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Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir
árið 2023 var samþykkt í bæjarstjórn
Kópavogs við seinni umræðu í síðustu
viku. Einnig var samþykkt þriggja ára

áætlun 2024-2026.

Áætlunin tók óverulegum breytingum milli
umræðna en þó gert ráð fyrir betri afkomu
en við fyrri umræðu, 87 í stað 83 milljóna.

Gjaldskrár voru samþykktar við seinni um-
ræðu og hækka þær um 7,7%. „Áætlun ársins
2023 endurspeglar að mínu mati ábyrgan
rekstur og rétta forgangsröðun. Grunnþjón-
usta við bæjarbúa verður efld og við for-
gangsröðum fjármunum í skóla- og velferða-
mál,” segir Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri.
(Sjá framhald á blaðsíðu. 2).

Álögur lækka og
gjöldum stillt í hóf

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar samþykkt af
meirihlutanum en minnihlutinn sat hjá
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Bæjarstjórn Kópavogs er ekki sammála um gerð fjárhagsáætlunar Kópavogs
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Framhald af forsíðu Fjárhagsáætlun Kópavogs fyrir árið 2023

TIl leigu eru 2 samliggjandi
skrifstofur að Hamraborg 1

í Kópavogi
Verð kr. 95.000.- á mánuði.

Aðgengi að kaffistofu, fundaherbergi og salernum.

Samtals um 37 fermetrar, sameign og skrifstofur
ný uppgerðar, parket.

Upplýsingar: jhg@radgjafar.is

,,Álögur lækka og gjöldum er stillt í hóf
því almennt munu gjaldskrár ekki fylgja
þeim kostnaðarhækkunum sem liggja
fyrir. Með þessu er Kópavogur, næst
stærsta sveitarfélag landsins, að leggja
sitt af mörkum við að ná verðbólgu niður
og liðka fyrir gerð kjarasamninga,“ segir
Ásdís.

Í fjárhagsáætlun kemur fram að um-
fangsmiklar fjárfestingar eru á vegum
bæjarins á næsta ári, til að mynda í
skólum, leikskólum og íþróttamannvirk-
jum. Einnig verður fjármunum varið í
markvisst viðhald fasteigna og loftgæði
verða bætt í stofnunum bæjarins.

Fjárhagsáætlun var samþykkti með at-
kvæðum meirihluta bæjarstjórnar en
fulltrúar minnihlutans sátu hjá.

Skref stígið afturábak
Theódóra S. Þorsteinsdóttir bæjar-
fulltrúi Viðreisnar var ósatt hvernig
fjárhagsáætlun Kópavogs var unnin í
ár og lagði fram bókun þar sem hún
tekur fram að bæjarstjórn Kópavogs
hafi þó nokkur undanfarin ár unnið
að þverpólitískri, sameiginlegri og
stefnumarkandi fjárhagsáætlun þar
sem aðgerðaráætlanir eru lagðar til
grundvallar. Með því sammæli allra
kjörinna fulltrúa og starfsmanna,
hefur verið tryggður faglegur og skil-
virkur rekstur sveitarfélagsins. ,,Slík
vinnubrögð gera það að verkum að hægt
er að fylgja langtímastefnu sem byggir á
skýrum markmiðum þar sem unnt er að
mæla árangur. Búið er að móta nýja heild-
arstefnu fyrir öll svið og stofna nýtt
fjármálasvið sem gefur skýrari og örugg-
ari upplýsingar til að taka faglegar
ákvarðanir. Á síðasta ári hafði stefnan
einnig verið sett á að bæta vinnubrögð
við opinber innkaup eftir að Kópavogs-
bær fékk ekki bara afleita einkunn í
útttekt heldur í raun falleinkunn.

Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks og
Framsóknar er hér að stíga skref aftur á
bak í vinnubrögðum við gerð þessarar
áætlunar. Það eru mér mikil vonbrigði
því sveitarfélagið hefði svo sannarlega
þörf á áframhaldandi framþróun. Gamla
skammtíma- og óskilvirka loforðapóli-
tíkin ræður nú aftur ríkjum í Kópavogi.
Undirrituð vill ekki þátt í þeirri þróun og
lýsir yfir vonbrigðum með fjárhagsáætlun
sem hér er til afgreiðslu, bæði að formi
og innihaldi, og sit því hjá við afgreiðs- l-
una,” segir Theódóra í bókun sinni.

Harma afturför í vinnubrögðum
Indriði I. Stefánsson bæjarfulltrúi
Pírata tók í sama streng og Theódóra.
,,Píratar í Kópavogi harma afturför í vinnu-
brögðum við gerð fjárhagsáætlunar Kópa-
vogsbæjar, sem nú í ár er ekki unninn í
samvinnu allra flokka, ólíkt því sem
verið hefur undanfarin sjö ár. Nýjar
aðgerðir í aðgerðaáætlunum næsta árs
eru ekki rökstuddar með vísan í mat á
árangri áætlana síðasta árs, líkt og lagt
var upp með í þverpólitískri sátt með
stefnumiðaðri vinnu. Þess í stað var
málefnasamningur meirihlutaflokkanna
nú lagður til grundvallar, áður en minni-
hlutaflokkarnir fengu svo mikið sem sæti

við borðið. Með þessum hætti útilokuðu
fulltrúar meirihluta hina flokkana frá því
að hafa raunverulega aðkomu að vinn-
unni. Fyrir utan það að samvinna þvert á
flokka er bæði lýðræðislegri og líklegri til
þess að skila betri og sanngjarnarni út-
komu sem meiri sátt ríkir um, er það
fyrst og fremst sorglegt að sjá fjara
undan gagnadrifinni ákvarðanatöku.
Þeirri hugsun að taka upplýstar ákvarð-
anir byggðar á rökum og horfa til lengri
tíma en fjögurra ára í senn,” segir í
bókun Indriða.

Miklar fjárfestingar á næsta ári

Ásdís Kristjánsdóttir

Ósáttur minnihluti! F.v. Helga Jónsdóttir, Bergljót Kristinsdóttir, Sigurbjörg Erla
Egilsdóttir, Theódóra S. Þorsteinsdóttir og Indriði I. Stefánsson

Kirkjulundur 19
Garðabær

harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

Vefsíða Kópavogspóstsinskgp.is

Leitin að jólalegasta húsinu í Kópavogi er hafin
og eru áhugasöm hvött til þess að senda inn

ábendingu á vef Kópavogs www.kopavogur.is,
fyrir 13. desember.

Lista- og menningarráð stendur fyrir leitinni og mun
velja húsið á fundi sínum 15. desember. „Það er mikil
jólastemning í Kópavogi og tilhlökkunarefni að sjá
hvernig íbúar skreyta og gera fallegt í kringum sig. Við
í lista- og menningarráði viljum fá sem fjölbreyttastar
tilnefningar um jólahús í bænum okkar og hvetjum öll
til að senda inn ábendingu,“ segir Elísabet Sveins-
dóttir, formaður Lista- og menningarráðs.

