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fasteignasala

reynir erlingsson, löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Frá leiklistarnámskeiði Leikfélags Kópavogs fyrir unglinga sem nú stendur yfir. Það eru Sunna, Rebekka
og Þorvarður sem þarna fengu verkefni frá leikaranum Sigurþóri Alberti Heimissyni sem stjórnar námskeiðinu. Aðeins mátti segja eina setningu, en að vísu aftur og aftur. Býsna skondið!

Einþáttungakvöld í mánuðinum
hjá Leikfélagi Kópavogs
Lyfjaval.is
Sími 577 1160

OPI‹ 10-23

Vetrarstar fsemi Leikfélags
Kópavogs er þegar hafin, og í
vetur verður margt á döfinni.
Í októbermánuði sl. var haldið leikritunarnámskeið hjá Leikfélagi Kópavogs. Þar var kennt
helstu atriði sem huga þarf að
þegar skrifuð eru leikrit. Áherslan var á stuttum frásögnum, eða
einþáttungum. Nemendur á námskeiðinu fengu góða æfingu og
leiðsögn í að skrifa stutt verk og
mun hluti af þeim verða settur
upp í einþáttungadagskrá í nóvembermánuði. Leiðbeinandi var

Hrefna Friðriksdóttir.
Leiklistarnámskeið fyrir unglinga hóf göngu sína 24. október
sl. og er námskeiðið ætlað ungu
fólki í Kópavogi í 8. til 10. bekk
grunnskóla. Æfingar eru tvisvar í
viku kl. 16:30 til 18:30. Námskeiðið er fram yfir áramót og endar
svo með uppfærslu á afrakstrinum. Leiðbeinandi er Sigurþór
Albert Heimisson.
“Næsta verkefni Leikfélags
Kópavogs verður einþáttungakvöld í nóvembermánuði. Sýnd
verða verk sem félagar í Leikfélagi

Kópavogs hafa samið. Þar á eftir
verður svo farið í að setja upp
stóra sýningu, þá fyrstu á leikárinu, sem Guðjón Þorsteinn Pálmason leikstýrir. Búið er að ákveða
að halda Stjörnuljósakvöld þann
30. desember nk., en það er hin
árlega jólaskemmtun Leikfélags
Kópavogs. Það er því ýmislegt á
döfinni hjá Leikfélagi Kópavogs
og alltaf pláss fyrir áhugasama
um leiklist,” segir Gísli Björn
Heimisson, formaður Leikfélags
Kópavogs.
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Ódýrari lyf
í Kópavogi
Íbúum Kópavogs bjóðast lyf á lægra verði
í lyfjaverslun Apótekarans að Smiðjuvegi 2.
Verið velkomin!

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

2

Kópavogsblaðið

NÓVEMBER 2006

S T U T T A R

B Æ J A R F R É T T I R
Útgefandi: Borgarblöð ehf.
Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík
Sími: 511 1188 • 561 1594
Fax: 561 1594
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933
Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is
Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Prentsmiðja Morgunbla›sins
Dreifing: Íslandspóstur
11. tbl. 2. árgangur
Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Af hverju ekki í forystu?

K

ópavogur er stærsta sveitarfélagið í Suðvesturkjördæmi, en enginn Kópavogsbúi er í efsta sætinu á framboðslistum stjórnmálaflokkanna, a.m.k. enn sem komið er. Kannski er of snemmt að
fullyrða það því það kemur í ljós 2. desember nk. hvernig framboðslisti
Vinstri-grænna verður en flokkurinn á sem kunnugt er engan þingmann
í þessu kjördæmi en samkvæmt könnun Capacent fær flokkurinn tvo
þingmenn í kjördæminu í vor. Óljóst er hvað Frjálslyndi flokkurinn gerir,
en hann á einn þingmann í kjördæminu, Gunnar Örlygsson, sem ekki býr
í Kópavogi og hefur flutt sig til Reykjanesbæjar af Kjalarnesi auk þess
að ganga til liðs við Sjálfstæðisflokkinn. Frjálslyndum er ekki spáð þingmanni í þingkosningunum í vor. Kópavogsbúi mun skipa 2. sætið á lista
Samfylkingarinnar, Katrín Júlíusdóttir mun skipa það sæti á eftir Hafnfirðingnum Gunnari Svavarssyni og Kópavogsbúi mun skipa 2. sætið á lista
Framsóknarflokksins, Samúel Örn Erlingsson á eftir Seltirningnum Siv
Friðleifsdóttur. Framsókn á einn þingmann í kjördæminu en engan eftir
kosningar ef fylgiskönnum Capacent gengur eftir, en langt er enn til vors.
Á lista Sjálfstæðisflokksins er sjálfskipað í tvö efstu sætin, Hafnfirðingurinn og menntamálaráðherrann Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í efsta
sætinu og Garðbæingurinn Bjarni Benediktsson í 2. sætinu, en enginn
keppir við þau um þau sæti. Um þriðja sætið í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins á laugardaginn berjast m.a. Kópavogsbúinn Ármann Kr. Ólafsson og
Mosfellingurinn Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Það er því ekki einu sinni
víst að 3. sætið falli í skaut Kópavogsbúa, en flokknum er spáð 7. þingsætum í vor en vegna breytinga mun eitt þingsæti færast frá Norðvesturkjördæmi til Suðvesturkjördæmis. Tveir Kópavogsbúar, Jón Gunnarsson
og Sigurrós Þorgrímsdóttir, sækjast eftir 4. sætinu en sá slagur kann
hugsanlega að leiða til þess að annað hvort þeirra hrapi niður listann og
komist ekki á þing. Auðvitað á að velja hæfasta fólkið til setu á Alþingi en
mörgum kann að finnast það óeðlilegt að enginn fulltrúi stærsta sveitarfélagsins, Kópavogs, sé þar í forystu. Sama hugsun leitar nú á huga margra
Akureyringa í Norðausturkjördæmi og Ísfirðinga í Norðvesturkjördæmi,
og lái ég það þeim ekki.

Í

Er sagan forsmáð?

sumarlok var Kópavogsbúum boðið upp á síðsumarsgöngu í boði
Umhverfisráðs Kópavogsbæjar. Einn af áningarstöðum göngunnar var
þingstaðurinn forni í botni Kópavogs þar sem Íslendingar gengust undir einveldi Dana. Þarna var réttað í sakamálum og dómar féllu og þarna
er sögufræg dys. Sumir staðir á Íslandi eiga sér mikla og merka sögu og
er þessi staður, hinn forni þingstaður í Kópavogi án efa einn af þeim.
Þess vegna vaknar sú spurning af hverju staðnum er ekki gerð betri skil,
af hverju hann er ekki betur merktur. Þúsundir Íslendinga keyra þarna
framhjá daglega og hafa litla eða enga hugmynd um það hvaða sögu staðurinn hefur að geyma.
Á komandi sumri verður landsmót UMFÍ haldið í Kópavogi og að öllum
líkindum verða þúsundir manna sem spígspora um Kópavogstúnið þar
sem tjaldstæði landsmótsins eru fyrirhuguð. Tilvalið væri að merkja staðinn betur og koma fyrir upplýsingum um sögu staðarins og gefa gestum
landsmótsins tækifæri á því að fræðast um þingstaðinn forna í Kópavogi.

Þ

Dagur íslenskrar tungu

ann 16. nóvember nk. er dagur íslenskrar tungu, fæðingardagur
Jónasar Hallgrímssonar. Hann var fyrst haldinn hátíðlegur 1999 en
menntamálaráðuneytið hefur árlega beitt sér fyrir sérstöku átaki
í þágu íslensks máls og helgað þennan dag rækt við það. Með því móti
beinist athygli þjóðarinnar að stöðu tungunnar, gildi hennar fyrir þjóðarvitund og alla menningu. Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar eru veitt þennan dag. Grunnskólarnir og leikskólarnir í Kópavogi heiðra móðurmálið
með dagskrá hver á sínu svæði og er víða vandað til dagskrár. Við slíkt
tækifæri eflist trúin um að íslensk tunga sé alls ekki á undanhaldi. Kópavogsblaðið hvetur alla Íslendinga til að draga íslenska fánann að húni
fimmtudaginn 16. nóvember.
Geir A. Guðsteinsson

Skortur á
hjúkrunarrýmum
Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs
24. október sl. var lögð fram tillaga
frá bæjarfulltrúum Samfylkingarinnar þar sem segir: “Bæjarstjórn
samþykkir að skipa vinnuhóp
með einum fulltrúa frá hverjum
flokki að skoða vandlega þá kosti
og möguleika sem eru í stöðunni
til að vinda ofan af þeim bráða
vanda sem uppi er vegna skorts
á hjúkrunarrýmum fyrir aldraða.
Bæjarstjórn felur vinnuhópnum í
því skyni að ræða við Sunnuhlíðarsamtökin og Sjómannadagsráð og
kanna jafnframt hvaða möguleika
heilbrigðisráðuneytið hefur til
að koma að málinu. Niðurstöður
vinnuhópsins liggi fyrir eigi síðar
en á næsta bæjarstjórnarfundi.
Guðríður Arnardóttir, Hafsteinn
Karlsson, Jón Júlíusson og Ingibjörg Hinriksdóttir.” Bæjarstjóri,
Gunnar I. Birgisson, lagði fram frávísunartillögu vegna tillögu bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, og var
hún samþykkt með sex atkvæðum
gegn fimm.

Breyting á
aðalskipulagi
Lögð var fram á bæjarstjórnarfundi beyting á aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012. Tillagan nær til 6
ha svæðis og afmarkast af fyrirhuguðum Arnarnesvegi í vestur, fyrirhuguðum Vatnsendavegi í norður,
núverandi byggð Vatnsenda í norðursvæði til suðurs og opnu svæði
Vatnsendahvarfs til suðvesturs. Í
breytingunni felst að opið svæði
er breytt í svæði fyrir verslun og
þjónustu og athafnasvæði.
Tvær megin aðkomur eru að
svæðinu. Aðkoma úr suðri er um
Vatnsendahvarf (tengibraut), sem
tengist Vatnsendavegi og úr norðri
frá væntanlegu framhaldi Vatnsendavegar sem tengist fyrirhuguðum Arnarnesvegi. Áætlað er að á
svæðinu verði byggðir um 24.000
m2 í húsnæði, sem verður á tveimur hæðum auk kjallara. Áætluð
nýting svæðisins er um 0.4, en nýting einstakra lóða innan þess verður á bilinu 0.5 til 0.6. Áætlað er að
á svæðinu verði um 460 bílastæði
eða 1 stæði á hverja 50 m2 í húsnæði. Reiðleið um svæðið fellur
út. Gönguleiðir breytast.
Bæjarstjórn samþykkti framlagða tillögu og fól nýjum skipulagsstjóra Kópavogsbæjar, að
auglýsa hana í samræmi við 18.
gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997.

opins svæðis til sérstakra nota.
Stærð svæðis með blandaða landnotkun verður um 2,1 ha.
Miðað er við að um 63 ný hesthús rísi á svæðinu, auk þeirra sem
þegar eru samþykkt í deiliskipulagi Heimsenda. Að auki er gert
ráð fyrir tveimur reiðskemmum
og 5 FIPO keppnisvöllum, þar af
einum yfirbyggðum.
Samhliða breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012 er unnið að sambærilegri breytingu á
Aðalskipulagi Garðabæjar 20042016. Stefnt er að því að skipulagssvæðið Kjóavellir sem nær yfir tvö
hesthúsahverfi (Andvara og Heimsenda), verði sameiginleg miðstöð
hestaíþrótta í báðum sveitarfélögum (Garðabæ og Kópavogi),
sem munu sjá um alla þjónustu
við svæðið. Göngu- og reiðleiðir
breytast innan svæðisins.
Mörk vatnsverndar breytast
en brunnsvæði Garðabæjar við
Dýjakróka verður aflagt og ræður áhrifasvæði vatnsverndar við
Kaldársel í Hafnarfirði og Myllulæk og Gvendarbrunna í Reykjavík nýjum mörkum vatnsverndar
á svæðinu. Vísað er í breytingu
á vatnsverndaruppdrætti höfuðborgarsvæðisins, sem lagður er
fram samhliða breytingu þessari.
Bæjarstjórn samþykkti með 10
greiddum atkvæðum framlagða
tillögu og fól skipulagsstjóra að
auglýsa hana.

“Hugsað um barn”
Bæjarráð tók fyrir 2. nóvember
sl. erindi frá SAMKÓP þar sem óskað er eftir stuðningi við verkefnið „Hugsað um barn”, til að auðvelda grunnskólum bæjarins að
taka það upp sem tilraunaverkefni
til næstu 3ja ára. Bæjarráð vísaði
erindinu til skólanefndar og félagsmálaráðs til umsagnar. Einnig var
tekin fyrir beiðni SAMKÓPS um
500 þúsund króna fjárveitingu
vegna næsta starfsárs. Bæjarráð
vísaði erindinu til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár.

Skortur á leikskólakennurum
Bæjarráð fjallaði um erindi frá
foreldrum leikskólabarna á Leikskólanum Kópasteini varðandi
skort á leikskólakennurum og leiðbeinendum. Nýlega hefur verið
gengið frá kjarasamningum leikskólakennara og var erindið sent
leikskólafulltrúa til upplýsingar.
Fulltrúar leikskólanna Undralands og Kjarrsins hafa óskað eftir hækkun á framlagi Kópavogsbæjar til sjálfstæðra leikskóla.
Bæjarráð samþykkti að óska eftir
umsögn fræðslustjóra.

Skipulag við
Kópavogshöfn
Á fundi skipulagsnefndar var
lögð fram til kynningar tillaga
bæjarskipulags að breyttu svæðisskipulagi við Kópavogshöfn.
Í tillögunni felst að heildarstærð
atvinnuhúsnæðis í Kópavogi stækkar um 89.000 fermetra árið 2024.
Fulltrúar Samfylkingarinnar létu
bóka að þeir leggðust gegn frekari uppbyggingu stórskipahafnar á
Kársnesi og meðfylgjandi landfyllingu og stækkun athafnasvæðis.
Stefna Samfylkingarinnar sé að á
vestanverðu Kársnesi rísi blönduð
byggð þ.e íbúða- og atvinnuhúsnæði. Jafnframt ítrekuðu fultrúar
Samfylkingarinnar þá stefnu sína
að rammaskipulagi svæðisins eigi
fyrst að ljúka áður en einstaka reitir innan þess eru skipulagðir.

Skipulag Lækjarbotna
Skipulagsnefnd hefur lagt til við
bæjarráð að ákvörðun um nýtingu
á Lækjarbotnalandi verði tekin
sem fyrst og vinnu við gerð endanlegs skipulags verði hraðað. Þar
er þarft mál á ferð, eflaust verður aukin ásókn er í lóðir á þessu
svæði þegar fram líða stundir og
þá er gott að hugmyndir um nýtingu landsins liggi fyrir.

