
Þró un á gesta kom um og út lán
um hjá Bóka safni Kópa vogs gef ur 
vís bend ing ar um að fólk nýti sér 
bóka söfn í rík ara mæli þeg ar efna
hags á stand ið versn ar. Fyrstu tveir 
mán uð ir þessa árs hafa ver ið mjög 
líf leg ir í Bóka safni Kópa vogs. 

Að sókn hef ur auk ist um ca 13% 
frá því í fyrra. Í jan ú ar 2008 voru 
heim sókn ir 16.054 en 18.011 í jan
ú ar mán uði í ár og í febr ú ar 2008 
komu 15.239 en 17.733 í febr ú ar
mán uði í ár. Sam tals voru út lán 2008 
þessa tvo mán uði 31.293 en í ár 

35.744 eða fjölg un um 4.451.
Nú er aug ljós lega í tísku að fara á 

bóka safn ið. Fjöl skyld an fer iðu lega 
öll sam an og dreif ir sér svo á hin ar 
ýmsu deild ir safns ins. Börn in fara 
í sína deild, pabbi og mamma fara 
í skáld rit in eða fræði rit in og leita 
sér að ein hverju bita stæðu, spenn
andi eða af slapp andi. Ætli sé ekki 
kíkt líka í prjóna blöð eða lax veiði rit 
í leið inni, tek in bók um Spán eða 
Jök ulsár gljúf ur til að geta nú spáð 
í sum ar ferða lag ið? Og svo er tek in 
ein hver skemmti leg fjöl skyldu mynd 

og 3–4 disk ar með fögr um tón um í 
tón list ar deild inni. All ir fá eitt hvað 
við sitt hæfi í Bóka safni Kópa vogs. 
Einnig er hægt að kíkja í blöð in og fá 
sér kaffi sopa.

Þrátt fyr ir að marg ir séu nú farn ir 
að hlaða nið ur mynd um af vefn um, 
sem er auð vit að kolólög legt, virð ast 
út lán á kvik mynd um á DVD aukast 
tals vert. Til marks um það má nefna 
að með al talsút lán á mán uði árið 
2007 var um 350 ein tök en í jan ú ar 
og febr ú ar í ár eru þau um 850!

Hann yrða klúbb ur er nú tek inn 

til starfa og mik il fjölg un er orð in á 
út lán um bóka og tíma rita um hann
yrð ir, pjón og hekl og þess hátt ar. 
Rúss neska deild in er öll að aukast 
og kem ur orð ið fjöldi barna með 
for eldr um sín um í sögu st und ir á 
laug ar dög um.

5. tbl. 5. árg.

Dreift frítt í öll hús í Kópavoginum APRÍL 2009

 Íþróttir

- bls. 15

Félagsmiðstöðin Þeba 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.

DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Umtalsverðaðsóknaraukning
aðBókasafniKópavogs

Nú er opið á laugardögum í Apótekaranum Smiðjuvegi frá kl. 12-16.
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HraðaksturáSalavegi
Fjórt án öku menn voru staðn ir 

að hraðakstri á Sala vegi í Kópa
vogi 15. apr íl sl. en þar var stað sett 
ómerkt lög reglu bif reið sem er búin 
mynda véla bún aði. Reynsl an hef ur 
sýnt að notk un slíks bún að ar gef ur 
gagn leg ar upp lýs ing ar um ástand 
um ferð ar mála og auð veld ar leit að 
lausn um þar sem þeirra er þörf. 
Mæl ing arn ar í dag eru hluti af sér
stöku um ferð ar og hraða eft ir liti í 
og við íbúð ar göt ur í um dæm inu. 
Á einni klukku stund, fyr ir há degi, 
fóru 64 öku tæki þessa akst ursleið 
og því óku 22% öku manna of hratt 
eða yfir af skipta hraða. Með al hraði 
hinna brot legu var rúm lega 65 km/
klst en þarna er 50 km há marks
hraði. Þrír óku á 70 km hraða eða 
meira en sá sem hrað ast ók mæld
ist á 88 km hraða. 

Samiðumupp
græðsluíSelfjalli

Drög að samn ingi milli Kópa
vogs bæj ar ann ars veg ar og Skóg
rækt ar fé lags Kópa vogs hins veg ar, 
ásamt Skóg rækt ar fé lagi Ís lands, 
um rækt un Land græðslu skóga og 
upp græðslu í Sel fjalli í Lækj ar botn
um voru fyr ir nokkru lögð fram í 
bæj ar ráði Kópa vogs sem vís aði 
af greiðslu samn ings drag anna til 
bæj ar stjórn ar. Á fundi bæj ar stjórn
ar 14. apr íl sl. var samn ing ur inn 
sam þykkt ur með öll um greidd um 
at kvæð um.

Úthlutunhesthúsalóða
áKjóavöllum

Bæj ar ráð hef ur sam þykkt beiðni 
skrif stofu stjóra fram kvæmda og 
tækni s viðs til þess að aug lýsa 
laus ar til um sókn ar fyr ir al menn
ing þær hest húsa lóð ir á Kjóa valla
svæð inu, sem ekki hef ur ver ið 
ráð staf að. Gjald fyr ir lóð ir verð
ur óbreytt, en upp reikn að mið að 
við vísi tölu. Út hlut un til þeirra 
fé lags manna Hesta manna fé lags ins 
Gusts, sem sótt ust eft ir lóð um í 
sam ræmi við samn ing fé lags ins og 
Kópa vogs bæj ar hef ur þeg ar far ið 
fram.

Tværumsóknirum
Austurkór82

Bygg inga fé lag ið Gust ur ehf. 
sótti ný lega um bygg ing ar rétt á 

lóð inni að Aust ur kór 82 en þau 
ánægju legu tíð indi gerð ust að 
tveir um sækj end ur voru um lóð
ina. Nokk uð sem ekki er al gengt 
á síð ustu miss er um. Sam kvæmt 
árs reikn ing um um sækj enda 2007 
er eigna staða Bygg inga fé lags ins 
Gusts mun sterk ari, en hjá Ár taki, 
hins um sækj and ans. Hagn að ur 
var af starf semi Bygg inga fé lags
ins Gusts árið 2007, en eng in starf
semi var hjá Ár taki. Bygg inga fé lag
ið Gust ur hef ur byggt all mörg hús 
í Kópa vogs bæ og hef ur bær inn 
góða reynslu af bygg ing ar starf
semi fé lags ins. Bæj ar ráð ákvað því 
að gefa Bygg inga fé lag inu Gusti ehf. 
kost á bygg ing ar rétti á lóð inni að 
Aust ur kór 82.

Tilraunaverkefnium
samþættingutómstunda

Á fundi skóla nefnd ar gerði Þór 
Ás geirs son grein fyr ir vinnu und ir
bún ings hóps sem vinn ur að því að 
sam ræma skóla starf og íþrótta og 
tóm stunda starf í Snæ lands skóla. 
Þór lagði fram eft ir far andi til lögu: 
,,Lagt er til að skóla nefnd hlut ist 
til um að við ræð ur verði hafn ar 
milli HK og ÍTK um nýt ingu á nýja 
íþrótta hús inu við til rauna verk
efni um sam þætt ingu tóm stunda 
og skóla í Snæ lands skóla”. Skóla
nefnd sam þykkti til lög una.

Endurskoðun
Aðalskipulags
Kópavogs20082020

 Á fundi um hverf is ráðs 28. apr
íl 2008 kynntu Rún ar Bjarna son 
og Jóna Bjarna dótt ir frá Mann viti 
(áður VGK  Hönn un) grunn að 
stefnu mið um fyr ir end ur skoð að 
Að al skipu lag Kópa vogs en mál ið 
var kynnt að nýju í um hverf is ráði 
30. mar sl. Til laga svið stjóra að 
sam eig in leg um fundi og hóp ferð 
um hverf is ráðs, skipu lags nefnd ar 
og bygg ing ar nefnd ar um byggð
ar svæði Kópa vogs, vegna end ur
skoð un ar að al skipu lags Kópa vogs
bæj ar var kynnt.Á fundi skipu
lags nefnd ar 28. maí 2008 með 
um hverf is ráði og bygg ing ar nefnd 
var ekið um byggða svæði Kópa
vogs. Í upp hafi rakti skipu lags stjóri 
for send ur og fór síð an yfir verk efn
ið og til tók lands svæði sem yrðu 
til um fjöll un ar við vinn una. Kynnti 
sam spil við end ur skoð un Stað ar
dag skrár 21 og fundi og kynn ing ar 
sem framund an eru. Rún ar Bjarna

son frá Mann viti rakti tíma á ætl un 
og vinnu ferli. Skrif stofu stjóri fram
kvæmda og tækni s viðs lýsti eign
ar haldi á landi og skýrði lög fræði
leg álita mál.For mað ur um hverf
is ráðs ræddi sam spil vinnu við 
end ur skoð un að al skipu lags og 
end ur skoð un Stað ar dag skrár 21. 
For mað ur skipu lags nefnd ar óskaði 
frjórr ar um ræðu um stórt mál efni 
og vænti góðs sam starfs um verk
efn ið. For mað ur sagði að það gæti 
kom ið til greina að fara aðra slíka 
ferð eða jafn vel skoð un á sér stök
um svæð um. Sviðs stjóri um hverf
is sviðs lagði m.a. fram yf ir lit yfir 
stöðu verk efn is ins; drög að stefnu
mörk un að al skipu lags ins; mats lýs
ingu og minn is blað um tíma á ætl un 
en sam kvæmt því er áætl að að til
laga að end ur skoð uðu að al skipu
lagi liggi fyr ir í lok mars 2009.

Íbúumfjölgaðifimm
faltáviðReykjavík

Íbú um Kópa vogs hef ur á und an
förn um 10 árum fjölg að um 50%. 
Árið 2006 fjölg aði þeim um 1.068, 
úr 26.468 í 27.536 eða um 4%. 
Árið 2005 fjölg aði þeim um 665, 
úr 25.803 í 26.468 eða um 2,6%. 
Árið 2004 fjölg aði íbú um bæj
ar ins um 451 eða 1,8%. Á ár inu 
2003 fjölg aði þeim um 336 eða um 
1,3%, 2002 um 725 eða um 3,0%. Á 
ár inu 2001 fjölg aði 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 árs lok 1995 voru íbú
ar Kópa vogs 17.660. Þeim hef ur 
því fjölg að um 8.852 á tíu árum 
eða um 50%. Á sama tíma fjölg
aði íbú um í Reykja vík og á land
inu öllu í kring um 10%. Bú ast má 
við örri fjölg un næstu árin í sam
ræmi við fram boð og út hlut un 
nýrra lóða. Talið er að Kjal ar nes
þing, und an fari Al þing is við Öx ará, 
hafi ver ið háð í Kópa vogi, í Þing
nesi við El liða vatn, skömmu eft ir 
land nám; fyrstu rit að ar heim ild
ir um þing stað við Kópa vog eru 
frá 1523; Kópa vogs fund ur inn var 
1662 þeg ar Ís lend ing ar sam þykkja 
erfða ein veldi Dana kon ungs; upp
haf þétt býl is mynd un ar í Kópa vogi 
má rekja til heimskrepp unn ar 
miklu 1930 þeg ar jörð un um Kópa
vogi og Digra nesi var skipt upp í 
ný býlareiti fyr ir fá tækt fólk í þeim 
til gangi að vinna bug á at vinnu
leysi heimskrepp unn ar; Kópa vog
ur verð ur sjálf stætt sveit ar fé lag 1. 
jan ú ar 1948; fyrsti skól inn í Kópa
vogi, Kópa vogs skóli var stofn að ur 
1949 og Kópa vog ur fær kaup staða
rétt indi 11. maí 1955.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

B etri byggð á Kárs nesi eru sam tök sem hafa það að mark
miði að standa vörð um lífs gæði íbúa í vest ur bæ Kópa
vogs. Kveikj an að stofn un sam tak anna eru til lög ur Kópa

vogs bæj ar að nýju fram tíð ar skipu lagi vest ast á Kárs nesi. Mót tó 
sam tak anna er ,,Stönd um vörð um Kárs nes ið.” Fyrr í vet ur 
sendu sam tök in inn at huga semd ir vegna aug lýs ing ar Kópa
vogs bæj ar vegna breyt ing ar á svæð is skipu lagi höf uð borg
ar svæð is ins 2001 – 2024, Kárs nes  vest ur hluti, Kópa vogs. 
At huga semd irn ar beindust fyrst og fremst að fjór um at rið um, 
þ.e. land fyll ing um en sam tök in telja að eng ar at hug an ir eða 
rann sókn ir liggi fyr ir um hugs an leg áhrif 13 ha land fyll ing ar 
sem til lag an ger ir ráð fyr ir að bæt ist við nú ver andi fyll ing ar en 
vís að sé at hug an ir sem að eins hug mynd ir sem uppi eru um að 
fari fram af Nátt úru fræði stofu Kópa vogs; að nátt úru vernd ar á
ætl un og um hverf is á kvæði gild andi Svæð is skipu lags en til lög
una tel ur Betri byggð vera and stæða ákvæð um og mark mið um 
þess ara áætl ana; um fjöll un um val kosti sé stór lega ábóta vant í 
skipu lags til lög unni og verði til lag an að veru leika muni tvö föld
un um ferð ar um hverf ið valda auk inni hljóð meng un, loft meng
un og slysa hættu. Ljóst er að fé lags menn í þess um sam tök um 
eru mjög vel vak andi um sitt um hverfi og vilja að byggð á Kárs
nesi sé eins íbúa væn og nokk urs er kost ur. Til lög ur og at huga
semd ir sam tak anna eru líka skipu lags ráði og bæj ar stjórn Kópa
vogs gott að hald, og það er auð vit að vel. Íbú ar Kárs nes eru ekki 
ein ir um að vera vak andi um sitt um hverfi, þannig hafa íbú ar í 
Linda hverfi einnig sett fram at huga semd ir um bygg ingu há hýs
is í ná grenni versl un ar mið stöðv ar inn ar í Lind um sem þeir telja 
að hefti m.a. út sýni og valdi skugga mynd un.

