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Lagt af stað frá Mörkinni 6 kl 8:00
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6.100 kr. f. 12-15 ára
Frítt f. 11 ára og yngri

Sími: 587 6000 - info@trex.is - www.trex.is

Stjórnendur Strætó bs. hafa óskað eftir hækkunum á fargjöldum og frekari framlögum frá eigendum, sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Sveitarfélögin vilja ekki verða við ósk stjórnenda fyrirtæksins. 
Sjá bls. 4 og 14.

Nýr ráðningarsamningur við bæjarstjóra Kópavogs:

Yfirvinnugreiðslur hækka
um 2 milljónir á ári
B
æjarstjóralaunin hækka verulega
frá því sem var, samkvæmt nýjum
ráðningarsamningi við Ármann Kr.
Ólafsson bæjarstjóra og oddvita Sjálfstæð
isflokksins í Kópavogi. Laun bæjarstjórans
hækka í allt í kringum 2 miljónir króna á

ári, en þar munar um að hann fær mun
fleiri greiddar yfirvinnustundir en áður
og orlof á þær.
Samt sem áður lækka heildargreiðslur
bæjarsins til Ármanns, þar sem hann situr
ekki lengur í bæjarráði og hafnarstjórn

og munar þar um 30 þúsund krónum á
mánuði miðað við það sem var.
Bæjarstjórinn er samt sem áður með
ríflega þreföld laun háskólamenntaðs
millistjórnanda hjá Kópavogsbæ.
Sjá bls. 2.

Er húsfélagið í lausu lofti ?
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

» Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.
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Laun bæjarstjóra hækka og lækka:

Ríflega þreföld laun
deildarstjóra á leikskóla

Á

rmann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
og oddviti Sjálfstæðisflokksins
í Kópavogi, fær ríflega launahækkun
sem bæjarstjóri, samkvæmt nýjum
ráðningarsamingi við hann sem sam
þykktur var á dögunum.
Auka 2 milljónir á ári
Samkvæmt nýja samningnum verða
regluleg laun hans óbreytt, rúmlega
731 þúsund á mánuði, en að auki fær
hann greidda 50 fasta yfirvinnutíma,
en 30 áður, og orlof á það. Sú upphæð
er verulega hærri en samkvæmt eldri
samningi. Alls nemur þessi hækkun
um 170 þúsund krónum á mánuði,
eða ríflega tveimur milljónum króna
á ári.
Að auki greiðir bærinn fyrir
farsímanotkun bæjarstjóra og iðgjöld
af líftryggingu.

Í engu samræmi
Auk þessa fær hann bifreiðastyrk upp
á 145 þúsund krónur á mánuði, en sú
upphæð er óbreytt miðað við fyrri
ráðningarsamning, sem og 170 þús
und krónur á mánuði fyrir að sitja í
bæjarstjórninni.
Launakjör bæjarstjórans voru
gagnrýnd á fundi bæjarráðs í lok
ágúst, en Kristín Sævarsdóttir, fulltrúi
Samfylkingarinnar, mótmælti þessu,
þar sem launakjör bæjarstjórans væru
„ekki í neinu samræmi við launakjör
flestra starfsmanna bæjarsins.“
Lækkar um 30 þúsund
Meirihlutinn bókaði á móti að bæj
arstjóralaunin væru í takti við laun
annarra bæjarstjóra og annarra
æðstu stjórnenda hjá bænum. Þá
lækki heildargreiðslur bæjarins til
bæjarstjóra um 30 þúsund krónur á
mánuði, en það nemur um 360 þús
und krónum á ári.
Samkvæmt upplýsingum frá Kópa
vogsbæ þá skýrist það af því að bæj
arstjóri situr ekki lengur í bæjarráði,
nema sem bæjarstjóri. Þá sitji hann
ekki lengur fundi í hafnarstjórn.
Fyrir bæjarráðið fékk hann áður
tæpar 190 þúsund krónur á mánuði,

en um 15 þúsund á mánuði fyrir
hafnarstjórnina.
Þannig lækki heildargreiðslur til
bæjarstjórans úr 1 milljón 508 þús
und krónum á mánuði, í 1 miljón 476
þúsund.
Bæjarstjóralaun gagnrýnd
Til samanburðar má nefna að laun
æðstu stjórnenda hjá Kópavogsbæ eru
í sumum tilvikum um og yfir milljón
krónur á mánuði. Þá eru bæjarstjórar
í Hafnarfirði og Garðabæ eru með um
1,5 og upp í 2 milljónir á mánuði. Þau
launakjör hafa raunar sætt gagnrýni í
báðum bæjarfélögum.
30% af bæjarstjóralaunum
Blaðið hefur ekki upplýsingar um al
menn launakjör starfsmanna Kópa
vogsbæjar, en sé miðað við háskóla
menntaðan starfsmann á leikskóla,
þá fær hann um 30% af launum bæj
arstjórans.
Hér er miðað við deildarstjóra á
leikskóla í Kópavogi, á svipuðum
aldri, raunar með meiri menntun, en
álíka starfsreynslu og bæjarstjórinn.
Þessi deildarstjóri er með meistara
gráðu og fimmtán ára starfsreynslu,
og fær fyrir 454 þúsund krónur í
heildarlaun á mánuði. Það er innan
við þriðjungur af launum bæjarstjór
ans. Samkvæmt ferilskrá Ármanns
Kr. Ólafssonar hefur hann starfað í
stjórnmálum í um tvo áratugi, eftir að
hann lauk BA-prófi í stjórnmálafræði,
auk þess að hafa einnig sinnt eigin
rekstri.

Fullorðinn maður veittist að börnum og tók hjól við Lindaskóla:

„Hún bara grét og grét“

T

vær sjö ára stúlkur lentu í
handalögmálum við full
orðinn mann sem stal hjóli
lítils drengs við Lindarskóla um miðja
vikuna. Hjólinu henti hann upp á bíl
pall, og reykspólaði í burtu, að sögn
sjónarvotta.
„Hún bara grét og grét þegar hún
kom heim,“ segir Petrína Sigrún
Helgadóttir, íbúi í Lindunum, en
dóttir hennar lenti í útistöðum við
manninn.
„Ég var bara að horfa á landsleik
inn í rólegheitunum, þegar krakkarnir
komu askvaðandi og sögðu að hjólinu
hans Bjarka hefði verið stolið,“ segir
Einar Þór Sigurgeirsson, þriggja barna
faðir og íbúi í hverfinu, en það var
hjól fjögurra ára sonar hans sem mað
urinn tók og henti upp á bílpallinn.

Kom á pallbíl
Það var um kvöldmatarleytið á mið
vikudag að börn Einars voru ásamt
tugum annarra barna að leik við
Lindarskóla, að svartur pallbíll ekur
þarna að. Þéttvaxinn maður stígur út
úr bílnum, tekur hjól Bjarka Einars
sonar, sem er fjögurra ára, og hendir
því upp á pallinn. Bjarki er fjögurra
ára, en hann var þarna ásamt systur
sinni sem er á sjöunda ári. Þau voru
við leik á hreystivellinum við Lindar
skóla. Tvær sjö ára stúlkur sáu til
mannsins og fóru þar að. Þær vildu
ekki að maðurinn tæki hjólið hans
Bjarka og lentu að sögn í handalög
málum við hann svo það sá á þeim.
Kom hágrátandi heim
„Þær sögðu honum að skila hjólinu.
Hann ýtti dóttur minni og kleip hina
í hendina, en hún sagðist hafa bitið
manninn,“ segir Petrína Sigrún, en
dóttir hennar kom hágrátandi heim
eftir atvikið. Petrína segir að rispur
hafi verið á höndum hinnar stúlk
unnar eftir þetta.
Einar Þór Sigurgeirsson, faðir
Bjarka, segir að krakkarnir hafi komið
heim, þar sem hann var að horfa á
landsleikinn. Börnin hafi verið í

• Styður við vöðvauppbyggingu • Án örvandi efna

Fæst hjá Holland & Barrett í Smáralind!

www.usn.is

Bjarki Einarsson á hjólinu. Hann er
nýbúinn að taka af hjálpardekkinn
„og hjólar eins og herforingi,“ segir
pabbi hans.

miklu uppnámi, en til að byrja með
hafi hann tekið frásögn þeirra með
fyrirvara. „En stelpurnar voru alveg
samstíga í frásögninni. Svo ég henti
öllu frá mér og dreif mig út og krakk
arnir á eftir,“ segir Einar.
Reykspólaði í burtu
Við Lindaskólann var hvergi að finna
hjólið hans Bjarka, en þar voru ný
för eftir bíl, eins og hann hefði reyk
spólað.
„Þær sögðu að það hefði komið
þarna maður, öllu heldur bíll. Hann
stoppar. Maðurinn er eitthvað þarna
að bardúsa, tekur hjól sonar míns, en
hann var þá að leika sér á hreystivell
inum. Þær segjast hafa lent í handa
lögmálum við hann. Hann rífur af
þeim hjólið, hendir upp á pallinn á
bílnum, og reykspólar í burtu,“ segir
Einar um lýsingu stúlknanna.
Stúlkurnar sögðu Einari að með
manninum í bílnum hafi verið tveir
drengir, annar á aldur við Bjarka en
hinn á unglingsaldri.
Hringdu í lögreglu
Einar segist hafa haft samband við
bæði lögreglu og foreldra stúlknanna

Bæjarfulltrúar um tónleika Justins Timberlake

Sjá ekkert að því
að þiggja miða

B
• Eykur fitubrennslu • Minnkar upptöku á fitu

tveggja. Lögreglan hafi sagst lítið geta
gert, til að mynda væri óvíst nákvæm
lega hvernig bíll þetta hefði verið.
Hún hefði hins vegar hvatt til þess
að foreldra stelpnanna tveggja myndu
láta þær gefa skýrslu. Ef það sæist á
börnunum yrði að halda málinu opnu.

