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Full búð af nýjum
spennandi úrum

GULL-ÚRIÐ • MJÓDDINNI
Álfabakka 16 • sími 587 4100 
Axel Eiríksson úrsmíðameistari

Stál  
50 m  

Öryggislás

18.900 kr.

14.980 kr.
Stál  50 m

Auka leðuról fylgir
19.900 kr.





Vönduð & falleg úr                    
í leik & starfi F 16592 stál-50m

verð kr. 19.900

Kópavogsblaðið slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is
Hönnun: Guðmundur Árnason
Prentun: Landsprent
Dreifing: Íslandspóstur

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.  

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT 10. NÓVEMBER
SKIL Á AUGLÝSINGUM OG EFNI Í BLAÐIÐ ER FYRIR 7. NÓVEMBER

Samkóp hvetur alla foreldra 
grunnskólabarna að taka þátt í 

foreldrastarfi síns skóla. 

Samkóp eru regnhlífarsamtök 
foreldrafélaga grunnskóla 

Kópavogs. 

www.samkop.is

Alþjóðlega listahátíðin Cycle 
fer fram í Kópavogi dagana 
27.-30. október og opnar 

sýningin Þá sem hluti hátíðarinnar
í Gerðarsafni fimmtudaginn 27. 
október kl. 18. 

Listahátíðin Cycle er vettvangur
samtímatónlistar og myndlistar.
Hátíðin verður nú haldin í annað 
skipti í listhúsum Kópavogs auk 
þess sem hún teygir anga sína út 
um alla Hamraborgina. Hátíðin 
samanstendur af sýningu í Gerðar-
safni, fjölmörgum tónleikum og 
gjörningum auk þess sem stofnað
hefur verið til samstarfs við Lista-
háskóla Íslands þar sem nemend-
um gefst kostur á að taka þátt í  vinnu-
stofum og fyrirlestraröðum með 
listamönnum hátíðarinnar. Hátíðin 
er því vettvangur listsköpunar og 
rannsókna sem er öllum opinn.

Yfirskrift hátíðarinnar í ár er Þá
og ná efnistökin yfir sífelldar endur-
tekningar, framtíðarspár og fortíðar-
minni, tíminn sjálfur er í forgrunni.
Um eitt hundrað íslenskir og al-

Alþjóðlega 
listahátíðin 
Cycle

MENNING

þjóðlegir listamenn taka þátt í hátíð-
inni og er samsýning erlendra og 
innlendra listamanna opnuð í 
Gerðarsafni sem hluti hátíðarinnar. 
Sýningin hverfist um tíma, tíma í tón-
list, tímalausar endurtekningar, æf-
ingartíma og þá hugmynd að mögu-
lega sé til annað tilverustig í öðrum 
tíma. Sýningunni er stýrt af Evu Wil-
son, sýningarstjóra og rithöfundi með 
aðsetur í Berlín og London.

Cycle listahátíðin stimplaði sig vel 
inn í menningarsenu Íslendinga á 
sínu fyrsta ári og var tilnefnd til Ís-
lensku tónlistarverðlaunanna 2015 
sem viðburður ársins í flokki sígildrar- 
og samtímatónlistar og til Menn-

ingarveðlauna DV 2015 í flokki 
myndlistar. Frumsýning hátíðar-
innar hlaut mikla umfjöllun og var 
vel tekið. Í umsögn Íslensku tónlis-
tarverðlaunanna um hátíðina segir 
að hátíðin sé ,,afar metnaðarfull 
og spennandi listahátíð þar sem 
sjónum var beint að tengslum tón-
listar, hljóðlistar, gjörningalistar, 
myndlistar og arkitektúrs í sam- 
tímanum. Hátíðin átti í frjóu sam-
tali við áhorfendur og gesti og var 
flutningur í hæsta gæðaflokki.” 

Dagskrá hátíðarinnar má finna
á cycle.is og eru allir  viðburðir 
hátíðarinnar gjaldfrjálsir.

Hátíðin verður nú haldin í annað skipti í listhúsum Kópavogs.

Ef myndin prentast vel má greina volduga reyksúlu úr Heklu sem gaus árið 1947.  
Hér er horft austur Nýbýlaveg sem var fyrsta gatan sem lögð var til að tengja saman 
byggð í Kópavogi.

Heklugos 1947
SAGAN

Árla morguns 29. mars 1947 
mátti sjá mikinn strók hefja 
sig upp yfir austurfjöllin. 

Flestir Kópavogsbúar voru vísast til 
í fastasvefni enda laugardagur og 
klukkan ekki orðin sjö. Víst er þó 
að einn íbúi var kominn á ról og 
leið ekki á löngu þar til hann barði 
þessa mögnuðu sýn augum. Sveinn 
Mósesson var nú fluttur á Nýbýlaveg 
28 (sem seinna fékk númerið 54) en 
hann bjó áður við Álfhólsveg eins 
og fram hefur komið í fyrri greinum 
mínum um þennan frumbyggja 
Kópavogs. Sveinn gerði sér þegar 
grein fyrir að hér væri eitthvað stór-
brotið á ferðinni og var því ekki lengi 
að hafa upp á myndavél og festa 
sjónarspilið á filmu. Á myndinni 
stendur skrifað: „Í byrjun Heklugoss 
kl. 7 fyrir hádegi“.

Byggð var mjög strjál í Kópavogi 
þegar myndin var tekin en á henni 
má greina hús Finnjóns, bróður 
Sveins, sem bjó við Nýbýlaveg 30 
(seinna númer 62). Tvö hús voru á 
lóð hans, vinnustofa og íbúðarhús. 
Hinum megin vegar var nýbýlið 
Ástún þar sem hjónin Matthías 
og Steinunn stunduðu búskap. 
Nýbýlavegurinn var fyrsta gatan 
sem gagngert var lögð til að tengja 
saman byggð í Kópavogi. Nýbýlin 
voru norðan megin vegar en blett-
irnir sunnan megin. Nýbýlin voru 
nokkrir hektarar en blettirnir yfirleitt 
einn hektari og voru þeir upphaf-
lega ætlaðir til garðræktar en ekki 
búsetu. Á myndinni má sjá hvernig 
Nýbýlavegurinn liðast til „austurs“ 
í svo til algerri auðn en meðfram 
standa rafmagnsstaurar eins og 
fyrirheit um þá blómlegu byggð sem 
þarna átti eftir að rísa.

Heklugosið þótti tíðindum sæta 
enda hafði þetta fornfræga eldfjall 
legið í dvala í rúmlega 100 ár. Gosið 
hófst með miklum látum og sendi 
frá sér volduga reyksúlu sem er talin 
hafa náð um 30 kílómetra hæð á 

fyrstu stundum gossins. Rúmlega 
fimm kílómetra sprunga reif fjallið 
í sundur og ætluðu menn að „sjást 
muni meðan heimur stendur“ og 
vísuðu þar til annála fyrri alda þar 
sem segir frá álíka hamförum.

Íslenskur vísindamaður lést þegar 
hann varð fyrir glóandi hraunhellu 
en annars olli gosið ekki teljandi 
tjóni. Það stóð í 13 mánuði og var 
það fyrsta sem rannsakað var í 
þaula hérlendis. Almenningur fékk 
betri tækifæri til að fylgjast með 
framvindu þess en áður hafði þekkst 
enda voru blöð og útvarp uppfull 
af gosfréttum. Fjöldi mynda sýndi 
ennfremur hvílíkt sjónarspil var hér 
á ferðinni en ljósmyndir höfðu aldrei 
áður náðst af Heklugosi – hvað þá 
kvikmyndir.

Margir lögðu leið sína austur til að 
komast nær sjónarspilinu og sögðu 
blöðin frá umferðaröngþveiti á 
Hellisheiðinni á fyrsta degi gossins. 
Í þeim kom einnig fram að þeir 
sem þangað fóru hafi ekki séð 
meira en þeir sem voru um kyrrt í 
bænum. Mynd Sveins Mósessonar 
er alltént góður vitnisburður um þá 
stórbrotnu sýn sem birtist íbúum 
höfuðborgarsvæðisins í upphafi 
Heklugossins.

Leifur Reynisson.
Grein þessi er viðbót við frásögn sem birtist 
í smáritinu „Landnemar í Kópavogi“ sem 
Leifur skrifaði fyrir Sögufélag Kópavogs og 
Héraðskjalasafn Kópavogs. Í því riti setur Leifur 
sögu Guðdísar og Sveins í samhengi við sögu 
Kópavogs. Ritið má nálgast í Héraðsskjalasafni 
Kópavogs.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud., Þriðjud. og Miðvikud.

12:00 til 15:00.

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

Föstudaga
13:00 til 19:00.

Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00. 

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



kopavogur.is

Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir 
Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahverfi kjósa í íþróttahúsinu Smáranum, Dalsmára 5. Íbúar austan Reykjanes
brautar að frátöldum þeim sem búa í Linda hverfi kjósa í íþróttahúsinu Kórnum, Vallakór 12. 

Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við alþingiskosningarnar 29. október 2016:

Íþróttahúsið Kórinn við Vallakór
1. kjördeild
Aðalþing
Aflakór
Akrakór
Almannakór
Andarhvarf
Arakór
Auðnukór
Austurkór
Álfkonuhvarf
Álmakór 

2. kjördeild
Akurhvarf
Álaþing
Álfahvarf
Ársalir
Ásakór
Ásaþing
Baugakór

3. kjördeild
Asparhvarf
Björtusalir
Blásalir
Boðaþing
Breiðahvarf
Brekkuhvarf 
Dalaþing
Desjakór
Dimmuhvarf
Dofrakór
Drangakór
Drekakór

4. kjördeild
Dynsalir
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf
Fellahvarf
Fensalir
Fjallakór
Flesjakór
Fornahvarf
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing
Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðasalir
Grandahvarf

5. kjördeild
Goðakór
Grundarhvarf
Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Hásalir
Heiðaþing
Hlynsalir
Hólmaþing
Hörðukór
Jórsalir
Jötunsalir
Klappakór
Kleifakór
Klettakór
Kórsalir

6. kjördeild
Logasalir
Lómasalir
Lækjarbotnar
Melahvarf
Miðsalir
Perlukór
Rjúpnasalir
Roðasalir
Skjólsalir
Tröllakór

7. kjördeild
Sólarsalir
Straumsalir
Suðursalir
Vallakór
Vatnsendablettir
Vindakór
Þorrasalir
Þrúðsalir
Þrymsalir
Öldusalir
Örvasalir

Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára

Kópavogsbúar
Upplýsingar um kosningarnar er að finna á kosningavef innanríkis ráðu
neytisins, 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, 
sími 510 6412.

Yfirkjörstjórnin í Kópavogi

Snorri Tómasson – Una Björg Einarsdóttir – Ingibjörg Ingvadóttir

Geymið auglýsinguna.
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KJÖRFUNDUR 
vegna alþingskosninganna 29. október 2016 
hefst kl. 9.00 og lýkur kl. 22.00

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

2. kjördeild
Arnarsmári
Ásbraut
Ástún
Bakkabraut
Bakkahjalli
Bakkasmári
Bergsmári
Birkihvammur
Blikahjalli
Bollasmári
Borgarholtsbraut
Brekkuhjalli

3. kjördeild
Birkigrund
Brattatunga
Brekkusmári
Brekkutún
Bryggjuvör
Bræðratunga
Bæjartún
Dalbrekka
Daltún
Dalvegur
Digranesheiði
Digranesvegur
Efstihjalli
Ekrusmári
Fífuhjalli

4. kjördeild
Engihjalli
Engjasmári
Eskihvammur
Eyktarsmári
Fagrabrekka
Fagrihjalli
Fitjasmári
Fífuhvammur
Fífulind

5. kjördeild
Fannborg
Fellasmári
Fjallalind 
Foldarsmári
Fossvogsbrún
Funalind 
Furuhjalli 
Galtalind
Grófarsmári

6. kjördeild
Furugrund
Geislalind
Gnitaheiði
Gnípuheiði
Grenigrund
Grundarsmári
Grænatunga
Grænatún
Gullsmári
Hafnarbraut

7. kjördeild
Grænihjalli
Hamraborg
Haukalind
Háalind
Hábraut
Hátröð
Hávegur 
Heiðarhjalli
Heimalind
Helgubraut
Hjallabrekka
Hlaðbrekka
Hlégerði
Hlíðarhvammur
Hvannhólmi
Hveralind

8. kjördeild
Hlíðarhjalli
Hlíðarvegur
Hlíðasmári
Hljóðalind
Holtagerði
Hófgerði
Hólahjalli 
Iðalind
Ísalind

9. kjördeild
Hraunbraut
Hrauntunga
Huldubraut 
Húsalind
Jöklalind
Jörfalind
Kaldalind
Kastalagerði
Kópalind
Kópavogsbakki
Kópavogsbarð
Kópavogsgerði
Kópavogstún

10. kjördeild
Kársnesbraut
Kjarrhólmi
Kópavogsbraut
Langabrekka
Laugalind
Lindarhvammur

11. kjördeild
Krossalind
Kópavogsbrún
Laufbrekka 
Lautasmári
Laxalind
Lindasmári
Litlavör
Litlihjalli
Ljósalind
Mánabraut

12. kjördeild
Lundur 
Lyngbrekka
Lækjarhjalli
Lækjasmári
Melalind

13. kjördeild
Lundarbrekka
Lyngheiði
Marbakkabraut
Mánalind
Meðalbraut
Melaheiði
Melgerði 
Meltröð
Múlalind
Naustavör
Neðstatröð
Núpalind
Nýbýlavegur
Óstaðsettir
Rauðihjalli
Skálaheiði
Skemmuvegur

14. kjördeild
Reynigrund 
Reynihvammur
Selbrekka
Skjólbraut
Skógarhjalli
Skólagerði
Skólatröð
Smiðjuvegur
Starhólmi
Stórihjalli
Suðurbraut
Sunnubraut
Sæbólsbraut
Tunguheiði
Túnbrekka

15. kjördeild
Trönuhjalli
Urðarbraut
Vallargerði
Vallartröð
Vallhólmi
Vesturvör
Víðigrund
Víðihvammur
Víghólastígur
Vogatunga
Þinghólsbraut
Þverbrekka

16. kjördeild
Íslendingar 
erlendis
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VG býður ykkur velkomin

Kynnið ykkur kosningáherslur Vinstri grænna: vg.is/stefnan 

Hverjum treystir þú?

Kosningakaffi VG í Kópavogi 
verður í Auðbrekku 16 á 

kjördag 29. okt milli 11 og 17.

Kjósum heilbrigðara samfélag

 

Anna Sigurðardóttir sálfræðingur frá 
Heilsuborg

Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir frá Hugarfrelsi.

Arnar Björnsson – formaður 
Samkóp.

