
unglingadeild og framboð á félagsstarfi fyrir alla nemendur
• Fá upplýsingar um sjálfsmatsáætlun skólans, fylgjast með
framgangi hennar sem og niðurstöðum kannanna sem gerðar eru
í tengslum við sjálfsmat
• Kynna sér stefnu skólans um
samstarf heimila og skóla sem og
upplýsingagjöf til foreldra
• Heimsækja skólann á skólatíma
• Tala við og hlusta eftir röddum foreldra, nemenda, kennara
og annarra starfsmanna
• Kynna sér skólaakstur t.d.
með því að fara í skólabílnum.
Skoða ferðir til og frá sundi, athuga hver fylgir börnunum sem
og hver annast sturtugæslu
• Koma með tillögur til úrbóta
um það sem betur má fara ef þörf
krefur.

ÁSAKÓR KÓPAVOGI

Stórglæsilegt fjölbýlishús
Ásakór er fallegt þriggja hæða fjölbýlishús með lyftu og 6 íbúðum á hæð. Sérinngangur er í hverja íbúð og
fylgir eitt bílastæði í bílageymslu hverri íbúð.
Svalagangar 2. og 3. hæðar eru með glerskermum. Íbúðunum er skilað fullbúnum án gólfefna en með
físalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Innréttingar eru vandaðar og hægt er að velja á milli þriggja
viðartegunda í innréttingum og innihurðum. Þvottaherbergi eru í öllum íbúðum. Íbúðirnar eru þriggja og
fjögurra herbergja frá stærðinni 96-120 fm.
Verð frá 22,3 – 28 millj. með sérstæði í bílageymsluhúsi.

• Lyftuhús

Lóðin

• Sér inngangur
• Stæði í bílageymslu

Herb.
8,5 fm

• Viðhaldslítið
• Vandaðar innréttingar
• Leiktæki á lóð
• Barnvænt hverfi

Herb.
14,6 fm

• Leikskóli og skóli rétt hjá

Innréttingar
Kaupendur geta valið um þrjár
viðartegundir í hurðum og
innréttingum. Heimilistæki eru frá
AEG eða sambærileg með burstaðri
stáláferð. Innréttingar eru sérlega
vandaðar, en óski kaupandi eftir að
hanna íbúðina að eigin smekk
tökum við vel í slíkar óskir. Þær
þurfa þó að koma fram í tíma.

www.iav.is

Stofa
/borðstofa
28,2 fm

Skáli
11,5 fm

Andd.
5 fm

Þvottur Bað
3,4 fm 5,5 fm

Eldhús
8,4 fm

Svalir
8,4 fm

Lóðin verður
fullfrágengin
samkvæmt teikningu
lóðahönnuðar.
Bílastæði verða
malbikuð, stígar og
verandir hellulagðar
með snjóbræðslu að
hluta. Við húsið
verður sérhannaður
leikvöllur fyrir yngstu
íbúana.

Herb.
10,4 fm

Dæmi um 4ra herb. íbúð
Þessir hlutir fylgja ekki með íbúðum.

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, fax 530 4205, www.iav.is

Söludeild okkar er
a› Höf›abakka 9,
sími 530 4200.
Einnig eru ítarlegar
uppl‡singar um
eignirnar á vefsí›u
okkar www.iav.is.
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Starfsmenn Vatnsendaskóla Rafhitaðir
í námsferð til Englands
heitir pottar
- hagkvæmari en margan grunar

Rafhitaðir nuddpottar eru tvímælalalaust góður kostur, ekki síst þar
sem þeir spara mikið jarðrask vegna lagnar heits vatns að hefðbundnum skeljapottum og svo eru þeir ávallt tilbúnir til notkunar.

Veðrið lék við kennara og starfsmenn Vatnsendaskóla í ferðinni til Englands

Kennarar og starfsfólk Vatnsendaskóla fóru í námsferð til
Englands í byrjun júní. Heimsóttir
voru þrír grunnskólar sem staðsettir eru nálægt London og farið
á námskeið í náttúrufræði- og
umhverfismennt í kennaradeild

Háskólans í London. Skólarnir
þrír voru ólíkir en allir að einhverju leyti með svipaðar áherslur og Vatnsendaskóli. Einn skólinn er þekktur fyrir góða náttúrufræði- og umhverfiskennslu, annar leggur mikið upp úr sam-

kennslu árganga og einstaklingsmiðuðu námi og sá þriðji er nýr
skóli í nýju hverfi. Ferðin var ákaflega vel heppnuð og lærdómsrík
og ekki spillti góða veðrið fyrir,
en það var sól og mikill hiti allan
tímann.

