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Traust og persónuleg þjónusta

Á árshátíð Þebu

Félagsmiðstöðin
MJÓD
D • H Æ Ð A S M ÁÞeba
R A 4 í Smáraskóla hélt glæsilega árshátíð fyrr í mánuðinum og þar voru mættir
prúðbúnir krakkar í 8. – 10. bekk, borðuðu góðan mat, fylgdust með skemmtiatriðum og dönsuðu svo að
sjálfsögðu í lokin. Þessar stelpur voru meðal þeirra sem mættu en pappakvikmyndastjörnur vöktu mikla
athygli, og auðvitað vissa aðdáun.

Umtalsverð aðsóknaraukning
að Bókasafni Kópavogs
- Íþróttir
- bls. 15

Þróun á gestakomum og útlán
um hjá Bókasafni Kópavogs gefur
vísbendingar um að fólk nýti sér
bókasöfn í ríkara mæli þegar efna
hagsástandið versnar. Fyrstu tveir
mánuðir þessa árs hafa verið mjög
líflegir í Bókasafni Kópavogs.
Aðsókn hefur aukist um ca 13%
frá því í fyrra. Í janúar 2008 voru
heimsóknir 16.054 en 18.011 í jan
úarmánuði í ár og í febrúar 2008
komu 15.239 en 17.733 í febrúar
mán
ár.ÐSam
tals
MJÓD
D •uði
H íÆ
ASM
Á Rvoru
A 4 útlán 2008
þessa tvo mánuði 31.293 en í ár

& BÍLAAPÓTEK

35.744 eða fjölgun um 4.451.
Nú er augljóslega í tísku að fara á
bókasafnið. Fjölskyldan fer iðulega
öll saman og dreifir sér svo á hinar
ýmsu deildir safnsins. Börnin fara
í sína deild, pabbi og mamma fara
í skáldritin eða fræðiritin og leita
sér að einhverju bitastæðu, spenn
andi eða afslappandi. Ætli sé ekki
kíkt líka í prjónablöð eða laxveiðirit
í leiðinni, tekin bók um Spán eða
Jökulsárgljúfur til að geta nú spáð
í sumarferðalagið? Og svo er tekin
einhver skemmtileg fjölskyldumynd

Ódýrari ly f í Ap

og 3–4 diskar með fögrum tónum í
tónlistardeildinni. Allir fá eitthvað
við sitt hæfi í Bókasafni Kópavogs.
Einnig er hægt að kíkja í blöðin og fá
sér kaffisopa.
Þrátt fyrir að margir séu nú farnir
að hlaða niður myndum af vefnum,
sem er auðvitað kolólöglegt, virðast
útlán á kvikmyndum á DVD aukast
talsvert. Til marks um það má nefna
að meðaltalsútlán á mánuði árið
2007 var um 350 eintök en í janúar
og febrúar í ár eru þau um 850!
Hannyrðaklúbbur er nú tekinn

ótekaranum

bilaleiga.is
til starfa og mikil fjölgun er orðin á
útlánum bóka og tímarita um hann
yrðir, pjón og hekl og þess háttar.
Rússneska deildin er öll að aukast
og kemur orðið fjöldi barna með
foreldrum sínum í sögustundir á
laugardögum.

LAUGARDAGAR
12-16

Nú er opið á laugardögum í Apótekaranum Smiðjuvegi frá kl. 12-16.

PIPAR

•

SÍA

•

90072

OPIÐ Á LAUGARDÖGUM

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!
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Stöðugt betri byggð

B

etri byggð á Kársnesi eru samtök sem hafa það að mark
miði að standa vörð um lífsgæði íbúa í vesturbæ Kópa
vogs. Kveikjan að stofnun samtakanna eru tillögur Kópa
vogsbæjar að nýju framtíðarskipulagi vestast á Kársnesi. Móttó
samtakanna er ,,Stöndum vörð um Kársnesið.” Fyrr í vetur
sendu samtökin inn athugasemdir vegna auglýsingar Kópa
vogsbæjar vegna breytingar á svæðisskipulagi höfuðborg
arsvæðisins 2001 – 2024, Kársnes - vesturhluti, Kópavogs.
Athugasemdirnar beindust fyrst og fremst að fjórum atriðum,
þ.e. landfyllingum en samtökin telja að engar athuganir eða
rannsóknir liggi fyrir um hugsanleg áhrif 13 ha landfyllingar
sem tillagan gerir ráð fyrir að bætist við núverandi fyllingar en
vísað sé athuganir sem aðeins hugmyndir sem uppi eru um að
fari fram af Náttúrufræðistofu Kópavogs; að náttúruverndará
ætlun og umhverfisákvæði gildandi Svæðisskipulags en tillög
una telur Betri byggð vera andstæða ákvæðum og markmiðum
þessara áætlana; umfjöllun um valkosti sé stórlega ábótavant í
skipulagstillögunni og verði tillagan að veruleika muni tvöföld
un umferðar um hverfið valda aukinni hljóðmengun, loftmeng
un og slysahættu. Ljóst er að félagsmenn í þessum samtökum
eru mjög vel vakandi um sitt umhverfi og vilja að byggð á Kárs
nesi sé eins íbúavæn og nokkurs er kostur. Tillögur og athuga
semdir samtakanna eru líka skipulagsráði og bæjarstjórn Kópa
vogs gott aðhald, og það er auðvitað vel. Íbúar Kársnes eru ekki
einir um að vera vakandi um sitt umhverfi, þannig hafa íbúar í
Lindahverfi einnig sett fram athugasemdir um byggingu háhýs
is í nágrenni verslunarmiðstöðvarinnar í Lindum sem þeir telja
að hefti m.a. útsýni og valdi skuggamyndun.

Samfélagið og boðorðin tíu

S

amfélagsverkefni okkar allra næstu misserin er að ákveða
snið hins nýja Íslands, hvers konar samfélag við viljum
þegar við komust gegnum efnahagsþrengingarnar. Get
ur verið að boðorðin tíu miðli ákveðinni visku sem við getum
nýtt okkur? Þau hafa stundum verið kölluð umferðarreglur lífs
ins, gildi fyrir líf kynslóða. Þau eru ekki leiðinleg bönn, heldur
jákvæðar lífsreglur, ábendingar um lífshætti sem geta vel þjón
að samfélaginu öllu.
Eftir rúma viku er gengið til Alþingiskosninga, þá fá kjósend
ur að kjósa þá til áhrifa sem þeir treysta best. Hverjum einasta
kjósanda er því lagt mikið vald í hendur, vald sem hinir sem
ekki neyta atkvæðisréttar síns hafna. Frekari jöfnun atkvæðis
réttar er jafnréttismál.
Að baki hvers þingmanns í Suðvesturkjördæmi eftir Alþingis
kosningarnar 2007 voru 4.549 kjósendur, eða fleiri en í nokkru
öðru kjördæmi, en í Norðvesturkjördæmi voru 2.347 kjósendur.
Það er ekki jafnrétti. Kosningakerfið íslenska og kjördæmaskip
an hafa verið deilumál í áratugi. Háværar raddir eru uppi um
að gera þurfi róttækar breytingar á íslenskri stjórnskipun og er
jöfnun atkvæðisréttar þar í forgrunni. Tækifærið var ef Alþingi
hefði samþykkt að kosið yrði til stjórnlagaþings nú á laugar
daginn, en svo verður ekki þrátt fyrir að það hafi verið yfirlýst
markmið stjórnvalda frá lýðveldisstofnun 1944 að endurskoða
stjórnarskrána. Ljóst má vera samkvæmt skoðanakönnunum
að í þingkosningum á laugardaginn verða miklar breytingar á
þingliði, ýmsir þingmenn eru ekki í framboði nú auk þess sem
fylgi flokkanna breytist verulega og ný andlit sjást á Alþingi.
Enn áfram verður það helsta verkefni Alþingismanna að bæta
hag almennings í landinu.
Kópavogsblaðið óskar lesendum sínum gleðilegs sumars!
					

Geir A. Guðsteinsson

Hraðakstur á Salavegi

Fjórtán ökumenn voru staðnir
að hraðakstri á Salavegi í Kópa
vogi 15. apríl sl. en þar var staðsett
ómerkt lögreglubifreið sem er búin
myndavélabúnaði. Reynslan hefur
sýnt að notkun slíks búnaðar gefur
gagnlegar upplýsingar um ástand
umferðarmála og auðveldar leit að
lausnum þar sem þeirra er þörf.
Mælingarnar í dag eru hluti af sér
stöku umferðar- og hraðaeftirliti í
og við íbúðargötur í umdæminu.
Á einni klukkustund, fyrir hádegi,
fóru 64 ökutæki þessa akstursleið
og því óku 22% ökumanna of hratt
eða yfir afskiptahraða. Meðalhraði
hinna brotlegu var rúmlega 65 km/
klst en þarna er 50 km hámarks
hraði. Þrír óku á 70 km hraða eða
meira en sá sem hraðast ók mæld
ist á 88 km hraða.

Samið um upp
græðslu í Selfjalli

Drög að samningi milli Kópa
vogsbæjar annars vegar og Skóg
ræktarfélags Kópavogs hins vegar,
ásamt Skógræktarfélagi Íslands,
um ræktun Landgræðsluskóga og
uppgræðslu í Selfjalli í Lækjarbotn
um voru fyrir nokkru lögð fram í
bæjarráði Kópavogs sem vísaði
afgreiðslu samningsdraganna til
bæjarstjórnar. Á fundi bæjarstjórn
ar 14. apríl sl. var samningurinn
samþykktur með öllum greiddum
atkvæðum.

lóðinni að Austurkór 82 en þau
ánægjul egu tíði ndi gerðu st að
tveir umsækjendur voru um lóð
ina. Nokkuð sem ekki er algengt
á síðustu misserum. Samkvæmt
ársreikningum umsækjenda 2007
er eignastaða Byggingafélagsins
Gusts mun sterkari, en hjá Ártaki,
hins umsækjandans. Hagnaður
var af starfsemi Byggingafélags
ins Gusts árið 2007, en engin starf
semi var hjá Ártaki. Byggingafélag
ið Gustur hefur byggt allmörg hús
í Kópavogsbæ og hefur bærinn
góða reynslu af byggingarstarf
semi félagsins. Bæjarráð ákvað því
að gefa Byggingafélaginu Gusti ehf.
kost á byggingarrétti á lóðinni að
Austurkór 82.

Tilraunaverkefni um
samþættingu tómstunda Íbúum fjölgaði fimm
Á fundi skólanefndar gerði Þór
Ásgeirsson grein fyrir vinnu undir
búningshóps sem vinnur að því að falt á við Reykjavík

samræma skólastarf og íþrótta- og
tómstundastarf í Snælandsskóla.
Þór lagði fram eftirfarandi tillögu:
,,Lagt er til að skólanefnd hlutist
til um að viðræður verði hafnar
milli HK og ÍTK um nýtingu á nýja
íþróttahúsinu við tilraunaverk
efni um samþættingu tómstunda
og skóla í Snælandsskóla”. Skóla
nefnd samþykkti tillöguna.

Endurskoðun
Aðalskipulags
Úthlutun hesthúsalóða Kópavogs 2008-2020
Á fundi umhverfisráðs 28. apr
á Kjóavöllum
íl 2008 kynntu Rúnar Bjarnason

Bæjarráð hefur samþykkt beiðni
skrifstofustjóra framkvæmda- og
tæknisviðs til þess að auglýsa
lausar til umsóknar fyrir almenn
ing þær hesthúsalóðir á Kjóavalla
svæðinu, sem ekki hefur verið
ráðstafað. Gjald fyrir lóðir verð
ur óbreytt, en uppreiknað miðað
við vísitölu. Úthlutun til þeirra
félagsmanna Hestamannafélagsins
Gusts, sem sóttust eftir lóðum í
samræmi við samning félagsins og
Kópavogsbæjar hefur þegar farið
fram.