Samfélagiðogboðorðintíu

S am fé lags verk efni okk ar allra næstu miss er in er að ákveða 
snið hins nýja Ís lands, hvers kon ar sam fé lag við vilj um 
þeg ar við komust gegn um efna hags þreng ing arn ar. Get

ur ver ið að boð orð in tíu miðli ákveð inni visku sem við get um 
nýtt okk ur? Þau hafa stund um ver ið köll uð um ferð ar regl ur lífs
ins, gildi fyr ir líf kyn slóða. Þau eru ekki leið in leg bönn, held ur 
já kvæð ar lífs regl ur, ábend ing ar um lífs hætti sem geta vel þjón
að sam fé lag inu öllu.

Eft ir rúma viku er geng ið til Al þing is kosn inga, þá fá kjós end
ur að kjósa þá til áhrifa sem þeir treysta best. Hverj um ein asta 
kjós anda er því lagt mik ið vald í hend ur, vald sem hin ir sem 
ekki neyta at kvæð is rétt ar síns hafna. Frek ari jöfn un at kvæð is
rétt ar er jafn rétt is mál. 

Að baki hvers þing manns í Suð vest ur kjör dæmi eft ir Al þing is
kosn ing arn ar 2007 voru 4.549 kjós end ur, eða fleiri en í nokkru 
öðru kjör dæmi, en í Norð vest ur kjör dæmi voru 2.347 kjós end ur. 
Það er ekki jafn rétti. Kosn inga kerf ið ís lenska og kjör dæma skip
an hafa ver ið deilu mál í ára tugi. Há vær ar radd ir eru uppi um 
að gera þurfi rót tæk ar breyt ing ar á ís lenskri stjórn skip un og er 
jöfn un at kvæð is rétt ar þar í for grunni. Tæki fær ið var ef Al þingi 
hefði sam þykkt að kos ið yrði til stjórn laga þings nú á laug ar
dag inn, en svo verð ur ekki þrátt fyr ir að það hafi ver ið yf ir lýst 
mark mið stjórn valda frá lýð veld is stofn un 1944 að end ur skoða 
stjórn ar skrána. Ljóst má vera sam kvæmt skoð ana könn un um 
að í þing kosn ing um á laug ar dag inn verða mikl ar breyt ing ar á 
þing liði, ýms ir þing menn eru ekki í fram boði nú auk þess sem 
fylgi flokk anna breyt ist veru lega og ný and lit sjást á Al þingi. 
Enn áfram verð ur það helsta verk efni Al þing is manna að bæta 
hag al menn ings í land inu.

Kópa vogs blað ið ósk ar les end um sín um gleði legs sum ars!

     Geir A. Guð steins son 

Stöðugtbetribyggð

APRÍL 2009
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Velferð fyrir alla
– vegur til framtíðar
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Kópa vogs bær hef ur ekki far 
ið var hluta af þeim hremm ing
um sem nán ast hrun á bygg inga
mark aðn um hef ur m.a. vald ið, en 
vegna skila á fjöl mörg um bygg
inga lóð um í Kópa vogi, að alla lega 
í Kór um, Þing um og Hvörf um við 
El liða vatn varð Kópa vogs bær að 
taka 6 millj arða lán til að standa í 
skil um gagn vart þeim sem höfðu 
greitt lóð irn ar en treystu sér 
ekki leng ur til að byggja á þeim 
vegna mik illa breyt inga í efna
hags líf inu. Inn skil á bygg inga lóð
um hafa numið um 9 millj örð um 
króna en þrátt fyr ir þetta er ver ið 
að út hluta 1 – 3 lóð um á hverj
um fundi. Áður en til þess ara 
miklu skila á lóð um og til end ur
greiðslna kom var eig in fjár staða 
Kópa vogs bæj ar yfir 50% en þeg ar 
til við bót ar komu veru leg ar hækk
an ir á er lend um lán um hef ur eig
in fjár stað an far ið nið ur í 36%, en 
að sögn bæj ar stjóra er eig in fjár
staða bæj ar ins ein sú besta á land
inu. Að eins sveitaré lög sem ekki 
hafa stað ið í nein um um tals verð
um fram kvæmd um eru með svip
aða eig in fjár stöðu.

,,Stað an fyrstu tvo mán uði árs ins 
leið ir í ljós að tekj urn ar eru svip að
ar og áætl un sagði til um en rekst
ur inn að eins lægri en reikn að var 
með svo stað an er ei lít ið betri en 
reikn að var með svo ekk ert  bend
ir til að rekst ur inn sé að fara úr 
bönd um vegna efna hags þreng inga 
í land inu. Við áætl um að fara í end
ur skoð un á fjár hags á ætl un Kópa
vogs bæj ar eft ir þrjá mán uði en 
Kópa vogs bær er nú með bók halds
kerfi sem virk ar vel og úr kerf inu 
get um við feng ið með litl um fyr ir
vara þær upp lýs ing ar sem við ósk
um eft ir á hverj um tíma. Bók halds
kerf ið er mjög að halds ríkt og því er 
hægt að taka strax á mál um ef t.d. 
tekju á ætl un stenst ekki.”

- Verð ur ráð ist í at vinnu skap andi 
fram kvæmd ir í sum ar?

,,Bæj ar stjórn hef ur þeg ar ákveð
ið að verja 100 millj ón um króna til 
at vinnu skap andi verk efna í bæn um 
og það nær bæði til sum ar vinnu 
fyr ir ungt fólk og einnig erum við 
nú að ráða fólk hjá bæn um í sér
verk efni í sam starfi við Vinnu mála
stofn un. Við erum því með nokkra 
tugi starfa í sér verk efn um sem ann
ars hefðu set ið á hak an um. Vinnu
mála stofn um greið ir þessu fólki 
at vinnu leys is bæt ur að upp hæð um 
150 þús und krón ur en Kópa vogs
bær greið ir til við bót ar þannig að 
þetta fólk er a.m.k. með grunn laun. 
Þetta er ekki endi lega yngra fólk 
sem verð ur ráð ið í þessi störf.

Það er met þátt taka í sum ar stör f
un um og ég held að það sé kannski 
á svip uðu róli og var þeg ar krepp an 
var hér á 10. ára tug síð ustu ald ar 
og við stefn um að því að ráða helst 
alla sem sækja um vinnu, sama 
hvort þar eiga í hlut náms menn 
eða at vinnu laust fólk svo dæmi séu 
tek in. Hugs an lega þurf um við að 
bæta við þessa upp hæð sem ætl uð 
er til at vinnu skap andi verk efna 50 
til 100 millj ón um króna og mun um 
gera það til þess að sem flest ir fái 

at vinnu á kom andi miss er um, það 
er stefn an að hafna eng um.”

Ekki ráð ist í ný verk efni
Bæj ar stjóri seg ir að ekki sé fyr

ir hug að að ráð ast í ný verk efni hjá 
Kópa vogs bæ en lok ið við verk efni 
sem búið var að semja um og hafa 
ver ið í gangi. Þannig er t.d. með 
Hörðu valla skóla í Þing um, lok ið 
verð ur við íþrótta hús á fé lags svæði 
HK í Fagra lundi og lok ið verð ur við 
bygg ingu leik skóla sem búið var að 
semja um.

,,Við erum í sam starfi við rík is
vald ið um bygg ingu hjúkr un ar rým
is í Boða þingi þar sem okk ar hlut ur 
er 15% en hlut ur rík is ins 85%. Lok
ið verð ur við bygg ingu nýs húss 
fyr ir sigl inga klúbb inn sem verð ur 
sam kvæmt áætl un tek ið í notk un 
núna í maí eða júní sem mun valda 
al gerri bylt ingu í sigl inga í þrótt inni í 
land inu og ein hverj ar fram kvæmd ir 
verða tengd ar gatna kerf inu í bæn
um, að al lega við hald.”

All nokk ur ágrein ing ur hef ur ver ið 
milli stórs hóps bæj ar búa  og bæj
ar yf ir valda um skipu lags mál, að al
lega á Kárs nes inu og á Nón hæð og 
nú síð ast í Linda hverfi. Bæj ar stjóri 
var spurð ur hvort þessi skipu lags
mál lægju nú í salti vegna efna hag
skrepp unn ar og ekki yrði ráð ist í 
deiliskipu lag að sinni.

,,Árið 1993 til 1995 skipu lögð um 
við Linda og Sala hverfi og vor um 
til bú in með þessi hverfi þeg ar þörf 
var fyr ir þess ar lóð ir 1997 og síð
ar en á sama tíma og ná granna
sveit ar fé lög in höfðu sof ið á verð
in um. Því streymdi fólk víða að inn 
í þessi hverfi á þess um árum svo 
á skömm um tíma hafði flutt íþessi 
hverfi 5 – 6.000 manns. Það sýn
ir okk ur að rétt var að hlut un um 
stað ið í Kópa vogi og seg ir okk ur að 
skipu lag hverfa þarf að vera til bú ið 
þeg ar eft ir sókn eft ir bygg inga lóð
um eykst að nýju. Okk ur er al veg 
bráð nauð syn legt að hafa fram tíð
ar sýn en ekki bíða eft ir að ástand ið 
batni ein hvern tíma í ná inni fram
tíð, bíða eft ir að krepp unni linni.”

Allt erf ið ara ef ekki er 
hugs að já kvætt

,,Mér finnst það ganga ákaf lega 
hægt hjá stjórn völd um að koma 
lagi á fjár mál in en ég taldi að það 
væri for gangs verk efni rík is stjórn ar 
Jó hönnu Sig urð ar dótt ur að gera 
það strax. Ég hef reynd ar trú á að 
það verði. Svo eru það þess ar fram
leiðslu grein ar sem við lif um á. Tog
ar arall ið sýndi að hægt er að auka 
þorsk kvót an um enn meir og ef það 
yrði gert mundi það hjálpa mik ið til 
að koma þjóð ar bú inu á betra ról. 
Ég er ekki svart sýnn að eðl is fari og 
treysti því að það birti til í ís lensku 
efna hags lífi á næsta ári. En þetta 
snýst einnig tölu vert um hug ar far
ið, fólk verð ur að hafa trú á því 
að hlut irn ir munu lag ast í fram tíð
inni, verða að hugsa já kvætt. Ef fólk 
hugs ar ekki já kvætt verð ur þetta 
allt miklu erf ið ara.

Að al at rið ið fyr ir þjóð ina nú er að 
halda ró sinni og reyna að þjappa 
sér sam an og hugsa já kvætt. Ég 

vona að það komi ekki ein hverj ir 
til valda eft ir kosn ing ar sem vilja 
hækka skatta og þrengja enn frek ar 
að kjör um al menn ings í land inu. 
En það gæti orð ið ef vinstri stjórn 
fær af ger andi meiri hluta í kosn ing
un um.”

Flutn ingi af Gusts svæð inu 
lýk ur á ár inu

Deiliskipu lag á svoköll uðu Gusts
svæði hef ur ver ið til um ræðu í bæj
ar stjórn oft ar en einu sinni á þessu 
kjör íma bili en haf in er flutn ing ur á 
hest hús um og hest um upp á nýja 
at hafna svæð ið. Fyrsta ein ing ar hús
ið, sem kem ur frá BMVallá, kom á 
svæð ið í gær en sum ir hesta mann
anna ætla að flytja hús in upppeft
ir, sé stak lega þeir sem eiga ný leg 
hest hús. Stefnt er að því að flutn
ingi verði að megn inu til lok ið á 
þessu ári. Bæj ar stjóri seg ist reikna 
með að Arn ar nes veg ur fari í út boð í 
maí eða júní mán uði og hægt verði 
að byrja fram kvæmd ir næsta haust 
en vegna stærð ar verk efn is ins þarf 
að aug lýsa það á Evr ópska efna
hags svæð inu. Arn ar nes veg ur mun 
liggja frá hring torg inu við Reykja
nes braut utan í Hnoðra holts hæð 
um Leir dal og utan í Vatnenda hæð 
og tengj ast Breið holts braut með 
mis læg um gatna mót um. Lega Arn
ar nes veg ar mun mun ein angra 
gamla hest húsa hverf ið veru lega frá 
öll um reið leið um en um leið auð
velda alla um ferð um þetta svæði. 
Því er nokk ur nauð syn á að flutn
ing ur hest húsa hverf is ins gangi sem 
greið ast.

Írsk ir dag ar í haust
- Menn ing ar dag ar verða í haust, 

að þessu sinni írsk ir. Það hef ur vak-
ið nokkra at hygli að deilt hef ur ver ið 
á þig að fara til Ír lands til und ir bún-
ings írsk um menn ing ar dög um. Kom 
til greina að breyta fyr ir komu lagi 
þess ara menn ing ar daga?

,,Þess ir menn ing ar dag ar byrj uðu 
með kynn ingu á Spáni sem kost uðu 
um 14 millj ón ir króna. Síð an kom 
kynn ing á menn ingu frá Kanada 
sem reynd ist dýr ara því það var 
ekki eins mik il að sókn og síð an frá 

Rúss landi. Í kjöl far ið komu stór 
verk efni sem voru Kína og Ekvador 
en kostn að ur við þær var um 40 
millj ón ir króna brúttó, hver sýn ing. 
Þá feng um við styrk frá fyr ir tækj um 
sem nam milli 40 og 50% af kostn
aði og frá rík inu um 10% þannig að 
Kópa vogs bær var að borga milli 18 
og 20 millj ón ir króna. Nú erum við 
að fá sýn ingu frá Ír landi sem verð
ur mun hag stæð ara fjár hags lega en 
ég reikna með um 12 millj ón króna 
kostn aði. Ég hefði vilj að losna við 
að fara til Ír lands en ef bæj ar stjór
inn kem ur sjálf ur sjá við kom andi 
að il ar að okk ur er full al vara með 
mál inu, það er ekki eins trú verð
ugt ef að eins eru send ir ein hverj ir 
emb ætt is menn frá bæj ar fé lag inu. 
Ég vil, og ég held að flest ir aðr ir 
Kópa vogs bú ar séu mér sam mála, 
að þess ar kynn ing ar á er lendri 
menn ingu sé gerð þannig að hún 
sé okk ur til sóma. Þær eru mjög 
góð kynn ing fyr ir Kópa vog, hér
lend is sem er lend is.”

