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Sími 565-4080

Ragnar Axelsson, heiðurlistamaður Kópavogs með bæjarstjóra, bæjarfulltrúum, lista- og menningarráði
og framúrskarandi listnemum sem hlutu viðurkenningu.

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Ragnar Axelsson ljósmyndari
heiðurslistamaður Kópavogs
Ragnar Axelsson ljósmyndari
var 11. maí sl., á afmælisdegi
kaupstaðarins, útnefndur heið
urslistamaður Kópavogsbæjar
fyrir árið 2010. Í umsögn lista-og
menningarráðs Kópavogs segir
meðal annars að Ragnar, eða
MJÓD
D • eins
H Æ Ðog
A Shann
M Á R Aer4 kallaður,
Raxi
hafi fyrir löngu fest sig í sessi
sem einn fremsti fréttaljósmynd
ari Íslands.
Tengsl mannsi ns við náttú r
una séu honum einkar hugleik
in og myndir hans sýni gjarnan
sambandið milli manna og dýra
í baráttu við náttúruöflin. Þá nái
hann með svarth vítu m mynd
um sínum að fanga andrúmsloft
aðstæðna á einkar svipmikinn og
persónulegan hátt.
S i g u r r ó s Þ o rg r í m s d
 ó t t i r,

& BÍLAAPÓTEK
- Jafnréttisviðurkenning Kópavogs
- bls. 4
- Hvað ætlar þú
að kjósa?
- bls. 8

formaður lista-og menningarráðs
Kópavogs, tilkynnti um útnefning
una við hátíðlega athöfn í Salnum
í Kópavogi. Sigurrós fór yfir feril
Raxa og sagði meðal annars að
hann hefði hvarvetna fengið mik
ið lof fyrir verk sín. Að því búnu
afhenti Gunnsteinn Sigurðsson,
bæjarstjóri Kópavogs, Raxa við
urkenninguna.
Raxi fæddist á Nýbýlaveginum
í Kópavogi 6. mars 1958 og hef
ur búið í bænum í áratugi. Hann
lærði ljósmyndun hjá Ingibjörgu
Kaldal, Mary Ellen Mark og Ólafi
K. Magnú ss yni og hefu r veri ð
ljósmyndari á Morgunblaðinu frá
árinu 1976. Myndir eftir Raxa hafa
verið birtar í fjölmörgum þekkt
um erlendum tímaritum, blöð
um og ljósmyndabókum og hefur

hann hlotið margvíslegar viður
kenningar fyrir störf sín, bæði
hér heima og erlendis. Þá hefur
hann tekið þátt í á þriðja tug ljós
myndasýninga víða um heim og
í ár prýðir ein mynda hans, af
andliti í ísjaka, íslenska skálann á
Expó-heimssýningunni í Sjanghæ.
Heiðurslistamaður Kópavogs var
fyrst útnefndur árið 1994.
Þrír framúrskarandi listnemar
í Kópavogi hlutu viðurkenningu
og styrk að upphæð 150 þúsund
hver. Þeir eru Agnes Tanja Þor
steinsdóttir fyrir sönglist, Jóhann
Schram Reed fyrir sönglist og
Gunnlaugur Björnsson fyrir tón
list, en hann stefnir til Bandaríkj
anna í framhaldsnám í gítarleik.

Komdu í Kost

og verslaðu þar sem þér líður vel
Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!
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Hvað skal kjósa?

B

æjarstjórnarkosningar eru handan við hornið, sem gætu
orðið sögulegar á margan hátt. Í Kópavogi hafa aldrei
verið fleiri framboð, eða 7 talsins, og því eflaust úr vöndu
að ráða fyrir marga kjósendur. Sumir segjast nú ekki ætla að
nota atkvæðisrétt sinn, telja öll framboðin vera sama graut í
sömu skál, og engum sé treystandi. Þeim sem þannig hugsa
mætti benda á að kynna sér stefnuskrár framboðslistanna
og draga sínar ályktanir af því. Hvort allt það sem þar kemur
fram verður efnt, er hins vegar afar ólíklegt, það segir sagan
okkur einfaldlega. Kosningunum stjórnar yfirkjörstjórn sem
kjörin er til 4ra ára, bæði til sveitarstjórnar og Alþingis sem
og vegna þjóðaratkvæðagreiðslu en er óháð valdi sveitar
stjórnar með alla framkvæmd. Lög um kosningar á Íslandi eru
ákaflega íhaldssöm og þarfnast lagfæringar. Í Kópavogi eru
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 21.400 manns á kjörskrá og
kjörstaðir væru tveir, Kórinn og Smárinn, en starfsmenn eru
um 200 talsins. Kosnaður við sveitarstjórnarkosningarnar
nema um 200 milljónum króna, og þar af milli 12 og 13 millj
ónum króna í Kópavogi. Svo kann að fara að þetta séu aðrar
kosningarnar af þremur sem efnt er til á þessu ári, lýkur eru
taldar á stjórnlagakosningum í október eða nóvember. Per
sónukjör er til umræðu á Alþingi, en með þeim gæti kjósandi
raðað nöfnum á lista lýkt og gerist í prófkjörum, það væri skref
í lýðræðisátt, en útstrikanir á nöfnum frambjóðenda þurfa
að vera mjög miklar, eða allt að 50%, til þess að hafa áhrif.
Hvernig svo sem kosningarnar fara verða töluverðar manna
breytingar í bæjarstjórn Kópavogs því fjórir af núverandi ellefu
bæjarfulltrúum eru ekki í framboði, þau Sigurrós Þorgríms
dóttir, Gunnsteinn Sigurðsson, Flosi Eiríksson og Jón Júlíus
son. Fleiri gætu auðvitað helst úr lestinni ef einhver núverandi
fjögurra stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa í bæjarstjórn missir
mikið fylgi.
					

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Geir A. Guðsteinsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Kópavogsbær semur
um greiningu og mat
á lánshæfi

Kópavogsbær hefur gert samn
ing við lánshæfismatsfyrirtækið
Reitun ehf. um greiningu og mat
á lánshæfi sveitarfélagsins gagn
vart fjárf estu m á skuldab réfa
markaði. Gunnsteinn Sigurðsson,
bæjarstjóri Kópavogs og Ólafur
Ásg eirss on, framk væmdas tjóri
Reitunar, skrifuðu undir samn
inginn. Útgefendur á innlendum
skuldabréfamarkaði hafa hingað
til ekki þurft að gangast undir sér
stakt lánshæfismat til að teljast
hæfir fyrir þessa fjármögnunar
leið. Kópavogsbær hefur þrátt
fyrir það ákveðið að gera þenn
an samning til að gera fjárfestum
kleift að fá álit óháðra aðila á fjár
málum bæjarins.

Þríhnúkagígur verði
friðlýstur  

Skipulagsnefnd hefur lagt til
við bæjarráð að fela skipulagsog umhverfissviði í samvinnu við
Þríhnúka ehf., að hefja vinnu við
friðlýsingu Þríhnúkagígs, breyt
ingar á skipulagi og gerð umhverf
iss kýrslu. Bæja rr áð samþ ykkti
eri ndi ð og vísa ði eri ndi nu til
skipulags- og umhverfissviðs til
úrvinnslu.

Samstarf við Hafnar
fjarðarbæ um ferða
þjónustu fatlaðra

Aða ls teinn Sigf úss on fél ags
málastjóri mætti á fund bæjarráðs
vegna útb oðs á ferðaþ jónu stu
fatlaðra og gerði grein fyrir mál
inu. Bæjarráð fól félagsmálastjóra
að kanna möguleika á samstarfi
við Hafnarfjarðarbæ um akstur og
gera bæjarráði síðan grein fyrir
þeim möguleika að hálfum mán
uði liðnum.

Friðþjófur Karlsson
ráðinn skólastjóri
Smáraskóla
Á fundi skólanefndar 17. maí
sl. voru teknar fyrir umsóknir um
stöðu skólastjóra við Smáraskóla.
Skólanefnd lagði til við bæjarráð

að Friðþjófur Karlsson yrði ráðinn
og var það samþykkt. Friðþjóf
ur Karlsson var ráðinn til Smára
skóla á þessu skólaári í forföllum
Sigurlínar Sveinbjarnardóttur sem
sótti um árs leyfi. Auk Friðþjófs
sóttu um stöðuna Auður Hrólfs
dóttir, Róbert Grétar Gunnarsson
og Baldur Pálsson.

og óska r ums agna r lögm anns
Skipulags- og umhverfissviðs um
efnisatriði erindis lögmanns eig
anda Vatnsenda frá 15. maí sl.

Húsnæði Héraðs
skjalasafns Kópavogs  

Á fundi skipulagsnefndar fyrir
nokkru var lagt fram erindi lóð
arhafa nr. 36 við Arnarsmára er
varðar tillögu að breyttu skipu
lagi Nónhæðar. Á fundi skipulags
nefndar 18. maí sl. var erindið lagt
fram á ný ásamt bréfi íbúasamtak
anna Betri Nónhæð frá 10.maí sl.
Skipulagsnefnd felur Skipulagsog umhverfissviði að taka saman
umbeðnar upplýsingar íbúasam
takanna Betri Nónhæð.

Gunnsteinn Sigurðsson bæjar
stjóri, lagði fram tillögu í bæjar
ráði vegna vegna leigu á húsnæði
Héraðsskjalasafns þar sem seg
ir: ,,Bæjarráð felur fjármála- og
hags ýslus tjóra og sviðss tjóra
framkvæmda- og tæknisviðs að
leggja mat á kostnað við flutn
ing Héraðsskjalasafns í nýtt hús
næði. Guðríður Arnardóttir Sam
fylkingulagði fram viðaukatillögu,
sem bætist aftan við framkomna
tillögu þar sem segir ,,og gildandi
leigusamningi verði sagt upp.”
Tillaga bæjarstjóra var samþykkt
en viðaukatillaga Guðríðar felld.
Fram hefu r komi ð að á sínu m
tíma var leiga fyrir Héraðsskjala
safn boðin út og lægsta tilboði
tekið. Engin gögn hafa komið fram
um hvort hagkvæmara sé fyrir
bæi nn að fjárm agna byggi ngu
undir safnið. Sumum bæjarráðs
mönnum þótti eðlilegra að beðið
væri með ákvarðanir þar til slík
gögn lægju fyrir.

Starfsleyfi í Elliða
hvammi í óvissu

Á fundi skipulagsnefndar 20.
apríl 2010 var lagt fram erindi
Heilbrigðiseftirlitsins er varðar
umsókn Hvamms ehf. um end
urnýjun á starfsleyfi fyrir eggjaog kjúklingaframleiðslu í Elliða
hvammi í landi Vatnsenda. Ósk
að er ,,umsagnar Skipulags- og
umhverfissviðs Kópavogs um for
sendur skipulags vegna starfsem
innar og nálægð hennar við íbúða
svæði.” Á fundi skipulagsnefndar
18. maí sl. er erindið lagt fram
að nýju ásamt umsögn sviðstjóra
Skipulags- og umhverfissviðs og
einnig lagðar fram ábendingar og
athugasemdir frá íbúum og öðr
um hagsm unaa ði lu m í Þingu m
og Hvörfum varðandi endurnýj
un starfsleyfis. Þá var einnig lagt
fram erindi Sigurbjörns Þorbergs
sonar hrl. fh. eiganda Vatnsenda,
varðandi starfsleyfi fyrir hænsna
búi ð Ell iðah vammi. Skipul ags
nefnd frestaði afgreiðslu málsins

Vill skýringar á breyttu
skipulagi Nónhæðar

Mekka og Hóllinn
sameinuð

Samþykkt hefur verið að sam
eina félagsmiðstöðvarnar Mekka
og Hóli nn samk væmt till ögu
deilda rs tjóra íþrótta- og tóm
stundadeildar og verkefnastjóra
tómstundamála. Félagsmiðstöðv
arna r hafa veri ð starfr ækta r í
Hjallaskóla og Digranesskóla sem
verða að einum skóla á komandi
skólaári.

Vanhöld á reiknings
skilum

Íþrótta- og tómstundaráð Kópa
vogs ítrekaði á fundi nýverið við
aðalstjórn Breiðabliks að ráðinu
beri st sundu rl iða ðu r ársreikn
ingur 2009 fyrir barna- og ung
lingastarf annars vegar og meist
araflokksstarf hins vegar í þeim
deildum sem meistaraflokksstarf
semi er. Óskað er eftir því við
aðalstjórn að samstæðureikning
ur Breiðabliks fyrir árið 2009 ber
ist ráðinu fyrir maílok. Íþrótta- og
tómstundaráð lýsir yfir áhyggj
um vegna aukinnar skuldasöfnun
ar einstakra deilda íþróttafélaga
bæjarins.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is
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Kópavogur stendur þér næst

Þú þekkir muninn og ákveður á laugardag:
· Örvandi aðgerðir eða hindranir fyrir atvinnulífið
· Áfram traustur rekstur bæjarins eða hækkun gjalda
· Einstaklingsfrelsi eða boð og bönn
· Frumkvæði eða aðgerðarleysi
Kosningaskrifstofan er opin frá kl. 16 virka daga og allan kjördag. Allir velkomnir.

Kynntu þér stefnumál okkar á www.minnkopavogur.is
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Knattspyrnudeild
Breiðabliks hlaut
jafnréttisviðurkenningu
Kópavogs

Einar Kristján Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks með
jafnréttisviðurkenninguna, Írís Arnardóttir,náms-  og starfsráðgjafi
Hörðuvallaskóla með hatningarviðurkenninguna sem hún hlaut.

Knattspyrnudeild Breiðabliks
hlaut afnr étti sv iðu rk enni ngu
Kópavogsbæjar 2010 sem afhent
var í Salnu m. Í ums ögn jafn
réttisnefndar bæjarins segir að
Breiðablik hafi frá upphafi ver
ið í fararbroddi í knattspyrnu
kvenna og að það sé eina félagið
sem hafi verið með á Íslands
móti kvenna í knattspyrnu óslit
ið frá upph afi.Eina r Kristján
Jónsson, formaður knattspyrnu
deildar Breiðabliks, tók á móti
viðurkenningunni úr hendi Unu
Maríu Óskarsdóttur, formanns
jafnréttisnefndar Kópavogs, og
Gunnsteins Sigurðssonar, bæjar
stjóra Kópavogs.
Þetta er í níu nda sinn sem
Kópav ogsb ær veiti r jafnr étti s
viðurkenningu en markmiðið er
að auka jafnréttishugsun í Kópa
vogi. Una María sagði við athöfn

ina að Breiðablik hefði alla tíð lit
ið svo á að stúlkur ættu að eiga
sama kost á því að iðka knatt
spyrnu og drengir. Hún tók fram
að knattspyrnudeild Breiðabliks
væri sú fjölmennasta á landinu
og að kvennalið Breiðabliks hefði
til skamms tíma verið sterkasta
kvennaknattspyrnulið landsins.
Í ár var bryddað upp á þeirri
nýbreytni að veita einstaklingi
hvatni nga rv iðu rk enni ngu fyr
ir verkefni á sviði jafnréttismála.
Íris Arnardóttir, náms- og starfs
ráðgjafi Hörðuvallaskóla í Kópa
vogi, hlaut þá viðurkenningu fyrir
vinnu sína að jafnréttisfræðslu í
skólanum. Íris er menntaður leik
skólakennari og náms- og starfs
ráðgjafi. Hún hefur unnið með
börnum í mörg ár og á þessu ári
koma út eftir hana tvær bækur
með námsefni um jafnrétti.
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Snælandsskóli í fararbroddi grunnskóla í Kópavogi:

Með hæstu meðaleinkunn
á landinu í ensku í 10. bekk
Skýrsla Námsm atss tofnu na r
um ára ngu r ísl enskra grunn
skóla í samræmdum könnunar
prófum 4., 7. og 10. bekkja árið
2009 leiðir í ljós að enn á ný er
árangur grunnskólanna í Kópa
vogi yfir meðallagi landsmeð
altals. Tveir grunnskólar, Snæ
landsskóli og Lindaskóli, náðu
prófeinkunnum yfir landsmeð
altali í öllum þeim fögum sem
prófað var í og Kópavogsskóli
náði prófe
 inkunnum yfir lands
meðaltali í 6 af 7 prófgreinum.
Í 4. bekk var prófað í íslensku
og stærðfræði. Í íslenskuprófinu
nær Kársnesskóli afgerandi best
um árangri þar sem kennarar eru
Erna Torfadóttir og Sigríður Stef
ánsdóttir, en Lindaskóli í stærð
fræði nni en þar eru kenna ra r
Hildur Guðbrandsdóttir, Lára Sif
Jónsdóttir og Kristgerður Garð
arsdóttir.
Í 7. bekk var prófa ð í sömu
fögum en á íslenskuprófinu náði
Digranesskóli afgerandi bestum
árangri en þar eru kennarar þau
Júlíus Þór Sigurjónsson og Ragn
heiður Hálfdánardóttir, en Kópa
vogsskóli náði einnig mjög góðum
árangri en kennarar þar eru Anna
Gunnarsdóttir og Hulda Ágústs
dóttir. Í stærðfræðinni náðu sömu
skólar bestum árangri grunnskóla
í Kópavogi en þar hafði Kópa
vogsskóli betur með árangur sem
var næstbestur yfir allt landið, en
kennarar eru Guðný Sigurjóns
dóttir og Margrét Ísleifsdóttir en
Digranesskóli kom næstur hon
um. Nemendur beggja þessara
skóla báru af öðrum nemendum
skóla í Kópavogi og náðu því að
vera meða l hæstu meða lt ala í
stærðfræði á landsvísu.
Í 10. bekk var prófað í íslensku,
ensku og stærðfræði. Í íslensku
prófi nu stóðu neme ndu r Snæ
landsskóla sig afgerandi best og
náðu meðaleinkunn sem er næst
hæst á landinu en kennari er Ásta
Björnsdóttir. Sömu sögu er að
segja af niðurstöðum könnunar
prófanna í stærðfræði þar sem
kenna ra r eru Sigu rðu r Hauku r
Gíslason og Hákon Sverrisson. Í
ensku náði Snælandsskóli einfald
lega hæstu meðaleinkunn á land
inu þetta árið en enskukennari
er Helgi Helgason. Þessi árangur
Snælandsskóla er frábær og má
þakka það stjórnendum skólans
og frábæru starfsliði. Í fjölda ára
hefur Snælandsskóli verið í farar
broddi grunnskóla hér í Kópavogi

Þessar stúlkir voru að búa til kransa á skólalóð Snælandsskóla úr
afklippum af trjám.

hvort frammistaða nemenda í við
komandi skóla hafi breyst frá því
er árgangurinn þreytti samræmd
próf fyrr á námsferlinum.

Miklar framfarir hjá
nemendum Smáraskóla

Snæl andss kóli hlaut Grænf án
ann í 4. sinn sl. föstudag. Jafn
framt var opið hús þar sem fjöldi
,,verkstæða” var að störfum.

og ber það vott um gæði þess
skólastarfs sem þar er rekið.
Í lok skýrslunnar er fjallað um
framfarir einstakra grunnskóla
milli könnunarprófa. Framfara
stuðull er reiknaður út frá ein
kunnu m neme nda á tveimu r
samræmdum prófum. Honum er
ætlað að gefa vísbendingu um

Opið
föstud.-laugard.
til kl. 21
mán.-fimmtud.
til kl. 19
sunnud.
til kl. 18

Grunns kóla r í Kópav ogi eru
nokkuð stöðugir í góðum náms
árangri og því ekki hægt að búast
við miklum framförum milli ára.
Þó er til þess tekið að nemend
ur Smáraskóla hafa tekið miklum
framförum frá því sem áður var
en sérstaka athygli vekja framfarir
Digranesskóla sem hefur náð því
líkum framförum að undrun vek
ur. Staðfestar framfarir skólans
eru örugglega landsmet. Þegar
litið er á skólastarf Digranesskóla
undanfarin ár hlýtur athyglin að
beinast að breyttri aðferðafræði
sem skólinn hefur tekið upp til
hvatningar fyrir nemendur mið
stigs og kölluð hefur verið „Nám
við hæfi.“ Það er gaman að geta
þess að sameinaður skóli Digra
nes- og Hjallas kólah verfa mun
njóta þessa ra r aðf erðaf ræði í
skólastarfinu.

Mikið úrval
afskorinna blóma.
Falleg íslensk
gjafavara.
Samúðarskreyting

Bænakort - Kr. 350.-

Margar tegundir
af handgerðum
kortum og
kertaskreytingum.
Bænakerti

Frí
heimsending
eftir kl. 19
virka daga og
allar helgar.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Kransar og blómaskreytingar
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Blóm er List
Sími 564 1199
Núpalind 1 - 201 Kóp.

5

Kópavogsblaðið

APRÍL 2010

í Kópavogi

Breytum
bænum saman
Tími breytinga er núna
Samfylkingin með Guðríði
Arnardóttur í forystu hefur staðið
vaktina í bæjarstjórn Kópavogs og er
tilbúin að taka við stjórnartaumunum.
Breytum bænum okkar saman.

1

Guðríður Arnardóttir
bæjarfulltrúi

8

Guðrún Jóna Jónsdóttir
tölvunarfræðingur

15

2

Hafsteinn Karlsson
bæjarfulltrúi

9

Pétur Hrafn Sigurðsson
sölustjóri

16

3

Pétur Ólafsson
sagnfræðingur

10

Hjördís Erlingsdóttir
sölufulltrúi

17

4

Elfur Logadóttir
lögfræðingur

11

Helgi Freyr Rúnarsson
háskólanemi

18

6

5

Margrét Júlía Rafnsdóttir
umhverﬁsfræðingur

12

Tjörvi Dýrfjörð
verkefnastjóri

13

Sigrún Skaftadóttir
frístundaleiðbeinandi

Íris Arnardóttir
náms- og starfsráðgjaﬁ

7

Guðmundur Örn Jónsson
verkfræðingur

14

Stefán Ólafsson
prentsmiður

Kosningakaffi og kosningavaka 29. maí
Kosningakaffið verður í Hamraborg 11, 3.h. (lyfta), frá
kl. 09.00. Fyrir akstur á kjörstað, hringið í síma 6504105.

Ýr Gunnlaugsdóttir
verkefnastjóri

19

Ragnheiður Elíasdóttir
ritari

Þorsteinn Ingimarsson
sölu- og markaðsstjóri

20

Jón Júlíusson
bæjarfulltrúi

Maríanna Friðjónsdóttir
kvikmyndagerðarmaður

21

Margrét Frímannsdóttir
forstjóri

Örlygur Geirsson
fv. skrifstofustjóri

22

Flosi Eiríksson
bæjarfulltrúi

Allir innilega velkomnir á kosningavöku á sama stað
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AF HÁLSINUM

Listsýning í Náttúru
fræðistofu Kópavogs

Formaður lista- og menningarráðs ásamt listamanninum,
Magnúsi Árnasyni.

Sýni ng Magnú sa r Árnas ona r
listamanns, Af lifun, var opnuð í
Náttúrufræðistofu Kópavogs um
síðustu helgi.
Sýningin er hluti af menningar
dagskrá Kópavogsdaga. Magnús
Árnason segir að sýningin sé hluti
af náttúrufræðisafninu. Fólk vissi
því ekki hvort það væri að horfa
á listaverk eða safngrip. Magnús
stundaði nám við Myndlistaraka

demíuna í Vín og brautskráðist
þaðan árið 2003. Hann hefur haldið
fjölda sýninga bæði hér heima og
erlends og tekið þátt í fjölda sam
sýninga og myndlistarviðburða.
Ómar Stefá nss on, form að
ur bæja rr áðs Kópav ogs, flutti
ávarp við opnun sýningarinnar.
Í sýningarstjórn eru þau Kristín
Dagmar Jóhannesdóttir og Hilmar
Malmquist.

IFÖ
INNRÉTTING
EINFALDAR Í UPPSETNINGU - KOMA SAMSETTAR!

Hver? Hvar? Hvenær?
Myndin sem birtist hér nú er augljóslega tekin í
íþróttasal af einhverju skemmtilegu tilefni. Hvert
er tilefnið, hvenær er myndin tekin og hverjir eru
á myndinni?
Einu upplýsingarnar sem bárust um myndina í
síðasta tölublaði Kópavogsblaðsins voru að Kristín
Eyjólfsdóttir fóstra er sú sem krýpur lengst t.h. á
myndinni og talar við börnin. Ef einhver ber kennsl
á fleiri á myndinni væru þær upplýsingar vel þegn
ar. Myndin var líklega tekin 11. maí 1990, við opnun
dagvistarheimilis sem ekki er kunnugt um nafnið
á, og ekki heldur nöfn þeirra sem eru á myndinni
að Kristínu undanskilinni. Þær upplýsingar eru vel
þegnar, vinsamlega komið upplýsingum sem þið
búið yfir á framfæri við Hrafn Sveinbjarnarson hér
aðsskjalavörð á Héraðsskjalasafni Kópavogs að
Hamraborg 1. Líta má við hjá Hrafni á skrifstofunni,

hringja í hann í síma 544-4710 eða senda honum
tölvupóst á netfangið hrafns@kopavogur.is

Nemendur Tónlistarskóla Kópavogs:

Fluttu Carmen eftir Bizet í Salnum

Tilboðsverð

29.900.-

Gæði,þjónusta og ábyrgð
- það er TENGI
www. tengi.is

Notuð föt - nýtt hlutverk
Í Rauðakrossbúðunum má ávallt finna
eitthvað skemmtilegt og smart.
Kjólar, skór, buxur, skyrtur og margt fleira.
Rauðakrossbúðirnar: Laugavegi 12,
Laugavegi 116,
Mjódd,
Strandgötu 24.
Munið Fatasöfnunardaginn 5. júní.

Frumsýning frægustu óperu
heims, Carmen eftir Georg Bizet
í Opéra-Comique leikhúsinu í
París árið 1875, mistókst. Bizet
lést þremur mánuðum síðar og
fékk ekki að njóta þeirrar alþjóð
legu frægðar sem hann öðlaðist
eftir að Carmen var sett á svið í
Vín fjórum mánuðum eftir fráfall
hans. Bizet kom aldrei til Spánar
en fáum tónskáldum hefur tek
ist jafnvel að tónmála þjóðlegar
spænskar hefðir og tíðarhætti.
Nemendur Tónlistarskóla Kópa
vogs réðust nú í það stórvirki að
flytja Carmen á sviði Salarins en
leikstjóri er Anna Júlíana Sveins
dóttir, söngkennari skólans, tón
listarstjóri og píanóleikari Kry
styna Cortes en sviðsmynd og
umsjón með dansi hefur Pamela
De Sensi.
Listd anss kóli Ísl ands sá um
dansa undir vorleik og millispil
fyrir 4. þátt. Helstu hlutverk voru
í höndum Elínar Örnu Aspelund
sem söng Carmen, Hilmir Freyr
Jónsson söng hlutverk liðþjálfans
Don José, Sigu rj ón Örn Böðv
arsson er nautabaninn Escamil
lo, Elva Lind Þorsteinsdóttir er
sveitastúlkan Mikaela, og Alex
ander Jarl Ríkharðsson er yfirfor
inginn Zuniga. Stuðst er að mestu
leiti við þýðingu Þorsteins Valdi
marssonar en sagan er byggð á
handriti af skáldsögu eftir Prosper
Mérémee gerist um 1820 í Sevilju
og nálægu fjalllendi á Spáni.

Hilmir Freyr Jónsson í hlutverki Don José og Elín Arna Aspelund sem
Carmen. Aftan við þau eru leikarar í öðrum hlutverkum sem og í kór
sem tekur tók í sýningunni.

Lokaþátturinn er mjög dramat
ísku r, en hann geri st í Sevilju
daginn sem Escamillo í fylgd Car
menar er á leið að heyja nautaat.
Fraskíta og Mersedes vara Car
men við og segja að Don José sé

AUGL†SINGASÍMI:

kominn til Sevilju. Þau hittast og
Carmen neitar að snúa aftur til
hans. Á meðan áhorfendur fagna
sigri nautab ana ns drepu r Don
José Carmen.

511 1188 - 895 8298
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Páll og Eyþór
Kópavogsmeistarar
í skólaskák

Páll Andrason.

Eyþór Trausti Jóhannsson.

Meistaramót Kópavogs í skóla
skák var haldið í Hjallaskóla 13.
apríl sl. og mættu alls 56 kepp
endur til leiks. Keppt var í tveim
ur aldursflokkum, 1.-7. bekk og
8.-10.
Tefldar voru átta umferðir með
12 mínú tna umh ugsu na rt íma.
Tveir efstu úr hvorum flokki kom
ust svo áfram á Kjördæmismót
Reykjaness. Salaskóli hafði mikla
yfi rb urði í báðu m flokku m og
tók öll fjögur sætin sem komast
áfram. Í eldri flokki var það Páll

Andrason sem bar sigur úr být
um með 7,0 vinninga, Birkir Karl
Sigurðsson varð annar með 6,5
vinninga og Guðmundur Kristinn
Lee þriðji einnig með 6,5 vinninga,
allir úr Salaskóla. Í yngri flokki
sigraði Eyþór Trausti Jóhannsson
eftir spennandi keppni við félaga
sinn Baldur Búa Heimisson, en
Róbert Leó Jónsson, Hjallaskóla,
varð þriðji. Eyþór Trausti hlaut
7,0 vinni nga en Baldu r Búi og
Róbert Leó 6,5 vinninga.

Kópavogur stendur þér næst

Hildur Dungal 2. sæti
Hildur er gift þriggja barna móðir. Hún er lögfræðingur
að mennt og hefur lengst af starfað í stjórnsýslunni.
Hildur hefur mjög gaman af því að fara á íþróttaleiki,
ásamt því að stunda ýmis konar útivist með fjölskyldunni.
Þá leynist einnig áhugalistamaður í henni og á hún það
til að grípa í pensilinn eða blýantinn.
„Í samfélaginu okkar þrífst fjölbreytileiki og fjölskyldur
finna allt sem þær þarfnast“
Hildur Dungal
Lögfræðingur

www.minnkopavogur.is

Myndlist sumarnám
Sumarnámskeiðin vinsælu í
Myndlistarskóla Kópavogs verða 7. – 15. júní.
Barnahópar 6 – 9 ára f.h. 9. - 15. júní,
15 kennslust. Verð kr. 13.500.e.h. 9.- 15. júní, 10 kennslust.
Verð kr. 9.000.Unglingah. 10 –14 ára f.h. 9. - 15. júní,
15 kennslust. Verð kr. 13.500.Unglingah. 12 – 15 ára e.h. 9. - 15. júní,
10 kennslust. Verð kr. 9.000.Fullorðinshópar: olíumálun, vatnslitamálun,
teiknun og pastellitun.
Val um tíma f.h. eða e.h. vikuna 7. – 11. júní.
sjá nánar stundaskrá á vefsíðu skólans.
Innritun stendur yfir á skrifstofutíma
kl. 15:00 – 18:00 frá mánudegi til fimmtudags
eða í síma 564 1134, 564 1195, 863 3934.

borgarblod.is

Vinstrihreyfingin - grænt framboð vill beita sér fyrir róttækum þjóðfélagsumbótum almenningi til hagsbóta,

Smiðjuvegi 74, Gul gata, 200 Kópavogi
www.myndlistaskoli.is

Umhverfi
og skipulag!
Við viljum
Sameiginlega skipulagsnefnd fyrir höfuðborgarsvæðið.
Breyta skipulagi í sátt við umhverfi og íbúa.
Efla umhverfisvænar samgöngur.
Standa vörð um vatnsverndarsvæði.
Að stofnanir bæjarins setji sér umhverfisstefnu.
Flokkun sorps.

og baráttutæki þeirra, sem vilja útrýma kynjamisrétti og tryggja jafnrétti, kvenfrelsi og aukinn jöfnuð í samfélaginu ... // sjá meira á www.vg.is/stefna/

hefja vernd náttúru og umhverfis til vegs á Íslandi og treysta byggð um allt land. Hreyfingin er samstarfsvettvangur

Hamraborg 1-3 I sími 564 0990 I vgkopavogur@vgkopavogur.is I www.vg.is
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Ætlarðu að kjósa í
sveitarstjórnarkosningunum?
Sæunn Gísladóttir, Huldubraut 13
í Kópavogi er nemandi í MK. Hún
hefur mikinn áhuga á fjölmiðlum og
öllu sem þeim tengist sem og mann
legum samskiptum og hefur fengist
við slíkt í tómstundum og í skólan
um og m.a. skrifað kvikmyndagagn
rýni. Hún tók nokkra Kópavogsbúa
tali sem hún mætti á förnum vegi
og spurði þá út í komandi kosning
ar. Sæunn á ekki langt að sækja
áhuga fyrir stjónmálum og mann
legum samskiptum, en afi hennar,
Ásgeir Jóhannesson, var um árabil
bæjarfulltrúi fyrir Alþýðuflokkinn í
Kópavogi.

