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KOSNINGALOFORÐIN

Hvar eru snjallstaurarnir?
Fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar, í maí 2018, birtust
hér í Kópavogsblaðinu auglýsingar frá þeim flokkum sem
þá buðu fram.Áhugavert er að skoða kosningaloforðin sem
þá voru auglýst og bera þau saman við þau sem auglýst eru
í blaðinu núna.
Loforð BF/Viðreisnar 2018

Viðreisn, sem bauð fram með
Bjartri Framtíð 2018, vildi halda
áfram með verkefni sem unnið
var að í meirihlutasamstarfi með
Sjálfstæðisflokknum. Stuðla átti
áfram að aukinni lýðheilsu,
endurnýja götur, stíga, göngu- og
hjólaleiða og tryggja átti byggingu
lítilla og meðalstórra íbúða fyrir
ungt fólk og námsmenn. Tvöfalda átti fjármagn til verkefnisins
Okkar Kópavogur.
Niðurstaða úr kosningum:
13,5% og 2 bæjarfulltrúar af 11.

Loforð Framsóknarflokksins 2018

Framsóknarflokkurinn lagði
mikla áherslu á málefni eldri
borgara sem birtist meðal annars
í því að Baldur Þór Baldvinsson,
formaður eldri borgara í Kópavogi, var þar ofarlega á lista.
Kópavogsbær átti að taka yfir
hönnun og framkvæmdir við
uppbyggingu 64 rýma hjúkrunarheimilis í Boðaþingi. Auk þess
vildi flokkurinn rafbílavæða bílaflota Kópavogsbæjar og styðja við
deilibílahagkerfið. Ljúka átti við
gerð Arnarnesvegar, fjölga félagslegum leiguíbúðum, bæta starfskjör kennara og starfsfólks í leikog grunnskólum og vera með fleiri
dagþjónusturými í Kópavogi.

V AT N S D R O P I N N

Yasmín sigraði
með sögu
um hetju alls
transfólks
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Þriðjudagur 10. maí 2022

asmin Ísold Rósa Rodrigues,
11 ára nemandi í Kársnesskóla, sigraði Örsagnakeppni
Vatnsdropans sem haldin var í
Bókasafni Kópavogs á dögunum.
Vinningssaga hennar, sem ber titilinn, Strákurinn sem breytir heiminum, fjallar um strákinn Lúkas sem
vildi breyta nafninu sínu í Lára
Björk en varð fyrir mótlæti á þeirri
vegferð. Eins og í öllum góðum
ævintýrum sigraði hann að lokum.
„Eftir 60 ár deyr Lára en Lára var

Niðurstaða úr kosningum: 8,2%
og 1 bæjarfulltrúi af 11. Myndaði
meirihluta með Sjálfstæðisflokknum.

Loforð Fyrir Kópavog 2018

Ómar Stefánsson, fyrrverandi oddviti Framsóknarflokksins, bauð fram
listann Fyrir Kópavog í kosningunum 2018. Flokkurinn lagði meðal
annars til að aukið fé yrði ráðstafað
til að sinna viðhaldi á fasteignum
bæjarins. Þannig átti að koma í veg
fyrir að fasteignum bæjarins biði
ekki sömu örlög gamla Kársnesskóla og húsnæði bæjarskrifstofanna
í Fannborg.
Niðurstaða úr kosningum: 4,3%,
enginn bæjarfulltrúi.

ningum. Í aðsendri grein í Kópavogsblaðinu var minnst á að uppræta átti einelti, sérstaklega í skólum
bæjarins.
Niðurstaða úr kosningum: 6,8%
og 1 bæjarfulltrúi af 11.

Loforð Samfylkingarinnar
2018

Samfylkingin boðaði breyttar
áherslur og betri Kópavog. Breytinga
væri þörf á meirihluta bæjarstjórnar
með jöfnuð og sanngirni að leiðarljósi. Samfylkingin vildi sjá til þess
að í boði yrði fjölbreytt húsnæði
sem ungt fólk og þeir sem efnaminni væru hefðu tök á að eignast.
Stytta átti vinnutíma starfsfólks á
leikskólum og flokkurinn lagði til
að samþætta heimaþjónustu og
heimahjúkrun í bænum. Hækka
átti styrk til íþrótta- og tómstundastarfs barna og ungmenna upp í 80
þúsund krónur á ári.
Niðurstaða úr kosningum: 16,3%
og
g 2 bæjarfulltrúar
j
af 11.
ATTAR
LÆGSTU SK
I
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K Ó PA O G

Loforð Sjálfstæðisflokksins
2018

Sjálfstæðisflokkurinn lagði áherslu
á traustan rekstur þar sem skuldir
bæjarins fóru lækkandi og kynnti til
leiks slagorðið:„Það er snjallt að búa
í Kópavogi“. Flokkurinn vildi vera
leiðandi afl í tæknivæðingu bæjarins eins og varðandi spjaldtölvuvæðinguna í grunnskólum bæjarins. Helstu loforð 2018 voru þau að
hægt yrði að hafa snjallari samskipti
með því að vera með Kópavog í
vasanum í formi smáforrits. Heimaþjónustan átti að vera snjallari,
skólar sömuleiðis með spjaldtölvu,
sýndarveruleika og þrívíddarprentun. Flokkurinn vildi líka snjallari
sorphirðu þar sem ruslatunnur
létu vita þegar átti að tæma þær og
innleiða svokallaða snjallstaura sem
búnir væru skynjurum og áttu að
spara 80% af orku hefðbundinna
staura.
Niðurstaða úr kosningum: 36,1%
og 5 bæjarfulltrúar af 11. Myndaði
meirihluta með Framsóknarflokknum..
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Loforð Miðflokksins 2018

Miðflokkurinn í Kópavogi lofaði því
fyrir kosningarnar 2018 að lækka
skatta og álögur. Útsvarið átti að
lækka í 13,5%, fasteignagjöld af
íbúðarhúsnæði um 20% og atvinnuhúsnæði um 10% og þá áttu fasteignagjöld að lækka fyrir tekjulága.
Niðurstaða úr kosningum: 5,9%
og enginn bæjarfulltrúi.
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Loforð Pírata 2018

Píratar buðu fram lista í fyrsta skipti
í Kópavogi í kosningunum 2018.
Flokkurinn lofaði engu öðru en að
veita valdinu aðhald í síðustu kos-

Loforð Vinstri grænna 2018

VG vildi fjölskylduvænni og
grænni bæ að búa í. Fjárfesta átti
í framtíðinni með því að styrkja
leik- og grunnskóla. Vinna átti
gegn loftslagsbreytingum, stytta
átti vinnuvikuna og græn svæði
áttu að vera í göngufæri frá hverju
heimili. Endurreisa átti miðbæ á
Hamraborgarsvæðinu og hreinsa
plast úr bænum.
Niðurstaða úr kosningum: 5,7%
og enginn bæjarfulltrúi.
bæjarfulltrúi
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Sósíalistar buðu fram í Kópavogi
í síðustu sveitarstjórnarkosningum en gera það ekki nú. Flokkurinn vildi færa valdið til fólksins
og boðaði meðal annars að
láglaunafólk, lífeyrisþegar, innflytjendur, öryrkjar og annað
fátækt fólk kæmi beint að stjórnun
bæjarins. Meðal þess sem flokkurinn boðaði var stofnun byggingarfélags í anda gömlu verkamannabústaðanna fyrir fólk í
mestri neyð.Vald yrði tekið af lóðabröskurum og byggt í samráði við
íbúa.
Niðurstaða úr kosningum: 3,2%
og enginn bæjarfulltrúi.
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Loforð Sósíalistaflokksins
2018
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aðstandendum kleift
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Ruslatunnur láta
Snjallari sorphirða.
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vita þegar tími er á

Verðlaunin fyrir bestu örsöguna

Vinnuskóli
Kópavogs

skynjurum
Snjallstaurar. Búnir
þá orku sem
og spara 80% á við
nota.
hefðbundnir staurar

Hlynur Helga

son - 3. sæti

Opið fyrir umsóknir

Allir Kópavogsbúar á aldrinum 14–17 ára
geta sótt um.
Nánari upplýsingar á kopavogur.is

kopavogur.is
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„Ég er á leiguma
rkaðnum
og leigi 20
fermetra stúdíóíbúð en mér
dugir það alveg
þar sem ég
er einhleypur.
Ég þekki samt
marga aðra
innﬂytjendur
sem búa jafnvel
bara í litlum
herbergjum
og
greiða allt of
háa húsaleig
u.“
— Alexey
Matvee er í
5. sæti á lista
Sósíalis

Strákurinn
sem breytir
heiminum

inu sinni var strákur sem hét
Lúkas. Hann átti systur,
bróður, mömmu og pabba.
Systir hans og bróðir hans voru
alltaf að hlæja út af því að hann
gekk alltaf í kjól og safnaði síðu
hári. Hann vildi óska þess að vera
stelpa en hann þorði ekki að segja
mömmu sinni og pabba það því að
þau myndu pottþétt fara að hlæja.
En það var ein manneskja sem
hann treysti alltaf á, það var afi. Afi
var traustur og mjög góður. Hann
fór alltaf á miðvikudögum að tala
við afa. Afi sagði:Vertu það sem þú
vilt, ekki láta aðra stjórna þér, vertu
þú sjálf. Þá gerði Lúkas það, hann
fór til mömmu sinnar og pabba
og sagði: Mamma og pabbi,má ég
breyta nafninu mínu í Lára Björk?
Þá sagði mamma: Nei því miður,
það eru lög í landinu sem segja
að ef maður fæðist sem strákur

verður maður að vera strákur. En
það er ósanngjarnt, sagði Lúkas. Ef
mig langar að vera stelpa þá má ég
það alveg.
Þá fór Lúkas upp í herbergi að
hugsa málið. Hann hugsaði og
hugsaði. Ég veit, ég mótmæli. Hann
fór út á götu og hélt ræðu fyrir fólk
og sagði: Ég mótmæli því að ef stelpum langar að vera strákar og klæða
sig einsog strákar og klippa hárið sitt
einsog strákar, finnst mér það vera
í lagi. Og sama með stráka. Þá segir
hann: Hverjir standa með mér? Það
er þögn,en allt í einu er hrópað ÉG,
segir afi og svo fleiri og fleiri. Það
kemur bros á vör afa og Lúkasar. Þú
stendur þig vel, segir afi. Hann fór að
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voru ferð fyrir tvo í H.C. Andersen-safnið í Óðinsvéum í Danmörku
og mun starfsfólk safnsins taka á
móti Yasmin og gesti hennar.
Vatnsdropinn er alþjóðlegt barnamenningarverkefni sem Kópavogur
er stofnandi að og er í samvinnu við
H.C. Andersen-safnið í Danmörku,
Múmín-safnið íTampere í Finnlandi
og Undraland IlonWikland í Haapsalu í Eistlandi. Verkefnið byggir á
norrænum klassískum barnabókmenntum eftir H.C. Andersen og
Tove Jansson og myndskreytingum
IlonsWikland á sögum Astrid Lindgren, ásamt Heimsmarkmiðum
Sameinuðu þjóðanna og umhverfismálum. Vatnsdropinn er
þriggja ára verkefni sem hófst árið
2021 og lýkur árið 2023.

Hluti hópsins sem tók þátt í Örsögukeppninni ásamt Soffíu Karlsdóttur, forstöðumanni Menningarmála hjá Kópavogsbæ.
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Ungir keppendur
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Húsnæði
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Óverjandi
að
á starfsfólki byggja mennta- og
velfeðarke
sem fær
ekki laun
framfærslu
rﬁn
sem duga
til

hetja alls transfólks í heiminum,“
voru lokaorð Yasmin í sögunni.
Þátttaka var opin öllum börnum í
Kópavogi og höfðu þau 30 mínútur
til að skrifa örsöguna sína. Athygli
vakti að yngstu keppendurnir voru
4 ára systur, þær Máney Mist og
Glódís Eva Arnþórsdætur úr leikskólanum Kópahvoli, en þeirra
sögur nefndust Bleikur og blár
hundur og Bleik og appelsínugul
kisa. Umsjónarmenn keppninnar
voru rithöfundarnir Aðalsteinn Emil
Aðalsteinsson, Gerður Kristný og
Linda Ólafsdóttir. Þau sögðu að
mjög bjart væri yfir ungum rithöfundum í Kópavogi og að gæði
sagnanna í örsagnakeppninni bæru
þess skýr merki.