Kópa vogs dag ar höfða til 
allra ald urs hópa

- Það verða vænt an lega Kópa-
vogs dag ar nú í maí í tengsl um við 
af mæl is dag Kópa vogs bæj ar 11. maí. 
Verða ein hverj ar breyt ing ar á þeim 
vegna efna hag skreppu?

,,Það verð ur ekk ert þema á þeim 
dög um, en þeir verða með svip uðu 
sniði og und an far in ár. Kópa vogs
dag ar eru til að kynna menn ingu 
í Kópa vogi og stofn an ir og hvaða 
þjón ustu þær eru að bjóða. Dag
skrá Kópa vogs daga hef ur alltaf 
ver ið fjöl breytt og hef ur höfð að til 
allra ald urs hópa. Á því verð ur eng
in breyt ing í ár.

Dag skrá Tí brár í Saln um hef ur 
líka fest sig í sessi sem ein besta og 
metn að ar fyllsta tón leika röð sem 
boð ið er upp á hér lend is og stend
ur all an vet ur inn. Þessi tón leika röð 
er einnig orð in þekkt er lend is enda 
sækja marg ir þekkt ir tón list ar menn 
er lend is frá eft ir því að fá að halda 
hér Tí brár tón leika í Saln um. Sal
ur inn er mjög vin sælt tón leika hús 
en þar eru i heild ina milli 150 og 
200 tón leik ar á ári. Síð an get ég 

nefnt blús há tíð sem verð ur í júní
mán uði og er að mestu verk Björns 
Thorodd sen sem er flutt ur hing að í 
Kópa vog. Blús há tíð byrj aði í fyrra 
og ég vona að hún muni festa sig 
í sessi hér. Marg ar metn að ar full
ar sýn ing ar eru í Gerð ar safni en 
það tvennt sem hef ur dreg ið að sér 
flesta áhorf end ur þar eru þess ar 
sýn ing ar á menn ingu ann ara þjóða, 
nú síð ast frá Ekvador, og svo sýn
ing Blaða ljós mynd ara fé lags Ís lands 
á mynd um árs ins.”

- Hver er stað an á bygg ingu óp eru-
húss sem á að rísa sunn an við Gerð-
ar safn? Er það mál kom ið í bið 
vegna efna hag skrepp unn ar?

,,Það ligg ur til bú ið inn á skipu
lags deild, en er eðli lega nú í bið 
vegna þess að sum ir kost un ar að il
ar sem ætl uðu að koma að verk inu 
eru ein fald lega ekki til leng ur en 
þó nokkr ir eru enn eft ir og ætla 
ekki að kvika frá verk efn inu, ætla 
að halda sjó. En það er ekki búið 
að dag setja eitt eða neitt í tengsl
um við þetta hús, en það er ljóst 
að það munu líða ein hver ár þar til 
það kem ur.

- Vanga velt ur hafa ver ið uppi um 
að gera Tón list ar- og ráð stefnu hús ið 
við Aust ur höfn ina í Reykja vík einnig 
að óp eru húsi sem ekki var á dag-
skrá áður. Breyt ir það eitt hvað ykk-
ar áætl un um?

,,Að sjálf sögðu verð ur ekk ert 
óp eru hús byggt í Kópa vogi ef flytja 
á óp er una nið ur í Tón list ar hús ið 
sem þar er að rísa. Á sín um tíma 
komu for svars menn Ís lensku óp er
unn ar til mín og vildu fá mig í lið 
við sig til að reyna að breyta þeirri 
ákvörð un að ekki yrði þar gert ráð 
fyr ir starf semi óp eru. Ég var þá 
for mað ur mennta nefnd ar Al þing is. 
Óp eru hús er allt önn ur hönn un en 
tón list ar hús. Nú er ver ið að reyna 
að rétt læta bygg ingu þessa rosa
lega dýra hús með því að kanna 
mögu leika á að setja Ís lensku óp er
una þarna inn. En óper an mun þá 
að eins geta sýnt í konsert saln um 
og því þyrfti að taka sviðs mynd ina 
nið ur eft ir hverja ein ustu sýn ingu, 
sem er mjög dýrt. Eft ir sem áður 
yrðri Óper an að vera með æf ing
ar að stöðu í Gamlabíói, ég sé ekki 
hvern ig það á að ganga. Þess vegna 
kom ég með þá hug mynd að byggja 
sér stakt óp eru hús í Kópa vogi þar 
sem mér varð ekk ert ágengt með 
þá ver andi mennta mála ráð herra 
í mál inu sem for mað ur mennta
nefnd ar. Okk ar kostn að ar á ætl un 
er upp á um 3 millj arða króna og 
sal sem tek ur um 800 manns og 
er fyr ir sviðs list eins og söng leiki, 
dans og einnig fyr ir ráð stefn ur, en 
í Reykja vík er að rísa hús sem kost
ar ekki und ir 20 millj örð um króna. 
Svo kost ar gríð ar leg ar upp hæð ir 
að reka tón list ar hús ið með 1.800 
manna sal. Það sér hver heil vita 
mað ur.”

Bridds og barna börn
- Þú ert þekkt ur fyr ir að vera mik ill 

vinnu hest ur. Tek ur þú þér ein hvern 
tíma frí og hvern ig er því þá var ið?

,,Stund um fer ég til sól ar landa 
og eins finnst mér mjög gam an að 
ferð ast, bæði inn lend is og er lend
is. Svo hef ég mjög gam an af því 
að spila bridds með völd um hópi 
og gríp oft í tafl, og stund um tek 
ég þátt í bridd skeppn um. En nú 
á seinni árum hef ég feng ið nýtt 
áhuga mál, en það eru barna börn
in sem eru orð in fjög ur tals ins, og 
auð vit að eru þau öll í Kópa vogi. Ég 
kvarta því ekk ert und an at hafna
leysi þeg ar ég á ein hverj ar tóm
stund ir,” seg ir Gunn ar I. Birg is son 
bæj ar stjóri.
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,,Fólk verð ur að hafa trú á því að 
hlut irn ir munu lag ast í fram tíð inni”

GunnarI.Birgisson,bæjarstjóriíKópavogi.

- seg ir Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri

Upplýsingar og skráning á netinu: www.ulfljotsvatn.is

Fyrir hressa stráka og stelpur 8-12 ára – skipt í hópa eftir aldri

Jaðarnámskeið fyrir unglinga sem þora 13-16 ára
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GÖNGUM HREINT TIL VERKS

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.
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Beð ið er enn frek ari upp lýs inga 
og skýr inga um skóla hljóm sveit
ina ásamt nöfn um við kom andi og 
munu þær birt ast hér inn an tíð ar. 
Það sama er um mynd ina af opn un 
list sýn ing ar inn ar sem birt ist í síð
asta blaði.

En nú biðj um við líka um upp lýs
ing ar af þess um at burði sem ef laust 
marg ir bera kennsl á en mynd in 
er frá opn un skíða svæð is, lík lega í 

Blá fjöll um. Aft ar lega í hópn um má 
þekkja Gunn ar I. Birg is son bæj ar
stjóra. Hvenær gerð ist þetta, hvað 
var til efn ið og hverj ir eru á mynd
inni? Vin sam lega kom ið þeim upp
lýs ing um sem þið búið yfir til Hrafns 
Svein bjarn ar son ar, hér aðs skjala varð
ar á Hér aðs skjala safni Kópa vogs að 
Hamra borg 1, eða í síma 5444710.

Einnig má senda upp lýs ing ar á 
net fang ið hrafns@kopa vog ur.is Mik ill fjöldi ung linga tók þátt 

í sköp un ar degi fé lags mið stöðv
anna í Kópa vogi fyrr í vet ur. 
Keppt var und ir nafni fé lags mið
stöðv anna í fata hönn un, ljós
mynd un, stutt mynda gerð, mynd
list, ljóða gerð og smá sagna gerð. 
Keppn in fór fram í Digra nes
skóla og ríkti þar mik il sköp un
ar gleði hjá ung ling un um.

Úr slit urðu þessi:
• Í fata hönn un sigr aði Igló í Snæ

lands skóla, Þeba í Smára skóla í 2. 
sæti og Hóll inn í Digra nes skóla í 
3. sæti.

• Í ljós mynd un sigr aði Þeba í 
Smára skóla, Hóll inn í Digra nes

skóla varð í 2. sæti og Igló í Snæ
lands skóla í 3. sæti.

• Í stutt mynda gerð var Hóll inn 
í Digra nes skóla með bestu mynd
ina, Jemen í Linda skóla var í 2. 
sæti og Ekkó í Kárs snes skóla varð 
í 3. sæti. 3. Igló

• Í mynd list þótti Mekka í Hjalla
skóla standa sig best, Jemen í 
Linda skóla varð í 2. sæti og Ekkó 
í Kárs nes skóla í 3. sæti.

• Í ljóða gerð stóðu krakk ar úr 
Þebu í Smára skóla sig best, Ekkó 
í Kárs nes skóla varð í 2. sæti og 
Mekka í Hjalla skóla í 3. sæti.

• Það get ur ver ið vandi að skrifa 
smá sögu þannig að gam an sé að 
hlusta á hana. Í smá sagna gerð inni 
varð Hóll inn í Digra nes skóla hlut
skarpast ur, Igló í Snæ lands skóla 
varð í 2. sæti og Dimma í Vatns
enda skóla í 3. sæti.

Í Kópa vogi starfa 10 fé lags mið
stöðv ar við jafn marga skóla. Sú 
nýjasta er Kúl an í Hörðu valla
skóla en elstu krakk arn ir þar eru 
í 8. bekk og þau verða áfram elstu 
krakk arn ir þar upp í 10. bekk þeg
ar þau út skrif ast frá skól an um 
vor ið 2011.

A F  H Á L S I N U M
Metnaðarfullir
sköpunardagar
félagsmiðstöðvanna

Keppninímyndlistvareðlilegamjögmyndrænogmörgmyndverkin
þarmjög skemmtileg.Kannski leyndistþareinnafmyndlistamönn
umframtíðarinnar.Þessistelpagafsérvarla tímatilað lítauppfrá
sínusköpunarverki.

Hver? Hvar? Hvenær?
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Krómfelgur 25% afsláttur!
Álfelgur 20% afsláttur!

Sólning býður að auki eitt landsins mesta úrval af 
sumardekkjum frá viðurkenndum framleiðendum.
Sólning býður að auki eitt landsins mesta úrval af Sólning býður að auki eitt landsins mesta úrval af 
sumardekkjum frá viðurkenndum framleiðendum.sumardekkjum frá viðurkenndum framleiðendum.sumardekkjum frá viðurkenndum framleiðendum.sumardekkjum frá viðurkenndum framleiðendum.sumardekkjum frá viðurkenndum framleiðendum.sumardekkjum frá viðurkenndum framleiðendum.

Sólning býður nú ál- og krómfelgur 
með miklum afslætti út apríl

Vor tón leik ar Kvenna kórs Kópa vogs verða haldn
ir sunnu dag inn 26. apr íl kl. 16.00 í Há söl um við 
Hafn ar fjarð ar kirkju. Að þessu sinni eru þekkt lög 
úr kvik mynd um og söng leikj um á efn is skránni. 
Öll lög in sem sung in verða á tón leik un um eru 
frum flutn ing ur kórs ins á þeim. Á vor tón leik un um 
munu tvær söng kon ur syngja með kórn um en það 
eru ann ars veg ar Krist jana Stef áns dótt ir djass söng
kona og kór stjóri Kvenna kórs Kópa vogs, Natal ía 
Chow Hew lett.

Kór kon ur hafa all ar feng ið radd þjálf un hjá Natal
íu í vet ur og má segja að sú þjálf un sé að skila sér 
með undra verð um hætti því auk Krist jönu og Natal íu 
syngja nokkr ar kon ur úr kórn um ein söng og dúetta 
og eru flest ar þeirra að stíga sín fyrstu spor sem sól
óist ar. Und ir leik ari kórs ins er Juli an Mich ael Hew lett.

Stefnt er að því að á tón leik un um ríki létt og lif andi 
kaffi húsa stemmn ing og verð ur tón leika gest um boð
ið upp á veit ing ar á með an á tón leik un um stend ur. 

Kvenna kór Kópa vogs lof ar tón leika gest um óvenju
leg um, létt um og skemmti leg um vortó leik un um. Það 
vek ur hins veg ar at hygli að vor tón leik ar Kvenna kórs 
Kópa vogs eru ekki haldn ir í Kópa vogi, held ur far ið til 
Hafn ar fjarð ar. Sal ir á borð við Há sali eru þó nokkr ir 
til í Kópa vogi.

Kvikmyndalögávortónleikum
KvennakórsKópavogs

KvennakórKópavogs.
AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod.is
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Búið og gert
Á undanförnum tveimur árum hefur Samfylkingin:

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

Skal gert
Á nýju kjörtímabili ætlar Samfylkingin að:

Sækja um aðild að Evrópusambandinu og leggja aðildar- 
samning 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.

Auka nýsköpun í atvinnulífi með auknum framlögum 
til rannsóknarsjóða.
Byggja velferðarbrú fyrir heimilin. Beita raunhæfum  
aðgerðum til að bæta hag heimilanna.
Tryggja velferðarþjónustu óháð efnahag.

Kosið verður laugardaginn 25. apríl
Nýttu kosningaréttinn!

Verðmætasköpun og atvinna eru forsenda þess að haldið sé uppi öflugu vel-
ferðarsamfélagi. Grundvöllur efnahagslegrar endurreisnar er að fyrirtæki 
og heimili njóti lágra vaxta og gengisstöðugleika.

Vinna og velferð

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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Á fundi bæj ar ráðs Kópa vogs 
2. apr íl sl. lagði bæj ar stjóri, 
Gunn ar I. Birg is son, fram bók
un vegna vænt an lega írskra 
daga í Kópa vogi í októ ber mán
uði í haust. Bæj ar stjóri fór ný ver
ið til Ír lands til und ir bún ings 
menn ing ar há tíð inni og sú ferð 
var gagn rýnd af bæj ar full trú um 
Sam fylk ing ar inn ar. 