Sameiginlegt helgihald Digranes-,
Hjalla- og Lindasafnaða í sumar
Samstarfsverkefni DigranesHjalla- og Lindasafnaða í austanverðum Kópavogi felst í því að
kirkjurnar skiptast á um að halda
úti helgihaldi sumarið 2006. Messað er í Digraneskirkju í júní og
ágúst en í Hjallakirkju í júlí.
25. júní kl. 11.00 er sr. Sigfús
Kristjánsson prestur í Digraneskirkju, 2. júlí kl. 11.00 sr. Gunnar
Sigurjónsson í Hjallakirkju, 9. júlí

kl. 11.00 er sr. Íris Kristjánsdóttir
prestur í Hjallakirkju, 16. júlí kl.
11.00 messar sr. Íris Kristjánsdóttir í Hjallakirkju, 23. júlí kl.
11.00 messar sr. Íris Kristjánsdóttir í Hjallakirkju og 30. júlí kl.
11.00 messar sr. Gunnar Sigurjónsson í Hjallakirkju.
6. ágúst kl. 11.00 messar sr.
Magnús Björn Björnsson í Digraneskirkju, 13. ágúst kl. 11.00
messar sr. Guðmundur Karl
Brynjarsson í Digraneskirkju, 20.
ágúst kl. 11.00 messar sr. Guðmundur Karl Brynjarsson í Digraneskirkju, og síðasta messan í
þessu sameiginlega verkefni
kirknanna þriggja er messa 27.
ágúst í Digraneskirkju kl. 11.00
þar sem sr. Magnús Björnsson
þjónar.

Sniglamessa í
Digraneskirkju
Að kvöldi annars í hvítasunnu

var haldin messa með þátttöku
kirkjugesta sem komu til Digraneskirkju á mótorhjólum. Kirkjugestir voru á öllum aldri og var tilgangurinn ekki síst sá að gera tilraun til að fá hin ýmsu mótorhjólafélög til að starfa saman.
Þátttakendur voru um 120 talsins.
Þeir voru m.a. í klúbbunum Raftar
og Berserkir, Óskabörnum Óðins,
Postulum, Smaladrengjunum,
Holy Riders, Dúllurum, Skutlum,
Örnum og Sniglum ásamt IFMR,
Harley-klúbbnum á Íslandi. Sr.
Gunnar Sigurjónsson í Digraneskirkju, sem er Snigill, sr. Íris Kristjánsdóttir í Hjallakirkju sem er
Skutla og Snigill, og Jón Þór Eyjólfsson (Örn og Holy Rider) í
Hvítasunnusöfnuðinum leiddu
messuna, en hinn óviðjafnanlegi
Þorvaldur Halldórsson sá um tónlistina. Mótorhjólamessan heppnaðis frábærlega og þegar eru uppi
raddir um að þessi messa verði
árleg héðan í frá.

Þeir sem vilja setja upp heitan
pott í eða við sumarhúsið sitt,
eða bara heima á sólpallinum,
þurfa að huga vel að þeim kostum sem í boði eru. Segja má að
valið standi fyrst og fremst á
milli rafmagnspotts og gas- eða
viðarkynntra potta, og svo hitaveitupotta þar sem hitaveita er í
boði.
Nú þegar sól er hæst á lofti fara
eflaust margir að huga að kaupum heitum pottum, bæði við sumarhúsið og heima við. En margs
er að gæta.
Ef kalt vatn og rafmagn er til
staðar í sumarhúsinu en hitaveita
ekki, getur rafmagnspottur tvímælalaust verið hagkvæmur kostur með tilliti til heildarverðs, þ.e.
samanlagðs stofn- og rekstrarkostnaðar. Staðreyndin er sú að
hitaveita er ekki nauðsynleg fyrir
heita pottinn, heldur getur það
borgað sig að nota kalda vatnið
og hita það upp með rafmagni.
Mörgum sumarhúsaeigendum
hefur á síðustu árum verið boðið
að taka þátt í hitaveituframkvæmdum með nokkrum tilkostnaði, s.s. jarðraski sem fylgir lagningu vatnslagnar, með það fyrir
augum að draga úr hitunarkostnaði og fá vatn í heita pottinn.
Það er samt að ýmsu að gæta,
eins og:
• Hver er ávinningurinn?
• Hve mikil er útgjöldin vegna
tengingar, breyttra lagna og frárennslis heita vatnsins? Hvernig
er hitastig vatnsins?
• Er sírennsli eða þarf að kaupa
nokkuð magn af hálfköldu vatni
áður en viðunandi hitastig næst?
• Hvað verður um heita vatnið
eftir að varminn hefur verið nýttur?
• Ef um sírennsli er að ræða
(hemlar) og 3 lítrar á mínútu er
keyptir, renna allt að 4300 lítrum
á dag eða allt að 134 tonnum af
vatni á mánuði. Fer hitaveitufrárennslið í næsta læk eða í rotþróna?
• Hvað kosta rafmagnspottar
og hver er rekstrarkostnaðurinn?

