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Áfram Kópavogur!
• Tvöfalda íþrótta- og tómstundastyrkinn í 54.000 kr. og gera fólki 

kleift að nýta styrkinn á einum stað, þar með talið í tónlistarnám

• Bjóða spjaldtölvur fyrir 5.-10. bekk

• Hafa frítt í sund fyrir eldri borgara og börn 10 ára og yngri

Við munum

Kynntu þér stefnumálin okkar á xdkop.is

www.kfrettir.is

4

Hæðasmári 6, fyrir aftan Smáralind
www.lifandimarkadur.is
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Heilsa og hollusta í Lifandi markaði
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Þennan verður þú  
að smakka.*A
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sælustu vörum okkar.

Fálkinn flytur 
á Dalveg

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Kópavogi. 27.05.2014. 19. tbl. 10. árg.
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Er búið að 
mynda nýjan 
meirihluta?

6

Kosningar 
og unga fólkið 
í Kópavogi

10

Ómetanlegar heimildir Marteins Sigurgeirssonar 
um sögu Kópavogs að glatast

Hér eru 
menningar-
verðmæti 

sem liggja undir 
skemmdum en 
þeim þarf að 
bjarga sem 
allra fyrst.
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Smart föt, fyrir smart konur
         Stærðir 38-58

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

my style

Útgefandi: ago.slf - Lyngheiði 1 - 200 Kópavogi
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson - Sími:  899 3024

Netfang: audun@kfrettir.is
Heimasíða: www.kfrettir.is
Netfang: kfrettir@kfrettir.is

Prentun: Ísafold. Dreifi ng: Póstdreifi ng
Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Ritstjórnarstefnan er  eftirfarandi: 
Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu 

Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu 
mannlífi  og atvinnulífi  í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að 

sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

Kópavogsblaðið og kfrettir.is

Í tilefni 
Kópavogs-
daga hafa 

verið sett upp 
fjögur ný 
söguskilti neðan 
Nýbýlavegar. 
Skiltunum er 
komið fyrir á 
áningarstöðum í 
nágrenni við 
þar sem nýbýlin 
Lundur, Ástún, 
Grænatún og 
Meltunga stóðu 
áður. 
Verkefnið er 
unnið í sam-
starfi Sögufélags Kópavogs og 
Kópavogsbæjar. Á skiltunum 

er fróðleikum um nýbýlin í 
Kópavogi, sögu hvers þessara 
fjögurra fyrir sig og fyrirbærið 

almennt, ásamt myndum af 
býlunum.

Bæjarlífi ð:

Fjögur ný söguskilti

Skapandi sumarstörf 
að hefjast

Molar úr Molanum: 

Í sumar mun 
Molinn ung-
mennahús bjóða 

upp á skapandi 
sumarstörf fyrir 
ungt  fólk í Kópavogi. 
Líkt og undanfarin 
sumur munu ung-
mennin vinna að 
þeim verkefnum 
sem þau hafa skapað 
og sýna afrakstur 
sinn  á hinum ýmsu 
stöðum bæjarins. 
Bæjarbúum ætti því 
ekki að bregða við 
að heyra ljúfa tóna 
á torgum eða sjá 
bregða fyrir leik-
hópi eða ljóðagraffi 
á fjölförnum vegum  
í sumar. Skapandi 
sumarstörf munu 
hefjast í byrjun júní 
og standa þau yfir í 
átta vikur. 

Pönkað af krafti
Það var pönkað af krafti 

í Molanum  nýlega. Þar 
komu fram nokkrar 

af helstu pönkhljómsveitum 
landsins og hédu uppi heiðri 

pönksins með sannkallaðari 
pönk stemmningu, gestum til 
mikillrar skemmtunar og gleði. 
Á tónleikunum mátti sjá eldri 
og reyndari pönk bönd í bland 

við yngri og upprennandi bönd 
upphefja hin sanna pönkanda. 
Meðal þeirra sem fram komu 
voru Fræbbblarnir, Dossbara-
djamm, Pungsig, Fjöltengi, 
Skerðing og Bugun. Tónleikarnir 
voru  hluti af pönkhátíðinni 
2014 og Kópavogsdögum. 

Lokahátíð Ormadaga

Lokahátíð Ormadaga, 
barnamenningarhátíð 
Kópavogs, tókst afar 

vel. Sirkus, flugdrekanám-
skeið, tónleikar og ýmis konar 
fjör settu svip sinn á menn-
ingartorfuna og þá var slegið 
upp sundlaugarpartýi í Sund-
laug Kópavogs um helgina.

Tilgangur daganna er að efla 
menningar- og listfræðslu 
barna og kynna um leið hina 

fjölbreyttu starfsemi menn-
ingarhúsa bæjarins. Í síðustu 
viku mættu mörg þúsund leik- 
og grunnskólabörn á ýmis 
konar menningarlegar uppá-
komur í menningarhúsum 
Kópavogs. Um helgina var 
dagskrá sem var öllum opin.

Ormadagar voru nú haldnir í 
þriðja sinni en hátíðin hefur 
aldrei verið jafn umfangsmikil 
og nú.
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• Tvöfalda íþrótta- og tómstundastyrkinn í 54.000 kr. 
og gera fólki kleift að nýta styrkinn á einum stað,

 þar með talið í tónlistarnám

• Bjóða spjaldtölvur fyrir 5.-10. bekk

• Hafa frítt í sund fyrir eldri borgara og 
 börn 10 ára og yngri

Við munum

Áfram 
Kópavogur!

Kynntu þér stefnumálin okkar á xdkop.is
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Fálkinn, sem er eitt elsta 
verslunarfyrirtæki 
landsins og  helsta 

kennileiti Suðurlandsbrautar, 
flytur nú um mánaðarmótin á 
Dalveg frá Suðurlandsbraut þar 
sem fyrirtækið hefur haft 
aðsetur í tæpa hálfa öld. „Þetta 

eru  aðeins fjórðu flutningar 
Fálkans í 110 ára samfelldri 
sögu fyrirtækisins,“ segir  Páll 
Bragason, forstjóri, en eflaust 
þurfa margir að venjast 
þeirri hugsun, til að byrja með, 
að Fálkinn verði ekki lengur 
samgróinn Suðurlandsbraut 

eins og  verið hefur í mörg 
herrans ár. 

„Fyrir um tíu árum ætluðum við 
að flytja því  húsnæðið á Suður-
landsbraut var orðið óhentugt 
og tæknilega úrelt fyrir starf-
semi sem okkar. Þá ætluðum 

Fálkinn fl ytur á Dalveg
Ný fyrirtæki í Kópavogi:

Á uppstignardegi, á degi 
aldraðra þann 29. maí, 
klukkan 14:00, verður 

hátíðarguðsþjónusta í Kópa-
vogskirkju. Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, 
flytur ávarp. Sóknarprestur og 
djákni Kópavogskirkju þjóna 
fyrir altari. Samkór Kópavogs 
syngur undir stjórn Friðriks 
Kristinssonar ásamt félögum úr 
„Máli dagsins“ í Kópavogskirkju. 
Á orgel leikur Lenka Mátéová, 
kantor Kópavogskirkju. Félagar 

úr „Máli dagsins“ lesa 
ritningarlestra. Á eftir hátíðar-
guðsþjónustunni býður 
sóknarnefnd Kársnessóknar til 
kaffisamsætis í safnaðar-
heimilinu Borgum. Eins og 
hefur verið síðustu árin gefst 
heimilisfólki að hjúkrunar-
heimilinu Sunnuhlíð kostur 
á akstri frá Sunnuhlíð (nánar 
auglýst í Sunnuhlíð).  

Allir hjartanlega velkomnir.

Á döfi nni:

Hátíðarguðsþjónusta 
í Kópavogskirkju

við að byggja og fórum að leita 
að lóð en en hrunið breytti þeim 
áformum. Við fórum  að líta í 
kringum okkur og leist best á 
húsnæðið þar sem Europris var 
áður til  húsa á Dalvegi. Það 
hentar okkar starfsemi mjög 
vel,“ segir Páll. 

Um er að  ræða 1800 fermetra 
verslunarhús sem innréttuð 
hefur verið samkvæmt ýtrustu  
kröfum Fálkans um aðgengi 
og þægindi fyrir starfsmenn og 
viðskiptavini. „Allur  aðbúnaður 
verður eins og best verður á 
kosið og viðskiptavinir okkar 
munu strax  finna breyting-

una,“ segir Páll sem bætir því 
við að þjónustukannanir hafi 
sýnt  að austurhluti Reykjavikur 
og Kópavogs væri það svæði 
sem best myndi henta fyrir  
viðskiptavini Fálkans. 

„Við finnum strax að það er 
gott fyrir okkur að vera hér  í 
Kópavogi. Staðsetningin er í 
miðju höfuðborgarsvæðisins 
sem liggur vel við  samgöngu-
æðum. Auk þess er mikð af 
tengdri starfsemi innan seilingar 
sem við  metum mikils,“ segir 
Páll Bragason, forstjóri Fálkans 
á Dalvegi.    

Páll Bragason, forstjóri Fálkans.

Hús Fálkans við Laugarveg 24, sem reist var 1948. 

Vegna húsnæðiseklu á Laugarvegi 24 byggði Fálkinn sér veglegt húsnæði 
við Suðurlandsbraut 8, og flutti starfsemi sína þangað á árunum 1968-1970. 
Fyrirtækið flytur á Dalveg í byrjun júní.
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Björt framtíð er hópur frjálslynds fólks sem styður fjölbreytileika og ber virðingu fyrir 
ólíkum sjónarmiðum. Við ætlum að bjóða okkur fram til þjónustu næstu fjögur árin. 
Við teljum að haming jan fleyti okkur langt og með ánægðan og breiðan hóp 
bæjarbúa verði bærinn okkar betri og skemmtilegri. Við viljum vinna fyrir þig, 
með hugrekki og hlýju, og gera góðan bæ betri. Við viljum legg ja reynslu, þekkingu 
og áhuga okkar á vogarskálarnar til að gera Kópavog enn betri en hann er í dag.

Þú ert velkomin/n í Kosningamiðstöðina okkar að Hlíðarsmára 17, 2. hæð
Ef þið eruð áhugasöm um Bjarta framtíð í Kópavogi þá er stefnu okkar 
og framtíðarsýn að finna hér: www.kopavogur.bjortframtid.is

·  Umvefjum barnafjölskyldur og léttum af þeim álögum
·  Virðum mannréttindi og fjölbreytileika
·  Leggjum sérstaka áherslu á samráð og samtal við bæjarbúa
·  Vinnum að fjölbreyttari húsnæðismöguleikum 
   og styrkari leigumarkaði
·  Virkjum upplýsingag jöf og skýrum framtíðarsýn 
   með aðkomu íbúa
·  Eflum skólana okkar og dagvistun barna og styðjum 
   frumkvæði og sjálfstæði
·  Styðjum við ný viðhorf í þjónustu og sjálfræði íbúa
·  Trygg jum skemmtilegt, iðandi mannlíf í bænum
·  Legg jum kraft í að efla atvinnulíf og samvinnu ólíkra aðila
·  Fjölgum jákvæðari fréttum um Kópavog og ræktum 
   fleiri kirsuberjatré 

·  Opnum stjórnsýsluna og stjórnum fjámálum með 
   markvissari hætti
·  Virkjum bæjarfulltrúa í þjónustu við bæjarbúa
·  Minnkum sóun á tíma, fé og orku
·  Aukum virkni aldraðra og þjónustu við þá
·  Endurvinnum og flokkum. Sýnum snyrtimennsku 
   og hlúum að náttúrunni
·  Fjölbreytt mannlíf er fagurt mannlíf

www.kopavogur.bjortframtid.is      www.facebook.com/bjortframtidkopavogur

BJÖRT FRAMTÍÐ
Í KÓPAVOGI

BJÖRT FRAMTÍÐ
KÓPAVOGI
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Magnea: Það sem mér finnst 
mikilvægast í Kópavogi er að 
ungt fólk sem er að byrja að búa 
eigi kost á ódýru leiguhúsnæði í 
bænum.
Arnar: Ég er algjörlega 
sammála. Það vantar minni 
íbúðir á viðráðanlegu verði fyrir 
ungt fólk. Tvítugir krakkar ráða 
ekki við 100 fermetra íbúð og 
hafa ekkert við það að gera.
Sigríður: Það er ekki mikið 
til af íbúðum fyrir ungt fólk á 

markaðnum. Hvað á ungt par 
með eitt barn að gera sem býr í 
Kópavogi? Kaupa sér 300 fer-
metra hús á Vatnsenda? Það 
væri mjög sniðugt ef bærinn 
kæmi að þessu og leigði fólki 
í húsnæðisvanda hentugt 
húsnæði. 
Arnar: Ennþá sniðugra væri ef 
fólk gæti átt síðan möguleika 
að kaupa íbúðina af bænum. 
Bærinn gæti líka lækkað gjöld 
og skatta á byggingum minni 

íbúða svo það verði hagstæðara 
fyrir verktaka að fara í slíkar 
framkvæmdir. Þá yrði sam-
keppni á markaði fyrir litlar 
íbúðir í staðinn fyrir að bærinn 
væri að leigja þetta út.
Ísak: Það sem vantar í Kópavogi 
er að bærinn aðlagi sig betur 
að ungu fólki. Það er lítið um 
að vera fyrir okkur og ungt 
fólk er ekki beinlínis að sækja 
í Kópavog. Stundum finnst mér 
Kópavogur vera svefnbær. Ég 

upplifi mig frekar höfuðborgar-
búa en Kópavogsbúa. Það ætti 
eiginlega að sameina Kópavog 
við önnur sveitarfélög.
Arnar: Ég er ekki sammála því. 
Það er eitthvað við það að 
tilheyra Kópavogi og ég tengi 
meira við það. Það er fullt að 
gera fyrir börn og unglinga í 
bænum. Hér eru frábærir skólar, 
íþróttalíf, kórar og skóla-
hljómsveit sem reyndar er orðið 
erfitt að komast í vegna 
ásóknar. Kópavogur er ekki 
Reykjavík og býður upp á öðru-
vísi og kannski rólegra líf. 
Sigríður: Ég gæti alveg lifað án 
þess að fara út fyrir bæjar-
mörkin. Hér er allt til alls: bíó, 
Smáralindin, frábærar sund-
laugar og gott fólk. Það er gott 
að búa í Kópavogi. Kópavogur 
er kósý.
Ísak: Það er samt ekki beint 
margt fyrir okkur að sækja í 
Hamraborg. 
Sigríður: Ekkert nema kínverskt 
nudd og vídeóleiga. 
Arnar: Já, Hamraborgin er 
óspennandi, virkar óskipulögð, 
skítug, gömul og í niðurníslu. Ísak Hinriksson, Arnar Örn Ingólfsson og Sigríður Freydís Gunnarsdóttir.

Kosningar 2014: 

Kosningar og unga fólkið

allan Kópavog; í suðurhlíðum 
Kópavogs, við Kópavogstún, í 
Kórahverfinu og í Sölunum. Það 
er talsvert af nýbyggingum að 
koma inn á markaðinn jafnt í 
Kópavogi sem og á höfuð-
borgarsvæðinu öllu.Hálfkláraðar 

„Erfiðara en áður fyrir ungt 
fólk að eignast húsnæði.“ 

Gríðarleg eftirspurn er 
eftir tveggja herbergja 
íbúðum í Kópavogi, og 

reyndar um allt höfuðborg-
arsvæðið. Atli S. Sigvarðsson, 
sölufulltrúi hjá Miklaborg 
fasteignasölu, segir að verk-

takar einblíni frekar á að byggja 
stærri eignir vegna hagkvæmni 
stærðarinnar. „Það hefur verið 
lítið byggt á síðustu 10 árum af 
minni íbúðum og því er töluvert 
uppsöfnuð þörf á markaðnum. 
Við erum að selja íbúðir um 

Engar „eftirhruns“ blokkir standa lengur auðar og hálfkláraðar.

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
sími: 564 0035, www.aquasport.is
Úrval af sundfatnaði frá TYR úr Durafast efni, sem er bæði klórþolið og lithelt.

byggingar í Kópavogi sem stóðu 
tómar á árunum eftir hrun eru í 
dag fullbúnar í sölu eða seldar. 

Hvað með ungt par með barn 
sem vill búa í Kópavogi. Þarf 
það að kaupa 300 fermetra hús 
í Vatnsendahverfi?
„Það er kannski ekki alveg svo 
slæmt,“ segir Atli og hlær. „En 
þetta er vissulega hópur sem 
horft hefur verið töluvert fram-
hjá. Það er mikil eftirspurn eftir 
tveggja herbergja íbúðum og 
litlum þriggja herbergja. Ég man 

í svipinn ekki eftir einni 
einustu nýrri íbúð í Kópavogi 
sem er tveggja herbergja, 50 
til 75 fermetra, í sölu. Flestar 
íbúðir sem hafa verið byggðar 
að undanförnu eru á bilinu 
100 – 150 fermetrar og þá er 
verðmiðinn orðin ansi hár fyrir 
fyrstu kaupendur. Ég tek því 
heilshugar undir að það vantar 
íbúðir á markaðinn fyrir ungt 
fólk,“ segir Atli S. Sigvarðsson, 
sölufulltrúi hjá Miklaborg 
fasteignasölu.

Smáralindin er kannski okkar 
miðbær eða Laugavegur – en 
það er samt ekki eins. 
Ísak: Það vantar klárlega kjarna 
í Kópavog. Það er uppbygging 
við Nýbýlaveg en ég myndi 
vilja sjá Kópavog með miklu 
skýrari kjarna í framtíðinni eins 
og til dæmis er í Hafnarfirði og 
Akureyri.
Magnea: Ég myndi vilja að MK 
byði upp á söngnám og sjúkra-
liðanám. Það mætti líka efla 
strætókerfið í bænum og láta 
strætó ganga lengur á kvöldin. 
Svo þarf alltaf að bæta hjól-
reiðastíga í bænum. 
Sigríður: Þar sem Kópavogur 
er mjög hæðóttur þá nenni ég 
varla að hjóla. Þetta er oftast 
bara upp á við og mótvindur. En 
brúin sem á að koma á Kársn-
esi er mjög sniðug og það eiga 
margir eftir að nýta sér hana. En 
svo vil ég nefna að bærinn var 
ekki nógu duglegur að salta í ve-
tur. Ég var skíthrædd að keyra 
um götur bæjarins í hálkunni. 
Ísak: Og ég vil segja að lokum 
að það þarf að efla starfsemi 
Molans fyrir ungt fólk. Ég veit 
varla hvar það ungmennahús 
er staðsett og fyrir hvað það 
stendur. 
Arnar: Kannski þarf að endur-
skipuleggja Molann fyrir ungt 
fólk og gera þá starfsemi meira 
sýnilega. Ég heyrði ekki neitt 
frá Molanum allt þetta skólaár. 
Það er gott að læra þar, en það 
mætti klárlega efla Molann fyrir 
ungt fólk í Kópavogi.

Stjórnmálamenn bæjarins eru áberandi með sína framtíðarsýn nú fyrir kosningar. En hvað segir unga kynslóð 
bæjarins? Við settumst niður með þeim Ísak Hinrikssyni, Magneu Rún Geirdal, Arnari Erni Ingólfssyni og Sigríði 
Freydísi Gunnarsdóttur og heyrðum hvað þeim fi nnst vera mikilvægt í Kópavogi í dag.

?
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Áralöng barátta Framsóknar fyrir hag íslenskra heimila hefur nú skilað 
sér í því að opnað hefur verið fyrir umsóknir um skuldaleiðréttingu. 

Við ætlum ekki að hætta þar. 
Framsókn í Kópavogi setur heimilin 
og fjölskyldurnar áfram í forgang.