Í bók un inni seg ir m.a.: Menn
ing ar há tíð ir, sem haldn ar eru að 
hausti ár hvert, hafa ver ið und
ir bún ar af menn ing ar deild bæj
ar ins ásamt bæj ar stjóra og hafa 
ver ið fjár magn að ar af fyr ir tækj um 
4050%, rík inu ca. 10% og Kópa
vogs bæ 4050%. Stjórn völd á 
Ír landi tóku á móti full trú um Kópa
vogs bæj ar af mikl um höfð ings skap 
og munu senda sýn ing ar, frá bært 
lista fólk og rit höf unda sem þeirra 
fram lag til írskr ar menn ing ar há
tíð ar hér í Kópa vogi. Full yrð ing ar 
um að for send ur fjár hags á ætl un
ar Kópa vogs bæj ar fyr ir árið 2009 
séu brostn ar eru úr lausu lofti 
gripn ar og greini lega ósk hyggja 
Sam fylk ing ar inn ar. Það er röng 
full yrð ing að grunn þjón usta hafi 
ver ið skert hjá Kópa vogs bæ. En 
á sama tíma og full trú ar Sam fylk
ing ar inn ar gagn rýna fram lög til 
menn ing ar mála eru þeir til bún ir 
að greiða máls kostn að fyr ir flokks
systk ini sín, sem ætl uðu að sækja 
fé í bæj ar sjóð. Bók un Sam fylk ing
ar inn ar lýs ir í hnot skurn við horfi 
til menn ing ar mála í okk ar ágæta 
bæj ar fé lagi.

Í kjöl far ið lögðu full trú ar Sam
fylk ing ar inn ar, þau Haf steinn Karls
son og Guð ríð ur Arn ar dótt ir, fram 
bók un þar sem seg ir m.a.: Bæj ar
stjóri upp lýs ir ekki í hvers um boði 
hann fór til Ír lands og hvar form
leg ákvörð un var tek in í nefnd um 
og ráð um bæj ar ins. Bæj ar stjóri 
full yrti í blaða grein að hann hefði 
far ið í um boði bæja stjórn ar sem 
er rangt. Vegna efna hags á stands
ins er ólík legt að fyr ir tæki muni 
styrkja menn ing ar daga með sama 
hætti og áður og enn er alls end is 
óljóst hvort for send ur fjár hags
á ætl un ar stand ist mið að við þau 
gögn sem liggja fyr ir. Við bend um 
bæj ar stjóra á nið ur skurð í grunn
skól um um ára mót þar sem for
falla kennsla er skert, mat ur hækk

að ur, dreg ið úr for eldra sam starfi 
og náms ferð um nem enda og hef ur 
veru leg ur við bót ar nið ur skurð ur 
ver ið boð að ur. Full yrð ing í bók un 
bæj ar stjóra um að full trú ar Sam
fylk ing ar séu “til bún ir að greiða 
máls kostn að fyr ir flokks systk ini 
sín, sem ætl uðu að sækja fé í bæj
ar sjóð” er upp spuni frá rót um 
og lýs ir þanka gangi bæj ar stjóra 
frek ar en margt ann að.

Framlögáætluð 
4milljónirkróna

Á fundi bæj ar ráð 8. apr íl eru 
írsk ir menn ing ar dag ar enn á dag
skrá og þá lagði bæj ar stjóri fram 
bók um þar sem seg ir: Full trú um 
Sam fylk ing ar inn ar er ein um lag ið 
að snúa bæði sann leika og stað
reynd um á hvolf. Menn ing ar há tíð, 
sem áætl uð er í haust var sam
þykkt þeg ar fjár hags á ætl un fyr ir 
árið 2009 var af greidd. Bæj ar stjóri, 
sem er fram kvæmd ar stjóri bæj ar
ráðs er í fullu um boði til að fram
fylgja sam þykktri fjár hags á ætl
un. Auk held ur ræddi bæj ar stjóri 
vænt an lega írska menn ing ar há tíð 
í bæj ar ráði fyr ir nokkrum vik um 
síð an. Á síð ustu menn inga há tíð 
voru fram lög fyr ir tækja til henn ar 
um 16 millj ón ir króna en nú eru 

fram lög áætl uð 4 millj ón ir króna. 
Bæj ar stjóri stend ur við bók un 
sinni frá 2. apr íl.

Í kjöl far ið létu bæj ar full trú ar 
Sam fylk ing ar inn ar bóka: Full trú ar 
Sam fylk ing ar inn ar benda á að fjár
hags á ætl un árs ins 2009 var gerð 
með fyr ir vara um end ur skoð un 
eft ir fyrstu þrjá mán uði árs ins. 
Þá hlýt ur menn ing ar há tíð eins og 
önn ur verk efni bæj ar ins að vera 
háð end ur skoð un. Við bend um 
aft ur á að þema menn ing ar daga 
hef ur hvergi ver ið til um fjöll un ar 
í stjórn sýslu bæj ar ins og hvergi 
tek in ákvörð un um að halda skuli 
írska daga frek ar en ann að.

Og enn frá bæj ar stjóra: Fjár hags
á ætl un fyr ir árið 2009 var sam
þykkt án nokk urra fyr ir vara. Aft ur 
á móti hef ur bæj ar stjórn ákveð ið 
að end ur skoða fjár hags á ætl un eft
ir fyrstu þrjá mán uði árs ins.

Á fundi bæj ar stjórn ar eft ir 
nokkr ar um ræð ur um þetta mál 
var eft ir far andi bók un frá Ólafi Þór 
Gunn ars syni, bæj ar full trúa Vinstri 
grænna af greidd en þar seg ir: Vin
stri græn telja að bók an ir Sjálf
stæð is flokks og Sam fylk ing ar á víxl 
vegna vænt an legr ar menn ing ar há
tíð ar síð ar á ár inu séu hvorki bæj
ar fé lag inu né flytj end um bókan
anna til fram drátt ar.

Deiltumírskamenningardaga
íbæjarráðiogbæjarstjórn

Frá fundi bæj ar ráðs Kópa vogs 16. apr íl sl. sem var 2.500. fund ur ráðs
ins. Mætt ir voru f.v. Haf steinn Karls son og Guð ríð ur Arn ar dótt ir frá 
Sam fylk ingu, Þórð ur Clausen Þórð ar son bæj ar lög mað ur sem rit aði 
fund ar gerð, Ómar Stef áns son Fram sókn ar flokki og for mað ur bæj
ar ráðs, Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri og Gunn steinn Ólafs son frá 
Sjálf stæð is flokki og Ólaf ur Þór Gunn ars son frá VG sem er áheyrn ar
full trúi.

UpplýsingatæknideildKópavogsbæjar:

Sæ mund ur Valdi mars son var 
ný lega val inn úr hópi 44 um sækj
enda í starf for stöðu manns upp lýs
inga tækni deild ar Kópa vogs bæj ar. 
Í starfs lýs ingu og aug lýs ingu var 
gerð krafa um há skóla mennt un í 
tölv un ar fræð um eða sam bæri leg
um grein um, reynslu af upp bygg
ingu og rekstri stórra tölvu kerfa, 
reynsla af stjórn un og rekstri tal in 
æski leg og áhersla lögð á þjón ustu
lund. Sæ mund ur Valdi mars son 
var tal inn hæf ast ur um sækj enda 
og sam þykkti bæj ar ráð Kópa vogs 
að ráða hann í starf ið.

Sæ mund ur er stúd ent frá 
Kvenna skól an um í Reykja vík og 

lauk BS prófi í tölv un ar fræð um frá 
Há skóla Ís lands árið 2000. Hann 
starf aði næstu fimm árin hjá TM 
Software sem verk efna stjóri í hug
bún að ar þró un. Þar gegndi hann for
ystu hlut verki í átta manna hug bún
að arteymi. Árið 2006 lauk Sæ mund
ur MBA prófi frá Hult International 
Business School í Banda ríkj un um. 
Frá ár inu 2006 hef ur Sæ mund ur 
veitt upp lýs inga tækni deild Straums
Burða r áss Fjár fest ing ar banka for
stöðu. Sá hann um tækni lega upp
bygg ingu deild ar inn ar og hafði yfir 
tutt ugu manna starfs liði að segja 
auk þess sem starf semi deild ar inn
ar dreifð ist á nokk ur lönd.

SæmundurValdimarsson
valinnforstöðumaður

Sæ mund ur Valdi mars son.

Kosn inga skrif stof ur stjórn mála
flokk anna hafa opn að og þar starfar 
fólk daglangt við að afla at kvæða á 
kjör degi, 25. apr íl nk. Það verð ur 
ábyggi lega for vitni legt hvað upp úr 

kjör köss un um kem ur, og ekki ólík
legt að úr slit in verði svo lít ið óvænt. 
Eng ar kosn inga skrif stof ur fund ust 
sem til heyrðu Borg ara hreyf ing unni 
eða Lýð ræð is hreyf ing unni.

Atkvæðaleitað!

Sam fylk ing ar fólk á leið út af kosn inga skrif stof unni með bæk linga 
til að af henda fólki um leið og spjall að er við það. Katrín Júlíusdóttir 
þing mað ur fyr ir miðju.

Kosn inga skrif stofa VG.

Kon ur á lista Sjálf stæð is manna í Krag an um. Ragn heið ur 
Rík harðs dótt ir þing mað ur lengst til vinstri.

Kol brún Stef áns dótt ir leið ir lista Frjáls lyndra, og er eini 
Kópa vogs bú inn sem er í 1. sæti fram boðs lista.

Gest ur Val garðs son, Kópa vogs búi, fyr ir utan kosn inga skrif stofu 
Fram sókn ar flokks ins, en hann skip ar 3. sæt ið á lista Fram sókn ar.



Árs há tíð Kópa vogs skóla fór 
fram fyr ir skömmu, og að venju 
var mik ið um dýrð ir. Ung linga
deild irn ar mættu að kvöldi 
til í skól ann og fylgd ust með 
skemmti at rið um, m.a. dans at
riði frá kenn ur um, en síð an var 
dans að til mið nætt is.

Í árs há tíð ar blaði Kópa vogs
skóla mátti m.a. finna þessa helg
ar spá fyr ir þá krakka sem eru 
fædd ir í krabba merk inu: ,,Það 
verð ur cr azy erfitt að chil láði um 
helg ina en það er hætt við að þú 
verð ir bara freak ing kúl!

Yngri deild irn ar mættu svo að 
morgni til dag inn eft ir og þeirra 
dag skrá var ekki síðri, m.a. flott 
dansatríð sem Heið ar Ás valds son 
dans kenn ari hafði kennt þeim 
yngstu. Kosn ing ar fóru fram með
al þeirra eldri um ýms ar veg tyll ur 
og þar má m.a. nefna:

• Herra Kópa vogs skóli: Sindri 
   í 10A
• Ung frú Kópa vogs skóli: Jón ína 
   í 10F
• Krútt: Helgi í 10A
• Bjartasta von in: Birn ir í 10F
• Húmorist inn: Ágúst í 10A
• Gelgj an: Em il ía í 10F
• Skink an: Sig fríð í 9U
• Flottasta hár ið: Ásta í 10F
• Sam lok ur: Halla og Linda í 
  10. bekk.
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Reiki stjörn urn ar tákn að ar með gul um lit í dans og söng at riði            
3. bekk inga. Veru lega flott at riði.

ÁrshátíðKópavogsskóla
var,,freakingkúl”!

Kenn ar arn ir tróðu upp á árs há tíð þeirra eldri með dans at riði sem vakti 
nokkra kátínu nem enda. Karl pen ing ur inn í kenn ara lið inu fékk ekki að 
vera með en kon urn ar döns uðu und ir ABBAlag inu ,,Mamma mía.”

Hjálp ar sveit skáta verð ur 40 
ára í nóv em ber mán uði á þessu 
ári og verða ýms ar upp á kom ur 
á ár inu til að fagna þeim tíma
mót um. 

Laug ar dag ur inn 18. apr íl sl. 
var til eink að ur Kópa vogs bú um 
og öðr um sem fýsti að heim
sækja sveit ina að Bryggju vör 
2 og kynna sér starf sem ina og 
tækja kost inn, en dag ur inn var 
kall að ur fræðslu dag ur. Þarna 
var ýmsa fróð leiksmola að hafa 
um starf semi sveit ar inn ar, s.s. 
verk leg kennsla, mynda sýn ing, 
ör nám skeið og stutt ir fyr ir lestr
ar. Þarna var m.a. hægt að reyna 
sig í kletta klifri, kynn ast notk un 
átta vita og GPStækja, fræð ast um 
út bún að vélsleða, skíða bún að ar, 
elda mennsku á fjöll um, snjó flóða

hættu, að komu að bílslys um og 
margt fleira.

HjálparsveitskátaíKópa
vogikynntistarfsemisína

Það er gott að vita af svona fílefld um og vel út bún um hjálp ar sveit
ar mönn um þeg ar á þjón ustu þeirra er þörf, t.d. við leit að fólki eða 
við að koma fólki til hjálp ar í sjálf heldu, á jökl um eða við aðr ar aðr ar 
að stæð ur, s.s. vegna slys.

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

SUMARDAGURINN
FYRSTI

HALLA OG GULLI
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1. sæti KOLBRÚN 
STEFÁNSDÓTTIR
framkvæmdastjóri 
Sjálfsbjargar

2. sæti HELGI 
HELGASON
stjórnmálafræðingur

3. sæti VALDÍS 
STEINARSDÓTTIR
skrifstofutæknir

4. sæti BJÖRN
BIRGISSON
vélsmiður

5. sæti HARALDUR BOGI
SIGSTEINSSON
verkamaður

11. sæti Viggó 
Eyþórsson
verkamaður

7. sæti PÉTUR 
GUÐMUNDSSON
stýrimaður

6. sæti FYLKIR 
JÓNSSON
atvinnurekandi

Kópavogur - Hafnarfjörður - Garðabær - Álftanes - Seltjarnarnes - Mosfellsbær og Kjósarhreppur

ÍSLAND EKKI í ESB!

