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- Viðtal við Rannveigu 
Guðmundsdóttur 
fyrrv. ráðherra

bls. 4-5

Vatnsveita 4 sveitarfélaga 
strandaði á Hafnarfirði

Stúlkur úr skólakór Kársnes gáfu kakó og rjóma á Hálsatorgi sl. laugardag, 1. desember þegar kveikt var 
á jólatré frá Norrköping. Nánar á bls. 13.
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Góðir bílar
- gott verð!

554 6040

Forsögu Vatnsveitu Kópavogs 
má rekja aftur til ársins 1993, 
en þá fannst bæjaryfirvöldum 
í Kópavogi vatnið sem fékkst 
frá Reykjavíkurborg vera orðið 
nokkuð dýrt og þá var stofnað 
undirbúningsfélag að vatnsveitu 
sem að stóðu Kópavogur, Garða-
bær, Álftanes og Hafnarfjörður. 

Hugmyndin var að taka vatn-
ið úr Kaldárbotnum og leiða til 
Hafnarfjarðar með stofnlögn til 
Garðabæjar og Kópavogs. Gunnar 

I. Birgisson, bæjarstjóri segir að 
Hafnarfjarðarbær hafi aldrei get-
að tekið ákvörðun í málinu, fyrst 
Ingvar Viktorsson sem bæjarstjóri 
og síðan Magnús Gunnarsson, og 
þá hafi bæjaryfirvöld í Kópavogi 
gefist upp þessari hugmynd.

“Þá var farið að vinna að því að 
taka vatn í Vatnsendakrikum og í 
þeim tilgangi var keypt fyrirtækið 
Vatni sem var í eigu Vatnsenda-
bóndans og átti vatnstökuréttinn. 
Fljótlega voru hafnar tilraunabor-

anir, skipulagsmálin voru sett 
í gang m.a. með viðræðum við 
Skipulagsstofnun og Reykjavíkur-
borg skrifað og þeim tilkynnt að 
hefjast ætti vatnstaka á svæðinu 
en komast þyrfti með lögnina yfir 
Heiðmörkina, en Kópavogsbær 
átti rétt til þess samkvæmt vatna-
lögum frá árinu 1924,” segir bæjar-
stjórinn í Kópavogi.

Nánari umfjöllun um Vatns-
veitu Kópavogs á bls. 14.
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- Íþróttir
bls. 26-27 

Gleðileg jól

- Ólafur Þór 
Gunnarsson

bls. 10 



Námskrá fyrir   
leikskóla

Út er komin námskrá fyrir elstu 
börnin í leikskólum Kópavogs en 
námskráin hefur verið í vinnslu og 
prófun frá árinu 2004. Markmið með 
námskránni er m.a. að tryggja að 
öll fimm ára börn í leikskólum Kópa-
vogs takist á við krefjandi, áhuga-
verð og fjölbreytt leikskólaverkefni í 
samræmi við aldur sinn og þroska, 
einstaklingslega og í hópi; að fimm 
ára börn í leikskólum Kópavogs tak-
ist á við skólastarf sem er byggt á

þekkingu á því hvernig börn á 
þessum aldri læra mest og best; að 
börnin takist á við nám sem byggt 
sé á áhugahvöt og virkni þeirra; að 
gera starf og nám fimm ára barna í 
leikskólum Kópavogs sýnilegra; að 
auðvelda kennurum í leikskólum 
Kópavogs að byggja upp gott starf 
með elstu börnum leikskólanna og 
miðla til foreldra og annarra í hverju 
það er fólgið. Námskráin nær til allra 
þátta í leikskólastarfinu en sérstök 
áhersla er lögð á lýðræðislegt starf 
með börnunum.

Teppi til Afríku
Konur á dvalarheimilinu Sunnu-

hlíð afhentu nýlega Kópavogsdeild 
Rauða krossins 58 ungbarnateppi. 
Teppin eru kærkomin gjöf og renna í 
verkefni deildarinnar sem kallast Föt 
sem framlag. Þau eru send erlend-
is, einkum til Afríku, þar sem börn í 
neyð njóta góðs af þeim. Sjálfboðalið-
ar í Kópavogsdeild prjóna og sauma 
fyrir neyðaraðstoð og þar sem þörf-
in er mikil er kærkomið fyrir deild-
ina að fá fleiri sjálfboðaliða sem hafa 
gaman af hannyrðum og leggja um 
leið sitt af mörkum til hjálparstarfs. 
Hver og einn getur sniðið sitt fram-
lag að eigin þörfum, sinnt því í hópi 
eða heima.

Breytingum á hafnar-
svæðihafnað

Bæjarráð Kópavogsbæjar hef-
ur staðfest ákvörðun skipulags-
nefndar frá 6. nóvember 2007 þar 
sem hafnað var tillögu að breyttu 
skipulagi á hafnarsvæðinu vestast 
á Kársnesi. Ákvörðunin grundvall-
ast á innsendum athugasemdum. 
Alls bárust athugasemdir frá 1674 
einstaklingum og samtökum, þar af 
1117 af Kársnesinu sjálfu. Í umsögn 
bæjarskipulags Kópavogsbæjar eru 
athugasemdirnar dregnar saman í 
flokka og umsögn gerð um þær í því 
samhengi. Athugasemdunum var 
skipt í eftirfarandi aðalflokka, hafnar-
svæði, umferð, íbúaaukning, vistkerf-
ið, tenging undir/yfir Fossvog, flugör-
yggi, áhrif á fasteignaverð, útsýni og 
almennt um skipulagið.

Bæklingur um  
íþróttir í Kópavogi

Út er kominn myndskreyttur bæk-
lingur um íþróttir og íþróttamann-
virki í Kópavogi. Með bæklingnum 
vilja bæjaryfirvöld vekja athygli á 
þeirri fjölbreyttu íþróttastarfsemi 
sem stunduð er í Kópavogi og 
þeirri umgjörð sem bærinn hefur 
búið þessum mikilvæga málaflokki. 
„Stjórnendur bæjarins telja að með 
því að búa vel að íþróttastarfi stuðli 
bærinn að heilbrigðum og hollum 
lífsháttum,” segir Gunnar I. Birgisson 
bæjarstjóri. „Í Kópavogi eru flestar 
greinar íþrótta stundaðar og aðstað-
an er hvergi betri.” Upplýsinga-
bæklingurinn er borinn inn á hvert 
heimili í bænum. Í honum segir með-
al annars frá Kórnum, íþrótta- og 
tónleikahöll við Vallakór, Sundlaug 
Kópavogs og íþróttamiðstöðinni Ver-
sölum, íþróttaaðstöðu í Fossvogs-

dal og Kópavogsdal, Kópavogsvelli, 
golfvelli GKG, Tennishöll Kópavogs, 
íþróttahúsinu Digranesi, nýju hest-
húsahverfi Gusts, aðstöðu siglinga-
félagsins Ýmis, íþróttahúsum skól-
anna að ógleymdum sparkvöllum, 
útivistarsvæðum og hjólreiðastígum. 

Kópavogsbær vill 
kaupa leikskólann 
Kjarr

Á fundi bæjarráðs Kópavogs var 
lögð fram umsögn fræðslustjóra 
varðandi framtíð leikskólans Kjarrs-
ins. Lagt er til að freistað verði að ná 
viðunandi samningum við eiganda 
leikskólans um kaup Kópavogsbæj-
ar á húsnæði og búnaði skólans. 
Bæjarráð samþykkir að leitað verði 
samninga um kaup á leikskólanum 
og felur fræðslustjóra að koma með 
nánari útfærslu á umsögn sinni.

Fjárhaldsmaður  
verði skipaður við leik-
skólann Hvarf

Á fundi bæjarráðs var einnig lögð 
fram greinargerð frá bæjarlögmanni 
og framkvæmdastjóra fræðslusviðs 
um leikskólann Hvarf.  Framkvæmda-
stjóri fræðslusviðs og bæjarlög-
maður gerðu grein fyrir stöðu mála 
varðandi rekstur leikskólans.  Bæj-
arráð felur bæjarlögmanni og fram-
kvæmdastjóra fræðslusviðs, með 
hliðsjón af framkomnum upplýsing-
um að leita eftir samkomulagi við 
rekstaraðila skólans um það, að skip-
aður verði fjárhaldsmaður af hálfu 
bæjarins yfir rekstur leikskólans og 
þeim tilkynnt, að ekki komi til greina 
endurnýjun samnings þegar hann 
rennur út 31. júlí nk. Að öðrum kosti 
verði þeim falið að tilkynna rekstrar-
aðilum ákvörðun bæjarráðs um að 
rifta þegar samningi um rekstur skól-
ans á grundvelli 18. gr. hans, vegna 
vanefnda rekstraraðila.

Rekstrarform Sundlaug-
ar Kópavogs óbreytt 

ÍTK hefur ákveðið að halda rekstr-
arformi Sundlaugar Kópavogs 
óbreyttu en fyrir hefur legið beiðni 
fyrir líkamsræktarfélaginu Rækt um 
að fá sundlaugina á leigu. Ármann 
Kr. Ólafsson tekur undir bókun ÍTK 
á fundi bæjarráðs og áréttar að hon-
um finnist einkennilegt að bæjarfull-
trúar Samfylkingarinnar samþykki lið-
inn og jafnframt setji bæjarlögmann i 

vinnu við að kanna, hvort verkið sé 
útboðsskylt, þegar það liggur fyrir að 
verkið verði ekki boðið út.  Þar með 
hljóti Samfylkingin ennþá að vera 
að velta því fyrir sér að gera slíkt. 
Guðríður Arnardóttir og Hafsteinn 
Karlsson óskuðu bókað: “Sitt sýnist 
hverjum. Í bæjarráði, bæjarstjórn og 
ÍTK, hafa fulltrúar Samfylkingarinn-
ar ítrekað bókað að þeir séu á móti 
því að færa rekstur sundlaugarinnar 
til einkaaðila. Guðríður Arnardótt-
ir  Hafsteinn Kalsson.” Ármann Kr. 
Ólafsson óskaði bókað: “Eins og svo 
oft áður talar Samfylkingin tungum 
tveim.” Bæjarfulltrúar Samfylkingar-
innar óskuðu bókað: “Samfylkingin 
hefur talað einum rómi í þessu máli, 
eins og lesa má í fundargerðum bæj-
arins.”

Óperuhúsið   
útboðsskylt?

Fulltrúar Samfylkingarinnar í bæj-
arráði hafa óskað eftir umsögn bæj-
arlögmanns um, hvort að arkitekta-
samkeppnin varðandi Óperuhúsið 
sé útboðsskyld, þar sem Kópavogs-
bær efnir til samkeppninnar og greið-
ir fyrir hana.

Styrkur vegna   
Evrópukeppni HK

Handknattleiksdeild HK hefur ósk-
að eftir styrk vegna tveggja leikja í 
Evrópukeppninni gegn danska lið-
inu FCK-Handbold. Bæjarráð sam-
þykkti að veita styrk að upphæð 
700.000 krónur. Frá aðalstjórn HK 
barst erindi þar sem óskað er eftir 
þ ví að félagið fái skipaðan fulltrúa 
í dómnefnd vegna framkvæmda í 
Fagralundi við Furugrund. Bæjarráð 
lítur jákvætt á málið og óskar eftir 
tilnefningu frá félaginu.

Skúr fyrir skíðagöngu-
fólk í Bláfjöllum

Á fundi skipulagsnefndar nýverið 
var lagt fram erindi Önnu Kristínar 
Sigurpálsdóttur fyrir hönd Félags 
áhugafólks um skíðagöngu. Í erind-
inu felst að óskað er eftir stöðuleyfi 
fyrir gám á skíðasvæðinu í Bláfjöll-
um. Leyfið yrði tímabundið frá 
nóvember 2007 til júní 2008. Með 
erindinu fylgdi loftmynd af svæð-
inu. Skipulagsnefnd samþykkti fyrir 
sitt leyti tímabundið stöðuleyfi fyrir 
gámaskúr fram til 15. júní 2008 og 
vísaði erindinu til afgreiðslu bygging-
arnefndar og umsagnar tæknideildar 
vegna leiðslu rafmagns í gáminn.

2 Kópavogsblaðið
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F orsætisráðherra fór þess á leit við þjóðina nýlega að fresta hús-
næðiskaupum til þess að ná niður verðbólgunni. Þetta er vel 
meint en virkar því miður illa, rétt eins og að biðja fólk um að 

halda niðri í sér andanum til þess að spara súrefni. Hins vegar geta 
hvatningarorð ráðherra ásamt vaxtahækkunum og íþyngjandi lánaskil-
yrðum bankanna orðið til þess að húsnæðismarkaðurinn frjósi. Ef það 
gerist er hætt við verðfalli á eignum og gjaldþrotum sumra heimila 
í landinu. Ef það gerist að húsnæðismarkaðurinn frýs eða hrinur þá 
mun það vissulega hafa áhrif til lækkunar á verðbólgu, en það er allt 
of dýru verði keypt. Fórnarlömbin verða meðal annarra íbúðareigend-
ur sem eru með þunga greiðslubyrði, hafa veðsett eignir sínar hátt og 
geta ekki losað sig við þær eða þá aðeins með miklu tapi. 

Jólastressið
N ú heyrir maður stundum að verið sé að vara við jólastressinu 

en spyr sig um leið hvaða fólk það er sem mest talar um það. 
Líklega sérfræðingar á sviðinu og umfjöllunin þá dulin auglýsing 

fyrir starfsemi þeirra en umfjöllunin um stressið eykur það frekar en 
minnkar það. Ef allir eru stressaðir en ekki við er það kannski merki 
um að við séum ekki að standa okkur í stykkinu? Þarf þá ekki að baka 
fleiri sortir, kaupa stærri gjafir og fara aðra umferð yfir gólfin? Sjálfur 
finn ég engan skilgreinanlegan mun á jólastressi og stressi á öðrum árs-
tímum. Líklega væri ég stressaðri ef ég ætti ekki fyrir þeim jólagjöfum 
sem mig langar að gefa eða get ekki keypt þann mat sem mig langar 
að borða með minni fjölskyldu svo samkvæmt því eru þeir efnaminni 
stressaðri en þeir efnameiri. Það er líklega gott dæmi um stress að 
mega ekki missa af opnun leikfangabúðar og leggja meira að segja á sig 
tveggja tíma bið til að komast þar inn og kaupa svo þar ýmislegt sem 
ekki er víst að nokkur not séu fyrir. Kannski er gott fyrir þá sem eru að 
fara “á límingunum” að hugleiða tilgang jólanna, fæðingu frelsarans og 
raula kannski með eitt jólalag eða jólasálm í jólaundirbúningnum eða 
bara í bílnum þegar ekið er milli verslana. Það kemur á margan hátt ró 
á hugann.

Gleðileg jól!
J ólin nálgast. Fyrir um tveimum öldum síðan bjó á Íslandi skáld sem 

mörgum hugnaðist ekki á þeim tíma. Þetta var Bólu-Hjálmar sem 
hefur ort mörg af ógleymanlegustu  kvæðum og kviðlingum sem út 

hafa komið á íslenska tungu. Um jólin orti Bólu-Hjálmar:

Lífdaga því lækkar sólin
lúrast vinnukraftur minn;
ekkert til að éta um jólin
ég á nú í þetta sinn.

Öll eru slitin iðjutólin,
ellin hrukkar gráa kinn;
Færa mig í feigðar kjólinn
forlög manna skilgetin.

Í allsnægtum nútímans á Íslandi þurfa fáir að hugsa svona, allt er til 
alls enda best að búa á Íslandi af öllum þjóðum samkvæmt alþjóðlegri 
könnum.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ óskar öllum lesendum sínum gleðilegra jóla, árs 
og friðar.

 
     Geir A. Guðsteinsson

Haldið niðri í 
ykkur andanum 
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Orðaskak er margverðlaunað metsöluspil sem heldur 
þátttakendum á nálum allan tímann.

www.ordaskak.is



Í hlíðarfætinum á Hlíðarvegin-
um í Kópavogi beint ofan Digra-
neskirkju stendur timburhús 
sem hefur yfir sér reisn og vissa 
kyrrð sem oft fylgir gömlum 
timburhúsum.

Að Hlíðarvegi 61 hafa hjónin 
Rannveig Guðmundsdóttir, fyrr-
verandi bæjarfulltrúi, alþingis-
maður og ráðherra og Sverrir 
Jónsson tæknifræðingur búið 
sl. 30 og hyggjast vera þar svo 
lengi sem Guð lofar. Þau eru 
bæði Ísfirðingar, Sverrir ættað-
ur frá Dýrafirði og Ingjaldssandi 
en Rannveig úr Sléttuhreppi í 
báðar ættir enda finnst þeim að 
þau séu að koma heim að vissu 
marki þegar Ísafjörður er heim-
sóttur. Sverrir er elstur 9 systk-
ina en Rannveig næstyngst 9 
systkina svo það er mikill ætt-
bogi. 

Rannveig segir að þau Sverrir 
hafi vitað af hvort öðru alla tíð, 
gengu saman í barnaskóla og 
gagnfræðaskóla. Foreldrar Rann-
veigar voru Guðmundur Kristján 
Guðmundsson skipstjóri og Sigur-
jóna Jónasdóttir húsmóðir en for-
eldrar Sverris Jón H. Guðmunds-
son kennari og síðar skólastjóri 
og Sigríður Jóhannesdóttir. Faðir 
Sverris varð síðan fyrsti skóla-
stjóri Digranesskóla en þá höfðu 
þau Rannveig ruglað saman sín-
um reitum, giftu sig á Ísafirði og 
eignuðust þar sitt fyrsta barn, Sig-
urjónu. Á þeim tíma fannst þeim 
ekkert annað koma til greina en 
að lifa og deyja á Ísafirði, enda 
bæði innfæddir Ísfirðingar. Sverrir 
ákveður að fara í undirbúnings-
deild fyrir tæknifræðinám við Vél-
skólann og ári síðar fara þau til 
Noregs með elsta barnið þar sem 
Sverrir nam tæknifræði. Það þótti 
nokkurt áræði á þeim tíma, ekki 
miklar möguleikar á lánum til að 
framfleyta sér svo Sverrir þurfti 
að vinna mikið á sumrin á náms-
árunum í Noregi til að framfleyta 
sér og fjölskyldunni yfir vetrartím-
ann. Eftir námið réði Sverrir sig 
til norsks ráðgjafafyrirtækis sem 
var með nokkur umsvif hérlendis 
og því komu þau hingað á þess 
vegum, en eftir tvö ár voru seglin 
dregin saman og því héldu þau aft-
ur til Noregs, þar sem ekki var um 
auðugan garð á gresja hérlendis á 
vinnumarkaðnum þeim tíma fyrir 
tæknifræðinga. Á árunum milli tví-
tugs og þrítugs voru þau því mik-
ið í Noregi og á þeim tíma fæddist 
næsta barn þeirra, Eyjólfur Orri. 
Yngsta barnið, Jón Einar, er fædd-
ur hérlendis eftir að þau flutti í 
Kópavog.

- Var ætlunin að flytja til Ísafjarð-
ar eftir að þið komuð frá Noregi í 
seinna skiptið árið 1971?

Því svarar Sverrir játandi, en 
segir að örlögin hafi hagað því 
þannig til að hann hafi strax feng-
ið vinnu í Reykjavík hjá keramik-
fyrirtækinu Glit og var þar í 4 ár. 
Þegar þau fóru fyrst út voru þau 
ekkert að velta vöngum yfir því 
hvort það væri einhver framtíð 
fyrir ungan tæknifræðing vestur á 
Ísafirði. Ísafjörður var “heima” og 
þau stóðu bæði í þeirri trú að svo 
yrði um aldur og ævi.

“Síðan réði ég mig sem kennara 
við Iðnskólann og kenndi þar í 10 
ár eða þar til ég hafði ekki efni á 
að kenna lengur! Launin voru þá 
orðin svo léleg. En ég hafði alltaf 
unnið eitthvað með kennslunni, 
m.a. fyrir Iðnaðarbankann, en það 
kom að því að Iðnaðarbankinn 
þurfti tæknimann til að sinna þess-
um störfum allan daginn sem ég 

hafði verið að sinna í hjáverkum. 
Síðan hef ég verið í bankageiran-
um, síðast hjá Íslandsbanka, en 
fór á eftirlaun fyrir liðlega tveimur 
árum síðan.”

- Fluttuð þið strax í Kópavoginn 
eftir heimkomu frá Noregi?

“Við vorum tæp tvö ár í Hlíðun-
um í Reykjavík eftir heimkomuna,” 
segir Rannveig. Foreldrar Sverris 
bjuggu á Álftröð í Kópavogi og 
mörg hans systkina í nágrenninu 
svo þau voru mjög tengd þeirri 
fjölskyldu á þeim árum en systk-
ini Rannveigar voru hins dreifð-
ari um landið. Þau Rannveig og 
Sverrir höfðu því þá sýn að flytja í 
Kópavoginn.