Kápuúrval

Hesthúsahverfið á
Kjóavöllum
Ennfremur var lögð fram tillaga
bæjarskipulags að breytingu á
Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012
á bæjarstjórnarfundi. Breytingin
nær til Kjóavallasvæðis í Kópavogi. Skipulagssvæðið afmarkast
af “flóttamannaleið” í Rjúpnahæð
til norðurs, umráðasvæði hestamanna við Heimsenda til austurs,
reiðstíg í Sandahlíð til suðurs og
sveitarfélagamörkum Garðabæjar
og Kópavogs til vesturs. Í tillögunni felst að óbyggt svæði breytist í opið svæði til sérstakra nota
(hesthúsabyggð), sem umlykur
núverandi hesthúsasvæði. Heildarstærð svæðisins verður eftir
breytingu um 26 ha. Innan svæðisins er gert ráð fyrir svæði undir
verslun og þjónustu (félagsheimili, verslun og dýraspítali). Landnotkun þar breytist úr opnu svæði
til sérstakra nota í blandaða landnotkun verslunar og þjónustu og

Skoðið úrvalið á laxdal.is

Laugavegur 63 • S: 551 4422
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Þrír Sjálfstæðismenn í Kópavogi
sækjast eftir öruggu þingsæti
Þrír Kópavogsbúar eru í baráttunni um 3. og 4. sætið á lista
Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi en prófkjörið fer
fram nk. laugardag. Ármann Kr.
Ólafsson, forseti bæjarstjórnar
Kópavogs, sækist eftir 3. sætinu,
Sigurrós Þorgrímsdóttir, alþingismaður sækist eftir 4. sætinu,
og það gerir einnig Jón Gunnarsson, formaður Landsbjargar.

Ármann Kr. Ólafsson
Ármann Kr. Ólafsson segir það
ekki kröfu að frambjóðandi úr
Kópavogi eigi að skipa 3. sætið,
það eigi enginn ákveðin sæti á
framboðslistanum, en í 1. og 2.
sætið sækja sterkir frambjóðendur sem mikil sátt sé um, og þeir
búi í Hafnarfirði og Garðabæ.
“Segja má að það sé eðlileg
krafa að það sveitarfélag sem telji
flesta íbúana eigi kröfu á því að
fulltrúi þeirra sé í efstu sætunum.
Því sæki ég stíft eftir 3. sætinu og
það mundi styrkja listann mikið ef
Kópavogsbúi mundi skipa 3. sætið, að rödd Kópavogs væri sterk
þarna inni.
Ég mun beita mér fyrir því á
Alþingi, fái ég setu þar, að rödd
unga fólksins fái meiri hljómgrunn
þar, en fyrir utan menntamálin er
mikilvægt og tímabært að taka á
húsnæðismálunum. Þetta vaxtabótakerfi sem við búum við í dag
þar sem við hvetjum ungt fólk til
að steypa sér út í skuldir og verðlaunum það fyrir að skulda sem
mest, er eitthvað röng. Við eigum að búa til kerfi sem hvetur
til eignamyndunar en ekki skuldasöfnunar. Ég er fylgjandi því að
ungt fólk eignist sem fyrst íbúð,
en það er ekki góð þróun ef þetta
unga fólk skuldar strax þessar
íbúðir alveg upp í topp. Það þarf
að búa til kerfi sem leiðir til eignamyndunar við kaup á fyrstu íbúð.
Ýmsar leiðir eru færar, s.s. sparnaðarreikningar sem hvetja fólk til
sparnaðar og umbuna þeim sem
fara slíkar leiðir. Einnig má skoða
það kerfi sem eitt sinn var við
lýði en þá fékk fólk ákveðin styrk í
byrjun sem varð til þess að eignamyndunin varð raunveruleg við
kaup á fyrstu íbúð.
Það er orðið aðkallandi að
afnema tekjutengingar eldri borgara og það er alveg ljóst að það á
ekki að skerða bætur þeirra þegar
um atvinnutekjur er að ræða. Fullfrískir eiga að fá að njóta þess vilji
þeir vera á vinnumarkaðnum enn
um sinn, og borga bara skatta af
því eins og aðrir launþegar. Það
á ekki að refsa eldri borgurum
fyrir að vera áfram á vinnumarkaðnum, ekki síst í því efnahagsum-

hverfi sem við erum í núna.
Forvarnarmál eru gríðarlega
mikilvæg og það er löngu tímabært að taka fastari tökum þessa
vímuefnaneyslu sem við erum að
upplifa og uppræta þessar nýju
aðferðir, þessar nýju dreifileiðir,
sem notaðar eru við sölu á þessum válegu efnum. Þetta er mikil
ógn, og það ætti að vera okkur
auðveldra þar sem við búum á
eyju úti í Atlantshafi.
Suðvesturkjördæmi hefur þá
sérstöðu að helstu samgönguleiðir til höfuðborgarsvæðisins liggja
um það. Þessar vegtengingar eru
ekki nógu góðar og ég mun beita
mér fyrir því að þær verði bættar
verulega, bæði með tvöföldun og
mislægum gatnamótum þar sem
þess er þörf á Vesturlandsvegi,
Suðurlandsvegi og Reykjanesbraut. Ég vil einnig beita mér fyrir
því í umferðarmálum að hönnum
hljóðvistar verði miklu betur gætt
þegar byggð verða öflug umferðarmannvirki í um 80 km radíus
út frá höfuðborgarsvæðinu. Þetta
má ekki taka mikinn tíma þar sem
um mikið öryggismál er að ræða,
þarna er mesta umferðin og þar
með slysahættan og því eðlilegt
að mesta fjármagninu sé eytt á
þessar samgönguleiðir. Það er
raunhæft að ljúka þessari tvöföldun á næstu 6 árum.
Það er nauðsynlegt i ljósi þeirra
miklu þjóðfélagsbreytinga sem
við erum að horfa á vegna mjög
mikilla fjölgun innflytjenda að tekið sé vel á móti þessu fólki í byrjun og ég tel nauðsynlegt að þessu
fólki sé strax kennd íslenska, og
það án endurgjalds, og komið sé
á kerfi sem hvetur það til að læra
íslensku. Það er lykillinn að því að
þeir sem hingað flytja og vilja búa
geri það í sátt og samlyndi við okkur hin ef hér á að ríkja fjölmenningarsamfélag,” segir Ármann Kr.
Ólafsson.

Sigurrós Þorgrímsdóttir
Sigurrós Þorgrímsdóttir er bæjarfulltrúi í Kópavogi og tók fast
sæti á Alþingi 2005 þegar Gunnar
I. Birgisson tók sér leyfi frá þingmennsku til að gegna starfi bæjarstjóra í Kópavogi. Vorið 2006
sagði hann af sér sem aðalmaður
og þá varð Sigurrós aðalmaður.
Sigurrós gefur kost á sér í 4. sætið
á lista Sjálfstæðismanna en hún
segist alvarlega hafa hugleitt að
gefa kost á sér í 3. sætið, en eftir
að hafa vegið kosti og galla hafi 4.
sætið orðið niðurstaðan.
“Ég sit í menntamálanefnd og
ég hef gríðarlegan áhuga á að efla
verkmenntun í þjóðfélaginu. Hún
hefur til þessa ekki fengið nægan
stuðning og það þarf að útvíkka

Kópavogsbúarnir þrír sem sækjast eftir 3. og 4. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi. F.v.: Ármann Kr. Ólafsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir og Jón Gunnarsson.

það nám enn frekar upp á háskólastig.
Verknámið nýtur ekki í dag
sömu virðingar og bóknám, og
því þarf að breyta.
Ég mun á næsta kjörtímabili,
fái ég umboð til þess, m.a. berjast fyrir auknum réttindum aldraðra en mér svíður að ef fólk með
fullt starfsþrek þurfi að taka á sig
skerðingar í bótum vilji það nýta
sitt starfsþrek. Í dag borgar það
ekki fyrir sig fjárhagslega fyrir
þetta fólk þó það sé félagslega
mjög gott fyrir eldri borgara að
vera á atvinnumarkaðnum svo
lengi sem starfsþrekið leyfir.
Í S u ð v e s t u r k j ö rd æ m i e r
aðkallandi að fjölga hjúkrunarrýmum fyrir eldri borgara, og það er
ósk allra sveitarfélaganna. Bráðasti vandinn er í Kópavogi enda
er þar lengsti biðlistinn. Einnig
þarf að gera stórt átak í samgöngumálum í kjördæminu, ekki síst í
Kópavogi en gríðarleg umferð er
daglega gegnum sveitarfélagið um
þessar stofnbrautir en það þurfa
að koma fljótt mislæg gatnamót
við Arnarnesveginn og laga þann
veg verulega og einnig við Vífilsstaðaveginn þurfa að koma mislæg gatnamót. Breikka þyrfti allan
Hafnarfjarðarveginn. Það er alveg
ljóst að hingað í kjördæmið þarf
að koma meira fjármagn vegna
samgöngumála, hér býr stór
hluti þjóðarinnnar, og það þarf
að ljúka aðkallandi verkefnum
vegna samgöngumála í Suðvesturkjördæmi. Þar vil ég einnig nefna
Sundabraut og Vesturlandsveg.

Þetta eru mannvirki sem verður
að huga að strax og um það eiga
þingmenn Suðvesturkjördæmis
og Reykjavíkur að sameinast um
að vinna að, og það fljótt. Það er
mikilvægt fyrir íbúana. Ég mun
leggja mitt af mörkum.
Það er alveg ljóst að við Íslendingar þurfum að gera stórátak
í forvarnarmálum, og það á að
vera samvinnuverkefni ríkis og
sveitarfélaga. Sum sveitarfélög
hafa verið að efla forvarnarstarf
í grunnskólum og innan sveitarfélagsins og ég tel rétt að við
alla framhaldsskóla í landinu séu
starfandi hjúkrunarfræðingar sem
nemendur geta leitað til með sín
vandamál vegna þess að oft vilja
unglingar ekki fara á heilsugæslustöðvar og ræða við lækna þar.
Það þarf einnig að sinna betur
þeim nemendur sem sjáanlegt er
að er farið að ganga ver í námi,
og leita skýringa. Þetta starf er
aðeins byrjað í Menntaskólanum
í Kópavogi.
Kópavogur er stærsta sveitarfélagið í Suðvesturkjördæmi,
og það væri mjög óeðlilegt ef
héðan kæmu ekki 2 til 3 þingmenn. En á Alþingi er auðvitað
ekki unnið samkvæmt einhverri
hreppapólítk, unnið er að hagsmunamálum alls kjördæmisins,
en það er staðreynd að Kópavogsbúar leita meira til þingmanna
sem búa í sveitarfélaginu. Rödd
Kópavogs þarf stöðugt að heyrast
á Alþingi.”

Jón Gunnarsson
Jón Gunnarsson hefur um árabil starfað fyrir Sjálfstæðisflokkinn, er formaður kjördæmisráðs
Sjálfstæðisfélaganna í Kópavogi,
formaður Landsbjargar og formaður Sjávarnytja. Hann gefur kost
á sér í 4. sætið á lista Sjálfstæðismanna. Hann var spurður hvort
hann mundi sérstaklega beita sér
í sjávarútvegsmálum á Alþingi,
m.a.vegna formennsku í Sjávarnytjum, næði hann þingsæti í
Alþingiskosningunum vorið 2007.
“Ég mun beina sjónum mínum
að atvinnumálum því þar hef ég
heilmikla reynslu sem sjálfstæður
atvinnurekandi við rekstur míns
fyrirtækis sem ég hef reyndar
selt í dag, en ég rak heildverslunina Rún ásamt minni eiginkonu.
Atvinnumál eru mér því mjög
hugleikinn, ekki síst sjávarútvegsmál, en þau mál sem eru mest
aðkallandi í þessu kjördæmi eru

samgöngumálin. Við búum við
hrapalega misskiptingu þess fjár
sem farið hefur í þennan málaflokk undanfarin ár, og það brennur einna mest á okkur í dag. Fjármagnið þarf að fara þangað í réttu
hlutfalli þar sem fólkið býr.
Málefnum eldri borgara þarf að
sinna mun betur, og ég er alls ekki
sáttur við aðgerðir ríkisstjórnarinnar í þeim málum, ríkisstjórnin
hefur alls ekki gengið nógu langt
í samkomulagi við félag eldri borgara. Við þurfum að búa því fólki
sem lagt hefur grunninn að því
samfélagi sem við búum í þau
skilyrði að það geti aflað sér fjár
ef það vill vera á vinnumarkaðnum svo lengi sem heilsa og áhugi
leyfir. Þeir eiga alls ekki að líða
fyrir þá tekjuskerðingu sem þeir
búa við í dag. Við þurfum að nýta
þann auð sem felst í starfsþreki
þessa fólks og um leið að auka
skatttekjur ríkissjóðs.
Ég er á því að við eigum að
skapa innflytjendum til landsins
þau skilyrði að það geti aðlagast
þessu samfélagi, og við eigum líka
að gera þær kröfur að það aðlagast íslensku samfélagi, þar með
að læra íslensku. Hættan er sú að
þetta verði einhver minnihlutahópur sem að njóti ekki þeirra
mannréttinga sem við búum
almenn við hér. Við viljum ekki
skapa slíkan þrýstihóp. Við þurfum einnig að huga að þörfum
barna þessa hóps sem er að koma
inn í skólana, m.a. að þau verði
ekki fyrir aðkasti og geti gengið í
takt við okkar börn.
Ég tel að stóriðjuáform í framtíðinni verði að skoða í samhengi við
atvinnutækifærin en við erum nú
á ákveðnum tímamótum, og því
raunhæft að staldra aðeins við
og vanda næstu skref. Þetta hefur
verið gríðarlega mikilvægt fyrir
atvinnuuppbyggingu í landinu og
einhver þróun verður að halda
áfram, en sátt verður að vera um
framhaldið. Ég er hlynntur sjálfbærri nýtingu á náttúruauðlindum, þar með hvalveiðum, og það
er mikilvægt að ekkert sé gefið
eftir á þeim vettvangi. Vek athygli
á því að ég er sannfærður um að
hvalveiðar Íslendinga munu ekki
skaða Íslendinga á nokkurn hátt
þegar fár andstæðinga hvalveiða
hefur gengið yfir. Hvalveiðar og
ferðaþjónusta geta farið hönd í
hönd, og ég tel reyndar að ferðaþjónustan hafi hag af því að hér
verði stundaðar veiðar stórhvela í
náinni framtíð.”
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KÆRU SJÁLFSTÆÐISMENN
Í prófkjörinu þann 11. nóvember næstkomandi veljum við þá sem munu skipa
sveit okkar fyrir kosningarnar í vor. Ég skora á ykkur að taka þátt í þessu prófkjöri
og tryggja ﬂokknum trausta forystu í komandi alþingiskosningum.

→ AUKIÐ VÆGI MENNTUNAR

Okkar bíða brýn verkefni á mörgum sviðum samfélagsins. Við úrlausn þeirra skiptir miklu
að sjálfstæðisstefnan varði veginn. Á grundvelli hennar hefur tekist að bæta lífskjörin,
byggja upp öﬂugt atvinnulíf og framsækið velferðarkerﬁ.

→ BÆTT KJÖR ALDRAÐRA

→ BETRI SAMGÖNGUR
→ ÖFLUGT ATVINNULÍF

Ég sækist eftir auknum áhrifum í framvarðasveit Sjálfstæðisﬂokksins og hef því ákveðið
að bjóða mig fram í 2. sæti listans í prófkjörinu. Ég heiti á sjálfstæðisfólk í kjördæminu
að veita mér stuðning.