æjarfulltrúar í Kópavogi segja
almennt ekkert athugavert við
að þeir hafi þegið miða á tón
leika Justins Timberlake sem haldnir
voru í Kórnum fyrir skemmstu.
Blaðið sendi öllum bæjarfulltrúum
erindi í byrjun vikunnar, alls ellefu
fyrirspurnir og urðu flestir við beiðni
blaðsins um svör. Sumir bæjarfulltrúa
segjast hafa íhugað siðareglur áður en
þeir þáðu miða á tónleikana. Aðrir
ekki. Sumir bæjarfulltrúar gagnrýna
spurningar blaðsins sem „gildis
hlaðnar“.
Mikil gagnrýni hefur komið fram
á að bæjarfulltrúar skyldu þiggja boð
um miða á tónleikana, meðal annars

frá varabæjarfulltrúa Framsóknar
flokksins.
Um afar eftirsótt og takmörkuð
gæði var að ræða í tilviki almennings.
Það seldist upp á tónleikana hálftíma
eftir að miðasala var opnuð í vetur
og þegar nær dró var rætt um það á
samfélagsmiðlum að miðar skiptu um
hendur fyrir tugi þúsunda króna.
Jóhannes Birkir Jensson, íbúi
í Kópavogi skrifar um þessi mál
hér í blaðið og segir meðal annars:
„Boðsmiðarnir, sem bæjarstjóri bað
Senu um til að geta metið fram
kvæmdina í eigin persónu ásamt
öðrum bæjarfulltrúum, mökum og
nokkrum bæjarstarfsmönnum, eru

„Þvílíkt sjokk“
Petrína Sigrún segist ekki sjálf hafa
haft samband við lögregluna, en
Einar hefði sagt sér frá samskiptum
sínum við lögreglu, og hún bíði þess
að lögregla hafi samband við sig
vegna málsins. Dóttir sín hefði enn
verið að ræða atvikið daginn eftir, og
ekki í jafnvægi. „Maður er bara skít
hræddur,“ segir Petrína. „Sem betur
fer tóku þau ekki krakkana inn í bíl
inn.“ Hún segir að þetta sé skelfilegur
atburður, og verstur fyrir börnin, en
hafi líka haft áhrif á hana.
„Ég var fyrst ekkert að trúa þeim,
því mér fannst þetta svo ótrúlegt. En
þegar ég fór að átta mig, og svo þegar
Einar hringir, þá fékk ég bara þvílíkt
sjokk.“
Leit á Facebook
Eftir að Einar hafði leitað hjólsins í
hverfinu, ákvað hann að reyna aðra
leið. Hann skrifaði lýsingu á at
burðinum á Facebook síðu sína og
myndband af Bjarka litla að hjóla.
Stöðuuppfærsla hans fór sem eldur
í sinu um samfélagsvefinn og síðar
um kvöldið frétti hann að hjólið lægi
á gangstíg í hverfinu.
„Þökk sé Facebook þá fannst hjólið
í Lindahverfinu um kvöldið. Mann
fíflið hefur trúlega fengið samvisku
bit,“ segir Einar. Hann bætir því við
að kona hafði haft samband við sig
síðar um kvöldið og lýst því að hún
hefði fundið hjólið inni í runna, og
fært það út á gangstíginn.
Einar er óánægður með manninn,
og framkomu hans, en er þakklátur
fólki fyrir að hafa aðstoðað við leitina
að hjólinu. „Bjarki þakkar ykkur líka
fyrir að hafa deilt myndbandinu fyrir
sig,“ segir Einar að lokum.

líklega brot á siðareglum bæjarins og
setja núverandi bæjarráð í vanda þegar
næsti tónleikahaldari biður um leyfi
fyrir atburði í Kórnum.“
Hann fjallar líka um umferðarmál
og lokanir í hverfunum umhverfis
Kórinn meðan á tónleikunum stóð.
Athygli vekur að það er aðeins Theó
dóra Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi
Bjartrar framtíðar og formaður
bæjarráðs sem nefnir þennan þátt í
tengslum við för sína á tónleikana í
svari til blaðsins og segir meðal annars:
„Ekki viljum við endurtaka mistökin
sem gerð voru þegar Metallica mætti
í Egilshöll og lokaði algjörlega fyrir
alla umferð íbúa í Grafarvogi. Við
erum að senda 16 – 19 þúsund gesti
inn í íbúahverfi í Kópavogi. Þetta er
gríðarlega umfangsmikið verkefni sem
varðar stóran hluta af bæjarfélaginu.“
Þess má einnig geta að Karen Elísabet
Halldórsdóttir, bæjarfulltrúi fjallar
sérstaklega um þessa þætti í grein hér
í blaðinu. 
Sjá bls. 4 og 10-11.

LUNDUR 2-6

Fossvogsdalnum í Kópavogi
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Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi.
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind,
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

NÝHÖFN 2-6

Sjálandi Garðabæ

www.bygg.is

Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

NÝTT

ENNEMM / SIA / NM62101

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja
og 4ra herbergja.
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

METNAÐUR

FJÁRFESTING

Fjölskylduvænt hverfi í
fallegu umhverfi

FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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Leiðari

Þingmaðurinn
og spítalinn

M

ynd sem Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, tók af leka
inni á Landspítalanum fór víða sem vonlegt er og varð að fréttum. Í fram
haldi af því birtist frekari umfjöllun um húsnæði spítalans í fjölmiðlum.

Mjög lengi hefur húsakostur spítalans verið í ólestri. Miklu fé er á hverju ári varið
til viðhalds. Þetta eru fjármunir sem blasir við að ættu heldur að fara í umönnun
sjúklinga,. Og eins og myndir þingmannsins sýndu eru fötur, pottar og pönnur
settar undir leka.
Það er löngu vitað að byggja þyrfti nýtt húsnæði undir starfsemina. Vinna við það
hefur staðið lengi, raunar allt frá aldamótum. Nokkur mikilvæg skref voru stigin
á síðasta kjörtímabili, en málið hefur tafist.
Því mætti spyrja, hvers vegna?
„Bygging nýs Landspítala er auðvitað ekki verkefni sem hjálpar okkur í dag. Það
þarf eflaust að byggja nýjan Landspítala. Ég hef haft miklar efasemdir um stað
setningu þess spítala. Menn hafa að mínu mati farið fram úr sér í ákvörðunum
um það hvar hann eigi að vera.“
Sagði Jón Gunnarsson, þingmaður Suð-Vestur kjördæmis, á Alþingi fyrir fáum
misserum, þá í stjórnarandstöðu, leturbreyting er mín.
Svarið við spurningunni er kannski að sumir þingmenn, eins og Jón Gunnarsson,
hafa sagst vera fylgjandi nýjum spítala. En bara ekki núna. Ekki á þessum stað. Á
meðan gerist ekkert.
Menn hafa nefnilega reynt að tefja verkefnið með öllum tiltækum ráðum, árum
saman. Kannski vegna þess að þeir voru þá í stjórnarandstöðu. Kannski af því að
þeir þekktu ekki til inni á spítalanum.
Sú staðreynd að Jón Gunnarsson hafi komið inn á spítalann og séð með eigin augum
ömurlegt húsnæðið, verður vonandi til þess að frekari hreyfing komist á málin.
Það eru þó góðar fréttir þrátt fyrir allt, enda þótt lítil merki sjáist um áhuga núver
andi stjórnvalda í þessum efnum, þegar litið er yfir frumvarp til fjárlaga næsta árs.
Ingimar Karl Helgason

Fá ekki aukið fé
E
kki stendur til að sveitarfélögin
sem eiga Strætó bs. veiti meira
fé til fyrirtækisins á næsta ári en
gert er nú. Í áætlunum stjórnenda er
óskað frekari framlaga, auk þess sem
lögð er til hækkun fargjalda.
„Ekki hafa verið teknar ákvarðanir
um hækkun gjaldskrár Strætó. Um
ræða um slíkt verður tekin í tengslum
við fjárhagsáætlun og ekki er ólíklegt
að verðskrá muni taka einhverjum
breytingum á næsta ári, hver sú hækkun
yrði og hvernig hún yrði útfærð hefur
ekki verið rætt,“ segir Bryndís Har
aldsdóttir, stjórnarformaður Strætó bs.
og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í
Mosfellsbæ.
Stjórnendur Strætó bs. hafa sóst
eftir því að fargjöld verði hækkuð. Í
áætlunum stjórnenda Strætó er einnig
gert ráð fyrir bættri þjónustu við not
endur almenningssamgangna, þar sem
til að mynda yrði byrjað að aka fyrr á
sunnudögum en nú er gert. Ef marka
má minnisblað stjórnenda Strætó sem
lagt var fram í stjórninni fyrir skömmu,
er enn fremur gert ráð fyrir heldur
meiri framlögum frá eigendum fyr
irtækisins en í ár. Það ætti að standa

straum af bættri þjónstu, fjárfestingum
og vega upp á móti skerðingu á fram
lagi ríkisins, en í gildi er samningur um
almenningssamgöngur milli ríkisins og
sveitarfélaga.
Stjórn Strætó bs. fór yfir forsendur
fjárhagsáætlunar á dögunum. Þar kom
fram að Bryndís Haraldsdóttir hefði
rætt málið innan allra sveitarfélaga sem
eiga aðild að Stætó bs. „og er niður
staða þeirrar vinnu að ekki sé hægt að
verða við óskum stjórnenda Strætó um
aukið framlag frá eigendum sínum að
svo stöddu.“
Fulltrúi Kópavogsbæjar í stjórn
Strætó bs. hefur ekki svarað fyrirspurn
blaðsins um þessi mál.

Kópavogur
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Spurningar eftir
Timberlake tónleikana

G

læsilegum tónleikum Justin
Timberlake er nú lokið. Þetta
eru fyrstu tónleikar af þessari
stærðargráðu sem haldnir eru hér á
landi og þá í Kórnum.
Ýmsar athugasemdir hafa verið
gerðar eftir þessa tónleika um hvað
mætti fara betur og er það nauðsyn
legt fyrir okkur Kópavogsbúa að
vega kosti og galla tónleikahalds af
þessu tagi í Kórnum okkar. Kórinn
er sérstakur að mörgu leyti, fyrir það
fyrsta er hann afar nálægt íbúabyggð
og hefur nú þegar borið á óánægju
margra íbúa í efri byggðum með
aðgengi og umgengni við tónleika
haldið.
Til þess að ferja um 17 þúsund tón
leikagesti til og frá stað er að mörgu
að huga. Öryggi er eitt af því fyrsta
sem kemur upp í hugann þegar svona
margir einstaklingar koma saman.
Undirbúningsvinna fyrir svona
tónleikahald þarf að vera vandlega
og faglega unnin. Það er ekki ástæða
til annars en að ætla að margir undir

búnings- og samráðsfundir með lög
reglu, strætó, heilbrigðiseftirliti og
bæjaryfirvöldum hafi verið haldnir.
Hins vegar vekur það furðu að fram
sóknarmenn hafi mestan áhuga á
hverjir hafi fengið boðsmiða á þessa
umræddu tónleika. Ég sótti þessa
tónleika og hafði fest kaup á tveimur
miðum fyrir allnokkru síðan. Ég þáði
hins vegar einn annan boðsmiða frá
Senu af þeim tveimur sem bæjarfull
trúum stóð til boða. Tilmæli þess að
við sæktum þessa tónleika voru þau
að við myndum sem kjörnir fulltrúar
vega og meta hvernig þessir tónleikar
tækust upp á allt framtíðarspileri í
Kórnum.
Þær spurningar sem vöknuðu hjá
mér eftir tónleikana voru margar þrátt
fyrir að tónleikarnir hafi verið til mik
illar fyrirmyndar nánast að öllu leyti.
En auðvitað má gera betur og það er
nauðsynlegt fyrir okkur sem bæjarfé
lag sem hefur yfir þessari aðstöðu að
ráða að læra af því sem betur má fara.
Ég setti spurningarmerki við um

Höfundur er
Karen Elísabet Halldórsdóttir,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

hvernig ferjun og fjölda var háttað
í strætisvögnum á leið frá tónleik
unum og einnig hvernig veitingasölu
á áfengum drykkjum var stýrt inn á
tónleikasvæðinu.
Mínar spurningar vakna einungis
með það í huga að reynslan af þessu
tónleikahaldi geti haft leiðbeinandi
áhrif á skipulagningu og samþykktir
fyrir fleirum viðburðum sem mögu
lega verða í Kórnum eða annarsstaðar
í Kópavogi.