Tvær umsóknir um
Austurkór 82

Byggi ngaf él agi ð Gustu r ehf.
sótti nýlega um byggingarrétt á

son frá Mannviti rakti tímaáætlun
og vinnuferli. Skrifstofustjóri fram
kvæmda- og tæknisviðs lýsti eign
arhaldi á landi og skýrði lögfræði
leg álitamál.Formaður umhverf
isráðs ræddi samspil vinnu við
endurskoðun aðalskipulags og
endurskoðun Staðardagskrár 21.
Formaður skipulagsnefndar óskaði
frjórrar umræðu um stórt málefni
og vænti góðs samstarfs um verk
efnið. Formaður sagði að það gæti
komið til greina að fara aðra slíka
ferð eða jafnvel skoðun á sérstök
um svæðum. Sviðsstjóri umhverf
issviðs lagði m.a. fram yfirlit yfir
stöðu verkefnisins; drög að stefnu
mörkun aðalskipulagsins; matslýs
ingu og minnisblað um tímaáætlun
en samkvæmt því er áætlað að til
laga að endurskoðuðu aðalskipu
lagi liggi fyrir í lok mars 2009.

og Jóna Bjarnadóttir frá Mannviti
(áður VGK - Hönnun) grunn að
stefnumiðum fyrir endurskoðað
Aðalskipulag Kópavogs en málið
var kynnt að nýju í umhverfisráði
30. mar sl. Tillaga sviðstjóra að
sameiginlegum fundi og hópferð
umhverfisráðs, skipulagsnefndar
og byggingarnefndar um byggð
arsvæði Kópavogs, vegna endur
skoðunar aðalskipulags Kópavogs
bæjar var kynnt.Á fundi skipu
lagsn efnda r 28. maí 2008 með
umhverfisráði og byggingarnefnd
var ekið um byggðasvæði Kópa
vogs. Í upphafi rakti skipulagsstjóri
forsendur og fór síðan yfir verkefn
ið og tiltók landssvæði sem yrðu
til umfjöllunar við vinnuna. Kynnti
samspil við endurskoðun Staðar
dagskrár 21 og fundi og kynningar
sem framundan eru. Rúnar Bjarna

Íbúum Kópavogs hefur á undan
förnum 10 árum fjölgað um 50%.
Árið 2006 fjölgaði þeim um 1.068,
úr 26.468 í 27.536 eða um 4%.
Árið 2005 fjölgaði þeim um 665,
úr 25.803 í 26.468 eða um 2,6%.
Árið 2004 fjölga ði íbúu m bæj
arins um 451 eða 1,8%. Á árinu
2003 fjölgaði þeim um 336 eða um
1,3%, 2002 um 725 eða um 3,0%. Á
árinu 2001 fjölgaði þeim um 644
eða um 2,7%. Árið 2000 um 1.079
eða um 4,1% og 1999 um 1.317 eða
um 5,8%. Í árslok 1995 voru íbú
ar Kópavogs 17.660. Þeim hefur
því fjölgað um 8.852 á tíu árum
eða um 50%. Á sama tíma fjölg
aði íbúum í Reykjavík og á land
inu öllu í kringum 10%. Búast má
við örri fjölgun næstu árin í sam
ræmi við framboð og úthlutun
nýrra lóða. Talið er að Kjalarnes
þing, undanfari Alþingis við Öxará,
hafi verið háð í Kópavogi, í Þing
nesi við Elliðavatn, skömmu eftir
landnám; fyrstu ritaðar heimild
ir um þingstað við Kópavog eru
frá 1523; Kópavogsfundurinn var
1662 þegar Íslendingar samþykkja
erfðaeinveldi Danakonungs; upp
haf þéttbýlismyndunar í Kópavogi
má rekja til heimskreppu nna r
miklu 1930 þegar jörðunum Kópa
vogi og Digranesi var skipt upp í
nýbýlareiti fyrir fátækt fólk í þeim
tilgangi að vinna bug á atvinnu
leysi heimskreppunnar; Kópavog
ur verður sjálfstætt sveitarfélag 1.
janúar 1948; fyrsti skólinn í Kópa
vogi, Kópavogsskóli var stofnaður
1949 og Kópavogur fær kaupstaða
réttindi 11. maí 1955.
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,,Fólk verður að hafa trú á því að
hlutirnir munu lagast í framtíðinni”
- segir Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
Kópavogsbær hefur ekki far 
ið varhluta af þeim hremming
um sem nánast hrun á bygginga
markaðnum hefur m.a. valdið, en
vegna skila á fjölmörgum bygg
ingalóðum í Kópavogi, aðallalega
í Kórum, Þingum og Hvörfum við
Elliðavatn varð Kópavogsbær að
taka 6 milljarða lán til að standa í
skilum gagnvart þeim sem höfðu
greitt lóði rna r en treystu sér
ekki lengur til að byggja á þeim
vegna mikilla breytinga í efna
hagslífinu. Innskil á byggingalóð
um hafa numið um 9 milljörðum
króna en þrátt fyrir þetta er verið
að úthluta 1 – 3 lóðum á hverj
um fundi. Áður en til þessa ra
miklu skila á lóðum og til endur
greiðslna kom var eiginfjárstaða
Kópavogsbæjar yfir 50% en þegar
til viðbótar komu verulegar hækk
anir á erlendum lánum hefur eig
infjárstaðan farið niður í 36%, en
að sögn bæjarstjóra er eiginfjár
staða bæjarins ein sú besta á land
inu. Aðeins sveitarélög sem ekki
hafa staðið í neinum umtalsverð
um framkvæmdum eru með svip
aða eiginfjárstöðu.
,,Staðan fyrstu tvo mánuði ársins
leiðir í ljós að tekjurnar eru svipað
ar og áætlun sagði til um en rekst
urinn aðeins lægri en reiknað var
með svo staðan er eilítið betri en
reiknað var með svo ekkert bend
ir til að reksturinn sé að fara úr
böndum vegna efnahagsþrenginga
í landinu. Við áætlum að fara í end
urskoðun á fjárhagsáætlun Kópa
vogsb æja r efti r þrjá mánu ði en
Kópavogsbær er nú með bókhalds
kerfi sem virkar vel og úr kerfinu
getum við fengið með litlum fyrir
vara þær upplýsingar sem við ósk
um eftir á hverjum tíma. Bókhalds
kerfið er mjög aðhaldsríkt og því er
hægt að taka strax á málum ef t.d.
tekjuáæ
 tlun stenst ekki.”
- Verður ráðist í atvinnuskapandi
framkvæmdir í sumar?
,,Bæjarstjórn hefur þegar ákveð
ið að verja 100 milljónum króna til
atvinnuskapandi verkefna í bænum
og það nær bæði til sumarvinnu
fyrir ungt fólk og einnig erum við
nú að ráða fólk hjá bænum í sér
verkefni í samstarfi við Vinnumála
stofnun. Við erum því með nokkra
tugi starfa í sérverkefnum sem ann
ars hefðu setið á hakanum. Vinnu
málastofnum greiðir þessu fólki
atvinnuleysisbætur að upphæð um
150 þúsund krónur en Kópavogs
bær greiðir til viðbótar þannig að
þetta fólk er a.m.k. með grunnlaun.
Þetta er ekki endilega yngra fólk
sem verður ráðið í þessi störf.
Það er metþátttaka í sumarstörf
unum og ég held að það sé kannski
á svipuðu róli og var þegar kreppan
var hér á 10. áratug síðustu aldar
og við stefnum að því að ráða helst
alla sem sækja um vinnu, sama
hvort þar eiga í hlut námsmenn
eða atvinnulaust fólk svo dæmi séu
tekin. Hugsanlega þurfum við að
bæta við þessa upphæð sem ætluð
er til atvinnuskapandi verkefna 50
til 100 milljónum króna og munum
gera það til þess að sem flestir fái

- Hver er staðan á byggingu óperu
húss sem á að rísa sunnan við Gerð
ars afn? Er það mál komi ð í bið
vegna efnahagskreppunnar?
,,Það liggur tilbúið inn á skipu
lagsdeild, en er eðlilega nú í bið
vegna þess að sumir kostunaraðil
ar sem ætluðu að koma að verkinu
eru einfaldlega ekki til lengur en
þó nokkrir eru enn eftir og ætla
ekki að kvika frá verkefninu, ætla
að halda sjó. En það er ekki búið
að dagsetja eitt eða neitt í tengsl
um við þetta hús, en það er ljóst
að það munu líða einhver ár þar til
það kemur.

atvinnu á komandi misserum, það
er stefnan að hafna engum.”

Ekki ráðist í ný verkefni
Bæjarstjóri segir að ekki sé fyr
irhugað að ráðast í ný verkefni hjá
Kópavogsbæ en lokið við verkefni
sem búið var að semja um og hafa
verið í gangi. Þannig er t.d. með
Hörðuvallaskóla í Þingum, lokið
verður við íþróttahús á félagssvæði
HK í Fagralundi og lokið verður við
byggingu leikskóla sem búið var að
semja um.
,,Við erum í samstarfi við ríkis
valdið um byggingu hjúkrunarrým
is í Boðaþingi þar sem okkar hlutur
er 15% en hlutur ríkisins 85%. Lok
ið verður við byggingu nýs húss
fyrir siglingaklúbbinn sem verður
samkvæmt áætlun tekið í notkun
núna í maí eða júní sem mun valda
algerri byltingu í siglingaíþróttinni í
landinu og einhverjar framkvæmdir
verða tengdar gatnakerfinu í bæn
um, aðallega viðhald.”
Allnokkur ágreiningur hefur verið
milli stórs hóps bæjarbúa og bæj
aryfirvalda um skipulagsmál, aðal
lega á Kársnesinu og á Nónhæð og
nú síðast í Lindahverfi. Bæjarstjóri
var spurður hvort þessi skipulags
mál lægju nú í salti vegna efnahag
skreppunnar og ekki yrði ráðist í
deiliskipulag að sinni.
,,Árið 1993 til 1995 skipulögðum
við Linda- og Salahverfi og vorum
tilbúin með þessi hverfi þegar þörf
var fyrir þessar lóðir 1997 og síð
ar en á sama tíma og nágranna
sveitarfélögin höfðu sofið á verð
inum. Því streymdi fólk víða að inn
í þessi hverfi á þessum árum svo
á skömmum tíma hafði flutt íþessi
hverfi 5 – 6.000 manns. Það sýn
ir okkur að rétt var að hlutunum
staðið í Kópavogi og segir okkur að
skipulag hverfa þarf að vera tilbúið
þegar eftirsókn eftir byggingalóð
um eykst að nýju. Okkur er alveg
bráðnauðsynlegt að hafa framtíð
arsýn en ekki bíða eftir að ástandið
batni einhvern tíma í náinni fram
tíð, bíða eftir að kreppunni linni.”

Allt erfiðara ef ekki er
hugsað jákvætt
,,Mér finnst það ganga ákaflega
hægt hjá stjórnvöldum að koma
lagi á fjármálin en ég taldi að það
væri forgangsverkefni ríkisstjórnar
Jóhönnu Sigurðardóttur að gera
það strax. Ég hef reyndar trú á að
það verði. Svo eru það þessar fram
leiðslugreinar sem við lifum á. Tog
ararallið sýndi að hægt er að auka
þorskkvótanum enn meir og ef það
yrði gert mundi það hjálpa mikið til
að koma þjóðarbúinu á betra ról.
Ég er ekki svartsýnn að eðlisfari og
treysti því að það birti til í íslensku
efnahagslífi á næsta ári. En þetta
snýst einnig töluvert um hugarfar
ið, fólk verður að hafa trú á því
að hlutirnir munu lagast í framtíð
inni, verða að hugsa jákvætt. Ef fólk
hugsar ekki jákvætt verður þetta
allt miklu erfiðara.
Aðalatriðið fyrir þjóðina nú er að
halda ró sinni og reyna að þjappa
sér saman og hugsa jákvætt. Ég

nefnt blúshátíð sem verður í júní
mánuði og er að mestu verk Björns
Thoroddsen sem er fluttur hingað í
Kópavog. Blúshátíð byrjaði í fyrra
og ég vona að hún muni festa sig
í sessi hér. Margar metnaðarfull
ar sýningar eru í Gerðarsafni en
það tvennt sem hefur dregið að sér
flesta áhorfendur þar eru þessar
sýningar á menningu annara þjóða,
nú síðast frá Ekvador, og svo sýn
ing Blaðaljósmyndarafélags Íslands
á myndum ársins.”

Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi.

vona að það komi ekki einhverjir
til valda eftir kosningar sem vilja
hækka skatta og þrengja enn frekar
að kjörum almennings í landinu.
En það gæti orðið ef vinstri stjórn
fær afgerandi meirihluta í kosning
unum.”

Flutningi af Gustssvæðinu
lýkur á árinu
Deiliskipulag á svokölluðu Gusts
svæði hefur verið til umræðu í bæj
arstjórn oftar en einu sinni á þessu
kjörímabili en hafin er flutningur á
hesthúsum og hestum upp á nýja
athafnasvæðið. Fyrsta einingarhús
ið, sem kemur frá BM-Vallá, kom á
svæðið í gær en sumir hestamann
anna ætla að flytja húsin upppeft
ir, séstaklega þeir sem eiga nýleg
hesthús. Stefnt er að því að flutn
ingi verði að megninu til lokið á
þessu ári. Bæjarstjóri segist reikna
með að Arnarnesvegur fari í útboð í
maí- eða júnímánuði og hægt verði
að byrja framkvæmdir næsta haust
en vegna stærðar verkefnisins þarf
að auglýsa það á Evrópska efna
hagssvæðinu. Arnarnesvegur mun
liggja frá hringtorginu við Reykja
nesbraut utan í Hnoðraholtshæð
um Leirdal og utan í Vatnendahæð
og tengjast Breiðholtsbraut með
mislægum gatnamótum. Lega Arn
arn esv ega r mun mun eina ngra
gamla hesthúsahverfið verulega frá
öllum reiðleiðum en um leið auð
velda alla umferð um þetta svæði.
Því er nokkur nauðsyn á að flutn
ingur hesthúsahverfisins gangi sem
greiðast.

Írskir dagar í haust
- Menningardagar verða í haust,
að þessu sinni írskir. Það hefur vak
ið nokkra athygli að deilt hefur verið
á þig að fara til Írlands til undirbún
ings írskum menningardögum. Kom
til greina að breyta fyrirkomulagi
þessara menningardaga?
,,Þessir menningardagar byrjuðu
með kynningu á Spáni sem kostuðu
um 14 milljónir króna. Síðan kom
kynning á menningu frá Kanada
sem reyndist dýrara því það var
ekki eins mikil aðsókn og síðan frá

Rússlandi. Í kjölfarið komu stór
verkefni sem voru Kína og Ekvador
en kostnaður við þær var um 40
milljónir króna brúttó, hver sýning.
Þá fengum við styrk frá fyrirtækjum
sem nam milli 40 og 50% af kostn
aði og frá ríkinu um 10% þannig að
Kópavogsbær var að borga milli 18
og 20 milljónir króna. Nú erum við
að fá sýningu frá Írlandi sem verð
ur mun hagstæðara fjárhagslega en
ég reikna með um 12 milljón króna
kostnaði. Ég hefði viljað losna við
að fara til Írlands en ef bæjarstjór
inn kemur sjálfur sjá viðkomandi
aðilar að okkur er full alvara með
málinu, það er ekki eins trúverð
ugt ef aðeins eru sendir einhverjir
embættismenn frá bæjarfélaginu.
Ég vil, og ég held að flestir aðrir
Kópavogsbúar séu mér sammála,
að þessa r kynni nga r á erl endri
menningu sé gerð þannig að hún
sé okkur til sóma. Þær eru mjög
góð kynning fyrir Kópavog, hér
lendis sem erlendis.”

