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fasteignasala

reynir erlingsson, löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Nær 30 börn eru í dægradvöl nýja Hörðuvallaskólans. Murüvet frá Tyrklandi er umsjónamaður þeirra og
hér er hún að lesa fyrir þau, og fær athygli þeirra.

Börn í Kópavogi slysatryggð
í íþróttum og tómstundastarfi

Lyfjaval.is
Sími 577 1160

OPI‹ 10-24

Kópavogsbær og Vátryggingafélag Íslands, VÍS, hafa gert með sér
tímamótasamning sem felur í sér að
VÍS slysatryggir öll börn undir 18 ára
aldri sem stunda íþróttir eða aðra
skipulagða félagsstarfsemi í Kópavogi. Samningurinn er útvíkkun á
núverandi tryggingasamningi þessara
aðila og því getur Kópavogsbær framselt hann til íþróttafélaga og félagasamtaka. Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi, og Ásgeir Baldurs,
framkvæmdastjóri Vátryggingafélags
Íslands, undirrituðu samninginn sl.
þriðjudag í íþróttamiðstöðinni Versölum.
Í samkomulagi Kópavogsbæjar og
VÍS segir m.a. að vátryggingin taki til

skipulagðrar starfsemi þess félags
sem getið er um í vátryggingarskírteini auk ferða til og frá heimili vegna
starfseminnar, t.d. íþróttaæfinga og
skátafunda, og ferða innanlands á vegum viðkomandi félaga, t.d. keppnisferða.
“Kópavogsbær er í forystu í uppbyggingu íþrótta- og tómstundastarfs
og þátttaka barna og unglinga í þessari starfsemi eykst sífellt. Þetta er í
fyrsta sinn sem bæjarfélag tryggir
börn og unglinga með þessum hætti
en gott áralangt samstarf við VÍS gerir okkur kleift að veita bæjarbúum
þessa þjónustu þeim að kostnaðarlausu,” segir Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi.

„VÍS og Kópavogsbær hafa átt gott
samstarf og höfum við ætíð lagt áherslu á að tryggingamál bæjarfélagsins
væru eins og best verður á kosið.
Þessi samningur er sameiginlegt framlag þessara aðila til íþrótta- og æskulýðsmála bæjarins þar sem öryggi
barna og unglinga er haft að leiðarljósi,” segir Ásgeir Baldurs.
VÍS greiðir bætur vegna slyss sem
vátryggður einstaklingur verður fyrir vegna þátttöku í skipulegri starfsemi þeirra félaga sem getið er um í
vátryggingarskírteini og gildir þá einu
hvernig slysið ber að eða hver á sök
á því. Forsendur bótanna eru andlát,
varanleg læknisfræðileg örorka og
kostnaður vegna slyss, t.d. tannbrots.
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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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Kópavogur í menningarlegu forystuhlutverki

K

ópavogsbær hefur rétt einu sinni tekið forystuna í menningarlegu tilliti hér á höfuðborgarsvæðinu og boðið upp á kanadíska
menningarhátíð. Hér eru settar upp stórkostlegar sýningar sem
varpa ljósi á líf frumbyggja Norður-Ameríku, hingað koma listamenn á
heimsmælikvarða og allt þetta vekur einnig athygli erlendis. Menningarlegur metnaður bæjaryfirvalda í Kópavogi er mikill, í fyrra var varpað ljósi á rússneska menningu og hingað komu rússneskir listamenn
sem vöktu hrifningu þeirra sem sóttu þeirra sýningar eða tónleika. Það
verður spennandi að sjá hvaða menningu verður boðið upp á næsta ár
en heyrst hefur að sótt verði fanga til Asíu, og hér verði kynnt list frá
mannflesta ríki heims, ríki sem auk þess býr að marga aldra gamalli
menningu. Hér er að sjálfsögðu átt við Kína.

L

Kjör eldri borgara
kosningamál

jóst er í aðdraganda allra prófkjöranna að kjör eldri borgara
verða kosningamál. Tillögur ríkisstjórnarinnar í þessum málaflokki ganga því miður allt of skammt en stjórnarandstaðan hefur
hins vegar sagst ætla að leggja fram þingmál sem bætir stöðu eldri
borgara til mikilla muna. Í tillögum er lagt til að koma á frítekjumarki
fyrir 75 þúsund króna atvinnutekjur á mánuði, tengsl lífeyrisgreiðslna
við atvinnu- og lífeyristekjur maka verða afnumin, tekjutryggingin verður hækkuð og dregið verður úr skerðingarhlutföllum. Þessar tillögur
ganga hins vegar allt of skammt og það verður að grípa til miklu afrifaríkari aðgerða til að bæta stöðu eldri borgara. Til að draga úr skattbyrði eldri borgara má t.d. skattleggja lífeyristekjur sem fjármagnstekjur en sú leið mundi hafa í för með sér mikla skattalækkun fyrir eldri
borgara og um leið verða nauðsynleg kjarabót. Ef greiðslur frá lífeyrissjóðum yrðu skattlagðar sem fjármagnstekjur í 10% skattþrepi í stað
37% þrepi tekjuskatts þá yrði tekjutap hins opinbera um 3,3 milljarðar
króna. Það er allt og sumt. Það er ekki boðlegt að þriðji hver eldri borgari þurfi að lifa á 110 þúsund krónum á mánuði eða minna.
Á næstu vikum rekur hvert prófkjörið annað, eða annað fyrirkomulag eins og tvöfalt kjördæmaþing eða forval, og ljóst verður hverjir
leiða framboðslistana. Könnun meðal eldri borgara hefur sýnt að þeir
bera takmarkað traust til stjórnmálaflokkanna. Rætt hefur verið um að
bjóða fram lista eldri borgara, en sterkara væri fyrir þá að fjölmenna í
prófkjörin og velja þá frambjóðendur sem þeir treysta best til að koma
kjörum eldri borgara í boðlegt ástand. Nokkrir kanditatar hafa reynslu af sveitarstjórnarmálum og þeir standa að mörgu leiti feti framar,
skilja betur þarfir sveitarfélaganna og íbúa þeirra. Þar er ekki aðeins
átt við kjör eldri borgara, heldur einnig aðra þætti eins og skólamál,
umhverfismál, íþróttamál og þá þætti samgöngumála sem snúa beint
að sveitarfélögunum. Leiða má líkum að því að Reykjanesbraut milli
Kópavogs og Hafnarfjarðar væri löngu orðin tvöföld ef fleiri þingmenn
með reynslu af sveitarstjórnarmálum hefðu setið í samgöngunefnd
Alþingis, forgangsröðunin hefði verið önnur.

F

Vetur gengur í garð

yrsti vetrardagur er næsta laugardag. Votviðrasömu sumri er að
ljúka og Vetur konungur að taka völdin, enda hefur Esjan fengið
fyrstu gráu snjókápuna. Framundan er spennandi vetur fyrir þá
sem hafa gaman af stjórnmálum og fylgjast grannt með þeim, en aðrir
láta sér fátt um finnast, hafa önnur áhugamál. En þrátt fyrir það er það
nú svo að stjórnmál snerta alla, líklega eru allir pólitískir, en hver á
sinn máta.
Geir A. Guðsteinsson

Kynningu á rammaskipulagi vesturhluta
Kársness seinkar
Á fundi skipulagsnefndar Kópavogs lögðu fulltrúar Samfylkingarinnar fram bókun þar sem spurt
er hvað líði fyrirspurn vegna
gjaldtöku bæjarskipulags og hvað
líði fyrirspurn minnihlutans eftir
myndum af Bryggjuhverfi og Kópavogstúni. Stefnt var að því að svör
mundu liggja fyrir á næsta fundi
skipulagsnefndar.
Einnig óskuðu fulltrúar Samfylkingarinnar eftir upplýsingum er
varðar stöðu á kynningu á rammaskipulagi Kársness, en stefnt er að
því að kynningu í lok þessa mánaðar. Þá lögðu fulltrúar Samfylkingarinnar fram eftirfarandi bókun:
“Fulltrúar Samfylkingarinnar
harma að ekki hafi verið staðið
við gefin fyrriheit um samhliða
kynningu rammaskipulags vesturhluta Kársness og kynningu
deiliskipulags Bakkabrauta 6, 8 og
10 og Hafnarbrautar 9, 13 og 15.
Við ítrekum fyrri afstöðu okkar að
ljúka skuli vinnu við rammaskipulag svæðisins áður en einstaka reitir innan þess eru deiliskipulagðir.”
Meirihluti skipulagsnefndar
benti á að gerð kynningarefnis hafi
verið flóknara og umfangsmeira en
gert hafi verið ráð fyrir í upphafi
og þess vegna hafi kynningarferlið dregist. Fund skipulagsnefndar
sátu Einar Kristján Jónsson, sem
er formaður, Ármann Kr. Ólafsson,
Hafsteinn Reykjalín, Guðmundur
Örn Jónsson og Jón Júlíusson.

Austurkór vestan
hringtorgs í
Kórahverfi
Bygginganefnd hefur lagt til við
bæjarstjórn að samþykkja að lóðir sunnan við Austurkór og vestan við hringtorg vestast í götunni
verði númeraðar við Austurkór.
Þegar götunöfnin voru ákveðin í Kórum var að venju reynt að
vera með ákveðna stafrófsröð
eftir svæðum og röð gatna. Þá
var ákveðið að byrja götur með
B norðan Rjúpnavegar o.s.frv. og
Á (Ásakór) sunnan hans og eiga
síðan til vara A uppi á Rjúpnahæð
ef þar yrði byggð, sem ekki lá þá
fyrir. Síðan var skipulagt svokallað norðursvæði og austursvæði í
Rjúpnahæð. Norðursvæðið hefur
aðkomu í Ásakór og því var ákveðið að nota götunöfn með Á (Álmakór). Austursvæðið mun hafa aðra
aðkomu þ.e. úr austri eða suðri og
þar voru notuð götunöfn með A.
Stafrófið byrjar austast og vestasta gatan heitir Auðnukór. Þá var
ekki ljóst hvort eða hversu mikið
yrði skipulagt áfram til vesturs
eða svo kallað vestursvæði. Nú
hefur þar verið skipulagt og er
tillaga byggingarnefndar að allt
svæðið fái nafnið Austurkór.

Þrjár heilsugæslustöðvar og ellefu
íþróttafélög
Þrjár heilsugæslustöðvar eru
í Kópavogi, heilsugæslan Borgir
að Hamraborg 8, heilsugæslan
Hvammur að Hagasmára 5 og
Salastöð að Salavegi 2 sem er sjálfstætt rekin heilsugæsla. Borgir er
hverfisstöð sem fyrst og fremst
þjónar íbúum Kópavogs vestan
Digranesvegar að Bröttubrekku,
norðan Fífuhvamms- og Nýbýlavegar. Hvammur er hverfisstöð
Kópavogsbúa er búa austan Digra-

nesvegar og Bröttubrekku, sunnan
Kópavogslækjar (Fífuhvamms) og
sunnan Nýbýlavegar (með Hólmum).
Í Kópavogi starfa ellefu íþróttafélög en það eru Breiðablik, HK,
Gerpla, Siglingafélagið Ýmir, hestamannafélagið Gustur, Golfklúbbur
Kópavogs og Garðabæjar, Dansíþróttafélag Kópavogs, Dansfélagið Hvönn, Tennisfélag Kópavogs,
Taflfélag Kópavogs og Skotfélag
Kópavogs. Innan vébanda þessara félaga eru stundaðar íþróttirnar knattspyrna, handknattleikur,
körfuknattleikur, fimleikar, frjálsar
íþróttir, blak, borðtennis, dans,
golf, hestaíþróttir, karate, siglingar, skák, skíði, skotfimi, sund og
tennis. Nú er bara að drífa sig af
stað og kanna hvað hentar hverjum og einum.

Sérframboð eldri
borgara?
Á félagsfundi í Félagi eldri borgara í Kópavogi 7. október sl. fór
fram könnun á sérframboði aldraðra við næstu alþingiskosningar
sem fram fara í maímánuði 2007.
41 félagsmaður greiddi atkvæði, 28
sögðu já en 9 sögðu nei og 4 seðlar voru auðir, þ.e. 75% viðstaddra
voru sérframboði fylgjandi en 25%
á móti. Þessi niðurstaða bendir
kannski til þess að aldraðir treysta
ekki gömlu stjónmálaflokkunum
lengur að sögn formanns FEBK,
Karls Gústafs Ásgrímssonar. Rétt
er þó að benda á það að um 1.000
manns eru í FEBK, svo þátttakan
var aðeins um 4%.Nú er að vita
hvort eldri borgarar í Kópavogi
bjóða fram sér lista í Suðvesturkjördæmi næsta vor. Framhald
málsins er a.m.k. forvitnilegt.

Auðbrekkan meiri
vegleysa en
Sprengisandur!
“...Vegna djúpra skorninga og
beljandi vatnsfalla í götu þessari,
urðum við að fara hægar á bílnum en gangandi maður og þóttumst heppnir að komast án stórslysa út á Reykjanesbraut. Sagðist
kunningi minn oft hafa ferðast um
öræfi Íslands í jeppum, þar á meðal yfir Sprengisand, en aldrei lent
á annarri eins vegleysu og götu
þessari.”! Hér er fjallað um Auðbrekkuna í Alþýðublaði Kópavogs
12. mars 1966. Ljóst er að gæði
umferðarmannvirkja hefur farið
hraðbatnandi síðan þá, ekki síst
á sl. 20 árum sem hefur verið gríðarlegur uppgangstími í Kópavogi.
Nú hefur bæjarstjórn jafnvel látið
malbika göngustíga áður en hafist
er handa við byggingaframkvæmdir við viðkomandi götu. Í blaðinu
Kópavogur frá sama tíma segir að
húsnæði skólanna hafi verið tvöfaldað á 4 árum enda fleiri börn í
Kópavogi en í nokkrum bæ á landinu og þótt víðar væri leitað. Þegar blaðið skoðaði hlutfall barna
0-14 ára fyrir hverja 100 íbúa kom
í ljós að í Danmörku voru það 33
börn, á Íslandi 54 börn en í Kópavogi 75 börn. Hvergi var því barnafjöldinn því hlutfallslega eins mikill og í Kópavogi. Þar sem engin
sundlaug var í bænum lærðu 900
börn úr Kópavogi sund í Hafnarfirði og voru Kópavogsbúar afar
þakklátir Hafnfirðingum fyrir þennan stóra greiða segir í Alþýðublaði
Kópavogs.

Mæðrastyrksnefnd í
nýtt húsnæði
Mæðrastyrksnefnd fékk fyrir

skömmu úthlutað stærra húsnæði
í Fannborg 5.
Sigurfljóð Skúladóttir formaður
nefndarinnar tók á móti húsnæðinu og þakkaði forsvarsmönnum
Kópavogsbæjar fyrir stuðninginn
við störf mæðrastyrksnefndar.
Opið er hjá þeim á þriðjudögum kl. 16.00 - 18.00, þá er hægt að
koma til nefndarinnar fatnaði, leikföngum og ýmsum nýtanlegum
munum.

Nær 3.000 starfsmenn hjá Kópavogsbæ á sl. ári
Kópavogsbær greiddi alls 2.888
starfsmönnum laun á sl. ári, og
fjölgaði þeim um 271 frá árinu
2004. Á árinu 2005 námu launagreiðslur 3.906 milljónum króna
en staðgreiðsluskattur af þessari upphæð nam 886 milljónum
króna. Þess utan voru 151 einstaklingi greiddar nefndar- og og
stjórnarlaun, sem námu alls 57
milljónum króna.
Rekstur Kópavogsbæjar var
með miklum ágætum eins og
áður hefur verið getið í KÓPAVOGSBLAÐINU, en rekstrarafgangur nam 2,3 milljörðum króna
sem er um 18% í hlutfalli við
skatttekjur og 4,5% umfram fjárhagsáætlun. Heildarskuldir Kópavogsbæjar lækkuðu um nær 1,5
milljarð króna á milli áranna 2004
og 2005, eða úr 13,7 milljörðum
króna í 12,3 milljarða króna, eða
um 9,8%. Skuldir á hvern Kópavogsbúa námu því um síðustu
áramót 467 þúsund krónur en
voru 561 þúsund krónur í árslok
2004.

Félagsmiðstöðin
Mekka sigraði í
spurningarkeppni
Spurningarkeppni félagsmiðstöðva ÍTK fór fram fyrr í þessum mánuði. Fjögur lið kepptu
til úrslita og eftir viðureignir
kvöldsins var það félagsmiðstöðin Mekka úr Hjallaskóla sem að
stóð uppi sem sigurvegari. Í öðru
sæti var félagsmiðstöðin Hóllinn
úr Digranesskóla og í þriðja sæti
Kjarninn út Kópavogsskóla, en
keppendur Kjarnans tryggðu
sér þriðja sætið eftir spennandi
viðureign við Fönix úr Salaskóla
og sigruðu með eins stigs mun
eftir bráðabana. Sigurvegararnir
fengu glæsilegar bækur að launum.