“Við ákváðum að fara að leita 
að einhverju fokheldu og skapa 
okkar framtíðarheimili en þá var 
ég farinn að vinna á tölvudeild 
Loftleiða þar sem ég var í 4 ár. Ég 
tók námskeið í tölvufræðum í Nor-
egi sem ekki var mikið þekkt hér-
lendis, var hið nýja fag sem var 
að ryðja sér til rúms. Þá var eng-
inn farinn að útskrifast úr háskóla 
hérlendis í tölvunarfræðum og þá 
voru aðeins tvær konur á Íslandi 
sem unnu við tölvumál, ég hjá 
Loftleiðum og önnur kona hjá 
Sláturfélagi Suðurlands. Yngsta 
barnið fæddist 1976 og þá áttum 
við strák í barnaskóla og stelpu í 
menntaskóla svo við ákváðum að 
ég yrði heima hjá þessum börn-
um okkar á ólíkum aldri.

Kvöld eitt kom Sverrir heim og 
sagðist hafa farið að skoða gamalt 
hús í Kópavogi en ég tók því fjarri 
í fyrstu, við ætluðum að kaupa 
nýtt hús, fasteignasalinn hefði 
misskilið okkar óskir. Það fór þó 
svo að við fórum hingað milli jóla 
og nýjárs á yndislega fögrum vetr-
ardegi og stóðum hér á pallinum 
við húsið og horfðum yfir landið. 
Þá voru tveir íþróttavellir í daln-
um ásamt Smárahvammsbænum 
og Fífuhvammsbænum, ekkert 
annað. Reykjanesið var hulið þun-
nri snjóslæðu sem mér finnst allaf 
síðan að sé fegurst.

Við féllum þá bæði fyrir þessum 
stað og höfum verið hér á fjórða 
áratug og eigum mýmörg hand-
tök í þessu húsi. Okkur finnst líka 
gaman að því að barnabörnunum 

finnst að þetta sé “Húsið” í lífi 
þeirra, líka þeim þremur barna-
börnum okkar sem búa á Ítalíu. 
Þeim finnst óhugsandi að sjá afa 
og ömmu í öðru húsi en þessu 
húsi okkar á Hlíðarveginum, 
finnst svo dýrmætt að koma til 
okkar hingað. Nýlega lýsti næst-
elsta barnabarnið yfir því í gleði 

sinni hvað honum þætti vænt 
um að frændsystkinin sem búa 
á Ítalíu verða hér um jólin og við 
yrðum hér öll saman á jólunum. 
Það væru stærstu jólin að öll fjöl-
skyldan væri hér saman á aðfanga-
dagskvöld. Auðvitað þykir okkur    
Sverri einnig vænt um það.”

Í bæjarpólitíkina
Árið 1978 er Rannveig heima-

vinnandi en þá byrjuðu hennar 
fyrstu afskipti af stjórnmálum. 
Hún segir það hafa verið algjöra 
tilviljun, hún hafi ekki verið að 
starfa í pólitískum flokki heldur 
starfað í kvenfélagi sem mágkona 
hennar hafði endurreist.

“Það var búið að ákveða að hafa 
prófkjör fyrir bæjarstjórnarkosn-
ingarnar og eftir miklar vangavelt-
ur var ég spurð hvort ég væri 
ekki tilbúin til að taka þátt í próf-
kjörinu þar sem allir aðrir þátt-
takendur voru karlmenn. Flokk-
urinn minn, Alþýðuflokkurinn, 
átti þá bara einn fulltrúa í bæjar-
stjórn, og ég taldi mér trú um að 
þetta yrði stutt prófkjörsbarátta. 
Ég skipaði 2. sæti listans og var 
viss um að ég næði ekki kjöri, en 
þetta átti að vera mitt framlag í 
kvennapólitíkinni.

En ég næ kjöri og minn flokkur 

myndaði meirihluta með Alþýðu-
bandalaginu og Framsóknarflokkn-
um sem stóð í þrjú kjörtímabil. 
Það var mikill uppgangstími í 
Kópavogi, ekki síst í félagslegum 
málum. Ég var á þessum árum 
forseti bæjarstjórnar, formaður 
bæjarráðs, formaður félagsmála-
ráðs um skeið en fjölskyldumál 

áttu stóran sess hjá þessum 
meirihluta. 1988 fer ég eitt ár sem 
aðstoðarmaður Jóhönnu Sigurð-
ardóttur félagsmálaráðherra, en 
árið 1987 skipaði ég 3. sætið á 
lista til Alþingis, en á miðju kjör-
tímabili hætti Kjartan Jóhanns-
son og ég því skyndilega komin á 
Alþingi árið 1989. Bæjarmálin áttu 
hug minn allan þessi þrjú kjör-
tímabil, fannst það mjög heillandi 
að vera í sveitastjórnarpólitík, þar 
voru hlutirnir að gerast strax, and-
stætt því sem er stundum að ger-
ast á Alþingi. Við gerðum stórátak 
í uppbyggingu leikskóla og fórum 
út á þá braut að kaupa tilbúin ein-
ingarhús, ekki vegna þess að það 
voru bestu húsin, heldur vegna 
þess að uppsetning þeirra gekk 
mjög hratt fyrir sig og það var 
hægt að gera breytingar á þeim, 
gerðist þess þörf. Við vorum frum-
kvöðlar að dægradvöl í skólunum, 
gerðum ýmislegt í málaflokki fatl-
aðra. Ég gerðist formaður Örva, 
verndaðs vinnustaðar, og fannst 
það strax mikilvægt að finna verk-
efni sem væri alvöru verkefni fyr-
ir fatlaða, ekki verkefni fyrir fólk 
með skerta starfsorku til að dútla 
við. Það var því engin tilviljun að 
á þessum tíma fékk Kópavogur 

viðurnefnið félagsmálabærinn 
vegna þess að í þessum meiri-
hluta var verið að búa til alhliða 
fjölskyldupólitík. Í Kópavogi kvikn-
aði margt á þessum árum í félags-
málum sem mörgum finnst sjálf-
sagt í dag, t.d. félagsmálalöggjöf 
sem tekur mið af aðbúnaði heimil-
anna í landinu.”

Rannveig sat á Alþingi í 18 ár 
og gengdi þar mörgum embætt-
um, formaður þingflokks margra 
þingflokka, fyrst Alþýðuflokks, síð-
an í breyttum þingflokkum eins 
og þingflokki Jafnaðarmanna sem 
var Þjóðvaki og Alþýðuflokkur 
eftir að klofningur varð í Alþýðu-
flokknum, þingflokki Alþýðu-
bandalags, Kvennalista og Jafnað-
armanna  þar til boðið var undir 
merkjum Samfylkingarinnar árið 
1999. Rannveig varð  félagsmála-
ráðherra í nokkra mánuði eftir 
að Guðmundur Árni Stefánsson 
sagði af sér og er eini stjórnmála-
maðurinn úr Kópavogi sem hefur 
verið ráðherra.

“Ég fann til mikils samhugs með-
al Kópavogsbúa, langt út fyrir 
raðir míns flokks og hvar sem ég 
kom, þeim fannst það mikils virði 
að þeirra maður væri ráðherra. 
Mér finnst afar vænt um það sem 
stjórnmálamanni úr Kópavogi, lík-
lega það sem mér finnst vænst 
um.”

Frá pólitísku heimili
Sverrir segist vera mjög pólitísk-

ur en hafi aldrei dottið í hug að 
falast eftir sæti á framboðslista en 
þegar Rannveig fór í bæjarpólitík-
ina á sínum hafi einnig verið rætt 
við hann. En líklega skiptir það 
máli að þá var verið að leita að 
konu á framboðslistann. Sverrir 
kemur frá mjög pólitísku heimili 
á Ísafirði, faðir hans var bæjarfull-
trúi í mörg á á Ísafirði fyrir Alþýðu-
flokkinn og alltaf í meirihluta í 
“rauða bænum” eins og Ísafjörður 
var kallaður á þeim árum. Þetta 
var á velmektarárum Vilmundar 
landlæknis, Finns Jónssonar og 
síðar Hannibals Valdimarssonar. 
Síðar komu “Skutulskennararnir” 
sem voru Jón H. Guðmundsson 
faðir Sverris og Björgvin Sighvats-
son, faðir Sighvats Björgvinsson-
ar, og síðar skólastjóri á Ísafirði. 
Skutull var málgang Alþýðuflokks-
manna á Ísafirði. Sverrir elst því 
upp á mjög pólitísku heimili 

“Ég þekkti auk þess mína konu 
og vissi að hún var miklu betri 
stjórnmálamaður en ég. Ég hef 
hins vegar tekið þátt í kosninga-
baráttu, verið í blaðaútgáfu bæði 
fyrir pólitíkina og Skíðasamband-
ið og kunni orðið allt um punkta 
og rasta!

En fyrst og fremst verið stuðn-
ingsmaður Rannveigar í prófkjör-
um og kosningum.”

Rannveig hefur ekki alveg skilið 
við stjórnmálin því hún er formað-
ur framkvæmdastjórnar Samfylk-
ingarinnar. Þau Sverrir ætla að 
halda áfram að starfa með flokks-
félaginu í Kópavogi, tóku fullan 
þátt í kosningunum til Alþingis 
sl.vor. Þau telja það mjög slæmt 
ef fólk með langa pólitíska reynslu 
hverfur af sjónarsviðinu strax og 
það hverfur úr bæjarstjórn eða af 
þingi. Mikilvægt sé að eiga aðgang 
að reynslunni.

Rannveig og Sverrir eru mjög 
sátt við að Samfylkingin fór í 
ríkisstjórn, það sé nauðsynlegt 
fyrir stjórnmálaflokk að komast 
í ríkisstjórn eða meirahlutassam-
starf í bæjarstjórn. Samfylkingin 
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“Situr djúpt í sálinni að 
hafa alist upp á Ísafirði”

Við húsið sem hefur verið heimili Rannveigar og Sverris í meira en 30 ár, og þau féllu bæði fyrir í skoðun-
arferð milli jóla og nýárs á sínum tíma. Með þeim á myndinni er yngsta barnabarnið, Rakel Eyjólfsdóttir, 
og heimilishundurinn, Drífa.

“Ég varð  félagsmálaráðherra í nokkra mánuði 
eftir að Guðmundur Árni Stefánsson sagði af 

sér og er eini stjórnmálamaðurinn úr Kópavogi 
sem hefur verið ráðherra.

“Ég fann til mikils samhugs meðal Kópavogs-
búa, langt út fyrir raðir míns flokks og hvar 
sem ég kom, þeim fannst það mikils virði að 
þeirra maður væri ráðherra. Mér finnst afar 
vænt um það sem stjórnmálamanni úr Kópa-
vogi, líklega það sem mér finnst vænst um.”

- segja þau Rannveig Guðmundsdóttir og Sverrir Jónsson.



sé sterk og því ætlist þau til mik-
ils af henni. Samfylkingin sé með 
sterka og meitlaða stefnu en auð-
vitað náist ekki öll stefnumið fram 
í samsteypustjórn.

“Það er beinlínis hlægilegt 
að Framsóknarflokkurinn skuli 
þakka sér að hér sé best að búa 
í heiminum samkvæmt einhverri 
könnun. Það var Alþýðuflokkur-
inn sem kom okkur í EES á sín-
um tíma sem veldur þessu, en á 
sínum tíma fékk flokkurinn á sig 
landráðastimpil vegna þess. Allri 
útrásinni í dag er þeirri ákvörðun 
að þakka meira og minna, við fór-
um að flytja út ýmislegt fleira en 
fisk,” segir Sverrir.

Hissa hvað breytingin  
var lítil

- Hafið þið tíma til að sinna 
ýmsu nú eftir að vera bæði farinn 
af vinnumarkaðnum sem ekki 
gafst tími til áður en vilji stóð til 
að sinna?

“Ég var kannski mest hissa á 
því að finna ekki meiri breytingu 
eftir að ég hætti á þingi. Maður 
tekur að sér nokkur verkefni og 
sinnir enn einhverjum erlendum 
samskiptum. Það er mikil breyt-
ing að fara skyndilega að ráða 
sínum tíma að mestu leiti sjálfur. 
Ég er mest hissa á því að vera 
ekki heltekin af því að hvað væri 
að gerast í þinginu. Allur október-
mánuður leið án þess að ég væri 
að fylgjast með störfum þingsins 
umfram það sem fjölmiðlar fræd-
du mig um,” segir Rannveig.

“Við keyptum okkur sumarbú-
stað við Galtalæk við rætur Heklu 
en höfum allt of lítið getað ver-
ið þar en höfum góð áform um 
að dvelja þar meira nú þegar við 
erum bæði komin á eftirlaun. 
Það eru liðlega tvö ár liðin síð-
an ég hætti að vinna og hélt að 
ég mundi hafa miklu meiri tíma 
aflögu. Ég er reyndar með smá 
“hobbý” sem er að sjá um öryggis-
tösku fyrir bankann sem ég starf-
aði hjá og svo er ég í ferðabrans-

anum, er að keyra ferðamenn 
svona eina til tvær ferðir í mánuði 
fyrir Allra handa. Þessar ferðir 
eru t.d. Gullni hringurinn eða á 
aðra staði, aðallega á Suðurlandi.

Svo má ekki gleyma því að ég 
lét gamlan draum rætast þegar ég 
hætti að vinna og fékk mér hund. 
Ég var í sveit hjá föðurbróður mín-
um ein sjö sumur á Bakka í Dýra-
firði og þar voru tveir minnistæð-
ir hundar, Drífa og Mollý. Ég tók 
miklu ástfóstri við Drífu og þegar 
ég var myrkfælinn hafði ég hana 
alltaf nálægt mér. Hundurinn heit-
ir Drífa, það kom af sjálfu sér,” 
segir Sverrir.

Svo hyggjast þau hjón leggjast 
eitthvað í ferðalög og þeim finnst 
það þægilegt að þurfa ekki að 
vera háð vinnutíma hvað varðar 
tímasetningu. Svo býr dóttirinn á 
Ítalíu, og þangað fóru þau í októ-
ber og þau fá þá fjölskyldu heim 
um jólin.

Þau segja ennfremur að þau búi 
á yndislegum stað í suðurhlíðum 
Kópavogs sem var alveg yndislegt 
að vera á síðasta sumar sem var 
mjög sólríkt. Það var kærkomið 
í sumarblíðunni að vera laus við 
skyldustörf og getað “dúllað” sér 
við Hlíðarveginn.

Tengslunum við Ísafjörð er all-
taf haldið við, Sverrir á þar bróðir 
og þeim finnst alltaf að Ísafjörður 
sé “heima.” Það komi skýrt fram í 
sólarkaffi Ísfirðinga, öllum finnst 
Ísafjörður hafa verið einstakur 
bær að alast upp í, mikill menn-
ingarbær en ekki síður þekktu 
allir alla og talið var sjálfsagt að 
vera þátttakandi í allri menningu. 
Það sitji djúpt í sálinni að hafa 
alist upp á Ísafirði, að eiga rætur 
á þeim stað. Samkenndin í Ísfirð-
ingafélaginu undirstriki það.

Vinsemdarorðin   
ómetanleg

“Við erum á slóðum okkar for-
feðra þegar við erum fyrir vestan 
sem kallar eitthvað fram með sér-
stökum hætti, við erum á slóðum 
fólks sem við viljum líta til baka 

til. Okkur þykir mjög vænt um 
Ísafjörð og tölum mikið um hann 
við okkar börn og barnabörn. Við 
elskum að ferðast um landið á 
okkar pallbíl, m.a. um hálendið, 
og viljum ekki fara til útlanda á 
sumrin.

Ég átti heima í sama húsinu frá 
því ég fæddist og þar til ég fluttist 
heim til foreldra Sverris þegar við 
vorum búin að eignast hana Sigur-
jónu. Síðan áttum við eftir að búa 
í Noregi og í Reykjavík, en þeg-
ar við fluttum í þetta gamla hús 
sem við erum ennþá í vorum við 
búin að eiga heima á jafn mörg-
um stöðum og árin voru síðan ég 
gekk með barnavagninn úr gamla 
húsinu á Ísafirði. Ég vissi ekki þá 
að við værum komin í höfn, hér 
mundum við vera í þessu gamla 
húsi á Hlíðarvegi 61 eins lengi og 
okkur endast kraftar. Það voru 
jákvæð og fín örlög að flytja hing-
að og mig grunaði ekki heldur að 

þá færu í hönd ár sem ég væri að 
vinna í þágu Kópavogsbúa. Það 
skiptir mig miklu máli að hafa feng-
ið að vinna fyrir Kópavog, fyrst 
í bæjarstjórn og síðan á Alþingi 
og í ríkisstjórn. Mér hefur fund-
ist öll vinsemdarorð sem hafa fall-
ið í minn garð á þessum árum 
ómetanleg, vera Kópavogsbúinn 
á þingi lengi vel og fá þau tæki-
færi sem ég hef fengið. Mér finnst 
gagnrýni oft vera óvægin en svo 
lengi sem hún beinist að ólíkum 
skoðunum um það hvað eigi að 
gera eða að verkefnum sem fólk 
sér ólíkum augum, hef ég ekki átt 
erfitt með að taka henni. Það er 
eðlilegt í pólitík að fólk hafi skoð-
anir á verkefnum, ákvörðunum, 
skiptingu lífsgæða og öðru sem 
skapar okkar samfélag. Ég vona 
að fólk haldi því áfram, sama hvar 
í pólitík það stendur. Ég hef hins 
vegar stundum tekið persónulega 
gagnrýni nærri mér, en Íslending-

ar eru ekki oft að höggva í persón-
una nú í seinni tíð.

Það var góð ákvörðun þegar 
fasteignasalinn fór óvart með okk-
ur Sverri að gamla húsinu okkar 
hér,” segir Rannveig Guðmunds-
dóttir, og undir það tekur eigin-
maðurinn, Sverrir Jónsson.
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Fyrirsögn í DV nýverið um 
glæpi á höfuðborgarsvæðinu 
er er á rökum reist. Refsilaga-
brot í Kópavogi eru undir með-
altali að sögn lögreglustjórans 
á höfuðborgarsvæðinu, Stefáns 
Eiríkssonar. Vegna rangs frétta-
flutnings DV um að rannsókn 
sýni að það séu „flestir glæpir í 
Kópavoginum” áréttar lögreglu-
stjóri höfuðborgarsvæðisins að 
fjöldi hegningarlagabrota miðað 
við íbúafjölda í bæjarfélaginu sé 
undir meðaltali.

Á vef lögreglunnar segir m.a.:
“Í ljósi fréttar í DV þann 22. nóv-

ember 2007 um afbrot á höfuð-
borgarsvæðinu vill lögreglustjór-
inn á höfðuborgarsvæðinu árétta 
að ekki kemur fram í skýrslunni 
að afbrot séu tíðust í Kópavogi 
eins og fyrirsögn fréttarinnar vís-
ar til. Í skýrslunni kemur þvert 
á móti fram að þegar fjöldi 
hegningarlagabrota er skoðað-
ur miðað við íbúafjölda þá eru 
hegningarlagabrot undir meðal-
tali í Kópavogi miðað við önnur 

svæði umdæmisins. Sama á við 
þegar einstaka brot eru skoðuð, 
að frátöldum fíkniefnabrotum og 
nytjastuldum þar sem fjöldi brota 
í Kópavogi miðað við íbúafjölda 
er rétt fyrir ofan meðaltal. Íbúar 
svæðisins eru hvattir til að kynna 
sér efni skýrslunnar nánar.”

Í frétt lögreglunnar um fund 
sem hún hélt nýlega með bæjar-
fulltrúum og ýmsum starfsmönn-
um bæjarins um stöðu og þróun 
mála segir að „ástandið í Kópa-
vogi [sé] um margt mjög gott”. 
Til dæmis megi nefna einstaklega 
öflugt foreldrarölt og nágranna-
vörslu í einu hverfa bæjarins sem 
sé tilraunaverkefni til eins árs. 
Auðgunarbrot komi mikið inn á 
borð svæðisstöðvar lögreglunnar 
en þar muni mestu um fjölmarg-
ar verslanir í Smáralind og við 
Smáratorg en á þessa stöðum sé 
ósjaldan óskað eftir aðstoð lög-
reglu vegna þjófnaðarmála.

Íbúafundur um   
löggæslumál

Í blaðinu 24 stundum segir að 
flest brot séu framin í miðborg 
Reykjavíkur. Verslanakjarnar eru 
óvenjulega stórir í Kópavogi mið-
að við íbúafjölda en þangað sæk-
ir fólk af öllu höfuðborgarsvæð-
inu og víðar að. Búðarhnupl er 
algengt og hefur mikil áhrif á töl-
fræðina um tíðni afbrota á svæð-
inu. Þrátt fyrir það eru refsiverð 
brot færri en í meðallagi í Kópa-
vogi. Í 24 stundum (og raunar í 
grein DV líka) er tekið fram að 
flest brot séu framin í miðborg-
inni.

