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Prjóna- og handavinnuklúbbur Bókasafns Kópavogs er alla miðvikudaga kl 17-19. Komdu í 
Listvang á 3. hæð og vertu með í skemmtilegum félagsskap. Heitt á könnunni! 
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Er tölvan þín hæg, brotin eða biluð?

• Hjá okkur er stuttur biðtími og góð þjónusta.
• Seljum notaðar og nýjar tölvur. 
• Einstaklings- og fyrirtækjaþjónusta.

Tölvukerfi ehf, Höfðabakki 1, RVK  
S. 534 4200 www.tölvukerfi.is
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Gunnar Birgisson greiðir atkvæði með minnihlutanum. Framsóknarmenn reiðir:

Brestir í meirihlutasamstarfinu
„Það gengur ekkert sérstaklega vel, 

held ég,“ segir Gunnar I. Birgisson, 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, um 

samtarfið í meirihluta bæjarstjórnar Kópa-
vogs.

Gunnar hefur setið í meirihluta bæjar-
stjórnar síðustu misserin ásamt þremur 
öðrum bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokks-
ins, bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins og 
Y-lista.

Athygli vakti þegar Gunnar greiddi atkvæði 
með fulltrúm minnihlutans, á bæjarstjórnar-
fundi í vikunni. Þá var samþykkt tillaga um 
kaup á 30-40 íbúðum, auk bygginga á tveimur 
fjölbýlishúsum, gegn atkvæðum annarra bæj-
arfulltrúa úr meirihlutanum.

Gunnar og Ármann Kr. Ólafsson, bæjar-
stjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins, hafa átt 
í opinberum deilum. „Erfitt er fyrir undirrit-
aðan að vinna með fólki þar sem úrræðaleysi, 

þöggun og sýndarmennska ráða för,“ sagði 
Gunnar í grein í Morgunblaðinu á miðvikudag.

Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi Fram-
sóknarflokksins, ræddi á miðvikudag við bæj-
armálahóp flokksins, um hvort meirihlutinn 
væri starfhæfur. Engin ákvörðun var tekin 
um að slíta samstarfinu. Ólafur Þór Gunnars-
son, bæjarfulltrúi VG, spyr hvort formlegur 
meirihluti þurfi að starfa í bæjarstjórn.

 Frh. bls. 2.
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„Verður svarað í bæjarráði“
„Ég svara því á fyrirspurnarvett-

vangi ekki öðrum. Væntanlega 
er kurteislegt að svara spyrjand-

anum áður en öðrum er svarað,“ segir 
Rannveig Ásgeirsdóttir, bæjarfulltrú 
Y-listans og formaður bæjarráðs 
Kópavogs. 

Blaðið spurði hana hvernig 
styrkjum frá bænum hefði verið varið, 
en líklega hefur flokkurinn fengið um 
hálfa milljón króna á ári í styrk frá 
sveitarfélaginu til stjórnmálastarfs, á 
kjörtímabilinu. 

Milljónagreiðslur
Bærinn greiðir 5 milljónir króna í 
styrki til stjórnmálastarfs og skiptist 
féð eftir atkvæðamagni. Guðríður 
Arnardóttir, bæjarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar, hefur kallað eftir upplýs-
ingum um hvernig framboðin hafa 
varið styrknum frá sveitarfélaginu. 
Það sé „eðlileg krafa að framboðin 
sýni með skýrum hætti fram á að þeir 
fjármunir sem þeir þiggja úr bæjar-

sjóði séu nýttir til þess að efla stjórn-
málastarf á lýðræðisgrunni lögum 
samkvæmt,“ sagði hún í bókun á síð-
asta fundi bæjarráðs. 

Hún lagði enn fremur fram tillögu 
um að styrkur ársins 2014 yrði ekki 
greiddur út til framboða sem ekki 
hefðu skilað lögbundnu yfirliti um 
fjárreiður sínar. Tillagan var samþykkt 
einróma. 

Rannveig Ásgeirsdóttir sagði í 
samtali við blaðamann að viðeigandi 
upplýsingum um fjárreiður Y-listans 
hefði verið skilað til skattsins. Um 
nánari útlistun á því hvernig styrk 
Kópavogsbæjar hefur verið varið sagði 
Rannveig: „Þar sem þetta er fyrirspurn 
í bæjarráði verður því svarað í bæj-
arráði.“

Eiga peninga í sjóði
Ætla má að styrkur til Næst besta 
flokksins hafi numið um 700 þúsund 
krónum á ári. 

Hjálmar Hjálmarsson, bæjarfull-

trúi flokksins, segir að fénu hafi verið 
varið að einhverju leyti til að greiða 
fyrir kostnað við kosningabaráttuna 
2010. Síðan hafi verið reynt að halda 
kostnaði í lágmarki. Hann segir að 
Næst besti flokkurinn fái enga styrki 
frá fyrirtækjum og rukki ekki félags-
gjöld. „Þetta eru einu tekjurnar okkar. 
Við notuðum fyrstu greiðsluna í kosn-
ingabaráttuna, en síðan hefur þetta 
farið í tilfallandi kostnað, en að auki 
höfum við geymt hluta peninganna 
fyrir hugsanlegt komandi framboð. 
Þannig að hluta peninganna hefur 
ekki verið ráðstafað,“ segir Hjálmar. 