Digraneskirkja troðfylltist og hvert sæti var skipað. Greinilegt er að margir vilja fræðast um þetta mikilvæga viðfangsefni.

SAMKÓP, í samstarfi við for-
eldrafélög grunnskóla 
Kópavogs, stóðu fyrir áhuga-

verðum og fjölsóttum fyrirlestrum 
dagana 29. september og 13. 
október. Umfjöllunarefnið var kvíði 
barna og unglinga.

Fyrri fyrirlesturinn var haldinn 
þann 29. september í Vatnsenda-
skóla. Mjög vel tókst upp, um 150 
manns mættu á þann fyrirlestur. 
Seinni fyrirlesturinn var haldinn 
þann 13. október. Fyrirhugað var 
að halda hann í Kópavogskóla. 
Viðburðurinn var kynntur á Face-
book síðu SAMKÓP, Facebook 
síðum foreldrafélaganna, ásamt 
því að tölvupóstar voru sendir á 
foreldra. Eftirspurn foreldra hvatti 
SAMKÓP til að finna annan fund-
arstað. Sá fyrirlestur var haldinn 
í Digraneskirkju og fullt var úr út 
dyrum.

Anna Sigurðardóttir, sálfræðing-
ur frá Heilsuborg, ræddi birtingar-
myndir og afleiðingar kvíða hjá 
börnum og unglingum. Einnig fór 
hún yfir hvernig foreldrar geta sem 
best stutt börn sín í gegnum erfið 
tímabil og vanlíðan. 

Hrafnhildur Sigurðardóttir og 
Unnur Arna Jónsdóttir frá Hugar-
frelsi kynntu einfaldar og gagn-
legar aðferðir sem hjálpa börnum 
og unglingum að takast á við kvíða 
svo þau geti orðið besta útgáfan af 
sjálfum sér. Erindi þeirra er byggt á 
bókinni Hugarfrelsi – Aðferðir til að 
efla börn og unglinga, en þær hafa 
innleitt aðferðir sínar í fjölda leik- 
og grunnskóla landsins og einnig 
haldið námskeið ætluð börnum, 
unglingum og fullorðnum. 
Hrafnhildur og Unnur Arna eru 
eigendur Hugarfrelsis, fyrirtækis 
sem sérhæfir sig í að kenna börn-
um, unglingum og fullorðnum ein-
faldar aðferðir til að efla sjálfsmynd 
sína og verða besta útgáfan af 
sjálfum sér. Aðferðirnar eru m.a. 
sjálfsstyrking, öndun, slökun og 
hugleiðsla.

Aðsóknin á fyrirlestrana var betri en 
nokkurn óraði fyrir og þurftu sýni-
lega margir frá að hverfa. 

SAMKÓP, í samvinnu við Heim-
ili og skóla standa að kynningu í 
Kópavogsskóla þriðjudaginn 25. 
október n.k. kl. 20:00 um læsi. Yfir-

skrift þeirrar kynningar er: „Vilt þú 
vita hvað þú getur gert til þess að 
stuðla að bættu læsi barnsins þíns“. 
Foreldrar eru hvattir til að fylgjast 
með starfinu og þeim viðburðum 
sem í boði verða bæði á samkop.is 
og á facebook síðu félagsins.

Húsfyllir á fyrirlestur um 
kvíða barna og unglinga

SAMKÓP

Að venju verður drekk-
hlaðið kökuhlaðborð 
á boðstólum.

Allir velkomnir.

Kjósið rétt. XD á réttri leið.

Kosningakaffi Sjálfstæðisfélags 
Kópavogs á kosningadaginn verður 
í félagsheimili Sjálfstæðisfélagsins 
Hlíðasmára 19 frá kl 9:00 til kl 18:00.

Alþingiskosningar 29. október

Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is

Laugardagsfundir 
Sjálfstæðisfélag Kópavogs

Ficia quas dolut rat volor am et estem aturendio 
ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut 
voluptur re volupictur volut ariam liquiae 
sincium velit maio illabo am alit aut utatquam es 
sintota cusam in consequi odis sanduciusam.
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ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut 
voluptur re volupictur volut ariam liquiae 
sincium velit maio illabo am alit aut utatquam es 
sintota cusam in consequi odis sanduciusam.

Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is

Laugardagsfundir 
Sjálfstæðisfélag Kópavogs

Ficia quas dolut rat volor am et estem aturendio 
ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut 
voluptur re volupictur volut ariam liquiae 
sincium velit maio illabo am alit aut utatquam es 
sintota cusam in consequi odis sanduciusam.

Sjálfstæðisfélag Kópavogs
www.xdkop.is

Tjónaviðgerðir á öllum 
tegundum bifreiða
 - tjónaskoðun og bílaleigubílar.

Fagleg þjónusta í 35 ár

Smiðjuvegi 40
Gul gata
Kópavogur

sími 557 6333
fax 587 0299
rettingathjonustan@itn.is

Þjónustuverkstæði fyrir



Landsbankinn 
lækkar kostnað 
við íbúðakaup

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Nú greiða viðskiptavinir ekki meira 
en 52.500 kr. í lántökugjald vegna 
íbúðalána hjá Landsbankanum.

Kynntu þér allt um íbúðalán á landsbankinn.is/ibudalan. Þú færð einnig upplýsingar og ráðgjöf í næsta útibúi eða í síma 410 4000.

2 Þeir sem eru að kaupa  
í fyrsta skipti greiða 
ekkert lántökugjald

1 Lántökugjald af íbúða-
lánum er nú föst upp-
hæð, óháð lánsfjárhæð

Lántökugjald er nú ein upphæð eða  
52.500 kr.* vegna íbúða lána ein stak linga 
sem lækkar kostnað mikið í lang flestum 
til vikum. Lán töku gjald og kostnaður  
vegna 20 m. kr. íbúðaláns til einstaklings 
var áður 155.000 kr. svo dæmi sé tekið.

Landsbankinn hefur um árabil fellt 
niður lán töku gjald hjá einstak lingum 
sem eru að kaupa sína fyrstu fasteign. 
Þetta helst óbreytt og hefur aðgerðin 
því engin áhrif á kostnað fyrstu 
kaupenda.

Áður Nú

Lántökugjald af 20 milljóna króna 
íbúðaláni til einstaklinga

*Gjald miðað við verðskrá Landsbankans 6. október 2016.

155.000 kr.

52.500 kr.
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Paul McCartney Kópavogs 
lítur yfir farinn veg

KÓPAVOGSSAGAN

Tilefnið var fundur Sögufélags 
Kópavogs um síðustu helgi 
sem fram fór í MK. Helgi var 

þar beðinn um að fara yfir æskuár 
sín frá Digranesheiði en hann ólst 
þar upp á árunum eftir 1955. Digra-
nesið og Víghólasvæðið lifnuðu við 
í frásögn Helga; barnaskarinn sem 
þarna var, prakkarastrikin, ómalbik-
uðu göturnar, nágrannar og vinir. 

Alltaf kallaður Helgi píka
„Við kölluðum okkur Holtara á þess-
um árum, krakkarnir sem ólust upp 
á svæðinu í kringum Víghól,“ sagði 
Helgi í ávarpi sínu. „Svæðið var einn 
hæsti punktur höfuðborgarsvæðis-
ins og á mörkum hins byggilega 
heims. Þegar við  fluttum þarna 
uppeftir árið 1956 var þarna ótrúleg-
ur berangur og varla stingandi strá. 
Fyrst bjuggum við á Digranesvegi 53, 
síðan á Digranesvegi 75 og að lokum 
á Digranesvegi 117. Þó var þetta allt-
af sama húsið. Þróunin var svona. 
Nú heitir þetta Digranesheiði en ekki 
vegur,“ sagði Helgi og uppskar hlátur. 
„Það voru mörg börn og margir líka 
sem hétu Helgi eins og ég. Til að-
greiningar var ég alltaf kallaður Helgi 
píka og það nafn festist við mig, illu 
heilli. Það var ekki fyrr en ég var 
kominn í Kennaraháskólann sem 
ég bað fólk að hætta að kalla mig 
þetta, sem gekk sem betur fer eftir.“

Nágrannasamvinna
„Mér er það mjög minnistætt að 
þarna hjálpuðust allir að. Það þótti 
ekkert tiltökumál að hjálpa nágranna 
sínum að grafa grunn fyrir húsið sem 
hann var að byggja. Svona gekk þetta. 
Menn voru langt fram á kvöld með 
haka og skóflu að grafa grunna hvor 
fyrir aðra,“ segir Helgi en nágrannar 
hans voru í minningunni karlar í 
krapinu. „Þarna bjuggu merkilegir 
og duglegir menn sem voru á svip-
uðum aldri og sinntu mjög mismun-
andi störfum. Þeir áttu allir helling 
af börnum og ég man varla annað 
en alls konar uppátæki með fullt af 
krökkum, frá morgni til kvölds. Þessir
menn, feður hverfisins, störfuðu sem
sjómenn og bílstjórar sem þótti mjög 

flott. Þarna var líka rafvirki og versl-
unarmenn sem störfuðu hjá Fálkan-
um og Ellingssen. Í hverfinu bjó 
líka Andrés Kristjánsson, ritstjóri 
Tímans. Það þótti mjög mikil upp-
hefð að ritstjórinn sjálfur bjó í 
hverfinu. Þorbjörn Sigurgeirsson, 
prófessor og heimsþekktur vísinda-
maður í kjarneðlisfræði, og Þórdís, 
kona hans, eru mér mjög minni-
stæð og auðvitað drengir þeirra
fimm sem ég lék mér oft við.“ 

Haglabyssa og pólitík 
Konurnar á Digranesheiði voru 
flestar heimavinnandi með brenn-
andi áhuga á stjórnmálum. „Ég 
man að þær komu oft í heimsókn 
til mömmu og ég þurfti að fara út 
því það var svo mikill hávaði í þeim 
þegar þær ræddu pólitík. Þetta voru 
framsóknarkonur, kratar og kommar.
Ég held að ég hafi verið 18 ára þegar 
ég sá fyrst sjálfstæðismann. Ég horfði 
á hann eins og hann væri eitthvað 
veikur. Svona var nú uppeldið og 
umræðan í kringum mig. Stöðug 
innprentun um fyrirlitningu á sjálf-
stæðismönnum,“ sagði Helgi og 
kímdi. „Við krakkarnir nutum mikils 
frelsis og fengum að vera nánast 
sjálfala. Samúel, vinur minn, hafði 
aðgang að haglabyssu og þegar við 
vorum einir heima fórum við að 
skjóta lóur út um stofugluggann. 
Auðvitað komst upp um okkur því 
húsið fylltist allt af púðurreyk. Við 
sluppum þó við mestu skammirnar 
enda orðnir rígfullorðnir, tíu ára.“ 

Dökkir flekkir af rottum
Strákarnir voru sendir til vinnu um 
leið og þeir höfðu aldur til og Helgi 
fékk það starf að keyra traktor í 
frystihúsinu. „Ég var auðvitað ekki 
með nein réttindi, 12-14 ára gamall, 
og einhverntímann ók ég beint í 
gúanóhauginn þar sem maðkur og 
drulla hrundi yfir mig. Mamma tók á 
móti mér langt úti á götu og skipaði 
mér að fara úr öllum fötunum nema 
nærbuxunum því fnykurinn af mér 
var rosalegur. Það var nú reyndar 
dálítið áhugavert atvinnulíf þarna í 
dalnum nálægt þar sem Dalvegurinn 

er nú. Í næsta húsi við frystihúsið 
var lakkrísgerð og skammt þaðan 
frá var plastverksmiðja. Úrgangurinn 
úr þessum fyrirtækjum lak út í 
Kópavogslækinn. Sorphaugar voru 
þarna rétt hjá og þegar þeir  voru 
að fyllast komu bæjarstarfsmenn 
og kveiktu í. Þá urðu kellingarnar í 
hverfinu brjálaðar því þær þurftu að 
rífa inn þvottinn því lyktin lagðist yfir 
allt. En við strákarnir fylgdumst með 
rottunum sem þarna voru. Það voru 
stundum dökkir flekkir af rottum 
hlaupandi þarna um sem var auðvit-
að algjörlega stórfenglegt,“ sagði 
Helgi og ekki laust við að margir í 
salnum könnuðust við þessar lýsing-
ar. 

„Við vinirnir stóðum saman og 
héldum hópinn. Við lékum okkur í 
stillönsunum í Kópavogskirkju sem 
var verið að byggja og leiddumst í 
skólann töluverðan spotta í verstu 
veðrunum. Það var líka vissara að 
standa saman því annars gætu hel-
vítis vesturbæingarnir ráðist á okkur. 
Það var nú ljóti skríllinn. En í heild 
var þetta yndisleg bernska. Hér var 
gott að alast upp. Það var frelsi til 
allra athafna og sem betur fer lifir 
þetta í minningunni í söng og gleði. 
Síðar bættist músíkin við.“

„Helgi Pétursson er Paul McCartney Kópavogs og Kópavogsbragur er okkar Yester-
day,“ sagði fundarstjórinn áður en Helgi var kynntur í pontu. „Og malbikaði spottinn 
á Kársnesbraut er okkar Penny Lane,“ glumdi þá í fundargesti sem uppskar hlátur. 
Tónninn var sleginn enda sjaldnast húmorinn langt undan þegar Helgi Pétursson, 
Helgi í Ríóinu, Helgi okkar er annarsvegar.

Vinirnir Samúel Guðmundsson, Ólafur heitinn Þórðarsson og Einar Magni. 
Myndin er tekin um 1960 skammt við gamla Digranesbæinn. 

Helgi Pétursson fyrir örfáum árum. Horft austur eftir Digranesvegi í áttina þar sem nú er íþróttahús HK.

Það var þétt setið á fundi Sögufélagsins þar sem Helgi Pétursson fór á kostum.

Helgi Pétursson rifjaði upp æskuár sín á Digranesheiði hjá Sögufélagi Kópavogs.

Helgi Pétursson við æskuheimili 
sitt að Digranesvegi 117. 
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Óttarr Proppé
þingmaður

1. sæti
Suðvestur

Theodóra S. Þorsteinsdóttir
formaður bæjarráðs 
í Kópavogi

2. sæti
Suðvestur

…minna fúsk
Vilt þú almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni? 

Þá skaltu kjósa Bjarta framtíð.

…minni okurvexti
Vilt þú hætta að borga hús næðislánið þitt margfalt til baka? 

Þá skaltu kjósa Bjarta framtíð.

…minni hrútskýringar
Vilt þú að Alþingi verði ekki sveittur karlaklúbbur? 

Þá skaltu kjósa Bjarta framtíð.  

…minni sóðaskap
Vilt þú að Íslendingar hætti að gefa skít í umhverfið? 