Snemma á næsta ári er fyrir-
hugað að halda opinn íbúafund 
þar sem löggæslumál í Kópavogi 
verða til umfjöllunar.
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Gert ráð fyrir 2,2 milljarða 
króna rekstrarafgangi

Í tillögu að fjárhagsáætlun 
Kópavogsbæjar fyrir árið 2008, 
sem lögð var fram til fyrri 
umræðu í bæjarstjórn Kópavogs 
27. nóvember sl. er gert ráð fyrir 
ríflega 2,2 milljarða króna rekstr-
arafgangi. 

Sem fyrr hefur Kópavogsbær 
sérstöðu meðal íslenskra sveit-
arfélaga, fjárhagur bæjarins er 
traustur, rekstarafgangur mikill, 
íbúafjöldi vex jafnt og þétt og 
þjónustustig er hátt. Tillagan að 
fjárhagsáætlun tekur mið af því. 
Gert er ráð fyrir margháttuðum 
gjaldskrárbreytingum, t.d. lækkun 
á leikskólagjöldum og vatnsskatti, 
hækkun á íþrótta- og tómstunda-
styrkjum, nýjum stöðugildum á 
sviði félagsþjónustu og byggingu 
þjónustumiðstöðvar fyrir aldr-
aða, íþróttamannvirki og skóla-
húsnæði. Rekstrarframlög til leik-
skóla- og grunnskólamála aukast 
um meira en 700 milljónir króna á 
milli ára samkvæmt áætluninni og 
verða 57% af skatttekjum bæjar-
ins. Seinni umræða um fjárhagsá-
ætlun Kópavogsbæjar fer fram 11. 
desember nk.

Fjárfest fyrir nær   
7 milljarða króna

Heildartekjur Kópavogsbæjar 
árið 2008 eru áætlaðar rúmir 17 
milljarðar króna. Þar af er áætl-
að að skatttekjur nemi tæpum 
12 milljörðum króna. Þannig er 
gert ráð fyrir að heildartekjur árið 
2008 verði um 2 milljörðum króna 
hærri en árið 2007 og hækki um 
14% milli ára. Hækkunin byggist 
á spá um launaþróun, hagvöxt 
og fjölgun íbúa um rúmlega 1100 
manns. Reiknað er með 10,4% 
hækkun útsvarstekna en útsvar 
verður óbreytt 13,03%.

Heildarfjárfestingar á árinu 2008 
eru áætlaðar 6,9 milljarðar króna. 
Af því er áætlað að verja rúmum 
1,3 milljörðum króna til byggingar 
á íþróttamannvirkjum, tæplega 
1 milljarði til byggingar skóla og 
leikskóla, rúmum 600 milljónum 
króna til þjónustumiðstöðvar aldr-
aðra í Boðaþingi, um 2,4 milljörð-
um króna í nýframkvæmdir gatna 
og um 1 milljarði króna í kaup á 
lóðum og kaup á húsnæði fyrir 
húsnæðisnefnd Kópavogs.

Meðal helstu breytinga á gjald-
skrám og rekstri samkvæmt áætl-
uninni má nefna áframhaldandi 
lækkun á leikskólagjöldum. Grunn-

gjaldið verður um 15% lægra árið 
2008, fer úr 2100 krónum í 1788 
krónur á klukkustund og mán-
aðargjald fyrir 8 klukkustunda 
vistun úr 16.800 krónum í 14.300 
krónur. Forgangsgjald lækkar úr 
1323 krónum í 1250 krónur. Fæðis-
gjald hækkar um 5% en gjaldskrá 
dægradvalar verður óbreytt milli 
ára.

Heimgreiðslur til foreldra 
aukast samkvæmt áætluninni um 
5000 krónur á barn á mánuði og 
verða 35 þúsund krónur. Verð á 
mat fyrir aldraða verður hið sama 
hvort sem maturinn er sendur 
heim eða borðað er á þjónustu-
miðstöðvum. Þá er gert ráð fyr-
ir þremur viðbótarstöðugildum í 
Félagsþjónustu Kópavogs vegna 
heimaþjónustu og einu vegna 
barnaverndar. Enn fremur verða 
viðmiðunarupphæðir skatttekna 
vegna elli- og örorkulífeyrisafslátt-
ar hækkaðar um 16%.

Gert er ráð fyrir að vatnsskatt-
ur í Kópavogi lækki um 10%, úr 
0,13% af heildarfasteignamati í 
0,117%, þar sem Vatnsveita Kópa-
vogs hefur tekið í notkun eigið 
vatnsból í Vatnsendakrikum. Sorp-
hirðugjald hækkar úr 11.600 í 
14.000 krónur á tunnu samkvæmt 
áætluninni.

Íþrótta- og tómstunda-
styrkir hækka

Áætlað er að íþrótta- og tóm-
stundastyrkir hækki um 50% 
milli ára; styrkur til niðurgreiðslu 
á gjöldum vegna íþrótta- og tóm-
stundaiðkunar fari þannig úr 10 
þúsund krónum í 15 þúsund krón-
ur fyrir eina grein en úr 20 þús-
und krónum í 30 þúsund krónur 
fyrir tvær greinar. Gert er ráð fyrir 
að efri aldursmörk hækki um 2 ár 
og aldursbil þeirra sem geta notið 
styrkjanna verði 5-16 ára.

Frá fundi bæjarstjórnar Kópavogs

Afbrot ekki tíðust 
í Kópavogi

Séð yfir hluta Kópavogsbæjar.

Fjárhagsáætlun Kópavogs 2008:



Bæjarráð Kópavogs hefur 
samþykkt einróma sértækar 
aðgerðir í starfsmannamálum 
hjá Kópavogsbæ. Tilgangurinn 
er að auka stöðugleika í starfs-
mannahaldi, bregðast við sam-
keppni á vinnumarkaði og laða 
starfsfólk að lausum stöðum hjá 
bænum. Sérstakt framlag vegna 
aðgerðanna nemur ríflega 150 
milljónum króna á árinu 2008 til 
viðbótar fjárveitingum sem voru 
ákveðnar fyrr á árinu.

Í aðgerðunum felst meðal ann-
ars mánaðarleg greiðsla til tiltek-
inna starfsmanna grunnskóla og 
leikskóla frá 6000 krónum upp 
í 16 þúsund krónur, hækkun á 
TV-einingum (tímabundnum við-
bótarlaunum) úr 0,5% í 1,0%, 
tvöföldun á framlögum til sjóðs 
viðbótarlauna grunnskólanna 
auk stofnunar sjóða til eflingar á 
innra starfi hjá leikskólunum, for-
gangur fyrir tilteknar starfsstéttir 
fyrir börn þeirra í leikskóla og að 
þær njóti forgangsgjalds, auknar 
heimildir varðandi mat á starfs-
reynslu, 60% hækkun á lágmarks-
styrk til heilsuræktar og ókeypis 
miðar á tvenna tónleika í tónleika-
röðinni Tíbrá í Salnum, Tónlistar-
húsi Kópavogs. Bæjaryfirvöld í 
Kópavogi telja að framangreindar 
aðgerðir samrýmist samþykktum 
launanefndar sveitarfélaganna og 
kjarasamningum.

Áður hefur Kópavogsbær sam-
þykkt sérstaka aðgerðaáætlun 
um starfsmannamál leikskólanna 
sem miðar til dæmis að því að 
auka tækifæri starfsmanna til 
náms, bæta vinnuaðstöðu og ein-
nig kjör með hækkun greiðslna 
vegna kostnaðar í starfi og náms-
styrkjum. Þriðja árs nemum í leik-
skólakennaranámi er nú gefinn 
kostur á að ráða sig strax til leik-
skóla Kópavogs og njóta fullra 
launa meðan á námi stendur. Á 
móti skuldbinda nemarnir sig til 
að leggja fram 20% vinnuframlag 
fram að útskriftardegi en vinna 
síðan hjá Kópavogsbæ í 2 ár eftir 
það.

Auk þessa gekk Kópavogsbær í 
maí 2007 frá samningum við leik-
skólakennara um TV-einingar og 
hefur nú þegar úthlutað slíkum 
einingum tvisvar sinnum á yfir-
standandi ári.

Aukið framlag til   
leikskóla

Kópavogsbær jók einnig fram-
lög til leikskóla, annars vegar í 
þeim tilgangi að auka fjárhags-
legt sjálfstæði leikskólanna, hins 
vegar til að mæta hugsanlegum 
áföllum, s.s. miklum veikindum 
og forföllum. Einnig var sams 
konar sjóður stofnaður á fræðslu-

skrifstofu til þess að mæta            
óvæntum verkefnum í tengslum 
við manneklu.

Kópavogsbær hóf í nóvember 
2006 heimgreiðslur til foreldra 
barna undir 2ja ára aldri. Bæjar-
ráð Kópavogs samþykkti í sept-

ember sl. að fella niður efri ald-
ursmörkin og framlengja heim-
greiðslur til þess tíma að börn fá 
inni á leikskóla.

Tillögur 18. september
Guðríður Arnardóttir, bæjarfull-

trúi Samfylkingarinnar, segir að 
þessar aðgerðir séu löngu tíma-
bærar og fulltrúar Samfylkingar-
innar í leikskólanefnd, bæjarráði 
og bæjarstjórn hafi margsinnis 
lagt fram tillögur um hækkun 
launa. Þær hafi ýmist verið felld-

ar af Framsóknar- og Sjálfstæð-
ismönnum, frestað eða vísað til 
umsagnar. Með þessum hætti hafi 
meirihlutinn dregið sjálfsagða 
og eðlilega hækkun í allt að tvo 
mánuði, en Guðríður segir fyrstu 
tillögur Samfylkingarinnar um 
hækkun hafa verið lagðar fram 
18. september sl.

Fulltrúar Samfylkingarinnar 
fagni því að fulltrúar meirihlut-
ans í bæjarstjórn skuli loksins      
hrökkva upp af svefni sínum og 
leggja fram tillögur sem eru í 
þeim anda sem Samfylkingin hef-
ur lagt fram ítrekað.
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Bæjarráð samþykkir 150 milljón króna framlag 
til að auka stöðugleika í starfsmannahaldi



8 Kópavogsblaðið DESEMBER 2007

A F  H Á L S I N U M
Hjörtur Pálsson 
hlaut Steininn í ár

Árleg afhending á Steininum, 
sem er heiðursviðurkenning Rit-
listahóps Kópavogs til þess skálds 
sem hefur sinnt ljóðlistinni af kost-
gæfni og alúð, fór fram í Gerðar-
safni, Listasafni Kópavogs, fyrir 
nokkru. Viðurkenninguna hlaut 
ljóðskáldið Hjörtur Pálsson. Í upp-
hafi gerði Skafti Þ. Halldórsson, 
bókmenntafræðingur, gerði grein 
fyrir skáldinu og verkum þess en 
síðan afhenti Sigurrós Þorgríms-
dóttir, formaður Lista- og menn-
ingarráðs, skáldinu Steininn og 
að því búnu las skáldið úr verkum 
sínum.

Elísabet Jökulsdóttir fékk Stein-
inn fyrst, síðan þeir Gylfi Gröndal 
og Kjartan Árnason. Sigmar Ó. 
Maríusson hannar og gerir Stein-
inn hvert sinn.

SPK sameinast BYR 
næsta mánudag

SPK var nýlega með tónleika í 
Salnum fyrir vildarviðskiptavini 
sína og var það í 8. sinn sem slíkt 
er gert, og nýtur mikilla hylli. 

Færri komust að en vildu þó 
um tvenna tónleika hefði verið 
að ræða. Fram komu kvennakór-
inn Vox Feminae og Stúlknakór 
Reykjavíkur, en báðir kórarnir eru 
stofnaðir af Margréti Pálmadóttur 
sem stjórnaði tónleikunum. Ein-

söngvarar voru Maríus Sverris-
son og Hanna Björk Guðjónsdótt-
ir, Hjörleifur Valsson lék á fiðlu og 
Arnhildur Valgarðsdóttir á píanó. 
Tónleikarnir voru gott innlegg í 
jólaundirbúninginn.

Fjármálaeftirlitið samþykkti 
samruna Byrs og Sparisjóðs Kópa-
vogs 14. nóvember sl.  og hefur 
Byr nú þegar tekið við réttindum 
og skyldum SPK. Samþykki FME 

var veitt á grundvelli 106. gr. laga 
nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 
Sparisjóður Kópavogs hefur form-
leg störf undir merki Byrs 10. des-
ember nk. að lokinni samkeyrslu 
bankanúmera og öðrum undirbún-
ingi. Ekki er gert ráð fyrir miklum 
áherslubreytingum í starfseminni 
í kjölfar samrunans og starfsmenn 
SPK munu allir halda sínum störf-
um.

Hver? Hvar? Hvenær?

Engar upplýsingar fengust  
vegna vegna myndar í síðasta 
Kópavogsblaði, hverjir þeir 
væru sem væru þar að reisa hús. 
Hins vegar bárust upplýsingar 
um eldri mynd. Á myndinni með 
Helgu Jónsdóttur forstöðumanni 
leikskólans Furugrund, Svana 
og Ásdís Samúelsdætur, Ásdís er 
lengra til vinstri.

Að venju birtum við nýja mynd 
og hvetjum lesendur að sprey-

ta sig á því að þekkja drenginn 
á myndinni sem virðist sitja við 
smíðaborð. Hver er hann og hvað 
er hann að gera og hvaða ár er 
myndin tekin? Nánari upplýsingar 
eru auðvitað vel þegnar og eru 
lesendur hvattir til að hafa sam-
band við Hrafn Sveinbjarnarson 
á Héraðsskjalasafni Kópavogs,              
s. 544-4710 eða senda upplýsingar 
á netfangið hrafns@kopavogur.is 
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Alltaf nýbakað og ferskt hjá okkur

Brauð, kökur, tertur, smurt og veisluþjónusta

Úrvalskaffi og heitur reitur

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

Hjörtur Pálsson ásamt formanni Lista- og menningarráðs, Sigurrósu 
Þorgrímsdóttur.

Frá jólatónleikum SPK í Salnum.
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Ólafur Þór Gunnarsson lækn-
ir leiddi framboðslista Vinstri 
hreyfingarinnar, græns framboðs 
við bæjarstjórnarkosningarnar í 
Kópavogi 2002, en náði ekki kjöri. 
Hann vann prófkjör fyrir bæjar-
stjórnarkosningarnar 2006 og 
leiddir listann aftur, en að þessu 
sinni vann listinn einn mann, og 
Ólafur varð bæjarfulltrúi. Ólafur 
var spurður hvort það hafi ekki 
hvarflað að honum fyrir kosning-
arnar 2006 að láta öðrum eftir 
forystusætið til að tryggja einn 
mann kjörinn, en kannanir um 
fylgi flokkanna benti um tíma til 
þess að VG fengi engan mann kjör-
inn í Kópavogi.

“Í raun hef ég alltaf litið á stjórn-
mál sem langhlaup. Prófkjör og 
jafnvel kosningar eru kannski líkari 
spretthlaupi, en starfið sjálft,  upp-
byggingin innra starfið stefnumörk-
un eru ekkert annað en langhlaup. 
Þó illa gangi í einum riðli hættir bar-
áttan ekki,” segir Ólafur Þór.

“Mín aðkoma var kannski svolít-
ið önnur en margra að því leiti að 
ég er ekki alinn upp í neinum flokki, 
kem því tiltölulega ferskur að mál-
um þegar ég byrja og ekki ástæða 
til að halda að allt gangi upp í fyrsta 
hring. Ég var beðinn um að leiða 
listann 2002, og þegar kom að kosn-
ingunum 2006 ýttu margir við mér 
í Kópavogsfélaginu að bjóða mig 
fram, og þegar kom til þess að við 
hefðum forval fannst mér erfitt að 
skorast undan. Auðvitað kann ég 
að meta það traust sem mér hefur 
verið sýnt og reyni að gera allt sem 
ég get til að bregðast því ekki. Það 
hjálpaði kannski til að í kosningun-
um 2002 var útkoma VG í Kópavogi 
ósköp svipuð og annars staðar á 
landinu þar sem flokkurinn bauð 
fram lista með “nýgræðingum”.

Því fannst mér aldrei ástæða til 
að meta það svo að árangur VG í 
Kópavogi í þeim kosningum hefði 
verið mín “sök” eða “mistök”, held-
ur miklu fremur endurspeglun á að 
maður byggir ekki upp stjórnmála-
flokk á einni nóttu, heldur er það 
starfið í grasrótinni sem á löngum 
tíma skilar árangri.” 

- Þú hefur verið mjög gagnrýnin á 
meirihlutastjórn Framsóknarflokks 
og Sjálfstæðisflokks. Hefði komið til 
greina að vinna með öðrum þeirra 
eða báðum í meirihlutasamstarfi?

“Vinstri græn sögðu fyrir kosn-
ingarnar 2006, ekki bara í Kópavogi 
heldur víðast hvar á landinu, að 
okkur þætti eðlilegast að starfa 
með þeim flokkum sem væru næst-
ir okkur í litrófi stjórnmálanna. Það 

er hins vegar svo í bæjarmálum að 
verkefnin eru oft þannig að ekki er 
ágreiningur um hvort eigi að hrinda 
þeim í framkvæmd, heldur hvenær 
eða hvernig. Því er oft ekki eins mik-
il flokkspólitík innan sveitarstjórna 
eins og á landsmálavettvangi. 
Fyrsta val eftir síðustu kosningar 
hefði alltaf verið að mynda vinstri 
meirihluta ef það hefði verið hægt. 
Sú var ekki raunin þá, meirihluta-
samstarf Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks hélt og þeir völdu að 
halda áfram. Í ellefu manna hópi 
er ekki hægt að leyfa sér að útiloka 
einhvern fyrirfram og því hefðu aðr-
ir möguleikar verið skoðaðir. Það 
hefðu hins vegar verið miklu erfið-
ari samningar og meiri innanflokks 
átök samfara því að hefja samstarf 
við t.a.m. við Sjálfstæðismenn, og 
niðurstaða úr slíkum viðræðum 
hefði engan veginn verið gefin fyr-
irfram.” 

Málefni hjúkrunarheimila 
til sveitarfélaganna

- Þú hefur barist fyrir bættum kjör-
um aldraðra á þessu kjörtímabili. Er 
það svo að staða þeirra í Kópavogi 
er slæm, og ef svo er til hvaða ráða 
á þá að grípa til að rétta hlut þeirra?

“Staðan í málefnum aldraðra er 
erfið allstaðar á höfuðborgarsvæð-
inu. Það er hins vegar svo að þegar 
kemur að hjúkrunarrýmum, þá er 
staðan hvergi verri en hér. Á höf-
uðborgarsvæðinu búa um 20 þús-
und einstaklingar 67 ára og eldri, 
og af þeim eru 15% eða um 3000 
manns í Kópavogi. Í Kópavogi eru 
hins vegar aðeins rúm 5% vist- og 
hjúkrunarrýma fyrir aldraða, þan-
nig að það má ætla að 2 af hverj-
um 3 Kópavogsbúum sem þarf 
á hjúkrunarrými að halda vistist 
utanbæjar. Þetta er mjög erfitt fyrir 
aðstandendur, einkum fyrir aldraða 
maka. Þá er framboð á heimahjúkr-
un og heimaþjónustu takmarkað, 
sem gerir erfitt fyrir fólk að búa 
heima.  Í raun þarf þrennt að koma 
til að mínu mati. Í fyrsta lagi þarf 
að byggja hjúkrunarrými í Kópa-
vogi, og hefði átt að vera búið fyrir 
löngu. Líklega er bráðasti vandinn 
upp á 40-60 rými. Nú blasir við að 
Boðaþing verður ekki komið í notk-
un sem hjúkrunarrými fyrr en á 
árinu 2009 í fyrsta lagi. Þangað til 
mun ástandið líklega halda áfram 
að versna verði ekkert að gert. Því 
þarf í öðru lagi að stórauka fram-
lög til heimahjúkrunar og heima-
þjónustu í Kópavogi. VG leggja til 
við fjárhagsáætlun 2008 að settir 
verði peningar í nýtt verkefni, nokk-
urs konar liðveislu fyrir aldraða. 

Þá leggjum við til að tekin verði 
upp akstursþjónusta fyrir aldraða 
til jafns við rétt fatlaðra til slíkrar 
þjónustu. Hvort tveggja kostar ein-
hverja peninga, líklega um 30-40 
milljónir á ári af hálfu sveitarfélags-
ins, en er afar brýnt til að létta und-
ir með öldruðum og fjölskyldum 
þeirra.

