
Ragn ar Ax els son ljós mynd ari 
var 11. maí sl., á af mæl is degi 
kaup stað ar ins, út nefnd ur heið
urs lista mað ur Kópa vogs bæj ar 
fyr ir árið 2010. Í um sögn listaog 
menn ing ar ráðs Kópa vogs seg ir 
með al ann ars að Ragn ar, eða 
Raxi eins og hann er kall að ur, 
hafi fyr ir löngu fest sig í sessi 
sem einn fremsti frétta ljós mynd
ari Ís lands. 

Tengsl manns ins við nátt úr
una séu hon um eink ar hug leik
in og mynd ir hans sýni gjarn an 
sam band ið milli manna og dýra 
í bar áttu við nátt úru öfl in. Þá nái 
hann með svart hvít um mynd
um sín um að fanga and rúms loft 
að stæðna á eink ar svip mik inn og 
per sónu leg an hátt.

S ig  ur rós Þor gr íms dótt  ir, 

for mað ur listaog menn ing ar ráðs 
Kópa vogs, til kynnti um út nefn ing
una við há tíð lega at höfn í Saln um 
í Kópa vogi. Sig ur rós fór yfir fer il 
Raxa og sagði með al ann ars að 
hann hefði hvar vetna feng ið mik
ið lof fyr ir verk sín. Að því búnu 
af henti Gunn steinn Sig urðs son, 
bæj ar stjóri Kópa vogs, Raxa við
ur kenn ing una.

Raxi fædd ist á Ný býla veg in um 
í Kópa vogi 6. mars 1958 og hef
ur búið í bæn um í ára tugi. Hann 
lærði ljós mynd un hjá Ingi björgu 
Kaldal, Mary Ellen Mark og Ólafi 
K. Magn ús syni og hef ur ver ið 
ljós mynd ari á Morg un blað inu frá 
ár inu 1976. Mynd ir eft ir Raxa hafa 
ver ið birt ar í fjöl mörg um þekkt
um er lend um tíma rit um, blöð
um og ljós mynda bók um og hef ur 

hann hlot ið marg vís leg ar við ur
kenn ing ar fyr ir störf sín, bæði 
hér heima og er lend is. Þá hef ur 
hann tek ið þátt í á þriðja tug ljós
mynda sýn inga víða um heim og 
í ár prýð ir ein mynda hans, af 
and liti í ís jaka, ís lenska skál ann á 
Expóheims sýn ing unni í Sjang hæ. 
Heið urs lista mað ur Kópa vogs var 
fyrst út nefnd ur árið 1994.

Þrír fram úr skar andi list nem ar 
í Kópa vogi hlutu við ur kenn ingu 
og styrk að upp hæð 150 þús und 
hver. Þeir eru Agn es Tanja Þor
steins dótt ir fyr ir söng list, Jó hann 
Schram Reed fyr ir söng list og 
Gunn laug ur Björns son fyr ir tón
list, en hann stefn ir til Banda ríkj
anna í fram halds nám í gít ar leik.
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Kópavogsbærsemur
umgreininguogmat
álánshæfi

Kópa vogs bær hef ur gert samn
ing við láns hæf is mats fyr ir tæk ið 
Reit un ehf. um grein ingu og mat 
á láns hæfi sveit ar fé lags ins gagn
vart fjár fest um á skulda bréfa
mark aði. Gunn steinn Sig urðs son, 
bæj ar stjóri Kópa vogs og Ólaf ur 
Ás geirs son, fram kvæmda stjóri 
Reit un ar, skrif uðu und ir samn
ing inn. Út gef end ur á inn lend um 
skulda bréfa mark aði hafa hing að 
til ekki þurft að gang ast und ir sér
stakt láns hæf is mat til að telj ast 
hæf ir fyr ir þessa fjár mögn un ar
leið. Kópa vogs bær hef ur þrátt 
fyr ir það ákveð ið að gera þenn
an samn ing til að gera fjár fest um 
kleift að fá álit óháðra að ila á fjár
mál um bæj ar ins.

Þríhnúkagígurverði
friðlýstur

Skipu lags nefnd hef ur lagt til 
við bæj ar ráð að fela skipu lags 
og um hverf is sviði í sam vinnu við 
Þrí hnúka ehf., að hefja vinnu við 
frið lýs ingu Þrí hnúka gígs, breyt
ing ar á skipu lagi og gerð um hverf
is skýrslu. Bæj ar ráð sam þykkti 
er ind ið og vís aði er ind inu til 
skipu lags og um hverf is sviðs til 
úr vinnslu. 

SamstarfviðHafnar
fjarðarbæumferða
þjónustufatlaðra

Að al steinn Sig fús son fé lags
mála stjóri mætti á fund bæj ar ráðs 
vegna út boðs á ferða þjón ustu 
fatl aðra og gerði grein fyr ir mál
inu. Bæj ar ráð fól fé lags mála stjóra 
að kanna mögu leika á sam starfi 
við Hafn ar fjarð ar bæ um akst ur og 
gera bæj ar ráði síð an grein fyr ir 
þeim mögu leika að hálf um mán
uði liðn um. 

FriðþjófurKarlsson
ráðinnskólastjóri
Smáraskóla

Á fundi skóla nefnd ar 17. maí 
sl. voru tekn ar fyr ir um sókn ir um 
stöðu skóla stjóra við Smára skóla. 
Skóla nefnd lagði til við bæj ar ráð 

að Frið þjóf ur Karls son yrði ráð inn 
og var það sam þykkt. Frið þjóf
ur Karls son var ráð inn til Smára
skóla á þessu skóla ári í for föll um 
Sig ur lín ar Svein bjarn ar dótt ur sem 
sótti um árs leyfi. Auk Frið þjófs 
sóttu um stöð una Auð ur Hrólfs
dótt ir, Ró bert Grét ar Gunn ars son 
og Bald ur Páls son.

HúsnæðiHéraðs
skjalasafnsKópavogs

Gunn steinn Sig urðs son bæj ar
stjóri, lagði fram til lögu í bæj ar
ráði vegna vegna leigu á hús næði 
Hér aðs skjala safns þar sem seg
ir: ,,Bæj ar ráð fel ur fjár mála og 
hag sýslu stjóra og sviðs stjóra 
fram kvæmda og tækni s viðs að 
leggja mat á kostn að við flutn
ing Hér aðs skjala safns í nýtt hús
næði. Guð ríð ur Arn ar dótt ir Sam
fylk ingu lagði fram við auka til lögu, 
sem bæt ist aft an við fram komna 
til lögu þar sem seg ir ,,og gild andi 
leigu samn ingi verði sagt upp.” 
Til laga bæj ar stjóra var sam þykkt 
en við auka til laga Guð ríð ar felld. 
Fram hef ur kom ið að á sín um 
tíma var leiga fyr ir Hér aðs skjala
safn boð in út og lægsta til boði 
tek ið. Eng in gögn hafa kom ið fram 
um hvort hag kvæmara sé fyr ir 
bæ inn að fjár magna bygg ingu 
und ir safn ið. Sum um bæj ar ráðs
mönn um þótti eðli legra að beð ið 
væri með ákvarð an ir þar til slík 
gögn lægju fyr ir.

StarfsleyfiíElliða
hvammiíóvissu

Á fundi skipu lags nefnd ar 20. 
apr íl 2010 var lagt fram er indi 
Heil brigð is eft ir lits ins er varð ar 
um sókn Hvamms ehf. um end
ur nýj un á starfs leyfi fyr ir eggja 
og kjúklinga fram leiðslu í El liða
hvammi í landi Vatns enda. Ósk
að er ,,um sagn ar Skipu lags og 
um hverf is sviðs Kópa vogs um for
send ur skipu lags vegna starf sem
inn ar og ná lægð henn ar við íbúða
svæði.” Á fundi skipu lags nefnd ar 
18. maí sl. er er ind ið lagt fram 
að nýju ásamt um sögn svið stjóra 
Skipu lags og um hverf is sviðs og 
einnig lagð ar fram ábend ing ar og 
at huga semd ir frá íbú um og öðr
um hags muna að il um í Þing um 
og Hvörf um varð andi end ur nýj
un starfs leyf is. Þá var einnig lagt 
fram er indi Sig ur björns Þor bergs
son ar hrl. fh. eig anda Vatns enda, 
varð andi starfs leyfi fyr ir hænsna
bú ið El liða hvammi. Skipu lags
nefnd frestaði af greiðslu máls ins 

og ósk ar um sagn ar lög manns 
Skipu lags og um hverf is sviðs um 
efn is at riði er ind is lög manns eig
anda Vatns enda frá 15. maí sl.

Villskýringarábreyttu
skipulagiNónhæðar

Á fundi skipu lags nefnd ar fyr ir 
nokkru var lagt fram er indi lóð
ar hafa nr. 36 við Arn ar smára er 
varð ar til lögu að breyttu skipu
lagi Nón hæð ar. Á fundi skipu lags
nefnd ar 18. maí sl. var er ind ið lagt 
fram á ný ásamt bréfi íbúa sam tak
anna Betri Nón hæð frá 10.maí sl. 
Skipu lags nefnd fel ur Skipu lags 
og um hverf is sviði að taka sam an 
um beðn ar upp lýs ing ar íbúa sam
tak anna Betri Nón hæð.

MekkaogHóllinn
sameinuð

Sam þykkt hef ur ver ið að sam
eina fé lags mið stöðv arn ar Mekka 
og Hól inn sam kvæmt til lögu 
deild ar stjóra íþrótta og tóm
stunda deild ar og verk efna stjóra 
tóm stunda mála. Fé lags mið stöðv
arn ar hafa ver ið starf rækt ar í 
Hjalla skóla og Digra nes skóla sem 
verða að ein um skóla á kom andi 
skóla ári.

Vanhöldáreiknings
skilum

Íþrótta og tóm stunda ráð Kópa
vogs ít rek aði á fundi ný ver ið við 
að al stjórn Breiða bliks að ráð inu 
ber ist sund ur lið að ur árs reikn
ing ur 2009 fyr ir barna og ung
linga starf ann ars veg ar og meist
ara flokks starf hins veg ar í þeim 
deild um sem meist ara flokks starf
semi er. Ósk að er eft ir því við 
að al stjórn að sam stæðu reikn ing
ur Breiða bliks fyr ir árið 2009 ber
ist ráð inu fyr ir maí lok. Íþrótta og 
tóm stunda ráð lýs ir yfir áhyggj
um vegna auk inn ar skulda söfn un
ar ein stakra deilda íþrótta fé laga 
bæj ar ins.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Bæj ar stjórn ar kosn ing ar eru hand an við horn ið, sem gætu 
orð ið sögu leg ar á marg an hátt. Í Kópa vogi hafa aldrei 
ver ið fleiri fram boð, eða 7 tals ins, og því ef laust úr vöndu 

að ráða fyr ir marga kjós end ur. Sum ir segj ast nú ekki ætla að 
nota at kvæð is rétt sinn, telja öll fram boð in vera sama graut í 
sömu skál, og eng um sé treystandi. Þeim sem þannig hugsa 
mætti benda á að kynna sér stefnu skrár fram boðs list anna 
og draga sín ar álykt an ir af því. Hvort allt það sem þar kem ur 
fram verð ur efnt, er hins veg ar afar ólík legt, það seg ir sag an 
okk ur ein fald lega. Kosn ing un um stjórn ar yf ir kjör stjórn sem 
kjör in er til 4ra ára, bæði til sveit ar stjórn ar og Al þing is sem 
og vegna þjóð ar at kvæða greiðslu en er óháð valdi sveit ar
stjórn ar með alla fram kvæmd. Lög um kosn ing ar á Ís landi eru 
ákaf lega íhalds söm og þarfn ast lag fær ing ar. Í Kópa vogi eru 
fyr ir sveit ar stjórn ar kosn ing arn ar 21.400 manns á kjör skrá og 
kjör stað ir væru tveir, Kór inn og Smár inn, en starfs menn eru 
um 200 tals ins. Kosn að ur við sveit ar stjórn ar kosn ing arn ar 
nema um 200 millj ón um króna, og þar af milli 12 og 13 millj
ón um króna í Kópa vogi. Svo kann að fara að þetta séu aðr ar 
kosn ing arn ar af þrem ur sem efnt er til á þessu ári, lýk ur eru 
tald ar á stjórn laga kosn ing um í októ ber eða nóv em ber. Per
sónu kjör er til um ræðu á Al þingi, en með þeim gæti kjós andi 
rað að nöfn um á lista lýkt og ger ist í próf kjör um, það væri skref 
í lýð ræð isátt, en út strik an ir á nöfn um fram bjóð enda þurfa 
að vera mjög mikl ar, eða allt að 50%, til þess að hafa áhrif.

Hvern ig svo sem kosn ing arn ar fara verða tölu verð ar manna
breyt ing ar í bæj ar stjórn Kópa vogs því fjór ir af nú ver andi ell efu 
bæj ar full trú um eru ekki í fram boði, þau Sig ur rós Þor gríms
dótt ir, Gunn steinn Sig urðs son, Flosi Ei ríks son og Jón Júl í us
son. Fleiri gætu auð vit að helst úr lest inni ef ein hver nú ver andi 
fjög urra stjórn mála flokka sem eiga full trúa í bæj ar stjórn miss ir 
mik ið fylgi.

     Geir A. Guð steins son 
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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

Kynntu þér stefnumál okkar á www.minnkopavogur.is

 Kópavogur stendur þér næst

Kosningaskrifstofan er opin frá kl. 16 virka daga og allan kjördag. Allir velkomnir.
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Með hæstu með al ein kunn 
á land inu í ensku í 10. bekk

Skýrsla Náms mats stofn un ar 
um ár ang ur ís lenskra grunn
skóla í sam ræmd um könn un ar
próf um 4., 7. og 10. bekkja árið 
2009 leið ir í ljós að enn á ný er 
ár ang ur grunn skól anna í Kópa
vogi yfir með al lagi lands með
al tals. Tveir grunn skól ar, Snæ
lands skóli og Linda skóli, náðu 
pró f ein kunn um yfir lands með
al tali í öll um þeim fög um sem 
próf að var í og Kópa vogs skóli 
náði pró f ein kunn um yfir lands
með al tali í 6 af 7 próf grein um.

Í 4. bekk var próf að í ís lensku 
og stærð fræði. Í ís lensku próf inu 
nær Kárs nes skóli af ger andi best
um ár angri þar sem kenn ar ar eru 
Erna Torfa dótt ir og Sig ríð ur Stef
áns dótt ir, en Linda skóli í stærð
fræð inni en þar eru kenn ar ar 
Hild ur Guð brands dótt ir, Lára Sif 
Jóns dótt ir og Krist gerð ur Garð
ars dótt ir.

Í 7. bekk var próf að í sömu 
fög um en á ís lensku próf inu náði 
Digra nes skóli af ger andi best um 
ár angri en þar eru kenn ar ar þau 
Júl í us Þór Sig ur jóns son og Ragn
heið ur Hálf dán ar dótt ir, en Kópa
vogs skóli náði einnig mjög góð um 
ár angri en kenn ar ar þar eru Anna 
Gunn ars dótt ir og Hulda Ágústs
dótt ir. Í stærð fræð inni náðu sömu 
skól ar best um ár angri grunn skóla 
í Kópa vogi en þar hafði Kópa
vogs skóli bet ur með ár ang ur sem 
var næst best ur yfir allt land ið, en 
kenn ar ar eru Guð ný Sig ur jóns
dótt ir og Mar grét Ís leifs dótt ir en 
Digra nes skóli kom næst ur hon
um. Nem end ur beggja þess ara 
skóla báru af öðr um nem end um 
skóla í Kópa vogi og náðu því að 
vera með al hæstu með al tala í 
stærð fræði á lands vísu.