Vanda ber valið
Þegar svör liggja fyrir við þessum spurningum og fleiri, er alls
ekki ólíklegt að rafmagnspotturinn verði fyrir valinu. Til eru rafmagnspottar sem eru svo með-

AUGLÝSINGASÍMI:

færilegir að auðvelt er að nota þá
við sumarhúsið á sumrin og við
heimilið á veturna!
Niðurstaðan getur verið mjög
mismunandi eftir aðstæðum, en
fullyrða má að pottur með rafhituðu vatni er sannarlega raunhæfur valkostur.
Baðstofan í Kópavogi býður
upp á rafhitaða potta að gerðinni
VITA SPA frá Bandaríkjunum sem
auðvelt er að koma fyrir án þ.ess
að standa í stórtækum jarðvegsframkvæmdum. Aðeins þarf
garðslöngu til að koma í hann
vatninu. Verð pottanna er frá 350
þúsundum króna upp í tæpar 700
þúsund krónur, allt eftir stærð og
fjölda stúta, og svo mun meira ef
valinn er stærri pottur.
Óskar Garðarsson hjá Baðstofunni á Dalvegi 4 í Kópavogi segir
að áætluð rafmagnsnotkun sé um
1.000 á hverja 1.000 lítra, eða ein
króna á líter, og potturinn sé
alltaf tilbúinn á kjörhitastigi, alla
daga, allan ársins hring. Í honum
sé sjálfhreinsibúnaður, stillanlegir
nuddstútar, termostat hitun á
vatninu, ljós í vatninu og pottunum fylgi lok.

Stöðugt dauðhreinsað
vatn í pottunum
„Helsti kosturinn er sá að ekki
fara fram stöðug útskipti á vatni,
ekki er alltaf verið að fylla og
tæma pottinn. Þú ert með sama
vatnið, en það er hins vegar dauðhreinsað. Í hitaveitupottum verður vatnið alltaf skítugt þó í hann
sé sírennsli. Uppsetningu rafhituðu pottanna fylgir ekkert jarðrask, potturinn er settur niður og
í hann liggur aðeins ein rafmagnsleiðsla. En kostnaðurinn er meiri
við rafmagnspott en hitaveitupott, en það verður að meta þægindin sem því fylgja, að hafa pottinn alltaf tilbúinn, til einhvers fjár.
Það ríkti mikil vantrú á notkun
rafhitaðra nuddpotta hér í landi
hitaveitu. Við seljum orðið í dag
jafnmarga rafhitaða potta og hefðbundna skeljapotta sem tengdir
eru hitaveituvatni, og salan er
ekki síður á hitaveitusvæðum.
Í mörgum húsum hefur ekki
verið gert ráð fyrir lögnum að
heitum pottum, og þar er
rafhitaður pottur ótvírætt frábær
kostur,“ segir Óskar Garðarsson.

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is
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Verðbólgan verður ekki
leyst með afnámi tolla
„Verðbólgan verður ekki leyst
með því einu að afnema tolla á
innfluttum landbúnaðarafurðum. Málið er bara ekki svona
einfalt. Staðreyndin er sú að einungis um 5-6% útgjalda íslenskra
fjölskyldna fara til kaupa á innlendum landbúnaðarafurðum,
þ.e. mjólkurafurðum, kjöti og
grænmeti. Meintur vandi íslenskra heimila liggur ekki hjá
bændum þótt iðulega sé látið að
því liggja í umfjöllun um matvöruverð á Íslandi,“ segir Sigurgeir Þorgeirsson, framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands í
viðtali við Kópavogsblaðið.
Í fréttum að undanförnu hefur
verið bent á að matvara hafi
hækkað um 12% undanfarna 12
mánuði. Forsvarsmenn stóru matvörukeðjanna hafa ýmsar skýringar á þessari þróun. Annar nefnir
hækkun á búvörum og grænmeti
en hinn bendir á að kjötskortur í
landinu ýti undir verðbólguna.
Forsvarsmenn launþegahreyfinga
og atvinnurekenda kalla eftir langtímamarkmiðum til lækkunar
matvælaverðs, m.a. með afnámi
innflutningshamla og lækkun á
vörugjöldum og virðisaukaskatti.
Hvert er viðhorf bænda, er þetta
allt þeim að kenna?

Gagnrýnin stenst ekki
„Þessi gagnrýni forsvarsmanna
verslanakeðjanna sem snýr að
kjötinu stenst ekki. Á þessu ári
hafa flestir matvöruflokkar hækkað svipað, á bilinu 10 til 14%. Fiskur hefur þó aðeins lækkað. Kjötið
hækkaði um 11,1% eða aðeins
minna en meðaltalið meðan
ávextir hafa t.d. hækkað um tæp
18% og korn og kornvörur um
22,5%, þannig að það er einfaldlega ósatt að kjötið hafi hækkað
umfram annað. En það er óneitanlega sérkennilegt núna að enginn
skuli minnast á það að mjólk
hækkaði milli maí og júní um 16%
og jógúrt um 10,6%. Ekki er hægt
að rekja þá verðbreytingu til
framleiðenda, hvorki bænda né
mjólkurstöðva, því verð frá þeim
hefur ekki hækkað um svo mikið
sem krónu undanfarna mánuði.
Hér eru lágvöruverðsmarkaðir að