Gunnar Bergmann Gunnarsson:
Ætlarðu að kjósa í sveitastjórnar
kosningunum?
,,Ég veit það ekki.”
Hvað myndirðu vilja sjá sem breyt
ingu í Kópavogi?
,,Meiri atvinnusköpun.”
Hefurðu alltaf kosið?
,,Nei ég hef ekki alltaf kosið.”
Hvernig finnst þér kosningabarátt
an?
,,Svipuð og áður.”
Finnst þér þessar kosningar skipta
meira máli en áður?
,,Nei, það finnst mér ekki.”

Gunnar Böðvarsson,
kerfisfræðingur:
Ætlarðu að kjósa í sveitastjórnar
kosningunum?
,,Já.”
Hefurðu alltaf kosið sama flokkinn?
,Nei ég hef ekki alltaf kosið það
sama.”
Hvað breytingar myndirðu vilja sjá
með þessum kosningum?
,,Ég myndi vilja sjá heiðarleika í
öllu sem tengist kosningunum.”
Hvernig finnst þér kosningabaráttan
núna?
,,Mér finnnst þetta vera dauf kosn
ingabarátta.”
Finnst þér þessar kosningar vera
mikilvægari en áður?
,,Nei.”

Emilía Guðgeirsdóttir,
hárgreiðslukona:
Ætlarðu að kjósa í sveitastjórnar
kosningunum?
,,Ég ætla að kjósa.”
Hvað myndirðu vilja sjá sem breyt
ingu í sveitastjórninni?
,,Ég myndi vilja sjá flokkana setja
mannvirðinguna að leiðarljósi svo
að maður geti borið traust til flokka
manna.”

MAÍ 2010

MK útskrifaði 243 nema

Finnst þér þessar kosningar skipta máli?
,,Mér finnst þær skipta miklu máli.”
Finnst þér þær öðruvísi en áður?
,,Mér finnst þær öðruvísi núna, fólk
ber minna traust til stjórnmálamanna
núna en áður, ég trúi minna því sem
er sagt við mig.”

Glæsilegur hópur sem útskriftaðist frá MK 21. maí sl.

Auðunn Örn Gunnarsson,
flugmaður:
Ætlarðu að kjósa í sveitastjórnar
kosningunum?
,,Já.”
Hefurðu alltaf kosið sama flokkinn?
,,Nei.”
Hvað myndirðu vilja sjá sem breyt
ingu í Kópavogi?
,,Ég myndi vilja sjá bættan opnun
artíma í sundlauginni og meiri stuðn
ing fyrir barnafólk.”
Finnst þér þessar kosningar vera
mikilvægari en áður?
,,Mér finnst þær ekki vera mikil
vægari.”
Finnst þér þær öðruvísi en áður?
,,Mér finnst öðruvísi bragur yfir
þeim en áður, í takt við nýja tíma.”

Jónína Ósk Lárusdóttir:
Ætlarðu að kjósa í sveitastjórnar
kosningunum?
,,Já.”
Hvað myndirðu vilja sjá sem breyt
ingu í Kópavogi?
,,Ég er ánægð með það sem flokk
urinn sem ég ætla að kjósa ætlar að
gera.”
Finnst þér þessar kosningar öðru
vísi en áður?
,,Mér finnst fara minna fyrir kosn
ingunum en meira áberandi skrípa
leikurinn.”

Heiða Ingimundardóttir,
kennari í barnseignarleyfi:
Ætlarðu að kjósa í sveitastjórnar
kosningunum?
,,Já.”
Hefurðu alltaf kosið sama flokkinn?
,,Ég hef alltaf kosið það sama hér í
Kópavoginum.”
Hvað myndirðu vilja sjá gerast í
Kópavogi?
,,Ég myndi vilja að sveitastjórnin
myndi ekki skerða útgjöld til skóla
eða leikskólamála.”
Finnst þér þessar kosningar vera
mikilvægari en áður?
,, Nei.”
Finnst þér þessar kosningar öðru
vísi en áður?
,,Já, fólk hefur lítinn áhuga á þeim.”

Brautskráning var frá Mennta
skólanum í Kópavogi 21. maí sl.
í Digraneskirkju, alls 70 stúd
entar og 29 iðnnemar. Þá braut
skráðust 26 ferðafræðinemar, 47
leiðsögumenn, 29 nemar af skrif
stofubraut, 6 nemar úr hagnýtu
viðs kipta- og fjárm álag reina
námi, 20 matsveinar, 5 nemar
úr meistaraskóla matvælagreina
og 11 nemar úr hótelstjórnunar
námi César Ritz. Þannig að alls
voru brautskráðir 243 nemar
frá Menntaskólanum í Kópavogi
á þessu vori.
Í máli Margrétar Friðriksdótt
ur, skólameistara, kom fram að
stærsta verkefni skólaársins hefði
veri ð undi rb úni ngu r að nýrri
skólanámskrá í framhaldi af nýj
um lögum um framh aldsskóla.
Áhersla væri lögð á fjölbreytileika
og meira valfrelsi nemenda. Skól
inn hefur nú meira frelsi í mót
un námsbrauta jafnt í bóknámi
sem verknámi. Kennarar og nem
endur skólans hafa á skólaárinu
tekið þátt í mörgum erlendum
samstarfsverkefnum, m.a. sam
starfsverkefni 10 Evrópulanda um
tölvustudda stærðfræðikennslu,
nemendaskiptaverkefni við Spán
um pílagrímaleiðir og uppruna
spænskra hvalfangara á Íslands
miðum, fjögurra landa verkefni
um líkan til að yfirfæra og sam
ræma einingakerfi og lærdómsvið
mið í verk- og starfsnámi og sam

Forseti bæjarstjórnar, Ármann Kr. Ólafsson afhenti útskriftarnem
um viðurkenningar úr Viðurkenningarsjóði MK sem stofnaður var af
bæjarstjórn Kópavogs árið 1993. Þetta eru nýstúdent Unnur Hólm
fríður Brjánsdóttir og nýsveinar í bakaraiðn, Eiður Mar Júlíusson og
framreiðslu, Sigrún Þormóðsdóttir sem eru hér með Ármanni.

starfsverkefni við Tékkland um
notkun og framleiðslu á raf- og
varmaorku. Þá fékk skólinn á dög
unum veglegan styrk frá Evrópu
sambandinu til að senda verk
námsnema í starfsnám til Evrópu
á næsta skólaári.
Forseti bæjarstjórnar, Ármann
Kr. Ólafsson afhenti útskriftarnem
um viðurkenningar úr Viðurkenn
ingarsjóði MK, þeim nýstúdent

Unni Hólmfríði Brjánsdóttur og
nýsveinum í bakaraiðn, Eiður Mar
Júlíussyni og framreiðslu, Sigrúnu
Þormóðsdóttur. Rótarýklúbbur
Kópavogs veitti Láru Kristínu Stef
ánsdóttur styrk fyrir góðan árang
ur í raungreinum og Rótarýklúbb
urinn Borgir í Kópavogi veitti Eiði
Mar Júlíussyni styrk fyrir góðan
námsárangur í iðnnámi.

Ellefu kórar sungu Fúsalög
í Smáralind
Á Kópavogsdögum sameinuð
ustu ellefu kórar saman í Vetrar
garðinum í Smáralind og sungu
Fúsalög, lög eftir hinn ástsæla
Sigf ús Halld órss on tóns káld.
Tónleikarnir voru hluti af árlegri
menningarhátíð Kópavogsbæjar,
Kópavogsdögum.
Hát íði n er í ár tile inkuð Sig
fúsi Halldórssyni en hann hefði
orðið 90 ára í haust. Sigfús nýtur
mikillar virðingar í Kópavogi en
hann bjó í bænum í áratugi og

Dóttir Fúsa fremst á myndinni syngur í Árnesingakórnum.

var útnefndur heiðurslistamaður.
Hann samdi meðal annars lögin
Tondeleyo, Litla flugan, Dagný,
Við Vatnsm ýri na, Líti ll fugl og
Íslenskt ástarljóð.
Kórarnir sem sungu voru Sam
kór Kópav ogs, Karlak ór Kópa
vogs, Kvennak ór Kópav ogs,
Englakórinn og skólakórar Kárs
nesskóla, Digranesskóla, Hjalla
skóla, Hörðuvallaskóla, Snælands

skóla og Salaskóla. Þá var Árnes
ingakórinn sérstakur gestakór en
dóttir Sigfúsar hefur sungið með
þeim kór í áraraðir.
Hver og einn kór söng tvö til
þrjú lög og að lokum sameinuðust
allir kórarnir undir merkjum eins
risastórs „FÚSA-kórs“ og fluttu
þrjú lög við verðskuldaða hrifn
ingu þeirra mörgu sem lögðu leið
sína í Smáralindina.

Kjörfundur

vegna sveitarstjórnarkosninganna 29. maí 2010
hefst kl. 9 og lýkur kl. 22
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.

Eftirtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við sveitarstjórnarkosningarnar 29. maí 2010
Íþróttahúsið Smárinn við Dalsmára
1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Álfhólsvegur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. kjördeild
Hvannhólmi
Hveralind
Iðalind
Ísalind

Íslendingar erlendis

Jöklalind
Jörfalind
Kaldalind
Kastalagerði
Kársnesbraut

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

Kópavogsbúar
Upplýsingar um sveitarstjórnarkosningarnar er að finna
á kosningavef dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins,
www.kosning.is og á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

1. kjördeild
Aðalþing
Aflakór
Akrakór
Akurhvarf
Andarhvarf
Arakór
Asparhvarf
Auðnukór
Austurkór
Álaþing
Álfahvarf
Álfkonuhvarf
Álmakór
Ásakór
Björtusalir
3. kjördeild
Drangakór
Drekakór
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf

2. kjördeild
Ásaþing
Ársalir
Baugakór
Blásalir
Boðaþing
Breiðahvarf
Brekkuhvarf
Dalaþing
Desjakór
Dimmuhvarf
Dofrakór
Dynsalir

4. kjördeild
Hásalir
Hlynsalir
Hörðukór
Jórsalir
Jötunsalir
Klappakór
Kleifakór
Klettakór
Kórsalir
Logasalir
Lómasalir
Lækjarbotnar
Melahvarf
Miðsalir
Perlukór

5. kjördeild
Rjúpnasalir
Roðasalir
Skjólsalir
Sólarsalir
Straumsalir
Suðursalir
Tröllakór
Vallakór
Vatnsendablettir
Vindakór
Þorrasalir
Þrúðsalir
Þrymsalir
Öldusalir
Örvasalir

Fellahvarf
Fensalir
Fjallakór
Flesjakór
Fornahvarf
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing

Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðakór
Goðasalir
Grandahvarf
Grundarhvarf

Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Heiðaþing
Hólmaþing

Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað
með því að framvísa persónuskilríki eða á annan
fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar.
Yfirkjörstjórn Kópavogs
Jón Atli Kristjánsson, Haukur Ingibergsson, Grétar Kristjánsson

Geymið auglýsinguna

Aðsetur yfirkjörstjórnar á kjördag verður í íþróttahúsinu Smáranum, sími 510 6412.
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Bæjarfulltrúar gróðursettu
reynitré í Guðmundarlundi
Gerður Björg Hafsteinsdóttir og Þorsteinn Ingimarsson.

Atvinnufulltrúar
til Kópavogsbæjar
Gerða Björg Hafsteinsdóttir og
Þorsteinn Ingimarsson hafa ver
ið ráðin í störf atvinnufulltrúa
hjá Kópavogsbæ.
Þau eru ráðin samkvæmt samn
ingi Kópavogsbæjar, Vinnumála
stofnu na r og fél agsm álar áðu
neytis sem nýverið var undirrit
aður. Hlutverk þeirra er að veita
atvinnulausum Kópavogsbúum
einstaklingsbundna ráðgjöf með
það að markmiði að gera þá að

virkum þátttakendum á vinnu
markaði. Nýju atvinnufulltrúarnir
eru með starfsaðstöðu á 4. hæð í
Fannborg 2.
Þau Gerða og Þorsteinn munu
einkum beina sjónum sínum að
ungu og ómenntu ðu fólki með
litla reynslu úr atvinnulífinu en
rannsóknir hafa sýnt að sá hópur
verði frekar fyrir barðinu á lang
tímaatvinnuleysi en aðrir hópar.

Ókeypis

sumarnámskeið

Bæjarfulltrúar í Kópavogi og
framb jóðe ndu r plöntu ðu 55
reynitrjám í Guðmundarlundi
sl. miðvikudag í tilefni af 55 ára
afmæli Kópavogsbæjar.
Bragi Michaelss on, form að
ur Skógræktarfélags Kópavogs,
stjórnaði verkinu. Hann segir að
Skógræktarfélagið hafi í lok dags
boðið öllum vinnufúsum höndum
grillaðar pylsur og gos. Bragi seg
ir að öllum bæjarfulltrúum Kópa
vogs hafi verið boðið að planta
trjánum í tilefni afmælis bæjarins
en líka í ljósi þess að nú sé kjör
tímabilið senn á enda.
Samt ími s gróðu rs etni ngu á
reynitrjánum stóð Skógræktar
félag Kópavogs fyrir hreinsunar
átaki í Hermannsgarði í Guðmund
arlundi, í samstarf við Garðyrkju
félag Íslands og garðyrkjudeild
Kópavogsbæjar. Um tíu til tólf
sjálfboðaliðar tóku þátt í því átaki
og gekk það vel.

Þeir bæjarfulltrúar og frambjóðendur sem mættu til skógræktar
starfa í Guðmundarlundi ásamt Braga Michaelssyni, formanni Skóg
ræktarfélags Kópavogs.

HÓPFERÐABÍLAR
Í ÖLLUM STÆRÐUM
9-74 sæta

AKUREYRI
☎ 5 500 700

HAFNARFJÖRÐUR
☎ 5 500 770

ÞEGAR ÞÚ FERÐAST FLOTT!

fyrir 6-12 ára krakka
Gunnar Ingi Birgisson
bæjarfulltrúi

Kópavogur stendur þér næst

Gleðidagar

Hvað ungur nemur, gamall temur
Rauði kross Íslands í samvinnu við Öldrunarráð Íslands
stendur fyrir sumarnámskeiðum fyrir 6-12 ára krakka á
höfuðborgarsvæðinu. Dagskráin er mjög fjölbreytt og
skemmtileg. Námskeiðin eru frá kl. 9-16. Leiðbeinendur
á námskeiðinu verða að mestu eldri borgarar.
Námskeiðin verða haldin í Kópavogi 14., 15., 16 og 18. júní
í sjálfboðamiðstöð Kópavogsdeildar að Hamraborg 11,
2. hæð.
Skráning til 7. júní í síma 554 6626
og á kopavogur@redcross.is

Gunnar Ingi Birgisson 3. sæti
Gunnar er kvæntur Vigdísi Karlsdóttur
sjúkraliða og eiga þau tvær dætur. Hann er
verkfræðingur frá HÍ og lauk framhaldsnámi í
byggingaverkfræði í Skotlandi og doktorsprófi
í jarðvegsverkfræði frá Bandaríkjunum.
Gunnar var í sjálfstæðum atvinnurekstri í 25 ár,
sat á Alþingi í sex ár og var formaður bæjarráðs
Kópavogs í 15 ár og bæjarstjóri í 4 ár. Hann er
liðtækur skákmaður og briddsari.
„Við byggjum á traustum grunni og höfum
skýra framtíðarsýn“
www.minnkopavogur.is

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

borgarblod@simnet.is

PIPAR\TBWA • SÍA • 101376

Prófaðu Heimaöryggi

– frítt í 2 mánuði –
án skuldbindingar.*
* Kynntu þér málið á oryggi.is

ory
r ggi.is
570 2400
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frábær sértilboð í Smáralind...
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Klínik Sjúkraþjálfun hefur stækkað húsnæðið
að Bæjarlind 14-16 í Kópavogi. Við bjóðum upp á
góðan og bjartan æfingasal þar sem hægt er að
þjálfa stoðkerfið í rólegu umhverfi undir handleiðslu
reyndra sjúkraþjálfara.