Litagleði í Kórnum

Þ

etta hljómaði eins og firrt fram
tíðarsýn (dystópía). Einkafyrir
tæki lokaði af tveimur af fimm
hverfum Kópavogs og skipti í litasvæði.
Aðeins þeir sem höfðu þessa liti máttu
yfirhöfuð aka inn á svæðið og enginn
akstur leyfður á milli litasvæða. Hug
urinn reikaði til bókaflokksins The
Hunger Games með svæðin þrettán og
bókarinnar Shades of Grey eftir Jasper
Fforde þar sem litnæmni augans flokk
aði þig í þjóðfélagsstöðu.
Hverfaskipting
Reyndin varð nú ekki eins firrt og
þetta var auglýst. Í framkvæmd voru
lokanir ekki eins grimmar og auglýst
hafði verið. Við Urðarhvarf var ekki
lokað eins og auglýst hafði verið og
íbúar Linda komust að mestu leiðar
sinnar. Einstaka aðilar sem ekki höfðu
bílapassa en gáfu gildar ástæður virtust
fá að komast leiðar sinnar.

Sagan
Sagan hefst opinberlega hjá Kópa
vogsbæ þann 20. febrúar 2014 þegar
frétt birtist á vef bæjarins um tónleik
ana og greint frá mikilli undirbún
ingsvinnu. Það er þó ekki fyrr en 16.
apríl að bærinn veitir formlega leyfið
á fundi bæjarráðs og svo 15. maí er
tímabundið áfengisleyfi samþykkt.
Lögreglan vann skýrslu sem bar tit
ilinn Tónleikar í Kórnum 2014. Um
ferðargreining þar sem lokanir voru
engar í Lindum né Sölum. Endanlegar
lokanir sem urðu umfangsmeiri voru
ákveðnar af Senu í samráði við verk
fræðistofu. Sena hafði vald til þess að
ákveða
lokanir því að sveitarfélagið
framselur umferðarstjórnun til við
burðarhaldara. Almenningur verður
var við það í kringum stærri atburði, til
dæmis Menningarnótt í Reykjavík þar
sem fjögur þúsund íbúar lúta umferð
artakmörkunum en þetta hefur líklega

aldrei verið svona stórt í sniðum áður.
10 þúsund íbúar voru settir undir um
ferðarstjórnun Senu.
Tónleikarnir voru auglýstir sem þeir
stærstu innandyra á landinu með 16
þúsund miða selda. Eldra fólk man þó
eftir tónleikum Metallicu í Egilshöll
4. júlí 2004 þar sem 18 þúsund miðar
voru seldir.
Framkvæmdin
Bílapassarnir sem gáfu íbúum réttindi
til að keyra inn á sitt litasvæði komu í
hús á föstudegi fyrir íbúa til að nota á
sunnudegi. Eitthvað var um að íbúar
hefðu ekki fengið bílapassa og vísaði
lögreglan því til Senu.
Frumtilgangurinn að koma tón
leikagestum fljótt og örugglega til og
frá svæðinu virðist hafa gengið vel.
Umferðarstjórnun
Eitthvað var um að íbúar hefðu ekki
fengið bílapassa og vísaði lögreglan
því til Senu.
Frumtilgangurinn að koma tón
leikagestum fljótt og örugglega til og
frá svæðinu virðist hafa gengið vel.
Bílastæði við Smáralind voru þéttsetin
og raðir í strætisvagna sem komu mjög
ört að tímabundnu stoppistöðinni sem
þar var komið upp. Strætisvagnasam
göngurnar virkuðu mjög vel og ferða
tíðnin var mjög ör. Talsverð umferð var
á göngustígum, einkum Landamæra
stígnum svonefnda sem liggur milli
Kópavogs Seljahverfis.
Eftirmálai
Tónleikahaldarar voru afar ánægðir
og voru æstir í að endurtaka leikinn
með aðra stórtónleika í Kórnum.
Gestir voru misánægðir. Sviðið var
ekki mjög hátt uppi og þeir sem voru
á gólfinu sáu margir hverjir ekkert af
tónleikunum sjálfum á sviðinu nema
þeir kveiktu á símum sínum og horfðu
á útsendinguna þar. Upplifunin þótti

Höfundur er
Jóhannes Birgir Jensson

þó frábær og listamaðurinn stóð við
sitt og rúmlega það.
Fyrirspurn Sigurjóns Jónssonar á
fundi bæjarráðs kom skriðu á önnur
mál. Boðsmiðarnir, sem bæjarstjóri
bað Senu um til að geta metið fram
kvæmdina í eigin persónu ásamt öðrum
bæjarfulltrúum, mökum og nokkrum
bæjarstarfsmönnum, eru líklega brot á
siðareglum bæjarins og setja núverandi
bæjarráð í vanda þegar næsti tónleika
haldari biður um leyfi fyrir atburði í
Kórnum.
Bæjarstjóri var svo tregur til að upp
lýsa leiguverðið þó að meirihlutinn
hafi sett opið bókhald ofarlega í mál
efnasamningi sínum. Svarið fékkst þó
að lokum og var áætlaður gróði af at
burðinum 5,5 milljónir. Þetta er gróði
upp á 550 krónur per íbúa sem voru
litamerktir.
Þetta mál þarf að skoða aftur frá öllum
hliðum. Kórinn er frábært mannvirki og
það stórt að hann er enn ekki kominn
í fulla notkun. En þetta er stórt mann
virki með sárafá bílastæði á vondum
stað, umkringdur þéttri íbúabyggð fleiri
kílómetra í hvora átt. Hvenær er rétt
lætanlegt að atburður einkafyrirtækis
loki hverfum þar sem 10.000 íbúar búa?
Hversu oft er hægt að réttlæta það? Er
það sjálfsagt að það sé árlegur atburður?
En fjórum sinnum á ári? Hvert er lang
lundargeð íbúa og annara sem ætla að
nota þessar samgönguæðar?
(Greinin birtist áður í Kópavogsblaðinu. Hana má finna á vefnum kfrettir.
is, en ítarlegri útgáfu greinarinnar má
nálgast á bloggíðu höfundar joi.betra.is)

Látum ekki flensur og a›ra heilsuspilla leggja
okkur í rúmi› - Birgjum okkur upp af hágæ›a
vítamínum á tilbo›sdögum. Þegar þú kaupir
tvö glös af hva›a vítamíni sem er, fær›u það
þriðja frítt með í kaupbæti!
Yfir 1000 tegundir í bo›i af hágæ›a bætiefnum
og vítamínum. Sendum hvert á land sem er!

SMÁRALIND

Pöntunarsími 534-1414

Fylgist með okkur á facebook:
HollandBarrettIceland
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Tíu ára starsafmæli
Tónlistarskólinn Tónsalir má fara teljast sem ein af rótgrónu stofnunum
Kópavogs þar sem skólinn fagnar nú því að vera hefja sitt tíunda starfsár í
haust. Bæjarblaðið Kópavogur leit þar við á dögunum til að forvitnast um
starfið. Fyrir svörum var Ólafur Kristjánsson skólastjóri skólans.
Viðurkenning
- Nú þegar skólinn hefur starfað í tíu
ár, hvers er að minnast þegar horft
er til baka?
„Það má segja að það séu alltaf
einhverjar breytingar frá ári til árs.
Stærsta breytingin var líklega þegar við
fengum í hendurnar nýja rythmíska
námskrá sem var gefin út af mennta
málaráðuneytinu fyrir örfáum árum.
Það má segja að það hafi ekki verið fyrr
en þá sem það var orðið opinberlega
viðurkennt að rythmísk tónlist væri
eitthvað sem væri þess virði að læra.
Svona til að fólk átti sig á hvað er átt
við með rythmískri tónlist þá má segja
að það sé öll önnur tónlist en klassísk
og lúðrasveitatónlist. Semsagt popp,
rokk, jass og blús heyrir þá undir ryt
hmíska tónlist. Margir hafa undrast af
hverju þessi tegund af tónlistarnámi
hafi ekki fengið sína viðurkennda
námskrá fyrr þar sem þessi tónlist
stendur mörgum nærri en önnur og
má einnig velta öðrum punkti upp sem
er hvaða tónlist er það sem skilar meiri
tekjum í ríkiskassann. Er ég þá alls ekki
að kasta rýrð á aðrar tónlistarstefnur
eða tónlistarmenn, það er bara sjálfsagt
að það sé val.“
Lifandi stofnun
„Aðrar breytingar er kannski ekki
stórvægilegar en það má segja að með
nýjum kennurum verða alltaf smá
áherslubreytingar. Þegar við hófum
störf árið 2005 var þetta með fyrstu
skólum sem lagið áherslu á að kenna
ryþmíska tónlist þannig að þetta var
nýtt þá. Í dag eru fleiri skólar búnir
að taka þetta upp sem er bara hið
besta mál enda er það bara í takt við
þá þróun sem nauðsynleg er fyrir
tónlistarkennslu í landinu. Skólar al
mennt þurfa að vera lifandi stofnanir
sem fylgja eftir tíðaranda hverju sinni,
það á ekkert bara við um tónlistarskóla
heldur alla kennslu. Hér áður fyrr þótti
ekki ásættanlegt að nemendur væru
„að glamra“ á hljóðfæri og tónlist
arskólar skiluðu ekki af sér mörgum
nemendum sem gátu spilað eftir eyra,

spunnið eða spilað eftir hljómaheitum.
Með tilkomu aukinnar áherslu á skap
andi nám í tónlistarnámi og með til
komu rytmísku námskárinnar eru
breyttir tímar.“
Einvalalið
Ólafur segir að nú kenni 14 manns við
skólann og hann hafi verið heppinn
með kennara. Flestir hafi starfað lengi.
„Sem er heppilegt þegar annað eins
einvalalið er um að ræða. Það er ekkert
sjálfgefið að finna kennara sem er bæði
hæfur til að miðla þekkingu sinni á
hljóðfærið og einnig að ná til barna og
unglinga í kennslu. Við teljum okkur
hafa verið heppna að því leyti. Flestir
kennarar hér hafa lokið námi á sitt
hljóðfæri og einnig kennsluréttinum.
- Er alltaf jafnmikill áhugi á tónlistarnámi?
„Já það held ég að megi segja. Hjá okkur
hefur verið fullsetið í skólanum frá
fyrsta degi. Það var þó algjör sprengja í
áhuga á tónlistarnámi fyrstu ár skólans