„Við kynnt umst þess ari tækni 
í Sviss þar sem hún var þró uð 
og höf um ver ið að “nota hana 
á Ís landi í rúm lega eitt ár með 
frá bær um ár angri” seg ir Vict or 
Berg Guð munds son, sölu- og 
mark aðs stjóri H-gæða línu ehf. 
en fyr ir  tæk ið sér hæf ir sig í 
hreins un neyslu vatns lagna þar 
sem beitt er tækni sem ekki hef-
ur ver ið not uð áður hér á landi. 
„Við höf um feng ið mörg verk-
efni bæði frá ein stak ling um 
þar sem við höf um unn ið við 
lagn ir í hús um þeirra en einnig 
frá hús fé lög um, fyr ir tækj um og 
stofn un um.” H-gæða lína er fjöl-
skyldurek ið fyr ir tæki og hef ur 
starfa í um eitt og hálft ár við 
hreins un á neyslu vatns lögn um.

En í hverju felst hin nýja tækni 
sem þeir H-gæða línu menn hafa 
tek ið í notk un. “Þessi tækni kem-
ur upp runa lega frá Sviss. Það var 
Sviss nesk verk fræði stofa sem 
fékk það verk efni fyr ir um ald ar-
fjórð ungi að finna að ferð og efni 
til þess að gera við vatns lagn ir án 
þess að brjóta upp veggi og taka 
lagn irn ar í sund ur. Með því var 
ætl un in að spara vinnu og draga 
úr um róti á hús næði af völd um 
við gerð anna. Þeir eru bún ir að 
þróa þetta í lang an tíma og nota 
og nú njót um við góðs af þess-
ari vinnu þeirra. Ég held að búið 
sé að fóðra lagn ir með þess ari 
að ferð í yfir 600 þús und hús eign-
um af öll um stærð um og gerð um 
frá því að þeir byrj uðu að nota 
hana. Þessi tækni felst í því að 
lögn in er þurrk uð upp og síð an 
sand blás in að inn an. 

Þeg ar búið er að meta þær 
skemmd ir sem koma fram und an 
þeim út fell ing um sem sest hafa 
inn an í rör in er met ið hversu þykk 
fóðr un in sem skot ið er inn í þau 
þarf að vera. Það fer al ger lega eft-
ir því hversu djúp ar skemmd irn ar 
eru. Ef koma í ljós göt á lögn um 
eft ir að búið er að hreinsa þær að 
inn an verðu má loka göt um með 
þess ari að ferð. Við höf um lok að 
allt upp í milli met ers stór um göt-
um með því að fóðra lagn irn ar að 
inn an. Þetta er svona í mjög hröð-
um skref um sagt hvern ig þetta er 

gert.” Vict or seg ir að ná kvæm ir 
út reikn ing ar liggi að baki hverri 
við gerð og öll tæki séu sér hönn-
uð með þetta verk efni fyr ir aug-
um. Hann seg ir að þessi að ferð 
bygg ist á um hverf is vænu ferli. 
„Við tök um alla tengikrana af og 
blönd un ar tæki til þess að kom ast 
að öll um stút um á við kom andi 
lögn. Þannig fer ekk ert ann að inn 
í lögn ina en heitt loft og síð an þau 
efni sem skot ið er inní hana. Það 
fara eng in ætandi efni inn í lagn-
ir eða ann að sem skemmt get ur 
vatn ið sem lögn inni er ætl að að 
veita.” 

Vict or seg ir að all ar regl ur í 
sam bandi við neyslu vatn mjög 
strang ar i Evr ópu og þessi verk-
tækni mið ist við að upp fylla þær 
að öllu leyti. Efni það sem Sviss-
lend ing arn ir hafi fund ið upp sé 
eina efn ið sem hlot ið hafi þær 
gæða vott an ir sem upp fylli þessi 
skil yrði, bæði hvað varð ar við-
loð un ar kraft og hörku og nái að 
skila full um gæð um í neyslu vatni. 
Það sé fund ið út með mæl ing um 
á vatn inu fyr ir og eft ir að gerð. 
„Þetta er ann ar kost ur þess ar ar 
verk tækni en hinn er sá að hvergi 
þarf að brjóta neitt upp auk þess 

sem verk tím inn er mun styttri en 
þeg ar hefð bund inni upp brota að-
ferð er beitt. Ég tel að með þessu 
sé hægt að vinna verk á allt að 
ein um tí unda þess tíma sem ann-
ars þurfti ef til lit er tek ið til alls 
frá gangs sem fylg ir því að brjóta 
sig inn að lögn um hvort sem um 
múr verk, máln ingu eða önn ur 
auka verk er að ræða.” Vict or seg-
ir að búið sé að skoða og taka út 
þær bygg ing ar sem Sviss lend ing-
arn ir unnu við þeg ar þeir voru að 
byrja með þessa að ferð og nið ur-
stöð ur þess sýni að um var an leg-
ar við gerð ir sé að ræða þar sem 
efn ið tær ist ekki. Þannig hafi orð-
ið til grund völl ur að fram reikn ingi 
á líf tíma þess ara við gerða. 

Að und an förnu hafa H-gæða-
línu menn unn ið að við gerð um á 
vatns lögn um víða á Höf uð borg ar-
svæð inu og þar á með al tölu vert 
á Sel tjarn ar nesi. “Við erum eins 
og stað an er í dag með eina LSE-
Sy stem véla sam stæðu enn sem 
kom ið er þannig að við tök um 
bók an ir fram í tím ann en tök um 
að okk ur bæði stór og smá verk 
– allt frá íbúð ar hús um til fjöl býl is- 
og at vinnu hús næð is,” seg ir Vict or

Hreinsaogfóðra
neysluvatnslagnir

Victor Berg Guðmundsson við vinnubílinn. “Verst að við erum ekki
búniraðfáauglýsingarnarsemeigaaðprýðahann,”sagðiVictorum
leiðogsmelltvaraf.

„MS Eft ir læti “ er heiti á Osta-
kök um í nýj um um búð um sem 
eru nú komn ar í versl an ir. Þær 
eru fram leidd ar með nýrri fram-
leiðslu tækni sem leið ir til verð-
lækk un ar og enn meiri bragð-
gæða. Í gegn um glugga á um búð-
un um blasa við girni leg ar kök urn-
ar sem auð veld ar neyt end um að 
velja sína eft ir læt is osta köku. 

Osta kök ur hafa lengi ver ið 
eft ir læti Ís lend inga og nú er um 
að velja sjö girni leg ar teg und ir í 
glæsi leg um um búð um á við ráð an-
legu verði.  Teg und irn ar eru: Blá-
berja-, Hesli hnetu-, Mandar ínu-, 
Blóð app el sínu-, Súkkulaði- og 
Hind berja osta kaka, Sæl kera kaffi 
og súkkulaði flög ur sem er nýj ung 
í flokkn um.

Ostakökur
álækkuðu
verði

Ostakökur MS í girnilegum
umbúðum

........ og útsaumurinn nýtur vaxandi vinsælda og stöðugt fleiri
karlmenntakaþáttt.

Starf sem in að Gjá bakka í 
Hamra borg, sem er fé lags heim-
ili sem er opið fólki á öll um 
aldri enda þótt starf sem in þar 
sé sér stak lega ætl uð eft ir launa-
fólki bú settu í Kópa vogi, er 
fjöl breytt. Kópa vogs bær rek-
ur fé lags heim il in og eru all ir 
vel komn ir óháð fé lags að ild og 
hvatt ir til þátt töku. Fé lags heim-
il in eru tvö en einnig er fé lags-
heim il ið Gull smári í svip uð um 
rekstri.

Gjá bakki, sem og Gull smári, 
nýt ur vax andi vin sælda, ekki 
bara þeirra eldri borg ar sem 
næst búa held ur kem ur fólk víða 

að, jafn vel úr ná granna sveit ar-
fé lög un um. Út saum ur inn er hjá 
mörg um þeim sem hann sækja 
hrein list grein og at hygli vek-
ur að karl mönn um fer fjölg andi 
þó enn séu kon urn ar í mikl um 
meiri hluta. Aðr ir leita í aðra tóm-
stunda iðju, s.s. gler- og postu-
líns mál un, tré skurð, bók band, 
bossía, leik fimi, jóga, kór söng 
og þannig mætti telja áfram .Svo 
eru það líka hin ir sem koma til 
að fá fé lags skap, drekka kaffi 
með góð um fé lög um, lesa blöð-
in eða spila á spil. Það er eng-
inn skort ur á af þr ey ingu að Gjá-
bakka.

Líflegtstarf
áGjábakka

Sungiðafsannriinnlifun.
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Unga fólk ið vel kom ið í fjöl breytt starf Ferða fé lags Ís lands:

Svo nefnd barna vagna vika er 
á dag skrá Ferða fé lags Ís lands 
um miðj an maí. Þar er ætl un in 
að gefa ungu fólki með unga
börn í vagni tæki færi til að sýna 
sig og sjá aðra í skemmti leg um 
göngu ferð um. „Þetta er ný mæli 
í starf inu og hluti af þeirri við
leitni okk ar að ná til yngra 
fólks og fleiri en ver ið hef ur,“ 
seg ir Páll Guð munds son fram
kvæmda stjóri FÍ.

Barna vagna göng ur eru nýj ung í 
starfi FÍ. Ætl un in er að kynna þær 
í fjöl miðl um og á heima síðu FÍ 
þeg ar þar að kem ur. Lagt verð ur 
upp frá ýms um stöð um á höf uð
borg ar svæð inu þessa maí daga 
klukk an sex síð deg is. Til stend ur 
að fara um El liða ár dal, Öskju hlíð, 
Heið mörk, og Foss vogs dal eða 
aðra staði sem henta kunna.

Ungmennastarfiðeflt
,,Til stend ur að stoppa ein

hvers stað ar á leið inni og taka 
teygju æf ing ar. Ungt fólk með 
unga börn hef ur kannski ver ið 
svoít ið af skipt ur hóp ur á okk ar 
vett vangi en nú verð ur þar breyt
ing á. Með þessu fær fólk virki
lega góða hreyf ingu og fé lags skap 
og þá er til mik ils unn ið. All ir vel
komn ir og þátt taka er ókeyp is,“ 
seg ir Páll.

Nú er kapp lagt á að efla ung
menna starf Ferða fé lags ins. Í sum
ar verð ur, að sögn Páls, far ið af 
stað með ung menna verk efni með 
ým is kon ar fræðslu og ferða lög um 
og er vænst mik ils af því. 

Verk efn ið hef ur feng ið vinnu
heit ið Fjalla skóli FÍ. Sér stak ur 
starfs mað ur mun sinna því s.s. 
fræðslu starfi þar sem fjall að 
verð ur um hug mynda fræði úti
vist ar og fjalla mennsku og fé lags
lega þátt inn í því sam bandi, 
nátt úr una, bún að og ör ygg is at
riði. Fræðsl an fer fram í maí og 
sept em ber í Skag fjörðs skála FÍ í 
Langa dal í Þórs mörk það an sem 
verð ur lagt upp í göngu ferð ir um 
fjöll og firn indi. Jafn framt er stef
nt að því vekja áhuga ungs fólks 
á sér stök um ferð um á veg um FÍ 
sem eru sniðn ar að þess ósk um 
og þörf um. 

Margtspennandi
Ung menn um hef ur sl. miss eri 

ver ið boð in inn ganga í fé lag ið fyr
ir mjög hóf legt ár gjald og með al 
ann ars er mynd ar leg ur hóp ur úr 
Smára skóla í Kópa vogi þátttak
andi í starfi fé lags ins einmitt und
ir þess um for merkj um. Einnig er 
í boði sér stök fjöl skyldu að ild. 
Fyr ir mynd in í þess um efn um er 
sótt til syst ur fé lags FÍ í Nor egi en 
þau hafa í tím ans rás átt með sér 
marg vís legt sam starf sem hef ur 
eflst mjög að und an förnu. 

Páll Guð munds son seg ir að 
nú þeg ar á móti blási í þjóð fé
lag inu sé kjör ið tæki færi til að 
taka þátt í starfi fé lagsam taka 
eins og Ferða fé lags ins þar sem 
margt spenn andi sé í boði. Mörg
um þyki spenn andi að taka þátt í 
sjálf boða liðs starfi við að dytta að 
skála bygg ing um, merkja göngu
leið ir og fleira slíkt. Slík verk efni 
séu stór þátt ur í öllu fé lags starf
inu og ljóst megi vera að ýmis 
þörf verk efni hefðu ekki náð fram 
að ganga nema með starfi sjálf
boða liða. 

Fjallstindarnirfimm
Morg un göng ur í maí hafa unn ið 

sér fast an sess í starfi Ferða fé
lags Ís lands. Þær verða á dag skrá 
dag ana 4. til 8. maí nk. og er Páll 
Ás geir Ás geirs son far ar stjóri. Í 
ár verð ur geng ið á sömu fjöll og 
í fyrra; Keili, Helga fell við Hafn ar
fjörð, Víf il fell, Helga fell í Mos fells
dal og Úlf ars fell. Þátt tak end ur í 
morg un göng un um hafa ver ið á 
öll um aldri og gjarn an á bil inu 
fjöru tíu til fimm tíu tals ins. Í fyrra 
var ým is kon ar gamni bland að 
sam an við og svo verð ur einnig 
í ár.

Ýms ar nýj ar ferð ir og áfanga
stað ir eru í ferða á ætl un Ferða
fé lags Ís lands fyr ir líð andi ár. 
Þar má með al ann ars nefna fjöl
skyldu ferð ir í Þórs mörk und ir 
sam heit inu Mar ía Mar ía, sem er 
vís an í hið fræga Þórs merk ur ljóð 
Sig urð ar Þór ar ins son ar jarð fræð
ings. Fjallatind arn ir fimm eru 
ann að ný mæli í ferða á ætl un inni, 
en það er ganga á fimm fjöll sem 

eru Trölla kirkja ofan Hít ar vatns, 
Hel grind ur á Snæ fells nesi, Trölla
kirkja á Holta vörðu heiði, Kirkju
fell í Grund ar firði og Botns súl ur.  