Gísli Sigurðsson

MAÍ 2010

Hörðuvallaskóli formlega
tekinn í notkun
Föstudaginn 30. apríl var skólahúsnæði Hörðu
vallaskóla formlega tekið í notkun með dagskrá,
og komu foreldrar, bæjarstjóri, formaður bæjar
ráðs og formaður skólanefndar, skólastjórar ann
ara grunnskóla í Kópavogi og fleiri góðir gestir til
að fagna þessum áfanga.
Verktaki að Hörðuvallaskóla er Baldur Jónsson.
Flutt voru stutt ávörp og kór skólans frumflutti

skólasönginn, lag eftir Áslaugu Helgu Hálfdánardótt
ur við texta eftir Rögnu Berg Gunnarsdóttur. Að dag
skrá lokinni var boðið upp á kaffi og köku og gestum
boðið að skoða skólahúsið. Þennan dag unnu nem
endur að verkefni sem varðveitt verða um ókomna
tíð í bókarformi sem geymd verður á safni skólans.

Einar Harðarson

Klínik Sjúkraþjálfun sérhæfir sig í greiningu og
meðhöndlun stoðkerfiseinkenna þar sem unnið er
eftir viðurkenndum Manual Therapy aðferðum til að
hjálpa líkamanum að ná fyrri heilsu. Sjúkraþjálfarar hjá Klínik Sjúkraþjálfun hafa áralanga reynslu í
meðhöndlun skjólstæðinga.

Nemendur vinna að verkefni sem geymt verður í
bókaformi.

Frekari upplýsingar eða tímapantanir
í síma 445-4404 eða klinik.is

8AA8@@"FÜ4"A@&)$,&

Þórey Gísladóttir einkaþjálfari hefur
hafið störf hjá Klínik Sjúkraþjálfun.
Hún tekur að sér alhliða þjálfun og
heilsuráðgjöf. Einstaklingar eða smærri
hópar. Hægt er að panta tíma í
einkaþjálfun á thoreygisla@simnet.is

Formaður foreldrafélagsins, Marta Sigurjónsdóttir,
afhenti skólanum gjöf frá foreldrafélaginu, sem er
hnattlíkan sem m.a. sýnir sólarganginn.
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SUMAROPNUN

SUNDLAUGA
KÓPAVOGSBÆJAR

Frá og með 1. júní til 31. ágúst 2010 verður þjónustutími sundlauga Kópavogsbæjar eftirfarandi.
Sundlaugin í Versölum
Mánudaga til fimmtudaga
Föstudaga
Laugardaga og sunnudaga

kl. 06.30–21.30
kl. 06.30–20.00
kl. 09.00–19.00

Versölum 3 · 201 Kópavogur · S. 570 0480

Sundlaug Kópavogs
Mánudaga til fimmtudaga
Föstudaga
Laugardaga og sunnudaga

kl. 06.30–21.30
kl. 06.30–20.00
kl. 08.00–18.00

Borgarholtsbraut 17 · 200 Kópavogur · S. 570 0470
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Hagkaup – Smáralind:

Hvergi meira úrval
Við heimsóttum Gunnar Inga
Sigu rðss on framk væmdas tjóra
Hagk aups til að fræða st um
hverni g gengi að reka stærstu
matvöruverslun landsins í Smára
lind í Kópavoginum. Eins og les
endur hafa e.t.v. upplifað þá er
Hagkaupsverslunin í Smáralind á
10.500 fermetra fleti og vöruúr
valið þar hreint ótrúlegt eða um
55.000 vörunúmer á ári.
Það var mikil bylting í verslun á
Íslandi þegar við opnuðum þessa
risa verslun og ótrúlegt að það séu
að verða 10 ár síðan. Þegar verslað
er í Hagkaup Smáralind þarf ekki
að leita annað vöruvalið er slíkt.
Vöruval og góð kaup hafa ávallt
verið aðalsmerki Hagkaups og er
Smáralindar verslunin besta dæmið
um það. Áherslan er í matvöru þar
sem í boði er gríðalegt vöruval og
eru ákveðnir flokkar með fjölda teg
unda sem eiga sér ekki hliðstæðu á
Íslandi, þó víða væri leitað. Má
nefna flokka eins og Ítalíu vörulínu
(pasta, olíur pesto og tómatvörur)
sem eru sérlega framleiddar fyrir
Hagkaup í Toscana héraði á Ítalíu
þar sem matreiðsla er sönn ástríða.
Einnig má nefna að Hagkaup fylg
ir ákveðnum stöðlum í innkaup
um á ávöxtum og grænmeti þar
sem gæðin eru aldrei látin víkja svo

tryggt sé fjölbreitt úrval allt árið.
Hvað sérvörur varðar þá eiga allir,
bæði fjölskyldur og einstaklingar,
að geta fundið það sem þeim van
hagar um hvort heldur fatnað og
skó, skemmtiefni, grill eða reiðhjól,
því úrvalið er ótrúlegt og allt fæst í
einni ferð á betra verði.
Umhverfið í Smáralind hefur frá
fyrstu tíð miðað að því að verslun
arferð viðskiptavinar sé sem þægi
legust og allt sé ávallt til sem á inn
kaupalistanum er.
Skemmtil egt er að segja frá
hjónunum sem komu í Hagkaup

Smáralind fyrir jólin og kláruðu á
4 tímum öll gjafainnkaup, öll mat
arinnkaup, öll umbúðainnkaup og
dreifðu kostnaðnum á 6 mánuði
með vaxtalausu jólaláni. Við þetta
mætti bæta að í Hagkaup er boðið
uppá fría heimsendingu ef verslað
er fyrir að lágmarki 7500 krónur
þannig að þetta fólk hefði getað
nýtt sér það til viðbótar.
Ítreka má að hvergi á Ísl andi
má nálgast meira vöruúrval á ein
um stað og því nánast óþarfi að
leita annað fyrir daglegar þarfir til
heimilisins.

Gunnar Ingi Sigurðsson framkvæmdastjóri hvetur Kópavogsbúa og
nærsveitamenn til að heimsækja  Hagkaup í Smáralind og upplifa hið
ótrúlega vöruúrval sem þar er að finna.

CÅii]VeeYg¨ii^h{g]Z[hibV#

Sjö fram
boðslistar í
Kópavoginum
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K j ó s e n d u r í K ó p a v o g i
standa frammi fyrir vali á sjö
framboðum við sveitarstjórn
arkosningarnar laugardaginn
29. maí nk.
Yfirkjörstjórn Kópavogs hef
ur lýst því yfir að framboðin
séu öll gild en í yfirkjörstjórn
Kópavogs eru Jón Atli Krist
jánsson formaður, Haukur Ingi
bergsson og Grétar Kristjáns
son.
Framboðin eru eftirfarandi í
stafrófsröð:
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• B-listi Framsóknarflokksins.
• D-listi Sjálfstæðisflokksins.
• F-listi Frjálslynda flokksins.
• S-listi Samfylkingarinnar.
• V-listi Vinstrihreyfingarinnargræns framboðs.
• X-listi Næst besta flokksins.
• Y-listi Kópavogsbúa.
Atkvæðagreiðsla utan kjör
fundar hófst þriðjudaginn 6.
apríl sl. Kjósanda sem ekki get
ur kosið á kjördag er heimilt að
greiða atkvæði utan kjörfundar
til kjördags. Hægt verður að
kjósa hjá öllum sýslumönnum
á landinu, á aðalskrifstofum
eða í útibúum þeirra. Nánari
uppl ýsi nga r má finna á sér
stökum kosningavef bæjarins,
undir kopavogur.is
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Íbúalýðræði
Íbúar geti kraﬁst kosninga í umhverﬁsog skipulagsmálum
Frítt í strætó.
Strætó sé gjaldfrjáls innan Kópavogs.
Málefni fatlaðra
Tökum um notendastýrða þjónustu.
Fjármál
Setjum fram skýra áætlun um að greiða
niður skuldir

MAÍ 2010

Nemendur Kársnesskóla:

Færðu Rauðakrossinum föt sem
fara til nauðstaddra ungbarna
Neme ndu r í Kársn ess kóla
afhentu nýlega Kópavogsdeild
Rauða krossins föt til verkefn
isi ns ,,Föt sem framl ag” við
skemmtilega athöfn á sal skól
ans. Nemendur í lífsleikni í 9.
bekk höfðu unni ð að því að
sauma og prjóna föt í allan vetur
og afraksturinn var stórkostleg
ur, um 200 flíkur í heildina sem
munu verða sendar til barna og
fjölskyldna í neyð erlendis.
Pakkar með flíkum sem deild
in hefur sent frá sér hafa farið til
Malaví, Gambí u og Hvíta-Rúss
lands. Hver pakki innih eldu r
prjónaða peysu, teppi, húfu, sokka
og bleyjubuxur ásamt handklæði,
samfellum, taubleyjum, buxum og
treyju.
Auk þess að hafa saumað og
prjónað allan þennan fatnað höfðu
nemendurnir unnið að gerð fyr
irlesturs um Malaví, fengið kynn
ingu á verkefnum Kópavogsdeild
ar og þá sérstaklega því verkefni
sem þau voru að vinna að í þágu
deildarinnar. Þá hafði kór Kársnes
skóla æft sérstaklega lög frá Afríku
sem sungin voru við athöfnina og
kennarar og skólastjóri héldu ein
nig erindi um verkefnið. Allir nem
endur unglingastigs sátu athöfn
ina og góð stemning myndaðist
fyrir vikið.
Ingibjörg Lilja Diðriksdóttir, for
maður deildarinnar, veitti fatnað
inum viðtöku og færði hópnum
og skólanum viðurkenningu fyrir
framlagið. Ingibjörg Lilja nefndi að
mikið af efnilegu ungu fólki hefur
komið til starfa innan deildarinnar
gegnum tíðina og margir af ungum
sjálfboðaliðum og unglingum úr
ungmennastarfi deildarinnar hafa
verið nemendur úr Kársnesskóla.

Fullt rúa r neme nda afh enda föti n, en hluti þeirra sést bak við
stúlkurnar.

Glæsilegt, ekki satt?

Kópavogur stendur þér næst

9HLèLNRUWLè
9HLGGXtYDWQDVY èXPYtWWRJ
EUHLWWXPODQGLèI\ULUDèHLQV

Margrét Björnsdóttir
4. sæti

NU

Margrét er gift, tveggja barna móðir
og á þrjú stjúpbörn. Hún varð stúdent frá
Kennaraháskóla Íslands og stundaði að því
loknu nám í jarðfræði við Háskóla Íslands.
Margrét hefur lengi starfað innan
íþróttahreyfingarinnar og er mikil
áhugamanneskja um siglingaíþróttina.
Á vettvangi bæjarmála hefur hún beitt sér
mest á sviði umhverfismála sem eru henni
mjög hjartfólgin. Lengst af hefur Margrét
starfað sem framkvæmdastjóri og
skrifstofustjóri hjá fyrirtækjum og félögum.



9HJOHJKDQGEyNI\OJLUKYHUMXVHOGXNRUWL

„Náttúran er okkar annað heimili“

0000
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Margrét Björnsdóttir
Bæjarfulltrúi

www.minnkopavogur.is
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Auglýsing um framboðslista
við sveitarstjórnarkosningar
í Kópavogi 29. maí 2010
Þessir listar eru í kjöri:
B-listi Framsóknarflokksins

D-listi Sjálfstæðisflokksins

F-listi frjálslynda flokksins

S-listi Samfylkingarinnar

Ómar Stefánsson
Una María Óskarsdóttir
Andrés Pétursson
Alexander Arnarson
Ólöf Pálína Úlfarsdóttir
Ragna Ívarsdóttir
Sigurjón Jónsson
Margrét Sigmundsdóttir
Helgi Þór Jónasson
Margrét Ýr Björnsdóttir
Kristján Matthíasson
Ragnheiður Sigurðardóttir
Baldvin Samúelsson
Katrín Guðjónsdóttir
Auður Arna Antonsdóttir
Willum Þór Þórsson
Birna Bjarnadóttir
Unnur Stefánsdóttir
Hjörtur Hjartarson
Sigurbjörg Björgvinsdóttir
Jón Sigurðsson
Ólafía Ragnarsdóttir

Ármann Kr. Ólafsson
Hildur Dungal
Gunnar I. Birgisson
Margrét Björnsdóttir
Aðalsteinn Jónsson
Karen E. Halldórsdóttir
Árni Bragason
Jóhanna Heiðdal Sigurðardóttir
Jóhann Ísberg
Kjartan Sigurgeirsson
Benedikt Hallgrímsson
Guðmundur Geirdal
Ragnheiður Guðmundsdóttir
Janus Arn Guðmundsson
Ásthildur Bragadóttir
Valtýr Björn Valtýsson
Hjördís Ýr Johnson
Edda Sveinsdóttir
Margrét Halldórsdóttir
Guðni Stefánsson
Sigurrós Þorgrímsdóttir
Gunnsteinn Sigurðsson

Helgi Helgason
Ásta Hafberg
Kolbrún Stefánsdóttir
Pétur Guðmundsson
Gylfi Símonarson
Atli Ágústsson
Þuríður Erla Helgadóttir
Atli Hermannsson
Guðrún Á. Guðjónsdóttir
Bryndís Júlíusdóttir
Þuríður E. Erlingsdóttir

Guðríður Arnardóttir
Hafsteinn Karlsson
Pétur Ólafsson
Elfur Logadóttir
Margrét Júlía Rafnsdóttir
Tjörvi Dýrfjörð Birgisson
Guðmundur Örn Jónsson
Guðrún Jóna Jónsdóttir
Pétur Hrafn Sigurðsson
Hjördís Erlingsdóttir
Helgi Freyr Rúnarsson
Sigrún Skaftadóttir
Íris Arnardóttir
Stefán Ólafsson
Ýr Gunnlaugsdóttir
Þorsteinn Ingimarsson
Maríanna Friðjónsdóttir
Örlygur Geirsson
Ragnheiður Elíasdóttir
Jón Júlíusson
Margrét Sæunn Frímannsdóttir
Flosi Eiríksson

V-listi Vinstrihreyfingarinnar
græns framboðs

X-listi Næst besta flokksins

Y-listi Kópavogsbúa

Ólafur Þór Gunnarsson
Guðný Dóra Gestsdóttir
Karólína Einarsdóttir
Arnþór Sigurðsson
Guðbjörg Sveinsdóttir
Hreggviður Norðdahl
Lára Jóna Þorsteinsdóttir
Amid Derayat
Aldís Aðalbjarnardóttir
Garðar H. Guðjónsson
Rósa Björg Þorsteinsdóttir
Tyrfingur Tyrfingsson
Bryndís Hilmarsdóttir
Erpur Þórólfur Eyvindsson
Helga Margrét Reinhardsdóttir
Tómas Jónsson
Sigþóra Vigfúsdóttir
Birgir Bragason
Andrés Magnússon
Þóra Elfa Björnsson
Ernst Fridolf Backman
Sigurrós M. Sigurjónsdóttir

Hjálmar Hjálmarsson
Erla Karlsdóttir
Benedikt N.A. Ketilsson
Böðvar Jónsson
Brynjar Örn Gunnarsson
Vernharð Þorleifsson
Daníel Þór Bjarnason
Arnar Halldórsson
Jón Snær Ragnarsson
Birgir Óskarsson
Gestur Valgarðsson