FRAMSÓKN FYRIR HEIMILIN
SKULDALEIÐRÉTTING GEFUR TÓNINN
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Betri húsnæðislausnir
Betri skólar
Betra frístundakort
Betri lífsgæði

Vilt þú farsælan meirihluta?
SETTU X VIÐ B
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Á uppstigningardag, klukk-
an 20, verður hin árlega 
Bílamessa í Digranes-

kirkju en hún er í samstarfi við 
Fornbílaklúbbinn. „Upp-
stigningardagur hefur verið 
Kirkjudagur aldraðra frá því 
herra Pétur Sigurgeirsson var 
biskup. Við í Digraneskirkju 
höldum hins vegar Kirkjudag 

aldraðra bíla,” segir séra 
Gunnar Sigurjónsson, prestur, 
sem segir Bílamessuna njóta 
mikilla vinsælda en hún hefur 
verið fastur liður undanfarin ár. 
 
Á sjómannadaginn, 1. júní, 
klukkan 11, verður Kántrímessa 
sem er ný af nálinni í Digranes-
kirkju. Kántríhljómsveitin Vinir 
Axels og Maggi Kjartans leika 
vel valin kántrílög með Elvis, 
Johnny Cash, Hank Williams og 
fleirum.

Á annan í hvítasunnu er síðan 

komið að hinni árlegu mótor-
hjólamessu þar sem hinir ýmsu 
mótorhjólaklúbbar ríða fákum 
sínum í fylkingum til Digra-
neskirkju. Messan er ALVÖRU 
messa, með prédikun og 
altarisgöngu, svo það er ekkert 
slegið af í helgihaldinu, þó svo 
umbúnaðurinn sé sveipaður 
léttleika og prestarnir, sem 

verða að vera mótorhjólafólk, 
eru búnir sama klæðnaði og 
viðbúið er af vélhjólafólki. 
Leður og Goretex er því „við-
eigandi“ klæðnaður.

Mótorhjólamessan hófst í 
Digraneskirkju árið 2006 þegar 
115 manns komu til messu á 55 
vélfákum. Mótorhjólamessunni 
hefur aukist fylgi milli ára og 
hefur löngu sprengt allt 
rými sem annars hæfir fyrir 
venjulegar messur.

Sr. Gunnar Sigurjónsson við gamlan bíl á bílamessu Digraneskirkju.

Bíla-, mótarhjóla- 
og kántrímessur 
í Digraneskirkju

Ekki missa af: 

Nú, á tímum aukinar 
vitunundarvakningar 
almennings um hollustu 

hreyfingar og verndunar um-
hverfisins, svo ekki sé talað um 
peningasparnað, eru hjólreiðar 
góður valkostur, sem fjöldi 
fólks velur. En til þess að geta 
stundað hjólreiðar af einhverju 
viti og notað þær sem sam-
göngutæki þá verða sveitarfélög 
og samgönguyfirvöld að koma 
til móts við hjólreiðamenn með 
lagningu hjólastíga og því er 
ekki úr vegi að skoða hvernig 
þessum málum er háttað hér í 
Kópavogi. Því er reyndar fljót-
svarað. Í gamla hluta Kópavogs, 
þ.e.a.s. á Kársnesinu, (vestur-
bænum) og í austurbænum eru 

þeir ekki til. Hins vegar eru fullt 
af göngustígum út um allt, en 
það er ekki nóg. Þeir eru í 
flestum tilfellum allt of þröng-
ir, og mikil umferð gangandi 
fólks skapar mikla slysahættu, 
svo ekki sé talað um stóraukna 
umferð á rafvespum og 
skellinöðrum. Við þurfum 
hjólastíga. 

Í umferðarlögum eru reiðhjól 
skilgreind sem ökutæki og því 
gilda um þau sömu lög og um 
önnur ökutæki, þó með þeirri 
undantekningu að hér á landi 
má hjóla á gangstéttum og 
stígum með því skilyrði þó að 
það valdi ekki gangandi veg-
farendum hættu eða óþægind-
um. Gangandi vegfarendur eiga 
forgang og hjólandi þarf að 

taka tillit til þess. Þetta þýðir að 
hjólreiðamenn eiga engan rétt ef 
eitthvað kemur fyrir. 

Mig langar að sýna ykkur 
hvernig það er að hjóla 
Nýbýlaveginn, eina aðalgötuna 
í Kópavogi. Ég gef mér að ég 
komi upp úr undirgöngunum á 
móts við Bónus og nýju blokk-
irnar í Lundi og stefni í austur. 
Við tekur göngustígur með til-
heyrandi köntum, sem fara þarf 
uppá og svo koma gatna-
mótin. Gatnamót Nýbýlavegar 
og Hjallabrekku eru allt í lagi, 
en höldum áfram. Gatnamót 
Nýbýlavegar og Túnbrekku 
eru næst og þau eru eins og 
þrautabraut í einhverri fjalla-
hjólakeppnni. Gatnamót 
Nýbýlavegar og Þverbrekku eru 

svipuð. Þar liggur stígurinn upp 
á bílaplan hjá blokkunum og 
maður er kominn miðja leið upp 
í Þverbrekkuna og þarf að fara 
niðureftir aftur. Síðan þarf að 
taka 90°beygju og fara upp halla 
til að halda áfram.  

En þetta er samt ekki alvont. 
Það má hrósa bæjaryfirvöldum 
í Kópavogi fyrir mjög góðan 
og breiðan hjólastíg, sem er 
Breiðholtsmegin við Kóra-
hverfið, Hann er til fyrir-
myndar, með lýsingu. Þarna geta 
hjólandi og gangandi verið í sátt 
og samlyndi. Guð láti á gott vita, 
eins og sagt er og vonandi er 
þetta það sem koma skal.

Grein og myndir, 

Jakob Viðar Guðmundsson

Nauðsyn að fjölga hjólastígum
Hjólalífi ð:

Hér ætti stígurinn að sjálfsögðu að liggja í beinni línu.

Er þetta dæmi um hjólavæn gatnamót?

Þetta er tengingin við Kópavog, þegar 
komið er upp úr Blesugróf og farið er 
upp Smiðjuveg.

Þetta er til fyrirmyndar. Vantar reyndar merkingar en þær koma vonandi.
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Það bendir allt til þess að 
Björt framtíð í Kópavogi 
og Sjálfstæðisflokkurinn 

hafi komist að samkomulagi 
um myndun nýs meirihluta að 
kosningum loknum. Ekkert ber 
milli í málflutningi Ármanns 
Kr. og málefnafátækt Theódóru 
Þorsteinsdóttur oddvita Y-lista 
Bjartrar framtíðar; sem er 
reyndar ekki skrýtið. Theódóra 
var nefnilega send úr herbúðum 
Sjálfstæðismanna af Ármanni 
Kr. sjálfum rakleiðis inn í 
Atvinnu og þróunarráð undir 
forræði Rannveigar Ásgeirs-
dóttur Y-lista foringja. 

Heimanmundur Theódóru var 
gæluverkefnið Markaðsstofa 

Er búið að mynda nýjan 
meirihluta í Kópavogi?

Kosningar 2014:

Ásdís Helga Jóhannesdóttir, situr 
í 3. sæti lista Næstbestaflokksins í 
Kópavogi.

Kópavogs sem er sjálfs-
eignarfélag á vegum bæjar-
ins með aðkomu fyrirtækja í 
Kópavogi. Sjálf situr Theódóra í 
stjórn Markaðsstofunnar ásamt 
m.a. Sturlu Gunnari Eðvarðsyni 
framkvæmdastjóra Smára-
lindar sem er reyndar í 11. sæti 
á lista Bjartrar framtíðar. Nýlega 
splæsti Ármann Kr. Ólafsson 
bæjarstjóri og Markaðsstofa 
Kópavogs tæplega 2 milljón-
um úr bæjarsjóði í styrk til 
Smáralindar í svokallaðan 
„ferðamannavagn“ til að skutla 
ferðalöngum af 
skemmtiferðaskipunum frá 
Reykjavíkurhöfn inn í Smára-
lind. 

Hvers vegna Theódóra og 
Ármann ákváðu að styrkja þetta 
öfluga fyrirtæki í Kópavogi er 
auðvitað stór spurning. Svarið 
kann að liggja í þeirri staðreynd 
að framkvæmdastjóri Smára-
lindar situr í stjórn Markaðs-
stofu Kópavogs. Hver veit? Ein-
hverjum kann að þykja þetta 
óeðlileg fyrirgreiðsla; verið sé 
að nýta sér aðstöðu í þágu sér-
hagsmuna, þar sem einu 
fyrirtæki er hyglað umfram 
önnur. En alveg örugglega ekki 
Ármanni Kr. og co. Vanaleg 
vinnubrögð á Sjálfstæðisflokks-
bænum. Sérhagsmunagæsla í 
sérflokki. 

Staða Markaðsstofu Kópavogs 

er býsna óljós innan stjórn-
sýslunnar og samkrullið við 
framboðslista Bjartrar framtíðar 
er ekki trúverðugt. Theódóra 
Þorsteinsdóttir er að vinna fyrir 
ákveðin fyrirtæki í bænum sem 
stjórnarmaður Markaðsstofu en 
ef hún ætlar sér að setjast í 
bæjarstjórn þarf hún að 
vinna fyrir alla í Kópavogi. 
Þetta tvennt fer einfaldlega ekki 
saman. 

Ég vil minna kjósendur í 
Kópavogi á að atkvæði greitt 
Bjartri framtíð er í raun atkvæði 
greitt Sjálfstæðisflokknum. 
Fyrir óbreyttu ástandi þar 
sem klíkuskapur og sérhags-
munagæsla eru í fyrirrúmi og 
skattgreiðendur munu blæða. 
Næstbestiflokkurinn, X-listinn, 
býður fram lista óvenjulegs 
fólks með ólíkar lífskoðanir og 
fjölbreytta lífsreynslu sem 
hefur engin bein hagsmuna-
tengsl við fyrirtæki, félaga-
samtök í Kópavogi eða stjórn-
málaflokka á landsvísu. Ykkar 
er valið ágætu Kópavogsbúar.

XX

Martein Sigurgeirsson 
þekkja flestir bæjar-
búar en hann hefur 

lengi starfað sem kennari í 
skólum bæjarins og hefur alltaf 
haft myndavél við höndina á 
flestum mannamótum í Kópa-
vogi. „Það eru nær  40 ár síðan 
ég flutti í Kópavog frá Selfossi 
þar sem ég er  uppalinn, en ég 
elti hingað Kópavogsstelpu 
sem ég sá í Þórsmörk,“ segir 
Marteinn og á þar við Öldu 
Guðmundsdóttur, konu sína, en 
þau búa í fallegu húsi við Birki-
hvamm. Marteinn er menntaður 
kennari og nam fjölmiðlafræði 
við Dramatiska Institute í 
Stokkhólmi. Hann er braut-
ryðjandi í að kenna fjölmiðla-
fræði í grunnskólum hér á 
landi og hefur kennt ófáum 
nemendum fyrstu handtökin við 
blaðaútgáfu og kvikmyndagerð. 
Nýlega var frumherjastarf 
Marteins viðurkennt er hann 
hlaut Menningarverðlaun DV í 

vor fyrir ævistarf í kvikmynd-
agerð. „Þá er ég orðinn löglega 
gamall og get farið að halla mér 
aftur í stólnum, fyrst búið er að 
verðlauna mig fyrir ævistarfið,“ 
segir Marteinn og hlær. „En 
mér þótti mjög vænt um þessa 
viðurkenningu sem og viður-
kenningu Rótarýklúbbs 
Kópavogs um árið sem Eldhugi 

Kópavogs. Það er 
gaman að fólk meti 
það sem ég hef 
verið að bauka í 
gegnum árin.“

Marteinn hefur 
einmitt verið að 
bauka ýmislegt því 
samhliða kennsl-
unni liggja eftir 

hann ómetanlegar heimildir um 
sögu Kópavogs. Bæði ljós-
myndir og kvikmyndir. „Ég er 
hef oftast verið með mynda-
vélina á mér alveg frá því ég 
var flokkstjóri í Vinnuskólanum 
1976 þegar ég tók við félagslífi 
og atvinnuvegakynningu, en 
mikilvægt var að koma krökk-
unum í starfskynningu sem 
siðar sum 
hver völdu sér 
einmitt það 
starf sem þau 
kynntu sér.“  

Ásamt því að 
hafa tekið 
viðtöl við 
frumbyggja 
Kópavogs á 
Marteinn 
ótrúlegt safn 
kvikmynda 
og ljósmynda 
frá þróun 
byggðar í úthverfum bæjarins. 
„Þetta er sérstakt áhugamál 
mitt. Ég á til dæmis alveg þróun 
byggðar við Kópavogstúnið 
frá því þar voru skólagarðar til 
þess sem það er í dag. Ég kvik-
myndaði einnig byggingasögu 
Smáralindar og byggingar yfir 
brýrnar með Hálsatorgi. Mikil-
vægt er að varðveita þetta safn 
og koma því í stafrænt form. 
Ég hef fengið eilítinn stuðning 

Saga Kópavogs:

Ómetanlegar heimildir um 
sögu Kópavogs að glatast

Kvikmyndir úr 
safni Marteins 
Sigurgeirssonar

Kvikmyndasafn Marteins Sigurgeirssonar liggur undir skemmdum 

Marteinn Sigurgeirsson, fj ölmiðlafræð-
ingur og brautriðjandi.

Nemendur við tökur í Héraðsskjalasafni Kópavogs.

Marteinn hefur kennt ófáum nemendum fyrstu tökin í kvik-
myndagerð.

frá bænum við að mynda og  
bjarga elstu filmunum en það er 
kannski 10% af safninu. Hér eru 
menningarverðmæti sem liggja 
undir skemmdum en þeim þarf 
að bjarga sem allra fyrst.

Hvað kostar að varðveita 
safnið og hvað viltu að verði 
gert við það?
„Kostnaðurinn hleypur á 
nokkrum milljónum; skráning, 
flokkun og tæknivinna. En það 
er erfitt að verðleggja ævi-
starfið. „I have a dream,“ eins og 
nafni minn sagði, um að safnið 
verði aðgengilegt á Bókasafni 
Kópavogs og í Héraðsskjala-
safninu þar sem almenningur og 

fræðimenn framtíðarinnar geta 
unnið úr þessu og að bærinn 
eignist þetta að lokum,“ segir 
Marteinn Sigurgeirsson sem er 
hvergi nærri hættur þar sem 
hann hefur kennt kvikmynda-
gerð í Kópavogsskóla að 
undanförnu. Einnig hefur hann 
aðstoðað krakkana í Vatns-
endaskóla að gera heimilda-
mynd um hverfið sitt sögu þess 
og þróun. „Draumurinn er að 

Söguleg viðtöl við frumbyggja 
Kópavogs, meðal annars: 
Guðmund Guðmundsson, 
stofnanda Breiðabliks, Pétur 
Þorsteinsson, landnema á 
Urðarbraut, Jósafat Líndal, 
Sparisjóðsstjóra, Rebekku 
Ísaksdóttir frá Fífuhvammi, 
Gunnar Árnason, búfræðing 
sem mældi fyrir nýbýlunum, 
Huldu Jakobsdóttur, fyrstu 
konunni sem varð bæjarstjóri 
og Elísabetu Finsen, múrara.
1983: Fífuhvammur rifinn
1984: Blikadagurinn
1985: Hvalasýning í 
Náttúrufræðisafni og 
félagsstarf aldraðra
1986: Kóparokk með Bandi 
Nútímans og fleiri hljóm-
sveitum úr Kópavogi
2005: 50 ára saga Kópavogs-
kaupstaðar, heimildamynd 
2010: Saga knattspyrnu-
deildar Breiðabliks. 
2011: Jón úr Vör, heimilda-
mynd.

allir krakkar í Kópavogi, frá 
leikskóla og upp í menntaskóla, 
eigi kost á fræðslu um kvikmyn-
dir og að þau geti tjáð sig í 
skapandi skólastarfi með 
heimilda- og fræðslumyndum, 
stuttmyndum, hreyfimyndum 
og tónlistarmyndum. Einnig þarf 
að skapa vettvang fyrir kvik-
myndahátíð þar sem nemendur 
geta borið saman myndir sínar. 
Í þessu er ég að garfa þessa 
dagana en nokkrir þröskuldar 
er að þvælast fyrir en þá þarf að 
yfirstiga og taka á þessu“ segir 
Marteinn að lokum um leið og 
hann lyftir tökufingrinum upp til 
áherslu.
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Uppruna Framsóknar-
flokksins má meðal 
annars rekja til 

ungmennafélaganna sem þegar 
í upphafi síðustu aldar börðust 
fyrir almennum umbótum, 
aukinni menntun og bættu 
mannlífi í gegnum samvinnu 
og öflugt félagsstarf. Þannig 
er íþrótta- og æskulýðsstarf 
samofið sögu Framsóknar-
flokksins. Þegar grannt er 
skoðað má sjá þátt Framsóknar-
manna í þeirri gríðarmikilli 
uppbyggingu mannvirkja og 
íþróttalífs í Kópavogi. Það þrótt-
mikla og fjölmenna starf sem 
á sér stað í HK, Breiðabliki og 
Gerplu ber þessari uppbyggingu 
glöggt merki.  Þá er athyglisvert 
starfið í Íþróttafélaginu Glóð, 
sem verður 10 ára í ár. Kjörorð 
þeirra; hreyfing, fæðuval, heilsa, 
ætti að vera okkur öllum til 
eftirbreytni. Stærsta reiðhöll 
landsins opnaði á árinu á 
Kjóavöllum og það verður að 
hrósa hestamannafélaginu 
Spretti fyrir kraft og dugnað við 
að reisa þetta glæsilega mann-
virki sem á án vafa á eftir að efla 
hestamennskuna á svæðinu.  
Það er um leið mikilvægt að 
Kópavogsbær komi að því með 
myndarlegum hætti að tryggja 
stöndugan rekstur þessa mikla 
mannvirkis.

Kjarninn á herðum 
sjálfboðaliða
Íþrótta- og ungmennafélög eru 
fjölskyldu- og félagsmiðstöðvar 
nútímasamfélags og þar þurfum 
við að horfa til hönnunar og 
aðstöðu til að tryggja að þær 

geti með þeim hætti sinnt hlut-
verki sínu bæði hvað varðar 
íþróttaiðkunina sjálfa og svo 
það félagslega starf sem því 
fylgir. Kjarninn í öllu þessu 
félagsstarfi hvílir á herðum sjálf-
boðaliða, sem löngum hefur 
skipað veglegan sess í öllu 
okkar félagsstarfi. Starfsemin 
skilar miklum almannagæðum 
til okkar samfélags og þá er 
hægt að vitna til fjölmargra 
rannsókna sem staðfesta for-
varnargildi íþrótta og að 
þátttaka barna og unglinga í 
skipulögðu íþróttastarfi 
dregur úr líkum á hvers konar 
frávikshegðun. Þannig hafa 
rannsóknir m.a. sýnt að þátttaka 
í skipulögðu íþróttastarfi hefur 
jákvæð áhrif á námsárangur, 
sjálfsmynd, sjálfsvirðingu, 
líkamsmynd, heilsu og almenna 
líðan. Í nýlegri rannsókn sem 
unnin var af Rannsóknum og 
Greiningu fyrir fræðslusvið ÍSÍ 
kemur meðal annars fram að 
unglingar sem stunda íþróttir 
með viðurkenndu íþróttafélagi 

eru líklegri til að standa sig 
betur í íslensku og stærðfræði.  
Sjálfsmynd þeirra er sterkari 
og þessir krakkar eru almennt 
hamingjusamari og ánægðari 
með líf sitt. Við teljum því mikil-
vægt að verja sjálfboðaliða-
starfið í íþróttahreyfingunni og 
efla mannvirkjagerð. Í þeim 
tilgangi lögðum við Fram-
sóknarmenn, á liðnu þingi, fram 
þingsályktunartillögu sem felur 
fjármála- og efnahagsráð-
herra að taka til endurskoð-
unar virðisaukskattsumhverfi 
íþróttahreyfingarinnar. 
Tillagan er tvíþætt og felur í sér 
að íþrótta- og ungmennafélög 
verði undanþegin virðis-
aukaskatti að öllu leyti og að 
þau fái jafnframt heimild til að 
fá endurgreiddan virðis-
aukaskatt af byggingu íþrótta-
mannvirkja.  Meginmarkmiðið 
er að ríkisstjórnin komi að því 
að efla skipulagða íþrótta-
starfsemi og þátttöku foreldra 
og annarra sjálfboðaliða í því 
starfi, verja sjálfboðaliðastarfið 
og efla mannvirkjagerð.