Kvartað yfir nágranna
Á fundi bæjarráðs 5. október
sl. var tekið fyrir erindi frá eigendum fyrirtækja í Askalind, en þeir
kvarta yfir starfsemi fyrirtækis að
Askalind 7 og óska eftir aðgerðum þar að lútandi. Bæjarráð vísaði erindinu til skrifstofustjóra
framkvæmda- og tæknisviðs til
umsagnar, en jafnframt var óskað umsagnar Heilbrigðiseftirlits
Kópavogs.
Á sama fundi var tekið fyrir
erindi frá Auðunni Jónssyni þar
sem hann óskar eftir ferðastyrk
að upphæð 250 þúsund krónur
til að keppa fyrir hönd Íslands á
heimsmeistaramóti í kraftlyftingum, sem haldið verður í Stavanger í Noregi 5. - 11. nóvember
nk. Bæjarráð samþykkti að veita
130 þúsund króna styrk. Þess má
geta að kraftlyftingamenn eru
ekki innan vébanda ÍSÍ og keppa
ekki fyrir hönd neins íþróttafélags í Kópavogi.
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04.03.06 Hjalteyrargata
Sesar Þór Viðarsson
19 ára

23.07.06 Eystri-Rangá
Birkir Hafberg Jónsson
26 ára

13.01.06 Sæbraut
Pétur Sigurðsson
59 ára

19.01.06 Hnífsdalsvegur
Þórey Guðmundsdóttir
17 ára

23.02.06 Bæjarbraut
Halla Margrét Ásgeirsdóttir
15 ára

28.02.06 Sæbraut
Guðrún Jónsdóttir
18 ára

02.07.06 Varmahlíð
Sigrún Kristinsdóttir
20 ára

02.07.06 Öræfasveit
Heiðar Þórarinn Jóhannsson
52 ára

23.07.06
Drangsnesvegur
Þórður Björnsson
83 ára

16.08.06 Kjalarnes
Linda Björg Rafnsdóttir
16 ára

16.08.06 Garðskagavegur
Guðmundur Adam Ómarsson
21 árs

16.08.06 Garðskagavegur
Jóhann Fannar Ingibjörnsson
34 ára

20.08.06 Vesturlandsvegur
Eugeniusz Leszek Lojko
47 ára

23.08.06 Vesturlandsvegur
Dariusz Wojewoda
25 ára

27.08.06 Faxabraut
Bryndís Zophoníasdóttir
74 ára

07.05.06 Kjósarskarðsvegur 06.06.06 Elliðavatnsvegur
John Joseph Cramer
Hallgrímur Páll Guðmundsson
47 ára
34 ára

07.08.06 Suðurlandsvegur
Rósa Björg Guðmundsdóttir
36 ára

28.08.06 Borgarfjarðarvegur
Unnur Bettý Guðmundsdóttir
18 ára

14.09.06

NÚ SEGJUM
VIÐ STOPP!

Það sem af er þessu ári hafa tuttugu
einstaklingar látið lífið í umferðarslysum á
Íslandi. Þetta er hræðilegur fórnarkostnaður
og við hljótum að spyrja hvort lífi einhvers
þeirra hefði ekki mátt bjarga með betri
umferðarmenningu.

Við skorum á alla Íslendinga að segja stopp.
Þú getur lagt þitt af mörkum með því að fara inn á
www.stopp.is. og skrifa undir yfirlýsingu um betri
hegðun í umferðinni.
Við vottum aðstandendum hinna látnu okkar dýpstu
samúð og þökkum þeim fyrir að leggja okkur lið í
þessu brýna verkefni.

www.stopp.is
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Kanadíska menningarhátíðin er einn stærsti
menningarviðburður ársins á Íslandi
Kanadíska menningarhátíðin
sem fram fer í Kópavogi þessa
dagana hefur tekist frábærlega,
enda hefur fjöldi manns víðs vegar að sótt dagskráratriðin þar
sem frábærir listamenn hafa
m.a. komið fram.
Meðal dagskráratriða fram
að lokum menningarhátíðar innar eru að í kvöld eru í Salnum seinni tónleikar Red Sky
og barkasöngvaranna, óperuskoptónleikar Mary Lou Fallis
og Peter Tiefenbach eru á sama
stað á föstudagskvöldið, málþing
um kanadíska frumbyggja- og
landnemamenningu er á laugardeginum og í Vetrargarðinum í
Smáralind er fjölskylduhátíð. Á
sunnudeginum er stefnumót við
rithöfundinn Michael Ondaatje
í Salnum og þrjár kvikmyndasýningar verða fram á sunnudag,
bæði í Kórnum í Bókasafni Kópavogs og í Salnum.
Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri, segir m.a. í ávarpi vegna
hátíðarinnar:
“Undanfarin tvö ár hefur bærinn
staðið fyrir nýjungum á sviði listog menningartengdra viðburða
með því að kynna menningu, listir
og þjóðlíf annarra landa. Í fyrsta
sinn var Spánn kynntur, síðasta
ár var haldin rússnesk menningarhátíð og nú er komið að Kanada. Tengsl Íslands og Kanada
hafa verið mikil, sérstaklega fyrir
þær sakir að til Kanada fluttist
fjöldi Íslendinga búferlum í lok
nítjándu aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu. Óhætt er því að
segja að Íslendingar og afkomendur þeirra í Vesturheimi séu fjölmennasti hópur Íslendinga utan
gamla heimalandsins. Það er því
vel við hæfi að kynna menningu
og listir Kanadamanna í fortíð og
nútíð sem íslenskir innflytjendur
hafa svo sannarlega tekið þátt í
að móta.”
Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs, segir að með kanadískri
menningarhátíð séu böndin treyst
enn frekar milli vinaþjóða. Kópavogsbær hafi sýnt metnað til að
standa að glæsilegu menningarstarfi, og Kanadísk menningarhátíð sé þegar til vitnis um þann
metnað bæjarfélagsins.

Red Sky og barkasöngvararnir miðla arfi frumbyggja
Fulltrúar frumbyggja Kanada
í tónlistardagskrá Kanadískrar

menningarhátíðar eru Red Sky og
barkasöngvararnir Tracy Brown
og Kendra Tagoona, sem koma
fram á tvennum tónleikum í Salnum og á fjölskylduhátíð í Vetrargarðinum, auk þess sem þau
skemmta grunnskólabörnum í
Kópavogi á skólatónleikum í Salnum undir merkjum Tónlistar fyrir
alla.
Fjöllistahópurinn Red Sky hefur
á örskömmum tíma vakið mikla
alþjóðlega athygli fyrir frumleika og sköpunarkraft. Listrænn
stjórnandi og stofnandi hópsins
er Sandra Laronde. Red Sky er
kraftmikill hópur listafólks sem
skapar nútíma dans-, leik- og tónlistaruppákomur fyrir börn og fullorðna byggðar á siðum og háttum
frumbyggja. Þeir félagar hópsins
sem stíga á svið í Kópavogi eru
Sandra Laronde og Carlos Rivera.
Sandra Laronde og Carlos Rivera
flytja ævintýrið Caribou Song,
sem á íslensku gæti útlagst Söngur hreindýranna. Sagan er eftir
Tomson Highway og tónlistin er
samin af Rick Sacks. Söngur hreindýranna er dansævintýri ætlað
allri fjölskyldunni þar sem sögð
er sagan af ummyndunarkrafti ástar og orku í náttúrunni.
Ævintýrið fjallar um tvö börn
af ættbálki Cree-indíána í norðurhluta Kanada sem fylgja hreindýrum eftir á hundasleðum með
fjölskyldu sinni. Þegar hjörð
hreindýra ryðst í gegnum búðir
fjölskyldunnar óttast foreldrar
barnanna að þau hafi troðist undir en á yfirnáttúrulegan hátt tekst
börnunum að tileinka sér anda
hreindýranna.
B a r k a s ö n g v a r a r n i r Tr a c y
Brown og Kendra Tagoona eru
meðlimir í The Inuit Cultural
Performers, sýningarhópi ungra
inúíta frá Ottawa í Kanada. Hópurinn er trúr uppruna sínum og
leggur mikla áherslu á að kynna
og varðveita menningu forfeðra
sinna. Á efnisskrá þeirra eru m.a.
barkasöngur, trommudans, ayaya-söngur og ýmsir aldagamlir
leikir forfeðranna. Barkasöngur er
sérstakur söngur sem fer þannig
fram að yfirleitt snúa tveir söngvarar andlitum saman og líkja eftir
hljóðum úr náttúrunni og hljóðum ýmissa verkfæra. Á meðal
þess sem líkt er eftir má nefna
hljóð máva, gæsa, vatns, vinds og
sagarblaða.
Þegar inúítakonur voru einar
heima á meðan karlarnir voru
fjarri við veiðar styttu þær sér
stundir við þessa iðju og kepptu

sem seinna var kvikmynduð og
vann til fjölda Óskarsverðlauna.
Ljósi verður brugðið á höfundarverk hans í spjalli við Gunnþórunni Guðmundsdóttur, aðjunkt
í almennri bókmenntafræði við
Háskóla Íslands, sem m.a. hefur
sérhæft sig í verkum Ondaatjes.
Stefnumótið verður í Salnum
sunnudaginn 22. október kl.
13.00. Í beinu framhaldi verður
kvikmyndin “The English Patient”
sýnd í Salnum.

Málþing um frumbyggjaog landnemamenningu
Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, forsetafrú Dorrit Moussaeff,
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri og Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs virða fyrir sér listaverk á sýningu Carls Beam í Gerðarsafni,
Enn á flugi”, ásamt kanadískum listamönnum. Á efri hæðinni er auk
þess sýndar sviðsettar portrettmyndir af Írókesa-indíánum, teknar af
Myron Zabol.

Þrívíð verk Inúíta frá Kanada eru sýnd á neðri hæð Gerðarsafns, verk
úr beinum, rostungstönnum og ýmsum steintegundum. Þetta er eitt
listaverkanna á sýningunni.

í því hver væri færust að líkja eftir hljóðum náttúrunnar. Sú sem
fyrst hætti að syngja og brast í
hlátur játaði sig sigraða. Barkasöngur var einnig notaður til að
syngja börnin í svefn eða róa þau
þar sem þau hvíldust í svokölluðu
„amautik” sem er yfirhöfn þar sem
barnið liggur í einskonar hettu aftan á öxlum þess er hana ber.

Háþróað grín að alvarlegri músík
Prímadonnan Mary Lou Fallis segir að óperuskopleikurinn
spanni allan skalann frá klassískri tónlist upp í kanadíska sam-

Bensínstöð Atlantsolíu í
Kórahverfi opnar í næsta mánuði
Vinnu við nýja bensínstöð Atlantsolíu við Búðakór í Kórahverfi
í Kópavogi gengur vel og er fyrirhugað að opna nýju bensínstöðina um miðjan nóvembermánuð.
Dælueyjar eru komnar niður og
er unnið við frárennslislagnir, olíugildrur og undirbúningur fyrir raflagnir er að hefjast. Um er að ræða
sjálfsagreiðslustöð eins og aðrar
bensínstöðvar Atlantsolíu. Næstu
bensínstöðvar Atlantsolíu eru fyrirhugaðar á Selfossi, Borgarbyggð og
á Akureyri.
Í næsta nágrenni bensínstöðvarinnar opna svo Samkaup verslun
innan tíðar. Ekki liggur fyrir hvenær
það verður, en ekki er ólíklegt að
Samkaup vilji taka þátt í jólavertíðinni og opna verslunina fyrir jól,
sennilega í lok næsta mánaðar.

Framkvæmdir ganga vel og voru þeir Atlantsoliumenn, Hugi Hreiðarsson, Albert Þór Magnússon og Friðþjófur Friðþjófsson hæstánægðir
með gang mála sem og staðsetningu bensínstöðvarinnar.

tímatónlist og hún tekur fram að
þeim muni þó takast að gera það
allt saman mjög skemmtilegt.
Gert verður háþróað grín að mjög
svo alvarlegri músík, en fullyrða
má að hláturtaugarnir verða verulega kitlaðar.
Kanadískri menningarhátíð
lýkur með stefnumóti við rithöfundinn Michael Ondaatje en
einna þekktast verka hans er
skáldsagan “The English Patient”

Málþing um kanadíska frumbyggja- og landnemamenningu
verður í Salnum á laugardeginum kl. 10.00 og hefst með ávarpi
sendiherra Kanada á Íslandi. Anna
Blauveldt tók nýlega við því starfi.
Erindi Viðars Hreinssonar bókmenntafræðings nefnist “Heimaland sérhverrar þjóðar og tungu,”
Gísli Pálsson mannfræðingur ræðir um frumbyggja og framandleika
og Vilhjálm Stefánsson á norðurslóðum, erindi Bjarkar Bjarnadóttur umhverfisþjóðfræðings nefnist
“Eitt sinn unnum við saman, nú
munum við gera það aftur,” en þar
er fjallað um hvernig frumbyggjar Kanada og Vestur-Íslendingar
unnu eitt sinn saman og samnýttu
náttúruauðlindir.
Garðar Baldvinsson bókmenntafræðingur ræðir um Íslandslag
- menningarárekstra í Kanada á
19. öld og á Íslandi á 21. öld, Gísli
Sigurðsson rannsóknarprófessor
um fortíðina í nútíðinni, en gerð
verður grein fyrir því hvernig Vestur-Íslendingar sögðu frá fortíðinni
undir lok síðustu aldar, hvaða
mynd þeir drógu upp af Íslandi,
landnámstímanum og lífinu í
Kanada. Ásta Sól Kristjánsdóttir
verkefnisstjóri Snorraverkefnisins
og skrifstofustjóri Þjóðræknisfélags Íslendinga flytur erindi sem
nefnist “Brú milli kynslóða,” en
leitast verður við að varpa ljósi á
með hvaða hætti samskiptin milli
gamla og nýja landsins breytast í
tímans rás. Að lokum verða pallborðsumræður og spurningar úr
sal undir stjórn Salvarar Nordal,
forstöðumanns Siðfræðistofnunar
Háskóla Íslands.
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Flestir framboðslistar í Suðvestur- Landsbankinn
kjördæmi ákveðnir á næstu vikum bakhjarl Gerðarsafns
Margir Kópavogsbúar vilja á
þing hjá öllum stjórmálaflokkunum í Suðvesturkjördæmi og
verður gaman að fylgjast með
því hvernig þeim farnast í stjórmálabaráttunni. Hjá Samfylkingunni verður prófkjör 4. nóvember, hjá Sjálfstæðismönnum
verður prófkjör 11. nóvember,
hjá Framsóknarflokknum mun
tvöfalt kjördæmaþing raða á
framboðslistann 4. nóvember,
hjá Vinstrihreyfingunni - grænu
framboði verður forval 2. desember sameiginlegt með Reykjavíkurkjördæmunum en hjá Frjálslynda flokknum verður verður
líklega stillt upp á lista í janúarmánuði.

Nokkur uppstokkun líkleg
hjá Sjálfstæðismönnum

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra sækist eftir
að leiða lista Sjálfstæðismanna
í Suðvesturkjördæmi en Árni
Mathiesen fjármálaráðherra, sem
var í því sæti, sækist nú eftir 1.
sætinu í Suðurkjördæmi, Sigríður Anna Þórðardóttir gefur ekki
kost á sér og Gunnar Örlygsson
sækist eftir sæti í Suðurkjördæmi.
Flokkurinn á 6 þingmenn í Suðvesturkjördæmi. Þingmaðurinn
og Garðbæingurinn Bjarni Benediktsson sækist eftir 2. sætinu og
Sigurrós Þorgrímsdóttir, sem tók
sæti Gunnars I. Birgissonar á þingi
sækist eftir 4. sætinu, en Ármann
Kr. Ólafsson, forseti bæjarstjórnar Kópavogs, sækist eftir 3. sætinu og Jón Gunnarsson formaður
fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna
í Kópavogi sækist eftir 4. sætinu á
lista Sjálfstæðismanna í kjördæminu. Fleiri sækjast eftir þingsæti á
lista Sjálfstæðismanna, m.a. Ragnheiður Ríkharðsdóttir bæjarstjóri
í Mosfellsbæ og Ragnheiður E.
Árnadóttir, aðstoðarmaður forsætisráðherra.

Margir vilja leiða lista
Samfylkingarinnar

Rannveig Guðmundsdóttir gefur ekki kost á sér til áframhaldandi þingsetu fyrir Samfylkinguna
og Guðmundur Árni Stefánsson er
orðinn sendiherra í Stokkhólmi.
Þórunn Sveinbjarnardóttir sækist
eftir 1. sætinu, Katrín Júlíusdóttir
eftir 2. sætinu og Valdimar Leó

næstu þrjú ár

Munu þau leiða lista Sjálfstæðismanna í Suðvesturkjördæmi?