Rannveig H. Ásgeirsdóttir
Guðmundur Freyr Sveinsson
Una Björg Einarsdóttir
Hreiðar Oddsson
Hanna Dóra Stefánsdóttir
Héðinn Sveinbjörnsson
Eiríkur Ólafsson
María Kristófersdóttir
Anna Guðný Einarsdóttir
Borghildur Þorgeirsdóttir
Vilhjálmur Einarsson
Ásdís Ólafsdóttir

Kjörfundur hefst kl. 9.00
og lýkur kl. 22.00. Kosið verður
í íþróttahúsunum Smáranum
og Kórnum.
Yfirkjörstjórn hefur aðsetur
í íþróttahúsinu Smáranum
og fer talning atkvæða þar fram.
Yfirkjörstjórnin í Kópavogi
12. maí 2010
Jón Atli Kristjánsson
Haukur Ingibergsson
Grétar Kristjánsson.
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Áfram Kópavogur
inn í framtíðina
Það hefur farið frekar lítið fyr
ir kosningabaráttunni fyrir þess
ar sveitarstjórnarkosningar sem
eru núna á laugardaginn. Engu að
síður þá verða kosningar og þær
skipta máli. Við Framsóknarmenn
í Kópavogi leggjum fram okkar
áherslur fyrir næstu 4 ár og ekki
síst leggjum við okkar verk óhik
að fram fyrir dóm kjósenda. Ekki
bara okkar verk heldur líka þeirra
einstaklinga sem starfa fyrir okk
ur í nefndum og ráðum. Við höf
um öll verið að gera okkar besta
fyrir Kópavog og erum tilbúin til
þess að halda því áfram.
Á kjörtímabilinu hefur mikið
áunnist. Þjónusta okkar í skólum
og leikskólum er til fyrirmynd
ar, aðstaða til að stunda íþrótt
ir er með besta móti og aðstaða
og aðbúnaður fyrir eldra fólk fer
stöðugt batnandi. Við gerum enn
betur á næsta kjörtímabili, það er
okkar markmið.
Þegar kosningadagurinn renn

ur upp skaltu
vera viss um
að þú sért að
gera rétt. Því
það er ekki
eins og til
Alþ ingi s, að
það sé bara
hægt að kjósa
aftu
 r. N e i ,
sveitarstjórn
er kosin til 4 Ómar Stefánsson.
ára í senn og
því er ekki
breytt. Það
skiptir því miklu máli að velja það
fólk sem hefur sýnt það í raun að
það starfar af elju og kappi.
29.maí er dagurinn. Kópavogur
er staðurinn. B er stafurinn. Þitt
atkvæði skiptir miklu máli. X-B.
Ómar Stefánsson
Leiðir lista Framsóknarflokksins
í Kópavogi

Er ekki komin tími
til að breyta?
Þann 29. maí verður kosið til
sveitarstjórna á Íslandi. Í Kópa
vogi hefur sami meirihluti verið
við völd í 20 ár, meirihluti Sjálf
stæði s- og Frams ókna rf lokks.
Ekkert bendir til annars en að
þeir muni starfa saman að lokn
um kosningum ef þeir fá umboð
til þess. Fram til þessa hafa þeir
fullyrt að þeir gangi óbundnir til
kosninga, en hafa ávalt handsal
að áframhaldandi samstarf strax
á kosninganótt. Á undanförum
árum hafa óánægjuraddir íbúa í
Kópavogi orðið æ háværari hvað
varða r vinnub rögð og stjórn
sýslu þeirra sem fara með völd.
Lítið sem ekkert samráð er haft
við íbúa vegna skipulagsmála og
gjarnan víkja hagsmunir heildar
innar fyrir hagsmunagæslu fárra.
Fjáraustur í í óarðbærar fjárfest
ingar eru nú að íþyngja rekstri
bæja ri ns en skuldi r Kópav ogs
hafa ríflega þrefaldast á kjörtíma
bilinu sem er að líða og eru nú um
1400 þúsund á hvern íbúa sem er
með því hæsta sem gerist á land
inu.
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinn
ar með Guðríði Arnardóttur í for
ystu hafa á undanförnum árum
barist fyrir breyttum vinnubrögð
um og breyttum áherslum í bæn
um. Þeir hafa vakið athygli á ótal
málum og staðið vaktina gagnvart
íbúum bæjarins. Helst má nefna
uppkaupin í Glaðheimum, skipu
lagsbreytingar á Kársnesi, Nón
hæð, Skógarlind og víðar ásamt
þeirri staðreynd að fyrirhugað

er að reisa
um 150.000
fm byggð í
G l a ð h e i m 
um sem mun
skapa veru
legan umferð
a r v a n d a í
n á g r e n n i
S m á r a n s
verði það að
v e r u l e i k a í Margrét Júlía
framtíðinni.
Rafnsdóttir.

Viljum
fagmennsku og heiðar
lega stjórnsýslu
Samfylkingin í Kópavogi hef
ur staðið með íbúum bæjarins á
liðnu kjörtímabili. Samfylkingin
hefur mælt fyrir bættum vinnu
brögðum, fagmennsku og heiðar
legri stjórnsýslu og lagt ríka áher
slu á samráð við íbúa í bænum.
Einmitt þess vegna vil ég leggja
Samfylkingunni í Kópavogi lið.
Viljir þú kæri bæjarbúi sjá breyt
ingar í bænum þínum og viljir þú
setja hagsmuni bæjarbúa í fyrsta
sæti, þá er mikilvægt að velja til
þess fólk sem hefur sýnt með orð
um sínum og verkum að því er til
þess treystandi. Það fólk er í Sam
fylkingunni í Kópavogi.
Margrét Júlía Rafnsdóttir
Kennari og umhverfisfræðingur
Skipar 5. sæti á lista
Samfylkingarinnar í Kópavogi

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir
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Vinstri græn vilja
rannsóknarskýrslu í Kópavogi
Till aga VG um ranns ókna r
skýrslu í Kópavogi, sem flutt var
í bæjarráði hefur valdið miklum
titringi innan meirihlutans. Til
laga n er svihljóða ndi: ,,Bæja r
ráð samþykkir að skipuð verði
nefnd þriggja óháðra sérfræðinga
sem hafi það verkefni að yfirfara
stjórnkerfi og stjórnsýslu Kópa
vogsbæjar. Nefndin skal leggja
fram starfsáætlun fyrir 15. júní
2010, þar sem fram komi m.a.
umf ang og áherslu r í starfi nu,
auk áætlaðs kostnaðar. Nefndin
fái fullan aðgang að skjalasafni
Kópavogsbæjar og öllum gögn
um er varða stjórnsýslu bæjar
ins. Þá leiti hún upplýsinga hjá
aðilum utan stjórnkerfisins eftir
þörfum. Lokaskýrsla nefndarinn
ar liggi svo fyrir eigi síðar en 31.
desember 2010. Bæjarráð ákveð
ur þóknun nefndarinnar.”
Meirihlutinn treysti sér hins
vegar ekki til að samþykkja til
lögu na, en hafa beytt funda
tæknilegum aðferðum til að þæfa

málið og tefja.
Það mætti ætla af viðbrögðum
meirihlutans að einhver verka
þeirra þyldu illa dagsljósið. Því
til staðfestingar eru viðbrögð for
ingja Sjálfstæðismanna síðastliðin
20 ár, Gunnars Inga Birgisson
ar. Í viðtali í Morgunblaðinu þann
15. maí s.l. segir Gunnar tillöguna
„ósmekklega og ósvífna“. Félagar
hans í borgarstjórn Reykjavíkur
samþykktu hins vegar samskonar
tillögu nokkrum dögum fyrr.
Eru skilab oði n til bæja rb úa
þau að bygging Kórsins, kaupin
á Glaðheimalandinu, uppfyllingar
á Kársnesi, framkvæmdir í Heið
mörk, lóðaú th luta ni r, skipul ag
Kársness, sala vatns til Garðbæ
inga með afslætti, kaup á Vatns
endalandi, viðskipti bæjarins við
vini og vandamenn, mannaráðn
ingar og fjöldi annarra ákvarðana
hafi verið teknar á opinn og gegn
sæan hátt og með hagsmuni allra
bæjarbúa að leiðarljós?
Það er morgu nl jóst að haldi

m e i r i h l u t i
S j á l f s t æ ð 
isf lokks og
F r a m s ó k n 
a r f l o k k s
e f t i r k o s n 
i n g a r m u n
ekki þurfa
að spyrja að
örl ögu m til
l ö g u n n a r .
M e i r i h l u t a  Ólafur Þór
f l o k k a r n i r Gunnarsson.
treysta sér
engan veginn
til að láta skoða eigin gerðir og
beita nú öllum ráðum til að þæfa
málið fram yfir kosningar.
Þú getur ráðið úrslitum með
atk væði þínu 29. maí. Kjósu m
bjarta framtíð og ný vinnubrögð.
Kópavogur fyrir okkur öll!
Ólafur Þór Gunnarsson
bæjarfulltrúi, skipar 1. sæti VG.

Gerum íþrótta- og tómstundaaðstöðuna fjölbreyttari
Kópavogur hefur verið í farar
broddi bæjarfélaga á Íslandi hvað
varðar uppbygginu á aðstöðu til
íþrótta- og æskulýðsstarfs. Skýr
framt íða rs ýn þeirra fjölm örgu
sem að þessum málum vinna og
sá skilningur sem bæjarstjórn hef
ur sýnt þessum mikilvæga mála
flokki undanfarin ár hefur borgað
sig ríkulega.
Sú aðstaða sem hér hefur verið
byggð upp er vel notuð enda er
íþrótta- og tómstundalíf í blóma.
Við eigum að halda áfram að hlúa
að þessu starfi, styðja það á sem
margvíslegastan máta og hvetja
sem flesta til að taka þátt. Til
þess þarf að gera íþrótta- og tóm
stundaaðstöðuna fjölbreyttari svo
allir finni eitthvað við sitt hæfi.
Það þarf ekki að kosta miklu til
svo að enn fleiri ungmenni leggi
leið sína í íþrótta- og tómstunda
miðstöðvarnar og þær nýtist enn
betur. Þetta er hægt með því að
bjóða upp á meiri almenna afþr
eyingu, m.a. með klifurveggjum,
borðt enni s, skák og lestra ra ð
stöðu.

Það hefur sýnt sig í könnunum
að ungmenni í Kópavogi eru síður
líkleg en í öðrum sveitarfélögum
til að nota áfengi og fíkniefni. Jafn
framt eru skólar í Kópavogi þeir
fremstu á landinu. Án nokkurs
vafa eru tengsl hér á milli. Öflugt
íþrótta- og æskulýðsstarf er besta
forvörn sem völ er á. Í því finna
ungmennin hinna sanna félags
anda, samtakamátt og metnað til
að gera vel þá hluti sem þau taka
sér fyrir hendur.

Tómstundabíll sem geng
ur á milli íþrótta- og
tómstundamiðstöðva
Mikilvægt er að auðvelt sé að
stunda íþrótti r og sinna tóm
stundamálum og því þarf að gæta
þess að samgöngur milli íþróttaog tómstundamiðstöðva séu góð
ar. Í því augnamiði viljum við sjálf
stæðisfólk taka í notkun sérstakan
tómstundabíl sem gengur á milli
íþrótta- og tómstundamiðstöðva
bæjarins. Íþróttaástundun barnaog unglinga má ekki vera íþyngj
andi fyrir fjölskyldur og því viljum

við gera for
eldrum kleift
að draga úr
,,skutlinu”.
Einnig má
með einföld
um aðg erð
um
auka
h r e y f i n g u
yngri grunn
s k ó l a b a r n a
s e m f l e s t Aðalsteinn
eru í skólan Jónsson.
um fram yfir
hád egi. Það
má vel hugsa sér að upp úr klukk
an þrjú á daginn taki við skipu
lagðar æfingar þar sem börn gætu
prófað sem flestar íþróttagrein
ar. Þá væru þau búin að fá nauð
synlega hreyfingu í lok dags - það
sparar tíma og kemur í veg fyrir
endalaust ,,skutl.”
Aðalsteinn Jónsson
skipar 5. sæti á lista
Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi
til sveitarstjórnarkosninganna
29. maí

Gefum hrunflokkunum frí
Fólkinu í bænum er ekki sama
um hverji r stjórna. Við höfu m
verið á ferðinni út um allan bæ.
Heimsótt leik,- og grunnskóla, fyr
irtæki, stofnanir og hitt fólk við
verslanir og á förnum vegi. All
staðar merkjum við áhuga fólks á
að ræða málin og bæjarbúar hafa
svo sannarlega skoðun á hlutun
um. Við höfum hlustað og finnum
fyrir mikilli þreytu í garð núver
andi meirihluta. Kópavogsbúar
hafa ekki enn gert upp sína pólitík
eftir hrunið en hafa augljóslega
fengið nóg af þeirri gróðahyggju
og einkav inav æði ngu sem hér
hefur ríkt.
Í okkar huga snúast kosningarn
ar um hugmyndafræði. Hvernig
áherslur við viljum, hvernig við
viljum forgangsraða og hvernig
við viljum að sköttunum okkar sé
varið. Vinstri græn vilja að Kópa
vogur verði aftur félagshyggju
bær. Arfleifð hrunflokkanna blas
ir við. Hálfb yggð hverfi og 43

milljarða (43.000.000.000) króna
skuldir. Framandi upphæð fyrir
allt venjulegt fólk. Vextir og verð
bætur af þessari upphæð dygðu
til að reka félagsþjónustu Kópa
vogs í 3 ár!
Gengdarlaus samkeppni sveit
arfélagana um lóðarsölu og bygg
ingar hefur sett þau í gríðarlegar
skuldir og átt mikinn þátt í því
hve margar fjölskyldur eiga í erf
iðleikum. Í Kópavogi hefur ekki
verið hlustað á íbúana þegar kem
ur að skipulagsmálum, því viljum
við breyta. Þar nægir að nefna
Kársnesið, Lundarhverfið, Nón
hæð, Lindir og Kóra. Við viljum
styrkja og efla hverfasamtök og
stofna starf íbúatengiliðs sem hafi
það hlutverk að efla samskipti
bæjaryfirvalda og íbúa. Það er
skylda bæjaryfirvalda að hlusta.
Vinstri græn vilja að stofnu ð
verði sameiginleg skipulagsnefnd
á höfuðborgarsvæðinu, þar sem
horft verði til hagsmuna íbúa og

umhverfis.
Næstu fjög
ur ár verða
v e l f e r ð a
 r
mál að vera í
alg eru m for
gangi. Við get
um ekki leyft
okkur að fara
fram með lof
orð um glæsi
hýsi og dýrar Guðný Dóra
framkvæmdir. Gestsdóttir.
Börn, aldrað
ir og allir íbú
ar verða að vera í fyrsta sæti.
Kosningarnar 29. maí snúast
um framtíð Kópavogs. Bærinn á
að vera íbúunum skjól. Þannig bæ
viljum við. Kópavog fyrir okkur
öll!
Guðný Dóra Gestsdóttir
skipar 2. sætið á lista
VG í Kópavogi

Þessar kosningar snúast um
leiðir að lausnum

Sveitarstjórnarkosningarnar á
laugardaginn eru einar þær mik
ilv ægu stu sem lengi hafa veri ð
haldnar. Ég er ekki sammála þeim
sem tala um að áhugaleysi á stjórn
málum sé ríkjandi. Mín tilfinning er,
eftir að hafa farið víða um bæinn á
síðustu vikum og bankað upp hjá
Kópavogsbúum og heimsótt fyr
irtæki, að áhugi sé þvert á móti
mikill á stjórnmálum nú um mund
ir. Áhuginn er öðruvísi en áður og
fólk er beinskeytt og vill skýr svör.
En það er í lagi og fólk á fullan rétt
á því. Það er jafnframt gott fyrir
þá sem leggja stjórnmálin fyrir sig
að kjósendur séu vakandi og veiti
þeim aðhald. Tímarnir nú bjóða
ekki upp á annað og ég fagna því.