Oddvitaslagur hjá 
sjálfstæðismönnum
„Ég hefði ekki tekið þá ákvörðun 

að bjóða mig fram ef ég teldi mig 
ekki eiga möguleika,“ segir Mar-

grét Friðriksdóttir, skólameistari MK, 
en hún gefur kost á sér í fyrsta sætið 
á lista Sjálfstæðisflokksins í prófkjöri 
flokksins sem haldið verður í febrúar. 
Hún tekst þar á við núverandi oddvita 
flokksins og bæjarstjóra Ármann Kr. 
Ólafsson. 

Það hefur verið rætt víða undir yf-
irborðinu að stuðningsmenn Gunnars 
Birgissonar hópist um „annan fram-
bjóðanda“ en núverandi oddvita í 
komandi prófkjöri. Margrét kannast 
ekki við að Gunnar sé í hópi stuðnings-

manna sinna eða ráðgjafa. „Svarið er 
nei. Ég er í þessu framboði á mínum 
eigin forsendum en auðvitað er allur 
stuðningur vel þeginn.“ 

Sjá viðtal bls. 8. 

„Eiga að stíga til hliðar“
Nýr meirihluti myndaðist um 

hitamál í bæjarstjórininni 
á fundi í vikunni. Þá gekk 

Gunnar I. Birgisson, bæjarfulltrúi, til 
liðs við bæjarfulltrúa minnihlutans, og 
greiddi tillögu um félagslegar íbúðir 
atkvæði sitt. Áður hafði Aðalsteinn 
Jónsson, samflokksmaður hans setið 
hjá við tillögu um frestun tillögunnar.
„Ég er ánægður með þetta. Þetta er í 
reynd endurflutningur á tillögu minni 
um sama mál frá í nóvember,“ segir 
Gunnar í samtali við blaðið.

Tugir nýrra íbúða
Tillaga Samfylkingarinnar, Vinstri-
grænna og Næst besta flokksins 
hljóðaði svo: „Vegna neyðarástands á 
húsnæðismarkaði samþykkir bæjar-
stjórn að kaupa nú þegar 30-40 íbúðir 
víðsvegar í bænum til að mæta vanda 
þeirra sem þurfa á félagslegum úr-
ræðum að halda í húsnæðismálum. 
Jafnframt samþykkir bæjarstjórn 
að hefja nú þegar undirbúning að 
byggingu tveggja fjölbýlishúsa með 
leiguíbúðum. Þar verði hagkvæmar 

íbúðir til leigu bæði á hinum almenna 
markaði og hinum félagslega. Gert er 
ráð fyrir að þær verði tilbúnar á ár-
inu 2015.“ Hún var samþykkt með 
atkvæðum minnihlutans og Gunnars.
Til hliðar?
„Nú þarf að bretta upp ermarnar og 
fara að gera eitthvað í þessum málum. 
Það er skynsemi að ráðast gegn hús-
næðisvandanum á annan hátt en að 
kalla eftir skýrslum og ræða málin í 
nefndum. Ef Ármann og co. treysta sér 
ekki í þetta verkefni þá eiga þau að stíga 

til hliðar,“ segir Hafsteinn Karlsson, 
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar.
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi 
Vinstri grænna, segir málið sýna að 
meirihlutinn sé ekki starfhæfur. En 
hann spyr um leið hvort þörf sé á 
formlegum meirihluta. „Geta menn 
ekki bara reynt að ná saman um góð 
mál?“ spyr hann og vísar meðal annars 
til þess að samstarf allra flokka hafi 
verið um fjárhagsáætlanir bæjarins á 
árunum 2009-12.

Vill ekki stefnu  
bæjarstjórans
Gunnar I. Birgisson vill ekki kannast 
við að meirihlutasamstarf Sjálfstæð-
isflokks, Framsóknarflokks og Y-lista 
sé úr sögunni. Hann segir að hann 
hafi tekið undir með meirihlutanum í 
öðrum málum. Sér hafi hins vegar ekki 
hugnast stefna bæjarstjórans í þessu 
máli. „Bæjarstjórinn vill ekki taka á 
þessu máli og vísaði því í nefnd. Það 
er aðferð þeirra sem þjást af ákvarð-
anatökufælni,“ sagði Gunnar í grein í 
Morgunblaðinu í vikunni.

„Brjálæði“
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri og 
oddviti sjálfstæðismanna, segir þetta 
vera „brjálæði“
„Að ákveða að eyða ríflega 3 millj-
örðum króna á einum fundi er brjál-
æði,“ sagði hann í samtali við Mbl.is 
í vikunni. „Kópavogur uppfyllir ekki 
viðmið eftirlitsnefndar sveitarfélag-
anna. Það þýðir að við þurfum að leita 
heimilda nefndarinnar eigi tillagan 

að geta gengið eftir,“ sagði hann og 
bætti því við að málið einkenndist af 
„kosningaskjálfta“. Hann svaraði ekki 
fyrirspurn blaðsins um málið.