Kópavogsdagar höfða til
allra aldurshópa
- Það verða væntanlega Kópa
vogsdagar nú í maí í tengslum við
afmælisdag Kópavogsbæjar 11. maí.
Verða einhverjar breytingar á þeim
vegna efnahagskreppu?
,,Það verður ekkert þema á þeim
dögum, en þeir verða með svipuðu
sniði og undanfarin ár. Kópavogs
dagar eru til að kynna menningu
í Kópavogi og stofnanir og hvaða
þjónustu þær eru að bjóða. Dag
skrá Kópav ogsd aga hefu r alltaf
verið fjölbreytt og hefur höfðað til
allra aldurshópa. Á því verður eng
in breyting í ár.
Dagskrá Tíbrár í Salnum hefur
líka fest sig í sessi sem ein besta og
metnaðarfyllsta tónleikaröð sem
boðið er upp á hérlendis og stend
ur allan veturinn. Þessi tónleikaröð
er einnig orðin þekkt erlendis enda
sækja margir þekktir tónlistarmenn
erlendis frá eftir því að fá að halda
hér Tíbrártónleika í Salnum. Sal
urinn er mjög vinsælt tónleikahús
en þar eru i heildina milli 150 og
200 tónleikar á ári. Síðan get ég

Fyrir hressa stráka og stelpur 8-12 ára – skipt í hópa eftir aldri
Jaðarnámskeið fyrir unglinga sem þora 13-16 ára

Upplýsingar og skráning á netinu: www.ulfljotsvatn.is

- Vangaveltur hafa verið uppi um
að gera Tónlistar- og ráðstefnuhúsið
við Austurhöfnina í Reykjavík einnig
að óperuhúsi sem ekki var á dag
skrá áður. Breytir það eitthvað ykk
ar áætlunum?
,,Að sjálfs ögðu verðu r ekke rt
óperuhús byggt í Kópavogi ef flytja
á óperuna niður í Tónlistarhúsið
sem þar er að rísa. Á sínum tíma
komu forsvarsmenn Íslensku óper
unnar til mín og vildu fá mig í lið
við sig til að reyna að breyta þeirri
ákvörðun að ekki yrði þar gert ráð
fyrir starfsemi óperu. Ég var þá
formaður menntanefndar Alþingis.
Óperuhús er allt önnur hönnun en
tónlistarhús. Nú er verið að reyna
að réttlæta byggingu þessa rosa
lega dýra hús með því að kanna
möguleika á að setja Íslensku óper
una þarna inn. En óperan mun þá
aðeins geta sýnt í konsertsalnum
og því þyrfti að taka sviðsmyndina
niður eftir hverja einustu sýningu,
sem er mjög dýrt. Eftir sem áður
yrðri Óperan að vera með æfing
araðstöðu í Gamla-bíói, ég sé ekki
hvernig það á að ganga. Þess vegna
kom ég með þá hugmynd að byggja
sérstakt óperuhús í Kópavogi þar
sem mér varð ekkert ágengt með
þáv era ndi menntam álar áðh erra
í málinu sem formaður mennta
nefndar. Okkar kostnaðaráætlun
er upp á um 3 milljarða króna og
sal sem tekur um 800 manns og
er fyrir sviðslist eins og söngleiki,
dans og einnig fyrir ráðstefnur, en
í Reykjavík er að rísa hús sem kost
ar ekki undir 20 milljörðum króna.
Svo kostar gríðarlegar upphæðir
að reka tónlistarhúsið með 1.800
manna sal. Það sér hver heilvita
maður.”

Bridds og barnabörn
- Þú ert þekktur fyrir að vera mikill
vinnuhestur. Tekur þú þér einhvern
tíma frí og hvernig er því þá varið?
,,Stundum fer ég til sólarlanda
og eins finnst mér mjög gaman að
ferðast, bæði innlendis og erlend
is. Svo hef ég mjög gaman af því
að spila bridds með völdum hópi
og gríp oft í tafl, og stundum tek
ég þátt í briddskeppnum. En nú
á seinni árum hef ég fengið nýtt
áhugamál, en það eru barnabörn
in sem eru orðin fjögur talsins, og
auðvitað eru þau öll í Kópavogi. Ég
kvarta því ekkert undan athafna
leysi þegar ég á einhverjar tóm
stundir,” segir Gunnar I. Birgisson
bæjarstjóri.
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Nýtum auðlindir
landsins
Nauðsynlegt er að nýta auðlindir landsins til uppbyggingar
í sjávarútvegi og orkufrekum iðnaði og greiða fyrir erlendri
fjárfestingu heima fyrir. Áætlað er að sex til átta þúsund
störf skapist með álveri í Helguvík og á Bakka.
Í kringum orkufrekan iðnað, framsækinn sjávarútveg og öﬂug
tækni- og þekkingarfyrirtæki vakna einyrkjarnir til lífsins
og sprotafyrirtæki verða til.

GÖNGUM HREINT TIL VERKS
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AF HÁLSINUM

Metnaðarfullir
sköpunardagar
félagsmiðstöðvanna

Hver? Hvar? Hvenær?

Keppnin í myndlist var eðlilega mjög myndræn og mörg myndverkin
þar mjög skemmtileg. Kannski leyndist þar einn af myndlistamönn
um framtíðarinnar. Þessi stelpa gaf sér varla tíma til að líta upp frá
sínu sköpunarverki.

Mikill fjöldi unglinga tók þátt
í sköpunardegi félagsmiðstöðv
anna í Kópavogi fyrr í vetu r.
Keppt var undir nafni félagsmið
stöðva nna í fatah önnu n, ljós
myndun, stuttmyndagerð, mynd
list, ljóðagerð og smásagnagerð.
Keppni n fór fram í Digran es
skóla og ríkti þar mikil sköpun
argleði hjá unglingunum.
Úrslit urðu þessi:
• Í fatahönnun sigraði Igló í Snæ
landsskóla, Þeba í Smáraskóla í 2.
sæti og Hóllinn í Digranesskóla í
3. sæti.
• Í ljósmyndun sigraði Þeba í
Smáraskóla, Hóllinn í Digranes

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod.is

skóla varð í 2. sæti og Igló í Snæ
landsskóla í 3. sæti.
• Í stuttmyndagerð var Hóllinn
í Digranesskóla með bestu mynd
ina, Jemen í Lindaskóla var í 2.
sæti og Ekkó í Kárssnesskóla varð
í 3. sæti. 3. Igló
• Í myndlist þótti Mekka í Hjalla
skóla standa sig best, Jemen í
Lindaskóla varð í 2. sæti og Ekkó
í Kársnesskóla í 3. sæti.
• Í ljóðagerð stóðu krakkar úr
Þebu í Smáraskóla sig best, Ekkó
í Kársnesskóla varð í 2. sæti og
Mekka í Hjallaskóla í 3. sæti.
• Það getur verið vandi að skrifa
smásögu þannig að gaman sé að
hlusta á hana. Í smásagnagerðinni
varð Hóllinn í Digranesskóla hlut
skarpastur, Igló í Snælandsskóla
varð í 2. sæti og Dimma í Vatns
endaskóla í 3. sæti.
Í Kópavogi starfa 10 félagsmið
stöðvar við jafnmarga skóla. Sú
nýjasta er Kúla n í Hörðuv alla
skóla en elstu krakkarnir þar eru
í 8. bekk og þau verða áfram elstu
krakkarnir þar upp í 10. bekk þeg
ar þau útskrifast frá skólanum
vorið 2011.

Beðið er enn frekari upplýsinga
og skýringa um skólahljómsveit
ina ásamt nöfnum viðkomandi og
munu þær birtast hér innan tíðar.
Það sama er um myndina af opnun
listsýningarinnar sem birtist í síð
asta blaði.
En nú biðjum við líka um upplýs
ingar af þessum atburði sem eflaust
margi r bera kennsl á en myndi n
er frá opnun skíðasvæðis, líklega í

Bláfjöllum. Aftarlega í hópnum má
þekkja Gunnar I. Birgisson bæjar
stjóra. Hvenær gerðist þetta, hvað
var tilefnið og hverjir eru á mynd
inni? Vinsamlega komið þeim upp
lýsingum sem þið búið yfir til Hrafns
Sveinbjarnarsonar, héraðsskjalavarð
ar á Héraðsskjalasafni Kópavogs að
Hamraborg 1, eða í síma 544-4710.
Einnig má senda upplýsingar á
netfangið hrafns@kopavogur.is

Kvikmyndalög á vortónleikum
Kvennakórs Kópavogs
Vortónleikar Kvennakórs Kópavogs verða haldn
ir sunnudaginn 26. apríl kl. 16.00 í Hásölum við
Hafnarfjarðarkirkju. Að þessu sinni eru þekkt lög
úr kvikmyndum og söngleikjum á efnisskránni.
Öll lögin sem sungin verða á tónleikunum eru
frumflutningur kórsins á þeim. Á vortónleikunum
munu tvær söngkonur syngja með kórnum en það
eru annars vegar Kristjana Stefánsdóttir djass söng
kona og kórstjóri Kvennakórs Kópavogs, Natalía
Chow Hewlett.
Kórkonur hafa allar fengið raddþjálfun hjá Natal
íu í vetur og má segja að sú þjálfun sé að skila sér
með undraverðum hætti því auk Kristjönu og Natalíu
syngja nokkrar konur úr kórnum einsöng og dúetta
og eru flestar þeirra að stíga sín fyrstu spor sem sól
óistar. Undirleikari kórsins er Julian Michael Hewlett.
Stefnt er að því að á tónleikunum ríki létt og lifandi
kaffihúsa stemmning og verður tónleikagestum boð
ið upp á veitingar á meðan á tónleikunum stendur.

Kvennakór Kópavogs.

Kvennakór Kópavogs lofar tónleikagestum óvenju
legum, léttum og skemmtilegum vortóleikunum. Það
vekur hins vegar athygli að vortónleikar Kvennakórs
Kópavogs eru ekki haldnir í Kópavogi, heldur farið til
Hafnarfjarðar. Salir á borð við Hásali eru þó nokkrir
til í Kópavogi.

Sólning býður nú ál- og krómfelgur
með miklum afslætti út apríl
Sólning býður að auki eitt landsins mesta úrval af
sumardekkjum frá viðurkenndum framleiðendum.

Krómfelgur 25% afs
láttur!
Álfelgur 20% afslát
tur!

SÓLNING
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Vinna og velferð
Verðmætasköpun og atvinna eru forsenda þess að haldið sé uppi öflugu velferðarsamfélagi. Grundvöllur efnahagslegrar endurreisnar er að fyrirtæki
og heimili njóti lágra vaxta og gengisstöðugleika.

Búið og gert

Á undanförnum tveimur árum hefur Samfylkingin:
Q Komið á greiðsluaðlögun.
Q Hækkað tekjutengdar barnabætur.
Q Hækkað persónuafslátt.
Q Afnumið tekjutengingu bóta lífeyrisþega við
tekjur maka.
Q Tryggt almenningi eignarhald á orkuauðlindum.
Q Hækkað vaxtabætur um 70%.
Q Auðveldað sprotafyrirtækjum að ráða til sín fólk
í atvinnuleit.
Q Hækkað greiðslur til lífeyrisþega um 42%.

Skal gert

Á nýju kjörtímabili ætlar Samfylkingin að:
Q Sækja um aðild að Evrópusambandinu og leggja aðildarsamning í dóm þjóðarinnar. Þannig getum við:
 Afnumið gjaldeyrishöft og lækkað vexti hratt.
 Afnumið verðtrygginguna.
 Lagt grunn að sjálfbærum hagvexti til lengri tíma.
 Tekið upp evru.
Q Auka nýsköpun í atvinnulífi með auknum framlögum
til rannsóknarsjóða.
Q Byggja velferðarbrú fyrir heimilin. Beita raunhæfum
aðgerðum til að bæta hag heimilanna.
Q Tryggja velferðarþjónustu óháð efnahag.

Kosið verður laugardaginn 25. apríl

Nýttu kosningaréttinn!

Þau leiða lista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi: Lúðvík Geirsson (5. sæti), Þórunn Sveinbjarnardóttir (3. sæti),
Árni Páll Árnason (1. sæti), Katrín Júlíusdóttir (2. sæti) og Magnús Orri Schram (4. sæti).

Nánari upplýsingar um kosningabaráttuna
og akstur á kjördag í síma: 618 9389

www.xs.is
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Atkvæða leitað! Deilt um írska menningardaga

Kosningaskrifstofur stjórnmála
flokkanna hafa opnað og þar starfar
fólk daglangt við að afla atkvæða á
kjördegi, 25. apríl nk. Það verður
ábyggilega forvitnilegt hvað upp úr

kjörkössunum kemur, og ekki ólík
legt að úrslitin verði svolítið óvænt.
Engar kosningaskrifstofur fundust
sem tilheyrðu Borgarahreyfingunni
eða Lýðræðishreyfingunni.

Gestu r Valg arðss on, Kópav ogsb úi, fyri r utan kosni ngas krifs tofu
Framsóknarflokksins, en hann skipar 3. sætið á lista Framsóknar.

Samfylkingarfólk á leið út af kosningaskrifstofunni með bæklinga
til að afhenda fólki um leið og spjallað er við það. Katrín Júlíusdóttir
þingmaður fyrir miðju.

