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Leikskólanefnd laðar að starfsfólk

Börnin í Englakórnum í Kópavogi bíða þess að fá að syngja við upphaf Samgönguviku sem sett var í 
Perlunni í lok septembermánaðar sl. Englakórinn var stofnaður af Natalíu Chow Hewlett fyrir 4 árum, 
en markmiðið var að veita börnum tónlistaruppeldi í gegnum söng frá ungum aldri. 

������������������������

���������������

www.atak.is

Góðir bílar
- gott verð!

554 6040

Bæjarráð Kópavogs hefur sam-
þykkt aðgerðaáætlun leikskóla-
nefndar í því skyni að auka stöðug-
leika í starfsmannahaldi, laða starfs-
fólk að leikskólum bæjarfélagsins 
og auka fagþekkingu í leikskólum 
Kópavogsbæjar. Þetta var kynnt á 
fundi leikskólanefndar í leikskólan-
um Urðarhóli við Kópavogsbraut í 
Kópavogi nýverið.

Aðgerðaáætlunin felur m.a. í sér 
aukin tækifæri starfsmanna til náms 
í leikskólafræðum og aukið faglegt 
öryggi í starfi og stjórnendum verð-
ur gert kleift að sækja stjórnunarnám 
sem er sérsniðið að þörfum þeirra. 
Bætta vinnuaðstaðan verður bætt og 
boðið verður upp á námskeið sem 
miða m.a. að því að draga úr streitu.

Önnur atriði í aðgerðaátæun leik-
skólanefndar eru m.a.:

• Kjarabætur, s.s. auknar greiðsl-

ur vegna kostnaðar í starfi og náms-
styrkir. 

• Tilraunaverkefni á tveimur leik-
skólum með aukið fjárhagslegt og 
faglegt sjálfstæði að leiðarljósi. 

• Erlendum starfsmönnum verði 
boðið íslenskunámskeið á vegum 
bæjarins. 

• Auk þessa gekk Kópavogsbær 
í maí 2007 frá samningum við leik-
skólakennara um TV-einingar sem 
eru reglur um tímabundin viðbótar-
laun leikskólakennara. Þessa dagana 
er verið að úthluta TV-einingum í 
annað sinn. 

• Kópavogsbær jók þá einnig fram-
lög til leikskóla, annars vegar í þeim 
tilgangi að auka fjárhagslegt sjálf-
stæði leikskólanna, hins vegar til að 
mæta hugsanlegum áföllum, s.s. mikl-
um veikindum og forföllum.

Kópavogsbær hóf í nóvember-

mánuði sl. heimgreiðslur til foreldra 
barna undir 2ja ára aldri. Bæjarráð 
Kópavogs samþykkti 20. september 
sl. að fella niður aldursmörkin og 
framlengja heimgreiðslur til þess 
tíma að börn fá inni á leikskóla.

Á fundi leikskólanefndar 18. sept-
ember sl. var því beint til bæjarráðs 
að stofnaður verði faghópur um 
leikskólabyggingar. Faghópur um 
leikskólabyggingar í Kópavogi hafi 
það hlutverk að vera ráðgefandi við 
stefnumótun um framtíðar leikskóla-
byggingar bæjarins. Faghópur þessi 
falli undir leikskólanefndina og verði 
henni innan handar varðandi þró-
un bygginga. Lagt er til að faghóp-
inn skipi arkitekt hússins, fulltrúar 
leikskólaskrifstofu, leikskólakennara 
og leikskólanefndar og fulltrúi tækni-
deildar Kópavogsbæjar. Faghópurinn 
kalli til sérfræðinga eftir þörfum.
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Breytt skipurit  
tveggja sviða

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri 
flutti á síðasta bæjarstjórnar-
fundi tillögu um breytt skipurit 
fyrir fjármála- og stjórnsýslusvið 
og starfslýsingu nýs starfs sem er 
skrifstofustjóri fjármála- og stjórn-
sýslusviðs. Í dag eru fjórir deild-
arstjórar en í nýju skipuriti er ein-
um deildarstjóra bætt við. Einn 
deildarstjóri sér um starfsmanna-
hald og er starfsmannastjóri og 
sér m.a. um símenntun, launamál 
og jafnréttismál; annar er fjármála-
stjóri sem sér um innheimtu, bók-
hald, áætlanagerð og fjárhagseft-
irlit; skrifstofustjóri sér um skjala-
vörslu og þjónustuborð.

Einning var lögð fram tillaga að 
breytingum á skipuriti tómstunda- 
og menningarsviðs ásamt breyt-
tri starfslýsingu. Báðar tillögurnar 
voru samþykktar einróma.

Starfslokasamningar 
og vegrið

Á fundi bæjarráðs 27. septem-
ber sl. lögðu bæjarfulltrúar Sam-
fylkingarinnar fram eftirfarandi 
fyrirspurn:

“Fulltrúar Samfylkingarinnar í 
bæjarráði óska eftir að fá að sjá 
eftirfarandi gögn:

Starfslokasamning fyrrverandi 
ritara skipulagsstjóra er lauk störf-
um í desember 2006. 

Ráðningarsamning verkefnis-
stjóra hjá framkvæmda- og tækni-
sviði bæjarins er hóf störf sumar-
ið 2006. Launaseðla þessara aðila 
aftur að maí 2006.

Auk þess óskum við eftir upplýs-
ingum um eftirfarandi:

“Hvort og þá hvenær var staða 
verkefnisstjórans auglýst og 
hver voru þau verkefni sem hon-
um voru falin og hver af embætt-
ismönnum bæjarins óskaði eftir 
stöðugildinu?

Á sama fundi lagði Gunnsteinn 
Sigurðsson, Sjálfstæðisflokki fram 
fyrirspurn um hvað líður uppsetn-
ingu vegriðs á Digranesvegi.

 

Skipulagi Marbakka-
brautar 4 breytt vegna 
leikskóla

Á fundi skipulagsnefndar var 
tekin fyrir tillaga bæjarskipulags 
að breyttu aðalskipulagi við Mar-
bakkabraut 4. Í tillögunni felst 
að svæði sem skilgreint er sem 
óbyggt svæði norðan leikskól-
ans Marbakka er breytt í svæði 
fyrir þjónustustofnanir. Einnig er 
svæði sunnan leikskólans sem skil-
greint er sem verslunar- og þjón-
ustusvæði breytt, annars vegar í 
svæði fyrir þjónustustofnanir og 
hins vegar í óbyggt svæði. Á breyt-
ingasvæðinu sem er um 0,9 ha 
að flatarmáli er áætlað að stækka 

aðstöðu leikskólans og bæta við 
einni deild. Lóðin verður 4.003 m2 
eftir breytingu með nýtingarhlut-
fall allt að 0,2. Áætluð bílastæða-
þörf er 1 stæði á hverja 35 m2 hús-
næðis, en það gerir 22 bílastæði. 
Skipulagssvæðið afmarkast af Mar-
bakkabraut í suður, göngustíg á 
lóðarmörkum í austur, strandstíg 
við Fossvog í norður og lóðarmörk-
um lóðanna við Marbakkabraut 
16, 18 og 20 í vestur. Tillagan styð-
ur markmið Aðalskipulags Kópa-
vogs 2000-2012 hvað varðar þétt-
ingu byggðar og nýtingu á stofn-
kerfi bæjarins. Skipulagsnefnd 
samþykkti framlagða tillögu, hún 
var hún auglýst í samræmi við 18. 
gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997 og vísar til afgreiðslu bæj-
arráðs og bæjarstjórnar. Athuga-
semdir bárust en bæjarskipulagi 
var falið að taka saman umsögn 
varðandi innsendar athugasemdir.  
Á fundi skipulagsnefndar 4. sept-
ember 2007 var erindið lagt fram 
að nýju ásamt umsögn bæjarskipu-
lags. Óskað var eftir umsagnar 
fræðslustjóra Kópavogs um þörf 
stækkunar leikskólans og var hún 
lögð fram að nýju ásamt umsögn 
fræðslustjóra Kópavogs. Skipulags-
nefnd samþykkti tillöguna  ásamt 
umsögn bæjarskipulags dags. 31. 
ágúst. 2007 og vísaði málinu til 
afgreiðslu bæjarráðs og bæjar-
stjórnar.

Reynt að koma veit-
ingarekstri í Gerðar-
safni aftur af stað

Á fundi Lista- og menningarráðs 
Kópavogs 18. september sl. var 
m.a. rætt um minningabók sem 
gefin var út vegna 50 ára afmæl-
is bæjarins sem bókasafnsstarfs-
menn sáu um útgáfu á. Rætt hefur 
verið um að gefa nemendum 9. 
bekkjar grunnskóla eintak af bók-
inni. Rætt var um veitingar í lista-
safninu, Gerðarsafni, en kaffiterían 
þar er nú lokuð. Verið er að gera 
ráðstafanir til að koma henni af 
stað aftur. Jafnframt var rætt um 
markaðssetningu á  söfnum bæj-
arins.

Áfallahjálp í grunn-
skólum endurskoðuð

Á fundi skólanefndar 3. septem-
ber sl. var lögð fram eftirfarandi til-
laga frá Rannveigu  Ásgeirsdóttur, 
fulltrúa foreldra í skólanefnd:

 “Fulltrúi foreldra í skólanefnd, 
Rannveig Ásgeirsdóttir, óskar eftir 
því að verkferlar um áfallahjálp 
í grunnskólum Kópavogs verði 
teknir til gagngerrar endurskoð-
unar og rýnis af fagaðilum með 
aðstoð starfandi áfallateyma og 
að þeir verði þannig úr garði gerð-
ir að þeir taki til allra þátta í skóla- 
og nærsamfélagi og skuli gátlisti 
vegna kynningar/kennslu á notk-
un verkferla yfirfarinn, staðfestur 

af hlutaðeigandi aðilum og skilað 
inn til fræðslustjóra árlega.”

Í framhaldi af bókun foreldra-
fulltrúa bókaði skólanefnd eftirfar-
andi:

“Skólanefnd felur fræðsluskrif-
stofu að fá viðurkenndan fagaðila 
til að veita ráðgjöf vegna áfalla-
hjálpar í grunnskólunum, í sam-
ráði við skólastjórnendur, með 
hliðsjón af ofangreindri bókun. 
Einnig beinir skólanefnd því til 
skólastjórnenda að þeir hlutist 
til um að allir sundkennarar sem 
starfa við grunnskóla Kópavogs 
sæki samráðsfund allra þeirra 
sem koma að skólasundi áður en 
kennsla hefst á haustin. Forstöðu-
menn sundlauganna skipuleggi og 
boða þessa fundi. Á þeim fundum 
verði farið yfir gildandi verkferla 
og neyðaráætlanir sundlauganna.”

Miklar bollaleggingar 
um auglýsingaskilti

Á fundi umhverfisráðs 18. júní 
2007 var fjallað um reglur um aug-
lýsingaskilti í Kópavogi. Á fundi 
umhverfisráðs fyrr í vor var óskað 
eftir bæjarskipulag Kópavogs tæi 
saman leiðbeinandi viðmið varð-
andi uppsetningu auglýsingaskilta 
í lögsögu Kópavogs. Lagðar voru 
fram hugmyndir Línuhönnunar 
að vinnuáætlun varðandi setn-
ingu reglna um skilti í Kópavogi. 
Umhverfisráð samþykkti að mæla 
með við bæjarráð að fara að til-
lögum Línuhönnunar. Áætlaður 
kostnaður 250.000 krónur. Á fundi 
bæjarráðs var svo samþykkt að 
hafin verði vinna skv. tillögum 
Línuhönnunar.

Á fundi umhverfisráðs 23. júlí 
2007 var samþykkt að fela bæjar-
skipulagi að ganga frá samningum 
við Línuhönnun um verkefnið. Á 
fundi umhverfisráðs nýverið upp-
lýsti formaður að gerður hafi ver-
ið samningur við Línuhönnun um 
gerð tillagna að reglum um auglýs-
ingarskilti í Kópavogi.  Umhverf-
isnefnd óskaði eftir kynningu á 
stöðu mála.
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K ópavogsbær hefur á undanförnum árum staðið fyrir kynningu 
á listum og menningu annara þjóða og eflaust muna flestir 
eftir kandadískum menningardögum og rússneskum menning-

ardögum. Nú er boðið upp á kínverska menningarveislu sem jafnvel 
stendur hinum tveimur fyrrnefndu framar. Það er þó varasamt að fara 
í slíkan samanburð því slíkur samanburður er milli svo ólíkra menn-
ingarheima. Á kínversku menningarhátíðinni sem stendur til næsta 
sunnudags er boðið upp á sýningu frá forn- og listmunuborginni Wuh-
an í Kína, myndlistasýningu, frábæra tónleika, loftfimleikasýningu, flug-
drekagerð og ljósmyndasýningu svo eitthvað sé nefnt. Einnig er boðið 
upp á málþing um kínverska menningu næsta laugardag í Salnum og 
fjölskylduhátíð fer fram í Vetrargarðinum í Smáralind næsta laugardag. 
Þessi menningarhátíð er orðin að veruleika  vegna mikillar framsýni 
bæjaryfirvalda en einnig hefur kínverska sendiráðið á Íslandi lagt mál-
inu ómetanlegan stuðning. Metnaður Kópavogsbæjar til að standa í 
fremstu röð á þessu sviði hefur svo sannarlega skilað sér, enda kemur 
fólk alls staðar að af landinu til að taka þátt í þessari menningarveislu. 
Sum bæjarfélag hasla sér völl sem aðsetur fyrir þjóðhátíð, fiskidaga, 
menningarnótt, ljósanótt eða t.d. írska eða færeyska daga, en fullyrða 
má að þær samkomur standa því sem Kópavogur er að bjóða langt að 
baki í menningarlegu tilliti. Kópavogsbær hefur einfaldlega tekið afger-
andi forystu, og því fögnum við auðvitað sem búum í þessu bæjarfé-
lagi sem er að skila betri rekstrarafgangi en nokkurt annað bæjarfélag 
á Íslandi.

Ægifagurt útsýni og 
hátækni

K ópavogsbær hefur auglýst til úthlutunar byggingarétt fyrir 650 
íbúðir í Vatnsendahlíð sem verða byggðar með nútímalegu sniði 
og þægindum. Mikið og fallegt útsýni er frá fyrirhugaðri íbúða-

byggð en þaðan sést yfir Elliðavatn, Heiðmörk og að Hengissvæðinu. 
Til austurs blasir Vífilfell og Bláfjöll við, til norðurs hluti Kópavogs og 
Reykjavíkur og til vestur verður útsýni yfir Esjuna, Akrafjall og Skarðs-
heiði. Lagt verður ljósleiðanet um hverfið strax í upphafi svo fyrstu íbú-
arnir fá háhraðatengingu sem tryggir m.a bestu mögulegu myndgæði. 
Ekki er að efa að marga mun fýsa að fá þarna lóð, en ef að líkum lætur 
fá færri en vilja. Framkvæmdi eiga að geta hafist í lok árs 2008.

Kennum útlendingum 
íslensku

A lþingi hefur hafið störf eftir gott sumarleyfi. Forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson,  sagði við þingsetningu að landsbyggð-
in, samkenndin og tungumálið væru þrenning sem Íslending-

ar mættu ekki varpa frá sér. Engin efnisrök væru fyrir því að víkja 
íslenskunni til hliðar ef háskólar og fyrirtæki eiga að ná í fremstu röð 
og hæpið að halda því fram að íslenskan geti ekki áfram verið jafnoki 
heimsmálanna í þekkingarsköpun og atvinnulífi. Þvert á móti beri að 
efla íslenskukennslu í skólum landsins um leið og leikni námsfólks í 
erlendum málum væri aukin. Hjálpa ætti þeim sem hingað koma frá 
öðrum löndum að læra íslenskuna. Sérstakan gæfi Íslendingum gildi. 
Undir þessi orð forseta Íslands skal sannarlega tekið hér.

  
     Geir A. Guðsteinsson

Menningarleg forysta

OKTÓBER 2007
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Salurinn

MIÐ 3. OKT og  FÖST 5. OKT KL. 20
KÍNVERSK ÞJÓÐLAGASÖNGSKEMMTUN
Miðaverð 2500 kr.

MIÐ 10. OKT KL. 20
GÍTARTÓNLEIKAR MANUEL BARRUECO
Miðaverð 2500 kr.

FIM 11. OKT KL. 20
FJÖLSKYLDUFERÐ TIL AFRÍKU
Miðaverð 1500 kr. frítt f. börn

FÖST 12. OKT KL. 20
TÍBRÁ: ÓPERUTÓNLEIKAR
Miðaverð 2000 /1600 kr.

SUN 14. OKT KL. 20
TÍBRÁ: SÖNGBÓK JAZZINS
Miðaverð 2000/1600 kr.

SUN 21. OKT KL. 20
TÍBRÁ: SELLÓ OG PÍANÓ
Miðaverð 2000/1600 kr.

ÞRI 23. OKT KL. 20
TÍBRÁ: Söngtónleikar
Miðaverð 2000/1600 kr.

LAUG 27. OKT KL. 17
TÍBRÁ: ALBERT MAMRIEV
Miðaverð 2000/1600 kr.

MIÐASALA HAFIN !
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Við erum stoltir af 

útkomunni og óskum 

íbúunum til hamingju með 

verðlaunin, fallegt hús og 

glæsilega lóð. 

Allar íbúðir eru seldar.

Til hamingju!

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200www.iav.is
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Umhverfisráð Kópavogs hefur veitt 
viðurkenningu fyrir frágang húss og lóðar á 
nýbyggingarsvæði vegna Ásakórs 2–4.

Ásakór 2–4 er átján íbúða lyftuhús á þremur hæðum auk bifreiðageymslu í kjallara. 
Íbúðirnar eru þriggja og fjögurra herbergja, allar með sérinngangi af svalagangi.

Húsin voru hönnuð af ASK arkitektum ehf. en Landslag ehf. sá um hönnun lóðar.