Jólahúsið í Kópavogi

Elísabet ásamt Hrafney
Arnórsdóttur barnabarni sínu
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Um 25 félagar mættu á aðalfund
Vina Kópavogs sem haldinn var í

Smáranum 9. nóvember sl., en þar
lýstu bæjarfulltrúar félagsins, þau

Helga Jónsdóttir og Kolbeinn
Reginsson m.a. reynslu sinni af

starfinu í bæjarstjórn undanfarna
mánuði.

Bæjarfulltrúar búa ekki að
reynslu af svona starfi

Helga lýsti reynslu af starfi bæjarfull-
trúa. ,,Á bæjarstjórnarfundum finnst
henni ákveðinn doði einkenna starf meiri-
hlutans og skortur á framtaki, með
góðum undantekningum þó. Starfið í
bæjarstjórn markast mjög af því að
margir bæjarfulltrúar búa ekki að reynslu
af svona starfi, m.a. bæjarstjórinn,”
segir í fundagerð frá aðalfundinum.

Ósættanlegt hve
fjárfestar ráða miklu

,,Leiðarljós framboðs VK frá því í apríl
eru gott veganesti fyrir starf fulltrúa Vina
Kópavogs í bæjarstjórn. Það er óásætt-
anlegt hve fjárfestar ráða miklu um
framvindu skipulags á mjög stórum
svæðum sem eru í þróun. Vinnan í skipu-
lagsráði hefur verið ánægjulegri en í
bæjarstjórn. Það er þó enn stórt bil á
milli orða og athafna í skipulagsmálum.
Engum lóðum hefur verið úthlutað í
Kópavogi í meira en 7 ár eftir útboð eða
formlega auglýsingu og umsóknarferli.
Að samþykktu deiliskipulagi selja fjár-
festar réttinn til uppbyggingar á marg-
földu því lóðargjaldi sem rennur í bæjar-
sjóð. Bæjarfélagið fer á mis við tekjur
sem ættu að réttu að falla í bæjarsjóð.
Öndvert við ýmis önnur sveitarfélög inn-
heimtir Kópavogur ekki fyrir hönd íbúa
þau verðmæti sem felast í byggingarrétt-
inum; þau eru í reynd gefin fjárfestum
eftir. Land fyrir uppbyggingu í Kópavogi
er orðið mjög takmarkað og ekki farið
vel með þessa verðmætu auðlind í dag.
Lítil umræða er um framtíðina og mest-
ur tími fer í ákvarðanir og aðgerðir til
skemmri tíma. Fjárfestar hugsa fyrst og
fremst um að ávaxta sitt fé en lítil sem
engin umræða er um almenningsrými
og græn svæði innan byggðar, sem flétt-
ast eiga inn í landnotkun og blöndun
byggðar. Milliliðir á fjármagnsmarkaðn-
um eru ráðandi en gömlu tengslin á
milli byggingameistara, íbúa og bæjar-
yfirvalda eru horfin,” segir Helga

Helga segir einnig að ekki sé nægjanlega
vel staðið að móttöku flóttamanna og
virðist lítill skilningur á skyldum næst-
stærsta sveitarfélags landsins til þátt-
töku í því verkefni.

Helga fagnar nýlegri ákvörðun um gerð
hverfisáætlana á Kársnesi og Digranesi.
Í ferlinu eru fyrirheit um að leggja áherslu
á íbúalýðræði og markvisst samráð.

Veikir lýðræðið
og fagleg vinnubrögð

Helga segist upplifa að nefndakerfi
bæjarins nýtist ekki sem skyldi til að
sinna stefnumótun og áherslum í
mismunandi málaflokkum. ,,Nefnda-
kerfið byggist á því að lýðræðislegt sé að
kalla fleiri til samstalsins af hálfu íbúa
og leysa viðfangsefni með dreifstýrðum
vinnubrögðum. En því miður sýni dæmi að
mál fái ekki umræðu á vettvangi nefnda
áður en ákvarðanir eru teknar. Það veikir
bæði lýðræði og fagleg vinnubrögð.”

Fólkinu er haldið í gíslingu
Kolbeinn segist hafa reynt að vera
með sífelda þrýsting til að koma í veg
fyrir skipulagsslys á Fannborgar og
Hamraborgarsvæðinu. ,,Þar eru það
enn aðgengismál fatlaðra sem stoppa
deiliskipulagið þannig að Fannborgar-
reitur komist til framkvæmda. Bæjar-
stjóri hefur ekki staðið við loforð um
íbúafund vegna þessa máls. Fólkinu er
haldið í gíslingu eins og ástandið er í
dag. Tæknilega geta liðið 12 ár með
núverandi ástandi. Fjárfestarnir eru í
raun með bæjarfélagið í gíslingu þar
sem þeir hafa nægar tekjur frá bæjars-
jóði sem leigir húsanæðið að hluta, til að
bíða og sjá.”

Ómögulegt að ná samræðum
um þessi mál í bæjarstjórn

Kolbeinn bendir á að á Kársnesinu
séu fjárfestar afar virkir. ,,Dæmi um
það er reitur 8. Þar er skipt um fjárfesta

og nú eru komnar tillögur um enn meira
byggingarmagn. Svo mikið byggingar-
magn þýðir að innviðir springa og sá
reikningur verður eflaust sendur á bæjar-
sjóð. Ómögulegt að ná samræðum um
þessi mál í bæjarstjórn þar sem fulltrúar
meirihlutans bregðast ekki við í umræð-
unni.”

Kolbeinn beindi því til stjórnar að styrkja
útbreiðslustarfið og nefndi myndband
sitt um Hamraborg sem dæmi. Búa til
efni sem nær til fólks og kveikir í því.

Auk hefðbundinna aðalfundastarfa
flutti Dr. Páll Líndal, doktor í umhverf-
issálfræði erindi un áhrif manngerðs
umhverfis og húsnæðis á vellíðan og
heilsu. „Skipulag á að aðlagast fólki, en
fólk á ekki að aðlaga sig skipulagi.
Niðurstöður rannsókna á því hvernig
skipulag og húsnæði hefur áhrif á vel-
sæld eiga að vera ráðandi við gerð skipu-
lags, en ekki eftirspurn eftir húsnæði og
fjárfestar,” sagði Páll. Hann tilgreindi
ýmsar aðferðir til að bæta vinnu við
skipulag með því að beita aðferðum um-
hverfissálarfræðinnar. Það þarf að gera
strax á undirbúningsstigi skipulags að
mati Páls.

Eftir fundinn er stjórn félagsins skipuð
þeim Jóhanni Má Sigurbjörnssyni, Fríðu
Garðarsdóttur, Maríu Játvarðsdóttur,
Ólafur Björnssyni og Tryggva Felixsyni.
Fjárhagur félagsins er í jafnvægi. Ólafur
er formaður félagsins.