TRYGGJUM TRAUSTA FORYSTU
BJARNA BENEDIKTSSON Í 2. SÆTIÐ
Kosningaskrifstofan er á Garðatorgi 7. Opið frá 16:00-20:00 virka daga og frá 10:00-16:00 um helgar. Sími: 860-0418

WWW.BJARNIBEN.IS
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Gluggar og hurðir frá
Kjarnagluggum hafa gott
hita- og hljóðeinangrunargildi
Sunnan Hálsatorgs er að rísa stórt hús sem SPK mun m.a. flytja starfsemi sína í. Verktaki er byggingafélagið RÍS.

ww w. s k ol a .i s
Við sérhæfum okkur í vönduðum og fjölbreyttum
námsgögnum fyrir öll skólastig.
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Sím i 5 85 050 0
F ax 58 5 0 508
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o g lau ga rda ga 1 0- 14

Fyrirtækið Kjarnagluggar sf.
er að Skemmuvegi 46 í Kópavogi,
á neðri hæðinni þar sem Bifreiðaverkstæði Jónasar er til húsa. Hjá
fyrirtækinu starfa að jafnaði 6
manns.
Halldór Hreinsson er framkvæmdastjóri og eigandi Kjarnaglugga, en fyrirtækið stofnaði
hann með föður sínum. Fyrirtækið
hefur starfað í 20 ár, síðustu 3 árin
á Skemmuveginum og byggir á
áratuga reynslu hérlendis. Kjarnagluggar framleiða plastglugga og
hurðir í allar byggingar.
Gluggarnir og hurðirnar eru
framleiddir úr PVC-U efni frá
REHAU í Þýskalandi sem er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu plastefna til byggingariðnaðar í Evrópu.
Efnið stenst fullkomlega alla staðla
sem gerðir eru til glugga hérlendis
og uppfyllir ströngustu gæðakröfur.
Halldór segir að marghólfaður prófíll geri það að verkum að
gluggarnir hafi góða einangrun.
Hann segir hljóðmengun í bæjum
vaxandi vandamál en með þessari gerð af gluggum og tvöföldu
gleri sé hægt að draga verulega úr
hljóðmenguninni, t.d. við fjölfarnar
umferðargötur.
“Fyrirtækið framleiðir mest eftir
pöntunum, viðskiptavinir okkar
eru ekki síst einstaklingar sem eru
að byggja sér hús og ætla að búa
sjálfir í þeim og vilja losna við viðhald og málningarvinnu.
Í allri matvælaframleiðslu eru
gerðar miklar kröfur til hreinlætis húsnæðis og hefur fyrirtækið
smíðað skilrúm, glugga og hurðir í
vinnslusali sem auðveldar öll þrif.
Einnig hefur fyrirtækið smíðað í
svokölluð “róbótafjós” en þeir fer
fjölgandi hérlendis. Sumarbústaðaeigendur eru einnig mikið farnir
að nota þessa gerð af gluggum og
hurðum. Mikil aukning hefur orðið á framleiðslu glugga og hurða í
eldri hús þar sem verið er að skipta út gömlum timburgluggum. Við
erum í auknu mæli í ísetningum á
gluggum og hurðum, enda viljum
við helst koma að þeim þætti sjálfir til að tryggja sem mest gæði og
það sé gert á réttan hátt.”
- Hver var ástæða þess að farið
var út í þessa framleiðslu?
Framleiðsla á plastgluggum
hófst á Íslandi fyrir um 30 árum síðan en þar voru að verki stórhuga
menn eins og Sveinbjörn Sigurðsson byggingarmeistari og fleiri, en
þá voru gluggar að þessari gerð að
ryðja sér til rúms í Þýskalandi og í
dag er um 70 til 80% af gluggum og
hurðum úr PVC plasti í nýbygging-

Halldór Hreinsson, framkvæmdastjóri, við sýnishorn af
framleiðslunni.

Kjarnagluggar s.f. eru á Skemmuvegi 46. Fyrirtækið blasir við þegar
ekið er eftir Reykjanesbrautinni.

um í Evrópu.
Það er hægt að fá efni í öðrum
lit en hvítum en litir eru notaðir í
miklu minna mæli úti í heimi þannig að það er dýrara í innkaupum.”

Góður kostur sem hljóðeinangrun
- Hversu stór hluti glugga í nýbyggingum í dag eru úr plasti?
“Ennþá er mikill meirihluti glugga í fjölbýlishúsum úr timbri en
þar ræður vaninn mest um, en mikil aukning hefur orðið á notkun
plastglugga og hurða í einbýlis og
raðhús. En timburgluggarnir end-

ast umtalsvert skemur, eftir 10 til
15 ár er oft komið að endurnýjun
auk þess þarf að fúaverja eða mála
timburgluggana á 2 til 3 ára fresti.
Í plastgluggunum frá okkur eru
ryðfríar lamir og tvöföld þétting á
öllu opnanlegu og þar að auki eru
þeir mjög hljóðeinangrandi.
Við höfum framleitt glugga í hús
við Laugarveg og Hverfisgötu í
Reykjavík þar sem sú framkvæmd
gaf mjög góða raun.”
Halldór segir að ending efnisins
sé margföld á við timburglugga.
Allir gluggar frá Kjarnagluggum sf.
eru með næturopnun, þ.e. glugginn
er læstur með mjög lítilli opnun.

borgarblod.is
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Arnór Guðjohnsen
knattspyrnumaður, Kópavogur

Ásdís Halla Bragadóttir
forstjóri, Garðabær

Ólafur G Einarsson
fv. ráðherra, Garðabær

Rósa Guðbjartsdóttir
bæjarfulltrúi, Hafnarfjörður

Ásta Þórarinsdóttir
fagfræðingur, Kópavogur

„Ragnheiður Elín er kraftmikil og
býr yfir mikilli þekkingu og dýrmætri
reynslu af stjórnmálum. Henni treysti
ég til að vinna af heilum hug að
íþrótta- og æskulýðsmálum. Ég hvet
alla til að styðja hana í 4. sætið á lista
sjálfstæðismanna í Suðvesturkjördæmi.”

,,Ragnheiður hefur allt sem góður
þingmaður þarf að hafa. Hún
hefur sterka sýn, góða menntun og
ómetanlega reynslu. En umfram allt
er hún heilsteyptur og heiðarlegur
einstaklingur sem vill vinna að því að
skapa enn betra samfélag fyrir alla.
Þess vegna styð ég hana eindregið í 4.
sætið.”

„Ragnheiður Elín á erindi á Alþingi
vegna menntunar sinnar, fjölbreyttra
starfa, áhuga á þjóðmálum og
mótaðra skoðana á þeim. Með fágaðri
framkomu og yfirveguðum málflutningi
auðveldar hún okkur valið. Tryggjum
henni 4. sætið á framboðslista
Sjálfstæðismanna
í kjördæmi okkar.”

„Ragnheiður Elín er afar málefnaleg
og skeleggur talsmaður sjálfstæðisstefnunnar. Hún hefur dýrmæta reynslu
af stjórnmálastarfi og verður glæsilegur
þingmaður.”

„Kjörorð Ragnheiðar Elínar er að
byggja á þeim árangri sem ríkisstjórnin
hefur náð á síðustu árum. Það er
traustvekjandi. Hún hefur einnig sýnt
og sannað að í henni býr kjarkur og
dugur til að breyta og bæta. Skörp sýn
hennar og ný nálgun í málefnum eldri
borgara er gott dæmi um hvers vegna
hún ætti að sitja á Alþingi.”

Hanna Birna Kristjánsdóttir
forseti borgarstjórnar, Reykjavík

Jónmundur Guðmarsson
bæjarstjóri á Seltjarnarnesi

Sigríður Rósa Magnúsdóttir
bæjarstjórnarfulltrúi, Álftanes

Sigríður Anna Þórðardóttir
alþingismaður, Mosfellsbær

„Allt frá því ég kynntist Ragnheiði Elínu
hef ég dáðst að krafti hennar, bjartsýni
og baráttugleði. Ég hef lengi vonað
að hún tæki ákvörðun um að nýta
þessa eiginleika sína, auk víðtækrar
þekkingar og reynslu, enn frekar í
þágu samfélagsins, stjórnmálanna og
Sjálfstæðisflokksins. Nú hefur það gerst
og ég er sannfærð um að Ragnheiður
Elín mun standa undir öllum okkar
væntingum og verða þingmaður og
forystumaður sem mikið munar um.”

„Ragnheiður Elín er sterkur
einstaklingur sem vegna starfa
sinna býr að mikilli yfirsýn yfir helstu
viðfangsefni stjórnmálanna og
hugsjónir okkar sjálfstæðismanna.
Áralöng störf við hlið ráðherra og skýr
sýn á sjálfstæðisstefnuna er dýrmætt
veganesti fyrir unga stjórnmálakonu
og ávinningur fyrir kjósendur
Sjálfstæðisflokkins. Ragnheiður Elín á
brýnt erindi á þing.”

„Ég styð Ragnheiði Elínu í 4. sætið
því ég veit að hún mun beita
sér fyrir bættum samgöngum á
höfuðborgarsvæðinu. Ég styð hana
einnig vegna þess að hún hefur
yfirgripsmikla þekkingu á málefnum
samfélagsins og mun byggja áfram
á þeim árangri sem náðst hefur
undanfarin misseri.”

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson
vinnumarkaðsfræðingur og
varabæjarfulltrúi, Mosfellsbær
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Ég hef þekkt Ragnheiði Elínu í 17 ár
og er hún glæsilegur fulltrúi sinnar
kynslóðar. Hún er skarpgreind og
vinnusöm og það býr í henni mikill
kraftur og eljazz. Reynsla hennar og
menntun mun nýtast vel inn á Alþingi
okkar Íslendinga. Ég treysti Ragnheiði
Elínu til að byggja á þeim mikla árangri
sem náðst hefur í íslensku samfélagi
síðustu ár. Ég styð Ragnheiði Elínu í 4.
sæti og hvet þig til að gera slíkt hið
sama. Ragnheiði Elínu á þing!
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„Ragnheiður Elín Árnadóttir er öflugur
talsmaður sjálfstæðisstefnunnar. Hún
er traust og fylgin sér í öllum sínum
verkum.”
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AF HÁLSINUM

Kanadísk menningarhátíð
hlaut frábærar viðtökur

Hrafn Sveinbjarnarson, forstöðumaður Héraðsskjalasafns Kópavogs.

Norrænn skjaladagur í Kópavogi
á laugardaginn
Laugardaginn 11. nóvember nk.
er norrænn skjaladagur. Þetta er
árlegur kynningardagur opinberra
skjalasafna á Norðurlöndum, haldinn annan laugardag í nóvember
ár hvert og var sá fyrsti sem náði
til allra Norðurlandanna haldinn árið 2001. Markmiðið er að
vekja áhuga almennings á skjalasöfnum, auka vitneskju meðal
almennings um það sem þau hafa
að geyma, að kynna starfsemi og
hlutverk skjalasafna sem menningarstofnana og beina sjónum að
skjalasöfnum sem uppsprettulindum menningar og lýðræðis. Mörg
skjalasafnanna hafa opið hús fyrir almenning á þessum degi eða
halda sýningar.
Annað hvert ár sameinast öll
skjalasöfnin um sameiginlegt
umfjöllunarefni, en þess á milli
fá þau að velja umfjöllunarefni
hvert fyrir sig. Í ár verður umfjöllunarefni íslensku skjalasafnanna
samgöngumál í víðum skilningi
undir fyrirsögninni “Á ferð...” Þjóðskjalasafnið mun fjalla um símann
í tilefni af 100 ára afmæli hans og
póstinn í tilefni af því að 230 ár
eru frá því að konunglegt umburðarbréf um póstþjónustu gekk til
Íslands.

Sýning í Bókasafni
Kópavogs

Hér í Kópavogi verður í tilefni
dagsins haldin örlítil sýning í
Bókasafni Kópavogs á vegum Héraðsskjalasafns Kópavogs og skjöl
verða einnig sýnd á vegum Héraðsskjalasafnsins á vef skjaladagsins, http://www.skjaladagur.is/.
Meginviðfangsefnið eru Strætisvagnar Kópavogs, sem Kópavogsbær rak frá 1. mars 1957 til
14. ágúst 1992. Hinn 1. mars nk.
eru því 50 ár frá því að reglulegar strætisvagnasamgöngur við

Kópavog hófust. Héraðsskjalasafn
Kópavogs varðveitir skjöl Strætisvagna Kópavogs, en þau eru enn
sem komið er ekki fullskráð.
Hrafn Sveinbjarnarson, héraðsskjalavörður, segir að unnið sé að
því sleitulaust að skrá ýmis skjalasöfn í Héraðsskjalasafninu sem
koma frá Kópavogsbæ og skjöl úr
fórum einstaklinga og félagasamtaka. Þessi vinna sé forsenda þess
að hafa skjalasöfnin opin almenningi og þess að tryggja öryggi
skjalanna. Óskráð eða ófullnægjandi skráð skjalasafn sé í raun
lokað skjalasafn.

Vatnsveitufélag við
Kársnesbraut

“Meðfram skráningu er skjölum komið fyrir í umbúðum sem
eru þeim eiginleikum gæddar að
skjölin eiga að endast vel. Þetta er
einkum mikilvægt þegar viðkvæm
skjöl eins og ljósmyndir eru annars vegar. Skráningu á ljósmyndum í vörslu Héraðsskjalasafnsins
miðar vel.
Sem dæmi um nýlega skráð
skjalasöfn í vörslu Héraðsskjalasafns Kópavogs eru skjalasöfn
Framfarafélagsins Kópavogs frá
árunum 1945 til 1971 og Vatnsveitufélags við Kársnesbraut frá
árunum 1944 til 1951. Vinnu er
að ljúka við skráningu á Safni
til sögu Kópavogs, safni ýmissa
skjala sem borist hafa Bókasafni
Kópavogs um margra ára skeið
og Hrafn Harðarson bæjarbókavörður hefur haldið saman, en
hann fól Héraðsskjalasafni Kópavogs vörslu þeirra árið 2002.
Það er því ekki tíðindalaust af
vettvangi Héraðsskjalasafns Kópavogs, þótt vinnan fari þar hljóðlega fram,” segir Hrafn Sveinbjarnarson, héraðsskjalavörður.

Starfsfólk óskast
Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa í bakarí okkar
Auðbrekku 2 í Kópavogi. Vinnutími frá 12:00 til 17:30.
Upplýsingar gefur Örvar í síma 693 9093 eða á staðnum.

Bakaríið Kökuhúsið
Auðbrekku 2 Kópavogi

Dagskrá Kanadískrar menningarhátíðar í Kópavogi var vel sótt og var húsfyllir á flestum viðburðum. Formlegri dagskrá hátíðarinnar lauk 22. október sl. en þrjár myndlistarsýningar frumbyggja
nútímans í Listasafni Kópavogs - Gerðarsafni standa til 10. desember nk.
Listamennirnir sem sóttu Kópavog heim voru
framúrskarandi og greinilegt að kanadísk menning
á upp á pallborðið hjá Íslendingum. Píanóleikarinn
Angela Hewitt lék fyrir fullu húsi á tvennum tónleikum í Salnum og óperusöngkonan Mary Lou Fallis og
meðleikari hennar, Peter Tiefenbach, fylltu Salinn
í annarri heimsókn sinni hingað til lands. Fulltrúar
frumbyggja Kanada í tónlistardagskrá hátíðarinnar,
Red Sky og barkasöngvararnir Tracy Brown og Kendra Tagoona, skemmtu nemendum í grunnskólum
Kópavogs í Salnum undir merkjum “Tónlistar fyrir
alla.” Auk þess komu þau fram á einni kvöldsýningu
í Salnum og á fjölskylduhátíð í Vetrargarðinum í
Smáralind. Á fjölskylduhátíðinni komu einnig fram
fjölmargir aðrir listamenn, m.a. Skólakór Kársness,
Kór Snælandsskóla, Skólahljómsveit Kópavogs,
Ronja ræningjadóttir, Björgvin Franz Gíslason leikari
og systurnar Greta Mjöll og Hólmfríður Ósk Samúelsdætur.