ná upp verði, sem verið hefur lágt
frá verðstríðinu sem stóð hæst í
fyrra. En þetta er dæmigert fyrir
umræðuna. Henni hefur meira og
minna verið stýrt af þeim sem
vinna markvisst að því að afnema
innflutningstolla á landbúnaðarafurðum.“
Þegar hann er að því spurður
hvort tollar hérlendis séu almennari en í nágrannalöndum segir
hann svo hreint ekki vera. „Ef litið
er á heildina eru innflutningstollar lagðir á miklu færri flokka landbúnaðarvara hér en t.d. í ESB.
Verndartollar eru hér að mestu
bundnir við kjöt, mjólkurafurðir
og egg, en þeir eru vissulega háir
hér og sambærilegir við það sem
er t.d. í Noregi og Sviss.“
En þurfa íslenskir bændur að
hafa áhyggjur þótt tollar yrðu
afnumdir? Sigurgeir segir fulla
ástæðu til þess að hafa áhyggjur.
„En það eru ekki aðeins bændur
sem þyrftu að hafa áhyggjur. Danir hafa t.d. miklar áhyggjur af vaxandi fjölda salmonellutilfella með
auknum innflutningi fuglakjöts.
Hérlendis eru slíkar sýkingar
mjög fátíðar og hafa ekki verið
raktar til neyslu kjötvara um
nokkurt skeið. En hitt er svo annað mál, að ég trúi því að neytendur hér á landi séu tilbúnir að
kaupa flestar íslenskar búvörur á
eitthvað hærra verði en innfluttar. Reynslan af íslenska grænmetinu er e.t.v. skýrasta dæmið um
vilja neytenda. Þar kjósa þeir undantekningalítið íslenskt grænmeti,
jafnvel þótt annað sé í boði.“

Erfiðar ytri aðstæður
En hvað segir framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands um
þá gagnrýni að verð íslenskra
landbúnaðarafurða sé óeðlilega
hátt? „Verðið verður alltaf hátt.
Ytri aðstæður eru einfaldlega
þannig. Sumarið er stutt og svalt
og vetur langir. Fóðurkostnaður
er því hár og byggja þarf yfir búféð. Hérlendis nota t.d. ylræktarbændur engin eiturefni í gróðurhúsum og með öllu er bannað að
blanda vaxtaraukandi efnum eða
hormónum í búfjárfóður. Markmið íslenskra bænda er skýrt;

Einsleit umræða

Sigurgeir Þorgeirsson, framkvæmdastjóri Bændasamtakanna.

hreinar og hollar hágæðavörur.“
Sigurgeir segir framleiðslukostnað hérlendis aldrei geta orðið eins lágan hérlendis og þar
sem framleiðslan er ódýrust. „Það
er reyndar sama hvar gripið væri
niður í nágrannalöndum okkar,
þau gætu heldur ekki keppt við
við afurðir frá ódýrustu framleiðslusvæðum. Ekkert land í
Norður-Evrópu þolir óverndaða
samkeppni við ódýrustu afurðir á
heimsmarkaði. Nágrannar okkar
eru heldur ekkert á þeim buxunum að fella niður tollavernd. Samt
eru aðstæður þar að mörgu leyti
hagfelldari en hér. Af hverju í
ósköpunum ættum við þá að stíga
þetta skref,“ bætir Sigurgeir við.
Sigurgeir segir bændur vera

Fékk reiðhjól frá
Kiwanisklúbbnum Eldey
Kiwanisklúbburinn
Eldey
starfar í Kópavogi. Á hverju voru
afhenta allir Kiwanisklúbbar
landsins öllum börnum í 1. bekk
reiðhjólahjálma, og nýtur til þess
góðs stuðnings Eimskips. Auk
þess að afhenda öllum börnunum
reiðhjólahjálma var dregið út eitt
nafn úr hópi 375 barna í 1. bekk í
Kópavogi, og hlaut sá heppni
reiðhjól sem gefið er af reiðhjólaversluninni Hvelli.
Sá heppni heitir Aron Freyr Aðalbjörnsson, til heimilis að Furugrund 64. Hann var að vonum
ánægður með nýja reiðhjólið og
er stöðugt að hjóla því þegar tími
og veður gefa tilefni til, og auðvitað alltaf með hjálminn á höfðinu,
enda er notkun reiðhjólahjálma
sjálfsagt öryggisatriði. Stundum
fer Aron Freyr á leikjanámskeið,
og á meðan fær reiðhjólið hvíld.

leiðir óhjákvæmilega til hækkunar
á innfluttum vörum. En skýringarnar á hækkun matvöruverðs
liggja líka víðar. Á Stór-Reykjavíkursvæðinu eru um 70 verslanir og
fer fjölgandi, sem reknar eru af
matvælarisunum tveimur sem
hafa nánast skipt markaðnum á
milli sín. Það þarf engan snilling
til að sjá að íbúum svæðisins
fjölgar ekki jafnhratt og fermetrunum í þessum verslunum. Það
hlýtur aftur að skila sér út í verðlagið. Gæti ein skýringin á háu
vöruverði verið offjárfesting í
verslunarhúsnæði?“ spyr Sigurgeir.
Hann segir umræðuna um
frjálsan innflutning erlendra landbúnaðarafurða ekki nýja af nálinni. Hún skjóti gjarnan upp kollinum í kjölfar samanburðarkannana, þar sem verðlag á Íslandi er
borið saman við verðlag í öðrum
löndum. Þrátt fyrir að slíkar kannanir séu undantekningalítið Íslandi í óhag virðast niðurstöður
þeirra falla í gleymskunnar dá í
hugum neytenda á tiltölulega
skömmum tíma.