2005-2007. Það skýri ég helst með því
að þegar að við komum inn á þennan
markað var mikill uppsöfnuð þörf sem
við þurftum að sinna. Í dag held ég að
það sé meira jafnvægi í eftirspurn eftir
tónlistanámi.. Á fyrstu árum skólans
var erfitt að fá hæfa kennara til starfa
þar sem mikil eftirspurn var eftir
kennurum. Þetta er allt orðið jafnara
í dag þannig að staðan hefur snúist við
þannig að í dag eftirspurnin mikil eftir
að komast að hjá okkur sem kennarar.
Síðustu ár hafa útskrifast mikið af
hæfu fólki sem vill leggja það fyrir sig
að starfa við tónlistarkennslu og við
njótum góðs af því.“
Færri komast að en vilja
- Komast allir að?
„Það er því miður þannig að við náum
ekki að koma öllum að sem óska eftir
námi, sem okkur þykir óskaplega
leiðinlegt. Það er alltaf að verða meira
um það hjá okkur að nemendur haldi
áfram, margir hafa verið hér nánast
frá stofnun skólans, sem gerir það að
verkum að það eru alltaf færri og færri
pláss í skólanum fyrir nýja nemendur
hjá okkur. Þó náum við að koma lang
flestum að hjá okkur.“

„Hjá okkur hefur verið fullsetið í skólanum frá fyrsta degi,“ segir Ólafur
Kristjánsson, skólastjóri Tónsala.

Námskeið fyrir
yngstu börnin
- Hvað er framundan í Tónsölum?
„Við erum alltaf að leitast við að efla
starfið og gera það áhugaverðara.
Einn liður í því var að við brutum
upp allt starfið hjá okkur síðustu vik
una á skólaárinu á síðastaliðnu skóla
ári. Þá héldum við þemavikur. Það
hefur alltaf verið þannig að síðustu

Efnlegir tónlistarmenn. Popp, rokk, jazz og blús eru meðal viðfangsefna í Tónsölum.

vikurnar eftir að prófum og vortón
leikum líkur hefur verið svolítill los
arabragur á starfinu. Nemendur eru
komnir með hugann við sumarið og
búið að fara í gegnum allt fyrirhugað
námsefni. Í þessari þemaviku stóðu
kennarar skólans fyrir margvíslegum
námsskeiðum og vinnustofum. Sem
dæmi um námskeið má nefna kynn
ingu á heimastúdíóum, gítarmagnara
og effectakynning, kynning á ýmsum
tónlistastefnum og kennsla að smíða
sín eigin hljóðfæri. Þetta mælist sér
staklega vel fyrir hjá nemendum okkar
og stefnum við að því að þetta verði
fastur liður í okkar starfi í lok skóla
árs. Annað sem gaman er að segja frá
að núna í vetur ætlar tónlistarkonan
Guðrún Árný Karlsdóttir að standa
fyrir nýju námskeiði í skólanum. Er
þar um að ræða fjölbreytt tónlistar
námskeið ætlað fyrir yngstu börnin
á aldrinum 3-7 ára. Þar leggur Guð
rún áherslu á söng, rythma, dans og
gleði með það að markmiði að efla
sjálfstraust nemanda. Upplýsingar um
þessi námskeið er að finna á facebook
ef leitað er undir“tónlist og leikur“.
Það er mikil spenna og eftirvænting
hjá okkur að sjá hvernig viðbrögðin
verða við þessu námskeið hjá Guðrúnu
Árnýju, enda er Guðrún sérstaklega
hæfileikarík bæði sem tónlistkona og
sem kennari.“
Ólafur bætir því við að hægt sé að
sækja um nám á heimasíðu skólans,
www.tonsalir.is.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala

Vefkerfi sem auðveldar allt aðgengi að
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er
á innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Getur sent skjöl í rýni til
gæðatengla eða annarra til
samþykktar eða yfirlesturs.

með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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One býður hagkvæmar lausnir
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Þróunarstefna OneSystems styður
Moreq2, kröfur evrópulanda um
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.
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Auðveldar gerð og útgáfu
gæðaskjala.

OnePortal er
vefgátt sem gerir
fyrirtækjum og sveitarfélögum kleift að veita íbúum
þjónustu allan sólahringinn, allt árið
um kring. Rafrænir innri ferlar eru
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa
eða viðskiptavini, þar sem þeir
geta afgreitt sig sjálfa á
OneRecords
sjálfvirkan máta með
er öflug lausn sem
innsendingu
auðveldar fyrirtækjum
umsókna og
og sveitar- félögum halda utan
erinda á
um mál sem eru í gangi á hverjum
vef.
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir
bera ábyrgð á.

VE
ST - LJUM
EN

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-,
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhverfis-,
neyðar- og öryggishandbóka.

Self-Service
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Matarsíða Svavars

svavar@islenskurmatur.is.

Saman gegn matarsóun.
Það sem við Íslendingar kunnum betur en nokkur annar er að veiða fisk
og nýta afurðirnar svo úr verði verðmæti. Á meðan norskur þorskur af
meðalstærð skilar um 1.500 krónum í kassann fáum við 2.000 krónur
fyrir sambærilegan fisk. Á þessu eru ýmsar skýringar og ein þeirra er
sú að við förum betur með hráefnið og nýtum það betur. Fyrir utan
flökin er hefð hér fyrir að nýta hausa og lifur ... og nú er farið að nýta
slógið í alls kyns dýrmætar vörur, húðkrem og bætiefni, svo eitthvað sé
nefnt. Svo framleiðum við auðvitað beinamjöl og lyfjageirinn er innan
seilingar í þessu. Með því einu að framleiða í meira magni vörur úr
slóginu sem þegar er búið að þróa og farið er að selja, eigum að geta
fengið 5.000 krónur út úr meðal þorskinum samkvæmt útreikningum
þeirra sem standa fyrirtækinu Codland í Grindavík.
Óhemju magni hent
En á sama tíma erum við í hópi
þeirra þjóða sem handa mat. Það gera
reyndar miklu fleiri þjóðir og FAO
(Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna) áætlar að 1.3
milljarðar tonna af mat fari til spillis í
heiminum á hverju ári. Þetta gera um
tvö hundruð kíló á hvert mannsbarn
að meðaltali. Sóunin er þó auðvitað
miklu meiri í ríku löndunum en þeim
fátæku. Á sama tíma er að minnsta
kosti milljarður manna sem ekki fær
nóg að borða og a.m.k. tuttugu þúsund
börn deyja árlega úr næringarskorti.
En jafnvel þótt við bætum ekki með
beinum hætti úr hungri í heiminum
með því að nýta betur mat, þá ættum
við nú samt að gera það. Þannig förum
við betur með verðmæti og þau gæði
og framleiðsluþætti sem við höfum úr
að spila.
Danir hafa tekið sig á
Frændur okkar Danir hafa dregið
verulega úr matarsóun á síðustu
misserum – sumir segja um helm
ing. Vissulega spila opinberar áherslur,
skýrslur og átök á vegum FAO og
Evrópusambandsins þarna stóra rullu.
En flestir eru hins vegar sammála því
að það sé fyrst og fremst eljusemi og
dugnaður báráttukonunar Selinu Juul
sem hefur valdið hugarfarsbreytingu
í Danmörku. Selina er forvígismaður
og stofnandi samtakana Stop Spild Av
Mad, eða Stöðvum matarsóun. Hún
og félagar hennar í samtökunum eru
óþreytandi í því að vekja athygli á mál
staðnum með blaðagreinum, viðtölum
og öllum öðrum tiltækum ráðum. Sel
ina Juul skrifaði meðal annars stór
góða bók um nýtingu afganga sem
farið hefur sigurför og sópað til sín
verðlaunum.
Norrænt átak
gegn matarsóun
Selina var í Hörpunni um liðna helgi
þars em haldin ráðstefna eða fjölskyldu

hátíð undir yfirskriftinni „Saman gegn
matarsóun“ og er hluti af norrænu átaki.
Það voru Landvernd, Kvenfélagasam
band Íslands og Vakandi sem stóðu að
skipulaginu hér með fulltingi Norrænu
ráðherranefndarinnar. Vakandi eru ís
lensk samtök sem berjast gegn matar
sóun, sambærileg dönsku samtökunum
hennar Selinu. Auk Selinu talaði Trist
tram Stuart, en hann er mikilsmetinn
fyrirlesari og baráttumaður gegn matar
sóun. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
fór yfir málin frá sjónarhóli Reykja
víkurborgar og Heiða Björg Hilmis
dóttir útskýrði hvernig Landspítalinn,
stærsti vinnustaður landsins, hefur
tekið matarsóun föstum tökum.
Matarsóun er víða
Fróðir menn áætla að 20% þess matar
sem venjulegar fjölskyldur á Vest
urlöndum kaupa inn sé hent. Þetta
jafngildir því að einn af hverjum
fimm matarpokum ... endi í ruslinu.
Þetta eru ekki síst áhugaverðar tölur
í ljósi umræðunni þessa dagana um
virðisaukaskatt á matvörur. Svo er
það auðvitað öll sú sóun sem verður
í framleiðsluferlinu, á veitingastöðum
og í mötuneytum ... úff! Sem betur fer
er það nú reyndar þannig að nokkur
íslensk fyrirtæki hafa beitt hugviti og
útsjónasemi til að bæta matarnýtingu
sem hefur skilað sér í nýjum vörum.
Garðyrkjubændurnir Knútur Rafn Ár
mannsson og Helena Hermundsdóttir
í Friðheimum í Bláskógabyggð hafa
til að mynda notað ljótu tómatana í
súpu sem þau selja ferðamönnum og
alls kyns sósur sem hægt er að kaupa í
nokkrum verslunum. Þótt hráefnið sé
kannski ekki alveg hnöttótt eru þessar
vörur allar saman frábærar að gæðum
og bragði.

gangana betur í daglegu lífi. Svona rétt
eins og það munar heilmikið um að
heimili flokki rusl eða safni lífrænum
úrgangi, þá munar gríðarlega um að
heimili landsins bæti nýtinguna á
mat. Svo munar þetta heilmiklu fyrir
budduna. Staðreyndin er nefninlega sú
að flest heimili geta haft eina til tvær
fullgóðar afgangamáltíðir í viku. Með
þessu sparast vinna, innkaupin verða
minni og nátúran græðir. Er einhver
mínus við það?
Tökum Ítali til fyrirmyndar
Eitt af því sem hægt er að gera er að
venja sig á að ganga vel frá afgöngum,
merkja hvað er hvað og ákveða svo
eitt eða tvö kvöld í viku sem eru föst
afgangakvöld. Þetta snýst nefninlega
um hugarfar. Svo er líka gott að hafa
rétt tæki og tól. Eitt af því sem getur

Hvað getum við gert?
En hvað með okkur hins sem hvorki
rekur gróðrastöðvar né stýrum stórum
mötuneytum, hvað getum við gert? Það
er í raun nokkuð einfalt. Nýtum af

Prjóna- og handavinnuklúbbur

Prjóna- og handavinnuklúbbur Bókasafns Kópavogs er alla miðvikudaga kl 17-19. Komdu í
Listvang á 3. hæð og vertu með í skemmtilegum félagsskap. Heitt á könnunni!