Útgefandi: Kópavogspósturinn ehf. Sími: 555 6101
Netfang: valdimar@kp.is Ritstjóri: Valdimar Tryggvi Kristófersson,

sími: 697 4020. Vefsíða: kgp.is Umbrot: Kópavogspósturinn ehf.
Prentun: Landsprent ehf Dreifing: Póstdreifing

Kópavogspósturinn kemur næst út 7. eða 14. des.
Síðasti skiladagur er föstudaginn 2. desember

valdimar@kp.is - Sími 697 4020
Vefsíða Kópavogspóstsins, kgp.is

Kópavogspósturinn er á: Facebook, Twitter og Instagram
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,,Ákveðinn doði einkennir
starf meirihlutans og
skortur á framtaki,”

sagði Helga Jónsdóttir bæjarfulltrúi á aðalfundi Vina Kópavogs er hún

lýsti reynslu sinni af starfinu í bæjarstjórn undanfarna mánuðu
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Helga segir starfið í bæjarstjórn markast mjög af því að margir
bæjarfulltrúar búa ekki að reynslu af svona starfi

Um 25 félagar mættu á aðalfund Vina Kópavogs
sem haldinn var í Smáranum 9. nóvember sl.



Frábær tilboð
á hverjum degi
til jóla Afsláttur í formi

inneignar í appinu



Össur Geirsson, skólastjóri
Skólahljómsveitar Kópavogs hlaut

Viðurkenningu Barnaheilla – Save the
Children á Íslandi árið 2022. Össur
hefur í störfum sínum veitt miklum

fjölda barna og ungmenna innblástur
og hvatningu. Hann hefur óbilandi trú

á ungu fólki og hefur einstakt lag á
að laða fram það besta í hverju og
einu barni. Hann leggur áherslu á

samvinnu á meðal nemenda í störfum
sínum og kallar fram jákvæðan aga,

metnað og samkennd.

Barnaheill veita árlega viðurkenningu
fyrir sérstakt framlag í þágu barna og
mannréttinda þeirra í tengslum við
afmæli Barnasáttmála Sameinuðu þjóð-
anna þann 20. nóvember. Viðurkenningin
er afhent til að vekja athygli á Barnasátt-
málanum og mikilvægi þess að íslenskt
samfélag standi vörð um mannréttindi
barna. Barnasáttmálinn er leiðarljós í öllu
starfi Barnaheilla.

Harpa Rut Hilmarsdóttir, formaður Barna-
heilla, flutti ávarp og tilkynnti hver hlyti
viðurkenninguna. Herra Guðni Th. Jóhann-
esson, forseti Íslands, flutti ávarp og
afhenti viðurkenninguna. Svanlaug Böð-
varsdóttir nemandi í Fellaskóla flutti atriði
úr Skrekk – ,,Skrekkur og Fellaskóla-
fordómar” og Skólahljómsveit Kópavogs
flutti tónlistaratriði. Bergrún Íris Sævars-
dóttir stjórnarkona Barnaheilla stýrði
athöfninni.

Finnst þetta stórmerkilegt
Þú ert væntanlega auðmjúkur að fá
slíka viðurkenningu? ,,Já, það má nú
segja það, ég átti alls ekki von á þessu og
finnst stórmerkilegt að samtök á borð við
Barnaheill sem daglega vinna að réttind-
um barna skuli telja mig þess verðan að
fá viðurkenningu fyrir störf í þágu barna,”
segir Össur.

Ég nýt þeirra forréttinda
að líða vel í mínu starfi

Þú tókst við sem skólastjóri hljóm-
sveitarinnar árið 1993 eða fyrir 30
árum. Þér hefur greinilega liðið vel í
starfi og nýtur þess að vinna með
nemendum þínum? ,,Ég nýt þeirra for-
réttinda að líða vel í mínu starfi. Það er
dásemd að fylgjast með nemendum sem
koma í nám til okkar ung að aldri, oft án
nokkurrar hljóðfærakunnáttu, dafna og
þroskast sem hljóðfæraleikarar og mann-
eskjur frá ári til árs og og kveðja okkur
átta til tíu árum síðar sem fullburða
hljóðfæraleikarar og yndislegt fólk. Þetta
sést sérstaklega vel á haust- og vortón-
leikunum okkar þar sem allir nemendur
koma fram og við sjáum og heyrum
stígandann í hljóðfæraleiknum frá yngstu
nemendunum til þeirra elstu. Það er ekki
hægt annað en að njóta þess að vinna
með ungu fólki og sérstaklega þegar
árangurinn er svona sýnilegur.”

Þetta eru um 175 hljóðfæraleikarar
sem skipa hljómsveitina í dag og þeim
skipt í þrjár sveitir eftir aldri, hvernig
gengur að halda utan umþennanmikla
fjölda? ,,Það gengur alveg ljómandi vel.
Skólahljómsveit Kópavogs er tónlistar-

skóli sem starfar samkvæmt námskrá frá
Menntamálaráðuneytinu og hér starfa
auk mín 14 frábærir kennarar svo ég er
ekki einn um að halda utan um hópinn.
Vissulega er þetta heilmikið utanumhald
með alla þessa kennslu, hljómsveitar-
æfingar, æfingaferðir, tónleika og annað
sem tilheyrir tónlistarskólastarfinu, en
með samvinnu og metnað að leiðarljósi
gengur þetta bara ljómandi vel.”

Það hefur orðið stórkostleg
breyting á starfinu

Og hlutirnir hljóta að hafa breyst tölu-
vert hjá hljómsveitinni frá því að þú
hófst störf fyrir 30 árum? ,,Það hafur
orðið stórkostleg breyting á starfinu frá
því ég tók við sprotanum af Birni Guð-
jónssyni árið 1993. Ég hef reynt að halda
þeim eldmóði sem Björn var þekktur fyrir
en jafnframt bætt í með því að innleiða
hluti eins og formlega tónfræðikennslu,
æfingabúðir hljómsveitanna, tónfundi allra
nemenda og formleg áfangapróf í hljóð-
færanáminu. Einnig fylgir starfinu mikil
festa með þeim góðu kennurum sem hér
starfa og leggja metnað sinn í tónlistar-
kennsluna og hljómsveitarstarfið. Án
þeirra væri starfið hvorki fugl né fiskur.
Stærsta breyting hvað varðar aðstöðu er
að okkur tókst að fá Kópavogsbæ til að
útvega hljómsveitinni gott húsnæði sem
var sérhannað utan um hljómsveitar-
starfið og við búum því svo vel núna að
vera eina skólahljómsveit landsins sem
býr við þann munað. Við kennum núna
í sérhannaðri tónlistarkennsluálmu sem
byggð er við Álfhólsskóla Digranesi,
ásamt tónleikasal sem við samnýtum
með grunnskólanum. Það var allt saman
tekið í notkun í febrúar 2020, svona um
það bil korteri fyrir Kóvid og hefur reynst
okkur einstaklega vel, m.a. til að stunda
bæði staðkennslu og fjarkennslu í far-
aldrinum. Nýhafinn vetur er því sá fyrsti
sem við getum nýtt húsnæðið að fullu án
samkomutakmarkana.”