Friðriksson eftir 3. sætinu, svo
þingmennirnir eru ekki að berjast
innbyrðis en aðrir sækjast eftir að
komast í efstu sætin. Kópavogsbúarnir Árni Páll Árnason lögmaður
og sérfræðingur í Evrópurétti vill
í forystusveitina, Magnús Norðdahl lögfræðingur ASÍ í 2. - 3. sætið, Kristín Á. Guðmundsdóttir
formaður Sjúkraliðafélags Íslands
í forystusveitina sem og Jens Sigurðsson formaður ungra jafnaðarmanna í Kópavogi og Bjarni Gaukur Jörundsson íþróttakennari vill
6. sætið. Utan Kópavogs eru það
helst Gunnar Svavarsson forseti
bæjarstjórnar Hafnarfjarðar, Sonja
B. Jónsdóttir myndlistakennari og
Jakob Frímann Magnússon tónlistarmaður.

Listi Framsóknar valinn á
kjördæmaþingi

Framsóknarmenn í Suðvesturkjördæmi samþykktu tillögu
stjórnar kjördæmissambandsins
að listi fyrir næstu Alþingiskosningar verði kosinn á tvöföldu kjördæmisþingi sem haldið verður 4.
nóvember nk. Einnig var lagt til
að haldið yrði opið prófkjör. Tillaga stjórnar var samþykkt með
yfirgnæfandi meirihluta. Siv Friðleifsdóttir lýsti yfir að hún vildi
leiða listann áfram, en Páll Magnússon bæjarritari í Kópavogi lýsti
því yfir að hann gæfi ekki kost á
sér, en hann hefur verið varaþingmaður Framsóknar í kjördæminu.
Tveir Kópavogsbúar sækjast eftir
2. sætinu, þeir Gísli Tryggvason
talsmaður neytenda og Samúel
Örn Erlingsson, yfirmaður íþróttadeildar Ríkisútvarpsins sem jafn-

framt er varabæjarfulltrúi í Kópavogi. Una María Óskarsdóttir
sækist einnig eftir einu af efstu
sætunum.

Leiðbeinandi forval

Vinstri hreyfingin grænt framboð verður með leiðbeinandi
forval 2. desember nk., sameiginlega í Reykjavíkurkjördæmunum og Suðvesturkjördæmi. Það
þýðir væntanlega að frambjóðendur í efstu sætunum í þessu
kjördæmi fyrir VG verða ekki
endilega búsettir í kjördæminu.
En of snemmt er að fullyrða eitthvað um það. VG fengu kjörinn
bæjarfulltrúa í Kópavogi við síðustu sveitarstjórnarkosningar
og eflaust vilja einhverjir í flokksfélaginu í Kópavogi fylgja þeim
árangri eftir og freista þess að fá
þingmann. Í forvalinu verða valdir fjórir efstu frambjóðendurnir á
framboðslistana þrjá en VG mun
stilla upp fléttulistum samkvæmt
fyrirfram ákveðnum reglum.

un var tekin að byggja næsta leikskóla í Kórahverfi. Það kom fram
í máli bæjarstjóra að í bígerð væri
að reisa 6 deilda leikskóla sem
tæki um 120 börn.
Sagði hann einnig að til athugunar væri hvort hanna ætti eina
deildina sérstaklega með tilliti til

á leiðsögn fyrir almenning í fylgd
sérfræðinga,” segir Guðbjörg Kristjánsdóttir.”
Samstarf bankans og safnsins
hófst formlega í júlímánuði sl. þegar Landsbankinn opnaði sýningu á
verkum Jóhannesar Kjarvals í eigu
bankans í Gerðarsafni í tilefni 120
ára afmælis bankans.
Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn,
var opnað árið 1994. Meginstofn
þess er yfirgripsmikið safn verka
eftir Gerði Helgadóttur auk verka
eftir Barböru og Magnús Árnason
og 800 önnur verk af ýmsu tagi,
nær eingöngu eftir íslenska listamenn. Þá er listaverkasafn Þorvaldar Guðmundssonar og Ingibjargar
Guðmundsdóttur í vörslu safnsins.

Guðbjörg Kristjánsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns, og Björgólfur
Guðmundsson, stjórnarformaður Landsbankans, handsala samninginn.

Framboðslisti Frjálslynda
í janúar

Lítið hefur heyrst af Frjálslynda
flokknum, en sagt er að framboðslistar munu liggja fyrir .þegar landsþing flokksins hefst 26.
janúar 2007. Það verður því raðað á listana. Frjálslyndir fengu 4
þingmenn við síðustu kosningar,
þar af einn í Suðvesturkjördæmi,
Gunnar Örlygsson, en hann gekk
síðan í raðir Sjálfstæðismanna og
sækist nú eftir 3. - 4. sætinu í Suðurkjördæmi. Kandidat til að leiða
listann virðist ekki í augsýn eins
og er.

Nýr leikskóli rís í Kórahverfi í Kópavogi
Mánudaginn 4. september sl.
var tekin fyrsta skóflustunga nýs
leikskóla í Kórahverfi. Skóflustunguna tóku leikskólabörn frá Rjúpnahæð og Furugrund í Kópavogi.
Við þetta tækifæri tók bæjarstjóri,
Gunnar I. Birgisson, til máls og
rakti ástæður þess að sú ákvörð-

Landsbankinn og Gerðarsafn
hafa gert styrktar- og samstarfssamning sem felur í sér að bankinn verður bakhjarl safnsins
næstu þrjú árin. Stuðningurinn
mun gera Gerðarsafni kleift að
efla starfsemi sína, kynningarvinnu og sýningarhald.
Guðbjörg Kristjánsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns, segir
samninginn marka tímamót fyrir
safnið.
“Samstarfið við bankann mun
hjálpa okkur mikið við að efla kynningarstarf og vekja meiri athygli á
því sem við erum að gera hérna.
Við getum líka stórbætt þjónustuna við gesti á sýningunum okkar,
til dæmis með því að bjóða upp

ungbarna en eins og flestir vita er
það markmið bæjarstjórnar Kópavogs að auka þjónustu við yngsta
aldurshópinn. Fyrirhugað er að
þessi nýi leikskóli muni taka til
starfa á vordögum 2007.

Pappírsveisla hjá
Skólavörubúðinni

30 – 40%
afsláttur

af hvítum og lituðum
fjölnotapappír í miklu úrvali.
Allt fyrir skrifstofuna.
Kynnið ykkur önnur tilboð á

www.skola.is

Smiðjuvegi 5 • 200 Kópavogur
Sími 585 0500
Opið 9–18 virka daga
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AF HÁLSINUM
Samkórs Kópavogs 40 ára og heldur afmælistónleika:

Þema afmælistónleikanna er Kópavogur
Í septembermánuði 1966 mynduðu nokkur menn í Kópavogi
félagsskap og stofnuðu Samkór
Kópavogs. Þetta voru þeir Skapti Ólafsson, Jan Morávek, Valur
Fannar, Garðar Sigfússon, Haukur
Hannesson og kona hans Guðný
Anna Eyjólfsdóttir. Af stofnendunum eru enn lifandi Skapti Ólafsson og hjónin Haukur Hannesson
og Guðný Anna Eyjólfsdóttir. Engin kórastarfsemi hafði þá verið
í Kópavogi og augljóst að þessu
fólki hefur fundist rík ástæða til
að hressa upp á félagslífið í bænum. Hópurinn auglýsti síðan eftir
fólki sem hefði áhuga á að syngja
í kór með þeim árangri að Samkór Kópavogs var stofnaður 18.
október 1966. Fyrstu stjórnandi
kórsins var Jan Morávek og Valur Fannar fyrsti formaðurinn. Jan
Morávek stjórnaði kórnum allt til
dauðadags árið 1970. Fyrstu fimm
starfsárin naut kórinn sérstaks velvilja þáverandi bæjarstjóra, Hjálmars Ólafssonar, sem m.a. gaf eftir
leigu til æfinga kórsins sem var
kórnum mjög mikilvægt á fyrstu
árum hans.
Kórinn kom fram í fyrsta sinn
tveim mánuðum eftir að hann var
stofnaður, er jólaljós voru tendruð
á jólatré frá Norrkjöbing. Þá söng
kórinn bæði sænsk og íslensk jólalög. Fyrsti opinberi samsöngurinn
var í Kópavogsbíói í desember ári
seinna. Þá hélt kórinn tvenna tónleika fyrir styrktarfélaga sína og
var fullskipað á þá báða. Á efnisskrá þessara fyrstu tónleika voru
m.a. verk eftir Sigfús Halldórsson,
Jón Leifs og Sigvalda Kaldalóns
auk þess sem flutt var verk eftir
J.S. Bach og syrpa úr Leðurblökunni eftir Strauss. Einsöngvari á
þessum tónleikum var Eygló Viktorsdóttir.
Eftir þessa fyrstu tónleika kom

kórinn víða fram, ýmist í heild
eða kvartett kórfélaga.

dórsson og Þorkel Sigurbjörnsson
en þeir hafa allir starfað og búið í
Kópavogi. Einnig verða flutt vinsæl lög Ríó-tríósins.
Efnisskrá Samkórs Kópavogs
þau ár sem hann hefur starfað
hefur bæði byggst á íslenskri og
erlendri tónlist, jafnt andlegri
sem veraldlegri, í takt við stað og
stund.
Á fyrstu tónleikum Samkórs
Kópavogs fyrir 40 árum voru flutt
lög eftir Sigfús Halldórsson en
lög eftir hann skipa einnig stóran
sess á afmælistónleikunum nú.
Formaður Samkórs Kópavogs er
Víglundur Þór Víglundsson.

Mikilvægur hlekkur í
menningarlífi Kópavogs
Samkórinn varð mikilvægur
hlekkur í félags- og menningarlífi bæjarins og starfsemin öflug.
Á skírdag 1969 flutti Samkórinn
Kirkjukantötu Karls Ó. Runólfssonar, fyrst í Kópavogskirkju þar sem
biskup Íslands var viðstaddur
flutning verksins, og síðar um daginn í Keflavíkurkirkju. Í umsögn
um þá tónleika sagði m.a.: “Þetta
tímafreka tómstundastarf kórfélaganna er merkur þáttur í menningarlífi bæjarins, og er vert að
þakka þetta framlag og meta að
verðleikum.”
Það fer ekki á milli mála að Jan
Morávek hefur verið mikil driffjöður fyrir starfsemi kórsins þau ár
sem hans naut við og skyndilegt
fráfall hans hefur dregið kjark úr
kórfélögum því þótt Páll Kr. Pálsson hafi hlaupið fyrirvaralítið í
skarðið og síðan Garðar Cortes
sem stjórnaði kórnum veturinn
eftir, þá var starfið stopult og lagðist tímabundið af árið 1973.
Í ársbyrjun 1977 var kórinn
endurvakinn af nokkrum áhugasömum félögum og var Kristín
Jóhannesdóttir ráðin stjórnandi.
Undir hennar stjórn var farið í vel
heppnaða Norðurlandaferð sumarið 1980 og heimsóttir vinabæir
Kópavogs í Danmörku, Svíþjóð
og á Álandseyum. Undir stjórn
Ragnars Jónssonar var aftur farið í söngferð sumarið 1983 til
Norður-Noregs og Finnlands. Með
þeirri ferð hafði kórinn heimsótt
alla vinabæi Kópavogs á Norðurlöndum.
Í ársbyrjun 1985 tók Stefán Guðmundsson við kórnum og stjórn-

Samkór Kópavogs á æfingu fyrir skömmu í Kársnesskóla. Vænta
má af því sem þar heyrðist frábærra tónleika í Salnum í Kópavogi í
byrjun næsta mánaðar.

aði honum alls í ellefu ár. Undir
hans stjórn var farið til Noregs á
1000 ára afmæli Þrándheims, en
þar var haldið kóramót fyrir kóra
frá átta vinabæjum Þrándheims. Á
þessum tíma gaf kórinn út geisladiskinn ,,Heyrum söng.” Það var
fengur fyrir kórinn að fá Stefán til
starfa og því fylgdi mikil festa fyrir
kórstarfið að hafa traustan stjórnanda öll þessi ár.Ýmsir stjórnendur, aðrir en þeir sem hér hafa verið nefndir, hafa starfað með Samkór Kópavogs á þessum fjörutíu
árum. Kórinn fór til Austurríkis og
Ungverjalands árið 2000 og til Englands árið 2002 auk þess að fara
í fjölda tónleikaferða innanlands.
Kórinn hefur þrisvar tekið þátt
í afmælishátíð Landssambands
blandaðra kóra, þ.e. 1968, 1978
og 1988.
Kórnum hefur haldist vel á
söngfólki og hafa allmargir félagar
sungið í kórnum í hart nær þrjátíu ár en starfsemi kórsins hefur

ekki síst einkennst af krafti, samstöðu og sönggleði. Árlega er farið í söngbúðir, oftast yfir helgi,
og þá er æft frá morgni til kvölds
og haldin kvöldvaka með ýmsum uppákomum. Kórinn heldur
skemmtikvöld og árshátíðir þar
sem söngur og hljóðfæraleikur
eru fastir liðir á dagskrá.

Afmælistónleikar í byrjun
nóvembermánaðar
Í janúar 2006 tók Björn
Thorarensen við tónsprotanum
og undir hans stjórn verða haldnir afmælistónleikar 1., 2. og 5. nóvember nk. í Salnum í Kópavogi en
þema tónleikanna er Kópavogur.
Einsöngvarar eru Guðrún Gunnarsdóttir og Bergþór Pálsson, undirleikari á píanó Aðalheiður Þorsteinsdóttir en auk hennar leikur
þriggja manna hljómsveit með
kórnum. Á efnisskrá eru m.a. lög
eftir Fjölni Stefánsson, Sigfús Hall-

Til Kanada sumarið 2007
Samkór Kópavogs hyggur á
“vesturvíking” sumarið 2007 sem
er sambland af söng- og skemmtiferð. Ferðin hefst í Great Falls í
Minnesota en þaðan verður ekið
til Calgary og sungið þar við
messu fyrir Íslendingafélagið. Síðan verður haldið til Klettafjalla
þar sem sérstaklega verða skoðaðir Banff-þjóðgarðurinn og Lake
Louise sem þykir eitt fallegasta
svæði Klettafjalla.
Áfram verður svo haldið til
Golden þar sem Íslendingar höfðu
á sínum tíma fengið vinnu við
vega- og járnbrautarlagningu í
gegnum Stanleyskarð. Þar verða
haldnir tónleikar. Næsti áfangastaður er Jasper og síðan ekið til
Markervill þar sem sungið verður
á þjóðhátíðardagskrá 16. júní til
minningar um Stephan G. Stephanson. Þann 17. júní verður svo
sungið við messu fyrir Íslendingafélagið. Á heimleiðinni verður
komið við í Drumheller þar sem
er að finna einar merkilegustu
minjar sem til eru um risaeðlur.

Norræn bókasafnsvika 13. - 19. nóvember:

Morðið í norðri!
Norræn bókasafnsvika verður
13. til 19. nóvember nk. í um
1.000 bókasöfnum á öllum Norðurlöndunum og er þema vikunnar: “Morðið í Norðri.” Því er
ætlað að ná til glæpasagna og
spennusagna en einnig er um að
ræða orðaleik sem vísar til þema
fyrstu vikunnar sem haldin var
árið 1997 “Orðið í Norðri”.
Einnig er tilvísun í önnur orð
sem tengjast spennu og glæpum,
svo sem morð, myrkur, mannrán,
martröð o.s.frv.
Það er ekki bara þemanafnið
sem er öðruvísi en undanfarin ár,
heldur hefur einnig verið valinn
texti sem liggur nær okkur í tíma
en áður. Í ár er umfjöllunarefnið
samfélag samtímans. Einnig verður fjallað um málefni sem hægt er
að segja að séu í senn spennandi
og óhugnanleg.
Norræna bókasafnsvikan hefst
í öllum þúsund bókasöfnunum
kl. 18.00 mánudaginn 13. nóvember með því að öll rafmagnsljós
verða slökkt og lesið verður texti
úr völdum bókum við kertaljós. Í
Bókasafni Kópavogs verður lesari
Ómar Ragnarsson.

verðlauna fyrir verk sín. Kaflinn
er úr bókinni “Grafarþögn” sem
Edda útgáfa gaf út árið 2001.
Því má fastlega búast við að dagskrá bókasafnanna tengist tengist
norrænum sakamálasögum, en
einnig samfélagsmálum almennt.
Fyrir börnin hefur hins vegar
verið valdir textar sem eru ekki
eins óhugnanlegir og í stað glæpa
fjalla þeir um spennu og hugrekki.

Hrafn Andrés Harðarson, bæjarbókavörður í Bókasafni Kópavogs, með nokkurra þeirra bóka sem lesið verður úr á norrænu
bókasafnsvikunni. Við opnun bókasafnsvikunnar verður lesið við
kertaljós.