Glaður verðlaunahafi, Aron Freyr Aðalbjörnsson, á nýja reiðhjólinu
með hjálminn á höfðinu.

orðna langþreytta á því að vera
kennt um allt sem aflaga fer í
verðlagsmálum á Íslandi. Söngurinn um að verð landbúnaðarafurða sé helsta vandamál íslenskra
heimila hefur dunið í eyrum um
áralangt skeið.

Offjárfesting í verslunarhúsnæði?
„Við getum ekki horft framhjá
því að gengi krónunnar hefur
lækkað umtalsvert á árinu. Það

„Hver kannast ekki við samanburð á verði fatnaðar, leikfanga,
snyrtivara, heimilistækja og fleiri
vöruflokka þar sem munurinn
hleypur á tugum og jafnvel hundruðum prósenta,“ segir Sigurgeir.
„Þessar kannanir vekja athygli í
skamma stund en svo deyr umræðan jafn harðan. Þessu er öðru
vísi farið með landbúnaðarafurðirnar. Þar hafa ákveðnir aðilar
beinan hag af því að halda umræðunni vakandi til að þrýsta á
að innflutningur verði gefinn
frjáls,“ segir Sigurgeir.
„Þessir sömu aðilar eru hins
vegar ekki mjög uppteknir af umræðum um verð á ýmsum öðrum
vörum. Af hverju er brauðmeti
hvergi dýrara í Evrópu en hér?
Hráefnið ber litla tolla. Og af hverju er fiskur á Íslandi eins dýr og
raun ber vitni? Það er óvíða
hærra fiskverð í Evrópu en hér.
Stundum við ekki fiskveiðar með
hagkvæmasta hætti sem um getur? Þessum spurningum og fleirum af sama toga þarf að svara
líka. Það er ekki nóg að beina
kastljósinu eingöngu að verðlagningu og verðmyndun á íslenskum
landbúnaðarafurðum, vandinn
liggur annars staðar,“ segir Sigurgeir Þorgeirsson, framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands.

Stupan við væntanlegan kirkjugarð er
tileinkuð heimsfriði
Á hæðarbrúninni skammt
vestan væntanlegs kirkjugarðs í
Kópavogi stendur eins konar
minnisvarði eða stytta sem vekur athygli margra sem um
svæðið fara, ekki síst gangandi.
Varða þessi hefur ekki fengið
frið fyrir skemmdarvörgum, og
það er auðvitað miður.
Á stöpli hennar er skjöldur
þar sem á er letrað:
„STUPA er byggð á erfðavenju sem má rekja til Búdda
sem lifði fyrir 2.500 árum. Þessi
stupa nefnist að stíga niður frá
Tushita, en nafngiftin kemur frá
atburði þegar hugljómuð vera
kom frá heimi sem kallast Tushita, að hjálpa lífverum jarðarinnar að losna undan oki hvers
konar óhamingju, þjáningu,
með því að leiðbeina þeim
hvernig öðlast megi hamingju
og hugljómun.
Stupan táknar hug sem hefur
verið hreinsaður af öllum neikvæðum eiginleikum, takmörkunum og hvar ríkir hamingja og

friður. Stupa er táknræn fyrir
leið til visku og kærleika. Stupa
býr yfir lækningarmætti og eiginleika til að umbreyta neikvæðri orku í jákvæða í nærliggjandi umhverfi. Þessi stupa
er tileinkuð alheimsfriði, fórnarlömbum stríðs og sjúkdóma
hvar sem er í heiminum. Að
friður og farsæld megi ríkja á Íslandi og allar lífverur megi feta
braut innri þroska og kærleika.“
Neðst stendur svo: Stupan er
byggð af listamönnum sem tilheyra mismunandi trúarbrögðum og þjóðernum.
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Marel Baldvinsson í liði
fyrstu sex umferðanna í
Landsbankadeild karla
Sigríður Konráðsdóttir formaður Jafnréttisnefndar Kópavogsbæjar, Margrét
Friðriksdóttir skólameistari Menntaskólans í Kópavogi og Helgi Krtistjánsson
aðstoðarskólameistari Menntaskólans í Kópavogi.

MK hlaut
jafnréttisviðurkenningu
Menntaskólinn í Kópavogi hlaut jafnréttisviðurkenningu jafnréttisnefndar
Kópavogsbæjar árið 2006, en afhendingin fór fram í Gerðarsafni nýverið.
Þetta er í fimmta sinn sem þessi viðurkenning er veitt. Menntaskólinn í Kópavogi hefur haft jafnréttisáætlun frá árinu 2000 og var hún endurskoðuð árið
2004. Þar er meðal annars lögð áhersla
á samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs,
launajafnrétti og jafnrétti kynja við úthlutun verkefna og skipan í nefndir, ráð
og stjórnir. Þetta gerir stjórnendur
meðvitaðri í ákvarðanatöku og hjálpar
til við að jafna hlut kynja á ýmsum sviðum, bæði meðal starfsfólks og nemenda
og fá þannig fjölbreytt sjónarmið sem
nýtast í skólastarfinu.
Á menntastofnunum hvíla þær skyldur að mæta fólki af báðum kynjum í leik
og starfi, ekki síst þar sem ungmenni
sækja fyrirmyndir sínar oft til starfsfólks skóla. Stjórnendur skólans eru
Margrét Friðriksdóttir skólameistari og

Helgi Kristjánsson aðstoðarskólameistari.
Námsleiðir í Menntaskólanum í Kópavogi eru mjög fjölbreyttar því auk hefðbundins bóknáms er þar hægt að leggja
stund á ferðamálanám, matvælanám,
og starfsnám ýmis konar. Þar eru námsleiðir fyrir fólk sem er á leið á vinnumarkað eftir hlé, nám með vinnu og fjarnám í sumum greinum.

