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Kópavogi sem eflir 
samkennd og vináttu
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Þegar ég horfi til næstu 
daga sýnist mér liggja 
fyrir að hann verði 

stífur af austri, jafnvel að 
það geti slegið í stormhviður 
nokkuð reglulega,“ segir 
Sigurður Þ. Ragnarsson 
veðurfræðingur eða Siggi 

stormur eins og 
hann er oftast 
nefndur. 
Kópavogsblaðið 
fékk Storminn 
til að lesa í hið 
pólitíska veður í 
bænum.   
„Það lofar aldrei 
góðu þegar 
takast á stífir 
strengir úr vestri 
á móti hvöss-
um austrænum 
vindi og því rétt 
að fara með gát 
þegar menn fara 
milli herbergja 
með viðkvæm 

trúnaðargögn sem geta hrein-
lega tekist á loft og fokið 
í flest skjól,“ segir Siggi. 
Hann bætir við að vestlægir 
háloftavindar sem oft eru 
kallaðir „gott að búa í Kópa-
vogi“ í þessum fræðum, séu 
nokkuð sterkir um þessar 

Anton Helgi er 
þrettándi handhafi 
ljóðstafs Jóns úr Vör

Hætt við snörpum 
pólitískum hviðum

Anton Helgi Jónsson 
skáld hlaut Ljóðstaf 
Jóns úr Vör fyrir ljóð 

sitt „Horfurnar um miðja 
vikuna“ í árlegri ljóða-
samkeppni Kópvogsbæjar. 
Hann er þar með þrettándi 
handhafi ljóðstafsins. 
Verðlaunin voru afhent við 
hátíðlega athöfn í Salnum. 
Um þrjú hundruð ljóð bárust 

í keppnina. Tilgangur henn-
ar er að efla og vekja áhuga 
á íslenskri ljóðlist. Adolf 
Friðriksson, fornleifafræð-
ingur, varð í öðru sæti með 

ljóð sitt Háaloft og Uggi 
Jónsson, skáld og þýðandi, 
varð í því þriðja með ljóð sitt 
Mávarnir. Anton Helgi hlaut 
einnig Ljóðstaf Jóns úr Vör 
árið 2009 og hefur þar með 
skráð sig í sögubækur keppn-
innar sem fyrsti höfundur til 
að vinna ljóðstafinn tvívegis.  
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Anton Helgi Jónsson, handhafi ljóðstafsins, Karen E. Halldórsdóttir, formaður lista- og menningarráðs og Ármann 
Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.

Siggi stormur spáir pólitískum vindhviðum áfram 
í bænum.

Ingi 
Bæringss:

Steinunn 
Arnþrúður:

Ingibjörg 
Gunnars:

Venni Páer:

Jón Gunnar 
Geirdal:

Jórunn 
Jónsdóttir:

Hef grun um að 
margir sem mæla með 
lögleiðingu eiturlyfja 
svíki undan skatti. Er 
samhengi? er samhengi? 
Djók. Sakna umræðu.

Fiskimönnum blöskrar 
þegar smiðurinn sefur í 
stormi og stórsjó. Ekkert 
logn í Hjallakirkju í messu 
næsta sunnudags. Verið 
samt óhrædd að líta við.

Er ég ein um það - sem 
rótgróinn Kópavogs-
búi - að finnast eðlilegt 
að halda bæði með 
Breiðablik og HK?

Ég vil nota þetta tækifæri 
til að biðjast afsökunar á 
að hafa hringt inn á RÚV og 
líkt Birni Braga Arnarssyni 
við Adolf Hitler. Þetta var 
gert í hita hálfleiksins og 
í hugsunarleysi. Ég var að 
meina Adolf Inga.

Þessi sería (True Detec-
tive) lofar góðu. Búinn 
með einn þátt, dash 
Se7en atmo yfir þessu. 
McConaughey að detta í 
mikið uppáhald.

Frábært hjá þér brói :) 
Auðunn Jónsson 

Fyrst og fremst:

Fyrst og fremst:

Tilgangurinn er 
að efla og vekja 

áhuga á íslenskri 
ljóðlist

Ármannsský 
(Cumulos Nimbus) 
hafa undið úr sér 

gríðarmikilli úrkomu

Stöðutaka á Facebook
-hjá Kópavogsbúum

mundir sem hæglega geti 
myndað öfluga hvirfla eða 
stróka og því sú staða uppi 
að menn viti hreinlega ekki 
úr hvaða átt vindurinn blæs.
„Ekki er að sjá að lægi að 
neinu gagni, hvorki á neðri 
né hærri loftlögum fyrr en 
um miðja næstu viku eftir 
svokölluð Ármannsský (Cu-
mulos Nimbus) hafa undið 
úr sér gríðarmikilli úrkomu. 
Fyrst éljum en síðan rigningu 
með björtu á milli. Eftir það 
verður hann hægur svo langt 
sem reiknaðar spár sjá, en 
það er með pólitískar veður-
spár eins og aðrar spár að 
áreiðanleikinn minnkar eftir 
því sem lengra þær ná,“ segir 
Siggi stormur.
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Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi fer fram laugardaginn 8. febrúar nk.

• Öflugan bæjarstjóra í Kópavogi
• Trausta fjármálastjórn
• Kröftuga uppbyggingu hverfanna
• Leik- og grunnskóla í fremstu röð
• Samvinna í stað átaka

Áfram

 
Áfram Ármann Kr. Ólafsson 
sem oddvita Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi
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Stál-úlfur blæs til sóknar.  
Fjölmenningarlegt 
íþróttafélag sem 
eflir samkennd og vináttu

Viðtal:

Nýjasta íþróttafélagið 
í Kópavogi heitir því 
óvenjulega nafni Stál-

úlfur. Við fengum Algirdas 
Splapikas, sem fer fyrir Stál-
úlfi, til að fræðast nánar um 
þetta óvenjulega félag; sögu 
þess og starfsemi.

Hvenær var félagið stofnað 
og hvar hefur það aðstöðu?
„Félagið var stofnað í byrjun 
ársins 2010 af þekktum 
Litháískum íþróttamönnum, 
búsettum hér á landi. 
Hugmyndin og tilgangur 
félagsins er meðal annars 
að búa til vettvang fyrir 
íþróttaáhugamenn af 
erlendum uppruna; hvetja 
til heilbrigðra lífshátta, 
efla sjálfsmynd og aðstoða 
innflytjendur að aðlagast 
íslensku samfélagi. Þetta 
gerum við með því að stuðla 
að virkum og skemmtilegum 
samskiptum milli 
Íslendinga og innflytjenda 

í gegnum íþróttir. Þátttaka 
í íþróttastarfi rýfur bæði 
einangrun fólks af erlendum 
uppruna, eflir samkennd 
og vináttu. Félagið hefur 
aðstöðu í Kórnum. 

Hver er sagan á bak við nafn 
félagsins?
„Við  þurftum að stofna 
félagið  til að verða lög-
legir á Íslandsmótinu í 2. 
deild karla í körfuknattleik. 
Nafnið: „Lituanica“ var ekki 
samþykkt hjá ÍSÍ og því 
völdum við íslenskt nafn sem 
tengist landi okkar á ein-

hvern hátt. Þetta má að miklu 
leyti rekja til sögu um 
Vilnius – höfuborgar 
Litháens. Í þessari sögu er 
talað um járn úlf sem Gedi-
minas, hertogi, sá í draumi 
sínum. Við vorum ekki lengi 
að ákveða okkur en vildum 
bæta aðeins um betur því stál 
er sterkara en járn. Þannig 
kom nafnið „Stál úlfur“ til. 
Allir sem hafa áhuga og vilja 
fræðast meira um nafnið – 
geta lesið sögu Vilnius.

Hvað eru margir iðkendur í 
félaginu og er það fyrir bæði 
kyn?
„Samkvæmt nýjustu tölum frá 
ÍSÍ erum við með yfir fimmtíu 
iðkendur í knattspyrnu og 
tæplega þrjátíu í körfubolta. 
Meira en helmingur af þeim 
koma reglulega á æfingar og 
keppa fyrir hönd félagsins. 
Eins og staðan er í dag erum 
með tvö karlalið; meistara-
flokk karla í körfubolta og 

meistaraflokk karla í knatt-
spyrnu. En það getur breyst 
fljótt ef áhuginn á félaginu 
eykst,“ segir Algirdas.  
 