Í 10. bekk var próf að í ís lensku, 
ensku og stærð fræði. Í ís lensku
próf inu stóðu nem end ur Snæ
lands skóla sig af ger andi best og 
náðu með al ein kunn sem er næst 
hæst á land inu en kenn ari er Ásta 
Björns dótt ir. Sömu sögu er að 
segja af nið ur stöð um könn un ar
próf anna í stærð fræði þar sem 
kenn ar ar eru Sig urð ur Hauk ur 
Gísla son og Há kon Sverr is son. Í 
ensku náði Snæ lands skóli ein fald
lega hæstu með al ein kunn á land
inu þetta árið en ensku kenn ari 
er Helgi Helga son. Þessi ár ang ur 
Snæ lands skóla er frá bær og má 
þakka það stjórn end um skól ans 
og frá bæru starfs liði. Í fjölda ára 
hef ur Snæ lands skóli ver ið í far ar
broddi grunn skóla hér í Kópa vogi 

og ber það vott um gæði þess 
skóla starfs sem þar er rek ið.

Í lok skýrsl unn ar er fjall að um 
fram far ir ein stakra grunn skóla 
milli könn un ar prófa. Fram fara
stuð ull er reikn að ur út frá ein
kunn um nem enda á tveim ur 
sam ræmd um próf um. Hon um er 
ætl að að gefa vís bend ingu um 

hvort frammi staða nem enda í við
kom andi skóla hafi breyst frá því 
er ár gang ur inn þreytti sam ræmd 
próf fyrr á náms ferl in um.

Mikl ar fram far ir hjá 
nem end um Smára skóla

Grunn skól ar í Kópa vogi eru 
nokk uð stöðug ir í góð um náms
ár angri og því ekki hægt að bú ast 
við mikl um fram för um milli ára. 
Þó er til þess tek ið að nem end
ur Smára skóla hafa tek ið mikl um 
fram för um frá því sem áður var 
en sér staka at hygli vekja fram far ir 
Digra nes skóla sem hef ur náð því
lík um fram för um að undr un vek
ur. Stað fest ar fram far ir skól ans 
eru ör ugg lega lands met. Þeg ar 
lit ið er á skóla starf Digra nes skóla 
und an far in ár hlýt ur at hygl in að 
bein ast að breyttri að ferða fræði 
sem skól inn hef ur tek ið upp til 
hvatn ing ar fyr ir nem end ur mið
stigs og köll uð hef ur ver ið „Nám 
við hæfi.“ Það er gam an að geta 
þess að sam ein að ur skóli Digra
nes og Hjalla skóla hverfa mun 
njóta þess ar ar að ferða fræði í 
skóla starf inu.

Snælandsskóli hlaut Grænfán
ann í 4. sinn sl. föstudag. Jafn
framtvaropiðhúsþarsemfjöldi
,,verkstæða”varaðstörfum.

Knatt spyrnu deild Breiða bliks 
hlaut afn rétt is við ur kenn ingu 
Kópa vogs bæj ar 2010 sem af hent 
var í Saln um. Í um sögn jafn
réttis nefnd ar bæj ar ins seg ir að 
Breiða blik hafi frá upp hafi ver
ið í far ar broddi í knatt spyrnu 
kvenna og að það sé eina fé lag ið 
sem hafi ver ið með á Ís lands
móti kvenna í knatt spyrnu óslit
ið frá upp hafi.Ein ar Krist ján 
Jóns son, for mað ur knatt spyrnu
deild ar Breiða bliks, tók á móti 
við ur kenn ing unni úr hendi Unu 
Mar íu Ósk ars dótt ur, for manns 
jafn réttis nefnd ar Kópa vogs, og 
Gunn steins Sig urðs son ar, bæj ar
stjóra Kópa vogs.

Þetta er í ní unda sinn sem 
Kópa vogs bær veit ir jafn rétt is
við ur kenn ingu en mark mið ið er 
að auka jafn rétt is hugs un í Kópa
vogi. Una Mar ía sagði við at höfn

ina að Breiða blik hefði alla tíð lit
ið svo á að stúlk ur ættu að eiga 
sama kost á því að iðka knatt
spyrnu og dreng ir. Hún tók fram 
að knatt spyrnu deild Breiða bliks 
væri sú fjöl menn asta á land inu 
og að kvenna lið Breiða bliks hefði 
til skamms tíma ver ið sterkasta 
kvennaknatt spyrnu lið lands ins.

Í ár var brydd að upp á þeirri 
ný breytni að veita ein stak lingi 
hvatn ing ar við ur kenn ingu fyr
ir verk efni á sviði jafn rétt is mála. 
Íris Arn ar dótt ir, náms og starfs
ráð gjafi Hörðu valla skóla í Kópa
vogi, hlaut þá við ur kenn ingu fyr ir 
vinnu sína að jafn rétt is fræðslu í 
skól an um. Íris er mennt að ur leik
skóla kenn ari og náms og starfs
ráð gjafi. Hún hef ur unn ið með 
börn um í mörg ár og á þessu ári 
koma út eft ir hana tvær bæk ur 
með náms efni um jafn rétti.

EinarKristjánJónsson,formaðurknattspyrnudeildarBreiðabliksmeð
jafnréttisviðurkenninguna, Írís Arnardóttir,náms og starfsráðgjafi
Hörðuvallaskólameðhatningarviðurkenningunasemhúnhlaut.

Knatt spyrnu deild 
Breiða bliks hlaut 
jafn rétt is við ur kenn ingu 
Kópa vogs

SnælandsskóliífararbroddigrunnskólaíKópavogi:

Þessar stúlkir voru að búa til kransa á skólalóð Snælandsskóla úr
afklippumaftrjám.

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

Kransar og blómaskreytingar

HAGSTÆTT  VERÐ

Bænakerti

Bænakort - Kr. 350.-
Samúðar-
skreyting

Mikið úrval
afskorinna blóma.
Falleg íslensk
gjafavara.

Sími 564 1199
Núpalind 1  -  201 Kóp.

Margar tegundir
af handgerðum
kortum og
kertaskreytingum.

Blóm er List

Frí
heimsending

eftir kl. 19
virka daga og
allar helgar.

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
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Breytum
bænum saman

Guðríður Arnardóttir 
bæjarfulltrúi

1

Hafsteinn Karlsson 
bæjarfulltrúi

2 

Pétur Ólafsson
sagnfræðingur

3 

Elfur Logadóttir 
lögfræðingur

4 

Margrét Júlía Rafnsdóttir
umhverfi sfræðingur

5 

Guðmundur Örn Jónsson
verkfræðingur

7 

Tjörvi Dýrfj örð 
verkefnastjóri

6 

Helgi Freyr Rúnarsson 
háskólanemi

11

Hjördís Erlingsdóttir 
sölufulltrúi

10

Pétur Hrafn Sigurðsson 
sölustjóri

9 

Guðrún Jóna Jónsdóttir
tölvunarfræðingur

8 

Sigrún Skaftadóttir 
frístundaleiðbeinandi

12

Íris Arnardóttir
náms- og starfsráðgjafi 

13 

Stefán Ólafsson 
prentsmiður

14 

Ýr Gunnlaugsdóttir
verkefnastjóri

15

Þorsteinn Ingimarsson
sölu- og markaðsstjóri

16

Maríanna Friðjónsdóttir
kvikmyndagerðarmaður

17

Örlygur Geirsson
fv. skrifstofustjóri

18

Ragnheiður Elíasdóttir 
ritari

19

Jón Júlíusson  
bæjarfulltrúi

20

Margrét Frímannsdóttir
forstjóri

21

Flosi Eiríksson 
bæjarfulltrúi

22

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.

Kosningakaffi   og kosningavaka 29. maí
Kosningakaffi  ð verður í Hamraborg 11, 3.h. (lyfta), frá 
kl. 09.00. Fyrir akstur á kjörstað, hringið í síma 650-
4105. 

Allir innilega velkomnir á kosningavöku á sama stað

í Kópavogi



Frum sýn ing fræg ustu óp eru 
heims, Car men eft ir Ge org Bizet  
í Opéra-Comique leik hús inu í 
Par ís árið 1875,  mistókst. Bizet 
lést þrem ur mán uð um síð ar og 
fékk ekki að njóta þeirr ar al þjóð-
legu  frægð ar sem hann öðl að ist 
eft ir að Car men var sett á svið í 
Vín fjór um mán uð um eft ir frá fall 
hans. Bizet kom aldrei til Spán ar 
en fáum tón skáld um hef ur tek-
ist jafn vel að tón mála þjóð leg ar 
spænsk ar hefð ir og tíð ar hætti. 

Nem end ur Tón list ar skóla Kópa
vogs réðust nú í það stór virki að 
flytja Car men á sviði Sal ar ins en 
leik stjóri er Anna Júl í ana Sveins
dótt ir, söng kenn ari skól ans, tón
list ar stjóri og pí anó leik ari Kry
styna Cortes en sviðs mynd og 
um sjón með dansi hef ur Pamela 
De Sensi.

List dans skóli Ís lands sá um 
dansa und ir vor leik og milli spil 
fyr ir 4. þátt. Helstu hlut verk voru 
í hönd um El ín ar Örnu Aspelund 
sem söng Car men, Hilm ir Freyr 
Jóns son söng hlut verk lið þjálfans 
Don José, Sig ur jón Örn Böðv
ars son er nauta ban inn Escamil
lo, Elva Lind Þor steins dótt ir er 
sveita stúlk an Mika ela, og Al ex
and er Jarl Rík harðs son er yf ir for
ing inn Zuniga. Stuðst er að mestu 
leiti við þýð ingu Þor steins Valdi
mars son ar en sag an er byggð á 
hand riti af skáld sögu eft ir Prosper 
Méré mee  ger ist um 1820 í Sevilju 
og ná lægu fjall lendi á Spáni.

Loka þátt ur inn er mjög dramat
ísk ur, en hann ger ist í Sevilju 
dag inn sem Escamillo í fylgd Car
men ar er á leið að heyja nauta at. 
Fra skíta og Mer sedes vara Car
men við og segja að Don José sé 

kom inn til Sevilju. Þau hitt ast og 
Car men neit ar að snúa aft ur til 
hans. Á með an áhorf end ur fagna 
sigri nauta ban ans drep ur Don 
José Car men.

6 Kópavogsblaðið MAÍ 2010

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298

A F  H Á L S I N U M

Sýn ing Magn ús ar Árna son ar 
lista manns, Af lif un, var opn uð í 
Nátt úru fræði stofu Kópa vogs um 
síð ustu helgi. 

Sýn ing in er hluti af menn ing ar
dag skrá Kópa vogs daga. Magn ús 
Árna son seg ir að sýn ing in sé hluti 
af nátt úru fræð isafn inu. Fólk vissi 
því ekki hvort það væri að horfa 
á lista verk eða safn grip. Magn ús 
stund aði nám við Mynd list araka

dem í una í Vín og braut skráð ist 
það an árið 2003. Hann hef ur hald ið 
fjölda sýn inga bæði hér heima og 
er lends og tek ið þátt í fjölda sam
sýn inga og mynd list ar við burða.

Ómar Stef áns son, for mað
ur bæj ar ráðs Kópa vogs, flutti 
ávarp við opn un sýn ing ar inn ar. 
Í sýn ing ar stjórn eru þau Krist ín 
Dag mar Jó hann es dótt ir og Hilm ar 
Malmquist.

ListsýningíNáttúru
fræðistofuKópavogs

Mynd in sem birt ist hér nú er aug ljós lega tek in í 
íþrótta sal af ein hverju skemmti legu til efni. Hvert 
er til efn ið, hvenær er mynd in tek in og hverj ir eru 
á mynd inni?

Einu upp lýs ing arn ar sem bár ust um mynd ina í 
síð asta tölu blaði Kópa vogs blaðs ins voru að Krist ín 
Eyj ólfs dótt ir fóstra er sú sem krýp ur lengst t.h. á 
mynd inni og tal ar við börn in. Ef ein hver ber kennsl 
á fleiri á mynd inni væru þær upp lýs ing ar vel þegn
ar. Mynd in var lík lega tek in 11. maí 1990, við opn un 
dag vist ar heim il is sem ekki er kunn ugt um nafn ið 
á, og ekki held ur nöfn þeirra sem eru á mynd inni 
að Krist ínu und an skil inni. Þær upp lýs ing ar eru vel 
þegn ar, vin sam lega kom ið upp lýs ing um sem þið 
búið yfir á fram færi við Hrafn Svein bjarn ar son hér
aðs skjala vörð á Hér aðs skjala safni Kópa vogs að 
Hamra borg 1. Líta má við hjá Hrafni á skrif stof unni, 

hringja í hann í síma 5444710 eða senda hon um 
tölvu póst á net fang ið hrafns@kopa vog ur.is 

Hver? Hvar? Hvenær?

Formaður lista- og menningarráðs ásamt listamanninum, 
Magnúsi Árnasyni.

FluttuCarmeneftirBizetíSalnum

Hilm ir Freyr Jóns son í hlut verki Don José og Elín Arna Aspelund sem 
Car men. Aft an við þau eru leik ar ar í öðr um hlut verk um sem og í kór 
sem tek ur tók í sýn ing unni.

NemendurTónlistarskólaKópavogs:

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.

www. tengi.is 

Gæði,þjónusta og ábyrgð
- það er TENGI

IFÖ 
INNRÉTTING

EINFALDAR Í UPPSETNINGU - KOMA SAMSETTAR!

29.900.-
Tilboðsverð 
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borgarblod.is

Meist ara mót Kópa vogs í skóla-
skák var hald ið í Hjalla skóla 13. 
apr íl sl. og mættu alls 56 kepp-
end ur til leiks. Keppt var í tveim-
ur ald urs flokk um, 1.-7. bekk og 
8.-10. 

Tefld ar voru átta um ferð ir með 
12 mín útna um hugs un ar tíma. 
Tveir efstu úr hvor um flokki kom
ust svo áfram á Kjör dæm is mót 
Reykja ness. Sala skóli hafði mikla 
yf ir burði í báð um flokk um og 
tók öll fjög ur sæt in sem kom ast 
áfram. Í eldri flokki var það Páll 

Andra son sem bar sig ur úr být
um með 7,0 vinn inga, Birk ir Karl 
Sig urðs son varð ann ar með 6,5 
vinn inga og Guð mund ur Krist inn 
Lee þriðji einnig með 6,5 vinn inga, 
all ir úr Sala skóla. Í yngri flokki 
sigr aði Ey þór Trausti Jó hanns son 
eft ir spenn andi keppni við fé laga 
sinn Bald ur Búa Heim is son, en 
Ró bert Leó Jóns son, Hjalla skóla, 
varð þriðji. Ey þór Trausti hlaut 
7,0 vinn inga en Bald ur Búi og 
Ró bert Leó 6,5 vinn inga.

PállogEyþór
Kópavogsmeistarar
ískólaskák

Páll Andra son.

Kópavogur stendur þér næst

Hildur Dungal
Lögfræðingur

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“

www.minnkopavogur.is

Ey þór Trausti Jó hanns son.

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.

Smiðjuvegi 74, Gul gata, 200 Kópavogi
www.myndlistaskoli.is
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, hefja vernd náttúru og umhverfis til vegs á Íslandi og treysta byggð um allt land. Hreyfingin er samstarfsvettvangur og baráttutæ
ki þeirra, sem

 vilja útrým
a kynjam

isrétti og tryggja jafnrétti, kvenfrelsi og aukinn jöfnuð í sam
félaginu ...  //  sjá m

eira á w
w

w
.vg.is/stefna/

Umhverfi
og skipulag!

Hamraborg 1-3   I   sími 564 0990   I   vgkopavogur@vgkopavogur.is   I   www.vg.is

 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.

Við viljum



Á Kópa vogs dög um sam ein uð
ustu ell efu kór ar sam an í Vetr ar
garð in um í Smára lind og sungu 
Fúsa lög, lög eft ir hinn ást sæla 
Sig fús Hall dórs son tón skáld. 
Tón leik arn ir voru hluti af ár legri 
menn ing ar há tíð Kópa vogs bæj ar, 
Kópa vogs dög um.