Umósnortnaparadís
Páll Guð munds son seg ir að 

í flokki sum ar leyf is ferða séu 
Lauga vegs og Horn stranda ferð ir 
sí gild ar og hafa lengi ver ið. Ýms
ar fleiri ferð ir séu einnig að festa 
sig í sessi. Megi þar nefna Vatna
leið ina um borg firsku Alpana og 
ferð í Héð ins fjörð og Hvann dali. 
Þá hafi Ferða fé lag ið síð ustu árin 

stað ið fyr ir ferð um í Þjórs ár
ver í ágúst á hverju ári. Ferð ir 
þang að hafi ver ið mjög fjöl sótt ar 
enda hafi svæð ið á sín um tíma 
ver ið mjög í um ræð unni vegna 
hugs an legs uppi stöðu lóns Norð
linga veitu. Sú um ræða hafi vak ið 
áhuga fólks á Þjórs ár ver um, rétt 
eins og fleiri stöð um. 

Í sam vinnu við Reykja nes fólk
vang mun FÍ í sum ar efna til nokk
urra dags ferða. Fram kvæmda
stjór inn seg ir það vera mjög 
ánægju legt, því á Reykja nes inu 
  ör skammt frá mesta þétt býl is
svæði lands ins  sé ósnort in nátt
úrupara dís með óþrjót andi æv in
týra leið um. 

„Við mun um með al ann ars 
fara að Sela töng um og ganga um 
Krýsu vík ur berg. Reykja nes ið hef
ur ver ið nokk uð í um ræð unni síð
ustu miss er inni vegna auð linda
nýt ing ar, rétt eins og Þjórs ár ver
in. Í seinni tíð er fólk er al mennt 
orð ið mik ið með vit aðra um þá 
auð lind sem ósnort in nátt úra er. 
Með því að fræð ast og ferð ast um 
svæði tek ur fólk upp lýsta af stöðu 
og þá þró un telj um við hjá Ferða
fé lag inu afar ánægju lega,“ seg ir 
Páll Guð munds son.

Morgungöngurogbarnavagnaferðir

Páll Guð munds son, fram kvæmda stjóri Ferða fé lags Ís lands.

Kát ur hóp ur í kvenna ferð FÍ um Lauga veg inn svo nefnda.

Ánægð á efsta tindi. Sum ar leyf is ferð ir FÍ eru alltaf vin sæl ar og má þá einu gilda um hvaða slóð ir för inni 
er heit ið.

Ferðaáætlun Ferðafélags 
Íslands er komin út. 

Skráðu þig inn – drífðu þig út.

 www.fi.is



Dreka skát ar í Skáta fé lag inu 
Kóp um í Kópa vogi eru átta og 
níu ára krakk ar (fædd 1999 og 
2000). Þeim er skipt í fjór ar Sveit
ir: Bald in tát ur, Skott ur, Hjarð úlfa 
og Sléttu úlfa.  Krakk arn ir mæta 
á skáta fundi einu sinni í viku og 
svo er far ið í nokkr ar dags ferð ir 
yfir starfs vet ur inn.

Skát ar eru þekkt ir fyr ir það að 
geta bjarg að sér við þröng an kost 
og frum stæð ar að stæð ur. Eitt 
verk efn ið í pósta leik í lok mars
mán að ar var það að þeyta rjóma. 
Að ferð in er sú að rjómi er sett ur í 
plast poka, ein króna er sett í pok
ann og svo er hann hrist ur þar til 
rjóm inn er þeytt ur. Þá skreyttu 
skát arn ir köku með rjóm an um og 
sæl gæti. Hins veg ar var einn hóp
ur inn svo ákaf ur að rjóm inn varð 
að smjöri en kak an var skreytt og 
borð uð þrátt fyr ir það!

Í vor ætla Dreka skát ar í Kóp um 

að hitta aðra krakka á Dreka skáta
móti sem hald ið verð ur við Skáta
mið stöð ina á Úlf ljóts vatni dag an 

6. – 7. júní nk. Þar verð ur gist í 
tjöld um og æv in týri Úlf ljóts vatns 
upp lif uð.
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Ung linga deild Leik fé lags 
Kópa vogs frum sýndi í apr íl nýtt 
spuna leik verk um heitasta net
fyr ir bæri síð ari ára, Face book. 

Í leik rit inu upp götv ar að al per
sóna verks ins töfra heim Face
book og sog ast smám sam an inn 

í hann með ýms um af leið ing um á 
líf henn ar. Leik stjóri er Anna Bryn
ja Bald urs dótt ir og ell efu leik ar
ar skipta á milli sín hlut verk um. 
Sýn ing in er unn in af leik stjóra og 
leik hóp með „devised theatre“ 
að ferð um.

Sýn ing in er ekki löng en bráð
skemmti leg og stút full af húmor, 
tón list, slúðri og væn um skammti 
af hinu áhuga verða fyr ir bæri sem 
FACE BOOK er. Næsta sýn ing er 
laug ar dag inn 9. maí, á Kópa vogs
dög um í Leik hús inu að Funa lind 2.

UnglingadeildLKsýnir
FacebookáKópavogsdögum

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 �ábær forvörn gegn ryðmyndun, tæringu, stí�u og leka.

• Hagkvæm og viðurkennd tækni frá Sviss.
• Mun sty�ri verktími.
• Ekkert uppbrot á veggjum og gólfum.
• Umhver�svænt ferli.
• 25 ára reynsla á heimsvísu.
• Y�r 600.000 fasteignir fóðraðar með LSE-System.

H-gæðalína ehf. Cuxhavengötu 1 - 220 Hafnar�örður
Sími 555 0077 - www.hgl.is

Ég hef oft velt því fyr ir mér 
hvers vegna  við rækt um ekki 
meira á Ís landi. Hvers vegna við 
not um ekki orku lind irn ar okk ar 
í meira mæli til rækt un ar en við 
ger um. Hvað myndi t.d. það þýða 
fyr ir garð yrkju bænd ur að fá raf
magn á svip uðu verði og stór iðja? 
Myndi það ekki leiða til lækk un
ar á mat væla verði? Gæt um við 
þannig orð ið sjálf um  okk ur næg 
um flest græn meti, í stað þess 
að flytja inn fyr ir hund ruð ir millj
óna á ári?  Vafa lít ið myndi vera 
hægt að skapa hund ruð ir starfa 
með þeim hætti, með til tölu lega 
litl um til kostn aði, auk þess sem 
um hverf is leg ur ávinn ing ur yrði 
veru leg ur. Það á að verða eitt af 
verk efn um kom andi rík is stjórn ar 
að skoða leið ir til að stór efla inn
lenda garð yrkju. Flest ir Ís lend ing
ar eru sam mála um að skyn sam
legra sé við nú ver andi að stæð
ur að efla inn lenda fram leiðslu 
þar sem það er hægt held ur en 
að eyða gjald eyri í inn flutn ing. 
Í land inu er til öll sú þekk ing og 
reynsla sem þarf til að efla þessa 
fram leiðslu. Stjórn völd og orku
veit urn ar þurfa hins veg ar að 
sýna inn lendri fram leiðslu sama 
vel vilja og hing að til hef ur ver ið 
frá tek inn fyr ir er lenda meng andi 
stór iðju. Með lægra raf orku verði 
og lægri hit un ar kostn aði væri 
hægt að lækka fram leiðslu kostn
að, og sá ávinn ing ur gengi yfir til 
neyt enda. Auk þess væri flutn
ings kostn að ur lægri með minni 
meng un, því ekki þyrfti að flytja 
vör una með flug vél um eða skip
um er lend is frá.  Í raun ætti sama 
að gilda fyr ir aðra mat væla fram
leiðslu í land inu, raf orku verð til 

henn ar ætti 
a ð  l æ k k a , 
enda aug ljós 
hag kvæmni 
af því. 

Á svip að
an hátt má 
velta fyr ir sér 
af hverju við 
not um ekki 
m e i r a  r a f 
magn á bíla
flot ann. Væri 
e k k i  n æ r 
tækara að nota næt urraf magn til 
að hlaða bíla sem menga minna 
held ur en að selja það á nið ur
settu verði til stór iðju? Lang
stærsti hluti ek inna kíló metra 
er inn an 20 km rad í us frá heim
ili, og lang flest ir raf magns bíl ar 
eða blend ings bíl ar kom ast yfir 
100 kíló metra á hleðslu. Ann að 
um hverf is vænt mark mið sem við 
ætt um að setja okk ur. Ís lend ing
ar gætu orð ið fyrst þjóða til að 
aka nær all an akst ur á um hverf is
væn um orku gjöf um. 

Við get um orð ið okk ur sjálf um 
nóg um bæði mat væli og orku
gjafa að langstærst um hluta. Til 
þess þarf breytta hugs un og ný 
við horf við stjórn völ inn. Á kjör
dag höf um við öll tæki færi til að 
taka þátt í þeirri fram tíð ar sýn. 
At kvæði greitt VG er krafa um 
breytt ar áhersl ur næstu 4 árin. 
Vertu með.   

Ólaf ur Þór Gunn ars son er 
öldr un ar lækn ir og í 3. sæti VG í 
Krag an um.

Nýtumauðlindirþjóð
arinnaríokkarþágu

Ólaf ur Þór 
Gunn ars son.

Dreka skát ar í Lækj ar botn um í fimb ulkulda í febr ú ar mán uði.

Dreka skát ar í Kóp um:

SkiptastíBaldintátur,Skottur,
HjarðúlfaogSléttuúlfa
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Við alþingiskosningar 25. apríl 2009 verða þessir listar í kjöri í Suðvesturkjördæmi:

 B-listi Framsóknarflokksins:
 1. Siv Friðleifsdóttir,

kt. 100862-8089, alþingismaður, 
Bakkavör 34, Seltjarnarnesi.

 2. Helga Sigrún Harðardóttir,
kt. 121269-3929, alþingismaður, 
Skipholti 62, Reykjavík.

 3. Gestur Valgarðsson,
kt. 020255-2189, verkfræðingur, 
Bæjartúni 15, Kópavogi.

 4. Una María Óskarsdóttir,
kt. 190962-7849, uppeldis- og
menntunarfræðingur, 
Hjallabrekku 34, Kópavogi.

 5. Styrmir Þorgilsson,
kt. 090579-4609, tónlistarmaður, 
Hrísrima 9, Reykjavík.

 6. Bryndís Bjarnarson,
kt. 170664-5159, nemi, 
Skeljatanga 11, Mosfellsbæ.

 7. Hlini Melsteð Jóngeirsson,
kt. 180880-6079, kerfisstjóri, Staðarbergi 
8, Hafnarfirði.

 8. Sigurbjörn Rafn Úlfarsson,
kt. 191266-5959, heimspekingur og 
vélvirkjameistari, 
Litlabæjarvör 25, Álftanesi.

 9. Eyþór Rafn Þórhallsson,
kt. 230462-4969, verkfræðingur og 
dósent, Urðarhæð 4, Garðabæ.

 10. Ólöf Pálína Úlfarsdóttir,
kt. 181056-4449, námsráðgjafi og 
formaður LFK, Efstahjalla 7, Kópavogi.

 11. Ólafur Daði Eggertsson,
kt. 211285-2739, afgreiðslumaður, 
Klappakór 1a, Kópavogi.

 12. Elín Jóhannsdóttir,
kt. 030286-3249, háskólanemi, 
Vesturtúni 53b, Álftanesi.

 13. Sveinn Halldórsson,
kt. 010855-4899, húsasmíðameistari, 
Hjallabraut 1, Hafnarfirði. 

 14. Ásta Björk Benediktsdóttir,
kt. 240266-4319, verslunarmaður og 
kennari, Krókabyggð 3a, Mosfellsbæ.

 15. Guðmundur Ragnar Björnsson,
kt. 010177-3759, sagn- og 
tæknifræðingur, 
Berjavöllum 3, Hafnarfirði.

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

 17. Guðbjörg Fjóla Halldórsdóttir,
kt. 081271-3649, verslunareigandi, 
Miðvangi 131, Hafnarfirði.

 18. Einar Gísli Gunnarsson,
kt. 290385-2539, laganemi við HÍ, 
Eggertsgötu 24, Reykjavík. 

 19. Ragnhildur Konráðsdóttir,
kt. 161062-7319, ráðgjafi, 
Gnitaheiði 14a, Kópavogi.

 20. Magnús Guðjónsson,
kt. 210959-5999, framkvæmdastjóri, 
Ásakór 9, Kópavogi. 

 21. Hildur Helga Gísladóttir,
kt. 100860-4069, formaður KFSV, 
Klausturhvammi 15, Hafnarfirði.

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

 23. Sigurður Hallgrímsson,
kt. 180832-7699, fyrrv. skipstjóri, 
Háabarði 7, Hafnarfirði.

 24. Steingrímur Hermannsson,
kt. 220628-7019, fyrrv. forsætisráðherra, 
Mávanesi 19, Garðabæ.

D-listi Sjálfstæðisflokksins:
 1. Bjarni Benediktsson,

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

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

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

 4. Jón Gunnarsson,
kt. 210956-4179, alþingismaður, 
Fífuhjalla 21, Kópavogi.

 5. Óli Björn Kárason,
kt. 260860-4619, ritstjóri, 
Tjarnarmýri 17, Seltjarnarnesi.

 6. Rósa Guðbjartsdóttir,
kt. 291165-3899, bæjarfulltrúi, 
Kirkjuvegi 7, Hafnarfirði.

 7. Víðir Smári Petersen,
kt. 031188-2029, háskólanemi, 
Álfaheiði 42, Kópavogi.

 8. Eva Magnúsdóttir,
kt. 080464-3639, forstöðumaður, 
Krókabyggð 21, Mosfellsbæ.

 9. Haukur Þór Hauksson,
kt. 150874-5489, viðskiptafræðingur, 
Arnarási 2, Garðabæ.

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

 11. Bára Mjöll Þórðardóttir,
kt. 080279-3459, verkefnastjóri,
Lyngholti 11, Álftanesi.

 12. Unnur B. Johnsen,
kt. 210383-5149, hagfræðingur, 
Tröllakór 5, Kópavogi.

 13. Þorsteinn Þorsteinsson,
kt. 221244-3389, skólameistari, 
Steinási 8, Garðabæ.