Valdið til
fólksins

Burt með
láglauna
st
kennsluSnjallari skólar. Nýjustu
tól: spjaldtölvur, sýndarveru
rentun.
leiki og þrívíddarp

dóttir - 4. sæ
æti
æ

geta tekið
Allir Kópavogsbúar
Snjallara lýðræði.
Okkar Kópavogi frá
þátt í íbúalýðræðisverkefninu
12 ára aldri.
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He lst u St
ef nu má l
Fy rir Kó pa
vo g er u:
Við ætlu
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m okkur að
vera í frem
sviði umh
stu röð á
verfisver ndar
. Við ætlu
strax og tæki
m því
færi gefst
að taka þátt
í

Yasmine Ísold Rósa Rodrigues,
sigurvegari Örsagnakeppni Vatnsdropans.

vera stelpa og breytti nafninu sínu
í Lára Björk og varð hetja.
Eftir 60 ár deyr Lára en Lára var
Hetja alls transfólks í heiminum.
Kópavogsblaðið slf,
kt: 620513-1800

Hönnun: Guðmundur Árnason
Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com
Prentun: Landsprent.
Dreifing: Póstdreifing

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.

VELDU
VÖNDUÐ
VINNUBRÖGÐ

4

Þriðjudagur 10. maí 2022

Skemmuvegi 30,
200 Kópavogi
Sími: 557 4540

www.lakkskemman.is

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

KÓPAVOGSBÚI DAGSINS

Jóhannes Jónasson,
„Jói á hjólinu“, 80 ára
Myndir: Guðmundur Þorsteinsson og Orri Ragnar Árnason Amin

Þ
VELKOMIN Í SÆBJÖRG
Kæru Kópavogsbúar, við bjóðum ykkur velkomna
í nýja verslun okkar í Hjallabrekku

Ferskur ﬁskur og ﬁskréttir í Kópavogi
H j a l l a b r e k k a 2 , 2 0 0 K ó p av o g i , p a n t a @ f i s k i n n m i n n . i s

fyrirtak.is

VIÐHALD OG
BREYTINGAR
Á FASTEIGNUM

Fagmennska í fyrirrúmi – Traust og ábyrg þjónusta

fyrirtak@fyrirtak.is – Sími: 519 5949 –

fyrirtak.is

LEGSTEINAR
EYRARTRÖÐ 16, HAFNARFIRÐI
Opið: 11-16
alla virka daga
Verið velkomin

Eyrartröð 16, 220 Hafnarfirði, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

eir eru ófáir kílómetrarnir
sem Jóhannes Jónasson,
betur þekktur sem„Jói á hjólinu“, hefur hjólað í Kópavogi og
nágrenni í gegnum tíðina. Kappinn hélt nýverið upp á 80 ára
afmæli sitt og bauð til veglegrar
afmælisveislu á Hótel Loftleiðum.
Staðarvalið fyrir veisluna kom ekki
á óvart enda hefur Jói mikinn
áhuga á flugsamgöngum og öllu
sem því fylgir.
Jói segir mjög gaman að hjóla á
fína svarta hjólinu sínu þó ferðum
hafi aðeins fækkað í seinni tíð.
Hann hefur gaman af því að safna
alls konar græjum; talstöðvum og
símum og á sjaldan sama símann
lengi. Jói vill nota þetta tækifæri
og þakka kærlega fyrir allar góðu
kveðjurnar sem hann hefur fengið.

OPNUN

Snúningur
í HönnunarMars

M

argt var um manninn
á opnun Gerðarsafns á
sýningunni Snúningur
fimmtudaginn 5. maí en sýningin er
hluti af dagskrá HönnunarMars. Á
sýningunni tekur Hanna DísWhitehead annan snúning á fyrri verkum
þar sem áhugaverðum efnivið,
litum, formum og sögu er blandað
saman á nýjan hátt.
Á sýningunni eru gerðar tilraunir
til að búa til húsgögn úr því sem
áður var ílát, blanda saman nýjum
aðferðum á fyrri hugmyndir og fá
sömu sjónrænu efnistilfinningu út
úr ólíkum efnivið.

Sögufélag Kópavogs veitti Jóa heiðursnafnbótina: „Sögulegur hjólreiðameistari
Kópavogs“ við hátíðlega athöfn árið 2019 þar sem þessi mynd var tekin.

KJÖRFUNDUR
vegna sveitarstjórnarkosninga 14. maí 2022

Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir
Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverﬁ kjósa í íþróttahúsinu Smáranum, Dalsmára 5. Íbúar austan Reykjanesbrautar,
að frátöldum þeim sem búa í Lindahverﬁ, kjósa í íþróttahúsinu Kórnum, Vallakór 12.
Talning fer fram í Kórnum að loknum kjörfundi.
Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við sveitarstjórnarkosningar 14. maí 2022:

Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára

Íþróttahúsið Kórinn við Vallakór

1. kjördeild
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Álfhólsvegur
Álftröð
Bakkabraut

1. kjördeild
Aðalþing
Aﬂakór
Akrakór
Akurhvarf
Almannakór
Andarhvarf
Arakór
Auðnukór
Austurkór
Álfahvarf
Álmakór

2. kjördeild
Arnarsmári
Álalind
Ásbraut
Ástún
Bakkahjalli
Bakkasmári
Bergsmári
Birkihvammur
Bollasmári
3. kjördeild
Birkigrund
Bjarnhólastígur
Blikahjalli
Borgarholtsbraut
Brattatunga
Brekkuhjalli
Brekkusmári
Brekkutún
Bryggjuvör
Bræðratunga
Bæjarlind
Bæjartún
Daltún
Engjasmári
Fellasmári
4. kjördeild
Dalbrekka
Dalvegur
Digranesheiði
Digranesvegur
Efstihjalli
Ekrusmári
Engihjalli
Eyktarsmári
5. kjördeild
Eskihvammur
Fagrabrekka
Fagrihjalli
Fannborg
Fífuhjalli
Fífuhvammur
Fífulind
Fjallalind
Foldarsmári
6. kjördeild
Fitjasmári
Fossvogsbrún
Funalind
Furugrund
Furuhjalli
Galtalind
Geislalind
Grenigrund
Grófarsmári

7. kjördeild
Gnitaheiði
Gnípuheiði
Grundarsmári
Grænatunga
Grænatún
Grænihjalli
Gullsmári
Hafnarbraut
Hamraborg
Helgubraut
8. kjördeild
Haukalind
Háalind
Hábraut
Hátröð
Hávegur
Heiðarhjalli
Heimalind
Hjallabrekka
Hlaðbrekka
Hlégerði
Hlíðarhvammur
Hljóðalind
Holtagerði
Hólahjalli
Hvannhólmi
Hveralind
Ísalind
9. kjördeild
Hlíðarhjalli
Hlíðarvegur
Hlíðasmári
Hófgerði
Hraunbraut
Iðalind
Jöklalind
Kópalind
10. kjördeild
Hrauntunga
Huldubraut
Húsalind
Jörfalind
Kaldalind
Kastalagerði
Kópavogsbakki
Kópavogsbarð
Kópavogsgerði
Kópavogstún
Laugalind
Lindarhvammur
11. kjördeild
Kársnesbraut
Kjarrhólmi
Kópavogsbraut
Kópavogsbrún
Langabrekka
Litlihjalli
Mánabraut
12. kjördeild
Krossalind
Laufbrekka
Lautasmári
Laxalind
Lindasmári
Litlavör
Ljósalind
Meltröð

13. kjördeild
Lyngheiði
Lundarbrekka
Lundur
Lyngbrekka
Marbakkabraut
14. kjördeild
Lækjarhjalli
Lækjasmári
Mánalind
Meðalbraut
Melaheiði
Melalind
Melgerði
Múlalind
Neðstatröð
Óstaðsettir
Reynigrund
Smiðjuvegur
15. kjördeild
Núpalind
Rauðihjalli
Reynihvammur
Selbrekka
Skemmuvegur
Skjólbraut
Skógarhjalli
Skólagerði
Skólatröð
Starhólmi
Stórihjalli
Suðurbraut
Sunnubraut
Sæbólsbraut
Túnbrekka
16. kjördeild
Naustavör
Nýbýlavegur
Skálaheiði
Sunnusmári
Tunguheiði
Vallhólmi
17. kjördeild
Trönuhjalli
Urðarbraut
Vallargerði
Vallartröð
Vesturvör
Víðigrund
Víðihvammur
Víghólastígur
Vogatunga
Þinghólsbraut
Þverbrekka

2. kjördeild
Álaþing
Ársalir
Ásakór
Ásaþing
Brekkuhvarf
3. kjördeild
Asparhvarf
Baugakór
Björtusalir
Blásalir
Breiðahvarf
Dalaþing
Desjakór
Dofrakór
Drekakór
Fannahvarf

4. kjördeild
Boðaþing
Dimmuhvarf
Drangakór
Dynsalir
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Faldarhvarf
Faxahvarf
Fákahvarf
Goðakór
Grandahvarf
5. kjördeild
Fellahvarf
Fensalir
Fjallakór
Flesjakór
Fornahvarf
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing
Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðasalir
Grundarhvarf
Gulaþing
Hafraþing
Kórsalir

6. kjördeild
Hamrakór
Hálsaþing
Hásalir
Heiðaþing
Hlynsalir
Hólmaþing
Hörðukór
Jórsalir
Jötunsalir
Klappakór
Kleifakór
Klettakór
Logasalir
Lómasalir
Lækjarbotnar

8. kjördeild
Vallakór
Vatnsendablettur
Vindakór
Þorrasalir
Þrymsalir
Ögurhvarf
Öldusalir
Örvasalir

7. kjördeild
Melahvarf
Miðsalir
Perlukór
Rjúpnasalir
Roðasalir
Skjólsalir
Sólarsalir
Straumsalir
Suðursalir
Tröllakór
Þrúðsalir

Kópavogsbúar
Upplýsingar um kosningarnar er að ﬁnna á kosningavef dómsmálaráðuneytisins, www.kosning.is og á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is
Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað með því að framvísa
persónuskilríkjum eða á annan fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.
Aðsetur kjörstjórnar á kjördag verður í íþróttahúsinu Smáranum,
sími 441 8911.
Yﬁrkjörstjórnin í Kópavogi
Snorri Tómasson – Ingibjörg Ingvadóttir – Jón Ögmundsson
Geymið auglýsinguna.

18. kjördeild
Íslendingar erlendis

kopavogur.is

1. sæti

Karen Elísabet
Halldórsdóttir
bæjarfulltrúi

2. sæti

Geir Ólafsson
söngvari

3. sæti

Una María Óskarsdóttir
Lýðheils-, uppeldisog menntunarfræðingur

Kíkiðíkaffi
Verið velkomin á kosningaskrifstofu
okkar í Hamraborg 1, 3. hæð
Opið 10-16 mánud. - föstud.
Einnig um helgar, sjá viðburðir
á vefsíðu okkar.
Á kjördag bjóðum við akstur á
kjörstað. Vinsamlega pantið á
kopavogur@midflokkurinn.is
eða í síma 555 4007

Komum
Kópavogi
ákortið
Með nýrri, ferskri og skýrri sýn á bæjarmálin ætlum
við okkur í sameiningu að styrkja stöðu Kópavogs
í röð fremstu sveitarfélaga landsins. Alvöru aðgerðir
í fjölskyldu-, skipulags-, atvinnu-, og menningarmálum.

kopavogur.midflokkurinn.is
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BREIÐABLIK

Kyndillinn
– leiðarvísir
Breiðabliks

B

reiðablik kynnir til leiks Kyndilinn – leiðarvísi sem er ætlaður öllum þeim sem koma
að starfi félagsins með einum og
öðrum hætti, iðkendum, þjálfurum, starfsfólki, sjálfboðaliðum (hér
eftir kallaðir kyndilberar Breiðabliks) og stuðningsmönnum.
Kyndillinn er afrakstur stefnumótunarvinnu sem hófst hjá knatt-

spyrnudeild fyrir um tveimur árum
síðan þegar deildin fékk til liðs við
sig Viðar Halldórsson, prófessor í
félagsfræði. Fyrir um ári síðan fluttist vinnan síðan yfir til aðalstjórnar
til að tryggja að félagið allt ynni eftir
sömu sýn, fylgdi sömu gildum og
hefði sambærileg markmið. Kyndillinn er því samvinnuverkefni
margra aðila úr grasrót félagsins,
auk þess sem leitað var ráðgjafar
utanaðkomandi séfræðinga. Vinnan byggir því á traustum grunni
rannsókna, fræða og reynsluþekkingar.
Gildi Breiðabliks:
Fagmennska
Framsækni