Er Stál-úlfur einungis 
ætlað innflytjendum?
„Félagið er opið fyrir alla. 
Fólk af erlendum uppruna 
er velkomið og einnig 
Íslendingar sem vilja stunda 
íþróttir. Bæði liðin okkar eru 
byggð upp á fjölmenningar-
legan hátt. Leikmenn liðanna 
eru af ólíkum uppruna. Við 
höfum leikmenn frá Litháen, 
Póllandi, Portúgal, Úkraínu, 
Serbíu, Filipseyjum, Ítaliu, 
Ekvador og frá Íslandi, enda 
allir velkomnir að taka þátt. 
Í fyrra léku sex Íslendingar 
í knattspyrnunni og tveir í 
körfuboltaliðinu.“  

Hver hefur verið helsti 
árangur ykkar hingað til?
„Við vorum tvö ár í röð 
Íslandsmeistarar í götubolta 

á vegum KKÍ. Körfuboltalið 
okkar er að spila sitt fimmta 
tímabilið í 2. deild. Besti 
árangurinn var strax á fyrsta 
árinu þegar við komumst 
í úrslitakeppni og urðum 
í fimmta sæti. Fótboltalið 
okkar er að fara núna inn í 
sitt fjórða starfsár. Síðasta 
sumar vorum við hársbreidd 
í að komast í úrslitakeppni 4. 
deildar. Við enduðum í þriðja 
sæti með sama stigatölu 
og Skínandi, sem er varalið 
Stjörnunar í Garðabæ, vegna 
slakari markatölu. Fyrstu tvö 
lið komust í úslitakeppnina.  
Við erum ungt félag  og 
reynum að bæta okkur í 
framtíðinni.“ 
 
Hvar eru æfingar 
haldnar? 
„Æfingar okkar eru að 
mestu leyti haldnar í Kórnum 
bæði í körfu- og fótbolta. 
Á vetrartímanum erum við 
með fótboltaæfingar á gervi-

Bætist við fjölbreytta flóru íþróttalífs í bænum. 

Stál-úlfur frá Kópavogi leikur í 4. 
deildinni í fótboltanum og er einnig 
með meistaraflokk í körfubolta. 
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grasi við Fagralund því engin 
lýsing er á gervigrasvellinum 
fyrir utan Kórinn.“ 

Af hverju ætti fólk að æfa 
með Stál – úlfi?  Hvað gerir 
ykkar félag sérstakt? 
„Fólki gefst tækifæri á að 
iðka íþróttir í fjölmeningar-
legum hópi og um leið að 
kynnast menningu annarra. 
Að sjálfsögðu væri frábært 
að taka upp barna- og 
unglingastarf í framtíðinni, en 
fyrst og fremst þurfum við að 

byggja upp traust félagsins. 
Vinna með yngri flokka er 
mikil ábyrgð og við viljum 
ekki byrja á einhverju sem 
við getum svo ekki staðið við. 
Við ætlum að kynna starfsemi 
okkar áfram og þetta tel ég 
vera góða byrjun.“ 

Hvað hefur verið erfiðast 
– og hvað skemmtilegast í 
þessu starfi? 
„Það hefur bæði verið er-
fitt – en gaman – að stýra 
fjölmenningarlegum hópi. 
Ólík tungumál, hefðir og 
trúarbrögð gera vinnuna 
stundum erfiða en á sama 
tíma læri ég stöðugt eitthvað 
nýtt. Félagið var stofnað á 
erfiðum tímum þegar allt 
var hér á niðurleið. Á hverju 
ári missum við marga góða 
leikmenn sem sækja til síns 

heima vegna atvinnuleysis 
hér. En í heildina er þetta 
mjög skemmtilegur og 
góður félagsskapur. Við 
erum að byggja upp mjög 
gott, fjölmenningarlegt, 
íþróttafélag í Kópavogi. Ég 
vil nota tækifærið og hvetja 
sem flesta íslendinga til að 
kíkja til okkar,“ segir Al-
girdas Slapikas, formaður 
íþróttafélagsins Stál-úlfur í 
Kópavogi. Netfangið er:   

stalulfur@gmail.com og 
síminn er: 663-6268.

Tvö ár í röð hefur Stál-úlfur orðið 
Íslandsmeistarí í götubolta á 
vegum KKÍ.

Fólki gefst tæki-
færi á að iðka 

íþróttir í fjölmenningar-
legum hópi og um leið 
að kynnast menningu 
annarra. 

LEIKFÉLAG KÓPAVOGS 
SÝNIR Í LEIKHÚSINU 
FUNALIND 2

Fös. 31. jan. kl. 19.30 
Sun. 2. feb. kl. 19.30
Fös. 7. feb. kl. 19.30
Sun. 9. feb. kl. 19.30
Fös. 14. feb. kl. 19.30
Sun. 23. feb.  kl. 19.30
Fös. 28. feb.  kl. 19.30
Sun. 2. mar. kl. 19.30

AÐ GERA 
EÐA GERA EKKI

systurEFTIR ANTON CHEKOV

LEIKSTJÓRN:  

RÚNAR GUÐBRANDSSON

M I Ð AV E R Ð
2.500 KR. 

MIÐAPANTANIR:  
MIDAKAUP.IS/KOPLEIK EÐA  
MIDASALA@KOPLEIK.IS

S. 554-1985
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Voffar Kópavogs 
sameinast!  
Hundaleikvöllur 
í vor við Álalind

Í deiglunni: Í deiglunni:

Ætti að geta dregið úr lausagöngu hunda

Hundaeigendur í Kópa-
vogi hafa lengi beðið 
eftir hundaleikvelli í 

bænum. Oft hafa komið upp 
leiðinleg mál um lausagöngu 
hunda, en samkvæmt reglum 
eiga hundar ekki að ganga 
lausir í þéttbýli. Sem betur fer 
virða flestir hundaeigendur 
þessa reglu, en alltaf eru 
einhverjir hundar sem sleppa. 
Sumir eru hræddir við hunda 
og aðrir eru hræddir um 
hundana sína fyrir öðrum 
hundum. Skipulagsnefnd 

hefur lagt það til við bæjar-
ráð, að frumkvæði Unu Maríu 
Óskarsdóttur, varabæjarfull-
trúa Framsóknarflokksins, 
að gert verði hundagerði 
(hundaleikvöllur) í hluta 
gamla skeiðvallarins við 
Álalind. Svæðið yrði girt og 
kynnt hundaeigendum sem 
tilraunaverkefni. Hugmyndin 
er að hafa tvö afgirt svæði, 
eitt fyrir stóra hunda og 
annað fyrir litla hunda. 
Jarðvegur á svæðinu ætti 
ekki að vera gras, heldur 
annar heppilegur jarðvegur 
sem auðvelt væri að hreinsa. 
Þá er nauðsynlegt að hafa 
ruslatunnur og standa með 
pokum fyrir hundaskít og 
gott væri einnig að svæðið 
væri upplýst. Hættulaus 
hundafimitæki eins og hopp, 
göng og litlar brýr væru 
einnig hægt að setja upp. 
Búast má við að hægt verði 
að taka hundaleikvöllurinn 
í notkun í vor eftir að snjóa 
leysir og frost er farið úr 
jörðu, að sögn Unu Maríu 
Óskarsdóttur. 

Meirihlutasamstarf 
Sjálfstæðisflokks, 
Framsóknarflokks 

og Y-lista hefur hangið á 
bláþræði eftir að 

Gunnar Birgisson klauf 
hann með stuðningi 
sínum við tillögu minni-
hlutaflokkanna í húsnæðis-
málum og Aðalsteinn Jóns-
son, samflokksmaður 
Gunnars í Sjálfstæðis-
flokknum, sat hjá. 

Margrét Björnsdóttir, forseti 
bæjarstjórnar sem býður 

sig nú fram í annað sæti á 
lista Sjálfstæðisflokksins í 
Kópavogi í prófkjöri segir 
fólk í bænum vera orðið 
langþreytt á endalausum 
deilum sem koma úr ranni 
Gunnars. 

„Margir bæjarbúar sem ég 
hef hitt á förnum vegi hafa 
sagt að loksins sé komin ró 
og friður í bæjarstjórn 
Kópavogs. Bæjarbúar kæra 
sig ekkert um ósætti í 
bæjarstjórn og neikvæðar 
upphrópanir í ljósvaka-
miðlum. Þetta mál núna er 
fyrst og fremst leiðinlegur 
blettur á annars frábæru 
meirihlutasamstarfi sem 
hefur gengið mjög vel.“

Nánar á www.kfrettir.is

Bæjarbúar kæra 
sig ekkert um 

ósætti í bæjarstjórn og 
neikvæðar upphrópanir 
í ljosvakamiðlum

Bræðurnir Einar Tómas og Ingi 
Benedikt með tíkina Dúu. Margrét Björnsdóttir, forseti 

bæjarstjórnar.