Langt innan viðmiða
Guðríður Arnardóttir, oddviti Sam-
fylkingarinnar, segir hins vegar að 
málið hafi þegar verið athugað. „Og 
það liggur fyrir að þetta hefur ekki 
áhrif á sjóðsstreymi. Stofnkostnað-
urinn er fjármagnaður með lóðasölu 
og leigutekjur duga fyrir afborgunum 
af lánum. Við erum langt innan við-
miða eftirlitsnefndarinnar svo þetta 
er rangt hjá Ármanni. Ómaklegt að 
tala um kosningarskjálfta þegar maður 
mælir fyrir framfaramáli eins og þessu. 
Samfylkingin í Kópavogi var búin að 
undirbúa málið þegar við vorum í 
meirihluta, svo þetta er ekki nýtt af 
nálinni.“  Sjá einnig bls. 4.

Tími á konur
„Við verðum örugglega ekki 

með þrjá karla í efstu þremur 
sætum eða þrjár konur, þó 

einhver kynni samt að segja að 
það væri kominn tími til að konur 
skipuðu öll efstu sætin,“ segir Una 
María Óskarsdóttir, varabæjarfull-
trúi Framsóknarflokksins í viðtali 
við blaðið. Framsóknarmenn 
hyggjast stilla upp á lista sinn fyrir 
bæjarstjórnarkosningarnar í vor. 
Una María segist í viðtali við blaðið 
íhuga að sækjast eftir forystu á list-
anum. Ómar Stefánsson, oddviti 
framsóknarmanna í bænum, gefur 
ekki kost á sér í vor. Birkir Jón Jóns-
son, fyrrverandi þingmaður flokks-
ins hefur einnig verið nefndur í 
þessu sambandi og segist hugsa 
sig um.   Sjá viðtal bls. 14. 

Yfir þrjú hundruð ljóðstafir
„Þetta er auðvitað töluverð vinna 

og mörg ljóð. Þau eru misjöfn 
en sum mjög góð. En mér hefur 

ekki leiðst þetta. Fundir dómnefndar-
innar hafa verið mjög skemmtilegir, 
enda sit ég þar með mjög skemmti-
legu fólki,“ segir Jón Yngvi Jóhanns-
son bókmenntafræðingur, en hann 
situr í dómnefnd Ljóðstafa Jóns úr 
Vör. 

Á fjórða hundrað ljóða bárust í 
keppnina um Ljóðstafinn, en sam-
nefnd ljóðahátíð verður haldin í 
Salnum 21. janúar næstkomandi. 
Þar verða veitt verðlaun fyrir bestu 
ljóiðin, en í dómnefnd sitja, auk Jóns 
Yngva, Sindri Freysson og Gunn-
þórun Guðmundsdóttir. 

Við sama tækifæri verða veitt verð-
laun í ljóðasamkeppni grunnskóla 
bæjarins. 

Jón úr Vör bjó nánast allan sinn 
starfsaldur í Kópavogi en tilgangur 

keppninnar er að efla og vekja áhuga 
á íslenskri ljóðlist. 

Á Ljóðstafnum verða flutt ljóð, en 
líka rappað og karlakór Kópavogs 
syngur. 

Allir eru velkomnir, en hátíðin 
hefst klukkan fimm. 

Hjálmar Hjálmarsson.

jón úr Vör. 

Margrét Friðriksdóttir.

Gunnar I. Birgisson.

Oddvitar meirihlutans í bæjarstjórn.

Fulltrúar minnihlutans.

Auglýsingasíminn  
er 578 1190
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MARLAN D 
FISKUR ER OK KAR FAG

S: 510 0000   www.servida.is

PARMASKINKA 
með klettasalati, stökkum parmissankúlum og kryddjurtamajónesi

HUMARSÚPA  
rjómalöguð, með Madeira og grilluðum humarhölum

FISKUR DAGSINS 
ferskasti fiskurinn hverju sinni, útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar

eða

NAUTALUND  
með lauk, hvítlauksconfit, graskeri, smælki og piparsósu 

 
eða

LAMBAHRYGGUR 
með kartöfluflani, gulbeðumauki, grænkáli, perlulauk og soðgljáa 

KARAMARMELLAÐ HVÍTSÚKKULAÐIFRAUÐ 
með músli „ muffins“, eplasellery chutney og limejógúrtís

VELDU ÞÉR AÐALRÉTT

VELDU ÞÉR EFTIRRÉTT

C100 M60 Y0 K30

Pantone Coated 281

Svart

Hvítt

Veitingahúsið Perlan 
S: 562 0200 · Fax: 562 0207

perlan@perlan.is 
www.perlan.is

Vissir þú?
Að uppskriftin af humarsúpu 
Perlunnar kemur frá belgíska 
matreiðslumeistaranum  
Pierre Romeyer. Hann er af 
jafningjum talinn vera einn 
besti matreiðslumaður síðustu 
aldar. Hann gaf aldrei út 
matreiðslubók en hann gaf  
Perlunni allar sínar uppskriftir!

Erfidrykkjur
Perlan býður upp á þjónustu 
við erfidrykkjur í fallegu og 
notarlegu umhverfi.

4ra rétta seðill
Allt í steik!

Gjafabréf 
Perlunnar
Góð gjöf við öll tækifæri!

Verð aðeins 

7.390 kr. 
Næg bílastæði
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Spennandi tímar
Það hafa verið annasamir tímar hjá 

Lista og menningarráði Kópavogs. 
Ráðið samanstendur af fólki frá öllum 
flokkum og framboðum og hefur sam-
starfið verið ákaflega jákvætt og upp-
byggilegt. 