Þannig viljum við Framsóknar-
menn á báðum stjórnsýslu-
stigum, ríkis og sveitarfélaga, 
halda áfram að vinna að upp-
byggingu íþróttamannvirkja 
og efla skipulagt íþrótta- og 
tómstundastarf.  Þá viljum við 
hjálpa fjölskyldum bæjarins við 
að styðja og hvetja börnin sín til 
þátttöku í skipulögðu íþrótta- 
og tómstundastarfi með betra 
frístundakorti til handa ungum 
sem öldnum.  

Kosningar 2014: BB

Efl um íþróttir – Horfum til 
framtíðar

Willum Þór Þórsson, alþingismaður 
og aðstoðarþjálfari Breiðabliks.

Ein veigamesta áhersla 
jafnaðarstefnunnar 
og jafnaðarmanna  er 

baráttan gegn ójöfnuði, mis-
rétti og fátækt. Í samfélögum, 
þar sem jafnaðarstefnan hefur 
haft mótandi áhrif á þróun 
þjóðmála, er fátækt minni og 
jöfnuður meiri en hvarvetna 
annarsstaðar. Slagurinn við 
fátæktina mótast ekki bara af 
ákvörðunum ríkisstjórna, heldur 
einnig í sveitastjórnum. Þar eru 
áhrif jafnaðarmanna ekki síður 
mikilvæg en á stjórnarheimilinu. 

Nú segir Rauði Kross Íslands að 
nær 10% þjóðarinnar lifi undir 

fátæktarmörkum. Þetta eru 
ill tíðindi. Fátækt er glæpur í 
þjóðfélagi, sem kennir sig við 
velferð. Hún snertir ekki aðeins 
kynslóðina, sem þjáist mest 
vegna hennar, heldur einnig 
komandi kynslóðir.

Í niðurstöðum rannsóknar, sem 
nýlega var gerð á Bretlandi, er 
fullyrt að þeir íbúar landsins, 
sem búi við mesta fátækt, lifi 
sjö árum skemur en hinir 
efnameiri. Ástæðurnar séu 
meðal annars þær, að þeir búi 
við lakari heilbrigðisþjónustu, 
njóti minni menntunar og hvat-
inn til heilsusamlegs lífernis 

Fátækt er 
dauðans alvara

Kosningar 2014: sé takmarkaður. 
Skýrsluhöfundar 
segja, að aðgerðar-
leysi gagnvart 
þessum vanda sé 
efnahagslífinu út-
gjaldameira en 
úrlausnin. Ein 
virkasta lausnin, 
segja þeir, sé hækk-
un grunnlauna til 
að gera hverjum og 
einum kleyft að 
búa við heilsusam-
legar aðstæður. 
Það sé öllum til 
hagsbóta, að sam-
félagið sé sann-
gjarnt og réttsýnt. 
Þó er mikilvægast, 
að mati höfunda, 
að hvert einasta barn fái notið 
umhyggju og góðs fósturs á 
fyrstu árum sínum (fæðinga-
orlof). Vegna fátæktar fari fjöldi 
barna á mis við gott atlæti, sem 
síðan hafi mikil áhrif á þroska 
þeirra og hegðun alla. 

Í þessari skýrslu 
er lagt kalt mat 
á afleiðingar 
fátæktar og mis-
rétti þegnanna til 
heilbrigðisþjón-
ustu. 

Samkvæmt henni 
er það dauðans 
alvara að vera 
fátækur. Fyrir 
nokkrum árum 
var það fjarlæg 
hugsun, að hér á 
landi myndi þróast 
umtalsverð fátækt. 
En nú er hún 
komin inn fyrir dyr 
íslenskra heimila 
og hótar að setjast 

þar að. Það er skylda okkar 
allra, sem viljum búa í velferðar-
samfélagi, að efla varnir gegn 
fátækt og misrétti. Fátækt er 
þjóðarböl.

Á sama tíma og þessi 

fátæktarumræða verður 
háværari, er ljóst, að efnalegt 
misrétti fer vaxandi. Ójöfn 
tekjuskipting blasir hvarvetna 
við. Vissulega eiga dugandi og 
framsæknir menn að fá svigrúm 
til að efla fyrirtæki sín, innan 
ramma laga og reglna, og hafa 
af þeim arð. Slíkir eru drif-
kraftur hvers samfélags. En 
auður verður ekki til af engu, 
og sú krafa er bæði sjálfsögð og 
eðlileg, að auðnum fylgi 
skilningur og viðurkenning á 
samfélagslegri ábyrgð einstak-
linga og fyrirtækja.

Jafnaðarmenn hafa löngum bent 
á þá staðreynd, að því aðeins 
ríki friður og hagsæld, að við 
játumst undir  þessa samfélags-
legu ábyrgð okkar, greiðum 
sanngjarna skatta í hlutfalli af 
tekjum, öxlum velferðina og 
höfnum fátækt. Skoðanir og 
áhrif jafnaðarmanna eiga erindi 
í bæjarstjórn Kópavogs. 

Pétur Hrafn Sigurðsson, 
oddviti Samfylkingarinnar.

SS

Landvernd afhenti 
Kópavogsbæ Bláfánann 
í vikunni og var fáninn 

dreginn að húsi við félags-
heimili Siglingafélagsins Ýmis. 
Bláfáninn er alþjóðleg um-
hverfisviðurkenning sem veitt er 

smábátahöfnum og baðströnd-
um og er útbreiddasta 
umhverfisviðurkenning sinnar 
tegundar í heiminum. Bláfáninn 
er veittur fyrir markvissa um-
hverfisstjórnun, góða þjónustu 
og vandaða upplýsingagjöf um 
aðbúnað og umhverfi.

Meginmarkmið verkefnisins 
er að vernda umhverfi í og við 
smábátahafnir og baðstrendur 
og þannig tryggja heilbrigði um-
hverfisins til framtíðar, auk þess 
að búa í haginn fyrir komandi 
kynslóðir. Kópavogsbær fær að 
þessu sinni afhentan Bláfánann 
í annað sinn fyrir að uppfylla 
umhverfisskilyrði Bláfánans og 
virka umhverfisfræðslu.
Yfir 3850 staðir í 48 löndum í 

Kópavogur fær 
bláfánann

Umhverfi smál:

Evrópu, Suður-Afríku, Marokkó, 
Túnis, Nýja Sjálandi, Brasilíu, 
Kanada og Karabíska hafinu 
flagga Bláfánanum.

Bláfánanum er úthlutað í byrjun 
sumars ár hvert. Dómnefnd 

skipuð fulltrúum frá Félagi 
heilbrigðis- og umhverfis-
fulltrúa, Umhverfisstofnun, 
Samtökum ferðaþjónustunnar, 
Slysavarnardeild Vörðunnar, 
Hafnasambandinu/Faxaflóa-
hafnir, Siglingasambandi 
Íslands, Náttúrufræðistofnun 
Íslands og Fuglavernd metur 
umsóknir og hefur eftirlit með 
handhöfum fánans fyrir hönd 
Landverndar. Niðurstöður 
starfshópsins eru síðan sendar 
alþjóðlegri dómnefnd sem tekur 
endanlega ákvörðun um hæfi 
umsækjenda og frammistöðu í 
verkefninu. Alþjóðleg verkefnis-
stjórn hefur eftirlit með störfum 
nefndarinnar og heimsækir 
fulltrúi frá þeim reglubundið þá 
staði sem flagga Bláfánanum.

Bláfáninn blaktir við félagsheimili Siglingafélagsins Ýmis.
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AFSLÁTTUR
25% 

AF BRIMRÁSAR STIGUM, 
TRÖPPUM, ÁSTÖNDUM 

OG BÚKKUM

Þarftu að 
framkvæma? 

Við eigum pallana fyrir þig

Erfidrykkjur.
Innifalið kaffi, gos 
og þjónusta
Verð 125.000 m/vsk

Glersalurinn  
Salavegi 2 201 Kópavogur
Sími: 892 4624, estsig@internet.is

Glersalurinn leigist út án veitinga 
Hagstætt verð
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Fjölbreytt sumarnámskeið 
á vegum Breiðabliks

Sumarnámskeið Breiðabliks:

Í sumar verður boðið upp 
á Ævintýranámskeið, 
knattspyrnuskóla, 

körfuboltaskóla, karatenám-
skeið og frjálsíþróttanámskeið 
á félagssvæði Breiðabliks í 
Smáranum. Jafnframt er sund-
deild félagsins með námskeið í 
báðum sundlaugum bæjarins.
 
Námskeiðin eru byggð þannig 
upp að auðvelt er að samræma 
námskeiðin og búa til dagskrá 
sem hentar hverjum og einum, 
en skipulögð dagskrá er frá 
kl. 08:00 - 17:00 alla virka daga.
Boðið er upp á Körfu-
boltaskóla, Karatenámskeið og 
Ævintýranámskeið fyrir hádegi 
frá kl. 09:00 - 12:00 og knatt-
spyrnuskóla og frjálsíþrótta-
námskeið eftir hádegi frá 
kl. 13:00 - 16:00. Karatenám-
skeið verður frá 09:00 - 12:00 
og 13:00 - 16:00 dagana 
10. - 20 júní og 23. júní - 02. júlí.
 Boðið er upp á fjölbreytta 
dagskrá tengda íþróttum og 
útivist. Meðal annars verður 
farið í leiki, vettvangsferðir, 
hjólreiðatúra, veiða síli og 
fjöruferðir.  Á öllum námskeið-
unum gefst börnunum kostur á 
að fá heitan mat í hádeginu og 
einnig er hægt að kaupa gæslu 
frá kl.08.00 –  9.00 og kl. 16.00 
– 17.00. 

 Gert er ráð fyrir að börnin taki 
með sér hollt nesti en það er 
einn nestistími á hverju nám-
skeiði. Umsjón með námskeiðu-
num er í höndum fagfólks við 
frábærar aðstæður.
Námskeiðsvikur eru eftirfar-
andi, fyrir börn á aldrinum 6 til 
12 ára ( fædd 2002 - 2007):
 

Námskeið 1. 10. júní - 13. júní 
(fjórir dagar vegna Hvítasunnu)
Námskeið 2. 16. júní - 20. júní 
(fjórir dagar vegna 17. júní ) 
Námskeið 3. 23. júní - 27. júní
Námskeið 4. 30. júní - 04. júlí
Námskeið 5. 07. júlí - 11. júlí
 
Upplýsingar um verð og 
skráning fer fram á heimasíðu 
Breiðabliks.

Blikastrákar smakka gullið eftir sigurgöngu.

Tónlistarskóli Kópavogs 
fagnar 50 ára afmæli sínu 
um þessar mundir og er í 

dag einn af stærstu tónlistar-
skólum landsins. Á þessum 
tímamótum er verið að stofna 
nýja námsbraut við skólann í 
rytmískri tónlist, en rytmísk 
tónlist er samheiti yfir jazz, 
rokk og aðrar stíltegundir af 
afrísk-amerískum uppruna. 
Einvala lið hljóðfæraleikara 
mun skipa kennaradeild hinnar 
nýju námsbrautar; píanóleikar-
arnir Ástvaldur Traustason og 
Sunna Gunnlaugsdóttir, gítar-
leikarinn Ásgeir Ásgeirsson, 
bassaleikarinn Valdimar K. 
Sigurjónsson og trommuleikar-
inn Scott McLemore.

Tónlistarskóli Kópavogs er 
alhliða tónlistarskóli sem byggir 
á klassískum grunni og býður 
upp á nám á öllum námstigum 
í samræmi við aðalnámskrá 

tónlistarskóla. Með stofnun 
rytmískrar brautar eykur skól-
inn enn breidd í námsframboði 
og kemur betur til móts við ólík 
áhugasvið innan tónlistarinnar. 
Forsendur eru allar til staðar 
til þess að klassísk og rytmísk 
námsbraut muni styðja vel 
hvor við aðra. Þá hefur skólinn 

skapað sér sérstöðu með 
námsbraut í raftónlist, sem 
hefur reynst góður undir-
búningur fyrir frekara nám á því 
sviði í Listaháskóla Íslands og 
öðrum háskóladeildum í tónlist. 
Starfið sem þar er unnið mun 
tvímælalaust styrkja væntanlega 
námsbraut í rytmískri tónlist.

Ný rytmísk námsbraut 
á afmælisári

Tónlistarlífi ð:

Vorverkin, þriggja þátta 
leikdagskrá Leikfélags 
Kópavogs, verður 

frumsýnd í Leikhúsinu Funa-
lind 2, þriðjudaginn 27. maí 
kl. 19.30. Þættirnir eru Úlfur í 
ömmugæru eftir og í leikstjórn 
Guðmundar Lúðvíks 
Þorvaldssonar, Strikið eftir 
Pál J. Árdal í leikstjórn Arnar 
Alexanderssonar og Bóleró 

eftir David Ives í leikstjórn 
Harðar Sigurðarsonar.
Alls taka 12 leikarar þátt í 
leikdagskránni. Dagskráin er 
einnig sýnd miðvikudaginn 
28. maí kl. 19.30. Miðaverð er 
1.000 kr. og hægt er að panta 
miða á midakaup.is/kopleik 
eða með því að senda póst á 
midasala@kopleik.is.

Vorverkin
Leikfélag Kópavogs:

Myndin er úr leikþættinum Bóleró. 
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Hvernig sem kosningarnar 
fara á laugardaginn má 
telja líklegt að karlmenn 

um fertugt í Digraneshverfinu 
hrósi sigri. Miðað við töluleg 
gögn sem Jóhannes Birgir Jens-
son, tölvunarfræðingur, hefur 
unnið úr og birtir á heimasíðu 
sinni: joi.betra.is eru fá hverfi 
sem komast með tærnar þar 
sem Digranes hefur hælana með 
fjölda frambjóðendur. Digra-
nesið er líka fjölmennasta hverfi 
Kópavogs, svo það ætti kannski 
ekki að koma á óvart. Miðað 
við gögnin eru önnur hverfi 
Kópavogs ekki öll örugg með að 
fá inn fulltrúa í bæjarstjórn.

Meðalaldur allra frambjóðenda 
listanna er frekar svipaður, í 
kringum fertugt, en undan-
tekningarnar eru Vinstri grænir 
og félagshyggjufólk sem eru 
eldri að meðaltali, yfir fimmtugt, 
og svo Píratar sem eru mun 
yngri að meðaltali, tæplega 
þrítugir.

Alls eru 40 manns í efstu fimm 
sætum flokkanna. Tveir flokkar 
skera sig úr. Næst besti flokk-
urinn er með karlmann sem 
oddvita en næstu sæti þar á eftir 
eru skipuð konum. Hjá Pírötum 
eru  karlmenn i fjórum efstu 
sætunum en í fimmta sæti er 
eina konan á lista þeirra. Odd-
vitastaðan er í höndum karl-
manna hjá öllum framboðum 
nema Bjartri framtíð.  

Ef við skoðum alla frambjóð-
endur þá sést að Framsóknar-
flokkurinn, Sjálfstæðisflokk-
urinn og Samfylkingin hafa 
jafnt hlutfall kynja á sínum lista. 
Vinstri grænir eru eini listinn 
þar sem konur eru í meirihluta. 
Píratar er sá listi þar sem kynja-
skiptingin er ójöfnust með 
þrettán karlmenn og eina konu.

Byggt á tölfræðigögnum frá Jóhannesi 

Birgi Jenssyni sem lesa má nánar um 

á slóðinni: www.joi.betra.is

Fertugir karlar úr Digranes-
hverfi  sigra kosningarnar?

Kosningatölfræðin:

Kosningar 2014

Digranesið er með flesta frambjóðendur.

Kópavogsblaðið kynnir:
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Ný atvinnutækifæri
– framtíðin er í ferðaþjónustu!

Ferðafræðinám
Ferðamálaskólinn býður upp á fjölbreytt og hagnýtt nám

Nemendur kynnast uppbyggingu og stafsemi greinarinnar, fræðast um land og þjóð 
og fá þjálfun í skipulegum og öguðum vinnubrögðum.

Námið skiptist í tveggja anna bóklegt nám og þriggja mánaða starfsþjálfun 
hjá ferðaþjónustufyrirtæki þar sem nemendur takast á 

við margvísleg og krefjandi verkefni. 

Leiðsögunám
Leiðsöguskólinn býður upp á fræðandi og skemmtilegt nám

Nemendur öðlast haldgóða þekkingu á náttúru, sögu og menningu Íslands og fá 
þjálfun í að leiðsegja erlendum ferðamönnum. 

Á seinni önninni sérhæfa nemendur sig í almennri leiðsögn eða gönguleiðsögn.

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærileg menntun en auk þess þurfa 
nemendur að standast inntökupróf í erlendu tungumáli.

Oddvitar 
í yfi rheyrslu

Kosningar 2014:

1.  Hvert er hlutverk sveitarstjórnar?

2.  Hvað er mikilvægast fyrir Kópavog?

3.  Hvaða skilaboð hefur þú til Kópavogsbúa?

4.  Starfsmenn bæjarins eru í kringum 2500 manns.   
 Hefur þú kynnt þér fjölbreytileg störf þeirra og   
 hvaða skilaboð viltu senda þeim?

5.  Áhersla hefur verið frá upphafi  kjörtímabils lögð  
 á að greiða niður skuldir sveitarfélagsins og
 að af minni skuldsetningu leiði sterkari    
 fjárhagsstaða og lægra skuldahlutfall. Nýlega   
 hafa hafa komið fram hugmyndir um að nota það  
 fé til annarra hluta. Hvernig telur þú fjármunum  
 bæjarbúa best varið?

6.  Hvaða skoðun hefur þú á því að íbúar 
 sveitarfélagsins öðlist hlutdeild í ákvarðanatöku 
 um fjárhag bæjarins?

7.  Hversu mörg af kosningaloforðum fl okks þíns   
 úr síðustu kosningum hafa komið til fram-
 kvæmda á kjörtímabilinu? (á við um þá fl okka   
 sem sátu síðasta kjörtímabil)?

Spurningar
:

?

Bakgrunnur: Atvinnurekandi, 
aðstoðarmaður ráðherra, þing-
maður, bæjarfulltrúi 
Aldur: 47
Menntun: Stjórnmálafræðingur
Starf: Bæjarstjóri 
Maki: Hulda G. Pálsdóttir
Börn: Hermann og Halla Lilja
Búseta: Mánalind
Áhugamál: Vinnan, veiði og 
ferðalög 
Gæludýr: Köttur
Hvað er pólitík: Ögrandi og 
skemmtileg
Uppáhalds staðurinn 
í Kópavogi: Kársnes

1. Sveitastjórnin hefur það hlut-
verk að vera fulltrúi íbúanna og 
standa vörð um hagsmuni þeirra 
á öllum sviðum. Sveitastjórnin 
þarf að marka stefnu um eins-

taka málaflokka og fylgja henni 
eftir.  

2. Að íbúunum líði vel. Fors-
enda þess er að bærinn sé vel 
rekinn þannig að hægt sé að 
veita góða þjónustu á öllum 
sviðum.Fjölskyldumálin þurfa 
að hafa forgang og þar bera 
hæst skólarnir og fjölbreytt 
tómstunda- og íþróttastarf.