Frjálst atvinnulíf
Kosni nga rna r nú snúa st um
að gera góðan bæ enn betri og
búa atvinnulífinu umgjörð. Mikill
áherslumunur er í málefnaflutningi
framboða í Kópavogi um leiðir að
lausnum. Sjálfstæðisfólk í Kópa
vogi hefur í stefnumálum sínum
lagt fram margháttaðar tillögur um
verkefni sem miða að því að búa
atvinnulífinu ákjósanlega umgjörð.
Auka má atvinnu og framkvæmdir
með ýmsum aðgerðum:
• Með breyttu skipulagi í efri
byggðum og á Kársnesi er hægt að

mæta eftirspurn sem er að mynd
ast eftir minni íbúðum fyrir ungt
fólk sem er að kaupa sína fyrstu
íbúð.
• Með afnámi gatnagerðargjalda
vegna stækkunar á eldra húsnæði
má auka framkvæmdir í bygging
ariðnaði sem þýðir jafnframt mörg
störf í tengdum greinum, s.s. versl
un og flutningum.
• Með því að horfa til ferða
mannaiðnaðarins og skipuleggja
eftir þörfum hans má skapa mörg
störf. Hér má nefna landnámsbæ á
Kópavogstúni, opnun aðgengis að
Þríhnúkagíg, og nýtingu hafnarinn
ar undir ferðamannaiðnað
Þessar hugmyndir ásamt öðrum
um aðgerðir í atvinnumálum sýna
frumkvæði sem er nauðsynlegt nú
á tímum.
Áherslu r vinstrif lokka nna í
atvinnumálum eru annars konar
og birtast í því sem Samfylkingin
kallar ,,Kópavogsbrú” og gengur
út á að bærinn stofni fyrirtæki og
taki lán til að hjálpa bönkunum að
bjarga hálfkláruðu húsnæði sem er
í eigu eða á ábyrgð þeirra sjálfra.
Fyrirtækið á svo að leigja út hús
næðið. Þessi hugmynd gengur ekki
upp. Bankarnir skiluðu í hagnað á
síðasta ári fjórföldum tekjum bæj
arsjóðs og þurfa enga hjálp við að
gæta eigna sinna og það er alls
ekki hlutverk bæjarins að stofna

og reka fyrir
tæki til útleigu
f a s t e i g n a í
s a m k e p p n i
við einkaaðila.
Þar fyrir utan
er þetta til
tæki fullkom
lega óþarft.
Faste
 i g n i r
eru að seljast
í K ó p a v o g i Ármann Kr.
enda eftirsótt Ólafsson.
að búa hér.
Aðeins eru um
60 íbúðir tilbúnar en auðar í bæn
um og stærstu árgangar Íslands
sögunnar eru að koma inn á hús
næðismarkaðinn. Lántökur vegna
þessa óþurfta ra ðg erða r myndu
hækka skatta. Við sjáum það úr
landsmálunum að vinstriflokkarnir
komast ekki úr sporunum öðruvísi
en með opinberum inngripum og
með því að banna eitthvað einn
daginn og hækka skatta hinn dag
inn. Það hvorki eykur lífsgæði né
stækkar skattstofna heldur dregur
úr skatttekjum. Þetta ber að var
ast að gerist í Kópavogi og um það
snúast kosningarnar á laugardag
inn.
Árrmann Kr. Ólafsson
leiðir lista Sjálfstæðismanna
í Kópavogi

Yfirfærsla málaflokks fatlaðra
til sveitafélaganna
Það er ástæðulaust að vera sífellt
að finna upp hjólið og til þess að
auðvelda okkur undirbúning að jafn
stóru verkefni sem yfirfærsla þjón
ustu við fatlaða er, er nauðsynlegt
að ná samvinnu við þau tilrauna
sveitafélög sem sinnt hafa mála
flokknum undanfarin ár til að nýta
þekkingu og reynslu sem til staðar
er. Akureyri hefur, sem dæmi, ver
ið tilraunasveitafélag sl. 12 ár. Þjón
ustan verður á einni hendi í heima
byggð og því eru áform um flutning
félagslegrar þjónustu við fatlaða
afar jákvætt skref. Með nálægðinni
gerum við þjónustuna markviss
ari og persónulegri. Það er einnig
jákvætt að við flutning málaflokks
ins yfir til sveitafélaganna verður
eftirlit með þjónustunni faglegra.
Eins takl ings miðu ð þjónu sta
óháð fötlun er það sem stefnt skal
að. Það hefur í för með sér aukna
þátttöku fatlaðra, t.d. í skólakerf

inu, menningar- og atvinnulífi hvers
sveitarfélags. Til þess að upplýsa
alla hlutaðeigandi aðila um hvað
hefur tekist vel og hvað má bæta er
nauðsynlegt að halda sameiginlega
fundi einu sinni á ári þar sem kæmu
saman fulltrúar þjónustu notenda,
aðstandendur, fagfólk, starfsfólk
og aðrir sem koma að flutningn
um til þess að auka flæði upplýs
inga, miðla reynslu og stuðla að
góðri samhentri vinnu víðs vegar
um bæjarfélagið. Það er mikilvægt
að þjónustuþegar, aðstandendur,
starfsfólk, hagsmunaaðilar og fag
aðilar á sviði málefna fatlaðra vinni
í þessum málum af áhuga og þeirri
þekkingu sem að nýtist þjónustu
þegunum sem best.
Þá er nauðsynlegt að við yfir
færsluna verði faglega staðið að
framkvæmdinni og hún nýtt sem
tækifæri til þess að breyta þjón
ustu við fatlaða á Íslandi varan

lega í takt við
nút íma hug
myndaf ræði
u m f é l a g s 
lega nálgu n
og sjálfs ögð
mannréttindi.
Listi Kópa
vogsbúa hefur
að leiðarljósi
að vera máls
vari allra íbúa Hanna Dóra
K ó p a v o g s Stefánsdóttir.
óháð aðstæð
um. Við vilj
um að íbúar bæjarins njóti fyrirtaks
nærþjónustu á öllum sviðum og
leggjum höfuðáherslu á mannlega
nálgun. Íbúar í Kópavogi er allt fólk
í Kópavogi !
Hanna Dóra Stefánsdóttir,
þroskaþjálfi skipar 5.sæti
Y- lista, Kópavogsbúa

Hringlandaháttur bæjarstjórnar
vegna opnunartíma sundlauga
Ég á ekki til orð yfir hringlanda
hætti bæja rs tjórna r Kópav ogs
vegna opnu na rt íma sundl auga
bæjarins. Fyrst var fólki sagt upp
vegna sparnaðar, því lækka þurfti
launin hjá starfsmönnum. Það var
sparnaðurinn og alltaf er byrjað á
þeim sem lægstu launin hafa. Hefði
ekki verið nær að lækka laun bæjar
fulltrúa og nefndarmanna? Nokkr
ir ágætir starfsmenn hættu vegna
þess að þeir höfðu einfaldlega ekki
efni á að vera í þessu starfi lengur.
Eldri borga ra r sem voru með
frítt í sund þurfa nú að greiða gjald
í sund og líka fyrir kaffisopann,
en í öðrum bæjarfélögum er frítt
fyrir sundið fyrir þennan aldurs
hóp. Margi r voru óán ægði r en
ekkert gerðist fyrr en nú „korter
fyrir kosningar“. Flokkarnir í bæjar
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stjórn, þ.e. Sjálfstæðisflokkur, Fram
sókn og Samfylking samþykktu að
að lengja aftur opnunartímann og
þeir halda að Kópavogsbúar séu
svo vitlausir að sjá ekki hvað er í
gangi. Það átti aldrei að stytta tím
ann vegna þess að allir vita að það
að fara í sund er mjög gott fyrir
andlega og líkamlega heilsu og ég
tala nú ekki um skemmtunina fyrir
alla fjölskylduna.
Svo eru þessir snillingar „bæj
arstjórnarmenn“ búnir að ýta út
ágæti s starfsf ólki með þessu m
hringlandahætti. Ég vona að þið
Kópavogsbúar gefið ekki þessum
gömlu flokkum ykkar atkvæði því
þeir lofa og lofa fyrir kosningar og
hvað gerist svo á eftir? Við þurf
um virkilega að gefa þessum gömlu
flokkum frí og kjósa nýtt fólk.

Y-Listi Kópa
vogsbúa lofar
engu nema að
vera ekki með
svona hringl
andahátt, því
v i ð m u n u m
taka á hverju
máli fyrir sig
með festu og
reyna að leysa
þau af bestu Ásdís Ólafsdóttir.
getu.
S k o ð i ð
heimasíðuna okkar: www. listikopa
vogsbua.weebly.com.
Ásdís Ólafsdóttir
skipar 12. sæti á Y-lista,
Kópavogsbúa

Nýir tímar í Kópavogi
Samfylkingin í Kópavogi teflir
fram samhentum hópi fólks með
vilja og getu til að starfa af metn
aði og heiðarleika í þágu bæjar
búa. Reynsla í bland við ferska
vinda mun tryggja Kópavogsbú
um örugga forystu inn í framtíð
ina. Stefnuskrá okkar er samn
ingur við kjósendur næstu fjögur
árin. Þar leggjum við áherslu á
forgangsröðun verkefna á tímum
sem krefjast aðhalds í rekstri. Við
munum standa vörð um leik- og
grunns kóla og fél agsþ jónu stu
Kópavogs og leggjum fram mjög
ígrundaða aðgerðaráætlun í þeim
efnum.

Sýnum frumkvæði
Kjörnir fulltrúar þurfa að sýna
frumkvæði og kjark við að leysa
fjölmörg þeirra verkefna sem bíða
okkar á komandi misserum. Sveit
arfélög hafa takmörkuð úrræði
þegar kemur að atvinnusköpun.
Þau geta veitt góðum hugmynd
um í nýs köpu n og skapa ndi
atvinnugreinum stuðning og far
veg ásamt því að leitast við að
ráðast í smærri verkefni sem kref
jast mannafla. Það mun þó alltaf
takmarka þessi úrræði að sveitar
félögin eru flest skuldsett og erfitt
að réttlæta frekari lántökur vegna
slíkra verkefna.
Samfylkingin í Kópavogi hefur
lagt fram metnaðarfulla tillögu í
húsnæðis- og atvinnumálum, sem
við kjósum að kalla Kópavogsbrú.
Tillagan gengur út á að Kópavogs
bær hafi milligöngu um að ljúka
byggingu hálfkláraðs húsnæðis í
bænum og koma í langtíma leigu.
Kópavogsbrú mun skapa störf í

b æ n u m o g
tryggja öruggt
leiguhúsnæði
án þess að
það hafi áhrif
á rekstur bæj
arins þar sem
tekjur af verk
efninu munu
standa undir
gjöldum.

Breytt
vinnu
brögð

Guðríður
Arnardóttir.

Vinna okka r og bará tta fyr
ir hagsmunum bæjarbúa á kjör
tímabilinu sem er að líða endur
speglar raunverulegan vilja okkar
um breytt vinnubrögð. Við höf
um staðið með íbúum Kópavogs,
varið þeirra hagsmuni, talað fyrir
gegnsærri stjórnsýslu og meiri
fagmennsku við ákvarðanatöku.
Við viljum vinna með fólkinu, fyrir
fólkið í bænum.
Nú ætti almenningi að vera ljós
ara en nokkru sinni fyrr hversu
mikilvægt er að vanda til verka
þegar kemur að vali þeirra sem
fara með hagsmuni almennings.
Íbúar Kópavogs kalla eftir breyt
ingum hér eins og annarstaðar.
Nú er eftirspurn eftir heiðarleg
um vinnub rögðu m, gegns ærri
stjórnsýslu og fagmennsku. Það
er eftirspurn eftir Samfylkingunni
í Kópavogi.
Guðríður Arnardóttir
oddviti Samfylkingarinnar
í Kópavogi

Kosningaloforð…..
Þega r þetta er skrifa ð eru
nokkrir dagar í kosningar og inn
um lúguna kemur ofgnótt af bæk
lingum og blöðum frá fjórflokk
unum. Þar sem ég er nýr í þessu
framboðsbrölti velti ég því fyrir
mér hvort bæklingar, blöð, mann
háar myndir af frambjóðendum í
gluggum, fánar, blöðrur, rósir og
hvað eina, veki upp áhuga hins
almenna kjósanda til þess að taka
þátt í kosningasirkusnum.
Kosningaloforð eru fyndin fyr
irbæri. Margt er ritað og sagt.
Hamrað er á klisjum sem hafa
heyrst áður, klisjur sem eru orðn
ar þreytta r en varan skal seld
hvað sem það kostar. Í Kópavogi
er tekist hart á um málefnin, eða
hvað? Við lestur greina og bæk
linga má finna margt skemmtilegt:
- það er óþarfi að bjóða upp á
sykur út í AB mjólkina og á hafra
grautinn
- það er óhollt að bjóða upp á
unnar matvörur í ríkum mæli
- bjóða upp á fjölbreyttari afþr
eyi ngu í íþróttah úsu nu m m.a
lestraraðstöðu
- “meiri snjó, meiri snjó, meiri
snjó”
Eins og svo oft áður er kosn
ingaloforðum pakkað inn í falleg
an gjafapappír sem við opnun,
breytist í rusl. Við sjáum fram
bjóðe ndu r tjá sig, munnu ri nn
hreyfist en skrjáfið er mikið því
orðin eru líka pökkuð inn í sellóf
an. Eftir kosningar fara þessi lof
orð beint undir stól því treyst er á
að við höfum ekki lesið neitt af því

sem var verið
að bjóða upp
á.
Má skilja
k o s n i n g 
ar sem svo
að atv innu
stjórnm ála
menn láta
d æ l u n a
ganga, segja
sem mest og Héðinn
nota flottustu Sveinbjörnsson.
o r ð i n s e m
þau kunna til
að slá ryki í augu kjósenda? Mér
finnst merkilegt að flestir skilja
ekki það sem atvinnustjórnmála
mennirnir segja.
Við á Y – Lista Kópavogsbúa
viljum skilja hvað er í gangi í bæj
arfélaginu okkar. Við viljum skilja
afhverju það sé vegið að bæjarfull
trúum og starfsmönnum bæjarins
þegar óskað er eftir stjórnsýslu
úttekt. Afhverju er það ósvífni?
Ég á erfitt með að trúa því að hin
ir frábæru starfsmenn Kópavogs
t.d. áhaldah úss og sundl auga,
hafi nokkuð að gera með hin fjöl
mörgu stjórnsýslulegu vafaatriði
sem hafa komið fyrir sjónir okkar
íbúanna í bænum.
Listi Kópavogsbúa lofar engu
en við viljum að hlustað sé á íbúa
bæjarfélagsins.
Ég hvet Kópav ogsb úa til að
styðja Y – Lista Kópavogsbúa
Héðinn Sveinbjörnsson
skipar 6. sæti á Y – lista,
Kópavogsbúa
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Verjum það sem við
höfum og greiðum
niður skuldir
Frjálslyndir í Kópavogi leggja
áherslu á að fara aðrar leiðir í að
verja það samfélag sem við eigum
í bænum en þessar hefðbundnu
leiðir gamla fjórflokksins. Óska
staðan er auðvitað sú að bæjarfé
lagið geti lækkað skatta og gjöld.
En bæjarfélagið hefur ýmis óbein
úrræði sem geta hjálpað heim
ilu m í Kópav ogi. Sum þessa ra
úrræða eru mjög augljós en van
metin. Dæmi um það er ókeypis
í strætó. Fríar strætó ferðir koma
öllum vel. Félag Íslenskra bifreiða
eiganda hefur reiknað út að ef
fólk leggur einkabílnum og kaupir
strætókort í staðin sé það til jafns
við 30% launahækkun. Kópavogur
greiðir til reksturs Strætó bs. um
250 – 300 milljónir árlega. Reyn
dar segja heimildir sem þekkja
mjög vel til þessa reksturs að lík
legt sé að hlutur Kópavogs á yfir
standandi rekstrar ári fari upp í
400 milljónir! Ég er á þeirri skoð
un að við eigum að segja okkur úr
Strætó bs. og taka þessa þjónustu
alfarið yfir innan Kópavogs. Það
skal enginn segja mér að Kópa
vogsbúar geti ekki rekið góðar
almenningssamgöngur með þægi
legum vögnum og fríar í þokka
bót fyrir þennan pening og jafnvel
minni. Búb óti n sem bæja ry fi r
völd geta veitt íbúunum skilar sér
margfalt til baka í bæjarsjóð og
beint til heimilina í Kópavogi.
Það voru mist ök hjá bæja r-

 f i r v ö l d u m
y
að hætta að
gefa öldruð
um frítt í
sund. Það
felst sparn
aður í því að
aldra ði r fái
frítt í sund.
Góð heilsa
eldrib orga ra
er sparnaður Helgi Helgason.
fyrir bæjarfé
lagið og ríkið.
Við leggjum
áherslu á verja það samfélag sem
við eigum. Þetta getum við gert
með því að fara varlega í fjármál
um og nýta þau tækifæri sem gef
ast til þess að horfa til framtíðar
og greiða niður skuldir. Við erum
að spara þegar við greiðum niður
skuldir. Samhliða vinnum við að
því að auka atvinnusköpun með
fyrirtækjunum í bænum. Menn
nefna oft ferðaþjónustuna í þessu
sambandi. Það mætti hugsa sér
að bærinn hefði forgöngu um að
koma á laggirnar lúxustjaldstæði
í bænum, svipuð þeim og best
eru erlendis og við viljum eiga
samvinnu við gistihúsaeigendur
í bænum um sameiginlegt mark
aðsátak.
Helgi Helgason
1. sæti F-lista
Frjálslynda flokksins