í bæjarráði og bæjarstjórn

Á fundi bæjarráðs Kópavogs
2. aprí l sl. lagði bæja rs tjóri,
Gunnar I. Birgisson, fram bók
un vegna vænta nl ega írskra
daga í Kópavogi í októbermán
uði í haust. Bæjarstjóri fór nýver
ið til Írl ands til undi rb úni ngs
menningarhátíðinni og sú ferð
var gagnrýnd af bæjarfulltrúum
Samfylkingarinnar.
Í bókuninni segir m.a.: Menn
ingarhátíðir, sem haldnar eru að
hausti ár hvert, hafa verið und
irbúnar af menningardeild bæj
arins ásamt bæjarstjóra og hafa
verið fjármagnaðar af fyrirtækjum
40-50%, ríkinu ca. 10% og Kópa
vogsb æ 40-50%. Stjórnv öld á
Írlandi tóku á móti fulltrúum Kópa
vogsbæjar af miklum höfðingsskap
og munu senda sýningar, frábært
listafólk og rithöfunda sem þeirra
framlag til írskrar menningarhá
tíðar hér í Kópavogi. Fullyrðingar
um að forsendur fjárhagsáætlun
ar Kópavogsbæjar fyrir árið 2009
séu brostnar eru úr lausu lofti
gripnar og greinilega óskhyggja
Samfylkingarinnar. Það er röng
fullyrðing að grunnþjónusta hafi
verið skert hjá Kópavogsbæ. En
á sama tíma og fulltrúar Samfylk
ingarinnar gagnrýna framlög til
menningarmála eru þeir tilbúnir
að greiða málskostnað fyrir flokks
systkini sín, sem ætluðu að sækja
fé í bæjarsjóð. Bókun Samfylking
arinnar lýsir í hnotskurn viðhorfi
til menningarmála í okkar ágæta
bæjarfélagi.
Í kjölfarið lögðu fulltrúar Sam
fylkingarinnar, þau Hafsteinn Karls
son og Guðríður Arnardóttir, fram
bókun þar sem segir m.a.: Bæjar
stjóri upplýsir ekki í hvers umboði
hann fór til Írlands og hvar form
leg ákvörðun var tekin í nefndum
og ráðum bæjarins. Bæjarstjóri
fullyrti í blaðagrein að hann hefði
farið í umboði bæjastjórnar sem
er rangt. Vegna efnahagsástands
ins er ólíklegt að fyrirtæki muni
styrkja menningardaga með sama
hætti og áður og enn er allsendis
óljóst hvort forsendur fjárhags
áætlunar standist miðað við þau
gögn sem liggja fyrir. Við bendum
bæjarstjóra á niðurskurð í grunn
skólum um áramót þar sem for
fallakennsla er skert, matur hækk

Frá fundi bæjarráðs Kópavogs 16. apríl sl. sem var 2.500. fundur ráðs
ins. Mættir voru f.v. Hafsteinn Karlsson og Guðríður Arnardóttir frá
Samfylkingu, Þórður Clausen Þórðarson bæjarlögmaður sem ritaði
fundargerð, Ómar Stefánsson Framsóknarflokki og formaður bæj
arráðs, Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri og Gunnsteinn Ólafsson frá
Sjálfstæðisflokki og Ólafur Þór Gunnarsson frá VG sem er áheyrnar
fulltrúi.

aður, dregið úr foreldrasamstarfi
og námsferðum nemenda og hefur
verulegur viðbótarniðurskurður
verið boðaður. Fullyrðing í bókun
bæjarstjóra um að fulltrúar Sam
fylkingar séu “tilbúnir að greiða
málskostnað fyrir flokkssystkini
sín, sem ætluðu að sækja fé í bæj
ars jóð” er upps puni frá rótu m
og lýsir þankagangi bæjarstjóra
frekar en margt annað.

Framlög áætluð 		
4 milljónir króna
Á fundi bæjarráð 8. apríl eru
írskir menningardagar enn á dag
skrá og þá lagði bæjarstjóri fram
bókum þar sem segir: Fulltrúum
Samfylkingarinnar er einum lagið
að snúa bæði sannleika og stað
reyndum á hvolf. Menningarhátíð,
sem áætluð er í haust var sam
þykkt þegar fjárhagsáætlun fyrir
árið 2009 var afgreidd. Bæjarstjóri,
sem er framkvæmdarstjóri bæjar
ráðs er í fullu umboði til að fram
fylgja samþ ykktri fjárh agsá æ tl
un. Auk heldur ræddi bæjarstjóri
væntanlega írska menningarhátíð
í bæjarráði fyrir nokkrum vikum
síðan. Á síðustu menningahátíð
voru framlög fyrirtækja til hennar
um 16 milljónir króna en nú eru

framlög áætluð 4 milljónir króna.
Bæja rs tjóri stendu r við bóku n
sinni frá 2. apríl.
Í kjölfarið létu bæjarfulltrúar
Samfylkingarinnar bóka: Fulltrúar
Samfylkingarinnar benda á að fjár
hagsáætlun ársins 2009 var gerð
með fyrirvara um endurskoðun
eftir fyrstu þrjá mánuði ársins.
Þá hlýtur menningarhátíð eins og
önnur verkefni bæjarins að vera
háð endurskoðun. Við bendum
aftur á að þema menningardaga
hefur hvergi verið til umfjöllunar
í stjórnsýslu bæjarins og hvergi
tekin ákvörðun um að halda skuli
írska daga frekar en annað.
Og enn frá bæjarstjóra: Fjárhags
áætlun fyrir árið 2009 var sam
þykkt án nokkurra fyrirvara. Aftur
á móti hefur bæjarstjórn ákveðið
að endurskoða fjárhagsáætlun eft
ir fyrstu þrjá mánuði ársins.
Á fundi bæja rs tjórna r efti r
nokkrar umræður um þetta mál
var eftirfarandi bókun frá Ólafi Þór
Gunnarssyni, bæjarfulltrúa Vinstri
grænna afgreidd en þar segir: Vin
stri græn telja að bókanir Sjálf
stæðisflokks og Samfylkingar á víxl
vegna væntanlegrar menningarhá
tíðar síðar á árinu séu hvorki bæj
arfélaginu né flytjendum bókan
anna til framdráttar.

Kosningaskrifstofa VG.

Upplýsingatæknideild Kópavogsbæjar:

Sæmundur Valdimarsson
valinn forstöðumaður

Kolb rún Stefá nsd ótti r leiði r lista Frjálsl yndra, og er eini
Kópavogsbúinn sem er í 1. sæti framboðslista.
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Konu r á lista Sjálfs tæði sm anna í Kraga nu m. Ragnh eiðu r
Ríkharðsdóttir þingmaður lengst til vinstri.

Sæm undu r Valdim arss on var
nýlega valinn úr hópi 44 umsækj
enda í starf forstöðumanns upplýs
ingatæknideildar Kópavogsbæjar.
Í starfslýsingu og auglýsingu var
gerð krafa um háskólamenntun í
tölvunarfræðum eða sambærileg
um greinum, reynslu af uppbygg
ingu og rekstri stórra tölvukerfa,
reynsla af stjórnun og rekstri talin
æskileg og áhersla lögð á þjónustu
lund. Sæm undu r Valdim arss on
var talinn hæfastur umsækjenda
og samþykkti bæjarráð Kópavogs
að ráða hann í starfið.
Sæm undu r er stúde nt frá
Kvennas kóla nu m í Reykjav ík og

Sæmundur Valdimarsson.

lauk BS prófi í tölvunarfræðum frá
Háskóla Íslands árið 2000. Hann
starfaði næstu fimm árin hjá TM
Software sem verkefnastjóri í hug
búnaðarþróun. Þar gegndi hann for
ystuhlutverki í átta manna hugbún
aðarteymi. Árið 2006 lauk Sæmund
ur MBA prófi frá Hult International
Business School í Bandaríkjunum.
Frá árinu 2006 hefur Sæmundur
veitt upplýsingatæknideild StraumsBurðaráss Fjárfestingarbanka for
stöðu. Sá hann um tæknilega upp
byggingu deildarinnar og hafði yfir
tuttugu manna starfsliði að segja
auk þess sem starfsemi deildarinn
ar dreifðist á nokkur lönd.
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Árshátíð Kópavogsskóla
var ,,freaking kúl”!
Ársh át íð Kópav ogss kóla fór
fram fyrir skömmu, og að venju
var mikið um dýrðir. Unglinga
deildi r na r mættu að kvöldi
til í skóla nn og fylgdu st með
skemmtiatr iðum, m.a. dansat
riði frá kennurum, en síðan var
dansað til miðnættis.
Í ársh át íða rb laði Kópav ogs
skóla mátti m.a. finna þessa helg
ars pá fyri r þá krakka sem eru
fæddi r í krabbam erki nu: ,,Það
verður crazy erfitt að chilláði um
helgina en það er hætt við að þú
verðir bara freaking kúl!
Yngri deildirnar mættu svo að
morgni til daginn eftir og þeirra
dagskrá var ekki síðri, m.a. flott
dansatríð sem Heiðar Ásvaldsson
dansk enna ri hafði kennt þeim
yngstu. Kosningar fóru fram með
al þeirra eldri um ýmsar vegtyllur
og þar má m.a. nefna:

Það er gott að vita af svona fílefldum og vel útbúnum hjálparsveit
armönnum þegar á þjónustu þeirra er þörf, t.d. við leit að fólki eða
við að koma fólki til hjálpar í sjálfheldu, á jöklum eða við aðrar aðrar
aðstæður, s.s. vegna slys.

Reikis tjörnu rna r tákna ða r með gulu m lit í dans- og sönga tr iði
3. bekkinga. Verulega flott atriði.

• Herra Kópavogsskóli: Sindri
í 10-A
• Ungfrú Kópavogsskóli: Jónína
í 10-F
• Krútt: Helgi í 10-A
• Bjartasta vonin: Birnir í 10-F
• Húmoristinn: Ágúst í 10-A
• Gelgjan: Emilía í 10-F
• Skinkan: Sigfríð í 9-U
• Flottasta hárið: Ásta í 10-F
• Samlokur: Halla og Linda í
10. bekk.
Kennararnir tróðu upp á árshátíð þeirra eldri með dansatriði sem vakti
nokkra kátínu nemenda. Karlpeningurinn í kennaraliðinu fékk ekki að
vera með en konurnar dönsuðu undir ABBA-laginu ,,Mamma mía.”

Hjálparsveit skáta í Kópa
vogi kynnti starfsemi sína
Hjálparsveit skáta verður 40
ára í nóvembermánuði á þessu
ári og verða ýmsar uppákomur
á árinu til að fagna þeim tíma
mótum.
Lauga rd agu ri nn 18. aprí l sl.
var tileinkaður Kópavogsbúum
og öðru m sem fýsti að heim
sækja sveiti na að Bryggjuv ör
2 og kynna sér starfsemina og
tækjak osti nn, en dagu ri nn var
kalla ðu r fræðslud agu r. Þarna
var ýmsa fróðleiksmola að hafa
um starfs emi sveita ri nna r, s.s.
verkleg kennsla, myndasýning,
örnámskeið og stuttir fyrirlestr
ar. Þarna var m.a. hægt að reyna
sig í klettaklifri, kynnast notkun
áttavita og GPS-tækja, fræðast um
útbúnað vélsleða, skíðabúnaðar,
eldamennsku á fjöllum, snjóflóða

hættu, aðkomu að bílslysum og
margt fleira.

SUMARDAGURINN
FYRSTI
11:00 Skátamessa í Lindakirkju, Prestur séra Guðmundur Karlsson,
Ræðumaður Jón Ingvar Bragason Formaður Dagskrárráðs BÍS.
13:30 Skrúðganga leggur af stað frá Digraneskirkju.

14:00 Sumardagsins fyrsta skemmtun hefst í íþróttahúsinu Smáranum í Kópavogsdal.
Dagskrá:
Skólahljómsveit Kópavogs leikur nokkur lög
Ávarp frá Kópavogsbæ
Skólahljómsveit Kópavogs
Dansatriði frá Dansskóla Sigurðar Hákonarsonar
Hljómsveitin Noname Band úr Lindaskóla
Leikhópurinn Lotta með atriði úr Rauðhettu
Sigurvegarar úr söngkeppni ÍTK
Kynnar verða Halla og Gulli úr söngleiknum Abbababb
Sjoppa á staðnum

HALLA OG GULLI
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Hreinsa og fóðra
neysluvatnslagnir
Sungið af sannri innlifun.

Líflegt starf
á Gjábakka
Starfs emi n að Gjáb akka í
Hamraborg, sem er félagsheim
ili sem er opið fólki á öllum
aldri enda þótt starfsemin þar
sé sérstaklega ætluð eftirlauna
fólki bús ettu í Kópav ogi, er
fjölbreytt. Kópavogsbær rek
ur félagsheimilin og eru allir
velkomnir óháð félagsaðild og
hvattir til þátttöku. Félagsheim
ilin eru tvö en einnig er félags
heimilið Gullsmári í svipuðum
rekstri.
Gjábakki, sem og Gullsmári,
nýtu r vaxa ndi vins ælda, ekki
bara þeirra eldri borga r sem
næst búa heldur kemur fólk víða

að, jafnvel úr nágrannasveitar
félögunum. Útsaumurinn er hjá
mörgum þeim sem hann sækja
hrein listgrein og athygli vek
ur að karlmönnum fer fjölgandi
þó enn séu konurnar í miklum
meirihluta. Aðrir leita í aðra tóm
stundaiðju, s.s. gler- og postu
línsmálun, tréskurð, bókband,
bossía, leikfimi, jóga, kórsöng
og þannig mætti telja áfram .Svo
eru það líka hinir sem koma til
að fá félagsskap, drekka kaffi
með góðum félögum, lesa blöð
in eða spila á spil. Það er eng
inn skortur á afþreyingu að Gjá
bakka.

........ og útsaumurinn nýtur vaxandi vinsælda og stöðugt fleiri
karlmenn taka þáttt.