Það er enginn á
varamannabekknum

Viðurkenning Barnaheilla snýr m.a.
þeim innblástri og hvatningu sem þú
hefur veitt nemendum skólans auk
þess sem þér tekst að laða fram það
besta í hverju barni. Hefur þetta alltaf
verið markmið þitt, trúin á hvern ein-
stakling þótt við séum öll á misjöfnum
stað? ,,Ég kýs að líta þannig á að stórar
hljómsveitir á borð við sinfóníuhljóm-

sveitir og lúðrasveitir séu eins og smækkuð
mynd af fyrirmyndarsamfélagi - samfélagi
þar sem allir eru jafnir og fá að þroskast
og dafna á eigin forsendum til þeirra
verðleika sem þau eru fær um. Hljóðfærin
okkar eru af ýmsum stærðum og gerðum,
sum hljóðfærin hafa marga takka að ýta
á, önnur fáa takka eða enga, sum eru
silfurlituð önnur gyllt eða hvít eða svört,
sum hafa háa og bjarta tóna meðan
önnur hafa djúpan og seiðandi tón.
Eins er með hljóðfæraleikarana í hljóm-

sveitinni, við erum líka fjölbreyttur hópur,
stelpur, stálp og strákar á ýmsum aldri og
fjölbreytt í útliti, sum kannski með ADHD
eða einhverfu í mismiklu mæli og svo
erum við ólík að upplagi. Samt er enginn
á varamannabekknum, við tökum öll
þátt, á jafningjagrundvelli og við erum öll
mikilvæg í samspilinu þó ekkert okkar sé
ómissandi.
Kúnstin fyrir hljómsveitarstjórann er svo

að fá þennan fjölbreytta hóp fólks sem
spilar á þessi fjölbreyttu hljóðfæri til að
vinna saman og mynda einn sameigin-
legan töfrandi hljóðheim. Fjölbreytileikinn
verður þannig styrkleiki hljómsveitarinnar
því blæbrigðin sem við náum með fjöl-
breyttum hljóðfærum og manneskjum
verða áhugaverðari og heildar útkoman
- tónlistin eða lífið sjálft - verður sú dásam-
lega upplifun sem við öll óskum okkur.”

En finnst þér börnin og unglingarnir
sem þú kennir hafa breyst eitthvað á
síðustu 30 árum miðað við allt það
áreiti sem þau verða fyrir í dag? ,,Ég
held að unga fólkið hafi ekki breyst í eðli
sínu á þessum tíma, alla vega eru þau
sem stunda nám hjá okkur upp til hópa
eðalmanneskjur sem leggja sig fram um
að gera sitt besta og sýna einbeitingu,
áhuga og metnað í sínum hljóðfæraleik.
Vissulega er áreitið annað í dag en áður

var og stundum geta samfélagsmiðlar og
annað slíkt dregið athygli frá því sem
skiptir máli, en þetta eru klárir krakkar og
almennt fær um að vinna úr áreitinu.”

Hef tekið miklum breytingum
og framförum á ferlinum

Hvað með þig sjálfan, þú varst 31 árs
þegar þú tókst við sem stjórnandi
hljómsveitarinnar og síðan eru 30 ár
liðin. Þú hefur sem sagt eytt hálfri ævi
þinni sem stjórnandi hljómsveitarinnar.
Hefur þú sjálfur eitthvað breyst á
þessum tíma sem kennari og persóna,
beitir öðrum aðferðum en fyrir 30
árum? ,,Þó ég hafi verið skólastjóri
SK hálfa ævina, hef ég alls verið í Skóla-
hljómsveit Kópavogs í 50 ár, því ég hóf
nám í sveitinni haustið 1972 og hef verið
hér síðan, fyrst sem nemandi og hljóð-
færaleikari í fjölmörg ár, síðan í beinu
framhaldi kennari og loks hljómsveitar-
stjórinn. Ég hef því verið hluti af og fylgst
grannt með starfi sveitarinnar nánast frá
byrjun og séð margt og ýmislegt breytast
í áranna rás. Ef ég skoða sjálfan mig sem
kennara þá hef ég tekið miklum breyting-
um og framförum á ferlinum því leitin að
nýjum kennsluaðferðum, fjölbreyttri
nálgun í kennslunni og frumlegu kennslu-
efni tekur aldrei enda. Tónlistarkennari
sem ekki þroskast og þróast í sínu starfi
er í raun réttri í stanslausri afturför og

hefur ekkert að bjóða nemendum sínum.
Líklega má segja að það sem ekki hefur
breyst á þessum árum er viljinn til að
breytast og leita nýrra leiða í kennslunni
og mannlegum samskiptum. Á vissan
hátt kem ég fram við börnin í hljómsveit-
inni á sama hátt og ég kom fram við mín
eigin börn þegar þau voru að alast upp.
Ég lít á það sem mitt hlutverk að leiðbeina
með hlýju viðmóti en gera samt mjög af-
dráttarlausar en viðráðanlegar kröfur og

vona að minn eiginn metnaður smitist yfir
til nemendanna.”

Hvað hefur það gefið þér að starfa
sem stjórnandi hljómsveitarinnar í öll
þessu ár? ,,Það er fátt í lífinu meira gef-
andi en að vinna með ungu glæsilegu
fólki, fá að vera hluti af þeirra þroskaferli
og sjá þau vaxa og dafna frá því þau
koma í fyrsta hljóðfæratímann þar til þau
kveðja og fljúga inn í framtíðina á fullri
ferð. Svo fylgist maður með þeim úr
fjarlægð og sér þau taka að sér alls konar
hlutverk í lífinu, sum búa sér til atvinnu-
feril í tónlist, leiklist eða öðrum skapandi
störfum og ég samgleðst þeim öllum
þegar ég sé þau ná markmiðum sínum,
hver svo sem þau eru.
Ég lofaði líka sjálfum mér þegar ég var

unglingur að þegar ég yrði stór myndi
ég finna mér vinnu þar sem mér finndist
ég vera lifandi í vinnunni. Ég hafði nefni-
lega verið að vinna færibandavinnu eitt
sumar og fannst ég bara ekki vakna til
lífsins fyrr en vinnudeginum var lokið.
Mín gæfa er því sú að mér finnst ég alltaf
vera lifandi í vinnunni minni og hlakka til
hvers einasta dags.”

En hvað segir þú svo með tímann sem
er framundan, desember, þetta er anna-
samur tími hjá Skólahljómsveit Kópa-
vogs? ,,Það er alltaf nóg að gera hjá
okkur í desember því hljómsveitirnar
koma fram á fjölmörgum tónleikum á
aðventunni. Við spilum meðal annars í
grunnskólum, á jólskemmtunum og
á okkar eigin tónfundum. Jólatónleikar
verða í Hörpu þann 17. desember og þar
koma allar hljómsveitirnar okkar þrjár
fram með jólalög og sitthvað fleira sem
ætti að koma öllum í gott jólaskap.”

Ogað lokum,þeir semeru áhugasamir,
hvað þarf til að ganga í Skólahljóm-
sveit Kópavogs? ,,Það sem þarf er áhugi
fyrir tónlist og viljinn til að gera vel. Tón-
listarnám kostar mikla vinna og árang-
urinn er í réttu hlutfalli við þá vinnu og
einbeitingu sem hver og einn leggur í
námið. Reyndar er það svo að það losna
ekki mörg pláss hjá okkur á hverju ári svo
það komast ekki allir að sem sækja um.
Við tökum við umsóknum á vorin fyrir
komandi vetur og gefst nemendum í 3.
bekk grunnskóla kostur á að sækja um,
því nemendur hefja nám hjá okkur
haustið sem þau fara í 4. bekk,” segir
Össur að lokum
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Össur Geirsson hlýtur viðurkenningu Barnaheilla
Össur hefur í störfum sínum veitt miklum fjölda barna og ungmenna innblástur og hvatningu,

en hann hefur verið skólastjóri Skólahljómsveitar Kópavogs í 30 ár

Viðurkenning! F.v. Ellen Calmon framkvæmdastýra Barnaheilla, Össur
Geirsson, skólastjóri Skólahljómsveitar Kópavogs, Guðni Th. Jóhannesson,
forseti Íslands og Harpa Rut Hilmarsdóttir, stjórnarformaður Barnaheilla.