Bókasafns Kópavogs er alla miðvikudaga kl 1719. Komdu í Listvang á 3. hæð og vertu með í
skemmtilegum félagsskap. Heitt á könnunni!

sparað manni stórar fjárhæðir er að
fjárfesta í lítilli vacuum pökkunarvél.
Með slíkri græju er hægt að pakka af
göngum hverrar máltíðar í lofttæmdar
umbúðir sem þýðri að maturinn endist
að minnsta kosti fimm sinnum lengur
... já fimm sinnum lengur. Þannig má
komast hjá því að mestu að afgangar
skemmist í ísskápnum. Svona græja
þykir þarfaþing í mörgum löndum og
varla er t.a.m. til það heimili á Ítalíu
þar sem ekki er vacuum pökkunarvél
í eldhúsinu.

Græddur er
geymdur ... biti
Ef hægt er að spara 20% í matarinn
kaupum fjölskyldunnar með slíkri vél,
borgar hún sig upp á fáeinum vikum
eða mánuðum. Eitt ráð að lokum.
Matarblaðamaður hefur prófað all
margar svona vélar. Sumar eru fram
leiddar á Ítalíu og aðrar í Kína. Rétt
eins og gildir um önnur raftæki er
tekin tveggja ára lögbundin ábyrgð
á þeim öllum, en þó er til í þessu
að hægt sé að fá vélar með lengdri
ábyrgð, sem þá gildir í þrjú ár. Í þessu
borgar sig að velja vandað evrópskt
vörumerki með lengdri ábyrgð, því
þegar maður kemst upp á lagið er
hætt við að vacuum vélin fari að
keppa við kaffivélina og brauðristina
um að vera mest notaða raftækið í
eldhúsinu. Svo er líka gáfulegt að
kíkja á vefsíðuna www.stopspilda
fmad.dk og sjá hvaða snilldarráð
Selina Juul og félagar og hafa uppi
í erminni.

Unaðsdagar í Hólminum

– Tilboðsdagar eldri borgara

Ógleymanleg stund á einstökum stað
Hótel Stykkishólmur býður eldri borgurum upp á einstakar tilboðsferðir
haustið 2014 og vorið 2015. Þar geta gestir notið bestu þæginda í hjarta þessa
fallega bæjar auk þess að boðið er upp á fjölbreytta dagskrá, stórbrotið umhverfi
og góðan félagsskap.
Næstu Unaðsdagar verða 6. október, 20 október og 3. nóvember 2014.
Verð fyrir dvöl frá mánudegi til föstudags er aðeins 39.900 krónur á mann.
Innifalið í verðinu er:
• Gisting frá mánudegi til föstudags.
Öll herbergi eru nýlega uppgerð með sérbaði, hárþurrku,
sjónvarpi, útvarpi og síma.
• Morgunmatur, hádegisverður og kvöldverður.
Boðið verður upp á morgunverðar-hlaðborð alla
morgna, léttan hádegisverð og þriggja rétta
kvöldverð alla daga.
• Frítt er í sund og sundleikfimi.
Sundlaug Stykkishólms státar bæði af inni- og útilaug,
vatnsrennibraut og frægum heitum pottum sem í
rennur heilsuvatn.
• Kvöldskemmtanir öll kvöldin.
Boðið verður upp á spilakvöld, bingó og dans að ógleymdu skemmtikvöldi með Aftanskini, félagi eldri borgara
í Stykkishólmi. Þar má búast við bestu
skemmtan enda eru Hólmarar annálaðir fyrir
blómlegt félagslíf.
• Menningarferð á söguslóðir og náttúruperlur
Snæfellsness skoðaðar.
Hótel Stykkishólmur er eitt glæsilegasta hótel á
landsbyggðinni. Öll herbergi hótelsins og salir
þess státa af ómótstæðilegu útsýni yfir bæinn og
út á náttúruperluna Breiðafjörð. Veitingastaður
hótelsins er í hæsta gæðaflokki og notar aðeins
besta hráefni. Þá er skemmtisalurinn á hótelinu
hinn glæsilegasti og vel tækjum búinn.

Undirrituð munu fúslega veita allar frekari upplýsingar.
Eins er hægt að fá dagskrá senda í pósti eða tölvupósti sé þess óskað.

Hótel Stykkishólmur
María Ólafsdóttir, hótelstjóri, sími 430 2100
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Spurningar blaðsins
og svör bæjarfulltrúa

Í ljósi umræðu um boðsmiða til bæjarfulltrúa í Kópavogi á tónleika
Justins Timberlake, sendi bæjarblaðið Kópavogur eftirfarandi spurningar
á kjörna fulltrúa í bæjarstjórn Kópavogs. Spurningarnar voru sendar á
mánudag og höfðu svörin borist á þriðjudagskvöld. Þau eru birt hér á
opnunni eins og þau komu frá bæjarfulltrúunum..

Spurningar blaðsins:
1) Þáðir þú miða á tónleikana?
2) Undir hvaða formerkjum?
3) Var maki eða annar með þér í för
á grundvelli boðsins?
4) Hver var tilgangur þess að þú fórst
á tónleikana?
5) Í hvaða tilgangi fór maki (eða annar
sem var með í för)?
6) Hefurðu áður þegið "gjöf/gjafir" af
viðlíka tagi í tengslum við setu þína
í bæjarstjórn?
7) Hugleiddir þú siðareglur kjörinna
fulltrúa áður en þú þáðir boðið?
8) Telur þú að siðareglur skráðar (sem
óskráðar) heimili "gjöf " af þessu
tagi?
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Svör bæjarfulltrúa:
Guðmundur Gísli
Geirdal, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
„Ég þáði tvo miða
en komst því miður
ekki á tónleikana.
Þannig að þeir miðar voru ekki nýttir.
En ef ég hefði verið í bænum hefði ég
eflaust farið. Ég tel ekkert óeðlilegt við
það.“
Karen Elísabet
Halldórsdóttir,
bæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins
1) Já einn
2) Að beiðni bæj
arstjóra sem vildi að kjörnir full
trúar færu á þessa tónleika sem
fulltrúar Kópavogsbæjar til að
vega og meta framgang og verklag
tónleikanna. Við erum ábyrg fyrir
framtíðarnotkun og stefnumótun
fyrir þetta glæsilega mannvirki.
3) Nei ég þáði aðeins einn miða, hins
vegar fór dóttir mín og vinkona

hennar með mér (miðar sem ég
greiddi fyrir ) enda höfðuðu
tónleikarnir meira til þeirra aldurs
hóps heldur en mín. Ég gat raulað
með tveimur lögum meðan þær
dönsuðu og sungu allan tímann
alsælar.
4) Sjá svar við spurningu tvö.
5) Sjá svar við spurningu þrjú.
6) Nei, hins vegar fæ ég oft beiðnir
um að vera viðstödd ýmsa atburði
í bæjarfélaginu hvort sem inn á þá
sé rukkað eða ekki. Ég reyni alltaf
að verða við þeim beiðnum og lít
ekki á slíkt sem gjafir.
7) ekki, enda tilgangur ferðar minnar á
þessa tónleika algerlega faglegur og
ég leit á þetta sem mína skyldu. Sé
ekki eftir því, skilaði af mér ýmsum
spurningum og hugleiðingum til
bæjarstjóra um hvað mér fannst að
mætti gera betur ef við yrðum svo
lánsöm að fá hingað fleiri tónleika
af þessari stærðargráðu.
8) Eins og hefur komið fram, þá leit
ég ekki á þetta sem gjöf heldur sem
hluta af skyldum mínum sem kjör
ins fulltrúa fyrir Kópavogsbúa.
Ólafur Þór
Gunnarsson,
bæjarfulltrúi
Vinstri græna og
félagshyggjufólks
1) Já
2) Bæjarstjóri tjáði
bæjarfulltrúum að hann teldi mik
ilvægt að þeir færu á tónleikana þ.s.
þarna var um að ræða fyrsta við
burð af þessari tegund í Kórnum,
umfangsmiklar aðgerðir honum
tengdar í hverfinu, og líklegt að fram
færi frekari umræða á vettvangi bæj
arins um frekari notkun hússins í
svipuðum tilgangi.
3) Já
4) Sjá svar við 3 en f.o.f. til að fá fyrstu
handar vitneskju um hvernig húsið
nýttist undir svona viðburð. Þannig
hluti af starfskyldum.
5) Þegar bæjarfulltrúar fá boðsmiða á
menningarviðburði eða aðra við
burði (sem er oft á ári)
er yfir
leitt gert ráð fyrir fulltrúa og gesti.
Ég hef enga sérstaka skýringu á af
hverju þessi venja hefur skapast
6) Já, sjá svar 5. Það er algengt að slík
boð berist.
7) já
8) já
Theódóra
Þorsteinsdóttir,
bæjarfulltrúi
Bjartrar framtíðar og formaður
bæjarráðs
1) Já
2) Ég er bæjarfulltrúi í Kópavogi, for
maður bæjarráðs og í stjórn Strætó
bs.
3) Já
4) Eins og áður hefur komið fram
í þessari umræðu þá hafa bæjar
stjórnir eftirlitshlutverk. Bæjar
stjórn hefur ákvörðunarvald um
ráðstöfun eigna eins og fram kemur
í II kafla bæjarmálasamþykktar um
stjórn Kópavogsbæjar. Ég hvet alla
áhugasama um hlutverk bæjarfull
trúa að kynna sér þessa samþykkt
en hún er opin öllum á heimasíður
Kópavogsbæjar. Varðandi íþrótta