„Fólk í bænum orðið lang-
þreytt á deilum sem koma úr 
ranni Gunnars Birgissonar,“ 
segir forseti bæjarstjórnar

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203
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Þórður Árnason heldur 
úti stórskemmtilegri 
síðu Vesturbæinga í 

Kópavogi á Facebook og 
einnig á hinum svonefnda 
„Flikker.“ Við tókum Þórð tali 
og spurðum hann fyrst hver 
væri ástæðan fyrir því að 
hann fór af stað með þessa 
síðu. Þórður Árnason heldur 
úti skemmtilegri síðu um 
Vesturbæinga á Faceook.

„Þetta var sett upp í fram-
haldi af Vesturbæingum í 
Kópavogi á „Flikkernum“ þar 
sem nú eru hátt í 900 myndir.  
Til að komast inn á „Flikk-
erinn“ þarf að vera búið að 
taka mynd af viðkomandi og 
þá fær sá „linkinn“ þar inn á 
lokaða vefsíðu. Miðað er við 
þá sem bjuggu í Vesturbæ 
Kópavogs fyrir árið 1980,“ 
segir Þórður.

Hvernig hafa viðtökurnar 
verið?
„Þetta er bara búið að vera 
skemmtilegt og margt komið 
fram sem ekki kæmi öðru-

vísi fram í dagsljósið,“ segir 
Þórður.

Á síðunni eru fjölmargar 
myndir úr Vesturbænum, 
hverjar standa upp úr?
„Þær myndir sem eru skemm-
tilegastar eru þær gömlu sem 
sýna það sem áður var. Það 
eru örugglega til miklu fleiri 

myndir af svæðinu. Myndir 
þurfa ekki að vera gamlar til 
að vera athyglisverðar.“

Hvað gerir Vesturbæinn 
sérstakan í Kópavogi?
„Vesturbærinn er að sjálf-
sögðu mjög afmarkaður 
og einangraðist mikið með 
tilkomu gjárinnar. Ég var 
sjálfur í fyrsta árgangnum 
sem fór ekki í skóla í Austur-
bænum og takmarkaðist því 
mín veröld mikið af Vestur-
bænum,“ segir Þórður.

Hvað með aðra bæjarhluta 
eins og austurbæinn, þarf 
ekki Facebook síðu fyrir þá 
líka?
„Það er í gangi tilraun með 
Austurbæingana á Facebook 
og mættu menn þar vera 
miklu duglegri. Það er margt 
sérstakt og forvitnilegt í 
Austurbænum. Gunnar 
Svavarsson er mjög duglegur 
í þessu og Ari Karlsson.“

Hvað viltu segja að lokum við 
Vesturbæinga?
„Ég vil ennþá ná myndum 
af gömlum Vesturbæingum 
og setja á „Flikkerinn.“ Það 
tekur svona eina kvöldstund 
að skoða það sem komið er. 

Heimsóknir fyrsta árið voru 
22.000 – sem er ekki lítið. 
Hægt er að senda fyrirspurn 
á doddia@simnet.is,“ segir 
Þórður Árnason sem heldur 
úti síðu Vesturbæinga í 
Kópavogi.

Stórskemmtileg 
heimasíða 
Vesturbæinga 
í Kópavogi

Þessi mynd er líklega tekin árið 1960 fyrir utan Hófgerði 28. 
Horft í vesturátt. Frá vinstri: Þorgeir Baldursson, 
Jóhannes Ragnarsson bróðir Jóns Inga málarameistara, 
Vignir Baldursson og Veigar Bóasson. 
Mynd: Þorgeir Baldursson/Vesturbæingar í Kópavogi.

Þórður Árnason heldur úti 
skemmtilegri síðu um Vestur-
bæinga á Faceook.

Skólagerðið.
Mynd: Eva Ólafsdóttir / Vesturbæingar Kópavogi.

Mynd: Eva Ólafsdóttir / Vesturbæingar Kópavogi.

Borgarholtsbraut 5. 
Mynd: Margrét Óskarsdóttir / Vesturbæingar Kópavogi.
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Bæjarstjórnarmál:

Það verður að koma á 
fjölbreyttari mögu-
leikum í húsnæðis-

málum hér á landi. Nýjar 
leiðir þurfa að koma til svo 
mæta megi þeirri þörf sem nú 
hefur safnast upp. Það þýðir 
þó ekki að stökkva af stað án 
þess að ljóst sé hvaða vanda 
þarf að leysa. Húsnæðis-
vandinn er margþættur en í 
stórum dráttum má  skipta 
honum niður í eftirfarandi 
þætti:

•	 Þá	sem	hafa	hug	á	að	
 kaupa sína fyrstu íbúð
 og eiga í miklum erfið-  
 leikum með að safna sér  
 fyrir útborgun. Þessi 
 eiginfjár vandi er ein af  
 mörgum afleiðingum 
 skattastefnu síðustu   
 ríkisstjórnar. Margt af 
 þessu fólki hefur   
 greiðslugetu sem við 
 sjáum m.a. af hárri leigu  
 sem það er að greiða 
 þannig að eiginfjársöfnun  
 til útborgunar í eigin íbúð  
 er því ofviða.  

•	 Fólk	sem	missti	eignir		 	
 sínar í kjölfar efnahags-  
 áfallsins. Það þarf að eiga  
 þess kost að geta fetað sig  
 aftur inn á braut séreignar.  
 Sömu vandamál eru 
 uppi hér og í fyrrnefnda  
 hópnum.

•	 Þriðji	hópurinn	er	sá	sem		
 hefur verið í leiguhúsnæði  
 í langan tíma vegna 
 óstöðugra tekna eða   
 annarra aðstæðna. 
 Sveitarfélagið kemur til  
 móts við þennan hóp með  
 húsaleigubótum og sér-  
 stökum húsaleigubótum  
 þar sem við á.

•	 Fjórði	hópurinn	er	sá		 	
 tekjulægsti, en hann 
 hefur m.a. notið þess að  
 vera í félagslegu leigu-  
 húsnæði og notið 
 stuðnings sveitarfélagsins  
 í formi húsaleigubóta.   
 Nauðsynlegt er að 
 kanna hvort að þessi hópur  
 hafi stækkað á undan-
 förnum árum og er það  
 tilvalið úrlausnarefni fyrir  
 Samtök sveitarfélaga á   
 höfuðborgarsvæðinu 
 sem og íslensk stjórnvöld  
 að komast að því og þá,  
 hvað valdi. 

Það þarf að taka á þessum 
vanda með markvissum hæt-
ti. Til þess að allir starfandi 
stjórnmálaflokkar í Kópavogi 
gætu komið að málum og 
tryggt væri að öll sjónarmið 
nytu sannmælis stofnaði ég 
þverpólitíska húsnæðisnefnd. 
Fyrsti fundur um málefnið 
var haldinn í byrjun desem-
ber sl. Einnig hef ég lagt til í 
fjölmiðlum að þessi mál verði 
rædd á vettvangi Sambands 
sveitarfélaga á höfuðbor-
garsvæðinu og að auki hef ég 
gengið  farið á fund félags- og 
húsnæðismálaráðherra og 
kynnt henni mínar hug-
myndir.

Lausnin á húsnæðisvanda 
fólks snýst ekki eingöngu 
um að seilast eftir fé í bæ-
jarsjóð Kópavogs. Lausnin 
er margþætt en úrbóta er 
þörf á ýmsum sviðum. Byg-
gingarreglugerðin nýja gekk 
lengra en nauðsynlegt var og 
hækkaði hlutfallslega mest 
verð á minni eignum. Raun-
vextir þurfa að lækka en ekki 
er hægt að ætlast til að hið 
opinbera greiði niður vexti 
af lánum til allrar framtíðar. 
Virkja þarf einkaframtakið 
á leigumarkaði og þar geta 
sveitarfélög komið að, t.d.  
með því að leggja til lóðir 
gegn ákveðnum skilyrðum.

Við eigum að horfa á lausnir 
sem skapa minnsta áhættu 
fyrir bæjarsjóð og þar með 
skattgreiðendur í Kópa-
vogi. Þessar lausnir gætu til 

www.leynileikhusid.is
info@leynileikhusid.is
Sími: 864-9373

• LEIKGLEÐI!!
•  Spuni
•  Tjáning
•  Sjálfstraust
•  Samvinna

12 vikna námskeið 
 2.  - 10. bekkur 

Námskeið um allt
höfuðborgarsvæðið,
m.a. í Kársnesskóla, 
Kópavogsskóla,
Snælandsskóla og
Vatnsendaskóla

SKRÁNING HAFIN HJÁ LEYNILEIKHÚSINU!!