Nytsemi, gróðursæld og auðveld umhirða 
Lóð byggingarinnar er hönnuð til þess að veita öllum íbúum hússins skjólgóðan 
reit til útiveru. Lóðahlutar með sérafnotarétti tilheyra íbúum á neðstu hæð en utan 
þeirra er leiksvæði barna og grasflöt í hvammi sem snýr vel við sólu. Í suðurhluta 
lóðarinnar liggur grasstígur sem auðveldar hirðu gróðurbeða. Jaðrar lóðarinnar 
og aðkomusvæði byggingarinnar eru markvisst ræktuð til að mynda skjólgott og 
hlýlegt yfirbragð.



Jónas Ingimundarson píanó-
leikari og tónlistarráðunautur Sal-
arins í Kópavogi er fæddur á hina 
þekkta höfuðbóli Bergþórshvoli 
á Rangárvöllum fyrir alllöngu en 
þó eftir Njálsbrennu eins og hann 
segir sjálfur!

Presturinn bjó ekki á jörðinni 
heldur var það faðir hans sem 
yrkti jörðina en foreldrar hans 
voru frá sitt hvorum bænum í Aust-
ur-Landeyjunum, móðir hans Guð-
rún Kristjánsdóttir frá Voðmúla-
stöðum en faðir hans Ingimundur 
Guðjónsson frá Voðmúlastaða-
Austurhjáleigu sem er næsti bær 
við, nánast í sama túni. Þar bjó 
hann aðeins í 1 ár, fjölskyldan flutti 
á Selfoss og síðar bjó Jónas hjá föð-
ur sínum í Þorlákshöfn um árabil. 
Þaðan lá leiðin m.a. til Reykavíkur 
í tónlistarnám og síðan til Vínar-
borgar í framhaldsnám. Jónas seg-
ir í bók Gylfa Gröndal um hann, “Á 
vængum söngsins” þegar rætt er 
um tónlistarferilinn:

“Þetta hefur nánast allt gerst af 
sjálfu sér. Ég tók aldrei þá ákvörð-
un að verða tónlistarmaður. Ef til 
vill var það vilji forsjónarinnar; 
hver veit? En ég er afskaplega 
þakklátur fyrir að fá að helga líf 
mitt tónlist, því ég hef ekki ánægju 
af neinu til jafns við hana. Hún 
er stöðugt í kringum mig, bæði í 
vöku og draumi, - óþrjótandi upp-
spretta. Tónlistin endarspeglar og 
tjáir gjörvöll tilfinningasvið manns-
ins. Tónlistin hrein og tær er göfg-
andi - mannbætandi. Menn syngja 
ekki í vondu skapi, en það er hægt 
að syngja burt leiðindi.”

Selfoss varð svo starfsvettangur 
hans í 4 ár eftir að hann kom frá 
Vínarborg, stjórnaði m.a. Karlakór 
Selfoss og Kvennakór Selfoss og 
síðar Samkór Selfoss. Eftir flutn-
ing á höfuðborgarsvæðið gerðist 
hann m.a. stjórnandi Karlakórsins 
Fóstbræðra um fimm ára skeið, 
og hefur reyndar verið viðloðandi 
starfsemi hans allar götur síðan. 
Jónas hefur hlotið ótal verðlaun og 
viðurkenningar um dagana, m.a. 
riddarakross hinnar íslensku fálka-
orðu, heiðusverðlaun íslensku 
tónlistarverðlaunanna, heið-
ursverðlaun VÍS, heiðursverðlaun 
Íslandsbanka, heiðursverðlaun DV 
og Dannebrogsorðuna. Árið 1997 
útnefndi Rótarýklúbbur Kópavogs 
hann Eldhuga ársins og árið 2004 
var hann kosinn heiðurslistamað-
ur Kópavogs.

Búa flyglinum betri stað
Jónas og kona hans Ágústa 

Hauksdóttir, sem einnig er tónlista-
menntuð, búa við Álfhólsveginn. 
Um það leiti sem Jónas og Ágústa 
fluttu í Kópavoginn og hann tók til 
starfa í Kópavogi var keyptur flyg-
ill sem fyrst var m.a. staðsettur í 
Digraneskirkju og í Gerðarsafni en 
það vöknuðu fljótt óskir um hug-
myndir um að búa honum betri 
stað, og þó hófust líka umræður 
um að byggja tónlistarskóla. Þróun-
in varð sú að Salurinn var byggður 
við hlið Tónlistaskóla Kópavogs 
og að sjálfsögðu fór þessi forláta 
flygill í Salinn. Jónas segir að nafn-
ið á Salnum hafi eignlega komið af 
sjálfu sér. Á byggingastiginu hafi 
oft verið rætt um salinn og þeg-
ar nær dróg vígslu hans hafi nafn-
ið eiginlega verið orðið fast við 
hann, enda nafnið Salurinn gott 
fyrir fyrsta tónleikasal landsins. 
En á byggingingastiginu hafi vissu-
lega aðrar hugmyndir skotið upp 
kollinum.

“Bæjarfélagið stendur á bak 
við vissa starfsemi Salarins, hann 
er “burðarvirki” hans. Þannig er 
hægt að leigja hann út til tónleika-
halds eða fundarhalda en hann 
hentar ákaflega vel til slíkrar starf-
semi. Salurinn er fyrsta byggingin 
á Íslandi sem sérstaklega er hönn-
uð og byggð til tónleikahalds og 
þar er nú t.d. kínversk menningar-
hátíð og tónlistaskólakennararn-
ir eru þar með mjög áhugaverða 
tónleikaröð. Allir grunnskólanem-

ar í Kópavogi koma tvisvar á ári í 
Salinn undir heitinu “Tónlist fyrir 
alla” þar sem reynt er að höfða 
til sem flestra barna með vali á 
tónlist.

Síðast en ekki síst ber að nefna 
Tíbrá-tónleikaröðina sem er 
stærsta og viðamesta starfsemin 
í Salnum, er þungamiðja starfsem-
innar á hverjum vetri. Tónleikarn-
ir sem ég var með í Gerðarsafni 
fyrstu árin fluttust yfir í Salinn og 
þá fór fljótlega að hlaðast utan á 
þá starfsemi með þátttöku ýmissa 
tónlistarmanna. Til að aðgreina þá 
tónleika frá öllum hinum tónleik-
unum sem urðu brátt snar þáttur í 
starfsemi Salarins varð að kalla þá 
tónleikaröð einhverju nafni. Það er 
ekki mjög söluvænt að kalla slíka 
tónleikaröð t.d. “Tónleikaröð Kópa-
vogsbæjar í Tónlistahúsi Kópa-
vogs”, nafnið allt of langt og óþjált. 
Því var fljótlega farið að leita að 
hentugu nafni þá tónlistaröð og þá 
kom upp nafnið Tíbrá, sem er auð-
vitað nafn fyrir uppsprettu en ein-
nig fyrir sjónhverfingar og hilling-
ar sem undirstrikar mikla grósku.”

- Óttuðust þið ekki að fólk mundi 
ekki tengja nafnið Tíbrá við tónlist?

“Það kann að vera að það hafi 
verið á einhverju stigi málsins en 
þetta er bara heiti á tónleikaröð. 
Mér finnst þetta nafn gott, nafngift-
in heppnaðist vel og allir hérlendis 
sem hafa áhuga á klassískri tónlist 
vita fyrir hvað Tíbrá stendur, vita 
að nafnið stendur fyrir því helsta 
sem fram fer í Salnum. Auk þess 
fer þetta nafn ákaflega vel í munni. 
Mikill vinur minn, Þorsteinn Valdi-
marsson, gaf út ljóðabók sem hef-
ur m.a. að geyma lítið og fallegt 
ljóð sem heitir Tíbrá. Í sveitinni í 
Landeyjum í gamla daga var það 
algengt að maður sá Vestmannaeyj-
ar í hillingum, eða í tíbrá hátt uppi 
á himninum og í bernskuminning-
unni voru það alltaf miklir töfrar 
í svona sindri. Tóninn er líka eitt-
hvað sem sindrar og tekur á sig 
margra myndir enda geta tónleikar 
verið mjög alvarlegir en þeir geta 
líka breyst í alveg sprenghlægilega 
skemmtun. Tíbráin getur náð yfir 
allt þetta og er því mjög gott nafn 
fyrir þessa tónleikaröð.

Þetta er níuna árið sem við bjóð-
um upp á Tíbrártónleika en Salur-
inn verður 10 ára á næsta ári.”

Umsóknir þrefalt fleiri  
en tónleikar

- Nú er svo komið að mun færri fá 
að koma fram á Tírbrártónleikum 
en um það sækja og auðvitað er 
það ánægjulegt dæmi um vinsæld-
ir þessarar tónleikaraðar. Hversu 
margar umsóknir berast árlega frá 
tónlistarfólki um þátttöku á Tíbrár-
tónleikaröðinni?

“Í desembermánuði er auglýst 
eftir umsóknum fyrir næsta tón-
leikaár sem hefst að hausti, og 
það berast um 100 umsóknir af 
öllu mögulegu tagi. Á þessum vetri 

eru Tírbrártónleikar rúmlega 30 
en svo eru ýmsir aðrir sem ekki 
sækja um en okkur finnast forvitni-
legir, t.d. erlendir tónlistamenn og 
söngvarar, sem við sækjumst eftir 
að fá til að auka fjölbreyttni tón-
leikaraðarinnar. Það komast því 
miklu færri að við vildum gefa færi 
og væri vissulega fengur að fá. En 
því miður er ekki hægt að gera allt. 
En Salurinn er öllum opinn og það 
getur hver sem er fengið salinn 
til að halda sína einkatónleika, en 
það eru þá ekki tónleikar á vegum 
tónleikaraðarinnar Tíbrár.

Popplistamenn hafa ekki sótt 
um í Tíbrá enda liggur í hlutarins 
eðli að húsið hentar ekki fyrir slík-
an tónlistaflutning. En við mund-
um skoða slíka umsókn til jafns við 
aðrar umsóknir. Það mundi bara 
auka fjölbreytnina, það mundi 
annar hópur fólks sækja þá tón-
leika og það mundi því bara auka 
fjölbreyttni flórunnar í Salnum og 
breikka áheyrendahópinn.

En við þurfum að spila á rým-
ið í þessum sal. Í poppinu þarftu 
yfirleitt miklu stærri sali og meira 
rými og allt öðru vísi hljómburð 
enda tóninn magnaður upp með 
rafmagni og venjulega spilað í sal 
sem er “þurr,” þ.e. hefur sjálfur 
engan ómtíma,” segir Jónas Ingi-
mundarson.”

- Er eitthvað sérstakt sem þú ert 
einstaklega ánægður með að er á 
tónleikaskrá Tíbrár?

“Ég er eiginlega sérstaklega 
ánægður með allt sem er þarna, 
enda erfitt að vera með saman-

burð þar sem fjölbreytnin er svo 
mikil. Það ríkir líka mikill metnað-
ur við gerð Tíbrártónlistaraðarinn-
ar.”

Jónas segir að opnunartónleik-
arnir hafi verið sérlega glæsilegir 
en þar kom fram rússneska mezzó-
sópransöngkonan Irina Romis-
hevskaya og söng m.a. lög eftir 
Purchell, Händel, Scarlatti og Viv-
aldi. Síðan kom franski píanóleikar-
inn Désiré N’Kaoua sem minntist 
70 ára ártíðar Ravels með heildar-
flutningi á píanóverkum hans.

Aðrir tónleikar sem Jónas nefni 
sérstaklega eru söngtónleikar 
Viðars Gunnarssonar  sem komi 
sjaldan hingað heim og því sé mik-
ill fengur að fá hann. Viðar mun 
m.a. flytja sönglög eftir Árna Thor-
steinsson, Karl Ottó Runólfsson 
og fleiri íslensk tónskáld og aríur 
eftir Wagner, Tchaikovsky, Glinka 
og Mussorgsky.

Á fullveldisdeginum munu Auð-
ur Gunnarsdóttir og Bergþór Páls-
son flytja einsöngslög eftir Jón 
Ásgeirsson, s.s. Maístjörnuna og 
ýmiss óperulög og 12. janúar verða 
svo hefðbundnir nýárstónleikar 
þar sem Hulda Björk Garðarsdótt-
ir söngkona og Salonhljómsveit 
Sigurðar Ingva Snorrasonar flytja 
Vínarljóð, óperettuaríur, dúetta, 
polka, valsa og aðra gleðitónlist.

Salurinn fyrst og fremst 
“sólistasalur”

17. febrúar sýnir svo eistneska 
þjóðin svo Íslendingum þakklæti 
sitt fyrir stuðning við sjálfstæðis-

baráttu þeirra  með því að send 
hingað Kammerkór Filharmoní-
unnar í Eistlandi sem mun flytja 
verk eftir Veljo Tormis og segir 
Jónas að það verði sérstaklega eft-
irtektarverðir tónleikar enda sé 
kórastarf í Eistlandi á mjög háum 
gæðastaðli. Kórinn mun flytja verk 
sem sérstaklega er samið fyrir 
Íslandsferðina. Aðspurður segir 
Jónas að stærð þessa kammerkórs 
henti vel fyrir Salinn, en vissulega 
henti hann ekki fyrir stærri kóra, 
enda sé hann hannaður og hugsað-
ur sem “sólistasalur.” Fyrir einn og 
upp í 20 flytjendur sé hann mjög 
góður.

19. febrúar kemur hingað 
flautuleikarinn Denis Bouriakov 
ásamt píanóleikaranum Víkingi 
Heiðari Ólafssyni, en haft er eftir 
Hallfríði Ólafsdóttur, 1. flautuleik-
ara í Sinfóníuhljómsveit Íslands 
að Bouriakov sé besti flautuleikari 
sem hún hafi heyrt í!

24. febrúar verða strengjatón-
leikar þar sem Sæunn Þorsteins-
dóttir kemur fram en Sæunn er 
ein sú efnilegasta sem við eigum, 
en þessi hópur sem telur fjóra 
strengjaleikar hentar mjög vel fyr-
ir Salinn.

“Þann 4. mars kemur hingað í 
Salinn Kópavogsbúinn Þuríður 
Jónsdóttir með “Kvikhljóð” sem 
er einleikur, hljóðlist og myndlist. 
Hún er tónskáld og flautuleikari 
en hún er með ásamt fleirum fjöl-
breytilegt efni þar sem hún notar 
bæði myndlist, vídeó og tónlist 
með ýmsum hætti auk rafhljóða. 
Þar kennir margra grasa og verð-
ur líka töluvert öðruvísi en margt 
annað sem við eigum eftir að sjá í 
Tíbránni í vetur,” segir Jónas.

Jónas segir að frá 4. til 11. maí 
séu tónleikar í Salnum sem séu 
hluti af Kópavogsviku en á síðustu 
tónleikunum komi fram Tríó Rom-
ance, en tríóið skipa Guðrún Birg-
isdóttir, Martial Nardeau og Peter 
Máté sem öll tengjast Kópavogi. 
Þar mun ríkja vorstemmning og 
gleði á afmælisdegi Kópavogsbæj-
ar. 11. maí 2008.

Óperuhús rökrétt        
framhald Salarins

- Bygging óperuhúss á sömu 
“torfu” og Salurinn, Gerðarsafn og 
bókasafnið standa á er fyrirhuguð. 
Hefurðu miklar væntingar til þess 
hús og þeirrar starfsemi sem vænt-
anlega verður þar?

“Já, hiklaust. Tónlist á Íslandi 
er að verulegu leiti söngur. Ef 
Íslendingur á afmæli þá er sung-
ið, ef haldið er einhver gleðskap-
ur þá er sungið og jafnvel sóttir 
til þess heilu kórarnir, og þegar 
amma   eða afi deyr þá viljium við 
láta syngja við útförina, og það sé 
fallegt og vel gert, helst á heims-
klassa, amma eða afi voru svo góð 
og áttu þetta skilið!

Við eigum fullt af góðum söngv-
urum en þeir geta ekki náð þroska 
með því að fá bara að syngja yfir 
nokkrum ömmum í mánuði. Þeir 
verða að fá að takast á við ann-
ars konar verkefni. Á Íslandi eru 
reknir um 80 tónlistaskólar með 
fjölda söngnema og við erum ekki 
að mennta þá til þess að flytja þá 
alla úr landi. Þeir þurfa vettvang 
hérlendis og við þurfum að læra 
að meta þá og skapa grundvöll til 
þess að þeir nái þroska. Það eru 
óviðunandi kringumstæður í tón-
listalífinu á Íslandi. Af því að það 
er ekki gert ráð fyrir óperuflutn-
ingi í stóra menningarhúsinu við 
Reykjavíkurhöfn þá er þörf fyrir 
óperuhús sem hægt er að gera allt 
mögulegt með. Það er rökrétt fram-
hald af Salnum að óperuhús rísi 
í nágrenninu, og ég hlakka bara 
til. Starfseminn í Salnum virðist 
hafa haft þá jákvæði ímynd að nú 
vilji bæjaryfirvöld í Kópavogi gera 
meira. Ég reikna með að ef Salur-
inn hefði ekki orðið til hefði aldrei 
verið farið að ræða byggingu á 
óperuhúsi í Kópavogi,” segir Jónas 
Ingimundarson.
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Mikill metnaður við gerð Tíbrártónlistaraðarinnar

Jónas Ingimundarson við flygilinn í stofunni heima á Álfhólsvegi.

Af því að það er ekki gert ráð fyrir óperuflutningi 
í stóra menningarhúsinu við Reykjavíkurhöfn þá 
er þörf fyrir óperuhús sem hægt er að gera allt 

mögulegt með. Það er rökrétt framhald af 
Salnum að óperuhús rísi í nágrenninu, og ég 

hlakka bara til. Starfseminn í Salnum virðist hafa 
haft þá jákvæði ímynd að nú vilji bæjaryfirvöld í 
Kópavogi gera meira. Ég reikna með að ef Salur-

inn hefði ekki orðið til hefði aldrei verið farið 
að ræða byggingu á óperuhúsi í Kópavogi.

Désiré N’Kaoula lék nýlega í Salnum. Með honum hefur Jónas m.a. 
leikið á tvö píanó.
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A F  H Á L S I N U M
Hver? Hvar? Hvenær?

Ekki hafa enn fengist upplýsing-
ar um börnin sem voru á síðustu 
mynd, en vonandi rankar eihver 
við sér og gefur upplýsingar. Þær 
ber að senda til Hrafns Sveinbjarn-

arsonar á Héraðsskjalasafninu 
í síma 544-4710 eða á netfangið 
hrafns@kopavogur.is

Nú fylgir mynd þar sem verið er 
að horfa á spjald þar sem á stend-

ur Húsin okkar. Hverjir eru þetta? 
Hvert er tilefnið? Hvar er myndin 
tekin og hvenær? Allar ábending-
ar eru vel þegnar.