Þjónustuverkstæði
bifreiða síðan 1961
Sérhæfum okkur í þjónustu á bílum
frá BL, bensín, diesel og rafbílum frá
Subaru, Nissan, Renault, Isuzu og Honda.
Einnig sérhæfum við okkur í hjólastillingum
og loftkælingum bifreiða.
Afgreiðslutími: Mánudaga til fimmtudaga 8-17 og föstudaga 8-15

AÐSENT
Smiðjuvegi 22 (græn gata), sími: 567 7360, bfo@bfo.is, bfo.is

Opið bréf til ráðamanna
Kópavogsbæjar

KÓPAVOGSBLAÐIÐ H
Lestu blaðið líka á
www.kopavogsbladid.is

vernig stendur á því að bæði
meirihluta og minnihluti í
stjórnsýslunni í Kópavogi
hefur samþykkt allar tillögur lóðarhafans Árkors? Í upphafi voru það
18 hæða byggingar sem Isavia sló
út af borðinu vegna þess að það
ógnaði öryggi Reykjavíkurflugvall-

ar. Næst voru það 16 hæða byggingar í Fannborg sem allir kjörnir fulltrúar samþykktu. Við í Fannborg og
Gjábakka söfnuðum undirskriftum
allrar íbúa gegn þessum hugmyndum en okkur var ekki einu sinni
svarað.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Jafnrétti
Samvinna
Yfirmarkmið Breiðabliks:
Að vera í fararbroddi á öllum sviðum
íþróttaþjálfunar á Íslandi.
Að hjálpa iðkendum að eflast félagslega, á sál og líkama.
Að hjálpa iðkendum og liðum
Breiðabliks að hámarka íþróttalega
færni og ná árangri á íþróttavellinum sem einstaklingar og sem lið.
Að stuðla að betra og heilbrigðara
samfélagi í Kópavogi.
Til að tryggja að innleiðing Kyndilsins verði árangursrík þá munu til
að mynda þjálfarar þurfa að taka
þátt í vinnustofum til að spegla
hvernig starf ýmissa deilda og flokka
samræmis Kyndlinum. Þá verður
með haustinu einnig innleidd
fræðsludagskrá með áhugaverðum
fræðsluerindum fyrir iðkendur,
þjálfara, foreldra og aðra er að starfinu koma.
Kyndillinn á að vera lifandi leiðarvísir sem mun þróast og styrkjast
með aukinni þekkingu og í takt við
samfélagsbreytingar komandi missera. Hver deild mun geta mótað og
aðlagað Kyndilinn að sínu starfi líkt
og knattspyrnudeild hefur nú þegar
gert. Þannig mun Kyndillinn hjálpa
öllum sem koma að starfi félagsins
að gera gott starf enn betra og festa
Breiðablik í sessi sem leiðandi afli í
íslensku íþróttasamfélagi.

Allir núverandi kjörnir fulltrúar
í stjórnsýslunni sem við íbúar á
svæðinu höfum haft samband við
segjast ætla að halda þessum byggingaformum til streitu hvað sem
íbúar segja.
Hvar er allt samráðið sem nú
er lofað en hefur aldrei verið neitt
í raun? Vinir Kópavogs neyðast til
að bjóða fram til að stöðva þetta
ráðríki.
Jón Gestur Sveinbjörnsson,
húsvörður og stjórnarformaður
húsfélagsins Fannborg 1-9.

Kópavogur
fyrir okkur öll
Verið velkomin í kosningamiðstöð okkar í Bæjarlind 2.
Opið frá 15.30-18.00.
Fylgstu með á facebook.com/vgkopavogi eða á x22.vg.is

14. maí

- að sjálfsögðu!
Við viljum tryggja að ungt fólk þurfi ekki að flytja úr
Kópavogi til að koma sér upp heimili. Kópavogsbær á
að sjá til þess að nægt framboð sé af húsnæði fyrir
fólk í öllum tekjuhópum og fjölbreytt búsetuúrræði.

Bergljót
1. sæti

Menntun &
fjölmenning
Donata
4. sæti
sæti
4.

Í nútíma samfélagi gegna íþróttafélög gríðarlega
mikilvægu samfélagslegu hlutverki. Þau eru ekki
geymslustaður lengur fyrir foreldra í annríki dagsins
þar sem áhersla er fyrst og fremst á keppnishald og
samkeppni. Íþróttafélögin eru lýðheilsustofnanir.

Hákon
2. sæti

Lýðheilsa &
umhverfisvernd
Erlendur
3. sæti

Lestu greinar og helstu baráttumál á:

www.betrikopavogur.is
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AÐSENT

Minning um garð

V

ið vissum þegar mamma
seldi húsið að Skólatröð 6 í
Kópavogi, árið 2017, að það
stæði til að rífa það og öll húsin
á þessari eyju sem afmarkast af
Skólatröð, Álftröð, Digranesvegi og
Hávegi. Þarna voru 8 einbýlishús á
risastórum lóðum í miðbæ Kópavogs. Athafnamenn höfðu séð þarna
tækifæri til uppbyggingar og voru
tilbúnir til að greiða gott verð fyrir
húsin. Miklu betra en gekk og
gerðist á þeim tíma og þarna var
mamma komin inn á hjúkrunarheimili og húsið stóð autt. Það þurfti
hvort eð er að selja það.
Ég fór um allt hús og tók myndir
eftir að við vorum búin að tæma.
Til að muna síðar meir. Ennþá er
það reyndar óþarfi, því ég man í
smáatriðum eftir öllu húsinu. Öllum
veggjum, flísum, gólfefnum, litum,
terrasóinu á forstofunni og klósettinu. Öllu því sem þurfti að fara að
gera við. En ég gleymdi að ganga
um garðinn og taka myndir. Ég man
vel eftir garðinum engu að síður.
Og það er hann sem er mér efst í
huga núna.
Ég vissi að það ætti að rífa húsið.
Ég vissi að tilfinningarnar yrðu
blendnar þegar það gerðist. Pabbi
og mamma byggðu húsið í byrjun
sjötta áratugarins með aðstoð afa,
sem var múrari. Þau byggðu það
bara sjálf. Fallegt lítið hús með
bílskúr á risastórri lóð. Og þarna
ólumst við upp, fyrst systkini mín
á sjötta og sjöunda áratugnum og
svo ég á þeim áttunda og níunda.
Ég flutti reyndar endanlega út seint
á þeim tíunda, en við Sirrý, konan
mín fyrrverandi, höfðum innréttað okkur litla íbúð á efri hæðinni
þegar Úlfur sonur okkar fæddist. Í
þeirri íbúð hófu síðan býsna margir
ættingjar síðar sambúðir sínar. Á efri
hæðinni hjá mömmu.

Magnús Árni Skjöld Magnússon,
gamall Kópavogsbúi.

Húsið stóð efst á Kópavogshæðinni þar sem vindurinn blæs en
þegar sólin skein þá var aldrei
undir 30 gráðum í bakgarðinum
hjá mömmu. Gróðurinn sá til
þess. Mamma og pabbi byrjuðu að
rækta tré strax og þau fluttu inn árið
1952. Þau voru þegar orðin mjög há
þegar ég byrja að muna eftir mér og
krakkarnir í hverfinu kölluðu Skólatröð 6 „húsið í skóginum“.
Það voru birkitrén sem römmuðu
inn garðinn. Þeim var plantað í tvöfaldri röð að sunnan og vestan. Þau
voru síðast þegar ég sá þau komin
í sennilega 8-10 metra hæð. Hvert
með sínum karakter, krókótt og
kræklótt með stórar laufmiklar
krónur. Íslenskt birki verður aldrei
mjög hátt, þrátt fyrir 70 ár. Svo var
það reynitréð við hornið á innkeyrslunni sem hétVilhelmína. Það
fékk það nafn af því konan sem gaf
mömmu og pabba hrísluna þegar
þau fluttu inn bar það nafn. Það var
drottning garðsins. Ekki af því að
það væri hæst eða fallegast, heldur
af því það var gamalt og viturt og

bar þetta óvenjulega nafn. Svo var
það sýrenan hennar mömmu. Hún
bar alltaf bleik blóm sem mamma
beið allt vorið eftir að birtust og stóð
í skjóli og skugga af birkitrjánum.
Í baklóðinni voru margra metra
langir rifsberjarunnar, sem gáfu
ómæld kílóin af berjum í gegnum
tíðina. Svo var það gljávíðirinn
sem stóð meðfram innkeyrslunni,
næstum jafn hár og birkitrén með
stórum glansandi ljósgrænum
blöðum. Það þurfti að klippa þau
reglulega með stórvirkum vinnuvélum. Og svo voru grenitrén, en
ég man eftir því þegar þau voru
gróðursett. Það eru til myndir af því
frá því snemma á áttunda áratugnum, þar sem ég og Hildigunnur
frænka fylgjumst með pabba hola
þeim niður. Veit ekki hvar þær
myndir eru núna, kannski á Héraðsskjalasafni Kópavogs, eins og restin
af myndasafni pabba. Eitt þessara
grenitrjáa þurfti að lúta í lægra haldi
fyrir óveðri sem gekk yfir kringum
aldamótin, en eftir stóðu tvö. Risastór. Þau voru reyndar búin að
leggja undir sig hálfa framlóðina og
maður velti fyrir sér hvort það væri
ráð að fella þau til að bjarga lóðinni.
En þau voru bara svo stór og glæsileg þannig að það kom aldrei til.
Það var líka ein ösp í garðinum.
Mamma hafði áhyggjur af rótunum hennar, að þær myndu fara inn
í klóakið. Hún varð þegar upp var
staðið hæsta tré garðsins, eins og
aspa er siður. Gullregnið á stéttinni framan við aðaldyrnar var mér
sérstaklega hjartfólgið, en því plantaði ég sjálfur. Það var undir það
síðasta rosalega fallegt á sumrin,
með sín gulu blóm. Eina myndin
af garðinum sem ég fann er af því.
Ég gróðursetti líka Himalayaeini í
miðjum garðinum, hjá tjörn sem
ég gróf þegar ég bjó þarna síðast.
Hann var orðinn býsna bosmamikill
og það sést reyndar í hann á myndinni líka.
Ég vissi að það ætti að rífa húsið,
en ég gleymdi að það ætti líka að
rústa garðinum. Hann er nú farinn.
Öll þessi gömlu fallegu tré liggja

Sótt tilboð

5.190 kr.

24

2.490 kr.

Ég tók engar myndir í garðinum, en ég mun muna eftir ykkur
elsku tré. Takk fyrir að veita mér og
mínum skjól og gleði í öll þessi ár.

Heimsendingartilboð
4.180 kr.

15" pizza af matseðli og 15" margarita eða hvítlauksbrauð

5.250 kr.

dauð eða deyjandi í hrúgunni sem
einu sinni var æskuheimilið. Hús
og garður með minningum margra
kynslóða.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

4.990 kr.

12" pizza með 2 áleggstegundum, 15" pizza með 2 áleggstegundum,
lítill skammtur af brauðstöngum
stór skammtur af brauðstöngum
og 2L gos
og 2L gos

Hádegistilboð
2.090 kr.

Fjölskyldutilboð
15" pizza með 2 áleggstegundum, 12" hvítlauksbrauð, stór skammtur af brauðstaungum og 2L gos

Stór pizza
15" pizza með 2 áleggstegundum
12" pizza með 3 áleggstegundum og 0,5L gos

1.790 kr.

Pantaðu á netinu

castello.is
eða í síma 577 3333

Þar sem pizzur eru gerðar með fagmennsku og ástríðu
Castello pizzeria I Lágmúla 7 I Dalvegi 2 I Dalshrauni 13

9" pizza með 3 áleggstegundum og 0,5L gos

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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FRAMSÓKN
Í KÓPAVOGI
MARGT LÍKT MEÐ
FÓTBOLTALEIK
OG KOSNINGUM
Orri Hlöðversson situr í oddvitasæti Framsóknar í Kópavogi
og býður fram krafta sína í sveitarstjórnarkosningum sem
fram fara á laugardaginn kemur.Hann er að eigin sögn gamall
Kópavogsbúi,sem hefur komið víða við á leiðinni,búið í Brussel, stundað nám í Bandaríkjunum og setið í bæjarstjórastól
svo fátt nokkuð sé nefnt. Hann er snéri aftur á æskuslóðirnar
árið 2007, þar sem hann er kominn til að vera og langar til að
hafa áhrif á samfélagið sitt.