Heimahjúkrun þarf líka að 
auka, en þar er við ríkið að eiga. 
Því þarf í þriðja lagi að stefna að 
því að málefni aldraðra, þ.e. bæði 
heimahjúkrun og málefni hjúkrun-
arheimila flytjist til sveitarfélags-
ins með þeim tekjustofnum sem til 
þarf.  Flutningur málefna aldraðra 
til félagsmálaráðuneytisins getur 
mögulega verið undanfari þess að 
þessi málaflokkur komist á forræði 
sveitarfélaganna. Við höfum flutt 
tillögur í bæjarstjórn um að leita 
eftir viðræðum við ríkið um þetta, 
en ekki haft erindi sem erfiði. Fram-
koma samfélags við þá sem þurfa 
aðstoðar með er nokkurs konar 
spegill á samfélagið. VG vilja að 

Kópavogsbúar geti litið í þann speg-
il og verið ánægðir með það sem 
þeir sjá.”

- Launamál bæjarstarfsmanna 
hafa mjög verið í sjónmáli, m.a. hef-
ur ekki gengið vel að manna leik-
skólana. Minnihluti bæjarstjórnar 
hefur gagnrýnt þetta ástand, en er 
það ekki bara svo að vegna þess 
að atvinnuástand er svo gott í land-
inu þá fer fólk bara í betur launuð 
störf? Er einhver önnur leið til en að 
hækka laun bæjarstarfsmanna?

“Laun á vinnumarkaði eiga að 
vera kjarasamningaatriði. Hið 
opinbera getur samt haft heilmik-
il áhrif á rammann sem umlykur 
gerð kjarasamninga, og sannarlega 
getur sveitarfélag haft mikil áhrif 
t.a.m. með aðbúnaði, viðmóti og 
fleiru. Svigrúmið sem samningar 
gefa þó, hefur hvergi nærri verið 
nýt til fulls. Kópavogur er sveitarfé-
lag sem stendur ágætlega fjárhags-
lega og hefur þess vegna bolmagn 
til að gera betur en margir aðrir. 
Bærinn hefur hins vegar valið að 
vera í samfloti með launanefnd 
sveitarfélaga, og getur þannig skýlt 
sér á bak við þá. Við höfum lagt til í 
bæjarstjórn að bærinn segi sig frá 
þessu samfloti og semji sjálfur við 
starfsmannafélagið og þau verka-
lýðsfélög sem okkar fólk er í og taki 
þannig upp sjálfstæða og metnað-
arfulla launastefnu fyrir sína starfs-
menn. Nú nýverið var slík tillaga 
felld í bæjarstjórn. Auðvitað hefur 
atvinnuástandið í landinu áhrif, en 
þá er einmitt tækifæri til að bretta 
upp ermar og leita nýrra leiða.”

- Ertu sammála áformum um að 
byggja óperuhús í Kópavogi? Á að 
hyggja að annari staðsetningu en á 

torfunni við Gerðarsafn, Bókasafnið 
og Salinn?

“Ég vil gjarnan að  það verði 
byggt í Kópavogi. Aðkoma bæjar-
ins þarf að vera með þeim hætti að 
sveitarfélagið beri ekki um aldur og 
æfi allan kostnað af uppbyggingu 
og rekstri. Þar þurfa ríki og jafnvel 
sveitarfélögin í kring að koma að 
með framlögum. Þá getur aðkoma 
einkaaðila að málinu skipt veru-
legu máli, en hún má ekki stýra 
því hvort eða hvernig óperuhús 
verður byggt. Staðsetningin skiptir 
líka máli. Ég hef bent á að það geti 
verið erfitt að koma húsinu fyrir 
á Borgarholtinu, og að þar sé lítið 
pláss. Ég hef m.a. bent á mögulega 
staðsetningu vestast á Kársnesinu, 
þar sem nú er hafnarsvæðið. Þá 
hef ég einnig bent á að skoða þann 
möguleika að setja húsið niður 
við Kópavog, á hluta þeirra lóðar 
sem nú hýsir Kópavogshælið. Eins 
hefur verið bent á möguleika eins 
og Nónhæð og fleiri staði, jafnvel 
Glaðheimasvæðið. Alla þessa mögu-
leika á að skoða með opnum huga, 
og hönnunarsamkeppni og rekstr-
armódel ættu að skoða alla þessa 
kosti.”

Íbúalýðræði og   
íbúakosningar

- Ertu sáttur við ákvarðanir meiri-
hluta bæjarstjórnar Kópavogs í 
skipulagsmálum á þessu kjörtíma-
bili? Ekki verður byggð stórskipa-
höfn á Kársnesi, ákvarðanir um 
háhýsabyggð á Nónhæð hafa verið 
dregnar til baka og allt virðist vera í 
óvissu um uppbyggingu á svokölluðu 
Gustssvæði. Hefur verið farið offari í 
skipulagsmálum í Kópavogi?

“Ekki í öllum málum. Vinstri 
græn hófu baráttu fyrir breytingum 
á Kársnesinu á árinu 2001. Við höf-
um verið sjálfum okkur samkvæm 
í þeim breytingum sem við viljum 
þar, og höfum lagst gegn auknum 
umsvifum kringum höfnina eða 
stækkun athafnasvæðisins. Við höf-
um stutt við baráttu íbúasamtaka í 
Lundi, Nónhæð og á Kársnesi. Það 
hefur verið gleðilegt að sjá hve íbú-
arnir hafa látið sitt nærumhverfi sig 
miklu varða. Þetta er ein birtingin á 
íbúalýðræði eins og við höfum oft 
talað um.

Bæjaryfirvöld mættu hinsvegar 
oft hafa meira frumkvæði þegar 
kemur að íbúalýðræði, jafnvel með 
íbúakosningum um mikilvæg mál. 
Það getur ekki verið meiningin í 
nútíma samfélagi að fólk fái tæki-
færi til að segja sína skoðun á 4ra 
ára fresti en eigi svo bara að “halda 
í sér” þess á milli. Bæjarbúar verða 
líka meiri þátttakendur í svoleiðis 
samfélagi, og það er væntanlega 
það sem við viljum.”

- Er gott að búa í Kópavogi?
“Fyrir flesta er það svo. Við  vin-

stri græn viljum gera bæinn góðan 
fyrir alla, hvort heldur er aldraða, 
öryrkja, heilbrigða eða veika. Það 
verða allir að geta sagt: Það er gott 
að búa í Kópavogi,” segir Ólafur 
Þór Gunnarsson bæjarfulltrúi.

Hvergi verri staða hvað varðar 
hjúkrunarrými en í Kópavogi
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Ólafur Þór Gunnarsson bæjarfulltrúi á fundi með samflokksmönnum 
í VG.
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Hlýjar og bjartar hátíðarkveðjur

Kópavogsbær hefur fjárhags-
legt bolmagn til að gera betur 

en margir aðrir í launamálum. 
Bærinn hefur hins vegar valið 
að vera í samfloti með launa-
nefnd sveitarfélaga, og getur 
þannig skýlt sér á bak við þá. 

Við höfum lagt til í bæjarstjórn 
að bærinn segi sig frá þessu 
samfloti og semji sjálfur við 
starfsmannafélagið og þau 

verkalýðsfélög sem okkar fólk 
er í og taki þannig upp sjálf-

stæða og metnaðarfulla launa-
stefnu fyrir sína starfsmenn.





Vegagerðin hefur óskað eftur 
tilboðum í mislæg gatnamót á 
Reykjanesbraut við Arnarnesveg. 
Gera skal hringtorg á mislægum 
gatnamótum á mótum gatnanna 
og er hluti hringtorgsins gerð 
tveggja brúa yfir Reykjanesbraut. 

Skal verktaki byggja báðar brýrn-
ar og gera ein undirgöng fyrir 
gangandi umferð undir Arnarnes-
veg vestan gatnamótanna.

Leggja skal nýjan veg milli 
núverandi hringtorgs á Nónhæð 
og nýja torgsins, gera fjórar af/

fráreinar milli Reykjanesbrautar 
og nýja torgsins auk lagfæringa        
á Reykjanesbraut. Einnig skal  
leggja gangstíga ásamt nausyn-
legri landamótun til að ljúka verk-
inu. Verkinu skal lokið að fullu 10. 
júlí 2009.
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Hringtorg á mislægum gatnamótum 
Reykjanesbrautar og Arnarnesvegar

Þannig eru mislægu gatnamótin á mótum Reykjanesbrautar og Arnarnesvegar hugsuð.

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Lesið var úr barnabókum í 
Kórnum á Bókasafni Kópavogs 
í lok nóvembermánaðar. Þetta 
voru barnabókahöfundarnir Jón-
ína Leósdóttir sem las úr bókinni 
Kossar og ólífur, Þórarinn Eldjárn 
sem las úr bókinni Gælur, fælur 
og þvælur og sýndi jafnframt 
myndir Sigrúnar Eldjárn úr bók-

inni og Þórarinn Leifsson las úr 
hryllingssögu sinni Leyndarmálið 
hans psabba og sýndi jafnframt 
myndir úr bókinni.

Næsti jólabókalestur í Bókasafni 
Kópavogs er næsta sunnudag, 9. 
desember kl. 14.00 og búast má 
við fleiri lestrum þegar nær dreg-
um jólum.

Þórarinn Eldjárn les úr bók sinni, Gælur, fælur og þvælur.

Barnabókahöfundar 
lásu í Bókasafni 
Kópavogs
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Myndlistaskóli Kópavogs
býður upp á nám í 39 deildum

Vorönn Myndlistarskóla Kópa-
vogs hefst 17. janúar 2008 og þar 
með tuttugasta starfsár skólans. 
Haldið verður upp á afmælið 
með veglegri nemendasýningu 
í Gerðarsafni, Listasafni Kópa-
vogs, 3. - 13. maí 2008.

Nemendafjöldi skólans hefur 
aukist jafnt og þétt og á næstu 
önn er boðið upp á nám í 39 deild-
um, með mismunandi námsfram-
boði eftir aldri og námsgreinum. 
Lögð hefur verið áhersla á kenns-
lu í helstu grunnaðferðum mynd-
listar, s.s. teiknun, módelteiknun, 
leirmótun, olíumálun, portrett-
módelmálun og vatnslitamálun. 
Oft hefur verið bryddað upp á nýj-
ungum, eins og listasögukennslu 
fyrir börn og unglinga, 

Masterklass í olíumálun, fyrir 
þá sem eru lengst komnir og mál-
stofu, sem byggir á jákvæðri gagn-
rýni og umræðu um myndverk 
nemanda. Opnuð hefur verin leið 
inn í nútímalistaumhverfið, með 
ferðum á sýningar og heimsókn-
um listgagnrýnanda.

Sumarnámskeið skólans sem 
löngu eru búin að festa sig í sessi 

eru í júní, í eina viku í senn, með 
daglegri mætingu. Afar góður 
árangur næst með því og kennsl-
an er mjög frábrugðin vinnu vetr-
arins, þar sem unnið er úti í nátt-
úrunni á hverjum degi.

Kennararnir eru einvala lið, 

starfandi listamanna, sem eiga 
stóran þátt í velgengni skólans.

Stundaskrá skólans mun birtast 
í Kópavogsblaðinu í byrjun janú-
ar en einnig er hægt að líta inn á 
heimasíðu skólans. www.mynd-
listaskoli.is

Nemendur Myndlistaskólans við vinnu sína.
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Ljós in voru tendruð á vina-
bæj ar jóla tré Kópa vogs búa frá 
Norrköp ing í Sví þjóð 1. des em-
ber sl. At höfn in hófst með því 
að Skóla hljóm sveit lék nokk ur 
jóla lög áður en full trúi sænska 
sendi ráðs ins af henti for seta bæj-
ar stjórn ar jóla tréð. 

Sam kór Kópa vogs söng nokk-
ur jóla lög, Hara syst ur skemmtu 
þeim fjöl mörgu sem voru mætt ir 
á Hálsa torg, og svo komu auð vit-
að jóla svein ar í heim sókn. Stelp ur 
úr Skóla kór Kárs nes skóla buðu 
þeim sem mætt ir voru upp á heitt 
kakó með rjóma sem var afar vel 
þeg ið.

Stað setn ing jóla trés ins á Hálsa-
torgi vek ur hins veg ar nokkra 
furðu því það stend ur raun ar ekki 
á torg inu, held ur til hlið ar við það 
fram an við Lands bank ann, svo 
mörg um datt í hug að þarna væri 
sér stakt jóla tré þess ágæta banka. 

Jóla tré sem þetta Norrköp ing-tré 
eiga að vera á miðju svæði, og 
svo væri gam an að sjá það bet ur 

skreytt og ekki væri úr vegi að 
hafa ljósa per urn ar í fleiri lit um en 
þeim hvíta.

Jólastemmn ing á Hálsa torgi

Ingemar Sundquist sendi ráðu naut ur og full trúi sænska sendi ráðs ins 
og for seti bæj ar stjórn ar Kópa vogs, Sig ur rós Þor gríms dótt ir.

Íslensk kirkjutónlist
Flytjendur: Kór Hjallakirkju
ásamt einsöngvurum og 
hljóðfæraleikurum.
Stjórnandi: Jón Ólafur Sigurðsson.

Fæst í Kirkjuhúsinu, 12 tónum, 
Pennanum-Eymundsson og 
í Hjallakirkju.

Nánar á www.hjallakirkja.is/korinn.htm

Smáratorgi 3 /201 Kópavogi /sími: 522 7860 /mánudagar til föstudagar 11:00 til 19:00 /laugardagar 10:00 til 18:00 /sunnudagar 12:00 til 18:00

komdu
sjáðu
upplifðu

komdukomdukomdukomdukomdukomdu
sjáðu
komdukomdu
sjáðusjáðusjáðusjáðu
komdu
sjáðusjáðusjáðusjáðusjáðusjáðusjáðusjáðusjáðusjáðusjáðusjáðusjáðusjáðu

Sam kór Kópa vogs í jóla skapi.

Mikið úrval af fatnaði frá:
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Kópavogsbær hefur tekið í 
notkun eigið vatnsból í Vatns-
endakrikum í Heiðmörk. Fram 
að þessu hefur Kópavogsbær 
keypt vatn af Orkuveitu Reykja-
víkur en bæjarfélagið verður 
framvegis sjálfu sér nægt um 
vatn og hefur auk þess gert 
samning um vatnsöflun fyrir 
Garðabæ til 40 ára. Í tilefni af 
þessum merku tímamótum í rek-
stri bæjarfélagsins var ákveðið 
að lækka vatnsskattinn í Kópa-
vogi um 10%, úr 0,13% af heild-
arfasteignamati í 0,117 frá og 
með 1. janúar 2008.

Framkvæmd vatnsveitunnar 
hefur skipst að mestu leyti í tvo 
hluta, annars vegar sjálfa dælingu 
vatnsins úr borholum ásamt nauð-
synlegum tækjabúnaði, stöðvar-
húsi og vatnsgeymi, og hins veg-
ar lagningu vatnsleiðslunnar frá 
borholustað til dreifikerfis. Kostn-
aðurinn við framkvæmdina nem-
ur ríflega 700 milljónum króna. 
Boraðar hafa verið 4 vinnsluholur 
suðvestur af núverandi borholum 
OR í Vatnsendakrikum. Settar hafa 
verið dælur í hverja vinnsluholu 
sem dæla vatni upp í vatnsgeym-
inn. Meðaldæling úr holunum 
verður að hámarki 210 l/s eða um 
6.6 milljón m3 ári.

Stöðvarhús og um 1000 m3 
vatnsgeymir er við borholurnar. 
Stöðvarhúsið er um 170 m2 og 
um 3,5 m hátt og sambyggt vatns-
geymi og er byggt yfir vinnsluhol-
urnar. Í stöðvarhúsinu verður m.a. 
spennistöð, rafstöð og vélasalur 
ásamt hreinlætisaðstöðu. Vatns-
geymirinn er um 6,5 m hár og um 
200 m2 að flatarmáli. Lögð var 
vatnslögn frá vatnsgeyminum við 
Vatnsendakrika að 4000 m3 miðl-
unargeymi við Vatnsendahverfi 
í Kópavogi. Lagnaleiðin er um 5 
km löng, þar af eru rúmlega 2,5 
km innan Heiðmerkur. Lagnaleið-
in fylgir að mestu leyti slóðum 
og vegum í Heiðmörk. Við allan 
frágang var haft í huga að sem 

minnst bæri á mannvirkjunum í 
umhverfinu.

En af hverju var farið í þessar 
framkvæmdir? Gunnar I. Birgis-
son, bæjarstjóri, segir að rekja 
megi forsögu málsins aftur til árs-
ins 1993, en þá fannst bæjaryfir-
völdum í Kópavogi vatnið sem 
fékkst frá Reykjavíkurborg vera 
orðið nokkuð dýrt og þá var stofn-
að undirbúningsfélag að vatns-
veitu sem að stóðu Kópavogur, 
Garðabær, Álftanes og Hafnar-
fjörður. Hugmyndin var að taka 
vatnið úr Kaldárbotnum og leiða 
til Hafnarfjarðar með stofnlögn til 
Garðabæjar og Kópavogs. Bæjar-
stjóri segir að Hafnarfjarðarbær 
hafi aldrei getað tekið ákvörðun 
í málinu, fyrst Ingvar Viktorsson 
sem bæjarstjóri og síðan Magnús 

Gunnarsson, og þá hafi bæjaryfir-
völd gefist upp þessari hugmynd.

“Þá var farið að vinna að því að 
taka vatn í Vatnsendakrikum og í 
þeim tilgangi var keypt fyrirtækið 
Vatni sem var í eigu Vatnsenda-
bóndans og átti vatnstökuréttinn. 
Fljótlega voru hafnar tilraunabor-
anir, skipulagsmálin voru sett 
í gang m.a. með viðræðum við 
Skipulagsstofnun og Reykjavíkur-
borg skrifað og þeim tilkynnt að 

hefjast ætti vatnstaka á svæðinu 
en komast þyrfti með lögnina yfir 
Heiðmörkina, en Kópavogsbær 
átti rétt til þess samkvæmt vatna-
lögum frá árinu 1924. Svar Reykja-
víkurborgar var á þá leið að vatns-
tökusvæðið væri innan lögsögu 
Reykjavíkur sem við neituðum, 
enda hafði Heiðmörkin verið tekin 
með eignarnámi út úr landi Vatns-
enda árið 1949. Sú gjörð var til 
skrifleg, nema að kortið vantaði 

sem tók af allan vafa um rétt okk-
ar. Það fannst svo í kjallara Hæsta-
réttar. Talað var við iðnaðarráðu-
neytið vegna innsettingarmáls en 
Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar-
ráðherra gerði ekkert í 3 ár, var að 
halda hlífiskyldi yfir R-listanum.  
Því var farin dómstólaleiðin en 
Reykjavíkurborg ætlaði að neita 
okkur um að komast á vatnstöku-
svæðið en þá var kortið fundið 
sem sannaði okkar rétt, og það 
sem meira var, vatnstökusvæði 
Reykjavíkur var í Kópavogi!”

Þá settust borgaryfirvöld að 
samningaborðinu, og samið var 
um að láta Reykjavíkurborg eftir 
20,5 hektara gegn leyfi um að fara 
með vatnslögn Kópavogsbæjar 
gegnum Heiðmörkina. Það hafi 
því komið mjög á óvart þegar 
Skógræktarfélagið hafi haft uppi 
mótmæli vegna framkvæmdanna 
í byrjun þessa árs.

“Reykjavíkurborg lækkaði verð-
ið til okkar fyrir tveimur árum, 
mjög skrýtin ákvörðun, en það 
var þá orðið of seint. Síðan var 
samið við Garðabæ m.a. til þess 
að geta þróað Kjóavallasvæðið 
en Garðabær er með vatnstöku 
í Dýjakrókum þar sem vatnið er 
með háu nítratinnihaldi, svo nú fá 
þeir mun betra vatn,” segir Gunn-
ar I. Birgisson, bæjarstjóri.

Markaðssvæðið í Garðabæ er 
um 10.000 manns til 40 ára svo 
Vatnsveita Kópavogs er nú með 
notendasvæði upp á um 40.000 
manns, og þar með næststærsta 
vatnsveita landsins með 3,3° heitt 
vatn sem er með því besta sem 
þekkist.
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Með opnun vatnsveitu í 
Kópavogi lækkar vatnsskatturinn

Þeir Gunnar og Ómar smakka á vatninu.

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt 
komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu.
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www.toyota.is
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

RAV4 - alveg nýr heimur
RAV4 er bíll sem boðar nýja tíma, nýjar áherslur, nýjar leiðir. Hann er ríkulega búinn 
staðalbúnaði og fæst með „Integrated Active Drive System“ sem eykur til muna 
öryggi og aksturs-ánægju. Við hikum ekki við að fullyrða að þú færð meira út úr lífinu 
á nýjum RAV4, hvort sem er innanbæjar eða úti í náttúrunni.