Kópavogur tekur upp vinabæjarsam-
band við kínversku borgina Wuhan

Samkomulag um vináttubæjar-
samband milli Kópavogsbæjar 
og Wuhan-borgar í Hubei-héraði 
í Kína var undirritað í Gerðar-
safni sl. laugardag. Gunnar I. 
Birgisson bæjarstjóri og Ómar 
Stefánsson, formaður bæjarráðs, 
undirrituðu viljayfirlýsinguna 
fyrir hönd Kópavogs en Peng 
Lemin, aðalframkvæmdastjóri 
fastanefndar Wuhan-borgar,    
fyrir hönd Wuhan.

Samningsaðilar hyggjast auka 
gagnkvæman skilning og vináttu 
þjóða Kína og Íslands með því 
að standa að samstarfi og heim-
sóknum á milli Kópavogs og            
Wuhan á grundvelli meginreglna 
um jafnræði og hagræði á sviðum 
efnahagslífs, viðskipta, vísinda 
og tækni, menningar, mennta,    
íþrótta, heilbrigðismála, man-
nauðs o.fl. Til stendur að koma 
á reglubundnum samskiptum 
æðstu stjórnenda og deilda samn-
ingsaðila til að greiða fyrir viðræð-
um um samstarf og heimsóknir 
auk sameiginlegra hagsmuna og 
hugðarefna.

Yfirlýsingin var gerð í samriti á 
íslensku, kínversku og ensku. Fór 
vel á því að undirrita hana í Gerð-
arsafni þar sem sýning á kínversk-
um menningararfi hefur verið 

sett upp í tengslum við Kínverska 
menningarhátíð í Kópavogi. Á sýn-
ingunni, sem var opnuð almenn-
ingi sl. sunnudag og stendur til 7. 
október, er að finna áhugaverðar 
þjóðminjar frá Wuhan-svæðinu 

sem endurspegla bæði hin ýmsu 
sögulegu menningarstig svæðis-
ins og almenna listræna sköpun í 
Austurlöndum.

Kínversk menningar-
hátíð hafin í Kópavogi

Kínversk menningarhátíð 
í Kópavogi var sett um síðustu 
helgi og hún stendur til 7. októ-
ber. Setningin fór fram í Lista-
safni Kópavogs - Gerðarsafni. 
Bæjarstjóri Kópavogs, Gunnar I. 
Birgisson, setti hátíðina og Lei 
Yunxia, sendifulltrúi í Kínverska 
sendiráðinu og staðgengill sendi-
herra Kína, flutti ávarp. Einnig 
flutti ávarp Miao Wei, fulltrúi 
Wuhan-borgar. Þá opnaði forseti 
Íslands, herra Ólafur Ragnar 
Grímsson, tvær sýningar í Gerð-
arsafni.

Á efri hæð Gerðarsafns er sýn-
ingin “Kínverskur menningararfur 
í Wuhan”, þar sem gefur að líta 
málverk, listmuni og aðra gripi 
frá borgarsafni Wuhan í Kína. Á 
neðri hæð safnsins var ennfrem-
ur opnuð sýningin Austræn heim-
speki og íslensk norðurljós þar 
sem sýndar eru abstrakt vatnslita-
myndir frá Íslandi eftir Yu Xi. Sýn-
ingunni lýkur 11. nóvember nk. 
en að sýningunni stendur Kópa-
vogsbær í samvinnu við lista- og 
menningarstofnanir í Kópavogi, 
sendiráð Kína á Íslandi, Kínversk-

Íslenska menningarfélagið auk 
fleiri samstarfsaðila.

Á sunnudag var opnuð ljós-
myndasýning í Vetrargarðinum í 
Smáralind. Á sýningunni eru ljós-
myndir úr borgarlífinu í Wuhan, 
sem eru gjöf til Kópavogsbæjar 
frá Wuhan-borg.

Fjölbreytt dagskrá verður und-
ir þaki Safnahúss Kópavogs alla 
hátíðardagana, þar sem sýndar 
eru kvikmyndir og fræðslumyndir, 
bókmenntir og listmunir. Þar hef-
ur einnig verið fyrirlestraröð og 
námskeið í flugdrekagerð. Fyrsta 
kvikmyndin sem sýnd var heitir 
“Rauði lampinn.”

Meðal þess sem Kópavogsbú-
um sem og landsmönnum öllum 
hefur verið boðið upp á eru tón-
leikar Þjóðlagahljómsveitar Söng-
leikja- og dansstofnunar Wuhan, 
loftfimleikasýningar í íþróttamið-
stöðinni Versölum en síðustu sýn-
ingin er á föstudag og laugardag, 
málþing um kínverska menningu 
í Salnum næsta laugardag og fjöl-
skylduhátíð í Vetrargarðinum 
í Smáralind sem fram fer næsta 
laugardag kl. 14.00 til 16.00.

Forseti Íslands og forsetafrú skoða sýninguna með aðstoð kínversks 
fræðimanns.

��

��������������

Alltaf nýbakað og ferskt hjá okkur

Brauð, kökur, tertur, smurt og veisluþjónusta

Úrvalskaffi og heitur reitur

Opið alla daga kl. 9-18 Búðakór 1 • Sími 534-6654

Samkomulagið undirritað í Gerðubergi sl. laugardag, skömmu áður 
en Kínversk menningarhátíð var sett. Við borðið sitja Ómar Stefáns-
son, formaður bæjarráðs, Peng Lemin, aðalframkvæmdastjóri fasta-
nefndar Wuhanborgar og Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri, en þau 
staðfestu samkomulagið með undirritun sinni. Samkomulagið gildir 
til 5 ára, og framlengist ef hvorugur aðili segir því upp.

Yu Xi listamaður sýnir á neðri hæð Gerðarsafns abstrakt vatnslita-
myndir frá Íslandi.
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Loftræsting: 
Blikkás-Funi og Ísloft
Pípulagnir: 
Kraftlagnir
Múrverk: 
Flísalagnir og 
Múr og Terrazzolagnir

Málari: 
Kristinn Hermansen
Raflagnir:   
Rafsveinn
Jarðvinna:  
Ólafur G Kárason
Lóð:
B.J. Verktakar

Kópavogsbúar til hamingju 
með Hörðuvallaskóla 

og Leikskólann Baugakór

Hörðuvallaskóli

Leikskólinn Baugakór 



Hafin er bygging norður -
turnsins við Smáralind, beint 
út af A-inngangi verslunarmið-
stöðvarinnar, en uppsteypu á 
að vera lokið sumarið 2008 og 
öllum framkvæmdum utanhúss 
í októbermánuði s.á. Stefnt er 
að því að taka húsið í notkun 
vorið 2009 en húsið verður 14 
hæða verslunar- og skrifstofu-
húsnæði ásamt kjallara, samtals 
um 18.000 fermetrar. Samhliða 
turninum verður byggt 750 bíla-
stæða hús. 

Tveggja hæða tengibygging 
verður til verslunarmiðstöðina 
Smáralind. Glerlyftuhús mun 
tengja skrifstofuhúsnæðið á 3. 
hæð Smáralindar við bílastæða-
húsið. Verið er að undirbúa bygg-
ingu stórhýsins norðan Smára-
lindar. Kópavogsdalurinn er 
orðinn öflugasta verslunarsvæði 
landsins en gert er ráð fyrir allt 

að 8 milljónum gestum á þessu 
ári, þar af 70% þess fjölda í Smára-
lindina.

Frekari uppbygging er fyrir-
huguð við Dalveginn, m.a. fyrir 
bílaumboð, verið er að byggja 
verslunarhúsnæði neðan Núpa-
lindar í Lindahverfi og í framtíð-
inni mun m.a. rísa 34 hæða hús 
í Gustssvæðinu sem verður um 
140 metra hátt, náist sátt um 
deiliskipulag á því svæði, en um 
það hefur staðið allmikill styr. 
Það verður langhæsta hús lands-
ins. Til þess að hægt verði að 
reisa mörg háhýsi á Gustssvæð-
inu verður að breyta umferðar-
mannvirkjum í næsta nágrenni.

Hæsta hús landsins, 20 hæða 
hús við Smáratorg 3 er komið í 
fulla hæð en það er nær 78 metr-
ar að hæð, eða 4 metrum hærra 
en Hallgrímskirkja, og grunnflötur 
hverrar hæðar um 780 fermetrar 
og heildarflatamál um 14.000 fer-
metrar. Flatamál tveggja neðstu 
hæðanna, sem eru verslunarhæð-
ir, er um 6.000 fermetrar og auk 
bílageymslu er heildarflatamálið 
nær 20.000 fermetrar. Stefnt er að 
því að leigutakar komist í húsið til 
að innrétta í þessum mánuði en 
nefna má að á neðstu hæð verður 
Kaupþing með stórt útibú, þar rís 
leikfangaverslunin ToysaRus og 
verslun með húsmuni sem heitir 
Pier. Endurskoðunarskrifstofan 
Deloitte leigir sex hæðir í húsinu, 
Kaupþing eina hæð, Perla Invest-

ment verður með tvær hæðir, 
fjárfestingafélagið Lagerinn með 
eina hæð en það er í eigu Jákups 
Jacobsen sem á húsið, og á 15. 
hæð verður líkamsræktarstöðin 
World Class. Nokkuð rými er enn 
óleigt. Á tveimur efstu hæðunum 
verður veitingarekstur, en efsta 
hæðin verður inndregin og hægt 
að setja þar úti við á góðum degi. 
Þar verður veitingastaður sem 
hefur verið kallaður Turninn.

Verið er að reisa bílastæðabrú 
yfir Fífuhvammsveg, en hún er 
framhald bílastæðahúsins norð-
an Smáralindar og tengist nýja 
20 hæða húsinu. Með því fjölgar 
bílastæðum bæði við Smáralind 
og Smáratorg um 170 og hægt 
verður að keyra upp að henni af 
Reykjanesbrautinni þegar ekið er 
í suður og þannig léttist nokkuð 
af umferðinni um Fífuhvamms-
veginn.

8 Kópavogsblaðið OKTÓBER 2007

Við bæjarstjórnarkosningarnar 
2006 skipaði nýr oddviti forystu-
sæti Samfylkingarinnar í Kópa-
vogi, Guðríður Arnardóttir. Sam-
fylkingin bætti við sig fylgi og 
hlaut 4 bæjarfulltrúa en skipar 
minnihluta bæjarstjórnar ásamt 
Vinstri grænum. Í ört vaxandi 
bæ eins og Kópavogi hafa skipu-
lagsmál verið mjög í sviðsljósinu 
og því var Guðríður fyrst innt 
svara við því hvort hún væri sátt 
við vinnubrögð bæjaryfirvalda í 
skipulagsmálum.

“Ó nei!  Það hafa orðið miklar 
breytingar á fasteignamarkaði 
undanfarin ár eins og allir vita, 
nú er hægt að græða talsvert á 
lóða- og fasteignabraski. Í þeim 
tilfellum eru það lóðarhafar 
sem leggja fram skipulagstilög-
ur til bæjarstjórnar og eðlilega 
vilja þeir byggja sem þéttast til 
að hámarka gróðann.  Þá er það 
bæjaryfirvalda að standa á brems-
unni og ganga úr skugga um að 
slíkar breytingar valdi ekki óásætt-
anlegu raski fyrir íbúa bæjarins.

Mér finnst Sjálfstæðisflokkur-
inn, og þar með talinn framsóknar-
maðurinn, hafa brugðist hlutverki 
sínu og setja þeir allt of oft hags-
muni lóðarhafa og verktaka ofar 
hagsmunum bæjarbúa. Þá skortir 
alla framtíðarsýn fyrir bæinn og 
stendur ekki steinn yfir steini í 
aðalskipulagi bæjarins.

Aðalskipulag á að enduspegla 
byggðarþróun til lengri tíma. Öll-
um skipulagstillögum sem ekki 
rúmast innan aðalskipulags ætti 
því í rauninni að hafna og einung-
is breyta aðalskipulagi í undan-
tekningartilfellum, ef það varðar 
augljósa hagsmuni bæjarbúa.  En 
hér er aðalskipulagi breytt nánast 
mánaðarlega og engin virðing bor-
in fyrir þessu plaggi hér í Kópa-
vogi.

Gott dæmi þar um er Nónhæð-
in. Samkvæmt aðalskipulagi á þar 

að vera tilbeiðsluhús Baháía og 
opið svæði.  Núverandi lóðarhafar 
keyptu þessa 2,5 ha á tæpar 170 
milljónir króna og bendir allt til 
að þeir hafi beinlínis gert ráð fyrir 
að þar mættu þeir byggja háhýsi. 
Í kjölfar harkalegra mótmæla íbúa 
á svæðinu var fyrirliggjandi skipu-
lagstillögum hafnað og verður 
fróðlegt að sjá hvert framhaldið 
verður.  Persónulega er ég að kom-
ast á þá skoðun að það beri að 
varðveita þennan reit og byggja 
hann upp sem útivistarsvæði því 
það er ekki á okkar ábyrgð ef ein-
hverjir verða af milljóna hagnaði, 
okkar er að hugsa um hagsmuni 
Kópavogsbúa,” segir Guðríður.

- Finnst þér þá uppbyggingin 
vera of hröð hér í Kópavogi?

“Já ég hef gagnrýnt mjög hrað-
ann á öllu hérna í Kópavogi. Hér 
tíðkast t.d. að úthluta lóðum áður 
en samþykkt skipulag liggur fyr-
ir og hefur það komið í bakið á 
okkur eins og t.d. í Rjúpnahæð-
inni, þar sem lóðum var úthlutað 
í fyrra en ekki hefur verið hægt 
að afhenda lóðirnar þar sem ekki 
náðist samkomulag um að flytja 
möstrin sem þar eru fyrr en núna 
nýlega. Bæjarsjóður blæðir þar 
sem lóðarhöfum verður bættur 
skaðinn.

Auðvitað hefur afkoma bæjar-
sjóðs verið góð þessi síðustu ár 
því allar þessar lóðaúthlutanir 
hafa skilað okkur tekjum í kass-
ann. Það er t.d. ekki að ástæðu-
lausu sem það er verið að úthluta 
lóðum núna í Vatnsendhlíðinni 
þótt þær verði ekki byggingarhæf-
ar fyrr en haustið 2008. Það er 
náttúrulega til að skreyta ársreikn-
inga bæjarins fyrir árið 2007. Okk-
ur liggur ekki svona mikið á og 
meira virði að vanda til verksins.”

- Ertu þá ekki ánægð með stefnu-
breytingu meirihlutans á Kársnesi?

“Það er alveg ljóst að Samfylk-
ingin hefur verið á móti stór-
skipahöfn frá byrjun.  Á meðan 
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknar-
flokkur þögðu þunnu hljóði fyrir 
síðustu kosningar yfir áformum 
sínum á hafnarsvæðinu vorum 
við með mjög skýra stefnu hvað 
það varðar. Við töluðum gegn 
stórskipahöfn og landfyllingu en 
vildum sjá þarna smábátahöfn og 
skipulagt svæði fyrir létta atvinnu-
starfsemi og þjónustu í bland við 
íbúabyggð. Eftir allt sem á undan 
er gengið á svo að slá höfnina af!

Ég spyr mig hvort Ómar Stefáns-
son hafi verið með í ráðum þeg-
ar Gunnar ákvað að slá höfnina 
af, ákvörðunin virðist a.m.k. hafa 
verið tekin á flokksfundi Sjálfstæð-
isflokksins, en kannski er Ómar 
bara genginn formlega í Sjálfstæð-
isflokkinn!

En þótt vissulega hafi unnist 
orusta á Kársnesinu er ekki þar 
með sagt að stríðið sé unnið. 
Áfangasigur náðist vegna sam-
stöðu og styrks íbúa Kársness og 
þar vil ég sérstaklega hrósa stjórn 
íbúasamtakanna Betri byggð á 
Kársnesi.”

- Hér er risið mikið háhýsi í við 
Smáratorgið og fleiri háhýsi munu 
rísa. Ertu hrifin af þeim?

“Já, ég verð nú að viðurkenna 
að eftir því sem framkvæmdum 
við 20 hæða turninn í Smáranum 
miðar áfram verði ég alltaf meira 
og meira skotin í honum. Það er 
ekkert að því að byggja hátt ef 
umhverfið ber slíkar byggingar 
svo ég tali nú ekki um ef gatna-
kerfið þolir aukna umferð sem 
fylgir auknu  byggingarmagni. 
Mínar efasemdir á Smárasvæðinu 
eru fyrst og fremst vegna aukins 
álags á umferðaræðarnar en eins 
og staðan er núna er gatnakerf-
ið sprungið.  Það er í rauninni 
umhverfisvænt að byggja hátt og 

þétting byggðar markmið í sjálfu 
sér, því á meðan erum við ekki að 
ganga á óbyggð svæði umhverf-
is höfuðborgarsvæðið. En það er 
ekki þar með sagt að menn þurfi 
að vaða áfram eins og jarðýta í 
blómabeði!”

Nýju hverfin vel heppnuð
- Hvernig lýst þér á nýju hverfin 

á Vatnsenda?
“Mér lýst vel á þau og finnst 

þau almennt vel heppnuð. Þessi 
hverfi eru hönnuð á bæjarskipu-
lagi Kópavogs og það vantar ekk-
ert upp á það að þar kunna menn 
að teikna.  Ég er t.d .mjög ánægð 
með göngustíganetið í gegnum 
nýju hverfin og mikið tillit þar tek-
ið til gangandi umferðar og hljóð-
manir háar.” 

- En ef þú mættir ráða, hverju 
myndirðu breyta í skipulagsmál-
unum?

“Ég fullyrði að ef Samfylking-
in væri í meirihluta í Kópavogi 
myndi lýðræðið njóta sín.  Við 
myndum sýna mun meiri stað-
festu í skipulagsmálum og ekki 
láta hagsmuni einstakra lóðar-
hafa og verktaka stýra ákvörðun-
um okkar. Snemma á ákvörðun-
arferlinu myndum við kalla eftir 
afstöðu íbúanna til að ekki komi 
til meiriháttar árekstra síðar meir 
þegar framkvæmdir standa fyrir 
dyrum. 