Þá skaltu kjósa Bjarta framtíð. 

…minni einsleitni 
Vilt þú fjölbreytt samfélag og manneskjulegar stofnanir?  

Þá skaltu kjósa Bjarta framtíð. 
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Við alþingiskosningar 29. október 2016 verða þessir listar í kjöri í Suðvesturkjördæmi:

Auglýsing frá yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis um framboð 
í Suðvesturkjördæmi við alþingiskosningar 29. október 2016

A – listi Bjartrar framtíðar:

1. Óttarr Proppé, kt. 071168-5659, 
alþingismaður, Garðastræti 17, 
Reykjavík.

2. Theodóra S. Þorsteinsdóttir,
kt. 020969-5479, formaður bæjar-
ráðs Kópavogs, Fjallalind 43, 
Kópavogi.

3. Karólína Helga Símonardóttir,
kt. 221084-3229, verkefnastjóri, 
Kelduhvammi 24, Hafnarfirði.

4. Halldór J. Jörgensson, 
kt. 250464-3399, framkvæmda-
stjóri, Hvannakri 6, Garðabæ.

5. Helga Björg Arnardóttir,
kt. 210177-4349, tónlistarmaður 
og kennari, Álfaskeiði 1, Hafnar-
firði.

6. Guðrún Alda Harðardóttir,
kt. 061055-7549, leikskólakennari, 
Baldursgötu 29, Reykjavík.

7. Ragnhildur Reynisdóttir,
kt. 211171-4059, markaðsstjóri, 
Kópalind 1, Kópavogi.

8. Ólafur M. Magnússon,
kt. 270864-2879, framkvæmdast-
jóri, Grænatúni 22, Kópavogi.

9. Agnar H. Johnson,
kt. 251158-2749, framkvæmda-
stjóri, Aflagranda 34, Reykjavík.

10. Guðrún Elín Herbertsdóttir,
kt. 230478-3179, viðskiptafræð-
ingur, Birkiholti 6, Álftanesi.

11. Hlini M. Jóngeirsson,
kt. 180880-6079, kerfisstjóri, 
Staðarbergi 8, Hafnarfirði.

12. Borghildur Sturludóttir,
kt. 090975-4479, arkitekt, 
Vesturgötu 12b, Hafnarfirði.

13. Bergþór Skúlason, kt. 061257-
6919, tölvunarfræðingur, Álfhóls-
vegi 22b, Kópavogi.

14. Halldór Hlöðversson, 
kt. 101073-3869, forstöðumaður 
félagsmiðstöðvar, Furugrund 34, 
Kópavogi.

15. Andrés Pétursson, kt. 110861-
5409, ráðgjafi og forstöðumaður 
Evrópusamtakanna, Lækjasmára 
90, Kópavogi.

16. Sól Elíasdóttir, kt. 101195-
3769, nemi, Þrastanesi 20, 
Garðabæ.

17. Ragnhildur Konráðsdóttir,
kt. 161062-7319, ráðgjafi í 
upplýsingatækni, Álfhólsvegi 22b, 
Kópavogi.

18. Viðar Helgason, kt. 200365-
4379, fjallaleiðsögumaður, Bæjar-
gili 1, Garðabæ.

19. Einar Birkir Einarsson,
kt. 300467-5399, bæjarfulltrúi, 
Hverfisgötu 42, Hafnarfirði.

20. Oddrún Lilja Birgisdóttir,
kt. 010366-5349, vinnuverndarsér-
fræðingur, Álfaskeiði 80, Hafnar-
firði.

21. Helga Bragadóttir, 
kt. 180360-3529, dósent, Birkiási 
25, Garðabæ.

22. Jón Ingvar Valdimarsson,
kt. 280555-4449, kerfisstjóri, Lundi 
23, Kópavogi.

23. Erling Jóhannesson,
kt. 100463-7419, listamaður, 
Holtsbúð 21, Garðabæ.

24. Sigurjón Kjartansson,
kt. 200968-5659, handritshöfund-
ur og framleiðandi, Reynigrund 
33, Kópavogi.

25. Ólafur Proppé, kt. 090142-
7399, fyrrv. rektor Kennaraháskóla 
Íslands, Vesturbæ, Álftanesi.

26. Guðlaug Kristjánsdóttir,
kt. 260772-5039, forseti bæjar-

stjórnar Hafnarfjarðar, Kirkjuvegi 4, 
Hafnarfirði.

B – listi Framsóknarflokks:

1. Eygló Harðardóttir, kt. 121272-
5719, ráðherra, Mjósundi 10, 
Hafnarfirði.

2. Willum Þór Þórsson, kt. 170363-
2569, alþingismaður, Bakkasmára 1, 
Kópavogi.

3. Páll Marís Pálsson, kt. 110597-
3129, nemi, Dimmuhvarfi 10, 
Kópavogi.

4. María Júlía Rúnarsdóttir,
kt. 220475-5739, lögmaður, Lindar-
bergi 56a, Hafnarfirði.

5. Linda Hrönn Þórisdóttir,
kt. 100474-3369, leikskólakennari, 
Lækjarhvammi 10, Hafnarfirði.

6. Kristbjörg Þórisdóttir,
kt. 090578-4569, sálfræðingur, 
Austurkór 90, Kópavogi.

7. Þorgerður Sævarsdóttir,
kt. 080866-5939, kennari, Klappar-
hlíð 24, Mosfellsbæ.

8. Guðmundur Hákon Hermanns-
son, kt. 110593-2449, nemi, Víði-
grund 39, Kópavogi.

9. Ólöf Pálína Úlfarsdóttir,
kt. 181056-4449, náms- og starfs-
ráðgjafi, Trönuhjalla 9, Kópavogi.

10. Ólafur Hjálmarsson,
kt. 260950-8279, vélfræðingur, 
Svöluási 36, Hafnarfirði.

11. Anna María Elíasdóttir,
kt. 110170-3199, viðskiptafræðingur, 
Jófríðarstaðavegi 19, Hafnarfirði.

12. Heiðar Austmann Kristinsson,
kt. 170377-3039, dagskrárgerðar-
maður og markaðsfulltrúi, Tröllakór 
9, Kópavogi.

13. Njóla Elísdóttir, kt. 160259-4429, 
hjúkrunarfræðingur, Móabarði 33, 
Hafnarfirði.

14. Óli Kárason Tran, kt. 010974-
2089, veitingamaður, Þverholti 9, 
Mosfellsbæ.

15. Margrét Sigmundsdóttir,
kt. 060371-3859, flugfreyja, Gulaþingi 
60, Kópavogi.

16. Guðmundur Einarsson,
kt. 250643-3499, viðskiptafræðingur 
og eldri borgari, Víkurströnd 14, Selt-
jarnarnesi.

17. Sigurbjörg Vilmundardóttir,
kt. 030571-3209, leikskólakennari, 
Björtusölum 25, Kópavogi.

18. Birkir Jón Jónsson, kt. 240779-
5289, bæjarfulltrúi, Baugakór 13, 
Kópavogi.

19. Sonja Pálsdóttir, kt. 280889-
3509, nemi, Birkiholti 4, Álftanesi.

20. Kári Walter Margrétarson,
kt. 090392-2559, lögreglumaður, 
Álfkonuhvarfi 47, Kópavogi.

21. Birna Bjarnadóttir,
kt. 160348-4969, sérfræðingur, 
Kópavogstúni 8, Kópavogi.

22. Þórður Ingi Bjarnason,
kt. 251272-4339, ferðamálafræðing-
ur, Lækjarhvammi 10, Hafnarfirði.

23. Sigríður Jónasdóttir,
kt. 040341-7819, eldri borgari og 
matráður, Engihjalla 19, Kópavogi.

24. Ingibjörg Björgvinsdóttir,
kt. 241256-3599, hjúkrunarfræðin-
gur, Akurhvarfi 7, Kópavogi.

25. Ágúst Bjarni Garðarsson,
kt. 290987-2539, aðstoðarmaður 
ráðherra, Vesturholti 7, Hafnarfirði.

26. Sigrún Aspelund, kt. 110446-
4629, skrifstofumaður, Arnarási 16, 
Garðabæ.

C – listi Viðreisnar:

1. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
kt. 041065-3039, fyrrv. ráðherra, 
Mávahrauni 7, Hafnarfirði.

2. Jón Steindór Valdimarsson,
kt. 270658-6609, framkvæmdastjóri, 
Funafold 89, Reykjavík.

3. Sigrún Ingibjörg Gísladóttir,
kt. 130688-3579, lögfræðingur, 
Brekkustíg 17, Reykjavík.

4. Bjarni Halldór Janusson,
kt. 041295-2289, háskólanemi, 
Eggertsgötu 30, Reykjavík.

5. Margrét Ágústsdóttir,
kt. 061057-6099, viðskiptastjóri, 
Ástúni 6, Kópavogi.

6. Ómar Ásbjörn Óskarsson,
kt. 170784-2949, markaðsstjóri, 
Þrastarási 14, Hafnarfirði.

7. Katrín Kristjana Hjartardóttir,
kt. 210790-2259, háskólanemi, Lau-
tasmára 41, Kópavogi.

8. Thomas Möller, kt. 210254-5609, 
verkfræðingur, Ljósakri 7, Garðabæ.

9. Ásta Rut Jónasdóttir, kt. 270274-
5449, stjórnmálafræðingur, Hraun-
brún 35, Hafnarfirði.

10. Jón Ingi Hákonarson,
kt. 240171-3179, ráðgjafi, Nönnustíg 
5, Hafnarfirði.

11. Kristín Pétursdóttir, kt. 091165-
8059, forstjóri, Hringbraut 59, 
Hafnarfirði.

12. Steingrímur B. Gunnarsson,
kt. 271250-4369, rafeindavirki, 
Löngumýri 26, Garðabæ.

13. Auðbjörg Ólafsdóttir,
kt. 281279-4329, yfirmaður fjárfestin-
gatengsla og samskipta, Hverfisgötu 
52b, Hafnarfirði.

14. Sigurður J. Grétarsson,
kt. 270455-3959, prófessor, 
Skólabraut 14, Seltjarnarnesi.

15. Sara Dögg Svanhildardóttir,
kt. 260773-3139, grunnskólakennari, 
Lynghólum 7, Garðabæ.

16. Þorsteinn Halldórsson,
kt. 031061-5129, framkvæmdastjóri, 
Staðarhvammi 21, Hafnarfirði.

17. Þórey S. Þórisdóttir,
kt. 231063-4129, framkvæmdastjóri 
og doktorsnemi, Þúfubarði 9, 
Hafnarfirði.

18. Gizur Gottskálksson,
kt. 040350-4039, læknir, Ægisgrund 
20, Garðabæ.

19. Gunnhildur Steinarsdóttir,
kt. 280775-5689, sérfræðingur, 
Sæbólsbraut 43, Kópavogi.

20. Stefán A. Gunnarsson,
kt. 060580-5109, BA í sagnfræði, 
Lyngmóum 5, Garðabæ.

21. Sigríður Þórðardóttir,
kt. 140970-5739, tölvunarfræðingur, 
Skjólbraut 8, Kópavogi.

22. Sigvaldi Einarsson,kt. 020463-
5119, fjármálaráðgjafi, Boðaþingi 6, 
Kópavogi.

23. Herdís Hallmarsdóttir,
kt. 100972-4769, hæstaréttar-
lögmaður, Hrauntungu 97, Kópavogi.

24. Magnús Ívar Guðfinnsson,
kt. 101268-3149, verkefnastjóri, 
Steinakri 1, Garðabæ.

25. Ólöf Kolbrún Harðardóttir,
kt. 200249-4969, óperusöngvari, 
Langholtsvegi 139, Reykjavík.

26. Hannes Pétursson, kt. 141231-
3679, rithöfundur, Túngötu 25, 
Álftanesi.

D – listi Sjálfstæðisflokks:

1. Bjarni Benediktsson, kt. 260170-
5549, formaður Sjálfstæðisflokksins, 
Bakkaflöt 2, Garðabæ.

2. Bryndís Haraldsdóttir, 
kt. 291276-3779, formaður bæjar-
ráðs, Skeljatanga 12, Mosfellsbæ.

3. Jón Gunnarsson, kt. 210956-
4179, alþingismaður, Austurkór 155, 
Kópavogi.

4. Óli Björn Kárason, kt. 260860-
4619, ritstjóri, Tjarnarmýri 17,
Seltjarnarnesi.

5. Vilhjálmur Bjarnason,
kt. 200452-7719, alþingismaður, 
Hlíðarbyggð 18, Garðabæ.

6. Karen Elísabet Halldórsdóttir,
kt. 190274-4469, bæjarfulltrúi og 
varaþingmaður, Hvannhólma 30, 
Kópavogi.

7. Vilhjálmur Bjarnason, 
kt. 130963-5609, formaður Hags-
munasamtaka heimilanna, 
Kvíslartungu 118, Mosfellsbæ.

8. Kristín María Thoroddsen,
kt. 201168-5469, flugfreyja og 
ferðamálafræðingur, Burknabergi 4, 
Hafnarfirði.

9. Katrín Ósk Ásgeirsdóttir,
kt. 240594-2779, háskólanemi,
Lækjarkinn 6, Hafnarfirði.

10. Tinna Dögg Guðlaugsdóttir,
kt. 050483-7119, laganemi og 
framkvæmdastjóri, Dimmuhvarfi 27, 
Kópavogi.

11. Hrefna Kristmannsdóttir,
kt. 200544-3319, jarðefnafræðingur 
og prófessor emeritus, Látraströnd 
30, Seltjarnarnesi.

12. Davíð Þór Viðarsson, 
kt. 240484-2509, knattspyrnumaður, 
Kirkjubrekku 18, Álftanesi.

13. Kolbrún G. Þorsteinsdóttir,
kt. 190867-5369, kennari, Áslandi 3, 
Mosfellsbæ.

14. Unnur Lára Bryde, kt. 260871-
5529, flugfreyja, Fjóluási 20, Hafnar-
firði.

15. Guðmundur Gísli Geirdal,
kt. 100765-4899, sjómaður, Fákah-
varfi 1, Kópavogi.

16. Þorgerður Anna Arnardóttir,
kt. 210472-5099, aðstoðarskólastjóri, 
Móaflöt 33, Garðabæ.

17. Bergur Þorri Benjamínsson,
kt. 150279-4889, viðskiptafræðingur, 
Eskivöllum 7, Hafnarfirði.

18. Maríanna Hugrún Helgadóttir,
kt. 130168-5319, formaður Félags 
íslenskra náttúrufræðinga, Lækjar-
braut 1, Kjós.

19. Hilmar Jökull Stefánsson,
kt. 240795-2059, menntaskólanemi, 
Fitjasmára 3, Kópavogi.

20. Þórhildur Gunnarsdóttir,
kt. 250291-2809, handknattleiks-
kona, Smáraflöt 51, Garðabæ.