Há tíð in er í ár til einkuð Sig
fúsi Hall dórs syni en hann hefði 
orð ið 90 ára í haust. Sig fús nýt ur 
mik ill ar virð ing ar í Kópa vogi en 
hann bjó í bæn um í ára tugi og 

var út nefnd ur heið urs lista mað ur. 
Hann samdi með al ann ars lög in 
Tondel eyo, Litla flug an, Dag ný, 
Við Vatns mýr ina, Lít ill fugl og 
Ís lenskt ást ar ljóð.

Kór arn ir sem sungu voru Sam
kór Kópa vogs, Karla kór Kópa
vogs, Kvenna kór Kópa vogs, 
Engla kór inn og skóla kór ar Kárs
nes skóla, Digra nes skóla, Hjalla
skóla, Hörðu valla skóla, Snæ lands

skóla og Sala skóla. Þá var Ár nes
inga kór inn sér stak ur gesta kór en 
dótt ir Sig fús ar hef ur sung ið með 
þeim kór í árarað ir. 

Hver og einn kór söng tvö til 
þrjú lög og að lok um sam ein uð ust 
all ir kór arn ir und ir merkj um eins 
risa stórs „FÚSAkórs“ og fluttu 
þrjú lög við verð skuld aða hrifn
ingu þeirra mörgu sem lögðu leið 
sína í Smára lind ina.

Braut skrán ing var frá Mennta
skól an um í Kópa vogi 21. maí sl. 
í Digra nes kirkju, alls 70 stúd
ent ar og 29 iðn nem ar. Þá braut
skráð ust 26 ferða fræði nem ar, 47 
leið sögu menn, 29 nem ar af skrif
stofu braut, 6 nem ar úr hag nýtu 
við skipta og fjár mála greina
námi, 20 mat svein ar, 5 nem ar 
úr meist ara skóla mat væla greina 
og 11 nem ar úr hót el stjórn un ar
námi Cés ar Ritz. Þannig  að alls 
voru braut skráð ir 243  nem ar 
frá Mennta skól an um í Kópa vogi 
á þessu vori.

Í máli Mar grét ar Frið riks dótt
ur, skóla meist ara, kom fram að 
stærsta verk efni skóla árs ins hefði 
ver ið und ir bún ing ur að nýrri 
skóla námskrá í fram haldi af nýj
um lög um um fram halds skóla. 
Áhersla væri lögð á fjöl breyti leika 
og meira val frelsi nem enda. Skól
inn hef ur nú meira frelsi í mót
un náms brauta jafnt í bók námi 
sem verk námi. Kenn ar ar og nem
end ur skól ans hafa á skóla ár inu 
tek ið þátt í mörg um er lend um 
sam starfs verk efn um, m.a. sam
starfs verk efni 10 Evr ópu landa um 
tölvu studda stærð fræði kennslu, 
nem enda skipta verk efni við Spán 
um píla gríma leið ir og upp runa 
spænskra hval fang ara á Ís lands
mið um, fjög urra landa verk efni 
um lík an til að yf ir færa og sam
ræma ein inga kerfi og lær dómsvið
mið í verk og starfs námi og sam

starfs verk efni við Tékk land um 
notk un og fram leiðslu á raf og 
varma orku. Þá fékk skól inn á dög
un um veg leg an styrk frá Evr ópu
sam band inu til að senda verk
námsnema í starfs nám til Evr ópu 
á næsta skóla ári.

For seti bæj ar stjórn ar, Ár mann 
Kr. Ólafs son af henti út skrift ar nem
um við ur kenn ing ar úr Við ur kenn
ing ar sjóði MK, þeim ný stúd ent 

Unni Hólm fríði Brjáns dótt ur og 
ný svein um í bak ara iðn, Eið ur Mar 
Júl í us syni og fram reiðslu, Sig rúnu 
Þor móðs dótt ur. Rótarý klúbb ur 
Kópa vogs veitti Láru Krist ínu Stef
áns dótt ur styrk fyr ir góð an ár ang
ur í raun grein um og Rótarý klúbb
ur inn Borg ir í Kópa vogi veitti Eiði 
Mar Júl í us syni styrk fyr ir góð an  
náms ár ang ur í iðn námi.
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MK út skrif aði 243 nema

GlæsilegurhópursemútskriftaðistfráMK21.maísl.

Sæ unn Gísla dótt ir, Huldu braut 13 
í Kópa vogi er nem andi í MK. Hún 
hef ur mik inn áhuga á fjöl miðl um og 
öllu sem þeim teng ist sem og mann
leg um sam skipt um og hef ur feng ist 
við slíkt í tóm stund um og í skól an
um og m.a. skrif að kvik mynda gagn
rýni. Hún tók nokkra Kópa vogs búa 
tali sem hún mætti á förn um vegi 
og spurði þá út í kom andi kosn ing
ar. Sæ unn á ekki langt að sækja 
áhuga fyr ir stjón mál um og mann
leg um sam skipt um, en afi henn ar, 
Ás geir Jó hann es son, var um ára bil 
bæj ar full trúi fyr ir Al þýðu flokk inn í 
Kópa vogi.

Gunn ar Berg mann Gunn ars son:
Ætlarðu að kjósa í sveita stjórn ar

kosn ing un um?
,,Ég veit það ekki.”
Hvað mynd irðu vilja sjá sem breyt

ingu í Kópa vogi?
,,Meiri at vinnu sköp un.”
Hef urðu alltaf kos ið?
,,Nei ég hef ekki alltaf kos ið.”
Hvern ig finnst þér kosn inga bar átt

an?
,,Svip uð og áður.”
Finnst þér þess ar kosn ing ar skipta 

meira máli en áður?
,,Nei, það finnst mér ekki.”

Gunn ar Böðv ars son, 
kerf is fræð ing ur:
Ætlarðu að kjósa í sveita stjórn ar

kosn ing un um?
,,Já.”
Hef urðu alltaf kos ið sama flokk inn?
,Nei ég hef ekki alltaf kos ið það 

sama.”
Hvað breyt ing ar mynd irðu vilja sjá 

með þess um kosn ing um?
,,Ég myndi vilja sjá heið ar leika í 

öllu sem teng ist kosn ing un um.” 
Hvern ig finnst þér kosn inga bar átt an 

núna?
,,Mér finn nst þetta vera dauf kosn

inga bar átta.”
Finnst þér þess ar kosn ing ar vera 

mik il væg ari en áður?
,,Nei.”
 

Em il ía Guð geirs dótt ir, 
hár greiðslu kona:
Ætlarðu að kjósa í sveita stjórn ar

kosn ing un um?
,,Ég ætla að kjósa.”
Hvað mynd irðu vilja sjá sem breyt

ingu í sveita stjórn inni?
,,Ég myndi vilja sjá flokk ana setja 

mann virð ing una að leið ar ljósi svo 
að mað ur geti bor ið traust til flokka
manna.”

Finnst þér þess ar kosn ing ar skipta máli?
,,Mér finnst þær skipta miklu máli.” 
Finnst þér þær öðru vísi en áður?
,,Mér finnst þær öðru vísi núna, fólk 

ber minna traust til stjórn mála manna 
núna en áður, ég trúi minna því sem 
er sagt við mig.”

 

Auð unn Örn Gunn ars son, 
flug mað ur:

Ætlarðu að kjósa í sveita stjórn ar
kosn ing un um?

,,Já.”
Hef urðu alltaf kos ið sama flokk inn?
,,Nei.”
Hvað mynd irðu vilja sjá sem breyt

ingu í Kópa vogi?
,,Ég myndi vilja sjá bætt an opn un

ar tíma í sund laug inni og meiri stuðn
ing fyr ir barna fólk.”

Finnst þér þess ar kosn ing ar vera 
mik il væg ari en áður?

,,Mér finnst þær ekki vera mik il
væg ari.”

Finnst þér þær öðru vísi en áður?
,,Mér finnst öðru vísi brag ur yfir 

þeim en áður, í takt við nýja tíma.”
 

Jón ína Ósk Lár us dótt ir:
Ætlarðu að kjósa í sveita stjórn ar

kosn ing un um?
,,Já.”
Hvað mynd irðu vilja sjá sem breyt

ingu í Kópa vogi?
,,Ég er ánægð með það sem flokk

ur inn sem ég ætla að kjósa ætl ar að 
gera.”

Finnst þér þess ar kosn ing ar öðru
vísi en áður?

,,Mér finnst fara minna fyr ir kosn
ing un um en meira áber andi skrípa
leik ur inn.”

 Heiða Ingi mund ar dótt ir, 
kenn ari í barns eign ar leyfi:
Ætlarðu að kjósa í sveita stjórn ar

kosn ing un um?
,,Já.”
Hef urðu alltaf kos ið sama flokk inn?
,,Ég hef alltaf kos ið það sama hér í 

Kópa vog in um.” 
Hvað mynd irðu vilja sjá ger ast í 

Kópa vogi?
,,Ég myndi vilja að sveita stjórn in 

myndi ekki skerða út gjöld til skóla 
eða leik skóla mála.”

Finnst þér þess ar kosn ing ar vera 
mik il væg ari en áður?

,, Nei.”
Finnst þér þess ar kosn ing ar öðru

vísi en áður?
,,Já, fólk hef ur lít inn áhuga á þeim.”

Ætlarðu að kjósa í 
sveit ar stjórn ar kosn ing un um?

Forseti bæjarstjórnar, Ármann Kr. Ólafsson afhenti útskriftarnem
umviðurkenningarúrViðurkenningarsjóðiMKsemstofnaðurvaraf
bæjarstjórn Kópavogs árið 1993. Þetta eru nýstúdent Unnur Hólm
fríðurBrjánsdóttirognýsveinar íbakaraiðn,EiðurMarJúlíussonog
framreiðslu,SigrúnÞormóðsdóttirsemeruhérmeðÁrmanni.

Ell efu kór ar sungu Fúsa lög 
í Smára lind

DóttirFúsafremstámyndinnisynguríÁrnesingakórnum.



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

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

Íþró�ahúsið Kórinn við Vallakór

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

E�irtaldar kjördeildir verða í Kópavogi við sveitarstjórnarkosningarnar 29. maí 2010

1. kjördeild
Aðalþing
A�akór
Akrakór
Akurhvarf
Andarhvarf
Arakór
Asparhvarf
Auðnukór
Austurkór
Álaþing
Álfahvarf
Ál�onuhvarf
Álmakór
Ásakór
Björtusalir

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

Kópavogsbúar
Upplýsingar um sveitarstjórnarkosningarnar er að �nna 
á kosningavef dómsmála- og mannré�indaráðuneytisins, 
www.kosning.is og á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Y�rkjörstjórn Kópavogs  
Jón Atli Kristjánsson, Haukur Ingibergsson, Grétar Kristjánsson

Geymið auglýsinguna

Íbúar vestan Reykjanesbrautar og í Lindahver� kjósa í íþró�a húsinu Smáranum, Dalsmára 5.

Íbúar austan Reykjanesbrautar að frátöldum þeim sem búa í Linda hver� kjósa í íþró�ahúsinu 
Kórnum, Vallakór 12.

3. kjördeild
Drangakór
Drekakór
Engjaþing
Ennishvarf
Fagraþing
Fannahvarf
Faxahvarf
Fákahvarf

Fellahvarf
Fensalir
Fjallakór
Flesjakór
Fornahvarf
Forsalir
Fossahvarf
Frostaþing

Fróðaþing
Glósalir
Glæsihvarf
Gnitakór
Goðakór
Goðasalir
Grandahvarf
Grundarhvarf

Gulaþing
Hafraþing
Hamrakór
Hálsaþing
Heiðaþing
Hólmaþing

Íþró�ahúsið Smárinn við Dalsmára
1. kjördeild
Arnarsmári
Aspargrund
Auðbrekka
Austurgerði
Álfabrekka
Álfaheiði
Álfatún
Ál�ólsvegur

2. kjördeild
Ál�röð
Ásbraut
Ástún
Bakkabraut
Bakkahjalli
Bakkasmári
Bergsmári
Birkigrund
Birkihvammur
Bjarnhólastígur
Blikahjalli
Bollasmári
Borgarholtsbraut
Bra�atunga

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

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

5. kjördeild
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

10. kjördeild
Kjarrhólmi
Kópalind
Kópavogsbakki
Kópavogsbarð
Kópavogsbraut
Kópavogstún
Krossalind
Langabrekka
Lau�rekka
Lindasmári

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

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

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

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

Kjörstaðir í Kópavogi verða tveir 

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

Aðsetur y�rkjörstjórnar á kjördag verður í íþró�a-
húsinu Smáranum, sími 510 6412.   
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Bæj ar full trú ar í Kópa vogi og 
fram bjóð end ur plönt uðu 55 
reyni trjám í Guð mund ar lundi 
sl. mið viku dag í til efni af 55 ára 
af mæli Kópa vogs bæj ar. 

Bragi Michaels son, for mað
ur Skóg rækt ar fé lags Kópa vogs, 
stjórn aði verk inu. Hann seg ir að 
Skóg rækt ar fé lag ið hafi í lok dags 
boð ið öll um vinnu fús um hönd um 
grill að ar pyls ur og gos. Bragi seg
ir að öll um bæj ar full trú um Kópa
vogs hafi ver ið boð ið að planta 
trján um í til efni af mæl is bæj ar ins 
en líka í ljósi þess að nú sé kjör
tíma bil ið senn á enda.

Sam tím is gróð ur setn ingu á 
reyni trján um stóð Skóg rækt ar
fé lag Kópa vogs fyr ir hreins unar
átaki í Her manns garði í Guð mund
ar lundi, í sam starf við Garð yrkju
fé lag Ís lands og garð yrkju deild 
Kópa vogs bæj ar. Um tíu til tólf 
sjálf boða lið ar tóku þátt í því átaki 
og gekk það vel.

Bæjarfulltrúargróðursettu
reynitréíGuðmundarlundi

Þeir bæj ar full trú ar og fram bjóð end ur sem mættu til skóg rækt ar
starfa í Guð mund ar lundi ásamt Braga Michaels syni, for manni Skóg
rækt ar fé lags Kópa vogs.

Ókeypis
sumarnámskeið
fyrir 6-12 ára krakka

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 �ölbreytt 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

Gerða Björg Haf steins dótt ir og 
Þor steinn Ingi mars son hafa ver
ið ráð in í störf at vinnu full trúa 
hjá Kópa vogs bæ. 

Þau eru ráð in sam kvæmt samn
ingi Kópa vogs bæj ar, Vinnu mála
stofn un ar og fé lags mála ráðu
neyt is sem ný ver ið var und ir rit
að ur. Hlut verk þeirra er að veita 
at vinnu laus um Kópa vogs bú um 
ein stak lings bundna ráð gjöf með 
það að mark miði að gera þá að 

virk um þátt tak end um á vinnu
mark aði. Nýju at vinnu full trú arn ir 
eru með starfs að stöðu á 4. hæð í 
Fann borg 2.

Þau Gerða og Þor steinn munu 
eink um beina sjón um sín um að 
ungu og ómennt uðu fólki með 
litla reynslu úr at vinnu líf inu en 
rann sókn ir hafa sýnt að sá hóp ur 
verði frek ar fyr ir barð inu á lang
tíma at vinnu leysi en aðr ir hóp ar.

Gerð ur Björg Haf steins dótt ir og Þor steinn Ingi mars son.

HÓPFERÐABÍLAR
Í ÖLLUM STÆRÐUM
9-74 sæta

HAFNARFJÖRÐUR  
     5 500 770

AKUREYRI 
     5 500 700 ☎☎

ÞEGAR ÞÚ FERÐAST FLOTT!

Kópavogur stendur þér næstGunnar Ingi Birgisson
bæjarfulltrúi

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

Atvinnufulltrúar
tilKópavogsbæjar

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
borgarblod@simnet.is



Prófaðu Heimaöryggi

án skuldbindingar.*

* Kynntu þér málið á oryggi.is

– frítt í 2 mánuði – 

570 2400
oryrr ggi.is

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 101376
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Tómas  bakari
Jackie snyrtifræðingur

Smáralind

frábær sértilboð í Smáralind...

Framúrskarandi úrval af kjötvörum!