Við myndum byrja á að endur-
skoða aðalskipulag Kópavogs með 
það að markmiði að við því yrði 
sem minnst hróflað.  Uppbygging 
útivistarsvæða og gróðursetning 
trjáplantna meðfram umferðar-
æðum yrði forgangsverkefni með 
það að markmiði að gera mýkja 
ásýnd Kópavogs,” segir Guðríður 
Arnardóttir bæjarfulltrúi og odd-
viti Samfylkingarinnar.

“Mundum ekki láta hagsmuni einstakra 
lóðarhafa og verktaka stýra ákvörðunum okkar”

Guðríður Arnardóttir bæjarfulltrúi 
og oddviti Samfylkingarinnar.

- segir Guðríður Arnardóttir bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar

Aðalskipulag á að 
enduspegla byggðarþró-
un til lengri tíma. Öll-
um skipulagstillögum 

sem ekki rúmast innan 
aðalskipulags ætti því 
í rauninni að hafna 
og einungis breyta 

aðalskipulagi í undan-
tekningartilfellum, ef 
það varðar augljósa 
hagsmuni bæjarbúa.  

En hér er aðalskipulagi 
breytt nánast mánað-

arlega og engin virðing 
borin fyrir þessu plaggi 

hér í Kópavogi.

Hæsta hús landsins risið við Smáratorg

Séð frá heilsugæslunni við Smáralind yfir grunn 14 hæða 
háhýsins sem er að rísa norðan Smáralindar, norðurturnsins, 
og að 20 hæða byggingu sem er risin við Smáratorg.
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Gunnar Ingi Birgisson bæjarstjóri hélt 
upp á sextugsafmæli sitt sl. laugardag í 
reiðhöll Gusts í Kópavogi, og þar mætti 
mörg hundruð manns. Kór Kársnesskóla 

söng fyrir afmælisbarnið og kínverskir 
listamenn léki fyrir hann. Fjöldi ávarpa 
voru flutt, eða allt þar til afmælisbarninu 
þótti nóg komið, enda sagði hann í upp-

hafi afmælishófsins að ef einhverjir vildu 
hrósa honum skyldu þeir hringja til hans 
í vinnunna á mánudeginum!
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borgarblod.is

Fallið 
frá stór-
skipahöfn

Bæjarstjórinn sextugur!

Afmælisbarnið, Gunnar I. Birgisson og kona hans, Vigdís Karlsdóttir.

Sjónmælingar 
linsumælingar

�������������

Kennimennirnir Gunnar í Digranesi og Gunnar í Krossinum.

Sigurjón M. Egilsson ritstjóri DV og Kristján Pálsson fyrrv. þingmaður. Kínverskir listamenn á sviðinu, hreint frábærir listamenn.

Bogi og Geir tóku lagið! Upp úr tösku einni mikilli komu ýmis embættistákn sem hengt voru á 
afmælisbarnið.

Gunnar I. Birgisson, bæj-
arstjóri, tilkynnti á morgun-
fundi með sjálfstæðismönn-
um í Kópavogi nýverið að 
fallið hefði verið frá hug-
myndum um stækkun hafn-
argarðs í Kópavogshöfn og 
þar með gerð stórskipahafn-
ar á Kársnesinu. Einnig er 
fallið frá því að hafa þar 
hafnsækinn og hefur verð-
ur þar önnur starfsemi, s.s. 
verslun, skrifstofur og veit-
ingastarfsemi. Þarna verður 
einnig miðstöð vesturbæjar-
ins í Kópavogi, en í dag er á 
þessu svæði aðeins ein versl-
un, ísbúð og bakarí.

Ræddar voru á fundinum 
hugmyndir um að setja Kárs-
nesbrautina í stokk vegna 
umferðarþunga sem líklega 
verður um götuna í framtíð-
inni með aukinni íbúabyggð, 
en líklega yrði það gert þeg-
ar umferðin næði 15 þúsund 
bílum á dag. Þá yrði Kársnes-
braut húsagata með aðkomu 
um Hábraut. Gert er m.a. 
ráð fyrir 845 nýjum íbúðum 
á Kársnesi í núverandi skipu-
lagi, m.a. í bryggjuhverfi, en 
á fundinum voru tekin dæmi 
um annars vegar 380 íbúðir 
og hins vegar 660 íbúðir.

Á fundinum voru m.a. for-
maður Betri Byggðar á Kárs-
nesi, Arna Harðardóttir, og 
lýsti ánægju með margt það 
sem bæjarstjóri kynnti þar 
og sagði m.a. að þarna hefði 
meirihluti bæjarstjórnar með 
bæjarstjóra í broddi fylkingar 
tekið til greina kröfur bæjar-
búa, en um 1.600 athugasemd-
ir bárust þegar núverandi 
deiliskipulag var auglýst sem 
m.a. gerði ráð fyrir hafnsæk-
inni starfsemi og stórskipa-
höfn. Í framhaldinu fóru svo 
samtökin að taka niður mót-
mælaborða á Kársnesinu sem 
þar hafa verið áberandi í allt 
sumar.

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
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Skiptu tímanlega,
vertu öruggur og
forðastu biðraðirnar!

Umhverfisvænn valkostur í stað nagladekkja

Harðskeljadekk - Umhverfisvænni lausn!
Frá framleiðanda ársins árið 2007 kemur byltingarkennt
ofurdekk sem hentar við hörðustu vetraraðstæður líkt og ríkja 
gjarnan á Íslandi. TOYO nýtir sér eiginleika valhnetuskelja, eins 
harðasta efnis sem fyrirfinnst í náttúrunni. Þannig næst á 
umhverfisvænni hátt aukið öryggi, minni loftmengun og 
lágmarks malbiksskemmdir. 

Í fyrstu hálku ár hvert verður fjöldi árekstra sem flesta hefði 
mátt koma í veg fyrir. Að setja vetrardekkin undir snemma losar 
þig við biðraðir og stress, og eykur öryggi þitt til muna.

Settu TOYO harðskeljadekkin undir strax í dag. Ekki bíða!

TOYOHarðskeljadekkByltingarkennt svar viðauknum kröfum um umhverfisvænni dekk og aukið öryggi í
vetrarakstri!

Fiskislóð 30
Sími 561 4110Vagnhöfða 23 - S: 590 2000 Harð
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Starfsemin í Gjábakka, Fann-
borg 8 og Gullsmára, Gullsmára 
13 er komin á fulla ferð eftir sum-
arleyfi. Kynningardagar voru í lok 
ágúst og að þeim loknum fór starf-
semin af stað. Félagsheimilin eru 
opin virka daga frá kl. 09.00 til 
17.00 og félagsstarfið í Kópavogi 
er fjölbreytt að vanda, enda leggja 
margir þar hönd á plóginn.   

Vetrardagskráin er fjölbreytt, en 
það er svo með allt félagsstarf að 
það er þátttaka fólksins sem skiptir 
sköpum. Á komandi vetri verður 
matur afgreiddur í hádeginu eins og 
verið hefur og kaffistofurnar verða 
opnar frá 09.00 til 16.00 alla virka 
daga. 

Nú þegar  eru starfandi 5 hópar í 
líkamsrækt en miskrefjandi. 5 hópar 
eru í jóga af ýmsu tagi, 4 danshópar, 
3 bossíahópar, bobbhópur, 2 göngu-
hópar að ógleymdum sundhópun-
um, ringóinu  og púttinu. Fræðslu-
kvöld um hreyfingu og holla lifnaða-
hætti eru á vegum Íþróttafélagsins 
Glóðar.  

Sigurbjörg Björgvinsdóttir, yfir-
maður félagsstarfs aldraðra, segir 
að ekki ætti heldur að vanta neitt 
fyrir þá sem hafa gaman af handa-
vinnu því nú þegar séu farin af stað 
9 námskeið í handmennt. Þar má 
nefna gler- og postulínsmálun, silf-
ursmíði, vatnslitamálun, bókband 
og tréskurð. Þá eru núna starfandi 
margir áhugahópar t.d. í glerskurði, 
myndlist, vefnaði, ljóðagerð, örsögu-
ritun, bútasaumur, leirvinna og 
margt fleira. Handavinnustofurnar 
eru opnar alla virka daga og þar 
kennir margra grasa.  Handavinnu-
kvöld eru nýjung á dagskránni og 
ætluð þeim sem eru enn á vinnu-
markaði en vitanlega eru allir vel-
komnir. Hárstofur og fótaaðgerða-
stofur eru starfandi í báðum félags-
heimilunum. Þessi þjónusta er ætl-
uð körlum jafnt sem konum.

“Fjölbreytnina í félagsstarfinu í 
Kópavogi má m.a. rekja til breiðrar 
samstöðu og samstarfs þeirra aðila 
sem láta sig varða hamingju eldra 
fólks. Nefna má Félag eldri borgara 
í Kópavogi; Söngvini, kór aldraðra 
í Kópavogi; Íþróttafélagið Glóð  svo 
og hina fjölmörgu áhugahópa sem 
starfa í samvinnu við félagsstarfið.

Félag eldri borgara stendur nú 
sem áður fyrir  metnaðarfullri dag-
skrá í félagsheimilunum. Bingó er 
spilað vikulega, síðdegisgaman 
er nýtt á dagskránni, opin hús og 
Skvettuböll eru nokkrum sinnum til 
áramóta, félagsvist er spiluð þris-
var í viku, bridge er spilað tvisvar 
í viku og Alkort, kanasta og lomber 
eru gömul spil sem spiluð eru í Gjá-
bakka vikulega.

Í undirbúningi er að félagið efni til 
stuttra ferða t.d í leikhús, söfn o.fl. 
Þá hittast söngglaðir einstaklingar 
og taka lagið vikulega í félagsheimil-
unum.  Leshópurinn fær góða gesti 
í heimsókn mánaðarlega og Egils-
saga er lesin og rædd í hverri viku,” 
segir Sigurbjörg Björgvinsdóttir.

Félagið sér um allar ferðir og er 
farið frá Gjábakka og Gullsmára. 
Þar er oftast einnig skráð í ferðir og 
tekið við greiðslum. Félagið er með 
viðtals- og símatíma í Gjábakka á 
miðvikudögum  kl. 15.00 - 16.00.  
Síminn er 554-3438.

“Maður er manns gaman.”
Það er gömul speki að maður 

er manns gaman.  Þetta vissu 
menn fyrir löngu og vita enn. Það 
eru margir óformlegir spjallklúbb-
ar sem hittast í félagsheimilunum 
og ræða málefni líðandi stundar.     
Einnig er alltaf að verða vinsælla 

að árgangar úr skólum eða aðrir 
hópar hittist reglulega yfir kaffi-
bolla og ræði málin. Dagskrárnar 
liggja frammi í félagsheimilunum 
og einnig er hægt að nálgast þær á 
netinu, www.kopavogur.is 

“Niðurstöður ótal rannsókna 
sýna að þátttaka í félagsstarfi er 
líkleg til að bæta andlega og líkam-
lega líðan einstaklinga. Því hvet ég 
alla eldri borgara til að koma og 
skoða hvort ekki er eitthvað á dag-
skránni sem hentar, eða koma með 
hugmyndir og óskir til starfsmanna 
félagsstarfsins sem aðstoða við að 
hrinda þeim í framkvæmd.   Þú ert 
svo heppinn að fá að ráða nokkru 
um hvað er á dagskrá félagsstarfs-
ins í Kópavogi.  Það eru mikilvæg 
réttindi sem vert er að nýta. Ég veit 
að tíminn er naumur en  mundu 
bara “að hafir þú ekki tíma fyrir 
heilsuna í dag er ekki víst að þú 
hafir heilsu fyrir tímann á morgun,” 
segir Sigurbjörg Björgvinsdóttir.
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Eitthvað fyrir alla í
Gjábakka og Gullsmára

Systurnar Halldóra og Svava Stefánsdætur voru í hópi þeirra sem 
komu í Gjábakkann nýverið.

Auður Gunnarsdóttir söngkona og Jónas Ingimundarson píanóleikari 
skemmtu viðstöddum, og fengu gott klapp. Einnig komu þar fram 
stúlkur úr Kór Kársnesskóla, en sá hluti kórsins sem þarna mætti er 
allur í 7. bekk.

Dalvegur 24
Kópavogi

www.iess.is

544 4884

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson
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Óskar eftir starfsfólki í hlutastarf og fulltstarf.
Opið er til kl: 22 öll kvöld og hentar 

því vel með skóla.
Umsóknareyðublöð á staðnum

Engihjalla 8, Kópavogi.

Starfsfólk óskast

borgarblod.is



Fulltrúi Samfylkingar í skóla-
nefnd Kópavogs var vanhæf-
ur til að taka þátt í afgreiðslu 
á ráðningu aðstoðarskólastjóra 
Smáraskóla. Að þessu kemst bæj-
arlögmaður Kópavogs, en Páll 
Magnússon bæjarritari kynnti 
niðurstöðurnar á bæjarstjórnar-
fundi 25. september sl.

Gunnar Ingi Birgisson, bæjar-
stjóri í Kópavogi, óskaði eftir því 
að bæjarlögmaðurinn úrskurð-
aði hvort Þór Ásgeirsson skóla-
nefndarmaður hefði verið vanhæf-
ur til að sitja fund nefndarinnar 
þar sem ákvörðun var tekin um 
hver skyldi ráðinn skólastjóri 
og aðstoðarskólastjóri Smára-
skóla. Einn umsækjanda í starfið,       
Sveinn Þór Elínbergsson, og Þór 
eru systkinabörn. Bæjarstjóri seg-
ir að með því að óska eftir áliti 
bæjarlögmanns hefði hann viljað 
að það kæmi skýrt fram að eitt 
ætti yfir alla ganga. Þar vísar hann 
til þess að fyrr á árinu töldu bæj-
arfulltrúar Samfylkingarinnar að 
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri og 
Ómar Stefánsson formaður bæj-
arráðs væru vanhæfir til að fjalla 
um deiliskipulagsmál í hesthúsa-
hverfinu þar sem hestamannafé-
lagið Gustur hefur verið þar sem 
eiginkona Gunnars og faðir Ómars 
ættu þar aðstöðu fyrir hesta.

Fram kemur í áliti bæjar-
lögmanns að Þór hafi vikið við 
afgreiðslu umsóknar um stöðu 
skólastjórans vegna þessa. Frændi 
Þórs var hins vegar ekki ráðinn í 
þá stöðu. Þegar kom að afgreiðslu 

umsókna í stöðu aðstoðarskóla-
stjóra þá mælti nýráðinn skóla-
stjóri,Sigurlín Sveinbjarnardótt-
ir, með því að frændi Þórs yrði 
ráðinn í stöðuna en samkvæmt 
lögum á skólanefnd að ráða í þá 
stöðu að fenginni umsögn skóla-
stjóra. Umsóknin var síðan tekin 
til formlegrar samþykktar á fundi 
skólanefndar og leit Þór svo á að 
ekki væri um eiginlega atkvæða-
greiðslu að ræða. Þórður Þórðar-
son bæjarlögmaður kemst hins 
vegar að þeirri niðurstöðu að Þór 
hafi verið vanhæfur til að vera við 
afgreiðslu málsins og hefði átt að 
víkja af fundi. Úrskurður bæjarlög-

manns mun ekki hafa nein áhrif á 
ráðninguna enda Þór samfylking-
armaður, en Samfylkingin er sem 
kunnugt er í minnihluta í bæjar-
stjórn Kópavogs.

Ágreiningur um   
bæjarmálasamþykkt

Þessi bæjarstjórnarfundur var 
um margt merkilegur. Bæjarfulltrú-
ar voru iðnir við að bera á hvern 
annan ýmsar sakir, og jafnoft 
komu bæjarfulltrúar í ræðustól til 
að bera þær sakir af sér. Í umræð-
um um nýja bæjarmálasamþykkt 
Kópavogs sakaði Hafsteinn Karls-

son, Samfylkingu, bæjarstjóra 
um að hafa ekki fylgst með mál-
flutningi þeirra en gripi svo inn 
í umræðuna og sakaði bæjarfull-
trúa Samfylkingarinnar um for-
ræðishyggju. Endanleg afgreiðsla 
á nýrri bæjarmálasamþykkt fer 
fram á næsta bæjarstjórnarfundi 
9. október nk., tillaga þess efnis 
var samþykkt með 7 atkvæðum, 
en 4 sátu hjá.

“Að ósk bæjarfulltrúa Sam-
fylkingarinnar í bæjarráði var 
umræðu um nýja bæjarmálasam-
þykkt frestað hvað eftir annað. 
Hugmyndin var sú að fulltrúar 
Samfylkingarinnar og Vinstri 

grænna kæmu með tillögur. Það 
gerðu Vinstri grænir en engar 
breytingatillögur hafa sést frá 
Samfylkingunni. Það er þó ljóst að 
tillögur Vinstri grænna ganga það 
langt að ekki mun nást samkomu-
lag um þær. Það munu heldur ekki 
nást samkomulag um tillögur odd-
vita Samfylkingarinnar sem voru 
lesnar upp hér á fundinum svona 
hér og þar. Endanleg afgreiðsla 
um bæjarmálasamþykkt verður 
því afgreidd með atkvæðagreiðslu 
sem er sjálfsagt einstakt í bæjar-
stjórn á Íslandi,” sagði Gunnar I. 
Birgisson bæjarstjóri.

“Það er umhugsunarefni að við 
skulum vera að fara yfir bæjar-
málasamþykktina með það að 
markmiði að ná sátt um niðurstöð-
una, en það skuli vera bara einn 
aðili sem má koma eins oft og 
hann vill upp í ræðustól og ræða 
hana, við hin erum bundin þeirri 
kvöð að mega aðeins koma upp 
tvisvar. Ef svo er getur umræð-
an varla orðið gagnrýnin eða skil-
virk,” sagði Guðríður Arnardóttir.