Það var létt yfir Össuri og forseta Íslands, Guðna Th. Jóhanesson

Össur með Braga Bragi Michaelssyni
á 30 ára afmæli hljómsveitarinnar

Össur með Carsten
í Odense árið 1995



Íslenskur matur um jólin

Opið:
mán-fös 11-18

lau 11-15

ME&MU
garðatorgi 1, garðabæ

Verið velkomin

Krækiberjavinaigrette
1/2 dl ólífuolía1 msk krækiberjaedik1 msk balsamic edik2 msk aðalbláberjasultasalt & pipar
Setjið allt hráefnið í skálog pískið vel saman þar tilsalatsósan er orðin kremuð.

GRAFInn ÆRvöðvi • hunang • REYKT GÆSABRINGA
LAUFABRAUÐ • LERKISVEPPIR • krækiberjaedik



8Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!Kópavogspósturinn - kgp.is

Næsti fundur hjá bókaklúbbnum Lesið
á milli línanna á aðalsafni Bókasafns
Kópavogs er á dagskrá fimmtudaginn
1. desember kl. 16:30. Teknar verða
fyrir bækur rithöfundarins Colleen Hoover
í þetta sinn, þá sérstaklega bókin Þessu
lýkur hér sem hefur notið mikilla vin-
sælda á Íslandi og um allan heim. Ef
tími gefst til þá verður spjallað um þær
jólabækur sem þátttakendur í hópnum

hafa náð að lesa. Verið innilega vel-
komnar!

Bókaklúbburinn hentar öllum hressum
konum sem vilja hittast, lesa á milli
línanna og spjalla um yndislestur á léttu
nótunum. Lesnar eru ein til tvær bækur
sem eru síðan ræddar fyrsta fimmtu-
dag í mánuði á fundum klúbbsins. Allar
konur velkomnar á meðan húsrúm leyfir.

Lesið á milli línanna
Bæjarstjórn Kópavogs samanstendur af
ellefu fulltrúum sex stjórnmálaflokka.
Fjórir frá Sjálfstæðisflokki, tveir frá
Framsókn, tveir frá Vinum Kópavogs og
einn frá Samfylkingu, Viðreisn og Píröt-
um. Tveir fyrstnefndu flokkarnir mynda
meirihluta. Oftast reynum við að ræða
þau mál sem til umræðu eru á upp-
byggilegan hátt. Við komum með okkar
innsýn í málefnin og oft meiri upplýsingar
en fyrir liggja. Þar skiptir máli að bæjar-
búar hafi samband við okkur og segi
okkur frá því sem betur má fara í bæn-
um okkar. Þá getum við komið því í um-
ræðu innan stjórnsýslunnar. Almenna
reglan er að fulltrúar minnihlutaflokkanna
tala mest. Oftast er það bæjarstjórinn
sem verður fyrir svörum en þó skiptir
okkur öll miklu máli að fulltrúar Kópa-
vogs í stjórnum Sorpu og Strætó segi frá
því sem er að gerast í byggðasamlög-
unum okkar sem við greiðum okkar
skerf til í samræmi við íbúafjölda. Eins
og gefur að skilja tilheyra þessir fulltrúar
alltaf meirihlutanum.

Fjárhagsáætlunin
Á síðasta bæjarstjórnarfundi var fjár-
hagsáætlun bæjarins rædd í annað sinn,
svo kölluð seinni umræða. Á milli um-

ræðna eru gerðar lagfæringar og breyt-
ingar á áætluninni ef einhverjar eru. Í
fyrsta sinn í sjö ár var áætlunin ekki
samþykkt samhljóma. Allir minnihluta-
flokkarnir sátu hjá við afgreiðslu. Þetta
var ekki okkar áætlun og ekki þau vinnu-
brögð sem við áttum von á. Við höfðum
hvert og eitt okkar ástæðu til hjásetu en
vorum öll sammála um að sú vegferð
sem stefnt hafði verið að með stefnu-
miðaða fjárhagsáætlun þar sem ákvarð-
anir síðasta árs eru endurmetnar áður
en fjárhagsáætlun næsta árs er unnin
hafi ekki verið viðhöfð í þetta sinn.

Mögulegur taprekstur
Ég hef töluverðar áhyggjur af því að
skila á rekstraráætlun næsta árs með
mjög naumum afgangi eða sem nemur
um 0,17% af tekjum. Ef ekki kemur til
töluverð lóðasala á næsta ári mun
rekstrarniðurstaða næsta árs enda í
mínus, því það bætast alltaf við ófyrir-
séðir kostnaðarliðir innan ársins sem
bregðast verður við. Þrátt fyrir að þessi
niðurstaða lægi ljós fyrir var meirihlut-
anum mikið í mun að lækka skatta sem
var m.a. gert með því að lækka fasteigna-
skattsprósentuna úr 0,20% í 0,17%
sem er með því lægsta sem þekkist á

Íslandi. Kópavogur er eitt af 13 sveitar-
félögum (af 69) sem fullnýtir ekki útsvars-
prósentu sína. Hún er 14,48% en má
vera 14,52%. Viðbótin er um 2.000 kr. á
íbúa en 85 milljónir fyrir bæinn. Það
munar um allt þegar fjárhagurinn er
svona naumur og ábyrgðarhluti að skila
fjárhagsáætlun sem skal vera sjálfbær
með svo litlum afgangi. Þess vegna sat
ég hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunar.

Bergljót Kristinsdóttir
Oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi

Aðsend grein Bergljót Kristinsdóttir

Lífið í bæjarstjórn

Bergljót Kristinsdóttir

Fylgdu okkur á: Facebook.com/Kopavogsposturinn
Twitter.com/Kopavogspostur eða Instagram.com/Kopavogsposturinn

Dagana 30. nóvember, 7. desember og
14. desember kl. 16:00 munu nemendur
Tónlistarskóla Kópavogs spila ljúfa jóla-
tónlist fyrir gesti og gangandi á aðalsafni

Bókasafns Kópavogs. Boðið verður upp
á piparkökur og huggulega stemningu.
Öll hjartanlega velkomin.

Jólatónleikar Tónlistarskóla KópavogsJólatónleikar Tónlistarskóla Kópavogs
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Jólalegir viðburðir af ýmsum toga
eru á dagskrá í Kópavogi á aðvent-
unni. Til að auðvelda áhugasömum

að fá yfirsýn yfir jólastemninguna er
nú hægt að skoða viðburðadagskrá
á menningarvefnum meko.is. Þar er

líka að finna kort sem sýnir
staðsetningu viðburðanna sem eru

víðs vegar um bæinn.