      Stærra 

nammiland!
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SUMAROPNUN
Frá og með 1. júní til 31. ágúst 2010 verður þjónustutími sundlauga Kópavogsbæjar eftirfarandi.

Sundlaugin í Versölum 
Mánudaga til fimmtudaga kl. 06.30–21.30
Föstudaga kl. 06.30–20.00
Laugardaga og sunnudaga kl. 09.00–19.00 

Sundlaug Kópavogs
Mánudaga til fimmtudaga kl. 06.30–21.30
Föstudaga kl. 06.30–20.00
Laugardaga og sunnudaga kl. 08.00–18.00

Borgarholtsbraut 17 · 200 Kópavogur · S. 570 0470Versölum 3 · 201 Kópavogur · S. 570 0480

SUNDLAUGA
KÓPAVOGSBÆJAR

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               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. Sjúkraþjálfa-
rar hjá Klínik Sjúkraþjálfun hafa áralanga reynslu í 
meðhöndlun skjólstæðinga.

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

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

Föstu dag inn 30. apr íl var skóla hús næði Hörðu
valla skóla form lega tek ið í notk un með dag skrá, 
og komu for eldr ar, bæj ar stjóri, for mað ur bæj ar
ráðs og for mað ur skóla nefnd ar, skóla stjór ar ann
ara grunn skóla í Kópa vogi og fleiri góð ir gest ir til 
að fagna þess um áfanga. 

Verk taki að Hörðu valla skóla er Bald ur Jóns son. 
Flutt voru stutt ávörp og kór skól ans frum flutti 

skóla söng inn, lag eft ir Ás laugu Helgu Hálf dán ar dótt
ur við texta eft ir Rögnu Berg Gunn ars dótt ur. Að dag
skrá lok inni var boð ið upp á kaffi og köku og gest um 
boð ið að skoða skóla hús ið. Þenn an dag unnu nem
end ur að verk efni sem varð veitt verða um ókomna 
tíð í bók ar formi sem geymd verð ur á safni skól ans.

Hörðuvallaskóliformlega
tekinnínotkun

Formaður foreldrafélagsins,MartaSigurjónsdóttir,
afhentiskólanumgjöffráforeldrafélaginu,semer
hnattlíkansemm.a.sýnirsólarganginn.

Nemendur vinna að verkefni sem geymt verður í
bókaformi.



Við heim sótt um Gunn ar Inga 
Sig urðs son fram kvæmda stjóra 
Hag kaups til að fræð ast um 
hvern ig gengi að reka stærstu 
mat vöru versl un lands ins í Smára
lind í Kópa vog in um. Eins og les
end ur  hafa e.t.v. upp lif að þá er 
Hag kaups versl un in í Smára lind á 
10.500 fer metra fleti og vöru úr
val ið þar hreint ótrú legt eða um 
55.000 vöru núm er á ári.

Það var mik il bylt ing í versl un á 
Ís landi þeg ar við opn uð um þessa 
risa versl un og ótrú legt að það séu 
að verða 10 ár síð an.  Þeg ar versl að 
er í Hag kaup Smára lind þarf ekki 
að leita ann að vöru val ið er slíkt.  
Vöru val og góð kaup hafa ávallt 
ver ið að als merki Hag kaups og er 
Smára lind ar versl un in besta dæm ið 
um það.  Áhersl an er í mat vöru þar 
sem í boði er gríða legt vöru val og 
eru ákveðn ir flokk ar með fjölda teg
unda sem eiga sér ekki hlið stæðu á 
Ís landi, þó víða væri leit að.  Má 
nefna flokka eins og Ítal íu vöru línu 
(pasta, ol í ur pesto og tómat vör ur) 
sem eru sér lega fram leidd ar fyr ir 
Hag kaup í Toscana hér aði á Ítal íu 
þar sem mat reiðsla er sönn ástríða.  
Einnig má nefna að Hag kaup fylg
ir ákveðn um stöðl um í inn kaup
um á ávöxt um og græn meti þar 
sem gæð in eru aldrei lát in víkja svo 

tryggt sé fjöl breitt úr val allt árið.  
Hvað sér vör ur varð ar þá eiga all ir, 
bæði fjöl skyld ur og ein stak ling ar, 
að geta fund ið það sem þeim van
hag ar um hvort held ur fatn að og 
skó, skemmti efni, grill eða reið hjól, 
því úr val ið er ótrú legt og allt fæst í 
einni ferð á betra verði.

Um hverf ið í Smára lind hef ur frá 
fyrstu tíð mið að að því að versl un
ar ferð við skipta vin ar sé sem þægi
leg ust og allt sé ávallt til sem á inn
kaupa list an um er.

Skemmti legt er að segja frá 
hjón un um sem komu í Hag kaup 

Smára lind fyr ir jól in og klár uðu á 
4 tím um öll gjafainn kaup, öll mat
ar inn kaup, öll um búðainn kaup og 
dreifðu kostn aðn um á 6 mán uði 
með vaxta lausu jóla láni.  Við þetta 
mætti bæta að í Hag kaup er boð ið 
uppá fría heim send ingu ef versl að 
er fyr ir að lág marki 7500 krón ur 
þannig að þetta fólk hefði get að 
nýtt sér það til við bót ar.

Ít reka má að hvergi á Ís landi 
má nálg ast meira vöru úr val á ein
um stað og því nán ast óþarfi að 
leita ann að fyr ir dag leg ar þarf ir til 
heim il is ins.
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Hagkaup–Smáralind:

Hvergimeiraúrval

Gunnar Ingi Sigurðsson framkvæmdastjóri hvetur Kópavogsbúa og
nærsveitamenntilaðheimsækjaHagkaupíSmáralindogupplifahið
ótrúlegavöruúrvalsemþareraðfinna.

Kjós end ur í  Kópa vogi 
standa frammi fyr ir vali á sjö 
fram boð um við sveit ar stjórn
ar kosn ing arn ar laug ar dag inn 
29. maí nk. 

Yf ir kjör stjórn Kópa vogs hef
ur lýst því yfir að fram boð in 
séu öll gild en í yf ir kjör stjórn 
Kópa vogs eru Jón Atli Krist
jáns son for mað ur, Hauk ur Ingi
bergs son og Grét ar Krist jáns
son.

Fram boð in eru eft ir far andi í 
staf rófs röð:

• Blisti Fram sókn ar flokks ins.
• Dlisti Sjálf stæð is flokks ins.
• Flisti Frjáls lynda flokks ins.
• Slisti Sam fylk ing ar inn ar.
• Vlisti Vinstri hreyf ing ar inn ar
   græns fram boðs.
• Xlisti Næst besta flokks ins.
• Ylisti Kópa vogs búa.
At kvæða greiðsla utan kjör

fund ar hófst þriðju dag inn 6. 
apr íl sl. Kjós anda sem ekki get
ur kos ið á kjör dag er heim ilt að 
greiða at kvæði utan kjör fund ar 
til kjör dags. Hægt verð ur að 
kjósa hjá öll um sýslu mönn um 
á land inu, á að al skrif stof um 
eða í úti bú um þeirra. Nán ari 
upp lýs ing ar má finna á sér
stök um kosn inga vef bæj ar ins, 
und ir kopa vog ur.is 

Sjöfram
boðslistarí
Kópavoginum

Vinningur í hverri viku



16 Kópavogsblaðið MAÍ 2010

Nem end ur í Kárs nes skóla 
af hentu ný lega Kópa vogs deild 
Rauða kross ins föt til verk efn
is ins ,,Föt sem fram lag” við 
skemmti lega at höfn á sal skól
ans. Nem end ur í lífs leikni í 9. 
bekk höfðu unn ið að því að 
sauma og prjóna föt í all an vet ur 
og af rakst ur inn var stór kost leg
ur, um 200 flík ur í heild ina sem 
munu verða send ar til barna og 
fjöl skyldna í neyð er lend is. 

Pakk ar með flík um sem deild
in hef ur sent frá sér hafa far ið til 
Malaví, Gamb íu og HvítaRúss
lands. Hver pakki inni held ur 
prjón a ða peysu, teppi, húfu, sokka 
og bl eyju bux ur ásamt hand klæði, 
sam fell um, taubl eyj um, bux um og 
treyju.

Auk þess að hafa saum að og 
prjón að all an þenn an fatn að höfðu 
nem end urn ir unn ið að gerð fyr
ir lest urs um Malaví, feng ið kynn
ingu á verk efn um Kópa vogs deild
ar og þá sér stak lega því verk efni 
sem þau voru að vinna að í þágu 
deild ar inn ar. Þá hafði kór Kárs nes
skóla æft sér stak lega lög frá Afr íku 
sem sung in voru við at höfn ina og 
kenn ar ar og skóla stjóri héldu ein
nig er indi um verk efn ið. All ir nem
end ur ung linga stigs sátu at höfn
ina og góð stemn ing mynd að ist 
fyr ir vik ið.

Ingi björg Lilja Dið riks dótt ir, for
mað ur deild ar inn ar, veitti fatn að
in um við töku og færði hópn um 
og skól an um við ur kenn ingu fyr ir 
fram lag ið. Ingi björg Lilja nefndi að 
mik ið af efni legu ungu fólki hef ur 
kom ið til starfa inn an deild ar inn ar 
gegn um tíð ina og marg ir af ung um 
sjálf boða lið um og ung ling um úr 
ung menna starfi deild ar inn ar hafa 
ver ið nem end ur úr Kárs nes skóla.

Færðu Rauða kross in um föt sem 
fara til nauð staddra ung barna

Kópavogur stendur þér næst

Margrét Björnsdóttir
Bæjarfulltrúi

Margrét Björnsdóttir
4. sæti

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.

„Náttúran er okkar annað heimili“

www.minnkopavogur.is

 Íbúalýðræði
Íbúar geti krafist kosninga í umhverfis- 
og 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

Fulltrúar nemenda afhenda fötin, en hluti þeirra sést bak við
stúlkurnar.

NemendurKársnesskóla:

Glæsilegt,ekkisatt?

0000
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Auglýsing um framboðslista 
við sveitarstjórnarkosningar 

í Kópavogi 29. maí 2010

B-listi Framsóknarflokksins

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

V-listi Vinstrihreyfingarinnar 
græns framboðs

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

D-listi Sjálfstæðisflokksins

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

X-listi Næst besta flokksins

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

F-listi frjálslynda flokksins

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

Y-listi Kópavogsbúa

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

S-listi Samfylkingarinnar

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

Þessir listar eru í kjöri:

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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Það hef ur far ið frek ar lít ið fyr
ir kosn inga bar átt unni fyr ir þess
ar sveit ar stjórn ar kosn ing ar sem 
eru núna á laug ar dag inn. Engu að 
síð ur þá verða kosn ing ar og þær 
skipta máli. Við Fram sókn ar menn 
í Kópa vogi leggj um fram okk ar 
áhersl ur fyr ir næstu 4 ár og ekki 
síst leggj um við okk ar verk óhik
að fram fyr ir dóm kjós enda.  Ekki 
bara okk ar verk held ur líka þeirra 
ein stak linga sem starfa fyr ir okk
ur í nefnd um og ráð um. Við höf
um öll ver ið að gera okk ar besta 
fyr ir Kópa vog og erum til bú in til 
þess að halda því áfram.

Á kjör tíma bil inu hef ur mik ið 
áunn ist. Þjón usta okk ar í skól um 
og leik skól um er til fyr ir mynd
ar, að staða til að stunda íþrótt
ir er með besta móti og að staða 
og að bún að ur fyr ir eldra fólk fer 
stöðugt batn andi. Við ger um enn 
bet ur á næsta kjör tíma bili, það er 
okk ar mark mið.

Þeg ar kosn inga dag ur inn renn

ur upp skaltu 
vera viss um 
að þú sért að 
gera rétt. Því 
það er ekki 
eins og ti l 
Al þing is, að 
það sé bara 
hægt að kjósa 
a f t  ur.  Ne i , 
sveit ar stjórn 
er kos in til 4 
ára í senn og 
því er ekki 
breytt. Það 
skipt ir því miklu máli að velja það 
fólk sem hef ur sýnt það í raun að 
það starfar af elju og kappi.

29.maí er dag ur inn. Kópa vog ur 
er stað ur inn. B er staf ur inn. Þitt 
at kvæði skipt ir miklu máli. XB.

Ómar Stef áns son
Leið ir lista Fram sókn ar flokks ins 
í Kópa vogi

Áfram Kópa vog ur 
inn í fram tíð ina

Ómar Stef áns son.

Kópa vog ur hef ur ver ið í far ar
broddi bæj ar fé laga á Ís landi hvað 
varð ar upp bygg inu á að stöðu til 
íþrótta og æsku lýðs starfs. Skýr 
fram tíð ar sýn þeirra fjöl mörgu 
sem að þess um mál um vinna og 
sá skiln ing ur sem bæj ar stjórn hef
ur sýnt þess um mik il væga mála
flokki und an far in ár hef ur borg að 
sig ríku lega. 

Sú að staða sem hér hef ur ver ið 
byggð upp er vel not uð enda er 
íþrótta og tóm stunda líf í blóma. 
Við eig um að halda áfram að hlúa 
að þessu starfi, styðja það á sem 
marg vís leg ast an máta og hvetja 
sem flesta til að taka þátt. Til 
þess þarf að gera íþrótta og tóm
stunda að stöð una fjöl breytt ari svo 
all ir finni eitt hvað við sitt hæfi. 
Það þarf ekki að kosta miklu til 
svo að enn fleiri ung menni leggi 
leið sína í íþrótta og tóm stunda
mið stöðv arn ar og þær nýt ist enn 
bet ur. Þetta er hægt með því að 
bjóða upp á meiri al menna af þr
ey ingu, m.a. með klif ur veggj um, 
borð tenn is, skák og lestr ar að
stöðu.

Það hef ur sýnt sig í könn un um 
að ung menni í Kópa vogi eru síð ur 
lík leg en í öðr um sveit ar fé lög um 
til að nota áfengi og fíkni efni. Jafn
framt eru skól ar í Kópa vogi þeir 
fremstu á land inu. Án nokk urs 
vafa eru tengsl hér á milli. Öfl ugt 
íþrótta og æsku lýðs starf er besta 
for vörn sem völ er á. Í því finna 
ung menn in hinna sanna fé lags
anda, sam taka mátt og metn að til 
að gera vel þá hluti sem þau taka 
sér fyr ir hend ur.

Tóm stunda bíll sem geng
ur á milli íþrótta og 
tóm stunda mið stöðva

Mik il vægt er að auð velt sé að 
stunda íþrótt ir og sinna tóm
stunda mál um og því þarf að gæta 
þess að sam göng ur milli íþrótta 
og tóm stunda mið stöðva séu góð
ar. Í því augna miði vilj um við sjálf
stæð is fólk taka í notk un sér stak an 
tóm stunda bíl sem geng ur á milli 
íþrótta og tóm stunda mið stöðva 
bæj ar ins. Íþrótta á stund un barna 
og ung linga má ekki vera íþyngj
andi fyr ir fjöl skyld ur og því vilj um 

við gera for
eldr um kleift 
að draga úr 
,,skutlinu”. 

Einnig má 
með ein föld
um að gerð
u m  a u k a 
h r e y f  i n g u 
yngri grunn
skóla  barna 
s e m  f l e s t 
eru í skól an
um fram yfir 
há degi. Það 
má vel hugsa sér að upp úr klukk
an þrjú á dag inn taki við skipu
lagð ar æf ing ar þar sem börn gætu 
próf að sem flest ar íþrótta grein
ar. Þá væru þau búin að fá nauð
syn lega hreyf ingu í lok dags  það 
spar ar tíma og kem ur í veg fyr ir 
enda laust ,,skutl.”

Að al steinn Jóns son
skip ar 5. sæti á lista 
Sjálf stæð is flokks ins í Kópa vogi 
til sveit ar stjórn ar kosn ing anna 
29. maí

Að al steinn 
Jóns son.