Hagsæld Kópavogs og 
ábyrg húsnæðisstefna

dæmis verið með aðkomu 
fasteignafélaga, lífeyrissjóða 
og hins opinbera. Er ekki 
nóg komið af skýjaborgum? 

– Ábyrg fjármálastjórn hins 
opinbera er allra hagur.

Ármann Kr. Ólafsson

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri 
Kópavogs.

Heimild: Félagsbústaðir.is
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Krakkasíða:

Krakkasíða:

Patrik Snær Kristjáns-
son, nemandi í 
Hörðuvallaskóla, 

hlaut fyrsta sæti í ljóðasam-
keppni grunnskóla Kópa-
vogs í ár fyrir ljóð sitt: 
„Næturhiminninn.“  Diellza 
Morina, Álfhólsskóla varð 
í öðru sæti með ljóð sitt: 
„Ljóð“ og Íris Ólafsdóttir, 

Næturhiminninn er eins 
og risastór blettatígur

Við fílum hressar kirkjur, segja 
krakkarnir í Kársnessókn

Karen E. Halldórsdóttir, formaður lista- og menningarráðs, ungskáld 
Kópavogs og Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, í myndatöku eftir 
verðlauna-afhendinguna.

Hörðuvallaskóla varð í því 
þriðja með ljóð sitt „Reykja-
vík.“

Þau Íris, Diellza og Patrik 
fluttu ljóð sín í Salnum þar 
sem Ljóðstafur Jóns úr 
Vör var afhentur í árlegri 
ljóðasamkeppni bæjarins.

Næturhiminninn
Næturhiminninn er
eins og risastór blettatígur
sem teygir sig yfir jörðina
Stjörnurnar eru blettirnir
sem leika um líkama hans

en þegar hann verður 
svangur fer hann frá jörð-
inni til að veiða sér til 
matar

Þá kemur dagur.

Patrik Snær Kristjánsson

Í efstu sætunum urðu:
Íris Ólafsdóttir, Hörðuvallaskóla, fyrir ljóðið Reykjavík

Lena Margrét Jónsdóttir, Álfhólsskóla, fyrir ljóðið: Morguninn

Salný Kaja Sigurgeirsdóttir, Salaskóli, fyrir ljóðið:  Skugginn

Stefán Örn Stefánsson, Hörðuvallaskóla, fyrir ljóðið Hundurinn

Clara Yushan Sigurðardóttir, Lindaskóla, fyrir ljóðið Vetur

Patrik Snær Kristjánsson, Hörðuvallaskóli, fyrir ljóið Næturhimininn

Diellza Morina, Álfhólsskóla, fyrir ljóðið: Ljóð

Í þremur efstu sætunum urðu:
3.  Íris Ólafsdóttir, Hörðuvallaskóla, fyrir ljóðið Reykjavík

2.  Diellza Morina, Álfhólsskóla, fyrir ljóðið: Ljóð

1.  Patrik Snær Eiríksson, Hörðuvallaskóli, 

 fyrir ljóið Næturhimininn

Kópavogskirkja var 
nýlega með sýningu 
á verkum eftir ferm-

ingabörn og yngri börn úr 
Kársnessókn. Yngri börnin 
fengu það verkefni að skrifa 
bréf, eða spurningar, til 
Guðs. Fermingabörnin fengu 
það verkefni að sýna hvernig 
þau vilja hafa kirkjuna sína. 
Óhætt er að segja að 
sköpunarkrafturinn hafi 
brotist fram hjá krökkunum 
í algjöru frelsi, húmor og 
einlægni.

Nú er tíminn þar sem 
árshátíðir og þorra-
blót eru í fullum gan-

gi. Þá er alltaf gaman að gera 
sig extra sæta og fína. Mér 
finnst alltaf svolítið skem-
mtilegt að lífga upp á gráa 
janúar með því að bæta smá 
lit í augnförðun-ina. Hér ætla 
ég að sýna ykkur í nokkrum 
skref-um hvernig ég geri opið 
smokey með lit. Vonandi 
veitir það ykkur innblástur 
fyrir þorrablóts/ árshátíðar 
undirbúninginn.

Ég byrja á því að velja mér 
ljósan augnskugga sem ég 
ber á augnsvæðið undir 
augnbeinið og undir auga-
brúnir til að highlighta. Oftast 
vel ég ljósan sanseraðan lit 
sem gerir augun bjartari og 
opnari.

Förðun:

Árshátíðarförðun
Því næst valdi ég dökk-
fjólubláan augnskugga sem 
ég nota í skyggingu. Ég nota 
flatan bursta og bý mér til 
„línu“ við augnbeinið. Passa 
mig að gera línuna ekki of 
breiða. wEinnig bar ég dökka 
skuggann undir augað.
 
Blöndun er alltaf mikilvægur 
þáttur í augnförðun til þess 
að fá sem fallegustu útkomu-
na. Ég er alltaf með einn 
hreinan förðunarbursta sem 
ég nota til að blanda. Þá fer 
ég yfir augnskuggann og 
blanda honum létt uppá við.
Ég notaði því næst plómuli-
taðan skugga og bar hann yfir 
skygginguna. Svartur augn-
blýantur fer í kringum augu.

Að lokum er alltaf fallegt að 
bera á svartan fljótandi 
eyeliner og mikinn maskara. 

Skólalíf:

Menntaskólinn 
í Kópavogi

Að vera nýr nemandi 
í nýjum skóla getur 
verið erfitt. Sumir 

taka árið með stæl og ko-
mast inn með sínum sjarma 
en öðrum finnst erfitt að 
láta sinn sjarma skína. 
Sem betur fer var fram-
haldsskólavalið okkar MK 
og hefur sá skóli tekið ok-
kur með opnum 
örmum, í byrjun var traust 
okkar á skólanum lítið sem 
ekkert vegna þess að við 
heyrðum ýmsa hluti um 
hann sem töldust neikvæðir, 
við urðum stressaðar með 

val okkar og hugsuðum með 
okkur hvort við hefðum 
nokkuð valið rangt. En á 
aðeins einni önn vorum 
við sannfærðar um að MK 
væri okkar skóli. Skólinn 
sem tók okkur með opnum 
örmum, tók í hendur okkar 
og reisti okkur upp ef við 
duttum aftur á bak og gerði 
flest allt til að láta okkur 
líða vel. Það sem við viljum 
segja að lokum er: Takk 
fyrir, MK. Halla Björk Vig-
fúsdóttir, María Björnsdóttir 
og Karen Helenudóttir
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Aðsent

Fjölmargar mætar konur 
bjóða sig nú fram til að 
taka sæti á framboðs-

listum Sjálfstæðisflokksins 
fyrir sveitarstjórnarkosn-
ingar í vor. Öll hljótum við 
að vera sammála um að sá 
hópur sem valinn verður til 
forystu þarf að endurspegla 
samfélagið sem við búum í til 
þess að þjóna því sem allra 
best. Konur eru helming-
ur þjóðarinnar. Það er því 
mikilvægt að þær komi að 
ákvörðunum og stefnumótun 
í sveitarstjórnum í forystu-
sætum listanna eins og karl-
ar. Konur búa einnig yfir 
gríðarlegri reynslu, þekkingu 
og menntun, sem samfélagið 
hefur einfaldlega ekki efni á 
að nýta ekki.