hallir okkar Kópavogsbúa þá hafa
verið gerðar nokkrar tilraunir til
þess að ná inn nýrri tegund af
starfsemi eða viðburðum til þess
að skapa tekjur. Slík starfsemi hefur
einnig jákvæð áhrif á bæjarfélagið
með fjölgun gesta inn í Kópavog
sem auðvitað eflir atvinnulífið á
mörgum sviðum. Nú er ljóst að
hægt er að nýta Kórinn fyrir risa
vaxna tónleika. Við þurfum að
marka stefnu, meta áhrifin og taka
ákvörðun um það hvort við ætlum
að gera þetta aftur eða hreinlega
sleppa því. Þetta varðar íbúa því
þeir þurfa að gangast við lokunum
og takmörkuðu aðgengi að heim
ilium sínum. Slíkar aðgerðir eru
reyndar gerðar fyrir íbúana sjálfa,
bæði út frá öryggi er varðar greiðan
aðgang sjúkrabíla og slökkviliðs og
ekki síður út frá því að íbúar komist
með góðu móti heim til sín. Ekki
viljum við endurtaka mistökin sem
gerð voru þegar Metallica mætti í
Egilshöll og lokaði algjörlega fyrir
alla umferð íbúa í Grafarvogi. Við
erum að senda 16 – 19 þúsund
gesti inn í íbúahverfi í Kópavogi.
Þetta er gríðarlega umfangsmikið
verkefni sem varðar stóran hluta
af bæjarfélaginu. Sjálf hef ég viða
mikla reynslu af því að koma að
stórum viðburðum í mínu fyrra
starfi. Ég get fullyrt að ég væri al
gjörlega gagnslaus til þess að taka
ákvarðanir um hvort endurtaka ætti
viðburðin ef ég væri ekki á staðnum
til þess að meta áhrifin. Ég fylgdist
með framkvæmdinni frá fyrstu lok
unum kl. 16 og þar til viðburðurinn
var búinn. Þannig treysti ég mér til
þess að vera fullfær um að takast
á við stefnumarkandi ákvarðanir
og mæta óskum og athugasemdum
íbúa Kópavogs.
5) Hann var gestur minn.
6) Já, t.d þá barst okkur bæjarfull
trúum viðlika “gjöf ” nýverið með
boðsmiða á Sjávarútvegssýninguna
í Fífunni. Þar eru erlendir leigutakar
af Fífunni, Smáranum og hluta af
Smáraskóla sem greiðir gjald fyrir
húsið rétt eins og Sena tók Kórinn
á leigu. Það þarf að greiða inn á
viðburðinn svo það má segja að
þetta sé viðlíka “gjöf ”. Hinir erlendu
leigutakar hafa óskað eftir því að
bæjarfulltrúar mæti á opnunina og
sent boðskort því til staðfestingar.
Sjálf verð ég á landsþingi Sambands
íslenskra sveitarfélaga á Akureyri á
þessum tíma en við höfum gengið
frá því að fulltrúi frá Bjartri framtíð
mæti á svæðið.
7) Ég er alltaf með siðareglur í huga í
mínum störfum.
8) Siðareglurnar eru þannig að bæj
arfulltrúum er óheimilt að þiggja
gjafir, fríðindi eða önnur hlunnindi
vegna stöðu eða starfa sinna ef líta
má á það sem endurgreiðslu fyrir
greiða eða sérstaka þjónustu. Að fá
aðgang inn á þennan viðburð var
síður en svo endurgreiðsla fyrir
greiða eða sérstaka þjónustu. Við
bæjarfulltrúar erum ekki að hitta
fulltrúa frá Senu eða erlenda leig
utaka og semja um verð, það gera
starfsmenn frá Kópavogsbæ. Sem
betur fer þá erum við aldrei í stöðu
til þess að semja um verð til við
skiptamanna.
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Ármann Kr.
Ólafsson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og
bæjarstjóri.
„Sæll Ingimar,
varðandi spurn
ingar þínar um tónleika Justin Tim
berlake þá vísa ég til fyrri svara minna
í fjölmiðlum um sama mál.“
Birkir Jón Jónsson, bæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins
1) Já
2) Sem bæjarfull
trúi til að upp
lifa fjölmennasta tónlistarviðburð
sem haldin hefur verið í Kópavogi
og jafnframt að leggja mat á hvort
Kórinn og umhverfi henti í framtíð
inni undir slíka viðburði sem hann
tvímælalaust gerir.
3) Já
4) Sjá svar við spurningu nr. 2.
5) Maki fékk einnig boð á tónleikana
og fór til að upplifa þá.
6) Nei
7) Já
8) Nei
Hjördís Ýr Johnson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
1) Já
2) B æ j a r s t j ó r i
Kópavogs bað
alla bæjarfulltrúa að vera viðstadda
viðburðinn til að sjá umgjörðina,
samgöngurnar og annað sem
sneri að notkun Kórsins á þessum
fyrsta stórviðburði í húsinu. Bæj
arstjórn mun marka sér stefnu um
notkun hússins í framhaldinu og
því nauðsynlegt að hafa verið á
staðnum.
3) Ég bauð 12 ára dóttur minni með.
4) Sjá svar við spurningu nr 2
5) Maðurinn minn var við löggæslu
störf á tónleikunum og ég bauð því
dóttur minni með.
6) Hef aldrei þegið gjöf/gjafir í starfi
mínu. Lít á veru mína á tónleik
unum sem hluta af starfinu enda
um stefnumótandi viðburð að ræða
og mögulega framtíðar hagsmuni
bæjarins að ræða.

7) Nei, enda lít ég á þennan tiltekna
viðburð sem hluta af starfinu. Hér
er um að ræða einn stærsta viðburð
sem Kópavogsbær hefur komið að
og eðlilegt að bæjarfulltrúar sjái
húsið í slíkri notkun.
8) Tel þetta ekki vera gjöf. Tel það vera
nauðsynlegt sem bæjarfulltrúi að
mæta og sjá Kórinn í fyrsta sinn í
notkun á slíkum stórviðburði enda
verður stefna um notkun hússins til
stórviðburða mörkuð í framhaldinu.
Sverrir Óskarsson, bæjarfulltrúi Bjartrar
framtíðar
1) Þáði miða sem
var merktur
Kópavogsbæ.
2) Samkvæmt 4. grein í samþykktum
um stjórn Kópavogsbæjar hefur
bæjarstjórn ákvörðunarvald um
ráðstöfun eigna og framkvæmd ver
kefna bæjarfélagsins. Samkvæmt 5.
grein sömu reglna á ég að sjá um að
skyldur séu ræktar og hafa eftirlit
með störfum bæjarfélagsins. Þar
segir einnig að ég eigi að taka þátt
í því að móta stefnu bæjarfélagsins
og bera ábyrgð á fjármálum bæjar
félagsins, stofnanna þess og fyrir
tækja. Þá segir einnig í 5. grein að
ég sem fulltrúi í bæjarstjórn eigi að
hafa eftirlit með framkvæmd sam
starfsverkefna og þjónustusamninga
í samræmi við sveitarstjórnarlög.
Tek fram að auk þess að vera bæj
arfulltrúi er ég formaður skipulags
nefndar og varamaður í stjórn
strædó.
3) Maki minn var með í för á kvöldinu
sjálfu en ekki í undirbúningnum eða
eftir tónleikana.
4) Ætla sem bæjarfulltrúi að vera
virkur og sinna verkefnum vel. Ég
tók virkan þátt í undirbúninginum
og fannst gott að fá aðgöngumiða
til að sjá hvernig allt skipulagið og
framkvæmdin virkaði bæði fyrir
tónleikana, á meðan á þeim stóð
og eftir þá. Til dæmis tók ég þátt
í uppsetningunni á tónleikunum,
hjálpaði til dagana á undan, var í
sjálfboðavinnu allan laugardaginn
og fleira. Mig langaði til að skilja
hvernig svona tónleikaferli virkaði
frá upphafi og til enda og eins að
sjá umferðar- og öryggismál. Síðan
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langaði mig líka til að fara á tónleika
til að hafa gaman og hitta fólk.
5) Ég bauð henni með þar sem ég hafði
fengið miða frá Kópavogsbæ fyrir
maka.
Það var óþarfi fyrir mig að þiggja
þennan aðgöngumiða fyrir konuna
mína og ætla ég að íhuga þennan
þátt betur í framhaldinu.
6) Síðan ég hlaut kosningu þá hef ég
vikulega fengið ýmiskonar boð,
bæði formleg með boðsmiða en
einnig annarskonar boð með sím
tölum og póstum. Hef fengið boð
og átt samráðsfundi með íbúum
(fengið kaffi og kökur), fengið
boð um fundi með hönnuðum
eða framkvæmdaaðilum (fengið
kaffi), hef fengið boð um opnun
verslana (snittur), boð um ýmsar
sýningar, afmæli hjá stofnunum,
kveðjuhóf starfsmanna (kökur),
opnun á starfsemi, boð á fundi
í leikskólum/skólum og fleira í
þessum dúr. Þessar vikur er ég með
boð að hitta fólk og ræða um um
ferðarmál í Hvörfunum, hitta íbúa
í Almannakór, opnun listasýningar,
boð á sjávarútvegssýningu, beiðni
um að hjálpa til við að leggja gólf
á Fífuna (sjálfboðastarf, sama og
ég gerði fyrir tónleikana fyrir HK),
kveðjuhóf starfsmanna og boð um
að fara í grunnskóla og kynna mér
gæði matarins þar.
Ég reyni að vera virkur og nota
mörg þessara boða til að kynna
mér starfsemi bæjarfélagsins,
leita leiða að bæta þjónustu, finna
möguleika til að efla Kópavog og
fleira í þessum dúr.
7) Ég gerði það og hugleiddi einnig
skyldur mínar gagnvart íbúum
Kópavogs. Áleit að ég væri að fá
aðgöngumiða að svæðinu frá Kópa
vogsbæ. Hef ekki hitt aðila frá Senu
eða tekið þátt í samningum vegna
þessa. Tel mig ekki hafa farið gegn
siðareglum.
8) Tel mætingu á þetta dæmi vera
hluta af vinnu minni fyrir Kópa
vogsbúa og skyldum mínum sem
bæjarfulltrúa. Ég þarf að svara
fyrir skipulagið og framkvæmdina
gagnvart íbúum og öðrum aðilum.
Vegna þessa hlutverks þarf ég að
sækja ýmiskonar boð og sinna er
indum íbúa. Þetta tókst glæsilega
og frábært hjá þeim sem að þessu

Allt á einum stað

Bremsur,
spindilkúlur,
stýrisendar,
o.fl., o.fl.