Ármann Kr. Ólafsson,
Sjálfstæðisfl okki

Ármann Kr. Ólafsson,
oddviti Sjálstæðisflokksins

D

3. Það er mikilvægt að 
Kópavogsbúar standi saman að 
því að gera okkar samfélag enn 
betra. Við höfum saman náð 
að spila ótrúlega vel úr þröngri 
stöðu síðustu ára. Nú getum við 
litið fram á bjartari tíma og ég 
tel mikilvægast að við horfum 
inn á við og setjum málefni fjöl-
skyldunnar í forgang. Við mu-
num því taka upp nýja nálgun 
hvað varðar -íþrótta- og 
tómstundastyrkina. Við leggjum 
áherslu á  að öll börn og ung-
lingar í Kópavogi  hafi mögu-
leika á að stunda íþróttir, list og 
tómstundir óháð efnahag. Við 
munum með nýju íþrótta- og 
tómstundastyrkjunum  tvöfalda 
gamla  íþróttastyrkinn, úr 27.000 
krónum í 54 þúsund. Heimilt 
er að nýta allan styrkinn í eina 
íþrótt, tómstundir eða listgreina-
nám svo sem  tónlistarnám.
Þá viljum við skóla í fremstu 
röð og munum við leggja sér-
staka áherslu á upplýsinga-
tæknina. Við munum fylgja eftir 
uppsetningu þráðlauss nets í 
öllum leik- og grunnskólum 
bæjarins með því að láta ne-
mendur í 5. Til 10 bekk hafa 
spjaldtölvur. Einnig munum 
við lækka lóðarverð fyrir minni 
íbúðir en þar fara hagsmunir 
unga fólksins og þeirra sem 
eldri eru saman.
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Áhugamál: Hef áhuga á flest-
öllu, núna hef ég mestan áhuga 
á aðferðum til vinnuhagræðing-
ar, t.d verkefnastjórnun og 
skipulagsaðferðum
Gæludýr: Kærastan
Hvað er pólitík: Einn af 
mörgum vettvangum til að hafa 
áhrif á samfélagið.
Uppáhalds staðurinn 
í Kópavogi: Fræða- og 
menningakjarninn við 
Hamraborg.

1. Að hlúa að fólki og bæta hag 
allra íbúa sveitafélagsins og 

Hótelstjórnun
Nám á háskólastigi, kennt í samstarfi 

César Ritz College í Sviss

Spennandi námsmöguleiki fyrir nemendur sem lokið hafa sveinsprófi í 
matvælagreinum og/eða stúdentsprófi. 

Námið veitir alþjóðlegt skírteini í hótelstjórnun og tekur tvær annir 
ásamt 1000 vinnustundum í starfsþjálfun. Nemendum býðst að ljúka 

BS-námi hjá César Ritz College í Sviss.

www.mk.is

Ferðamálaskólinn sími 594 4020

Leiðsöguskólinn sími 594 4025

Upplýsingar á www.mk.is 

og á skrifstofu skólans í síma 594 4000

Árni Þór Þorgeisson, oddviti 
Dögunar og umbótasinna
ásamt unnustu sinni, 
Sigríði Fossberg. 

T

Bakgrunnur: Flutti í Kópavog 
1996. Á þrjú systkyni og er næst 
yngstur. Kom að stofnun Pírata 
og er nú oddviti Dögunar og 
umbótasinna í Kópavogi.
Aldur: 27 ára og er enn að telja
Menntun: Stúdentspróf frá MK, 
ásamt nokkrum önnum í ólíkum 
háskólafögum, þar á meðal í 
véla- og orkutæknifræði í HR og 
lífefna- og sameindalíffræði í HÍ. 
Starf: Er í endurhæfingu eftir 
vinnuslys, en nýti æðruleysið 
í kosningabaráttunni og vinn 
mikið í félagstarfi ásamt því að 
aðstoða fólk í hugmyndavinnu í 
nýsköpun þegar kostur gefst.
Maki: Sigríður Fossberg 
Thorlacius
Börn: 0
Búseta: Bý með kærustu minni 
í um 16 fermetra leiguhúsnæði 
í Kópavogi. Við búum lítið en 
erum sátt. 

4. Já ég þekki þau betur en 
margir aðrir þar sem ég unnið 
með þessu góða fólki síðast-
liðin tvö ár. Ég veit þess vegna 
hvað það hefur lagt mikið á sig 
til þess að gera bænum kleift 
að ná vopnum sínum á ný. Mín 
skilaboð eru bara þakklæti og 
ég vonast til að fá tækifæri til að 
vinna áfram með þeim að nýjum 
og spennandi verkefnum.

5. Númer eitt, tvö og þrjú er að 
ná settum markmiðum um leyfi-
legt skuldahlutfall en það er að 
gerast hraðar en við þorðum að 
vona. Ef þú ert að vísa til þess 
að nota fjármuni af sölu lóða í 
annað en að greiða niður skuldir 
þá tel ég það rangt. Tekin voru 
lán til að kaupa lóðir, nú þegar 
verið er að úthluta þeim þá er 
það eina rétt að nota sölu-
andvirðið til þess að borga þessi 
sömu lán. Aðrar umframtekjur 
er rétt að nota til þess að lækka 
gjöld og hækka stuðning og 
þjónustustig við íbúa.

6. Ég er því fylgjandi enda var 
tekin ákvörðun um það við 
gerð síðustu fjárhagsáætlunar 
og erum við núna að undirbúa 
kaup á hugbúnaði sem gerir 
okkur það kleift. 

7. Í öllum megin þáttum hafa 

Árni Þór Þorgeirsson,
Dögun og umbótasinnar

vinna að því að byggja upp 
mannlegt samfélag og umhverfi.

2. Kópavogsbúar og gott sam-
starf við íbúa og önnur sveit-
afélög.

3. Við viljum tala við alla þá 
sem vilja tala við okkur um þau 
málefni sem þeir vilja koma 
á framfæri á málefnalegan og 
skilmerkilegan hátt.

4. Ég hef ekki skoðað allt sem 
allir gera, en ég vona bara að 
öllum líði vel í sínu starfi og að 
þeirra verk nýtist samfélaginu 
okkar vel. Ég vil gera það sem 
ég get til að hjálpa fólki að ná 
árangri og mæli með bólkinni 
Getting Things Done: The Art 
of Stress-Free Productivity, fyrir 
alla þá sem vilja ná meiri og 
betri árangri í lífi og starfi, en 
hún hefur reynst mér og mörg-
um öðrum mjög vel.

5. Þetta er gott dæmi um að 
ekki er hægt að leysa vandamál 
með sömu hugsun og olli því 
til að byrja með. Við viljum að 
stofnaður verði samfélagsbanki 
í eigu íbúa sveitarfélagsins til 
þess að opna fyrir aðgang að 
ódýru lánsfé til Kópavogs ásamt 
því halda peningunum innan 
bæjarfélagsins. Þannig er hægt 

að draga úr fjármagnskosnaði, 
auka þjónustu við íbúa sem og 
að viðhalda heilbrigðu hagkerfi 
innan sveitarfélagsins.

6. Eitt af stefnumálum okkar er 
að gera íbúum bæjarins 
betur kleift að taka virkan þátt í 
forgangsröðun þeirra verkefna 
sem bærinn fjármagnar, meðal 
annars með forgangskosningu. 

Bakgrunnur: Alþingismaður 
2003-2013. Aðstoðarmaður 
félagsmálaráðherra 2000-2003. 
Bæjarfulltrúi í Fjallabyggð 
2006-2010.
Aldur: 34 ára.
Menntun: Meistaragráða í 
viðskiptum og stjórnun frá 
Háskóla Íslands MBA.
Starf: Heimavinnandi húsfaðir
Maki: Svava H. Friðgeirsdóttir
Börn: Auður Björk og Guðrún 
Halldóra
Búseta: Baugakór 13
Áhugamál: Bridge og 
fjölskyldan
Gæludýr: Engin
Hvað er pólitík: Að vilja stöðugt 
bæta samfélagið með samvinnu 
að leiðarljósi. 

Birkir Jón Jónsson,
Framsóknarfl okki

þau náð fram að ganga sem 
verður að teljast gott þar 
sem við höfðum aðeins hálft 
kjörtímabil til að efna loforð 
fyrir heilt kjörtímabil
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Uppáhalds staðurinn 
í Kópavogi: Víghóll

1. Í grunninn á sveitarfélag að 
veita öfluga nærþjónustu við 
íbúa og fyrirtæki. Nær allt sem 
snýr að börnunum okkar er 
á hendi sveitarfélagsins s.s. 
skólar, tómstundir og íþróttir. 
Félagsþjónustan er öryggisnetið 
í samfélaginu. Umhverf-
is og skipulagsmál snúa að 
heimilunum en ekki síður að 
fyrirtækjum sem við þurfum að 
standa vörð um í Kópavogi. 

2. Að halda áfram að vera 
leiðandi sveitarfélag þar sem 
gott er að búa. Við eigum að 
gera betur í dag en í gær, allt 
sem er á könnu sveitarfélagsins 
á að vera í stöðugri framþróun. 
Þess vegna viljum við leggja 
enþá meiri áherslu á að styðja 
við bakið á fjölskyldunum með 
betra frístundakorti, öflugum 
frístundamiðstöðvum og byggja 
markvisst upp meiri gæðatíma 
með öflugra samstarfi skóla, 
tómstunda og íþrótta. Með 
frístundakorti fyrir eldri borgara 
virkjum við líka eldri borgara og 
aukum lífsgæði þeirra. 

3. Framsóknarflokkurinn býður 
fram nýja kynslóð frambjóð-
enda sem er með börn í leik- og 
grunnskóla og því brennur á 
þeim málefni barnafólks og þess 
vegna geta Kópavogsbúar treyst 
því að Framsóknarmenn munu 
beita sér af miklum krafti í að 
Kóavogur verði í fremstu röð er 
kemur að málefnum barna og 
unglina. Jafnframt er knýjandi 
að fjölga hjúkrunarrýmum í 
Boðaþingi ásamt því að hafa 
forgöngu um að vandi Sunnu-
hlíðar verði leystur.

4. Starfsfólk bæjarins er að 
vinna gríðarlega gott starf í þágu 
samfélagsins. Árangur okkar í 
skólamálum rennir stoðum und-
ir þessa fullyrðingu mína. Nú 
þegar betur árar sé ég tækifæri 
til að gera betur við starfsfólk 
bæjarins sem á að hafa tækifæri 
til að þróa sig áfram í starfi. 

5. Það þarf að halda áfram að 
minnka skuldir því við það eykst 
svigrúm til að bæta þjónustu við 
bæjarbúa. Stöðugt lóðaframboð 
mun styðja við atvinnulífið í 
bænum og þannig treysta hag 

Birkir Jón Jónsson,
oddviti Framsóknarflokksins

B

Hjálmar Hjálmarsson,
oddviti Næst besta flokksins

X

bæjarins. Með áframhaldandi 
uppbygginu í skóla, tómstunda 
og íþróttamálum munum við 
líka laða að fleiri íbúa og þannig 
aukast tekjur bæjarins líka. 
Þannig getur fjárfesting í inn-
viðum bæjarins ekki bara aukið 
og bætt þjónustuna við bæjar-
búana heldur líka aukið tekjur 
bæjarins í gegnum skatttekjur.

6. Með því að auka aðkomu íbúa 
að forgangsröðun í útdeilingu 
fjármuna skapast bæði meiri 
sátt í samfélaginu og eins sjá 
betur augu en auga og því er 
aukin aðkoma íbúa æskileg. 
Áhugi fólks fyrir því hefur líka 
verið að aukast og því gott að 
nýta þann vilja til að bæta sam-
félagið.

7. Nú er það svo að 
Framsóknarflokkurinn kom að 
meirihluta á miðju kjörtímabili. 
Í málefnasamningi meirihlut-
ans eru mörg atriði sem við 
lögðum áherslu á, í okkar 
stefnuskrá. Má þar nefna ábyrga 
fjármálastjórn og lækkun 
skulda. Við lögðum einnig 
áherslu á lækkun lóðaverðs til 
þess að koma hjólum atvinn
lífsins í gang. Mikil áhersla var 
lögð á sölu lóða í kjölfarið. Við 
náðum einnig að ljúka samning-
um við íþróttafélögin sem höfðu 
verið í uppnámi lengi. Með 
samningunum minnkaði skutl 
foreldra. Við höfum staðið að 
glæsilegri uppbyggingu í hesta-
mennsku í samvinnu við Hesta-
mannafélagið Sprett. Leikskóli 
var byggður í Austurkór. 
Áherslur okkar í skipulag-
smálum gengu eftir. Í það heila 
tekið eru þau atriði sem við 
lofuðum, annað hvort lokið eða 
komin vel á legg.

Hjálmar Hjálmarsson,
Næst besta fl okki

Bakgrunnur: Ég ólst upp 
á Dalvík og vann þar og á 
Djúpavogi í fiski öll sumur til 
25 ára aldurs. 18 ára flutti ég til 
Reykjavíkur og lærði leiklist. 
Frá 1987 hef ég starfað sem 
leikari, leikstjóri, höfund-
ur, dagskrárgerðarmaður og 
raddsetjari í útvarpi, sjón-
varpi, hjá leikfélagi Reykjavíkur, 
Þjóðleikhúsinu og allskonar 
leikhópum. Ég hef talsett yfir 
100 teiknimyndir og þúsund-
ir sjónvarpsþátta. Ég flutti í 
Kópavoginn árið 1995 og hef 
búið hér síðan.

Aldur: 50
Menntun: Leiklistarskóli Íslands
Starf: Leikari, leikstjóri,
höfundur og raddsetjari.
Maki: Guðbjörg Ólafsdóttir
Börn: Salka, Hjálmar Óli og 
Ágúst Orri
Búseta: Reynigrund 83
Áhugamál: Íþróttir,tónlist,bók-
menntir,leiklist, kvikmyndir 
og allskonar menning. Ég sit í 
stjórn samtakanna Gróður fyrir 

fólk í landnámi Ingólfs sem 
vinnur að uppgræðslu, skógrækt 
og fræðslustarfi.
Gæludýr? Ég hugsa um tvo ketti 
sem heita Bubbi (Guðbergur 
Marías) og Mía litla
Hvað er pólitík? Pólitík snýst 
fyrst og fremst um að taka skyn-
samlegar ákvarðanir í ljósi bestu 
fáanlegu upplýsinga.
Uppáhalds staðurinn í Kópa-
vogi: Fossvogsdalur

1. Hlutverk sveitarstjórnar er 
margþætt. Skylda sveitarfélag-
sins samkvæmt lögum er að 
hjálpa þeim sem ekki geta fram-
fleytt sér sjálfir eða hafa ekki 
burði til að afla sér húsnæðis. 
Okkur ber skylda samkvæmt 
lögum að sinna málefnum 
fatlaðra af kostgæfni. Því 
sinnum við í félagsþjónustunni. 
Þetta eru mikilvægastu hlutverk 
sveitarstjórnarinnar jafnhliða 
fræðsluskyldunni. Sveitarfélagið 
ber ábyrgð á menntun barna 
í leik- og grunnskólum. Góð 
menntun er afar verðmæt hverju 
samfélagi og það er skylda sveit-
arfélagsins að sjá til þess að hún 
sé eins og best verður á kosið. 
Okkur ber skylda til að gæta að 
velferð eldri borgara. Okkur ber 
líka skylda til þess að fara sem 
best með fjármuni bæjarsjóðs 
sem eru í eigu íbúanna. Okkur 
ber skylda til að gæta jafnræðis 
gagnvart öllum íbúm bæjarins 
í öllum okkar ákvörðunum. 
Hlutverk sveitastjórnarinnar er 
líka að huga að almannaheill, 
lýðheilsu og umhverfi og efla 
menningarlíf og skapandi starf 
í bænum. Sveitarstjórnin á að 
vera leiðandi í stefnumótun í 
stærstu málaflokkum og getur 
haft margvísleg jákvæð áhrif 
á samfélagið með framgöngu 
sinni.

2. Góðir leik-og grunnskólar. 
Góð menntun er stórt 
jafnréttismál og forsenda 
velferðar. Gott skólastarf felst 
ekki í steinsteypu og gleri 
heldur starfi þess fólks sem þar 
vinnur. Við þurfum að setja 
meiri fjármuni í starfsemi 
skólanna okkar. Skóli án 
aðgreiningar er skóli án eineltis. 
Það er mikilvægasta markmið 
okkar. - Að virða mannréttin-
di svo allir standi jafnfætis 
gagnvart þeirri þjónustu sem 
bærinn sinnir. – Að gæta jafn-
ræðis þegar kemur að úthlutun 
þeirra gæða sem stjórnvöld 
bera ábyrgð á. Úthlutun lóða, 
ráðningar í störf og útboð verk-

efna á vegum Kópavogsbæjar á 
einfaldlega að vera í lagi. Skýrar 
reglur og opið gegnsætt ferli.  
Ímynd bæjarins hefur verið 
mörkuð spillingu að þessu leiti 
og þetta þarf að laga.

3. Í kosningunum 31.maí gefst 
Kópavogsbúm tækifæri til að 
kjósa til starfa fólk sem hefur 
engin bein hagsmunatengsl 
við fyrirtæki, félagasamtök í 
bænum eða stjórnmálaflokka 
á landsvísu. Þetta eru einstak-
lingar með ólíkar lífsoðanir og 
fjölbreytta lífsreynslu sem hafa 
eitt að markmiði: Að vinna að 
hagsmunum allra Kópavogsbúa 
af heilindum og taka skynsam-
legar ákvarðanir í ljósi bestu 
fáanlegu upplýsinga. Þetta 
eru frambjóðendur X-listans, 
Næstbestaflokksins. Tími fyrir-
greiðslupólitíkur og sérhags-
munapots er liðinn. Valið er 
ykkar.

4. Ég lagt mig fram um að 
kynnast sem flestum þáttum 
starfseminnar hjá Kópavogs-
bæ sem er afar fjölþætt, þó ég 
hafi ekki hitt alla starfsmenn 
bæjarins eða heimsótt alla 
vinnustaði. Mín skilaboð til 
starfsmanna eru þessi. Engum 
dylst að afar gott starf er unnið 
á hinum mörgu starfs-
stöðum. En eitt þarf strax að 
bæta úr. Það eru launakjör 
þeirra lægstlaunuðu sem vinna 
við velferðarþjónustu, þrif, í 
áhaldahúsi og ófaglært starfs-
fólk skólanna t.d. Öll störf hjá 
bænum eiga að njóta virðingar 
og vera eftirsóknarverð og fyrir 
þau greitt þannig að sómi sé 
að. Við í Næstbestaflokknum 
leggjum til að lágmarkslaun hjá 
Kópavogsbæ verði 300 þúsund 
krónur. Við munum vinna að því 
að þetta markmið náist á næsta 
kjörtímabili. Góð kjör kennara í 
leik og grunnskólum eru einnig 
forsenda góðs faglegs starfs. 
Samningar við kennara eru ekki 
á hendi bæjarstjórnar en mín 
skoðun er sú að Kópavogsbær 
eigi að segja sig frá Samnin-
ganefnd sveitarfélaganna náist 
ekki viðunandi niðurstaða, - og 
semja beint við kennara sem 
starfa hjá bænum.