Sóknarfæri með konum
Við sjálfstæðisfólk höfum 
mikið rætt það undanfarið 
hvernig við getum eflt og sty-
rkt flokkinn okkar, hvernig 
við náum til fleiri kjósenda 
og þannig tryggt að stefna 
Sjálfstæðisflokksins verði 
höfð að leiðarljósi við 

ákvarðanir í sveitar-
stjórnum. Stærsta sóknar-
færið er  að kjósa konur. Með 
því að fleiri konur verði í 
áhrifa-stöðum í stjórnmálum 
og forystusætum framboðs-
lista eru meiri líkur á því að 
stefna Sjálfstæðisflokksins 
höfði til beggja kynja. Þannig 
sýnum við í verki breiddina í 
Sjálfstæðisflokknum, sem er 
flokkur allra stétta, 
flokkur karla og kvenna. Nú 
er ég ekki að halda því fram 
að konur séu gáfaðri, sterk-

ari, hugmyndaríkari eða 
ábyrgari en karlar – heldur 
að þær eru engu síðri. Því 
ætti ekki að vera nein ástæða 
til þess að kjósa þær ekki, 
heldur fagna fjölbreytninni 
og því að konur og karlar 
nálgast verkefnin á ólíkan 
hátt en þannig verði betri 
niðurstaða með þátttöku 
beggja kynja. Að greiða 
atkvæði í prófkjöri er mikil 
ábyrgð, atkvæðið er yfirlýs-
ing um það hverjum við 
treystum best til þess að leiða 
lista Sjálfstæðisflokksins. 
Atkvæði okkar ræður 
úrslitum um það hversu 
sigurstranglegur listi flokk-
sins verður í kosningunum 
í vor. Með því að raða í 
forystusæti – bæði körlum 
og konum – tryggjum við 
fjölbreytni, trúverðugleika 
og öflugan Sjálfstæðisflokk 
í sveitarstjórnum á næsta 
kjörtímabili. 
 
Þórey Vilhjálmsdóttir, 

formaður Landssambands 

sjálfstæðiskvenna.

Veljum konur 
í forystusætin

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Þórey Vilhjálmsdóttir, formaður 
Landssambands Sjálfstæðis-
kvenna.

Leikfélag Kópavogs:

Að gera eða gera ekki

Liðsmenn Leikfélags 
Kópavogs hafa keppst 
við undanfarnar vikur 

og nú hillir undir að árangur 
erfiðisins líti dagsins ljós 
því næstkomandi föstudag, 
31. janúar, frumsýnir félagið 
Þrjár systur eftir Anton 
Tsjekhov í Leikhúsinu við 
Funalind. Er þetta viðamesta 
sýning félagsins í húsinu.
Þrjár systur telst löngu orðið 
klassískt verk, það er skrif-
að snemma á síðustu öld en 
efni þess á þó erindi á öll-
um tímum – brugðið er upp 
mynd af fólki sem elur með 
sér drauma um betra líf en 
hefur ekki döngun í sér til að 
láta þá rætast. Um 15 leikarar 
taka þátt í sýningunni en auk 
þeirra leggja fjöldamargir 
hönd á plóg. Leikstjóri er 
Rúnar Guðbrandsson sem 
vakið hefur mikla athygli á 
síðustu árum fyrir vandaðar 
og áleitnar sýningar, síðast 
Stóru börnin og þar áður 
Hvörf um Guðmundar og 
Geirfinnsmál. Klæmint 
Henningsson Isaksen sér um 

leikmynd, Dýrleif Jónsdótt-
ir um búninga, Skúli Rúnar 
Hilmarsson um lýsingu og 
Hörður Sigurðarson um 
hljóðmynd og myndvinnslu. 
Vilborg Valgarðsdóttir og 
Sara Dögg Davíðsdóttir 
annast förðun. Starfsemi 
Leikfélags Kópavogs 
hefur verið einkar kröftug 
á leikárinu. Það hófst á 
námskeiði unglingadeildar 
félagsins fyrir nýja og eldri 
þátttakendur sem lauk með 
sýningunni Kemurr’ á deit? Í 
haust var einnig gerð tilraun 

með leikstarf fyrir 10-12 ára. 
Sú tilraun heppnaðist ákaf-
lega vel og líklega verður 
framhald á. Í nóvember var 
flutt leikdagskráin Mixtúra 
sem samanstóð af þremur 
leik-þáttum. Í byrjun árs var 
hið árlega Stjörnuljósakvöld 
þar sem boðið var upp á leik-
atriði og tónlistarflutning. Þá 
hefst leiklistarnámskeið fyrir 
nýliða þ. 10 febrúar. Eins og 
áður segir verður sýningin 
Þrjár systur frumsýnd næst-
komandi föstudag. Næstu 
sýningar verða síðan sunnu-

Leikfélag Kópavogs frumsýnir Þrjár systur eftir Anton Tsjekhov í Leikhús-
inu við Funalin þann 31 janúar. Er þetta viðamesta sýning félagsins í 
húsinu. Myndirnar eru teknar á æfingum leikfélagsins.

Viðtalstímarnir verða á 
Bæjarskrifstofum Kópavogs,

Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19 eftirtalda 
fimmtudaga:

30. janúar
Aðalsteinn Jónsson

Pétur Ólafsson

13. febrúar
Rannveig Ásgeirsdóttir

Hafsteinn Karlsson

27. febrúar
Gunnar I. Birgisson

Ólafur Þór Gunnarsson

13. mars
Ómar Stefánsson

Hjálmar Hjálmarsson

27. mars
Margrét Björnsdóttir

10. apríl
Ármann Kr. Ólafsson

kopavogur.is

VIðtAlStíMAR 
BæJARFulltRúA 
KÓPAVoGSBæJAR
VoRIð 2014

Leikfélag Kópavogs frumsýnir stórvirkið Þrjár systur

daginn 2. febrúar, föstu-
daginn 7. og sunnudaginn 9. 
febrúar. Miðasala er á 
midakaup.is/kopleik en 
einnig er hægt að panta miða 
með því að senda póst á 
midasala@kopleik.is. Nánar 
má lesa um sýninguna og 
starfsemi félagsins á 
www.kopleik.is.
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Kópavogsbær veitir foreldrum/forráðamönnum barna á aldrinum 5–18 ára 
frístundastyrki vegna þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. 

Starfið þarf að fara fram undir leiðsögn hæfra leiðbeinenda. Meginskilyrði styrkjanna er að starfsemin sé 
á forsendum uppeldislegra gilda og forvarna og að hún fari fram á ársgrundvelli. 
Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 10 vikur samfellt hið minnsta. 
Vísað er til 1. greinar æskulýðslaga: 
„Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman 
í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum. Í skipulögðu 
æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarleg gildi þess sem miðar að því að auka 
mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda.“
Íþróttaráð Kópavogsbæjar, í samvinnu við forvarna- og frístundanefnd, tekur afstöðu til allra nýrra umsókna 
félagasamtaka samkvæmt tillögu starfsmanna íþróttadeildar. Tónlistarnám, viðvera eftir skóla og líkamsræktarkort 
eru meðal þess sem ekki telst styrkhæft.
Styrkur fyrir þátttöku í einu tómstunda- og íþróttatilboði, getur orðið allt að 13.500 kr. á ári. Hvert barn getur fengið 
styrk vegna 2 tilboða og samtals getur styrkurinn því orðið 27.000 kr. að hámarki á ári. Ef þátttaka í starfseminni er 
annaskipt er greitt hálft gjald fyrir hverja önn að hámarki 6.750 kr., þó aldrei hærra en 13.500 kr. fyrir árið.
Frá og með hausti 2013 verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1995–2008.

Greiðsla frístundastyrkja
Innan Kópavogs
Framkvæmd frístundastyrkja er þannig háttað að íþrótta- og tómstundafélög og aðrir innan bæjarfélagsins sem 
innheimta æfingagjöld/námskeiðskostnað sjá um að sækja styrkinn til bæjarins. Þetta þýðir að ef æfingagjald/
námskeiðsgjald á ársgrundvelli er kr. 30.000,- greiðir foreldri/forráðamaður kr. 16.500,- til félagsins og félagið sækir 
framlagið kr. 13.500,- til bæjarfélagsins.
Utan Kópavogs
Iðkendur sem stunda tómstundir og íþróttir utan Kópavogs en eiga lögheimili í bæjarfélaginu, eða forráðamaður 
þeirra, þurfa að sækja styrkinn í þjónustuver Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð. Með framvísun greiðslukvittunar 
fyrir viðkomandi grein verður styrkurinn greiddur út.