Meðal þess sem er á dagskrá á næstunni
í Kópavogi eru tónleikar Kópavogskóra í
kirkjum bæjarins, jólaleikrit í Guðmund-
arlundi, Mugison tónleikar á Mossley,
klassískir tónleikar í Sundlaug Kópavogs

og fjölmargir jólatónleikar í Salnum.

Kópavogsbær er nú kominn í jólaskrúð-
ann og jólaljós komin upp um allan bæ.

Jólatré bæjarins er á túninu við menning-
arhúsin en þar er sérlega fallegt tré
ættað úr austurbæ Kópavogs. Þá lýsir
jólastjarnan á Hálsatorgi upp gestum og
gangandi.

Áhugasömum er bent á að senda inn
upplýsingar um viðburði á meko@kopa-
vogur.is ef áhugi er að fá viðburð
skráðan í viðburðadagatalið.

Jólakort og
jólaviðburðir í Kópavogi

Bókmenntaklúbburinn Hananú! á
aðalsafni Bókasafns Kópavogs fær

góðan gest til sín á næsta fundi
hópsins miðvikudaginn þann 30. nóv.
kl. 16. Sigríður Hagalín Björnsdóttir,
rithöfundur kemur og ræðir nýjustu

bók sína, Hamingja þessa heims.

Hist verður í fjölnotasal bókasafnsins á
1. hæð og eru öll velkomin á meðan
húsrúm leyfir.
Bókmenntaklúbburinn Hananú! hittist á
aðalsafni Bókasafns Kópavogs annan
hvern miðvikudag og ræðir hinar fögru
orðlistir.

Sigríður Hagalín gestur í Hananú!

Hárklippistofan Barbarinn opnaði í í
nóvember nýja stofu á Smáratorgi í

Kópavogi við hliðina á Bakara-
meistarnum, en Barbarinn er líka

með stofu í Ármúla 19.

Það er Kópavogsbúinn Fjóla Valdís Árna-
dóttir, sem er rekstrarstjóri Barbarans.
Markmið stofunnar er að bjóða upp á
vandaðar klippingar á skömmum tíma á
hagstæðu verði, en stofan bíður einnig
viðskiptavinum upp á ánægjutryggingu
sem við ætlum að forvitnast um ásamt
fleiru í spjalli okkar við Fjólu.

En hvernig kom það til að Fjóla ákvað
að opna hárklippistofu í Kópavogi?
,,Barbarinn opnaði klippistofu í Ármúla
árið 2019, við hugsuðum alltaf stærra
og fleiri stofur. Það var ákeðið strax í
byrjun að stofa 2 yrði í Kópavogi. Frá-
bært þegar fyriráætlanir verða að veru-
leika,” segir hún og brosir.

Er Barbarinn hefðbundin hárklippi-
stofa, hvað bjóðið þið upp á? ,,Við erum
eingöngu í klippingum fyrir alla sem er
alveg hrikalega gaman. Í raun skemmt-
ilegast við fagið að mínu mati. Það er
dásamlegt að vera laus við litanir, perm
og þ.s.h. efnavinnu. Við seljum ,,basic“
hárvörur frá KEUNE, Matrix og María
Nila.”

Og þið eruð eina stofan á Íslandi sem
notar hársugu, hvað erum við að tala
um? ,,Þetta stórsniðuga tæki, hársugan,
er að gera skemmtilega hluti, en eftir
klippingu þá ryksugum við hárið og
hálsinn þannig að við tökum stóran hluta
af “óþolandi” litlu hárunum sem minna
þig á allan daginn ef þú fórst í klippingu
að morgni. Fókið með stutta hárið hrein-
lega getur ekki án þess verið eftir að
hafa prufað hársuguna einu sinni.”

Einnig bjóðið þið upp á að taka myndir
af klippingunni? ,,Kerfið okkar er byggt
upp á þann skemmtilega hátt að við
bjóðum viðskiptavinum að taka mynd af
klippingunni að henni lokinni, þá er hún
til í kerfinu okkar á bak við símanúmer
viðkomandi. Þannig að næst þegar við-
skiptavinurinn kemur í klippingu þá
getur hann sagt: ,,Ég ætla að fá sama og
síðast”,” segir Fjóla brosandi.

Og þið farið nokkuð óvenjulega leið
þegar tímar eru pantaðir í klippingu,
er það ekki rétt? ,,Já, einmitt. Pöntun-
arkerfið okkar er hannað eftir hugmynda-
fræði eiganda Barbarans, Þórsteins
Ágústssonar. Þú ferð á barbarinn.is
skráir inn símanúmerið þitt og þá færðu
upp biðtímann í klippingu. Svo ert þú
bara í þínum daglegu erindum og þegar
það eru 15 - 20 mín í þina klippingu þá
færðu sms um að það sé að koma að
þér. Þegar þú kemur svo inn á Barbar-
ann skáir þú þig í tölvuna hjá okkur og
ferð oftast beint í stólinn. Virðing við
tíma allra.”

En þú getur ekki valið þér klippara,
heldur færðu þann næsta sem er

laus? ,,Þú getur beðið eftir þeim klippara
sem þú vilt en þá er það á þína ábyrgð ef
þú þarft að bíða lengur, en getur þá
hleypt fram fyrir þig ef aðrir viðskipta-
vinir koma inn.”

Svo vakti athygli mína að þið bjóðið
viðskiptavinum upp á ánægjutrygg-
ingu? ,,Það er okkur mikið í mun að
viðskiptavinir okkar séu ánægðir með
vinnu okkar. En við erum öll mannleg og
getur orðið á eða að það komi upp mis-
skilningur milli klippara og viðskipta-
vinar þá er mjög gott að geta boðið fólki
að koma aftur þeim að kostnaðarlausu.
Viðskiptavinir erum mjög ánægðir með
þetta og finnst þetta alveg frábært hjá
Barbaranum.”

Og hafa margir nýtt sér ánægjutrygg-
inguna? ,,Það hefur komið fyrir að hún
sé nýtt og við gerum það með bros á
vör, því mikilvægast fyrir okkur er að
viðskiptavinir Barbarans séu ánægðir.”

Eru tískusveiflur í klippingum, hvað
er vinsælast í dag og eftir hverju fara
þessar tískusveiflur? ,,Það hefur verið
svakalega mikið um ,,skin fade” klipp-
ingar hjá strákunum, en ég er ekki frá
því að tískan breytist aðeins með
árstíðunum. Þannig að það er í raun
margt spennandi í gangi.”

Hvernig hefur gengið að ráða starfs-
fólk á nýju stofuna á Smáratorgi og

ég sé að þið leggið mikið upp úr því
að heilsa starfsfólksins sé góð og
það fær líkamsræktarstyrk? ,,Ég fékk
svo skemmtileg viðbrögð þegar það fór
að kvisast út að við værum að opna í
Kópavogi að fólk sem ég hef unnið með
í faginu fór að sækja um hjá okkur,
þannig að það gekk framar vonum að
manna hjá okkur, sem er dásamlegt. Já,
heilsa starfsfólksins skiptir okkur máli
og því fær það líkamræktarstyrk. Starfið
er krefjandi og við verðum að halda
okkur við til að endast vel í því.”