Fjölsótt málþing um
frumbyggjamenningu

Hátt í hundrað manns sóttu málþing um menningu frumbyggja og landnema í Kanada sem haldið
var í Salnum síðastliðinn laugardag. Þar fluttu sex
fyrirlesarar fróðleg erindi og vörpuðu ljósi á málefnið frá ýmsum sjónarhornum.
Kanadískar kvikmyndir voru sýndar í Bókasafni
Kópavogs alla hátíðardagana og í Lindasafni var
húsfyllir þegar börnum var boðið á brúðuleikhússýningu. Í bókasafninu var auk þess til sýnis úrval
kanadískra bókmennta, með sérstakri áherslu á verk
rithöfundarins Michael Ondaatje, sem var einmitt

Barkasöngvararnir Tracy Brown og Kendra
Tagoona skemmtu gestum í Smáralind með barkasöng og trommudansi.

sérstakur gestur hátíðarinnar. Síðasti dagskrárliður
hátíðarinnar, Stefnumót við rithöfund, var helgaður Ondaatje og verkum hans. Þar las höfundurinn
valda kafla úr verkum sínum og svaraði spurningum
Gunnþórunnar Guðmundsdóttur bókmenntafræðings og áheyrenda. Að því loknu var sýnd kvikmyndin The English Patient, sem gerð var eftir skáldsögu
Ondaatjes, og flutti höfundurinn stutt inngangsorð
áður en sýningin hófst.
Myndlistarsýningar hátíðarinnar í Gerðarsafni
standa til 10. desember nk. Þar er teflt saman list
kanadísku frumbyggjanna, indíána og inúíta, og hinni
vestrænu hefð. Verkin á sýningu Carls Beam eru
unnin með blandaðri tækni upp úr ljósmyndum, á
sýningu ljósmyndarans Myron Zabol eru sviðsettar
portrettmyndir af írókesaindíánum og á þriðju sýningunni gefur að líta þrívíð verk inúíta frá norðvesturhluta Kanada úr beini, rostungstönn og ýmsum steintegundum sem sýna dýr, menn og furðuverur.

Vaxandi starf hjá Karlakór Kópavogs
Karlakór Kópavogs hóf starfsemi árið 2002 en fyrsti formaður
kórsins var Magnús Steinarsson,
en árið 2005 tók Þór Þráinsson
við formennsku. Karlakór Kópavogs er með yngstu karlakórum
í Sambandi íslenskra karlakóra
(SÍK), en þegar Karlakórinn
Þrestir hélt landsmót Sambands
íslenskra karlakóra haustið 2005
gekk Karlakór Kópavogs í landssambandið ásamt fleiri kórum
sem höfðu staðið utan sambandins, og var þáttaka hans kórfélögum sem og söngstjóra til mikils
sóma. Á landsmótinu var Magnús Steinarsson, fyrsti formaður
karlakórsins heiðraður, en Magnús hefur verið mjög ötull við að
semja og þýða texta fyrir kórinn.
Öflugt starf Sambands íslenskra
karlakóra eflir starf allra íslenskra
karlakóra.

Fjórða starfsárið hafið

Stofnandi og stjórnandi Karlakórs Kópavogs fyrstu þrjú árin
var Natalia Chow en núverandi
stjórnandi er Julian Hewlet sem
tók við kórstjórn að hausti 2005.
Fyrstu starfsárin voru haldnir sameiginlegir tónleikar með
Kvennakór Kópavogs en Kórinn er aðeins að hefja sitt fjórða
starfsár núna. Fyrst voru haldnir sameiginlegir tónleikar með
Kvennakór Kópavogs en síðustu
árin hafa verið haldnir sjálfstæðir
vortónleikar ásamt því að syngja
fyrir eldri borgara. Á vordögum
2005 hélt karlakórinn heilmikla
sönhátíð, leigði Valsheimilið og
bauð til samstarfs á tónleikum
Samkór Reykjavíkur, kór Óháða
safnaðarins í Reykjavík og Kvennakór Kópavogs. Í lokin sungur allir

Á æfingu hjá Karlakór Kópavogs. Söngstjórinn, Julian Hewlett,
leiðbbeinir söngmönnum.

kórarnir saman.
Í næsta mánuði verða jólatónleikar með Kvennakór Kópavogs,
sungið verður í Gullsmára fyrir
eldri borgara og þá áðra sem að
söng karlakórsins vilja hlýða og
haldið verður í söngferð austur
fyrir fjall. Stefnt er að söngferð til
Wales á alþjóðlegt kóramót í júnímánuði 2007 en þar hafa nokkrir
karlakórir spreytt sig, m.a. Fóstbræður, Karlakórinn Stefnir í Mosfellsbæ og Karlakórinn Þrestir í
Hafnarfirði.

Fjölbreytt starf

Þór Þráinsson, formaður Karlakórs Kópavogs, segir að framundan séu stífar æfingar hjá kórfélögum og móttaka og þjálfun nýrra
félaga en átak var gert í haust til
þess að fjölga söngfélögum. Formaðurinn segir að enn séu nýir
félagar velkomnir í kórinn.

Yfir vetrarmánuðina er starfið
fjölbreytt, s.s. jólaboð og þorrablót þar sem öðrum kórum er
boðið að taka þátt. Vortónleikar
verða haldnir að venju og að þeim
lokum veglegt lokahóf.
“Ég vona að Lista- og menningarráð Kópavogs hugsi til okkar í
Karlakór Kópavogs þegar kemur
að undirbúningi Kópavogsdaga
vorið 2007. Okkur finnst að of
sjaldan sé litið til starfandi kóra
í Kópavogi þegar leita þarf eftir
söng við menningarviðburði í
Kópavogi, ef undanskilinn er
Skólakór Kársnesskóla.
Ég vil hetja karlmenn í Kópavogi til að mæta á æfingar í Digranesskóla í fimmtudagskvöldum
kl. 20:00 og gera góðan kór enn
öflugri og sterkari svo Kópavogsbúum sé sómi að,” segir Þór Þráinsson formaður Karlakórs Kópavogs.
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Sparnaðarreikningar

10% vaxtaauki!
Þeir sem stofna sparnaðarreikningana SPRON Vaxtabót eða SPRON Viðbót
á Netinu fyrir 12. nóvember nk. fá 10% vaxtaauka á áunna vexti um áramótin.

SPRON Vaxtabót
– allt að 13,5% vextir* + vaxtaauki

SPRON Viðbót
– allt að 4,8% vextir* + vaxtaauki

Óverðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu sem ber háa,
stighækkandi vexti eftir upphæð – auk þess stighækkandi
vaxtaálag eftir lengd sparnaðartímabils. Alltaf laus.

Verðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu, bundinn til
36 mánaða. Háir, verðtryggðir grunnvextir og vaxtaálag
að binditíma loknum.

Nýttu þér þetta TILBOÐ og stofnaðu reikning á spron.is
Upplýsingar um innlánsreikninga SPRON
fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
*Samkvæmt gildandi vaxtatöflu SPRON 1. nóvember 2006
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Athyglisverð myndlistasýning í húsgagnaverslun
við Nýbýlaveg
Í útibúi SPRON í Smáralind í Kópavogi starfa þrjár konur, f.v.: Brynja
Hauksdóttir þjónustustjóri, Sunna Brá Stefánsdóttir og Oddný Aðalsteinsdóttir. Hjá þeim er jafnréttisviðurkenning Jafnréttisráðs 2006.
Athygli vekur að allir þjónustustjórar SRPON eru konur. Frá 1. nóvember sl. er afgreiðslan í Smáralind opin á laugardögum frá kl. 12.00 til
18.00, en lokað á sunnudögum.

Viðurkenning Jafnréttisráðs til SPRON
rós í hnappagatið
Jafnréttisráð veitti nýlega
Sparisjóði Reykjavíkur, SPRON,
fyrst allra fjármálafyrirtækja,
viðurkenningu ráðsins árið
2006. Meginástæða þeir rar
ákvörðunar er að hjá SPRON
er lögð sérstök áhersla á skýra
jafnlaunastefnu og afstaða
starfsmanna til stöðu jafnréttis í
fyrirtækinu er könnuð árlega.
SPRON er fjármálastofnun á
gömlum merg, öflugt fyrirtæki
sem sýnir gott fordæmi í jafnréttismálum. Allt frá árinu 1997
hefur verið unnið eftir virkri
jafnréttisáætlun en sérstök jafnréttisnefnd hefur það verkefni
að fylgja henni eftir til hlítar. Hjá
SPRON eru 40 stjórnendur og
þar af 21 kona. Frá árinu 2004
hefur konum fjölgað í efstu
stjórnendastöðum SPRON. Formaður stjórnar SPRON er Hildur
Petersen og hefur verið það frá
árinu 2004.
Jafnréttisráð vekur athygli á
því að jafnlaunastefna er virk innan fyrirtækisins. Það inniheldur
að árlega eru laun karla og kvenna hjá fyrirtækinu skoðuð sérstaklega í þeim tilgangi að gæta
jafnréttis og koma í veg fyrir að
mismunun eigi sér stað. Formað-

ur starfsmannafélags SPRON hefur einnig heimild til að fá upplýsingar um launakjör starfsmanna
í þeim tilgangi að gæta jafnréttis
í launamálum kynjanna.
Á hverju ári er framkvæmd
vinnustaðagreining til að kanna
hug starfsmanna til ýmissa þátta
í starfsumhverfi SPRON. Þá er
m.a. spurt um viðhorf til jafnréttismála hjá SPRON og hvort
starfsmenn hafi orðið fyrir kynferðislegu áreiti eða einelti á
vinnustað. Auk vitneskju um viðhorf starfsmanna hvetur vinnustaðagreining til umræðu og
vekur athygli á viðbragðsáætlun
SPRON í þessum efnum.
Jafnréttisráð telur að með þessum starfsháttum sýni SPRON
gott starf á sviði jafnréttismála
og vill með viðurkenningunni
hvetja önnur fyrirtæki til líkrar
starfsemi.
Í afgreiðslu SPRON í Smáralindinni í Kópavogi starfa eingöngu
konur, og segir Brynja Hauksdóttir þjónustustjóri að mjög gott sé
að starfa hjá SPRON og það komi
ekki á óvart að vinnustaðurinn
sé að fá viðurkenningu jafnréttisráðs, það sé hins vegar mjög
ánægjuleg rós í hnappagatið.

Bjarni Jónsson við nokkur verka sinna á sýningunni sem sýna umhverfið við Ægisíðu í Reykjavík.

Bjarni Jónsson listmálari opnaði nýlega sýningu í húsgagnaversluninni Mublu við Nýbýlaveg. Þar sýnir Bjarni fjölbreytt
úrval málverka, bæði olíu- og
vatnslitamyndir. Bjarnir Jónsson bjó lengst af í Hafnarfirði en
flutti fyrir nokkrum árum í vesturbæ Reykjavíkur, á Ægisíðuna.
Í Hafnarfirði var hann kennari
í Flensborg og kenndi þar ýmislegt fleira en myndlist.
Fyrrum myndskreytti hann
fjöldan allan af námsbókum sem
Ríkisútgáfa námsbóka gaf út, m.a.
námsbækur í grasafræði, landafræði, kristnisögu, heilsufræði o.fl.
Þess utan teiknaði Bjarni myndir í
fjöldan allan af sögu- og barnabókum auk þess að teikna á bókakápur og einnig teiknaði hann auglýsingar. Eitt viðamesta verkefni
Bjarna var að teikna myndirnar í
“Íslenska sjávarhætti” sem Lúðvík
Kristjánsson skrásetti, og segir
Bjarni að sú vinna hafi staðið með
misjafnlega löngum hléum í aldarfjórðung.
“Í seinni tíð hef ég verið að mála

heimildarmyndir ýmiss konar sem
flestar tengjast þjóðlífinu og nokkrar þeirra má sjá hér á sýningunni.
Svo vann ég nokkuð með Kristjáni
Eldjárn, þjóðminjaverði og síðar
forseta, á Þjóðminjasafninu, og
nú í seinni tíð nokkuð fyrir önnur
söfn, m.a. minjasafnið á Hnjóti í
Örlygshöfn við Patreksfjörð. Þar
teiknaði ég skýringateikningar
sem sýna hvernig gamlir hlutir
og verkfæri voru notuð. Þetta er
eina safnið á landinu sem er með
slíkar myndir og skýringartexta.
Ég teikna líka portrettmyndir eftir
pöntunum og eins hef ég málað
myndir af bæjum sem jafnvel eru
komnir í eyði, en tengjast kannski
ætt þess sem biður um hana, eða
sögu einhverrar ættar. Ég hef orðið þess var að unga fólkið hefur
vaxandi áhuga á þessu þó áhugi
þess á “conceptlist” sé töluverð,
sem og á ýmsum gjörningum. En
það er ekkert sem þú setur upp á
vegg hjá þér, enda oft augnablikshrifning,” segir Bjarni Jónsson.
Bjarni telur að klassíska listin
sé töluvert að koma til baka og

þessi geometríska abstraktlist
sem Íslendingar áttu allt of fáa
málara í á sínum tíma, sé svolítið
að koma aftur.
- Hefurðu alltaf jafn gaman af því
að mála?
“Ég hef málað frá því að ég
man eftir mér, og finnst það alltaf
gaman. Ég kynntist ungur þessum stóru málurum í íslenskri
málaralist, s.s. Ásgrími, Kjarval
og Gunnlaugi Blöndal, og gerði
mér oft erindi á þeirra vinnustofur, og lærði af þeim, varð fyrir
einhverjum áhrifum frá þeim. En
ég fór líka í Myndlista- og handíðaskólann og lærði hjá Kurt Zier.
Ég lærði kannski mest af Ásgeiri
Bjarnþórssyni sem er að miklu
leyti gleymdur í dag, en hann var
sá málari sem var einna mest
menntaður allra íslenskra málara
á fyrri tíð. Hann var á akademíum
í Þýskalandi og Ítalíu fyrir stríð
en kom svo heim. Bæði Kjarval
og Ásgrímur höfðu mikið álit á
honum,” segir Bjarni Jónsson listmálari.