5. Samvkæmt lögum nr. 5 um 
Húsnæðismál er sveitarfélaginu 
skylt að aðstoða fólk sem getur 
ekki aflað sér húsnæðis sjálft. 
Ég tel að þessi skylda sé æðri 
lögum um hlutfall skulda og 
tekna. Þarna verðum við að 
byrja og bæta úr neyð í félags-
lega leiguíbúðakerfinu. Hins 
vegar er mikilvægt að greiða 
niður skuldir og bærinn er á un-
dan þeirri áætlun sem fyrir lig-
gur í samvinnu við eftirlitsnefnd 
um fjármál sveitarfélaga. Líkur 
eru á að skatttekjur bæjar-
ins muni aukast á næstu árum 
og svigrúm myndist til að flýta 
niðurgreiðslu skulda enn frekar. 
Þá mun einnig skapast tækifæri 
til að bæta kjör starfsmanna 
og verja fjármunum til verk-
efna á borð við uppbyggingu 

leighúsnæðis og kaupleiguíbúða 
í samvinnu við félagasamtök á 
því sviði. Stærsti útgjaldaliður 
bæjarins er laungreiðslur til 
starfsmanna og það er kjarninn 
í starfsemi sveitarfélagsins og 
grunnurinn að þeirri þjónustu 
sem það veitir íbúunum. Þar 
verðum að bæta í.

6. Kjörnir fulltrúar í bæjarstjórn 
og ráðum og nefndum eru að 
sjálfsögðu íbúar í bænum um 
leið og þeir eru fulltrúar þeirra 
við ákvarðantöku varðandi 
fjármál. En betur má gera. 
Okkar tillögur eru þær að komið 
verði á laggirnar sérstök-
um hverfisstjórnum sem hafi 
ákvörðunarvald í sínu nær-
umhverfi. Þá beri að nýta heima-
síðu bæjarins með ríkari hætti 
til þess að leita eftir skoðunum 
og hugmyndum bæjarbúa 
varðandi nýtingu fjármuna 
bæjarsjóðs. Að opna fyrir 
íbúakosningar í veigamiklum 
málum. Að stuðla að betra 
upplýsingafæði til bæjarbúa um 
rekstur bæjarins almennt og 
þannig virkja áhuga þeirra um 
þáttöku í ákvörðunum. Þá 
leggjum við sérstaka áherslu 
á mannréttindamál, einkum 
málefni og stöðu inn-
flytjenda. Við teljum löngu tíma-
bært að bjóða þeim að borði 
ákvarðanatökunnar. Á lista 
Næstbestaflokksins eru þrjár 
konur af erlendu bergi brotnar, 
í 2.sæti, 4.sæti og 7.sæti  sem 
hafa mikla persónulega reynslu 
og þekkingu í málefnum inn-
flytjenda. Það er tími til kominn 
að við nýtum okkur þessa verð-
mætu þekkingu.

7. Fyrir síðustu kosningar gaf 
Næstbestiflokkurinn engin 
loforð en setti fram hugmyndir 
og tillögur að því sem betur 
mætti fara. Við vildum inn með 
það góða og út með það vonda 
og ég get ekki betur séð en 
okkur hafi tekist það að mestu 
nú í lok kjörtímabilsins. Við 
hétum því að standa vörð um 
grunnþjónustuna, velferðar-
kerfið okkar og skólana og gæta 
að lífskjörum eldri borgara. 
Við það heit stóðum við þrátt 
fyrir talsverðan niðurskurð 
á öllum sviðum. Meirihluti 
Samfylkingar,VG, Y-lista og 
Næstbestaflokksins stóð að 
mikilli hagræðingu í stjórnsýslu 
og nefndakerfinu. Þar náðist 
umtalsverður sparnaður sem 
því miður er fokinn út í veður 
og vind í óstjórn núverandi 
meirihluta Sjálfstæðismanna, 
Framsóknarflokks og Y-lista. 
Stærsta kosningamál okkar 
sneri að opnunartíma sund-
lauga Kópavogs sem hafði verið 
styttur umtalsvert árið 2009. 
Næstbesti lagði fram tillögu 
þess efnis að opnunartíminn 
yrði lengdur á ný og gekk það 
eftir að mestu. Á kjörtímabilinu 
lögðu fulltrúar Næstbesta fram 
margvíslegar tillögur í því skini 
að bæta mannlífið í Kópavogi. 
Þeirra merkust er e.t.v. till-
aga að stefnumótun og gerð 
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lagt til að næstu skref verði 
stigin í þá átt að bjóða bæjar-
búum að leggja sjálfir fram mál 
til að kjósa um, og leggjum til 
að haldinn verði Íbúadagur á 
hverju ári þar sem kosið verði 
um verkefni og málefni. Við 
teljum að bæjarbúum sé vel 
treystandi til að taka slíkar 
ákvarðanir og bæjaryfirvöld 
eiga að fara eftir þeim.

7. Sem betur fer fjölmörg. Við 
lofuðum að koma fjármálum 
bæjarins í viðunandi horf, 
hófum þá vinnu þegar við 
vorum í meirihluta og við sjáum 
nú árangurinn. Við stóðum að 
friðlýsingu þess hluta Skerja-
fjarðar sem er í Kópavogi. 
Komum af stað metnaðarfullri 
hjólreiðaáætlun í samvinnu 
við samtök hjólreiðamanna. 
Við boðuðum íbúalýðræði og 
kölluðum til á annað hundrað 
íbúa til að hjálpa til við gerð 
aðalskipulags, auk þess sem við 
fengum samþykkt verkefni um 
íbúakosningar. Við endurskipu-
lögðum stjórnkerfi bæjarins í 
sparnaðar og hagræðingar-
skyni. Við komum af stað 
verkefni um flokkun sorps og 
ákváðum að koma upp tvegg-
ja tunnu kerfi í þeim tilgangi. 
Við hlífðum velferðarkerfinu 
við niðurskurði, og bættum í á 
niðusrskurðartímum. Þrátt fyrir 
að hafa aðeins verið í meiri-
hluta í 20 mánuði náðum við 
umtalsverðum árangri á 
mörgum sviðum. Við mnum gera 
enn betur á næsta kjörtímabili 
ef við fáum til þess brautar-
gengi. 

samstaða er um að bærinn veiti 
m.a. með fjölbreyttum rekstrar-
formum.

4. Ég hef nýlega reynslu af að 
ganga í gegnum leikskóla og 
grunnskóla Kópavogs þannig að 
ég hef öðruvísi sýn á þá þjónus-
tu bæjarfélagsins heldur en 
flestir verðandi bæjarfulltrúar.  
Tilvist sveitarfélagsins byggist 
á þjónustu við íbúa bæjarins og 
það er jafnframt meginhlutverk 
starfsmanna bæjarins.

5. Frambjóðendur allra 
flokka verða að átta sig á því 
að Kópavogsbær skuldar núna 
meira en lög leyfa. Það er 
forgangsatriði að ná skuldum 
sveitarfélagsins niður fyrir lög-
bundið skuldahámark. Þegar því 
takmarki er náð á að setja það í 
hendur bæjarbúa hvað þeir 
kjósa að verja fjármunum í.

6. Mér finnst það fullkomlega 
eðlilegt að íbúar Kópavogs fái 
beina aðkomu að ákvörðunum 
um notkun á fjármunum 
bæjarins enda koma fjármunir 
bæjarsjóðs beint úr vasa 
bæjarbúa. Raunhæft er að bera 
ákvarðanir um allar 
verulegar fjárfestingar undir 
bæjarbúa í íbúakosningu.

og skólar og velferðarþjónusta 
njóta forgangs. Eftir kosningar 
er það mikilvægt að bæjarstjórn 
hugsi út fyrir boxið, og haldi sig 
frá flokkspólitískum hjólförum 
og leitist við að finna sameigin-
legar lausnir.

3. Ég vil hvetja fólk til að velta 
fyrir sér hverjum það treystir 
best til að fylgja eftir stefnu í 
velferðar-, skóla og umhverfis-
málum. Hverjum það treystir til 
að leggja áherslu á málefni eldra 
fólks. Kynnið ykkur stefnu 
VGF áður en þið ákveðið 
ykkur í kjörklefanum. Ekki 
kjósa eftir dægurflugum eða 
einni  hugmynd heldur eftir 
stefnu og viðhorfum sem fara 
saman við grundvallarskoðanir 
ykkar.  

4. Svo sannarlega. Við höfum 
komið á vinnustaði í sveitar-
félaginu og kynnt okkur hvað 
starfsmenn eru að gera. Starfs-
menn bæjarins hafa  lyft Grettis-
taki undanfarin 6 ár sem liðin 
eru frá Hruni og það er þeim 
að þakka að bærinn hefur rétt 
úr kútnum. Nú er komið að því 
að starfsmennirnir fái að njóta 
þess, og það á að vera verkefni 
næstu ára að bæta kjör þeirra. 

5. Í upphafi þessa kjörtímabils 
var mörkuð sú stefna að nota 

þær tekjur sem kæmu inn af 
lóðasölu til að greiða niður 
skuldir.Um þetta var ekki 
ágreiningur í bæjarstjórn. Nú 
þegar betur árar eigum við að 
halda áfram á sömu braut, en 
nota það svigrúm sem skapast 
til að  setja peninga í mennta-
kerfið og til að bæta stöðu 
þeirra sem höllustum fæti 
standa.  Þar eigum við sérstak-
lega að horfa til þeirra sem ekki 
búa við húsnæðisöryggi, þeirra 
fjölskyldna sem geta ekki boðið 
börnum sínum þau gæði sem 
við teljum flest sjálfsögð, og 
þess eldra fólks sem er veikt og 
lasburða og þarf aðstoð sveitar-
félagsins.

6. Þetta er ein af grundvallar-
hugmyndum VGF. Við gerð 
síðustu fjárhagsáætlunar 
fengum við samþykkt framlag til 
þessa verkefnis, og í bæjarstjórn 
höfum við fengið samþykkta 
tillögu um að koma af stað 
slíkum verkefnum. Við höfum 

2. Að allar ákvarðanir sem 
teknar eru af kjörnum full-
trúum bæjarins séu teknar 
með hagsmuni allra bæjarbúa 
að leiðarljósi og að við búum 
til þannig bæ að fólki líði vel 
og eftirsóknarvert sé að búa í 
Kópavogi. 

3. Píratar í Kópavogi byggja 
öll stefnumál sín á tveimur 
grunnstoðum, gegnsæi og 
sjálfsákvörðunarrétti. Með 
auknu gegnsæi eykst aðhald 

bæjarbúa og fjölmiðla að rekstri 
bæjarins sem mun leiða til spar-
naðar í rekstri. Spilling þrífst illa 
fyrir opnum tjöldum og aukið 
gegnsæi mun auka traust bæjar-
búa á störfum bæjarstjórnar.
 Sjálfsákvörðunarréttur íbúa 
þýðir ekki einungis að beint 
lýðræði í formi íbúa-
kosninga sé notað við stærri 
ákvörðunartökur í bæjar-
félaginu heldur er einnig mikil-
vægt að íbúarnir fái aukið val 
um þá þjónustu sem almenn 

Ingólfur Árni Gunnarsson,
oddviti Pírata

Þ

Ólafur Þór Gunnarsson,
oddviti Vinstri græna

V

Kosningar 2014:

1.  Hvert er hlutverk sveitarstjórnar?

2.  Hvað er mikilvægast fyrir Kópavog?

3.  Hvaða skilaboð hefur þú til Kópavogsbúa?

4.  Starfsmenn bæjarins eru í kringum 2500 manns.   
 Hefur þú kynnt þér fjölbreytileg störf þeirra og   
 hvaða skilaboð viltu senda þeim?

5.  Áhersla hefur verið frá upphafi  kjörtímabils lögð  
 á að greiða niður skuldir sveitarfélagsins og
 að af minni skuldsetningu leiði sterkari    
 fjárhagsstaða og lægra skuldahlutfall. Nýlega   
 hafa hafa komið fram hugmyndir um að nota það  
 fé til annarra hluta. Hvernig telur þú fjármunum  
 bæjarbúa best varið?

6.  Hvaða skoðun hefur þú á því að íbúar 
 sveitarfélagsins öðlist hlutdeild í ákvarðanatöku 
 um fjárhag bæjarins?

7.  Hversu mörg af kosningaloforðum fl okks þíns   
 úr síðustu kosningum hafa komið til fram-
 kvæmda á kjörtímabilinu? (á við um þá fl okka   
 sem sátu síðasta kjörtímabil)?

Spurningar
:

?

Ingólfur Árni Gunnarsson,
Píratar

Ólafur Þór Gunnarsson, 
Vinstri grænir

Pétur Hrafn Sigurðsson, 
Samfylkingin

viðbragðsáætlunar í eineltis-
málum. Stefna í eineltismálum 
hefur nú verið samþykkt en 
hefur enn ekki verið hrint í 
framkvæmd.  Viðbragðsáætlun 
í eineltismálum hefur enn ekki 
verið gerð en vonandi tekst 
okkur að ljúka því verki sem 
fyrst. Einelti er eitt stærsta sam-
félagsmein nútímans og snertir 
allar hliðar mannlífsins.  Gegn 
því verður að vinna með öllum 
tiltækum ráðum. 

Bakgrunnur: Ég ólst upp 
Kópavogi og var alla mína 
grunnskólagöngu í Smára-
skóla. Þaðan lá leiðin í 
Verzlunarskóla Íslands og eftir 
það í Háskólann í Reykjavík.
Aldur: 23 ára
Menntun: Útskrifast sem 
viðskiptafræðingur frá HR 
14. júní 2014
Starf: Er að ljúka námi
Maki: Unnusta mín heitir Jara 
Dögg Sigurðardóttir 
Börn: Nei
Búseta: Kópavogsbakki 2 
Áhugamál: Ferðalög
Gæludýr: Hinn ljúfi fjölskyldu-
hundur Gaja
Hvað er pólitík? Þjónusta við 
samfélagið
Uppáhalds staðurinn í Kópavo-
gi: Kópavogsdalurinn

1. Að þjónusta íbúa sveitar-
félagsins og reyna eftir frems-
ta megni að hámarka lífsgæði 
þeirra. 

Bakgrunnur: Uppalinn í 
Kópavogi, gekk í Kópavogs-
skóla, MK og svo í háskóla
Aldur: 50 ára
Menntun: Læknir frá HÍ 1990, 
sérnám í Lyf og öldrunar-
lækningum frá BNA
Starf: Öldrunarlæknir
Maki: Elínborg Bárðardóttir, 
heimilislæknir
Börn: 3 synir, 26, 22, og 15 ára
Búseta: Þinghólsbraut 32
Áhugamál: Útivist, hjólreiðar, 
tónlist (söngur), golf
Gæludýr? Hundurinn Nala, 8 ára 
Labrador tík
Hvað er pólitík? Hugsjón og 
þjónusta við fólk
Uppáhalds staðurinn 
í Kópavogi: Suðurströnd Kárs-
nessins og Kópavogsleirurnar

1. Að þjóna íbúunum er megin-
hlutverk sveitarstjórnar. Bæjar-
stjórn á að vera til staðar fyrir 
íbúana en ekki öfugt. Bæjar-
stjórn á að tryggja að skattfé sé 
varið á þann veg að þjónusta við 
fólkið sé sem best og í samræmi 
við vilja íbúanna. Bæjarstjórn á 
að tryggja að samfélagið sé fyrir 
alla og að allir fái notið sín. 

2. Að þeim sem hér búa líði vel, 
og vilji búa í bænum og ala þar 
upp börn og eldast í bænum 
sínum. Bærinn á að horfa inn á 
við og tryggja að við hugsum um 
hag íbúanna fyrst og fremst. Til 
að bær geti verið samfélag og 
við ræktum fólkið okkar þurfa 
grunnstoðirnar að vera sterkar 

Bakgrunnur: Fæddur í 
Reykjavík, en hef búið í Kópa-
vogi í 27 ár. Framkvæmdastjóri
hjá Körfuknattleikssambandi 
Íslands og síðar deildarstjóri 
getraunadeildar hjá Íslenskri 
getspá.
Aldur: 53 ára.
Menntun: Stúdent frá MH og 
með BA í sálfræði frá HÍ.
Starf: Deildastjóri getrauna-
deildar hjá Íslenskri getspá.
Maki: Sigrún Jónsdóttir.
Börn: Sigurður Hrafn, Arnar 
og Jóna Þórey.
Búseta: Fitjasmári 1.
Áhugamál: Íþróttir, útivera og 
matreiðsla.
Gæludýr? Nei, Pési páfagaukur 
dó fyrir mörgum árum. 
Hvað er pólitík? Pólitík er lífs-
skoðun. Stjórnmálamaður sinnir 
þjónustustarfi. 
Uppáhalds staðurinn 
í Kópavogi: Kópavogsdalurinn 
þar sem ég fer oft og hleyp og 
nýt umhverfisins. 

1. Sveitarfélög gegna mjög 
mikilvægu hlutverki og sinna 
nærþjónustu við íbúana og það 
er á valdi sveitarstjórnarinnar 
að ákvarða hvernig þjónustan 
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Geymdu auglýsinguna

Pétur Hrafn Sigurðsson, 
oddviti Samfylkingarinnar

S

er veitt og hvernig að henni er 
staðið. Við þurfum að passa 
uppá peninginn og eyða ekki um 
efni fram í rekstri bæjarins sem 

er vissulega eitt af mikilvægum 
hlutverkum sveitarstjórnarinnar.  
Það eru ýmis lögbundin 
hlutverk sem sinna þarf, en 
sömuleiðis getur og á sveitar-
stjórnin að sjá til þess að í 
bænum þrífist öflugt, gott og 
skemmtilegt mannlíf. Hér sé 
gott að búa og við sinnum öllum 
aldurshópum. Umhverfis- og 
skipulagsmál innan bæjarins 
eru gríðarlega mikilvæg fyrir 
komandi kynslóðir, þar þarf að 
vera langtímahugsun og sveitar-
stjórnin á að vera til fyrir-
myndar hvað varðar umhver-
fismálin. Bæjarfulltrúar eru í 
þjónustuhlutverki fyrir íbúa 
bæjarins, þeir bera mikla ábyrgð 
og geta haft mikil áhrif á ímynd 
bæjarins með framgöngu sinni 
og ákvörðunum.   

2. Ég tel að niðurgreiðsla á 
skuldum sem sjálfstæðis- og 
framsóknarmenn hafa stofnað 
til, sé brýnt verkefni. Til þess að 
gera það þarf endurfjármögnun, 
enda dugar áætlaður tekju-
afgangur bæjarins ekki til 
greiðslu afborgana á næstu 
árum. Við endurfjármögnun 
verður að gæta þess að tekju-
afgangur verði nægur til að 
standa undir bættri þjónustu 
við leik- og grunnskóla, hækkun 
frístundastyrksins upp í 30.000 
krónur strax og nýjum úrræðum 
í húsnæðismálum ungs fólks og 
tekjulágra.

3. Það er kominn tími til 
breytinga í Kópvogi eftir 24 
ára stjórn Sjálfstæðis-  og 
Framsóknarflokks sem skilja 
við bæjarsjóð stórskuldugan. 
Það er kominn tími til að 
Kópavogur einbeiti sér frekar 
að innviðunum. Innviðum 
leik- og grunnskóla, íþrótta- og 
tómstundafélaga, félagsstarfi 
aldraðra og víðar. Það er ekki 
nægilegt að byggja hús, ef ekki 
er hugsað fyrir starfseminni 
sem þar á að fara fram. Eldri 
borgarar greiða t.d. helmingi 
hærra gjald fyrir hádegismat á 
þjónustumiðstöðum heldur en 
nágrannar okkar í Reykjavík. 
Barnafjölskyldur í Kópavogi 
fá tvöfalt lægri frístundastyrk 
heldur en barnafjölskyldur í 
nágrannasveitarfélögunum. 
Þessu þarf að breyta. Kópavogs-
búar fá tækifæri til breytinga 
á fjögurra ára fresti og það 
er mikilvægt að þeir nýti það 
tækifæri vel. 