Heimilisofbeldi og konur

Höfundarnir eru líka með okkur í samtímanum (að Ole Lund
Kirkegaard undanskildum, en
hann er látinn), bæði í raun og í
verkum sínum.
Í ljósaskiptatextanum sem valinn er fyrir fullorðna er það heim-

ilisofbeldi og konur sem fórnarlömb þess sem er í brennidepli,
meðan aðalatriðið textans í morgunstund fyrir börn er það spenna
og hugrekki og hugmyndaflug
barnanna sem er í forgrunni.
Ljósaskiptatextinn er íslenskur í ár. Hann er eftir Arnald Indriðason sem unnið hefur til fjölda

Um er að ræða tvo texta fyrir tvo
aldurshópa.
Fyrir grunnskólabörn er það
bókin “Fróði og allir hinir grislingarnir” eftir Ole Lund Kirkegaard,
10. hluti, þar sem krakkarnir fá að
heyra um það sem börnin fundu
uppi á loftinu. Fyrir leikskólabörn
er það sagan “Ertu skræfa, Einar
Áskell” eftir Gunillu Bergström.

Allar
almennar
bílaviðgerðir
Bílaverkstæðið Skúffan ehf
Sigurður Sverrisson bifvélavirkjameistari
Smiðjuvegi 11e • 200 Kópavogur
Sími: 564 1420
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Skólarnir hafa mótandi áhrif
á neyslu nemenda sinna
Nýlega var haldinn hátíðlegur alþjóðlegi skólamjólkurdagurinn í tæplega 50 löndum. Það
er mikilvægt að brýna það fyrir
börnum, uppalendum og skólafólki hversu mikilvægt það er
fyrir börn og unglinga að neyta
hollrar fæðu, ekki síst hollra
drykkja.
Á síðustu árum hefur neysla
ýmissa sykraðra svaladrykkja og
gosdrykkja farið mjög í vöxt, og
þá oft á kostnað mjólkurdrykkja
og vatns. Skólarnir hafa mótandi
áhrif á það sem börnin neyta, og
oft hefur það sem skólinn boðar
einnig áhrif á neysluvenjur þeirra
utan skólatíma, bæði meðal félaganna og eins þegar heim er komið.
Í Salaskóla í Kópavogi hefur
nemendum frá upphafi aðeins
verið boðið upp á vatn og mjólk
Þegar skólinn hóf starfsemi
höfðu skólastjórnendur vilja til
að taka undir með Manneldisráði
sem styður með rannsóknum að
neysla á súrum og sætum drykkjum væri of mikil í landinu og mikilvægt væri að grunnskólanemendur neyttu eins mikið af hollum
mat og drykkjum og kostur væri.
“Hollusta og gæði mjólkur er
hluti námsefnisins. Þar er heilmikil fræðsla það þannig að nemendurnir eiga að vera nokkuð um hollustu mjólkur og mjólkurvara. Auk
þess höfum við kennarar haldið
því að börnum að mjólk sé góð,
og það sé það besta sem þau eigi

Nýr organisti og söngstjóri Lindasóknar, Keith Reed, við æfingar
í safnaðarheimilinu. Keith er uppfullur af hugmyndum um öflugt
söngstarf í sókninni þrátt fyrir kirkjuleysi, en vissulega má segja um
æfingaaðstöðuna að þröngt megi sáttir sitja!

Hrefna Björk Karlsdóttir, skólastjóri Salaskóla.

að drekka meðan þau eru í skólanum. Það sé hluti af heilbrigðum
lífsstíl og mikilvægt fyrir uppbyggingu beina, enda getur mjókurdrykkja á barna- og unglingsárum
dregið ur líkum á beinþynningu
síðar á æfinni. Á unglingastigi
grunnskólanna finnst nemendunum að þau eigi stundum að hafa
eitthvað um það að segja hvers
þau neyta í skólunum. Þá höfum
við leyft að þeim að hafa með
sér bragðbætt sódavatn en heimilum hvorki súra eða sæta drykki.
Engu að síður leggjum við mikla
áherslu á hollustu mjólkurinnar,
því beinin taka mikinn vaxtarkipp
á unglingsárum, um 11 - 14 ára ald-

urinn hjá stúlkum og 13 - 17 ára
hjá drengjum. Á þessum árum er
mikilvægt að huga vel að kalkríkri
fæðu sem hefur jákvæð áhrif á
beinin. Þar er mjólkinn besti kosturinn.
Við höfum fengið góð viðbrögð
frá foreldrum við þessari stefnu
okkar og fjöldi þeirra hefur lýst
yfir ánægju með þetta fyrirkomulag. Við í Salarskóla fögnuðum
alþjóðlega skólamjólkurdeginum og þökkum mjólkurframleiðendum mjólkina sem send var í
skólana á þessum degi án endurgjalds,” segir Hrefna Björk Karlsdóttir, skólastjóri Salaskóla.

Félagsmiðstöðin Hóllinn
í laserleik við Rauðhóla
Félagsmiðstöðin Hóllinn, Digranesskóla fór í septembermánuði sl.
með 64 unglinga í 8., 9., og 10. bekk
í M16, sem er laser-tag leikur við
Rauðhóla. 5 starfsmenn fóru með
hópnum.
Leikurinn var settur upp þannig
að hópnum var skipt í þrjár hersveitir þar sem 2 voru í leik með
laserbyssum og þriðja leysti spennandi liðsheildarþrautir. Þetta var
mjög árangursrík blanda af gagnlegum æfingum og skemmtun. Hópurinn fékk yndislegt veður og var
dagskráin frá því um eftirmiðdaginn
og fram á kvöld.
Eftir þátttökuna í M16 fór hópurinn til baka í Hólinn og þar voru
grillaðar pylsur ofan í svanga þáttakendur, og spjallað um daginn.

Guðsþjónustur Lindasóknar í Salaskóla
Guðsþjónustur Lindasóknar
hafa nú verið færðar úr Lindaskóla, þar sem þær hafa verið frá
stofnun safnaðarins, í Salaskóla,
og er ástæðan fyrst og fremst
sú að færa þessa starfsemi nær
miðju safnaðarins, en hann nær
allt upp að Vatnsenda. Nýr organisti og söngstjóri hefur tekið
við, Keith Reed, og hann segir að
pláss sé fyrir fólk í kórnum sem

hafi áhuga á skemmtilegu söngstarfi sem ekki eingöngu lúti að
söng við kirkjulegar athafnir, en
ekki sé skilyrði að kunna að lesa
nótur. Sr. Bryndís Malla Elídóttir,
héraðsprestur, hefur einnig komið til starfa hjá söfnuðinum, þ.e.
hluti hennar starfs lýtur að Lindasókn, en hún hefur eftir sem áður
einnig aðstöðu í Breiðholtskirkju.

Bókmenntaklúbbur
Hana-nú í fullu fjöri
Bókmenntaklúbbur Hana-nú í
Kópavogi er opin öllum sem hafa
áhuga á bókum og lestri. Nú í
haust hófst 24. starfsárið. Á fundum klúbbsins eru lesnir kaflar úr
bókum, ljóð og annar skáldskapur
sem félagarnir hafa valið. Rætt er

um skáld og skáldskap og skipst
á skoðunum. Félagar í bókmenntaklúbbnum hittast á þriggja vikna
fresti í Kórnum, sem er salur á
neðstu hæð Bókasafns Kópavogs.
Næsti fundur er föstudaginn 27.
október kl. 19.30.

Gegn framvísun þessa miða færð
þú 25% afslátt af buxum, bol eða
peysu frá
dagana 18.-21. október.

Frá ferð Hólsins í Rauðhólana.

Hlíðasmára 11, 201 Kópavogur, Sími: 517-6460, Fax: 517-6465
www.belladonna.is
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Markmið flestra dróttskáta er að vinna til
forsetamerkisins

Rakel Ósk Snorradóttir, dróttskáti sem nýlega fékk forsetamerkið.

Rakel Ósk Snorradóttir hefur
verið skáti sl. 5 ár. Hún segir að
aðalástæða þess að hún varð skáti
sé sú að hún hafi alltaf haft yndi
af útilífi, það hafi alltaf verið mjög
heillandi, en áður fyrr hafi það
fyrst og fremst verið ferðalög með
foreldrunum. Svo hafi hún heillast
af því að sjá skáta á 17. júní í búning með íslenska þjóðfánann. Foreldrar Rakelar voru mjög því fylgjandi að hún yrði skáti, og elsta
systir hennar var einnig skáti um
tíma, en hætti.
Rakel var einn þeirra skáta sem
nýlega fóru á Bessastaði og fengu
forsetamerkið. Hún var spurð fyrir
hvað forsetamerkið stæði, fyrir hvað
er það afhent skátum?
“Það eru dróttskátar sem fá forsetamerki, en dróttskátar verða
þeir sem hafa náð 15 ára aldri. Þeir
vinna í tvö til þrjú ár að forsetamerkinu með því að sinna ýmsum
verkefnum innan skátahreyfingarinnar og sækja ýmis námskeið, s.s.
í skyndihjálp og fara á útilífsnámskeið. Þetta er æðsta merki sem
skáti getur fengið í dag, en seinna
getum við skátar farið á Gillwellnámskeið. En þú færð ekki forsetamerkið nema þú hafir virkilega unnið til þess, sýnt það t.d. með árangri
á námskeiðum.
Ég held að það sé keppikefli
flestra dróttskáta að fá forsetamerkið. Þeir sem fá þetta merki eru svo
stoltir af því að þeir slaka ekkert á
í skátastarfinu og vilja halda áfram
og ná lengra og hærra í skátahreyfingunni.
Í dag verða allir dróttskátar þegar þeir verða 15 ára, en við Kópar erum að vinna að kerfi sem við
erum frumkvöðlar að. Með því er

skátum skipt í flokka, aðallega er
það aldursskipt.”
- Hvernig er starfinu háttað á
veturna, hvað er framundan í vetur?
“Við Kópar höldum félagsfundi í
okkar húsi og við förum oft í félagsútilegu en við tökum við ýmsum
áskorunum um störf sem eru flest
skemmtileg.”
- Utan skátahreyfingar er stundum
fullyrt að skátar þurfi að vinna eitt
góðverk á dag, og þá stundum sagt
að það felist í því að fylgja gamalli
konu yfir götu, hvort sem hún vill
það eða ekki. Leiðist þér svona fullyrðingar?
“Nei, raunar ekki. Ég væri ekki
skáti ef ég léti það trufla mig eða
léti það skerða sjálfsvirðingu mína.
Ég hef mjög gaman af því þegar fólk
spyr hvort við skátar séum bara að
binda hnúta og þá segja þessu fólki
frá því fjölbreytta starfi sem við
skátar sinnum allan ársins hring, þó
ekki sé hefðbundið starf á sumrin,
en þá förum við oft á skátamót. En
auðvitað lærum við líka að binda
hnúta, það er mjög mikilvægt.
Þetta er frábær félagsskapur, hér
hef ég eignast nýja félaga en flestir
mínir vinir í dag eru skátar.”

Í Þverárdal

- Ef þú ættir aðeins val um að fara
í eina útlilegu yfir veturinn, hvert
yrði farið?
“Ætli það yrði ekki í skátaskálann
okkar Þrist í Þverárdal við Esjurætur. Það getur verið erfitt að komast
þangað ef það hefur snjóað eitthvað
að ráði, en það er þá bara ögrun að
komast þangað klakklaust,” segir
Rakel Ósk Snorradóttir, skáti af lífi
og sál.
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Kiwanisklúbburinn Eldey:

Eitt meginmarkmiðið að
hjálpa geðsjúkum
Kiwanisklúbbinn Eldey í Kópavogi er einn af 38 klúbbum á
landinu með 58 félaga. Hreyfingin er alþjóðleg samtök sjálfboðaliða sem vinna að alls kyns
þjónustuverkefnum. Markmið og
kjörorð Kiwanis er: “Hjálpum
börnum heimsins.”
Klúbburinn er í eigin húsnæði
að Smiðjuvegi 13a sem er klúbbnum mikil lyftistöng og var frumkvöðlunum mikið kappsmál. Húsið er allt hið huggulegasta og er
það mikið eiginkonum klúbbfélaga
að þakka. Það er mjög vinsælt að
halda afmælis og giftingarveislur
en húsið er leigt út til að standa
straum af rekstrarkostnaði. Fundir eru tvisvar í mánuði fyrsta og
þriðja miðvikudag hvers mánaðar
frá september og endar með “ferð
út í bláinn” um miðjan maímánuð.
Fundirnir eru ýmist félagsmálafundir eða almennir fundir og þá
með fyrirlesara eða einhverju
öðru áhugaverðu fundarefni. Allir
fundir eru matarfundir og taka
um tvo tíma.
Þorsteinn E. Einarsson, forseti
Eldeyjar, segir ýmsar nefndir starfandi á vegum klúbbsins svo sem
hjúkrunarheimilisnefnd, en Eldey
hefur verið aðili að Sunnuhlíðarsamtökunum frá upphafi.
“Aðrar nefndir eru svo sem
Íþrótta- og æskulýðsnefnd, fjáröflunarnefnd, styrktarnefnd, skemmti- og útivistarnefnd en eitthvað
um 14 nefndir eru í klúbbnum, en
við reynum að virkja sem flesta
félagana. Undanfarin allmörg ár
höfum við útbýtt reiðhjólahjálmum til allra 7 ára barna í Kópavogi, en þetta er landsverkefni

Þorsteinn E. Einarsson forseti Eldeyjar, við mynd af Eldey.

í samstarfi við Eimskip og hlaut
nýverið forvarnarverðlaun SjóváAlmennra.”

K-lykillinn til styrktar
geðsjúkum

“K-lykillinn er seldur 3 hvert ár
og fer allur ágóði til hjálpar geðsjúkum. Við höfum reynt að gleðja
börnin á Barnaspítala Hringsins á
hverju ári nú síðast með leikjatölvum. Við fáum margar fyrirspurnir
á hverju ári og reynum að aðstoða
eftir mætti. Árlega erum við með
dansleik fyrir fatlaða, en það er
samstarfsverkefni með Kiwanisklúbbunum í Garðabæ og Hafnarfirði. Við erum alltaf að leitast við
að fjölga félögum, svo að ég býð
öllum sem vilja kynna sér starfsemi klúbbsins að hafa samband

og kíkja á fund að Smiðjuveginn
og sjá hvort þetta sé ekki eitthvað
fyrir þá. Félagsskapurinn er frábær og markmiðin háleit.
Auðvitað þiggjum við alltaf
ábendingar um fjáraflanir því
styrktarnefnd fær aldrei nóg úr að
spila. Eldey verður 35 ára í febrúarmánuði 2007 og er eini starfandi Kiwanisklúbbur í Kópavogi.
Hugur okkar stendur til að reyna
að stofna nýjan klúbb í nýju hverfunum og ungliðaklúbbar Kiwanis í grunnskólum er nokkuð sem
okkur langar til að vinna með,”
segir Þorsteinn E. Einarsson, forseti Kiwanisklúbbsins Eldeyjar í
Kópavogi.

Vetrarstarf Kórs Hjallakirkju
hefst með upptöku á hljómdiski
Kór Hjallakirkju Í Kópavogi hefur hafið nýtt starfsár. Í kórnum
eru rúmlega 30 félagar sem skiptast á að annast söng við helgihald
í Hjallakirkju þar sem kórinn leiðir safnaðarsöng og flytur eitt eða
fleiri kórverk í athöfninni. Auk
þessa er starf kórsins blómlegt.
Fyrsta verkefnið er upptaka á

hljómdiski nú í október. Árlegir
aðventu- og jólatónleikar verða
síðan í desember. Í janúar hefjast
æfingar á Theresienmesse fyrir
kór, einsöngvara og hljómsveit eftir Jóseph Haydn sem áætlað er að
flytja í vor og minnast þar með á
veglegan hátt þess að vorið 2007
eru liðin 20 ár síðan söfnuðurinn

var stofnaður.
Kórinn getur bætt við sig einum
bassa og tveimur til þremur tenórum. Nótnalestur er æskilegur en
þó ekki skilyrði. Formaður kórsins er Gunnar Jónsson og söngstjóri Jón Ólafur Sigurðsson.

Þjóðarsálin í reiðhöll Gusts
er snörp þjóðfélagsádeila
Alll sérstæða leiksýningu má
nú berja augum í reiðhöll Gusts
í Kópavogi sem ber heitið Þjóðarsálin. Í kynningu á þessari leiksýningu er hún sögð karnivalísk
leiksýning, full af fjöri, krafti og
litrófi lífsins sem sé byggð upp
í leit, leit að íslensku Þjóðarsálinni. Hvað er þessi þjóðarsál? Við
því er ekki til eitt svar. En leitin
leiddi að kjarnanum, einstaklingnum. Fimm einstaklingar tengjast
kjarna sínum, löstum og dyggðum, og þurfa að svara áleitnum
lífsspurningum í þessari sýningu,
og gera það flestir með ágætum.
Hópur fimm atvinnuleikara undir
stjórn leikstjórans Sigrúnar Sólar
skapar sýninguna frá grunni út
frá spurningunni: Hvað er þessi
Þjóðarsál?
Unnið er með viðhorf Íslendinga til ýmissa mála og tekið á
ýmsum löstum og dyggðum sem
fylgja mannskepnunni. Allt er
þetta í gamansömum tón en með
beittri ádeilu. Sett upp í karnivalískri stemmningu þar sem allt getur gerst. Hér er á ferð nýstárleg
aðferð í leikhúsi þar sem steypt
er saman háþróaðri leikhúsvinnu,
áhættuatriðum með hesta, sirkuskúnstum, dansi og fjöldasöng
hestakvenna.