Samstarf um aðstoð við
fjölskyldur í Kópavogi
Kópavogsdeild Rauða kross Íslands og Mæðrastyrksnefnd Kópavogs munu starfa saman að neyðaraðstoð við bágstadda einstaklinga og fjölskyldur
fyrir jólin. Mæðrastyrksnefnd Kópavogs annast
úthlutun á matarstyrkjum til fjölskyldna í neyð
með stuðningi frá Kópavogsdeild Rauða krossins
sem hefur afhent Mæðrastyrksnefnd 500 þúsund
króna styrk. Kópavogsdeild Rauða krossins getur
einnig haft milligöngu um að koma umsóknum um
aðstoð til Mæðrastyrksnefndar.
Kópavogsdeild Rauða krossins hvetur fyrirtæki,
stofnanir, félagasamtök og einstaklinga til að leggja
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs lið í aðstoðinni við
Kópavogsbúa fyrir jólin.
Í desember munu sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar
aðstoða Mæðrastyrksnefnd við úthlutanir á matarstyrkjum og fatnaði til Kópavogsbúa. Allan ársins hring sér Mæðrastyrksnefnd Kópavogs um að
úthluta fatnaði til þeirra sem þurfa. Útlhutunin fer
fram á þriðjudögum frá kl. 16.00 til 18.00 að Fannborg 5. Rauði kross Íslands úthlutar fatnaði á mið-

Fulltrúar Kópavogsdeildar Rauða krossins og
Mæðrastyrksnefndar Kópavogs við afhendingu
styrksins.

vikudögum kl. 09.00 til 14.00 í fataflokkunarstöðinni
að Gjótuhrauni 7 í Hafnarfirði.

11

Kópavogsblaðið

NÓVEMBER 2006

Nemendur MK með fatamarkað til styrktar unglingum í Mósambík

Ferlinefnd Kópavogs og Kópavogsbær

Óskar eftir
ábendingum
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.

Gleði og ánægja ríkti við flokkun á notuðum fötum hjá MK-ingum.

Hópur nemenda í Menntaskólanum í Kópavogi heldur fatamarkað næsta laugardag, 11. nóvember, kl. 11.00 til 16.00 í sjálfboðamiðstöð Kópavogsdeildar Rauða
krossins að Hamraborg 11. Notuð
föt verða seld á vægu verði, allt
á 300 eða 500 krónur. Allur ágóði
rennur í útskriftarsjóð fyrir munaðarlausa unglinga í Mósambík
sem Rauði kross Íslands hefur
stutt við bakið á og veitt námsaðstoð. Úrvalið á fatamarkaðnum
er verulegt. Meðal þess sem verður á boðstólum er föt á konur og
karla á öllum aldri, barnaföt, skór,
handtöskur, leðurjakkar og lopapeysur ásamt fjölmörgu öðru.
Fatamarkaðurinn er lokaverkefni nemendanna í áfanga um
sjálfboðið Rauða kross starf (SJÁ

102). Þetta er önnur önnin í röð
sem nemendur í MK geta valið
áfangann en MK er fyrsti og enn
sem komið er eini framhaldsskólinn sem kennir slíkan áfanga á
landinu. Í áfanganum hafa nemendurnir unnið sjálfboðin störf fyrir Kópavogsdeild Rauða krossins
í einn til tvo tíma á viku, svo sem
starf með ungum innflytjendum,
aðstoð við aldraða og langveik
börn og stuðning við geðfatlaða.
Nemendurnir flokkuðu síðan föt
fyrir fatamarkaðinn í fataflokkunarstöð Rauða krossins og sáu um
að setja markaðinn upp og auglýsa hann. Nemendurnir vonast
til að sjá sem flesta Kópavogsbúa,
sem og aðra, á markaðnum þar
sem hægt er að gera góð kaup og
styrkja um leið gott málefni.

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. nóvember 2006.
f.h. ferlinefndar Kópavogs
Helga Skúladóttir, netfang: helga.skula@isl.is
Guðlaug Ósk Gísladóttir, netfang: gudlaugo@kopavogur.is

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins
í Suðvesturkjördæmi

Sigurrós til sigurs í 4. sæti
Sigurrós Þorgrímsdóttir alþingismaður býr yfir víðtækri þekkingu
á sviðiþjóðmála sem mun nýtast til áframhaldandi
uppbyggingar íslensks samfélags.

Ákjósanleg reynsla til að byggja á
Helstu mál sem Sigurrós hefur staðið fyrir:
• Fjölskyldumál
• Málefni framhaldsskóla
• Forvarnir
• Bættar aðstæður eldri borgara
Verið velkomin á kosningaskrifstofuna!
Kosningaskrifstofa Sigurrósar er að Hlíðasmára 2
og er opin alla virka daga frá kl. 16 til 22
og um helgar frá kl. 13 til 20.
Lítið inn og kynnið ykkur sjónarmið Sigurrósar.
Alltaf heitt á könnunni!
STUÐNINGSFÓLK

4.
sætið
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Bónus á Smáratorgi opnar
eftir gagngerar breytingar
Listhneigt bragð er á flestu því sem þeir sem koma á dagdvöl Sunnuhlíðar föndra við. Margrét Guðmundsdóttir býr á Digranesheiði og
kemur iðulega í dagdvölina. Margrét er fædd austur í Kaldaneshverfinu, en fluttist til Reykjavíkur um 6 ára aldurinn. Hún hóf búskap um
tvítugsaldurinn, og flutti þá í Kópavoginn.

Dagdvöl Sunnuhlíðar með basar
næsta laugardag
Hinn árlegi haust- og jólabasar
Dagdvalar í Sunnuhlíð að Kópavogsbraut 1c verður haldinn
laugardaginn 11. nóvember nk.
og hefst kl. 14:00. Einnig verður
kaffisala í matsal þjónustukjarna
til styrktar Dagdvölinni.
Á basarnum verður margt
fallegra muna til jólagjafa og einnig heimabakaðar kökur og lukkupakkar. Það verður því eftir mörgu
fallegu og eigulegu að slægjast
í Sunnuhlíð á laugardaginn, auk

þess sem verður á boðstólum og
kitlar bragðlaukana.
Dagdvölin hefur nú starfað í
17 ár og á þeim tíma hafa hátt
á fjórða hundrað aldraðir Kópavogsbúar notið þar þjónustu um
lengri eða skemmri tíma. Markmið Dagdvalar er að styðra aldraða, sem búa heima og veita þeim
ýmsa aðstoð og þjónustu. Það er
því óhætt að hvetja sem flesta
til að líta við í Sunnuhlíð á laugardaginn.

Stór pizza
með 2 áleggjum

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

Núpalind 1
Kópavogi

Hverafold 1-5
Grafarvogi

Reykjavíkurvegi 62
Hafnarfirði

Allar
almennar
bílaviðgerðir

Bónus á Smáratorgi hefur farið gegnum gagngerar breytingar,
en til þess að gera það mögulegt
var verslunin lokuð í 10 daga.
Opnað var 31. október sl. og eru
breytingarnar vægast sagt glæsilegar, nýtt og mun stærra kælirými og ferskvaran hefur fengið
mun meira rými en sú vara hafði
áður á Smáratorgi. Sala í ávöxtum og grænmeti hefur aukist
verulega í Bónus síðustu misseri
og því var orðið tímabært að
fara í stækkanir á kælirými fyrir
þessar vörur.
Frystivara fær aukið pláss og
afgreiðslukössum var fjölgað úr
tíu í ellefu, auk þess sem þeir eru
orðnir stærri. Það er von forsvarsmanna Bónuss að verslunin nái
að sinna enn betur en hingað til
þeim fjölmörgu viðskiptavinum
sem leggja leið sína í hana á hverjum degi.
Róbert Skúlason, verslunarstjóri Bónus á Smáratorgi, sagði
við opnunina að um 2.000 manns
kæmu að jafnaði í verslunina á
hverjum degi og því hafi breytingarnar verið orðnar aðkallandi.
Undir það tók Jóhannes Jónsson,
eigandi Bónuss, sem að sjálfsögu
var viðstaddur. Jóhannes segir
ekki vera fyrirhugað að fjölga Bónusverslunum í Kópavogi að sinni,
en þar séu þegar þrjár verslanir.
Í byrjun næsta árs stendur til að
opna Bónusverslun í Garðabæ, í
næsta nágrenni nýju IKEA-verslunarinnar.

Jóhannes í Bónus tekur á móti viðskiptavinum í endurbættri versluninni á Smáratorgi.

Róbert Skúlason, verslunarstjóri, í nýja kælirýminu sem er mun betra
aðkomu nú og vöruval fjölbreyttara.

Virkni, virðing og vellíðan
í Digranesskóla
Þriðjudaginn 24.október sl.
var haldinn þemadagur í Digranesskóla með pompi og pragt.
Þema dagsins var “Skólafélagar”
og er liður í þróunarvinnu Digranesskóla í verkefninu “Saman í
sátt / Zero”, sem er forvarnarverkefni gegn einelti og stuðlar
að betri samskiptum.
Eftir mikið undirbúningsstarf
og hugmyndavinnu undanfarin
tvö ár var þemadagurinn hugsaður sem innleiðing verkefnisins hjá
nemendum skólans.
Dagurinn hófst á samsöng á sal
þar sem allir nemendur og starfsmenn skólans komu saman og
sungu söngva um vináttuna. Sá
eini sanni Magni kom og ræddi
við nemendur um mikilvægi þess
að eiga vini að. Tók hann dæmi
af þeirri vináttu sem skapaðist
meðal þátttakenda í þættinum
Rockstar-Supernova. Þar að auki
tók hann lagið með hljómsveit 9.
bekkjar. Þá söng 1. bekkur einnig
fallegan vinasöng.
Eftir þessa samkomu tók verkefni dagsins við.
Það var hugsað sem “strætisvagnaferð” sem skólafélagar færu
saman í. Kjarni þerrar ferðar var
ratleikur sem byggði á ýmsum
stöðvum þar sem verkefni miðuð-

Bílaverkstæðið Skúffan ehf
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Í ratleik þar sem vinátta skólafélaganna var efld.

ust við að efla vináttu skólafélaganna. Félagahóparnir voru mótaðir af 4 pörum hver, sem sett voru
saman úr ólíkum árgöngum. Þannig vor paraðir saman nemendur úr yngri og eldri bekkjum skólans. Var ánægjulegt að sjá börnin leiðast saman tvö og tvö um
ganga skólans og vinna saman að
verkefninu á hinum mismunandi

stöðvum. Að lokinni stöðvavinnunni var snæddur saman hádegismatur.
Markmiðið með þessum degi
var að efla samstarfsanda nemendanna og vináttu þeirra með
einnkunnarorð skólans að leiðarljósi en þau eru “Virkni, virðing
og vellíðan.”
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Góður
göngutúr
um
Gefur út færeyskan
Kópavogsdal
léttir
lund
hvalveiðikrimma
Bókaútgáfan Grámann í Kópavogi:

Bókaútgáfan Grámann, sem
er eina bókaútgáfan í Kópavogi,
sendir nú frá sér færeysku sakamálasöguna “Krossmessu” eftir
metsöluhöfundinn Jógvan Isaksen og er kom hún í verslanir
31. október sl.
Krossmessa kemur eins og kölluð inn í dægurmálaumræðuna
á Íslandi um þessar mundir þar
sem hún fjallar öðrum þræði um
rétt smáþjóða til að nýta auðlindir
sínar í hafinu, eins og hvalastofnana, án afskipta utanaðkomandi
manna eða samtaka, hvort sem
þau eru velmeinandi eður ei.
Í Krossmessu segir frá því að
færeyski blaðamaðurinn og snuðrarinn Hannis Martinsson, sem
fluttur er aftur heim eftir langa
dvöl í útlöndum, tekur að sér
að rannsaka lát tveggja ungra
breskra umhverfisverndarsinna.
Ungmennin fundust myrt á hinn
hroðalegasta hátt innan um dauða
grindhvali í Þórshöfn, skömmu eftir að stór hvalavaða hafði verið
rekin þar á land og drepin. Voru
hér að verki reiðir heimamenn,
andvígir afskiptasemi útlendinga
af fornum hefðum Færeyinga, eða
býr eitthvað annað og meira að
baki?
Hannis Martinsson fær eina
viku til að komast að hinu sanna
í málinu, ella geti Færeyingar átt
von á því að umhverfisverndarinnar leggist á eitt um að knésetja þá
og þvinga þá til að láta af grindardrápi sínu. Þótt Hannis sé allur
af vilja gerður að standa við sinn
hluta samningsins er honum gert
erfitt fyrir þar sem einhverjum er
mjög í mun að þagga niður í honum fyrir fullt og allt, auk þess sem

Hreyfing alls konar og líkamsrækt á vaxandi vinsældum að
fagna meðal almennings. Gönguleiðum hefur fjölgað umtalsvert,
ekki síst í Kópavogi þar sem bæjarfélagið hefur lagt sig í framkróka við að fjölga slíkum gönguleiðum svo nú er hægt að velja
um fjölda gönguleiða.

Frá Raufarhöfn og
Skeiðum

Kápa bókarinnar “Krossmessa”
sem er nýlega komin út.

háttsettir menn innan færeysku
lögreglunnar kunna honum litlar
þakkir fyrir snuðrið.
Krossmessa er þriðja bókin
sem kemur út á íslensku um Hannis Martinsson og ævintýri hans.
Hinar fyrri eru “Ljúf er sumarnótt
í Færeyjum” og “Grár október”
sem Mál og menning gaf út fyrir rúmum tíu árum. Bækur þessar nutu mikilla vinsælda á sínum
tíma, enda gáfu þær nokkuð aðra
mynd af færeysku samfélagi en
íslenskir lesendur höfðu átt að
venjast fram til þessa í færeyskum bókmenntum.
Krossmessa var mest selda bókin í Færeyjum fyrir jólin 2005.
Krossmessa er í kiljubandi og
kostar 1.890 krónur. Þýðandi er
Guðlaugur Bergmundsson.

borgarblod.is

Hjónin Bergþóra Jensen og
Gunnlaugur Jónsson voru á
göngutúr í Kópavogsdal neðan
Digraneskirkju þegar þau gengu í
fangið á ritstjóra Kópavogsblaðsins. Bergþóra segir hafa búið
mjög lengi í Kópavogi með stuttri
viðkomu í Reykjavík en hún sé frá
Raufarhöfn.
“Ég kem stundum til Raufarhafnar til að heimsækja bróðir minn
sem þar býr. Annars höfum við
nokkuð ferðast um landið og dvalið í sumarbústaðnum austur á
Skeiðum, og líkað vel,” segir Bergþóra sem telur að göngutúrar séu
mjög gefandi enda fari þau hjónin helst daglega sé þess einhver
kostur vegna veðurs. Bergþóra
segist hafa verið fremur stutt að
vinnumarkaðnum, en hún vann
um skeið á barnaheimili í Reykjavík þar til uppeldi eigin barna tók
við, enda segir hún að þá hafi ekki
tíðkast almennt að konur með
börn og heimili væru að vinna
utan heimilisins.
Gunnlaugur er hins vegar frá
Skeiðháholti á Skeiðum en hleypti
heimdraganum þegar hann fór í
Menntaskólann í Reykjavík.
“Ég fór að vinna hjá Skýrsluvélum og var þar allan minn starfsaldur og fylgdi þeirri öru tölvuþróun sem þá var að byrja,” segir
Gunnlaugur.

Hjónin Bergþóra Jensen og Gunnlaugur Jónsson.

Haukur Bjarnason.