Reglur og skilyrði fyrir greiðslu frístundastyrkja eru eftirfarandi:
– Að barnið eigi lögheimili í Kópavogi.
– Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og/eða tómstundastarf.
– Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 10 vikur samfellt hið minnsta.
– Iðkandi getur aðeins fengið frístundastyrk vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundatilboða.
– Styrkur getur aldrei orðið hærri en æfinga-/námskeiðsgjald viðkomandi frístundatilboðs.
– Hámarksstyrkur á hverja grein er kr. 13.500,-
– Við greiðslu frístundastyrkja kemur styrkurinn til frádráttar æfinga-/námskeiðsgjaldi.
– Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu frístundastyrks 

fyrir viðkomandi iðkanda.
Mikilvægt er að greiðslukvittanir berist tímanlega fyrir hverja önn. Með önn er átt við haustönn (frá 1. júlí–31. des.) 
og vorönn (frá 1. jan.–30. júní). Aðeins er greitt fyrir eina önn aftur í tímann. Berist greiðslukvittun ekki innan þessa 
tíma fellur greiðslan niður. Styrkurinn færist ekki á milli anna eða ára ef hann er ekki nýttur.

kopavogur.is

Frístundastyrkir 
Kópavogs
2013/2014
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Bæjarstjórnarmál:

Hugnast ekki pólitíkin sem 
rekin hefur verið í bænum 
og vill koma inn með nýjar 
stjórnunarhætti

Margrét Friðriksdót-
tir, skólameistari 
Menntaskólans í 

Kópavogi, sækist eftir fyrsta 
sætinu í prófkjöri Sjálfstæðis-
flokksins í bænum sem fram 
fer í byrjun febrúar. Hún fer 
þar fram gegn Ármanni Kr. 
Ólafssyni, sitjandi bæjar-
stjóra. Kópavogsblaðið 
settist niður með Margréti á 
dögunum til að kynnast henni 
og leita svara við því hvers 
vegna hún ákvað að bjóða sig 
fram. Kópavogsblaðið ræddi 
við Margréti á dög-unum.

Það eru kannski ekki allir 
Kópavogsbúar sem þekkja 
þig, Margrét, en hver ert þú í 
stuttu máli?
„Ég held að það séu reyndar 
margir Kópavogsbúar 
sem þekkja mig. Ég hef 
starfað sem skólameistari 
Menntaskólans í Kópavogi 
síðustu tuttugu árin og hef 
ekki lengur tölu á öllu því 
glæsilega unga fólki sem ég 
hef útskrifað úr skólanum 
á þeim tíma. Ég er að upp-
lagi Skagfirðingur þar sem 
ég er fædd og uppalin. Á 
Sauðárkróki ólst ég upp við 
sveitarstörf og  vinnu í frysti-
húsi  þannig að ég hef ýmsa 
fjöruna sopið í atvinnulífinu. 
Við, fjölskyldan, höfum búið 
í Kópavogi síðustu tuttugu og 
fimm árin, þannig að málefni 
Kópavogs eru mér mjög 
hugleikin. Ég er gift Eyvindi 
Albertssyni, endurskoðanda, 
og við eigum einn son Bjarna 
Þór sem er læknir og búsett-
ur í Edinborg ásamt konu 
sinni Lindu Björk og fjórum 
börnum. Félagsmálavafstur 

hefur verið hluti af mínu lífi 
lengi, ég hef meðal annars 
starfað innan Rótarýhreyf-
ingarinnar, var stofnfélagi í 
Rótarýklúbbnum Borgum hér 
í Kópavogi og var umdæmis-
stjóri Rótarýhreyfingarinnar 
á Íslandi, þá er ég stjórnarfor-
maður Fjölsmiðjunnar, svo 
nokkuð sé nefnt.“ 

Nú ert þú óþekkt stærð í 
pólitík og hefur ekki áður 
boðið þig fram. Hvers vegna 
býður þú þig fram beint í 
fyrsta sætið hjá Sjálfstæðis-
flokknum í bænum?
„Já, það er rétt að ég hef ekki 
áður boðið mig fram en ég 
hef lengi verið skráð í Sjálf-
stæðisflokkinn og foreldrar 
mínir eru góðir og gegnir 
sjálfstæðismenn. Þetta kom 
því strax með móðurmjólk-
inni. Sú pólitík sem hefur 
verið rekin hér í Kópavogi 
hugnast mér ekki. Það hafa 
verið látlausar væringar og 
deilur á milli manna sem 
hafa skyggt á umræðuna um 
gagnleg málefni. Þetta höfum 
við verið að upplifa aftur og 
aftur og einnig núna á síðustu 
dögum. Mér finnst þetta vera 
gamli tíminn í pólitík. Ég 
er orðin þreytt á þessu og 
vill láta til mín taka. Þessu 
þarf að breyta. Við búum í 
glæsilegu sveitarfélagi með 
sterka innviði og mér finnst 
það setja niður í þessari 
neikvæðu umræðu sem er 
látlaust í fjölmiðlum. Það var 
ein af ástæðunum fyrir því að 
ég ákvað að gefa kost á mér 
í þetta. Ég vil koma inn með 
nýja og breytta tíma þar sem 
fólk vinnur saman. Ég er vön 

því í mínu starfi að menn 
vinni öðruvísi og ég tel að 
þessi vinnubrögð séu ekki 
vænleg til árangurs.  Þá tel 
ég að sú reynsla sem ég 
hef öðlast í starfi mínu sem 
skólameistari síðastliðna tvo 
áratugi nýtist vel á þessum 
vettvangi.“

Stendur Gunnar I. Birgisson, 
fyrrverandi bæjarstjóri, á 
einhvern hátt á bak við þitt 
framboð?
„Ég fer í þetta framboð á 
eigin forsendum. Þeir sem 
þekkja mig vita að ég tek 
mínar ákvarðanir ein og 
óstudd. Gunnar verður að 
svara því sjálfur hvern hann 
ætlar að styðja.“ 

Fari svo að þú náir ekki 
fyrsta sætinu, ætlar þú að 
þiggja það sæti sem býðst?
„Ég er ekki búin að taka 
ákvörðun um það og ætla að 
meta stöðuna þegar úrslitin 
liggja fyrir. Ég stefni ein-
dregið á að ná fyrsta sætinu 
og verða bæjarstjóraefni 
Sjálfstæðisflokksins, en fái 
ég ekki þann stuðning sem 
til þarf verð ég að endurmeta 
mína stöðu.“ 

Hver eru þín helstu 
áherslumál?
„Ég hef lagt áherslu á að auka 
þátt ferðaþjónustu í Kópavogi 
og hef góða innsýn í mála-
flokkinn þar sem MK er 
kjarnaskóli fyrir ferðaþjón-
ustunám á landsvísu. Mér 
finnst Kópavogur hafa misst 
af þessari þróun sem átt 
hefur sér stað í ferðaþjónust-
unni sem er að verða ein 

öflugasta atvinnugrein okkar. 
Við höfum upp á margt að 
bjóða. Við eigum menn-
ingartorfuna, sundlaugar, 
nýja reiðhöll og okkar Álfhól 
þótt sumir segi að álfarnir 
okkar hafi flutt í Hafnarfjörð. 
Við þurfum að skapa hér 
forsendur svo að öflug 
ferðaþjónustufyrirtæki geti 
byggst upp í bænum. Ég hef 
mikla reynslu í skólamálum. 
Um 70% af tekjum bæjar-
sjóðs renna til skólanna; 
í leikskóla, grunnskóla, 
tómstundir, íþróttir og til 
forvarnarmála. Það hlýtur 
því að vera kostur að hafa 
manneskju sem hefur reynslu 
á þessu sviði. Þar eru mörg 
tækifæri til að gera enn betur. 
Skólarnir okkar geta verið 
fremstir á landsvísu ef við 
gefum þeim færi á að taka 
meiri þátt í þróunarverkefn-
um, auk þess að efla þá 
faglega og með fjárhagslegu 
sjálfstæði og betri nýtingu 
upplýsingar-tækninnar. Þótt 
starfsemi skóla sé mest 
bundin í námskrá og lög þá er 
alltaf hægt að velja ákveðin 
áherslumál. Þarna er hægt 
að gera enn betur og vera í 
fremstu röð. Í ljósi þess að 
fyrir liggur að stytta fram-
haldsskólann í þrjú ár eykst 
rými innan þeirra. Það er því 
ekki forgangsmál að byggja 
nýjan framhaldsskóla í Kópa-
vogi. Að því mun þó koma til 
að auka þjónustustig við ungt 
fólk í efri byggðum bæjarins. 
Ætíð þarf að vera til nægt 
framboð af lóðum fyrir 
allar gerðir húsnæðis, ekki 
síst smærra húsnæði fyrir 
ungt fólk. Jafnframt þarf að 
gæta að samgöngu- og skipu-
lagsmálum en þau eru grund-
völlurinn að öflugu mannlífi. 
Hér þurfum við að vanda 
okkur, enn eru laus bygging-

arsvæði í Kópavogi en jafn-
framt þarf að þétta byggðina 
og endurbyggja iðnaðarsvæði 
svo sem Kársnesið og Auð-
brekku sem nú hæfa betur 
til búsetu. Arnarnesvegurinn 
er brýnt verkefni, ennfremur 
betri tengingar hjóla- og 
göngustíga. Ég vil að um-
hverfið í Kópavogi sé mann-
vænlegt og Kópavogur eftir-
sóknarverður staður að lifa 
og búa á. Við eigum 
glæsilegar íþróttahallir og 
íþróttafélög í fremstu röð. 
Þar er unnið mikið og öflugt 
starf og ég styð öll íþrótta-
félögin í bænum og er ekki í 
neinu þeirra. Ég á mitt félag 
í enska boltanum Arsenal og 
fer gjarnan á fótboltaleiki í 
góðra vina hópi. Við þurfum 
að gæta að fjölbreytni  í starf-
inu þannig að flestir finni 
eitthvað við sitt hæfi, jafnt 
ungir sem aldnir.