 14. Sigurbergur Sveinsson,
kt. 120887-2549, handknattleiksmaður, 
Lækjarhvammi 18, Hafnarfirði.

 15. Anna Linda Guðmundsdóttir,
kt. 100373-4249, hjúkrunarfræðingur, 
Hraunhólum 16, Garðabæ.

 16. Sveinn Ingi Lýðsson,
kt. 100355-2219, ökukennari, 
Kirkjubrekku 22, Álftanesi.

 17. Ragnheiður K. Guðmundsdóttir,
kt. 251167-3709, stjórnmálafræðingur, 
Hlynsölum 1, Kópavogi.

 18. Gunnar Þorbergur Gylfason,
kt. 081284-2109, sagnfræðingur og 
leiðbeinandi, Selbraut 12, Seltjarnarnesi.

 19. Elín Ósk Óskarsdóttir,
kt. 240761-2549, óperusöngkona, 
Bröttukinn 13, Hafnarfirði.

 20. Örn Ingi Bjarkason,
kt. 190290-2639, handknattleiksmaður, 
Hjallahlíð 17, Mosfellsbæ.

 21. Hjördís J. Gísladóttir,
kt. 070167-3799, kennari, 
Hólmatúni 31, Álftanesi.

 22. Haraldur Þór Ólason,
kt. 110750-3909, framkvæmdastjóri, 
Sævangi 52, Hafnarfirði.

 23. Gunnar I. Birgisson,
kt. 300947-2639, bæjarstjóri, 
Austurgerði 9, Kópavogi.

 24. Salome Þorkelsdóttir,
kt. 030727-3209, fyrrv. forseti Alþingis, 
Reykjahlíð, Mosfellsbæ.

F-listi Frjálslynda flokksins:
 1. Kolbrún Stefánsdóttir,

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

 2. Helgi Helgason,
kt. 300464-3279, stjórnmálafræðingur, 
Skólagerði 9, Kópavogi.

 3. Valdís Steinarsdóttir,
kt. 290767-5989, skrifstofutæknir, 
Bergholti 4, Mosfellsbæ.

 4. Björn Birgisson,
kt. 120849-2399, vélsmiður, 
Fálkahöfða 6, Mosfellsbæ.

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

 6. Fylkir A. Jónsson,
kt. 070378-3889, atvinnurekandi, 
Drekavöllum 16, Hafnarfirði.

 7. Pétur Guðmundsson,
kt. 230644-4549, stýrimaður, 
Digranesvegi 70, Kópavogi.

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

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

 10. Jón Bragi Gunnlaugsson,
kt. 280658-3089, viðskiptafræðingur, 
Eiðistorgi 5, Seltjarnarnesi.

 11. Viggó Eyþórsson,
kt. 241286-2749, verkamaður, 
Herjólfsgötu 14, Hafnarfirði.

 12. Örn Einarsson,
kt. 170150-0079, iðnrekandi, 
Þrastarási 6, Hafnarfirði.

 13. Hafsteinn Þór Hafsteinsson,
kt. 250874-4059, rafvirki, 
Ásbúðartröð 1, Hafnarfirði.

 14. Ívar H. Friðþjófsson,
kt. 060736-3329, iðnaðarmaður, 
Klapparhlíð 5, Mosfellsbæ.

 15. Brynjar Páll Björnsson,
kt. 121080-4949, tónlistarmaður, 
Fálkahöfða 6, Mosfellsbæ.

 16. Jóna Brynja Tómasdóttir,
kt. 250658-4789, skrifstofutæknir, 
Eiðistorgi 1, Seltjarnarnesi.

 17. Berglind Nanna Ólínudóttir,
kt. 080569-3519, leiðsögumaður, 
Berjahlíð 1, Hafnarfirði.

 18. Þuríður Erla Erlingsdóttir,
kt. 030330-3589, sundkennari, 
Lautasmára 1, Kópavogi.

 19. Guðjón Óli Sigurðarson,
kt. 080784-2799, einkaþjálfari, 
Melseli 20, Reykjavík.

 20. Magnús B. Sveinsson,
kt. 201066-3289, tæknimaður, 
Hraunbrún 14, Hafnarfirði.

 21. Eyjólfur Þrastarson,
kt. 301166-4789, vörubílstjóri, 
Faxatúni 25, Garðabæ.

 22. Aron Már Bergþórsson,
kt. 290385-2109, pípari, 
Vindakór 1, Kópavogi.

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

 24. Þórunn Kolbeins Matthíasdóttir,
kt. 030553-7649, varaþingmaður, 
Ásbúð 66, Garðabæ.

O-listi Borgarahreyfingarinnar – 
þjóðin á þing:
 1. Þór Saari,

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

 2. Valgeir Skagfjörð,
kt. 080556-4119, leikari, 
Hlíðarvegi 50, Kópavogi.

 3. Ingifríður R. Skúladóttir,
kt. 041067-3659, vörustjóri, 
Bæjargili 1, Garðabæ.

 4. Ragnheiður Fossdal,
kt. 111158-3639, líffræðingur, 
Melabraut 14, Seltjarnarnesi.

 5. Sigríður Hermannsdóttir,
kt. 100252-3769, líffræðingur, 
Kúrlandi 16, Reykjavík.

 6. Rúnar Freyr Þorsteinsson,
kt. 290983-3719, bílstjóri, 
Vallarbarði 12, Hafnarfirði.

 7. Bjarki Þórir Kjartansson,
kt. 050379-4429, sjálfstæður 
atvinnurekandi, Brattholti 3, Hafnarfirði.

 8. Guðmunda Birgisdóttir,
kt. 050361-5009, kennari, 
Nóatúni 24, Reykjavík.

 9. Jónína Sólborg Þórisdóttir,
kt. 240573-3509, fulltrúi, 
Álfkonuhvarfi 47, Kópavogi.

 10. Margrét Rósa Sigurðardóttir,
kt. 010754-5429, kennari, 
Galtalind 19, Kópavogi.

 11. Sigurður Karl Jóhannesson,
kt. 110177-3139, verslunarstjóri, 
Þinghólsbraut 9, Kópavogi.

 12. Helga Dís Sigurðardóttir,
kt. 270974-2959, matsfræðingur, 
Rauðumýri 1, Mosfellsbæ.

 13. Friðrik Tryggvason,
kt. 040679-3679, ljósmyndari, 
Mávahlíð 33, Reykjavík.

 14. Baldur Már Guðmundsson,
kt. 250283-4749, nemandi, 
Austurfold 7, Reykjavík.

 15. Ásthildur Jónsdóttir,
kt. 061066-4709, verkefnastjóri, 
Hellisgötu 29, Hafnarfirði.

 16. Rannveig Konráðsdóttir,
kt. 211175-3629, þroskaþjálfi, 
Furugrund 70, Kópavogi.

 17. Konráð Ragnarsson,
kt. 210957-3089, rafverktaki, 
Leirubakka 24, Reykjavík.

 18. Magnús Símonarson,
kt. 280376-5319, vefhönnuður, 
Klapparhlíð 28, Mosfellsbæ.

 19. Ingvi Hraunfjörð Ingvason,
kt. 010140-2779, ellilífeyrisþegi, 
Breiðvangi 55, Hafnarfirði.

 20. Sólveig Jóhannesdóttir,
kt. 260962-4269, hjúkrunarfræðingur, 
Hliðsnesi 6, Álftanesi.

 21. Magnús Líndal Sigurgeirsson,
kt. 170653-4329, rennismiður, 
Álfaskeiði 49, Hafnarfirði.

 22. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir,
kt. 060587-2809, námsmaður, Engjavegi 
8, Mosfellsbæ.

 23. Sigurður Ingi Kjartansson,
kt. 071270-3439, kerfisstjóri, 
Hrísrima 2, Reykjavík.

 24. Hörður Ingvaldsson,
kt. 121060-3539, verslunarmaður, 
Naustabryggju 2, Reykjavík.

P-listi Lýðræðishreyfingarinnar:
 1. Guðrún María Óskarsdóttir,

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

 2. Árni Pétur Ágústsson,
kt. 261181-5099, lagermaður, 
Maríubakka 12, Reykjavík.

 3. Ásgeir Þór Davíðsson,
kt. 250150-4909, framkvæmdastjóri, 
Melaheiði 3, Kópavogi.

 4. Birgir Óskar Axelsson,
kt. 110489-2429, nemi, 
Berjahlíð 1, Hafnarfirði.

 5. Björn Haraldsson,
kt. 151243-4369, bæjarfulltrúi, 
Auðsholti, Grindavík.

 6. Bryndís B. Basalan,
kt. 061265-2019, húsmóðir, 
Seljabraut 14, Reykjavík.

 7. Daníel Agnarsson,
kt. 110760-3539, bifreiðastjóri, 
Hlíðarhjalla 69, Kópavogi.

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

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

 10. Eiríkur Örn Arnarson, 
kt. 290177-5889, hljómlistarmaður, 
Álfhólsvegi 125, Kópavogi.

 11. Friðgeir Hólm,
kt. 220254-2169, forritari, 
Vesturholti 3, Hafnarfirði.

 12. Grímur Már Þórólfsson,
kt. 170788-2229, sölumaður, 
Grænatúni 22, Kópavogi.

 13. Gunnar Hafberg Ingimundarson,
kt. 020583-5339, garðyrkjumaður, 
Auðbrekku 2, Kópavogi.

 14. Jón G. Kristinsson,
kt. 030174-3729, vélvirki, 
Álfhólsvegi 89, Kópavogi.

 15. Jón Sigurðsson,
kt. 071039-4559, iðnrekandi, 
Ásbúð 45, Garðabæ.

 16. Ólafur S. Guðmundsson,
kt. 051047-7619, bifreiðastjóri, 
Vallakór 1, Kópavogi.

 17. Ragnheiður Svava Þórólfsdóttir,
kt. 280391-2989, nemi, 
Laufengi 6, Reykjavík.

 18. Ríkharður Guðjónsson,
kt. 160888-2459, sölumaður, 
Grænatúni 22, Kópavogi.

 19. Roderick G. Magpantay,
kt. 080670-2229, málari, 
Seljabraut 14, Reykjavík.

 20. Rúnar B. Sigurbjörnsson,
kt. 010161-2749, sjómaður, 
Skúlagötu 80, Reykjavík.

 21. Sigrún Ármanns Reynisdóttir,
kt. 070947-7819, ráðgjafi, 
Hraunbæ 38, Reykjavík.

 22. Sigurgeir Sigurpálsson,
kt. 241275-5669, verkefnastjóri, 
Glósölum 16, Kópavogi.

 23. Svavar Sigurðsson,
kt. 190237-2069, forvarnafulltrúi, 
Hlíðarhjalla 64, Kópavogi.

 24. Þráinn Stefánsson,
kt. 291161-2789, símvirki, 
Löngulínu 29, Garðabæ.

S-listi Samfylkingarinnar:
 1. Árni Páll Árnason,

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

 2. Katrín Júlíusdóttir,
kt. 231174-3389, alþingismaður, 
Furugrund 71, Kópavogi.

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

 4. Magnús Orri Schram,
kt. 230472-5649, sölu- og markaðsstjóri, 
Hrauntungu 97, Kópavogi.

 5. Lúðvík Geirsson,
kt. 210459-3839, bæjarstjóri, 
Fálkahrauni 1, Hafnarfirði.

 6. Magnús M. Norðdahl,
kt. 300956-3199, lögfræðingur, 
Álfaheiði 7, Kópavogi.

 7. Amal Tamimi,
kt. 070160-2939, framkvæmdastjóri, 
Selvogsgötu 22, Hafnarfirði.

 8. Sara Dögg Jónsdóttir,
kt. 260773-3139, skólastjóri, 
Úthlíð 31, Hafnarfirði.

 9. Jónas Sigurðsson,
kt. 300149-4999, lagerstjóri, 
Hlíðartúni 8, Mosfellsbæ.

 10. Valgerður Halldórsdóttir,
kt. 251261-5399, félagsráðgjafi, 
Merkurgötu 2b, Hafnarfirði.

 11. Íris Björg Kristjánsdóttir,
kt. 051273-3709, verkefnastjóri, 
Kvíslartungu 25, Mosfellsbæ.

 12. Eiríkur Ágúst Guðjónsson,
kt. 230465-5259, öryrki,
Brekkuskógum 11, Álftanesi.

 13. Eva Margrét Kristinsdóttir,
kt. 011285-2609, háskólanemi, 
Melabraut 30, Seltjarnarnesi.

 14. Aðalsteinn Kjartansson,
kt. 270190-2439, framhaldsskólanemi, 
Burknavöllum 17c, Hafnarfirði.

 15. Silja Úlfarsdóttir,
kt. 230681-3339, íþróttaþjálfari, 
Sóleyjarhlíð 3, Hafnarfirði.

 16. Skarphéðinn Skarphéðinsson,
kt. 031256-3219, pípulagningameistari, 
Kirkjuvöllum 7, Hafnarfirði.

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

 18. Arnar Grétarsson,
kt. 200272-4989, viðskiptafræðingur, 
Fagraþingi 8, Kópavogi.

 19. Ragnheiður Jónsdóttir,
kt. 100268-8339, lögfræðingur, 
Miðvangi 127, Hafnarfirði.

 20. Eyjólfur Bragason,
kt. 190655-2459, verkefnastjóri, 
Ásbúð 92, Garðabæ.

 21. Erna Fríða Berg,
kt. 020938-3749, formaður öldungaráðs 
Hafnarfjarðar, Eyrarholti 6, Hafnarfirði.

 22. Ólafur J. Proppé,
kt. 090142-7399, fyrrv. rektor, 
Vesturbæ, Álftanesi.

 23. Þórunn Björnsdóttir,
kt. 050354-7419, kórstjóri, 
Kópavogsbraut 18, Kópavogi.

 24. Gunnar Svavarsson,
kt. 260962-4349, alþingismaður, 
Erluási 33, Hafnarfirði.

V-listi Vinstri hreyfingarinnar – 
græns framboðs:
 1. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir,

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

 2. Ögmundur Jónasson,
kt. 170748-4099, ráðherra, 
Grímshaga 6, Reykjavík.