Dekkjaverkstæði

stóðu - það er ekki einfalt að bjóða
meira en 17 þús. manns uppá góða
upplifun inni í miðju íbúahverfi
í Kópavogi. Takk til starfsmanna
Kópavogsbæjar, starfsmanna
strædó, gæsluaðila, HK og fleiri.
Íbúar hafa kosið mig til að vera virkur
og óhræddur að eiga fundi um alls
konar málefni sem brennur á þeim
(skemmtileg eða erfið), hvort sem það
gerist með beiðni um að hitta íbúa,
boðum eða samráðsfundum.
Pétur Hrafn Sigurðsson, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar
1) Já
2) Ég vildi vera við
staddur stærsta
viðburð sem haldinn er í Kópavogi
á þessu ári, á sama hátt og ég er
viðstaddur ýmsa aðra viðburði sem
bæjarfulltrúum er boðið að mæta á.
3) Já
4) Eins og á aðra viðburði sem ég sæki
sem bæjarfulltrúi til að taka þátt í
því sem fram fer í bænum, auk þess
sem mér þótti fróðlegt að sjá hvernig
framkvæmdin myndi ganga í raun.
5) Veita félagsskap og njóta eins og
vonandi allir tónleikagestir.
6) Þetta er frekar gildishlaðin spurning,
hér er um að ræða boð á tónleika og
ég hef, á stuttum ferli fengið boð á
nokkra viðburði. Bæjarfulltrúum
er boðið á ýmsa viðburði, t.d. er nú
fyrirliggjandi boð á opnun sjávar
útvegssýningarinnar. Það er frekar
búist við að bæjarfulltrúar sinni
þeim viðburðum sem eru í gangi í
bænum og ég veit ekki annað en að
þeim sem standa fyrir viðburðum
þyki það miður þegar bæjarfulltrúar
mæta ekki á viðburði sem þeim er
boðið að sækja. Krafan er frekar sú
að bæjarfulltrúar mæti og sýni því
áhuga sem er að gerast í bæjarfé
laginu frekar en að þeir sitji heima
og sinni ekki bæjarlífinu.
7) Nei, mér fannst boðið ekki þess
eðlis.
8) Eins og ég sagði áður, þá er ekki
um gjöf að ræða heldur boð sem
er innan siðareglna Kópavogsbæjar
og að mínu mati er málið stormur í
vatnsglasi. Það ánægjulega og frétt
næma er að tónleikarnir tókust með
prýði.

Ása Richardsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar
1) Já.
2) Sem bæjarfull
trúi eftir hvatn
ingu frá bæjarstjóra sem sá um
samskipti við tónleikahaldara.
3) Nei. Ég fór ein.
4) Að sjá hvernig húsnæði Kórsins
virkar fyrir stórtónleika. Það er
verkefni bæjarstjórnar að marka
stefnu hússins. Ég sit í bæjarstjórn.
Ég hef starfað í menningu og
listum í yfir tuttugu ár og þekki
hversu mikilvægt er að þeir sem
taka ákvarðanir séu vel upplýstir
um innihald, umgjörð og árangur
menningarviðburða.
5) Ég fór ein.
6) Þetta er gildishlaðin spurning –
hvað er „gjöf af viðlíka tagi“? Ég
var kjörin í bæjarstjórn Kópavogs
31.maí sl. og mér hefur verið boðið
á myndlistarsýningar í Gerðarsafni
nú í sumar og haust. Ég sat í listaog menningaráði Kópavogs í 8 ár,
frá 2002 - 2010 og þáði sem ráðs
kona boð á fjölmarga viðburði í
bænum, bæði á vegum menn
ingarstofnana bæjarins sem og
einkaaðila. Sjálfsagt falla þau boð,
uppsöfnuð, undir skilgreiningu
blaðsins „gjafir af viðlíka tagi“.
Ég taldi þá og tel það enn skyldu
mína að fylgjast með viðburðum til
þess að vera hæf til að meta, hvaða
listrænu starfsemi ber að efla og
styðja.
7) Ég þekki siðareglurnar. Í þeim segir,
6.gr. „Óheimilt er að þiggja gjafir,
fríðindi eða önnur hlunnindi frá
viðskiptamönnum eða þeim sem
leita eftir þjónustu Kópavogsbæjar,
ef líta má á það sem endurgreiðslu
fyrir greiða eða sérstaka þjónustu.“
Ég hef hvorki veitt fyrirtækinu
Senu sérstaka þjónustu né heldur
gert því greiða.
8) Önnur gildishlaðin spurning.
Já, ég tel að siðareglur Kópavogs
heimili mér sem kjörnum fulltrúa
að þiggja boð á tónleika í Kórnum
og á listviðburði almennt. Ég veit
til ekki hvaða „óskráðra reglna“
er verið að vitna og get því ekki
svarað þeim hluta spurningar
innar.

Smurstöð
Allar gerðir
bætiefna fyrir
vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is
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Vildi hækka frístundastyrk í 50 þúsund
S
igurjón Jónsson varabæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins lagði til á
bæjarráðsfundi á dögunum að
frístundastyrkur yrði hækkaður í 50
þúsund krónur.
Íþróttaráð bæjarins hafði lagt til að
styrkurinn yrði hækkaður úr 27 í 30
þúsund, auk þess sem nú mætti bæði

nýta styrkinn í heild sinni á einum stað,
auk þess sem hann mætti nota vegna
tónlistarnáms. Þetta staðfesti bæjarráð
og sömuleiðis viðauka við fjárhagsá
ætlun bæjarins. Samkvæmt viðauk
anum nemur kostnaður bæjarsins við
hækkunina um 35 milljónum króna
á þessu ári.

Styrkir hækka strax haust
Forráðamenn barna á aldrinum fimm
til átján ára fá 15.000 krónur í frí
stundastyrk haustið 2014, segir í til
kynningu frá Kópavogsbæ. Upphæð
ina er nú hægt að nota í eina grein eða
skipta á milli tveggja eða fleiri greina.
Breytingar vegna frístundastyrks voru
samþykktar í bæjarráði 28.ágúst síð
astliðinn. Eftir breytingarnar verður
hægt að nota styrkinn til tónlistarnáms.
Afgreiðsla styrksins verður með sama
hætti og fyrr, segir í tilkynningunni,
það er að segja íþrótta- og tómstunda

félög, sjá um að sækja styrkinn til
Kópavogsbæjar, forráðamenn greiða
mismuninn.
Þess má geta að unnið er að
breytingum á því hvernig haldið verður
utan um frístundastyrkina. Sú breyting
verður kynnt á haustmánuðum og inn
leidd í samstarfi við hagsmunaaðila
segir í tilkynningunni. Frá og með 1.
janúar 2015 munu forráðamenn barna á
aldrinum 5 til 18 ára hafa 30.000 til um
ráða í frístundastyrki. Það er hækkun
um 3.000 krónur frá því sem var.

Margfaldir meistarar

A

-lið HK í fimmta flokki karla
í knattspyrnu lagði Breiða
blik að velli í spennandi
leik um Íslandsmeistaratitilinn í
knattspyrnu um síðustu helgi. Leik
urinn fór fram á Kópavogsvelli og var
hörkuspennandi. HK komst tvisvar
yfir en Blikar jöfnuðu jafn óðum. Eftir
venjulegan leiktíma var staðan 2-2 og
var því gripið til framlengingar. „HK
náði yfirhöndinni snemma í fram
lengingunni og sleppti henni ekki
aftur. Þegar blásið var til leiksloka
voru því ósköp glaðir HK strákar
sem hömpuðu Íslandsmeistaratitli
og bikar!“ segir á heimasíðu HK.
Þar segir einnig að A-liðið hafi ekki
tapað leik í sumar og séu nú ríkjandi

Íslandsmeistarar, Faxaflóameistarar,
N1 meistarar og Olísmótsmeistarar.
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Biður
um hraðahindrun

rla Sigurbjartsdóttir, íbúi í Kór
unum, hefur skorað á bæjaryf
irvöld að bæta hraðahindranir við
Ásakór. Hún segir í erindi til bæjarins
að lítil hraðahindrun sé framarlega í
götunni, og hún sé góð fyrir sína parta,
en eftir það sé mikill hraðakstur inn
götuna. „Ég hef miklar áhyggjur af
þessu því það búa mörg börn við þessa
götu og eru að leika sér úti við, labba,
hjóla og þess háttar. Ég myndi gjarnan
vilja sjá aðra svona litla hraðahindrun
eins og er við Ásakór 1- 3 á milli Ása
kórs 5-7 og Ásakórs 9 -11 til að hægja
á hraðanum. Bílastæðin liggja þannig
að það er oft erfitt að sjá út á götuna,
hvort sem þú ert að koma ofan til af
bílastæðunum eða bakka út á götuna úr
bílastæðunum sem liggja við götuna,“
segir Erla og bætir því við að sér þætti
vænt um að þetta yrði skoðað og von
andi hægt að bæta úr.

Yngri flokkum
úthýst vegna
sjávarútvegssýningar

• Hjá okkur er stuttur biðtími og góð þjónusta.
• Seljum notaðar og nýjar tölvur.
• Einstaklings- og fyrirtækjaþjónusta.

TOYOTA ÞJÓNUSTA
4/9/4! ¶*«.534!
ALLAR ALMENNAR
!,,!2 !,-%..!2
BÍLAVIÐGERÐIR
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HJÓLASTILLINGAR

Hraðakstur í Kórunum:

E

Er tölvan þín hæg, brotin eða biluð?

Tölvukerfi ehf, Höfðabakki 1, RVK
S. 534 4200 www.tölvukerfi.is

Sigurjón segir hins vegar að hærri
frístundastyrkur sé í samræmi við
stefnu Framsóknarflokksins í kópa
vogi. „Einnig var þetta helsta kosninga
loforð Sjálfstæðisflokksins í bænum
og nú þarf að sýna Kópavogsbúum að
bæjarfulltrúar ætli að efna það loforð
að hækka frístundastyrkinn myndar
lega,“ segir Sigurjón í bókun.
Tillaga hans um frekari hækkun
var felld, en bæjarráðsfulltrúar
meirihlutans segir að hækkunin upp
í 30 þúsund þýði í raun tvöföldun á
frístundatyrk „fyrir meginþorra barna“.
Þá hafi alltaf staðið til að hækkun frí
stundastyrkja verði tekin í áföngum á
kjörtímabilinu.
Ólafur Þór Gunnarsson, fulltrúi
Vinstri grænna og félagshyggjufólks,
fagnaði hækkuninni og sagði hana vera
í samræmi við kosningastefnu VGF.
Kristín Sævarsdóttir, Samfylkingu,
sagði tillöguna vera framfaraskref sem
hún fagnaði.

Sólstafir fljúga
með hrafninum

Þ

ungarokkssveitin Sólstafir flytur
eigin tónlist við kvikmyndina
Hrafninn flýgur eftir Hrafn
Gunnlaugsson á kvikmyndatónleikum
í Salnum þann 1. október. Flutningur
inn er hluti af RIFF kvikmyndahátíð

inni sem í ár fer að hluta til fram í
Kópavogi. Fram kemur í tilkynningu
að lögin sem leikin verða við Hrafninn
flýgur verði af fimmtu plötu Sólstafa,
Óttu, í bland við eldri tónsmíðar eftir
því sem passar við víkingasögu Hrafns.