Evrópskt
jafnréttisverkefni
Undanfarin tvö ár hefur Menntaskólinn í Kópavogi leitt Evrópskt jafnréttisverkefni undir stjórn Garðars Gíslasonar félagsfræðikennara. Nemendum
býðst þátttaka með valáfanga. Kannað
er hvað hefur áhrif og mótar kynímyndir ungs fólks, en það er misjafnt eftir
löndum og menningarheimum. Þátttakendur hafa unnið ýmis verkefni saman,
svo sem að snúa kynímyndum við í ævintýrum og tónlistarmyndböndum.

Marel Baldvinsson, Breiðabliki, með verðlaunagrip sinn.

Líkt og undanfarin ár eru veittar viðurkenningar í ár fyrir ákveðnar umferðir í
Landsbankadeild karla. Valið er lið umferðanna, 11 leikmenn, besti leikmaður, besti
þjálfari og besti dómari. Mótinu er skipt í
þrennt, þ.e. umferð 1 - 6, umferð 7 - 2, og umferð 13 - 18. Ennfremur verðlaunar Landsbankinn stuðningsmenn liðanna fyrir uppbyggingu stuðningshópa og frammistöðu í
stuðningi við sitt lið, og hlutu stuðningsmenn Skagamanna verðlaunin nú.
Einn leikmaður Breiðabliks, framherjinn
Marel Baldvinsson, var valinn í liðið, en alls
komu leikmennirnir frá 6 af 10 liðum deildarinnar, þ.e. Breiðabliki, FH, Fylki, Grindavík,
Keflavík og Víkingi, en Viktor Bjarki Arnarson,
Víkingi, var valinn leikmaður umferðanna.

Þjálfari 6 fyrstu umferðanna var Ólafur Jóhannesson FH og dómari Kristinn Jakobsson.

Aðsókn að Kópavogsvelli undir
meðaltali
Í 6 fyrstu umferðunum komu að jafnaði 1197
manns á hvern leik og hafði fjölgað um 219
manns. Að meðaltali komu flestir á heimaleiki
KR, eða 2.360 manns, en Breiðablik er í næst
neðsta sætinu með 976 áhorfendur, aðeins
Vestmannaeyingar eru með verri aðsókn, eða
671 maður. Það þarf því greinilega að hvetja
fleiri til að sjá heimaleiki Breiðabliks í Landsbankadeild karla, og raunar furðulegt að ekki
skuli fleiri sjást nú á Kópavogsvelli þegar
Kópavogur á loks lið meðal þeirra bestu.
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Nýr formaður FRÍ er Bliki Rúmur tugur Blika
Á þingi Frjálsíþróttasambands Íslands í marsmánuði sl.
var Arnþór Sigurðsson, sem
starfað hefur fyrir frjálsíþróttadeild Breiðabliks undanfarin
ár, kjörinn formaður til næstu
tveggja ára. Hann hlaut einu atkvæði meira en Unnur Sigurðardóttir, fyrrv. gjaldkeri FRÍ,
sem einnig var í kjöri, en hún
kemur frá FH. Arnþór tekur við
af Jónasi Egilssyni sem hefur
verið formaður FRÍ undanfarin
9 ár. Arnþór telur engan klofning vera innan sambandsins
þrátt fyrir þessi átök um formannssætið. Allir aðrir stjórnarmenn eru einnig nýir á þeim
vettvangi.
„Ég hef aðallega starfað við
mótahald og unglingastarf til
þessa og það hefur verið töluvert ströggl með okkar mótahald
oft á tíðum en það hefur orðið
gjörbreyting þar á með nýrri
frjálsíþróttahöll í Laugardal.
Frjálsíþróttamót eru í dag flóknar framkvæmdir en við erum að
ná tökum á henni. Ég mun beita
mér fyrir þvi að við höldum
reisulegri mót í framtíðinni en
við höfum gert hingað til, en
okkur hefur verið að áskotnast
ný hús eins og Fífuna í Kópavogi,
Egilsshöll í Reykavík og Bogann
á Akureyri. Það hefur orðið gríðarleg aukning í iðkendafjölda á
höfuðborgarsvæðinu og ég tel
að við höfum aldrei verið með
fleiri unga og efnilega frjálsíþróttamenn en einmitt núna.
Frjálsíþróttahöllin átti að nýtast
fyrir fleiri íþróttagreinar en
ásóknin er slík að ég sé ekki að
það verði rúm fyrir fleiri íþróttagreinar þarna á næstu árum.“
Arnþór telur að það sé bæði
að verða kynslóðaskipting í