Lista og menningarráð starfar einnig 
sem stjórn, Salarins, Gerðarsafns, Nátt-
úrufræðistofu, Bókasafnsins og Tónlist-
arsafn Íslands. Starf þessara stofnana 
hefur verið ákaflega blómlegt árið 2013 
og verður enn frekar áframhald á því. 

Lista og menningarráð hefur fyrir 
hönd Kópavogsbæjar gert samstarfs-
samning við Listaháskóla Íslands um 
að nýta Gerðarsafn og Salinn undir ver-
kefni útskriftarnema í tónlist, hönnun 
og myndlist. Með þessu erum við að fá 
listamenn framtíðarinnar til að sjá og 
finna hversu góð aðstaðan fyrir menn-
ingu er hér í Kópavogi. Þess má geta að 
frítt verður inn á tónleikahaldið. Við 
búumst við miklu af þessu samstarfi 
við Listaháskólann og sjáum við fyrir 
okkur mikla menningarveislu hér á 
vorin þegar útskriftarverkefnin verða 
flutt og sýnd. Það verður að hafa í huga 
að listir og menning eru að verða mikil 
útflutningsvara fyrir landið allt sem og 

sækja ferðamennn að í síauknum mæli 
að upplifa Ísland og það sem við höfum 
upp á að bjóða. 

Framundan núna strax í janúar er af-
hending Ljóðastafsins hans Jóns úr Vör. 
Þessi ljóðahátið er einsdæmi á Íslandi 
og finnum við fyrir miklu þakklæti og 
meðbyr um að auka veg ljóðsins með 
þessum hætti. Það er stefna okkar fyrir 
næstu hátið að efla hana enn frekar með 
þátttöku yngri ljóðskálda og langtíma-
markmiðið er að gera hátíðina að við-
burði sem gæti jafnvel spannað í eina 
viku. Það er mikilvægt að börn sjái sér 
leið og gleði í ljóðum. Það er gott að 
benda þeim á að tónlistartextar eru til 
að mynda eitt form af ljóðum. 

Ormadagar verða sem fyrr í ár og 
verður spennandi hvað Pamela De Sensi 
gerir fyrir krakkana þetta árið. Einnig 
erum við að undirbúa úrvinnslu úr 
þeim fjöldamörgu umsóknum sem hafa 
borist í menningarsjóðinn. Kópavogs-
dagar verða á sínum stað og þá ætlum 
við að efla og styrkja. 

Það hefur verið mikill niðurskurður 
í listum og menningu undanfarin ár og 
ekki bara hjá sveitafélögunum. Ríki og 
fyrirtæki hafa haldið að sér höndum 

hvað þennan málaflokk varðar. Þessu 
hafa allir sýnt mikinn skilning en það 
er nauðsynlegt fyrir samfélagið okkar í 
heild sinni að hafa liti og líf til að auðga 
gráan hversdagsleikann, það gerum við 
með því til dæmis að njóta listarinnar 
og kynna hana fyrir börnunum okkar. 

Framundan eru sveitastjórnarkosn-
ingar og verður gaman að sjá hverjir 
vilja taka þátt í þessu skemmtilega starfi 
sem sveitastjórnarmál eru. Þetta hefur 
verið fróðlegur og skemmtilegur tími 
og ég hlakka til að halda áfram að vinna 
að verkefnum sem skipta Kópavogsbúa 
máli. 

Höfundur er
Karen Elísabet Halldórsdóttir, 
varabæjarfulltrúi Sjálfstæðis-

flokksins og sækist eftir 2. sæti 
á lista flokksins fyrir komandi 

bæjarstjórnarkosningar. 

Umbætur í húsnæðismálum
Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs á 

þriðjudaginn var, var eftirfarandi 
tillaga samþykkt með sex atkvæðum 
gegn fimm. 

Vegna neyðarástands á húsnæð-
ismarkaði samþykkir bæjarstjórn að 
kaupa nú þegar 30-40 íbúðir víðsvegar 
í bænum til að mæta vanda þeirra sem 
þurfa á félagslegum úrræðum að halda 
í húsnæðismálum. Jafnframt samþykkir 
bæjarstjórn að hefja nú þegar undirbún-
ing að byggingu tveggja fjölbýlishúsa 
með leiguíbúðum. Þar verði hagkvæmar 
íbúðir til leigu bæði á hinum almenna 
markaði og hinum félagslega. Gert er ráð 
fyrir að þær verði tilbúnar á árinu 2015. 

Kallað til samstarfs
Tillagan hér að ofan er óslípuð og þarfn-
ast að sjálfsögðu nánari útfærslu. Bæj-
arstjóri hefur tjáð sig um málið af lítilli 
yfirvegun og skellt verðmiða upp á þrjá 
milljarða á málið. Það er ekki rétt metið 

vegna þess að við viljum kalla marga að-
ila að borðinu. Til að mynda lífeyrissjóði, 
aðila vinnumarkaðirins og fasteignafé-
lög. Hver veit, kannski þarf ekki að fara 
króna úr bæjarsjóði nema í formi lóðar 
undir húsin. Með því að stofna til leig-
ufélags sem rekið er á samfélagslegum 
grunni verður hægt að fá skattaafslátt 
ef marka má tillögur ráðherra húsnæð-
ismála. Vonandi nást fram breytingar 
á byggingarreglugerð sem gæti lækkað 
byggingakostnað, í öðru lagi þurfum við 
að líta til m. a. félagsstofunnar stúdenta 
um hvernig hægt sé að reisa fjölbýlishús 
með sem lægstum tilkostnaði. Það mun 
svo skila sér í lækkuðu leiguverði sem 
hinn frjálsi markaður hefur sannað að 
hann ræður engan veginn við að halda 
eðlilegu. Þá verða opinberir aðilar að 
grípa inn í. Leigufélög eru rekin um 
alla Evrópu með slíkum hætti og ég skil 
ekki hvers vegna bæjarstjóri kýs að af-
vegaleiða umræðuna með þessum hætti. 