Straumlínulöguð yfirbygging og fjöldi tækninýjunga gera RAV4 fágaðri, fjörugri 
og þróaðri en nokkru sinni fyrr. Fjöldi útfærslna er í boði, þar á meðal hin 
íburðarmikla RAV4 VX sem teflir saman framúrskarandi snerpu og afburðaþægindum 
í akstri svo að hefðbundin skilgreining á smájeppa á ekki lengur við. Og tómstundir 
með fjölskyldunni fá líka allt aðra merkingu. 
Komdu og reynsluaktu RAV4 - alveg nýr heimur.

Verð frá 3.030.000 kr.

Allt sem þú ætlaðir að gera í fyrra 
gerirðu tvisvar í vetur
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Bretti, húdd, ljós, stuðarar...
Boddývarahlutir á bílinn þinn

varahlutir.is

S: 511 2222
varahlutir.is  Smiðjuvegi 8, Kópavogi
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Úrval góðra hjólbarða 

- snögg og góð þjónusta.

Michelin - Cooper - Kumho

�����������������������������
�����������������������������������������

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

18
0

8
7

ER PABBI
DÍLERINN ÞINN?
Foreldrar og aðrir fullorðnir mega ekki

kaupa áfengi handa börnum yngri
en 20 ára. Það er lögbrot. 

Upp með VeVeVVeVestfirði!
Pantanir: 456-8181- jons@snerpa.is

Vestfirska forlagið

Sturla Jónsson
frá Súgandafirði

"Þing Fjórðungssambands-
ins nutu ekki virðingar allra
fremur en önnur þing. Eitt
sinn sem oftar er þingið var
haldið í Bjarkarlundi, sem
jafnframt var greiðasölu-
staður, gerðist eftirfarandi:
Stór maður vexti, nokkuð

við skál, spurði hverjir hinir
prúðbúnu menn væru er
sátu þar í hliðarsal. Honum
var tjáð að það væru
fulltrúar á Fjórðungsþingi.
"Ég þarf að tala við þá
andskota," sagði hann og
stefndi þar að. Sturlu for-
manni var gert viðvart og
fylgdust menn grannt með
til hvaða ráða yrði nú
gripið.

Sturla gekk á móti manninum, hvessti á hann augun og hellti yfir hann af
brennandi mælsku Haukadalsfrönsku, sem var verslunarþula á frönsku,
kennd við Haukadal í Dýrafirði. Hinum stóra manni varð svo um þetta að
hann tók ofan derhúfuna, hneigði sig og fór út. Þessa sögu sagði mér Jón
Á. Jóhannsson sem þá var skattstjóri á Ísafirði. Hann, sem fleiri fundar-
menn, höfðu mjög gaman af þessu atviki."

(Ólafur Þ. Þórðarson alþingismaður)
Verð: 3,980,-kr.

Fæst í bókaverslunum um land allt
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Á fundi Íþrótta- og tómstunda-
ráðs Kópavogs 27. september sl. 
var tekin fyrir úthlutun æfinga-
tíma í íþróttahúsum bæjarins. Þar 
lagði rekstrarfulltrúi ÍTK fram til-
lögur að skiptingu tíma milli knatt-
spyrnudeilda Breiðabliks og HK 
í íþróttahúsunum Kórnum og Fíf-
unni og var tillagan samþykkt með 
þremur atkvæðum. Fulltrúi Sam-
fylkingarinnar, Tjörvi Dýrfjörð, lét 
bóka að hann teldi þessa tillögur 
ekki fullnægja því þjónustustigi 
sem hann vildi sjá á svæðinu og 
hún sé til þess fallin að skapa auk-
inn ríg milli félaganna og því sat 
hann hjá við afgreiðslu málsins.

Fulltrúi Framsókarflokksins, Alex-
ander Arnarson, sem jafnframt er 
formaður handknattleiksdeildar 
HK, greiddi atkvæði gegn tillögunni 
og lét bóka eftirfarandi:

“Lýsi yfir miklum vonbrigðum 
með þessa tillögu og tel ekki rétt 
að ota tveimur félögum saman í 
baráttu um iðkendur, í þessu tilfelli 
börn. Getur það leitt til félagslegra 
vandamála, s.s. eineltis. Afstaða 
undirritaðs er sú að hæsta þjónustu-
stigið náist í hverfum bæjarins með 
því að eitt félag sinni því starfi.”

Málið hlaut afgreiðslu en alls ekki 
eindregna sátt og í umræðunni í 
Kópavogi hafa ýmsir, ekki síst for-
svarsmenn og stuðningsmenn HK, 
haldið því fram að Gunnsteinn Sig-
urðsson, bæjarfulltrúi og formað-
ur Íþrótta- og tómstundaráðs, hafi 
dregið taum Breiðabliks í þessu 
máli.

Gunnsteinn var spurður hvort 
leitað hefði verið allra leiða til í 
þessu máli til þess að ná lendingu 
sem allir hefði getað sæst á. Einnig 
hvað hann segði um þær ásakanir 
að hann hefði dregið taum Breiða-
bliks þegar kom að skiptingu tíma 
milli HK og Breiðabliks.

“Aðdragandinn að þessu er að 
bæði stóru félögin, HK og Breiða-
blik, buðu fram þjónustu sína í Kór-
ahverfi og lýstu yfir áhuga sínum 
til að vera með starfsemi í þessum 
nýju hverfum í Kópavogi, ekki síst 
í tengslum við nýja íþróttahúsið, 
Kórinn. Þegar kom að því að skipta 
tímum var allt undir, Fífan, Kórinn 
og reyndar aðrir vellir eins og sand-
völlurinn við Snælandsskóla. Stjórn 
ÍTK óskaði eftir því að félögin HK 
og Breiðablik settust yfir málið og 
næði samkomulagi um skiptingu 
tíma og kæmu sameiginlega með til-
lögu um úthlutun tíma og skiptingu 
á íþróttahúsunum. Þegar fundað 
var með forstumönnum félaganna 
kom í ljós að ekki mundi nást sam-
komulag milli þeirra, og þá þurfti 
ÍTK að höggva á hnútinn.

Frá HK lá fyrir sú ósk að þeir yrðu 
alfarið uppi í Kórnum og Breiðablik 
yrði með sína tíma í Fífunni. Frá 

Breiðabliki lá sú ósk að það yrði 
tekið tillit til stærða félaganna og 
úthlutað yrði tímum í hlutfalli við 
iðkendur eins og hafði verið gert 
áður með þá tíma sem höfðu verið 
til ráðstöfunar. Breiðablik fór fram á 
64% af úthlutuðum tímum í Fífunni 
og Kórnum en HK fengi 36%.”

Gunnsteinn segir niðurstöðu 
ÍTK hafa verið þá að skipta tímum 
í Kórnum jafnt á milli félaganna, 
þannig að HK fær 50% og Breiða-
blik 50%. Í Fífunni yrði skiptingin 
sú sama og hafði verið áður, þ.e. 
Breiðablik fær 64% tímanna en HK 
36%.

“Frá Breiðablik komu þær upplýs-
ingar að þeir væru með allt að 200 
iðkendur á þessum nýju svæðum 
og þeir vildu þjónusta þá þarna upp-
frá, m.a. í Kórnum. Mér sýnist að 
báðir aðilar séu ósáttir við ákvörð-
un ÍTK en það er eðlilegast er að 
félögin komi sér saman um hvern-
ig skiptingin eigi að vera, hvernig 
nýtingin á húsunum eigi að vera. 
Forystumenn félaganna þurfa að 
axla meiri ábyrgð í þessu máli, þeir 
eru betur fallnir til þess að pólitísk 
nefnd. Það þarf að móta stefnuna 
til lengri framíðar, enda munu rísa 
fleiri íþróttamannvirki í nýju hverf-
unum.”

Dregur ekki taum annars 
félagsins

Gunnsteinn vísar þeim ásökunum 
algjörlega á bug að hann hafi verið 
að draga taum Breiðabliks í þessu 
máli. Hann hafi fylgst vel með báð-
um félögunum gegnum tíðina, en að 
vísu lengur með Breiðabliki þar sem 
hann stundaði knattspyrnu sem 
ungur maður enda HK þá ekki til, 
en á síðustu árum hafi hann verið 
ákafur stuðningsmaður HK og fylgst 
mjög vel með félaginu, sérstaklega 
handboltadeildinni, og mæti iðu-
lega á handboltaleiki í Digranesinu. 
Hann hafi átt margar ánægjustundir 

á áhorfendapöllunum, m.a. þegar 
HK varð bikarmeistari. 

Forystumenn hvattir   
til stofnunar íþróttabanda-
lags

- Hvað var rætt á fundi stjórnar 
ÍTK með forsvarsmönnum íþróttafé-
laga í Kópavogi 11. október sl.?

“Sá fundur hafði þann tilgang 
að koma saman forystumönnum 
íþróttafélaganna í Kópavogi til þess 
að heyra þeirra sjónarmið í ýmsum 
málum, ekki síst styrkjakerfið sem 
styrkjum er úthlutað eftir, bæði nið-
urgreiðslu æfingagjalda, iðkenda-
styrki og afreksstyrki. Sú umræða 
styrkti okkur í þeirri trú að rétt 
væri að halda áfram með óbreytt-
um hætti hér í Kópavogi. 

Á þessum fundi hvöttum við for-
ystumenn íþróttafélaganna líka til 
að stofna Íþróttabandalag Kópa-
vogs. Helsti kostur þess er að þá 
hafa bæjaryfirvöld ákveðin sam-
nefnara íþróttafélaganna til að snúa 
sér til og ég sé fyrir mér þó nokk-
uð af verkefnum sem þetta íþrótta-
bandalag gæti tekið að sér, en er í 
höndum bæjarstjórnar. Þar get ég 
nefnt stefnumörkun í uppbyggingu 
íþróttamannvirkja sem og ákvörð-
un um styrkveitingar og útdeildi því 
fjármagni sem það fengi frá bæjaryf-
irvöldum. Ef forystumenn íþrótta-
félaganna kynnast betur gegnum 
íþróttabandalag gæti það stuðlað 
að lausn svona ágreinings eins og 
nú er í gangi hvað varðar úthlutun 
tíma. Í dag finnst mér fleiri en færri 
vera fylgjandi því að stofnað verði 
íþróttabandalag í Kópavogi.”

- Ertu hlynntur þeim hugmyndum 
að Kópavogsbæ verði skipt upp milli 
íþróttafélaganna HK og Breiðabliks 
eftir hverfum, jafnvel skólahverfum? 
Ef svo er, hvernig?

“Ég er þeirrar skoðunar að það sé 
ekki verkefni pólitískt kjörinna full-
trúa. Þetta helgast fyrst og fremst 
af því hvar félögin vilja setja niður 
sína starfsemi, það er ekki hægt að 
ákveða að þessi eða hinn skólinn til-
heyri ákveðnu íþróttafélagi. Í Linda-
skóla, þar sem ég er skólastjóri, 
eru krakkarnir bæði í HK og Breiða-
bliki. Líklega má segja að aðeins í 
þremur skólum séu krakkarnir nær 
eingöngu í einu félagi, þ.e. í Digra-
nesskóla og Hjallaskóla þar sem 
krakkarnir eru í HK vegna nálægar 
við það félag og í Smáraskóla séu 
krakkarnir að mestu í Breiðabliki á 
sömu forsendum. Í öllum skólum 
bæjarins eru krakkar sem ýmist eru 
í HK eða Breiðabliki, og þannig verð-
ur það í nýju hverfunum. Iðkendur 
þar munu skiptast á félögin,” segir 
Gunnsteinn Sigurðsson, formaður 
ÍTK.

Reynt var til þrautar að 
ná samkomulagi milli 
HK og Breiðabliks

Gunnsteinn Sigurðsson, bæjar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokks og     
formaður Íþrótta- og tómstunda-
ráðs Kópavogs.
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Í haust fór af stað tilraunaverk-
efni í Kópavogsskóla um aukin 
völd foreldraráðsins. 20. nóvem-
ber sl. skrifaði foreldraráð Kóp-
vaogsskóla undir samstarfssamn-
ing við nokkur fyrirtæki. Að 
undanförnu hefur Foreldraráð 
Kópavogsskóla unnið að því að 
fá aðila á atvinnumarkaði, svo-
nefnda bakhjarla, til samstarfs 
um tiltekna þætti skólastarfsins. 
Á næstu tveimur árum vill for-
eldraráðið í samráði við skóla-
stjóra og sbr. sérstakan samning 
við Kópavogsbæ og skv. niður-
stöðum gæðakannana leggja sér-
staka rækt við list- og verkgrein-
ar í upphafi skólagöngu nem-
enda og koma þannig til móts 
við fjölgreindarkenningar How-
ards Gardners, samfara einstak-
lingsmiðaðri kennslu og aukinni 
fjölbreytni náms svo að nemend-
ur verði betur undir það búnir 
að takast á við nám í kjarnagrein-
um á síðari námsstigum og velja 
sér nám við sitt hæfi. Sex bak-
hjarlar gengu til liðs við skólann 
um að ná þessum markmiðum, 
hver með sínum hætti.

Kópavogsskóli tók til starfa á 
Digraneshálsinum 12. janúar 
1949, ári eftir að Kópavogur varð 
sérstakt sveitarfélag. Skólahúsið 
varð brátt miðstöð sveitar- og 
félagsmála og því má segja að 
saga Kópavogsskóla sé samofin 
sögu sveitarfélagsins  fyrstu ára-
tugina. Í Kópavogsskóla hefur 
löngum verið rekið metnaðarfullt 
skólastarf sem athygli hefur vakið 
bæði innanlands sem utan. Allt 
frá árinu 1990 hefur verið rekið 
umfangsmikið þróunarstarf í Kópa-
vogsskóla sem sérstaka athygli 
hefur vakið. Öll þessi þróunar-
verkefni hafa átt það sammerkt 
að stuðla að sjálfstæði skóla, 
fjárhagslegu og faglegu, og gefa 
foreldrum, nemendum og starfs-
mönnum möguleika til þátttöku 
í kerfisbundinni ákvörðunartöku 

um málefni skólans. Á þessum 
árum hefur Kópavogsskóli fengið 
styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla 
oftar en aðrir skólar og verið til-
nefndur til fjölda viðurkenninga. 
Árið 1995 hlaut Kópavogsskóli 
viðurkenningu regnhlífarsamtak-
anna Öryggi barna fyrir öryggis-
mál, árið 2000 Foreldraverðlaun-
in fyrir heildrænt stjórnkerfi og 
vorið 2006 Hvatningarverðlaun 
Skólanefndar Kópavogs fyrir öfl-
ugt foreldrastarf og kerfisbundna 
þátttöku foreldra í stjórn skólans. 
Þá hefur árangur skólans á sam-
ræmdum prófum jafnan vakið 
athygli. Á yfirstandandi ári var 
starfsemi foreldraráðs skólans til-
nefnd til Foreldraverðlaunanna.

Hinn 10. febrúar 2006 undirrit-
aði Foreldraráð Kópavogsskóla og 
skólastjóri sérstakan samning við 
Kópavogsbæ um aukið hlutverk 
foreldraráðsins sem m.a. gerir ráð 
fyrir aðkomu ráðsins að ráðningu 
skólastjóra. Ennfremur heimilar 
samningur þessi foreldraráðinu 
að leita til sérstakra bakhjarla 

í atvinnulífinu til styrktar þeim 
áherslum sem það kýs að leggja í 
skólastarfinu í góðri samvinnu við 
skólastjóra hverju sinni.

Þessir bakhjarlar Kópavogs-
skóla eru Hreint ehf., Landsvirkj-
un, Milestone, OLÍS hf., Samskip 
hf. og Toyota hf. 

Jón Ólafur Halldórsson, formað-
ur foreldraráðsins var spurður af 
hverju foreldraráðið hefur sóst 
eftir auknum áhrifum um stjórn 
skólans.

“Fljótlega var sest á fundi með 
skólastjórnendum  þ.e. einu sinni 
í mánuði, og hafa þeir fundir hald-
ist óslitið síðan. Á þessum fund-
um eru rædd öll mál sem snerta 
skólann, s.s. rekstur hans. Eitt af 
því fyrsta sem við töldum veru-
lega ábótavant, var að skólastjórn-
edur höfðu ekki tök á fjármunum 
skólans nema að mjög litlu leyti 
og vissu í raun ekki hvernig rekst-
urinn gekk. Því varð það eitt af 
fyrstu verkefnum okkar að semja 
við bæinn um fjárhagslegt sjálf-
stæði skólans til að fá betri nýt-
ingu á það fjármagn sem veitt er 
til skólastarfsins. Þetta var árið 
1997 og nokkrum árum síðar var 

þessu fyrirkomulagi komið á við 
alla skóla í Kópavogi . Síðan þá 
hefur skólinn haft möguleika á að 
nýta fjármagn til ýmissa verkefna 
með ráðdeild og sparsemi af fram-
lagi bæjarins til rekstursins. Við 
að ná þessum áfanga töldum við 
einsýnt að við sem foreldrar ætt-
um möguleika á frekari samstarfi 
við bæjaryfirvöld um rekstur skól-
ans á ýmsum vettvangi og höfum 
við m.a. innleitt í samstarfi við 
skólastjórnendur skólans gæða-
kerfi sem styðst við siðferðileg 
reikniskil og tryggir aðkomu allra 
hagsmunaaðila við skólann við öll 
meiri háttar mál.  Ennfremur er 
þetta kerfi viðurkennt sem verk-
færi við sjálfsmat skólans sem er 
bundið í lög.  Að okkar mati er 
það skylda allra foreldra að láta 
sig skólamál varða og beita sér 
fyrir bættum árangri, aðbúnaði 
og nýjungum í skólastarfinu. Það 
gerist fyrst og fremst með beinni 
þátttöku foreldra á öllum sviðum 
skólans.”

- Um hvað snúast þessir sam-
starfssamningarnir sem fyrirtækin 
sex skrifuðu undir við foreldrafé-
lagið?

“Samningarnir við fyrirtækin 
snúast um stuðning þeirra við 
skólastarfið næstu þrjú árin. Þeim 
fjármunum  verður varið í skil-
greint verkefni sem snýr að því 
að auka vægi verk- og listgreina 
við skólann samfara einstakling-
smiðuðu námi. Þetta verkefni 
tekur mið af fyrstu fjórum skóla-
stigunum þ.e. 1. - 4. bekk, og er 
byggt á kenningum Howard Gar-
dner um fjölgreindir nemenda. 
Við höfum lesið það út úr gæða-
könnunum okkar við skólann 
undanfarin ár, að óskir foreldra, 
nemenda og kennara hafa verið í 
þessa átt þar sem að hefðbundið 
nám grunnskóla í dag tekur meira 
mið af nemendum sem hafa góða 
rökhugsun og málþroska en sinn-
ir minna öðrum hæfileikum og    
greind eintaklinga. Þar má nefna 
tónlist, samskipti, rúmskynjun, 
listir o.fl. sem skipta sköpum þeg-
ar til lengri tíma er litið og tryggir 
betur réttan undirbúning til  frek-
ar náms fyrir alla nemendur.

Skólinn fær með þessum samn-
ingum fjármagn til að ýta þessu 
verkefni af stað, undirbúa nám-
skrá og einnig fáum við svigrúm 
til að samþætta þessa  breytingu 
skólastarfinu að öðru leyti.

Fyrirtækin hafa í sjálfu sér ekki 

beinan hag af þessu samstarfi en 
að þau eru að sýna kjark og frum-
kvæði gagnvart grunnskólastarfi. 
Það er vel þekkt að fyrirtæki 
styrkja íþróttir og listir sem sómi 
er af en þetta er í fyrsta sinn svo 
við teljum að fyrirtæki taki beinan 
þátt í grunnskólastarfi.

Ég tel það hlutverk allra for-
eldra að láta sig menntun barna 
sinna sig varða. Við höfum séð 
að með vinnu og áhuga er hægt 
að hafa áhrif á gang mála og að 
skólinn sé samstarfsverkefni 
foreldra, kennara og stjórnmála-
manna og með því að vinna náið 
saman verði náð hámarksárangri í 
menntun nemenda og í rekstri við-
komandi stofnanna.  Hvort þessi 
leið sé sú besta verður reynslan 
að skera úr um,” segir Jón Ólafur 
Halldórsson.

Bakhjarlar skólastarfs Kópavogs-
skóla staðfesta viljayfirlýsingu

Við undirritun. Kristjana Þórey Guðmundsdóttir frá Landsvirkjun, 
Ásbjörn Gíslason, Samskip hf., Karl Wernersson, Milestone; Magnús 
Kristinsson, Toyota;  Guðmundur Jónsson frá Hreint ehf. og Einar 
Benediktsson, OLÍS. Aftan við standa stjórnarmenn í foreldrafélaginu 
og skólastjórnendur Kópavogsskóla.