Ger um íþrótta og tóm stunda 
að stöð una fjöl breytt ari

Til laga VG um rann sókn ar
skýrslu í Kópa vogi, sem flutt var  
í bæj ar ráði  hef ur vald ið mikl um 
titr ingi inn an meiri hlut ans. Til
lag an er svihljóð andi: ,,Bæj ar
ráð sam þykk ir  að skip uð verði 
nefnd þriggja óháðra sér fræð inga 
sem hafi það verk efni að yf ir fara 
stjórn kerfi og stjórn sýslu Kópa
vogs bæj ar. Nefnd in skal leggja 
fram starfs á ætl un fyr ir 15. júní 
2010, þar sem fram komi m.a. 
um fang og áhersl ur í starf inu, 
auk áætl aðs kostn að ar. Nefnd in 
fái full an að gang að skjala safni 
Kópa vogs bæj ar og öll um gögn
um er varða stjórn sýslu bæj ar
ins.   Þá leiti hún upp lýs inga hjá 
að il um utan stjórn kerf is ins eft ir 
þörf um.  Loka skýrsla nefnd ar inn
ar liggi svo fyr ir eigi síð ar en 31. 
des em ber 2010.  Bæj ar ráð ákveð
ur þókn un nefnd ar inn ar.”

Meiri hlut inn treysti sér hins 
veg ar ekki til að sam þykkja til
lög una, en hafa beytt funda
tækni leg um að ferð um til að þæfa 

mál ið og tefja.
Það mætti ætla  af við brögð um 

meiri hlut ans  að ein hver verka 
þeirra þyldu illa dags ljós ið. Því 
til stað fest ing ar eru við brögð for
ingja Sjálf stæð is manna síð ast lið in 
20 ár,  Gunn ars Inga Birg is son
ar. Í við tali í Morg un blað inu þann 
15. maí s.l. seg ir Gunn ar til lög una 
„ósmekk lega og ósvífna“. Fé lag ar 
hans í borg ar stjórn Reykja vík ur 
sam þykktu hins veg ar sams kon ar 
til lögu nokkrum dög um fyrr.

Eru skila boð in til bæj ar búa  
þau að  bygg ing Kórs ins, kaup in 
á Glað heima land inu, upp fyll ing ar 
á Kárs nesi, fram kvæmd ir í Heið
mörk, lóða út hlut an ir, skipu lag 
Kárs ness,  sala vatns til Garð bæ
inga með af slætti, kaup á Vatns
enda landi, við skipti bæj ar ins við 
vini og vanda menn, manna ráðn
ing ar og fjöldi ann arra ákvarð ana  
hafi ver ið tekn ar  á op inn og gegn
sæ an hátt og með hags muni allra 
bæj ar búa að leið ar ljós? 

Það er morg un ljóst að haldi 

m e i r i  h l u t i 
S j á l f  s t æ ð 
is f lokks og 
F r a m  s ó k n 
a r  f l o k k s 
ef t  i r  kosn
ing  ar  mun 
ekk i  þur fa 
að spyrja að 
ör lög um til
l ö g  u n n  a r . 
Meir i  h luta 
f l o k k  a r n  i r 
treysta sér 
eng an veg inn 
til að láta skoða eig in gerð ir og 
beita nú öll um ráð um til að þæfa 
mál ið fram yfir kosn ing ar.

Þú get ur ráð ið úr slit um með 
at kvæði þínu 29. maí. Kjós um 
bjarta fram tíð og ný vinnu brögð. 
Kópa vog ur fyr ir okk ur öll!

Ólaf ur Þór Gunn ars son
bæj ar full trúi, skipar 1. sæti VG.

Ólaf ur Þór
Gunn ars son.

Vinstri græn vilja 
rann sókn ar skýrslu í Kópa vogi

Þann 29. maí verð ur kos ið til 
sveit ar stjórna á Ís landi. Í Kópa
vogi hef ur sami meiri hluti ver ið 
við völd í 20 ár, meiri hluti Sjálf
stæð is og Fram sókn ar flokks.  
Ekk ert bend ir til ann ars en að 
þeir muni starfa sam an að lokn
um kosn ing um ef þeir fá um boð 
til þess. Fram til þessa hafa þeir 
full yrt að þeir gangi óbundn ir til 
kosn inga, en hafa ávalt hand sal
að áfram hald andi sam starf strax 
á kosn inga nótt.  Á und an för um 
árum hafa óá nægju radd ir íbúa í 
Kópa vogi orð ið æ há vær ari hvað 
varð ar vinnu brögð og stjórn
sýslu þeirra sem fara með völd.  
Lít ið sem ekk ert sam ráð er haft 
við íbúa vegna skipu lags mála og 
gjarn an víkja hags mun ir heild ar
inn ar fyr ir hags muna gæslu fárra.  
Fjár aust ur í  í óarð bær ar fjár fest
ing ar eru nú að íþyngja rekstri 
bæj ar ins en skuld ir Kópa vogs 
hafa ríf lega þre fald ast á kjör tíma
bil inu sem er að líða og eru nú um 
1400 þús und á hvern íbúa sem er 
með því hæsta sem ger ist á land
inu.

Bæj ar full trú ar Sam fylk ing ar inn
ar með Guð ríði Arn ar dótt ur í for
ystu hafa á und an förn um árum  
barist fyr ir breytt um vinnu brögð
um og breytt um áhersl um í bæn
um. Þeir hafa vak ið at hygli á ótal 
mál um og stað ið vakt ina gagn vart 
íbú um bæj ar ins.  Helst má nefna 
upp kaup in í Glað heim um, skipu
lags breyt ing ar á Kárs nesi, Nón
hæð, Skóg ar lind og víð ar ásamt 
þeirri stað reynd að fyr ir hug að 

er að reisa 
um 150.000 
fm byggð í 
G l a ð  h e i m 
um sem mun 
skapa veru
leg an um ferð
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 
veru leika í 
fram tíð inni.

Vilj um 
fag mennsku og heið ar
lega stjórn sýslu

Sam fylk ing in í Kópa vogi hef
ur stað ið með íbú um bæj ar ins á 
liðnu kjör tíma bili.  Sam fylk ing in 
hef ur mælt fyr ir bætt um vinnu
brögð um, fag mennsku og heið ar
legri stjórn sýslu og lagt ríka áher
slu á sam ráð við íbúa í bæn um.  
Einmitt þess vegna vil ég leggja 
Sam fylk ing unni í Kópa vogi lið. 
Vilj ir þú kæri bæj ar búi sjá breyt
ing ar í bæn um þín um og vilj ir þú 
setja hags muni bæj ar búa í fyrsta 
sæti,  þá er mik il vægt að velja til 
þess fólk sem hef ur sýnt með orð
um sín um og verk um að því er til 
þess treystandi. Það fólk er í Sam
fylk ing unni í Kópa vogi. 

Mar grét Júl ía Rafns dótt ir
Kenn ari og um hverf is fræð ing ur
Skip ar 5. sæti á lista 
Sam fylk ing ar inn ar í Kópa vogi

Er ekki kom in tími 
til að breyta?

Mar grét Júl ía 
Rafns dótt ir.

Fólk inu í bæn um er ekki sama 
um hverj ir stjórna. Við höf um 
ver ið á ferð inni út um all an bæ. 
Heim sótt leik, og grunn skóla, fyr
ir tæki, stofn an ir og hitt fólk við 
versl an ir og á förn um vegi. All
stað ar merkj um við áhuga fólks á 
að ræða mál in og bæj ar bú ar hafa 
svo sann ar lega skoð un á hlut un
um. Við höf um hlust að og finn um 
fyr ir mik illi þreytu í garð nú ver
andi meiri hluta. Kópa vogs bú ar 
hafa ekki enn gert upp sína póli tík 
eft ir hrun ið en hafa aug ljós lega 
feng ið nóg af þeirri gróða hyggju 
og einka vina væð ingu sem hér 
hef ur ríkt.

Í okk ar huga snú ast kosn ing arn
ar um hug mynda fræði. Hvern ig 
áhersl ur við vilj um, hvern ig við 
vilj um for gangs raða og hvern ig 
við vilj um að skött un um okk ar sé 
var ið. Vinstri græn vilja að Kópa
vog ur verði aft ur fé lags hyggju
bær. Arf leifð hrun flokk anna blas
ir við. Hálf byggð hverfi og 43 

millj arða (43.000.000.000) króna 
skuld ir. Fram andi upp hæð fyr ir 
allt venju legt fólk. Vext ir og verð
bæt ur af þess ari upp hæð dygðu 
til að reka fé lags þjón ustu Kópa
vogs í 3 ár!

Gengd ar laus sam keppni sveit
ar fé lag ana um lóð ar sölu og bygg
ing ar hef ur sett þau í gríð ar leg ar 
skuld ir og átt mik inn þátt í því 
hve marg ar fjöl skyld ur eiga í erf
ið leik um. Í Kópa vogi hef ur ekki 
ver ið hlust að á íbú ana þeg ar kem
ur að skipu lags mál um, því vilj um 
við breyta. Þar næg ir að nefna 
Kárs nes ið, Lund ar hverf ið, Nón
hæð, Lind ir og Kóra. Við vilj um 
styrkja og efla hverfa sam tök og 
stofna starf íbúa tengiliðs sem hafi 
það hlut verk að efla sam skipti 
bæj ar yf ir valda og íbúa. Það er 
skylda bæj ar yf ir valda að hlusta. 
Vinstri græn vilja að stofn uð 
verði sam eig in leg skipu lags nefnd 
á höf uð borg ar svæð inu, þar sem 
horft verði til hags muna íbúa og 

um hverf is.
Næstu fjög

ur ár verða 
v e l  f e r ð  a r 
mál að vera í 
al ger um for
gangi. Við get
um ekki leyft 
okk ur að fara 
fram með lof
orð um glæsi
hýsi og dýr ar 
fram kvæmd ir. 
Börn, aldr að
ir og all ir íbú
ar verða að vera í fyrsta sæti.

Kosn ing arn ar 29. maí snú ast 
um fram tíð Kópa vogs. Bær inn á 
að vera íbú un um skjól. Þannig bæ 
vilj um við. Kópa vog fyr ir okk ur 
öll!

Guð ný Dóra Gests dótt ir
skip ar 2. sæt ið á lista 
VG í Kópa vogi

Guð ný Dóra 
Gests dótt ir.

Gef um hrun flokk un um frí
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Sveit ar stjórn ar kosn ing arn ar á 
laug ar dag inn eru ein ar þær mik
il væg ustu sem lengi hafa ver ið 
haldn ar. Ég er ekki sam mála þeim 
sem tala um að áhuga leysi á stjórn
mál um sé ríkj andi. Mín til finn ing er, 
eft ir að hafa far ið víða um bæ inn á 
síð ustu vik um og bank að upp hjá 
Kópa vogs bú um og heim sótt fyr
ir tæki, að áhugi sé þvert á móti 
mik ill á stjórn mál um nú um mund
ir. Áhug inn er öðru vísi en áður og 
fólk er bein skeytt og vill skýr svör. 
En það er í lagi og fólk á full an rétt 
á því. Það er jafn framt gott fyr ir 
þá sem leggja stjórn mál in fyr ir sig 
að kjós end ur séu vak andi og veiti 
þeim að hald. Tím arn ir nú bjóða 
ekki upp á ann að og ég fagna því.

Frjálst at vinnu líf
Kosn ing arn ar nú snú ast um 

að gera góð an bæ enn betri og 
búa at vinnu líf inu um gjörð. Mik ill 
áherslu mun ur er í mál efna flutn ingi 
fram boða í Kópa vogi um leið ir að 
lausn um. Sjálf stæð is fólk í Kópa
vogi hef ur í stefnu mál um sín um 
lagt fram marg hátt að ar til lög ur um 
verk efni sem miða að því að búa 
at vinnu líf inu ákjós an lega um gjörð. 
Auka má at vinnu og fram kvæmd ir 
með ýms um að gerð um:

• Með breyttu skipu lagi í efri 
byggð um og á Kárs nesi er hægt að 

mæta eft ir spurn sem er að mynd
ast eft ir minni íbúð um fyr ir ungt 
fólk sem er að kaupa sína fyrstu 
íbúð.

• Með af námi gatna gerð ar gjalda 
vegna stækk un ar á eldra hús næði 
má auka fram kvæmd ir í bygg ing
ar iðn aði sem þýð ir jafn framt mörg 
störf í tengd um grein um, s.s. versl
un og flutn ing um. 

• Með því að horfa til ferða
manna iðn að ar ins og skipu leggja 
eft ir þörf um hans má skapa mörg 
störf. Hér má nefna land náms bæ á 
Kópa vogs túni, opn un að geng is að 
Þrí hnúka gíg, og nýt ingu hafn ar inn
ar und ir ferða manna iðn að 

Þess ar hug mynd ir ásamt öðr um 
um að gerð ir í at vinnu mál um sýna 
frum kvæði sem er nauð syn legt nú 
á tím um. 

Áhersl ur vinstri flokk anna í 
at vinnu mál um eru ann ars kon ar 
og birt ast í því sem Sam fylk ing in 
kall ar ,,Kópa vogs brú” og geng ur 
út á að bær inn stofni fyr ir tæki og 
taki lán til að hjálpa bönk un um að 
bjarga hálf klár uðu hús næði sem er 
í eigu eða á ábyrgð þeirra sjálfra. 
Fyr ir tæk ið á svo að leigja út hús
næð ið. Þessi hug mynd geng ur ekki 
upp. Bank arn ir skil uðu í hagn að á 
síð asta ári fjór föld um tekj um bæj
ar sjóðs og þurfa enga hjálp við að 
gæta eigna sinna og það er alls 
ekki hlut verk bæj ar ins að stofna 

og reka fyr ir
tæki til út leigu 
fast  e igna  í 
s a m  k e p p n i 
við einka að ila. 
Þar fyr ir utan 
er þetta til
tæki full kom
lega óþarft. 
F a s t  e i g n  i r 
eru að selj ast 
í  Kópa vogi 
enda eft ir sótt 
að búa hér. 
Að eins eru um 
60 íbúð ir til bún ar en auð ar í bæn
um og stærstu ár gang ar Ís lands
sög unn ar eru að koma inn á hús
næð is mark að inn. Lán tök ur vegna 
þessa óþurft ar að gerð ar myndu 
hækka skatta. Við sjá um það úr 
lands mál un um að vinstri flokk arn ir 
kom ast ekki úr spor un um öðru vísi 
en með op in ber um inn grip um og 
með því að banna eitt hvað einn 
dag inn og hækka skatta hinn dag
inn. Það hvorki eyk ur lífs gæði né 
stækk ar skatt stofna held ur dreg ur 
úr skatt tekj um. Þetta ber að var
ast að ger ist í Kópa vogi og um það 
snú ast kosn ing arn ar á laug ar dag
inn.

Árr mann Kr. Ólafs son
leið ir lista Sjálf stæð is manna
í Kópa vogi

Ár mann Kr. 
Ólafs son.

Þess ar kosn ing ar snú ast um 
leið ir að lausn um Sam fylk ing in í Kópa vogi tefl ir 

fram sam hent um hópi fólks með 
vilja og getu til að starfa af metn
aði og heið ar leika í þágu bæj ar
búa. Reynsla í bland við ferska 
vinda mun tryggja Kópa vogs bú
um ör ugga for ystu inn í fram tíð
ina. Stefnu skrá okk ar er samn
ing ur við kjós end ur næstu fjög ur 
árin. Þar leggj um við áherslu á 
for gangs röð un verk efna á tím um 
sem krefjast að halds í rekstri. Við 
mun um standa vörð um leik og 
grunn skóla og fé lags þjón ustu 
Kópa vogs og leggj um fram mjög 
ígrund aða að gerð ar á ætl un í þeim 
efn um.