21. Kristján Jónas Svavarsson,
kt. 070671-5659, stálvirkjasmíða-
meistari, Hverfisgötu 63, Hafnarfirði.

22. Sveinn Óskar Sigurðsson,
kt. 270768-5989, framkvæmdastjóri, 
Barrholti 23, Mosfellsbæ.

23. Gyða Ragnheiður Stefánsdóttir,
kt. 201190-2669, lögfræðingur, 
Austurströnd 8, Seltjarnarnesi.

24. Ásgeir Einarsson,
kt. 200390-3189, stjórnmálafræðing-
ur, Háabergi 19, Hafnarfirði.

25. Erling Ásgeirsson,
kt. 290545-7499, fyrrv. formaður 
bæjarráðs, Lynghæð 1, Garðabæ.

26. Erna Nielsen, kt. 210942-4409, 
fyrrv. forseti bæjarstjórnar, Lundi 1, 
Kópavogi.

F – listi Flokks fólksins:

1. Guðmundur Ingi Kristinsson,
kt. 140755-7299, formaður Bótar, 
Hjallabraut 9, Hafnarfirði.

2. Grétar Pétur Geirsson, 
kt. 240958-6519, framkvæmdastjóri, 
Álfhólsvegi 32, Kópavogi.

3. Margrét Halla María Johnson,
kt. 140895-2889, námsmaður, 
Breiðuvík 18, Reykjavík.

4. Sigurður Haraldsson,
kt. 100964-3339, öryggisvörður, 
Núpalind 8, Kópavogi.

5. Ósk Matthíasdóttir,
kt. 080979-5769, förðunarfræðingur, 
Hraunkambi 9, Hafnarfirði.

6. Maríanna V. Hafsteinsdóttir,
kt. 210171-5419, ferðabæklingur 
(öryrki), Tröllakór 13–15, Kópavogi.

7. Júlíus Þórðarson, kt. 270160-
5149, tónlistarmaður, Hátúni 10b, 
Reykjavík.

8. Halldór Sigurþórsson,
kt. 131254-3509, bifreiðasmiður, 
Urðarstíg 3, Hafnarfirði.

9. Eiður Gunnar Bjarnason,
kt. 291178-4729, dagmaður, 
Drekavöllum 18, Hafnarfirði.

10. Guðlaug Gunnarsdóttir,
kt. 140439-4609, fyrrv. flugfreyja, 
Boðaþingi 22, Kópavogi.

11. Halldór Svanbergsson,
kt. 250159-5449, fyrrv. sjómaður, 
Hörðukór 5, Kópavogi.

12. Karl Karlsson, kt. 110354-3989, 
verkamaður, Ögn, Mosfellsbæ.

13. Jóhanna Björg Gunnarsdóttir,
kt. 240886-2869, starfsmaður 
Kópavogsbæjar, Hlíðarhjalla 73, 
Kópavogi.

14. Erla Magnúsdóttir,
kt. 080147-2609, fyrrv. verslunar-
maður, Álfaskeiði 102, Hafnarfirði.

15. Guðbjörg H. Björnsdóttir,
kt. 080853-4089, húsmóðir, 
Vogatungu 65, Kópavogi.

16. Heimir Freyr Geirsson,
kt. 010663-5129, veitingamaður, 
Reykjamörk 1, Hveragerði.

17. Óskar Þór Hjálmarsson,
kt. 020894-2109, smiður, Skjólbraut 
3, Kópavogi.

18. Helga Björk Magnúsd. Grétu-
dóttir, kt. 140555-7469, tónlistarken-
nari, Sólvallagötu 50, Reykjavík.

19. Georg Daði Guðmundsson,
kt. 060594-2369, sérhæfður star-
fsmaður, Hjallabraut 9, Hafnarfirði.

20. Skúli Barker, kt. 160264-5519, 
verkfræðingur, Hákotsvör 10, Álfta-
nesi.

21. Halldór Már Kristmundsson,
kt. 030788-2579, sölufulltrúi, Fann-
borg 7, Kópavogi.

22. Margrét H. Halldórsdóttir,
kt. 220676-4209, félagsliði, Hraunbæ 
107c, Reykjavík.

23. Gunnar Þór Ólafsson, 
kt. 110649-2829, framkvæmdastjóri, 
Skálaheiði 1, Kópavogi.

24. Jósef Guðbjartsson,
kt. 081149-2839, fisksali, Holtsvegi 
31, Garðabæ.

25. Erling Smith, kt. 020564-7849, 
véltæknifræðingur, Dvergholti 8, 
Mosfellsbæ.
26. Jón Númi Ástvaldsson,
kt. 301054-4329, fyrrv. verkamaður, 
Berjahlíð 3, Hafnarfirði.

P – listi Pírata:

1. Jón Þór Ólafsson, kt. 130377-
4089, starfsmaður við malbiks-
afgreiðslu, Eggertsgötu 6, Reykjavík.
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Við alþingiskosningar 29. október 2016 verða þessir listar í kjöri í Suðvesturkjördæmi:

Auglýsing frá yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis um framboð 
í Suðvesturkjördæmi við alþingiskosningar 29. október 2016

Yfirkjörstjórn Suðvestur-
kjördæmis, 18. október 2016.

Jónas Þór Guðmundsson,
Guðrún Sesselja Arnardóttir,

Elín Jóhannsdóttir,
Ástríður Sólrún Grímsdóttir,

Eysteinn Jónsson.

2. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir,
kt. 060587-2809, lögfræðingur, Eng-
javegi 8, Mosfellsbæ.

3. Andri Þór Sturluson, kt. 270284-
2139, vefstjóri, Sjávargrund 2b, 
Garðabæ.

4. Sara Elísa Þórðardóttir,
kt. 200181-3959, listamaður, 
Skólabraut 8, Seltjarnarnesi.

5. Þór Saari, kt. 090660-8299, 
hagfræðingur, Breiðabólsstað, 
Álftanesi.

6. Sigurbjörg Erla Egilsdóttir,
kt. 181186-2839, doktorsnemi í 
stjórnmálasálfræði, Birkigrund 4, 
Kópavogi.

7. Bjartmar Oddur Þeyr Alex-
andersson, kt. 270283-5199, fram-
kvæmdastjóri og frumkvöðull, 
Brekkubæ 38, Reykjavík.

8. Kristín Vala Ragnarsdóttir,
kt. 270354-7269, sjálfbærnifræð-
ingur, Grenibyggð 30, Mosfellsbæ.

9. Bergþór H. Þórðarson,
kt. 241279-3599, háskólanemi, 
Melseli 1, Reykjavík.

10. Grímur Friðgeirsson,
kt. 080348-3989, rafeinda-
tæknifræðingur, Eiðismýri 28, 
Seltjarnarnesi.

11. Kári Valur Sigurðsson,
kt. 250770-5109, pípulagninga-
maður, Breiðvangi 54, Hafnarfirði.

12. Heimir Örn Hólmarsson,
kt. 190780-6199, ra magnstæknifræð-
ingur, Akurgerði 2, Reykjavík.

13. Mínerva M. Haraldsdóttir,
kt. 020655-5779, músíkmeðferðar-
fræðingur, Bólstaðarhlíð 62, Rey-
kjavík.

14. Bjartur Thorlacius, kt. 211295-
2019, hugbúnaðarsérfræðingur, 
Lundarbrekku 10, Kópavogi.

15. Friðfinnur Finnbjörnsson,
kt. 080283-4589, lagerstarfsmaður, 
Þorrasölum 15, Kópavogi.

16. Lárus Vilhjálmsson,
kt. 150261-2449, leikhússtjóri, 
Skúlaskeiði 12, Hafnarfirði.

17. Ólafur Sigurðsson, kt. 300853-
7819, matvælafræðingur, Lækjar-
bergi 23, Hafnarfirði.

18. Maren Finnsdóttir, kt. 220669-
3009, leiðsögumaður hjá ON, Aus-
turströnd 10, Seltjarnarnesi.

19. Sigurður Erlendsson, 
kt. 180560-3279, kerfisfræðingur, 
Engihjalla 25, Kópavogi.

20. Björn Ragnar Björnsson,
kt. 160458-5699, stærðfræðingur, 
Móvaði 7, Reykjavík.

21. Ásmundur Guðjónsson,
kt. 020190-3459, forritari, 
Hjallabrekku 32, Kópavogi.

22. Lýður Árnason, kt. 051262-2209, 
læknir, Jófríðarstaðavegi 11, Hafnar-
firði.

23. Róbert Marvin Gíslason,
kt. 271272-3759, tölvunarfræðingur, 
Hörðukór 5, Kópavogi.

24. Birgir Þröstur Jóhannsson,
kt. 171266-5059, arkitekt, Vesturgötu 
51a, Reykjavík.

25. Hugi Hrafn Ásgeirsson,
kt. 121188-2369, vefforritari, 
Lækjarási 16, Reykjavík.

26. Karl Brynjar Magnússon,
kt. 010653-7899, flutningatækni-
fræðingur, Leirubakka 6, Reykjavík.

R – listi Alþýðufylkingarinnar:

1. Guðmundur Magnússon,
kt. 060747-4829, leikari, Reynimel 
64, Reykjavík.

2. Sara Bjargardóttir, kt. 230180-
6529, talmeinafræðinemi, Álmholti 
11, Mosfellsbæ.

3. Ægir Björgvinsson, kt. 250252-
3079, rennismiður og verkstjóri, Slét-
tahrauni 34, Hafnarfirði.

4. Þorvarður Bergmann 
Kjartansson, kt. 020392-2749, 
nemi, Garðaflöt 11, Garðabæ.

5. Sigrún Erlingsdóttir,  kt. 171292-
2399, þjónustustjóri, Hjallabraut 43, 
Hafnarfirði.

6. Kristján Páll Kolka Leifsson,
kt. 101283-2409, félagsfræðingur, 
Lækjarbergi 6, Hafnarfirði.

7. Kári Þór Sigríðarson,
kt. 220765-3939, búfræðingur, 
Merkigili 22, Akureyri.

8. Vilhjálmur Hjaltalín Jónsson,
kt. 240774-5429, stuðningsfulltrúi, 
Nónhæð 4, Garðabæ.

9. Lárus Páll Birgisson,
kt. 240374-5529, sjúkraliði, 
Máshólum 2, Reykjavík.

10. Lilja Rún Kristbjörnsdóttir,
kt. 010388-2019, trésmíðakennari, 
Lækjarbergi 6, Hafnarfirði.

11. Birna Lára Guðmundsdóttir,
kt. 220790-2239, leiðbeinandi í leik-
skóla, Laufengi 11, Reykjavík.

12. Þorbjörg Una Þorkelsdóttir,
kt. 170495-3579, verkakona, Odd-
eyrargötu 32, Akureyri.

13. Sigurjón Þórsson, kt. 210586-
2969, tæknifræðingur, Klapparstíg 9, 
Hvammstanga.

14. Þórður Sigurel Arnfinnsson,
kt. 280182-5089, verkamaður, 
Ásabraut 15, Reykjanesbæ.

15. Guðjón Bjarki Sverrisson,
kt. 170253-3029, stuðningsfulltrúi, 
Selvogsgötu 26, Hafnarfirði.

16. Haukur Már Helgason,
kt. 260678-5159, heimspekingur, 
Sæviðarsundi 15, Reykjavík.

17. Þórir Jónsson, kt. 200264-5419, 
bifreiðastjóri, Fífumóa 6, Rey-
kjanesbæ.

18. Gunnar Straumland,
kt. 300661-7349, kennari og 
myndlistarmaður, Hagamel 9, 
Hvalfjarðarsveit.

19. Guðrún Björk Jónsdóttir,
kt. 161285-2699, vöruhönnuður, 
Framnesvegi 6, Reykjavík.

20. Björk Þorgrímsdóttir, 
kt. 021184-2689, skáld og nemi, 
Safamýri 23, Reykjavík.

21. Lára Guðbjörg Sighvatsdóttir,
kt. 110550-3169, verslunarmaður, 
Gvendargeisla 90, Reykjavík.

22. Björk M. Kristbjörnsdóttir,
kt. 300382-6069, leikskólakennari, 
Bugðutanga 23, Mosfellsbæ.

23. Guðbrandur Loki Rúnarsson,
kt. 051193-2299, atvinnulaus, 
Grettisgötu 90, Reykjavík.

24. Sigurbjörn Ari Hróðmarsson,
kt. 030186-2309, tónlistarmaður, 
Kirkjusandi 5, Reykjavík.

25. Jóhannes Ragnarsson, 
kt. 270554-2299, rannsóknamaður á 
Hafrannasóknastofnun, Hábrekku 
18, Ólafsvík.

26. Reynir Torfason, kt. 011139-
3969, sjómaður, Sólgötu 5, Ísafirði.

S – listi Samfylkingarinnar – 
jafnaðarmannaflokks Íslands:

1. Árni Páll Árnason,
kt. 230566-5939, alþingismaður, 
Túngötu 36a, Reykjavík.

2. Margrét Gauja Magnúsdóttir,
kt. 111176-3889, bæjarfulltrúi, 
Suðurgötu 38, Hafnarfirði.

3. Sema Erla Serdar, kt. 040986-
2869, stjórnmálafræðingur, 
Álfhólsvegi 145, Kópavogi.

4. Guðmundur Ari Sigurjónsson,
kt. 120988-2479, verkefnastjóri, 
Suðurmýri 6, Seltjarnarnesi.

5. Símon Birgisson, kt. 240884-2599, 
sýningar- og handritsdramatúrg, 
Merkurgötu 9b, Hafnarfirði.

6. Steinunn Dögg Steinsen,
kt. 020379-3409, deildarstjóri umh-
verfismála, Hjallahlíð 5, Mosfellsbæ.

7. Árni Rúnar Þorvaldsson,
kt. 260776-5769, grunnskólakennari, 
Álfaskeiði 100, Hafnarfirði.

8. Margrét Kristmannsdóttir,
kt. 240262-4449, framkvæmdastjóri, 
Engjasmára 9, Kópavogi.

9. Guðrún Helga Jónsdóttir,
kt. 020149-3379, fyrrv. bankamaður, 
Hrauntungu 95, Kópavogi.

10. Þóra Marteinsdóttir,
kt. 161278-4249, tónlistarmaður, 
Þinghólsbraut 28, Kópavogi.

11. Óskar Steinn Ómarsson,
kt. 090794-2489, háskólanemi, 
Kirkjuvegi 11b, Hafnarfirði.