Alhliða snyrting 
fyrir konur og karla

Hamraborg 10 • 200 Kópavogur • sími 554-4414
Tryggvagata 28 • 101 Reykjavík • sími 552-5005

www.snyrtistofa.is

Erum með tilboðsverð 
á píanóum í tilefni af 
opnun nýrrar verslunar,
mikið úrval. Jólatilboð

Rángárseli 6. gengt Seljakirkju Breiðholti

Reykjanesbraut

Skógarsel

Breiðholtsbraut

Kaupi 
hljómplötur 

(LP) rokk, jazz og íslenskt.
Annað kemur til greina.
Ingvar sími: 699 3014 

& 534 9648.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða snyrting 
fyrir konur og karla

 
Gjafakort í snyrtingu 

notaleg jólagjöf 
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Mið viku dag inn 21. nóv em ber 
sl. var í ann að sinn hald inn For-
varn ar dag ur inn - Taktu þátt!  
Þessi dag ur er hald inn að frum-
kvæði for seta Ís lands í sam vinnu 
við Sam band ís lenskra sveit ar-
fé laga, Íþrótta- og Ólymp íu sam-
band Ís lands (ÍSÍ), Ung menna-
fé lag Ís lands (UMFÍ), Banda lag 
ís lenskra skáta, Reykja vík ur -
borg, Há skól ann í Reykja vík og 
Há skóla Ís lands. Sér stak ur stuðn-
ings að ili verk efn is ins er lyfja fyr-
ir tæk ið Act a v is.

Eitt af mark mið um þessa dags 
er að koma á fram færi við ung-
linga, fjöl skyld ur og sam fé lag ið 
allt upp lýs ing um um þætti sem 
geta haft úr slita á hrif á það hvort 
ung menni verði vímu efn um að 
bráð.  Kjarn inn í For varn ar deg in-
um í ár fólst, eins og á síð asta ári, 
í dag skrá í öll um 9. bekkj um lands-
ins með kenn ur um og skóla stjórn-
end um og full trú um frá íþrótta- 
og æsku lýðs fé lög um í ná grenni 
skól ans, auk unga fólks ins sjálfs 
sem er í að al hlut verki.

Dag skrá in tek ur mið af því 
að ára tuga rann sókn ir fram úr-
skar andi fé lags vís inda fólks við 
ís lenska há skóla sýna að þrjú 
heilla ráð geti stuðl að að því að 
forða börn um og ung ling um frá 

því að ánetj ast vímu efn um.  Þau 
eru:

• Að fjöl skyld an verji sem mest-
um tíma sam an.

• Að hvetja börn og ung linga til 
þátt töku í skipu lögðu íþrótta- og 
æsku lýðs starfi.

• Að því leng ur sem ung ling ar 
snið ganga áfengi þeim mun ólík-

legra er að þeir ánetj ist vímu efn-
um.  Hvert ár skipt ir máli.

Til gang ur inn er að fá fram sjón-
ar mið ung ling anna sjálfra, hlusta 
á skoð an ir þeirra og reynslu og 
nýta þá vit neskju til góðra verka.

Svör krakk ana voru mjög at hygl-
is verð. Um þau sagði for seti 
Ís lands:

“Svör in voru bæði mjög at hygl-
is verð og mjög skýr ar leið bein ing-
ar og sýna að ung ling arn ir hafa 
mjög ákveðn ar hug mynd ir um 
það hvern ig þau vilja hafa for varn-
irn ar, fjöl skyldu líf ið og íþrótt irn ar. 
En kannski er það mik il væg ast við 
for varn ar dag inn að við full orðnu 
hlust um á þau og för um svo eft ir 
þeim skila boð um sem þau hafa 
fram að færa.”

- Meta þau það mik ils?
“Já, líka þeg ar þessi skila boð 

koma sam an alls stað ar af land inu 
verð ur þetta mjög öfl ug ur til lögu-
sjóð ur frá æsku lands ins sem við 
öll, sam fé lag ið, tök um mark á.”

For seti ÍSÍ sagði þetta:
“Svör in sýndu mjög sjálf stæða 

hugs un krakk anna. Svo kem ur  
alltaf eitt hvað á óvart, ekki síst 
þetta með ís bílt úr inn, þ.e. þau 
telja mörg mik il vægt að fara í 
bíltúr með for eldr un um, kaupa 
ís og ræða mál in í leið inni. Þess-
ir krakk ar eru ekk ert for rit að ir 
með fyr ir fram gef in svör, og þess 
vegna fáum við þess um svör frá 
þeim frá hjart anu.”

“For varn ir eru auð vit að snilld, 
því við skipt um máli ....”

Hljóð færa versl un Pálm ars Árna 
hef ur opn að í Rangár seli 6 gegnt 
Selja kirkju í Breið holti. Pálm ar 
Árni, sem er Kópa vogs búi bú sett-
ur á Ný býla veg in um, hef ur starf að 
að hljóð færa við gerð um og still ing-
um um nær hálfr ar ald ar skeið auk 
þess sem hann hóf versl un ar rekst-
ur síð ar. “Ég lét afa minn plata mig 
í þetta á ung lings ár um og hef ver ið 
að síð an,” sagði Pálm ar þeg ar lit ið 
var til hans á dög un um. “Ég er mjög 
ánægð ur með að vera kom inn hing-
að í Selja hverf ið. Þetta er ágæt ur 
stað ur og hér er ég mið svæð is í um 
60 þús und manna byggð, sem er 
Breið holt ið og Kópa vog ur.” Pálm ar 
Árni rak versl un sína lengi í Ár múl-
an um en síð ar um tíma í Kópa vogi.

“Ég ákvað að fara úr Ár múl an um 
á sín um tíma vegna þess að þar var 
orð ið mjög erfitt að at hafna sig með 
stóra hluti eins og pí anó og einnig 
vegna þess að það voru nær eng in 
bíla stæði í ná grenn inu. Hér eru yf ir-
leitt næg bíla stæði og leið in hing að 
er mjög greið af Breið holts braut inni 
um Skóg ar sel og það an beint inn á 
Rangár sel.

Pálm ar Árni hef ur auk við gerða og 
still inga flutt inn og selt fjöld ann all-
an af hljóð fær um í gegn um tíð ina og 

er með mörg þekkt merki á boðstól-
um í versl un sinni. Má þar nefna 
merki á borð við Bohema, Blütner, 
Duke og Yong Sang svo nokk uð sé 
nefnt. Hann býð ur einnig raf pí anó 
og org el, þar á með al sér smíð uð staf-
ræn org el með ekta pípu tón frá Con-
tent Classical Org ans. Þá má geta 

þess að Hljóð færa versl un Pálm ars 
Árna flyt ur inn kín versk pí anó frá 
Pearl River, sem er stærsta pí anó -
v erk smiðja í heimi.

Pálm ar Árni seg ist hafa haft auga-
stað á þess um pí anó um í mörg ár 
og feng ið um boð ið fyr ir þau á hljóð-
færa kaup stefnu í Frank furt síð ast lið-

ið vor. “Þetta eru gríð ar lega vönd uð 
hljóð færi og á mjög hag stæðu verði. 
Þessi pí anó kall ast Rit hmüller á Evr-
ópu mark aði, frá dreif ing ar að il um 
kín verska fyr ir tæk is ins í Þýska landi. 
Það má segja að þeir hafi byrj að eins 
og ég gerði á sín um tíma. Þeir keyptu 
göm ul pí anó, gerðu þau upp og seldu 
þau. Þeg ar ég setti upp pí anó v erk-
stæði árið 1968 þá fór ég að kaupa 
göm ul pí anó, gera þau upp og selja 
síð an. Þetta hafi ver ið hag stætt og 
nauð syn legt vegna þess hversu mikl-
ir toll ar og vöru gjöld voru á nýj um 
pí anó um. Svo byrj aði ég að flytja inn 
pí anó frá gömlu Tékkóslóvak íu árið 
1971 og seinna, upp úr 1975 komu 
svo am er ísku Bald win-pí anó in, sem 
nutu mik illa vin sælda og þá kom eins 
kon ar skriða í þenn an inn flutn ing. Ég 
er mjög ánægð ur að vera kom inn 
hing að í Selja hverf ið,” seg ir þessi 
kunni hljóð færa smið ur og versl un-
ar mað ur í ára tugi þar sem hann sat 
við að stilla pí anó í versl un sinni á 
dög un um.

“Ég læt aldrei hljóð færi frá mér 
nema að fara yfir all ar still ing ar,” seg-
ir Kópa vogs bú inn Pálm ar Árni. 

Hljóð færa versl un Pálm ars Árna kom in í Rangár sel ið
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For seti Ís lands, Ólaf ur Ragn ar Gríms son, og for seti Íþrótta- og olýmp-
íu sam bands Ís lands, Ólaf ur E. Rafns son, fylgj ast með vinnu nem enda 
í 9. bekk Linda skóla er þau tóku þátt í verk efni for varn ar dags ins.

Pálm ar Árni við pí anó still ingu í versl un sinni við Rangár sel í Selja hverfi.



“Maður lifandi” er nútíma-
leg matvöruverslun. Tilgangur 
verslunarinnar er að byggja upp 
heilsuvöruverslun, matstofu og 
fræðslumiðstöð þar sem boðið 
er upp á gott úrval af hollri mat-
vöru og bætiefnum, tilbúnum 
heilsuréttum sem hægt er að 
borða á staðnum eða til að taka 
með í vinnuna eða heim. Svo og 
markvissa kynningar- og fræðslu-
starfsemi þar sem fjallað er um 
hollustu og betri líðan.

Hugmyndafræðin  bygg i r 
á breytingum sem orðið hafa í              
samfélaginu og tengjast aukinni 
áherslu á bætta heilsu, aukinni 
tíðni lífstílssjúkdóma og ofnæm-
is, lengri vinnutíma og álags og 
aukinni þörf fyrir að geta matreitt 
fljótt og auðveldlega heilsusam-
legan mat fyrir alla fjölskylduna á 
sanngjörnu verði.

Í Hæðasmára 6 er starfsemin 
á einni hæð og skiptist í verslun 
og matstofu. Í matstofunni eru 
sæti fyrir 55 gesti en þar er einnig 
fundaraðstaða fyrir smærri hópa. 
Þangað geta viðskipavinir tekið 
með sér mat eða kaffi úr matstof-
unni. Í Borgartúni 24 er starfsem-
in á tveimur hæðum. Verslunin 
og matstofan eru á efri hæð en 
gott ráðgjafaherbergi, fræðslu- og 
fundaraðstaða eru í neðri hæð. 
Á neðri hæðinni  er góð fundar-
aðstaða fyrir minni hópa og er 
sú aðstaða ókeypis. Þangað geta 
gestir tekið með mat úr matstofu 
eða beint úr versluninni.

Guðmundur Guðmundsson, 
rekstrarstjóri, segir að upphaf 
starfseminnar megi rekja til áhuga 
tveggja kvenna að reka verslun 
með lífrænt ræktaðar, sykurlaus-
ar vörur, en önnur þeirra, Hjör-
dís Ásberg, er nú eini eigandinn 
ásamt fjárfesti og er jafnframt 
framkvæmdastjóri. Guðmundur 
hefur starfað við fyrirtækið í rúmt 
ár, en hann segir að starfið eigi 
mjög vel við hann enda hafi hann 
lengi verið áhugasamur um hollt 
líferni.

- Margir eru með meltingatruflan-
ir í dag. Fær slíkt fólk lausn sinna 
mála hjá Maður lifandi?

“Ég veit til þess að fólki sem hef-
ur þjást af meltingartruflunum hef-
ur liðið betur eftir að hafa neytt 
matvöru frá okkur, en kannski oft 
sterkt að segja að það hafi feng-
ið lausn allra sinna vandamála. 
Það er ekki til eitt svar við þess-
um vandamálum. En fólk getur 
komið hingað til okkar og feng-
ið ráðleggingar um það hvernig 
þessi lífrænt ræktuðu efni geta 
gert þessu fólki lífið bærilegra, og 
oft skemmtilegra.

Við erum einnig með gríðarlegt 
úrval af fæðubótarefnum hérna 
sem einnig hjálpa mikið til, og 

einnig til að brjóta niður fæðuna. 
Þekking fólks er að verða mun 
meiri á þessum efnum og gagn-
semi þeirra, og þar er ég ekki bara 
að tala um yngra fólkið, það sýna 
aukin viðskipti fólks á öllum aldri 
við okkur. Stundum hefur eldra 
fólkið farið til læknis og fengið lyf 
sem lækna ekki heldur viðheldur 
ástandinu, meira að það hindri að 
ástandið versni, s.s. hjá fólki með 
ristilvanda og meltingatruflanir.”

Námskeið um mataræði
Maður lifandi er einnig að 

standa fyrir fjölbreyttri flóru nám-
skeiða, m.a.hafa verið fengnir sér-
fræðingar til að ræða um blöðru-
hálskirtilinn en einnig hefur fyrir-
tækið sjálft staðið fyrir námskeið-
um, m.a. um mataræði og hvernig 
á að nota matinn skynsamlega. 
Guðmundur telur vafalaust að 
einnig sé hægt að nota þær vörur 
sem Maður lifandi býður í óhófi, 
öll neysla sé best í hófi.

- Er hægt að nota ykkar vörur ein-
göngu, eða þarf að finna eitthvað 
meðalhóf með öðrum matvörum?

“Það er hægt að nota okkar 
vörur eingöngu, það gera margir 
og lifa góðu lífi. Líkamann á ekki 
að skorta einhver bætiefni sem 
ekki fást í matvörum frá okkur. 
En sumir leyfa sér eitthvað annað 
einstaka sinnum, og það er ekkert 
við því að segja. Það er enginn 
hætt á neinum aukaverkunum þó 
eingöngu sé neitt fæðu frá okkur, 

ég hef aldrei heyrt neitt um það. 
Þú ert ekki að neita líkamanum 
um nein efni sem hann þarfnast, 
en það getur verið gott fyrir þá 
sem eru að byrja á neyslu mat-
væla frá okkur að byrja rólega, 
stíga eitt skref í einu, og hafa 
fæðuvalið fjölbreytt, ekki vera að 
kaupa alltaf það sama.

Vöruval í stórmörkuðum á líf-
rænt ræktuðu matvælum er 
stöðugt að aukast sem er kannski 
besta dæmið  um vaxandi vinsæld-
ir. Það endurspeglar einfaldlega 
kröfur neytenda sem verða þess 
áskynja í vaxandi mæli hvað það 
er mikið af rotvarnarefnum og öðr-
um óæskilegum efnum í mörgum 
matvælum sem fólk er að kaupa í 
dag. Það getur varla talist holt.”

- Sumir segja að lífrænt ræktuð 
matvæli séu frekar bragðlaus og 
því sé meiri hætta á að fá leið á 
þeim. Er eitthvað til í því?

“Það er bara vitleysa. Súpurnar 
eru t.d. mjög bragðmiklar enda 
vita allir að lífrænt ræktað krydd 
er bæði gott og bragðmikið. Venju-
lega mjólk er t.d. búið að vinna 
svo mikið að efast má um heil-
brigði hennar, enda segja sumir 
að mjólk sé ein af þeim vöruteg-
undum sem geti valdið krabba-
meini. Í sumar þessar vörur er 
verið að setja gervisykur sem er 
síður en svo hollari en venjuleg-
ur sykur. Það á líka við um gos-
drykki,” segir Guðmundur Guð-
mundsson rekstrarstjóri.
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Bætt heilsa tengist hugmynda-
fræði “Maður lifandi”

NETSAGA.IS

Guðmundur Guðmundsson rekstrarstjóri “Maður lifandi” með kókos-
hnetuolíu í versluninni að Hæðarsmára 6 í Kópavogi. Kókoshnetuolíu 
nýtur sívaxandi vinsælda, það er hægt að steikja úr henni, borða 
hana beint, hún er góð fyrir hjartað og fleiri líffæri. Dæmi eru þess 
að fólk hafi misst mörg kg. með því að taka inn 2 - 4 tsk. á dag.

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt 
komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu.

Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

lýsa allt að 30 daga samfleytt.

sími 530 1700  / www.rp.is

Á leiði
í garðinn

2. sunnudagur í aðventu
Guðsþjónusta og sunnudagaskóli í Salaskóla kl. 11.
Kór Lindakirkju syngur, stjórnandi Keith Reed. Þorgils Hlynur 
Þorbergsson, guðfræðingur prédikar. Prestur Guðmundur Karl 
Brynjarsson.
 
3. sunnudagur í aðventu
Fjölskylduguðsþjónusta í Salaskóla kl. 11. 
Í guðsþjónustunni verður sýnt brúðuleikritið Pönnukakan 
hennar Grýlu. Prestur Guðmundur Karl Brynjarsson

Aðventugleði Lindasóknar kl. 17. 
Kór Lindakirkju, Kórskóli 
Lindakirkju undir stjórn Keith Reed. Sýnt verður stutt 
jólaleikrit í léttum dúr og lesin jólasaga, svo fátt eitt sé nefnt.
 
Aðfangadagur jóla
Jólastund fjölskyldunnar í Salaskóla kl. 16. 
 Kór Salaskóla syngur, brúðuleikhús og margt fleira. 
Eftir stundina fá börnin jólaglaðning.
 
Aftansöngur í Salaskóla kl. 18. 
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Keith Reed organista. 
Prestur; Guðmundur Karl Brynjarsson
 
Annar jóladagur
Kántrýguðsþjónusta kl. 11 í Salaskóla. 
Sungnir verða hefðbundnir jólasálmar, en flutningur þeirra 
verður í anda bandarískrar sveitatónlistar. 
Prestur: Guðmundur Karl Brynjarsson. 
Allir velkomnir.

Helgihald
Lindasókn
í Kópavogi



Telj um dýr - 1, 2 og 3 er ný út-
kom ið skemmti legt talna kver eft-
ir Hall dór Á. El vars son. Það er 
kjör ið fyr ir börn á aldr in um 2- 5 
ára sem eru far in að sýna tölu stöf-
um áhuga og hafa gam an af að 
telja. Lit rík ar og fal leg ar mynd ir 
af villt um ís lensk um dýr um auð-
velda börn un um að telja og læra 
tölu staf ina því á hverri blað síðu 
er margt að telja. Stutt ur fróð-
leikstexti um dýr in fylg ir hverj um 
tölu staf. Höf und ur bók ar inn ar býr 
í Kópa vogi og hef ur áður sent frá 
sér bók ina Staf róf dýr anna. 

Út gef andi er Mál og menn ing.
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Versl un in Nóra - Dal vegi 16a:

Versl un in Nóra var stofn uð 
árið 2005 en hún hef ur und-
an far ið ver ið stað sett í Banka-
stræti í 101 Reykja vík, en er nú 
flutt að Dal vegi 16a í Kópa vogi.           
Við heim sótt um Nóru og spjöll-
uð um við El ínu og Jak obínu sem 
eru tveir af þrem ur eig end um 
vers lun ar inn ar.

Jak obína sagði okk ur grund-
völl versl un ar inn ar vera franska 
línu eða „concept”.  Þær væru 
að mestu með vör ur frá „Compto-
ir de Famille”, sem er gam alt fyr-
ir tæki með róm an tísk ar vör ur 
byggð ar á gam alli franskri hefð, 
hvoru tveggja hús gögn og heim-
ilsvör ur hvers kon ar. Vör urn ar 
henta mjög vel í sum ar hús sem 
og í öll hý býli hvar fólk vill njóta 
hlý legr ar um gjarð ar og nota leg-
heita með göml um evr ópsk um 
sjarma. Jak obína sagði okk ur að 
20% af slátt ur væri af öll um jóla-
vör um hjá þeim fram til jóla.

Það er óhætt að segja að það er 
hlý legt og nota legt að koma inn í 
versl un ina. Bara við að koma þar 

inn fyllist mað ur ein hverri stóiskri 
ró sem smýg ur inn fyr ir skinn ið 
og ylj ar hverj um manni um hjarta-
ræt urn ar.

Við bjóð um stöll urn ar í Nóru 

vel komn ar í Kópa vog inn og skor-
um á Kópa vogs búa að líta við og 
upp lifa róma tík ina og hlýj una hjá 
þeim.

Jak obína Sig urð ar dótt ir í hlýrri og nota legri um gjörð evr ópska      
sjarmans í versl un inni Nóru við Dal veg inn.

Gamli evr ópski sjarm inn
Skemmtilegt talnakver

Falleg hundarúm í miklu úrvali.

Dýrabær
Smáralind og Hlíðasmára 9,

www.dyrabaer.is

Upp með VeVeVVeVestfirði!
Pantanir: 456-8181- jons@snerpa.is

Vestfirska forlagið

Ráðherra mætir á svæðið

"Næstur framámanna á
vettvang var Hannibal Valdi-
marsson, ráðherra sam-
göngumála. Þannig stóð á,
að Póstur og sími hafði
byggt nýtt hús yfir starf-
semi sína á Þingeyri og nú
skyldi það tekið í notkun
með ráðherravígslu. Fyrst
vildi kappinn þó skreppa í
heimsókn í Svalvoga. Það
hefði hann aldrei getað
áður á bíl. Að sögn eins við-
mælenda hans hélt hann
tæplega vatni af hrifningu.
Hannibal drakk kaffi hjá
vitavarðarhjónunum í Sval-
vogum.
Í gestabókina þar á bæ

skrifaði hann: Vegurinn er
kraftaverk.