4. Ég hef ekki náð að heim-
sækja alla vinnustaði Kópavogs-
bæjar, en komið á fjölmarga 
þeirra. Ég hef að sjálfsögðu nýtt  
mér þjónustu margra stofnana 
bæjarins í gegnum árin og verð 
að segja að Kópavogur hefur 
góðu starfsfólki á að skipa, 
hvort heldur sem er í leik- og 
grunnskólum bæjarins eða á 
bæjarskrifstofunum. Við erum 
með á stefnuskrá okkar að 
starfsmenn Kópavogsbæjar 
sem eru að komast á aldur geti 
valið sveigjanleg starfslok kjósi 
þeir það. Sömuleiðis held ég 

að ég, eins og aðrir bæjarbúar, 
geti þakkað starfsfólkinu fyrir 
vel unnin störf, sérstaklega á 
árunum eftir 2008 og í byrjun 
kjörtímabilsins sem nú er að 
líða.

5. Ég kannast ekki við að það 
hafi komið fram hugmyndir um 
að nýta allt það fé til annarra 
hluta. Það þarf og er nauðsyn-
legt að greiða niður skuldir, en 
við megum ekki láta það verða 
til þess að þjónusta sveitar-
félagsins verði óviðunandi. 
Það er vont að skulda of mikið 
hvort sem þú ert einstaklingur, 
fyrirtæki eða sveitarfélag. Fólk 
almennt leitast við að greiða 
niður skuldir, en þannig þó að 
þú getir staðið undir daglegum 
þörfum fjölskyldunnar og það 
verður sveitarfélagið líka að 
gera. Ég set metnað minn í það 
og mun leggja mig allan fram 
um að nýta fjármuni Kópavogs-
búa sem best til hagsbóta fyrir 
íbúana.

6. Í stefnuskrá okkar gerum við 
ráð fyrir því að 2% bæjarbúa 
geti krafist borgarafundar 
þannig að bæjarstjórn þurfi að 
hlusta og að 10%  atkvæðis-
bærra íbúa geti óskað eftir 
almennri atkvæðagreiðslu um 
tiltekið málefni. Fjármál eru þar 
ekki undanskilin. 

7. Ég og núverandi framjóð-
endur Samfylkingarinnar höfum 
ekki setið í bæjarstjórn áður. 
Samfylkingin fór fyrir meiri-
hluta bæjarstjórnar Kópavogs 
frá vori 2010 þar til í byrjun árs 
2012. Þetta voru erfiðir tímar 
í rekstri bæjarins, bæði vegna 
hrunsins og sömuleiðis vegna 
skuldastöðu bæjarins. Segja má 
að megináherslan í tíð meiri-
hlutans sem Samfylkingin fór 
fyrir hafi verið að standa vörð 
um grunnþjónustuna, en eitt 
brýnasta verkefnið var að reyna 
að ná jafnvægi í rekstrinum og 
vinna að niðurgreiðslu skulda. 
Slík verkefni taka sinn tíma, en 
lagður var grunnur að bættri 
fjármálastjórn á okkar vakt. 
Reynt var að vinna að þessu 
verkefni í sem mestri sátt innan 
bæjarstjórnar eins og í öðrum 
málaflokkum á tíma Sam-
fylkingarinnar í meirihluta. Þrátt 
fyrir fjárhagserfiðleika bæjarins 
var t.d. lokið við byggingu 
Vatnsendaskóla og hafin byg-
ging leikskóla í Þingum. Undir-
búningur hófst vegna endur-
byggingar Kópavogshælis og 
Hressingarhælisins. Átak var 
gert í umhverfismálum á okkar 
vakt, t.d. var unnið að endur-
bótum á opnum stígum og 
svæðum víða í bænum, t.d. var 
áframhald á vinnu við 
útivistarsvæði í Fossvogs-
dalnum. Sömuleiðis var gert 
átak í flokkun sorps innan 
bæjarins sem er mikilvægt um-
hverfismál. Í skólunum stóðum 
við vörð um sérkennsluna og 
kennslu list- og verkgreina og 
mikil þróunarvinna var unnin 
til að samþætta tómstundastarf 

Lax- og 
silungsveiðimenn

Við reykjum og gröfum 
eftir ykkar ósk
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kopavogur.is

Þessir listar eru í kjöri:

Birkir Jón Jónsson
Sigurjón Jónsson
Guðrún Jónína Guðjónsdóttir
Kristinn Dagur Gissurarson
Ólöf Pálína Úlfarsdóttir
Helga María Hallgrímsdóttir
Sigurbjörg Björgvinsdóttir
Gunnleifur Gunnleifsson
Alexander Arnarson
Sigurbjörg Vilmundardóttir
Sigmar Ingi Sigurðarson
Linda Wessmann 
Íris Lind Verudóttir
Marlena Anna Frydrysiak
Kristján Matthíasson
Björg Baldursdóttir
Trausti Marel Guðmundsson
Björg Eyþórsdóttir
Einar Baldursson
Hulda Salómonsdóttir
Einar Kristján Jónsson
Willum Þór Þórsson

Ólafur Þór Gunnarsson
Margrét Júlía Rafnsdóttir
Sigríður Gísladóttir
Arnþór Sigurðsson
Signý Þórðardóttir
Gísli Baldvinsson
Hreggviður Norðdahl
Hulda Margrét Erlingsdóttir
Helgi Hrafn Ólafsson
Svala Jónsdóttir
Þuríður Backman
Amid Derayat
Hrafnhildur Helgadóttir
Egill Ásgrímsson
Margrét Sigríður Sigbjörnsdóttir
Andrés Magnússon
Agnes Jóhannsdóttir
Guðbjörg Sveinsdóttir
Magnús Jakobsson
Helga Margrét Reinhardsdóttir
Sveinn Jóhannsson
Þóra Elfa Björnsson

Ármann Kr. Ólafsson
Margrét Friðriksdóttir
Karen E. Halldórsdóttir
Hjördís Ýr Johnson
Guðmundur Geirdal
Margrét Björnsdóttir
Jón Finnbogason
Andri Steinn Hilmarsson
Anný Berglind �orstensen
Gunnlaugur Snær Ólafsson
Rakel Másdóttir
Kjartan Sigurgeirsson
Áslaug �elma Einarsdóttir
Ólafur Örn Karlsson
Ása Inga Þorsteinsdóttir
Lovísa Ólafsdóttir
Þórir Rúnar Geirsson
Þórdís Helgadóttir
Jón Haukur Ingvason
Sigríður Kristjánsdóttir
Stefán Runólfsson
Gunnsteinn Sigurðsson

Hjálmar Hjálmarsson 
Donata H. Bukowska 
Ásdís Helga Jóhannesdóttir
Nadia Borisdóttir
Sigrún Sif Jóelsdóttir
Einar R. Þórhallsson
Angelina Belistov
Ágúst Valves Jóhannesson
Hafsteinn Már Sigurðsson
Hinrik Ólafsson
Valgeir Skag�örð
Margrét E. Kaaber
Daníel Þór Bjarnason
Bjarni Steinar Kárason

Pétur Hrafn Sigurðsson
Ása Richardsdóttir
Unnur Tryggvadóttir Flóvenz
Hannes Friðbjarnarson
Kristín Sævarsdóttir
Ingimundur Ingimundarson
Bergljót Kristinsdóttir
Kolviður Ragnar Helgason
Svava Skúladóttir
Sigurður M. Grétarsson
Hlín Bjarnadóttir
Þráinn Hallgrímsson
Benedikt Kristjánsson
Berglind Vignisdóttir
Einar Gísli Gunnarsson 
Ýr Gunnlaugsdóttir
Guðmundur Örn Jónsson
Helga Elínborg Jónsdóttir
Árni Gunnarsson
Þórunn Björnsdóttir
Hafsteinn Karlsson
Guðríður Arnardóttir

Ingólfur Árni Gunnarsson
Einar Páll Gunnarsson
Gunnar Þór Snorrason
Bjartur �orlacius
Auður Eiríksdóttir
Birgir Örn Einarsson
Hörður Sigurðsson
Andri Már Einarsson
Þórir Már Ingólfsson
Arnfinnur Finnbjörnsson
Friðfinnur Finnbjörnsson
Sindri Már Ágústsson
Steinar Þór Guðleifsson
Egill Óskarsson

Árni Þór Þorgeirsson
Jónína Björk Erlingsdóttir
Ágústa Sigrún Ágústsdóttir
Baldvin Björgvinsson
Hans Margrétarson Hansen
Clara Regína Ludwig
Ólafur Víðir Sigurðsson
Rúnar Sigurðsson
Ólafur Garðarsson
Sigurður Haraldsson
Margrét V. Tryggvadóttir

�eódóra S. Þorsteinsdóttir
Sverrir Óskarsson
Hreiðar Oddsson
Ragnhildur Reynisdóttir
Andrés Pétursson
Rannveig Bjarnadóttir
Auður Sigrúnardóttir
Vilhjálmur Einarsson
Anna María Bjarnadóttir
Eiríkur Ólafsson
Sturla Gunnar Eðvarðsson
Hulda Hvönn Kristinsdóttir
Sigursteinn Óskarsson
Rannveig Jónsdóttir
Bergþór Skúlason
Ragnheiður Bóasdóttir
Héðinn Sveinbjörnsson
Erla Karlsdóttir
Kristinn Sverrisson
Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir
Jón Ingi Ragnarsson
Kjartan Sigurjónsson

Kjörfundur hefst kl. 9 árdegis og lýkur kl. 22 síðdegis. Yfirkjörstjórn hefur aðsetur 
í  íþróttahúsinu Smáranum og þar fer talning atkvæða fram að kjörfundi loknum.

Yfirkjörstjórnin í Kópavogi 11. maí 2014
Snorri G. Tómasson, Elfur Logadóttir, Una Björg Einarsdóttir

B-listi Framsóknarflokksins

V-listi Vinstri grænna 
og félagshyggjufólks

D-listi Sjálfstæðisflokksins

X-listi Næst besta flokksins

S-listi Samfylkingarinnar

Þ-listi Pírata

T-listi  Dögunar 
og umbótasinna

Æ-listi Bjartrar framtíðar

Auglýsing um framboðslista 
við sveitarstjórnarkosningar í Kópavogi 
31. maí 2014
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og dægradvalir grunnskólanna. 
Kópavogur tók við málefnum 
fatlaðra af ríkinu á okkar vakt 
og var það umfangsmikið 
verkefni. Við lögðum áherslu á 
vandaða stjórnsýslu t.d. 
varðandi lóðaúthlutun þannig 
að það væri gert á gagnsæjan 
hátt. Einnig bættum við rafræna 
þjónustu við íbúa og efldum 
heimasíðu bæjarins. Nú og svo 
var útboðsmálum bæjarins 
komið í betri farveg. Síðast 
en ekki síst var Héraðsskjala-
safnið flutt úr óhentugu 
húsnæði í eigu Sjálfstæðis-
flokksins og fjárfest í hentugu 
húsnæði fyrir safnið í gamla 
pósthúsinu við Digranesveg. 
Þar var ég formaður stjórnar og 
lagði mikla áherslu á að koma 
þessu verkefni í höfn, sem tókst.

Theodóra Sigurlaug 
Þorsteinsdóttir,
Bjartri framtíð

Bakgrunnur: Fædd og uppalin 
að mestu í Kópavogi, bjó við 
Melgerði, Ásbraut og Græna-
hjalla. Bjó einnig nokkur ár í 
Mosfellsbænum. 
Aldur: 44 ára.
Menntun: Stúdent frá 
Verzlunarskóla Íslands. 
Stundaði nám í viðskiptafræði 
í Háskóla Íslands, kláraði 
BA í lögfræði frá Háskólanum 
í Reykjavík og er að ljúka 
meistaraprófi í lögfræði. Er 
með skipstjórnarréttindi úr 
Stýrimannaskólanum. 
Starf: Námsmaður, formaður 
stjórnar Markaðsstofu 

Kópavogs og sjálfstætt 
starfandi.
Maki: Ólafur Viggósson verktaki
Börn: Eydís María 20 ára og 
Stefán Bjarki 16 ára 
Búseta: Fjallalind í Kópavogi
Áhugamál: Skíði, siglingar, 
gönguferðir og Kópavogur.
Gæludýr? Já, þrír hundar og ein 
eldgömul kisa. 
Hvað er pólitík? Pólitík/stjórn-
mál er vettvangur samstarfs um 
skipulag og þróun samfélagsins. 
Stjórnmál eiga að vera opin 
og aðgengileg öllum. Kjörnir 
fulltrúar forgangsraða síðan úr 
sameiginlegum sjóðum bæjar-
búa í þágu sama hóps. Vinna 
með þau mál sem við eigum 
sameiginlega og snúa að framtíð 
og velferð okkar allra. 
Uppáhalds staðurinn 
í Kópavogi: Kópavogshöfn, 
Guðmundarlundur og Linda-
hverfið mitt. Æskuslóðirnar eru 
líka í uppáhaldi.

1. Sveitarfélög hafa þann 
tilgang að veita þjónustu og 

tryggja íbúum ákveðin lífsgæði, 
bæði eru þetta verkefni sam-
kvæmt lögum og sameiginleg 
velferðarmál. Til dæmis að 
annast félagsþjónustu, rekstur 
grunnskóla, leikskóla og tón-
listarskóla, æskulýðs-, íþótta- 
og tómstundastarfsemi, 
gatnagerð, veituþjónustu, 
byggingareftirlit o.s.frv. Einnig 
önnur verkefni sem ekki eru 
lögbundin en varða hagsmuni 
íbúa, til dæmis átak til að efla 
atvinnuþróun innan sveitar-
félagsins svo dæmi sé tekið. Slík 
verkefni falla undir hlutverk 
sveitarstjórnar svo lengi sem 
þau þjóna sameiginlegum hags-
munum íbúa sveitarfélagsins. 
Oft eru ólögbundin verkefni 
þó skýrð með hliðsjón af þeim 
aðstæðum sem uppi eru í 
þjóðfélaginu hverju sinni. 

2. Við þurfum að svara þörfum 
íbúa varðandi húsnæðisframboð 
í Kópavogi. Framboð á húsnæði 
þarf að vera fjölbreytt og tryggja 
að raunverulegt val sé til staðar, 
hvort sem það er félagslegt 
húsnæði, leiguhúsnæði eða til 
að kaupa. Skipulag og lóða-
úthlutanir taki mið af þörfum 
fyrir minni íbúðir sem auðveldar 
einkaaðilum að byggja og leigja 
út ódýrari íbúðir.  Skólastarfið 
er mikilvægt. Við viljum auka 
samstarf milli skóla, dægra-
dvala, félagsmiðstöðva og 
íþrótta- og tómstundaféla-
ga til að mynda heilsteypt 
þjónustumynstur fyrir börn og 
ungmenni. Við viljum að starfs-
fólk skóla fái notið sín með 
fjölbreyttu skólastarfi.  Hlúa að 
faglærðu starfsfólki leikskóla 
og bæta aðbúnað í leikskólum 

bæjarins. Auka virkni aldraðra 
og einnig er mikilvægt að veita 
innihaldsríka þjónustu sem 
byggir á þörfum mismunandi 
hópa. Mér finnst einnig mikil-
vægt að greiða niður skuldir ef 
horft er til framtíðar. Að lokum 
þá tel ég mjög mikilvægt að 
fólk fari raunverulega að vinna 
saman í bæjarstjórn. Þetta er 
þjónustustarf sem þarf að sinna 
með hugrekki og hlýju en ekki 
klækjum og reiði. Hér þurfa að 
koma til ný viðhorf. 

3. Tökum öll þátt í að skapa 
samfélagið okkar. Verum virk og 
látum okkur málefni Kópavogs 
varða. Við í Bjartri framtíð 
höfum mikinn metnað til að 
bæta mannlífið og þjónustu 
bæjarins. Við bjóðum stefnu og 
markmið sem þýðir að við erum 
ekki með örfá loforð í örfáum 
málaflokkum heldur setjum 
við upp framtíðarsýn okkar í 
öllum málaflokkum. Við vitum 
að það þarf að taka 1000 erfiðar 
ákvarðanir á kjörtímabilinu. Við 
erum tilbúin og viljum taka up-
plýstar ákvarðanir út frá 
hagsmunum heildarinnar. Upp-
lýsingar um stefnu okkar er 
hægt að nálgast á heimasíðu 
okkar.

4. Já ég hef kynnt mér störf 
þeirra og við hjá Bjartri framtíð 
höfum heimsótt vinnustaði og 
fengið kynningar frá starfsmön-
num þar sem farið var yfir störf 
þeirra og verkefni. Ég er ánægð 
með starfsmenn Kópavogs-
bæjar, ég prófaði að nota 
ábendingakerfið á heimasíðu 
Kópavogsbæjar í vetur og þeir 
voru snöggir að bregðast við. 

Theodóra Sigurlaug 
Þorsteinsdóttir, 
oddviti Bjartrar framtíðar

Æ

Ég er líka mjög ánægð með nýja 
aðalskipulagið sem starfsmenn 
á skipulags- og byggingardeild 
unnu. Foreldrar mínir hafa báðir 
unnið hjá Kópavogsbæ svo ég 
þekki líka vel til þeirra starfa. 
Skilaboð mín til starfsmanna 
Kópavogsbæjar eru að mér 
finnst þau hafa staðið sig vel 
á niðurskurðartímum og allt 
bendir nú til þess að hagur 
bæjarfélagsins fari að vænkast, 
þau eiga stóran þátt í því. 

5. Við hjá Bjartri framtíð 
leggjum áherslu á að greiða 
niður skuldir sveitarfélagsins til 
að verja þjónustu til lengri tíma. 
Þannig er fjármunum bæjarbúa 
best varið því við borgum háa 
vexti af þessum skuldum og 
auðvitað væri best að fjármunir 
okkar færu frekar í að veita 
íbúum betri þjónustu í staðinn 
fyrir að greiða vexti. Af minni 
skuldsetningu leiðir sterkari 
fjárhagsstaða. 

6. Það væri kannski áhugavert 
að setja spurninguna hér að 
ofan, um að greiða niður skuldir 
eða nota það fé til annarra hlu-
ta, í íbúakosningu og kanna hug 
bæjarbúa í þessu máli. Ég vil 
aukið íbúalýðræði, opna stjórn-
sýslu og bætt aðgengi að 
upplýsingum. Vita Kópavogs-
búar til dæmis hvað kostar að 
reka eina stofnun? Hvað kostar 
að reka einn skóla? Hvað kostar 
að reka eina sundlaug? Hvað 
kostar að reka Gerðarsafn? Við 
eigum að vera meðvituð um það 
hvert fjármunir okkar fara, vera 
virk og láta okkur málefni 
bæjarfélagsins varða.

Þær Hrafnhildur og Þórey tóku sér pásu frá hjólatúrnum og týndu blóm í brekkunni fyrir neðan Digraneskirkju í blíðviðrinu á dögunum. 
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Skilum peningunum aftur inn í skólakerfið
Jöfnum aðstöðu barna
Höfnum gjaldtöku í leik- og 
grunnskólum
Leikskólinn er fyrsta skólastigið
Leikskólagjöld verði afnumin í 
áföngum
Öll börn fái tækifæri 
Íþrótta- og tómstundaiðkun í 
tengslum við dægradvöl

Margrét Júlía og Ólafur Þór, oddvitar VGF

Vinstri græn
og félagshyggjufólk
Sjá nánar: vg.is/kopavogur

KÓPAVOGUR
SAMFÉLAG FYRIR ALLA facebook.com/vgfkopavogi

Í kosningunum 
á laugardaginn 
ákveðum við 

hvernig samfélag við 
viljum næstu árin.  
Vinstri græn og 
félagshyggjufólk hafa 
sagt í þessari 
kosningabaráttu að 
við viljum samfélag 
fyrir alla. Þar sem allir 
geta notið sín og þar 
sem allir fá jöfn tækifæri. Við 
viljum að Kópavogur sé bær þar 
sem fólk vill ala upp börn, 
starfa og eldast. 