12. Sigurþóra Bergsdóttir,
kt. 210372-5399, ráðgjafi, Nesvegi 
123, Seltjarnarnesi.

13. Gylfi Ingvarsson, kt. 131144-
2969, vélvirki, Garðavegi 5, Hafnar-
firði.

14. Katrín Sif Sigurgeirsdóttir,
kt. 101175-4489, ljósmóðir, Dreka-
völlum 47, Hafnarfirði.

15. Amal Tamimi, kt. 070160-2939, 
framkvæmdastjóri, Engihjalla 17, 
Kópavogi.

16. Friðþjófur Helgi Karlsson,
kt. 220372-3169, skólastjóri, Úthlíð 
15, Hafnarfirði.

17. Birgitta Björg Jónsdóttir,
kt. 240993-2449, háskólanemi, 
Breiðvangi 22, Hafnarfirði.

18. Gísli Geir Jónsson,
kt. 070149-2739, verkfræðingur, 
Nýhöfn 5, Garðabæ.

19. Ýr Gunnlaugsdóttir,
kt. 151163-3439, viðburðastjóri, 
Andarhvarfi 5, Kópavogi.

20. Andrea Dagbjört Pálsdóttir,
kt. 080798-3189, framhalds-
skólanemi og kaffibarþjónn, 
Rituhöfða 11, Mosfellsbæ.

21. Hjalti Már Þórisson,
kt. 170674-3599, læknir, Birkigrund 
69, Kópavogi.

22. Svala Björgvinsdóttir,
kt. 080277-3189, tónlistarmaður, Los 
Angeles, Bandaríkjunum.

23. Jónas Sigurðsson, kt. 300149-
4999, fyrrv. bæjarfulltrúi, Hlíðartúni 
8, Mosfellsbæ.

24. Jóhanna Axelsdóttir, kt. 021243-
3299, kennari, Burknavöllum 17a, 
Hafnarfirði.

25. Magnús Orri Schram,
kt. 230472-5649, ráðgjafi, Hraun-
tungu 97, Kópavogi.

26. Katrín Júlíusdóttir,
kt. 231174-3389, alþingismaður, 
Lyngási 4, Garðabæ.

T – listi Dögunar – stjórnmála-
samtaka um réttlæti, sanngirni 

og lýðræði:

1. Ragnar Þór Ingólfsson, 
kt. 170573-4719, sölustjóri, Hraunbæ 
114, Reykjavík.

2. Ásta Bryndís Schram, kt. 220958-
4189, lektor HÍ, Víðihvammi 16, 
Kópavogi.

3. Gunnar Hólmsteinn Ársælsson,
kt. 020366-4199, stjórnmálafræðin-
gur, Ægisgrund 12, Garðabæ.

4. Baldvin Björgvinsson,
kt. 111167-4949, raffræðingur og 
framhaldsskólakennari, Hrauntungu 
42, Kópavogi.

5. Elva Dögg Hafberg Gunnars-
dóttir, kt. 150679-5759, háskólanemi 
og uppistandari, Engjaseli 67, 
Reykjavík.

6. Atli Hermannsson, kt. 201156-
3359, framkvæmdastjóri, Grænu-
tungu 8, Kópavogi.

7. Dagný Guðmundsdóttir,
kt. 230151-4669, sjúkraliði, Álfkonu-
hvarfi 53, Kópavogi.
8. Óskar Sigurbjörnsson,
kt. 310154-3429, húsasmíðameistari, 
Aftanhæð 6, Garðabæ.

9. Berglind Anna Schram,
kt. 050466-4349, öryrki, Eskivöllum 
21b, Hafnarfirði.

10. Hákon Hrafn Sigurðsson,
kt. 080374-5859, prófessor, Faxa-
hvarfi 8, Kópavogi.

11. Guðný Brynjólfsdóttir,
kt. 301275-5799, félagsliði, 
Víðibakka, Mosfellsbæ.

12. Kristófer Jónsson,
kt. 270468-5869, verksmiðjustjóri, 
Bollagötu 4, Reykjavík.

13. Sigrún Huld Auðunsdóttir,
kt. 281278-5179, grunnskólakennari, 
deildarstjóri sérkennslu, Litlakrika 
23, Mosfellsbæ.

14. Björn Hersteinn Herbertsson,
kt. 271162-3599, vélstjóri, Vesturholti 
4, Hafnarfirði.

15. Gunnhildur Schram 
Magnúsdóttir, kt. 241285-2279, 
frístundaleiðbeinandi, Víðihvammi 
16, Kópavogi.

16. Guðmundur Hreinsson,
kt. 051067-5099, byggingafræðing-
ur og framhaldsskólakennari, 
Hraðastaðavegi 11, Mosfellsbæ.

17. Friðborg Jónsdóttir, kt. 140871-
5839, grunnskólakennari, 
Melholti 2, Hafnarfirði.

18. Guðrún Indriðadóttir,
kt. 180655-4419, skrifstofumaður og 
leikskólakennari, Jöklafold 29, 
Reykjavík.

19. Friðrik Ásmundsson Brekkan,
kt. 210451-5959, leiðsögumaður, 
Hringbraut 75, Hafnarfirði.

20. Sigrún Fjóla Hilmarsdóttir,
kt. 170371-5939, framhaldsskólaken-
nari, Sjávargrund 9a, Garðabæ.

21. Halldór Atli Nielsen Björnsson,
kt. 180579-5329, rafmagnstækni-
fræðinemi, Völvufelli 46, Reykjavík.

22. Ágústa Sigrún Ágústsdóttir,
kt. 010965-5949, söngkona og man-
nauðsstjóri, Austurkór 92, Kópavogi.

23. Rúnar Páll Rúnarsson,
kt. 020484-2339, kerfisstjóri, 
Jónsgeisla 57, Reykjavík.

24. Helga Sveinsdóttir,
kt. 261081-5719, heilsugæsluritari, 
Ferjuvaði 13, Reykjavík.

25. Hafsteinn Ægir Geirsson,
kt. 040880-4889, verslunarmaður, 
Þórðarsveig 36, Reykjavík.

26. Herdís Dröfn Baldvinsdóttir,
kt. 290854-4909, fræðimaður, Lan-
caster, Bretlandi.

V – listi Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs:

1. Rósa Björk Brynjólfsdóttir,
kt. 090275-5189, framkvæmdastjóri 
þingflokks, Ásvallagötu 23, 
Reykjavík.

2. Ólafur Þór Gunnarsson,
kt. 170763-4409, öldrunarlæknir, 
Þinghólsbraut 32, Kópavogi.

3. Una Hildardóttir, kt. 030891-
2529, háskólanemi, Álafossvegi 31, 
Mosfellsbæ.

4. Sigursteinn Róbert Másson,
kt. 110867-4769, kvikmynd-
agerðarmaður, Álfhólsvegi 52, 
Kópavogi.

5. Valgerður B. Fjölnisdóttir,
kt. 300595-2359, hjúkrunarnemi, 
Lækjargötu 32, Hafnarfirði.

6. Ingvar Arnarson, kt. 240678-
3819, framhaldsskólakennari, 
Lindarflöt 52, Garðabæ.

7. Þórdís Dröfn Andrésdóttir,
kt. 110597-2159, nemi, Stekkjarh-
vammi 15, Hafnarfirði.

8. Amid Derayat, kt. 050664-
3099, líffræðingur, Mánabraut 15, 
Kópavogi.

9. Guðbjörg Sveinsdóttir,
kt. 110854-4639, geðhjúkrun-
arfræðingur, Trönuhjalla 13, 
Kópavogi.

10. Kristján Ketill Stefánsson,
kt. 110279-5909, aðjunkt, Ástúni 
10, Kópavogi.

11. Snæfríður Sól Thomasdóttir,
kt. 061196-3079, háskólanemi, 
Eiðismýri 22, Seltjarnarnesi.

12. Grímur Hákonarson,
kt. 080377-4019, leikstjóri, 
Framnesvegi 34, Reykjavík.

13. Kristín Helga Gunnarsdóttir,
kt. 241163-2459, rithöfundur, 
Einilundi 8, Garðabæ.

14. Ólafur Arason, kt. 040379-
3049, hugsuður, Blátúni 1, 
Álftanesi.

15. Ragnheiður Gestsdóttir,
kt. 010553-3269, rithöfundur, 
Lækjargötu 12, Hafnarfirði.

16. Árni Stefán Jónsson,
kt. 191251-3349, formaður SFR, 
Stuðlabergi 110, Hafnarfirði.

17. Bryndís Brynjarsdóttir,
kt. 300368-4259, myndlistarmaður, 
Fellsási 9a, Mosfellsbæ.

18. Sigurbjörn Hjaltason,
kt. 100658-5429, bóndi, Kiðafelli 
2, Kjós.

19. Sveinbjörg Vilhjálmsdóttir,
kt. 110243-6189, píanókennari, 
Bjarnastaðavör 1, Álftanesi.

20. Kristbjörn Gunnarsson,
kt. 080774-3119, tölvunarfræðin-
gur, Melási 5, Garðabæ.

21. Þóra Elfa Björnsson,
kt. 050639-7469, setjari, Skólagerði 
41, Kópavogi.

22. Magnús Jóel Jónsson,
kt. 051089-2009, nemi, Hafravöl-
lum 3, Hafnarfirði.

23. Anna Björnsson, kt. 040652-
4349, tölvunar- og sagnfræðingur, 
Blátúni 1, Álftanesi.

24. Fjölnir Sæmundsson,
kt. 260170-5709, lögreglumaður, 
Lækjarkinn 10, Hafnarfirði.

25. Þuríður Backman,
kt. 080148-4539, fyrrv. alþingis-
maður, Bjarnhólastíg 2, Kópavogi.

26. Ögmundur Jónasson,
kt. 170748-4099, alþingismaður, 
Grímshaga 6, Reykjavík.
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Lofum að vanda okkur
BJÖRT FRAMTÍÐ  

Í   pólitík gærdagsins skipti öllu máli 
að leggja fram góða stefnu fyrir 
kosningar. Smíðuð voru loforð 

sem skiluðu stjórnmálaflokkum
býsna ríflegu fylgi sem voru svo ekki 
alltaf í takti við efndir eða öll þar 
sem þau voru séð. Í Bjartri framtíð 
nálgumst við hlutina með öðrum 
hætti. Við lítum ekki á stjórnmála-
flokka sem valdastofnanir heldur 
þjónustumiðstöðvar og höfum sett 
okkur skýra framtíðarsýn í því verk-
efni. 

Gildi Bjartrar framtíðar og þau 
vinnubrögð sem við við höfum eru 
okkar einu eiginlegu loforð. Við 

tökum hagsmuni heildarinnar fram 
yfir sérhagsmuni fárra við alla 
ákvarðanatöku. Við lofum að sýna 
ábyrgð, skilning og hlýju. Við viljum 
gagnsærra og manneskjulegra sam-
félag þar sem öllum á að geta liðið 
vel. Við beitum okkur fyrir kerfis-
breytingum með frjálslynda, græna 
miðjustefna að leiðarljósi. Við viljum 
breyta úreltum kerfum samfélagsins 
sem þjóna gamla Íslandi. Kerfin er 
að finna í sjávarútvegi, landbúnaði, 
menntastofnunum, stjórnmálaflokk-
unum, stjórnsýslunni og stundum 
í hugsunarhætti okkar sjálfra. Við 
viljum líka eiga samtal um útfærslur 

á því sem skiptir máli, við þá sem 
málin varða. Þess vegna gefum við 
ekki loforð um ókeypis peninga. Við 
lofum ekki stöðugleika fyrir alla ef 
hann í raun gildir bara fyrir fáa. Hlut-
verk stjórnmálamanna er, að okkar 
mati, fyrst og fremst að fanga hug-
myndir og raungera þær í þjónustu 
við almenning. Heiðarlegt samtal, 
samráð, gagnsæi og opin stjórnsýsla 
skilar okkur öllum miklu betri árang-
ri en einvaldsboð að ofan.  

Það þýðir ekki að Björt framtíð sé 
stefnulaus. Við vitum hvað við viljum 
þó við setjum ekki fram nákvæmlega 
útfærð loforð í krónum og aurum. 
Við viljum nefnilega breyta áherslum 
í samfélaginu með meiri fjölbreytni, 
minni sóun, meiri stöðugleika og 
meiri sátt. Þannig teljum við að unnt 
verði að byggja betra samfélag með 
minna fúski og meiri bjartri framtíð. 

Viljum við að tekjur af sameiginleg-
um auðlindum skili sér til samfélags-
ins í meira mæli? Já. Viljum við sinna 
betur þeim sem standa höllum fæti 
í samfélaginu og gera þeim kleift að 
lifa mannsæmandi lífi? Já. Viljum við 
gera betur í umhverfismálum? Já. 
Miklu betur. Viljum við móta heild-
stæða stefnu í ferðamálum? Já. Það 
er afar aðkallandi. Viljum við tryggja 
að ungt fólk geti menntað sig hér á 
landi í samkepnishæfum háskólum 
og búið sér og börnum sínum heim-
ili? Já. Hvort við viljum. Viljum við 
tryggja að þeir sem veikjast eigi alltaf 
völ á bestu þjónustu og lyfjum? Það 
geturðu stólað á. Og að við lofum að 
vanda okkur. 

Meiri bjarta framtíð. 
Minna fúsk.

Theodóra Þorsteinsdóttir, skipar 2. 
sæti á lista Bjartrar framtíðar í 
Suðvesturkjördæmi.

Við getum þetta 
núna!

PÍRATAR

Hvað var það við Pírata sem 
hreif mig? Af hverju gekk 
ég í stjórnmálaflokk og fór 

í framboð til Alþingis? Hljómar 
svolítið klikkað. Ef ég á að vera hrein-
skilinn var það ekki stefna Pírata 
sem slík. Það var heiðarleikinn og 
einlægnin. Hvernig Helgi Hrafn, 
Birgitta, Jón Þór og Ásta töluðu bara 
hreint út. Það skein í gegn. Þau 

Andri Þór Sturluson skipar 3. sæti í 
Suðvesturkjördæmi fyrir Pírata.

reyndu að eiga samræðu, jafnvel 
við aðra flokka. Þau sýndu í verki að 
pólitík þarf ekki að vera ömurleg, 
eilífur skotgrafarhernaður. 

Píratar tóku sér stöðu gegn 
spillingunni. Þar liggur rót vandans. 
Andstæðan við heiðarleg stjórnmál. 
Það er ekki hægt að endurreisa 
traust á stjórnmálum nema að tækla 
spillinguna. Spillinguna sem birtist 

okkur í einkavæðingunni, Panama-
skjölunum, skipanir í opinber 
embætti og svo mætti lengi telja. Það 
er einmitt eitt af fimm áherslumál-
unum okkar, að endurheimta traust 
og tækla spillingu. Ný stjórnarskrá 
er lykilatriði í því að færa völdin til 
fólksins. Við viljum að þú ráðir, við 
viljum hlusta á og tala við þig. Ekki 
bara á fjögurra ára fresti, heldur allt 
kjörtímabilið.