í landslið Íslands í
frjálsum íþróttum
Arnþór Sigurðsson, formaður FRÍ, við vatnsgryfjuna á Kópavogsvelli.

stjórn og í hópi afreksfólks og
hann hefur ekki áhyggjur af því
að það muni ekki koma fram nýtt
afreksfólk í frjálsum íþróttum.
Gott unglingastarf undir stjórn
Fríðu Rún Þórðardóttur styðji þá
skoðun. Arnþór telur þó að það
þurfi að sækja enn meira fjármagn til starfsins til þess að
standa að baki afreksfólki framtíðarinnar, og frjálsar íþróttir
hafi verið flaggskip Íslands á
Olympíuleikum. Mitt hlutverk er
að styrkja íþróttina inn á við og
út á við og hjálpa hreyfingunni
til að byggja sig upp og gera félögin öflugri.
„Ég mun leggja áherslu á að
iðkendum fjölgi enn frekar og Íslendingar eigi enn fleiri keppendur á Olympíuleikum og heimsmeistarakeppnum. Það verður
gaman að vera þátttakandi í því.
Þetta verður skemmtilegt
frjálsíþróttasumar. Við ætlum að
leggja áherslu á nokkur sterk
frjálsíþróttamót í sumar auk

meistaramótsins á Laugardalsvelli, bikarmótsins á Sauðárkróki
og unglingalandsmótsins á Laugum í Þingeyjarsýslu.
- Hvað olli því að þú fórst að
stunda frjálsar íþróttir en ekki t.d.
knattspyrnu?
„Vendipunkturinn var á 17.
júní 1976 á Kópavogstúni en ég
lenti þar í 2. sæti í hlaupi í mínum aldurshópi. Mér fannst þetta
svo skemmtilegt að ég fór að
beina sjónum mínum meira að
hlaupum en fótbolta, og var
sjálfskráður í Breiðablik, annað
kom ekki til greina. Ég keppti
síðast á stórmóti 1987, á landsmóti UMFÍ á Húsavík, í 100 metrum, langstökki og 1.000 metra
boðhlaupi með sveit UDN, Dalamönnum. Ég er enn að keppa, en
nú á öldungamótum. Ég vei hins
vegar ekki hvort ég verð með í
sumar, maður þarf að æfa eitthvað áður,“ segir Arnór Sigurðsson, nýkjörinn formaður FRÍ.

Hannes Jónsson
næsti formaður KKÍ
Hannes Jónsson, Breiðabliki,
var kjörinn formaður Körfuknattleikssambands Íslands á aðalfundi sambandsins. Hann tók við
af Ólafi Rafnssyni sem nýlega var
kjörinn forseti ÍSÍ. Hannes hefur
verið í nefndum á vegum KKÍ frá
árinu 1996 og í stjórn frá 1998. Þá
hefur hann setið í stjórn
körfuknattleilsdeildar Breiðabliks
og var t.d. formaður á árunum

1998-1999. Auk starfa fyrir körfuna átti hann sæti í aðalstjórn
Breiðabliks um hríð.

Pétur Hrafn formaður
körfuknattleiksdeildarinnar
Á aðalfundi körfuknattleikdeildar Breiðabliks kom fram að hagnaður var að rekstri deildarinnar á
síðasta ári og starfsemin í góðu

horfi. Eggert Baldvinsson, formaður til þriggja ára, lét af formennsku á fundinum. Undir hans
stjórn hefur deildin vaxið og dafnað vel og getur fráfarandi formaður gengið kátur og keikur af velli
eftir farsæla stjórnartíð. Pétur
Hrafn Sigurðsson, formaður unglingaráðs og fyrrum framkvæmdastjóri KKÍ, var kjörinn formaður
deildarinnar.

Gunnar Magnússon ráðinn þjálfari
2. fl. karla í handbolta hjá HK
Gunnar Magnússon hefur verið ráðinn þjálfari 2. flokks karla í
handbolta hjá HK. Gunnar verður einnig aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla og faglegur yfirþjálfari yngri flokka karla í
handknattleik hjá HK.
Gunnar sem er 29 ára gamall
var í vetur þjálfari mfl. Víkings/Fjölnis en áður var hann
þjálfari mfl. Víkings, þjálfari mfl.
Fylkis/ÍR, þjálfari unglingalandsliðs kvenna, þjálfari yngri flokka
hjá Víkingi til margra ára og aðstoðarmaður karla landsliðs Íslands á HM og EM. Á þessari upptalningu sést að hér er mikill
„reynslubolti“ á ferð og fagna HK
menn komu hans til félagsins.
Jafnframt vænta HK menn mikils
af störfum Gunnars fyrir HK í
framtíðinni en samningur hans
við HK er til 3ja ára.

Samningur handsalaður eftir undirritun við Gunnar Magnússon. Jón
Jörundsson tekur í hendi Gunnars en Miglius Astrauskas, þjálfri m.fl.,
fylgist með af velþóknun.