O

rri er fæddur 1964 í V- Landeyjum, rétt fyrir austan
Hvolsvöll. Hann var 6 ára
gamall þegar hann fluttist ásamt
foreldrum og átta systkinum í
Kópavog þar sem þau byggðu sér
hús í Hjallabrekkunni. Lífið snerist um fótbolta og öll grunnskólaganga Orra fór fram í Kópavogi, fyrst
í Digranesskóla og síðar í Víghólsskóla. „Eftir að hafa ílengst í sveitinni síðasta sumarið í grunnskóla,
ákvað ég að klára hann þar og var á
heimavist þann vetur. Að því loknu
tók ég mér andrými og naut þess
að vera í sveitinni en fór svo aftur
í bæinn og lærði húsasmíði í Fjölbraut í Breiðholti. Kláraði námið
og samninginn og vann sem húsasmiður í nokkur ár, en kláraði einhvern veginn aldrei sveinsprófið. Sé
alltaf dálítið eftir því. Hugurinn var
kominn annað og ég skipti alveg um
gír og fór til Bandaríkjanna í nám í
alþjóðastjórnmálum og hagfræði
við Kaliforníu háskóla,” segir Orri.
Hann minnist áranna í Sacramento með mikilli hlýju, enda
kunni hann vel við sig í hitanum á
vesturströndinni.„Fyrir mér breytti
það öllu að fara erlendis í nám og
mikil lífsreynsla að vera þarna úti.
Þetta stækkaði heiminn fyrir mér.

áður. Ég fékk því að aðstoða fólk
við að sækja þessa styrki og varð
sérfræðingur í þessum málum. Ég
og Helga Dagný konan mín vorum
rétt búin að koma okkur fyrir hérna
heima þegar ég fékk boð um að
starfa í Brussel í eitt ár. Varð ég þar
með að ég best veit fyrsti íslendingurinn til að starfa fyrir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
Þetta var afskaplega lærdómsríkur tími og þegar árið var liðið
vorum við Helga ekki alveg tilbúin
til að fara aftur heim. Ég fékk stöðu
við Bandaríska sendiráðið í borginni
og sá um að aðstoða bandarísk
fyrirtæki við að komast inn á innri
markað Evrópusambandsins. Eitt
þeirra fyrirtækja sem ég fékk inn á
borð til mín var Mattel, einn stærsti
leikfangaframleiðandi í heimi en til
stóð að banna Mattel að selja Barbie
í Evrópu vegna efna í plasti dúkkunnar, en okkur tókst sem betur
fer að forða því á farsælan hátt. Úr
varð að ég var stundum kallaður
maðurinn sem bjargaði Barbie,”
segir Orri og hlær.

Sveitin kallaði

Eftir að hafa búið erlendis um nokk-

Orri,Helga Dagný, Valdís Anna og Ásgeir Helgi í fjölskylduferðalagi.

urt skeið stóðu þau hjónin frammi
fyrir því að gera upp við sig hvort
þau ætluðu að skjóta rótum úti
eða koma heim. Úr varð að Ísland
kallaði sterkar á þau og þau fluttust
frá Brussel norður á Sauðárkrók,
sem kom mörgum á óvart. „Við
höfðum hvorug tengingu þangað,
okkur langaði að prófa eitthvað
alveg nýtt. Ég fór að vinna hjá Kaupfélagi Skagfirðinga og Helga á
Byggðastofnun. Við eignuðumst
okkar fyrra barn þarna fyrir norðan,
hana Valdísi Önnu og við kunnum
vel við okkur á Króknum. Fólk talar
mikið um að það sé mikilvægt að
prófa að búa erlendis og ég er því
sammála, en ég er á því að það sé
jafn mikilvægt fyrir höfuðborgarbúa
að prófa að búa úti á landi.”
Eftir þrjú ár á Sauðárkróki fékk
Orri boð um að taka sér stöðu bæjarstjóra í Hveragerði, þar sem fjölskyldan naut sín og sonur þeirra
Ásgeir Helgi fæddist.
„Þetta var uppgangstími, svolítið
eins og núna, mikið í gangi og margt
að gerast. Eftir fjögur ár í Hveragerði
kallaði Kópavogur aftur á okkur og
við fluttum heim. Ég tók þá við forstjórastöðu Frumherja og hef rekið

Engum háður og tilbúinn

Aðspurður um hvers vegna hann
sé þá í framboði núna svarar hann
því til að hann hafi loksins verið tilbúinn í það.„Ég hef alltaf haft áhuga
á stjórnmálum og þjóðmálum. Í
gegnum árin hef ég fengið boð um
að taka þátt stjórnmálum en alltaf
gefið það frá mér, fundist ég þurfa
að gera annað áður. Ég var til að
mynda alltaf ákveðinn í að ná mér
í góða starfsreynslu bæði í atvinnulífinu og opinbera geiranum.
Mér finnst sú innsýn og reynsla
gríðarlega mikilvæg þeim sem ætla
að láta til sín taka í bæjarmálum.
Mér finnst mikilvægt að vera kom
inn á þann stað að vera engum
háður, vera kominn með reynslu,
sjálfstraust og afl til að fylgja hlutunum eftir. Ég kalla þetta að gefa
kost á sér á réttum forsendum, ég
hef ekki sérstaka þörf fyrir sviðsljósið, hef meiri áhuga á að deila því
með öðrum.

Bæjarstjóraumræðan

Bjargaði Barbie

Eftir útskrift fluttist Orri svo aftur
heim og þá er EES samningurinn
að ganga í gildi með tilheyrandi
möguleikum fyrir ungan mann með
gráðu í alþjóðamálum. „Það var
samdráttarskeið hérna á þessum
tíma. Erfitt fyrir ungt fólk að fá vinnu
en ég var heppinn og hnaut um
þetta. Fór að vinna upp í Háskóla
Íslands, þar sem verið var að opna
þjónustuskrifstofu, en í kjölfar EES
samningsins opnuðust dyr að styrkjum í Brussel sem vísindasamfélagið
á Íslandi hafði ekki haft aðgengi að

fyrirtækið síðan. Við höfum farið í
gegnum ýmislegt á þessum tíma en
grunnreksturinn hefur alltaf verið
góður og við Frumherji er á góðu
róli,” bendir Orri á.

Orri í mjög góðum málum í Láxá í Leirársveit.

Margir hafa spurt Orra hvort
bæjarstjórastóllinn sé tilgangurinn
með framboði hans.„Ég hef svarað
því þannig að ég sé ekki í atvinnuleit
enda í frábærri vinnu. Fyrst og síðast
er ég í framboði til bæjarstjórnar,
ekki til bæjarstjóra enda er ekkert
slíkt framboð til. Markmiðið er fyrst
og fremst að fjölga bæjarfulltrúum
Framsóknar og komast þannig til
áhrifa. Mikilvægast er að til bæjarstjóra veljist hæfur einstaklingur sem
sátt er um. Einstaklingur með mikla
dómgreind og burði til að vera
bæjarstjóri allra Kópavogsbúa, ekki
bara þeirra sem deila hans pólitísku

MÆTUMST Á MIÐJUNNI

skoðunum. Að því sögðu þá tel ég
mig hafa það sem þarf til að sinna
starfi bæjarstjóra af kostgæfni, komi
sú staða upp í meirihlutaviðræðum
við aðra flokka, enda með starfsreynslu sem slíkur auk langrar
stjórnunarreynslu í 100 manna
fyrirtæki.“

Framboð er hópíþrótt

Orri hefur alla tíð viljað hafa áhrif
í nærsamfélaginu og hefur til að
mynda verið mjög liðtækur undanfarin fimmtán ár í knattspyrnuhreyfingunni. Hann var formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks um tíma
og situr nú í stjórn KSÍ og er formaður stjórnar ÍTF, Íslensks topp
fótbolta. „Ég var keppnismaður
í fótbolta fram undir þrítugt og
fótboltinn hefur fylgt mér alla tíð.
Ég elska að fara á völlinn, reyni að
sjá alla Breiðabliksleiki auk landsleikja. Lauma mér líka á leiki hjá
yngri flokkum og hjá öðrum liðum.
Horfi minna á leiki í sjónvarpinu,
finnst það dálítil tímaeyðsla á
góðum frídegi þótt áhuginn sé
vissulega til staðar” segir Orri og
heldur áfram: „Það er svo margt
sem er líkt með kosningum og fótboltaleik. Framboðin mynda lið að
keppast um hylli kjósenda. Þetta
snýst um liðsheildina og liðsandann þar sem allir eiga sitt hlutverk í teyminu. Þarna verður til
samstaða, félagsþroski og vinátta.
Háttvísin er líka mjög mikilvæg og
virðingin fyrir samkeppnisaðilanum. Það á ekki að tala hann niður
og virða ekki skoðanir hans. Þessi
gildi hef ég ávallt reynt að tileinka
mér og þau eru í fullu gildi hjá
okkur í Framsókn. En við skulum
ekki gleyma því að oft er talað um að
úrslitin ráðist á miðjunni í fótboltanum og þar erum við í Framsókn
stödd í pólitíkinni” segir Orri bjartsýnn að lokum.
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SKYTTA SEM
BRENNUR FYRIR
MÁLEFNUM
LEIKSKÓLANNA
Sigrún Hulda Jónsdóttir er í öðru sæti á lista Framsóknar í
sveitarstjórnarkosningum. Hún er leikskólastjóri sem hefur
alltaf vitað nákvæmlega hvað hún vill og þar hefur engin breyting orðið á.

S

igrún Hulda er fædd 1972 í
Reykjavík, alin upp í Fossvoginum en flutti í Kópavoginn
þegar hún stofnað fjölskyldu, enda
Kópavogur annálað samfélag fyrir
börn. Hún er einhverskonar blanda
af hópsál og náttúrubarni, sem
nýtur sín í botn á skytteríi, úti með
hundana eða í huggulegheitum í
litlum kofa sem þau fjölskyldan eiga
á Þingvöllum.

Með leikskólakennaradraumin í maganum

Hún lauk námi við fóstruskólann,
sem nú er Kennaraháskólinn og var
í hópi þeirra fyrstu sem útskrifuðust
með lögverndað starfsheiti leikskólakennarans. Nú spannar ferillinn hátt í þrjátíu ár og Sigrún er jafn
heilluð af starfi leikskólakennarans í
dag rétt eins og fyrir rúmum þrjátíu
árum.„Ég hef alltaf verið barnagæla
og fyrir fólk. Frá því ég man eftir mér
hef ég tekið mér hlutverk þeirrar

sem heldur hjörðinni saman og
ólst hreinlega upp með leikskólakennaradrauminn í maganum,”
segir Sigrún Hulda, sem undanfarin
ár hefur gegnt stöðu leikskólastjóra
á heilsuleikskólanum Urðarhóli.
Hún kom einmitt að mótun
heilsustefnunnar sem leikskólinn starfar eftir og þótti á sínum
tíma heldur framúrstefnuleg nálgun. „Á þessum tíma, 1995, var
þetta svo nýtt. Unnur Stefánsdóttir
opnaði þennan leikskóla og þá
var hann bara frekar lítill. Unnur
var frjálsíþróttakona og kom inn
með öfluga hreyfingu og næringu
en við kennarar sem vorum með
henni komum inn með tengslamyndun og sköpun. Úr varð að
við mótuðum stefnu með það að
markmiði að auka gleði og vellíðan
barnanna með áherslu á næringu,
hreyfingu og sköpun. Síðan hafa
23 leikskólar tekið upp stefnuna.
Það er algjörlega frábært og manni

Hjónin Sigrún Hulda og Atli njóta sín ákaflega vel úti í náttúrunni með ferfætlingnunum sínum.

finnst maður raunverulega vera að
gera gagn. Nú er þetta komið inn í
aðalnámskrá, sem ekki var, og eiga
allir skólar á landinu að huga að
heilbrigði og vellíðan, sem við fögnum ákaft.”