 3. Ólafur Þór Gunnarsson,
kt. 170763-4409, öldrunarlæknir, 
Þinghólsbraut 32, Kópavogi.

 4. Margrét Pétursdóttir,
kt. 031166-2929, verkakona, 
Hringbraut 63, Hafnarfirði.

 5. Andrés Magnússon,
kt. 151156-2079, geðlæknir, 
Sunnubraut 35, Kópavogi.

 6. Ása Björk Ólafsdóttir,
kt. 280465-8289, héraðsprestur, 
Víðimel 19, Reykjavík.

 7. Kristín Helga Gunnarsdóttir,
kt. 241163-2459, rithöfundur, 
Einilundi 8, Garðabæ.

 8. Guðmundur Auðunsson,
kt. 281063-2199, stjórnmálafræðingur, 
Strandgötu 43, Hafnarfirði.

 9. Karólína Einarsdóttir,
kt. 090680-3589, líffræðingur, 
Hörðukór 5, Kópavogi.

 10. Karl Tómasson,
kt. 170864-5309, bæjarfulltrúi, 
Leirvogstungu 2, Mosfellsbæ.

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

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

 13. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir,
kt. 121066-4919, bæjarfulltrúi, 
Heiðvangi 56, Hafnarfirði.

 14. Einar Ólafsson,
kt. 110949-2949, bókavörður, 
Trönuhjalla 13, Kópavogi.

 15. Tanja Björk Jónsdóttir,
kt. 100887-3479, nemi, 
Hnoðravöllum 22, Hafnarfirði.

 16. Þórir Steingrímsson,
kt. 240846-3579, 
rannsóknarlögreglumaður, 
Hraunbraut 22, Kópavogi.

	 17.	 Kolfinna	Baldvinsdóttir,
kt. 061070-4519, fjölmiðlakona, 
Hagamel 10, Reykjavík.

 18. Karl S. Óskarsson,
kt. 050567-5759, sölustjóri, 
Klettakór 1c, Kópavogi.

 19. Anna Benkovic Mikaelsdóttir,
kt. 181163-2409, kennari, 
Álfhólsvegi 43a, Kópavogi.

 20. Kristján Hreinsson,
kt. 070157-3309, skáld, 
Einarsnesi 27, Reykjavík.

 21. Jóhanna B. Magnúsdóttir,
kt. 310846-7599, verkefnastjóri, 
Dalsá, Mosfellsbæ.

 22. Sigurjón Einarsson,
kt. 071060-3069, 
kvikmyndagerðarmaður, 
Sjögata 32, Ósló, Noregi.

 23. Sigurbjörn Hjaltason,
kt. 100658-5429, oddviti, 
Kiðafelli, Kjósarhreppi.

 24. Kristín Halldórsdóttir,
kt. 201039-4529, fyrrv. alþingiskona, 
Fornuströnd 2, Seltjarnarnesi.

Yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis, 
20. apríl 2009.

Jónas Þór Guðmundsson,
Ástríður Sólrún Grímsdóttir,
Birgir Stefánsson,
Guðmundur Benediktsson,
Sigrún Benediktsdóttir.
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Knatt spyrnu deild Breiða bliks 
hef ur samið við sjö efni leg ar 
stúlk ur úr 2. flokki kvenna. 

Þór dís Edda gekk ný ver ið til 
liðs við Breiða blik frá ÍR en Sig rún 
Inga og Arna eru upp ald ir Blik ar. 
Vig dís Bjarna dótt ir kom frá Vík
ingi R. en var áður í Breiða blik. 
Ás dís Heim is dótt ir er einnig upp

al inn Bliki en hef ur spil að með 
HK og Fylki á und an förn um árum. 
Þá eru Krist jana og Hrefna einnig 
upp ald ar í Breiða blik en spil uðu 
með Fylki í eitt ár. All ar komu þær 
aft ur í Breiða blik og ætti það að 
vera merki um gott starf í 2. flokki 
kvenna hjá fé lag inu.

Fyrsti leik ur Breiða bliks í 
úr vals deild karla í knatt spyrnu 
sum ar ið 2009 verð ur gegn Þrótti 
10. maí á Kópa vogs velli og síð an 
leika Blik ar gegn Vest manna ey
ing um í Eyj um 13. maí og 18. maí 
á Kópa vogs velli gegn Ís lands
meist ur um FH. Fyrsti leik ur 
Breiða bliks í úr vals deild kvenna 
er gegn Þór/KA á Kópa vogs velli 
7. maí. Síð an leika stelp urn ar 
gegn Val á Hlíð ar enda 11. maí 
og gegn Stjörn unni á Kópa vogs
velli 16. maí.

Ljóst er að æst ustu fót bolta
á huga menn irn ir eru þeg ar farn
ir að bíða eft ir fyrsta leik í vor. 

Breiða blik hef ur skil að end ur
skoð uð um árs reikn ingi sín um til 
leyf is stjórn ar KSÍ fyr ir kom andi 
keppn is tíma bil sem og öll önn nur 
fé lög í úr vals deild karla. Í úr vals
deild inni í ár leika auk Breiða
bliks, FH, Kefla vík, Grinda vík, 
Vest manna eyj ar, Fram, Fjöln ir, KR, 
Fylk ir, Val ur, Stjarn an og Þrótt ur. Í 
úr vals deild kvenna leika Breiða
blik, Val ur, Kefla vík, Fylk ir, Þór/
KA, Aft ur eld ing/Fjöln ir, GRV, ÍR, 
KR og Stjarn an.

Alls óljóst er hver verð ur helsti 
styrkt ar að ili úr vals deild anna 
í knatt spyrnu næsta sum ar þar 
sem Lands bank inn hef ur sagt upp 

sam starf inu. Það er þó alls ekki 
ódýrt, eða milli 30 til 40 millj ón ir 
til KSÍ og ann að eins vegna sjón
varps samn inga.

BYKO verð ur áfram helsti 
styrkt ar að ili knatt spyrnu deild
ar Breiða bliks og Lands bank
inn verð ur áfram styrkt ar að ili 
en Máln ing verð ur ekki á æf ing
argalla. Breiða blik hef ur skil að 
öllt um til skyld um gögn um til KSÍ 
en fjár hag ur inn er alls ekki góð ur. 
Það kynni þó að greið ast eitt hvað 
ef Blik inn Finn ur Orri sem ur við 
þýska úr vals deild ar lið ið Ham
burger SportVer ein, en lík lega 
verð ur ekki af því fyrr en í haust.

Blikarhefjaleikgegn
ÞróttiáKópavogsvelli

Blikarsemjavið
knattspyrnukonur

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
SigrúnIngaÓlafsdóttir.

Úrvalsdeildkarlaíknattspyrnu:

Arn ar Sig urðs son og Sandra 
Dís Krist jáns dótt ir urðu Ís lands
meist ar ar í tenn is inn an hús í 
Tenn is höll inni í Kópa vogi ný ver
ið. Arn ar vann Raj Bon i faci us í 
úr slit um 61 og 60 og Sandra Dís 
vann Ey dísi Heiðu Ragn ars dótt
ur 60 og 60. 

Arn ar Sig urðs son er Kópa vogs
búi og marg fald ur Ís lands meist ari 
í tenn is og fyrr um at vinnu mað ur 
í íþrótt inni og er byrj að ur að æfa 
með knatt spyrnu liði Breiða bliks 
í úr vals deild karla. Hann hef ur 
þó engu gleymt í tennis í þrótt inni, 
það sýndu til þrif hans í úr slita
viður eign inni. Hann seg ir að hér 
sé gam all draum ur að ræt ast.

,,Ég hef alltaf ver ið í tenn is og 
spil að er lend is með an ég var þar 
í námi og hætti því snemma í fót
bolt an um. Ég spyr mig stund um 
hvað hefði ver ið hefði ég hald ið 
áfram í fót bolt an um. Í sum ar kom 
í ljós að ég var það illa meidd ur 
á öxl að ég ákvað þá að hætta 
at vinnu mennsk unni í tenn is. Þar 
með ákvað ég að snúa mér að 
öðru og skellti mér í fót bolt ann.”

Arn ar spil aði með Augna bliki í 
3. deild inni síð asta sum ar en fór 
svo að hug leiða það í haust að 
gam an væri að reyna að kom ast í 
lið í efstu deild. Arn ar hef ur alltaf 
ver ið Bliki og því lá bein ast við 
að reyna fyr ir sér þar. Það hef ur 
geng ið mjög vel, m.a. hef ur hann 
spil að æf inga leik gegn Ís lands
meist ur um FH, og spil aði á vinstri 
kanti. Arn ar seg ir það mik il við
brigði að fara úr ein stak lings í þrótt 
eins og tenn is í knatt spyrn una 
sem er hóp í þrótt en hann von ar 
að breytt hug ar far komi fljótt. 

Tennis-leikjanámskeiðí
sumar

Mik ið er framund an í sum ar í 
Tenn is höll inni í Kópa vogi og 

reikna má með að um mán að ar
mót in maí/júní auk ist að sókn in í 
út vi vell ina við hlið Tenn is hall ar
inn ar. Jónas Páll Björns son fram
kvæmda stjóri Tenn is hall ar inn ar 
og tennis þjálf ari seg ir að í sum
ar ver iði m.a. boð ið upp á tenn
is og leikja nám skeið fyr ir 5 – 13 
ára krakka en mark mið nám skeið
anna er m.a. að kenna und ir stöðu
at riði tennis í þrótt ar inn ar í bland 
við skemmti lega bolta, hlaupa 
og tennis leiki. Á hverju nám skeiði 
er lögð áhersla á að auka hreyfi
þroska barn anna. Í sum ar verð ur 
hald ið Evr ópu mót fyr ir 14 ára og 
yngri sem kall ast KÓPA VOG UR – 
OPEN en að eins 14 ára flokk ur inn 
tel ur á Evr ópu mót inu.

,,Við höf um ver ið með mik ið af 
byrj end um í tenn is hér hjá okk ur í 
vet ur og yf ir leitt er um sögn þeirra 
sem þátt taka í nám skeið un um 
að þetta sé skemmti leg íþrótt en 
jafn framt krefj andi hvað varð ar 
út hald en segja má að nauð syn
legt sé að taka þátt í nám skeiði í 

upp hafi ef við kom andi ætl ar sér 
að ná ár angri í íþrótt inni,” segir 
Jónas Páll

- Hvað kost ar að stunda tenn is? 
Er þetta dýr íþrótt?

,,Ég held ekki, en það er spurn
ing við hvað er mið að. Í sum ar 
mun um við t.d. bjóða upp á mán
að ar kort sem kosta 18.000 krón ur 
og þá get ur kort hafi kom ið eins 
oft og hann vill og ver ið bæði á 
inni og úti völl un um. Góð ur tenn
is spaði kost ar lík lega um 15.000 
krón ur en bestu tenn is spað arn ir 
sem keppn is menn nota kosta um 
25.000 krón ur. Til við bót ar bæt ist 
svo auð vit að fatn að ur og skór,” 
seg ir Jónas Páll Björns son.

Tenn is höll in var reist af Kópa
vogs bæ en gerð ur 20 ára sam
ing ur við Tenn is fé lag ið um rekst
ur inn og vakti þetta fram tak 
Kópa vogs bæj ar mikla at hygli á 
sín um tíma enda ekki að staða til 
tennisæf inga víð ar á landinu.

ArnarogSandraDís
Íslandsmeistararítennis

Íslandsmeistar2009ítennisinnanhús,þauSandraDísKristjánsdóttir
ogArnarSigurðssonmeðsigurlaunineftirúrslitaleikinaíTennishöll
inniíKópavogi.

Ólaf ur Andri Guð munds son var 
fyr ir skömmu út nefnd ur knapi árs
ins 2008 hjá hesta manna fé lag inu 
Gusti í Kópa vogi. 

Ólaf ur Andri er vel að titl in
um kom in, vax andi keppn is mað ur, 
prúð ur, fag mann leg ur og góð fyr ir
mynd. Á liðnu ári varð hann m.a. 
Ís lands meist ari í sam an lögð um 
fimm gangs grein um í opn um flokki á 
Ís lands móti, keppti fyr ir hönd Gusts 
á Lands móti hesta manna, var í verð
launa sæt um á ýms um mót um og 
sýndi eft ir minni lega hryss una Djörf
ungu frá Ket ils stöð um í kyn bóta

dómi, en hún varð 2. í flokki fjög
urra vetra hryssna á LM 2008 og er 
ein hæst dæmda 4ra vetra hryssa í 
heim in um í dag, með 8.68 fyr ir hæfi
leika.

Ólaf ur Andri hef ur keppt fyr ir Gust 
frá unga aldri og ávallt ver ið til mik
ill ar fyr ir mynd ar. Hann hef ur stund
að íþrótt sína af mikl um metn aði og 
elju og upp sker í sam ræmi við það. 
Ólaf ur Andri stund ar nú nám við 
reið kenn ara deild Há skól ans á Hól um 
það an sem hann mun út skrif ast í vor. 
Hann seg ist stefna að því í sum ar að 
vera í tammn ing um auk keppni.

ÓlafurAndriknapiársinshjáGusti

Ólafur Andri Guðmundsson,
íþróttamaður Gusts 2008 á
LeiftrifráBúðardal.

HK tap aði í fyrsta leikn um 
í und an úr slit um N1deild
ar karla í hand bolta gegn Val 
2519.  

Vals menn leiddu all an leik
inn og unnu sann gjarn an sig
ur, en mark arkvörð ur þeirra fór 
á kost um og lagði grunn inn að 
þeirra sigri. Vörn HK var fram an 

af leik góð en sókn ar leik ur inn 
var hikstandi lengst af, og því 
fór sem fór.

H e i m a l e i k u r  H K  v a r 
síðastliðinn mánudag og þá 
sigraði HK 2924. Það kemur 
því til hreins úrslitaleiks í 
undanúrslitum næst fimmtudag 
á Hlíðarenda kl. 19:30.

Tapogsigurgegn
Valíundanúrslitum

FráleikHKgegnValsl.fimmtudagáHlíðarenda.