Ostakökur
á lækkuðu
verði

„Við kynntumst þessari tækni
í Sviss þar sem hún var þróuð
og höfum verið að “nota hana
á Íslandi í rúmlega eitt ár með
frábærum árangri” segir Victor
Berg Guðm undss on, sölu- og
markaðsstjóri H-gæðalínu ehf.
en fyri r t æki ð sérh æfi r sig í
hreinsun neysluvatnslagna þar
sem beitt er tækni sem ekki hef
ur verið notuð áður hér á landi.
„Við höfum fengið mörg verk
efni bæði frá eins takl ingu m
þar sem við höfum unnið við
lagnir í húsum þeirra en einnig
frá húsfélögum, fyrirtækjum og
stofnunum.” H-gæðalína er fjöl
skyldurekið fyrirtæki og hefur
starfa í um eitt og hálft ár við
hreinsun á neysluvatnslögnum.
En í hverju felst hin nýja tækni
sem þeir H-gæðalínumenn hafa
tekið í notkun. “Þessi tækni kem
ur upprunalega frá Sviss. Það var
Svissn esk verkf ræðis tofa sem
fékk það verkefni fyrir um aldar
fjórðungi að finna aðferð og efni
til þess að gera við vatnslagnir án
þess að brjóta upp veggi og taka
lagnirnar í sundur. Með því var
ætlunin að spara vinnu og draga
úr umróti á húsnæði af völdum
viðgerðanna. Þeir eru búnir að
þróa þetta í langan tíma og nota
og nú njótum við góðs af þess
ari vinnu þeirra. Ég held að búið
sé að fóðra lagnir með þessari
aðferð í yfir 600 þúsund húseign
um af öllum stærðum og gerðum
frá því að þeir byrjuðu að nota
hana. Þessi tækni felst í því að
lögnin er þurrkuð upp og síðan
sandblásin að innan.
Þega r búið er að meta þær
skemmdir sem koma fram undan
þeim útfellingum sem sest hafa
innan í rörin er metið hversu þykk
fóðrunin sem skotið er inn í þau
þarf að vera. Það fer algerlega eft
ir því hversu djúpar skemmdirnar
eru. Ef koma í ljós göt á lögnum
eftir að búið er að hreinsa þær að
innanverðu má loka götum með
þessari aðferð. Við höfum lokað
allt upp í millimeters stórum göt
um með því að fóðra lagnirnar að
innan. Þetta er svona í mjög hröð
um skrefum sagt hvernig þetta er

Victor Berg Guðmundsson við vinnubílinn. “Verst að við erum ekki
búnir að fá auglýsingarnar sem eiga að prýða hann,” sagði Victor um
leið og smellt var af.

gert.” Victor segir að nákvæmir
útreikningar liggi að baki hverri
viðgerð og öll tæki séu sérhönn
uð með þetta verkefni fyrir aug
um. Hann segir að þessi aðferð
byggist á umhverfisvænu ferli.
„Við tökum alla tengikrana af og
blöndunartæki til þess að komast
að öllum stútum á viðkomandi
lögn. Þannig fer ekkert annað inn
í lögnina en heitt loft og síðan þau
efni sem skotið er inní hana. Það
fara engin ætandi efni inn í lagn
ir eða annað sem skemmt getur
vatnið sem lögninni er ætlað að
veita.”
Victor segir að allar reglur í
sambandi við neysluvatn mjög
strangar i Evrópu og þessi verk
tækni miðist við að uppfylla þær
að öllu leyti. Efni það sem Sviss
lendingarnir hafi fundið upp sé
eina efnið sem hlotið hafi þær
gæðavottanir sem uppfylli þessi
skilyrði, bæði hvað varðar við
loðunarkraft og hörku og nái að
skila fullum gæðum í neysluvatni.
Það sé fundið út með mælingum
á vatninu fyrir og eftir aðgerð.
„Þetta er annar kostur þessarar
verktækni en hinn er sá að hvergi
þarf að brjóta neitt upp auk þess

sem verktíminn er mun styttri en
þegar hefðbundinni uppbrotaað
ferð er beitt. Ég tel að með þessu
sé hægt að vinna verk á allt að
einum tíunda þess tíma sem ann
ars þurfti ef tillit er tekið til alls
frágangs sem fylgir því að brjóta
sig inn að lögnum hvort sem um
múrv erk, málni ngu eða önnu r
aukaverk er að ræða.” Victor seg
ir að búið sé að skoða og taka út
þær byggingar sem Svisslending
arnir unnu við þegar þeir voru að
byrja með þessa aðferð og niður
stöður þess sýni að um varanleg
ar viðgerðir sé að ræða þar sem
efnið tærist ekki. Þannig hafi orð
ið til grundvöllur að framreikningi
á líftíma þessara viðgerða.
Að undanförnu hafa H-gæða
línumenn unnið að viðgerðum á
vatnslögnum víða á Höfuðborgar
svæðinu og þar á meðal töluvert
á Seltjarnarnesi. “Við erum eins
og staðan er í dag með eina LSESystem vélasamstæðu enn sem
komið er þannig að við tökum
bókanir fram í tímann en tökum
að okkur bæði stór og smá verk
– allt frá íbúðarhúsum til fjölbýlisog atvinnuhúsnæðis,” segir Victor

Kópavogur - Hafnarfjörður - Garðabær - Álftanes - Seltjarnarnes - Mosfellsbær og Kjósarhreppur
1. sæti KOLBRÚN
STEFÁNSDÓTTIR
framkvæmdastjóri
Sjálfsbjargar

2. sæti HELGI
HELGASON
stjórnmálafræðingur

4. sæti BJÖRN
BIRGISSON
vélsmiður

11. sæti Viggó
Eyþórsson
verkamaður

Ostak öku r MS í girnil egu m
umbúðum

„MS Eftirlæti “ er heiti á Osta
kökum í nýjum umbúðum sem
eru nú komnar í verslanir. Þær
eru framleiddar með nýrri fram
leiðslutækni sem leiðir til verð
lækku na r og enn meiri bragð
gæða. Í gegnum glugga á umbúð
unum blasa við girnilegar kökurn
ar sem auðveldar neytendum að
velja sína eftirlætisostaköku.
Ostak öku r hafa lengi veri ð
eftirlæti Íslendinga og nú er um
að velja sjö girnilegar tegundir í
glæsilegum umbúðum á viðráðan
legu verði. Tegundirnar eru: Blá
berja-, Heslihnetu-, Mandarínu-,
Blóða ppe ls ínu-, Súkkulaði- og
Hindberjaostakaka, Sælkerakaffi
og súkkulaðiflögur sem er nýjung
í flokknum.

7. sæti PÉTUR
GUÐMUNDSSON
stýrimaður

6. sæti FYLKIR
JÓNSSON
atvinnurekandi

3. sæti VALDÍS
STEINARSDÓTTIR
skrifstofutæknir

5. sæti HARALDUR BOGI
SIGSTEINSSON
verkamaður

ÍSLAND EKKI í ESB!

Fjölskyldan
hjólar saman
í sumar
59.900

Giant
Rock

Giant
Experssion DX

dömu/herra
43.900

55.90
0

Dömu
Álstell, fjallahjól.
21 gír. demparaga
ffa

ll,

Giant
Sedona

Giant
Boulder

Álstell
sætisd , demparaga
bretti, empari, 21 ffall,
og ljós bögglaberi gír,
.

45.900

Herra
Álstell,fjallahjól.
sem h demparag
og læsægt er að stilaffall
a, 24 g
írar. la

Dömu
Álstell, comforthjól.
demp demparag
stýrishari í sæti, stilaffall og
lanlegu
alli, 21
gír.
r

6-8
ára

22.900
4-6
ára

Stelpu
Álstell,hjól.
12 gíra
r, s

tandar

Norco
ZX-50

i.

Stelpu
hjól.
Einnig
19.900 til fyrir 3-4 á
.
ra:

37.900
8-10
ára

Stráka

hjól.

Stráka
Álstell,hjól.
standa 18 gírar,
ri.

-6
4-6
ára

www.markid.is

Sími 553 5320

PII PAR
P
PA
A • SÍA • 90
90461
04

21.900

Norco
Rainbow

34.900

Norco
Detonator

Norco
Spice

barnahjól
rnahjól
ól

Ármúla 40
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Unga fólkið velkomið í fjölbreytt starf Ferðafélags Íslands:

Morgungöngur og barnavagnaferðir
Svonefnd barnavagnavika er
á dagskrá Ferðafélags Íslands
um miðjan maí. Þar er ætlunin
að gefa ungu fólki með unga
börn í vagni tækifæri til að sýna
sig og sjá aðra í skemmtilegum
gönguferðum. „Þetta er nýmæli
í starfinu og hluti af þeirri við
leitni okka r að ná til yngra
fólks og fleiri en verið hefur,“
segir Páll Guðmundsson fram
kvæmdastjóri FÍ.
Barnavagnagöngur eru nýjung í
starfi FÍ. Ætlunin er að kynna þær
í fjölmiðlum og á heimasíðu FÍ
þegar þar að kemur. Lagt verður
upp frá ýmsum stöðum á höfuð
borga rs væði nu þessa maíd aga
klukkan sex síðdegis. Til stendur
að fara um Elliðaárdal, Öskjuhlíð,
Heiðmörk, og Fossvogsdal eða
aðra staði sem henta kunna.

Ungmennastarfið eflt
,,Til stendu r að stoppa ein
hverss taða r á leiði nni og taka
teygjuæ fi nga r. Ungt fólk með
ungab örn hefu r kannski veri ð
svoítið afskiptur hópur á okkar
vettvangi en nú verður þar breyt
ing á. Með þessu fær fólk virki
lega góða hreyfingu og félagsskap
og þá er til mikils unnið. Allir vel
komnir og þátttaka er ókeypis,“
segir Páll.
Nú er kapp lagt á að efla ung
mennastarf Ferðafélagsins. Í sum
ar verður, að sögn Páls, farið af
stað með ungmennaverkefni með
ýmiskonar fræðslu og ferðalögum
og er vænst mikils af því.
Verkefnið hefur fengið vinnu
heiti ð Fjallas kóli FÍ. Sérs taku r
starfsmaður mun sinna því s.s.
fræðslus tarfi þar sem fjalla ð
verður um hugmyndafræði úti
vistar og fjallamennsku og félags
lega þátti nn í því samb andi,
náttúruna, búnað og öryggisat
riði. Fræðslan fer fram í maí og
september í Skagfjörðsskála FÍ í
Langadal í Þórsmörk þaðan sem
verður lagt upp í gönguferðir um
fjöll og firnindi. Jafnframt er stef
nt að því vekja áhuga ungs fólks
á sérstökum ferðum á vegum FÍ
sem eru sniðnar að þess óskum
og þörfum.

Margt spennandi
Ungmennum hefur sl. misseri
verið boðin innganga í félagið fyr
ir mjög hóflegt árgjald og meðal
annars er myndarlegur hópur úr
Smáraskóla í Kópavogi þátttak
andi í starfi félagsins einmitt und
ir þessum formerkjum. Einnig er
í boði sérs tök fjöls kyldua ði ld.
Fyrirmyndin í þessum efnum er
sótt til systurfélags FÍ í Noregi en
þau hafa í tímans rás átt með sér
margvíslegt samstarf sem hefur
eflst mjög að undanförnu.
Páll Guðm undss on segi r að
nú þegar á móti blási í þjóðfé
laginu sé kjörið tækifæri til að
taka þátt í starfi fél agsamt aka
eins og Ferðafélagsins þar sem
margt spennandi sé í boði. Mörg
um þyki spennandi að taka þátt í
sjálfboðaliðsstarfi við að dytta að
skálabyggingum, merkja göngu
leiðir og fleira slíkt. Slík verkefni
séu stór þáttur í öllu félagsstarf
inu og ljóst megi vera að ýmis
þörf verkefni hefðu ekki náð fram
að ganga nema með starfi sjálf
boðaliða.

Fjallstindarnir fimm
Morgungöngur í maí hafa unnið
sér fastan sess í starfi Ferðafé
lags Íslands. Þær verða á dagskrá
dagana 4. til 8. maí nk. og er Páll
Ásgeir Ásgeirsson fararstjóri. Í
ár verður gengið á sömu fjöll og
í fyrra; Keili, Helgafell við Hafnar
fjörð, Vífilfell, Helgafell í Mosfells
dal og Úlfarsfell. Þátttakendur í
morgungöngunum hafa verið á
öllum aldri og gjarnan á bilinu
fjörutíu til fimmtíu talsins. Í fyrra
var ými sk ona r gamni blanda ð
saman við og svo verður einnig
í ár.
Ýmsar nýjar ferðir og áfanga
staðir eru í ferðaáætlun Ferða
fél ags Ísl ands fyri r líða ndi ár.
Þar má meðal annars nefna fjöl
skylduf erði r í Þórsm örk undi r
samheitinu María María, sem er
vísan í hið fræga Þórsmerkurljóð
Sigurðar Þórarinssonar jarðfræð
ings. Fjallatinda rni r fimm eru
annað nýmæli í ferðaáæ
 tluninni,
en það er ganga á fimm fjöll sem

Ferðaáætlun Ferðafélags
Íslands er komin út.

Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands.

eru Tröllakirkja ofan Hítarvatns,
Helgrindur á Snæfellsnesi, Trölla
kirkja á Holtavörðuheiði, Kirkju
fell í Grundarfirði og Botnssúlur.

Um ósnortna paradís
Páll Guðm undss on segi r að

í flokki suma rl eyfi sf erða séu
Laugavegs- og Hornstrandaferðir
sígildar og hafa lengi verið. Ýms
ar fleiri ferðir séu einnig að festa
sig í sessi. Megi þar nefna Vatna
leiðina um borgfirsku Alpana og
ferð í Héðinsfjörð og Hvanndali.
Þá hafi Ferðafélagið síðustu árin

staði ð fyri r ferðu m í Þjórsá r
ver í ágúst á hverju ári. Ferðir
þangað hafi verið mjög fjölsóttar
enda hafi svæðið á sínum tíma
verið mjög í umræðunni vegna
hugsanlegs uppistöðulóns Norð
lingaveitu. Sú umræða hafi vakið
áhuga fólks á Þjórsárverum, rétt
eins og fleiri stöðum.
Í samvinnu við Reykjanesfólk
vang mun FÍ í sumar efna til nokk
urra dagsf erða. Framk væmda
stjóri nn segi r það vera mjög
ánægjulegt, því á Reykjanesinu
- örskammt frá mesta þéttbýlis
svæði landsins - sé ósnortin nátt
úruparadís með óþrjótandi ævin
týraleiðum.
„Við munu m meða l anna rs
fara að Selatöngum og ganga um
Krýsuvíkurberg. Reykjanesið hef
ur verið nokkuð í umræðunni síð
ustu misserinni vegna auðlinda
nýtingar, rétt eins og Þjórsárver
in. Í seinni tíð er fólk er almennt
orðið mikið meðvitaðra um þá
auðlind sem ósnortin náttúra er.
Með því að fræðast og ferðast um
svæði tekur fólk upplýsta afstöðu
og þá þróun teljum við hjá Ferða
félaginu afar ánægjulega,“ segir
Páll Guðmundsson.