Háþróuð leikhúsvinna

Hvað er Þjóðarsálin? Er hún
hjartnæm fjölskyldusápa? Er hún
dramatísk og kraftmikil hestasýning? Er hún sterkar konur í fyrsta
klassa? Eða hraustir menn með
stinna rassa? Kannski er hún allt
þetta og svo miklu meira. Fyrir
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Inflúensubólusetning haustið 2006
hjá Heilsugæslunni Hamraborg
og Heilsugæslunni Hvammi
Bólusetning hófst mánudaginn 16. okt. og lýkur 1. des.
Bólusett verður alla virka daga kl. 08-09 og kl. 15-16.
Verð 600,- krónur auk komugjalds.
Tímapantanir í síma:

Heilsugæslan Hamraborg, sími 594 0500
Heilsugæslan Hvammi sími, 594 0400

Fyrir hópa: Vinsamlegast sendið inn lista með nafni
fyrirtækis, ábyrgðarmanns og síma. Nafn og kennitala
þeirra sem óska eftir bólusetningu þarf að fylgja.
Pöntun verður staðfest símleiðis.
Faxnúmer Heilsugæslunnar Hamraborg: 594 0599
Faxnúmer Heilsugæslunnar Hvammi: 594 0499
Frá sýningunni.

ritstjóra Kópavogsblaðsins var
sýningin afar eftirtektarverð og
snörp ádeila á þjóðfélagið, sannarlega kafað nokkuð í þjóðarsálina,
en að vísu ekki á kaf. Umhverfið
og hestarnir gera sýninguna líka
skemmtilega og þátttaka fatlaðs
fólks undirstrikar líka stöðu þess í
þjóðfélaginu, stöðu sem oft er því
miður ekki okkur sem erum talin
heilbrigð til sóma. Þátttaka þeirra
í þessari leiksýningu undirstrikar
nokkuð dapra stöðu þeirra oft á
tíðum en virkar ekki sem niðurlæging, eins og sums staðar hefur
verið haldið fram.
Flestir leikaranna standa sig
frábærlega, ekki síst Sara Dögg
Ásgeirsdóttir sem fer með hlutverk Söru og framganga Árna Salomonssonar er einnig eftirtektarverð í hlutverki Arnars Leós, en

stundum lá honum svo lágt rómur að erfitt var að heyra orðaskil.
Það áttu einnig stundum við um
aðra leikara enda er reiðhöll ekki
hönnuð til hljómflutnings. Hestarnir voru einnig frábærir á sinn
hátt, rétt eins og þær væru alltaf
á réttum stað á réttum tíma.
Þjóðarsálin er allavega í reiðhöll Gusts í Kópavogi og verða
sýningar til loka nóvembermánaðar. Landsbankinn er bakhjarl
sýningarinnar Þjóðarsálin í tilefni
af 120 ára afmæli bankans.
Hvað er þessi Þjóðarsál? Hér
er á ferðinni nýstárleg aðferð í
leikhúsi þar sem steypt er saman
háþróaðri leikhúsvinnu, áhættuatriðum með hesta, sirkuskúnstum,
dansi og fjölda hestakvenna.
Frábær kvöldstund, takk fyrir.

Hverjum er einkum ráðlagt að láta bólusetja sig?
• Öllum sem orðnir eru 60 ára.
• Öllum, bæði börnum og fullorðnum, sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdómum,
sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum.
• Starfsfólki heilbrigðisþjónustu og öðrum sem daglega
annast fólk með aukna áhættu.
Reykjavík 19. október 2006.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
www.heilsugaeslan.is

borgarblod.is
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Veitum eldri borgurum
svigrúm til tekjuöflunar án skerðingar bóta
Styrk stjórn efnahagsmála og
lækkun skulda ríksissjóðs hefur
gert ríkisstjórninni kleift að fylgja
eftir áherslum sínum á mörgum
sviðum með markvissum hætti.
Nægir að nefna nýgert samkomulag við eldri borgara og nýlega
ákvörðun ríkisstjórnarinnar um
að lækka matvælaverð í landinu.
Ný hugsun og ný viðmið í málefnum eldri borgara er eitt brýnasta verkefnið sem býður stjórnvalda á næstu árum. Þjóðin eldist
hratt, viðmið breytast og við því
þarf að bregðast. Meðal mála sem
eru aðkallandi um þessar mundir
er að veita eldri borgurum aukið
valfrelsi í þjónustu og meiri möguleika á að taka þátt í atvinnulífinu
ef þeir óska þess sjálfir.
Á síðasta landsfundi Sjálfstæðisflokksins voru eldri borgarar og
fundarmenn almennt með miklar
efasemdir um réttmæti þess að
skerða bætur eldri borgarar ef
þeir hafa tekjur umfram bætur.
Þar sem fjármagn ríkissjóðs er
takmarkað er eðlilegt að bætt kjör
þeirra sem minnst hafa séu sett
í forgang . Þessi hugsun má samt
ekki snúast upp í andstæðu sína
í formi fjötra eða fátækragildru.
Það er ekki eðlilegt ef eldri borgurum finnst að þeim sé refsað af
hálfu stjórnvalda ef þeir taka að
sér starf, oft hlutastarf, eftir að
hafa lokið hefðbundinni starfsævi. Miklu eðlilegra er að fólk fái
að njóta ávaxtanna ef það hefur
heilsu og vilja til þess að bæta
kjör sín og auðga tilveruna á sama
tíma.

Eðlilegast er að
tekjur sem
eldri borgarar hafa
af atvinnuþáttöku
leiði ekki
til skerðingar bóta. Í
fyrrgreindu
s a m k o m u - Ármann Kr.
lagi ríkis og Ólafsson.
eldri borgara er stigið
ákveðið skref í þessa veru. Það
kemur í raun öllum til góða ef
atvinnutekjur eldri borgara leiða
ekki til skerðingar. Eldri borgarar fá tækifæri til þess að bæta
kjör sín, ríkissjóður fær tekjur af
atvinnuþáttökunni og aðgerðin
fæli í sér ákveðna forvörn sem
aftur myndi draga úr kostnaði
ríkisins. Atvinnurekendur myndu
væntanlega taka slíkri kerfisbreytingu fagnandi þar sem mikil eftirspurn er eftir starfsfólki og síðast
en ekki síst mundi slík breyting
leiða til jákvæðra áhrifa í hagstjórninni.
Ef ég hlýt brautargengi í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Suðvestur kjördæmi þann 11. nóvember heiti ég því að eitt af mínum
aðal áherslumálum verður að
bæta afkomu og þjónustu við
eldri borgara.
Ármann Kr. Ólafsson - sækist
eftir þriðja sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvestur kjördæmi.

Stéttlaust samfélag
Ég heiti Jens Sigurðsson og er
formaður Ungra jafnaðarmanna í
Kópavogi. Ég hef ákveðið að gefa
kost á mér í 4. sæti í komandi prófkjöri Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi. Ég hef unnið mikið
fyrir Samfylkinguna síðustu árin,
bæði á flokksskrifstofunni sem
framkvæmdastjóri ungliðahreyfingarinnar og starfsmaður Framtíðarhópsins en líka sem almennur fótgönguliði hér í kjördæminu. Ég var
í kosningastjórn Samfylkingarinnar
í Kópavogi nú í vor og tók virkan
þátt í sveitarstjórnarkosningunum.
Það var mjög gefandi og lærdómsrík reynsla að fara út á meðal bæjarbúa, hlusta á skoðanir þeirra,
þarfir og hugmyndir um hvernig
við getum bætt bæinn okkar.

Gjaldþrot bandarískuleiðarinnar

Ég hef búið hér í Kópavogi bróðurpart ævinnar. Eftir framhaldsskóla fór ég út til höfuðborgar
Bandaríkjanna í háskólanám. Það
voru mikil forréttindi og hafði mikil áhrif á mig. Ég held að ef maður
er ekki jafnaðarmaður þegar maður flytur til Washington, DC, þá er
maður svo sannarlega orðinn jafnaðarmaður þegar maður flytur þaðan. Því þar er að finna augljósasta
dæmið um gjaldþrot frjálshyggjunnar og óbeislaðs markaðshagkerfis.
Þar býr fátækasta og ríkasta fólk
Bandaríkjanna, það áhrifamesta og
áhrifaminnsta í bandarísku samfélagi. Þar er gríðarleg örvænting og
fátækt, mikið um glæpi og hatur á
kerfinu sem heldur fólki í fátæktargildru.
Það var því hollt fyrir íslenskan ungling að fara utan og finna
hvað maður hefur það gott heima
á Íslandi og upplifa landið sitt
aðeins úr fjarska. Vera fulltrúi þess
á erlendri grundu -eins og við öll
verðum.

Stéttlaust
samfélag
eru forréttindi

Það er
mér því mikið umhugsunar og
áhyggjuefni
hvað núverandi ríkis- Jens Sigurðsson.
stjórn er ginkeypt fyrir
bandaríska
kerfinu og Washington-viskunni.
Ég hef séð með eigin augum þá
sóun á fólki sem fylgir bandaríska
módelinu og hef miklar áhyggjur
yfir þeirri leið sem við nú stefnum
-í blindni. Ég vil leggja allt mitt á
vogaskálarnar til að snúa þeirri
þróun við.
Ég hafna algjörlega bandarísku
leiðinni á sama tíma og ég er mikill áhugamaður og talsmaður norræna velferðarmódelsins. Reyndar
held ég að megin þorri Íslendinga
sé jafnaðar- og jafnréttissinnar en
við megum ekki sofna á verðinum.
Við megum aldrei vanmeta eða
gleyma þeim miklu forréttindum
að alast upp í stéttlausu samfélagi.

G
skyldunnar

Hér á landi þarf að vinna
grettistak í málefnum fjölskyldunnar og eldri borgara. Hér þarf að
laga húsnæðis- og matvælamarkað.
Hér þarf nýja hugsun í umhverfismálum, nýja byggðastefnu og nýja
atvinnustefnu. Hér þarf nýja ríkisstjórn og ég bið um stuðning til að
taka þátt í því.
Jens Sigurðsson
- sækist eftir 4. sæti á lista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi
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Snæfiskur flytur m.a. inn
krækling og risarækju við
vaxandi vinsældir
Snæfiskur hf. að Smiðjuvegi
4a í Kópavogi býður upp á mikið úrval af ýmis konar hráefni
úr sjó, m.a. skelfiski. Kræklingur fæst með eða án skel, einnig
risakræklingur og ostrur ásamt
ásamt fjölbreyttu úrvali af kúfskel. Þar má nefna tegundir eins
og mariner, palourdes, razor
og wedge clams. Risarækjur frá
Snæfiski er hægt að fá með eða
án skel, hráar eða soðnar, marineraðar eða batteraðar, tilbúnar til eldunar og djúpsteikingar.
Snæfiskur selur mest frystar vörur, bæði innfluttar og
íslenskar. Vinsælar innfluttar vörur eru t.d. túnfiskur, risarækja,
krabbakjöt og fleira en íslenskar
vörur t.d. humar, rækjur og hörpudiskur. Vörutegundirnar eru yfir
100 af allskonar frystum fiskafurðum og frosnu grænmeti. Viðskiptamenn Snæfisks eru fyrst og fremst
verslanir, veitingahús, veiðihús,
hótel og mötuneyti.

Í sýningarbás Snæfisks, f.v.: Ingigerður Eggertsdóttir, Daníel
Sigurgeirsson og Jón Ólafsson.

sjálfsögðu hægt að fá í Snæfiski.
Hráefni:
2 kg kræklingur
2 shallot laukar
1 hvítlauksgeiri
2 msk ólífuolía
1 msk ósaltað smjör
1 dl hvítvín
1 msk söxuð steinselja

Dreifing tvisvar á dag

Snæfiskur dreifir tvisar á dag til
viðskiptavina sinna í sérsmíðuðum frystibíl.
Vörurnar fara -18 gráður úr
frystinum beint í bílinn og eru -18
gráður þegar þær eru afhentar
viðskiptavinunum. Markmiðið er
að veita fyrsta flokks þjónustu og
eiga sem best samstarf við viðskiptavinina. Að jafnaði eru farnar
tvær ferðir á dag með vörur til
viðskiptavina.
Snæfiskur hf. var stofnaður í árslok 1992 af Jóni Ólafssyni og öðrum fjárfesta, en í dag er fyrirtækið
í eigu Jóhanns Ólafssonar & Co.
Starfsemin fór rólega af stað og
var aðeins 1 starfsmaður fyrstu
3 árin, en innflutningur á fiski
fór hægt af stað en smám saman jókst eftirspurnin eftir vörum
Snæfisks þegar matreiðslumenn
og fleiri kynntust þessum sömu
vörum erlendis.
Snæfiskur flutti í októbermánuði 2001 í nýtt húsnæði að Smiðjuvegi 4a, og hefur það gefið möguleika á aukinni þjónustu en öll
aðstaða er nú nútímalegri með
tilkomu 70 ferm. frystis, þar sem
vel fer um vörurnar.

Snæfiskur tók þátt í sýningunni
“Matur” sem var haldin í Fífunni
í aprílmánuði sl. og var haldin
samhliða árlegri ferðakynningu.
Sýningarbás fyrirtækisins vakti
mikla athygli enda margt girnilegra rétta þar á boðstólum,
þ.á.m. þessi franska ostra í skel,
sem er veidd við kjöraðstæður,
þ.e. hlutfall saltvatns í sjó og
ferskvatns er eins og best verður
á kosið. Girnilegt, ekki satt?

Gufusoðinn kræklingur í
hvítvíni

Fyrir matgæðinga og sælkera
fylgir hér uppskrift að því hvernig
hægt er að gera krækling gríðarlega eftirsóttan. Kræklinginn er að

Aðferð:
Gufusuða er auðveld, bragðgóð
og vinsæl aðferð við eldun á krækling. Það eru endalausir möguleikar með krydd (bragð) sem hægt
er að leika sér með. Hér er einn
klassískur réttur:
Ef kræklingurinn kemur ferskur
beint úr sjó er hann látinn undir
rennandi kalt vatn í um 15 - 20
mínútur og síðan skrúbbaður og
hreinsaður vel. Ef hann er fenginn
frá Snæfiski kemur hann tilbúinn.
Saxað er saman shallotlaukur og
hvítlaukur og steiktir létt á pönnu,
með smá olíu. Kræklingurinn er
settur saman við ásamt smjöri
og hvítvíni, lok sett á pönnuna
og gufusoðið þar til allir kræklingarnir hafa opnast. Kræklingurinn
er svo fjarlægður af pönnunni og
haldið volgum. Vökvinn soðinn
niður á pönnuna um 1/3 og honum svohellt yfir kræklinginn og
stráð saxaðri steinselju yfir. Borið
fram með ristuðu brauði.

Frumvörp um Ríkisútvarp og fjölmiðla
verða í sviðsljósinu
Alþingi verður sett í byrjun októbermánaðar og af því tilefni leitaði
KÓPAVOGSBLAÐIÐ svara hjá Sigurrós Þorgrímsdóttur alþingismanni
og bæjarfulltrúa í Kópavogi hvaða
mál yrðu lögð fyrir þingið í vetur
og hvernig veturinn legðist í hana.
“Já, Alþingi var sett 2. október
nk. og fyrirhugað er að því ljúki um
miðjan mars vegna Alþingisþingkosninganna sem haldnar verða
12. maí 2007. Þetta verður því frekar stutt en væntanlega átakamikið
þing. Þingmál sem leggja á fyrir
þingið nú í vetur verður dreift á
þingfundum og verða væntanlega
mörg mál lögð fram strax í upphafi þings. Þingmál stjórnarflokkanna, bæði frá ráðherrum og þingmönnum, eru kynnt þingmönnum
þeirra á þingflokksfundum þar
sem þau eru rædd áður en þau
eru lögð fram á þinginu.
Nokkur stór mál eins og frumvarp til laga um Ríkisútvarpið ohf.
var ekki afgreitt á síðasta þingi og

hefur það nú verið tekið upp. En
eins og alkunna er var mikið rætt
um frumvarpið um Ríkisútvarpið
á síðasta þingi en 3. umr. um það
var frestað á síðasta þingi. Einnig
mun hið svo kallað fjölmiðlafrumvarp verða lagt fram og það verður vafalaust töluvert rætt um það
mál einnig. Menntamálaráðherra
hefur verið með í endurskoðun
leik-, grunn- og framhaldsskólalögin og líklegt er að ráðherra leggi
fram frumvörp um þessi skólastig
nú á haustþingi. Eins og kunnugt
er urðu ráðherra skipti í júní sl. og
líklegt er að nýir ráðherrar komi
fram með ný mál.