Ég tel ekki við hæfi að eldri 
borgarar Kópavogs þurfi að 
fara í önnur bæjarfélög til að 
fá frítt í sund. Vistunarmál 
eldri borgara og félagsleg 
einangrun þeirra eru mér 
hugleikin. Ég mun í því 
sambandi beita mér fyrir því 
að Kópavogsbær komi að 
úrlausn á málefnum 
Sunnuhlíðar enda var það 
mikla framtak  á sínum tíma 
samnefnari Kópavogs. Þá 
eru málefni fatlaðra mér hu-
gleikin ekki síst geðfatlaðra 
en  hlúa þarf betur að þeim. 
Þá er mikill skortur á félag-
slegu húsnæði og opinber 
umfjöll-un undanfarið um 
það mál er bæjarfélaginu til 
vansa“ segir Margrét Friðriks-
dóttir, skólameistari MK, sem 
býður sig fram í fyrsta sæti 
á lista Sjálfstæðisflokksins í 
prófkjöri flokksins.

Margrét Friðriksdóttir, skólameistari MK, gefur kost á sér í fyrsta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00
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Kópavogsgrínið

Félagsstarf aldraðra:

Heitustu gaurarnir 
í Kópavogi
Flestir viðmælenda Kópavogsblaðs-
ins eru sammála um að heitustu 
gaurarnir í Kópavogi séu töffararnir 
á Gjábakka sem leika sér að því að 
skera út listmuni í tré eins og ekkert 
sé. Þetta eru þeir Hermann Guð-
mundsson, Þorsteinn Guðbrandsson, 
Sigurður Kristjánsson, Sigurbjörn 
Ólafsson, Marvin Hallgrímsson 

og Ingimar G. Jónsson. Þorbjörg 
Valdimarsdóttir er eina konan í 
hópnum og gefur körlunum ekkert 
eftir í útskurðinum. Ásgeir Markús 
Jónsson, sem hefur leiðbeint 
hópnum frá því í haust, segir að 
mikil sköpunargleði og húmor 
einkenni hópinn. 
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Nú er mikið rætt um 
þessa PISA könnun og 
slæmar niðurstöður 

íslenskra ungmenna í henni. 
Hérna er hægt að skoða 
hvernig þessi könnun virkar: 
http://www.oecd.org/pisa/ 
test/. Þeir sem hafa tekið 
greindarvísitölupróf / “IQ 
test” ættu að kannast við 
útfærsluna. Hér er fyrst og 
fremst verið að kanna línu-
lega hugsun og getu til að úr 
gögnum og greina mynstur. 
Hvort sem er í formi texta 
eða tölulegra gagna. Sem sagt 
heilastarfsemi sem gjarnan 
er kennd við “left-brain” eða 
“Thinking Characteristics” 
á Myers-Briggs 
persónu-leikaskalanum.

Greinileg mismunun
Með því að leggja bara 
áherslu á þessa tegund 
hugsunar á sér stað greini-
leg mismunun sem býr til 
umhverfi þar sem hópur 
ungmenna mun upplifa sig 
heimskari en önnur og þar 
af leiðandi á einhvern hátt 
lélegri manneskjur en hinir. 

Undanfarin ár hafa íslenskir 
kennarar unnið frábært starf í 
því að koma til móts við fjöl-
breytilega eiginleika barna, til 
dæmis þeirra sem hafa ríka 
tilfinningagreind og skapandi 
hugsun en eru ekki endilega 
sterk í rökfræðilegum 
greiningum. Þetta finnst mér 
mjög jákvætt enda snertir 
þetta mál mig beint gegnum 
börnin mín. 

Jákvæð þróun
Því miður hefur lítið verið 
fjallað um þá jákvæðu þróun 
að að samkvæmt 

niðurstöðum PISA rann-
sóknarinnar fer sjálfstraust 
gagnvart námsefni vaxandi 
og námskvíði minnkandi. 
Það er þó skiljanlega lítið 
áhugaverð þróun í augum 
þeirra sem miða árangur 
við tölfræðilegar greiningar 
á greind og staðalfrávik 
greindarvísitölumælinga á 
milli ára. 
 
Til hamingju íslensk ung-
menni. Framtíð okkar er 
björt í ykkar höndum.

Jónas Sigurðsson, 

tónlistarmaður.

Skólalífið:

Skólalífið:

Niðurstöður PISA 
sem nýverið voru 
gefnar út hafa hlotið 

verðskuldaða athygli. Þar 
sést að ef horft er til allra 
PISA mælinga frá upphafi, þá 
hefur íslenskum nemendum 
hrakað sem nemur hálfu ári á 
síðasta áratug. 

Allir þurfa að horfa 
í eigin rann
Í nýustu PISA-rannsókninni 
var lögð áhersla á stærð-
fræðilæsi, lesskilning 
og náttúrufræðilæsi. 
Frammistaða íslenskra 
nemenda hefur versnað 
í öllum greinunum. Þetta 
eru afar mikilvæg skilaboð 
til skólayfirvalda. Það er 
nokkuð ljóst á að allir 

sem koma að skólahaldi á 
einhvern hátt; bæjaryfirvöld, 
kennarar, foreldrar og 

nemendur þurfa að horfa í 
eigin rann og velta fyrir sér 
hvað er að eiga sér stað, þó 
sé þess vert að geta að flest 
löndin sem voru með í 
síðustu sambærilegu könnun, 
árið 2003, sýna afturför líka. 

Sérstaða Kópavogs
Í Kópavogi eru reknir 
níu grunnskólar. Rekstur 
skólanna er stærsti einstaki 

útgjaldaliður Kópavogsbæjar. 
Það hefur borið á umræðu 
um að eftir „hrun“ hafi 
miðstýring skólanna aukist. 
Slíkt var gert væntanlega 
til þess að auka á aðhald í 
rekstri. Í Kópavogi var iðkuð 
sú sérstaða að hér voru 
gerðir skólasamningar við 
hvern og einn skóla til að 
auka á fjárhagslegt sjálfstæði 
þeirra. Það var gert til þess 
að auka svigrúm skólanna 
til sérstöðu og ákveðinna 
verkefna. Slík stefna er  að 
mínu mati rétt þó svo að ég 
vilji jafnvel ganga enn lengra 
í framtíðinni og að við a.m.k 
ræddum kosti þess að reka 
hér einn grunnskóla á grund-
velli „bókunar fimm“ líkt og á 
þeim rekstrargrundvelli sem 
t.d. Norðlingaholtsskóli í 
Reykjavík er rekinn á. Ég 
er einnig jákvæðgagnvart 
einkarekna rekstraformi 
grunnskóla komi slíkt 
tækifæri upp. Slíkar fyrir-
myndar höfum við til að 
mynda í Hjallastefnunni og 
Landakotsskóla. Með ólíku 
rekstrarformi má ná fram 
heilbrigðri samkeppni og 
aðhaldi milli grunnskóla, 
nemendum og kennurum 
til góða.

Menntun til máttar
Nemendur eru viðskiptavinir
En skóli er ekki bara 
rekstrareining. Hann er 
þjónustustofnun þar 
sem að nemendur eru 
„viðskiptavinirnir.“ Það er 
okkar allra hagur að þjón-
ustan sem veitt er sé sú besta 
sem fáanleg er. Til þess að 
slíkt gangi upp þurfum við 

að hafa bestu kennarana og 
bestu aðstæðurnar (ekki 
bara steypu, stóla og borð) til 
þess að nútímavæða börnin 
okkar og auðvelda miðlun 
efnis til þeirra. Það er ekki 
lengur svo að bókin, sögin 
og nálin sé það helsta sem 

skólar þurfa að einbeita sér 
að. Á tækniöld þarf að huga 
að annarskonar kennslu og 
aðstæðum. Börnin okkar 
munu án efa verða og eru 
mörg þeirra  nú þegar langt á 
undan kennurum og foreld-
rum í færni í tölvum,  tækni 
og verkmenntun. Breyttar 
þjóðfélagsaðstæður kalla á 
breytta og nýja kennsluhætti. 
Aðalnámskrá tekur mið 
af þessari þróun og þess 
vegna verðum við að gæta 
að þessum þætti sérstak-
lega vel á næstu misserum. 
Foreldrar verða vera vel 
vakandi gagnvart þeim 
tækifærum sem helst liggja 
í framtíð barna sinna hvað 
varðar menntunartækifæri 
og þurfa sveitafélögin að vera 
tilbúin til þess að takast á við 
annarsskonar menntunarþörf 
í framtíðinni.