Íslandsmeistari í knattspyrnu fyrir 60 árum
Haukur Bjarnason kom einnig
eftir göngustígnum, og var mikil
sigling á honum, maðurinn greinilega léttur á fæti þó árin væru að
færast yfir.
“Ég er búinn að búa í Kópavogi
í 50 ár, og liðið mjög vel hér, er
stoltur af því að vera Kópavogsbúi!”
Haukur lék á árunum 1940 til
1957 með knattspyrnufélaginu
Fram og á þeim árum urðu Framarar tvisvar Íslandsmeistarar, árin
1946 og 1947.
“Það var hörkubarátta um
fyrsta sætið bæði árin, en við vorum auðvitað bestir, engin spurning! Helstu andstæðingar okkar
voru KR-ingar. Með Fram léku þá
kappar eins og Ríkharður Jónsson
og Þórhallur Einarsson, en tveir
synir hans gerðu garðinn frægan

Auður Árný, Sara og Moli.

með Blikum og fleiri liðum,” sagði
Framarinn Haukur Bjarnason.

Auður, Sara og Moli
En það eru ekki bara eldri borgar sem rölta eftir göngustígunum.
Auður Árný Ólafsdóttir kom þar
einnig með barnið Söru í vagni
og hundinn Mola í bandi. Auður

segist fara oft góðan hring með
barnið og oft einnig hundinn þó
eiginmaðurinn sé miklu duglegri
við að gefa honum færi að hreyfingu. Auður segir frábært hversu
margar gönguleiðir sé hægt að
velja strax og komið sé út fyrir
dyrnar á heimilinu þó hún sé fremur vanaföst og fari yfirleitt sama
hringinn.

Unglingakór Snælandsskóla
syngur til styrktar Ljósinu
Unglingakór Snælandsskóla
ásamt Kvennakór Léttsveitar
Reykjavíkur og Selkórnum halda
tónleika í Neskirkju næsta laugardag kl. 16.00 til styrktar Ljósinu
sem er endurhæfingar og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra.
Markmið Ljóssins er að efla lífsgæði á erfiðum tímum með því að

styrkja andlegan, félagslegan og
líkamlegan þrótt og draga þannig
úr hliðarverkunum sem sjúkdómurinn hefur í för með sér. Krabbameinsgreindir og aðstandendur
þeirra hafa aðgang að endurhæfingar- og stuðningsmiðstöðinni.
Áhersla er lögð á að skapa hlýlegt og heimilislegt andrúmsloft,
þar sem mannlegar áherslur eru

í fyrirrúmi og fólk upplifir sig velkomið.
Á tónleikunum verður flutt létt
og skemmtileg tónlist frá ýmsum löndum, sungin og leikin af
söngvurum á öllum aldri. Með
Snælandsskólakórnum leika Hannes Baldursson á píanó og Óttar
Sæmundssen á bassa en stjórnandi er Heiðrún Hákonardóttir.
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Sjö þjónustuíbúðir fyrir geðfatlaða teknar í notkun í Kópavogi

Magnús Jónsson, leyfishafi í Lyf og heilsu í Hamraborg. Mikið vöruúrval er í apótekinu og aðgengi gott.

Blóðfitu-, blóðsykursog blóðþrýstingsmælingar í Lyf og heilsu í
Hamraborg
Sérstaða Lyf og heilsu Hamraborg er hjúkrunarvörudeildin
sem er í umsjá Lilju Björgvinsdóttur sjúkraliða. Magnús Jónsson, lyfjafræðingur og leyfishafi, segir að m.a. sé boðið sé
upp á þjónustu við blóðsykurmæla, vörur fyrir stómaþega og
sérmælda stuðningssokka og
almenna sjúkrasokka. Í Lyf og
heilsu Hamraborg er einnig gleraugnaverslunin Augastaður sem
er ný gleraugnaverslun er býður upp á gleraugu, linsur sjónmælingar og sjóntækjafræðing
á staðnum. Augastaður er í eigu
Lyf og heilsu.

Úrval heilsuvara
Í apótekinu er auk lyfja boðið
upp á gott úrval af heilsuvörum,
hjúkrunarvörum og snyrtivörum.
Eins og í öðrum apótekum Lyf
og heilsu er í boði heimsending á
lyfjum og þeir viðskiptavinir sem
taka lyf að staðaldri, eiga kost á
tölvustýrðri lyfjaskömmtun. Viðskiptavinir geta auk þess fengið
blóðsykur-, blóðfitu- og blóðþrýstingsmælingu í apótekinu.
Á mánudags-, þriðjudags- og
miðvikudagsmorgnum er boðið
upp á mælingar á blóðfitu-, blóðsykri- og blóðþrýstingi. Til að fá
sem nákvæmasta mælingu fyrir
blóðfituna og blóðsykurinn, þarf
að vera fastandi og því eru þær
mælingar aðeins á morgnana.
Þessi mæling er gerð með einni
stungu í fingur, og blóð sett í mælitæki, niðurstöður birtast eftir
um 5 mínútur og þá er farið yfir
niðurstöðurnar. Blóðfituniðurstaðan sýnir hlutfall á milli góða og
slæmu blóðfitunnar og svo heildarblóðfitu ásamt blóðsykri.
Magnús Jónsson var spurður
hvort hægt væri að fá færri mæl-

ingar einar og sér, s.s. blóðsykursmælingar eða blóðþrýstingsmælingar.
“Það er vel mögulegt, og þær
mælingar er hægt að framkvæma
hvenær sem er dagsins. Ég bendi
þó á að blóðsykursmæling er
alltaf nákvæmust á fastandi maga
að morgni. Við bjóðum einnig upp
á kennslu á blóðsykursmæla. Gott
úrval er af mælum og hægt er að
velja á milli þeirra. Auk þess eru
allir fylgihlutir varðandi blóðsykursmælingar til staðar.”

Ráðgjafarherbergi til
afnota fyrir þá sem þess
óska
- Þið eruð einnig að þjónusta
stómaþega vel. Í hverju er sú þjónusta helst fólgin?
“Í boði eru vörur frá Coloplast
og Convatec fyrir stómaþega. Í
upphafi er eins dags afgreiðslufrestur á þessum vörum, en eftir það er hægt að fá vörurnar
afgreiddar samdægurs. Gott ráðgjafaherbergi er auk þess í apótekinu, þar sem hægt er að setjast
niður, fá upplýsingar og panta vörur án þess að vera að því frammi í
afgreiðslusalnum.
Mikið úrval er af sjúkrasokkum
til almennra nota, t.d. þegar farið
er í flug, við erfiðar vinnuaðstæður og þess háttar. Einnig er boðið
upp á sjúkrasokka fyrir fólk sem
er að koma úr aðgerðum og sérmælda sjúkrasokka með mismunandi stuðningi.
Við hér í Lyf og heilsu í Hamraborginni bjóðum auk þess upp á
heimsendingarþjónustu alla daga.
Beiðni um heimsendingu þarf þó
að berast fyrir klukkan þrjú á daginn,” segir Magnús Jónsson, leyfishafi.

Kópavogsbær tók 20. október
sl. formlega í notkun þjónustuíbúðir í Hörðukór 2 í Kópavogi.
Þar eru sjö íbúðir fyrir einstaklinga með geðfötlun ásamt sameiginlegum þjónustukjar na.
Leiðarljós þjónustunnar er að
efla sjálfstæði og sjálfshjálp íbúa
með því að leitast við að stuðla að vellíðan og velferð þeirra
og veita þeim aðstoð við ýmsar
athafnir í daglegu lífi. Lögð verður áhersla á að sinna óskum og
þörfum hvers og eins þannig að
þeir fái notið lífsgæða og jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna.
Við hátíðlega athöfn í Hörðukór
2 sagði Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi, m.a. að samstarf
félagsþjónustunnar í Kópavogi og
Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra
á Reykjanesi hafi verið með miklum ágætum og þessar stofnanir
hafi sameinast um að skipta með
sér kostnaði vegna tveggja stöðugilda sem ætlað er að þjónusta
íbúana.
“Félagsþjónustan fagnar þessu
samstarfi og telur að grundvöllur góðrar þjónustu við fatlaða sé
öflug samvinna,” sagði Gunnar I.
Birgisson bæjarstjóri og bætti við
að fatlaðir Kópavogsbúar ættu að
sitja við sama borð og aðrir.

Stefnumótun í málefnum
fatlaðra

Nýlega samþykktu bæjaryfirvöld stefnumótun í málefnum fatl-

Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri, og Magnús Stefánsson, félagsmálastjóri, klipptu á borða og þar með voru þjónustuíbúðirnar við
Hörðakór formlega teknar í notkun.

aðra til næstu fjögurra ára til að
tryggja áframhaldandi uppbyggingu þjónustu við fatlaða, ekki síst
hvað varðar búsetuúrræði. Þess
má geta að ríkið leggur nú jafnframt drög að uppbyggingu sambýla í bæjarfélaginu. Með góðri
samvinnu þarna í milli er von til
þess að búsetuúrræði geðfatlaðra
Kópavogsbúa verði leyst með fullnægjandi hætti innan fárra ára.
“Kópavogsbær stendur fyrir byggingu þessara íbúða og
rekstri sameiginlegs þjónustukjarna ásamt því að greiða hluta

af kostnaðarverði,” sagði Ómar
Stefánsson, formaður bæjarráðs
Kópavogs.
“Með þessu vill Kópavogsbær
leggja sitt af mörkum til að bæta
líf þeirra sem eiga við erfiðleika
að stríða.”
Íbúðirnar eru leiguíbúðir í eigu
sveitarfélagsins. Hver íbúð er ríflega 68 fermetrar, með tveimur
herbergjum og sérinngangi ásamt
sameiginlegu þvottahúsi. Í þjónustukjarna er vettvangur fyrir
íbúa fyrir samveru og hvað annað
sem hver kýs ásamt því að vera
starfsmannaaðstaða.

Kaffibúðin í Hamraborg er viðbót við
fjölbreytta flóru þjónustu á svæðinu
Kaffibúðin í Hamraborginni lætur ekki mikið yfir sér, en kemur
þeim mun meira á óvart þegar
inn er komið. Þar er ekki bara
selt eðalkaffi frá Ítalíu, einnig er
hægt að kaupa kaffiduft og fara
með það heim og hella þar upp á.
Þessi ítalska kaffiverksmiðja hefur starfað síðan 1886. Einnig er
hægt að kaupa góðar kaffivélar
til uppáhellingar og í Kaffibúðinni
stendur viðskiptavinum einnig til
boða að kaupa ýmsar gjafavörur.
Kaffivélarnar kosta meira en gengur og gerist á markaðnum, en um
ítalska hönnum er að ræða og
þær hafa það fram yfir aðrar kaffivélar að þær eru byggðar úr stáli
en ekki plasti. Verksmiðjan hefur
verið starfrækt síðan 1945. Hægt
er að kaupa kaffivél sem gerir nánast allt, hellir upp á kaffi, te, með
eða án mjólkur, cappochino o.fl.
Kaffibúðin var opnuð 16. febrúar á þessu ári en eigendurnir,
Magnús Magnússon og Sandra
Guðmundsdóttir, starfræktu áður
gistiheimili og veitingastað í bakhúsi við Laugaveginn, sem nú
heitir Vín og skel. Þau Magnús og
Sandra hafa búið í Kópavogi sl.
þrjú ár og segja að vilji þeirra hafi
staðið til að komast í atvinnurekstur sem ekki þurfti að sinna allan
sólarhringinn.
“Það var tilviljun að við komum
hingað í Hamraborgina og hófum
þennan rekstur, við sáum þetta
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Eigendur Kaffibúðarinnar í Hamraborginni, Magnús Magnússon og
Sandra Guðmundsdóttir ásamt dótturinni, Telmu Björk Magnúsdóttur.
Milli þeirra má sjá dýrindis kaffivélar frá Ítalíu, sem vaxandi sala er í.

húsnæði auglýst laust og slóum
til. Auk þess er enginn svipaður
rekstur hér í nágrenninu hér í
Hamraborginni, engin kaffistofa
með þessu lagi. Svo fannst okkur
tilvalið að vera með gjafavörur
hér svo Kópavogsbúar þyrftu ekki
að fara langar leiðir eftir slíku. Viðtökurnar sýna að það var brýn
þörf á svona kaffihúsi og gjafavörubúð, svona þjónustu eins og
Kaffihúsið er að bjóða upp á.
Hingað hefur komið fólk víða
að, ekki bara Kópavogsbúar, og
fólk segist oft leggja á sig ferð

hingað til að njóta þjónustunnar.
Við erum því mjög ánægð með
móttökurnar, þær eru reyndar
framar öllum vonum. Í hádeginu
seljum við súpu og brauð, og það
er einnig vaxandi straumur fólks
hingað í hádeginu,” segja þau
Magnús og Sandra.
Gjafavörunar í Kaffihúsinu eru
líka frá Ítalíu, en einnig hafa þau
verið að taka inn kerti, reykelsi
o.fl. frá Þýskalandi. En sjón er
sögu ríkari.
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Samningur um rekstur endurnýjaður
Nýlega var endur nýjaður
samningur til tveggja ára um
rekstur Dvalar í Reynihvammi
43, sem er athvarf fyrir geðfatlaða. Undir samninginn rituðu
Aðalsteinn Sigfússon félagsmálafulltrúi Kópavogsbæjar og Garðar H. Guðjónsson, formaður
Rauðakrossdeildar Kópavogs að
viðstöddum fulltrúum frá Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á
Reykjanesi, þeim Hrönn Harðardóttur og Sigríði Daníelsdóttur.
Garðar sagði við þetta tækifæri
að Rauðikrossinn væri þess albúinn að standa að rekstri eins og
væri í Dvöl, væri hann þess virði
eins og komið hefði berlega í ljós
á Dvöl. Endurnýjun samningsins væri merki þess að vilji væri
áfram til að standa að þessum
rekstri. Samkvæmt samningnum
annast Kópavogsdeild reksturinn
en Kópavogsbær og svæðisskrifstofan greiða launakostnað og
leggja til húsnæði.
“Við höfum fjölmörg dæmi um
það hvernig Dvöl hefur breytt lífi
fólks til batnaðar og maður þarf
ekki að spjalla lengi við gestina
hérna til að komast að því hvaða
þýðingu athvarfið hefur. Það er
því afar ánægjulegt að taka þátt í
þessum rekstri í góðu samstarfi

Rjúfa félagslega einangrun

Markmiðið með starfsemi Dvalar er að rjúfa félagslega einangrun, draga úr fordómum og auka
lífsgæði þeirra sem eiga við geðsjúkdóma að stríða. Gestir koma
í athvarfið á eigin forsendum eða
með stuðningi annara og njóta
þeirrar þjónustu sem í boði er.
Áhersla er lögð á að efla sjálfstæði

og virkni gestanna, en jafnhliða
eru gestir aðstoðaðir við að leita
nýrra leiða, sé þess óskað. Dvöl er
athvarf en ekki meðferðarstofnun,
en gestir og aðstandendur geta
fengið góð ráð hjá starfsmönnum
sé þess óskað.
Margir koma í Dvöl til að slaka
á, horfa á sjónvarp, ræða við aðra
gesti og starfsfólk, eða líta í blöðin. Gestir geta líka nýtt sér ágæta
aðstöðu til listsköpunar,haft
aðgang að nettengdri tölvu, hlustað á tónlist eða komið sér þægilega fyrir í slökunarherbergi.