Þing í aðdraganda
kosninga
Nú á haustdögum munu flokkarnir velja á framboðslistana og ljóst
er að undirbúningur kosninganna
mun hafa áhrif á störf þingsins.
Þingmenn og flokkarnir munu leg-

gja áherslu
á að koma
ákveðnum
málum að
og ljúka
þeim fyrir
þinglok.
Þingmenn
munu án efa
verða mjög
virkir í allri
umræðu og Sigurrós Þorgrímsvera dugleg- dóttir, alþingismaðir að láta ur og bæjarfulltrúi.
sjónarmið
sín og sinna
flokka heyrast bæði á þingi og ekki
síður þar sem von er til þess að
þeir nái eyrum almennings. Ég er
nú að setjast minn annan vetur á
þing og hef ekki áður setið þing í
aðdraganda kosninga. Ég hlakka til
að taka þátt í störfum þingsins og
á von á löngum en spennandi þingfundum þennan vetur.

11

Kópavogsblaðið

OKTÓBER 2006

Sigraði loks eftir 10 ár
Það er ekki margir sem vita að
Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri Aðalskoðunar hf., hefur um
árabil hóað saman vinnufélögum
og leikið knattspyrnuleik í fangelsinu á Litla Hrauni. En það er margt
annað sem stendur til hjá Gunnari
þessa dagana því að hann skellir
sér nú í prófkjör Samfylkingarinnar
í Suðvesturkjördæmi og nái hann
þeim árangri sem hann stefnir að
er ljóst að hann missir stöðu sína í
knattspyrnuliði Aðalskoðunar.
Hvernig kom það til að þið fóruð
að fara á Litla Hraun ?
"Það var strax eftir að ég ásamt
félögum mínum, m.a. úr verkfræðinni, stofnuðum Aðalskoðun 1994
að stefna var sett á að vera í samstarfi við íþrótta- og menningarstarfsemi eins mikið og við gætum
á hverjum tíma s.s. með styrkjum.
Við erum alltaf í óbeinum samskiptum við fangelsið á Liltla Hrauni,
því þar eru framleiddar númeraplöturnar á bílanna. Ég setti mig í
samband við fangelsið og lagði til
að við myndum á afmælisdegi fyrirtækisins ár hvert, í september,
fara austur og spila um Samfélagsskjöldin eða Samfélagsnúmeraplötuna. "
Hvernig hefur gengið í leikjunum
hingað til ?
"Eins og flestir vita þá er það
hlutverk mitt oftar en ekki að vera
í forystu og liðstýra, kjörþyngdina
vantar mig, því miður. Ég lagði því
upp með í upphafi að við myndum
spila þetta rólega og hafa gaman
af, það er t.d. list sem Sigfús skoðunarmaðurinn í Kópavogi kann.
Fyrsti leikurinn var 1996 og við
töpuðum. Það var og er hinsvegar
svo mikill metnaður í strákunum
fyrir austan að við höfum ár frá
ári lagt upp með að spila til sigurs. Það var samt ekki fyrr en í
haust að við náðum loks að vinna
3:6 í hörkuleik. Það eru auðvitað
miklar mannabreytingar í liðunum
en alltaf jafn skemmtilegt þegar
leik er lokið. Þá tökum við stóran
sameiginlegan sigurhring og síðan
bjóðum við upp á veitingar að leik
loknum."

Gunnar Svavarsson.

Nú eru kosningar í vor, verður þú
á hliðarlínunni að ári ?
"Ég vona að ég fái að fara með

næsta haust, en þó ég komist ekki
þá vil ég ekki að verkefnið falli um
sjálft sig, þó mig vanti. Ég ætla mér
vissulega að verða í liðinu í vor
sem fer fram fyrir minn flokk, Samfylkinguna. Ég er nú forseti bæjarstjórnar í Hafnarfirði og formaður
framkvæmdastjórnarSamfylkingarinnar og tel að víðtæk reynsla mín
og þekking á rekstri og stjórnunarstörfum geti nýst vel á vettvangi
landsmálanna. Við höfum trú á því
að okkur jafnaðarmönnum geti tekist það að virkja það afl sem býr í
íbúum landsins, auka til muna lýðræðisleg vinnubrögð, rekjanleika
og gegnsæi. Ég hef boðið mig fram
til forystu og er tilbúinn að taka að
mér það ábyrgðarhlutverk að leiða
forystusveit Samfylkingarinnar til
sigurs af reynslu, ábyrgð og festu."
segir Gunnar Svavarsson.

Stór pizza
með 2 áleggjum

Opnunartími:
Virka daga 16 - 22
Um helgar 12 - 22

Núpalind 1
Kópavogi

Hverafold 1-5
Grafarvogi

Reykjavíkurvegi 62
Hafnarfirði

Sundlaugin í
Ve r s ö l u m

Er hlutverk fyrirtækjanna vanmetið í samfélagsverkum ?
"Fyrirtækin leggja mismikið upp
úr því að taka þátt í samfélagsverkefnum á þennan hátt sem við gerum, þetta er auðvitað kúltúr hvers
fyrirtækis. Ég vil hinsvegar benda
á að það eru ófá íþróttafélögin,
líknarfélögin, menningarstarfsemin s.s. kórar eða hljómsveitir sem
njóta beinna og óbeinna styrkja
fyrirtækja. Mörg fyrirtæki eru gríðarlega framsækin í þessum efnum.
Það er í raun undrunarvert og
ber að þakka það á hverjum tíma.
Þetta á líka að fara saman, það er
hagur heildarinnar."
Afhverju þessi áhugi á samfélagsverkefnum ?
"Eins og oft er sagt þá er mér
þetta líklegast í blóð borið. Faðir minn heitinn, Svavar Gests f.v.
hljóðfæraleikari og útvarpsmaður tók virkan þátt í störfum Lionshreyfingarinnar hér á landi og á
alþjóðavísu, hann var sannur
félagsmálamaður. Þar sá ég að það
skiptir miklu að geta gefið af sér
til félagsmála og ég fetaði fljótlega
sömu leið. Hef verið virkur í félagsmálum allt frá unga aldri, margir
tala um mig sem félagsmálaverkfræðing. En það var kannski ekki
hvað síst upplifunin sem ég varð
fyrir þegar hann stóð í hljómplötuútgáfu í ein 20 ár að verða vitni að
því að sumir höfðu tækifæri á að
vera þrykktir á plast sökum þess
að það skipti miklu máli fyrir samfélagið, það var verið að skrásetja
menningu samtímans og standa
vörð um gildi m.a. dægurlagatónlistar á Íslandi. Þar voru það ekki
eigin hagsmunir sem réðu ríkjum,
arðsemi af þeim plötum var metin á allt annan hátt heldur en fjárhagsleg."

Opnunartími:
Sumar
Vetur
Virka daga 6:30-22:30 6:30-22:30
Helgar
8:00-22:00 8:00-20:00
Helgidagar

Samkvæmt auglýsingum.

SUNDLAUGIN Í VERSÖLUM - SALAHVERFI - KÓPAVOGI - SÍMI: 570 0480
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Afreksíþróttaungmenni Neytendur og bændur eiga samleið
- Baggi á foreldrum eða fyrirmynd annarra ungmenna?
Það að eiga afreksbarn í íþróttum finnst mörgum foreldrum
gríðarlega spennandi. Það sem
gleymist hinsvegar oft er að það
getur verið bæði kostnaðarsamt
og tímafrekt að stunda allar þessar æfingar. Því lengra sem viðkomandi býr frá höfuðborgarsvæðinu
- því meiri verður kostnaðurinn.
Útgjöldin geta bæði falist í að
koma barninu á æfingar hjá félaginu sjálfu eða úrtaksæfingar fyrir landslið, og svo seinna meir á
landsliðsæfingar. Það felst ákveðin fórn af hendi fjölskyldunnar
og einstaklingsins sjálfs að vera
afreksungmenni í íþróttum. Kostnaðurinn sem fylgir þessum fjöldamörgum æfingum lendir á foreldrum. Ef viðkomandi kemst svo alla
leið í landslið þarf viðkomandi
oft að greiða allan ferðakostnað
sjálfur.
Undirritaður á sæti í stjórn
Körfuknattleikssamband Íslands
(KKÍ) og stendur nú frammi fyrir
þeirri ákvörðun hvort senda eigi
yngri landsliðin til keppni þar sem
kostnaður er orðinn of mikill fyrir
KKÍ, því ekki hefur körfuknattleikshreyfingunni tekist að fjármagna
keppni yngri landsliðanna. Einn
möguleiki sem sambandið á er að
láta viðkomandi ungmenni greiða
stærri hlut í ferða- og fæðiskostnaði en þau gera í dag. Síðastliðið
sumar greiddu ungmennin sem
kepptu fyrir hönd Íslands 60.000
krónur á mann í hvorri ferð, þessa
upphæð þyrfti að minnsta kosti
tvöfalda, jafnvel meira á hvert
barn til þess að KKÍ sæi sér fært
að senda lið til keppni á næsta
ári. Það þýðir að fjölskylda þessa
barns þyrfti að reiða fram 240280 þúsund krónur fyrir keppni

í Norðurlandamóti
og Evrópukeppni. Þau
ungmenni
sem ná svo
langt eru
fyrirmyndir annarra
unglinga
og tel ég að
þ a u s e m Bjarni Gaukur
slík séu mik- Þórmundsson.
ilvæg for vörn í baráttunni gegn slæmu líferni. Þau
eru líka kynning á Íslandi.
Íslenska ríkið kemur sáralítið að
rekstri sérsambanda hér á landi,
oft ekki nema um 30% af rekstri
sambandanna. Erlendis er þetta
hlutfall yfirleitt um 70-80% því
þar er viðurkennt að íþróttir séu
eitt af þremur stóru þáttunum í
forvörnum. Ríkisstjórnin, sem
nú situr við völd, viðurkennir þá
staðreynd í orði en ekki á borði
og talar fagurlega um forvarnir
en neitar að tryggja nægjanlegt
fjármagn í þær. Ef íslenska ríkið
myndi greiða allan ferðakostnað
íslenskra ungmenna sem keppa
fyrir Íslands hönd myndi það
jafna út möguleika þeirra sem
keppa í landsliðum. Þannig myndi
íslenska ríkið styðja vel við bakið
á afreksungmennum í íþróttum
og benda öðrum ungmennum á
hvernig heilbrigt líferni getur borgað sig.
Bjarni Gaukur Þórmundsson
Höfundur stefnir á 7.-8. sæti í
prófkjöri Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi

Sonja B. Jónsdóttir
sækist eftir 4. - 5. sæti
Sonja B. Jónsdóttir myndlistarkennari og kvikmyndagerðarmaður býður sig fram í prófkjöri
Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi þann 4. nóvember nk.
Hún sækist eftir 4. - 5. sæti og
vill einkum vinna að auknum jöfnuði í samfélaginu, forvarnamálum, bættum hag barna, unglinga,
fatlaðra, öryrkja og aldraðra og
einnig að fræðslu- og menningarmálum.
Sonja hefur starfað sem blaðamaður, fréttamaður á Sjónvarpinu og ritstýra tímaritsins Veru.
Hún rak eigið fyrirtæki, Kvikmyndafélagið Nýja bíó, um tíu
ára skeið og gerði þá fjölda sjónvarpsþátta, fræðslu- og heimildamynda. Undanfarin ár hefur
Sonja verið í myndlistarnámi
við Listaháskóla Íslands og lauk
hún kennsluréttindanámi frá
þeim skóla að loknu BA-prófi í
myndlist. Hún hefur einnig BApróf í heimspeki og almennri bókmenntafræði.
Sonja hefur setið í stjórnum
Alnæmissamtakanna, Samtaka
um kvennaathvarf og verið formaður Nýrrar dögunar - samtaka

um sorg og
sorgar viðbrögð.
Sonja er
ein af stofne n d u m
Neslistans
á Seltjarnarnesi og
hefur tekið þátt í
s t ö r f u m Sonja B. Jónsdóttir
menningarnefndar
Seltjarnarness, sem varamaður,
undanfarin tvö kjörtímabil. Hún
er í stjórn Samfylkingarinnar á
Seltjarnarnesi og var í 9. sæti á
framboðslistanum í Suðvesturkjördæmi í síðustu Alþingiskosningum.
Sonja telur mikilvægt að í efstu
sætum framboðslistans næsta
vor verði bæði konur og karlar á
öllum aldri og að frambjóðendur
komi frá öllum þéttbýliskjörnum
kjördæmisins.Hún er sannfærð
um að á Seltjarnarnesi eigi Samfylkingin góð sóknarfæri sem og
annars staðar í kjördæminu.

Samfylkingin hefur um árabil
beitt sér fyrir því að stjórnvöld
geri sitt til þess að lækka matarreikning heimilanna. Undir forystu Rannveigar Guðmundsdóttur
höfum við lagt fram fjölda tillagna
á Alþingi í því skyni að fá ríkisstjórnina til þess að taka á málinu.
Stjórn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks hefur haft 11 ár til þess
að grípa til aðgerða sem lækka
matvælaverð hér á landi en hefur
ekkert gert. Á þingi hefur meirihlutinn meira að segja fellt tillögur Samfylkingarinnar um lækkun
virðisaukaskatts á matvæli.

Má engu breyta?

Viðbrögð við tillögum Samfylkingarinnar um lækkun vörugjalda,
tolla og virðisaukaskatts á matvælum nú í haustbyrjun voru
því miður fyrirsjáanleg. Forystumenn Bændasamtakanna telja
óðs manns æði að hrófla nokkuð
við landbúnaðarkerfinu og gjaldafrumskógi þess. Í einu vetfangi
var Samfylkingin orðin stærsta
ógnin við íslenska bændastétt.
Reyndar hafa margir bændur haft
samband við þingmenn og sagt
flokkinn vera á réttri leið. Greinilega sitthvað forysta og grasrót í
bændastéttinni. Þegar ríkisstjórninni tókst svo seint og um síðir að
kynna tillögur sínar um lækkun

matvælaverðs var líkt og skipt
hefði verið um forrit í bændaforystunni og fram komu í fjölmiðlum spakir liðsmenn stjórnarflokkanna, þótt seint verði sagt að þeir
hafi verið í sjöunda himni. Hvað
veldur? Er það virkilega svo að
bændaforystan taki sér pólitíska
stöðu með Framsókn og Sjálfstæðisflokki alveg án tillits til þess
hvað þessir flokkar hafa til málanna að leggja? Því miður virðist
sú vera raunin.

Stærsta kjarabótin

Með því að fella niður vörugjöld, lækka virðisaukaskatt af
matvælum niður í 7% og fella niður verndartolla í áföngum af landbúnaðarvörum má færa íslenskum heimilum einhverja mestu
kjarabót sem um getur. Og það
besta við hana er að hún kemur
sér best fyrir þá sem hafa lægstu
tekjurnar. Í tillögum Samfylkingarinnar er gert ráð fyrir því að
gerður verði aðlögunarsamningur
við bændur um breytt fyrirkomulag stuðnings við þá úr ríkissjóði.
Ekki er stafkrók um slíkt samráð
að finna í tillögum stjórnarinnar.
Að auki boðar Samfylkingin stórhert verðlags- og samkeppniseftirlit sem er grundvallaratriði svo
að lækkanir skili sér fljótt og vel
til neytenda.

Við
eigum
samleið

Þegar öllu
er á botninn hvolft
eiga heimilin í landinu
og bændur
samleið í
þessu brýna Þórunn
hagsmuna- Sveinbjarnardóttur.
máli. Íslendingar vilja
kaupa góðar og hollar heimaunnar landbúnaðarvörur. Það sannar
reynslan. Bændur þurfa á því að
halda að milliliðum sé fækkað og
verðmyndun landbúnaðarvara sé
einföld og gegnsæ. Í því er góður
bisniss fyrir bændur og ný tækifæri á markaði sem er betur sniðinn að óskum og þörfum neytendanna. Þannig er það jafn mikið
kappsmál neytenda og bænda
að landbúnaðurinn fái dafnað í
heilbrigðu viðskiptaumhverfi um
ókomna tíð.
Þórunn Sveinbjarnardóttir þingkona Samfylkingarinnar - býður sig
fram í 1. sæti á lista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi

Nú er mál að linni
Í starfi sem sjúkraliði og formaður Sjúkraliðafélags Íslands, hef ég
staðið frammi fyrir málefnum er
varða heilbrigðisþjónustuna. Ég
hef allar götur lagt því málefni lið
af fullri alvöru og hef þá trú að þar
megi margt bæta. Eitt af því er að
breyta því neikvæða viðmóti sem
aldraðir og fatlaðir fá.

Komið af fjöllum

Almenningur áttar sig ekki fyrr
en þörfi er á aðstoð heilbrigðisþjónustunnar, fyrir aldraðan eða
fatlaðan, föður eða móður. Margir
koma af fjöllum þegar afi, amma,
pabbi eða mamma, eru sjúk eða
lasburða og geta ekki búið ein.
Eða maki stendur ekki undir því að
hlúa að lífsförunaut sínum heima.
Fólk trúir hvorki eigin augum eða
eyrum. Ekkert pláss? Þó hefur verið klifað á þessum aumu aðstæðum, í fréttum og dagblöðum, ekki
mánuðum heldur árum saman.