Ánægð á efsta tindi. Sumarleyfisferðir FÍ eru alltaf vinsælar og má þá einu gilda um hvaða slóðir förinni
er heitið.

Skráðu þig inn – drífðu þig út.
www.fi.is

Kátur hópur í kvennaferð FÍ um Laugaveginn svonefnda.
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Nýtum auðlindir þjóð
Skiptast í Baldintátur, Skottur,
arinnar í okkar þágu

Drekaskátar í Kópum:

Hjarðúlfa og Sléttuúlfa
Drekaskátar í Skátafélaginu
Kópum í Kópavogi eru átta og
níu ára krakkar (fædd 1999 og
2000). Þeim er skipt í fjórar Sveit
ir: Baldintátur, Skottur, Hjarðúlfa
og Sléttuúlfa. Krakkarnir mæta
á skátafundi einu sinni í viku og
svo er farið í nokkrar dagsferðir
yfir starfsveturinn.
Skátar eru þekktir fyrir það að
geta bjargað sér við þröngan kost
og frums tæða r aðs tæðu r. Eitt
verkefnið í póstaleik í lok mars
mánaðar var það að þeyta rjóma.
Aðferðin er sú að rjómi er settur í
plastpoka, ein króna er sett í pok
ann og svo er hann hristur þar til
rjóminn er þeyttur. Þá skreyttu
skátarnir köku með rjómanum og
sælgæti. Hins vegar var einn hóp
urinn svo ákafur að rjóminn varð
að smjöri en kakan var skreytt og
borðuð þrátt fyrir það!
Í vor ætla Drekaskátar í Kópum

Drekaskátar í Lækjarbotnum í fimbulkulda í febrúarmánuði.

að hitta aðra krakka á Drekaskáta
móti sem haldið verður við Skáta
miðstöðina á Úlfljótsvatni dagan

6. – 7. júní nk. Þar verður gist í
tjöldum og ævintýri Úlfljótsvatns
upplifuð.

Unglingadeild LK sýnir
Facebook á Kópavogsdögum
Ungl ingad eild Leikf él ags
Kópavogs frumsýndi í apríl nýtt
spunaleikverk um heitasta net
fyrirbæri síðari ára, Facebook.
Í leikritinu uppgötvar aðalper
sóna verksi ns töfrah eim Face
book og sogast smám saman inn

í hann með ýmsum afleiðingum á
líf hennar. Leikstjóri er Anna Bryn
ja Baldursdóttir og ellefu leikar
ar skipta á milli sín hlutverkum.
Sýningin er unnin af leikstjóra og
leikhóp með „devised theatre“
aðferðum.

Sýningin er ekki löng en bráð
skemmtileg og stútfull af húmor,
tónlist, slúðri og vænum skammti
af hinu áhugaverða fyrirbæri sem
FACEBOOK er. Næsta sýning er
laugardaginn 9. maí, á Kópavogs
dögum í Leikhúsinu að Funalind 2.

Ég hef oft velt því fyri r mér
hvers vegna við ræktu m ekki
meira á Íslandi. Hvers vegna við
notum ekki orkulindirnar okkar
í meira mæli til ræktunar en við
gerum. Hvað myndi t.d. það þýða
fyrir garðyrkjubændur að fá raf
magn á svipuðu verði og stóriðja?
Myndi það ekki leiða til lækkun
ar á matvælaverði? Gætum við
þannig orðið sjálfum okkur næg
um flest grænmeti, í stað þess
að flytja inn fyrir hundruðir millj
óna á ári? Vafalítið myndi vera
hægt að skapa hundruðir starfa
með þeim hætti, með tiltölulega
litlum tilkostnaði, auk þess sem
umhverfislegur ávinningur yrði
verulegur. Það á að verða eitt af
verkefnum komandi ríkisstjórnar
að skoða leiðir til að stórefla inn
lenda garðyrkju. Flestir Íslending
ar eru sammála um að skynsam
legra sé við núverandi aðstæð
ur að efla innlenda framleiðslu
þar sem það er hægt heldur en
að eyða gjaldeyri í innflutning.
Í landinu er til öll sú þekking og
reynsla sem þarf til að efla þessa
framleiðslu. Stjórnvöld og orku
veitu rna r þurfa hins vega r að
sýna innlendri framleiðslu sama
velvilja og hingað til hefur verið
frátekinn fyrir erlenda mengandi
stóriðju. Með lægra raforkuverði
og lægri hitu na rk ostna ði væri
hægt að lækka framleiðslu kostn
að, og sá ávinningur gengi yfir til
neytenda. Auk þess væri flutn
ingskostnaður lægri með minni
mengun, því ekki þyrfti að flytja
vöruna með flugvélum eða skip
um erlendis frá. Í raun ætti sama
að gilda fyrir aðra matvælafram
leiðslu í landinu, raforkuverð til

henna r ætti
að lækka,
enda augljós
hagk
 væmni
af því.
Á svipa ð
an hátt má
velta fyrir sér
af hverju við
notu m ekki
meira raf
magn á bíla Ólafur Þór
flotann. Væri Gunnarsson.
ekki nær
tækara að nota næturrafmagn til
að hlaða bíla sem menga minna
heldur en að selja það á niður
settu verði til stóri ðju? Lang
stærsti hluti eki nna kílóm etra
er innan 20 km radíus frá heim
ili, og langflestir rafmagnsbílar
eða blendings bílar komast yfir
100 kílómetra á hleðslu. Annað
umhverfisvænt markmið sem við
ættum að setja okkur. Íslending
argætu orðið fyrst þjóða til að
aka nær allan akstur á umhverfis
vænum orkugjöfum.
Við getum orðið okkur sjálfum
nóg um bæði matvæli og orku
gjafa að langstærstum hluta. Til
þess þarf breytta hugsun og ný
viðhorf við stjórnvölinn. Á kjör
dag höfum við öll tækifæri til að
taka þátt í þeirri framtíðarsýn.
Atkvæði greitt VG er krafa um
breyttar áherslur næstu 4 árin.
Vertu með.
Ólafu r Þór Gunna rss on er
öldrunarlæknir og í 3. sæti VG í
Kraganum.

Er vandamál með neysluvatnið?
Við höfum lausnina!
Við hjá H-gæðalínu ehf. sérhæfum okkur í hreinsun og fóðrun
neysluvatnslagna að innan án uppbrots og óþæginda. LSE-System
tæknin er frábær forvörn gegn ryðmyndun, tæringu, stíflu og leka.

•
•
•
•
•
•

Hagkvæm og viðurkennd tækni frá Sviss.
Mun styttri verktími.
Ekkert uppbrot á veggjum og gólfum.
Umhverfisvænt ferli.
25 ára reynsla á heimsvísu.
Yfir 600.000 fasteignir fóðraðar með LSE-System.
H-gæðalína ehf. Cuxhavengötu 1 - 220 Hafnarfjörður
Sími 555 0077 - www.hgl.is

Kópavogsblaðið
Auglýsing

14

APRÍL 2009

frá yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis um framboð í Suðvesturkjördæmi við alþingiskosningar 25. apríl 2009
Við alþingiskosningar 25. apríl 2009 verða þessir listar í kjöri í Suðvesturkjördæmi:

B-listi Framsóknarflokksins:
1.

Siv Friðleifsdóttir,

2.

Helga Sigrún Harðardóttir,

3.

Gestur Valgarðsson,

4.

Una María Óskarsdóttir,

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

kt. 100862-8089, alþingismaður,
Bakkavör 34, Seltjarnarnesi.
kt. 121269-3929, alþingismaður,
Skipholti 62, Reykjavík.
kt. 020255-2189, verkfræðingur,
Bæjartúni 15, Kópavogi.
kt. 190962-7849, uppeldis- og
menntunarfræðingur,
Hjallabrekku 34, Kópavogi.

Styrmir Þorgilsson,

kt. 090579-4609, tónlistarmaður,
Hrísrima 9, Reykjavík.

Bryndís Bjarnarson,

kt. 170664-5159, nemi,
Skeljatanga 11, Mosfellsbæ.

Hlini Melsteð Jóngeirsson,

kt. 180880-6079, kerfisstjóri, Staðarbergi
8, Hafnarfirði.

Sigurbjörn Rafn Úlfarsson,

kt. 191266-5959, heimspekingur og
vélvirkjameistari,
Litlabæjarvör 25, Álftanesi.

Eyþór Rafn Þórhallsson,

kt. 230462-4969, verkfræðingur og
dósent, Urðarhæð 4, Garðabæ.

Ólöf Pálína Úlfarsdóttir,

11.

Bára Mjöll Þórðardóttir,

23.

12.

Unnur B. Johnsen,

24.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

kt. 181056-4449, námsráðgjafi og
formaður LFK, Efstahjalla 7, Kópavogi.

Ólafur Daði Eggertsson,

22.

kt. 211285-2739, afgreiðslumaður,
Klappakór 1a, Kópavogi.

Elín Jóhannsdóttir,

kt. 030286-3249, háskólanemi,
Vesturtúni 53b, Álftanesi.

Sveinn Halldórsson,

23.
24.

kt. 010855-4899, húsasmíðameistari,
Hjallabraut 1, Hafnarfirði.

Ásta Björk Benediktsdóttir,

kt. 240266-4319, verslunarmaður og
kennari, Krókabyggð 3a, Mosfellsbæ.

1.
2.

Alexander Arnarson,

kt. 141273-3889, húsamálari og
formaður handknattleiksdeildar HK,
Fróðaþingi 5, Kópavogi.

Guðbjörg Fjóla Halldórsdóttir,

kt. 081271-3649, verslunareigandi,
Miðvangi 131, Hafnarfirði.

Einar Gísli Gunnarsson,

kt. 290385-2539, laganemi við HÍ,
Eggertsgötu 24, Reykjavík.

Ragnhildur Konráðsdóttir,

kt. 161062-7319, ráðgjafi,
Gnitaheiði 14a, Kópavogi.

Magnús Guðjónsson,

kt. 210959-5999, framkvæmdastjóri,
Ásakór 9, Kópavogi.

Hildur Helga Gísladóttir,

kt. 100860-4069, formaður KFSV,
Klausturhvammi 15, Hafnarfirði.

Sigurbjörg Björgvinsdóttir,

kt. 011141-4639, forstöðumaður
félagsstarfs eldri borgara,
Digranesheiði 34, Kópavogi.

Sigurður Hallgrímsson,

kt. 180832-7699, fyrrv. skipstjóri,
Háabarði 7, Hafnarfirði.

Steingrímur Hermannsson,

kt. 220628-7019, fyrrv. forsætisráðherra,
Mávanesi 19, Garðabæ.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D-listi Sjálfstæðisflokksins:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bjarni Benediktsson,

kt. 260170-5549, alþingismaður,
Bakkaflöt 2, Garðabæ.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
kt. 041065-3039, alþingismaður,
Mávahrauni 7, Hafnarfirði.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir,
kt. 230649-4999, alþingismaður,
Hrafnshöfða 35, Mosfellsbæ.

Jón Gunnarsson,

kt. 210956-4179, alþingismaður,
Fífuhjalla 21, Kópavogi.

Óli Björn Kárason,

kt. 260860-4619, ritstjóri,
Tjarnarmýri 17, Seltjarnarnesi.

Rósa Guðbjartsdóttir,

kt. 291165-3899, bæjarfulltrúi,
Kirkjuvegi 7, Hafnarfirði.

Víðir Smári Petersen,

kt. 031188-2029, háskólanemi,
Álfaheiði 42, Kópavogi.

Eva Magnúsdóttir,

kt. 080464-3639, forstöðumaður,
Krókabyggð 21, Mosfellsbæ.

Haukur Þór Hauksson,

kt. 150874-5489, viðskiptafræðingur,
Arnarási 2, Garðabæ.

Snorri Magnússon,

kt. 230664-6929, formaður
Landssambands lögreglumanna,
Tjarnarbóli 4, Seltjarnarnesi.

kt. 210383-5149, hagfræðingur,
Tröllakór 5, Kópavogi.

Þorsteinn Þorsteinsson,

kt. 221244-3389, skólameistari,
Steinási 8, Garðabæ.

Sigurbergur Sveinsson,

kt. 120887-2549, handknattleiksmaður,
Lækjarhvammi 18, Hafnarfirði.

Anna Linda Guðmundsdóttir,

kt. 100373-4249, hjúkrunarfræðingur,
Hraunhólum 16, Garðabæ.

Sveinn Ingi Lýðsson,

kt. 100355-2219, ökukennari,
Kirkjubrekku 22, Álftanesi.

Ragnheiður K. Guðmundsdóttir,

kt. 251167-3709, stjórnmálafræðingur,
Hlynsölum 1, Kópavogi.

Gunnar Þorbergur Gylfason,

kt. 081284-2109, sagnfræðingur og
leiðbeinandi, Selbraut 12, Seltjarnarnesi.

Elín Ósk Óskarsdóttir,

kt. 240761-2549, óperusöngkona,
Bröttukinn 13, Hafnarfirði.

Örn Ingi Bjarkason,

kt. 190290-2639, handknattleiksmaður,
Hjallahlíð 17, Mosfellsbæ.

Hjördís J. Gísladóttir,

kt. 070167-3799, kennari,
Hólmatúni 31, Álftanesi.