“Ég sit ekki undir því endalaust 
að bæjarstjóri fullyrði að við vinn-
um ekki vinnuna okkar. Það er 
bæjarstjórinn sem vill enga sátt 
í þessu máli, það er hann og for-
maður bæjarráðs, Ómar Stefáns-
son, sem hafa stýrt þessari vinnu 
og ákveðið hvernig þetta hefur 
verið unnið. Það hefur hins vegar 
enginn beðið um frestun, málinu 
hefur einfaldlega verið frestað í 
bæjarráði. Við skiluðum inn okk-
ar tillögum og við héldum að 
ræða ætti málið á síðasta bæjar-
ráðsfundi, en ákveðið var að fara 
í umræðuna hér. Það var gert, og 
þess vegna stöndum við í þessum 
sporum. Við óskum þess að þetta 
verði unnið í sátt en bæjarstjóri 
hefur hafnað því,” sagði Hafsteinn 
Karlsson.
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Frá fundi bæjarstjórnar Kópavogs 25. september sl. Fjarverandi voru bæjarfulltrúarnir Flosi Eiríksson og 
Gunnar I. Birgisson en fundinn sátu í þeirra stað Ingibjörg Hinriksdóttir og Ragnheiður Guðmundsdóttir. 
Gunnar I. Birgisson mætti síðar.

Bókasafn Kópavogs býður fjölbreytt lesefni til fróðleiks og skemmtunar. Einnig 
margmiðlunarefni, tónlist, bíómyndir, fræðsluefni og tölvuleiki. Netaðgangur er fyrir 
almenning og heitir reitir þar sem fólk getur notað sína eigin fartölvu. 

Í Djúpinu á 1. hæð er að fi nna allt um tækni og vísindi, íþróttir, landafræði, hannyrðir, 
föndur og matreiðslu. Þar er móðursafn rússneskra bókmennta á Íslandi. Hér er að 
fi nna fjölda tímarita um húshald, sport, tækni o.m.fl . 

Á 2. hæð eru skáldsögur fyrir fullorðna, á íslensku og öðrum tungumálum, ævisögur, 
sagnfræði, ljóð og leikrit, félagsfræði og trúmál. Hér eru bíómyndirnar á böndum 
og diskum. Í Heita pottinum ægir saman fornritum og nútíma vísindasögum auk 
myndasögubóka. Sannkölluð Forn- og dægurmenningardeild. Hér eru menning-
artímarit af öllu tagi. 

Á 3. hæð er Barnadeildin þar sem öll börn eru velkomin, þau geta skoðað og lesið 
blöð og bækur, spilað og pússlað, hangið og spjallað. Þar er líka allt stafrænt efni 
fyrir börn. Sögustundir eru í hverri viku allan veturinn.

Hér er einnig Listvangur þar sem er að fi nna allt tónlistar- og myndlistarefni og af 
nógu er að taka. Á 3. hæð er líka Kaffi krókur þar sem hægt er að kíkja í dagblöð 
og glanstímarit. 

Í öllum deildum er hægt að láta fara vel um sig og skoða safnefnið í ró og næði. 

Í Listvangi er einnig hægt að hlusta á tónlist. Á öllum hæðum eru vinnuborð fyrir 
námsfólk og aðra. Áhersla er lögð á rólegt og afslappað umhverfi . 

Alltaf er eitthvað um að vera á Bókasafninu. Á 1. hæð er fjölnotasalurinn Kórinn.
Þar eru haldnar alls konar samkomur, erindaraðir, bókakynningar, sögustundir, safn-
kynningar, sýningar o.fl . Hægt er að fá salinn leigðan til samkomuhalds. Taktu eftir 
tilkynningum frá Bókasafninu. 

Útibú Bókasafnsins, Lindasafn, er í Lindaskóla, Núpalind 7. Þar er til útláns margs 
konar efni fyrir börn og fullorðna.

Ekki bara bækur

Aðalsafn, Safnahúsi
Hamraborg 6a
Sími 570 0450

 Mán.–fi m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-20
 Föst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-17
 Lau. og sun.  . . . . . . . . . . . . . . . . 13-17

Lindasafn
Núpalind 7
Sími 564 0621

1. jún–31. ágúst:
 Mán.-fi m.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–18
 Föst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–16

Vetrartími
 Mán.–fi m. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–19
 Föst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14–17
 Lau.(Lokað 01.05.–30.09.) . . . . .11–14www.bokasafnkopavogs.is

Les- og vinnuaðstaða

Netaðgangur

Yfi r 100.000 titlar, bækur, DVD, tónlist o.fl .

Leikaðstaða og reglulegar
uppákomur fyrir börnin

Skólanefndarmaður vanhæfur við ráðn-
ingu aðstoðarskólastjóra Smáraskóla
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AUGL†SINGASÍMI: 

511 1188 - 895 8298

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod.is

11. október:

Ármann Kr. Ólafsson

Guðríður Arnardóttir

25. október:

Gunnsteinn Sigurðsson

Jón Júlíusson

8. nóvember:

Ásthildur Helgadóttir

Hafsteinn Karlsson

22. nóvember:

Gunnar I. Birgisson

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

HAUSTIÐ 2007
Viðtalstímarnir verða á 

Bæjarskrifstofum Kópavogs, 

Fannborg 2, IV. hæð kl. 18 - 19 

eftirtalda fimmtudaga:

Meira fjör, styttri 
tími og skemmti-
legur félags-
skapur.
Hjá okkur færðu, 
aðhald og stuðning 
hvort sem þú þarft
að grennast eða 
styrkjast. Regluleg-
ar líkamsmælingar
svo þú getir fylgst 
með árangrinum.

Líkamsrækt fyrir konur
Betri heilsa á 30 mínútum

Hringdu og pantaðu
prufutíma og líkamsmælingu

50% afsláttur af þjónustugjaldi

Fyrir allar

konur

Curves, Bæjarlind 12 - Sími 566 6161 - curves@simnet.is

Fé fækkar stöðugt í Fossvallarétt
Fossvallaréttir fóru fram         

16. september sl., en þær eru 
skammt ofan Lækjarbotna. Það 
eru aðallega fjáreigendur af höf-
uðborgarsvæðinu sem eiga það fé 

sem þangað kemur, ekki síst fjár-
eigendur í Fjárborg, en einnig t.d. 
úr Vatnsenda í Kópavogi.

Um 500 fjár var þarna réttað 
og fer stöðugt fækkandi, og hafði 

einnig fjárglöggur það á orði að 
féð væru fremur rýrt, og kenndi 
votviðrasömum septembermán-
uði þar um.

Fólk og fénaður.

Kaffisala.
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Heimsmeistaraskáksveit Sala-
skóla í Kópavogi, fjórtán ára og 
yngri, gerði víðreist um Namib-
íu í ferð sem hún fór í boði Þró-
unarsamvinnustofnunar Íslands 
þann 12. september sl. Sveitin 
sýndi listir sínar og tefldi við 
unga heimamenn á tveimur mót-
um í Eros grunnskólanum í höf-
uðborginni Windhoek. Sem við 
var að búast höfðu heimsmeist-
ararnir nokkra yfirburði.

Íslenska sveitin fór meðal ann-
ars í tvo barnaskóla í bænum 

Grottfontain í norðurhluta Namib-
íu. Þar fór fram skákkennsla og 
sýning á hraðskák. Annar skól-
anna stendur í fátækrahverfi í 
bænum og þar sýndi héraðs-
meistarasveit nemenda listir 
sínar í dansi, trumbuslætti og 
söng, Íslendingunum til mikill-
ar ánægju. Á endanum rugluðu 
hvítir menn og svartir reitum 
á skólalóðinni þegar Salaskóla-
mennirnir Birkir Karl Sigurðsson 
og Guðmundur Kristinn Lee slóg-
ust í hópinn með dansandi sveit 
heimamanna. Þeir reyndu fyrir 
sér í afrískum dansi sem er tals-
vert frábrugðinn mannganginum 
á taflborðinu. Þessi menningar-
blanda vakti mikla gleði, en í máli 
skólastýru kom fram að dans-
sveit hennar ætlaði sér ekki síðri 
hluti í framtíðinni en íslensku 
skákmeistararnir, þótt á öðrum 
vettvangi væri.

Þróunarsamvinnustofnun 
Íslands hefur í samstarfi við Skák-
samband Íslands og skákfélagið 
Hrókinn staðið fyrir skákverkefni 
meðal grunnskólabarna í Namib-
íu sl. þrjú ár ásamt því að styðja 
við bakið á namibíska skáksam-

bandinu. Það var Þróunarsam-
vinnustofnunin og Kópavogsbær 
sem buðu skáksnillingunum út, 
en kostnaður Kópavogsbæjar 
nam um 400 þúsund krónum.

Heimsmeistarar Salaskóla 
tefldu, dönsuðu og fóru í 
safariferð í Namibíu

Dansað með innfæddum í Namibíu.

vesturgÖtu 12
opiÐ 14-18 mÁn.-lau.
www.nornabudin.is

galdrar Í 
neytendapakkningum,

spÁspil, rÚnir og 
Óvenjuleg 
gjafavara.

n  rnabúðin

Heimsmeistararnir í Salaskóla þegar ferðin var tilkynnt. Þau eru Páll 
Andrason, Birkir Karl Sigurðsson, Guðmundur Kristinn Lee, Jóhanna 
Björg Jóhannsdóttir og Patrekur Maron Magnússon. Aftan við þau 
standa Sighvatur Björgvinsson, framkvæmdastjóri Þróunarsamvinnu-
stofnunar Íslands, Davíð Ólafsson frá Skáksambandi Íslands, Kristján 
Guttesen frá skákfélaginu Hróknum og Gunnar I. Birgisson bæjar-
stjóri Kópavogs.

mynd: sjh
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Í ágústmánuði sl. fengu um 
4.200 sex ára börn bæklinginn 
“Á leið í skólann” en hann hefur 
að geyma haldgóðar leiðbeining-
ar til foreldra þeirra barna sem 
eru að hefja skólagöngu. 

Anna Elísabet Ólafsdóttir hverf-
islögreglumaður í Kópavogi segir 
að í bæklingnum sé réttilega bent 
á að barn sem er að byrja í skóla 
hafi ekki þroska eða reynslu til 
að átta sig á því sem skiptir máli 
að gefa gaum í umferðinni. Það 
sé því mikilvægt að á fyrstu árum 
ævinnar sé barnið frætt um rétta 
hegðun í umferðinni. Með því 
aukast líkur á að því farnist vel. 
Fullorðnir eru fyrirmyndirnar og 
barnið lærir meira af því sem þeir 
gera en því sem þeir segja.

Anna Elísabet bendir á að   
stysta leiðin í skólann sé ekki all-
taf sú öruggasta. Því sé nauðsyn-
legt að fylgja barninu í skólann 
fyrstu dagana og fara vel yfir allar 
umferðarreglur. Velja beri örugg-
ustu leiðina, s.s. um göngustíga, 
undirgöng og  gangbrautir. Víða 

eru aðstæður þannig að aka verð-
ur barninu í skólann, en það skap-
ar mikla umferð á skömmum tíma 

við skólann. Reyna ætti að fylgja 
barninu fótgangandi sé þess ein-
hver kostur.

Á leið í og úr skólanum

ISLANDZKI DLA POLAKÓW
Islandzki dla Polaków

Nowocześnie skonstruowany kurs, specjalnie przeznaczony dla 
Polaków oraz osób władających językiem polskim. Główny nacisk 

na język mówiony i porozumiewanie się w języku islandzkim. 
Ćwiczenia praktyczne prowadzone będą przez nauczyciela 

islandzkiego, natomiast zagadnienia gramatyczne oraz słownictwo 
wyjaśnione i omówione po polsku.

Nauczyciele prowadzący: Jóhanna Gunnarsdóttir i 
Stanisław J. Bartoszek

Zajęcia w poniedziałki i czwartki, od 5 do 29 listopada, 
godz. 19:30-21:00.

Miejsce: ODDI (Uniwersytet Islandzki, Sturlugata, 101 Reykjavík)

Íslenska fyrir Pólverja (og pólskumælandi)
Íslenskt talmál kennt með nýstárlegum og skemmtilegum aðferðum. 

Aðal áhersla á að tjá sig á íslensku.
 Talæfingar verða gerðar á íslensku af móðurmálskennara en pól-

skur kennari útskýrir málfræðiatriði á móðurmáli nemenda. 

Kennarar: Stanislaw Bartoszek og Jóhanna Gunnarsdóttir

Kennt mánudaga og fimmtudaga 5 - 29. nóv. kl. 19:30-21:00
ODDA, Háskóla Íslands.

Þær vinkonurnar Íris Lára Lorange og Kristín Björnsdóttir í 2. bekk í 
Kópavogsskóla fylgdu umferðarreglunum og gengu yfir Digranesveg-
inn á gangbraut eftir að umferðin hafði stoppað fyrir þær. Þær segj-
ast hafa lært mikið þegar Umferðarskólinn kom í heimsókn til þeirra.

Ný netsíða Menntaskólans í Kópavogi, www.mk.is, var formlega 
tekin í notkun 24. september sl. í matsal skólans að viðstöddum 
kennurum og nemendum. Hönnuður netsíðunnar er Stefán Birgir 
Stefánsson sem er fyrrverandi nemandi í MK. Umsjónarmaður net-
síðunnar er hins vegar Hreinn Freyr Hálfdánarson íslenskukennari 
við MK. Á myndinni eru þeir Stefán Birgir og Hreinn Freyr.

Ný heimasíða MK

Inga Gísladóttir er fædd á bæn-
um Galtavík undir Akrafjalli fyr-
ir 84 árum en flutti til Kópavogs 
árið 1959 og bjó fyrst á Kársnes-
brautinni. Árið 1989 flutti Inga 
í Vogatungu og segir að það sé 
alveg frábært að búa þar fyrir 
eldri borgara, enda sé gott að 
verða gamall í Kópavogi, líklega 
sama hvar búið er í bænum.

“Ég var með skúringar í Kárs-

nesskóla meðan ég var ekki orðin 
of gömul til að sinna því. Ég reyni 
að koma hingað í félagsstarfið í 
Gjábakka við Fannborg eins oft 
og ég get, helst daglega. Það er 
frábært starfsfólk hér á Gjábakka, 
og svo er alveg nauðsynlegt að 
hitta fólk hér og spjalla við það, 
og drekka kaffi í leiðinni og borða 
meðlætið,” segir Inga Gísladóttir.

“Gott að verða 
gamall í Kópavogi”

 Inga Gísladóttir, stödd á skemmtun í Gjábakka.

- segir Inga Gísladóttir.



Þingsetning Alþingis var í 
byrjun þessara viku. KÓPAVOGS-
BLAÐIÐ leitaði til tveggja þing-
manna Suðvesturkjördæmis 
(Kragans) og spurði hvaða mál 
þeir teldu að yrðu mest áberandi 
á Alþingi fram til áramóta og á 
hvaða mál þeir mundu leggja sér-
staka áherslu?

- Muntu beita þér sérstaklega 
sem þingmaður Suðvesturkjördæm-
is í einhverjum málum sem snerta 
kjördæmið og íbúa þess?

- Hefur þingmaðurinn áhyggjur af 
þróun umferðarmála í Kópavogi í 
ljósi mikilla byggingaframkvæmda 
í nánd í verslunarmiðstöðina 
Smáralind og hugsanlega byggingu 
stórhýsa á svokölluðu Gustssvæði 
sem fyrrverandi umhverfisráðherra 
lagðist gegn eftir kvörtun frá bæjar-
stjórn Garðabæjar sem taldi að 
nærliggjandi umferðaræðar bæru 
ekki þann umferðarþunga sem 
mundi skapast í tengslum við þau 
stórhýsi sem þar er áætlað að rísi?

Árni Páll Árnason, þingmaður 
Samfylkingarinnar:

1. Í upphafi þings mun mest fara 
fyrir umræðu um fjárlög. Þegar 
Samfylkingin kom að ríkisstjórn-
arborðinu var fjárlagagerð langt 
komin. Lengi hefur legið fyrir spá 
fjármálaráðuneytisins um halla á 
ríkissjóði á næstu tveimur árum 
vegna tekjusamdráttar. 

Stuttu fyrir kosningar skuld-
bundu margir ráðherrar fráfar-
andi ríkisstjórnar ríkissjóð til fjár-
framlaga. Mörg þessara verkefna 
eru auðvitað góð og gagnleg. Það 
breytir ekki þeirri staðreynd að 
það er skrípamynd af lýðræðinu 
þegar nýr stjórnarmeirihluti með 
umboð frá kjósendum getur ekki 
hrint stefnumálum sínum í fram-
kvæmd vegna örvæntingafullra 
loforða sem gefin eru á síðustu 
dögum í kosningabaráttu. Allir 
flokkar hafa stundað þessi vinnu-
brögð í fortíðinni, en nú er komið 
nóg. Það er brýnt að koma í veg 
fyrir heimildir ráðherra að þessu 
leyti á síðustu mánuðum kjörtíma-
bils.

2. Stærsta hagsmunamál kjós-
enda í Suðvesturkjördæmi er að 
sjálfsögðu það sama og annarra 
landsmanna - efnahagslegur stöð-
ugleiki og félagslegar umbætur. 
Óstöðugleiki undanfarinna miss-
era hefur valdið heimilum og fyr-
irtækjum miklu tjóni og teflir í 
tvísýnu þeim ávinningi sem við 
höfum haft af efnahagslegum 
uppgangi síðustu ára. Áhrifin eru 
skelfileg fyrir minni fyrirtæki í 
landinu. Umræða undanfarinna 
mánaða hefur sýnt að almennur 
skilningur er að skapast á því 
að gjaldmiðill okkar er ekki á 
vetur setjandi. Krónan ýtir und-
ir fákeppni og tryggir íslenskum 
heimilum hæstu vexti í heimi og 
dýrasta mat í heimi. 

Að því er varðar félagsleg 
umbótamál eru húsnæðismál mér 
efst í huga. Ég sit nú í nefnd sem 
Jóhanna Sigurðardóttir, félags-
málaráðherra, hefur skipað til að 
fjalla um úrbætur varðandi félags-
legt húsnæði. Hækkandi fasteigna-
verð veldur því að fleiri og fleiri 
geta ekki staðið undir kaupum á 
eignaríbúðum. Kemur þar hvort 
tveggja til að afborganir af sífellt 
hærri húsnæðislánum eru orðnar 
ofviða mörgum lág- og meðaltekju-
fjölskyldum og útborgun þarf að 
nema mörgum milljónum króna. 
Áratugum saman byggði íslensk 
húsnæðisstefna á séreignarkerfi 
á sama tíma og lánamöguleikar 
voru mjög fábreyttir. Það má vel 
vera að nægt framboð af lánsfé 
án hámarkslána þýði að færri geti 
staðið undir kaupum á húsnæði 
en áður var. Því kann að vera að 
fólk kjósi í framtíðinni fremur 
örugga leigu í einhverju formi en 
kaup á íbúðum. 