Og þið bjóðið alla bæjarbúa velkoma
til ykkar? ,,Það eru allir hjartanlega vel-
komnir á Barbarann og ég hvet
Kópavogsbúa og nærsveitunga að kíkja
á okkur. Við erum á Smáratorgi við hlið
Bakarameistarans. Algjörlega frábær
staðsetning og yfir 2000 bílastæði í
bílakjallaranum undir okkur. Getur ekki
verið betra,” segir hún brosandi.

Svo nú er bara að mæta á staðinn og
athuga hvort það er laust eða skrá
sig á barbarinn.is og þá sérðu bið-
tímann og klukkan hvað klippingin
er? ,,Endilega að skella sér í röðina og
mæta til okkar á Barbarann Smáratorgi
eða Ármúla. Ég er mjög heppin með fag-
fólkið mitt, frábær stemmning og gleðin
í fyrirrúmi hjá okkur,” segir Fjóla að lokum.

Bjóða viðskiptavinum upp
á ánægjutryggingu

Barbarinn hárklippistofu hefur opnað á Smáratorgi

Starfsfólk Barbarans! Fjóla (l.t.v.) ásamt Kamil og Önnu á Barbaranum

Það er Kópavogsbúinn, Fjóla Valdís
Árnadóttir, sem er rekstrarstjóri

Barbarans



kki opna þessa

bók! Nú er komin út

ólaútgáfa af þessum

skemmtilegu sögum

um fígúruna Wiz

sem gerir allt til að

fá börn og fullorðna

til að hætta að lesa

bækurnar. Bækurnar

hafa verið tilnefndar

þrjú ár í röð af börnum

sem bestu þýddu

barnabækurnar.

Við mælum með bókum í jólaggjjgjafir

Fróðlegar og skemmtilegar lyftispjaldabækur. Allir

hundavinir ættu að gleðjast yfir fróðlegri bók um

hunda. Hentar fyrir krakka á aldrinum 4-10 ára.

Gröfur og vinnuvélar er fyrir alla framkvæmdaglaða

krakka sem heillast af vörubílum, völturum og

gröfum. Sniðug fyrir 2-5 ára.

Kópavogsbúa
r hafa verið

þekktir fyrir að
gera gott grín,

sérstaklega af
nágrönnum sínum,

Hafnfirðingum
. En nú geta al

lir

pabbar í bæjarfélaginu slegið

í gegn í grillveislum með nýrri

bók með 365 pabbabröndurum.

Allt frumsamið efni eftir Þorkel

Guðmundsson til að redda

málunum.

il

Spurningabók um tó
ér er bæði spurt

um erlendu stórstirnin sem og sumt af færasta

tónlistarfólki landsins. Auk þess er sér kafli um

eftirlæti okkar Íslendinga - Eurovision.

bók um tónlist. Hé

Ek
b
jó
s
u

Sneisafull bók af

bæði gagnlegum

og gagnslausum

upplýsingum um

prump. Hver á

heimsmetið í að

prumpa? Hverjir

fóru í stríð út af

prumpi? Hvaða

dýr tjáir sig með

freti? Hver prumaði

fyrstur á tunglinu?

Og miklu fleiri svör

við spurningum sem

brenna á öllum!

Þessa fallegu jólasögu þekkja flestir

Íslendingar. Teiknimyndin hefur verið sýnd

í sjónvarpi yfir hátíðirnar og nú er sagan

fáanleg í takmörkuðu magni í bókaformi.

j

Gauti Eiríksson

sendir frá sér fjórar

spurningabækur í ár!
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Hátíðarstemningin var í hámarki
í og við menningarhúsin í Kópavogi

laugardaginn 26. nóvember
þegar aðventuhátíð Kópavogsbæjar
var haldin. Vel var mætt á hátíðina
og voru gestir verulega ánægðir

með daginn.

Á aðventuhátíðinni var boðið upp á fjöl-
breytta dagskrá fyrir unga sem aldna.
Fjölbreyttar jólasmiðjur, jólamarkaður,
lifandi tónlist og notaleg aðventustemn-
ing kom gestum í jólaskap.

Jólaandinn náði svo hámarki þegar for-
maður bæjarráðs, Orri Vignir Hlöðvers-

son, kveikti á ljósum jólatrésins ásamt
Sölku Sól söngkonu og kórs Hörðuvalla-
skóla. Í kjölfarið mættu fjórir jólasveinar
galvaskir og var yngsta kynslóðin virki-
lega ánægð með þá uppákomu. Dag-
urinn var verulega vel heppnaður í alla
staða og tóku Kópavogsbúar fagnandi á
móti aðventunni.

Hátíðarstemmning í hámarki

Kominn er út splunkuný
barnabók, Lavander litli frá

Lyosborg, eftir sagnfræðinginn,
þúsundþjalasmiðinn og Kópavogs-

búann Jón Pál Björnsson.

Þó svo að Jón Páll sé ekki innfæddur
Kópavogsbúi hefur hann búið þar í rúm
tuttugu ár og aldeilis skotið niður rótum
í Suðurhlíðunum þar sem hann býr við
einstaka veðursæld og gullfallegt útsýni
til suðurs. Að horfa yfir dalinn, Smára-
lind og fjöllin í fjarska er mikil hugarró
og gefur endalausan innblástur.

Bókin hans er hreinræktað ævintýri, eða
fantasía eins og það kallast á útlenskunni,
og fjallar um hinn óforbetranlega Lav-
ander litla sem er líklegast óheiðarleg-
ast krakki í heimi. Hann býr í ævintýra-
borginni Lyos og stundar það að svíkja,
svindla, blekkja, snuða og græðir á því
miklar fúlgur sem hann grefur í bak-
garðinum sínum því hann treystir eng-
um banka fyrir aurunum sínum.

En þó hann sé svona hrikalega óheiðar-
legur er hann alls ekki vondur krakki.
Hann er eiginlega mjög góður, að minnsta
kosti við mömmu sína, vinina sína, rott-
una, sem er langbesti vinur hans og við
allt fólkið sem vinnur í gamla leikhúsinu
þar sem hann býr.
Þessi svindlarastrákur er þó ekki sjálfs-
sprottinn því áður hefur Jón Páll sent frá

sér þrjár fullorðins-fantasíur um þennan
sama svikahrapp þegar hann er eldri,
vitrari og miklu lúmskari. En í Lavander
litli frá Lyosborg er sagt frá hans fyrstu
skrefum í farsælum, en dálítið gloppótt-
um ferli og sannast þar að snemma
beygist krókurinn, sérstaklega ef hann
er notaður til að krækja í peninga
góðborgara.

Líklega óheiðarlegasti krakki í heimi
Kópavogsbúinn Jón Pál Björnsson hefur gefið út

barnabókina Lavander litli frá Lyosborg

Rithöfundurinn Jón Páll Björnsson

Hugræktarrölt í Geðræktarhúsi
Kópavogsbæjar þann 30.nóvember

nk. Kl 17:00. Öll velkomin.

Geðræktarhúsið í samstarfi við núvit-
undarsetrið verður með létta og skemmt-
ilega göngu fyrir alla fjölskylduna þar

sem við nærum andann með núvitund.
Við munum rölta um nágrennið og
skoða hvort við sjáum eitthvað fallegt,
forvitnilegt eða fyndið. Kaffi og jóla-
kökur í boði eftir hugræktarröltið.