Haraldur Þór Ólason,

kt. 110750-3909, framkvæmdastjóri,
Sævangi 52, Hafnarfirði.

Gunnar I. Birgisson,

kt. 300947-2639, bæjarstjóri,
Austurgerði 9, Kópavogi.

Salome Þorkelsdóttir,

kt. 030727-3209, fyrrv. forseti Alþingis,
Reykjahlíð, Mosfellsbæ.

F-listi Frjálslynda flokksins:

Guðmundur Ragnar Björnsson,

kt. 010177-3759, sagn- og
tæknifræðingur,
Berjavöllum 3, Hafnarfirði.

kt. 080279-3459, verkefnastjóri,
Lyngholti 11, Álftanesi.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2.

Valgeir Skagfjörð,

14.

3.

Ingifríður R. Skúladóttir,

15.

4.

Ragnheiður Fossdal,

16.

5.

Sigríður Hermannsdóttir,

17.

6.

Rúnar Freyr Þorsteinsson,

18.

7.

Bjarki Þórir Kjartansson,

19.

8.

Guðmunda Birgisdóttir,

20.

9.

Jónína Sólborg Þórisdóttir,

21.

Margrét Rósa Sigurðardóttir,

22.

Sigurður Karl Jóhannesson,

23.

Helga Dís Sigurðardóttir,

24.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Inga Nína Matthíasdóttir,
kt. 150768-4709, kaupmaður,
Veghúsum 7, Reykjavík.

17.

Fylkir A. Jónsson,

kt. 070378-3889, atvinnurekandi,
Drekavöllum 16, Hafnarfirði.

18.

Pétur Guðmundsson,

kt. 230644-4549, stýrimaður,
Digranesvegi 70, Kópavogi.

19.

Trausti Hólm Jónasson,
kt. 180446-4279, rafvirki,
Sævangi 24, Hafnarfirði.

20.

Arnar Bergur Guðjónsson,
kt. 100979-5869, prentari,
Reykjabyggð 20, Mosfellsbæ.

21.

Jón Bragi Gunnlaugsson,

kt. 280658-3089, viðskiptafræðingur,
Eiðistorgi 5, Seltjarnarnesi.

22.

Viggó Eyþórsson,

kt. 241286-2749, verkamaður,
Herjólfsgötu 14, Hafnarfirði.

23.

Örn Einarsson,

kt. 170150-0079, iðnrekandi,
Þrastarási 6, Hafnarfirði.

24.

Hafsteinn Þór Hafsteinsson,

kt. 250874-4059, rafvirki,
Ásbúðartröð 1, Hafnarfirði.

Ívar H. Friðþjófsson,

kt. 060736-3329, iðnaðarmaður,
Klapparhlíð 5, Mosfellsbæ.

Brynjar Páll Björnsson,

kt. 121080-4949, tónlistarmaður,
Fálkahöfða 6, Mosfellsbæ.

Jóna Brynja Tómasdóttir,

kt. 250658-4789, skrifstofutæknir,
Eiðistorgi 1, Seltjarnarnesi.

Berglind Nanna Ólínudóttir,

kt. 080569-3519, leiðsögumaður,
Berjahlíð 1, Hafnarfirði.

Þuríður Erla Erlingsdóttir,

kt. 030330-3589, sundkennari,
Lautasmára 1, Kópavogi.

Guðjón Óli Sigurðarson,

kt. 080784-2799, einkaþjálfari,
Melseli 20, Reykjavík.

Magnús B. Sveinsson,

kt. 201066-3289, tæknimaður,
Hraunbrún 14, Hafnarfirði.

Eyjólfur Þrastarson,

kt. 301166-4789, vörubílstjóri,
Faxatúni 25, Garðabæ.

Aron Már Bergþórsson,

kt. 290385-2109, pípari,
Vindakór 1, Kópavogi.

12.
13.

Björn Birgisson,

kt. 120849-2399, vélsmiður,
Fálkahöfða 6, Mosfellsbæ.

11.

Þór Saari,

Valdís Steinarsdóttir,

kt. 290767-5989, skrifstofutæknir,
Bergholti 4, Mosfellsbæ.

Þórunn Kolbeins Matthíasdóttir,

kt. 030553-7649, varaþingmaður,
Ásbúð 66, Garðabæ.

1.

Helgi Helgason,

kt. 300464-3279, stjórnmálafræðingur,
Skólagerði 9, Kópavogi.

10.

O-listi Borgarahreyfingarinnar –
þjóðin á þing:

Kolbrún Stefánsdóttir,

kt. 030150-4499, framkvæmdastjóri
Sjálfsbjargar, Huldubraut 26, Kópavogi.

Thitinat Lampha,

kt. 190282-2019, starfsmaður á
veitingastað, Kleppsvegi 2, Reykjavík.

kt. 090660-8299, hagfræðingur,
Hliðsnesi 6, Álftanesi.

kt. 080556-4119, leikari,
Hlíðarvegi 50, Kópavogi.
kt. 041067-3659, vörustjóri,
Bæjargili 1, Garðabæ.

kt. 111158-3639, líffræðingur,
Melabraut 14, Seltjarnarnesi.
kt. 100252-3769, líffræðingur,
Kúrlandi 16, Reykjavík.
kt. 290983-3719, bílstjóri,
Vallarbarði 12, Hafnarfirði.

kt. 050379-4429, sjálfstæður
atvinnurekandi, Brattholti 3, Hafnarfirði.
kt. 050361-5009, kennari,
Nóatúni 24, Reykjavík.

kt. 240573-3509, fulltrúi,
Álfkonuhvarfi 47, Kópavogi.
kt. 010754-5429, kennari,
Galtalind 19, Kópavogi.

kt. 110177-3139, verslunarstjóri,
Þinghólsbraut 9, Kópavogi.

kt. 270974-2959, matsfræðingur,
Rauðumýri 1, Mosfellsbæ.

Friðrik Tryggvason,

kt. 040679-3679, ljósmyndari,
Mávahlíð 33, Reykjavík.

kt. 211175-3629, þroskaþjálfi,
Furugrund 70, Kópavogi.
kt. 210957-3089, rafverktaki,
Leirubakka 24, Reykjavík.

4.

kt. 280376-5319, vefhönnuður,
Klapparhlíð 28, Mosfellsbæ.

2.

Árni Pétur Ágústsson,

3.

Ásgeir Þór Davíðsson,

4.

Birgir Óskar Axelsson,

5.

Björn Haraldsson,

6.

Bryndís B. Basalan,

kt. 170759-5409, skólaliði,
Berjahlíð 1, Hafnarfirði.

kt. 261181-5099, lagermaður,
Maríubakka 12, Reykjavík.
kt. 250150-4909, framkvæmdastjóri,
Melaheiði 3, Kópavogi.
kt. 110489-2429, nemi,
Berjahlíð 1, Hafnarfirði.

Daníel Agnarsson,

kt. 110760-3539, bifreiðastjóri,
Hlíðarhjalla 69, Kópavogi.

Eggert Arngrímur Arason,
kt. 110266-4809, kaupmaður,
Miðvangi 41, Hafnarfirði.

Eggert Sigursveinsson,
kt. 050683-4199, vélvirki,
Dvergholti 22, Mosfellsbæ.

Jón Sigurðsson,

kt. 071039-4559, iðnrekandi,
Ásbúð 45, Garðabæ.

Ólafur S. Guðmundsson,

kt. 051047-7619, bifreiðastjóri,
Vallakór 1, Kópavogi.

Ragnheiður Svava Þórólfsdóttir,

kt. 280391-2989, nemi,
Laufengi 6, Reykjavík.

Ríkharður Guðjónsson,

kt. 160888-2459, sölumaður,
Grænatúni 22, Kópavogi.

Roderick G. Magpantay,

kt. 080670-2229, málari,
Seljabraut 14, Reykjavík.

Rúnar B. Sigurbjörnsson,

kt. 010161-2749, sjómaður,
Skúlagötu 80, Reykjavík.

Sigrún Ármanns Reynisdóttir,

kt. 070947-7819, ráðgjafi,
Hraunbæ 38, Reykjavík.

Sigurgeir Sigurpálsson,

kt. 241275-5669, verkefnastjóri,
Glósölum 16, Kópavogi.

Svavar Sigurðsson,

kt. 190237-2069, forvarnafulltrúi,
Hlíðarhjalla 64, Kópavogi.

Þráinn Stefánsson,

kt. 291161-2789, símvirki,
Löngulínu 29, Garðabæ.

kt. 230566-5939, alþingismaður,
Túngötu 36a, Reykjavík.

Magnús Orri Schram,

kt. 230472-5649, sölu- og markaðsstjóri,
Hrauntungu 97, Kópavogi.

9.

Jónas Sigurðsson,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

kt. 210459-3839, bæjarstjóri,
Fálkahrauni 1, Hafnarfirði.
kt. 300956-3199, lögfræðingur,
Álfaheiði 7, Kópavogi.
kt. 070160-2939, framkvæmdastjóri,
Selvogsgötu 22, Hafnarfirði.
kt. 260773-3139, skólastjóri,
Úthlíð 31, Hafnarfirði.
kt. 300149-4999, lagerstjóri,
Hlíðartúni 8, Mosfellsbæ.

2.

Ögmundur Jónasson,

3.

Ólafur Þór Gunnarsson,

4.

Margrét Pétursdóttir,

5.

Andrés Magnússon,

6.

Ása Björk Ólafsdóttir,

7.

Kristín Helga Gunnarsdóttir,

8.

Guðmundur Auðunsson,

9.

Karólína Einarsdóttir,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Valgerður Halldórsdóttir,

kt. 251261-5399, félagsráðgjafi,
Merkurgötu 2b, Hafnarfirði.

22.

Íris Björg Kristjánsdóttir,

kt. 051273-3709, verkefnastjóri,
Kvíslartungu 25, Mosfellsbæ.

Eiríkur Ágúst Guðjónsson,

23.

Eva Margrét Kristinsdóttir,

24.

kt. 230465-5259, öryrki,
Brekkuskógum 11, Álftanesi.

kt. 011285-2609, háskólanemi,
Melabraut 30, Seltjarnarnesi.

Gunnar Svavarsson,

kt. 260962-4349, alþingismaður,
Erluási 33, Hafnarfirði.

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir,

Þórunn Sveinbjarnardóttir,
kt. 221165-5789, alþingismaður,
Arnarási 17, Garðabæ.

Þórunn Björnsdóttir,

kt. 050354-7419, kórstjóri,
Kópavogsbraut 18, Kópavogi.

1.

Katrín Júlíusdóttir,

kt. 231174-3389, alþingismaður,
Furugrund 71, Kópavogi.

Ólafur J. Proppé,

kt. 090142-7399, fyrrv. rektor,
Vesturbæ, Álftanesi.

V-listi Vinstri hreyfingarinnar –
græns framboðs:

Árni Páll Árnason,

Sara Dögg Jónsdóttir,

kt. 151243-4369, bæjarfulltrúi,
Auðsholti, Grindavík.
kt. 061265-2019, húsmóðir,
Seljabraut 14, Reykjavík.

Jón G. Kristinsson,

kt. 030174-3729, vélvirki,
Álfhólsvegi 89, Kópavogi.

8.

Hörður Ingvaldsson,

kt. 121060-3539, verslunarmaður,
Naustabryggju 2, Reykjavík.

kt. 020583-5339, garðyrkjumaður,
Auðbrekku 2, Kópavogi.

Amal Tamimi,

Sigurður Ingi Kjartansson,

kt. 071270-3439, kerfisstjóri,
Hrísrima 2, Reykjavík.

Gunnar Hafberg Ingimundarson,

7.

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir,

kt. 060587-2809, námsmaður, Engjavegi
8, Mosfellsbæ.

24.

Magnús M. Norðdahl,

Magnús Líndal Sigurgeirsson,

kt. 170653-4329, rennismiður,
Álfaskeiði 49, Hafnarfirði.

Grímur Már Þórólfsson,

kt. 170788-2229, sölumaður,
Grænatúni 22, Kópavogi.

6.

Sólveig Jóhannesdóttir,

kt. 260962-4269, hjúkrunarfræðingur,
Hliðsnesi 6, Álftanesi.

23.

kt. 220254-2169, forritari,
Vesturholti 3, Hafnarfirði.

Lúðvík Geirsson,

Ingvi Hraunfjörð Ingvason,

kt. 010140-2779, ellilífeyrisþegi,
Breiðvangi 55, Hafnarfirði.

Friðgeir Hólm,

5.

Magnús Símonarson,

Guðrún María Óskarsdóttir,

9.

3.

Konráð Ragnarsson,

1.

8.

2.

Rannveig Konráðsdóttir,

P-listi Lýðræðishreyfingarinnar:

7.

1.

Ásthildur Jónsdóttir,

kt. 061066-4709, verkefnastjóri,
Hellisgötu 29, Hafnarfirði.

22.

S-listi Samfylkingarinnar:

Baldur Már Guðmundsson,

kt. 250283-4749, nemandi,
Austurfold 7, Reykjavík.

Eiríkur Örn Arnarson,

kt. 290177-5889, hljómlistarmaður,
Álfhólsvegi 125, Kópavogi.

kt. 100172-5509, framkvæmdastjóri,
Vesturgötu 22, Reykjavík.

kt. 170748-4099, ráðherra,
Grímshaga 6, Reykjavík.
kt. 170763-4409, öldrunarlæknir,
Þinghólsbraut 32, Kópavogi.
kt. 031166-2929, verkakona,
Hringbraut 63, Hafnarfirði.
kt. 151156-2079, geðlæknir,
Sunnubraut 35, Kópavogi.
kt. 280465-8289, héraðsprestur,
Víðimel 19, Reykjavík.
kt. 241163-2459, rithöfundur,
Einilundi 8, Garðabæ.

kt. 281063-2199, stjórnmálafræðingur,
Strandgötu 43, Hafnarfirði.
kt. 090680-3589, líffræðingur,
Hörðukór 5, Kópavogi.