Það er brýnt að sveitarfélögin 
átti sig á þessum nýja veruleika. 
Eitt af því sem stingur í augu er 
það hversu illa sum sveitarfélög 
í kjördæminu sinna framboði á 
leiguhúsnæði. Reykjavík - sem 
byggir á arfleifð Reykjavíkurlist-
ans - ber höfuð og herðar yfir önn-
ur sveitarfélög, þótt árleg fjölgun 
íbúða hafi ekki náð að halda í við 
vaxandi biðlista. Hafnarfjörður 
og Kópavogur standa best í kjör-
dæminu, en vantar þó nokkuð 
upp á að standa jafnfætis Reykja-
vík. Seltjarnarnes og Garðabær 
sinna hins vegar ekki framboði á 
félagslegu íbúðarhúsnæði, að heit-
ið geti. Ríkið á að auðvelda sveit-
arfélögum aðgang að lánsfé til að 
byggja félagslegt íbúðarhúsnæði, 
en ríkið getur ekki bætt fyrir van-
rækslusyndir sveitarfélaga. Fólk 
sem á í erfiðleikum með að standa 
undir afborgunum á íbúðum á Sel-
tjarnarnesi og í Garðabæ hættir 
ekki að vera til. Þessi sveitarfélög 
eru beinlínis að skjóta sér und-
an sameiginlegri ábyrgð og skýla 
sér á bak við sveitarfélagamörk 
til að koma félagslegri ábyrgð á 
nágrannasveitarfélögin.  Það er 
grundvallaratriði að öll sveitarfé-
lög tryggi framboð lóða til leiguí-
búða í einu eða öðru formi, til að 

létta á leigumarkaðnum og greiða 
fyrir betra jafnvægi á húsnæðis-
markaði - til hagsbóta fyrir alla.

3. Samgöngumál Kópavogsbúa 
eru vandasamt úrlausnarefni. 
Uppbyggingarstefna núverandi 
meirihluta í bæjarstjórn hefur 
byggst fremur á kappi en forsjá 
og því hefur aldrei verið hugað 
nægilega að þeim þrýstingi sem 
uppbygging skapar á þær umferð-
aræðar sem fyrir eru. Allt frá því 
að Smárahverfið var byggt upp 
hefur skort á heildstæða umferð-
arstefnu af hálfu bæjaryfirvalda í 
Kópavogi og vandinn hefur aukist 
með auknum umsvifum í Smár-
anum og uppbyggingaráformum 
á Gustssvæðinu. Ég hef ekki séð 
neinar hugmyndir um lausnir í 
umferðarmálum sem sannfæra 
mig um skynsemi frekari háhýsa-
bygginga á þessu svæði. Til lengri 
tíma litið þarf að horfa á umferðar-
æð ofan byggðar, en það er flókið 
mál og snertir Heiðmörkina, sem 
er mikilvæg auðlind. 

Brýnasta úrlausnarefnið í 
umferðarmálum er einfalt - en 
felur í sér óþægilegan sannleika 
sem við forðumst flest að horfast 
í augu við. Við verðum að fækka 
sem kostur er bílum og nota 
minni bíla. Við munum aldrei geta 
tryggt hámarks umferðarhraða á 
álagstímum fyrir tvo til þrjá bíla 
fyrir hvert heimili - og þar af einn 
stóran jeppa - nema með því að 
leggja allt of mikið land undir 
forljót umferðarmannvirki sem 
standa svo ónotuð 20 stundir á 
sólarhring. Það er framtíðarsýn 
sem enginn vill. Þess vegna verða 
sveitarfélögin að styrkja almenn-
ingssamgöngur, fjölga strætóferð-
um og hætta niðurgreiðslum á 
bílastæðum. Að ríkinu snýr svo að 
leggja gjöld á bíla eftir útblæstri 
og lengd. Allt á þetta að geta skil-
að okkur með skjótvirkari og ódýr-
ari hætti milli staða. 

Jón Gunnarsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins:

1. Án efa eiga mörg mál eftir 
að verða áberandi á Alþingi fram 
til áramóta. Stundum er það nú   
þannig að afgreiðsla hinna sjálf-
sögðustu mála hiksta einhvers-
staðar á leiðinni og hljóta mikla 
athygli. Við getum nefnt sölu á 
áfengi í  matvöruverslunum 
sem dæmi um þetta. Mál sem á 
að vera sjálfsagt en þarf að lúta 
ströngum reglum í nútíma samfé-
lagi. Einhverra hluta vegna hefur 
það mál ekki enn náð í gegn. Hverj-
um dytti t.d. í hug í dag að leyfa 
ekki sölu á áfengum bjór. Ég tek 
þetta sem dæmi um mál sem fær 

alltaf athygli en er kannski ekki 
svo stórkostlegt að öðru leyti, ein-
faldlega sjálfsagt mál.

En þetta er smámál í sjálfu sér. 
Af stórum málum sem ég tel að 
eigi eftir að vera áberandi í vetur 
eru orkumálin og gjaldmiðilsmál-
ið. 

Þau skref sem stigin hafa verið á 
undanförnum misserum með sölu 
á hlutum í Hitaveitu Suðurnesja 
og hlutafélagavæðingu Orkuveitu 
Reykjavíkur eru mjög umdeild. 
Á síðasta landsfundi Sjálfstæðis-
flokksins var afdráttarlaust sam-
þykkt um að fullveldisréttur þjóð-
arinnar yfir náttúruauðlindunum 
skyldi vera óskoraður. Það er sá 
sterki vilji sem maður skynjar í 
samfélaginu. Við erum ekki tilbúin 
að taka neina áhættu í þeim efn-
um. Um er að ræða fjöregg þjóð-
arinnar. Með þessi skilaboð að 
leiðarljósi þurfum við að nálgast 
þetta mál og kveða skýrt á um 
þær reglur sem skulu gilda.

Umræða um upptöku evru sem 
gjaldmiðils verður sífellt hávær-
ari. Það er erfitt að gera sér fulla 
grein fyrir þeim leiðum sem mögu-
legar eru í þessu máli. Að   sama 
skapi er ekki hægt     að svara     
þannig til að málið sé ekki á 
dagskrá. Í því umhverfi sem við 
búum við í vaxtamálum og viðvar-
andi sterkri krónu er eðlilegt að 
atvinnulífið og almenningur kalli 
eftir umræðu um mögulegar leið-
ir. Sjálfstæðisflokkurinn á að leiða 
þá umræðu.

2. Í kosningabaráttunni voru vel-
ferðarmálin fyrirferðarmikil. ekki 
síst hér í okkar kjördæmi. Gefið 
var í skyn að breytinga og bóta 
væri að vænta í þessum mála-
flokki og væntingar fólks miklar. 
Það má segja að tónninn hafi 
verið sleginn í stjórnarsáttmálan-
um og með afgreiðslu Alþingis 
í sumar á þingsályktunartillögu 
um aðgerðaáætlun til að styrkja 

stöðu barna og unglinga og lög-
um um breytingar á almannatrygg-
ingum og málefnum aldraðra. 
Þetta eru fyrstu skrefin og það er 
skylda okkar þingmanna í þessu 
kjördæmi að tryggja frekari fram-
gang þessara mála. Ég tel þetta 
vera hvað brýnast af þeim málum 
sem snúa að okkar kjördæmi nú í 
byrjun kjörtímabils. Auðvitað eru 
önnur stórmál sem bíða lausna, 
og nefni ég þar  samgöngumálin. 
Þar er búið að ramma inn fram-
kvæmdaáætlun sem vissulega full-
nægir ekki þörfum okkar á þessu 
svæði. Við hljótum að líta til þess 
hvort svigrúm verði til að hraða 
framkvæmdum við mislæg gatna-
mót á leiðinni milli Kópavogs og 
Hafnarfjarðar. Sú staða í umferð-
armálum sem við höfum þurft að 
búa við eftir að skólar hófu starf-
sem sína  í haust er óþolandi.

Eftir langan tíma eru heilbrigðis-
málin komin á forræði Sjálfstæðis-
flokksins. Við erum búin að bíða 
lengi eftir því. Heilbrigðisráðherra 
hefur tekið ákveðin skref sem lofa 
góðu. Hann ætlar sér greinilega 
að byggja upp átakalið sem hann 
treystir í þær breytingar sem 
nauðsynlegt er að gera í þessum 
mikilvæga málaflokki. Það sama 
má segja um landbúnaðarmál-
in sem eru nú á forræði okkar. 
Þar þarf að taka til hendinni með 
hagsmuni neytenda að leiðarljósi 
á sama tíma og við treystum og 
tryggjum byggð í landinu.  Sumt af 
því sem flokkast sem landbúnaðar-
framleiðsla er ekkert annað en iðn-
aðarframleiðsla sem hefur ekkert 
með þann hefðbundna landbúnað 
sem við þekkjum að gera og hefur 
engin áhrif á líf fólks í hinum drei-
fðu byggðum landsins. Aukið svig-
rúm til bænda til að vinna afurðir 
sínar sjálfir, þ.m.t. slátrun heima, 
mun fela í sér mikla möguleika á 
aukinni tekjumyndun búa í hefð-
bundnum landbúnaðargreinum. 

3. Í Kópavogi hefur byggst upp 
á undanförnum árum verslun-
ar- og þjónustuhverfi sem er eitt-
hvert það verðmætasta í landinu. 
Það er í samræmi við verð á íbúð-
arhúsnæði sem óvíða er hærra en 
hér í bæ. Forystumenn sveitarfé-
lagsins hafa sýnt það í umdeildum 
skipulagsmálum að þeir leita laus-
na með íbúunum þannig að sem 
flestir geti við unað. Það má ekki 
gleymast í þessari umræðu að allt 
það verslunar- og skrifstofuhús-
næði sem er í okkar nýja miðbæ 
skilar bænum ómældum tekjum 
í formi fasteignagjalda. Ég treysti 
forsvarsmönnum okkar til þess að 
þessi byggð rísi í sátt við umhverf-
ið og okkar næstu nágranna.
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Hvaða mál brenna á þingmönnum Suðvesturkjördæmis?

Árni Páll Árnason. Jón Gunnarsson.
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Komdu og skiptu um dekk fyrir 20. október og við 

gefum þér 10% afslátt af umfelgun og geymum fyrir 

þig sumardekkin í allan vetur endurgjaldslaust.

Bjóðum einnig mikið úrval af fólksbíla- og jeppadekkjum.
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Ókeypis heimsendingaþjónusta á blómum og 

gjafavöru á Stór-Reykjavíkursvæðið 

ALLAR helgar og eftir kl. 19.00 virka daga.

Opið frá 11-21 nema sunnudaga til 19.00 

Blómaþjónusta eftir lokun frá 08-23 í Gsm 866 1510.

Íslenskir aðalverktakar:

Íslenskir aðalverktakar hlutu 
viðurkenningu Umhverfisráðs 
Kópavogs árið 2007 fyrir frágang 
húss og lóðar við Ásakór 2 - 4. 
Byggingarframkvæmdir hófust 
í september 2005 og lauk þeim í 
mars 2007. Ásakór 2 - 4 er átján 
íbúða lyftuhús á þremur hæðum 
auk bílageymslu. Íbúðirnar eru 
þriggja og fjögurra herbergja, all-
ar með sérinngangi. 

Góður frágangur og fagmennska 
einkenna Ásakór 2 - 4. Fjölbýlishús-
ið er falleg bygging sem nýtir vel 
þá möguleika sem lóðinni fylgir 
en húsið stendur í hallandi landi 
og bílageymsla neðanjarðar leysir 
hluta hæðarmunar á lóðinni. Frá 
jarðhæð hússins er hæðarmunur 
leystur með gras- og gróðurbrekk-

um og þannig mótast skjólgóður 
hvammur sem snýr vel við sól. 
Á jöðrum lóðarinnar og aðkomu-
svæði er markvisst unnið með 
gróður til skjólmyndunar og skap-
að hlýlegt yfirbragð. 

Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar 
veitti Íslenskum aðalverktökum 
einnig viðurkenningu í ár fyrir 
snyrtilegan frágang lóða og góðan 
heildarsvip við Þrastarhöfða í Mos-
fellsbæ. Á síðasta ári fengu Íslensk-
ir aðalverktakar einnig tvenn verð-
laun fyrir hús við Perlukór í Kópa-
vogi og Herjólfsgötu í Hafnarfirði. 

Kópavogsblaðið óskar Íslensk-
um aðalverktökum til hamingju 
með þær viðurkenningar sem 
þeim hefur hlotnast og bera vott 
um vönduð vinnubrögð og gæði.

Íslenskir aðalverktakar fengu viðurkenningu umhverfisráðs Kópa-
vogs fyrir frágang húss og lóðar við Ásakór 2 - 4 sem er hannað af 
ASK arkitektum en Landslag ehf. sá um lóðahönnun. 

ÍAV fá viðurkenningu 
Umhverfisráðs Kópavogs

Eitt af áhersluverkefnum 
Kópavogsdeildar Rauða kross-
ins er að vinna gegn einsemd og 
félagslegri einangrun. Deildin 
sinnir þessu með öflugri heim-
sóknaþjónustu og rekstri Dval-
ar, athvarfs fyrir geðfatlaða. 
Þjónustan er sífellt að eflast 
og nú eru 65-70 sjálfboðaliðar 
í reglubundnum verkefnum 
heimsóknavina. Gestgjafarnir 
eru karlar og konur á ýmsum 
aldri. Heimsóknirnar fara fram 
á einkaheimilum, sambýlum 
aldraðra, sambýlum og athvarfi 
geðfatlaðra, sambýli heilabil-
aðra, skammtímavistun fyrir 
langveik börn og í Sunnuhlíð. 
Þess má geta að heimsóknir til 
heimilismanna í Sunnuhlíð hafa 
staðið yfir frá árinu 1984. All-
taf er þörf fyrir sjálfboðaliða og 
alltaf heitt á könnunni á skrif-
stofunni í Hamraborg. Einnig 
er hægt að fylgjast með starfinu 
á netsíðunni www.redcross.is/
kopavogur. 

“Öll höfum við þörf fyrir félags-
skap, nærveru og hlýju, við erum 
bara misdugleg að bera okkur 
eftir björginni. Oftast eru það 
aðstæður og upplag sem valda 
því að fólk upplifir sig einmana 
og félagslega einangrað. Aukið 
framboð á afþreyingu, erill, hraði 
og tímaskortur eru líka ástæður 
þess að fólk upplifir einsemd. 
Oft og tíðum verður þetta að víta-
hring sem erfitt er að rjúfa en þar 
geta sjálfboðaliðar Rauða kross-
ins komið til aðstoðar með reglu-
bundnum heimsóknum sínum,” 
segir Linda Ósk Sigurðardóttir, 
nýráðinn framkvæmdastjóri 
Kópavogsdeildar, í samtali við 
Kópavogsblaðið. Kópavogsdeild-
in er ein sú öflugasta á landinu, 
og heldur upp á 50 ára afmæli sitt 
árið 2008

“Yfirleitt er um að ræða klukku-
stundar heimsókn hverju sinni 
og þá gjarnan einu sinni í viku. 
Þó eru líka dæmi um heimsóknir 
á tveggja vikna fresti.  Fjölbreyti-
leiki og tíðni heimsókna fer eft-
ir óskum og þörfum gestgjafa. 
Samveran er gjarnan notuð til að 
spjalla saman, spila, lesa, syngja, 
tefla, föndra, fara saman út að 
keyra, í bíó, á kaffihús, í göngu-
túra eða hvað annað sem tveir 
góðir vinir koma sér saman um 
að gera. Hvernig heimsóknavinur 
og gestgjafi ákveða að eyða tím-
anum saman er alfarið í þeirra 
höndum. Linda segir að sífellt sé 
verið að efla og þróa þjónustuna 
og það nýjasta eru heimsóknir 
sjálfboðaliða með hunda. Í Kópa-

vogi eru níu hundar að störfum 
við mikinn fögnuð gestgjafa sem 
njóta samvista við þá.”

Til viðbótar við opinber-
ar stofnanir

Heimsóknaþjónusta Rauða 
krossins kemur ekki í stað þeirrar 
þjónustu sem opinberar stofnan-
ir og aðilar eiga að sinna heldur 
er litið á hana sem kærkomna við-
bót við það sem í boði er. Hver 
heimsókn er vel undirbúin og hitt-
ir fulltrúi deildarinnar bæði sjálf-
boðaliða og gestgjafa fyrir fyrstu 
heimsókn. 

“Þótt meirihluti þeirra sem   
þiggja heimsóknir séu aldrað-
ir þá erum við sífellt að fá fleiri 
yngri gestgjafa, ungmenni og fólk 
á miðjum aldri sem hafa lent í 
erfiðleikum, t.d. vegna veikinda. 
Opin umræða um einsemd og 
félagslega einangrun og kynning 
á þjónustunni er að skila sér til 
okkar og því fögnum við. Innflytj-
endur og fólk með geðraskanir 
eru í hópi þeirra sem við viljum 
gjarnan þjónusta betur. Við erum 
aðallega að fá ábendingar frá fjöl-
skyldu, vinum, starfsfólki félags-
þjónustu og heimahjúkrunar. Það 

eru dæmi um að fólk hringi sjálft 
og óski eftir heimsóknavini, það 
er samt eitthvað sem við viljum 
gjarnan sjá meira af, að fólk sé 
óhrætt við að leita til okkar og 
biðja um aðstoð. Það er gott að 
gefa af sér því maður fær það svo 
margfalt til baka. Gestgjafarnir 
hafa svo mikið að gefa og það 
er það skemmtilega og góða við 
þetta verkefni,” segir Linda Ósk.