Mannlegu hlutirnir fá
hjartað til að slá

„Að vinna með fólki, lesa það og sjá
það vaxa og dafna er æðislegt. Mér
finnst mikilvægt að hlúa að æskunni
og styrkja börnin á mótunarárunum, það er eins og að vera með leir
í höndunum. Fyrstu ár barnsins
skipta svo miklu máli. Persónulega
hef ég aldrei verið efnishyggjukona
heldur eru það þessir mannlegu

hlutir sem fá hjartað til að slá,” segir
Sigrún Hulda.
Samhliða því að að gegna krefjandi
starfi leikskólastjóra, er hún
mamma þriggja barna og amma
tveggja, hefur setið undanfarin tólf
ár í leikskólaráði Kópavogsbæjar og
er nú farin í framboð - fyrir börnin.
„Þetta er einfalt, ég er í framboði
fyrir börnin. Sjálf hef ég aldrei haft
neinn sérstakan áhuga á að fara í
framboð, fyrr en núna. Mér finnst
ég hafa rödd sem valdhafar geta
hlustað á og ég vil nota þessa rödd
til að hafa áhrif á velferð barnanna
okkar. Velferð æskunnar er ávöxtur framtíðarinnar og við erum fyrir
löngu komin á þann stað að þurfa

ÞEGAR MAÐUR
SEGIR JÁ - ÞÁ
GERIST LÍFIÐ
skólann í Kópavogi, þar sem ég
útskrifaðist af málabraut.Vann alltaf eins og brjálæðingur samhliða
náminu, í Hagkaup, í fiski, lakkrísgerð og dansskóla og fleira. „Ég hef
alltaf kunnað best við mig með
mikið í gangi, tek bestu ákvarðanirnar undir álagi og þegar allt er
brjálað að gera.” segir Björg og hlær.

áfram, við þurfum sterka málsvara barna og barnafjölskyldna. Ég
þekki stjórnsýsluna vel og það sem
vel er gert, sem er heilmargt, en ég
veit líka hvar við getum gert betur.
Mér finnst mikilvægt að vandað
sé til verka og flykkst sé á bak við
lögin Farsæld í þágu barna sem
Ásmundur Einar Daðason kom
á. Við þurfum að standa vörð um
þau og gæta þess að þau komist í
framkvæmd. Við erum með fjölbreytta flóri nemenda í skólunum
okkar, allskonar mismunandi þarfir og það á að mæta krökkunum
þar sem þau eru. Til þess þurfum
við fagfólk, atferlisþjálfara, þroskaþjálfa, starfs- og námsráðgjafa og
fleiri til að koma að borðinu. Þetta
er gríðarlega mikið mál, því það eru
allir alltaf að reyna að gera sitt besta,
bæði foreldrar og börn og það er
hlutverk okkar í skólanum að reyna
að skilja aðstæður, mennta og þá
leiðbeina.”

Húmorinn mikilvægt
verkfæri

Mótorhjólapróf
og fallhlífarstökk

Björg Baldursdóttir er félagsmálaljón með meiru,skólastjóri
Kársnesskóla og fyrrum pönkari. Hún nýtur sín best með allt
of mikið að gera enda með yfirlýsta stefnu um að segja mikið
frekar já heldur en nei.

B

jörg er alin upp í Kópavogi og
hefur búið í bænum nánast
óslitið frá 10 ára aldri, ef frá
eru talin „villingaárin” þegar hún
villtist inn í Reykjavík, en sneri fljótt
aftur á heimaslóðirnar. Hún situr
nú í þriðja sæti lista Framsóknar
í bænum. „Mér fannst frábært að
alast hér upp og vera unglingur í
Kópavogi. Ég hélt mig að mestu í
austurbænum, þar sem stelpurnar
í vesturbænum voru að mínu mati
þá, helst til of miklar diskódrottningar. Í austurbæ Kópavogs var
mekka pönksins og við tókum þátt
í því.Við vorum mikið á skiptistöðinni í Hamraborginni og minningarnar eru óteljandi frá þessum
tíma,” segir Björg glaðleg. „Það var
rosalega mikið í gangi fyrir unglinga
á þessum tíma, gott félagslíf og
aðstaða fyrir krakkana að hittast á.
Félagsmiðstöðvar eins og Agnarögn
og fleira. Við höfðum allt hérna og
þetta er eitthvað sem ég myndi
vilja sjá hugað betur að í dag.”
Ég prófaði öll húsin á Digranesveginum, gekk í Kópavogsskóla,
Víghól og fór svo þaðan í Mennta-

að gera eitthvað í málum sem varða
yngstu börnin okkar. Við þurfum
að fara að spyrja okkur áleitinna
spurninga um það hvernig við viljum hafa leikskólann, ætlum við að
hafa þetta sem geymslupláss eða
viljum við að þarna sé fyrsta skólastigið?Viljum við að leikskólarnir séu
eftirsóknarverður vinnustaður?Viljum við raunverulega setja þarfir
barna í forgunn? Ég veit hvernig ég
myndi svara þessu og ef fólk er tilbúið til að setja börnin í fyrsta sæti,
þá er ég klár í að taka slaginn svo
Kópavogur geti stært sig af af því
að vera barnabær um ókomna tíð,”
segir Sigrún að lokum.

Björg ætlaði sér allra síst að verða
kennari þegar hún settist á háskólabekk, hún hafði alltaf heillast af
meðferðargeiranum.„Ég fór í uppeldis- og menntunarfræði vegna
þess að ég hafði unnið í Rauða kross
húsinu, þar sem ég tók á móti ungmennum sem áttu í engin hús að
venda, voru í neyslu og foreldrarnir
búnir að henda þeim út og þess háttar. Þetta átti vel við mig og ég vildi
gera meira svona.” Úr varð að Björg
leiddist inn á menntavísindabrautina, tók sér stöðu verkefnastjóra,
kennara og skólastjóra og hefur
undanfarin sex ár verið farsæll
skólastjóri Kársnesskóla.

Björg Baldursdóttir og fjölskylda.

„Ég sæki mikið í fjörið og ég nota
húmor mikið í mínu starfi sem
skólastjóri. Tek mig ekki of hátíðlega
og er meðvituð um að enginn er
fullkominn og alls ekki ég heldur.
Mistökin eru mikilvæg. Mín hugsjón
þegar kemur að því að vera leiðtogi í
skóla er að með því að búa til samtal
og leiða fólk saman, þar sem allir
leggja sig fram, verður uppskeran
alltaf góð. Það gerir enginn neitt
einn, allt sem vel er gert eins og hjá
okkur í skólanum, er ekkert gripið
upp úr götunni. Það þarf að hlúa
að fólki, hlusta á það og taka mark
á því.” segir Björg og bendir á að út

frá hennar bæjardyrum sé mikilvægt að búa til samfélag í kringum
grunnskólana. „Við eigum að búa
til samfélag í kringum skólann.
Fáum sem dæmi eldri borgarana
til að koma í skólann, nýta skólann
í að spila bridge eða það sem þau
langar að gera. Skólinn á að vera
miðja samfélagsins sem við öll
getum sótt í.”
Björg hefur lengi verið viðriðin
stjórnmál og áður tekið sæti á
lista Framsóknar. Hún hefur þó
ekki gefið kost á sér í sæti svona
ofarlega eins og núna.„Það er þessi
samvinnuhugsun sem ég vil koma

BÖRNIN Í FYRSTA SÆTI

Björg hefur þróað með sér þann
hæfileika að segja mikið frekar já en
nei þegar hún er spurð. Hún segir
það með betri ráðum sem hún hafi
fengið.
„Ég hef sannarlega lent í vandræðum með því að segja öll þessi
já, en ég hef líka lent í endalausum
ævintýrum, er komin með mótorhjólapróf, á skipulagt fallhlífastökk, þyrluflug og þar fram eftir
götunum. Það er ógeðslega gaman
að ögra sér með þessum hætti. Fá
smá kitl í magann og láta svo vaða.
Svolítið eins og að skella sér í framboð,” segir hún og hlær í lokin.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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FRAMSÓKN Í
SKÓLASTARFI

Á RÉTTRI LEIÐ

Þ

au átta ár sem ég hef setið í
bæjarstjórn Kópavogs hafa
verkefnin verið fjölbreytt og
oft á tíðum krefjandi. Sem betur fer
kemur rekstur bæjarins betur út en
við áttum von á að afloknu Covid
ástandinu, sem hefur ekki bara
bara tekið á í rekstri bæjarfélagsins
heldur líka á samfélagið. Eftirmálar
faraldursins er verkefni sem langt í
frá er lokið.
Þegar horft er yfir kjörtímabilið þá
er ánægjulegt að sjá verkefni líkt og
Arnarnesveg og brúar yfir Fossvog
sem munu raungerast.
Arnarnesvegur mun binda enda á
það umferðaröngþveiti sem íbúar í
efri byggðum hafa búið við og brúin
mun gjörbylta lífsgæðum og búsetu
á Kársnesinu. Uppbygging nýs Kársnesskóla sem er samrekin leik- og
grunnskóli er nú í fullum gangi þar
sem blómlegt skólastarf mun þrífast
í fyrsta Svansvottaða skólahúsnæði
landsins.

Kópavogsbær hefur innleitt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem
leiðir af sér að í allri ákvarðanatöku
skulu hagsmunir barna sérstaklega
vera hafðir að leiðarljósi. Ungmenni
í Kópavogi hafa átt reglubundið
samtal við bæjarstjórn þar sem
tillögur til úrbóta eru lagðar fram
og ræddar. Málefni eldra fólks er
sífellt stærra úrlausnarefni og mikið
framfaraskref í heilsueflingu þess
aldurshóps í samvinnu við íþróttafélögin var innleitt á kjörtímabilinu
sem er vonandi vísir að því að allir
eldri borgarar hafi aðgang að slíku
lýðheilsuverkefni í framtíðinni.
Framsókn hefur í meirihluta
komið mörgum góðum málum
áleiðis en það leiðir af sjálfu sér að
verkefnin framundan eru mörg og
því mjög ánægjulegt að sjá þann
kraft sem einkennir frambjóðendur Framsóknar, sem bjóða fram
reynslu og þekkingu til að vinna í
okkar þágu næstu fjögur árin. Ég

S
Birkir Jón Jónsson, formaður bæjarráðs
Kópavogsbæjar.

hvet fólk til að veita þeim umboð sitt
í kosningunum næsta laugardag.
Ég vil þakka íbúum Kópavogs, samstarfsfólki í bæjarstjórn og starfsfólki bæjarins fyrir gott samstarf
á kjörtímabilinu og ber þá von í
brjósti að góð samvinna muni áfram
verða okkar aðalsmerki. Takk fyrir
mig.