Málefni aldraðra, öryrkja
og geðsjúkra

Á öld alnægta og auðlegðar
kvíða íbúar einnar efnuðustu þjóðar veraldar ellinni. Frásagnir AFA
-aðstandendafélags aldraðra, lýsa
ástandinu best Fyrirhyggjuleysi
stjórnvalda er algjört. Aldraðir
sem búið hafa sem sjálfstæðir einstaklingar mega þakka, gefist þeim
kostur á hvíldarinnlögn, við annan
eða þriðja mann í herbergi. Þjóðini er engin vorkunn að hlúa svo
að öldruðum, og fötluðum, að full
sæmd sé að.

Fólk fæst ekki til starfa

Hjúkrunarrými standa auð
vegna manneklu. Fólk fæst ekki
til að starfa við hjúkrun, málefnið telst ekki til þeirra starfa sem
kallast launahvetjandi, né metnaðarfullt. Vinnutími, vinnuastaða og
aðbúnaður hvetur ekki til framtíðarstarfa. Gjörbreyta þarf launum,
vinnuumhverfi og vinnutíma. Ungt

fólks sér
ekki framtíðina í vinnu,
alla daga ársins kvöld,
nætur og
helgidaga
sem og stórhátíðar, án
þess að eitthvað komi á
móti.
Kristín Á.
Nú er mál Guðmundsdóttir
að linni, látum ekki viðgangast að öldruðum
eða fötluðum skuli ekki búin ásættanleg aðstaða. Veitum aðeins þeim
brautargengi til Alþingis sem lýsa
yfir stuðningi við aldraða og fatlaðra og málefnum þeirra.
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélags Íslands bíður sig fram í 3.sæti á lista Samfylkingarinnar 4. nóvember nk.

Gísli Tryggvason vill 2. sætið
á lista Framsóknar
Gísli Tryggvason lögmaður hefur gefið kost á sér í 2. sæti á lista
Framsóknarflokksins í Suðvesturkjördæmi fyrir Alþingiskosningar vorið 2007. Gísli hefur gegnt
embætti talsmanns neytenda síðan það var sett á fót um mitt ár
2005. Áður var Gísli í tæp 7 ár
framkvæmdarstjóri Bandalags
háskólamanna (BHM) og sjóða
sem BHM rak auk þess að vera
lögmaður samtakanna. Á háskólaárum sínum starfaði hann einkum

sem blaðamaður.
Gísli hefur gegnt ýmsum trúnaðarstörfum á vegum Framsóknarflokksins undanfarin 10 ár og á
m.a. sæti í miðstjórn.
Gísli lauk embættisprófi í lögum
frá Háskóla Íslands 1997 og MBAprófi frá Háskólanum í Reykjavík 2004. Hann er 37 ára gamall,
fæddur í Björgvin í Noregi, alinn
upp á Akureyri, stúdent frá Marie
Kruses Skole í Farum í Danmörku
og hefur verið búsettur í Kópa-

Lesið meira!

vogi frá
árslokum
2000. Gísli
er kvæntur
Brynju Daníelsdóttur,
hjúkrunarfræðingi og
sjúkranuddara, og eiga
þau þrjú
börn.
Gísli Tryggvason
Gísli var lögmaður.
ritstjóri Úlfljóts, tímarits laganema, 1994 og
sat sem slíkur í stjórn Orators,
félags laganema og starfaði með
Röskvu, samtökum félagshyggjufólks í Háskóla Íslands.
Af helstu baráttumálum Gísla
í fyrri trúnaðarstörfum má nefna
lífeyrissjóðsmál, lækkun endurgreiðslubyrði námslána, nýtt fæðingarorlofskerfi karla og kvenna
og endurskoðun verðtryggingar
lána.

Ragnheiður Elín Árnadóttir aðstoðarmaður í framvarðasveitina:

Beit á agnið
Ragnheiður Elín Árnadóttir er
í hópi nokkurra aðstoðarmanna
ráðherra sem bjóða sig fram til
Alþingis að þessu sinni. Hún stefnir á fjórða sætið á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi
og margir telja að hún eigi góða
möguleika enda verið í hringiðu
stjórnmálanna samfleytt í átta ár.
Kópavogsblaðið fékk tækifæri til
þess að skyggnast aðeins á bak
við tjöldin hjá Ragnheiði Elínu.
Kópavogsblaðinu lék forvitni á
að vita hvort eitthvað væri hæft í
því að fleiri aðstoðarmenn ráðherra
væru í framboði nú en áður?
“Ég hef ekki skoðað það vísindalega en jú það er rétt að við erum
nokkur bæði núverandi og fyrrverandi aðstoðamenn ráðherra
sem erum að sækjast eftir sæti á
Alþingi. Þetta sýnir kannski best
að þegar maður lifir og hrærist í
stjórnmálum þá kemur að því að
maður vill spreyta sig sjálfur á eigin forsendum.”
Hvað hefur það gefið þér að
hafa verið aðstoðarmaður Geirs H.
Haarde í 8 ár?
“Ótrúlega margt. Árin sjö í fjármálaráðuneytinu voru eins og að
taka annað masterspróf,” segir
Ragnheiður sem þegar hefur lokið BA-námi í stjórnmálafræði við
Háskóla Íslands og MSFS-gráðu í
alþjóðastjórnmálum frá Georgetown háskóla í Washington DC.
Áður en hún tók við starfi aðstoðarmanns starfaði Ragnheiður hjá
Útflutningsráði Íslands bæði í New
York og í Reykjavík.
“Mig minnir að ég hafi sagt við
Geir H. Haarde þegar hann bauð
mér starfið...ertu frá þér... ég er
ekki hagfræðingur. Þá svaraði
hann... ég þarf ekki á hagfræðingi
að halda. Það er nóg af hagfræðingum í fjármálaráðuneytinu.. mig
vantar aðstoðarmann með góða
dómgreind. Ég hef það vonandi. En
reynslan sem ég fékk úr þessum
heimi efnahags- og ríkisfjármála
er eitthvað sem ég bý nú að auk
þess sem starfið er þannig vaxið
að maður þarf alltaf að vera á tánum. Þannig er starf aðstoðarmanns
bæði erilsamt og fjölbreytt, enginn
dagur er eins og á því þrífst ég. Svo
er auðvitað frábært að vinna fyrir
Geir. Hann er bæði mjög vandaður
maður og afar þægilegur yfirmaður. Ég ber mikla virðingu fyrir honum sem stjórnmálamanni og því
sem hann stendur fyrir. Það er m.a.
ein ástæðan fyrir því að ég ákvað
sjálf að bíta á agnið og reyna fyrir
mér í stjórnmálum.”
Ragnheiður Elín er ættuð úr
Keflavík og býr nú í Garðabæ.
Hún á einn son með eiginmanni
sínum Guðjóni Inga Guðjónssyni
framkvæmdastjóra Sirus ehf. og
tvær stjúpdætur. Foreldrar hennar eru þau Árni Þ. Þorgrímsson
fyrrverandi flugumferðarstjóri og
Hólmfríður Guðmundsdóttir aðalbókari en hún er látin. Ragnheiður
er yngst fjögurra systkina.
Hvernig var að alast upp í
Keflavík?
“Það var mjög gott því Keflavík
er það stór bær að hann hefur allt
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Ragnheiður Elín Árnadóttir ásamt eiginmanni sínum Guðjóni Inga
Guðjónssyni.

til alls, að ógleymdri nálægðinni við
höfuðborgarsvæðið, en að sama
skapi það lítill að maður gat sem
barn öruggur leikið lausum hala.
Það er mikill bæjarbragur á Keflavík líkt og á Garðabæ, fólk styður
við bakið á hvort öðru og sýnir
náunganum alúð og umhyggju.”
Ég hef það fyrir satt að þú hafir verið mikil íþróttamanneskja á
þínum yngri árum. Nýtist þér það í
pólitík?
“Það er nú kannski ofsögum sagt
að ég hafi verið mikil íþróttamanneskja en keppnismanneskja var ég
og keppti að sjálfsögðu fyrir hönd
heimabæjarins. Jú, það er nokkuð til í því að keppnisandinn úr
íþróttum fylgi manni yfir í pólitíkina,” segir Ragnheiður sem tók sér
stöðu markmanns í handboltanum
og þótti líka liðtæk í knattspyrnunni. “Það sem er sameiginlegt
með íþróttum og pólitík er að maður þarf að hafa takmark til þess
að stefna að, sigurinn í bikarleiknum er áþekk tilfinningunni sem þú
færð þegar þú sérð mikilvægt verkefni, sem þú hefur verið að beita
þér fyrir, verða að veruleika. Þar
get ég t.d. nefnt fæðingarorlofslögin sem sett voru árið 2000, þar sem
réttur beggja foreldra var jafnaður til töku fæðingarorlofs. Í mínu
starfi sem aðstoðarmaður fjármálaráðherra átti ég sæti í nefndinni
sem skrifaði það frumvarp sem
síðar varð að lögum. Ég átti því
þátt í að koma þessari hugsjón í
framkvæmd. Sjálf hef ég svo fundið
hvernig fæðingarorlofslögin virka á
eigin skinni en bæði ég og eigimaður minn tókum fæðingarorlof þegar sonur okkar fæddist fyrir fjórum
árum. Það að sjá þessa hugmynd
verða að veruleika er kannski sama
tilfinning og sigurinn í bikarleiknum en með öðrum hætti þó, þ.e.
maður sjálfur er ekki bara að vinna
heldur njóta fleiri góðs af.”
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig
fram í Suðvesturkjördæmi, margir
bjuggust við þér í Suðurkjördæmi
eða jafnvel í Reykjavík?
“Það lá beinast við því ég hef
búið á annað ár í Garðabæ og er
strax að upplifa mig sem mikinn
Garðbæing. Garðabær tók mér og
fjölskyldu minni opnum örmum.
Ég upplifði strax þann bæjarbrag
sem ég ólst upp við í Keflavík, svo
í Garðabæ hef ég ákveðið að vera.
Kjördæmið í heild er líka mjög

spennandi og frábær bæjarfélög
sem það mynda. Ég vona að ég fái
tækifæri til að vinna í þágu þess
alls.
Hvernig er annars dagur í lífi frambjóðanda?
“Það eina sem ég get sagt um
það á þessu stigi máls er að dagarnir eru afar annasamir. Það er fullt
af litlum lausum endum sem þarf
að hnýta. En dagarnir eru umfram
allt skemmtilegir þar sem ég hitti
ógrynni af áhugaverðu fólki, “ segir frambjóðandinn sem um miðja
vikuna opnaði kosningaskrifstofu í
Bæjarlind 2 í Kópavogi.
Mér skilst að þú eigir ekki bara
stóran vinahóp á Íslandi heldur áttu
líka dágóðan vinahóp sem er dreifður um allan heim, eða hóp sem þú
útskrifaðist með úr Georgetown
háskólanum?
“Já, það er rétt. Þessi hópur sem
telur um 10 manns heldur afar vel
saman og hittist reglulega ásamt
fjölskyldunum. Við erum t.d. mjög
upptekin af því að hittast í brúðkaupum, afmælum og svo framvegis. Þessi hópur er einstakur og vinskapur minn við þetta góða fólk af
öllum þjóðernum er ómetanlegur.”

Jöfn tækifæri til að
þroska og nýta hæfileika
Bryndís Haraldsdóttir er 29
ára gömul og starfar sem verkefnisstjóri Evrópuverkefna hjá
Impru, nýsköpunarmiðstöð á Iðntæknistofnun, en hún lauk B.Sc.
gráðu í alþjóðamarkaðsfræði við
Tækniskóla Íslands árið 2001.
Bryndís býr í Mosfellsbæ ásamt
eiginmanni sínum Örnólfi Örnólfssyni rafvirkjameistara og tveimur
börnum.
“Ástæða þess að ég gef kost á
mér er brennandi áhugi minn á
að starfa að framgangi sjálfstæðisstefnunnar þar sem frelsi einstaklingsins er í hávegum haft
svo og jöfn tækifæri allra til að
þroska og nýta hæfileika sína,”
segir Bryndís.
“Ég tel mikilvægt að Sjálfstæðisflokkurinn fái góða kosningu
á komandi vori svo tryggt sé að
Sjálfstæðisflokkurinn haldi áfram
því mikilvæga starfi að tryggja
öryggi og velferð íslensks þjóðfélags. Ég er tilbúin að leggja mitt
af mörkum til að svo megi verða.”
Bryndís hefur verið varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðvestur-kjördæmi á yfirstandandi
kjörtímabili og varabæjarfulltrúi
í Mosfellsbæ frá árinu 2002. Hún
var formaður atvinnu- og ferðamálanefndar á árunum 2002-2004
og hefur frá árinu 2004 setið í
skipulags- og byggingarnefnd Mosfellsbæjar. Enn fremur hefur Bryndís átt sæti í skólanefnd Kvennaskólans í Reykjavík frá árinu 2004
og sat í framkvæmdastjórn Bandalags íslenskra sérskólanema á

árunum
1999 og
2000. Þá var
Bryndís formaður Viljans félags
ungra sjálfstæðismann
í Mosfellsbæ á árunum 20022006 og sat Bryndís
hún í stjórn Haraldsdóttir
Sambands
ungra sjálfstæðismanna 2003-2005.
Bryndís Haraldsdóttir, varaþingmaður - gefur kost á sér í 4. - 5.
sæti í prófkjöri sjálfstæðismanna í
Suðvesturkjördæmi fyrir komandi
alþingkosningar
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Margir hafa kvartað yfir því starf
að alþingismanns sé ekki fjölskylduvænt!
“Ég myndi segja að það hefur
orðið talsverð breyting á þinghaldinu undanfarin ár, hugfarsbreyting
myndi ég segja en hvort sem það
er vegna fjölgunar kvenna eða fjölgunar fólks á barneignaaldri á þingi
veit ég ekki. Ég hef tekið eftir því
að kvöldfundum hefur fækkað og
skipulagið orðið betra. Hins vegar
er og verður pólitíkin sjálf seint
fjölskylduvæn þótt Alþingi sé sýnist mér á ágætri leið með að verða
það því eðli málsins samkvæmt
fara flestir pólitískir fundir ennþá
fram á kvöldin og um helgar.”
Eru spennandi tímar framundan í
íslenskri pólitík?
“Já, ég sé ekkert nema tækifæri
framundan í íslensku samfélagi.
Það hefur svo margt áunnist á síðastliðnum rúmum áratug, svo mikill árangur náðst m.a. á vettvangi
ríkisfjármála og í íslensku atvinnulífi, að verkefnið á næstunni verður
að byggja á þeim árangri og gera
Ísland enn betra.”

Samkór Kópavogs
40 ára
Afmælistónleikar Samkórs Kópavogs verða í Salnum

1. og 2. nóv. kl. 20. 00 og 5. nóv. kl. 16.00.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is

Einsöngvarar eru Guðrún Gunnarsd. og Bergþór
Pálsson við píanóið er Aðalheiður Þorsteinsd. einnig
verða bassa og gítarleikari. Á efnisskrá eru m. a. lög
eftir Fjölni Stefánson, Sigfús Halldórsson, og Þorkel
Sigurbjörnsson, sem allir hafa starfað og búið í Kópavogi, einnig vinsæl lög Ríó-tríósins.
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Íslenska landsliðið eingöngu
skipað fimleikafólki úr Gerplu
Þær Alexis Glasgow frá Guyana og Aynes Maluki frá Kenya eru
meðal nemenda í MK sem ekki hafa íslensku að móðurmáli.

MK býður upp á nám
í hagnýtum viðskiptagreinum fyrir erlenda
nemendur
Undanfarin ár hefur Menntaskólinn í Kópavogi boðið nám
á tveggja anna skrifstofubraut
fyrir fólk sem er eldra en 20 ára.
Inntökuskilyrðin eru að viðkomandi sé með grunnskólapróf en
að öðru leyti er ekki krafist undirstöðu. Námsgreinar eru upplýsingatækni, bókhald, markaðsfræði, íslenska, viðskiptaenska,
verslunarréttur, stærðfræði og
tollskýrslugerð auk styttri námskeiða sem tengjast væntanlegu
starfi.
Nú í haust var boðið upp á sambærilegt nám ætlað þeim sem
ekki hafa íslensku að móðurmáli.
Byrjað var með einn hóp í náminu
og hefur þeim hóp gengið mjög
vel og nemendur virðast ánægðir.
Nemendur geta valið um að taka
tvær annir eða fjórar og útskrifast þeir þá af skrifstofubraut I,
þ.e. með það sama og íslenskir
nemendur taka á tveimur önnum. Námsgreinar eru þær sömu
og áður er getið en í stað ensku
geta nemarnir valið um hana eða
íslensku. Einnig er áfangi í menningu og sögu Íslands.

Kennt á íslensku

Kennslutíminn er sniðinn að
vinnutíma fólksins, þannig að
kennt er á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum frá klukkan 17:30 - 19:30.
Kennslan fer fram á einfaldri
íslensku.
“Við reynum að tala eins mikla
íslensku og hægt er til að venja
nemendur við orðaforða hverrar
námsgreinar og búa þá sem best
undir störf í atvinnulífinu en ef
þörf er á er útskýrt á ensku. Að
meðaltali eru þrjár námsgreinar á
önn. Skólagjöldin eru 38 þúsund
krónur fyrir hverja önn og þá eru
námsgögn ekki innifalin,” segir
Inga Karlsdóttir, fagstjóri hagnýtra viðskipta- og fjármálagreina
við Menntaskólann í Kópavogi.