Þótt það hafi ekki verið stefnan 
sem fékk mig í starfið, þá erum við 
með mjög góða stefnu. Stefnu sem 
kemur frá grasrótinni. Þess vegna er 
hún í takt við fólkið en ekki sérhags-
munaöflin. Við viljum líka tryggja 
gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónstu. Um 
það er rík þjóðarsátt. Því má ekki 
gleyma að þeir sem hafa farið með 

völdin undanfarin ár bera ábyrgð 
á ástandinu. Ákall almennings um 
endurreisn heilbrigðiskerfisins er 
ekki að ástæðulausu. Hið sama má 
segja um réttláta dreifingu arðs 
af auðlindum sem Píratar leggja 
ríka áherslu á. Fólkið í landinu á 
auðlindirnar og á að njóta góðs af 
þeim.

Þetta er fullreynt. Við verðum 
að gera breytingar. Þú getur treyst 
Pírötum til þess. Við ætlum að halda 
áfram að stunda heiðarleg stjórnmál. 
Tala hreint og beint. Tala við fólk. 
Leita bestu lausnar. Við látum það 
ekki trufla okkur hvaðan hugmyn-
dir koma. Og ég vil að þú getir verið 
með í lýðræðinu. Ég vil eiga samtal 
við þig. Og ég vona að þú mætir til 
að kjósa. XP.

Bætum líðan fólks 
og spörum útgjöld

FRAMSÓKN

Við alla stefnumótun og ákvörð-
unatöku eru gífurleg verðmæti 
fólgin í því að geta stuðst við 

rannsóknir. Hérlendis hafa vísinda-
menn háskólanna rannsakað um 
langt skeið  áhættuhegðun barna- og 
unglinga, rannsóknir sem hafa fengið 
verðskuldaða athygli á alþjóðavett-
vangi. Fyrir þessar kosningar kepp-
ast framboð stjórnmálaflokkanna við 
að lofa auknum útgjöldum til heil-

Willum Þór Þórsson, alþingismaður, 
skipar 2. sæti á lista Framsóknar í 
Suðvesturkjördæmi.

brigðismála og í raun enginn ágrein-
ingur um það. Hér þarf að fara saman 
þarfagreining fagfólksins og svo
 pólitísk ákvörðunataka um forgangs-
röðun og meðferð skattpeninga. Það 
á að vera keppikefli til framtíðar að 
draga úr álagi á heilbrigðiskefið og 
um leið óhjákvæmilegum útgjalda-
auka.

Forvarnir og lýðheilsa
Við ættum í raun að vera að huga að 
því hvernig við getum dregið úr út-
gjaldaaukningu til heilbrigðismála, 
það ætti að vera hluti af okkar 
stefnumótun  samhliða því að sinna 
þá betur þeim sem óhjákvæmilega 
þurfa á þjónustunni að halda. Þess 
vegna þarf að ráðast í markvissar 
aðgerðir á sviði lýðheilsu og for-
varna. Rannsóknir segja okkur að 
samvera  fjölskyldu og skipulagt 
íþrótta- og æskulýðsstarf sé besta 
forvörnin. Þá hafa athyglisverðar 
rannsóknir dr. Janusar Guðlaugs-
sonar staðfest mikilvægi skipu-
lagðarar þjálfunar þegar kemur á 
efri ár.

Skipulagt íþrótta- og 
æskulýðsstarf „fyrir alla“
Við eigum því láni að fagna hér í

Kraganum að í krafti öflugs sjálfboða-
liðastarfs höfum við byggt upp 
gríðarlega öflug félög, ungmenna-
félög, æskulýðsfélög og íþróttafélög.  
Hvort heldur snýr að afreksíþróttum 
eða skipulögðu barna- og unglinga-
starfi. Sú jákvæða þróun hefur átt 
sér stað að iðkendum fer fjölgandi 
og þar er fjölbreytnin mikilvæg og 
þátttaka foreldra fer vaxandi. Til þess 
að halda áfram á þessari braut þarf 
að hlúa að sjálfboðaliðastarfinu og 
styðja við mannvirkjagerð til þess að 
efla skipulagt starf og félagsstarfið 
sem ekki er síður mikilvægur þáttur. 
Samþykkt var á Alþingi nýverið að 
vísa frumvarpi þessa efnis, sem ég 
og fleiri þingmenn stjórnarflokkanna 
stóðum að, til ríkisstjórnarinnar. Ég 
vil endilega fá tækifæri til þess að 
beita mér og berjast áfram fyrir þess-
um áherslum. 

Lækkum útgjöld 
heimilanna

DÖGUN

Hvað ætli venjulegur íbúi í 
Kópavogi meti mest hjá 
stjórnmálaflokki? Sennilega 

minnkuð útgjöld heimila og þá sér 
í lagi lækkun skatta. Það er margt 
annað „skattar“ en þeir hefðbundnu 
sem við þekkjum. Vaxtakostnaður er 
stór hluti af útgjöldum heimilanna.

Fræðimaðurinn Margrit Kennedy  
hefur rannsakað og  skrifað mikið um 

Gunnar Skúli Ármannsson, læknir og 
frambjóðandi Dögunar.

vexti. Hún tók sig til og reiknaði út 
mismuninn á kostnaði samfélags 
með eða án vaxta. Hún komst að því 
að vextir eru 40% af rekstrakostnaði 
venjulegs heimilis í Þýskalandi árið 
2006. Sennilega er þessi kostnaður 
meiri á Íslandi vegna verðtryggingar-
innar og hærri vaxta. Hún tók saman 
allan vaxtakostnað allra þeirra sem 
framleiða vörur eða þjónustu fyrir 

heimilin. Hún gat sýnt fram á að 
ef það væru engir vextir þá myndu 
ráðstöfunartekjur heimilanna hækka 
um 40%.

Vextir er sá kostnaður sem við 
borgum bönkum fyrir að nota pen-
inga. Hér er augljóslega möguleiki 
fyrir heimilin að bæta hag sinn því 
gróði bankanna er gríðalegur.

Dögun er stjónmálaflokkur sem 
vill afnema verðtrygginguna og setja 
þak á vexti. Auk þess viljum við stofna 
samfélagsbanka sem er ekki hagn-
aðardrifinn og greiðir ekki bónusa. 
Þá eru heimilin að minnsta kosti laus 
við þann kostnað strax en hagnaður 
íslensku bankanna eftir hrun er um 
500 milljarðar. 

Sparkasse er samfélagsbanki í 
Þýskalandi og er meira en 100 ára 

gamall. Hann hefur í viðskiptum 
meira en 50 milljón Þjóðverja af 
80 milljón. Skoðanakannanir sýna 
endurtekið mjög mikla ánægju 
viðskiptavina (>90%). Aftur á móti þá 
treystir enginn Deutsche bank sem 
er tæknilega gjaldþrota. Ef Sparkasse 
græðir þá skilar hann öllum hagnað-
inum til samfélagsins aftur. Þannig 
þjónar hann nærsamfélaginu. Það 
er í raun stórfurðulegt að líta á það 
sem náttúrulögmál að bankastarf-
semi megi innheimta allan þennan 
gróða til fárra útvaldra. 

Við í Dögun teljum gróða bankanna 
algjörlega galinn kostnaðarlið í rekstri 
heimila á Íslandi og viljum minnka 
hann með stofnun Samfélagsbanka.
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Hvernig get ég 
flutt að heiman?

VIÐREISN

Hátt hlutfall ungs fólks býr 
enn hjá foreldrum sínum, 
eða nánar tiltekið 40% fólks 

á þrítugsaldri. Það er einna helst 
þrennt sem gerir þessum hópi erfitt 
fyrir að flytja að heiman; ómarkviss 
stuðningur, hár byggingakostnaður 
og háir vextir.

Þær lausnir sem aðrir flokkar hafa 
boðað að undanförnu taka ekki 
almennilega á þessum þremur 
atriðum. Þvert á móti ýta þær undir 
eftirspurn án þess að lagðar séu fram 
raunhæfar lausnir til að auka fram-
boð af húsnæði.

Bjarni Halldór Janusson, er í 4 sæti á lista Viðreisnar í Suðvesturkjördæmi.

Framboðsaukning 
nauðsynleg
Sé ekki nægt framboð húsnæðis 
miðað við eftirspurn má gera ráð 
fyrir hækkun á húsnæðisverði. Í 
dag er framboð af eignum langt frá 
því að mæta vaxandi eftirspurn eftir 
eignum. Fasteignaverð mun því að 
öllum líkindum hækka næstu árin. 
Í dag er það nógu hátt fyrir, en fast-
eignaverð hefur hækkað um ríflega 
12% á þessu ári.
Til að mæta eftirspurn og byggja 
húsnæði í meira mæli þarf að 
tryggja nægt framboð lóða hverju 
sinni, hvort heldur sem er til 

leigu eða kaups. Draga þarf úr 
byggingarkostnaði og skapa hvata til 
að byggja húsnæði með hagkvæmum 
hætti. Endurskoða þarf íþyngjandi 
gjaldtöku og draga úr vægi úreltra 
reglugerða. Horfa þarf til aukinnar 

Af stórum og litlum 
kökum

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN

Íslenskir vinstri menn eru ekkert 
öðruvísi en skoðanabræður 
þeirra í öðrum löndum. Þeir trúa 

því í einlægni að upphaf og endir 
lífsgæða séu hjá ríkinu. Aukin umsvif 
ríkisins og annarra opinberra aðila 
er ekki aðeins æskileg, heldur mark-
mið og mælikvarði á velferð þjóðar. 
Í fyrirmyndarríki vinstri manna 
skiptir stærð þjóðarkökunnar ekki 
mestu heldur hversu stóra sneið 
hið opinbera tekur af kökunni. Því 

Óli Björn Kárason, skipar 4 sæti á 
lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvestur- 
kjördæmi

meiri sem samneyslan er – útgjöld 
ríkis og sveitarfélaga – sem hlutfall 
af landsframleiðslunni (sneiðin af 
þjóðarkökunni) því meiri velferð. 
Velferðin er sögð meiri þegar 
samneyslan er 50% af 1.500 mill-
jarða þjóðarframleiðslu en ef ríki og 
sveitarfélög taka „aðeins“ til sín 40% 
af 2.000 milljörðum. Engu skiptir 
þótt útgjöld hins opinbera séu 800 
milljarðar í stað 750 milljarða þegar 
kakan er stærri. 

Stærri sneið – minni kaka
Áhugi vinstri manna beinist ekki að 
því að baka stærri köku. Áhuginn 
er að tryggja hinu opinbera eins 
stóran og helst sístækkandi sneið 
af þjóðarkökunni. Engum á að koma 
á óvart að þeir séu uppteknir af því 
að auka jöfnuð í þjóðfélaginu en 
hafa takmarkaðar áhyggjur af því að 
bæta almenn lífskjör. Samfylkingar 
og vinstri grænir eru sérlega hreyk-
nir af „árangri“ hinnar norrænu 
velferðarstjórnar sem jók jöfnuðinn, 
en lífskjör allra versnuðu. Jöfnuður 
niður á við er æskilegri en bætt lífs-
kjör allra.

Hugmyndafræði hlutfallstalna er 
inngreipt í hugmyndafræðina. Að 
einstaklingar og fyrirtæki fái að 
halda meiru eftir er gagnrýnt enda 
byggt á þeirri sannfæringu að aukin 

samneysla sé æskilegri en hærri 
ráðstöfunartekjur heimilanna og 
bætt lífskjör. 

Sjálfstæðismenn vilja stækka kökuna 
og bæta lífskjör allra. Einfalt og 
gagnsætt skattkerfi þar sem gætt er 
hófsemdar í álögum á fyrirtæki og 
einstaklinga, þar sem framtakssemi 
fær að njóta sín, eykur hagsæld og 
velferðar þjóðar.   

Kosningarnar 29. október næst-
komandi snúast fyrst og síðast um 
hvort til valda kemst vinstri stjórn 
sem innleiðir að nýju hugmynda-
fræði stórrar sneiðar og minni köku, 
eða hvort við höldum áfram að auka 
hagsæld allra og styrkja velferðar-
kerfið, með dugmiklum bakstri 
okkar allra. 

nýsköpunar á íbúðamarkaði, þar 
sem horft verði til íbúðarforma sem 
endurspegla kröfur. Má þar fyrst og 
fremst nefna smærri íbúðir og aukið 
vægi sameigna.

Óstöðugleiki er ólíðandi
Á húsnæðismarkaði er óstöðugleiki 
hagkerfisins og gengissveiflur 
krónunnar mikill óvinur. Það er ekki 
hægt að sjá fram á betra ástand á 
húsnæðismarkaði nema með því að 
gera breytingar í gengisfyrirkomu-
lagi. Æskilegt væri að festa íslenska 
krónu við erlenda mynt með mynt-
ráði til að tryggja þann stöðugleika 
sem nauðsynlegur er húsnæðis-
markaði. Slíkt mun einnig hafa 
jákvæð áhrif á vaxtastig og bein 
áhrif á möguleika ungs fólks til 
fasteignakaupa með lækkun vaxta. 
Af eigin raun veit ég hve erfitt það 
er ungu fólki að flytja heiman – og 
ekki síst hve erfitt það er reka sitt 
eigið heimili þegar maður flytur 
loks að heiman. Þar leikur gífurleg 
vaxtabyrði eitt stærsta hlutverkið, 
en íslensk heimili verja um 10% 
ráðstöfunartekna sinna í vaxta-
greiðslur. Lækkun vaxta gæti þannig 
verið ein mesta kjarabót í lífi okkar 
unga fólksins sem er að stíga sín 
fyrstu skref í lífi fullorðinna.

Vilt þú flytja 
að heiman?

SAMFYLKINGIN

Allt of mikið af ungu fólki er 
fast heima hjá foreldrum 
sínum árum saman eða 

á rándýrum og ótryggum leigu-
markaði. Slíkt veldur því að fólk þurfi 
að flytja á nokkurra ára fresti, oft með 
skömmum fyrirvara, og erfitt er að 

Sema Erla Serdar, skipar 3. sæti á lista 
Samfylkingarinnar í Suðvestur-
kjördæmi.

gera framtíðarplön. Stærstu útgjöld 
heimilisins eru í húsaleigu og lítið er 
eftir fyrir aðrar nauðsynjar.

Margir í þeim sporum myndu 
gjarnan vilja festa kaup á sínu eigin 
húsnæði enda er mánaðarleiga hærri 
en afborgun á húsnæði. Vanda-

málið er hins vegar að kljúfa 
útborgunina, það er, munurinn á 
kaupverði og hámarksláni, og því á 
ungt fólk í vanda við að koma sér upp 
þaki yfir höfuðið. Það er ómögulegt 
að greiða húsaleigu og spara fyrir 
öruggu húsnæði.