Vinnum saman að  
samþykktri tillögu
Hér er um tímamót að ræða þar sem 
sveitarfélag hyggst koma með beinum 
hætti að byggingu leiguhúsnæðis á al-
mennum markmaði í bænum. Nú þurfa 
bæjarfulltrúar meirihlutans að leggja 
frá sér pólitískt rör sitt og hefjast handa 
við að koma húsnæðismálum í bænum 
í sómasamlegt horf á ný. 
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Þau tíðindi sem urðu í bæjarstjórninni í vikunni hafa legið í loftinu. Tillaga um 
að fara í átak í húsnæðismálum hefur legið fyrir um nokkurt skeið og eins að 
Gunnar I. Birgisson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, styddi slíka tillögu.

Skærur hans og bæjarstjórans á síðum Morgunblaðsins hafa heldur ekki orðið 
til þess að vekja fólki þá trú að allt leiki í lyndi innan meirihluta Sjálfstæðsflokks, 
Framsóknarflokks og Y-lista.
Að vísu virðist allt ganga ágætlega hjá framsókn og Kópavogslistafólki. Það eru 
sjálfstæðismenn sem eru sundraðir.
Þeir hafa raunar verið veikir allt kjörtímabilið, enda þótt þeir hafi komist í meirihluta-
samstarf á síðari hluta þess. Hörð átök Gunnars og Ármanns Kr. Ólafssonar í að-
draganda síðustu kosninga eru enn í fersku minni.
Nú er komið fram framboð gegn sitjandi oddvita í flokknum.  Hermt er að margir 
sjálfstæðismenn séu fúlir vegna þess og grunar að Gunnar I. Birgisson, sem vel að 
merkja gefur ekki sjálfur kost á sér í prófkjörinu, sé þar einhvers staðar á bak við tjöldin. 
Margrét Friðriksdóttir, sem skorar á oddvitann, kannast ekki við það.
Það má eiginlega ganga að því vísu að meirihlutasamstarfið verði valt fram á vorið. 
Enda þótt framsóknarmenn segist vilja halda meirihlutasamstarfinu áfram, þá benda 
yfirlýsingar Ómars Stefánssonar í vikunni, til þess að hann telji ekki að Sjálfstæð-
isflokknum sé treystandi. Og þeir sem skoða atkvæðagreiðslur í bæjarstjórn sjá að 
málið snýst ekki eingöngu um Gunnar I. Birgisson.
Þannig er vantraustið á Sjálfstæðisflokknum bæði innan flokks og utan.
En þrátt fyrir þessar hræringar, þá má ekki gleyma tillögunni á bak við þessi átök 
innan Sjálfstæðisflokksins og meirihlutans. Átak í húsnæðismálum er góðra gjalda 
vert. Spyrja má hvort þetta sé besta lausnin þegar til lengri tíma er litið, en við blasir 
bráður vandi sem þarf að bregðast við með einhverjum hætti. Einhver gæti orðað 
það svo: Það er gott að einhver er að gera eitthvað.
Og víst er að þótt stjórnmálamenn deili, þá hættir kringlan ekki að snúast og góð 
tíðindi blasa við allt umhverfis okkur. Til dæmis grósku í listalífinu hér í bænum. 
Þetta má til dæmis sjá á gríðarlegri þátttöku í ljóðasamkeppni Jóns úr Vör. Ég ætla 
að mæta á Ljóðstafinn og vona að þú komir líka.

Ingimar Karl Helgason

Sundraður  
Sjálfstæðisflokkur

Leiðari

Höfundur er
Pétur Ólafsson,

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar 
í Kópavogi. 

Förum betur með fé almennings
Helstu viðfangsefni næsta kjör-

tímabils og næstu kjörtímabila 
verður að tryggja það að Kópavogs-
búar fái framúrskarandi grunnþjón-
ustu og að almenn lífskjör verði bætt. 
En til þess þurfum við að vinna mark-
visst að því að halda vel á fjármálum 
bæjarins. Við verðum að tryggja að 
hver króna sem Kópavogsbær fær frá 
okkur Kópavogsbúum í formi skatta 
og gjalda verði nýtt á sem bestan máta 
og nýting mannvirkja bæjarins verður 
að færast í betra horf. 