FJÁRFESTING
Í FÓLKI TIL
FRAMTÍÐAR

K

osningabaráttan er nú á fullu
skriði og það styttist óðum í
kjördag. Kosningarnar þann
14. maí n.k. munu snúa að því
hverjum íbúar Kópavogs treysta til
að fara með stjórn bæjarfélagsins á
næstu 4 árum.
Framsókn hefur góða og langa
sögu innan bæjarfélagsins og verið
í leiðandi hlutverki í uppvexti hans,
enda hefur Framsókn verið í meirihluta í Kópavogi í 46 ár síðustu 60
árin. Kópavogur ber sterkan keim af
áherslum Framsóknar. Það sjáum
við á innviðum bæjarfélagsins og
lýðheilsutengdum áherslum.
Öflugt íþrótta- og tómstundastarf er eitt aðalsmerki Kópavogs.
Þar hefur bæjarfélagið staðið öðrum

framar og verið til fyrirmyndar.
Aðstaða til íþrótta- og tómstundaiðkunar barna og ungmenna er
fyrsta flokks sem og faglegt barnaog unglingastarf íþróttafélaganna
í bænum.
Mikilvægt er að tryggja fjölbreytt
starf svo að allir geti fundið sér eitthvað við sitt hæfi. Forvarnargildi
íþrótta- og tómstundastarfs er
óumdeilt og snýr að öllum þáttum
lýðheilsu, andlegum, líkamlegum
og félagslegum þáttum. Jafnframt
hefur verið sýnt fram á að fagleg
umgjörð er afar mikilvæg. Þá hefur
þátttaka í skipulögðu íþrótta- og
tómstundarstarfi jákvæð áhrif
á sjálfsmynd, námsárangur og
vellíðan. Það er ábyrgð okkar sem

Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra.

starfa á vettvangi stjórnmálanna
að skapa þá umgjörð, aðbúnað
og jarðveg til að íþrótta- og tómstundarstarf geti blómstrað.
Lýðheilsa, forvarnir og heilsueflandi aðgerðir munu sömuleiðis
spila stórt hlutverk til að mæta þeim
áskorunum sem öldrun þjóðarinnar
felur í sér þegar horft er til framtíðar.
Að fjárfesta í lýðheilsu er fjárfesting
í fólki til framtíðar. Það er stefna
Framsóknar og endurspeglast í
áherslum okkar hér í Kópavogi.

kólaganga er samofin æskunni.
Á Íslandi byrja næstum öll
börn í leikskóla ung að aldri
og eru svo 10 ár í grunnskóla. Flest
fara svo í framhaldsskóla og eru þar
þangað til fullorðinsaldri er náð.
Þessi ár eru mótunarár einstaklings
og þá er færi samfélagsins á því að
skapa góðan þjóðfélagsþegn. Það
skiptir því afskaplega miklu máli að
við gerum vel við börnin á þessum
árum.
Framsókn hefur látið sig málefni
barna varða með mikilli áherslu
á það á síðastliðnum árum að
fjárfesta í fólki. Embætti sérstaks
barnamálaráðherra hefur aldrei
verið til fyrr en á síðasta kjörtímabili þegar ákveðið var að blása til
stórsóknar í málefnum barna og
fjölskyldna þeirra sem aldrei fyrr.
Þeirri stórsókn skal fram haldið á
núverandi kjörtímabili Alþingis sem
og í sveitarstjórnarmálum. Atkvæði
til Framsóknar í komandi sveitarstjórnarkosningum þýðir að blásið
verði enn frekar til stórsóknar í þeim
sveitarfélögum sem Framsókn mun
hafa með að segja.
Á síðasta kjörtímabili voru samþykkt lög á Alþingi sem eru algjör
nýjung í íslensku samfélagi, jafnvel
á heimsvísu. Lög um samþættingu
þjónustu í þágu farsældar barna. Í
þeim lögum felst að barnið verði
hjartað í kerfinu, að öll þjónusta
sem veitt er börnum, hvort sem hún
er á breiðum grunni og beinist að
hópi barna eða einstaklingsbundin og ætluð flóknari áskorunum í lífi
barns komi til barnsins en að börn
og fjölskyldur þurfi ekki að sækja
hana með þeim hætti sem verið
hefur. Öllum þjónustuveitendum,
hvort sem er innan skóla, heilbrigðiskerfisins, tómstunda eða
öðrum, ber að samhæfa sig og veita
sem besta samþætta þjónustu.
Þessu verkefni fylgir einnig að
mæla ber árangur af þeim aðgerðum sem ráðist er í og til þess hefur
verið útbúið svokallað mælaborð á
velferð barna. Þar hefur Kópavogur

KOSNINGAKAFFI
Á KJÖRDAG
Við munum taka vel á móti öllum á kosningaskrifstofunni okkar, Bæjarlind 14-16, laugardaginn
14.maí. Opnum klukkan 09.00 og berum fram
veglegar veitingar að hætti Framsóknar frá
klukkan 11.00 og fram eftir degi.
Öll hjartanlega velkomin!
Minnum á að Framsókn býður akstur á kjörstað
í síma 779 0974.

LEYSUM HNÚTANA

Ásmundur Einar Daðason, mennta- og
barnamálaráðherra.

verið lykilaðili frá upphafi og á þar
lof skilið.
Skólaganga er ráðandi afl í æsku
og sveitarfélög eru rekstraraðilar
bæði leik- og grunnskóla. Þar hvílir
mikil ábyrgð en einnig eru mikil
tækifæri til staðar fyrir sveitarfélögin. Í mörgum sveitarfélögum
hefur verið farið í framsækin verkefni og hef ég fulla trú á því að fulltrúar Framsóknar í Kópavogi sem
nú bjóða fram krafta sína muni
fara fram markvisst á þann hátt. Í
tveimur af efstu sætunum eru til að
mynda starfsfólk skóla með víðtæka
og langa reynslu og þekkingu til
þess að sækja fram í skólastarfi.
Með þeirri reynslu og þekkingu á
málefnasviðinu er hægt að byggja
upp framsækið starf í þágu allra
barna í Kópavogi.
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MÆTUMST Á MIÐJUNNI
FRAMBOÐSLISTI FRAMSÓKNARFLOKKSINS Í KÓPAVOGI

1.

Orri Hlöðversson.

2.

Sigrún Hulda Jónsdóttir.

3.

Björg Baldursdóttir.

4.

Gunnar Sær Ragnarsson.

5.

Sverrir Kári Karlsson

6.

Svava H. Friðgeirsdóttir.

7.

Sveinn Gíslason.

8.

Heiðdís Geirsdóttir.

9.

Haukur Thors Einarsson.

10.

Hjördís Einarsdóttir.

11.

Kristinn Dagur Gissurarson.

12.

Hrefna Hilmisdóttir.

13.

Eysteinn Þorri Björgvinsson.

14.

Sigrún Ingólfsdóttir.

15.

Sigurður Haukur Svavarsson.

16.

Guðrún Viggósdóttir.

17.

Páll Marís Pálsson.

18.

Baldur Þór Baldvinsson.

19.

Kristín Hermannsdóttir.

20.

Willum Þór Þórsson.

FRAMSÓKN
Í KÓPAVOGI
21.

Helga Hauksdóttir.

22.

Birkir Jón Jónsson.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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SUMARNÁMSKEIÐ
MARNÁMSKEIÐ
Í sumar býður HK upp á fjölbreytt sumarnámskeið
fyrir börn og ungmenni fædd 2008-2016

Knattspyrnuskóli HK (7-10 ára)
Kórinn

Handboltaskóli HK (6-12 ára)
Kórinn

Íþróttir og útilíf (6-10 ára)
Kórinn og nærumhverfi

Borðtennisskóli HK (6-12 ára)
Snælandsskóli

Krakkablak HK (8-12 ára)
Fagrilundur

Skráning á Sportabler
Allar frekari upplýsingar
má nálgast á HK.is
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KOSNINGAR Í KÓPAVOGI 2022
B-LISTI
FRAMSÓKNARFLOKKSINS

þegar grannt er skoðað, er í besta
falli blæbrigðamunur á stefnuskrá.
Skal engan undra því vitanlega vilja

öll framboð gera vel þegar kemur að
helstu snertiflötum íbúa við bæinn.
Val kjósenda snýst því fyrst og
fremst um það hvaða einstaklingum
þeir treysta best til þess að halda
skynsamlega um stjórnartaumana og leiða mál til lykta i sátt.
En um hvað er mest rætt? Jú,
þjónusta við börn og fjölskyldufólk
er ofarlega í umræðunni þ.e. dagvistunarmál, leikskólamál og málefni
grunnskóla. Beint aftan við þennan kjarna í degi barnafjölskyldna
raðast síðan íþrótta- og tómstundamál sem skipa stóran sess í lífi barnanna okkar. Ef horft er til bakgrunns
frambjóðendaFramsóknarmáglöggt
lesa að þessi málaflokkur er þeim
mikið hjartans mál. Og þar leggjum
við til lausnir sem miða fyrst og
fremst við þarfir barnsins.Við viljum
t.d. koma heimgreiðslum á lagg-

irnar svo foreldrar hafi raunverulegt val um að vera heima með
barni þar til það fær dagvistunarpláss. Þá viljum við að þátttaka
barna í íþrótta- og tómstundastarfi
verði gjaldfrjálst til níu ára aldurs.
Málefni eldra fólks í Kópavogi eru
okkur líka hugleikin og okkar áherslur þar eru á lýðheilsu og forvarnir.
Við viljum auka aðgengi eldra fólks
að líkamsrækt og koma á líkamsræktarstyrk. Við viljum vinna gegn
félagslegri einangrun eldra fólks og
styrkja starf í félagsmiðstöðvum
þessa hóps. Okkur finnst að hér
eigi fólk að fá að eldast með reisn.
Skipulagsmálin eru í brennidepli í
Kópavogi. Áhersla á þéttingu byggðar undanfarin ár hefur kallað fram
sterk viðbrögð í grónum hverfum
bæjarins. Mikilvægt er að koma til
móts við þessi sjónarmið. Framsókn

innan bæjarstjórnar Kópavogsbæjar þannig að nú vinnum við
með starfsfólki bæjarins að því að
móta stefnu, setja markmið, skilgreina verkefni sem varða leiðina að
þeim og mæla svo árangur þeirra.
Á þeim forsendum er fjárhagsáætlun unnin og Kópavogur hefur tekið
forystu sem framsækið sveitarfélag
sem vinnur í sátt að betri árangri.
Viðreisn hefur stutt þau vinnubrögð dyggilega og átt frumkvæði að
þeim. Þess vegna lofum við ekki 100
aðgerðum. Við ætlum ekki að lofa
snjall-ljósastaurum 2018 og gáfnaljósum 2022 sem eru í raun sömu
staurarnir sem ekki var staðið við.

Við viljum upp úr gömlu pólitíkinni
og innleiða hin nýju góðu vinnubrögð við skipulagsmál líka. Við
viljum hverfa frá gömlu vinnubrögðunum þar sem óspennandi
fjölbýlishús eru sett niður í óþökk og
ósætti við íbúa, yfir í að skapa samfélag þar sem verslun og þjónusta
blómstrar í miðjum íbúahverfum.
Þar sem byggð og vistvænar samgöngur móta umhverfið okkar. Þar
sem hugað er að loftgæðum og
hljóðvist. Þar sem græn torg, mannlíf og menning blómstra. Þar sem
skipulag stuðlar að aukinni hreyfingu og útivist með meiri samveru
og lýðheilsu. Það er hlutverk okkar

að hlusta á væntingar og óskir íbúa
og svara þeim í skipulagsáætlunum.
Nú þegar stórfelld úthlutun á
lóðum og mikil skipulagsvinna er
framundan hjá Kópavogsbæ þá
viljum við ekki byrja á að ákveða
fyrir íbúana hvað þeir þurfa með
100 aðgerðum.Við viljum byrja á því
að setja skýrar reglur um úthlutun,
tryggja samráð og samvinnu við
íbúa, tryggja jafnræði, gagnsæi og
almannahagsmuni. Þannig höldum
við áfram umbótavinnu við stjórnun og rekstur bæjarins og verðum
áfram með framsæknustu sveitarfélögum landsins.

Látum skynsemina ráða

K

annanir hafa sýnt að stór hluti
kjósenda gerir upp hug sinn
síðustu daga fyrir kosningar.
Nú þegar fáeinir dagar eru til kosninga er því mikið í húfi fyrir okkur
frambjóðendur og við leggjum hart
að okkur til að koma okkar málstað til skila og freista þess að afla
honum fylgis.
Ef horft er til líðandi kosningabaráttu hér í Kópavogi er á margan
hátt úr vöndu að ráða fyrir kjósendur. Ástæðan er fyrst og fremst sú að

C-LISTI VIÐREISNAR

Forræðishyggja í 100
skrefum

A

llir flokkar sem bjóða fram
þann 14. maí vilja gera vel
fyrir samfélagið. Það bera
auglýsingar þeirra með sér. Sumir
flokkar auglýsa 100 aðgerðir. Aðrir
leggja fram skýra framtíðarsýn og
markmið. Undanfarin ár hefur verið
sátt um breytingar á vinnubrögðum

Orri Hlöðversson skipar fyrsta sæti á
lista Framsóknar í Kópavogi.

vill beita sér fyrir sátt við íbúa við
uppbyggingu þróunarreita þar sem
samráð og samtal við íbúa eru í forgangi. Tryggja þarf að innviðir séu
til staðar og að uppbyggingin skerði
ekki lífsgæði þeirra sem fyrir búa
í hverfunum. Nýr leikskóli á Kársnesi og íþróttahús áVallagerðisvelli
eru dæmi um slíka innviði og
Framsókn er með á stefnuskrá sinni.
Af mörgu öðru er að taka þegar
horft er til þeirra verkefna sem framundan eru við stjórn bæjarins á
komandi árum. Ekki er auðvelt
að koma öllum okkar áherslum
á framfæri í einni blaðagein. Ég
hvet lesendur því til að fara inn
heimasíðu okkar xbkop.is til að
kynna sér betur áherslur okkar.
Mætumst á miðjunni og kjósum
Framsókn í kosningunum 14. maí
næstkomandi.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir,
oddviti Viðreisnar í Kópavogi.