Sjálfboðaliðar Rauða krossins 
sækja námskeið áður en farið er 
af stað í heimsóknir. Um er að 
ræða þriggja klukkustunda löng 
námskeið sem haldin eru reglu-
lega í húsnæði deildarinnar og 
standa öllum áhugasömum til 
boða þeim að kostnaðarlausu. 
Á þessum námskeiðum er far-
ið yfir hlutverk, starfsreglur og 
skuldbindingar heimsóknavina 
og mikilvægi þess að virða þagn-
arskyldu varðandi persónuleg 
málefni gestgjafa enda er hún 
forsenda trausts og trúnaðar. 
Sjálfboðaliðum  Kópavogsdeild-
ar stendur þar að auki til boða 
ýmis fræðsla og þjálfun og haldin 
er reglulega samvera heimsókna-
vina til að styrkja þá í starfi.

Sjálfboðaliðar Rauða krossins 
gegn einsemd og einangrun

Nýir stjórnendur Kópavogsdeildar Rauða kross Íslands. T.v. er Dögg 
Guðmundsdóttir verkefnisstjóri sjálfboðamiðstöðvar. Dögg er mann-
fræðingur frá Háskóla Íslands með framhaldsmenntun í þróunarmál-
um og alþjóðasamskiptum frá Háskólanum í Álaborg í Danmörku. Á 
liðnum vetri var hún í starfsþjálfun í Úganda á vegum Þróunarsam-
vinnustofnunar Íslands og gegndi áður verkefnavinnu fyrir mannrétt-
indasamtökin Human Rights without Frontiers í Belgíu.
Linda Ósk Sigurðardóttir er framkvæmdastjóri og hefur starfað fyrir 
Raða krossinn í ein 9 ár og hef mikla og góða reynslu af störfum fyrir 
Rauða krossinn. Byrjaði sem sjálfboðaliði og þá sem formaður Grund-
arfjarðardeildar Rauða krossins en hefur gegnt stöðu svæðisfulltrúa 
Rauða kross deilda á höfuðborgarsvæðinu og Vesturlandi og verið 
verkefnisstjóri heimsóknaþjónustu á landsskrifstofu þar til hún hóf 
störf í byrjun ágústmánaðar hjá Kópavogsdeild ásamt Dögg.

NETSAGA.IS



„Það er ólýsanleg reynsla 
fyrir innflytjanda af eldri kyn-
slóðinni að muna alla þá velvild 
sem allar stéttir samfélagsins 
hafa sýnt honum frá fyrsta degi 
komu sinnar til landsins„ segir 
Paolo Turchi.

„Aðlögunarferlið hefur stundum 
verið vissulega strembið, en það 
er hluti lífs, og því verður að taka 
með jafnaðargeði. En mörgum 
eldri innflytjendum hefur að vissu 
leyti sárnað hvernig umræðan um 
nýja Íslendinga hefur stundum far-
ið út fyrir velsæmismörk. En hvað 
um það, nú finnst þessum inn-
flytjanda af gamla skólanum vera 
kominn tími til að endurgjalda 
greiðann. Í þakklætisskyni fyrir 
hversu vel mér hefur verið tekið, 
ætla ég að tileinka næstu mánuði 
aðstoð og hjálp til handa þeim 
útlendingum, sem hafa nýlega fest 
rætur hér en hafa ekki haft tök á 
að læra íslensku. Skólinn sem ég 
rek, MÁLASKÓLINN LINGVA EHF., 
ætlar nú í nóvember að bjóða Pól-
verjum og pólskumælandi upp á 
ókeypis nám í íslensku. Mér finnst 
þetta það minnsta sem ég get gert 
til að endurgreiða alla þá ást og 
umhyggju sem ég hef fengið hér á 
landi öll þau ár sem ég hef dvalið 
hér. Góðir Íslendingar, ég bið ykk-
ur um að láta alla Pólverja, sem 
þið þekkið, vita af þessu framtaki. 
Tekið er á móti skráningum á vef-
síðu www.lingva.is. Kennslan fer 
fram mánudaga og fimmtudaga 
kl. 19:30-21:00 og fer hún fram í 
Odda, Háskóla Íslands. Kennarar 
tala bæði íslensku og pólsku. Við 

verðum öll að taka höndum sam-
an til að veita þessum nýju borg-
urum öll þau tækifæri sem þau 
eiga skilið til að verða góðir þegn-
ar þessa lands. Mitt litla framtak 

er jafnframt hvatning til allra til 
að leggja sitt af mörkum svo að 
við getum haldið áfram að mæla á 
góðri íslensku okkar á milli.„ segir 
Paolo Turchi.
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AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298

Bæjarstjórinn hlaut 
heiðursviðurkenningu

Valdimar Leó Friðriksson, formaður UMSK, afhendir Gunnari I. Birgis-
syni heiðursviðurkenningu UMSK.

Paolo Turchi Headmaster of Lingva language School offers free 
Icelandic Course for Polish people! Monday and Thursday, 5.-29. 
november 2007. Completely free of charge. For information see 
www.lingva.is or call 561-0315. LINGVA Language School.

Paolo Turchi:

Ókeypis íslenskunám fyrir 
Pólverja á Íslandi

Á afmæli Gunnars I. Birgisson-
ar bæjarstjóra sl. laugardag var 
hann sæmdur heiðursviðurkenn-
ing UMSK, sem er skjöldur sem 
skal veittur þeim sem ekki eru 
félagar í UMSK en styrkt hafa 
eða aðstoðað UMSK og /eða 
aðildarfélög þess verulega.

Valdimar Leó Friðriksson, for-
maður UMSK, sagði m.a. við þetta 
tækifæri:

“Það er þannig með stjórnmála-
menn að þeir eru gagnrýndir fyrir 
nánast hvað sem er. Hvort þeir 
hafi gert vel finna þeir helst á 
þögninni sem fylgir þegar almenn-
ingur er sáttur. Mig langar að rjúfa 
þessa þögn.

Við erum mjög spör á heiður-
sviðurkenningar og hafa einungis 
fimm einstaklingar hlotið hana í 
85 ára sögu UMSK. Á 17 ára tíma-
bili sem bæjarfulltrúi og bæjar-

stjóri hefur Gunnar stutt mynd-
arlega við bakið á íþróttafélögun-
um í Kópavogi. Tekið þátt í að 
reisa mörg glæsileg íþróttamann-
virki sem bjóða upp aðstöðu til 
keppni og æfinga auk skrifstofu 
og félagsaðstöðu. Svo vel er hlúð 
að íþróttamálum í Kópavogi að 
bærinn hefur lengi verið kallaður 
íþróttabærinn. Landsmót UMFÍ 
var haldið í Kópavogi í sumar og 
var Gunnar formaður nefndarinn-
ar. Til að skjalfesta þakklæti og 
ánægju UMSK og aðildarfélaga 
þess viljum við færa þér Gunn-
ar Heiðursviðurkenningu sem er 
skjöldur og á hann er letrað:

“Heiðursviðurkenning UMSK
Gunnar I. Birgisson
Bæjarstjóri
Þökkum frábært samstarf við 

UMSK og aðildarfélög þess.”
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Ferlinefnd Kópavogs og Kópavogsbær 
hafa ákveðið að veita hönnuði, fyrirtæki 
eða þjónustuaðila í Kópavogi viðurkenningu fyrir 
gott aðgengi í tilefni af Alþjóðardegi 
fatlaðra, 3. desember nk.

Viðurkenningin verður veitt fyrir útivistarsvæði, 
nýtt húsnæði, sem er aðgengilegt hreyfihömluðum 
eða fyrir endurbætur á eldra húsnæði.

Vinsamlegast komið ábendingum um þá aðila 
sem koma til greina við úthlutun viðurkenningar 
á framfæri við ferlinefnd Kópavogs eigi síðar en 
20. október 2007.

f.h. ferlinefndar Kópavogs
Helga Skúladóttir, netfang: helga.skula@isl.is
Guðlaug Ósk Gísladóttir, netfang: 
gudlaugo@kopavogur.is

Viðurkenning 
fyrir gott 
aðgengi

K-lykill Kiwanis er lykill að lífi
Sparisjóðirnir á Íslandi, Toy-

ota, Olís og Bónus verða bak-
hjarlar landssöfnunar Kiwanis-
hreyfingarinnar til stuðnings 
geðsjúkum og aðstandendum 
þeirra sem fram fer dagana 4.-7. 
október. Kjörorð söfnunarinnar 
er Lykill að lífi og er hún hald-
in í tengslum við alþjóðlega geð-
heilbrigðisdaginn 10. október 
nk. Fyrsti K-lykillinn var afhent-
ur Guðlaugi Þór Þórðarsyni heil-
brigðisráðherra.

Kiwanis-hreyfingin á Íslandi 
hefur allt frá árinu 1974 staðið 
fyrir landssöfnun þriðja hvert ár 
með sölu á K-lyklinum. Ágóði af 
landssöfnununum hefur runnið til 
fjölda verkefna til hjálpar geðsjúk-
um. Tilgangurinn er að vekja þjóð-
ina til umhugsunar um málefni 
geðsjúkra og safna fé til þess að 
styðja við endurhæfingu þeirra. 
Að þessu sinni er sjónum sérstak-
lega beint að ungu fólki sem glím-
ir við geðræn vandamál.

Ágóði landssöfnunarinnar að 
þessu sinni rennur til þriggja mál-
efna; Geðhjálpar, BUGL og Forma. 
Gengið verður í hús um land allt, 
sölumenn verða við verslanamið-
stöðvar og aðra fjölfarna staði, 
auk þess sem leitað er til fyrir-
tækja um stuðning. K-lykillinn 
verður ennfremur til sölu í öllum 
verslunum Bónuss og á þjónustu-
stöðvum Olís og hjá Toyota. Þá 
verður hægt að leggja inn á reikn-
ing söfnunarinnar; 1100-26-55000, 
kennitala 640173-0179. Sparisjóð-
irnir á Íslandi eru fjárvörsluaðili 
söfnunarinnar og hægt verður að 
leggja málefninu lið með því að 
fara inn á heimabanka sparisjóð-
anna og millifæra.

Þeir Óskar Guðnason forseti 
Kiwanisklúbbsins Eldeyjar í Kópa-

vogi og Magnús Svavar Magnús-
son kjörforseti segja að við síðstu 
söfnun hafi Eleyjarfélagar selt 
1.790 lykla sem hafi verið 10% 
af landssölunni. Stefnt er nú að 
2.000 lykla sölu.

Geðhjálp mun við ráðstöfun 
síns hluta söfnunarfjárins beina 
sjónum sérstaklega að ungu fólki 
á aldrinum 12-25 ára sem á við 
geðraskanir að etja. Ætlunin er 
að efla, styrkja og samþætta þau 
úrræði sem víða eru í boði en 
eru ekki sem skyldi sýnileg eða 
aðgengileg, jafnframt því sem leit-
ast verður við að finna úrræði þar 
sem á skortir. Meðal annars verð-
ur komið á fót athvörfum fyrir þá 
einstaklinga sem einangrast hafa 
félagslega í samfélaginu vegna geð-
raskana og haldið verður áfram 
að byggja upp sjálfshjálparhópa 
um allt land.

BUGL hyggst nýta sinn hluta 
söfnunarfjárins til verkefna sem 
\gera legudeildarsjúklingum kleift 
að fá þjálfun og afþreyingu utan 
deildarinnar. M.a. á að endurnýja 
útileikaðstöðu og auðvelda skjól-
stæðingum BUGL með ýmsu móti 
að fá holla hreyfingu og stunda 
uppbyggilega tómstundaiðju.

Forma mun nýta styrkinn til 
að efla ráðgjafastarfsemi sína um 
land allt svo átröskunarsjúkling-
ar eigi auðveldara með að leita 
sér hjálpar. Einnig verður komið 
á fót skipulegri forvarnafræðslu 
í 8. bekk grunnskóla og 1. bekk 
framhaldsskóla til að sporna við 
fjölgun átröskunarsjúklinga.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ hvetur alla 
Kópavogsbúa og forsvarsmenn 
fyrirtækja í Kópavogi til að taka 
vel á móti þeim sem banka upp á 
með K-lykilinn.

Óskar Guðjónsson, forseti Kiwanisklúbbsins Eleyjar í Kópavogi og 
Magnús Svavar Magnússon kjörforseti klúbbsins með K-lykla og aug-
lýsingaspjald vegna landssöfnunarinnar sem hófst í gær, 4. október.

NETSAGA.IS



21KópavogsblaðiðOKTÓBER 2007

Tillaga Samfylkingarinnar um 
ítarlega úttekt á heimagreiðslu 
í Kópavogi var felld í atkvæða-
greiðslu í Bæjarstjórn Kópavogs 
eftir snarpar umræður með 6 
atkvæðum gegn 4, einn sat hjá. 
Efnislega var tillagan eftirfar -
andi:

“Bæjarfulltrúar Samfylkingar-
innar óska eftir ítarlegri úttekt á 
heimagreiðslum í Kópavogi.

• Hversu margar konur óska eft-
ir að vera heima með börn sín?

• Hversu margir karlar óska eft-
ir að vera heima með börn sín?

• Hver er meðallaun þessara 
einstaklinga sem kjósa að vera 
heima með barninu?

• Hver er meðallaun útivinn-
andi maka?

• Hversu margir borga ættingja 
fyrir gæslu barns og hver eru 
tengslin við þann ættingja, t.d. afi 
eða amma?

• Hversu margir einstaklingar 
þiggja heimagreiðslur og jafn-
framt örorkubætur?

• Hversu margir einstaklingar 
þiggja heimagreiðslur og jafn-
framt atvinnuleysisbætur?

• Hversu margir einstaklingar af 

erlendum uppruna þiggja heima-
greiðslur og hvert er upprunaland 
viðkomandi?”

Það er ljóst, segir í tillögu Sam-
fylkingarinnar, að nokkurt verk 
mun reynast að taka þessar upp-
lýsingar saman en ítarleg saman-
tekt er mjög brýn svo hægt sé að 
draga ályktun um kosti og galla 
heimagreiðslna sem fyrst.

Hversu margir óska að vera 
heima og þiggja heimagreiðslur?

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar á bæjarstjórnarfundinum 25. september sl., þau Ingibjörg Hinriksdóttir, 
Jón Júlíusson, Hafsteinn Karlsson og Guðríður Arnardóttir.

Háhýsið í Hörðakór 1 í Kópa-
vogi stendur nálægt hæst allra 
íbúðahúsa í þéttbýli á Íslandi og 
þar sem húsið er 12 hæðir búa 
íbúar á efstu hæðinni hæst allra  
íbúa í byggð á Íslandi, eða 162,85 
metra yfir sjó.

Þau hús sem næst komast Hörða-
kórnum eru húsin við Vesturgil 
á Akureyri sem eru í 99,6 metra 
hæð yfir sjó og í Egilsseli í Selskógi 
á Egilsstöðum sem standa í 85,2 
metra hæð.

Nokkrir íbúar í dreifbýli búa 

hærra yfir sjávarmáli, s.s. á Möðru-
dal á Austurlandi og hugsanlega 
starfsmenn virkjana á hálendinu, 
s.s. við Blönduvirkjun fyrir norðan.

Kópavogur státar af fleiru sem er 
stærst eða hæst, s.s. af Sundlaug 
Kópavogs við Borgarholtsbraut 
sem er stærsta sundlaug landsins, 
50 metra löng og 25 metra breið og 
því 1.250 fermetrar. Sundlaugin var 
tekin í notkun 1. febrúar 1991 en 
fram að því var sundlaugin í Laug-
arskarði við Hveragerði sú stærsta 
á landinu.

Hörðakór 1. Byggingin fékk nýlega viðurkenningu fyrir hönnun þeg-
ar umverfisviðurkenningar Kópavogs voru afhentar.

Íbúar Hörðakórs 1 búa 
hæst allra á landinu

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
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Það get ur tek ið á að hoppa upp 
og nið ur af kassa.

Kópa þrek var hald ið helg ina 
21. til 23. sept em ber sl. á veg um 
skíða deild ar Breiða bliks. Segja 
má að þetta sé upp haf ið að skíða-
ver tíð inni en um 90 krakk ar á aldr-
in um 13 til 16 ára mættu til leiks 
víðs veg ar að af land inu, m.a. frá 
Ak ur eyri, Ísa firði, Dal vík, Mý vatni 
og af höf uð borg ar svæð inu, þ.m.t. 
Breiða bliki. Kópa þrek ið hófst í 
Breiða bliks skál ann í Blá fjöll um.

Krakk arn ir tóku þátt í alls kon-
ar þrekæf ing um sem lagð ar eru 
fyr ir þau en þess á milli var sleg ið 
á létt ari strengi og m.a. far ið í bíó 
og tek ið þátt í pítsupartíi.

Pen inga hyggj an í fót bolt an um
Ég hitti gaml an fé laga úr fót bolt an um um dag inn. 

Það er auð vit að nokk uð langt síð an við spörk uð um 
bolta sam an, enda báð ir orðn ir vel grá hærð ir og 
ágæt lega virðu leg ir um miðj una. Erum þó við loð-
andi fót bolt ann enn þá,  sinn í hvoru fé lag inu og við-
horf in orð in ólík í ýms um þátt um, en vilj um báð ir 
veg íþrótt ar inn ar sem mest an.

Þessi gamli fé lagi minn held ur enn dauða haldi í ung-
menna fé lags and ann, sem við erum flest búin að selja 
hæst bjóð anda. Hann dæs ir þung an yfir pen inga hyggj-
unni í fót bolt an um í dag og seg ir allt á leið til and-
skot ans. Hann minnti mig á að við urð um að kaupa 
keppn is bún ing ana okk ar sjálf ir, sokka, stutt bux ur og 
treyju, sem á hag sýn um heim il um var keypt þriðja 
hvert ár. Upp hit un ar galli, mæt inga galli, ferða galli og 
fé lags úlpa voru ekki í boði, enda hrein lega ekki til. 
Allt starf gamla fé lags ins okk ar var sjálf boða liða starf. 
Það datt eng um manni í hug að borga þjálf ur um eða 
öðru starfs fólki laun og all an kostn að af starf inu báru 
menn sjálf ir. Fé lag ið sá fyr ir ein hverju af bolt um, 
en það þótti ekk ert verra að þeir sem áttu not hæfa 
tuðru í réttu núm eri kæmu með hana á æf ing ar. Ferða-
kostn að í keppn is ferð um báru kepp end ur, eða for eldr-
ar þeirra.  Og þeg ar byggja átti fé lags heim ili var það 
gert í sjálf boða vinnu eins og allt ann að.