Karen Elísabet Halldórsdóttir

En skóli er ekki 
bara rekstrar-

eining. Hann er þjón-
ustustofnun þar sem 
að nemendur eru 
„viðskiptavinirnir.“

Allir þurfa að horfa 
í eigin rann og 

velta fyrir sér hvað er að 
eiga sér stað.

Er einhver þarna úti?

Karen Elísabet Halldórsdóttir.

Undanfarin ár 
hafa íslenskir 

kennarar unnið frábært 
starf í því að koma til 
móts við fjölbreytilega 
eiginleika barna, til 
dæmis þeirra sem hafa 
ríka tilfinningagreind 
og skapandi hugsun 
en eru ekki endilega 
sterk í rökfræðilegum 
greiningum.

Jónas Sigurðsson, tónlistarmaður.

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.

Veittur er 3% stað greiðslu afslátt ur ef fast eigna
gjöldin í heild eru greidd fyrir 14. febrúar.

Hægt er að ganga frá stað greiðslu gjalda með 
því að draga 3% frá heildar álagn ingu gjald anna 
og leggja inn á banka: 
0130-26-74, kt. 7001693759.

Frekari upplýsingar veitir innheimtudeild 
Kópavogs bæjar, Fannborg 2, sími 570 1500, 
netfang: thjonustuver@kopavogur.is.

Staðgreiðsluafsláttur
af fasteignagjöldum

kopavogur.is

Auglýstu 
í Kópavogsblaðinu

– Sjá nánar á www.kfrettir.is
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Eldey styrkir Hjálpar-
sveit skáta í Kópavogi, 
lestrarátak og íþrótta-

samband fatlaðra Kiwanis-
menn frá Eldey í Kópavogi 
styðja myndarlega við bakið á 
Hjálparsveit skáta í Kópaogi.

Fulltrúi frá Hjálparsveit skáta 
í Kópavogi tók nýlega við 
200 þúsund króna styrk frá 
Kiwanisklúbbnum Eldey.  
Hjálparsveit skáta í Kópavogi 
stendur í ströngu varðandi 
húsnæði sitt og hafa verið 
að tvöfalda stærð þess frá 
því sem það var.  Þetta fengu 
Eldeyjarfélagar vitneskju um 
og var ákveðið að styrkja 
hjálparsveitina með peninga-
gjöf.  Peningarframlagið 
nýtist alveg sérstaklega vel 
einmitt núna, sagði fulltrúi 
Hjálparsveitarinnar við þetta 
tilefni, þar sem þeir hafa 
verið að gera gistirými fyrir 
6-7 manns í húsnæði sínu. 
Einstaka sinnum hefur þurft 
að hýsa fólk  vegna veðurs. 
Aðstaðan var tilbúin en það 
vantaði dýnur í rúmin og mun 
þessi styrkur vera nýttur til 
þeirra kaupa.

Þá afhentu Eldeyjarmenn 
100 þúsund króna styrk fyrr 
í mánuðinum til Íþróttasam-
bands fatlaðra. Afhendingin 
fór fram í húsakynnum Eldey-
jar að Smiðjuvegi 13 a, Kópa-
vogi. Fulltrúi frá Íþróttasam-
bandi fatlaðra veitti styrknum 
móttöku sem mun efla starf 
sambandsins að Laugarvatni 
þar sem sumardvöl fyrir 
fatlaða er rekin. Starfsmenn 
þar hafa sumir hverjir gefið 
hluta af sumarfríi sínu í þetta 
glæsilega verkefni sem íþrót-
tasamband fatlaðra stendur 
að.

Í fyrra gaf klúbburinn farand-
bikar vegna spurningar-
keppni sem haldið var í 

Félagsmál:

tengslum við lestrarátak 
Álfhólsskóla. Átakið ber 
heitið „Lesum meira.“ Í fram-
haldi af því ákvað styrktar-
sjóðsnefnd Eldeyjar að styðja 
ennfrekar þetta frábæra lest-
rarátak, sem er sett upp til að 
auka þátttöku yngri nema úr 
4.og 5.bekk, með 50 þúsund 
króna styrk til bókakaupa. 
Mikill áhugi fyrir þessu átaki 
er meðal nemenda og þátt-
taka því mjög góð.

Kiwanisklúbburinn Eldey í 
Kópavogi er sextíu manna 
hópur sem hittist tvisvar í 
mánuði og vinnur að mark-
miðum Kiwanis.  Þeir sem 
hafa áhuga á að kynnast 
þessum félagsskap og vera 
með í að gera þennan heim 
enn betri er  bent á að skoða  
www.kiwanis.is/eldey eða 
geta  haft samband við 
Guðlaug í síma 897-5377 eða 
Óskar í síma 696-0035 til að 
fræðast betur um klúbbinn.

Eldey styrkir Hjálparsveit 
skáta í Kópavogi, lestrarátak 
og íþróttasamband fatlaðra

Safnaðarnótt verður 
haldin þann 7. febrúar

Eins og undanfarin ár 
efna Lionsklúbbur 
Kópavogs og Lions-

klúbburinn Muninn
til áramótafagnaðar fyrir 
eldri borgara í Kópavogi. 
Boðið verður haldið 
fimmtudaginn 6. febrúar 

kl.20.00 í Lionssalnum 
Lundi Auðbrekku 25, 
Kópavogi. Húsið opnar 
kl. 19.30. Þáttökulistar 
liggja frami í Gjábakka – 
Gullsmára – Sunnuhlíð 
og Boðanum

Áramótafagnaður 
eldri borgara 
hjá Lions

Safnanótt verður haldin 
föstudagskvöldið 7. 
febrúar 2014 en þá 

opna fjörutíu söfn á öllu 
höfuðborgarsvæðinu dyr 
sínar og bjóða upp á 
skemm-tilega dagskrá sem 
gestir á öllum aldri geta 
notið fram undir miðnætti. 
Héraðsskjalasafn Kópa-
vogs verður með að venju 
og býður upp á fjölbreytta 
dagskrá frá kl. 19:00-24:00 í 
húsnæði sínu að Digranes-
vegi 7 (gamla pósthúsinu).
 
Kvikmyndir úr Kópavogi
Skjalasafnið sýnir í sam-
starfi við Sögufélag Kópa-

vogs sögulegar kvikmyndir 
úr bænum sem varðveittar 
eru í Kvikmyndasafni Ís-
lands. Elstu kvikmyndabrot-
in eru frá 1921 og eru mörg 
afar fágæt, t.d. kvikmyndin 
Að byggja eftir Þorgeir 
Þorgeirson sem gerð var 
í tilefni af 10 ára afmæli 
Kópavogskaupstaðar 1965. 
Myndirnar verða sýndar 
reglulega allt kvöldið.
 
Skólar í skjölum
Opnuð verður sýning um 
skóla í Kópavogi. Rifjið upp 
gömlu kennslubækurnar og 
stólana, ritvélar og Commo-
dore 64. Ýmis skjöl er varða 
upphaf almenningsfræðslu 
í Kópavogi verða einnig 
dregin fram í dagsljósið.
 
Skoðið skjalasafnið
Skjalaverðir leiða gesti í 
skoðunarferð um geymsl-
ur safnsins, þar sem kenn-
ir ýmissa grasa. Hvað 
eru margir hillumetrar af 
Breiðabliki í skjalasafninu? 
Af hverju geymir skjala-
safnið sög?
 
Verið velkomin í Héraðs-
skjalasafn Kópavogs á 
Safnanótt.

Flogið yfir gatnamót Kársnes-
brautar, Nýbýlavegar og Hafnar-
fjarðar-vegar um 1965. Úr einni 
kvikmyndanna sem sýnd verður 
á Safnanótt.

Kiwanismenn frá Eldey í Kópavogi styðja myndarlega við bakið á Hjálparsveit skáta í Kópavogi.

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Opið alla virka
 daga frá

kl. 08:00 til kl. 18:00. 

Lokað um helgar.
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