Æ

fingar yngri flokka Breiðabliks
í Fífunni verða færðar til eða
felldar niður fram til 3. október, vegna
sjávarútvegssýningar. Frá þessu er
greint á vef Breiðabliks. Almennt færast
æfingar yngstu flokkanna í Fagralund
til þriðja október næstkomandi, en
einnig verða æfingar á Vallargerðisvelli
fyrir 7. flokk karla. Á vef Breiðavliks
segir að 5. og 4. flokkar fari í frí milli
13. september og 3. október.
Nánari upplýsingar um æfingar
yngri flokka eru á heimasíðu Breiða
bliks.

GLÆSILEGIR SALIR, FRÁBÆR AÐSTAÐA
OG FJÖLBREYTTIR MAT- OG KAFFISEÐLAR
Hótel Kea hefur þrjá sali sem hver um sig rúma allt að 50 manns.
Einnig er hægt að opna fyrir hluta af sölum eða alla, allt eftir hentugleika og stærð fundar/samkvæmis.
Salir Hótel Kea rúma allt að 160 manns, því er Hótel Kea tilvalið fyrir árshátíðir eða samkvæmi af öllum toga.
Salina er hægt að útbúa með sviði og hljóðkerfi. Í salnum er bar sem heitir Veigaberg og er staðsettur í miðju rýmis.
Í hverjum sal er skjávarpi, tjald, tölva og hljóðnemi til afnota fyrir hverslags viðburð sem þar fer fram.
Litlir fundir – stórir fundir – ráðstefnur – smærri veislur – stærri veislur – árshátíðir – gala kvölverður
námskeið – hópefli – kynningar – fermingar – brúðkaup – afmæli – tónleikar og allt sem hægt er að hugsa sér.

www.keahotels.is

Hótel Kea | Hafnarstræti 87 - 89 | Sími 460 2000 | fax 460 2060 | kea@keahotels.is

ALLAR ALMENNAR BÍLAVIÐGERÐIR
Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!
NÝ OG BETRI
ÞJÓNUSTA

LOSUM
SPÍSSA!

Getum tjakkað spíssa úr
mörgum gerðum bíla án þessa
að taka heddin af. Getum borað
spíssa úr 2.0L Renault, Nissan og
Opel ef spíss slitnar.

Mekka

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Smiðsbúð 2
210 Garðabæ
Sími 577 6670
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.is
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Hækkun fargjalda rædd í stjórn Strætó bs.

Stjórnarmenn segja að ræða þurfi hækkun

S

tjórnendur Strætó bs. vilja að far
gjöld verði hækkuð um 10 pró
sent og að hækkunin taki gildi 1.
desember næstkomandi. Þetta kemur
fram í minnisblaði Reynis Jónssonar,
framkvæmdastjóra, sem lagt var fyrir
stjórn byggðasamlagsins nýlega. Stjórn
arformaður fyrirtækisins upplýsir að
ekki standi til að sveitarfélög leggi meira
til fyrirtækisins en nú er. Ekkert hefur
verið ákveðið um hækkanir fargjalda.
Þar segir að samkvæmt eigendastefnu
Strætó bs. eigi fargjöld að standa undir
40 prósentum af rekstrarkostnaði, en 60
prósent komi frá eigendum. Fargjöldin
standa nú undir 26 prósentum kostn
aðarins, en þetta hlutfall var 30 prósent
í fyrra.
Bryndís Haraldsdóttir, stjórnarfor
maður Strætó bs. bendir á þetta hlutfall
í svari sínu við fyrirspurn blaðsins, sem
greint er frá framar hér í blaðinu.

Rætt í nokkurn tíma
Sigrún Edda Jónsdóttir, bæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins á Seltjarnarnesi
og fulltrúi bæjarins í stjórn Strætó bs.,
segir að það hafi verið rætt í nokkurn
tíma í stjórninni að hækka fargjöld í
almenningsvagna. „Það er krafa frá
eigendum Strætó bs. að fargjalda
tekjur komi til með að skila um 40%
af tekjum Strætó bs.,“ segir hún í svari
við fyrirspurn blaðsins. Sigrún Edda
segir langt um liðið síðan fargjöld voru
síðast hækkuð en það einnig áformað

átti að auka sunnudagaaksturinn nú í
ár en því var frestað vegna óvissu um
efndir ríkisins á samningi um almenn
ingssamgöngur.
Nú gera stjórnendur Strætó ráð
fyrir því að 1. janúar byrji vagnarnir
að ganga klukkan hálfátta á sunnu
dagsmorgnum og helgidögum, í stað
11:30 eins og nú tíðkast, ef marka má
minnisblaðið.

að einfalda fargjaldauppbyggingu sam
hliða ásamt því að við náum vonandi að
bjóða upp á fjölbreyttari greiðslumáta
en verið er að byggja upp greiðsluapp
þannig að hægt sé að greiða á rafrænan
máta fargjöld.“
Einar Birkir Einarsson, fulltrúi
Hafnarfjarðar og bæjarfulltrúi Bjartrar
framtíðar, segir að segir að vega þurfi
og meta hversu mikið eigi að koma
frá sveitarfélögum og hversu mikið í
gegnum fargjöld í bókum Strætó bs.
„Þetta þarf að vega og meta áður en
ákvörðun verður tekin,“ segir hann í
svari við fyrirspurn blaðsins. Málið sé
í skoðun í tengslum við fjárhagsáætlun
sem ekki hafi verið afgreidd.
Blaðið sendi fulltrúum allra sveitar
félaga fyrirspurn um hugsanlega far
gjaldahækkun. Bryndís, Sigrún Edda
og Einar höfðu svarað þegar blaðið fór
í prentun.

Ekki hefur komið fram hvort hugur
farþega til hækkunar fargjalda hafi
verið kannaður.
Frestuðu hækkun
Til stóð að hækka fargjöld í fyrra, en
fallið var frá því.
Fram kemur í minniblaðinu að
stjórnendur Strætó vilji einfalda gjald
skrána, en einnig að hún verði hækkuð
um „10% að meðaltali 1. desember
nk,“ segir í minniblaðinu. Þar segir
einnig að gjaldskráin hafi ekki verið
hækkuð í meira en ár og almennt far
gjald, sem nemur 350 krónum, ekki
í þrjú ár.
Hundruð milljóna fjárfestingar
Til stendur að fjölga vögnum og auka
akstur á bæði álagstímum, sunnu
dögum og á rauðum dögum. Raunar

Skuldlaus Strætó
Áætlað er að viðbótarakstur á
álagstímum og helgidögum muni kosta
300 milljónir króna. Þá er stefnt að því
að endurnýjun vagna verði ekki fjár
mögnuð með lánum, en í minnisblað
inu segir að til þess að svo megi vera, sé
„í áætlunum gert ráð fyrir að handbært
fé frá rekstri verði ekki lægra en 350
m.kr. á næstu árum“. Gangi áætlanir
eftir verði Strætó skuldlaus árið 2018.
Samkvæmt nýjasta ársreikningi Strætó
bs. nema skammtíma- og langtíma
skuldir rúmum 877 milljónum króna.
Hvað gera stjórnendur?
Fram kom á síðasta stjórnarfundi
Strætó bs. að ekki kæmi til greina að
framlög sveitarfélaganna, eigenda fyr
irtækisins, yrðu aukin. Því má ætla að
stjórnendur Strætó bs. þurfi að vinna
nýjar áætlanir um tekjur fyrirtækisins á
næsta ári. Enn fremur má spyrja hvaða
áhrif þessi ákvörðun fulltrúa sveitarfé
laganna hafi á þróun fargjalda.

Nýr aðstoðarskólastjóri

Þ

órunn Jónasdóttir hefur verið
ráðin aðstoðarskólastjóri við
Hörðuvallaskóla. Þórunn hefur
starfað sem kennari og stjórnandi
í grunnskóla í rúm 15 ár, þar af 8
ár sem deildarstjóri og staðgengill
skólastjóra. Þá hefur hún starfað sem
stundakennari við Menntavísinda
svið HÍ frá 2009.
Hún er með auk kennsluréttinda
B.Ed., viðbótarnám í stærðfræði
og M.Ed. nám í stjórnunarfræðum
menntastofnanna af uppeldis- og
menntunarfræðideild HÍ.
Þá hefur hún tekið þátt í stefnu
mótun skólastarfsins í Hörðuvalla
skóla frá upphafi auk þess sem hún
hefur stjórnað þróunarverkefninu
„Stærðfræði er skemmtileg“ sem
hlotið hefur styrk frá Sprotasjóði og
öðrum sjóðum. Geta má þess að hún
hlaut viðurkenninguna Kópurinn í
vor fyrir verkefnið og útgáfu þess á
netinu. Staða aðstoðarskólastjóra
Hörðuvallaskóla var auglýst í byrjun
júlí. Umsækjendur um stöðuna voru 8.

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

www.volundarhus.is

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

Frír flutningur á

50%

VH/14- 01

GARÐHÚSUM á allar
afsláttur
þjónustustöðvar
af Flytjanda.
flutningi á
GARÐHÚSUM
og
·
50% afsláttur af
GESTAHÚSUM
flutningi
á
miðað
við verðskrá
GESTAHÚSUM
miðað
Flytjanda á allar
við verðskrá Flytjanda
þjónustustöðvar
á allar þjónustustöðvar
Flytjanda.
Flytjanda.

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta
kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²
með 9 m² yfirbyggðri verönd

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.
kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og
byggingarnefndar teiknisetti.

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

Grunnmynd og nánari
upplýsingar á heimasíðu
volundarhus.is

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 269.900,- án fylgihluta
kr. 299.900,- m/fylgihlutum

ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND
Á AÐEINS 35.990 KR. (EINGREIÐSLA)
Það gera aðeins 2.999 kr. á mánuði.

TILBOÐIÐ GILDIR TIL OG MEÐ 22. SEPTEMBER 2014
HVER OG EINN FÆR SÉRSNIÐNA ÆFINGAÁÆTLUN OG KENNSLU Á TÆKIN

FRÍTT ER Í ALLA HÓPTÍMA FYRIR KORTHAFA

Íþróttamiðstöðin Versalir

Sundlaug Kópavogs

GY
M

Hringdu og pantaðu þér ókeypis prufutíma
með þjálfara í tækjasal.
Þú færð kennslu á tækin og sérsniðna æfingaáætlun.

heilsa

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Sundlaug Kópavogs
og Íþróttamiðstöðinni Versölum.
Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480
www.gymheilsa.is