Jafnframt hefur verið undirritaður samningur við Miglius

Astrauskas um áframhaldandi
þjálfun mfl. karla hjá HK.

Landsliðsmenn Blika í frjálsum íþróttum, fremri röð f.v.: Herdís Helga
Arnalds, Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir, Helga Kristín Harðardóttir og
Linda Björk Lárusdóttir.
Aftari röð f.v.: Kári Steinn Karlsson, Magnús Valgeir Gíslason, Arnór
Jónsson og Jón Bjarni Bragason. Á myndina vantar Aðalheiði Maríu
Vigfúsdóttur (sem búsett er í Svíþjóð), Sigurbjörgu Ólafsdóttur og
Stefán Guðmundsson.

Á Evrópubikarkeppninni í
frjálsum íþróttum sem fram fór
17. - 18. júní sl. í Banská Bystrica
í Slóvakíu voru 11 Blikar meðal
íslensku þátttakendanna. 16
konur og 14 karlar skipa landsliðið, eða alls 30 einstaklingar.
Það vekur sérstaka athygli, og
auðvitað stolt Kópavogsbúa, að
11 Blikar voru valdir í liðið, en
líklega hefur ekkert lið átt áður
jafn marga landsliðsmenn. Næst
á eftir okkur hvað fjölda varða
eru FH-ingar með 7 einstaklinga
og ÍR-ingar með 3 einstaklinga.
Einnig er skemmtilegt að geta
þess að Linda Björk Lárusdóttir
er þriðji ættliðurinn sem valin er í
landslið Íslands en hún er dóttir
hins þekkta knattspyrnumanns
Lárusar Guðmundssonar sem lék
með Víkingi og í þýsku Bundesligan og barnabarn Guðmundar Lárussonar frjálsíþróttamanns sem
varð Íslandsmeistari í 400 metra
hlaupi árið 1950. Það hefur ekki

áður gerst að þrír ættliðir hafi
verið valdir í landslið fyrir Íslands
hönd.
Blikarnir kepptu í eftirtöldum
greinum:
Konur:
Aðalheiður María Vigfúsdóttir,
sleggjukast, Helga Kristín Harðardóttir, 4x400 m, Herdís Helga Arnalds, 3000 m. hindrunarhlaup,
Linda Björk Lárusdóttir, 4x100 m,
Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir,
4x100 m., Sigurbjörg Ólafsdóttir,
100 m. og 4x100m.
Karlar:
Arnór Jónsson, 4x100 m. boðhlaup, Kári Steinn Karlsson, 5000
m. 3000 m., Jón Bjarni Bragason,
kringlukast, kúluvarp, Magnús
Valgeir Gíslason, 100 m., 4x100 m,
Stefán Guðmundsson, 3000 m.
hindrun.

Tveir Blikar í unglingalandsliðinu í sundi
Sunddeild Breiðabliks státar
af tveimur strákum í unglingalandsliðinu, þeim Ragnari
Björnssyni og Elíasi Kjartani
Bjarnasyni. Starfið hefur farið
vaxandi og á fyrsta sundmótinu
sem haldið var í Salarlauginni í
vor mátti sjá margt efnilegt
sundfólk.
Helgina 2. til 4. júní fóru um
fjörutíu krakkar úr sunddeildinni
á ÍA-Esso mótið á Akranesi og

stóðu sig mjög vel. Framundan
er AMÍ (Aldursmeistaramót Íslands) sem haldið í nýju lauginni
í Reykjanesbæ dagana 22. til 25.
júní nk. en þangað fara 7 krakkar
sem náð hafa lágmörkum til að
öðlast þátttökurétt á mótinu.
Um mánaðarmótin 30. júní til
2. júlí er bikarmót í Laugardalslauginni en eftir það mót tekur
sundfólkið sér sumarfrí til ca. 20.
ágúst.

Ragnar Björnsson, sundmaður í Breiðabliki á fyrsta sundmótinu
sem haldið var í Salarlaug fyrr í vor. Ragnar er í unglingalandsliðinu í sundi.
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Guðmundur St.
Lögg. fast. og hdl.

Baldvin Ómar
Sölustjóri
S. 898 1177
baldvin@huseign.is

Marel
Sölumaður
S. 846 8409
marel@huseign.is

Gyða
Sölumaður
Gsm 695 1095
gyda@huseign.is

Ástþór
Sölumaður
Gsm 898 1005
astor@huseign.is

Áslaug
Sölumaður
S. 822-9519
aslaug@huseign.is

Skúli Þór Sveinsson
Sölumaður
Gsm 848 0275
skuli@huseign.is

Húseign fasteignamiðlun er staðsett í hjarta Kópavogs að
Hlíðasmára 15. Húseign hefur þegar getið sér gott orð
fyrir góða þjónustu og vönduð vinnubrögð. Markmið
fyrirtækisins er að verða leiðandi fasteignasala í Kópavogi.

Vegna mikillar sölu hjá okkur undanfarið, vantar
okkur allar gerðir eigna á skrá.

Við skráningu á eign hjá okkur, getur þú verið viss
um að fá bestu hugsanlegu þjónustu sem völ er á.

Húseign fasteignamiðlun þjónusta í forgangi.
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