Sýn um frum kvæði
Kjörn ir full trú ar þurfa að sýna 

frum kvæði og kjark við að leysa 
fjöl mörg þeirra verk efna sem bíða 
okk ar á kom andi miss er um. Sveit
ar fé lög hafa tak mörk uð úr ræði 
þeg ar kem ur að at vinnu sköp un. 
Þau geta veitt góð um hug mynd
um í ný sköp un og skap andi 
at vinnu grein um stuðn ing og far
veg ásamt því að leit ast við að 
ráð ast í smærri verk efni sem kref
jast mann afla. Það mun þó alltaf 
tak marka þessi úr ræði að sveit ar
fé lög in eru flest skuld sett og erfitt 
að rétt læta frek ari lán tök ur vegna 
slíkra verk efna. 

Sam fylk ing in í Kópa vogi hef ur 
lagt fram metn að ar fulla til lögu í 
hús næð is og at vinnu mál um, sem 
við kjós um að kalla Kópa vogs brú. 
Til lag an geng ur út á að Kópa vogs
bær hafi milli göngu um að ljúka 
bygg ingu hálf kláraðs hús næð is í 
bæn um og koma í lang tíma leigu. 
Kópa vogs brú mun skapa störf í 

bæn um og 
tryggja ör uggt 
leigu hús næði 
án þess að 
það hafi áhrif 
á rekst ur bæj
ar ins þar sem 
tekj ur af verk
efn inu munu 
standa und ir 
gjöld um.   

Breytt 
vinnu
brögð

Vinna okk ar og bar átta fyr
ir hags mun um bæj ar búa á kjör
tíma bil inu sem er að líða end ur
spegl ar raun veru leg an vilja okk ar 
um breytt vinnu brögð. Við höf
um stað ið með íbú um Kópa vogs, 
var ið þeirra hags muni, tal að fyr ir 
gegn særri stjórn sýslu og meiri 
fag mennsku við ákvarð ana töku.  
Við vilj um vinna með fólk inu, fyr ir 
fólk ið í bæn um.

Nú ætti al menn ingi að vera ljós
ara en nokkru sinni fyrr hversu 
mik il vægt er að vanda til verka 
þeg ar kem ur að vali þeirra sem 
fara með hags muni al menn ings. 
Íbú ar Kópa vogs kalla eft ir breyt
ing um hér eins og ann ar stað ar. 
Nú er eft ir spurn eft ir heið ar leg
um vinnu brögð um, gegn særri 
stjórn sýslu og fag mennsku. Það 
er eft ir spurn eft ir Sam fylk ing unni 
í Kópa vogi.

Guð ríð ur Arn ar dótt ir
odd viti Sam fylk ing ar inn ar
í Kópa vogi

Guð ríð ur 
Arn ar dótt ir.

Nýir tím ar í Kópa vogi

Það er ástæðu laust að vera sí fellt 
að finna upp hjól ið og til þess að 
auð velda okk ur und ir bún ing að jafn 
stóru verk efni sem yf ir færsla þjón
ustu við fatl aða er, er nauð syn legt 
að ná sam vinnu við þau til rauna
sveita fé lög sem sinnt hafa mála
flokkn um und an far in ár til að nýta 
þekk ingu og reynslu sem til stað ar 
er.  Ak ur eyri hef ur, sem dæmi,  ver
ið til rauna sveita fé lag sl. 12 ár. Þjón
ust an verð ur á einni hendi í heima
byggð og því eru áform um flutn ing 
fé lags legr ar þjón ustu við fatl aða  
afar já kvætt skref. Með ná lægð inni 
ger um við þjón ust una mark viss
ari og per sónu legri. Það er einnig 
já kvætt að við flutn ing mála flokks
ins yfir til sveita fé lag anna verð ur 
eft ir lit með þjón ust unni fag legra.

Ein stak ling smið uð þjón usta 
óháð fötl un er það sem stefnt skal 
að. Það hef ur í för með sér aukna 
þátt töku fatl aðra, t.d. í skóla kerf

inu, menn ing ar og at vinnu lífi hvers 
sveit ar fé lags. Til þess að upp lýsa 
alla hlut að eig andi að ila um hvað 
hef ur tek ist vel og hvað má bæta er 
nauð syn legt að halda sam eig in lega 
fundi einu sinni á ári þar sem kæmu 
sam an full trú ar þjón ustu not enda, 
að stand end ur, fag fólk, starfs fólk 
og aðr ir sem koma að flutn ingn
um  til þess að auka flæði upp lýs
inga, miðla reynslu og stuðla að 
góðri sam hentri vinnu víðs veg ar  
um bæj ar fé lag ið. Það er mik il vægt 
að þjón ustu þeg ar, að stand end ur, 
starfs fólk, hags muna að il ar og fag
að il ar  á sviði mál efna fatl aðra vinni 
í þess um mál um af  áhuga og þeirri 
þekk ingu sem að nýt ist þjón ustu
þeg un um sem best. 

Þá  er nauð syn legt að við yf ir
færsl una verði fag lega stað ið að 
fram kvæmd inni og hún nýtt sem 
tæki færi til þess að breyta þjón
ustu við fatl aða á Ís landi var an

lega í takt við 
nú tíma hug
mynda fræði 
u m  f é  l a g s 
lega nálg un 
og  sjálf sögð 
mann rétt indi. 

Listi Kópa
vogs búa hef ur 
að leið ar ljósi 
að vera máls
vari allra íbúa 
K ó p a  v o g s 
óháð að stæð
um.  Við vilj
um að íbú ar bæj ar ins njóti fyr ir taks 
nær þjón ustu á öll um svið um og 
leggj um höf uð á herslu á mann lega 
nálg un. Íbú ar í Kópa vogi er allt fólk 
í Kópa vogi !

Hanna Dóra Stef áns dótt ir, 
þroska þjálfi skip ar 5.sæti 
Y- lista, Kópa vogs búa 

Hanna Dóra 
Stef áns dótt ir.

Yf ir færsla mála flokks fatl aðra 
til sveita fé lag anna

Þeg ar þetta er skrif að eru 
nokkr ir dag ar í kosn ing ar og inn 
um lúg una kem ur ofgnótt af bæk
ling um og blöð um frá fjór flokk
un um. Þar sem ég er nýr í þessu 
fram boðs brölti velti ég því fyr ir 
mér hvort bæk ling ar, blöð, mann
há ar mynd ir af fram bjóð end um í 
glugg um, fán ar, blöðr ur, rós ir og 
hvað eina, veki upp áhuga hins 
al menna kjós anda til þess að taka 
þátt í kosn inga sirku sn um.

Kosn inga lof orð eru fynd in fyr
ir bæri. Margt er rit að og sagt. 
Hamr að er á klisj um sem hafa 
heyrst áður, klisj ur sem eru orðn
ar þreytt ar en var an skal seld 
hvað sem það kost ar.  Í Kópa vogi 
er tek ist hart á um mál efn in, eða 
hvað? Við lest ur greina og bæk
linga má finna margt skemmti legt:

 það er óþarfi að bjóða upp á 
syk ur út í AB mjólk ina og á hafra
graut inn

 það er óhollt að bjóða upp á 
unn ar mat vör ur í rík um mæli

 bjóða upp á fjöl breytt ari af þr
ey ingu í íþrótta hús un um m.a 
lestr ar að stöðu

 “meiri snjó, meiri snjó, meiri 
snjó”

Eins og svo oft áður er kosn
inga lof orð um pakk að inn í fal leg
an gjafa papp ír sem við opn un, 
breyt ist í rusl. Við sjá um fram
bjóð end ur tjá sig, munn ur inn 
hreyf ist en skrjáf ið er mik ið því 
orð in eru líka pökk uð inn í sell óf
an. Eft ir kosn ing ar fara þessi lof
orð beint und ir stól því treyst er á 
að við höf um ekki les ið neitt af því 

sem var ver ið 
að bjóða upp 
á.

Má skil ja 
k o s n  i n g 
ar sem svo 
að at vinnu
stjórn mála
m e n n  l á t a 
d æ l  u n a 
ganga, segja 
sem mest og 
nota flott ustu 
o r ð  i n  s e m 
þau kunna til 
að slá ryki í augu kjós enda? Mér 
finnst merki legt að flest ir skilja 
ekki það sem at vinnu stjórn mála
menn irn ir segja.

Við á Y – Lista Kópa vogs búa 
vilj um skilja hvað er í gangi í bæj
ar fé lag inu okk ar. Við vilj um skilja 
af hverju það sé veg ið að bæj ar full
trú um og starfs mönn um bæj ar ins 
þeg ar ósk að er eft ir stjórn sýslu
út tekt. Af hverju er það ósvífni? 
Ég á erfitt með að trúa því að hin
ir frá bæru starfs menn Kópa vogs 
t.d. áhalda húss og sund lauga, 
hafi nokk uð að gera með hin fjöl
mörgu stjórn sýslu legu vafa at riði 
sem hafa kom ið fyr ir sjón ir okk ar 
íbú anna í bæn um.

Listi Kópa vogs búa lof ar engu 
en við vilj um að hlust að sé á íbúa 
bæj ar fé lags ins.

Ég hvet Kópa vogs búa til að 
styðja Y – Lista Kópa vogs búa

Héð inn Svein björns son
skip ar 6. sæti á Y – lista, 
Kópa vogs búa

Héð inn 
Svein björns son.

Kosn inga lof orð…..

Ég á ekki til orð yfir hringl anda
hætti bæj ar stjórn ar Kópa vogs 
vegna opn un ar tíma sund lauga 
bæj ar ins. Fyrst var fólki sagt upp 
vegna sparn að ar,  því lækka þurfti 
laun in hjá starfs mönn um. Það var 
sparn að ur inn og alltaf er byrj að á 
þeim sem lægstu laun in hafa.  Hefði 
ekki ver ið nær að lækka laun bæj ar
full trúa og nefnd ar manna? Nokkr
ir ágæt ir starfs menn hættu vegna 
þess að þeir höfðu ein fald lega ekki 
efni á að vera í þessu starfi leng ur.

Eldri borg ar ar sem voru með 
frítt í sund þurfa nú að greiða gjald 
í sund og líka fyr ir kaffi sopann, 
en í öðr um bæj ar fé lög um er frítt 
fyr ir sund ið fyr ir þenn an ald urs
hóp. Marg ir voru óá nægð ir en 
ekk ert gerð ist fyrr en nú „kort er 
fyr ir kosn ing ar“. Flokk arn ir í bæj ar

stjórn, þ.e. Sjálf stæð is flokk ur, Fram
sókn og Sam fylk ing sam þykktu að 
að lengja aft ur opn un ar tím ann og 
þeir halda að Kópa vogs bú ar séu 
svo vit laus ir að sjá ekki hvað er í 
gangi. Það átti aldrei að stytta tím
ann vegna þess að all ir vita að það 
að fara í sund er mjög gott fyr ir 
and lega og lík am lega heilsu og ég 
tala nú ekki um skemmt un ina fyr ir 
alla fjöl skyld una.

Svo eru þess ir snill ing ar „bæj
ar stjórn ar menn“ bún ir að ýta út 
ágæt is starfs fólki með þess um 
hringl anda hætti. Ég vona að þið 
Kópa vogs bú ar gef ið ekki þess um 
gömlu flokk um ykk ar at kvæði því 
þeir lofa og lofa fyr ir kosn ing ar og 
hvað ger ist svo á eft ir? Við þurf
um virki lega að gefa þess um gömlu 
flokk um frí og kjósa nýtt fólk.

YListi Kópa
vogs búa lof ar 
engu nema að 
vera ekki með 
svona hringl
anda hátt, því 
við mun um 
taka á hverju 
máli fyr ir sig 
með festu og 
reyna að leysa 
þau af bestu 
getu.

S k o ð  i ð 
heima síð una okk ar: www. listikopa
vogs bua.weebly.com.

Ás dís Ólafs dótt ir
skip ar 12. sæti á  Y-lista, 
Kópa vogs búa

Ás dís Ólafs dótt ir.

Hringl anda hátt ur bæj ar stjórn ar 
vegna opn un ar tíma sund lauga



Sveit ar fé lög hafa síð ustu árin 
lagt sig fram við að auka sam ráð 
við íbúa og gefa þeim kost á að 
taka þátt í að móta sitt nán asta 
um hverfi. Íbú ar þekkja best sitt 
nærum hverfi  og skoð an ir þeir
ra á því og vænt ing ar um mót
un þess, eru því mik ils virði fyr ir 
bæj ar yf ir völd.

Með sam ráði má ná betri sátt 
um mark mið, stefnu og fram
kvæmd ir. Með sam ráði má ná 
betri ár angri en ella og góð ur 
ár ang ur hef ur und ir strik að mik
il vægi þess að ákvarð an ir séu 
tekn ar í sam ráði við íbú ana. Það 
sýn ir reynsl an. Með góðu sam
ráði eða virku sam ráði geta íbú ar 
kom ið að ákvörð un ar töku ferl inu, 
sett sína skoð un fram og mót að 
um hverfi sitt í sam starfi við bæj
ar yf ir völd.

Leið til auk ins sam ráðs eru m.a. 
íbúa fund ir eða íbúa þing sem opna 
al menn ingi og hags muna að il um 
leið ina að ákvörð un um og stefnu
mót un sveit ar fé lags ins. Með því 
að halda þess kon ar fundi eða 
þing gefst íbú un um kost ur á að 

koma skoð un um sín um á fram
færi á ein fald an og upp byggj andi 
hátt og án milli liða.

Form fast ir íbúa fund ir, þar sem 
einn eða tveir halda ræðu eða 
kynna ákveð ið við fangs efni og 
svara síð an fyr ir spurn um utan úr 
sal skila oft ast litlu. Slíka fundi á 
ekki að kalla sam ráð því þar er 
ekk ert sam ráð, miklu frek ar til
kynn ing um fyr ir ætl an ir. Sjaldn ast 
skap ast því sátt um við fangs efn ið 
þar sem slík vinnu brögð eru við
höfð.

Sam ráðs ferl ið þarf að vera ein
falt svo það virki sem takt fast ur 
lið ur í op in berri stjórn sýslu. Til
efn ið þarf ekki að vera stórt. Það 
á ekki að vera að eins þeg ar ein
hverj um dett ur það í hug. Sam ráð 
á ekki að vera vegna þess að það 
er fyr ir skrif að sem ákveð inn tölu
lið ur í ákveðn um lög um. Og sam

ráð á ekki að 
vera að eins 
ti l  há tíð ar 
brigða eða 
að eins þeg ar 
vel stend ur á. 

Sam ráð ið á 
að virka hvetj
and i ,  vera 
ve t t  vang  ur 
til skoð ana
s k i p t a  o g 
upp spret ta 
hug mynda og 
til lagna. Sam ráðs ferl ið á ekki að 
vera „flott mál“ held ur gott mál 
og sjálf sagt mál. 

Mar grét Björns dótt ir, 
bæj ar full trúi, skipar 4. sæti á 

lista Sjálf stæð is flokks ins í Kópa
vogi fyr ir sveit ar stjórn ar kosn ing
arn ar 29. maí 2010
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Hver sá  sem býð ur sig fram 
til póli tískra starfa þarf að axla 
mikla ábyrgð og njóta trausts 
kjós enda. Það er sér stakt að stíga 
sín fyrstu skref inn á þenn an vett
vang nú þeg ar póli tískt um hverfi 
á sér eng in sögu leg for dæmi og 
er mett að af van trausti og reiði. 
Fram bjóð end ur allra flokka glíma 
við þetta vanda mál. Van trú kjós
enda á stjórn mál um er mik il og 
það er að mörgu leyti skilj an legt. 
Þetta set ur þá í vanda sem eru 
að stíga nýir inn á svið ið og ekki 
bera ábyrgð á því sem áður hef ur 
gerst þótt þeir að hyllist þá hug
mynda fræði sem flokk ar þeirra 
standa fyr ir. 

Það er hins veg ar svo, að sama 
á hverju kann að hafa geng ið, þá 
þarf að stýra áfram sam eig in leg
um mál efn um sam fé lags ins. Það 
er jafn framt ljóst að áfram mun 
vera grund vall ar mun ur á straum
um og stefn um í þjóð fé lag inu um 
hvern ig það skuli gera þótt um 
stund ar sak ir þyki sum um snið
ugt, eða jafn vel skyn sam leg ast, 
að snúa öllu upp í grín. Það er 
hins veg ar ljóst að sam fé lag verð
ur ekki rek ið til lengri tíma með 

lífs sýn ina ,,alls kon ar fyr ir alla” að 
leið ar ljósi. 