Sterk staða til að byggja á
Fyrsta þingmál vetrarins á
Alþingi var að venju fjárlagafrumvarpið. Það er einkenni á frumvarpinu hve staða ríkissjóðs er
sterk um þessar mundir. Vert er
að minna á, að í aðdraganda síðustu kosninga var tekist á um það,
að hve miklu leyti svigrúm væri til
skattalækkana næstu árin. Hugmyndir okkar sjálfstæðismanna
um lækkun tekjuskatts, virðisaukaskatts og afnám hátekjuskatts og
eignaskatts eru allar að verða að
veruleika á kjörtímabilinu. Því til
viðbótar hefur nú verið ákveðið að
vísitölultengja persónuafsláttinn.
Það hefur því komið á daginn
sem við sjálfstæðismenn sögðum,
að fullt svigrúm væri til skattalækkana vegna aukinna umsvifa í þjóðfélaginu á þessu kjörtímabili.
Með sölu ríkisfyrirtækja hefur
ennfremur skapast viðbótar svigrúm til lækkunar skulda ríkissjóðs.
Skuldir ríkisins hafa lækkað stórlega undanfarin ár og samkvæmt
fjárlagafrumvarpinu verður haldið áfram á sömu braut. Á árunum 2006 og 2007 munu skuldirnar lækka um 25 milljarða, en í lok

næsta árs verða skuldir ríkissjóðs
sem hlutfall af landsframleiðslu
einungis 1,4%. Til samanburðar
var sama hlutfall 32% árið 1997. Í
stuttu máli skuldar íslenska ríkið
í dag langtum minna en þær þjóðir sem við berum okkur almennt
saman við.
Þetta hefur margvísleg jákvæð
áhrif. Þess má til dæmis geta, að
þau tímamót verða með nýja fjárlagafrumvarpinu, að vaxtatekjur
ríkissjóðs verða í fyrsta sinn hærri
en vaxtagjöldin. Lauslega áætlað
hefur ríkissjóður 14-15 milljarða
aukalega til ráðstöfunar, á hverju
ári, vegna þess sparnaðar sem orðið hefur í vaxtagjöldum og vegna
tekna ríkissjóðs af inneign í Seðlabankanum. Til að setja þá tölu
í samhengi má horfa til þess að
allar fjárfestingar ríkissjóðs árið
2005 voru 14,9 milljarðar (allar
vegaframkvæmdir og aðrar fjárfestingar).

Stóraukin framlög til
velferðarmála

Loks er það sérstaklega ánægju-

legt, að á
sama tíma
og skuldir
og skattar
hafa lækkað,
hefur verið
stóraukið
við framlög
til velferðarmála. Enn
bíða okkar
þó fjölmörg Bjarni
úrlausnar - Benediktsson.
efni. Áfram
þarf
að
efla menntakerfið, styrkja heilbrigðisþjónustuna og bæta kjör
og skilyrði þeirra sem höllum fæti
standa.
Það er fagnaðarefni að árangur í
ríkisfjármálum hefur tryggt, að við
erum nú betur í stakk búin til að
takast á við verkefni framtíðarinnar en nokkru sinni fyrr.
Bjarni Benediktsson alþm.
- býður sig fram í 2. sætið á lista
Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi

Gerum enn betur .....
Ísland hefur á undanförnum
árum komist í hóp þjóða þar sem
lífsgæði eru talin mest og til þess
að tryggja þá stöðu og gera enn
betur er mikilvægt að bæta enn
gott menntakerfi. Menntun er forsenda framfara og öflugs efnahagslífs og menntakerfið okkar er besta
leiðin sem við höfum til þess að
veita eintaklingum jöfn tækifæri í
lífinu óháð efnahag foreldra.
En menntakerfið er enn of rígbundið og því þarf að losa um
ramma og miðstýringu, efla sveigjanleika í skólakerfinu og auka
frumkvæði og gæði. Við þurfum að
hafa kjark til að veita ólíkum rekstarformum brautargengi á öllum
skólastigum því það eykur samkeppni og veitir framsæknu skólafólki tækifæri til góðra verka.

Fjölskyldan og þjónustan

Samhliða uppbyggingu öflugs
menntakerfis þarf að huga að öðrum þáttum er snerta ungt fólk og
fjölskyldur þeirra. Fæðingarorlofslögin eru besta jafnréttistækið
sem við hingað til höfum haft en
gera þarf enn betur. Það þarf að
skoða lengingu fæðingar-orlofs,
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Má spara
þér sporin?

Við undirskriftina, fv.: Hrönn Harðardóttir, Garðar H. Guðjónsson,
Aðalsteinn Sigfússon og Sigríður Daníelsdóttir.

við Kópavogsbæ og svæðisskrifstofuna, sagði Garðar H. Guðjónsson, formaður Kópavogsdeildar,
við undirritun samningsins.

M

fjölga tilboðum um heildstæða halda. Það
þjónustu fyrir yngstu börnin og er því mikveita jafnframt foreldrum valfrelsi i l v æ g t a ð
þar um til þess að báðir aðilar geti gera eldri
stundað sitt nám og byggt upp b o r g u r u m
sinn starfsferil. Einnig er afar mik- k l e i f t a ð
ilvægt að koma á samstarfi opin- halda áfram
berra aðila og fyrirtækja um fjöl- a ð v i n n a
skylduvænna samfélag
m.a. með ó s k i þ e i r
��������������������������������������
������������������
tilliti til sveigjanlegri
vinnutíma og þ e s s á n
�������������������������������������������
orlofs.
þess að eftirlaunatekjur Ragnheiður
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
skerðist.
Réttlætismál eldri
Ríkharðsdóttir.
Þegar um
borgara
hægist á efri
Það er réttlætismál fyrir alla árum þá þurfa valkostir um búsetu
eldri borgar að þeir séu virtir sem að vera fjölbreyttir og standa til
einstaklingar og því ætti að greiða boða í heimabyggð. Það er mikilöllum sömu upphæð frá TR óháð vægt hverjum og einum að geta
tekjum maka og óháð því hvort notið þess að eldast í því umhverfi
viðkomandi fær greiðslur úr lífeyr- sem maður þekkir best og fá einissjóði með öðrum orðum afnema nig notið samhæfðrar og góðrar
skerðingarákvæði í lögum og reglu- þjónustu og vera virtur sem eingerðum. Einnig er mikilvægt að ein- staklingur með langanir og þarfir.
falda almannatryggingarkerfið til
þess að auðvelda þeim sem eiga
Ragnheiður Ríkharðsdóttir er bæjrétt þar að þeir njóti þess réttar arstjóri í Mosfellsbæ
án þess að þurfa að fara margar
- býður sig fram í 3ja sæti í prófþrautargöngur til þess.
kjöri Sjálfstæðisflokksins í SuðvestÍ eldri borgurum býr bæði mik- urkjördæmi 11. nóvember
il þekking og ekki síður víðtæk
reynsla sem samfélagið þarf á að
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Fundur eldri borgara í Suðvesturkjördæmi:

Búa við slök kjör
og lélegan lífeyri
Laugardaginn 28. október sl. var
árlegur fundur um kjaramál eldri
borgara í Suðvesturkjördæmi.
Fundurinn var haldinn í Hafnarfirði. Að fundinum stóðu félög
eldri borgara í kjördæminu og var
öllum þingmönnum kjördæmisins
boðið. Boðið þáðu þingmenn Samfylkingarinnar, Framsóknarflokks
og formaður Frjálslynda flokksins, en flokkurinn átti þingmann í
kjördæminu sem gekk til liðs við
Sjálfstæðisflokkinn þa kjörtímabilinu. Enginn mætti frá Sjálfstæðisflokknum, en flokkurinn á 5 þingmenn í Suðvesturkjördæmi.
Þingmenn Samfylkingarinnar,
Þórunn Sveinbjarnardóttir, Katrín
Júlíusdóttir og Valdimar Leó Friðriksson, kynntu á fundinum þingsályktun flokksins um “framtíðarstefnu í lífeyrismálum,” og ræddu
um áherslur sínar og skoðanir.
Engar engar ákveðnar tillögur
samþykktar á fundinum í Hafnarfirði en að sögn Helga K. Hjálmssonar varaformanns Landssambands eldri borgara og formanns
FEBG var mjög þungt hljóð í öllum sem til máls tóku varðandi
það hvað eldriborgarar þessa
lands búa við slök kjör og lélegan
lífeyri og það hvernig sitjandi ríkisstjórnir síðustu 16 ár hafa farið
með kjörin og komið á botnlausum fátækragildrum í tengslum við
óhóflegar tekjutengingar.

Launþegar en ekki
ölmusufólk

“Kominn er tími til að líta frekar
á ellilífeyrisþega sem launþega
en eftirlaunaþega, og í mörgum
tilfellum nánast sem ölmusufólk.
Við erum launþegar í þeim skilningi að ellilífeyrir, hvort sem hann
kemur frá hinum frjálsu lífeyrissjóðum eða hinu opinbera, er
laun sem hafa verið lögð til hliðar
með greiðslu í lífeyrissjóði, sömuleiðis til T.R. til endurgreiðslu við
starfslok. Grunnlífeyrir sem T.R.
ber að greiða er ekkert annað en
endurgreiðsla á atvinnutekjum.
Með þetta í huga má það kallast hreinn þjófnaður af hálfu hins
opinbera að tekjutengja þennan
grunnlífeyri, svo sem nú er gert,
svo og að skerða hann sem hlutfall af launum frá því sem var í maí
1969, þegar allsherjar samkomulag var gert milli samningsaðila
vinnumarkaðarins með aðkomu
og stuðningi ríkisvaldsins, um að
koma á lífeyrissjóðakerfi fyrir allt
launafólk.
Einróma samkomulag þessara
aðila var að forsenda þessa væri
að upphæð grunnlífeyris almannatrygginga þyrfti að haldast í um
það bil 20 prósentum af launum
verkafólks. Þá yrði grunnlífeyririnn og greiðslur frá lífeyrissjóðum, þegar þeir hefðu náð fullum

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod.is
borgarblod@simnet.is

þroska, þ.e. eftir að fólk hefði
greitt til þeirra iðgjald heila starfsævi, 75-80% af samtímalaunum
viðkomandi starfsstéttar. Þetta
má m.a. mjög vel sjá á samningi
þeim sem einnig var undirritaður
þá um tekjutryggingu til handa
því fólki sem aldurs vegna hafði
ekki möguleika til þess að afla sér

fullra réttinda frá lífeyrissjóðum.
Það kom fram að fundarmenn
voru mjög hneykslaðir á því að
þingmenn frá Sjálfstæðisflokknum
skyldu ekki láta sjá sig á fundinum og töldu þetta mikla móðgun
við eldriborgara,” sagði Helgi K.
Hjálmsson.

Frá fundi eldri borgara í Suðvesturkjördæmi. Þingmenn Samfylkingarinnar mættu þar, og aftan við þau situr Guðjón Ólafur Jónsson, þingmaður Framsóknarflokks. Auk þess mætti Guðjón Arnar Kristjánsson
formaður Frjálslynda flokksins á fundinn.

Bækurnar að vestan
Lesandi góður.
Bækurnar að vestan fjalla fyrst og fremst um Vestfirði og Vestfirðinga. Þær þykja ómissandi í
bókaskápum margra heimila. Við leyfum okkur að vekja sérstaka athygli þína á eftirtöldum
verkum og verðinu sem flestir ættu að ráða við. Við sendum gíróseðil með bókunum sem þið greiðið
þegar þið eigið hægt með. Frí heimsending. Ekkert óþarfa vesen! Athugið að aðeins örfá eintök eru
eftir af sumum bókanna. Munið: Best að senda okkur bara tölvupóst: jons@snerpa.is
Bestu kveðjur og hafið það alltaf sem best.
Vestfirska forlagið
Hallgrímur Sveinsson
Frá Bjargtöngum að Djúpi 1. bindi
Frá Bjargtöngum að Djúpi 2. bindi
Frá Bjargtöngum að Djúpi 3. bindi
Frá Bjargtöngum að Djúpi 4. bindi
Frá Bjargtöngum að Djúpi 5. bindi
Frá Bjargtöngum að Djúpi 6. bindi
Frá Bjargtöngum að Djúpi 7. bindi
Frá Bjargtöngum að Djúpi 8. bindi
Allar 8 í setti
Eftir Gísla Hjartarson
101 ný vestfirsk þjóðsaga 1. hefti
101 ný vestfirsk þjóðsaga 2. hefti
101 ný vestfirsk þjóðsaga 3. hefti
101 ný vestfirsk þjóðsaga 4. hefti
101 ný vestfirsk þjóðsaga 5. hefti
101 ný vestfirsk þjóðsaga 6. hefti
101 ný vestfirsk þjóðsaga 7. hefti
101 ný vestfirsk þjóðsaga 8. hefti
Allar 8 í setti
Mannlíf og saga fyrir vestan
Út eru komin 18 hefti í þessum bókaflokki.
1.-16. hefti kosta 450,- kr. eintakið.
17. og 18. hefti kosta 1,500, - kr. eintakið.
Allar 18 í setti

Verð
950,950,950,950,950,950,1,900,1,900,7,500,-

1,200,1,200,1,200,1,200,1,200,1,200, 1,200,1,700,7,500,-

8,000,-

Séra Baldur Hlynur Þór Magnússon tók saman

Verð
1,200,-

Vestfirðingaþættir 1. bók

500,-

Nokkur kvæði eftir Elís Kjaran

800,-

Úr verbúðum í víking, fyrra bindi eftir Ólaf Guðmundsson 950,frá Breiðavik
Úr verbúðum í víking, seinna bindi
Bækur eftir Hafliða Magnússon frá Bíldudal:

950,-

Engill ástarinnar og fleiri sögur

950,-

Saltstorkin bros

950,-

Bíldudals grænar baunir

950,-

Togarasaga með tilbrigðum

1,200,-

Þeir voru svona í Djúpinu eftir Guðvarð Jónsson
frá Rauðamýri

1,200,-

Strandamaður segir frá, seinna bindi
eftir Torfa Guðbrandsson frá Heydalsá

1,200,-

Saga Fjalla-Eyvindar eftir Guðna Guðmundsson

1,200,-

Hanna María á héraðsskóla eftir Magneu frá Kleifum

800,-

Ekkert að frétta, æviminningar Strandamannsins
Sverris Guðbrandssonar frá Heydalsá

1,200,-

Kirkjur og staðarprestssetur á Vestfjörðum eftir síra
Ágúst Sigurðsson. Barðastrandarprófastsdæmi

1,200,-

Yfir ljósmúrinn eftir Steinunni Eyjólfsdóttur

1,200,-

Vestfirskt bókasafn,
allar framantaldar bækur, 50 alls

38,000,-
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Lífleg ÍK-hátíð
í Fagralundi
Það var vel mætt á 30 ára
afmælishátíð Íþróttafélags Kópavogs, ÍK, í Fagralundi 28. október
sl. en þar komu saman á annað
hundrað manns og skemmtu sér
fram á nótt. Þetta var virkilega
skemmtilegt “reunion.”
Þar blasti við mönnum nýr ÍKskápur sem settur hefur verið upp
í Fagralundi til minningar um félagið sem varð að knattspyrnudeild
HK í ársbyrjun 1992. Í honum
eru ýmsir hlutir, myndir, blöð og
úrklippur sem tengjast sögu ÍK.
Magnús Harðarson, sem lengst
allra var formaður ÍK, eða um tvo
þriðju af þeim tíma sem félagið
starfaði, var veislustjóri og hafði
jafnframt veg og vanda af hálftíma
langri myndasýningu úr sögu ÍK,
sem spannaði fyrstu ár félagsins

frá 1976, en félagið var stofnað 23.
október það ár.
Sigurjón Sigurðsson, formaður
HK, sem jafnframt var formaður
ÍK síðasta starfsár félagsins, rifjaði upp atburði ársins 1991 þegar
umskiptin urðu. Ólafur Georgsson,
betur þekktur sem Óli í Reykofninum, flutti stutta tölu og gestir
gæddu sér á veitingum sem ÍKkokkurinn Garðar Agnarsson hafði
veg og vanda af.
Það voru Ragnar Bogi Petersen,
Sigurður Eyþórsson og Gunnþór
Hermannsson sem höfðu veg og
vanda af undirbúningi og framkvæmd hófsins. Auðheyrt var á
veislugestum að mikill spenningur ríkir vegna árangurs HK sem
leikur í úrvalsdeild karla í knattspyrnu næsta sumar.