Og við vígsluna hjá Pósti og síma á Þingeyri daginn eftir ræddi hann um
þetta einstaka afrek, sem hann taldi ekki eiga neinn samanburð. Enn
fremur sagði hann: Ef svona afreksmenn fá ekki Fálkaorðuna, þá veit ég
ekki hver á að fá hana.
Ég hitti ráðherrann nokkru seinna og þakkaði honum hlý orð, en sagði

að Fálkaorðu kærði ég mig ekki um. Ef ég fengi hins vegar sem svaraði
andvirði hennar, þá mundi ég nýta það í vegagerðina. Hann taldi að ég
ætti eftir að fá þetta vel borgað."

Fæst í bókaverslunum um land allt

Verð: 1,700,-kr.
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Forseti Alþingis, Sturla Böðv-
arsson, opnaði Skólaþing, 
kennsluver Alþingis fyrir efstu 
bekki grunnskóla, 23. nóvem-
ber sl. Fyrstu “þingmenn” Skóla-
þings voru nemendur í 9. bekk 
Lindaskóla. 

Á Skólaþingi fara nemendur í 
hlutverkaleik og fylgja í stórum 
dráttum reglum um starfshætti 
Alþingis. Öllum grunnskólum í 
landinu verður sent bréf til kynn-
ingar á starfsemi Skólaþings. 
Skólaþing er til húsa í Austur-
stræti 8-10 í rúmlega 300 fermetra 
húsnæði. Miðað er við að einn 
bekkur komi í Skólaþing í einu 

og heimsóknin taki um tvær og 
hálfa klukkustund. Á þeim tíma 
fá  nemendur  tækfæri til að setja 
sig í spor þingmanna með því að 
leiða ákveðin mál sem fyrir þá eru 
lögð til lykta á þingflokksfundum, 
nefndafundum og þingfundum. 
Jafnframt munu nemendur heyra 
rök álitsgjafa. Þannig er ætlunin 
að veita innsýn í sambandið milli 
atburða í samfélaginu, skoðana-
myndunar, pólitískra ákvarðana 
og starfa Alþingis og sýna áhrif 
almennings, sérfræðinga, fjöl-
miðla og hagsmunaaðila á lög-
gjafarstarf. Nemendur komast að 
niðurstöðu með því að hlusta og 

meta rök og álit annarra, tjá eigin 
skoðun, taka afstöðu og ná mála-
miðlun.

Með kennsluverinu er komið 
til móts við áhuga skóla á því að 
koma með nemendur í vettvangs-
ferðir á Alþingi en á síðasta ári 
heimsóttu hátt í 3000 grunnskóla-
nemar þingið. Skólaþinginu er 
þannig ætlað að auka fjölbreytni 
í fræðslu um Alþingi og er skólum 
boðið að nýta þennan möguleika 
en jafnframt  verða hefðbundn-
ar skoðunarferðir áfram í boði. 
Hjá efri bekkjum grunnskóla eru 
heimsóknirnar gjarnan í tengsl-

um við kennslu í lífsleikni og 
þjóðfélagsfræði en í aðalnámskrá 
grunnskóla eru m.a. sett fram þau 
markmið fyrir kennslu í þessum 
greinum að miða skuli að því að 
auka skilning nemenda á reglum 
samfélagsins og hvar þær eru sett-
ar. Fyrsta kennsluver þjóðþings af 
þessu tagi var opnað árið 2003 við 
danska þingið og síðan hafa verið 
sett upp sams konar kennsluver 
við norska og sænska þingið.
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BORG

6591159

FRÍTT
VERÐMAT!

TOPP ÞJÓNUSTA
6599606

www.remaxeignir.com

Alla morgna er
opið frá 8:00 til 13:00 

fyrir göngufólk
 

Fimmtudagar 10:00 til 12:00, 
Ýmsir leikir í Fifunni

Krokket              Boccia

Eldri borgarar - 
hreyfing í Fífunni

Nemendur Lindaskóla fyrstu “þingmenn” Skólaþings

Forseti Alþingis, Sturla Böðvarsson, opnar Skólaþing. Nemendur Lindaskóla við skjái, sem er hluti “þingstarfanna.”

Börn í kór Digranesskóla sungu fyrir þá sem komu á laufabrauðsdag í skólanum fyrir skömmu.
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Kvennakór Kópavogs -
á kafi í söng og bakstri!

Það hefur verið nóg að gera 
hjá Kvennakór Kópavogs und-
anfarið, enda önninni senn að 
ljúka og brátt kominn tími til 
að kórkonur fari heim og baki, 
hver fyrir sig, svona eins og   
sautján mismuandi tegundir af 
jólasmákökum.

Kórinn söng í fyrsta sinn á önn-
inni fyrir áheyrendur 25. nóvem-
ber sl. þegar tekin voru nokkur 
lög á laufarbrauðsútskurðardegi 
Foreldrafélags Digranesskóla.  
Æfingar kórsins eru einmitt haldn-
ar, þriðjudag hvern, í sal Digranes-
skóla og því vel við hæfi að kór-
inn kæmi fram við þetta tækifæri.   
Einnig vildu kórkonur um leið 
þakka fyrir góða aðstöðu í skólan-
um í vetur. Þetta mun þó ekki vera 

eina skiptið sem kórinn kemur 
nálægt laufabrauðsútskurði fyrir 
þessi jól því 1. desember sl. söng 
Kvennakórinn  í Gjábakka en þann 
dag fór einmitt fram laufabrauðs-
útskurður og jólabasar ásamt 
fleiri skemmtilegum uppákomum. 
Kvennakórinn mun standa fyrir 
kökubasar í Garðheimum næsta 
laugardag en þar verða glæsilegar 
eðaltertur á boðstólum frá því að 
verslunin opnar og meðan birgðir 
endast. Um kl. 15.30 mun kórinn 
taka lagið fyrir þá sem þar verða 
staddir.

Á þrettándanum, 6. janúar kl. 
15.00, mun Kvennakór Kópavogs 
ásamt Karlakór Kópavogs halda 
tónleika í Hjallakirkju. Sungin 
verða bæði íslensk og erlend lög.

Sungið við laufabrauðsútskurð í Digranesskóla.
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frfráá Comptoir de FamilleComptoir de Famille

Eineltisstefna Lindaskóla 
í stöðugri endurskoðun

Lindaskóli hefur haft mótaða 
eineltisstefnu nokkur síðustu ár 
sem hefur síðan verið í aðlög-
un að skólastarfinu sjálfu. Á 
sl.hausti var hún endurskoðuð 
og síðan kynnt á kennarafundi 
og samþykkt þar. Eineltisstefnan 
var einnig kynnt í foreldra- og 
nemendaráði.

En hvað er einelti? Það er nokk-
uð skilgreint í eineltisstefnu Linda-
skóla, en það telst einelti þegar 
um ítrekað ofbeldi er að ræða 
gagnvart sama eða sömu einstak-
lingum og getur það bæði verið 
líkamlegt og andlegt. Gunnsteinn 
Sigurðsson, skólastjóri, segir að 
einelti sé mál sem þurfi að vera 
í sífelldri endurskoðun því það 
séu oft mjög erfið mál, og stund-
um geti einelti verið í gangi gagn-
vart einstaka nemanda svo árum 
saman án þess að það uppgötvist. 
Samheldni, samvinna og tjáskipti 
nemenda, foreldra og starfsmanna 
skólans sé þar helsta mótvægið.

Það sem einkennir einelti 
• Einelti nær stundum yfir langt 

tímabil og gerir líf þolandans mjög 
erfitt. 

• Einstakur atburður telst ekki 
einelti. 

• Ójafnvægi er í styrkleikasam-
bandi milli gerenda og þolenda. 
Sá sem verður fyrir eineltinu ver 
sig ekki alltaf sjálfur heldur lætur 
það yfir sig ganga. 

En fyrirbyggjandi aðgerðir eru 
auðvitað það besta í þessu sam-
bandi. Lindaskóli hefur frá upp-
hafi lagt áherslu á góð samskipti 
við foreldra t.d. með fréttabréfum, 
bekkjarpóstum og fjölskylduhátíð 
þannig að foreldrar finni sig vel-
komna í skólanum bæði þegar vel 
gengur og eins ef eitthvað bjátar 
á. Útivist er skipulögð og yngri 
nemendur velja sér leiksvæði í 
frímínútum. Hópefli er skipulagt 
fyrir nemendur, bæði í gegnum 
kennslu í lífsleikni og með skipu-
lögðum ferðum nemenda. 

Í lífsleikni er lögð áhersla á að 
nemendur læri góð samskipti. Öll-
um nemendum verður að vera 
ljóst hvað einelti er og að einelti 
er ekki liðið í Lindaskóla. Nemend-
ur eru hvattir til að láta vita ef 
þeir vita af nemanda sem verður 
fyrir einelti.

Foreldrar bera ábyrgð á 
vinahópum

Bekkjarfundir eru haldnir reglu-

lega í öllum bekkjum skólans. Í 
mörgum bekkjum hjá yngri nem-
endum eru starfandi vinahópar. 
Foreldrar bera ábyrgð á fram-
kvæmd og skipulagi þeirra, en 
umsjónakennari getur aðstoðað 
þá við að koma hópunum af stað. 
Fylgst er með líðan nemenda með 
tengsla- og eineltiskönnunum sem 
lagðar eru fyrir a.m.k. einu sinni á 
ári en námsráðgjafi skólans hefur 
umsjón með þeim.

Nýir nemendur fá sérstakar mót-
tökur hjá deildarstjóra við skóla-
byrjun. Þeir fá síðan viðtal við 
námsráðgjafa nokkrum vikum eft-
ir skólabyrjun. Vinateymi er í öll-
um bekkjum og taka þá til dæmis 
tveir nemendur í bekknum að sér 
að kynna skólann og styðja nýjan 
nemanda félagslega. Undirbúning-
ur er hjá umsjónarkennara og/eða 
námsráðgjafa.

Í niðurlagi eineltisstefnu Linda-
skóla segir að nauðsynlegt sé að 
allir þeir sem hafa grun um ein-
elti komi þeim upplýsingum til 
umsjónarkennara svo hægt sé að 
taka sem fyrst á málinu. Í öllum 
tilfellum er námsráðgjafi til aðstoð-
ar í eineltismálum, á hvaða stigi 
málsins sem er.

Aðventan í Digraneskirkju
Annar sunnudagur í aðventu, 9. 

desember, messa og sunnudaga-
skóli kl. 11.00, prestur Magnús 
Björn Björnsson. Stoppleikhúsið 
kemur í sunnudagaskólann í kapel-
lu á neðri hæð og sýnir leikritið 
“Jólin hennar Jóru”. Aðventustund 
á vegum æskulýðsstarfsins Meme 
kl. 20.00, ræðumaður: Erla Guðrún 
Arnmundardóttir, æskulýðsfulltrúi 
Háteigskirkju.  Gospelhljómsveit 
Meme sér um tónlistina. Kaffisala 
til styrktar Mæðrastyrksnefndar 
Kópavogs.

Þriðji sunnudagur í aðventu, 16. 
desember, messa og sunnudaga-
skóli kl. 11.00, prestur sr. Yrsa Þórð-
ardóttir. Jólastund fjölskyldunnar 
kl. 16.00. Þar munu Söngvinir, kór 
aldraðra í Kópavogi og Skólakór 
Kársness undir stjórn Þórunnar 
Björnsdóttur, syngja gömul og ný 
aðventu- og jólalög. Stundin mið-
ast fyrst og fremst við sönginn, 
rifja upp gamalkunnug aðventu- og 
jólalög og heyra jafnvel eitthvað 
sem ekki er eins kunnuglegt. Eft-
ir jólastundina er boðið upp á            
heitt súkkulaði og piparkökur í 
safnaðarsal.

Fjórði sunnudagur í aðventu 
- Þorláksmessa, barnaguðsþjón-
usta í kirkjunni kl. 11.00, hátíðleg 
jólastund fyrir alla fjölskylduna á 
vegum sunnudagaskóla Digranes-
kirkju.

Aðfangadagur jóla, 24. desember 
kl. 18.00, aftansöngur. Hátíðartón 
sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið 
af kór Digraneskirkju.  Prestur sr. 
Gunnar Sigurjónsson, organisti 
Kjartan Sigurjónsson, einsöngur 
Einar Clausen.

Aðfangadagur jóla, 24. desember 
kl. 23.30, aftansöngur. Hátíðartón 
sr. Bjarna Þorsteinssonar sungið 
af kór Digraneskirkju. Prestur sr.  
Yrsa Þórðardóttir, organisti Kjart-
an Sigurjónsson, einsöngur Helga 
Rós Indriðadóttir.

Jóladagur, 25. desember kl. 
14.00, hátíðarguðsþjónusta. Hátíð-
artón sr. Bjarna Þorsteinssonar 
sungið af kór Digraneskirkju, sr. 
Gunnar Sigurjónsson prédikar og 
sr. Yrsa Þórðardóttir þjónar fyrir 
altari. Einsöngur Einar Clausen.

Annar jóladagur, 26. desember 
kl. 11.00, messa, prestur sr. Yrsa 
Þórðardóttir. Jólastund aldraðra 

fimmtudaginn 27. desember kl. 
14.00. Jólastund aldraðra er eitt af 
samstarfsverkefnum Digranes- og 
Hjallakirkju. Á jólastundinni er boð-
ið upp á vandaða dagskrá ásamt 
dýrindis tertum og öðru góðgæti. 
Allir eru velkomnir.

Jólaball sunnudagaskólans 
sunnudaginn 30. desember kl. 
11.00. Jólaballið er í kapellunni á 
neðri hæð. Sungin eru lögin sem 
tilheyra jólaböllum um Þyrnirós, 
Adam sem átti syni sjö og öll þessi 
venjulegu jólaballalög. Kjartan org-
anisti spilar á harmonikku af þessu 
tilefni. Jólasveinar koma í heim-
sókn og allir fá eitthvað góðgæti 
með sér heim. Eftir jólaballið er 
heitt súkkulaði og piparkökur. 

Gamlársdagur 31. desember 
kl. 18.00, aftansöngur, sr. Gunnar 
Sigurjónsson prédikar og sr. Yrsa 
Þórðardóttir þjónar fyrir altari. 
Organisti Kjartan Sigurjónsson og 
einsöngur Þórunn Freyja Stefáns-
dóttir.

Þrettándinn, 6. janúar 2008. Tón-
listarguðsþjónusta á vegum Kjart-
ans Sigurjónssonar, organista Digra-
neskirkju og sóknarnefndar.
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Nemendur 10. bekkjar Smáraskóla fyrstu 
félagsmenn unglingadeildar Ferðafélags Íslands

Í haust sendi menntamála-
ráðuneytið út bréf þess efnis 
að skólar megi ekki leita til for-
eldra um greiðslur fyrir ferðir 
nemenda sem skipulagðar eru 
af skólum. Smáraskóli hefur frá 
upphafi lagt áherslu á útivist 
og ferðalög, þar á meðal fara 
elstu bekkirnir í hálendisferð-
ir, ganga Laugaveginn og hjóla 
Fjallabaksleiðir. Til að geta 
haldið áfram með þennan þátt í 
skólastarfinu greip stjórn Smára-
skóla til þess ráðs að finna 
stuðningsaðila.

Ferðafélag Íslands brást fljótt 
við, og í tilefni af 80 ára afmæli 
félagsins ákvað stjórn þess að 
styrkja Smáraskóla til að gera 
þessar hálendisferðir áfram 
mögulegar. Ferðafélagið ákvað 
þennan dag að opna fyrir aðild 
fyrir unglinga og voru nemendur 
í 10. bekk Smáraskóla fyrstu full-
trúar þess hóps og færði stjórn 
FÍ þeim að gjöf ókeypis félagskort 
ásamt sérmerktum flíspeysum á 
hvert og eitt þeirra ásamt GPS-
staðsetningartæki talstöð.

Sigurlín Sveinbjarnardóttir, 
skólastjóri Smáraskóla, sagði af 
þessu tilefni óska Ferðafélaginu 
til hamingju með þann áfanga 
að opna félagsaðildina fyrir ung-
mennum en um leið þakka fyrir 
hönd Smáraskóla góðar gjafir og 
að nemendur Smáraskóla nytu 
þess heiðurs að verða fyrstu 
félagarnir í ungmennadeild FÍ.

“Smáraskóli skapaði strax 

við stofnun skólans,  árið 1994, 
þá stefnu að nemendur skyldu 
njóta sem mestrar útivistar og 
að þeim yrði kynnt ferðalög og 
færni í tengslum við útilegur. 
Það er hún Kristín Einarsdóttir, 
kennari, stundum kölluð ,,Fjalla-
Stína” sem á mestan heiður af 
þessari framkvæmd. Markmið 
með þessu verkefni er að styrkja 
félagslega stöðu nemenda, auka 
sjálfstraust þeirra auk þess að 
kynna þeim náttúru landsins og 
gera þau færari í að stunda marg-

víslega útivist. Starfið hefur far-
ið þannig fram að hver einasti 
árgangur skólans fer í ferðalag 
þar sem gist er eina nótt eða 
fleiri og breytileg og stigvaxandi 
verkefni fylgja hverju ferðalagi. 
Það byrjar með að 6 ára nemend-
ur sofa í skólanum og læra að 
halda kvöldvöku og passa svefn-
pokann og dótið sitt. Svo er farið 
í svokallaðar ,,Hóla- og fjallaferð-
ir” en þá ganga allir nemendur 
skólans á hóla og fjöll í nágrenni 
höfuðborgarsvæðisins og alltaf 

hærri og hærri eftir því sem þau 
stækka sjálf. 

Áttundi bekkur gengur síð-
an,,Laugaveginn” frá Landmanna-
laugum í Þórsmörk. Fjögurra 
daga ganga sem krefst ekki síð-
ur andlegs en líkamlegs styrks. 
Í þessari ferð læra börnin ómet-
anlega lexíu um náttúru Íslands, 
þau vita eftir þetta að slíkar ferð-
ir eru á þeirra færi og sjálfstraust 
þeirra við slíkar aðstæður eflist. 
Ekki síst eru svona ferðir vel falln-
ar til að styrkja félagsvitund hóps-

ins eða eins og þau segja sjálf 
,,við verðum betri vinir”.

Níundi bekkur hjólar 100 km. 
leið frá Landmannahelli, austur 
Fjallabak nyrðra og að Eldvatni. 
Á þessari leið uppgötva börnin 
að hálendið getur boðið upp á 
afþreyingu sem er skemmtileg 
og ögrandi. Þessi leið er ,,alvöru” 
hjólaleið og stolt þeirra er mikið 
eftir að hjóla upp erfiðar brekk-
ur og yfir árnar. Tíundi bekkur 
hjólar 70 km. frá Laufafelli á Land-
mannaafrétti og niður á Einhyrn-
ingsflatir. Í Aðalnámskrá er víða 
drepið á nauðsyn útvistar og 
útveru og því ekki erfitt að tengja 
markmið ferðaverkefnis Smára-
skóla við hana,” sagði Sigurlín 
Sveinbjarnardóttir skólastjóri í 
Norræna húsinu.

Nemendur Smáraskóla í Norræna húsinu ásamt skólastjóra og kennurum á 80 ára afmæli Ferðafélags 
Íslands 27. nóvember sl., allir klæddir sérmerktum flíspeysum sem var gjöf frá FÍ.

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

galdrar Í 
neytendapakkningum,

spÁspil, rÚnir og 
Óvenjuleg 
gjafavara.

n  rnabúðin
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Hjallakirkja um aðventu, jól og áramót

• 2. sunnudagur í aðventu, 9. 
desember, messa kl. 11.00, sr. Sig-
fús Kristjánsson þjónar. Félagar 
úr kór kirkjunnar syngja og leiða 
safnaðarsöng og organisti er Jón 
Ólafur Sigurðsson. Sunnudaga-
skóli er kl. 13.00 og aðventutón-
leikar Kórs Hjallakirkju kl. 20.00. 
Kórinn syngur aðventu- og jóla-
lög frá ýmsum löndum og ýmsum 
tímum. Einsöngvarar Kristín R. 
Sigurðardóttir, Ingunn Sigurðar-
dóttir, Gunnar Jónsson og fleiri 
kórfélagar. Julian Isaacs leikur á 
orgel en söngstjóri er Jón Ólafur 
Sigurðsson.