Þátttaka er ókeypis.

Hugræktarrölt
frá Geðræktarhúsinu kl. 17 í dag





Gauti Eiríksson er uppalinn í Reyk-
hólasveit en hefur búið í Kópavogi í
rúm fimmtán ár. Gauti er afkasta-

mikill höfundur en í ár koma út
fjórar spurningabækur eftir hann.

Ein þeirra er um Ísland, önnur fjallar
um tónlist, sú þriðja um fótbolta og

sú fjórða um golf, handbolta og
körfubolta.

Gauti nýtir bakgrunn sinn sem
kennari og leiðsögumaður og hefur
dálæti á því að koma fróðleik út til
lesenda. En hvaðan er þessi áhugi
kominn? „Faðir minn var mikill áhuga-
maður um örnefni og staðarnöfn. Þannig
fékk ég áhugann. Pabbi var alltaf að
fræða mig um nærumhverfið og svo
þegar fjölskyldan ferðaðist um Ísland
þá var mikið pælt og spekúlerað í landi
og náttúru.“
Gauti hefur einnig verið duglegur að

birta á Youtube kennslumyndbönd í
stærðfræði og náttúrufræði. Við látum í
lokin fylgja þrjár spurningar tengdar Kópa-
vogi, sem lesendur geta spreytt sig á.

1.Hvenær varð Breiðablik fyrst
Íslandsmeistari karla í knattspyrnu?
2.Hvaða fundur fór fram í Kópavogi
árið 1662?
3.Hvað heitir heimavöllur HK?

Svör

Veist þú svarið?
Kópavogsbúinn Gauti Eiríksson gefur út

fjórar spurningabækur fyrir jólin
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,,Þekktu rauðu ljósin”. 16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi 2022

,,Þekktu rauðu ljósin - Soroptimistar hafna ofbeldi” er slagorð íslenskra Soroptimista
í 16 daga átakinu að þessu sinni. Átakið sem leitt er af Sameinuðu þjóðunum og er

alþjóðlegt hefst 25. nóvember og því lýkur 10. desember.
Um allan heim sameinast hin ýmsu samtök í því að vekja athygli á kynbundnu ofbeldi
með ýmsum hætti en roðagylltur litur er einkenni átaksins, #roðagyllumheiminn,
#orangetheworld en hann á að tákna bjartari framtíð.

Markmið 16 daga átaksins að þessu sinni er að beina athyglinni að forvörnum og
fræðslu og hafa Soroptimistar útbúið fræðsluefni um hinar ýmsu myndir ofbeldis sem
flokka má í sex flokka: andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi,
fjárhagslegt ofbeldi, stafrænt ofbeldi og eltihrellir. Ekki er alltaf auðvelt að átta sig á
því að um ofbeldi sé að ræða í samböndum fólks en það getur átt sér stað óháð kyni,
aldri og kynhneigð.
Samkvæmt rannsóknum hafa 15% til 20% íslenskra kvenna og 5% til 10% íslenskra
karla verið beitt ofbeldi af maka sínum eða þeim sem þau voru í ástarsambandi við
og líklega búa um 2% íslenskra kvenna við ofbeldi hverju sinni.
Íslenskir Soroptimistar, sem eru nú um 600 í 19 klúbbum, hvetja alla til að kynna sér
málefnið, fræðast og leggja sitt af mörkum til að stöðva ofbeldi.
Soroptimistasystur munu þessa 16 daga vekja athygli meðal annars með því að
klæðast roðagylltum fatnaði, selja ýmsan varning, birta greinar og fræðsluefni.
Roðagyllti liturinn verður áberandi á byggingum víða um land og einnig á sendiráðum
Íslands víða um heim. ,,Þekktu rauðu ljósin - Soroptimistar hafna ofbeldi”

1.2010.(HafatvisvarorðiðÍslands-
meistararkarlaíknattspyrnu)
2.Kópavogsfundurinn.(Íslendingar
samþykktueinveldiDanakonungs)
3.Kórinn.

María Jónsdóttir, sópran og Jón
Sigurðsson, píanóleikari flytja
klassíska tónlist með örlitlum

jólaljóma í Sundlaug Kópavogs
mánudagurinn 5. des. kl. 20:30.

Flutt verður ljóðatónlist og aríur eftir
Gounod, Poulenc, Duparc, Strauss, Hahn,

Adams & Kaldalóns. Fram koma einnig
félagar úr Samkór Kópavogs.Tónleika-
gestir geta látið fara vel um sig í lauginni
á meðan á tónleikum stendur og standa
öllum sundlaugagestum til boða. Tón-
leikarnir hljóta styrk frá lista- og menn-
ingarráði Kópavogs. https://menning.
kopavogur.is/event/vatna-dyrd/

Vatnadýrð
Klassískir söngtónleikar í Sundlaug Kópavogs
mánudagurinn 5. desember 2022 kl. 20:30

Það er okkur sönn ánægja að segja frá því að þættirnir hafa nú verið endurskoðaðir
og endurgerðir á glæsilegan hátt með íslenskum texta og nýrri verkefnabók.

Hjónanámskeiðin í Lindakirkju hafa notið mikilla vinsælda
og skorað hátt í könnun þátttakenda sem gerð er í lok hvers námskeiðs.

Hjónanámskeiðið hefst á ljúffengum kvöldverði kl. 18.00 og lýkur stundvíslega kl. 21:00.
Eftir kvöldverðinn er horft á fræðsluþátt. Að honum loknum vinna pörin saman, í einrúmi.

Þau þurfa ekki að deila skoðunum sínum með öðrum hjónum.

Uppbygging námskeiðsins miðar að því að hjálpa pörum að setja fókus á sambandið og tengslamyndun.
Þættirnir sjö byggja þannig á þáttum sem rannsóknir sýna að nauðsynlegt sé að hlúa að. Farið er í mikilvægi
þess að byggja góðan grunn, listina að tjá sig og hvernig við leysum úr ágreiningi. Fyrirgefningin og máttur

hennar er skoðaður. Fjallað er um foreldra og tengdaforeldra og tengslin við þau í fortíð og nútíð. En einnig eru
mikilvægir lestrar um kynlíf sem og gildi þess að sýna ást sína í verki.

Kostnaður er aðeins kr. 5000- á par/hjón hvert kvöld, eða kr. 35.000- fyrir allt námskeiðið.
Innifalið: kvöldverður, vinnubók og fræðsla.

Nánari upplýsingar og skráning á lindakirkja.is, lindakirkja@lindakirkja.is eða í síma 544 4477.

Hjónanámskeið í Lindakirkju
Mánudaginn 16. janúar 2023 hefst sjö vikna

hjóna- og paranámskeið í Lindakirkju
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Jólahúsið 2022
Leitin að jólalegasta húsinu í Kópavogi er hafin, er það í þínu hverfi?

Sendu inn ábendingu á kopavogur.is fyrir 13. desember.

Úrslit verða kynnt 15. desember og er valið í höndum lista- og menningarráðs Kópavogsbæjar.

Njóttu aðventunnar í Kópavogi – fjöldi viðburða víðsvegar um bæjarfélagið.
Kynntu þér viðburðadagskrá á meko.is.