Samfylkingin vill hjálpa ungu 
fólki  að flytja að heiman og losna af 
óstöðugum leigumarkaði. Það ætlar 
hún gera með því að byggja 5000 
leiguíbúðir á næsta kjörtímabili, þar 
af 1000 námsmannaíbúðir, og taka 
upp nýtt kerfi húsnæðisbóta, hækka 
skerðingarmörk og styðja betur við 
barnafjölskyldur en nú er gert.
Samfylkingin ætlar einnig að hjálpa 
ungu fólki að eignast eigið húsnæði. 
Það ætlar hún að gera með því að 

bjóða þeim sem ekki eiga fasteign að 
nýta fyrirframgreiddar vaxtabætur til 
að fjármagna útborgun í íbúð. Miðað 
við tekju- og eignamörk vaxtabóta 
myndi það þýða 3,0 m.kr. fyrir fólk í 
sambúð, 2,5 m.kr. fyrir einstætt for-
eldri og 2,0 m.kr. fyrir einstakling. 
Þrjár milljónir króna duga til dæmis 
fyrir útborgun á 20 milljón króna 
íbúð m.v. 85% lán, eða sem stór hluti 
útborgunar í dýrari eign.

Með þessum stuðningi vill Sam-
fylkingin hjálpa okkur unga fólkinu 
að komast úr foreldrahúsum eða 
námsmannaíbúðum og leigjendum 
í öruggt húsnæði. Hljómar það ekki 
vel?

VG er treystandi 
fyrir verkefnum 
framtíðarinnar

VINSTRI GRÆNIR

Alþingiskosningar nálgast óð-
fluga og margir kjósendur 
gera nú upp hug sinn síðustu 

daga fyrir þær. Það er persónulegt 
val hvers og eins að kjósa stjórn-
málaflokk en líka mikilvæg ákvörðun 
sem skiptir máli fyrir  okkur öll hin. 
Þegar við tökum ákvörðunina um 
hverjum við viljum gefa atkvæði 
okkar, þá skulum við því líka spyrja 

okkur um leið hvers konar samfélag 
við viljum byggja upp til framtíðar. 
Eins og allir vita, kjósum við nú 
snemma í kjölfar hneyklismála ráð-
herra. Fjársterkir ráðamenn vildu 
forðast að borga sanngjarnan hlut 
til samfélagsins og reyndu að koma 
undan fjármunum sínum í aflands-
félög. Þannig samfélag ójöfnuðar 
viljum við ekki. Við sýndum það í 

verki þegar við mótmæltum við Al-
þingishúsið 4. apríl síðastliðin. Það 
voru ein fjölmennustu mótmæli Ís-
landssögunnar og gáfu mjög skýr 
skilaboð um að hér eigi ekki að búa 
tvær þjóðir í einu landi. Að fólk vill 
skila sínu til samfélagsins og að við 
eigum öll að gera það.  Við viljum 
ekki heldur fjársvelt heilbrigðis-
kerfi þar sem starfsfólk býr við tvö-
falt álag samanborið við  sjúkrahús 
í nágrannaríkjunum. Við viljum 
ekki að öryrkjar og aldraðir fái ekki 
mannsæmandi framfærslu eða að 
lægstu laun dugi ekki til. Við viljum 
ekki samfélag þar sem hinir ríku 
verða miklu ríkari á meðan hinir 
efnaminni og ungu hafa stöðugt 
minna á milli handanna. Þar sem 
ójöfnuður vex.  Við viljum réttlátara 
samfélag. Þar sem allir hafa jafnan 
rétt til lífsgæða óháð fjárhag, stétt 

eða stöðu. Að allir fái bestu heil-
brigðisþjónustuna og geta  stundað 
nám við hæfi. Samfélag með sann-
gjörnu og réttlátu skattkerfi. Þar sem 
strákar og stelpur hafa jöfn tækifæri, 
þar sem kynbundið ofbeldi á ekki 
að líðast eða að konur fái lægri laun 
en karlar. Við viljum mannúðlegt 
samfélag sem býður fjölskyldur og
börn á flótta undan stríði velkomið. 
Samfélag sem ber hag náttúrunnar 
fyrir brjósti í hvívetna og þar sem 
stigin eru alvöru skref til að draga 
úr loftslagsbreytingum. 

VG er  treystandi fyrir þeim 
verkefnum
Við stöndum frammi fyrir einstöku 
tækifæri kæru kjósendur. Segjum 
skilið við afturhaldssama og gamal-
dags hagsmunapólitík fortíðarinnar. 
Stígum saman skref til framtíðar.

Rósa Björk Brynjólfsdóttir er oddviti 
Vinstri grænna í Suðvesturkjördæmi.
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Hringavitleysa pólitíkusa 
í Kópavogi

BRÉF TIL BLAÐSINS

Ég  undirritaður hef verið í 
miklum skrifum við Um-
hverfis- og skipulagsnefnd í 

nokkur ár. Þau hófust 2009 þar sem 
ég hef verið að benda á slysagildru 
á gatnamótum Dalvegar og Hlíðar-
hjalla sem eru gríðalega hættuleg 
gatnamót. 

Þar sem engin gangbraut er fyrir 
notendur strætó hafði ég samband 
við Strætó bs og þeir sögðu mér 
að þetta væri mál Kópavogsbæjar.

Nefndarmenn í Umhverfis- og 
skipulagsnefnd fundu þessu máli 
strax allt til foráttu og töfðu eins og 
þeir gátu. Að mörgum bréfum lokn-
um sáu þeir vandamálið loksins. Gatnamót Dalvegar og Hlíðarhjalla er mikil slysagildra að mati bréfritara.

En þá upphófst sundrung í nefnd-
inni, hvort þar ætti að vera 
umferðarljós eða hringtorg.  Það 
tók nokkra fundi að leysa það mál 
og loks kom niðurstaða 06.09.2016. 
Umferðarljós skulu það vera.
Hélt maður að þetta væri þá leyst 
eftir bréfaskriftir frá 2009-2016. Nei 
það var ekki svo. Nú eru þessi gatna-
mót ekki á dagskrá fyrr en í fyrsta 
lagi 2018. 

Og nú, þegar bæjarstjórn er í miðri 
fjárhagsáætlun, er hægt að breyta 
þessu.

Miðað við umferðarþunga og 
hraða á Dalveginum verður búið að 
keyra á gangandi vegfarenda áður 

en nokkuð verður að gert. 
Og þeir sem nota almen-
ningssamgöngur eru 
oftast börn og eldra fólk. 
Því miður verður það 
einhver sem okkur þykir 
vænt um. 

Þessi bæjarstjórn hefur 
haft það fyrir venju að 
gera ekkert fyrr en það 
birtist í sjónvarpinu eða 
á vefmiðlum.Svoleiðis 
vinnubrögð þarf að bæta.

Ég hélt að ég myndi aldrei 
segja þetta, en ég vil bara 
Gunnar Birgisson aftur. 
Þá gerðust hlutirnir.             
Minna talað og meira 
gert.

Sigurður Örn Sigurðsson
Skógarhjalli 6

Framsókn fyrir fólkið

Eygló Harðardóttir 
1. sæti 
Suðvesturkjördæmi

Willum Þór Þórsson
2. sæti 
Suðvesturkjördæmi

25% skattur
á meðallaun

Okkar orðum fylgja efndir
Skuldaleiðréttingin

Kaupmáttur aldrei verið meiri

Ný úrræði í húsnæðismálum
Hækkun hámarksgreiðslna í fæðingarorlofi

Veruleg hækkun lífeyris til aldraðra

Verðbólga í sögulegu lágmarki



Við viljum 
vinna fyrir þig

Á réttri leið

Karen E. Halldórsdóttir
Bæj ar full trúi og varaþingmaður

Kópavogi

Kol brún G. Þor steins dótt ir
Kennari

Mos fells bæ

Þór hild ur Gunn ars dótt ir
Verkfræðinemi og 

handknattleikskona
Garðabæ

Vilhjálmur Bjarnason
Formaður 

hags muna sam taka heim il anna
Mos fells bæ

Unn ur Lára Bryde
Flugfreyja og bæjarfulltrúi

Hafnarfirði

Kristján Jón as Svavars son
Stálvirkjasmíðameistari

Hafnarfirði

Guðmund ur Gísli Geir dal
Sjómaður
Kópavogi

Sveinn Óskar Sig urðsson
Framkvæmdastjóri

Mos fells bæ

Marí anna H. Helga dótt ir
Formaður Félags íslenskra 

náttúrufræðinga
Kjós

Erl ing Ásgeirs son
F.v. formaður bæj ar ráðs

Garðabæ

Erna Niel sen
F.v. forseti bæjarstjórnar

Kópavogi

Þor gerður A. Arn ar dótt ir
Aðstoðarskólastjóri

Garðabæ

Gyða R. Stef áns dótt ir
Lögfræðingur
Seltjarnarnesi

Hilm ar Jök ull Stef áns son
Menntaskólanemi

Kópavogi

Berg ur Þ. Benja míns son
Viðskiptafræðingur

Hafnarfirði

Ásgeir Ein ars son
Stjórnmálafræðingur

Hafnarfirði

Bjarni Benediktsson
Formaður Sjálf stæðis flokks ins 

Garðabæ

Bryndís Haraldsdóttir
Formaður bæj ar ráðs

Mos fells bæ

Jón Gunnarsson
Alþing ismaður

Kópa vogi

Kristín Thoroddsen
Flug freyja og ferðamála fræðing ur

Hafnarfirði

Óli Björn Kárason
Ritstjóri

Seltjarnarnesi

Hrefna Krist manns dótt ir
Jarðefna fræðing ur og pró fess or 

emer it us
Seltjarnarnesi

Katrín Ósk Ásgeirsdóttir
Háskólanemi

Hafnarfirði

Vilhjálmur Bjarnason
Alþingismaður

Garðabæ

Davíð Þór Viðars son
Viðskiptafræðingur og 

knattspyrnumaður
Hafnarfirði

Tinna D. Guðlaugsdóttir
Laganemi og framkvæmdarstjóri

Kópavogi

xd.is
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Portið á kortið
Margir lögðu leið sína í Portið á Vetrarhátíð

KYNNING

Það er óhætt að segja að Portið 
við Nýbýlaveg hafi komist á 
kortið  þegar þangað streymdi 

fólk í blíðskaparveðri eftir rigningar-
lægðina sem lagðist yfir um dag-

inn.  „Það var frábær stemmning og 
möndluilminn lagði yfir allt Portið 
og tónlistarfólk gekk á milli búða og 
söng. Við erum gestum okkar þakk-
lát og teljum að með þessu fest enn 

meira í sessi að maður þarf ekki að 
fara út fyrir Kópavoginn til að versla.  
Í raun er bærinn alveg sjálfbær hvað 
verslun varðar.  Hér er líka fjölbreytt 
úrval hollra skyndibitastaða þan- Margrét Hrafnsdóttir, söngkona og Ólöf sigursveinsdóttir, sellóleikari.

nig að það er alveg óhætt að sleppa 
því að vera með samviskubit ef 
maður dettur þar inn þegar maður 
er að versla,“ segir Diljá Einarsdóttir 
verslunareigandi Blóma og Krása.  
Verslun hennar er að margra mati 
einstök, en hún blandar saman bló-
mum og sælkerafæði af ýmsu tagi í 
vöruborði sínu. Heimir Jónasson, 
framkvæmdastjóri Markaðsstofu 
Kópavogs, sem vann Vetrarhátíðar-

verkefnið með verslununum í Port-
inu segir að þetta sé aðeins byr-
junin á góðum vetri verslunar við 
Nýbýlaveginn. „Þetta er bara upphaf 
á skemmtilegum uppákomum.  Það 
sem er eftirtektarvert við starfsemina 
í Portinu er hvað allir rekstraraðilar 
eru að gera einstaka hluti hver og 
einn. Öll að finna sér sillu sem til 
lengri tíma litið skapar fjölbreytt og 
skemmtilegt umhverfi.“

Hagstæðara dekkjaverð 
og fallegri felgur 
Persónuleg þjónusta í Dekkjahúsinu

KYNNING

Kynnið ykkur kosningáherslur Vinstri grænna: vg.is/stefnan og fylgist með okkur á netinu facebook.com/vgsudvestur  

Hverjum treystir þú?
Kosningakaffi Strandgötu Hafnarfirði á kjördag milli 11 og 19 .

Rósa Björk, 1. sæti Óli Þór, 2. sæti Una, 3. sæti Sigursteinn,  4. sæti

Viðskiptavinir Dekkjahúss-
ins, Dalbrekku 17, koma 
aftur og aftur enda er lögð 

áhersla á persónulega þjónustu. 
Þörfum viðskiptavina er mætt um 
hágæða dekk á góðu verði. Þegar 
bílasala tekur kipp, eins og hefur 
verið undanfarið, er meira um að 
vera á dekkjarverkstæðum. „Við 
erum með mjög gott úrval af felg-
um sem fólk vill oft endurnýja,“ 

segir Eiður Örn Ármansson hjá 
Dekkjahúsinu, sem búinn er að lifa 
og hrærast í dekkjarbransanum í 
40 ár. Vinsælt era ð breyta um útliti 
bílsins milli árstíða með því að skipta 
um felgur. „Margir vilja kaupa nýjar 
álfelgur fyrir vetrardekkin og eiga 
sumardekkin á upprunalegu felg-
unum. Þar getum við boðið mikið 
úrval,“ segir Eiður. „Dekkjahúsið er 
með mikið úrval dekkja af öllum 

stærðum og gerðum fyrir fólks-
bíla, jepplinga og jeppa. Hvort sem 
þau eru negld, ónegld eða heilsárs. 
Við erum í samstarfi við öll stærstu 
vöruhús Evrópu og erum því með 
gæðavöru á frábæru verði, til að 
mynda Hankook, Cooper, Nokian 
og Sailun, svo nokkur séu nefnd. 
Orðspor okkar tryggjum við með 
því að veita góða þjónustu. Þetta 
veit eldra fólkið sem kemur aftur 
og aftur og fær það yngra með sér 
til okkar. Við kappkostum að gera 
vel við okkar viðskiptavini. Þess 
vegna koma þeir aftur og aftur.“

Dekkjahúsið er að Dalbrekku 17 
Kópavogi, síminn er 553-3100. 
Netfang: 
dekkjahusid@dekkjahusid.is. 
Heimasíða: 
dekkjahusid.is

?

Eiður Örn Ármansson hjá Dekkjahúsinu.



Sund er dásamleg líkamsrækt, hvort sem þú vilt ná þér í holla hreyfingu, 

slökun og vellíðan í þægilegu umhverfi eða bara busla og skemmta þér!