Þetta voru þeir tím ar. Sjálf ur er ég eng inn að dá andi 
for tíð ar inn ar og get ómögu lega séð fá tækt henn ar í 
sama dýrð ar ljóma og hann vin ur minn. Upp hit un ar-
gall ar og mæt ingagall ar eru hið besta mál. Mér þyk ir 
líka vænt um fé lags úlpuna mína og sé ekki að gömlu 
Ið unn ar takka skórn ir mín ir hafi ver ið neitt sér stak-
lega sál ar styrkj andi um fram Puma skóna sem ég eign-
að ist síð ar á æf inni. En ég get tek ið und ir það með 
hon um vini mín um að pen inga hyggj an í fót bolt an um 
er kom in á það stig að við verð um að eins að doka við 
og velta fyr ir okk ur hvert við vilj um stefna.

Það er mjög ánægju leg þró un að fjöl mörg ís lensk 
ung menni stunda nú at vinnu mennsku í íþrótt sinni. 
Það er þró un sem við þurf um að ýta und ir eft ir megni. 
Við meg um hins veg ar ekki fara að hengja verð miða 

á hvert ein asta barn sem 
ein hvern tíma sýn ir hæfni 
um fram fé laga sína og jafn-
aldra. Börn og ung ling ar 
eru ekki og mega ekki vera 
versl un ar vara.

Það er líka ánægju legt að 
laun þjálf ara hafa hækk að. 
Við vilj um að þjálf ara barn-
anna okk ar viti hvað þeir 
eru að gera, að þeir séu 
at vinnu fólk í sínu fagi. Til 
þess að svo sé þurf um við 
að greiða þeim laun. Hin 
síð ustu ár hef ur hins veg ar 
að eins örl að á því við horfi 
að til sé hóp ur eins kon ar 
of ur þjálf ara, sem íþrótta fé lög hljóti að slást um ár lega 
á mark aðs torgi sem þeir skil greina og eru raun ar ein ir 
til frá sagna um boð in á. Við hljót um að spyrja okk ur 
hversu langt við vilj um ganga í þeim slag.

Að sjálf sögðu er það jafn framt ánægju legt að mörg 
ís lensk íþrótta fé lög eru nú þess um kom in að greiða 
iðk end um í meist ara flokk um laun, þótt mis mik il 
séu. Von andi held ur sú þró un áfram. Tvennt er þó 
um hugs un ar vert í því sam hengi. Í fyrsta lagi er það 
skilj an legt að með aukn um greiðsl um til leik manna og 
nán ustu sam starfs manna þeirra verði erf ið ara að fá 
aðra fé lags menn til að vinna sjálf boða störf í kring um 
sinn meist ara flokk. Í öðru lagi ger ir þessi þró un okk ur 
skylt að hafa að skiln að meist ara flokka og yngri flokka 
enn greini legri. Það verð ur að tryggja að æf inga gjöld 
yngri flokka og styrk ir sveit ar fé lags og/eða rík is til 
starf semi yngri flokka fari ekki í rekst ur meist ara-
flokks, hvorki beint né óbeint. 

Þessi gamli fé lagi minn hef ur auð vit að ým is legt til 
síns máls, enda hef ur hann alltaf haft miklu meira 
vit á fót bolta en ég. Í öllu þessu ánægju flóði er margt 
sem við þurf um að var ast. Í pen inga mál um íþrótta 
verð um við að ganga hægt um gleð inn ar dyr ef starf ið 
í fé lög un um okk ar á ekki að snú ast upp í and hverfu 
sína.

Hall dór Valdi mars son, 
form. knatt spyrnu-
deild ar HK

Íþrótt ir í Kópa vogi

Bæjarlind 14-16
Tryggvagötu 14
Bæjarlind 14-16
Tryggvagötu 14

Heimsending & take away í síma
matseðill á www.kruathai.is

Tilboð virka daga milli 11:30 & 14:00
á Krua Thai í Bæjarlind 14-16
þrír ljúffengir réttir á diski

aðeins900.-krónur

Karen og Gunn leif ur 
knatt spyrnu menn 
árs ins hjá HK

Upp skeru há tíð yngri flokka HK 
var hald in sl. laug ar dag í Digra-
nesi, og var vel mætt. Gunn leif-
ur Gunn leifs son, mark mað ur 
meist ara flokks HK til kynnti val á 
mark manni yngri flokka 2007 en 
það er Eg ill Þor steins son. Knatt-
spyrnu kona HK 2007 er Karen 

Sturlu dótt ir og knatt spyrnu mað-
ur HK 2007 Gunn leif ur V. Gunn-
leifs son mark mað ur og fyr ir liði.

Marg ir yngri leik manna HK eru 
að leika með yngri lands lið un um 
svo fram tíð in er svo sann ar lega 
björt hjá knatt spyrnu mönn um 
HK.

Mark mað ur yngri flokka, Eg ill Þor steins son ásamt mark manni      
meist ara flokks Gunn leifi Gunn leifs syni.

Hóp ur yngri leik manna HK sem mætti í Digra nes til að taka við sín um 
við ur kenn ing um.

Skíða ver tíð in hófst með Kópa þreki

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
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Fjórir leikmenn HK í N1-deild-
inni í handbolta eru að æfa með 
A-landsliðinu í handbolta. Þetta 
eru þær Rut Jónsdóttir, Arna Sif 
Pálsdóttir, Auður W. Jónsdóttir 
og Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir.

Sl. laugardag léku þær í N1-
deildinni gegn Fram, en töpuðu 
26-16. Áður hafa þær tapað fyrir 
Gróttu 28-17, gegn Val 27-20 en 
unnu FH 28-23.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Einar Árni Jóhannsson tók í 
sumar við starfi þjálfara meist-
araflokks Breiðabliks í körfu-
bolta, en liðið leikur í 1. deild. 
Einar Árni þjálfari á síðasta leik-
tímabili lið Njarðvíkinga í úrvals-
deildinni. Einar Árni byrjaði að 
þjálfa yngri flokka Njarðvíkinga 
(UMFN) 1993 og þjálfaði alla ald-
urshópa drengja og stúlkna á 
árunum 1993-2007 og varð síðan 
yfirþjálfari yngri flokka UMFN 
2003-2007. Þá varð hann þjálf-
ari meistaraflokks kvenna UMFN 
2001 til 2003 og þjálfari meist-
araflokks karla UMFN 2004-2007 
en áður hafði hann verið aðstoð-
arþjálfari meistaraflokks karla 
UMFN 1997-2000 og 2004. Hann 
er landsliðsþjálfari yngri lands-
liða KKÍ.

Árangurinn er ekki síður glæsi-
legur (kemur hér að neðan) og 
ljóst að Blikar hafa hreppt góðan 
þjálfara sem ætlar liðinu ekkert 
annað en sæti í úrvalsdeildinni á 
leiktímabilinu 2008/2009.

• Ellefu sinnum Íslandsmeistari 
með yngri flokka UMFN

• Sex sinnum orðið bikarmeist-
ari með yngri flokka UMFN

• Tvisvar unnið Scania Cup 
(óopinbert Norðurlandamót 
félagsliða) með yngri flokk UMFN

• Gerði U-18 ára landslið karla 
að Norðurlandameisturum 2004

• Varð í 14. sæti í A deild með 
U-16 ára landslið karla 2005

• Meistari meistaranna 2004, 
2005 og 2006 með UMFN í meist-
araflokki karla

• Powerade bikarmeistari 2005 
með UMFN í meistaraflokki karla

• Deildarmeistari 2007 með 
UMFN í meistaraflokki karla

• Bikarmeistari 2005 með UMFN 
í meistaraflokki karla

• Íslandsmeistari 2006 með 
UMFN í meistaraflokki karla.

Einar Árni segir að það sé viss 
ögrun að taka við liði í 1. deild 
og koma þeim í deild með þeim 
bestu. Breiðablik hafi verið í 1. 
deildinni í 4 ár, og hann hafi sjálf-
ur verið spenntastur fyrir að taka 
að sér svona verkefni þar sem 
byggja þyrfti að mestu leiti upp 
nýtt lið. Þetta sé töluvert frábrugð-
ið því að vera með lið í toppbarátt-
unni í úrvalsdeild og öllum öðrum 
vígstöðvum og vera með þéttan 
kjarna leikmanna. Einar Árni segir 
það hollt fyrir alla að breyta til en 
hann var búinn að vera allan sinn 
þjálfaraferil í Njarðvík. 

“Það er búinn að vera nokkur 
þéttur kjarni hér til staðar undan-
farin ár en Þorsteinn Gunnlaugs-
son er farinn norður á Akureyri 
að reyna sig í úrvalsdeildinni. Það 
var ákveðið strax í upphafi að 
taka Bandaríkjamann inn í liðið. 
Það er Tony Cornett, 23 ára sem 
er mjög vinnusamur og á bara 
eftir að eflast og um leið styrkja 

hópinn. Það eru 5 nýir leikmenn 
komnir til Breiðabliks. Loftur Þór 
Einarsson er aftur kominn heim 
eftir 2 ár á Egilsstöðum, og svo 
koma þrír strákar að sunnan, þ.e. 
Halldór Halldórsson frá Keflavík 
og Rúnar Ingi Erlingsson og Krist-
ján Rúnar Sigurðsson koma frá 
Njarðvík. Þetta eru allt strákar 
sem efla breiddina og gera góðan 
hóp betri og stærri en hópurinn 
telur um 20 leikmenn.”

Markmiðið að fara upp í 
úrvalsdeild

- Hvernig líst þér á 1. deildina í 
vetur?

“Þetta er töluvert sterkari deild 
en í fyrra þar sem flest liðin hafa 
verið að styrkja sig. Hún er enn-
fremur stærri en í fyrra voru í 
henni 8 lið en verða 10 í vetur. 
Ísfirðingar verða með 5 erlenda 
leikmenn og verða líklega í topp-
baráttunni og Valsmenn eru að 
leggja mikla áherslu á sitt lið í 
nýju íþróttahúsi, Vodafonehöll-
inni, Fsu hefur styrkt sig töluvert 
svo það verða mörg sterk lið í 
toppbaráttunni þar sem við ætl-
um okkur líka að vera. Efsta liðið 
í 1. deild fer beint upp en liðin í 2. 
til 5. sæti fara í umspil.

Fyrsti leikurinn í deildinni er 13. 
október suður í Sandgerði gegn 
heimamönnum í Reyni og síðan er 

fyrsti heimaleikurinn gegn Hauk-
um í Smáranum 19. október. Við 
þurfum að sýna fólki í Kópavogi 
að við stefnum á árangur og ætl-
um að hafa þetta skemmtilegt. Þá 
kemur vonandi fjöldi áhorfenda 
á pallana í vetur til að styðja okk-
ur og klára verkefnið sem er að 
fara upp í úrvalsdeild. Það hef-
ur frábær stuðningsmannahópur 
fylgt knattspyrnuliði Breiðabliks í 
sumar og fylgst með skemmtileg-
um og árangursríkum leik þeirra. 
Vonandi verður það sama upp á 
teningunum í vetur hjá okkur í 
körfuboltanum, að okkur takist að 
virkja þennan skemmtilega stuðn-
ingsmannahóp í vetur.” 

Minni munur á úrvals-
deild og 1. deild

- Er áhugi á körfubolta að eflast 
á Íslandi um leið og fleiri góð lið 
sjá dagsins ljós?

“1. deildin  er orðinn sterkari en 
nokkru sinni fyrr, minni munur á 
henni og úrvalsdeildinni en áður. 
Um leið hefur úrvalsdeildin ver-
ið að eflast. Síðustu ár hafa 6 lið 
verið kandidatar til Íslandsmeist-
aratitils svo breiddin hefur aukist 
töluvert. Það eru ekki mörg ár síð-
an KR var eina liðið utan Suður-
nesjaliðanna sem gat gert tilkall til 
Íslandsmeistaratitils. Það er hins 
vegar mjög gott fyrir körfuna, ekki 
síst þann reykvíska, að KR skyldi 
verða Íslandsmeistari í vetur en 
titillinn skyldi ekki enn einn gang-
inn á Suðurnesin. Stemmningin á 
úrslitaleiknum í KR-heimilinu í vor 
var alveg ógleymanleg þeim sem 
þar voru og alveg gríðarleg auglýs-
ingin fyrir körfuboltann. Það eyk-
ur áhugann og breiddina og fjölg-
ar áhorfendum. Karfan er klárlega 
á uppleið og við og við eignumst 
við efnilega atvinnumenn í grein-
inni. Yngi landsliðin hafa verið 
að ná fínum árangri   og A-lands-
liðið hefur verið að vinna nokkra 
glæsta sigra í ágúst- og septem-
bermánuðum,” segir Einar Árni 
Jóhannsson körfuboltaþjálfari.

“Viss ögrun að taka við Blikum”

Leikmenn Breiðabliks á leiktíðinni 2007/2008 ásamt þjálfara, Einari 
Árna Jóhannssyni.

Lið HK-Víkings í 1. deild kvenna 
tryggði sér keppnisrétt í Lands-
bankadeild kvenna sumarið 2008. 
Liðið vann deildina, sigraði Aft-
ureldingu í úrslitaleik. Fjögur lið 

leika því í efstu deild knattspyrn-
unnar næsta sumar, HK-Víkingur 
og Breiðablik í efstu deild kvenna 
og HK og Breiðablik í efstu deild 
karla.

HK-Víkingur í efstu deild

Kópavogsliðin Breiðablik og HK 
verða bæði áfram í úrvalsdeild 
í knattspyrnu karla, Landsbanka-
deildinni. Þetta var ljóst eftir síð-
ustu umferðina þar sem HK tapaði 
fyrir Val sem varð Íslandsmeistari 
með sigrinum, en Breiðablik gerði 
2-2 jafntefli við Fram. Í 1. deild 
féllu Víkingar eftir æsispennandi 
botnbaráttu en HK, Fram og KR 
sluppu með skekkinn, öll með 16 

stig, en HK er í 9. sætinu þar sem 
markamismunurinn var verstur 
hjá þeim. Breiðablik hafnaði í 5. 
sæti með 24 stig. Upp í úrvalsdeild 
úr 1. deild koma Grindavík, Þrótt-
ur og Fjölnir en fjölgað verður í 12. 
lið í úrvalsdeild sumarið 2008.

Áhorfendamet var sett í sum-
ar í Landsbankadeildinni, en alls 
komu 119.644 á leikina 90, eða 
1.324 að jafnaði á hvern leik.

Kópavogsliðin bæði 
áfram í úrvalsdeild

Kópavogsliðin skildu jöfn 1-1 í næst síðustu umferðinni. Hér ganga 
markmenn liðanna til leiks, þeir Casper Jacobsen og Gunnleifur Gunn-
leifsson.

N1 verður aðalstyrktaraðili 
HSÍ næstu árin og mun Íslands-
mót karla og kvenna fá nafnið 
N1-deildin. Fulltrúar fyrirtækisins 
og HSÍ skrifuðu í dag undir sam-
starfssamning þessa efnis að við-
stöddum formönnum félaganna 
og fyrirliðum. Guðmundur Ingv-
arsson, formaður Handknattleiks-
sambands Íslands, segir að samn-
ingurinn við N1 marki ákveðin 
tímamót og gefi sambandinu færi 
á að sækja duglega fram, bæði 
í kynningu á Íslandsmótinu og í 
faglegri og samræmdri umgjörð 
leikja.

“Takmarkið er að fá sem flesta til 

að mæta á leiki í N1-deildinni, bæði 
í karla- og kvennadeildinni. Við höf-
um meira fé til ráðstöfunar til kynn-
ingarmála en áður og ætlum að 
nýta það vel,” segir formaður HSÍ.

Hermann Guðmundsson, for-
stjóri N1, segir mikla möguleika 
felast í samstarfi við HSÍ. “Það er 
nú einu sinni þannig að handbolti 
er sú íþrótt sem við Íslendingar 
erum bestir í, rétt eins og við hjá 
N1 teljum okkur vera best í okkar 
deild. Við hlökkum til að taka þátt 
í að auka útbreiðslu handboltans 
og að gera íþróttina sýnilegri. Það 
eru til dæmis skemmtileg tækifæri 
til þess á þjónustustöðvum okkar. 

Þar munu stuðningsmenn liðanna 
geta hist og byrjað að pumpa upp 
stemmninguna fyrir leik. Hvar sem 
handbolti er spilaður, þar er N1 
stöð í nágrenninu!,” sagði Hermann 
Guðmundsson.

Höfuðstöðvar N1 eru við Dalveg-
inn í Kópavogi, en fyrirtækið varð 
til við samruna Bílanausts, Olíufé-
lagsins ESSO og fleiri fyrirtækja. Við 
Dalveginn er yfirstjórn, sölustarfið, 
innkaup, fjármál og mannauðssvið. 
Í Kópavogi rekur N1 þjónustumið-
stöð og smurstöð við Stórhjalla, 
bílavöruverslun á Smiðjuvegi og 
EGÓ-bensínstöðvar við Salaveg, 
Hæðarsmála og Smáralind.

Íslandsmót karla og kvenna í 
handbolta heita N1-deildin

- segir Einar Árni Jóhannsson, þjálfari

Einar Árni Jóhannsson, þjálfari 
mfl. Breiðabliks í körfubolta.

Landsliðskonurnar Rut, Arna Sif, Auður W. Og Ólöf Kolbrún.

Fjórar HK stelpur með A-landsliðinu
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• Kínverskur menningararfur frá Wuhan á sýningu í Gerðarsafni

• Þjóðlagahljómsveit og einsöngvarar í Salnum

• Loftfimleikasýningar í Versölum

• Ljósmyndasýning í Vetrargarðinum í Smáralind

• Kínverskar kvikmyndir og bókmenntir í Safnahúsinu, Bókasafni
   og Náttúrufræðistofu Kópavogs

• Fyrirlestrar og flugdrekagerð í Safnahúsinu,
   Bókasafni og Náttúrufræðistofu Kópavogs

• Málþing um kínverska menningu í Salnum

• Kínversk fjölskylduhátíð í Vetrargarðinum í Smáralind
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