Ef við getum haldið aftur af kostn-
aðarliðum bæjarins getum við gert 
bænum kleift að takast á við skulda-
stöðu hans, sem er algjört forgangs-
atriði fyrir okkur öll. Í dag erum 
við að greiða um þrjá milljarða til 
bæjaryfirvalda sem fer umsvifalaust 
til fjármálafyrirtækja í formi fjár-
magnskostnaðar Kópavogs. Þessi 

upphæð er stærri en það sem bær-
inn innheimtir í fasteignagjöld. Það 
mætti því segja að við fáum nákvæm-
lega ekkert fyrir þann pening sem við 
greiðum í fasteignagjöld. Með því að 
taka á skuldamálunum leysum við um 
fé sem betur er nýtt í þjónustu við bæj-
arbúa eða í lækkun skatta, sem myndi 
koma öllum íbúum til góðs. 

Í þessum efnum verðum við að 
setja okkur langtímamarkmið sem eru 
mælanleg, þannig getum við fylgst 
með árangri bæjaryfirvalda og vitað 
nákvæmlega hver staða okkar er og 
hvort við erum að gera réttu hlutina. 
Enn fremur ættu slíkar upplýsingar að 
vera okkur Kópavogsbúum aðgengi-
legar þannig að við getum dæmt um 
það hvort það sé verið að ná settum 
markmiðum. 

Það er grundvallaratriði að þeir 
sem hljóta kjör í næstu sveitarstjórn-

arkosningum verði kjörnir á grund-
velli ábyrgrar efnahagsstjórnunar, ekki 
ýktum loforðum um aukin útgjöld. 
Enda er það skylda kjörinna fulltrúa 
að tryggja það að peningar almenn-
ings séu nýttir sem best. Skuldamál 
Kópavogs er stærsta velferðarmálið. 

Höfundur er
Gunnlaugur Snær Ólafsson

og sækist eftir 3. sæti í prófkjöri 
Sjálfstæðismanna

Íþróttafólk ársins 2013
Auðunn Jónsson kraftlyftinga-

maður og Rakel Hönnudóttir 
knattspyrnukona eru íþrótta-

fólk ársins í Kópavogi. Þau keppa bæði 
fyrir Breiðablik. Bæði hafa náð góðum 
árangi á alþjóðavettvangi. Auðunn 
varð Evrópumeistari í réttstöðulyftu 
og hefur jafnframt náð góðum ár-
angri í öðrum greinum. Rakel hefur 
sömuleiðs staðið sig vel erlendis, með 
íslenska landsliðinu sem komst langt 
í lokakeppni Evrópumótsins í Svíþjóð 
í sumar. 

Almenningur og íþróttafélög bæj-
arins tilnefndu 47 íþróttamenn til 
viðurkenningarinnar. Íþróttakarl og 
íþróttakona ársins hafa verið valin í 
bænum frá árinu 1998. 

Betri aðstöðu fyrir körfuna
„Við þyrftum að fá 2-3 vel útbúna 

útivelli svo krakkarnir geti æft 
og leikið sér. Það er nú einu sinni 

þannig að æfingin gerir menn góða 
en aukaæfingin skapar meistarann,“ 
segir Guðni Hafsteinsson, formaður 
körfuknattleiksdeildar Breiðabliks. 
Hann vísar hér til utanhússaðstöðu til 

körfuboltaiðkunar. Innanhússaðstaðan 
í bænum sé víða góð, en aðgengi mætti 
vera betra, sérstaklega í efri byggðum 
bæjarins. „Við sem höfum áhuga á 
körfubolta þurfum líka að ná eyrum 
bæjaryfirvalda þegar kemur að þessu,“ 
segir Guðni. 

Sjá viðtal bls. 8.
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FAGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

Svæðaskipt heilsurúm
90 x 200 cm
Verð frá 69.900.-

Svæðaskipt heilsurúm
160x200 cm
Verð frá 139.200.-

Sérsmíðum heilsurúm
í öllum stærðum.
Dýnur og botna.

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
Framleiðum dýnur og rúm fyrir hótel og gistiheimili

30-50% AFSLÁTTUR

50% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM
ETHANOL ÖRNUM
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Hver er stærsti sigur þinn?
Hann er vonandi óunninn ennþá.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Bókmenntir, tónlist og íþróttir skora 
hátt. Einnig má nefna sagnfræði, sam-
félagsmál og hvers kyns fróðleik, gagn-
legan sem gagnslausan.
Hver er þinn helsti kostur?
Langlundargeð og almenn jákvæðni.
En galli?
Ég er sveimhugi.

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Hér er úr vöndu að ráða, á Íslandi er 
urmull fallegra staða. Ásbyrgi finnst 
mér alveg einstök perla.
En í Kópavogi?
Það slær ekkert út Smiðjuhverfið á 
fallegum degi.
Eftirlætis íþróttafélag?
Ég verð alltaf ÍK-ingur í hjarta. Enska 
knattspyrnuliðið „Gylfi og félagar“ 
hefur líka fylgt mér lengi.

Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
750.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Það fer nú bara eftir dagsforminu, 
tónlist af flestu tagi hreyfir við mér. 
Jethro Tull og Rufus Wainwright eru 
alltaf ofarlega á blaði en ef tónlist er 
gerð af einlægni og ástríðu skiptir mig 
ekki máli hvort um er að ræða klassík, 
þungarokk eða eitthvað allt annað.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Njálu las ég fyrst með afa mínum um 
átta ára aldur og enn finnst mér hún 
standa upp úr. Betri bók um breysk-
leika mannanna hef ég ekki komist í. 
Svo get ég ekki sleppt því að minnast 
á Tinnabækurnar.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Sem krakki átti ég mér draum um að 
vinna að verndun villtra dýra í Afr-

íku, helst áttu að fylgja því æsilegir 
eltingaleikir við veiðiþjófa.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrstu störfin voru að bera út blöð 
í Engihjallanum og sumarvinna í 
netagerð. Ég hef verið leiðbeinandi í 
unglingavinnu, tónlistarmaður, rit-
stýrt litlu tímariti, gefið út bók, gert 
útvarpsþætti og lesið inn á hljóðbækur 
svo eitthvað sé nefnt. Síðustu ár hef 
ég starfað á Hljóðbókasafni Íslands, 
sem áður nefndist Blindrabókasafn. 
Safnið er ríkisstofnun og er til húsa á 
Digranesvegi í Kópavogi.
Hvernig líður þér í núverandi starfi?
Stórvel, þetta er lítill og lifandi vinnu-
staður sem hefur sankað að sér opin-
berum viðurkenningum undanfarin ár. 
Það er sérstaklega góður andi á þessum 
vinnustað.
Hver eru verkefnin?
Verkefnin sem ég fæst við eru margs-
konar. Ég held utan um innlestur á 
námsefni fyrir framhaldsskóla, skrifa 
fréttir og fróðleik á vefsíðu safnsins, 
tek á móti fólki sem langar að verða 
hljóðbókalesarar í prufur, segi lesurum 
sem sleppa í gegnum prufurnar til, 
undirbý bækur til innlestrar og geng 
frá upptökunum að lestri loknum svo 
eitthvað sé nefnt.
Hvað er skemmtilegast við það starf?
Starfið er fjölbreytt og lifandi, mikið af 
skemmtilegu fólki er sífellt í kringum 
mann og svo má ekki gleyma aðalat-
riðinu, bókunum. Við finnum líka fyrir 
gríðarlegu þakklæti fyrir okkar störf úti 
í samfélaginu. Slíkt er langt frá því að 
vera leiðinlegt.
Hvað kom til að þú fórst í íslensku-
nám í háskóla?
Mig langaði að læra eitthvað sem væri 
praktískt og skemmtilegt í senn.
Hefur sú menntun nýst þér í núver-
andi leik og starfi?
Heldur betur, það líður varla dagur 
öðruvísi en að einhver angi þessarar 
menntunar komi að gagni.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?
Að missa ekki sjónar á því að bær er 
fyrst og fremst fólkið sem hann geymir.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryf-
irvöld gera betur?
Bærinn hefur þanist gríðarlega út á 
undanförnum árum með tilheyrandi 
skuldasöfnun. Þetta hefur bitnað á 
ýmiss konar grunnþjónustu. Þarna 
væri gaman að sjá áherslubreytingu 

eftir kosningarnar í vor. Stærri bær er 
ekkert endilega betri bær. Mig þyrstir 
líka í bæjarstjórn sem getur starfað 
saman. Heiftin og ruddaskapurinn sem 
einkennt hefur bæjarpólitíkina síðustu 
ár má alveg fara veg allrar veraldar. 
Svo þarf náttúrulega að endurreisa ÍK.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Augnablikin þegar maður upplifir 
velvild og kærleika eru ómetanleg. Svo 
er líka gott að gefa af sér.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Mér finnst gaman að hreyfa mig, njóta 
lista og afþreyingar, hugsa og syngja.
Leiðinlegast?
Ég er lítill aðdáandi skúringa og mér 
finnst ekki gaman að raka mig.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Ég er sjaldan argur og ef gerist stendur 
það stutt. Ég geri engar sérstakar ráð-
stafanir vegna þess.
En þegar þér leiðist?
Mér leiðist yfirleitt ekki. Það er bara 
tímasóun.
Hvenær líður þér best?
Þegar ég er með fólkinu mínu.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Ekki beint, en ég fékk hollt veganesti 
að heiman.
Ef þú værir ekki að vinna við bækur, 
hvað gerðir þú þá?
Mér finnst ekki ólíklegt að það væru 
skrif af einhverju tagi.
Hvað er framundan hjá Hafþóri 
Ragnarssyni?
Næst á dagskrá er að klára lokaverk-
efnið í Hagnýtri menningarmiðlun, 
það gerist fyrir sumarið. Svo þarf að 
klára plötuna sem Kópavogssveitin 
Synir Raspútíns byrjaði á fyrir 20 árum. 
Þar vantar herslumuninn.
Lífsmottó:
Ekki gleyma gleðinni.

Hafþór Ragnarsson:

Æsilegir eltingaleikir við veiðiþjófa

Það er óþarf i að
eldast um aldur fram

Næring fyrir DNA og RNA starfsemi
frumanna. Hefur áhrif á teygjanleika

og stinnleika líkamans. Góður árangur
við síþreytu, vefjagigt og vöðvabólgu

Fæst í apótekum, 
heilsubúðum og Fríhöfninni www.celsus.is

Dr. Earl Mindell:
“Hver sem er á að geta haft útlit og líðan fyrir

að vera 5-15 árum yngri en hann er.”

Líkamlegt þrek, úthald,
vær svefn og léttari lund.