Fleira en gott þyk ir
Við búum á krefj andi tím um og 

rekst ur sveit ar fé lags ins er erf ið
ur. Það verð ur tor sótt að auka 
tekj ur bæj ar ins næstu miss eri 
enda þola fjöl skyld ur ekki að 
álög ur verði hækk að ar. Að halds
semi verð ur jafn framt að ríkja í 
út gjöld um og öll um rekstri. Þar 
er ekk ert und an skil ið og það þarf 
að gera fleira en gott þyk ir. Ég hef 
fylgst vel með því hvern ig marg ar 
þær erf iðu ákvarð an ir sem tekn
ar hafa ver ið í rekstri Kópa vogs 
í vet ur hafa kom ið til. Bæj ar full
trú ar sýndu mikla ábyrgð þeg ar 
þeir stóðu sam eig in lega að gerð 
fjár hags  á ætl un ar og tóku í sam
ein ingu á erf ið um mál um. Það 
trufl aði þá ekki frá því að taka 
óvin sæl ar ákvarð an ir að það var 
kosn inga vet ur. Mál efna á grein ing
ur var sett ur til hlið ar um sinn 
en það er þó grund vall ar mun ur 
á stefn um flokk anna og um þær 
verð ur kos ið í kosn ing un um á 
laug ar dag. 

Áhersl ur og 
stefn ur sjálf
stæð is fólks 
í  Kópa vogi 
hafa skil  að 
bæj ar fé lag inu 
miklu. Kópa
vog ur býð ur 
íbú um sín um 
upp á bestu 
þjón ustu á 
öll um svið um. 
Það er eft ir
sótt að búa 
hér, ár ang ur 
barna í skól um er betri en ann ars 
stað ar, íþrótta að staða er á heims
vísu og tengsl eru á milli þess og 
for varna enda eru minni lík ur á að 
ung ling ar í Kópa vogi neyti áfeng is 
og fíkni efna en ann ars stað ar. Ef 
sjálf stæð is fólk fær um boð til að 
sitja áfram í meiri hluta þá mun 
Kópa vog ur áfram bjóða allt hið 
besta og ábyrgð mun áfram sýnd 
á krefj andi tím um.

Karen E. Hall dórs dótt ir
skip ar 6. sæti á lista Sjálf stæð

is flokks ins í Kópa vogi til sveit ar
stjórn ar kosn ing anna 29. maí

Karen E. 
Hall dórs dótt ir

Hverj um klukk an glym ur

Frjáls lynd ir í Kópa vogi leggja 
áherslu á að fara aðr ar leið ir í að 
verja það sam fé lag sem við eig um 
í bæn um en þess ar hefð bundnu 
leið ir gamla fjór flokks ins. Ós ka
stað an er auð vit að sú að bæj ar fé
lag ið geti lækk að skatta og gjöld. 
En bæj ar fé lag ið hef ur ýmis óbein 
úr ræði sem geta hjálp að heim
il um í Kópa vogi. Sum þess ara 
úr ræða eru mjög aug ljós en van
met in. Dæmi um það er ókeyp is 
í strætó. Frí ar strætó ferð ir koma 
öll um vel. Fé lag Ís lenskra bif reiða
eig anda hef ur reikn að út að ef 
fólk legg ur einka bíln um og kaup ir 
strætókort í stað in sé það til jafns 
við 30% launa hækk un. Kópa vog ur 
greið ir til rekst urs Strætó bs. um 
250 – 300 millj ón ir ár lega. Reyn
dar segja heim ild ir sem þekkja 
mjög vel til þessa rekst urs að lík
legt sé að hlut ur Kópa vogs á yf ir
stand andi rekstr ar ári fari upp í 
400 millj ón ir! Ég er á þeirri skoð
un að við eig um að segja okk ur úr 
Strætó bs. og taka þessa þjón ustu 
al far ið yfir inn an Kópa vogs. Það 
skal eng inn segja mér að Kópa
vogs bú ar geti ekki rek ið góð ar 
al menn ings sam göng ur með þægi
leg um vögn um og frí ar í þokka
bót fyr ir þenn an pen ing og jafn vel 
minni. Bú bót in sem bæj ar yf ir
völd geta veitt íbú un um skil ar sér 
marg falt til baka í bæj ar sjóð og 
beint til heim il ina í Kópa vogi. 

Það voru mis tök hjá bæj ar 

 y f  i r  vö ld  um 
að hætta að 
gefa öldruð
um f r í t t  í 
s u n d .  Þ a ð 
felst sparn
að ur í því að 
aldr að ir fái 
frítt í sund. 
Góð hei lsa 
eldri borg ara 
er sparn að ur 
fyr ir bæj ar fé
lag ið og rík ið. 

Við leggj um 
áher slu á verja það sam fé lag sem 
við eig um. Þetta get um við gert 
með því að fara var lega í fjár mál
um og nýta þau tæki færi sem gef
ast til þess að horfa til fram tíð ar 
og greiða nið ur skuld ir. Við erum 
að spara þeg ar við greið um nið ur 
skuld ir. Sam hliða vinn um við að 
því að auka at vinnu sköp un með 
fyr ir tækj un um í bæn um. Menn 
nefna oft ferða þjón ust una í þessu 
sam bandi. Það mætti hugsa sér 
að bær inn hefði for göngu um að 
koma á lagg irn ar lúx ustjald stæði 
í bæn um, svip uð þeim og best 
eru er lend is og við vilj um eiga 
sam vinnu við gisti húsa eig end ur 
í bæn um um sam eig in legt mark
aðsá tak.

Helgi Helga son
1. sæti Flista 
Frjáls lynda flokks ins

Verj um það sem við 
höf um og greið um 
nið ur skuld ir

Helgi Helga son.

Oft vill gleym ast í at vinnu mála
um ræð unni að Kópa vogs bær 
er stærsti at vinnu veit and inn í 
Kópa vogi. Um tvo þús und manns 
starfa á ýms um svið um bæj ar ins. 
Flest þess ara starfa eru í mennta
stofn un um, önn ur eru í vel ferð
ar þjón ustu, menn ing ar tengdri 
þjón ustu og öðru sem snýr að 
starf semi bæj ar ins. Öll þessi störf 
eru mik il væg fyr ir íbúa sam fé lags
ins, unga sem aldna. Kópa vogs
bæ ber að standa vörð um þessi 
störf og hlúa vel að þess um mála
flokk um. Mik il gerj un á sér stað 
í hvers kon ar ný sköp un og nýj ar 
hug mynd ir kvikna dag lega. Brýnt 
er að skapa tæki færi fyr ir fólk 
til að þróa og út færa sprota hug
mynd ir sín ar. Vinstri græn vilja 
setja á lagg irn ar ný sköp un ar set ur 
í hluta þess hús næð is í Kórn um 
sem bær inn tók ný lega yfir. Þar 
gætu ein stak ling ar og hóp ar feng
ið vinnu að stöðu og fag lega ráð
gjöf sér fræð inga.

At vinnu miðl un og ungt 
fólk

Um 1600 manns eru án at vinnu 
í Kópa vogi og telja Vinstri græn 
að bæj ar fé lag ið eigi að styðja fólk 
í at vinnu leit. Sam hliða ný sköp
un ar setri í Kórn um má koma á 
stofn mið stöð at vinnu miðl un ar 
sem hefði það að mark miði að 
efla vinnu miðl un og fag lega starfs 
og náms ráð gjöf. Þá er mik il vægt 
að virkja ungt at vinnu laust fólk 
í sam vinnu við Mol ann, MK og 
ný sköp un ar setr ið og styðja enn
frek ar við bak ið á Fjöl smiðj unni. 
Einnig er brýnt að Kópa vogs bær 
tryggi öll um ung menn um sum ar
vinnu.

Störf fyr ir iðn að ar menn
Iðn að ar menn er stór hóp ur 

at vinnu lausra. Með við halds verk
efn um og end ur bót um á op in beru 
hús næði, með að gengi fólks með 

fötl un í huga, 
get ur Kópa
v o g s  b æ r 
skap að störf 
fyr ir iðn að ar
menn. Þá vilja 
Vinstri græn 
að bær inn í 
sam vinnu við 
Í b ú ð a  l á n a 
s jóð kaupi 
íbúð ir á ýms
um bygg ing
a r  s t i g  u m , 
full klári þær 
og leigi út á fé lags leg um grunni. 
Þannig yrði til fjöldi starfa um 
leið og Kópa vogs bú um er gef inn 
mögu leiki á að tryggja sér ör uggt 
hús næði án þess að steypa sér í 
ótæpi leg ar skuld ir.

Kópa vog ur –fyr ir okk ur öll.

Kar ólína Ein ars dótt ir
skip ar 3. sæti á lista 
Vinstri grænna

Kar ólína 
Ein ars dótt ir.

Upp bygg ing at vinnu og 
ný sköp un ar í Kópa vogi

Þátt taka fólks í lýð ræð is sam fé
lagi er grund vall ar tónn í stefnu 
Vinstri grænna.VG í Kópa vogi vilja 
stuðla að því að virk hverfa sam
tök verði stofn uð í öll um hverf um 
bæj ar ins. Bær inn myndi styrkja 
hverfa sam tök in með sér stöku fjár
fram lagi. Það mætti nýta í fund ar
boð, fund ar hald og í hefð bund in 
fé lags störf. Þannig geta bæj ar
bú ar tek ið virk an þátt í skipu lagi 
sinna hverfa. Und an far in ár hafa 
íbú ar í fimm hverf um í bæj ar ins 
tek ið hönd um sam an vegna yf ir
gangs bæj ar yf ir valda í skipu lags
mál um. Hafa íbú ar þjapp að sér 
sam an af illri nauð syn og reynt að 
spyrna við fót um með mis jöfn um 
ár angri. Slík ur yf ir gang ur af hálfu 
Kópa vogs bæj ar má aldrei líð ast 
aft ur. Enda er Kópa vogs bær sam
eign okk ar allra, ekki bara kjör
inna full trúa. Fram boð in og fólk ið 
sem að þeim standa eru í raun að 
bjóða fram þjón ustu sína við íbúa 
bæj ar ins. Hlut verk bæj ar full trúa 
er að vinna með íbú um að betra 
sam fé lagi en ekki í and stöðu við 
þá líkt og hef ur ver ið. Það er 
einnig til laga okk ar Vinstri græn

na að ráð inn 
verði sér stak
ur íbúa teng ill 
á bæj ar skrif
stof ur Kópa
vogs sem yrði 
s a m  s k i p t a 
að ili hverfa
f é  l a g  a n n a 
og ynni náið 
með þeim og 
s tyddi  v ið 
s t a r f  s e m i 
þeirra. Þannig 
má tryggja að 
boð leið ir milli íbúa og bæj ar yf ir
valda séu greið ar og eðli leg ar. Það 
er afar mik il vægt að íbú ar bæj ar
ins geti haft áhrif á sitt um hverfi, 
hvort sem um er að ræða ráð
stöf un grænna svæða, skipu lag 
leik valla, göngu og hjól reiða stíga. 
Með virð ingu fyr ir hvert öðru og 
virkri þátt töku íbúa ger um við 
góð an bæ betri. Lyk ill inn að nýj
um vinnu brögð um í Kópa vogi er 
at kvæði til Vinstri grænna.

Arn þór Sig urðs son
skip ar 4. sæti á lista VG

Íbúa lýð ræði og 
íbúa teng ill í Kópa vog

Mar grét 
Björns dótt ir.

Auk ið sam ráð við íbúa
Arn þór 
Sig urðs son. 
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Skól ar í Kópa vogi hafa sýnt  það 
og sann að und an far in miss eri að 
þeir eru í fremstu röð á Ís landi. Það 
er sama hvort lit ið er til náms ár ang
urs á sam ræmd um próf um, keppni í 
skák, skóla hreysti, hæfi leika keppn
um eða á öðr um svið um list og verk
greina. Þenn an ár ang ur má fyrst og 
fremst þakka öfl ugu liði nem enda 
sem er stutt af sam hentu starfs fólki 
skól anna, hvort sem lit ið er til skóla
stjórn enda, kenn ara, skóla liða og 
ann ars starfs fólks.

Í stefnu skrá Fram sókn ar manna 
fyr ir kom andi bæj ar stjórn ar kosn ing
ar höf um við sett það mark mið að 
leita leiða til að auka áhuga grunn
skóla nem enda í Kópa vogi á list og 
verk grein um og einnig á sviði skap
andi greina. Í ný leg um töl um frá Evr
ópu sam band inu kem ur fram að bú ist 
er við störf um fjölgi um 13 millj ón ir í 
Evr ópu fram til árs ins 2015. 

Náms mats stofn un birti áhuga
verða könn un árið 2007 með yf ir
skrift inni;  ,,Hvað ætl ar þú að verða? 
Hug mynd ir 15 ára un menna árin 
2000,2003 og 2006. Þetta er merki leg 
skýrsla og sýn ir hve ut an að kom andi 
áhrif hafa mik il áhrif á hug mynd ir 
barn anna okk ar um fram tíð ar starf. 
Árið 2000 var Net ból an í há marki 
og þá ætl aði 21% drengja að verða 
tölvuna fræð ing ur eða starfa á ein
hvern hátt við tölv ur. Árið 2006 var 
þessi tala kom in nið ur í rúm lega 
4%! Á sama tíma hef ur einnig áhugi 
drengja á störf um inn an raun greina, 
verk og stærð fræði einnig dott ið 
nið ur.

Áhugi á iðn mennt un og sér hæfðri 

mennt un hef
ur ekki auk
i s t ,  h v o r k i 
hjá stúlk um 
n é  d r e n g j 
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 
lífs kjör um og í 
ná granna lönd
um okk ar þá þurf um við að bæta 
okk ur á þessu sviði.

Það kem ur fólki oft á óvart að á 
Ís landi er ótrú lega stór hluti fólks 
með enga form lega mennt un eða 
starfs þjálf un. Á aldr in um 2565 ára 
er hátt í 40% af fólki með enga form
lega mennt un. Við erum með mik ið 
að fólki sem er kom ið með há skóla
mennt un og er það af hinu góða. Síð
an er stór hóp ur af fólki sem er ekki 
með þessa form leg um mennt un eða 
þjálf un. Það er hins veg ar skort ur á 
fólki með iðn mennt un og sér hæfða 
starfs mennt un. Í ný legri skýrslu frá 
MK þá kem ur fram að þrátt fyr ir að 
skól inn sé stút full ur af nem end um 
þá hafi ekki einn ein asti nem andi 
sótt um á kjöt iðn að ar braut og sum ar 
starfs mennta braut irn ar séu van nýtt
ar. Þessu þurf um við, kenn ar ar, yf ir
völd og aðr ir þeir sem koma ná lægt 
skóla mál um að breyta.

Andr és Pét urs son er í 3. sæti á lista 
Fram sókn armanna og er for mað ur 
skólanefnd ar Kópa vogs

Andr és Pét urs son.

Skól ar í Kópa vogi í 
fremstu röð

Þeg ar kem ur að at vinnu sköp un 
er gríða lega mik il vægt að bæj ar
yf ir völd sýni frum kvæði. Ein fald
ar hug mynd ir sem eru auð veld ar 
í fram kvæmd geta stuðl að að mik
il vægri reynslu starfs manna og 
mikl um ávinn ingi fyr ir Kópa vog. 
Und an far in ár hef ur bær inn veitt 
styrki til svo kall aðra skap andi 
sum ar starfa sem hafa heppn ast 
vel. En hvers vegna ekki að nýta 
þann mannauð sem kem ur til 
starfa hér á hverju sumri í ann að 
en að reita arfa og slá gras sem 
sann ar lega eru góð og gagn leg 
störf? 