Halló pottur...
...hér kem ég!
Heitir og kaldir gæðapottar, ásamt
miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum
fyrir pottinn og pottaferðina!

Geirslaug

279.000 kr.

Unnarlaug

310.000 kr.

Snorralaug

Gvendarlaug

Sigurlaug

Grettislaug

299.000 kr.

(kaldi potturinn)

135.000 kr.

189.000 kr.

259.000 kr.

Háfar, burstar, hitamælar, höfuðpúðar, hengirúm, klór, spil
og margt fleira til að gera pottaferðina enn skemmtilegri.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx.is

Opið mánud. - fimmtud. 10 - 18 og föstud. 10 - 17
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 40
ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu því sem tilheyrir til að koma
sér upp glæsilegum heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Okkur er alvara með að afnema biðlista og að brúa
bilið eftir fæðingarorlof þar til börn fá leikskólapláss.
Við ætlum að fjölga dagvistunarúrræðum í hverfum þar
sem þörﬁn er mest meðal annars með færanlegu húsnæði.
www.xdkop.is
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KOSNINGAR Í KÓPAVOGI 2022
D-LISTI SJÁLFSTÆÐISFLOKKINS

Áfram
Kópavogur

K

ópavogur er eftirsóknarverður bær að búa í og þannig á
það að vera áfram. Eitt af því
sem gerir bæinn framúrskarandi
er stuðningur við íbúa til þátttöku
í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Íbúum fjölgar ört og er ein
ástæða þess að að fjölskyldufólk
velur sér búsetu eftir því hvar
öflugt íþrótta- og tómstundastarf
er, auk þess að horfa til þeirrar góðu
íþróttaaðstöðu hér í bænum.

Hækkum frístundastyrkinn

Höldum áfram að byggja upp

Hanna Carla Jóhannsdóttir skipar
6. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í
Kópavogi.

Karen Elísabet Halldórsdóttir, oddviti
Miðflokksins í Kópavogi.

um, fékk ekki leiksskólapláss af því
að mamma var heimavinnandi og
notaði strætó sem kallaðist SVK sem
gekk bara í Kópavogi.
Að hafa fengið að sitja í bæjarstjórn undanfarin átta ár eru forréttindi. Ég hef notað minn tíma vel og
hvergi dregið af mér. Ég er þakklát fyrir þá miklu reynslu sem ég
hef aflað mér og ég hef kynnst
mörgu góðu fólki á þessum tíma. Ég
hef alltaf sett mér það markmið að
taka upplýstar ákvarðanir þó svo
að þær geti verið umdeildar og falli
ekki öllum í geð.

Það urðu mikil tímamót í mínu
pólitíska lífi nýverið. Ég leiði nú lista
Miðflokks og óháðra í Kópavogi og
með mér er dásamlegt fólk, sem er
fullt áhuga á að bæta bæinn sinn.
Ég býð mig fram til áframhaldandi
starfa í þágu bæjarbúa. Stefnumál
okkar eru hógvær og telja ekki
hundruð, kannski vegna þess að
við vitum að það borgar sig ekki
að lofa upp í ermar sér eða ermar
skattgreiðenda.
Við viljum þó, leysa mönnunarvanda leiksskóla með því að endurskoða launakjör og umhverfi leik-

skóla. Við höfnum gamaldags og
fokdýrri útfærslu borgarlínu, við
viljum hlúa að eldra fólki með fjölgun dagdvalarúrræða og sveigjanlegri heimaþjónustu, efla sjálfstæði
íþróttafélaga í ákvörðunum um
aðstöðu þeirra og við viljum setja á
laggirnar hvíldarúrræði fyrir fötluð
börn og fjölskyldur þeirra.
Kæri íbúi við viljum hlusta á
ykkar raddir og starfa í ykkar þágu.
Með því að merkja X við M næsta
laugardag, kjósið þið reynslu í bland
við ferska sýn.

sérstaklega óvenjuleg. Þvert á móti
erum við hópur fólks sem endurspeglar vel íbúasamsetningu Kópavogs. Meðalaldurinn í Kópavogi er
tæplega 40 ár, rétt eins og meðal
fimm efstu frambjóðenda Pírata.
Við erum fjölskyldufólk sem þekkir
það að reka heimili og ala upp börn
en mæta samt í vinnuna á réttum
tíma.Við finnum hvað það er mikilvægt að öll kerfin í bænum okkar
virki fyrir þau sem þurfa á þeim að
halda - því mörg okkar þurfa á þeim
að halda.
Við trúum því að kjörnir fulltrúar
þurfi að endurspegla íbúana sem
ljá þeim atkvæði sitt. Bæjarfulltrúar
þurfa að vita hvernig það er að búa
í bænum, þekkja þjónustuna sem
bærin veitir og finna á eigin skinni
hvar betur má fara. Í stuttu máli:
Vera í tengslum við daglegt líf bæjarbúa. Þetta er ekki bara mikilvægt í

bæjarpólitíkinni, við sjáum einfaldlega hvað getur gerst þegar rödd
ólíkra hópa heyrist ekki þegar
ákvarðanir eru teknar. Íbúar Kópavogs eru fjölbreyttir og því er
mikilvægt að fjölbreyttar raddir
heyrist við bæjarstjórnarborðið.
Eins og sagt er: Ekkert um okkur
án okkar.

íbúaráðum í hverju hverfi fyrir sig
og auka samráð við íbúa um mál
sem þá varða.
Við viljum líka hugsa til framtíðar.
Ekki bara eitt kjörtímabil fram í
tímann, heldur áratugi, og þar
spila skipulagsmálin lykilhlutverk.
Við viljum tryggja gæði byggðar,
græn svæði og heilnæmt umhverfi
í Kópavogi: Mannvænt og lifandi
skipulag sem tekur mið af algildri
hönnun og aðgengi fyrir öll, þar sem
vistvænir ferðamátar og gróður eru
í forgrunni og húsnæði á viðráðanlegu verði.Við viljum að Kópavogsbær sé fjölmenningarlegt, dýravænt
samfélag og barnvænasti bær landsins með jöfnu aðgengi og jafnrétti
í öllu skóla-, íþrótta- og tómstundstarfi. Við erum sannfærð um að
það sé hægt. Þess vegna bjóðum
við okkur fram.

Skiptir
reynsla máli?

Í

P-LISTI PÍRATA

Þess vegna
bjóðum við
okkur fram

V

ið Píratar erum stundum sögð
vera óvenjulegur stjórnmálaflokkur. Við stundum öðruvísi stjórnmál, til dæmis tökum við
ekki við styrkjum frá fyrirtækjum
því það er mikilvægt að vera óháður
fjársterkum hagsmunaöflum. Við
leggjum áherslu á öðruvísi mál eins
og að auðvelda fólki að hafa áhrif á
nærumhverfi sitt, því að við vitum
að kjörnir fulltrúar vita ekki alltaf
best. Við hugsum til framtíðar, því
við vitum að ákvarðanir sem við

iðkun er sífellt að aukast hjá eldra
fólki. Við viljum útvíkka verkefnið Virkni og vellíðan til muna og
fjölga möguleikum fyrir þann hóp
til íþróttaiðkunar undir leiðsögn
faglærðra leiðbeinenda. Margt hefur
áunnist á kjörtímabilinu en við
getum alltaf gert betur. Við stöndum frammi fyrir áskorunum og við
ætlum að tryggja að Kópavogur
verði áfram besti bærinn til að búa
í fyrir unga sem aldna.
Ég hvet alla Kópavogsbúa til að
kynna sér okkar stefnu vel og fara
yfir listann með 100 loforðum sem
við ætlum að koma í verk á kjörtímabilinu. Við höfum skýra framtíðarsýn og ætlum við að fylgja
henni vel eftir.

Það blasir við að miðað við spár
um fjölgun íbúa hér í Kópavogi á
næstu árum og þar með fjölgun
iðkenda í íþróttastarfi er nauðsynlegt að uppbygging á íþróttaaðstöðu
haldi áfram í takti við þá þróun.Við
Sjálfstæðisfólk í Kópavogi ætlum

M-LISTI
MIÐFLOKKSINS

Kópavogi ólst ég upp og hef
alið upp mín börn. Fæðingarár
mitt 1974 voru íbúar rúmlega
12 þúsund, í dag eru þeir um 40
þúsund. Ég lærði að synda í 12
metra laug, hjólaði um á malargöt-

að halda áfram að bæta og byggja
upp íþróttaaðstöðuna í bænum og
það í góðu samstarfi við íþróttafélögin. Við ætlum að greina þarfir
og móta stefnu til næstu ára er varðar
uppbyggingu og viðhald innviða.
Við ætlum að ráðast í byggingu á
nýjum keppnisvelli hjá HK í Kórnum og tryggja uppbyggingu á nýjum
æfingavelli hjá Breiðablik við Fífuna
ásamt því að uppfæra lýsingu á
Kópavogsvelli í takt við alþjóðlega
staðla. Við viljum bæta aðstöðu
fyrir félagsmenn Gerplu og efla en
frekari samstarf við GKG‚varðandi
framtíðaruppbyggingu á því svæði.

Eitt af okkar 100 loforðum er hækkun á frístundastyrk barna og ungmenna í 70.000 krónur á kjörtímabilinu og þannig hvetja öll börn og
ungmenni til þátttöku í skipulögðu
íþrótta- og tómstundastarfi. Við
ætlum einnig að útvíkka styrkinn
enn frekar svo hann nýtist á breiðari
grundvelli og uppfæra hann í samræmi við almenna verðlagsþróun.

Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, bæjarfulltrúi og oddviti Pírata í Kópavogi.

tökum í dag munu hafa mikil áhrif
á þau sem á eftir okkur koma.
En á sama tíma erum við ekkert

Virkni og vellíðan eldri
borgaranna okkar

Það er jákvæð þróun að íþrótta-

Þetta er hægt

Þetta er líka stór ástæða þess að
mörg okkar ákváðu að fara í framboð. Við viljum stuðla að auknu
lýðræði og að stjórnvöld taki
upplýstar ákvarðanir. Við viljum
meira samráð, við viljum heyra
skoðanir og álit fólks áður en við
framkvæmum því þannig aukum
við líkurnar á að niðurstaðan verði
farsæl. Það er þess vegna sem
við viljum auka aðgengi íbúa að
lýðræðisverkefnum, koma á fót

GÓÐ ÞJÓNUSTA

í Kópavogi
Smiðjuvegi 14 Græn gata,
200 Kópavogi
www.bilrudan.is
S: 552 5755

Hlíðasmára 9, 201 Kópavogur
Sími: 571 0888, www.gluggavinir.is

Flutningsþjónusta
Mikaels
Smiðjuvegi 24-26 (rauð gata) - 200 Kópavogi
sími: 557 8833 - kjothusid@kjothusid.is
www.kjothusid.is

Vinnum fyrir öll tryggingafélög
Dalvegi 18, 201 Kópavogur
S: 5711133

Flytjum það sem
þú vilt flytja
Kársnesbraut 87, 200 Kópavogur
S: 894 4560, www.flytja.is

Dalvegi 24, 201 Kópavogur
S: 571 7030, www.car-med.is

SKÓLAGARÐAR

Kópavogs á þremur stöðum sumar

SETJUM NIÐUR, SÁUM, R ÆKTUM OG UPPSKERUM
Skólagarðarnir í Kópavogi eru fyrir börn á aldrinum 6 til 13 ára. Garðarnir verða við Dalveg,
á mótum Arnarnesvegar og Rjúpnavegar og við Víðigrund. Verið hjartanlega velkomin.
Skráning er á sumar.kopavogur.is

kopavogur.is

Siglinganámskeið Ýmis 2022
Lærðu að sigla: 5 dagar 3-4 klst. á dag

Kennd verða grunn atriði í siglingum á léttum seglbátum. Eftir námskeiðið á viðkomandi að vera með færni til þess að sigla sjálfstætt í kjör skilyrðum.
Fjöldi nemenda á hverju námskeiði miðast við 5-10 börn eða 3-5 fullorðna. Námskeiðið er kennt vikulega eftir eftirspurn og er haldið svo lengi sem lágmarks
skráningu er náð. Námskeið fyrir börn hefjast eftir 8. júní.