SPK gerist aðalstyrktaraðili
HK-Akademíunnar

Sparisjóður Kópavogs og knattspyrnudeild HK hafa undirritað
samning um að SPK verði aðal
styrktaraðili nýstofnaðrar HKAkademíu tímabilið 2006-2007.
SPK er aðal styrktaraðili knattspyrnudeildar HK, sem og félagsins í heild, og hefur tekið mikinn
þátt í þeirri uppbyggingu sem átt
hefur sér stað hjá HK undanfarin
ár og m.a. skilað félaginu upp í
úrvalsdeild karla í knattspyrnu í
fyrsta skipti.
HK-Akademían tók til starfa
í ágúst 2006 með samstarfi við
Menntaskólann í Kópavogi þar
sem piltar og stúlkur sem æfa
knattspyrnu hjá HK geta stundað
æfingar hjá HK-Akademíunni sem
valfag skólaárið 2006-2007. Þar
æfa þau fjórum sinnum í viku á
skólatíma, fyrir utan hefðbundnar æfingar í sínum flokkum. Það
er úrslitaatriði hvað þjálfun ungmenna á þessum aldri varðar og
möguleika þeirra að ná lengra í
íþróttinni með því að stunda hana
hérlendis, samhliða náminu. Aðalkennari er Zeljko Óskar Sankovic,
sem jafnframt er þjálfari 2. og 3.
flokks karla hjá HK.
Markmið HK-Akademíunnar er
að gefa metnaðarfullum ungmennum hjá HK tækifæri til að bæta
sig enn frekar í knattspyrnunni,
og auka gæðin í heildarþjálfun

Fyrsta stjórn ÍK, f.v. Ólafur Sigtryggson gjaldkeri, Hinrik Lárusson
fomaður og Marteinn Heiðarsson ritari.

Tveir síðustu formenn ÍK. Magnús Harðarson, sem lengst allra var formaður ÍK, og Sigurjón Sigurðsson, sem var formaður síðasta starfsárið en Sigurjón er nú formaður HK.
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Við undirskrift vegna HK-Akademíunnar. Sitjandi frá vinstri eru
Zeljko Óskar Sankovic aðalkennari HK-Akademíunnar, Sigvaldi Einarsson fulltrúi HK-Akademíunnar, Kristín Guðmundsdóttir sem undirritaði samninginn fyrir hönd knattspyrnudeildar HK, Carl H. Erlingsson
sparisjóðsstjóri SPK og Helga Björk Sigbjarnardóttir forstöðumaður
þjónustu- og markaðssviðs SPK. Fyrir aftan standa svo HK-ingarnir
sem stunda nám í MK og eru í HK-Akademíunni, nýkomnir af æfingu.

félagsins. Stefnt er á að skila leikmönnum í háum gæðaflokki upp í
elstu flokka HK, leikmönnum sem
hafa öðlast grunnþjálfun og færni
til að spila meðal þeirra bestu
hér á landi og burði til að ná enn
lengra í íþróttinni. Uppbygging
HK-Akademíunnar er afreksþjálfun fyrir 16 til 20 ára sem valfag í
MK, séræfingar fyrir 16 til 20 ára

leikmenn sem ekki stunda nám
við MK, en eru í úrvalshópi hjá
HK og séræfingar fyrir 13 til 16
ára leikmenn sem hafa metnað
og vilja til að bæta sig. Kennslan
fer fram í knattspyrnuhúsinu Fífunni í Kópavogi, sem og á nýjum
gervigrasvelli HK á félagssvæðinu
í Fagralundi í Fossvogsdal.

Aftanákeyrslur algengustu
umferðaróhöppin
Seinni hluta júnímánaðar og í júlí
er mun minni umferð á götum á
höfuðborgarsvæðinu en á öðrum
árstímum. Skýringin er augljós.
Margir eru í sumarleyfum og þá á
ferðalögum innanlands eða utan.
En eftir verslunarmanna-helgi eykst
umferðin yfirleitt töluvert og sú
var raunin þetta árið. Miklar framkvæmdir standa yfir á götum og
gatnamótum. Þetta gerir auknar
kröfur til ökumanna og hefur meiri
áhrif eftir því sem umferðin eykst.
Þá gildir í raun ekkert annað en

gamla góða þolinmæðin, sem stundum er sagt að sigrast á öllum heimsins þrautum.
Síðla sumars og á haustin breytist
eðli umferðarinnar töluvert. Skólar
hefja starfsemi, sem hefur í för með
sér aukna umferð skólafólks, bæði
akaandi og ekki síður gangandi og
er þar átt við skólabörnin. Allt kallar þetta á aukna aðgæslu og meðvitund ef vel á að fara.
Ekki er úr vegi að nefna þau
vandamál sem oft skapast umhverfis grunnskóla víða um land og stafa

af mikilli bílaumferð. Þar er oftast
um að ræða foreldra sem eru að
keyra börnin sín í skólann. Á undanförnum árum hafa þær raddir orðið
sífellt háværari sem telja að rétt sé
með markvissum hætti að hvetja
foreldra til að sjá til þess að börnin
geti farið gangandi í skólann. Þar
með er fyrrnefnd hætta í raun úr
sögunni. Stundum reynist hins vegar nauðsynlegt að keyra börnin og
þá þurfa allir að sýna mikla aðgát.

Allt of lítið bil á milli
ökutækja

Með aukinni umferð í þéttbýlinu
eykst þörfin fyrir aðgæslu til að
koma í veg fyrir aftanákeyrslur. Þær
eru meðal algengustu umferðaróhappa hér á landi. Orsakir þeirra
eru yfirleitt nokkuð augljósar. Ökumenn hafa alltof lítið bil milli ökutækja. Ekkert má útaf bera og sé
haft í huga hversu hratt er ekið á
stofnbrautum á höfuðborgarsvæðinu er hætta á óhöppum af þessu
tagi óumflýjanleg. Afleiðingar
þeirra geta oft á tíðum verið mjög
langvarandi og sársaukafullar. En
orsakirnar geta verið fleiri en það
að bilið milli bíla sé of stutt. Þess
eru fjölmörg dæmi að þegar ökumenn bíða á gatnamótum leggi þeir
af stað af einhverjum ástæðum án
þess að velta fyrir sér að kyrrstæður bíll sé fyrir framan. Þannig þurfa
allir ökumenn alltaf að hafa fulla
athygli við aksturinn ef komast á
hjá óhöppum og slysum. Það eru
einu sinni vegfarendurnir sem stýra
því hvernig umferðin gengur fyrir
sig. Gangandi vegfarendur þurfa
líka að vera vel á verði og gera ráðstafnir til að þeir sjáist í umferðinni.
Endurskinsmerki af einhverju tagi
skipta miklu máli í þeim efnum og
geta komið í veg fyrir alvarleg slys
á gangandi vegfarendum.
Sigurður Helgason
Verkefnastjóri á Umferðastofu.
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Góður árangur Blika á Unglinga- Digranesskóli og
meistaramótinu í kumite
Gerpla í samstarf
Unglingalið Breiðabliks í kumite
gerði góða ferð á Unglingameistaramótið í kumite sem haldið var
fyrir skömmu. Fyrsta unglingameistaratitlinum í kumite í 15 ár
var landað þegar Ragnar Eyþórsson sigraði í flokki 1993. Aðrir
keppendur Blika voru í baráttu
um verðlaunasæti og þegar uppi
var staðið þá lentu þeir í 3.-5. sæti
samanlagt og er það besti árangur
Blika í langan tíma. Björg Jónsdóttir varð í öðru sæti í flokki kadetta
stúlkna fæddar 89-90. Vilhjálmur
Þór Þóruson (89-90), Arnar Freyr
Nikulásson (92) og Tómas Bjarki
Tryggvason (93) höfnuðu í 3ja
sæti í sínum flokkum. Stærsti sigurinn er samt alltaf að taka þátt
og safna í sarpinn reynslu sem
ekki bara nýtist í keppni, heldur
líka í hinu daglega lífi.

Ragnar Eyþórsson unglingameistari í kumite drengja f. 1992
Það ríkir mikil kátína og gleði í tímunum.

Íþróttafélagið Gerpla hefur
tekið að sér að sjá um fimleikatíma í Dægradvöl Digranesskóla.
Kennslan fer fram í Digranesi og
er hver hópur hálftíma í senn
einu sinni í viku. Markmiðið er
að örva hreyfiþroska nemenda,
þjálfa samhæfingu og jafnvægi.
Það er mjög gott að samstarf
skuli vera með þessum hætti

Íslandsmeistaramót í
kumite um næstu helgi

Íslandsmeistaramótið í kumite
fram 11. nóvember nk. Mótshaldið fer fram í íþróttahúsinu á
Strandgötu í Hafnarfirði. Þar gera
Blikar sér vonir um góðan árangur. Helgina 24. til 26. nóvember
nk. stendur Karatedeild Breiðabliks fyrir einstökum æfingabúðum fyrir 12 ára og eldri, en þá
heimsækir Breiðablik Richard
Amos, 6. dan. Amos sensei á að
baki glæsilegan feril, bæði sem
þjálfari og keppnismaður.

Ragnar Eyþórsson í bardaga á mótinu.

Blikum spáð 3. sætið
í 1. deildinni í körfu
Körfuknattleiksvefurinn karfan.is spáir Blikum þriðja sæti í 1.
deild karla sem hófst sl. föstudag.
Þá lék Breiðablik gegn Ármanni/
Þrótti og vann 93-72. Meistaraflokkur kvenna mátti sama kvöld
þola tap gegn Grindvíkingum, 6080, í Iceland Expressdeild kvenna
og stelpurnar byrja ekki nógu vel,
en vonandi stendur það til bóta.
Karfan.is kallaði til sérfræðinga
og bað þá að spá fyrir um röð
liðanna átta í deildinni og verður
hún eftirfarandi að mati þeirra:
* Þór Akureyri
* Valur

* Breiðablik
* FSu
* Stjarnan
* Höttur
* KFÍ
* Ármann/Þróttur
Liðið sem hafnar í fyrsta sæti
fer beint upp í úrvalsdeild en fjögur lið þar á eftir komast í úrslitakeppni um eitt laust sæti á meðal
þeirra bestu.

Breiðablik mætir Tindastóli í Lýsingarbikarnum

ins í körfuknattleik fær Breiðablik
verðuga andstæðinga og mætir
Tindastóli frá Sauðárkróki en Skagfirðingarnir leika í Iceland Expressdeildinni. Blikar fá heimaleik en
búast má við erfiðum leik þar sem
Tindastóll hefur farið mjög vel af
stað í úrvalsdeildinni í vetur.
Hinir eitruðu Blikar bé, eða 1.
flokkur, datt heldur betur í lukkupottinn og þarf að skella sér til
Stykkishólms og etja kappi við hið
unga lið Mostra. Leikirnir verða
háðir 24. til 26. nóvember nk.
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Jörundur Áki tekur við
þjálfun kvennaliðs Breiðabliks
Knattspyrnudeild Breiðabliks hefur gert samning
til þriggja ára við Jörund Áka Sveinsson um þjálfun
meistaraflokks kvenna. Jörundur Áki var aðalþjálfari meistaraflokks kvenna hjá Stjörnunni árin 1996
til 1997. Haustið 1997 tók hann við sem aðalþjálfari
meistaraflokks kvenna Breiðabliks og gegndi því
starfi til ársins 2001 en þá tók hann við meistaraflokki karla hjá félaginu og var með hann til ársins
2003. Jörundur var aðstoðarþjálfari meistaraflokks
karla hjá Fram leiktímabilið 2004 og var síðan aðalþjálfari meistaraflokks karla Stjörnunnar leiktímabilin 2005 og 2006.
Jörundur var aðalþjálfari A-landsliðs kvenna árin
2001-2002 og 2005-2006. Þá þjálfaði hann U-21 árs
landslið kvenna árið 2000.
Jörundur hampaði Íslandsmeistaratitlinum með
meistaraflokki kvenna hjá Breiðabliki árin 2000 og
2001 og varð einnig bikarmeistari með Breiðabliki
1998 og 2000.

Kvennalið Breiðabliks 2006.

milli grunnskóla og íþróttafélaga,
ekki síst sem snýr að dægradvöl,
en nokkrun vandkvæðum hefur
verið bundið í sveitarfélögum á
höfuðborgarsvæðinu að manna
dægrardvalir í grunnskólunum og
suma leikskólana. Kópavogsbær
hefur ekki farið varhluta af þeirri
manneklu.

Gerpla í 2. sæti
á Evrópameistaramóti
Fimleikafélagið Gerpla í Kópavogi varð í 2. sæti á Evrópumeistaramótinu í hópfimleikum kvenna en mótinu lauk sl. laugardag.
Gerpla hlaut 25,25 stig í úrslitunum. Mótið var haldið í Ostrava í
Tékklandi. 22 lið tóku þátt í mótinu. Eftir forkeppnina var Gerpla
í 2. sæti, en 6 lið tóku svo þátt í
úrslitakeppninni á laugardeginum.
Haft er eftir Birni Björnssyni, einum þjálfara Gerplu, að liðið hefði

gert sér vonir um verðlaunasæti
fyrir mótið, en það hefði verið
dagsformið og góð liðsheild sem
hefði gert útslagið, en það er gríðarlega mikilvægt í hópfimleikum.
Kópavogsblaðið óskar stúlkunum innilega til hamingju með
árangurinn. Það er ljóst að mikil
og gott starf er unnið hjá Gerplu
og aðstaðan sem Kópavogsbær
hefur skapað félaginu í Versölum
hefur þar mikið að segja.

Þóra Helgadóttir
framlengir samninginn við Breiðablik
Þóra B. Helgadóttir, markvörður A-landsliðs kvenna, hefur framlengt samning sinn við
knattspyrnudeild Breiðabliks til
þriggja ára.
Þóra hefur staðið vörðinn í
markinu hjá Breiðabliki síðustu
tvö keppnistímabil og lék einnig
með liðinu mestan part af seinni
hluta síðasta áratugar og fram til
ársins 2002. Þá gekk hún til liðs
við KR þar sem hún var fram til
ársins 2004 er hún fór til Noregs
í atvinnumennsku. Þóra er jafnframt uppalin í Kópavogi og æfði
með yngri flokkum Breiðabliks.
Þóra hefur einnig verið landsliðsmarkvörður frá árinu 1998.

Þóra Helgadóttir var á árinu valin
íþróttakona ársins í Kópavogi.
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