Íbúalýðræði og
íbúatengill í Kópavog
Þátttaka fólks í lýðræðissamfé
lagi er grundvallartónn í stefnu
Vinstri grænna.VG í Kópavogi vilja
stuðla að því að virk hverfasam
tök verði stofnuð í öllum hverfum
bæjarins. Bærinn myndi styrkja
hverfasamtökin með sérstöku fjár
framlagi. Það mætti nýta í fundar
boð, fundarhald og í hefðbundin
félagsstörf. Þannig geta bæjar
búar tekið virkan þátt í skipulagi
sinna hverfa. Undan farin ár hafa
íbúar í fimm hverfum í bæjarins
tekið höndum saman vegna yfir
gangs bæjaryfirvalda í skipulags
málum. Hafa íbúar þjappað sér
saman af illri nauðsyn og reynt að
spyrna við fótum með misjöfnum
árangri. Slíkur yfirgangur af hálfu
Kópavogsbæjar má aldrei líðast
aftur. Enda er Kópavogsbær sam
eign okkar allra, ekki bara kjör
inna fulltrúa. Framboðin og fólkið
sem að þeim standa eru í raun að
bjóða fram þjónustu sína við íbúa
bæjarins. Hlutverk bæjarfulltrúa
er að vinna með íbúum að betra
samfélagi en ekki í andstöðu við
þá líkt og hefu r veri ð. Það er
einnig tillaga okkar Vinstri græn

na að ráðinn
verði sérstak
ur íbúatengill
á bæjarskrif
stofu r Kópa
vogs sem yrði
s a m s k i p t a 
aði li hverfa
f é l a g a n n a
og ynni náið
með þeim og
s t y d d i v i ð Arnþór
s t a r f s e m i Sigurðsson.
þeirra. Þannig
má tryggja að
boðleiðir milli íbúa og bæjaryfir
valda séu greiðar og eðlilegar. Það
er afar mikilvægt að íbúar bæjar
ins geti haft áhrif á sitt umhverfi,
hvort sem um er að ræða ráð
stöfun grænna svæða, skipulag
leikvalla, göngu- og hjólreiðastíga.
Með virðingu fyrir hvert öðru og
virkri þátttöku íbúa gerum við
góðan bæ betri. Lykillinn að nýj
um vinnubrögðum í Kópavogi er
atkvæði til Vinstri grænna.
Arnþór Sigurðsson
skipar 4. sæti á lista VG
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Hverjum klukkan glymur
Hver sá sem býður sig fram
til pólitískra starfa þarf að axla
mikla ábyrgð og njóta trausts
kjósenda. Það er sérstakt að stíga
sín fyrstu skref inn á þennan vett
vang nú þegar pólitískt umhverfi
á sér engin söguleg fordæmi og
er mettað af vantrausti og reiði.
Frambjóðendur allra flokka glíma
við þetta vandamál. Vantrú kjós
enda á stjórnmálum er mikil og
það er að mörgu leyti skiljanlegt.
Þetta setur þá í vanda sem eru
að stíga nýir inn á sviðið og ekki
bera ábyrgð á því sem áður hefur
gerst þótt þeir aðhyllist þá hug
myndafræði sem flokkar þeirra
standa fyrir.
Það er hins vegar svo, að sama
á hverju kann að hafa gengið, þá
þarf að stýra áfram sameiginleg
um málefnum samfélagsins. Það
er jafnframt ljóst að áfram mun
vera grundvallarmunur á straum
um og stefnum í þjóðfélaginu um
hvernig það skuli gera þótt um
stundarsakir þyki sumum snið
ugt, eða jafnvel skynsamlegast,
að snúa öllu upp í grín. Það er
hins vegar ljóst að samfélag verð
ur ekki rekið til lengri tíma með

lífssýnina ,,allskonar fyrir alla” að
leiðarljósi.

Fleira en gott þykir
Við búum á krefjandi tímum og
rekstur sveitarfélagsins er erfið
ur. Það verður torsótt að auka
tekju r bæja ri ns næstu misse ri
enda þola fjöls kyldu r ekki að
álögur verði hækkaðar. Aðhalds
semi verður jafnframt að ríkja í
útgjöldum og öllum rekstri. Þar
er ekkert undanskilið og það þarf
að gera fleira en gott þykir. Ég hef
fylgst vel með því hvernig margar
þær erfiðu ákvarðanir sem tekn
ar hafa verið í rekstri Kópavogs
í vetur hafa komið til. Bæjarfull
trúar sýndu mikla ábyrgð þegar
þeir stóðu sameiginlega að gerð
fjárhags- áætlunar og tóku í sam
einingu á erfiðum málum. Það
truflaði þá ekki frá því að taka
óvinsælar ákvarðanir að það var
kosningavetur. Málefnaágreining
ur var settur til hliðar um sinn
en það er þó grundvallarmunur
á stefnum flokkanna og um þær
verðu r kosi ð í kosni ngu nu m á
laugardag.

Áherslur og
stefnur sjálf
stæði sf ólks
í Kópa v ogi
hafa skila ð
bæjarfélaginu
miklu. Kópa
vogu r býðu r
íbúum sínum
upp á bestu
þjón u stu á
öllum sviðum. Karen E.
Það er efti r Halldórsdóttir
sótt að búa
hér, ára ngu r
barna í skólum er betri en annars
staðar, íþróttaaðstaða er á heims
vísu og tengsl eru á milli þess og
forvarna enda eru minni líkur á að
unglingar í Kópavogi neyti áfengis
og fíkniefna en annars staðar. Ef
sjálfstæðisfólk fær umboð til að
sitja áfram í meirihluta þá mun
Kópavogur áfram bjóða allt hið
besta og ábyrgð mun áfram sýnd
á krefjandi tímum.
Karen E. Halldórsdóttir
skipar 6. sæti á lista Sjálfstæð
isflokksins í Kópavogi til sveitar
stjórnarkosninganna 29. maí

Uppbygging atvinnu og
nýsköpunar í Kópavogi
Oft vill gleymast í atvinnumála
umr æðu nni að Kópav ogsb ær
er stærsti atv innuv eita ndi nn í
Kópavogi. Um tvo þúsund manns
starfa á ýmsum sviðum bæjarins.
Flest þessara starfa eru í mennta
stofnunum, önnur eru í velferð
arþ jónu stu, menni nga rt engdri
þjónustu og öðru sem snýr að
starfsemi bæjarins. Öll þessi störf
eru mikilvæg fyrir íbúa samfélags
ins, unga sem aldna. Kópavogs
bæ ber að standa vörð um þessi
störf og hlúa vel að þessum mála
flokkum. Mikil gerjun á sér stað
í hvers konar nýsköpun og nýjar
hugmyndir kvikna daglega. Brýnt
er að skapa tækifæri fyrir fólk
til að þróa og útfæra sprotahug
myndir sínar. Vinstri græn vilja
setja á laggirnar nýsköpunarsetur
í hluta þess húsnæðis í Kórnum
sem bærinn tók nýlega yfir. Þar
gætu einstaklingar og hópar feng
ið vinnuaðstöðu og faglega ráð
gjöf sérfræðinga.

Atvinnumiðlun og ungt
fólk
Um 1600 manns eru án atvinnu
í Kópavogi og telja Vinstri græn
að bæjarfélagið eigi að styðja fólk
í atvinnuleit. Samhliða nýsköp
unarsetri í Kórnum má koma á
stofn miðstöð atvinnumiðlunar
sem hefði það að markmiði að
efla vinnumiðlun og faglega starfsog námsráðgjöf. Þá er mikilvægt
að virkja ungt atvinnulaust fólk
í samvinnu við Molann, MK og
nýsköpunarsetrið og styðja enn
frekar við bakið á Fjölsmiðjunni.
Einnig er brýnt að Kópavogsbær
tryggi öllum ungmennum sumar
vinnu.

Störf fyrir iðnaðarmenn
Iðna ða rm enn er stór hópu r
atvinnulausra. Með viðhaldsverk
efnum og endurbótum á opinberu
húsnæði, með aðgengi fólks með

fötlun í huga,
getu r Kópa
vogsb
 ær
skapað störf
fyrir iðnaðar
menn. Þá vilja
Vinstri græn
að bæri nn í
samvinnu við
Í b ú ð a l á n a 
sjóð kaupi
íbúðir á ýms Karólína
um byggi ng Einarsdóttir.
a r s t i g u m ,
fullk lári þær
og leigi út á félagslegum grunni.
Þannig yrði til fjöldi starfa um
leið og Kópavogsbúum er gefinn
möguleiki á að tryggja sér öruggt
húsnæði án þess að steypa sér í
ótæpilegar skuldir.
Kópavogur –fyrir okkur öll.
Karólína Einarsdóttir
skipar 3. sæti á lista
Vinstri grænna

Aukið samráð við íbúa
Sveitarfélög hafa síðustu árin
lagt sig fram við að auka samráð
við íbúa og gefa þeim kost á að
taka þátt í að móta sitt nánasta
umhverfi. Íbúar þekkja best sitt
nærumhverfi og skoðanir þeir
ra á því og væntingar um mót
un þess, eru því mikils virði fyrir
bæjaryfirvöld.
Með samráði má ná betri sátt
um markm ið, stefnu og fram
kvæmdi r. Með samr áði má ná
betri ára ngri en ella og góðu r
árangur hefur undirstrikað mik
ilv ægi þess að ákvarða ni r séu
teknar í samráði við íbúana. Það
sýnir reynslan. Með góðu sam
ráði eða virku samráði geta íbúar
komið að ákvörðunartökuferlinu,
sett sína skoðun fram og mótað
umhverfi sitt í samstarfi við bæj
aryfirvöld.
Leið til aukins samráðs eru m.a.
íbúafundir eða íbúaþing sem opna
almenningi og hagsmunaaðilum
leiðina að ákvörðunum og stefnu
mótun sveitarfélagsins. Með því
að halda þess konar fundi eða
þing gefst íbúunum kostur á að

koma skoðunum sínum á fram
færi á einfaldan og uppbyggjandi
hátt og án milliliða.
Formfastir íbúafundir, þar sem
einn eða tveir halda ræðu eða
kynna ákveði ð viðfangse fni og
svara síðan fyrirspurnum utan úr
sal skila oftast litlu. Slíka fundi á
ekki að kalla samráð því þar er
ekkert samráð,- miklu frekar til
kynning um fyrirætlanir. Sjaldnast
skapast því sátt um viðfangsefnið
þar sem slík vinnubrögð eru við
höfð.
Samráðsferlið þarf að vera ein
falt svo það virki sem taktfastur
liður í opinberri stjórnsýslu. Til
efnið þarf ekki að vera stórt. Það
á ekki að vera aðeins þegar ein
hverjum dettur það í hug. Samráð
á ekki að vera vegna þess að það
er fyrirskrifað sem ákveðinn tölu
liður í ákveðnum lögum. Og sam

ráð á ekki að
vera aðe ins
til hát íða r 
brigða eða
aðeins þegar
vel stendur á.
Samráðið á
að virka hvetj
andi, vera
v e t t v a n g u r
til skoða na Margrét
s k i p t a o g Björnsdóttir.
u p p s p re t t a
hugmynda og
tillagna. Samráðsferlið á ekki að
vera „flott mál“ heldur gott mál
og sjálfsagt mál.
Margrét Björnsdóttir,
bæjarfulltrúi, skipar 4. sæti á
lista Sjálfstæðisflokksins í Kópa
vogi fyrir sveitarstjórnarkosning
arnar 29. maí 2010

borgarblod.is

Góðar hugmyndir í
atvinnumálum ungs fólks

Þegar kemur að atvinnusköpun
er gríðalega mikilvægt að bæjar
yfirvöld sýni frumkvæði. Einfald
ar hugmyndir sem eru auðveldar
í framkvæmd geta stuðlað að mik
ilvægri reynslu starfsmanna og
miklum ávinningi fyrir Kópavog.
Undanfarin ár hefur bærinn veitt
styrki til svokallaðra skapandi
sumarstarfa sem hafa heppnast
vel. En hvers vegna ekki að nýta
þann mannauð sem kemu r til
starfa hér á hverju sumri í annað
en að reita arfa og slá gras sem
sannarlega eru góð og gagnleg
störf?

Bæjarvefsjá í sumarvinnu
Til að mynda mætti setja ein
hverja háskólanema í að skrá nið
ur upplýsingar um Kópavog, búa
til kort af bænum í anda borgar
vefsjá Reykjavíkur, taka saman
örnefni í Kópavogi og flokka ljós
myndi r á Héra ðss kjalas afni nu.
Annar hópur gæti fengið aðgang
að skólaeldhúsinu í MK og unnið

að vöruþróun og jafnvel notað
hráefni úr landi Kópavogs. Enn
annar hópur gæti unnið við gerð
texta og ljósmynda á upplýsinga
skilti í bænum, farið svo út í góða
veðrið og fest þau upp.

Wikipedia
Fyrir ekki svo löngu fór Kaliforn
ía Schwartzeneggers í mikið kynn
ingarátak á vefsíðunni Wikipedia.
Kópavogur gæti farið í samskonar
herferð þar sem allar upplýsingar
um bæinn væru aðgengilegar á
Wikipedia. Þar gætu ferðamenn
og annað áhugafólk um Kópavog
nálgast hagnýtar upplýsingar um
bæinn okkar. Til dæmis væri hægt
að þýða upplýsingar yfir á ensku í
samstarfi við enskudeildir háskól
ans eða sem verkefni í enskunám
skeiðum í Menntaskólanum.

bæja
 r i n s
með suma r
vinnu nni að
fegra bæinn í
eigi nl egri og
ó e i g i n l e g r i
m e r k i n g u .
Reiti ng arfa
og grass látt
ur er bara
líti ð brot af
því sem þarf Pétur Ólafsson.
að gera. Þess
vegna verð
ur bærinn að
finna vinnu handa fólki á mennta
skóla- og háskólaaldri sem hæfir
þeirra námi. Þannig væri hægt
að nýta raunverulega krafta unga
fólksins í bænum. Það hefur dálít
ið skort á að bærinn sýni þetta
frumkvæði sem þarf – til að góðir
hlutir gerist.