• 3. sunnudagur í aðventu, 16. 
desember. Lofgjörðarguðsþjón-
usta kl. 11.00. sr. Íris Kristjánsdótt-
ir þjónar. Þorvaldur Halldórsson 

leikur og syngur létta jólasöngva 
með viðstöddum. Jólaball sunnu-
dagaskólans er svo kl. 13.00. Allir 
dansa saman í kringum jólatréð. 
Jólasveinn kemur í heimsókn og 
færir börnunum glaðning.

• 4. sunnudagur í aðventu, 23. 
desember, jólasöngvar fjölskyld-
unnar kl. 11.00, sr. Sigfús Kristjáns-
son þjónar og allir syngja saman 
aðventu- og jólalög undir forsöng 
Kórs Hjallakirkju og Garðakórs-
ins, kórs eldri borgara í Garðabæ, 
undir stjórn Jóhanns Baldvins-
sonar. Jólasöngvarnir byggjast 
upp á miklum söng með ritningar-
lestri á milli. Þetta er tíunda árið 
sem boðið er upp á jólasöngva í 
þessu formi í Hjallakirkju en það 
er upprunnið í Englandi og not-
að þar á aðventunni. Nú þegar 
fjórði sunnudagur í aðventu er 
þetta nálægt jólum verður aðal 
áherslan á jólalög og jólasálma í 
fjölbreyttu úrvali.

• Aðfangadagur jóla, 24. des-
ember. Hefst með jólastund fjöl-
skyldunnar kl. 16.00 sem er létt 
og skemmtileg barnastund með 
brúðum og léttum jólasöng. Góð-
ir gestir úr sunnudagaskólanum 
koma í heimsókn. Aftansöngur er 

kl. 18.00 en tónlistarflutningur frá 
kl. 17.30. Sr. Íris Kristjánsdóttir 
og sr. Sigfús Kristjánsson þjóna. 
Kór Hjallakirkju syngur og leiðir 
safnaðarsöng. Erla Björg Káradótt-
ir syngur einsöng. Kórinn flytur 
m.a. jólakantötuna Aðfangadags-
kvöld eftir Sigvalda Kaldalóns. 
Steinar Matthías Kristinsson leik-
ur á trompet. Organisti erJón Ólaf-
ur Sigurðsson.

• Jóladagur, 25. desember, hátíð-
arguðsþjónusta kl. 11.00, sr. Íris 
Kristjánsdóttir þjónar. Kór Hjalla-
kirkju syngur og leiðir safnaðar-
söng og Kristín R. Sigurðardóttir 
syngur einsöng.

• Annar dagur jóla, 26. des-
ember, fjölskylduguðsþjónusta 
kl. 11.00. sr. Sigfús Kristjánsson 
þjónar og barnakór úr Hjallaskóla 
syngur undir stjórn Guðrúnar 
Magnúsdóttur ásamt félögum úr 
Kór Hjallakirkju.

• Gamlársdagur, 31. desember, 
aftansöngur kl. 18.00, sr. Íris Krist-
jánsdóttir þjónar og Kór Hjalla-
kirkju syngur og leiðir safnaðar-
söng. Gunnar Jónsson syngur ein-
söng. Sungnir verða bæði hátíð-
arsöngvar og litanía sr. Bjarna 
Þorsteinssonar.

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt 
komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu.

Karlakór Kópavogs verður á 
jólatónleikum í Digraneskirkju 
laugardaginn 15. desember nk. 
kl. 16.00 en Karlakórinn Þrest-
ir stendur fyrir tónleikunum. 
Flutt verða jólalög frá ýmsum 
löndum og tímum. Með Karla-
kórnum Þröstum koma fram 
Hrund Ósk Árnadóttir sópran 

og Alex Ashworth baríton, en 
einnig syngja þau hvert í sínu 
lagi. Stjórnandi Karlakórs Kópa-
vogs er Julian Michael Hewlett 
en undirleikari Natalia Chow. 
Stjórnandi Karlakórsins Þrasta 
er Jón Kristinn Cortez en undir-
leikari Jónas Þórir.

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt 
komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu.

Karlakór Kópavogs 
á jólatónleikum

Karlakór Kópavogs syngur á basar KEFAS-kirkjunnar í Kópavogi í 
byrjun desember.

Jólaguðsþjónusta verður í 
Lindasókn á annan dag jóla, 26. 
desember, með nokkuð öðru yfir-
bragði en oft áður. Messuformið 
verður óbreytt, en jólalög verða 
flutt í kántrýútsetningu og seg-
ir Keith Reed organisti að með 

þessu sé verið að sýna fólki að 
hægt sé að koma í guðsþjónustu 
sem sé með öðrum blæ en það 
eigi að venjast. Fólki á að finnast 
skemmtilegt að koma til kirkju, 
og þetta er liður í því segir Keith 
Reed. Messan verður í Salaskóla.

Kántrýguðsþjónusta 

Barnakór undir stjórn Guðrúnar Magnúsdóttur syngur á aðventuhátíð fjölskyldunnar í Hjallakirkju 2. desember sl.

Mikið úrval af jóla-og gjafavöru.

Geisladiskar frá kr. 100.

DVD á kr. 300. 

Munið 100 kr. hornið.

Allt nýjar vörur.

Símar 869 8171 - 899 2784

ÓdÝri
jÓlamarkaÐurinn

Ánanaust 1 
beint Á mÓti gamla ellingsenhÚsinu
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Hreyfing fyrir alla í Fífunni
Breiðablik og Lýðheilsustöð 

hafa gert með sér samning um 
að auka möguleikana á hvers 
kyns hreyfingu fyrir eldri borg-
ara í Kópavogi. Verkefnisáætl-
unin er þríþætt og næstu daga 
verður unnið að sérstöku átaki 
í Fífunni, en þar gefst eldra fólki 
möguleiki á að nýta mannvirkið 
til að ganga og eru þetta um 70 
manns sem koma daglega.

Nú er ætlunin að bæta um bet-
ur og bjóða á fimmtudögum uppá 
ýmsa leiki og mun Anton Bjarna-
son íþróttafræðingur vera í Fíf-
unni milli kl. 10.00 og 12.00 næstu 
2 til 3 fimmtudaga og kenna fólki 
á leikina og gefa ýmsar leiðbein-
ingar um góðar æfingar og hreyf-
ingu. Þetta er fyrst og fremst ætl-
að 60 ára og eldri og að sjálfsögðu 
ókeypis og engar pantanir eða 
skráningar þarf til að taka þátt í 

þessu átaki.
Eftir áramótin má svo búast við 

að aðrir þættir í þessu verkefni 

Breiðabliks og Lýðheilsustofnun-
ar verði kynntir, en það tengist 
meira sundi og skokki.

Eldri borgarar á göngu í Fífunni

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt 
komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu.

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt 
komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu.

Viðburðaríkt ár hjá Gerplu
Uppskeruhátíð fimleikafélagins 

Gerplu fór fram sl. sunnudag í Ver-
sölum. Árið 2007 hefur verið mjög 
viðburðarríkt, starfssemi blómleg 
og árangur iðkenda einstakur. Það 

þótti því full ástæða til að staldra 
við áður en lengra væri haldið 
og bjóða iðkendum, foreldrum og 
velunnurum til sérstaks hófs. 

Viðurkenningar voru veittar 

öllu því frábæra fimleikafólki sem 
á árinu hefur unnið til verðlauna, 
bæði hér innanlands og erlendis. 
Þar má m.a. nefna Norðurlanda-
meistaratitla.

Hópurinn, ásamt þjálfurum, sem vann til verðlauna á árinu og var veitt sérstök viðurikenning. 
Glæsilegur hópur!

Ágóði jólakortasölu 
Soroptimistaklúbbs 
Kópavogs rennur til 
mannúðarmála

Soroptimistaklúbbur Kópavogs 
gefur út jólakort í ár eins og und-
anfarin ár og einnig merkispjöld á 
jólapakka með sömu mynd.  Jónína 
Magnúsdóttir (Ninný) hannaði kort-
ið, en hún er ein af klúbbsystrunum. 
Jólakortin hafa verið aðal uppistaða 
í tekjuöflun klúbbsins, sem hefur frá 
upphafi stutt byggingu hjúkrunar-
heimilisins Sunnuhlíðar í Kópavogi.  
Klúbburinn styður ýmis önnur mann-
úðarmál bæði innanlands og utan. 
Kortin eru afgreidd 4 stk. saman í 
pakka og kostar pakkinn 500 krón-
ur en jólapakkaspjöldin 100 krónur, 
5 stk. saman í pakka. Soroptimista-
konur sjá um sölu og dreifingu jóla-
kortanna sem jafnframt eru seld í 
versluninni Líf og List og Pennan-
um/Eymundsson í Smáralind, bóka-
búðinni í Hamraborg, snyrtistofunni 
“Gott útlit” á Nýbýlavegi, Garðheim-
um í Mjódd og  tískuversluninni Næs 
Connection.

Jólakort Soroptimistaklúbbs 
Kópavogs.

Ný Biblía var borinn í Digraneskirkju sunnudaginn 21. október sl. Á 
Biblíunni hélt Klara Rakel Grétarsdóttir, sem fermist í vor, en með 
henni voru Guðlaug Einarsdóttir og Hreggviður Norðdahl, formaður 
sóknarnefndar. Við altari tók sr. Yrsa Þórðardóttir á móti Biblíunni.

Biblía borinn til kirkju

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt 
komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu.
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HK-ingurinn Rúrik Gíslason 
var fyrirliði 21-árs landsliðs 
Íslands í fyrsta skipti þegar það 
vann frækilegan sigur á Belgum 
í Brussel, 2-1, í Evrópukeppn-
inni í lok nóvembermánaðar. 
Rúrik, sem er 19 ára og verð-
ur því gjaldgengur í liðið lengi 
enn, tók við fyrirliðabandinu af 

Bjarna Þór Viðarssyni sem var í 
leikbanni.

Rúrik er þar með fyrstur HK-
inga til að gegna stöðu lands-
liðsfyrirliða en þess má geta að 
hann er orðinn næstleikjahæst-
ur af þeim sem nú skipa 21-árs 
landsliðið, með 10 landsleiki í 
þessum aldursflokki.

Úr fyrri leiknum í Digranesinu.

Á lokahófi Sundssambands 
Íslands var sunddeild Breiða-
bliks afhentur hvatningarbikar 
SSÍ. Það er mikið ánægjuefni 
fyrir sunddeild Breiðabliks, en 
ekki síður hvatning. 

“Þetta er tvímælalaust mikil 
viðurkenning fyrir okkur, og alla 
sem lagt hafa lóð á vogarskálarn-
ar til að efla sund í Kópavogi. 
Það er gaman þegar tekið er 
eftir þegar verið er að vinna að 
góðum hlutum. En góðir hlutir 
gerast hægt, við höfum verið að 
vinna markvisst að uppbyggingu 
deildarinnar undanfarin ár, og 
sjáum fram á mjög bjarta tíma í 
sundinu í Kópavoginum. Þetta 
er okkur hvatning til að gera 
enna betur á næstu misserum og 
árum. Það má einnig geta þess 
að stjórn Breiðabliks sæmdi okk-
ur svipuðum verðlaunum sl. vor 
frá Breiðablik. Það er því gaman 
í sunddeildinni um þessar mund-
ir,” segir Jónas Halldórsson, for-
maður deildarinnar.

Í lýsingu dómnefndar á vali á 
Hvatningabikarnum segir m.a. að 
tekið sé tillit til þess hvaða félag 
hafi komið mest á óvart sundár-
ið þar á undan. Taka skal tillit til 
uppbyggingar, áhuga, eljusemi og 

þátttöku félags og aðstandenda 
félagsins í sundatburðum og mót-
um. Miðað skal við að félag sem 
hlýtur Hvatningarbikarinn hafi 
á liðnu sundári náð verulegum 
árangri í innri uppbyggingu og 
fjölgað sundfólki í landinu.

Sunddeild Breiðabliks hlaut 
þennan bikar meðal annars af 
því að sunddeildin hefur endur-
skipulagt æfingaumhverfi sitt 

og innri starfsemi. Í stað þess 
að vera með einn og einn góðan 
sundmann er deildin komin með 
góða breidd inn í sunddeildina 
og það skapar afreksárangur til 
lengri tíma. Góð uppbygging skil-
ar árangri til lengri tíma. Sund-
deild Breiðabliks er með 2 sund-
menn í aldursflokkahópi SSÍ og 
2 sundmenn í unglingalandsliði 
SSÍ.

Sunddeild Breiðabliks 
hlaut hvatningabikar SSÍ

Skíðadeild Breiðabliks 
35 ára

Það var kaldan dag um miðj-
an desember árið 1972 að hóp-
ur fólks hittist í félagsaðstöðu 
Breiðabliks í Félagsheimili 
Kópavogs. Fundarmenn höfðu 
farið saman á skíði og ákváðu 
að tímabært væri að stofna 
skíðadeild innan Ungmennafé-
lagsins Breiðabliks. Á þessum 
stofnfundi var Guðmundur Ant-
onsson kosinn fyrsti formað-
ur deildarinnar en auk hans í 
þessa fyrstu stjórn voru kosin, 
Sigurjón Hallgrímsson, Guðlaug-
ur Ómar Friðþjófsson, Sigríður 
Erla Guðmundsdóttir og Bene-
dikt Bjarnason. Varamenn voru 
kosnir Guðmundur Hafsteins-
son, Sigríður Ásgeirsdóttir og 
Haraldur Erlendsson. Skíðadeild 
Breiðabliks heldur því upp á 35 
ára afmæli deildarinnar 15. des-
ember nk.

Hjólhýsi og toglyfta
Á þessum fyrsta fundi var 

ákveðið að koma á reglulegum 
skíðaferðum á vegum félagsins 
og var fyrsta ferðin í Bláfjöll far-
in þann 30. desember þ.á. Strax 
á nýju ári 1973 var síðan farið 
um hverja helgi á skíði í Bláfjöll, 
ef veður leyfði. Samið hafði ver-
ið við Strætisvana Kópavogs 
um að koma skíðafólkinu upp í 
Bláfjöll og var því mjög vel tek-
ið.  Á þessum árum var engin 
aðstaða til staðar í Bláfjöllum 
hvorki hús né lyfta. Félagar úr 
Breiðablik sáu að nauðsynlegt 
væri að gera einhverjar úrbæt-
ur til að fjölga iðkendum og búa 
þeim betri aðstæður. Stjórnin 
tók því á leigu hjólhýsi sem kom-
ið var fyrir í Bláfjöllum svo hægt 
væri að fara inn og hlýja sér eða 
borða nesti sitt. Jafnframt stóð 
stjórnin fyrir því mikla stórvirki 
að kaupa nýja dráttarvél, láta 
smíða á hana spil og tengja við 
hana ýmsan búnað svo hægt 
væri að nýta hana sem toglyftu 
á skíðasvæðinu. Þrátt fyrir frum-
stæðan búnað gekk starf deildar-
innar vel. 

Fjórum árum eftir stofnun 
deildarinnar eða árið 1976 var 
keypt skíðalyfta sem tekin var 
í notkun ári síðar. Sama ár var 
einnig keyptur skíðaskáli í sam-
vinnu við bæjarstjórn Kópavogs 
en skíðadeildin sá um rekstur 
hans. Skíðaskálinn var strax 
mjög vel nýttur og fengu grunn-
skólar Kópavogs og Hafnarfjarð-
ar þar einnig aðstöðu og á skíða-
svæði deildarinnar. Boðið var 
upp á skíðakennslu á svæðinu 
og var það fjölsótt. 

Þrátt fyrir að komin væri ný 
lyfta fjölgaði skíðafólki það mik-
il að lyftan annað því vart. Fljót-
lega vaknaði því mikill áhugi inn-
an deildarinnar að koma upp 
nýrri skíðalyftu á skíðasvæði 
félagins í Drottningargili í Blá-
fjöllum. Stofnað var sérstakt 
stryktarfélag deildarinnar árið 
1980. Megin hlutverk þessa 
styrktarfélags var að afla fjár, 
kaupa og reisa nýja skíðalyftu. 
Tveim árum síðar, árið 1982, var 
síðan ráðist í að byggja nýjan 
skíðaskála og jafnframt var lagt 
rafmagn fyrir flóðlýsingu svo 
skíðamenn gætu skíðað þó væri 
farið að rökkva. 

Skíðadeildin efldist mjög mik-
ið á þessum árum og fjölgaði 
félögum mikið. Ljóst var að 
skíðaskálinn var ekki nægilega 
hentugur fyrir starfið svo ákveð-
ið var að selja hann ásamt  lyft-
unni til Bláfjallarnefndar. Sam-
hliða var gerður samningur við 
Kópavogsbæ um byggingu veg-
legs skíðaskála á öðrum stað í 
Bláfjöllum sem var vígður 16. 
febrúar 1991 og afhentur félag-
inu til rekstar.

Hér hefur verið  rakin í stut-
tu máli framkvæmdir á vegum 
skíðadeildar Breiðabliks frá 
stofnun deildarinnar. Skíðaiðk-
endum í dag finnist það vafa-
laust frumstæður búnaður sem 
deildin byrjaði með fyrir 35 
árum en þetta var mikið fram-
faraspor fyrir skíðamenn Kópa-
vogs á þessum árum. Allt frá 
stofnun deildarinnar hafa stjórn-
ir hennar stefnt markvist að því 
að bæta aðstöðu skíðafólks á 

svæði félags-
ins í  Blá-
fjöllum. Öll 
aðstaða til 
skíðaiðkunn-
ar hefur því 
sífellt verið 
að batna og 
hefur það 
s ý n t  s i g 
í  s töðugt 
betri árangri 
k e p p n i s -
fólks. Skíða-
deildin eignaðist íslandsmeist-
ara árið 1993 Heiðar Árnason en 
síðan þá hefur deildin eignast 
fjölmarga íslandsmeistara. Jafn-
framt hefur skíðadeild Breiða-
bliks átt á undanförnum árum 
nokkra fulltrúa í landsliði og ung-
lingalandsliði SKÍ. Blikinn Sindri 
Már Pálsson fulltrúi félagsins í 
landsliði SKI náði þeim frábæra 
árangri að fara á Vetrar Ólymp-
íuleikana í Torino á Ítalíu. Hann  
keppti fyrstur Íslendinga í bruni 
síðan 1960 en einnig keppti 
hann í alpatvíkeppni og svigi og 
var árangur hans góður. Skíða-
deild Breiðabliks hefur séð um 
framkvæmd Unglingameistara-
móts Íslands í nokkur skipti og 
hefur það ætíð tekist vel.

Framfarir hjá skíðadeild 
Breiðabliks og sá góði árang-
ur sem keppendur hafa náð 
má þakka því mikla starfi sem 
stjórnir, þjálfarar og hið öfluga 
foreldra- og félagsstarf hafa lagt 
að mörkum á þessum 35 árum 
sem skíðadeildin hefur starfað. 

Aðalstjórn Breiðabliks óskar 
skíðadeild félagsins til hamingju 
með afmælið og þakkar jafn-
framt stjórnum, þjálfurum, iðk-
endum og öllum öðrum félögum 
sem komið hafa að starfi skíða-
deildar Breiðabliks á þessum 
35 árum fyrir hið góða og mikla 
starf deildarinnar. Það er von 
okkar að það snjói vel í Bláfjöll-
um í vetur svo iðkendur geti not-
ið þess að skíða um fjöllin blá.

Sigurrós Þorgrímsdóttir,
formaður Aðalstjórnar 
Breiðabliks

Sigurrós 
Þorgrímsdóttir.

Íþróttir í Kópavogi

Íslandsmeistarar í hópkata karla 2007, úr Breiðablik.

Meistaraflokkur karla í hand-
bolta tapaði naumlega fyrir 
danska liðinu FCK í fyrri leik lið-
anna í Evrópukeppni félagsliða, 
lokatölur 24 - 26 fyrir FCK. HK 
byrjaði leikinn eins og statistar, 
Danir komust í 11 - 2 áður en 
HK vaknaði af Þyrnirósarsvefn-
inum. Staðan í hálfleik var 15 
- 11 fyrir FCK.

HK hafði öðlast sjálfstraust í 
seinni hálfleik og tókst að jafna 
23-23 og með meiri einbeitingu 

hefði liðið getað komist yfir, en 
lokatölur urðu 24-26.

Engu líkara var en HK væri á 
heimavelli í seinni leiknum í Kaup-
mannahöfn, slíIkur var stuðning-
ur þeirra sem komu að heiman, 
og eins þeirra sem bættust við í 
Kaupmannahöfn. En FCK var ein-
faldlega of sterkt fyrir HK og vann 
leikinn 36-24. En HK-strákarnir 
geta borið höfuðið hátt þótt þátt-
töku í Evrópukeppninni sé lokið 
að sinni.

Frá lokahófi SSÍ þar sem Blikar fengu hvatningabikar SSÍ.

Rúrik Gíslason 
fyrsti landsliðs-
fyrirliðinn úr HK

HK tapaði báðum
leikjunum gegn FCK
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