Við viljum að bærinn komi 
þannig fram við eldra fólk að 
það upplifi þá virðingu sem 
það á í samfélaginu. Við viljum 
að Kópavogur taki yfir málefni 
aldraðra, taki við málaflokknum 
frá ríkinu. Bærinn á að sinna 
málaflokknum af metnaði og 
marka sér stefnu í öldruna-
rmálum. Máltíðir fyrir eldra 
fólk í Kópavogi eru dýrastar á 
höfuðborgarsvæðinu og þessu 
verðum við að breyta. Við eigum 
að eignast þjónustuíbúðir fyrir 
aldraða, við eigum að samþætta 
heimahjúkrun og heima-
þjónustu og við eigum að 
stuðla að heilsueflingu eldra 
fólks með því að verða fyrsta 
sveitarfélagið sem kemur upp 

forvarnar og lýðheilsu-
styrkjum fyrir  eldra 
fólk. Við eigum að 
hvetja eldra fólk til 
heilsueflingar, en 
ekki ákveða fyrir fólk 
hvernig. Við eigum 
að tryggja að það 
sé ekki dýrast  að 
búa í Kópavogi fyrir 
barnafjölskyldur. Við 
eigum að stefna að 

því að hafa leikskólann gjald-
frjálsann, og lækka gjaldtöku í 
grunnskólanum.  Við eigum að 
tryggja húsnæðisöryggi, bæði 
með því að stofna leigufélag 
fyrir allt höfuðborgarsvæðið 
með samræmdum reglum og 
samræmdum aðgangi, og með 
því að hvetja til byggingar 
leiguíbúða á almennum 
markaði. Námsmanna íbúðir 
verði byggðar á Auðbrekku-
svæðinu, í tengslum við 
almenningsamgöngur og 
miðbæjarsvæðið. Við viljum að 
dægradvölin verði meira en hún 
er í dag, og að tómstundir og 
íþróttir komi þar inn.

Við bjóðum fram gott fólk til 
þjónandi forystu.

Ólafur Þór Gunnarsson, öldrunar-
læknir og  oddviti VG og 
félagshyggju fólks.

Samfélag fyrir alla

Ólafur Þór Gunnars-
son, oddviti Vinstri 
græna.

Kosningar 2014: VV
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deilumálum í bæjarstjórn og 
verður að telja að ástandið hafi 
verið óvenju slæmt miðað við 
önnur bæjarfélög. Það kostar 
vinnu, fjármagn og samstillt 
átak allra að byggja upp ímynd 
en að sama skapi kostar það 
ekki krónu að brjóta niður 
ímynd bæjarfélags með 
neikvæðni. Nú þurfum við sem 
framsækið bæjarfélag að marka 
okkur skýra stefnu og byggja 
upp þá ímynd sem Kópavogur 
á skilið. Við verðum að hjálpast 
að og vinna saman því styrking 
á ímynd bæjarfélags fer fram 
alls staðar í kerfinu, líka hjá 
bæjarfulltrúum. Hvort sem við 
verðum kraftmikið bæjarfélag 
með hátt atvinnustig, hlýlegur 
fjölskyldubær, menningarbær, 
heilsubær eða öflugur 
íþróttabær þá er ljóst að mikill 
ávinningur er af bættri ímynd 
sem skilar sér út í samfélagið og 
gerir Kópavog að eftirsóttu 
bæjarfélagi. Við eigum ekki að 
vera bæjarfélag sem elur á 
sundrung og ósætti. Kópavogur 
á skilið að við störfum saman af 
hugrekki og virðingu og förum 
vel með það sem hann hefur 
upp á að bjóða.

Samkvæmt 
nýlegri al-
þjóðlegri 

könnun um 
spillingu í 
stjórnsýsl-
unni kemur 
Ísland verst 
út af öllum 
Norðurlönd-
unum. Við 
getum ekki 
fullyrt um 
hvernig 
staðan er í 
stjórnsýslunni 
í Kópavogi en 
við vitum að á 
yfirstandandi kjörtímabili var 
Kópavogsbær meðal annars 
dæmdur í Hæstarétti fyrir að 
hafa mismunað umsækjendum 
um lóðir í Kópavogi freklega og 
á ólögmætan hátt.

Spilling þrífst illa fyrir opnum 
tjöldum og þess vegna leggja 
Píratar áherslu á gegnsæi í 
rekstri bæjarins. Hagsmunir 
almennings og heiðarlegra 
stjórnmálamanna fara saman í 
þessu máli.

Gegnsæi þýðir til dæmis að 
Kópavogsbær opni bókhaldið 
fyrir bæjarbúum og miðli ítar-
legum upplýsingum um allan 
rekstur bæjarfélagsins til 
bæjarbúa, að virtum lögbund-
num persónuverndar-
sjónarmiðum. Fjárhags-
upplýsingar verði bæði birtar 
sundurliðaðar og einnig 

samandregnar 
á einstakar 
rekstrarein-
ingar bæjarins 
á auðlesanlegu 
formi um leið 
og þær liggja 
fyrir. Þetta mun 
veita aðhald í 
rekstri bæjar-
ins, leiða til 
sparnaðar og 
draga úr 
tortryggni í 
garð stjórn-
málamanna.

Gegnsæi þýðir 
jafnframt að ákvörðunarferlið 
í bæjarstjórn verði opnað með 
því að tillögur sem liggja fyrir 
bæjarstjórn verði birtar á netinu 
ásamt viðeigandi undirbúnings-
gögnum áður en bæjarstjórn 
hefur tekið tillögurnar til 
umfjöllunar. Þetta gefur 
bæjarbúum tækifæri til að koma 
sjónarmiðum sínum 
á framfæri áður en mál eru 
afgreidd.

Gegnsæi  þýðir einnig að 
úthlutanir lóða fari fram í opnu 
uppboðsferli með skilgreindu 
lágmarksverði.

Við Píratar viljum eyða tor-
tryggni í garð stjórnkerfisins í 
Kópavogi með því að leggja öll 
spil á borðið.

Hvað vilt þú?  
X-Þ  Píratar í Kópavogi.

Val fólks á 
bæjarfélagi 
til að búa í er 

hliðstætt því þegar 
neytendur velja sér 
vörur á almennum 
samkeppnismarkaði. 
Þar ráða eiginleikar og 
gæði en einnig ímynd 
vörunnar hvort fólk 
velur tilteknar vörur. 
Því má segja að orð-
spor og ímynd sveitarfélagsins 
sé verðmæt eign og samkeppni 
sveitarfélaga um ímynd fari 
harðnandi. Má það m.a. merkja 
á stóraukinni samkeppni milli 
bæjarfélaga á sviði ferða-
þjónustu, fjárfestinga, viðskipta-
tækifæra og ýmissa atburða. 
Ímynd þarf hinsvegar að vera 
stjórnað af festu og 
markaðsstarf vel skipulagt. 

Ef við skoðum hver 
ímynd Kópavogs er þá 
vona ég að ykkur detti 
í hug eitthvað svipað 
og mér; fjölskyldubær 
með góða skóla og 
íþróttaaðstöðu á 
heimsmælikvarða, 
stórbrotna menn-
ingu, athyglisverða 
sögu, bestu stað-
setninguna á höfuð-

borgarsvæðinu, alla verslun 
og þjónusta sem við þurfum á 
að halda í daglegu lífi, falleg 
græn svæði, nálægð við sjó og 
fjölmörg áhugaverð fyrirtæki 
í nýsköpun og hátækni. Ég er 
samt ekki alveg viss um að 
þetta sé það fyrsta sem kemur 
upp í huga fólks þegar nafnið 
Kópavogur er nefnt. Ímyndar-
vandræði Kópavogs hafa tengst 

Spilin á borðið

Bjartari framtíð 
í Kópavogi

Hringsjá á Smalaholti vígð

Kosningar 2014:

Kosningar 2014: Bæjarlífi ð:
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Ingólfur Árni Gunnarsson,
oddviti Pírata

Theodóra Sigurlaug 
Þorsteinsdóttir, 
oddviti Bjartrar 
framtíðar

Ný hringsjá 
(útsýnis-
skífa) var 

vígð um helgina 
á bæjarmörkum 
Kópavogs og 
Garðabæjar í 
Smalaholti, 
nánar tiltekið 
vestur af 
Austurkór 179 
í Rjúpnahæð. 
Hringsjáin er sett 
upp á landa-
merkjastöpul í 
holtinu og er ákaflaga 
víðsýnt frá staðnum.

Hringsjáin á Smalaholti er 
fyrsta hringsjá sem sett er 
upp á vegum Kópavogsbæjar 
í 45 ár, eða frá því hringsjáin 
kom á Víghól árið 1969. Gerð 
hringsjárinnar er samstarfs-
verkefni Kópavogsbæjar og 
Garðabæjar. Jakob Hálf-
dánarson útbjó skífuna en 
bæjarfélögin tilnefndu ör-

nefnafróða menn sem fulltrúa 
sína. Frá Kópavogsbæ kom 
Guðlaugur Rúnar Guðmunds-
son, sagnfræðingur og 
Sigurður Björnsson, verk-
fræðingur, frá Garðabæ. 
Kostnaður við verkið skiptist 
jafnt milli bæjarfélaganna. 

Göngustígur hefur verið 
lagður frá enda Austurkórs 
að hringsjánni og heldur hann 
áfram niður að Vífilsstaða-
vatni og reyndar alla leið í 
Heiðmörk. 
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Laugar - Seltjarnarnes - Egilshöll - Hafnarfjörður - Turninn - Ögurhvarf - Mosfellsbær - HR - Kringlan

www.laugarspa.is
www.worldclass.is

Sími: 533 1177
Sími: 553 0000

HEILSURÆKT FYRIR ÞIG - Á 9 STÖÐUM

Heilsurækt, snyrti - og nuddmeðferðir

HEILSAN ÞÍN ER MIKILVÆG
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Rekstur 
Kópavogs-
bæjar hefur 

gengið vel að 
undanförnu. Með 
útsjónarsemi og 
réttri forgangs-
röðun hefur náðst 
fram hagræðing 
sem nýtist öllum 
íbúum bæjarins. Við 
sjálfstæðismenn í 
Kópavogi ætlum 
að halda áfram á sömu braut, 
greiða niður skuldir, lækka 
skatta og gjöld á íbúa bæjarins 
og á sama tíma sama tíma 
byggja bæinn áfram upp. Það 
svigrúm sem skapast 
hefur viljum við nota til að 
horfa enn frekar inn á við og 
auka lífsgæði íbúa Kópavogs.

Allt að 54.000 kr
Með því að tvöfalda íþrótta- og 
tómstundastyrkinn og breyta 
reglum þannig að hægt sé að 
nota alla upphæðina í einu og 
á einn stað getur styrkurinn 
numið allt að 54.000 krónur á 
barn. Nauðsynlegt er að tón-
listarnámið sé þar með talið 
því með auknu vali barna og 
unglinga í íþrótta- og tóm-
stundastarfi náum við til 
stærri hóps. Rannsóknir sýna 
að heilbrigð tómstundaiðkun 
hjá ungu fólki er ein besta 
forvörnin. Við vitum að þeim 
krónum sem varið er í fjöl-
breytt íþrótta- og tómstunda-
starf er vel varið.

Íþrótta- og tómstunda-
styrkur tvöfaldaður

Kosningar 2014:

Bæjarlífi ð:

DD

Spjaldtölvur fyrir 
fimmta til tíunda 
bekk
Við viljum að 
grunnskólar 
Kópavogs verði í 
fremstu röð með 
því að nýta 
upplýsinga-
tækni í daglegu 
starfi nemenda 
og kennara. Auka 
þarf læsi í víðum 

skilning á öllum stigum 
grunnskólans.  Með því að 
taka í notkun spjaldtölvur 
við kennslu í grunnskólum 
aukum við 
gagnvirkni, fjölbreytni og 
læsi grunnskólanema.

Val í skólum
Það eru ekki allir eins, 
þarfirnar eru mismunandi og 
skólakerfi Kópavogsbæjar á 
að hafa svigrúm til að mæta 
þeim þörfum. Með því að 
auka faglegt og fjárhagslegt 
sjálfstæði skólanna eykst 
svigrúm til þróunarstarfs 
og fjölbreytileika. Skólarnir 
hafa þá tækifæri til að fara 
ólíkar leiðir í rekstri og 
jafnvel sérhæfa sig á 
ákveðnu sviði. Með því að 
tryggja að unga fólkið okkar 
fái áskorun við hæfi er ýtt 
undir sterka og jákvæða 
sjálfsmynd sem er ein besta 
forvörnin sem völ er á.
Með þessu tryggjum við að 
Kópavogur verður áfram í 
fremstu röð.

Áfram Kópavogur!

Listasafn Kópavogs-Gerðar-
safn fagnar tuttugu 
ára afmæli sínu nú á 

vormánuðum en safnið var 
opnað þann 17. apríl 1994 við 
hátíðlega athöfn. Af því tilefni 
var efnt til afmælissýningar um 
helgina. Hvatinn að byggingu 
safnsins var höfðingleg gjöf sem 
erfingjar Gerðar Helgadóttur 
(1928–1975) færðu Kópavogs-
bæ árið 1977. Þetta voru um 
1400 listaverk úr dánarbúi 
listakonunnar en hún lést árið 
1975, aðeins 47 ára að aldri.

Fordæmi erfingja Gerðar og 
vissan um að listasafn myndi 
rísa í Kópavogi innan fárra ára 
áttu vafalítið sinn þátt í því að 
árið 1983 barst bænum önnur 
stórgjöf, frá minningarsjóði 
Barböru Árnason (1911–1975) 

og Magnúsar Á. Árnasonar 
(1894–1980). Það voru 300 verk 
eftir þau hjónin, 100 eftir Bar-
böru og 200 eftir Magnús.
Árið 2009 færðu börn Val-
gerðar Briem Gerðarsafni að 
gjöf teikningasafn móður sinnar. 
Í þessari miklu gjöf eru rösk-
lega 1600 teikningar af ýmsum 
toga, unnar með margvíslegum 
aðferðum, sem gefa ágæta mynd 
af listþróun Valgerðar.

Þessar fjórar rausnarlegu 
listaverkagjafir eru kjarninn í 
listaverkaeign Gerðarsafns. Þær 
eru og munu verða óþrjótandi 
uppspretta fyrir sýningarhald og 
safninu til styrktar á alla lund. 
Í safneign eru auk þess fjöldi 
verka sem keypt hafa verið frá 
árinu 1965 fyrir fé Lista- og 
menningarsjóðs.

Árið 2001 gerðu Listasafn 
Kópavogs-Gerðarsafn og Lista-
verkasafn Þorvaldar Guðmunds-
sonar og Ingibjargar Guðmunds-
dóttur með sér vörslusamning 
um listaverk sem tilheyra 
þessu stóra einkasafni. Þau 
hjónin, Þorvaldur og Ingibjörg, 
eignuðust langstærsta „Kjar-
valssafn“ á landinu í einkaeign 
og gefur það eitt og sér ágæta 
yfirsýn yfir listferil Jóhannesar 
S. Kjarvals.

 Á sýningunni eru verk úr 
safneign eftir Barböru Árnason, 
Gerði Helgadóttur, Magnús Á. 
Árnason og Valgerði Briem. 
Úr einkasafni Þorvaldar 
Guðmundssonar og Ingibjargar 
Guðmundsdóttur eru sýnd verk 
eftir Jóhannes S. Kjarval.

Tuttugu ára afmæli 
Gerðarsafns

Hjördís Ýr Johnson, 
4. sæti á lista Sjálf-
stæðisflokksins
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kopavogur.is

KJÖRSTAÐIR Í KÓPAVOGI VERÐA TVEIR 
Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverfi kjósa í íþrótta húsinu Smáranum, Dalsmára 5.

Íbúar austan Reykjanesbrautar að frátöldum þeim sem búa í Linda hverfi kjósa í íþróttahúsinu Kórnum, 
Vallakór 12. 

Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við sveitarstjórnakosningar 31. maí 2014:

1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Álfhólsvegur

2. kjördeild
Álftröð
Ásbraut
Ástún
Bakkabraut
Bakkahjalli
Bakkasmári
Bergsmári
Birkigrund
Birkihvammur
Bjarnhólastígur
Blikahjalli
Bollasmári
Borgarholtsbraut
Brattatunga

3. kjördeild
Brekkuhjalli
Brekkusmári
Brekkutún
Bryggjuvör
Bræðratunga
Bæjartún
Dalbrekka
Daltún
Dalvegur
Digranesheiði
Digranesvegur
Efstihjalli
Ekrusmári
Fagrabrekka
Fagrihjalli

4.  kjördeild
Engihjalli
Engjasmári
Eskihvammur
Eyktarsmári
Fellasmári
Fitjasmári
Fífuhjalli
Fífulind
Fjallalind

5. kjördeild
Fannborg
Fífuhvammur
Foldarsmári
Fossvogsbrún
Funalind
Furugrund
Furuhjalli
Galtalind
Geislalind

6. kjördeild
Gnitaheiði
Gnípuheiði
Grenigrund
Grófarsmári
Grundarsmári
Grænatunga
Grænatún
Grænihjalli
Gullsmári
Hafnarbraut
Hamraborg
Haukalind

7. kjördeild
Háalind
Hábraut
Hátröð
Hávegur
Heiðarhjalli
Heimalind
Helgubraut
Hjallabrekka
Hlaðbrekka
Hlégerði
Hlíðarhjalli
Hlíðarhvammur

8. kjördeild
Hlíðarvegur
Hlíðarsmári
Hljóðalind
Holtagerði
Hófgerði
Hólahjalli
Hraunbraut
Hrauntunga
Huldubraut
Húsalind

9. kjördeild
Hvannhólmi
Hveralind
Iðalind
Ísalind
Íslendingar erlendis
Jöklalind
Jörfalind
Kaldalind
Kastalagerði
Kársnesbraut
Kjarrhólmi

10. kjördeild
Kópalind
Kópavogsbakki
Kópavogsbarð
Kópavogsbraut
Kópavogsbrún
Kópavogstún
Krossalind
Langabrekka
Laufbrekka
Lindasmári

11. kjördeild
Laugalind
Lautasmári
Laxalind
Lindarhvammur
Litlavör
Litlihjalli
Ljósalind
Lundarbrekka
Lundur
Lyngbrekka
Lyngheiði
Lækjarhjalli
Marbakkabraut

12. kjördeild
Lækjasmári
Mánabraut
Mánalind
Meðalbraut
Melaheiði
Melalind
Melgerði
Meltröð
Múlalind
Neðstatröð
Núpalind
Nýbýlavegur

13. kjördeild
Óstaðsettir 
Rauðihjalli
Reynigrund
Reynihvammur
Selbrekka
Skálaheiði
Skemmuvegur
Skjólbraut
Skógarhjalli
Skólagerði
Skólatröð
Smiðjuvegur
Starhólmi
Stórihjalli
Suðurbraut
Sunnubraut
Sæbólsbraut

14. kjördeild
Trönuhjalli
Tunguheiði
Túnbrekka
Urðarbraut
Vallargerði
Vallartröð
Vallhólmi
Vesturvör
Víðigrund
Víðihvammur
Víghólastígur
Vogatunga
Þinghólsbraut
Þverbrekka

4. kjördeild
Fornahvarf
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing
Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðakór
Goðasalir
Grandahvarf
Grundarhvarf
Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Heiðaþing
Hólmaþing
Hörðukór

Íþróttahúsið Kórinn við Vallakór
1. kjördeild
Aðalþing
Aflakór
Akrakór
Akurhvarf
Andarhvarf
Arakór
Asparhvarf
Auðnukór
Austurkór
Álaþing
Álfahvarf
Ál�onuhvarf
Álmakór
Björtusalir
Brekkuhvarf 

2. kjördeild
Ásakór
Ársalir
Ásaþing
Baugakór
Boðaþing

3. kjördeild
Blásalir
Breiðahvarf
Dalaþing
Desjakór
Dimmuhvarf
Dofrakór
Dynsalir
Drangakór
Drekakór
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf
Fellahvarf
Fensalir
Fjallakór
Flesjakór

5. kjördeild
Hásalir
Hlynsalir
Jórsalir
Jötunsalir
Klappakór
Kleifakór
Klettakór
Kórsalir
Logasalir
Lómasalir
Lækjarbotnar
Miðsalir
Rjúpnasalir

Þorrasalir
Þrúðsalir
Þrymsalir
Öldusalir
Örvasalir

6. kjördeild
Melahvarf
Perlukór
Roðasalir
Skjólsalir
Sólarsalir

Straumsalir
Suðursalir
Tröllakór
Vallakór
Vatnsendablettir
Vindakór

Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára

Kópavogsbúar
Upplýsingar um kosningarnar er að finna á kosningavef 
innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is og á vef 
Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað 
með því að framvísa persónuskilríki eða á annan 
fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.