Samstarf við skóla

Pétur Ólafsson
skipar 3. sæti á lista
Samfylkingarinnar í Kópavogi

Þetta eru allt mjög einfaldar
hugmyndir sem eru auðveldar
í framkvæmd enda er takmark

Góð málefni og gott fólk
þessar nefndir hafa nýlega sent
frá sér stefnur sem sjá má á vef
bæja ri ns www.kopavogur.is Ég
hef góða reynslu af félagsmálum
og ágæta þekkingu á málefnum
Kópavogs, hef lengi tekið þátt í
félagsmálum, var fyrsti formaður
SAMKÓP og sat þá sem fulltrúi
foreldra í Skólanefnd Kópavogs.
Aðri r framb jóðe ndu r í efstu
sætum hafa einnig góða reynslu
og þekki ngu á sveita rs tjórna r
störfum og það er mikill kostur að
fá slíkt fólk til starfa, því þá getur
bæjarkerfið farið á fullt skrið strax
eftir kosningar. Ég vil hvetja ykk
ur til þess að blanda ekki saman
stjórnmálum á landsvísu og sveit
arstjórnarmálum. Nú erum við
að velja fókið sem kemur til með
að stjórna Kópavogsbæ, en það
fólk hefur áhrif á nærsamfélagið
þitt, en ekki á það hvort Íslend
ingar ganga í ESB. Fjölmiðlum og
stjórnmálaspekingum hefur ver

ið tíðrætt um
að kjörs ókn
verði dræm.
Ég vona að
það reyni st
ekki orð að
sönnu vegna
þess að það
skiptir miklu
máli að nýta
kosningarétt
inn, mæta á Una María
kjörs tað og Óskarsdóttir.
velja sitt fólk.
Ég vil biðja
þig að styðja mig í bæjarstjórn
Kópavogs og merkja X við B, þann
29. maí. Með kveðju og þökkum.
Una María Óskarsdóttir, uppeld
is- og menntunarfræðingur og mas
tersnemi í lýðheilsuvísindum
Í 2. sæti á lista frams ókna r
manna í Kópavogi

Skólar í Kópavogi í
fremstu röð
Skólar í Kópavogi hafa sýnt það
og sannað undanfarin misseri að
þeir eru í fremstu röð á Íslandi. Það
er sama hvort litið er til námsárang
urs á samræmdum prófum, keppni í
skák, skólahreysti, hæfileikakeppn
um eða á öðrum sviðum list- og verk
greina. Þennan árangur má fyrst og
fremst þakka öflugu liði nemenda
sem er stutt af samhentu starfsfólki
skólanna, hvort sem litið er til skóla
stjórnenda, kennara, skólaliða og
annars starfsfólks.
Í stefnuskrá Framsóknarmanna
fyrir komandi bæjarstjórnarkosning
ar höfum við sett það markmið að
leita leiða til að auka áhuga grunn
skólanemenda í Kópavogi á list- og
verkgreinum og einnig á sviði skap
andi greina. Í nýlegum tölum frá Evr
ópusambandinu kemur fram að búist
er við störfum fjölgi um 13 milljónir í
Evrópu fram til ársins 2015.
Námsm atss tofnu n birti áhuga
verða könnun árið 2007 með yfir
skriftinni; ,,Hvað ætlar þú að verða?
Hugm yndi r 15 ára unm enna árin
2000,2003 og 2006. Þetta er merkileg
skýrsla og sýnir hve utanaðkomandi
áhrif hafa mikil áhrif á hugmyndir
barnanna okkar um framtíðarstarf.
Árið 2000 var Netbólan í hámarki
og þá ætlaði 21% drengja að verða
tölvunafræðingur eða starfa á ein
hvern hátt við tölvur. Árið 2006 var
þessi tala komin niður í rúmlega
4%! Á sama tíma hefur einnig áhugi
drengja á störfum innan raungreina,
verk- og stærðfræði einnig dottið
niður.
Áhugi á iðnmenntun og sérhæfðri

menntu n hef
ur ekki auk
ist, hvorki
hjá stúlku m
né drengj
um. Þetta er
á h y g g j u e f n i
því það er ljóst
að ef við ætl
um að halda
uppi hér sam
b æ r i l e g u m Andrés Pétursson.
lífskjörum og í
nágrannalönd
um okkar þá þurfum við að bæta
okkur á þessu sviði.
Það kemur fólki oft á óvart að á
Íslandi er ótrúlega stór hluti fólks
með enga formlega menntun eða
starfsþjálfun. Á aldrinum 25-65 ára
er hátt í 40% af fólki með enga form
lega menntun. Við erum með mikið
að fólki sem er komið með háskóla
menntun og er það af hinu góða. Síð
an er stór hópur af fólki sem er ekki
með þessa formlegum menntun eða
þjálfun. Það er hins vegar skortur á
fólki með iðnmenntun og sérhæfða
starfsmenntun. Í nýlegri skýrslu frá
MK þá kemur fram að þrátt fyrir að
skólinn sé stútfullur af nemendum
þá hafi ekki einn einasti nemandi
sótt um á kjötiðnaðarbraut og sumar
starfsmenntabrautirnar séu vannýtt
ar. Þessu þurfum við, kennarar, yfir
völd og aðrir þeir sem koma nálægt
skólamálum að breyta.
Andrés Pétursson er í 3. sæti á lista
Framsóknarmanna og er formaður
skólanefndar Kópavogs
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Útstrikanir á kjörseðli
Það hefur lengi verið misskiln
ingur hjá sumum kjósendum að
útstrikun á lista sem þeir kusu
hafi eitthvað að segja um stöðu
þess sem var strikaður út. Með
lögum um kosningar til Alþingis,
nr. 24/2000, var gerð sú breyting,
að vald kjósenda til breytinga á
röð frambjóðenda á framboðslist
um var aukið verulega og hefur
það ekki verið meira síðan fyr
ir 1959, eða jafnvel lengur. Í 110.
grein þeirra laga er kveðið á um
hvaða áhrif breytingar á fram
boðslistum hefðu eða gætu haft
á röð frambjóðenda. Samsvarandi
breytingar hafa ekki verið gerðar
á lögum um kosningar til sveitar
stjórna, enda þótt með lögum, nr.
27/2002, hafi ýmsar aðrar breyt
ingar sem gerðar höfðu verið á
lögum um kosningar til Alþingis
með lögum 24/2000 verið færðar
inn í lögin um kosningar til sveit
arstjórna. Eftir breytinguna á lög

um um kosningar til Alþingis árið
2000 hefur því verið mun erfið
ara að breyta röð frambjóðenda
við sveitarstjórnarkosningar en
við alþingiskosningar. Þessu er að
jafnaði öfugt farið í grannlöndum
okkar.
Til þess að breytingar á röð
frambjóðenda hafi áhrif í sveit
arstjórnarkosningum hér á landi
þarf fullur helmingur kjósenda
listans að gera breytingar í sömu
veru til þess að það hafi nokkur
áhrif á röð á listanum að öðru
óbreyttu. Mun færri þarf til að
röð raski st samk væmt núg ild
andi ákvæðum laga um kosningar
til Alþingis. Þetta eru svör sem
undirritaður fékk frá Hjalta Zoph
aníassyni skrifstofustjóra dóms
málaráðuneytisins og vil ég þakka
honum fyrir þau.
Ég vil bara benda fólki á þetta
og það að kjósa einhvern annan
flokk ef það er ekki sátt við fólk á

HÖFÐABAKKI

Ágæti kjósandi, ég vona að þú
gangir að kjörborðinu næsta laug
ardag 29. maí. Það skiptir miklu
máli að þú nýtir þann lýðræðis
lega rétt sem þú hefur og veljir
það fólk sem þú telur að geti best
unnið bænum gagn og stuðlað
að bættri velferð þannig að fólki
líði vel í bænum. Við framsókn
armenn höfum sett fram metn
aðarfulla stefnuskrá sem birt er
á www.xbkopav ogu r.is og við
bjóðum fram öflugt og reynslu
mikið fólk sem vert er að styðja
til góðra verka.
Sjálf skipa ég 2. sæti framboðs
listans og hef starfað í stjórnmál
um síðan 1998, en ekki verið í
bæja rs tjórn. Ég var form aðu r
Íþótta- og tómstundaráðs Kópa
vogs í 8 ár, hef verið varamaður
í skólanefnd Kópavogs og er nú
formaður tveggja nefnda, jafn
réttisnefndar Kópavogs og for
varnanefndar Kópavogs. Báðar
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VESTURLANDSVEGUR

lista flokksins
sem það ætl
aði að kjósa.
Það er betra
heldur en að
lifa í þeirri
veiku von um
cw100109_brimborg_vélaland_tímareim_augldagbl_2x10mm_07052010_end.indd
að úts triku n
á eins töku m
frambjóðend
um hafi eitt
hvað að segja Vilhjálmur
varðandi end Einarsson.
anl ega röð
un á listann.
Í Kópavogi verða 7 listar í boði
og er hver þeirra mannaður fólki
sem vill gera vel fyrir samborg
ara sína, en áherslur eru eðlilega
misjafnar.
Vilhjálmur Einarsson
á Y- Lista, Kópavogsbúa

1

Opnum klukkan

8:00
alla virka daga.

10.5.2010 15:56
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Kópahvoll fagnaði 40 ára afmæli
Leikskólinn Kópahvoll fagnaði
40 ára afmæli sínu 11. maí sl.,
sama dag og Kópavogsbær fagn
aði 55 ára afmæli sínu.
Af því tile fni var fore ldru m,
systkinum, ömmum og öfum boð
ið til veislu í skólanum. Boðið var
upp á veitingar, söng og listsýn
ingu og skrautlegur trúður kom
og sýndi listir sínar, og hann hélt
athygli barnanna svo sannarlega
vakandi.
Ekki dró úr gleðinni að þennan
dag var vorblíða mikil.

Trúður mætti á svæðið og náði
svo sannarlega að fanga athygli
barnanna.

Sumaræfingar í frjálsum
hefjast 9. júní
Þessir tímar haldast til 20. ágúst.
Börn fædd 1996- 1998
Mánudagar-fimmtudaga kl: 14.00-16.00
Æfingagjöld eru kr. 12.000.- fyrir sumarið.
Börn fædd 1999- 2001
Mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga kl: 12.30-14.00
Æfingagjöld eru kr. 10.000.- fyrir sumarið.
Börn fædd 2002 - 2004
Þriðjudagar og fimmtudaga kl: 12.30-13.30
Æfingagjöld eru kr. 6.000.- fyrir sumarið.
Æfingar fara fram á Kópavogsvelli, skráning á staðnum.

Kópavogur stendur þér næst

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

Árni Bragason 7. sæti
Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Kona hans er Anna Vilborg Einarsdóttir
skólastjóri og eiga þau þrjú börn. Árni er
líffræðingur og doktor í jurtaerfðafræði
og hefur starfað mest við rannsóknir og
stjórnsýslu. Árni er mikill útivistar- og
veiðimaður sem og áhugamaður um
fótbolta en hann hefur m.a. setið í
stjórn Knattspyrnudeildar Breiðabliks.

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

„Hið náttúrulega umhverfi okkar er
umgjörð gefandi mannslífs“
Árni Bragason
Líffræðingur

www.minnkopavogur.is
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Stoltir Blikar á uppskeruhátíð ,,Eiginlega allt
yngri flokka í körfuknattleik skemmtilegt
við dansinn”

Hópurinn sem mætti á uppskeruhátíðina.
Þeir Ævar og Kristófer Haukur hafa dansað frá unga aldri og finnst
alltaf jafn gaman.

Upps keruh át íð yngri flokka
Breiðabliks í körfuknattleik fór
fram fimmtudaginn 20. maí sl. í
Smáranum.
Hátíðin hófst með því að iðk
endur í minnibolta 11 ára og yngri
mættu og fóru í leiki undir stjórn
þjálfara. Svo hófst verðlaunaaf
hending þar sem allir iðkendur
minnibolta fengu viðurkenning
arskjöl en í 7. flokki og upp úr
voruveitt verðlaun fyrir Blika árs
ins, mikilvægasta leikmanninn og
þann sem mestu framfarir hefur
sýnt að mati þjálfarans.
Þórður Magnús Tryggvason fékk sérstaka viðurkenningu á uppskeru
hátíðinni, sem er svunta sem á stendur ,,Bliki nr. 1.” Þórður Magnús
er alltaf tiltækur ef deildin þarf á honum að halda, einn af þeim sem
hvert einasta íþróttafélag getur verið afar stolt af.

HK/Víkingur byrjaði vel
á Íslandsmótinu
Meistaraflokkslið HK/Víkings í
1. deild kvenna fór vel af stað á
Íslandsmótinu í ár því liðið vann
í dag 4:0 sigur á Draupni frá Akur
eyri í Kórnum. Kristín Lilja Frið
riksdóttir skoraði tvö mörk snem
ma leiks, í sínum fyrsta leik fyrir
HK/Víking en Guðrún Hermanns
dóttir og Anna Daníelsdóttir bættu
síðan við mörkum í seinni hálf
leiknum.
,,Ég er mjög stoltur af liðinu, góð
ur andi og mikill dugnaður skóp
þennan sigur. Byrjunarliðið var skip
að fjórum leikmönnum á meistara
flokksaldri og sjö strumpum, fjórum
úr 2. flokki og þrem úr þriðja flokki,”
sagði Sigurður Víðisson þjálfari HK/
Víkings við heimasíðu HK.

Dansd eild HK var stofnu ð í
haust en starfsemin hefur farið
hraðvaxandi allar götur síðan og
stöðugt fleiri vilja læra að dansa,
og margir stefna að því að keppa
í dansi.
Um síðustu helgi voru æfinga
búðir í Fagranlundi fyrir þá sem
eru lengra komnir með erlendum
kennara, og voru æfingabúðirnar
vel sóttar. Gunnar Patrik Sigurðs
son og Díana Lind Christensen
urðu nýl ega tvöf aldi r Ísl ands
meista ra r í Lati n og Standa rd
í grunns poru m ungl inga og og
Daníel Kári Ágústsson og Mónika
Rós Steingrímsdóttir urðu Íslands
meistarar í Latin Unglingum II K.
Dansdeild HK byrjar því fyrsta
starfsárið vel.
Kristófer Haukur hefur verið í
dansi frá unga aldri og finnst alltaf
jafn gaman. Hann segir að nánast
öll fjölskyldan sé í dansi og því
hafi það komið meira af sjálfu sér
að vera þátttakandi.
,,Foreldrar mínir, amma og afi
voru virkir þátttakendur í dansi
og þegar ég var bara ungabarn
voru mamma og pabbi, Inga Níels
dóttir og Haukur Ragnarsson með
mig með sér þegar þau voru að
keppa erlendis. Það er eiginlega

allt skemmtilegt við dansinn en
mér finnst ballroom dansar samt
skemmtilegri, en það eru t.d. vals
ar, foxtrott, tangó, vínarvals.Ég hef
verið að keppa og ætla örugglega
að halda áfram,” segir Kristóf er
Haukur.
Ævar Helgason hefur verið að
æfa dans frá því að hann var fjög
urra ára. ,,Pabbi sagði mér að
hann hefði einhvern tíma verið
í dansi, bróðir minn hefur lært
eitthvað að dansa en ég er bara í
þessu af því að þetta er svo gam
an. Ég er byrjaður að keppa og
vonast til ná betri árangri í fram
tíðinni. Mér finnst skemmtilegast
að dansa latin dansa vegna þess
að það er svo hraðir dansar en
kannski meiri vanda að dansa, en
þetta er t.d. samba, rúmba, jive og
pasadoble,” segir Ævar Helgason.

GETRAUNANÚMER
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HK

Brei›abliks

ER

Frá leik HK/Víkings gegn Draupni.

Leikir HK/Víkings í sumar

Leikið var gegn Álftanesi á Bessa
staðavelli í gær 27. maí en leikið er
í tveimur riðlum í 1. deild kvenna.
Anna rs lítu r mótat afla n í suma r
þannig út:
2. júní: HK/Víkingur – Keflavík,
Kópavogsvöllur
13. júní : HK/Víkingur - Völsungur,
Víkin
16. júní : HK/Víkingur - Þróttur R.,
Víkin
30. júní: HK/Víkingur - Tindastóll/
Neisti, Kópavogsvöllur

12. júlí: HK/Víkingur - Álftanes,
Kópavogsvöllur
17. júlí: Völsungur - HK/Víkingur,
Húsavíkurvöllur
18. júlí: Draupnir - HK/Víkingur,
Boginn
22. júlí: Keflavík - HK/Víkingur,
Keflavíkurvöllur
7. ágúst: Þróttur R. - HK/Víkingur,
Valbjarnarvöllur
21. ágúst: Tindastóll/Neisti - HK/
Víkingur, Sauðárkróksvöllur
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