Sigldu betur: 5 dagar 3-4 klst. á dag

Námskeiðið er framhaldsnámskeið þar sem nánar er farið í hegðun segla og uppsetningu báta og björgunar aðgerðir. Eftir námskeiði á viðkomandi að vera með færni til
þess að sigla sjálfstætt í léttum til miðlungs vindi og hefur þar með leyﬁ til þess að taka kænur klúbbsins út á eigin spýtur. Fjöldi nemenda á hverju námskeiði miðast við
5-10 börn eða 3-5 fullorðna. Námskeiðið er kennt eftir eftirspurn og er haldið svo lengi sem lágmarks skráningu er náð og bátakostur leyﬁr. Námskeið fyrir börn hefjast
eftir 8. júní.

Sigldu lengra: 3 dagar 3-4 klst. á dag

Námskeiðið gerir ráð fyrir grunn færni í sliglingum. Námskeiðið byggir á að viðkomandi kunni vel grunninn í siglingum og björgunaraðgerðum. Eftir námskeiðið
eiga nemendur að geta skipulagt lengri siglingar fyrir hóp kæna, þekkja veðurkort og sjávarfallakort, geta metið aðstæður til siglinga og siglt fyrir opnum öldum.
Fjöldi nemenda á hverju námskeiði miðast við 6-12 siglara og er mögulegt að hafa breiðari aldurshóp. Námskeiðið er kennt eftir eftirspurn og er haldið svo lengi
sem lágmarks skráning fæst og þroski/reynsla nemenda telst nægilegur. Námskeið fyrir börn hefjast eftir 8. júní.

Sigldu í keppni: 5 dagar 3-4 klst. á dag

Námskeiðið kennir grunninn að keppnisreglum og brautarsiglingum. Eftir námskeiðið eiga nemendur að þekkja helstu keppnisreglur og drengskap í keppnum.
Miðað er við 6 nemendur með svipaða siglingareynslu og færni og er mögulegt að halda fyrir breiðan aldurshóp. Námskeið fyrir börn hefjast eftir 8. júní.

Siglingar fyrir félagsmenn:

Börn sem hafa lokið námskeiðum geta notað bátakost klúbbsins þegar klúbburinn er opinn og bátar eru lausir. Við munum skipuleggja aðgang og hópa sem sigla saman.
Á mánudögum og miðvikudögum milli kl. 17:00 – 20:00 verður opið fyrir fullorðna meðlimi Ýmis. Móttaka nýrra meðlima er á þessum dögum þar sem áhugasamir geta
fengið ábendingar og ráðleggingar um hentuga ástundun í siglingum. Á opnum kvöldum geta félagsmenn tekið út kajaka, kænur eða minni kjölbátana á eigin spýtur
og notið útivistarinnar á voginum.

Siglingafélagið Ýmir I siglingafelag.is I siglingafelag@siglingafelag.is
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Skipulagsvaldið ﬂutt frá
Kópavogsbæ
til verktaka

Í

auglýsingu vegna sölu eignanna
í Fannborg frá því í ágúst 2017
segir: „Kópavogsbær auglýsir
eftir áhuga þróunarfélaga, fjárfesta, byggingarfélaga og annarra

á kaupum á fasteignum í Fannborg í
Kópavogi. Kópavogsbær mun samhliða sölu fasteigna skoða möguleika á að gera breytingar á skipulagi
svæðisins sem gæfu möguleika á
að byggja nýtt húsnæði á svæðinu.
Kaupendur fasteigna hefðu forgang
á auknum byggingarrétti á svæðinu.
Tilboðum í fasteignirnar, ásamt
framtíðarsýn um notkun þeirra,
skal skilað til viðkomandi fasteignasölu eigi síðar en fimmtudaginn 12.
október nk.“
Er einhvern veginn hægt að skilja
þessa auglýsingu þannig að afleiðingin af sölu fasteignanna væri sú
að Kópavogsbær myndi í leiðinni
framselja skipulagsvaldið – dýrmætustu eign sérhvers bæjarfélags - til

kaupanda fasteignanna sem síðar
varð raunin. Tilboðsgjafar höfðu 6
vikur til að meta „.... framtíðarsýn
um notkun“ fasteignanna.
Raunveruleikinn er sá að í kjölfar
sölunnar var sjálfu skipulagsvaldi
yfir Fannborgarreit (lóðin í kringum
Fannborg 2,4 og 6) framseld af
bæjarstjórn yfir til verktakafyrirtækisins Árkórs. Engin hönnunarsamkeppni – engir valkostir.
Langflesta Kópavogsbúa dreymir
um fallegan og aðlaðandi miðbæ.
Miðbæ sem iðar af lífi. Af hverju
er ekki gert ráð fyrir í skipulagstillögum, stórri og fallegri skiptistöð þar sem verður mathöll með
veitinga- og kaffihúsum.Verslunum
og þjónustu sem laðar að viðskipti,

Ólafur Þór Gunnarsson, öldrunarlæknir og oddviti Vinstri grænna í
Kópavogi.

eða gömul, í bæ sem gerir okkur
kleift að lifa umhverfisvænum
lífsstíl. Eða hvort við viljum búa í
bæ þar sem markaðsöflin ráða öllu,
þar sem öll verðmæti eru metin á
skala peninga, öll þjónusta og
framkvæmdir eru fyrst og síðast
arðbærar fyrir bæinn.
Vinstri græn vilja að Kópavogur
sé bær þar sem fólk finnur að það
skipti máli. Að bærinn hlusti á raddir
íbúanna, umkvartanir og áhyggjur,
og geri svo eitthvað til að bæta úr.
Bær þar sem fólk með skerta starfsgetu fær störf við hæfi hjá bænum
og bærinn geri öllum mögulegt að
taka virkan þátt í samfélaginu.

yndislegt ef hægt væri að rölta á
kaffihús við sjávarsíðuna (eins og á
Sjálandi) og horfa út á sjóinn, hitta
mann og annan – eða bara vera einn
með sjálfum sér. Og athugum það
að nú á gervihnattaöld, vinnur fólk
mikið í almannarýmum með tölvuna sína. Þar er ekki bara verið að
slæpast og láta sig dreyma.
Þegar unnið er borgarskipulag,
skyldi ávallt huga að hag allra, ekki
bara fárra útvalda. Hvað er að í
borgarskipulagi nútímans, sem leyf-

ir háhýsi á bestu útsýnisstöðum?
Strandlengjan er okkar dýrmæti,
lungu og friðland.
Við þurfum góðar almannasamgöngur, hjólastíga og brú. Þá
þarf að huga vel að staðsetningu,
hvað fer saman? Hraði eða íhugun.
Hvernig við mótum okkar umhverfi NÚNA skiptir ÖLLU. Vinir
Kópavogs er breiðfylking fólks í
Kópavogi sem hefur tekið höndum saman og vill sitja við skipulagsborðið, því við teljum okkur hafa

V-LISTI VINSTRI
HREYFINGARINNAR
GRÆNS FRAMBOÐS

Veljum
Kópavog fyrir
okkur öl

K

osningarnar 14. maí snúast
um hvernig samfélagi við viljum búa í. Hvort við veljum
samfélag jöfnuðar og velferðar þar
sem við öll fáum notið okkar, ung

Y-LISTI
VINA KÓPAVOGS

Ég á mér
draum

M

ig dreymir um að geta
gengið út í búð á Kársnesinu. Hitt fólk á leiðinni,
ekki bara sjá það gegnum bílrúðu,
þjóta framhjá. Mér fyndist svo

Hákon Gunnarsson, skipar 2. sæti á
lista Samfylkingarinnar í Kópavogi.

hófleg þétting byggðar og þarna á að
vera ákjósanlegasta staðsetning fyrir
þekkingar- og nýsköpunarfyrirtæki
á öllu landinu.
Við í Samfylkingunni viljum samvinnu við okkar besta fagfólk enda
koma oft bestu hugmyndirnar frá
verktökum og öðru fagfólki í sinni
stétt, það er ekki vandamálið. En
það sem bæjarstjórn verður gera
er að standa vörð um hagsmuni
Kópavogsbúa og leggja línurnar
sem verktara og hönnuðir dansa
svo innan. Línur sem eru í takt við
vilja fólksins sem bæinn byggir.

mannlíf og menningu? Í miðbænum eiga að vera opin svæði, og

Kjósum Samfylkinguna.
Nútímavæðum Kópavog.
X-S, að sjálfsögðu!

Við viljum bæjarfélag sem lítur
á það sem skyldu sína að jafna
aðstöðu barna svo öll börn fái
sömu tækifæri óháð stöðu foreldra
sinna. Að bærinn hætti allri innheimtu gjalda vegna leikskóla og
grunnskólagöngu barna. Að auki
niðurgreiði bærinn að fullu æfingagjöld fyrir börn frá tekjulágum
heimilum, svo öll börn fái tækifæri
til að þroska hæfileika sína.
Vinstri græn vilja að Kópavogur
sækist eftir því að þjónusta eldra
fólk, taki til sín verkefni í samvinnu
við ríkið og fái að stjórna öldrunarþjónustu svipað og gert er í Reykjavík.

Jafnframt ætti bærinn að taka þá
skyldu sína alvarlega að tryggja
öllum öruggt húsnæði. Að bærinn
sjái um að engin borgi meira en
þriðjung af ráðstöfunartekjum
sínum til að tryggja sér húsnæði.
Vinstri Græn vilja að bærinn
auðveldi okkur að lifa umhverfisvænum lífsstíl. Þannig verðum við
virkir þátttakendur í að gera bæinn
okkar að fyrsta stóra sveitarfélaginu
sem nær kolefnishlutleysi.
Þannig samfélag viljaVinstri græn
taka þátt í að byggja upp, um það
snúast kosningarnar. Hjálpumst að
við að gera Kópavog fyrir okkur öll,
X-V 14. maí.

Vilborg Halldórsdóttir, leikkona, skipar
9. sæti á lista Vina Kópavogs.

þar erindi. Framboðið tengist ekki
stjórnmálaflokkum. Hvað vilt þú?
Vilt þú nýja nálgun á skipulagið,
meira hugað að manneskjunni,
frekar en að fullnýta byggingarreit með steinsteypu? Vilt þú fleiri
uppfyllingar í sjó fram?Vilt þú móta
með okkur þitt næsta nágrenni? Það
er hægt að breyta hlutum. Skipulag er ekki meitlað í stein, það er
mannanna verk. Trúin flytur fjöll
og sameinuð getum við áorkað svo
mörgu. Gefðu því gaum.

Garðlönd í Kópavogi
gii
PIPAR\TBWA • SÍA • 191201

Hvernig væri að rækta
grænmeti í sumar?

Kópavogsbær leigir út matjurtagarða, svokölluð garðlönd, á nokkrum stöðum
í Kópavogsbær
bænum. Hvert garðland
er 25
m2 að stærð og leigugjald
5.700 kr. á nokkrum stöðum
leigir út
matjurtagarða,
svokölluðergarðlönd,
2 skilyrði fyrir úthlutun er að eiga
Hver
leigjandiHvert
getur garðland
verið með tvo
skika
í bænum
er 25
men
að stærð og leigugjald er 5 700 kr
lögheimili í Kópavogi.
Garðlönd eru á eftirfarandi stöðum:
• neðan Kjarrhólma í austanverðum Fossvogsdal, í trjásafninu
• neðan Víðigrundar í vestanverðum Fossvogsdal, við skólagarðana
• við Kópavogsgerði, neðan við Geðræktarhúsið
• við Núpalind, ofan við leikskólann Núp
• við Guðmundarlund
Sótt er um garðlöndin í íbúagátt á www.kopavogur.is og í Þjónustuveri
Kópavogsbæjar, Digranesvegi 1, sími 441 0000

kopavogur.is

LEIKJAHOPP/FREESTYLE SUMARNÁMSKEIÐ RUSH
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Hoppandi skemmtilegt
LEIKJAHOPP/FREESTYLE
sumarnámskeið fyrir krakka
á aldrinum 7-12 ára.
Nánar upplýsingar á rushiceland.is
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Heiðarleg stjórnmál
Settu X við P | 14. maí
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