Karl Tómasson,

kt. 170864-5309, bæjarfulltrúi,
Leirvogstungu 2, Mosfellsbæ.

Þórdís Eygló Sigurðardóttir,
kt. 281250-4699, formaður VG í
Garðabæ, Hallakri 1, Garðabæ.

Gísli Ásgeirsson,

kt. 280555-4879, barnakennari og
þýðandi, Vallarbyggð 7, Hafnarfirði.

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir,

kt. 121066-4919, bæjarfulltrúi,
Heiðvangi 56, Hafnarfirði.

Einar Ólafsson,

kt. 110949-2949, bókavörður,
Trönuhjalla 13, Kópavogi.

Tanja Björk Jónsdóttir,

kt. 100887-3479, nemi,
Hnoðravöllum 22, Hafnarfirði.

Þórir Steingrímsson,

kt. 240846-3579,
rannsóknarlögreglumaður,
Hraunbraut 22, Kópavogi.

Kolfinna Baldvinsdóttir,

kt. 061070-4519, fjölmiðlakona,
Hagamel 10, Reykjavík.

Karl S. Óskarsson,

kt. 050567-5759, sölustjóri,
Klettakór 1c, Kópavogi.

Anna Benkovic Mikaelsdóttir,

kt. 181163-2409, kennari,
Álfhólsvegi 43a, Kópavogi.

Kristján Hreinsson,

kt. 070157-3309, skáld,
Einarsnesi 27, Reykjavík.

Jóhanna B. Magnúsdóttir,

kt. 310846-7599, verkefnastjóri,
Dalsá, Mosfellsbæ.

Sigurjón Einarsson,

kt. 071060-3069,
kvikmyndagerðarmaður,
Sjögata 32, Ósló, Noregi.

Sigurbjörn Hjaltason,

kt. 100658-5429, oddviti,
Kiðafelli, Kjósarhreppi.

Kristín Halldórsdóttir,

kt. 201039-4529, fyrrv. alþingiskona,
Fornuströnd 2, Seltjarnarnesi.

Aðalsteinn Kjartansson,

Yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis,
20. apríl 2009.

Silja Úlfarsdóttir,

Jónas Þór Guðmundsson,
Ástríður Sólrún Grímsdóttir,
Birgir Stefánsson,
Guðmundur Benediktsson,
Sigrún Benediktsdóttir.

kt. 270190-2439, framhaldsskólanemi,
Burknavöllum 17c, Hafnarfirði.
kt. 230681-3339, íþróttaþjálfari,
Sóleyjarhlíð 3, Hafnarfirði.

Skarphéðinn Skarphéðinsson,

kt. 031256-3219, pípulagningameistari,
Kirkjuvöllum 7, Hafnarfirði.

Hildigunnur Gunnarsdóttir,

kt. 091158-4189, uppeldis- og
menntunarfræðingur, Melabraut 40,
Seltjarnarnesi.

Arnar Grétarsson,

kt. 200272-4989, viðskiptafræðingur,
Fagraþingi 8, Kópavogi.

Ragnheiður Jónsdóttir,

kt. 100268-8339, lögfræðingur,
Miðvangi 127, Hafnarfirði.

Eyjólfur Bragason,

kt. 190655-2459, verkefnastjóri,
Ásbúð 92, Garðabæ.

Erna Fríða Berg,

kt. 020938-3749, formaður öldungaráðs
Hafnarfjarðar, Eyrarholti 6, Hafnarfirði.

Arnar og Sandra Dís
Íslandsmeistarar í tennis

Arnar Sigurðsson og Sandra
Dís Kristjánsdóttir urðu Íslands
meista rar í tennis inna nh ús í
Tennishöllinni í Kópavogi nýver
ið. Arnar vann Raj Bonifacius í
úrslitum 6-1 og 6-0 og Sandra Dís
vann Eydísi Heiðu Ragnarsdótt
ur 6-0 og 6-0.
Arnar Sigurðsson er Kópavogs
búi og margfaldur Íslandsmeistari
í tennis og fyrrum atvinnumaður
í íþróttinni og er byrjaður að æfa
með knattspyrnuliði Breiðabliks
í úrvalsdeild karla. Hann hefur
þó engu gleymt í tennisíþróttinni,
það sýndu tilþrif hans í úrslita
viðureigninni. Hann segir að hér
sé gamall draumur að rætast.
,,Ég hef alltaf verið í tennis og
spilað erlendis meðan ég var þar
í námi og hætti því snemma í fót
boltanum. Ég spyr mig stundum
hvað hefði verið hefði ég haldið
áfram í fótboltanum. Í sumar kom
í ljós að ég var það illa meiddur
á öxl að ég ákvað þá að hætta
atvinnumennskunni í tennis. Þar
með ákvað ég að snúa mér að
öðru og skellti mér í fótboltann.”
Arnar spilaði með Augnabliki í
3. deildinni síðasta sumar en fór
svo að hugleiða það í haust að
gaman væri að reyna að komast í
lið í efstu deild. Arnar hefur alltaf
verið Bliki og því lá beinast við
að reyna fyrir sér þar. Það hefur
gengið mjög vel, m.a. hefur hann
spilað æfingaleik gegn Íslands
meisturum FH, og spilaði á vinstri
kanti. Arnar segir það mikil við
brigði að fara úr einstaklingsíþrótt
eins og tennis í knattspyrnuna
sem er hópíþrótt en hann vonar
að breytt hugarfar komi fljótt.

Tennis- leikjanámskeið í
sumar
Mikið er framundan í sumar í
Tenni sh ölli nni í Kópav ogi og
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Íslandsmeistar 2009 í tennis innanhús, þau Sandra Dís Kristjánsdóttir
og Arnar Sigurðsson með sigurlaunin eftir úrslitaleikina í Tennishöll
inni í Kópavogi.

reikna má með að um mánaðar
mótin maí/júní aukist aðsóknin í
útvivellina við hlið Tennishallar
innar. Jónas Páll Björnsson fram
kvæmdastjóri Tennishallarinnar
og tennisþjálfari segir að í sum
ar veriði m.a. boðið upp á tenn
is- og leikjanámskeið fyrir 5 – 13
ára krakka en markmið námskeið
anna er m.a. að kenna undirstöðu
atriði tennisíþ
 róttarinnar í bland
við skemmtilega bolta-, hlaupaog tennisleiki. Á hverju námskeiði
er lögð áhersla á að auka hreyfi
þroska barnanna. Í sumar verður
haldið Evrópumót fyrir 14 ára og
yngri sem kallast KÓPAVOGUR –
OPEN en aðeins 14 ára flokkurinn
telur á Evrópumótinu.
,,Við höfum verið með mikið af
byrjendum í tennis hér hjá okkur í
vetur og yfirleitt er umsögn þeirra
sem þátt taka í námskeiðunum
að þetta sé skemmtileg íþrótt en
jafnframt krefjandi hvað varðar
úthald en segja má að nauðsyn
legt sé að taka þátt í námskeiði í

upphafi ef viðkomandi ætlar sér
að ná árangri í íþróttinni,” segir
Jónas Páll
- Hvað kostar að stunda tennis?
Er þetta dýr íþrótt?
,,Ég held ekki, en það er spurn
ing við hvað er miðað. Í sumar
munum við t.d. bjóða upp á mán
aðarkort sem kosta 18.000 krónur
og þá getur korthafi komið eins
oft og hann vill og verið bæði á
inni- og útivöllunum. Góður tenn
isspaði kostar líklega um 15.000
krónur en bestu tennisspaðarnir
sem keppnismenn nota kosta um
25.000 krónur. Til viðbótar bætist
svo auðvitað fatnaður og skór,”
segir Jónas Páll Björnsson.
Tennishöllin var reist af Kópa
vogsbæ en gerður 20 ára sam
ingur við Tennisfélagið um rekst
uri nn og vakti þetta framt ak
Kópavogsbæjar mikla athygli á
sínum tíma enda ekki aðstaða til
tennisæfinga víðar á landinu.

Tap og sigur gegn
Val í undanúrslitum

Frá leik HK gegn Val sl. fimmtudag á Hlíðarenda.

HK tapaði í fyrsta leiknum
í unda nú rs litu m N1-deild
ar karla í handbolta gegn Val
25-19.
Valsm enn leiddu alla n leik
inn og unnu sanngjarnan sig
ur, en markarkvörður þeirra fór
á kostum og lagði grunninn að
þeirra sigri. Vörn HK var framan

af leik góð en sóknarleikurinn
var hikstandi lengst af, og því
fór sem fór.
Heimaleikur HK var
síðastliðinn mánudag og þá
sigraði HK 29-24. Það kemur
því til hreins úrslitaleiks í
undanúrslitum næst fimmtudag
á Hlíðarenda kl. 19:30.

Blikar semja við
knattspyrnukonur

Úrvalsdeild karla í knattspyrnu:

Blikar hefja leik gegn
Þrótti á Kópavogsvelli
Fyrsti leiku r Breiðab liks í
úrvalsdeild karla í knattspyrnu
sumarið 2009 verður gegn Þrótti
10. maí á Kópavogsvelli og síðan
leika Blikar gegn Vestmannaey
ingum í Eyjum 13. maí og 18. maí
á Kópavogsvelli gegn Íslands
meistu ru m FH. Fyrsti leiku r
Breiðabliks í úrvalsdeildkvenna
er gegn Þór/KA á Kópavogsvelli
7. maí. Síðan leika stelpurnar
gegn Val á Hlíðarenda 11. maí
og gegn Stjörnunni á Kópavogs
velli 16. maí.
Ljóst er að æstustu fótbolta
áhugamennirnir eru þegar farn
ir að bíða eftir fyrsta leik í vor.

Breiðab lik hefu r skila ð endu r
skoðuðum ársreikningi sínum til
leyfisstjórnar KSÍ fyrir komandi
keppnistímabil sem og öll önnnur
félög í úrvalsdeild karla. Í úrvals
deildinni í ár leika auk Breiða
bliks, FH, Keflav ík, Grindav ík,
Vestmannaeyjar, Fram, Fjölnir, KR,
Fylkir, Valur, Stjarnan og Þróttur. Í
úrvalsdeild kvenna leika Breiða
blik, Valur, Keflavík, Fylkir, Þór/
KA, Afturelding/Fjölnir, GRV, ÍR,
KR og Stjarnan.
Alls óljóst er hver verður helsti
styrkta ra ði li úrv alsd eilda nna
í knattspyrnu næsta sumar þar
sem Landsbankinn hefur sagt upp

samstarfinu. Það er þó alls ekki
ódýrt, eða milli 30 til 40 milljónir
til KSÍ og annað eins vegna sjón
varpssamninga.
BYKO verðu r áfram helsti
styrktaraðili knattspyrnudeild
ar Breiðab liks og Landsb ank
inn verðu r áfram styrkta ra ði li
en Málning verður ekki á æfing
argalla. Breiðablik hefur skilað
ölltum tilskyldum gögnum til KSÍ
en fjárhagurinn er alls ekki góður.
Það kynni þó að greiðast eitthvað
ef Blikinn Finnur Orri semur við
þýska úrv alsd eilda rl iði ð Ham
burger Sport-Verein, en líklega
verður ekki af því fyrr en í haust.

Ólafur Andri knapi ársins hjá Gusti
Ólafur Andri Guðmundsson var
fyrir skömmu útnefndur knapi árs
ins 2008 hjá hestamannafélaginu
Gusti í Kópavogi.
Ólafu r Andri er vel að titli n
um komin, vaxandi keppnismaður,
prúður, fagmannlegur og góð fyrir
mynd. Á liðnu ári varð hann m.a.
Ísl andsm eista ri í sama nl ögðu m
fimmgangsgreinum í opnum flokki á
Íslandsmóti, keppti fyrir hönd Gusts
á Landsmóti hestamanna, var í verð
launasætum á ýmsum mótum og
sýndi eftirminnilega hryssuna Djörf
ungu frá Ketilsstöðum í kynbóta

Ólafu r Andri Guðm undss on,
íþróttam aðu r Gusts 2008 á
Leiftri frá Búðardal.

dómi, en hún varð 2. í flokki fjög
urra vetra hryssna á LM 2008 og er
ein hæst dæmda 4ra vetra hryssa í
heiminum í dag, með 8.68 fyrir hæfi
leika.
Ólafur Andri hefur keppt fyrir Gust
frá unga aldri og ávallt verið til mik
illar fyrirmyndar. Hann hefur stund
að íþrótt sína af miklum metnaði og
elju og uppsker í samræmi við það.
Ólafur Andri stundar nú nám við
reiðkennaradeild Háskólans á Hólum
þaðan sem hann mun útskrifast í vor.
Hann segist stefna að því í sumar að
vera í tammningum auk keppni.

Einar Kristján Jónsson formaður knattspyrnudeildar með stúlkun
um eftir að skrifað hafði verið undir samningana. Þær eru Ásdís
Heimisdóttir, Vigdís Bjarnadóttir, Arna Ómarsdóttir, Þórdís Edda
Hjartardóttir, Kristjana Arnarsdóttir, Hrefna Ósk Harðardóttir og
Sigrún Inga Ólafsdóttir.

Knattspyrnudeild Breiðabliks
hefu r samið við sjö efnil ega r
stúlkur úr 2. flokki kvenna.
Þórdís Edda gekk nýverið til
liðs við Breiðablik frá ÍR en Sigrún
Inga og Arna eru uppaldir Blikar.
Vigdís Bjarnadóttir kom frá Vík
ingi R. en var áður í Breiðablik.
Ásdís Heimisdóttir er einnig upp

alinn Bliki en hefur spilað með
HK og Fylki á undanförnum árum.
Þá eru Kristjana og Hrefna einnig
uppaldar í Breiðablik en spiluðu
með Fylki í eitt ár. Allar komu þær
aftur í Breiðablik og ætti það að
vera merki um gott starf í 2. flokki
kvenna hjá félaginu.
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