Aðsetur kjörstjórnar á kjördag verður í íþrótta húsinu 
Smáranum og þar fer fram talning atkvæða að 
kjörfundi loknum. Sími 510 6412.   
     
Yfirkjörstjórnin í Kópavogi
Snorri G. Tómasson, Elfur Logadóttir, Una Björg Einarsdóttir 

Geymið auglýsinguna.
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Kjörfundur 
vegna sveitarstjórnarkosninga 31. maí 2014 
hefst kl. 9 og lýkur kl. 22
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Þegar ég var krakki var 
verið að byggja steypu-
klumpinn sem Hamra-

borgin er. Það var stærsta 
bílastæðahús á Íslandi á 
sínum tíma, ef ég man rétt. Þar 
sem ég er smiður að eðlisfari 
þótti mér ákaflega gaman að 
fylgjast með framkvæmdunum 
og gerði mér oft ferð þangað 
(ég bjó í vesturbænum). Ég 
man að ég var mjög ánægður 
með torgið sem myndaðist 
á mili blokkanna ofan á 
bílastæðahúsinu. Ég sá fyrir 
mér verslanir á neðstu hæð-
unum og fjölskrúðugt torg 
með iðandi mannlífi. Vonbrigði 
mín voru mikil þegar ég áttaði 
mig á að það áttu ekki að vera 
búðir á neðstu hæðunum í 
blokkunum heldur íbúðir. 

Verslununum var valinn staður 
norðan megin í kumbaldanum, 
fjarri sól og í norðan,- austan- 
og vestantrekknum sem þar er 
viðvarandi. Mér þótti stað-
setning verslana og kaffihúsa 
eðlilegust við torgið. Þar er 
skjól á sólríkum dögum. Þar 
hefði myndast Austur-
vallarstemning með útsýni 
til suðurs og leikhússins. Sú 
stemning myndast eflaust þar, 
en einungis fyrir íbúana. Skipu-
lag gamla miðbæjar Kópavogs 
er trúlega með mesta stein-
steypu á hvern fermetra á öllu 
landinu. Miðbærinn er allur 
steyptur og hvergi grasbala 

að finna, nema ef til vill við 
Gerðarsafn, en það er hinum 
megin við peningagjána og þar 
af leiðandi tæknilega séð ekki 
í hjartanu. Ekki veit ég hvaða 
stefna réði þessari ást á 
steinsteypunni hjá Alþýðu-
bandalaginu og Alþýðuflokk-
num sem lengi vel fóru með 
völdin í bænum. Ef til vill sáu 
þeir fyrir sér að hætti vinstri-
manna Hamraborgina sem 
steinhjarta og undirgöngin 
sem hlykkjuðust að mestu 
ónotuðuð frá skiptistöð-
inni sem æðarnar sem glaðir 
Kópavogsbúar framtíðarinnar 
streymdu um. En raunveru-
leikinn var sá að æðarnar inn í 
steinhjartað voru miklu líkari 
þvagrásum vegna þess að í þau 
var óspart pissað og á veggina 
krassað. Ekki það að þvagrásir 
séu yfirleitt útkrassaðar, það 
rímaði bara vel við pissað að 
nefna veggjakrotið. 

Ég man að ein göngin lágu 
í suður og enduðu þar sem 
gamalt hús var sem hýsti lög-
regluna eða einhverja aðra 
bæjarstofnun. Það hús er 
horfið núna. Það var tim-
burveggur fyrir enda þeirra 
með dyrum í mörg ár. Já, 
framtíðarsýnin var fögur í 
Kópavoginum þá, ekki síður 
fögur en framtíðarsýn skipu-
leggjenda Reykjavíkur sem 
hlaupa nú sem harðast (eða 
skulum við segja hjóla) frá 

eigin gölnu fyrirætlunum 
vegna kosninganna. Þrátt fyrir 
að Hamraborgin hafi aldrei 
verið heillandi eru minningar 
mínar þaðan samt fallegar. Það 
myndaðist einhver stórkostleg 
stemmning á skiptistöðinni 
þegar pönkið kom til landsins. 
Pönkararnir lituðu sannarlega 
mannlífið og við sem vorum 
ekki með nælur í gegnum 
kinnarnar, hundaólar um 
hálsinn eða önguðu af hassolíu 
nutum góðs af því. Ég varð 
meira að segja ástfanginn þar, 
ekki af pönkara samt. Það var 
sjoppa í skiptistöðinni og þar 
keypti vinur minn eitt sinn 
töggur í poka. 

Það voru þrjár tegundir af 
töggum; ljósbrúnar, brúnar og 
svartar. Ég veit ekki hvaða 
tegund vinur minn var að 
tyggja þegar hann fékk þá 
skringilegu hugmynd að 
hrekkja dreng sem ég þekki 
mætavel. Hann sagði honum 
að hann ætlaði að segja honum 
leyndarmál. Drengurinn sem 
í dag er virtur maður í þessu 
þjóðfélagi, ljáði honum eyra 
sitt en í stað þess að hvísla 
leyndarmáli í eyra, potaði vinur 
minn töggunni í eyrað án þess 
að drengurinn yrði þess var. 
Sat taggan í eyranu lengi dags. 
Var mikið hlegið að þessu og er 
enn þegar upp er rifjað.

Sigurgeir Orri Sigurgeirsson.

Steinhjarta Kópavogs

Hver, hvar, hvenær?

Minningar úr Kópavogi:

Bæjarsagan:

Þessi mynd er af nem-
endum í Kópavogsskóla. 
Myndin er úr safni 

Magnúsar Bærings Kristins-
sonar skólastjóra. Hvaða ár er 
myndin tekin, af hvaða til-
efni og hvaða fólk sjáum við á 
henni? Hafa má samband við 
Héraðsskjalasafn Kópavogs, 

gunnarmh@kopavogur.is, í síma 
544 4711 eða með heimsókn í 
safnið á Digranesvegi 7 (gamla 
pósthúsinu).

Vísbendingar bárust um 
myndina sem tekin var í Hlíðar-
garði, sem birtist í Kópavogs-
blaðinu í apríl. Konan lengst til 

hægri á myndinni, í svartri kápu, 
er Líney Jóhannesdóttir, rit-
höfundur, fædd á Laxamýri en 
bjó á Þinghólsbraut 71 frá því 
árið 1964 þar til árið 1979 að 
sonur hennar, Jóhannes 
Helgason og Anna Hallgríms-
dóttir, keyptu húsið. Þau bjuggu 
þar til ársins 2008. 

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203
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FYLGIFISK Á GRILLIÐ

Fylgifiskar - Suðurlandsbraut 10, 108 Rvk - Nýbýlavegi 4, 200 Kóp - Sími 533 1300 - fylgifiskar.is

Pantaðu tilbúna grillpakka

Mánudaga - föstudaga 10.30 - 18.30
Laugardaga frá 11.00-16.00 (Kópavogur)

Lágmarkspöntun er fyrir 4 -  grillpakka þarf að panta fyrirfram

Pakki 1 - spjót
Kryddlegið fiskispjót

Fyllt kartafla
Grískt salat

Grillsósa

1.495 kr/manninn

Pakki 2 - steik
Kryddlegin laxasteik

Kartöflusalat 
Grænmeti á grillið

Grillsósa
1.695 kr/manninn

Gömlu kosningaloforðin
Í Héraðsskjalasafni 
Kópavogs eru mikil-

vægar heimildir um stjórn-
málasögu Kópavogs. Hörð átök 

einkenndu lengi stjórnmál í 
Kópavogi, svo mjög að um tíma 
var talað um Kópavog sem 
Litlu-Palestínu. Áhugavert er 
að skoða stefnuskrár stjórn-

málaflokka í Kópavogi frá 
fyrri tíð, ásamt kynningar-
bæklingum og veggspjöldum 
sem geymd eru á Héraðsskjala-
safni Kópavogs.

Kosningaáróður
fyrri tíma

Hér áður fyrr:

Kópavogshreppur var upphaflega 
stofnaður út úr Seltjarnarnes-

hreppi fyrir tilstilli Framfarafélag-
sins Kópavogs en í  5. grein félags-
laga þess segir: „Félagið lætur 
stjórnmál afskiptalaus, og er 
óheimilt að ræða þau á fundum 
félagsins.“  Í þessu er fólgin nokkur 
andúð á  „stjórnmálum“ og orðið ber 

þarna merkingu sem er umhugsunar-
verð. Framfarafélagið Kópavogur 
fékk hreinan meirihluta í hrepps-
nefndarkosningum í Seltjarnarnes-
hreppi 1946 og leiddi það til 
skiptingar hreppsins í Kópavogs-
hrepp og Seltjarnarneshrepp árið 
1948.

Árið 1970 var haldið sameiginlegt 
prófkjör allra stjórnmálaflokka, 

aðferð sem má telja að nokkru í 
anda samstöðu hins gamla Fram-
farafélags og kynni að fela í sér 
hugmynd að nýsköpun stjórnmála-
starfs á okkar tímum. Var reynslan 
af þessu góð og þetta endurtekið í 
Kópavogi nokkrum árum síðar.
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Fjögur verkefni fengu 
viðurkenningu skóla-
nefndar Kópavogs, 

Kópinn, fyrir framúrskarandi 
starf í grunnskólum bæjarins. 
Viðurkenningin var afhent við 
hátíðlega athöfn í Salnum. 
Ármann Kr. Ólafsson, bæjar-
stjóri, og Bergljót Kristinsdót-
tir, sem sat í valnefnd Kópsins, 
afhentu Kópinn að lokinni 
kynningu á verkefnunum. 

Verkefninu eru Tálgarí í 
Snælandsskóla sem stýrt er 
af Hönnu Dóru Stefánsdóttur, 
þroskaþjálfa, og Stefáni Gunn-
arssyni, garðyrkjufræðingi, en 

það hefur að markmiði að efla 
verkfærni, þekkingu og 
notkun handverkfæra.

Þá fékk Hafið í Kópavogs-
skóla Kópinn, verkefni sem 
er í umsjón Guðmundar 
Ásmundssonar, skólastjóra, 
Ermengu Björnsdóttur, 
kennara, og Joaquín Armensto 
Nuevo, foreldra í skólanum. 
Í því verkefni fræðast nem-
endur um fiska, komast í 
snertingu við þá og verða 
upplýstari og jákvæðari í neyslu 
fisks.

Dægradvölin í Salaskóla fékk 

Kópinn fyrir starf sem er fjöl-
breytt og til eftirbreytni en 
starfið hefur að leiðarljósi að 
örva hugsun nemenda sem 
og að hvetja þau til fram-
kvæmda. Forstöðumaður 
dægradvalarinnar er Auðbjörg 
Sigurðardóttir.

Loks hlaut verkefnið Stærð-
fræði er skemmtileg í Hörðu-
vallaskóla Kópinn en það er í 
umsjón Ingu Sigurðardóttur, 
kennara, og Þórunnar Jónas-
dóttur, deildarstjóra. Til-
gangur verkefnisins er að 
skapa jákvætt viðhorf til 
stærðfræði og þróa óhefðbun-

Markaðsstofa Kópavogs 
hefur haft forgöngu 
um að 2000 þýskir 

ferðamenn heimsækja Kópavog 
nú í sumar til að gróðursetja 
tré í Guðmundarlundi og njóta 
verslunar og afþreyingar í 
Smáralind. Um samstarfs-
verkefni er að ræða milli 
Hópbíla Teits Jónassonar, 
Smáralindar, Skógræktar 
Kópavogs, Kópavogsbæjar og 
Markaðsstofu Kópavogs.

Á hverjum fimmtudegi í allt 
sumar munu á bilinu 80-150 
þýskir ferðamenn eyða hluta 
úr deginum í Guðmundar-
lundi, sem Skógræktarfélag 
Kópavogs á og rekur, og 
fræðast um skógrækt á Íslandi. 
Ferðamennirnir ætla að gróður- setja tvö tré hver á lítilli spildu 

sem þeim hefur verið úthlutað 
til uppgræðslu á Vatnsenda-
heiði, rétt norðan Guðmundar-
lundar og verða rúmlega fjögur 
þúsund tré gróðursett í sumar 
í tengslum við verkefnið. Vonir 
standa til að áframhaldandi 
samstarf aðila um ferðamenn 
í Kópavog næstu sumur geti 
skilað sér í myndarlegri upp-
græðsla á svæðinu.

Að lokinni gróðursetningu 
verður farið með ferðamenni-
na í stærstu verslunarmiðstöð 
landsins, Smáralind, þar sem 
þeim gefst færi á að versla og 
njóta afþreyingar og góðra 
veitinga.
 
Áshildur Bragadóttir, framkvæmda-

stjóri Markaðsstofu Kópavogs.

Bæjarlífi ð:

2000 þýskir ferðamenn 
koma í Kópavog í sumar

Áshildur Bragadóttir, Markaðsstofu 
Kópavogs.

Kópavogsbúar hafa tekið 
forritunarkennslu fagn-
andi og hefur fjöldi 

barna á aldrinum 6-16 ára sótt 
vetrarnámskeið í leikjaforrit-
un, Minecraft og Unity 3D. 
Námskeið eftir skóla hafa 
verið í boði í Salaskóla, 
Hörðuvallaskóla og Vatns-
endaskóla en Kópavogsskóli 

hefur markvisst verið að inn-
leiða forritunarkennslu í sitt 
skólastarf með tilheyrandi 
þjálfun og handleiðslu til 
kennara og kennslu í stunda-
skrá. 

Tæknimenntun í takt við 
tækniþróun
Mjög jákvæð þróun hefur 
átt sér stað hvað varðar inn-
leiðingu á tækni og forritun í 
skólum Kópavogsbæjar. Ske-
ma býður upp á fjölbreytt úr-
val tækninámskeiða fyrir börn 
og unglinga á aldrinum frá 
6-16 ára auk námskeiða í töl-
vuleikjaforritun og innleiðing-
ar á iPad í kennslu, sérkennslu 
og hópastarfi. Gríðarleg 
tækifæri eru  fyrir forritara 

framtíðarinnar og ljóst að stör-
fum á sviði upplýsingatækni á 
eftir að fjölga til muna á næstu 
árum samhliða uppbyggingu á 
Íslandi sem þekkingarþjóð-
félags. 

Endurmenntun 
og sumarnámskeið
Í Kópavogsskóla er mikill 

áhugi fyrir forritunarkennslu 
barna en í vetur hefur 
Skema sinnt forritunarkennslu 
fyrir alla nemendur skólans í 
4.bekk og verður þeim fylgt 
eftir með framhaldsnám-
skeiði á næsta skólaári. Þá 
fá kennarar handleiðslu 
varðandi hvernig fylgja má 
forritunarkennslunni eftir. 
Grunnskólar víða um land 
hafa nýtt sér þjónustu Skema 
og í júnímánuði og ágúst taka 
starfsmenn Skema á móti 
fjölda kennara í grunnkennslu 
í forritun sem lið í endur-
menntun þeirra. Samhliða 
verða keyrð 40 fjölbreytt nám-
skeið fyrir börn á aldrinum 
6-16 ára í Háskólanum í 
Reykjavík.

Lært í gegnum 
leik með Skema

Skólamál:

Skólamál:

Framúrskarandi 
skólastarf verðlaunað

din kennslugögn og leiðir. 
Auglýst var eftir tilnefningum 
til Kópsins í febrúar síðast-
liðnum og var falast eftir 
„tilnefningum til viðurkenninga 
fyrir framúrskarandi skólastarf í 
grunnskólum Kópavogs.“ 
Valnefnd sem skólanefnd 

Kópavogs tilefndi fór svo yfir 
tilnefningarnar og þóttu þessi 
fjögur verkefni standa upp úr. 
Í valnefndinni sátu: Bragi Þór 
Thoroddsen, Bergljót Kristins-
dóttir og Ragnheiður Hermanns-
dóttir.

Snælandsskóli, Kópavogsskóli, Salaskóli og Hörðuvallaskóli fengu Kópinn, viðurkenningu skólanefndar Kópavogs, í ár.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, afh enti fulltrúum skólanna viðurkenningu bæjarins.
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sumar.kopavogur.is

Sumar í  
Kópavogi

Siglingarnámskeið       Smíðavöllur
Hjóla- og útivistarnámskeið      Ævintýranámskeið
Skapandi sumarstörf     
Hrafninn – frístundaklúbbur
Molinn ungmennahús      Götuleikhús
Sumarnámskeið íþróttafélaga
Sumarnámskeið tómstundafélaga og félagasamtaka

Allar upplýsingar á: 

 http://sumar.kopavogur.is

HVAÐ
langar þig að gera 

íSUMAR?
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Ég heiti Kópavogur og ég 
er til. Ykkur finnst 
kannski skrítið að 

lesa þessar línur en hér er ég, 
bráðum sextíu ára bær. Vá, 
hvað tíminn líður fljótt. Sum-
ir segja að ég hafi fæðst fyrir 
lifandis löngu en ég byrja nú 
ekki að telja fyrr en ég fékk 
kaupsstaðarréttindi mín þann 
11. maí árið 1955. Ég man vel 
eftir þegar verið var að mæla 
mig út og ákveða, meðal annars, 
hvar Nýbýlavegurinn ætti að 
vera. Ég man líka eftir fyrstu 
húsunum og frumbyggjunum, 
hvar gamla Byko verslunin 
var, þegar brúin var byggð yfir 
hálsinn minn, fleiri hús risu og 
fyrirtæki, stór og smá, hófu rek-
stur. Þegar félagslífið tók kipp 
og þegar Breiðablik og HK urðu 
til og ég man líka vel eftir ÍK 
og einnig þegar Gerpla komst á 
legg og siglingaklúbburinn 
Ýmir. Ég hef verið á öllum 
tónleikum Lúðrasveitar minnar, 
i öllum prófum og útskriftum 
allra grunnskóla, leiksskóla 
og í MK. Börn hafa vaxið úr 
grasi. Sum hafa flutt í burtu 
og önnur komið aftur. Heldri 
bæjarbúar hafa notið sam-
verustundar á Gjábakka og í 
Sunnuhlíð. Á Kópavogshælinu, 
Rjóðrinu og Líknardeildinni er 
unnið ómetanlegt starf. Ég hef 
stækkað og eflst eftir því sem 
árunum hefur fjölgað. Ég er í 
íþróttafélögunum, kvenna-
fangelsinu, Hamraborg, 
kirkjunum mínum, Nýbýlavegi, 
Gerðarsafni, Salnum, Bóka-
safninu, á bæjarstjórnarfundum, 
í fyrirtæjunum í Smiðjuhverfinu, 
við Dalveg, í Vatnsenda, 
Kórnum, Salahverfinu, báðum 
sundlaugunum, Turninum og 
líka í Smáralind. Ég er skuldir 
bæjarsjóðs; útgjöld og tekjur. Ég 
er bærinn ykkar. Ég er 
samansafn ykkar allra. Ég er 
þið. Þið eruð ég. Förum vel með 
okkur. 

Lokaorðið
á Kópavogur:

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.

Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

www.kraftvelar.is