Bæj ar vefsjá í sum ar vinnu
Til að mynda mætti setja ein

hverja há skóla nema í að skrá nið
ur upp lýs ing ar um Kópa vog, búa 
til kort af bæn um í anda borg ar
vefsjá Reykja vík ur, taka sam an 
ör nefni í Kópa vogi og flokka ljós
mynd ir á Hér aðs skjala safn inu. 
Ann ar hóp ur gæti feng ið að gang 
að skóla eld hús inu í MK og unn ið 

að vöru þró un og jafn vel not að 
hrá efni úr landi Kópa vogs. Enn 
ann ar hóp ur gæti unn ið við gerð 
texta og ljós mynda á upp lýs inga
skilti í bæn um, far ið svo út í góða 
veðr ið og fest þau upp. 

Wikipedia
Fyr ir ekki svo löngu fór Kali forn

ía Schwartzeneggers í mik ið kynn
ing ar á tak á vef síð unni Wikipedia. 
Kópa vog ur gæti far ið í sams kon ar 
her ferð þar sem all ar upp lýs ing ar 
um bæ inn væru að gengi leg ar á 
Wikipedia. Þar gætu ferða menn 
og ann að áhuga fólk um Kópa vog 
nálg ast hag nýt ar upp lýs ing ar um 
bæ inn okk ar. Til dæm is væri hægt 
að þýða upp lýs ing ar yfir á ensku í 
sam starfi við ensku deild ir há skól
ans eða sem verk efni í ensku nám
skeið um í Mennta skól an um. 

Sam starf við skóla
Þetta eru allt mjög ein fald ar 

hug mynd ir sem eru auð veld ar 
í fram kvæmd enda er tak mark 

b æ j  a r  i n s 
með sum ar
vinn unni að 
fegra bæ inn í 
eig in legri og 
ó e i g  i n  l e g r i 
m e r k  i n g u . 
Reit ing arfa 
og gras slátt
ur er bara 
lít ið brot af 
því sem þarf 
að gera. Þess 
vegna verð
ur bær inn að 
finna vinnu handa fólki á mennta
skóla og há skóla aldri sem hæf ir 
þeirra námi. Þannig væri hægt 
að nýta raun veru lega krafta unga 
fólks ins í bæn um. Það hef ur dá lít
ið skort á að bær inn sýni þetta 
frum kvæði sem þarf – til að góð ir 
hlut ir ger ist.

Pét ur Ólafs son
skip ar 3. sæti á lista 
Sam fylk ing ar inn ar í Kópa vogi

Pét ur Ólafs son.

Góð ar hug mynd ir í 
at vinnu mál um ungs fólks

Ágæti kjós andi, ég vona að þú 
gang ir að kjör borð inu næsta laug
ar dag 29. maí. Það skipt ir miklu 
máli að þú nýt ir þann lýð ræð is
lega rétt sem þú hef ur og velj ir 
það fólk sem þú tel ur að geti best 
unn ið bæn um gagn og stuðl að 
að bættri vel ferð þannig að fólki 
líði vel í bæn um. Við fram sókn
ar menn höf um sett fram metn
að ar fulla stefnu skrá sem birt er 
á www.xbkopa vog ur.is  og við 
bjóð um fram öfl ugt og reynslu
mik ið fólk sem vert er að styðja 
til góðra verka.

Sjálf skipa ég 2. sæti fram boðs
list ans og hef starf að í stjórn mál
um síð an 1998,  en ekki ver ið í 
bæj ar stjórn. Ég var for mað ur 
Íþótta og tóm stunda ráðs Kópa
vogs í 8 ár, hef ver ið vara mað ur 
í skóla nefnd Kópa vogs og er nú 
for mað ur tveggja nefnda, jafn
réttis nefnd ar Kópa vogs og for
varna nefnd ar Kópa vogs.  Báð ar 

þess ar nefnd ir hafa ný lega sent 
frá sér stefn ur sem sjá má á vef 
bæj ar ins www.kopa vog ur.is Ég 
hef góða reynslu af fé lags mál um 
og ágæta þekk ingu á mál efn um 
Kópa vogs, hef lengi tek ið þátt í 
fé lags mál um, var fyrsti for mað ur 
SAM KÓP og sat þá sem full trúi 
for eldra í Skóla nefnd Kópa vogs. 

Aðr ir fram bjóð end ur í efstu 
sæt um hafa einnig góða reynslu 
og þekk ingu á sveit ar stjórn ar
störf um og það er mik ill kost ur að 
fá slíkt fólk til starfa, því þá get ur 
bæj ar kerf ið far ið á fullt skrið strax 
eft ir kosn ing ar. Ég vil hvetja ykk
ur til þess að blanda ekki sam an 
stjórn mál um á lands vísu og sveit
ar stjórn ar mál um. Nú erum við 
að velja fók ið sem kem ur til með 
að stjórna Kópa vogs bæ, en það 
fólk hef ur áhrif á nær sam fé lag ið 
þitt, en ekki á það hvort Ís lend
ing ar ganga í ESB. Fjöl miðl um og 
stjórn mála spek ing um hef ur ver

ið tíð rætt um 
að kjör sókn 
verði dræm. 
Ég vona að 
það reyn ist 
ekki orð að 
sönnu vegna 
þess að það 
skipt ir miklu 
máli að nýta 
kosn inga rétt
inn, mæta á 
kjör stað og 
velja sitt fólk.

Ég vil biðja 
þig að styðja mig í bæj ar stjórn 
Kópa vogs og merkja X við B, þann 
29. maí. Með kveðju og þökk um.

Una Mar ía Ósk ars dótt ir, upp eld
is og mennt un ar fræð ing ur og mas
tersnemi í lýð heilsu vís ind um

Í 2. sæti á lista fram sókn ar
manna í Kópa vogi

Góð mál efni og gott fólk

Það hef ur lengi ver ið mis skiln
ing ur hjá sum um kjós end um að 
út strik un á lista sem þeir kusu 
hafi eitt hvað að segja um stöðu 
þess sem var strik að ur út. Með 
lög um um kosn ing ar til Al þing is, 
nr. 24/2000, var gerð sú breyt ing, 
að vald kjós enda til breyt inga á 
röð fram bjóð enda á fram boðs list
um var auk ið veru lega og hef ur 
það ekki ver ið meira síð an fyr
ir 1959, eða jafn vel leng ur. Í 110. 
grein þeirra laga er kveð ið á um 
hvaða áhrif breyt ing ar á fram
boðs list um hefðu eða gætu haft 
á röð fram bjóð enda. Sam svar andi 
breyt ing ar hafa ekki ver ið gerð ar 
á lög um um kosn ing ar til sveit ar
stjórna, enda þótt með lög um, nr. 
27/2002, hafi ýms ar aðr ar breyt
ing ar sem gerð ar höfðu ver ið á 
lög um um kosn ing ar til Al þing is 
með lög um 24/2000 ver ið færð ar 
inn í lög in um kosn ing ar til sveit
ar stjórna.  Eft ir breyt ing una á lög

um um kosn ing ar til Al þing is árið 
2000 hef ur því ver ið mun erf ið
ara að breyta röð fram bjóð enda 
við sveit ar stjórn ar kosn ing ar en 
við al þing is kosn ing ar. Þessu er að 
jafn aði öf ugt far ið í grann lönd um 
okk ar. 

Til þess að breyt ing ar á röð 
fram bjóð enda hafi áhrif í sveit
ar stjórn ar kosn ing um hér á landi 
þarf full ur helm ing ur kjós enda 
list ans að gera breyt ing ar í sömu 
veru til þess að það hafi nokk ur 
áhrif á röð á list an um að öðru 
óbreyttu. Mun færri þarf til að 
röð rask ist sam kvæmt nú gild
andi ákvæð um laga um kosn ing ar 
til Al þing is. Þetta eru svör sem 
und ir rit að ur fékk frá Hjalta Zoph
an í assyni skrif stofu stjóra dóms
mála ráðu neyt is ins og vil ég þakka 
hon um fyr ir þau.

Ég vil bara benda fólki á þetta 
og það að kjósa ein hvern ann an 
flokk ef það er ekki sátt við fólk á 

lista flokks ins 
sem það ætl
aði að kjósa. 
Það er betra 
held ur en að 
lifa í þeirri 
veiku von um 
að út strik un 
á ein stök um 
fram bjóð end
um hafi eitt
hvað að segja 
varð andi end
an lega röð
un á list ann. 
Í Kópa vogi verða 7 list ar í boði 
og er hver þeirra mann að ur fólki 
sem vill gera vel fyr ir sam borg
ara sína, en áhersl ur eru eðli lega 
mis jafn ar.

Vil hjálm ur Ein ars son           
á  Y Lista, Kópa vogs búa

Vil hjálm ur 
Ein ars son.

Út strik an ir á kjör seðli

Una Mar ía 
Ósk ars dótt ir.

Opnum klukkan 

8:00
alla virka daga.
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ÚTFARARSTOFA
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REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Leik skól inn Kópa hvoll fagn aði 
40 ára af mæli sínu 11. maí sl., 
sama dag og Kópa vogs bær fagn
aði 55 ára af mæli sínu. 

Af því til efni var for eldr um, 
systk in um, ömm um og öfum boð
ið til veislu í skól an um. Boð ið var 
upp á veit ing ar, söng og list sýn
ingu og skraut leg ur trúð ur kom 
og sýndi list ir sín ar, og hann hélt 
at hygli barn anna svo sann ar lega 
vak andi.

Ekki dró úr gleð inni að þenn an 
dag var vor blíða mik il. 

  

Kópahvollfagnaði40áraafmæli

Trúður mætti á svæðið og náði
svo sannarlegaað fangaathygli
barnanna.

Kópavogur stendur þér næst

Árni Bragason
Líffræðingur

Árni Bragason 7. sæti

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.

„Hið náttúrulega umhverfi okkar er 
umgjörð gefandi mannslífs“

www.minnkopavogur.is

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.

Sumaræfingar í frjálsum 
hefjast 9. júní
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GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Upp skeru há tíð yngri flokka 
Breiða bliks í körfuknatt leik fór 
fram fimmtu dag inn 20. maí sl. í 
Smár an um. 

Há tíð in hófst með því að iðk
end ur í minni bolta 11 ára og yngri 
mættu og fóru í leiki und ir stjórn 
þjálf ara. Svo hófst verð launa af
hend ing þar sem all ir iðk end ur 
minni bolta fengu við ur kenn ing
ar skjöl en í 7. flokki og upp úr 
voru veitt verð laun fyr ir Blika árs
ins, mik il væg asta leik mann inn og 
þann sem mestu fram far ir hef ur 
sýnt að mati þjálf ar ans.

Dans deild HK var stofn uð í 
haust en starf sem in hef ur far ið 
hrað vax andi all ar göt ur síð an og 
stöðugt fleiri vilja læra að dansa, 
og marg ir stefna að því að keppa 
í dansi. 

Um síð ustu helgi voru æf inga
búð ir í Fagr a nlundi fyr ir þá sem 
eru lengra komn ir með er lend um 
kenn ara, og voru æf inga búð irn ar 
vel sótt ar. Gunn ar Pat rik Sig urðs
son og Díana Lind Christen sen 
urðu ný lega tvö fald ir Ís lands
meist ar ar í Lat in og Stand ard 
í grunn spor um ung linga og og 
Dan í el Kári Ágústs son og Mónika 
Rós Stein gríms dótt ir urðu Ís lands
meist ar ar í Lat in Ung ling um II K. 
Dans deild HK byrj ar því fyrsta 
starfs ár ið vel.

Krist ó fer Hauk ur hef ur ver ið í 
dansi frá unga aldri og finnst alltaf 
jafn gam an. Hann seg ir að nán ast 
öll fjöl skyld an sé í dansi og því 
hafi það kom ið meira af sjálfu sér 
að vera þátt tak andi.

,,For eldr ar mín ir, amma og afi 
voru virk ir þátt tak end ur í dansi 
og þeg ar ég var bara unga barn 
voru mamma og pabbi, Inga Ní els
dótt ir og Hauk ur Ragn ars son með 
mig með sér þeg ar þau voru að 
keppa er lend is. Það er eig in lega 

allt skemmti legt við dans inn en 
mér finnst ball room dans ar samt 
skemmti legri, en það eru t.d. vals
ar, foxtrott, tangó, vín ar vals.Ég hef 
ver ið að keppa og ætla ör ugg lega 
að halda áfram,” seg ir Krist ó fer 
Hauk ur.

Ævar Helga son hef ur ver ið að 
æfa dans frá því að hann var fjög
urra ára. ,,Pabbi sagði mér að 
hann hefði ein hvern tíma ver ið 
í dansi, bróð ir minn hef ur lært 
eitt hvað að dansa en ég er bara í 
þessu af því að þetta er svo gam
an. Ég er byrj að ur að keppa og 
von ast til ná betri ár angri í fram
tíð inni. Mér finnst skemmti leg ast 
að dansa lat in dansa vegna þess 
að það er svo hrað ir dans ar en 
kannski meiri vanda að dansa, en 
þetta er t.d. samba, rúmba, jive og 
pasa doble,” seg ir Ævar Helga son.

,,Eiginlegaallt
skemmtilegt
viðdansinn”

ÞeirÆvarogKristóferHaukurhafadansaðfráungaaldriogfinnst
alltafjafngaman.

HK/Víkingurbyrjaðivel
áÍslandsmótinu

Meist ara flokkslið HK/Vík ings í 
1. deild kvenna fór vel af stað á 
Ís lands mót inu í ár því lið ið vann 
í dag 4:0 sig ur á Draupni frá Ak ur
eyri í Kórn um. Krist ín Lilja Frið
riks dótt ir skor aði tvö mörk snem
ma leiks, í sín um fyrsta leik fyr ir 
HK/Vík ing en Guð rún Her manns
dótt ir og Anna Dan í els dótt ir bættu 
síð an við mörk um í seinni hálf
leikn um.

,,Ég er mjög stolt ur af lið inu, góð
ur andi og mik ill dugn að ur skóp 
þenn an sig ur. Byrj un ar lið ið var skip
að fjór um leik mönn um á meist ara
flokks aldri og sjö strump um, fjór um 
úr 2. flokki og þrem úr þriðja flokki,” 
sagði Sig urð ur Víð is son þjálf ari HK/
Vík ings við heima síðu HK.

LeikirHK/Víkingsísumar
Leikið var gegn Álfta nesi á Bessa

staða velli í gær 27. maí en leik ið er 
í tveim ur riðl um í 1. deild kvenna. 
Ann ars lít ur móta tafl an í sum ar 
þannig út:

2. júní:  HK/Vík ing ur – Kefla vík, 
Kópa vogs völl ur
13. júní :  HK/Vík ing ur  Völs ung ur, 
Vík in
16. júní :  HK/Vík ing ur  Þrótt ur R., 
Vík in
30. júní:  HK/Vík ing ur  Tinda stóll/
Neisti, Kópa vogs völl ur

12. júlí:  HK/Vík ing ur  Álfta nes, 
Kópa vogs völl ur
17. júlí:  Völs ung ur  HK/Vík ing ur, 
Húsa vík ur völl ur
18. júlí:  Draupn ir  HK/Vík ing ur, 
Bog inn
22. júlí:  Kefla vík  HK/Vík ing ur, 
Kefla vík ur völl ur
 7. ágúst:  Þrótt ur R.  HK/Vík ing ur, 
Val bjarn ar völl ur
21. ágúst:  Tinda stóll/Neisti  HK/
Vík ing ur, Sauð ár króks völl ur

StoltirBlikaráuppskeruhátíð
yngriflokkaíkörfuknattleik

Hópurinnsemmættiáuppskeruhátíðina.

FráleikHK/VíkingsgegnDraupni.

ÞórðurMagnúsTryggvasonfékksérstakaviðurkenninguáuppskeru
hátíðinni,semersvuntasemástendur,,Blikinr.1.”ÞórðurMagnús
eralltaftiltækurefdeildinþarfáhonumaðhalda,einnafþeimsem
hverteinastaíþróttafélaggeturveriðafarstoltaf.