Sundlaug Kópavogs og Sundlaugin Versölum bjóða frábæra aðstöðu, 

vatnsrennibrautir og heita potta. Komdu í sund!

Opið

virka daga: 06.30–22.00

um helgar: 08.00–18.00 á veturna

 08.00–20.00 á sumrin

kopavogur.is
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Sundlaugin Versölum

Versölum 3 

Sími 570 0480

Sundlaug Kópavogs

Borgarholtsbraut 17–19

Sími 570 0470

í sundlaugum Kópavogs
Njóttu lífsins
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Áfram jafnrétti,
áfram mannréttindi
Jafnréttis- og mannréttindaráð Kópavogsbæjar 
óskar eftir tilnefningum vegna árlegrar jafnréttis- 
og mannréttindaviðurkenningar.

Jafnréttis- og mannréttindaráð Kópavogs veitir ár hvert viðurkenningu
til stofnunar, einstaklings, félags eða fyrirtækis sem hafa unnið að 
jafnréttis- og mannréttindamálum í Kópavogi. 

Til greina koma aðilar sem sinnt hafa jafnréttis- og mannréttindamálum
á sviði tómstunda, menningar, fræðslu, velferðar, umhverfis og þess háttar 
verkefnum. Viðurkenningin verður nú veitt í fimmtánda sinn. 

Tilnefningu til viðurkenningarinnar ásamt rökstuðningi, skal senda til 
jafnréttisráðgjafa Kópavogs í tölvupósti á netfangið: asakr@kopavogur.is

Frestur er til og með 14. nóvember 2016

䐀最甀渀 瘀椀氀氀 欀漀洀愀猀琀 
椀渀渀  ︀椀渀最
䐀最甀渀 瘀椀氀氀
猀愀洀昀氀愀最猀戀愀渀欀愀

MK lífið

ago.is

Vantar þig aðstoð 
við að búa til 
markaðsefni?

Arnþór Darri og Þórarinn Þórarinsson fá ungmeyjarhjörtun til 
að slá hraðar. 

Bóka- og bíómyndamarkaðurinn nýtur mikilla vinsælda. 
Sólrún Snót er þar fremst í flokki.

Veðrið lék við nemendur sem fóru í paintball á fyrstu 
haustdögum. Guðlaugur Þór, Elvar Egilsson, Sigurjón Hjalti, 
Arnþór Darri, Andri Sveinn, Viktor Einar, Gísli Einarsson og 
Magnús Orri.

Paintball liðið sem fólk vill helst ekki mæta í myrkri: Kristófer 
Scheving, Trausti Már, Ragnheiður Tómasdóttir, Andrés Daníel, 
Telma Björk og Hinrik Orri.

María Hjálmtýrsdóttir lét fatamarkaðinn ekki fram hjá sér fara. 

Þórarinn Þórarinsson, Jón Ingi og Guðlaugur Þór skemmtu sér prúðmannlega á Tyllidagaballi.

Krakkarnir í MK skelltu sér í bingó um daginn þar sem 
bingóstjórarnir Aron Lúis, Arnheiður Björg og Berglind Ýr 
fóru á kostum.

Bingó er komið til að vera hjá nemendum Menntaskólans í 
Kópavogi. 

Sturla Atlas gerði allt vitlaust á Tyllidagaballinnu.

Markmið sjóðsins eru eftirfarandi:

n Að veita afreksíþróttafólki í íþróttafélögum í 
Kópavogi fjár hags legan styrk vegna æfinga 
og/eða keppni og þannig búa þeim sem besta 
aðstöðu til að stunda íþrótt sína.

n Að veita afreks íþrótta fólki í hóp íþróttum í 
íþróttafélög um í Kópavogi sem náð hefur 
afburðaárangri fjár hags legan styrk og gera þeim 
kleift að búa sig enn betur undir áfram haldandi 
keppni.

n Að veita afreks íþrótta fólki með lög heimili í 
Kópavogi styrk.

n Að veita árlega styrki og viður kenn ingar fyrir 
unnin afrek í íþróttum jafnt kvenna sem karla.

Umsóknum um styrki skal skilað á þar til gerðum 
eyðu blöðum fyrir 11. nóvember 2016.

Umsóknar eyðu blöð ásamt reglu gerð fyrir sjóð inn fást 
í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð. 
Einnig er hægt að nálgast eyðu blöðin ásamt 
reglugerð á vef bæjar ins, kopavogur.is.

Nánari upplýsingar veitir íþróttafulltrúi í síma 570 1500.

Afrekssjóður 
íþróttaráðs Kópavogs

kopavogur.is

Auglýst er eftir umsóknum um styrki
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Playstation 4

Spjall

Fótboltaspil Kökukeppni

Borðtennis

Pool

Félagsmiðstöðvadagurinn
Miðvikudagurinn 2. nóvember 2016

Allir velkomnir að skoða hvað 
er í gangi í félagsmiðstöðvum 
unglinga í Kópavogi

Hver félagsmiðstöð er með 
sína dagskrá:
Dimma – Vatnsendaskóla
Kúlan – Hörðuvallaskóla
Fönix – Salaskóla
Jemen – Lindaskóla
Þeba – Smáraskóla
Pegasus – Álfhólsskóla
Kjarninn – Kópavogsskóla
Igló – Snælandsskóla

Nánari upplýsingar á felagsmidstodvar.kopavogur.is

Opið 17:00-19:00
og 19:30-22:00

VIÐREISN   |   Ármúla 42, 108 Reykjavík   |   S: 415-3700   |   www.vidreisn.is

Við ætlum að bæta kjör 
allra með lægri vöxtum

- fyrir frjálslynt fólk
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Fögnuðu Evrópu-
meistaratitli

FIMLEIKAR

Evrópumótið í hópfimleikum 
fór fram í Slóveníu dagana 
12.-15. október 2016.  Íþrótta-

félagið Gerpla átti alls 19 fulltrúa í 
landsliðum Íslands og 6 þjálfara sem 
komu að verkefninu og fylgdu lið-
unum alla leið.  Íslensku liðin áttu 
einstaklega gott mót og er skemmst 
frá því að segja að öll liðin komu með 
verðlaun heim af mótinu þó svo há-
punkturinn hafi verið Evrópu-
meistaratitill stúlknaliðsins. Blönd-
uðu liðin nældu sér bæði í brons-
verðlaun og kvennaliðið fékk silfur-

verðlaun.  Þriðjudaginn 18.október 
fór fram skemmtileg samvera til 
heiðurs keppendum og þjálfurum
 Gerplu á Evrópumótinu sem fram 
fór í Slóveníu. Gerpla afhenti kepp-
endum og þjálfurum blóm og Harpa 
Þorláksdóttir, formaður Gerplu, og 
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, 
töluðu til keppenda og þjálfara 
og hvöttu þau áfram til frekari 
afreka.  Að lokinni myndatöku var 
svo öllum boðið í osta- og köku-
veislu.  

Evrópumeisturunum var vel fagnað.

Myndatexti.

Bárður Örn Birkisson, Íslandsmeistari í flokki 15-16 ára.

Stephan Briem, Íslandsmeistari í flokki 
13-14 ára.

Stephan Briem og Bárður Örn 
Íslandsmeistarar

SKÁK

Stephan Briem, úr skákdeild 
Breiðabliks, sigraði í flokki 
13-14 ára og Bárður Örn Birk-

isson, Smáraskóla, sigraði í flokki 
15-16 ára á Íslandsmóti ungmenna 
í skák sem fram fór í Rimaskóla á 
dögunum. Stephan, sem er á yngra 
ári í flokknum, hlaut sex vinninga 
af sjö mögulegum. Bárður Örn 
sigraði með 4,5 vinningum af fimm 
mögulegum og leyfði einungis 

jafntefli gegn bróður sínum. Aðrir 
keppendur frá Skákdeild Breiðabliks 
náðu einnig mjög góðum árangri. 
Birkir Ísak Jóhannsson, unglinga-
meistari Breiðabliks, varð annar í 
13-14 ára flokknum. Ísak Orri Karls-
son og Örn Alexandersson urðu í 3. 
og 4. sæti í flokki 11-12 ára. Gunnar 
Erik Guðmundsson lenti í 2.sæti 
eftir úrslitaeinvígi í flokki 9-10 ára. 
Óttar Örn Bergmann Sigfússon lenti 

í 3.sæti og Benedikt Briem, bróðir 
Stephans, lenti í því fjórða í sama 
flokki. Tómas Möller varð svo annar 
í flokki 8 ára og yngri.

Aðrir verðlaunahafar úr 
Kópavogi (ýmist í Taflfélagi 
Reykjavíkur eða Huginn):
Flokkur 15-16 ára
2. Björn Hólm Birkisson, Smáraskóla
3. Dawid Kolka, Álfhólsskóla

Flokkur 11.-12. ára
2. Róbert Luu, Álfhólsskóla

Flokkur 9.-10. ára stúlkur
2. Freyja Birkisdóttir, Smáraskóla

Flokkur 8 ára og yngri - stúlkur
2. Katrín María Jónsdóttir, Salaskóla

Það er gott að tefla í Kópavogi.

Óskað eftir 
ljóðum í ljóða-
samkeppni

LJÓÐ

Lista- og menningarráð Kópa-
vogsbæjar efnir í sextánda 
sinn til árlegu ljóðasam-

keppninnar um Ljóðstaf Jóns úr 
Vör.

Skilafrestur í keppnina er til og 
með 12. desember og skal ljóðum 

skilað með dulnefni. Hverju ljóði 
skal fylgja umslag merkt með dul-
nefninu sem inniheldur upplýsin-
gar um nafn, heimilisfang og síma-
númer skáldsins. Einungis umslög 
sem tilheyra ljóðum sem fá verðlaun 
eða viðurkenningu verða opnuð og 
öllum gögnum verður fargað að 
keppni lokinni. Athugið að ljóðin 
mega ekki hafa birst áður.

 Greint verður frá niðurstöðum 
samkeppninnar og verðlaun veitt 
21. janúar 2017. Þann dag verða 100 
ár liðin frá fæðingu skáldsins sem 
bjó nálega allan sinn starfsaldur í 

Kópavogi. Verðlaunaafhendin-
gin er hluti af Dögum ljóðsins í 
Kópavogi, árlegri ljóðahátíð sem 
hefur þann tilgang að efla og vekja 
áhuga á íslenskri ljóðlist. Núver-
andi handhafi Ljóðstafins er Dagur 
Hjartarson skáld.

Utanáskriftin umslaga með 
ljóðum skal vera:
Ljóðstafur Jóns úr Vör
Menningarhús Kópavogs
Fannborg 2
200 Kópavogur

Glíman við 
vatnið

BÓKASAFN KÓPAVOGS

Myndlistarsýning Öllu Plug-
ari var opnuð fyrr í mán-
uðinum á aðalsafni Bóka-

safns Kópavogs. Alla hefur verið 
búsett á Íslandi um árabil og íslensk 
náttúra varð til þess að hún hóf 
iðkun málaralistarinnar. Sérstak-
lega er það íslenska vatnið sem er 
henni hugleikið, en í verkum hennar 
má sjá ýmsar birtingarmyndir þess.
„Alla hefur verið einn af fastagest-
um okkar um árabil og hefur áður 

verið með minni sýningar hjá okkur,“ 
segir Gréta Björg Ólafsdóttir, deild-
arstjóri á Bókasafni Kópavogs og 
einn af umsjónarmönnum sýning-
arsalarins. „Það er skemmtilegt 
þegar fólk sem hefur mikið verið 
hérna nýtir rýmið til þess að miðla 
því sem það er að gera. Það finnst 
okkur skipta máli, þessi tenging við 
samfélagið.“

Verkin sem Alla sýnir í Kópavogi 
eru öll nýlegar olíumyndir á striga. 
Landslag er viðfangsefni hennar, 
bæði í borg og sveit, en líka má 
finna á sýningunni uppstillingar og 
draumkenndar staðleysumyndir.

Sýningin, sem er sölusýning, er 
opin á afgreiðslutíma Bókasafns 
Kópavogs og mun standa til 12. 
nóvember.
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islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

HJALLAR

Dalvegur

Dalsmári

KÓPAVOGUR

Digranesvegur
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Digranesvegur

Arnarnesvegur

Reykjanesbraut

Bæjarbraut

Nýtt útibú
í Norðurturni

Útibú Íslandsbanka í Mjódd, Kópavogi og Garðabæ verða sameinuð  
í eitt útibú í Norðurturni í Kópavogi í desember. 
 
Miðpunktur höfuðborgarsvæðisins
Aðstaðan verður öll hin glæsilegasta en hönnun útibúsins tekur mið af því að 
þjónustan snýst í auknum mæli um sérhæfða ráðgjöf. Áhersla er lögð á öfluga 
hraðþjónustu þar sem viðskiptavinir geta klárað málin með einföldum hætti.

Alltaf í leiðinni
Mjög gott aðgengi er fyrir viðskiptavini en nýja útibúið liggur nálægt stórum 
umferðaræðum og þar eru næg bílastæði.

Hraðbankar verða áfram staðsettir í Mjódd, á Digranesvegi og á Garðatorgi.

 
Við hlökkum til að taka á móti þér í nýju útibúi í desember.

VIÐ FLYTJUM  
      Í NORÐURTURN  
Í KÓPAVOGI  
     Í DESEMBER



Styrkir  úr
lista- og  
menningar-
  sjóði 

Lista- og menningarráð Kópavogsbæjar

Lista- og menningarráð 
Kópavogs bæjar auglýsir 
eftir umsóknum um styrki 
úr lista- og menningar sjóði 
vegna verkefna á næsta ári. 
Umsóknum skal skila fyrir 
17. nóvember 2016. Hlut-
verk sjóðsins er að efla 
menningar lífið í Kópa vogi  
í samræmi við menningar-
stefnu bæjarins. Styrkir  
eru veittir einstaklingum, 
stofnunum og listhópum.

Umsækjendur um styrki 
verða að sýna fram á gildi 
verkefnisins fyrir lista- og 
menningarlífið í Kópavogi, 
getu til að hrinda verkefninu 
í framkvæmd og leggja 
fram skýra fjárhagsáætlun. 
Lista- og menningarráð fer 
yfir umsóknir og afgreiðir 
þær fyrir árslok.

Umsóknareyðublöð fást  
á vef Kópavogs bæjar eða 
hjá þjónustuveri bæjarins, 
Fannborg 2.

Nánari upplýsingar veitir 
Arna Schram, forstöðu-
maður menningarmála  
í Kópavogi, í gegnum 
netfangið:  
arnaschram@kopavogur.is

Umsóknum
 skal skila fyrir 17. n
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Á umsókn skal standa

Lista- og menningarsjóður

Fannborg 2

200 Kópavogur.