Auðveldar frekara nám

Þær Francoise Colin frá Belgíu,
Aynes Maluki frá Kenya og Alexis Glasgow frá Guyana eru allar
nemar á skrifstofubrautinni í MK
og eru mjög ánægðar með námið
til þessa. Þær eru sammála um að
fremur auðvelt sé að skilja kennarana þegar þeir tali íslensku en
þeir séu einnig mjög hjálpsamir
og tala við þær ensku þegar nauðsyn krefur. Þær eru sammmála
um að þetta nám muni auðvelda
þeim mjög að takast á við háskólanám í framtíðinni, standi viljinn
til þess, og þá sama hvort það
sé hérlendis eða í þeirra heimalandi. Francoise segist reyna að
auka íslenskukunnáttuna með
því að fletta í íslenskum dagblöðum, enda sé hún ekki síst að auka
þekkingu sína í íslensku með
þessu námi.
Aynes segir að það hafi komið
henni á óvart hversu margir valmöguleikarnir séu í þessu námi
í MK, og það staðfesti það sem
henni hafi verið sagt áður en hún
sótti um skólavist að MK sé góður
skóli.
Alexis segist feimin að nota
íslensku en það muni örugglega
hverfa þegar líður tekur á námið.
Einna erfiðast sé að skila orð og
hugtök í bókfærslu.
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Íslenska landsliðið í áhaldafimleikum náði glæsilegum árangri
á Norður-Evrópumótinu sem
fram fór í Sandnes í Noregi fyrir skömmu. Það er vert að geta
þess að íslenska landsliðið var að
þessu sinni eingöngu skipað fimleikafólki frá Gerplu í Kópavogi en
landslið kvenna var skipað þeim
Fríðu Rún Einarsdóttur, Kristjönu Sæunni Ólafsdóttur, Hörpu
Dögg Steindórsdóttur, Margréti
Huldu Karlsdóttur og Thelmu
Rut Hermannsdóttur og landslið
karla þeim Ingvari Jochumssyni,
Róberti Kristmannssyni, Rúnari
Alexanderssyni og Viktori Kristmannssyni. Þjálfarar hópsins voru
þau Svetlana Makaritseva, Vladimir Antonov og Mikolay Vovk,
dómarar þau Berglind Pétursdóttir, Dóra Óskarsdóttir, Björn
M. Tómasson og Guðmundur Þór
Brynjólfsson.

Þrír keppendur komust á
verðlaunapall

- Kristjana Sæunn Ólafsdóttir
varð Norður-Evrópumeistari í
stökki og í 2. sæti á gólfi.
- Margrét Hulda Karlsdóttir
varð í 2. sæti á slá.
- Fríða Rún Einarsdóttir varð í
3. sæti í gólfæfingum.
Glæsileg frammistaða stúlknanna á Norður Evrópumóti í Sandnes í Noregi skilaði þeim því fjórum sætum á verðlaunapalli í úrslitum á þessu sterka fimleikamóti.
Hæst ber öruggan sigur Kristjönu
Sæunnar í stökki þar sem hún
tryggði sér Norður-Evrópumeistaratitil en hún lét einnig að sér
kveða í gólfæfingum þar sem hún
hafnaði í 2. sæti með 13,6 stig.
Margrét Hulda Karlsdóttir sýndi
það og sannaði að æfingar hennar
á slá eru stórglæsilegar þegar hún
hafnaði í 2. sæti í úrslitum á slá.
Fríða Rún
Einarsdóttir hafnaði í 3. sæti
í gólfæfingum með 13,2 stig.
Thelma Rut Hermannsdóttir
komst í úrslit á tvíslá og hlaut hún

Íslenska landsliðið ásamt þjálfurum (Svetlana Makaritseva, Vladimir
Antonov og Mykola Vovk) og dómurum (Guðmundi Þór Brynjólfssyni
og Berglindi Pétursdóttur) ásamt formanni stjórnar. Á myndina vantar Rúnar Alexanderson.

10,65 stig og varð í 7. sæti. Viktor
Kristmannsson keppti til úrslita
á tvíslá og varð í 4. sæti með 13,5
stig.
Í liðakeppni kvenna urðu Finnar
sterkastir með 153,70 stig, síðan
komu Svíar með 153,40 stig, Norðmenn með152,30 stig, Skotar með
150,90 og Íslendingar með 150,05
stig. Í liðakeppni karla urðu Finnar einnig efstir en í kjölfar þeirra
komu Danir og Svíar.
Í fjölþaut kvenna urðu úrslit eftirfarandi:
1. Veronica Wagner Svíþjóð 53,60
2. Charlotte Buer Noregi 53,25
3. Annika Urvikko Finnlandi 52,35
6. Kristjana Sæunn Ólafsdóttir
Íslandi 51,05
8. Fríða Rún Einarsdóttir Íslandi
50,20
14. Thelma Rut Hermannsdóttir
Íslandi 45,10
31. Harpa Dögg Steindórsdóttir
Íslandi 24,30 (2 áhöld)
33. Margrét Hulda Karlsdóttir
Íslandi 23.50 (2 áhöld)
Í fjölþraut karla varð Sami Aalto
Finnlandi stigahæstur með 83,90
stig, en Viktor Hermannsson

varð í 11. sæti með 75,40, Róbert
Kristmannsson í 12. sæti 73,50,
Ingvar Jochumsson 19. með 67.80
og Rúnar Alexanderson 23. með
59,35 (5 áhöld, -stökk).
Norður Evrópumótið er nokkuð umfangsmikill íþróttaviðburður með þátttakendum frá 11 löndum og samtals um 190 þátttakendum, þjálfurum og dómurum. Mótið fer fram árlega.
Á æfingu eftir heimkomuna var
hópnum afhentur skjöldur með
eftirfarandi áletrun:
“Til hamingju. Stjórn Íþróttafélagsins Gerplu óskar ykkur
innilega til hamingju með að fullskipar landslið Íslands í áhaldafimleikum, er skipað eingöngu
iðkendum úr Gerplu. Við erum
stollt af ykkar framgöngu á Norður Evrópumótinu sem fram fór í
Sandnes í Noregi 30. september
og 1. október 2006. Stjórn Íþróttafélagsins Gerplu.”
Eftir margra ára uppbyggingarstarf er staða félagsins sterk. Fullskipað landslið með iðkendur úr
einu félagi er líklega óþekkt staða
hjá einu íþróttafélagi í íþrótt sem
stunduð er um allt land af á sjöunda þúsund iðkendum.

Pósturinn er fluttur í
Hamraborg 1-3 í Kópavogi
Íslandspóstur hefur ákveðið
breytingar á skipulagi póstafgreiðslna á höfuðborgarsvæðinu
og er þessum breytingum fyrst
og fremst ætlað að efla þjónustu
á afgreiðslustöðunum fyrirtækisins. Póstafgreiðsla Íslandspósts
hefur flutt úr versluninni Nóatúni í Hamraborg. Íslandspóstur
segir það kappsmál að þjónusta
viðskiptavini fyrirtækisins á sem
allra bestan hátt og eru ofangreindar breytingar liður í því.
Með nýrri og enn betri aðstöðu,
á nýjum stað, munu starfsmenn
taka glaðbeittir á móti viðskiptavinunum.
Afgreiðslutími póstafgreiðslna
á höfuðborgarsvæðinu hefur nú
verið samræmdur og eru þær
nú opnar frá kl. 09.00 - 18.00.
KOPAVOGSBLAÐIÐ fagnar því
að póstafgreiðslan hefur nú verið færð frá versluninni Nóatúni
í Hamraborg og opnuð sérstök
póstafgreiðsla handan götunnar.
Það var algjörlega óviðunandi
þjónusta við íbúa Kópavogsbæjar að geta ekki komið með bréf
í póst án þess að lenda í biðröð
við kassa aftan við fólk sem er að
kaupa matvæli, enda varð biðin

Pósthúsið í Hamraborg er hið vistlegasta.

oft drjúglöng. Íslandspóstur gaf
í haust út frímerki með myndum
tengdri Íslandsglímunni, villtum
berjum, símasambandi við útlönd
og fyrstu íslensku Ólympíuverð-

laununum. Verðgildi Ólympíuverðlaunafrímerkisins er 55 krónur,
eða eins og kostar undir venjulegt
bréf í dag undir 20 gr. að þyngd.

borgarblod.is

Tveir leikmenn HK
í liði ársins í 1. deild
Fótbolti.net tilkynnti í byrjun þessa mánaðar lið ársins í
1. deild karla, en HK varð sem
kunnugt er í 2. sæti deildarinnar
og leikur því á næsta ári í úrvalsdeild karla, í fyrsta skipti í sögu
félagsins. Liðið völdu þjálfarar
og fyrirliðar félaganna í deildinni sumarið 2006.
Markvörður var valinn Gunnleifur Gunnleifsson, markvörður HK,
en hann var einnig í liði ársins
árin 2003 og 2004. Jón Þorgrímur Stefánsson HK var valinn einn
af fjórum miðjumönnum þessa
liðs ársins en alls fengu sjö miðjumenn úr HK atkvæði en Jón Þorgrímur var sá eini sem komst í
liðið. Aðrir HK-menn sem fengu
atkvæði í þessu vali voru Ásgrímur Albertsson, Hermann Geir
Þórsson, Jóhann Björnsson (sem
var valinn knattspyrnumaður
HK á uppskeruhátíð félagsins),

Jón Þorgrímur Stefánsson t.h., einn af miðjumönnunum í liði ársins.

Davíð Magnússon, Hörður Már
Magnússon, Finnur Ólafsson, Finnbogi Lorens, Sigurður Sæberg

Þorsteinsson, Ólafur Júlíusson og
Theódór Óskarsson. Sannarlega
glæsilegt, HK-menn.

Eldri flokkur karla
hjá Breiðabliki Íslandsmeistarar
Eldri flokkur karla hjá Breiðabliki, 30 ára, sigraði Reyni Sandgerði nýlega 0:2 með mörkum frá
Ásgeiri Baldurs og Sigurði Grétarssyni. Með þessum sigri tryggði
liðið sér Íslandsmeistaratitilinn,
en þetta er þriðja árið í röð sem
liðið verður Íslandsmeistari í þessum aldursflokki og sjötta sinn á
síðustu árum.
Liðið hampaði þessum titli
1998, 2000, 2002 og svo 2004, 2005
og 2006! Glæsilegur árangur þetta
og til hamingju strákar!
Blikar urðu einnig Íslandsmeistarar í flokki 40 ára, unnu Fylki 6:1
í úrslitaleiknum og urðu einnig
Íslandsmeistarar í 3. flokki kvenna
og í 5. flokki karla.

Íslandsmeistararnir, enn í miklu fjöri og hafa engu gleymt þó árin
færist löturhægt yfir.

HK á toppi úrvalsdeildar
karla í handbolta
HK trónir áfram á toppi
úrvalsdeildar karla, DHL-deildinni, í handknattleik karla eftir að liðið gerði jafntefli við
Íslandsmeistara Fram, 22:22,
í Digranesi í Kópavogi í síðasta leik. HK var fjórum mörkum yfir í hálfleik, 13:9. Framliðið lék mun betur í síðari
hálfleik og tókst að jafna og
komast yfir þegar stutt var til
leiksloka. Valdimar Þórsson
jafnaði metin fyrir HK úr vítakasti þegar 40 sekúndur voru
eftir. Fyrrverandi markvörður Fram, Egidius Petkevicius,
varði síðan síðasta skot leiksins frá Rúnari Kárasyni og
tryggði HK annað stigið.
HK hefur þar með 5 stig að
loknum þremur leikjum í efsta
sæti. Næsti heimaleikur HK er
gegn Val 21. október nk.
Kvennalið HK er í 6. sæti
deildarinnar eftir 3 leiki með
2 stig. Í síðasta leik töpuðu
þær fyrir Val 23-33 þar sem
Auksé Vysniauskalte skoraði
7 mörk og Elsa Rut Óðinsdóttir 6 mörk. HK lék gegn Haukum sl. miðvikudag en næsti
heimaleikur er gegn FH 28.
október nk.
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Breiðablik tapaði
5:0 gegn Arsenal

Frá leik Breiðabliks gegn Arsenal.

Kvennalið Breiðabliks tapaði
5:0 gegn enska liðinu Arsenal í
fyrri leik liðana í 8-liða úrslitum
Evrópukeppninnar á Kópavogsvelli sl. fimmtudag og ljóst að
möguleikar á að komast í 4-liða
úrslit eru úr sögunni.
Kelly Smith skoraði eina mark
fyrri hálfleiks á 32. mínútu. Hún
bætti við öðru marki á 67. mínútu
og þremur mínútum síðar skoraði Lianne Sanderson þriðja mark
Arsenal. Julie Fleeting skoraði tvívegis á fjögurra mínútna kafla þegar stundarfjórðungur var eftir af
leiknum. Síðari leikurinn fer fram
í London í dag og ljóst að það
verður mjög erfiður leikur fyrir
Breiðablik.
Blikastúlkur báru allt of mikla
virðingu fyrir Arsenalstúlkunum,
voru alltaf í hæfilegri fjarlægð frá
þeim í varnarleiknum og gerðu
nánast engar tilraunir til þess að
láta þær finna fyrir sér. Slík knattspyrna leiðir aðeins til taps. Helst
var að Gréta Samúelsdóttir reyndi

að koma sóknarleiknum í gang,
en hún mátti sín lítils gegn sterkri
vörn Arsenal. Þrátt fyrir þetta tap
hefur Breiðabliksliðið staðið sig
vel í sumar og frábært að hafa
náð því að komast í 8-liða úrslit
Evrópukeppninnar. Aldrei fyrr hefur félagslið í nafni Breiðabliks náð
eins langt í keppni á heimsvísu
eins og meistaraflokkur kvenna
í knattspyrnu. Til hamingju, stelpur!

Sumarið vonbrigði?

En auðvitað voru væntingarnar
meiri hér heima í sumar enda var
liðinu spáð Íslandsmeistaratitlinum í Landsbankadeild kvenna
sem Valsstúlkur hrepptu nokkuð
sanngjarnt. Blikastúlkur töpuðu
einnig úrslitaleiknum í VISA-bikarkeppninni gegn Val eftir framlengingu og vítaspyrnukeppni, sem er
auðvitað eitt það ergilegasta sem
fyrir getur komið í knattspyrnunni.

Blikar í liðum ársins
Á lokahófi Knattspyrnusambands Íslands sl. laugardag voru
m.a. valin lið ársins. Í liði kvenna
voru kjörnir þrír leikmenn Breiðabliks, þær Þóra Helgadóttir markvörður, Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir og Erna Björk Sigurðardóttir, en í lið karla var kjörinn Marel
Baldvinsson en Marel hlaut jafnframt gullskóinn sem markahæsti
leikmaður úrvalsdeildar sumarið
2006. Þetta er frábær árangur, en
nú er bara að gera betur næsta
sumar.
Þóra Helgadóttir ver með tilþrifum í leik Breiðabliks og Arsenal á
Kópavogsvelli 11. október sl.

GETRAUNANÚMER
Úr leik HK gegn Val í úrvalsdeild kvenna nýverið.

HK ER

203

GETRAUNANÚMER
Brei›abliks ER

200

FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ
Í VETRARGARÐINUM Í SMÁRALIND
Laugardaginn 21. október kl. 13.00-15.30

AP Almannatengsl / H2 hönnun

Kl. 13.00 Gunnar Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs, býður gesti velkomna.
Kl. 13.05 Ronja ræningjadóttir heimsækir hátíðina og skemmtir yngstu
kynslóðinni.
Kl. 13.20 Skólahljómsveit Kópavogs leikur undir stjórn Össurar Geirssonar.
Kl. 13.40 Skólakór Kársness syngur undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur.
Kl. 14.00 Björgvin Franz Gíslason bregður sér í gervi frægra
tónlistarmanna.
Kl. 14.10 Red Sky flytur dansævintýrið Söngur hreindýranna.
Kl. 14.30 Barkasöngvararnir Tracy Brown og Kendra Tagoona skemmta
með barkasöng og trommudansi.
Kl. 14.50 Systurnar Greta Mjöll og Hólmfríður Ósk Samúelsdætur flytja
nokkur lög, þar á meðal hið geysivinsæla Ó María. Undirleikarar
eru Pálmar Örn Guðmundsson gítar, Kristján Sturla Bjarnason
píanó og Svanur Bjarki harmonikka.
Kl. 15.05 Kór Snælandsskóla syngur undir stjórn Heiðrúnar Hákonardóttur.
Undirleikarar eru Lóa Björk Jóelsdóttir á píanó og Eydís Franzdóttir
á óbó.
Kl. 15.15 Björgvin Franz Gíslason bregður sér í gervi frægra
tónlistarmanna.
Kynnir: Björgvin Franz Gíslason
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