Gréta Mörk, hjúkrunarfr. 54 ára: Eftir langvarandi vanlíðan prófaði ég Life 
Extension. Strax á fyrsta glasi leið mér verulega betur. Þrek og lífsþróttur hefur aukist 
stórum,ég sef betur og þoli miklu meira álag.  Er léttari og jákvæðari í skapi og er 
orðin félagslyndari. Mér f innst ég vera áratugum yngri. Hárið er orðið  þykkara og 
neglurnar sterkari. Húðin er orðin mýkri, hrukkurnar færri og frískari yf irbragð. 
Ég mun taka Life Extension inn áfram.   

2 mánaða skammtur
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2 mánaða skammtur

Hafþór Ragnarsson, starfsmaður á Hljóðbókasafninu í Kópavogi, er inn-
fæddur þriðju kynslóðar Kópavogsbúi, en með rætur í Strandasýslu. Hann 
lauk prófi í íslensku frá Háskóla Íslands, en hafði fram að því stundað nám 
í Kópavogi. Hann á fjögur börn og er giftur Arnfríði Ingu Arnmundar-
dóttur skjalaverði í utanríkisráðuneytinu. Hafþór söng og spilaði með 
landsþekktri Kópavogshljómsveit Sonum Raspútíns. Hann segir að starf 
Blindrabókasafnsins skipti miklu máli og að starfsfólk finni fyrir miklu 
þakklæti úti í samfélaginu. Eitt brýnasta verkefni bæjarins er að hans mati 
að endurreisa grunnþjónustuna og íþróttafélagið ÍK. Hafþór Ragnarsson 
er í yfirheyrslunni að þessu sinni.



Skoda Octavia 1,9 dísil. Árgerð 2004-2010
Heildarverð, varahlutir og vinna: 77.348 kr.
Tilboðsverð: 69.614 kr.

Hyundai Santa Fe 2,2l dísil.  Árgerð 2006-2010
Heildarverð, varahlutir og vinna: 86.843 kr.
Tilboðsverð: 78.159 kr.

Subaro Legacy 2,0 4 ásar. Árgerð 2006-
Heildarverð, varahlutir og vinna: 98.020 kr.
Tilboðsverð: 88.218 kr.

Volkswagen Golf 1,6l. Árgerð 2004-
Heildarverð, varahlutir og vinna: 77.715 kr.
Tilboðsverð: 69.944 kr.

Chevrolett Lacetti 1,8l.  Árgerð 2006-
Heildarverð, varahlutir og vinna: 63.620 kr.
Tilboðsverð: 57.258 kr.

Tímareimatilboð í nóvember og desember

Er tímareimin komin á tíma?

Verðdæmi um tímareimaskipti

       Vélaland: Bíldshöfða 8, Dalshrauni 5 og Jafnaseli 6          I          sími 515 7170          I         velaland@velaland.is

Vélaland sérhæfir sig í tímareimum. Komdu í Vélaland og fáðu 
ráðgjöf um tímareimaskipti. Vélaland skiptir fljótt og vel um 
tímareimina fyrir þig, á föstu verði.

Gerðu verðsamanburð - Pantaðu tíma

Vara þessa tilboðs er eftirmarkaðsvara (non-OEM/ekki original)

Jafnaseli 6, 
við hliðina á 

Krónunni og Sorpu.

Við erum í

Við erum á
 

3 stöðum!

Dalshrauni 5, 
við hliðina á 

Actavis.

Við erum í
Bíldshöfða 8, 

rétt hjá 
Mazda og Citroën.

Við erum á

Vélaland_tímareimarsk_20.11.2013_1.indd   1 22.11.2013   10:23:01



8 17.  janúar 2013

Barátta um fyrsta sætið á lista sjálfstæðismanna:

Skorar oddvitann á hólm
„Ég hefði ekki tekið þá ákvörðun að bjóða mig fram ef ég teldi mig ekki eiga 
möguleika,“ segir Margrét Friðriksdóttir, skólameistari MK, en hún gefur 
kost á sér í fyrsta sætið á lista Sjálfstæðisflokksins í prófkjöri flokksins sem 
haldið verður í febrúar. Hún tekst þar á við núverandi oddvita flokksins 
og bæjarstjóra Ármann Kr. Ólafsson. 

„Ég hef starfað sem skólameistari 
Menntaskólans í Kópavogi í yfir 20 ár 
og sú reynsla sem ég hef öðlast í því 
starfi tel ég nýtast vel til forystu, þar af 
leiðandi sækist ég eftir fyrsta sætinu. 
Mannabreytingar eru fyrirséðar í Sjálf-
stæðisflokknum og í raun meðal bæjar-
fulltrúa almennt og því tel ég svigrúm 
fyrir nýtt fólk,“ segir Margrét í viðtali 
við bæjarblaðið Kópavog. 

„Enginn eigi neitt  
í pólitík“
Hart hefur verið sótt að núverandi odd-
vita í bæjarstjórninni, eins og fjallað er 
um annars staðar í blaðinu. Er Margrét 
óánægð með núverandi forystu?

„Á fjögurra ára fresti þurfa menn að 
sækja umboð til kjósenda, jafnt þeir 
sem þegar eru í forystu sem og aðrir 
sem áhuga hafa á setu í bæjarstjórn. 
Það er talið merki um öflugt starf 
þegar margir eru tilbúnir til þátttöku. 
Stundum er sagt að „að enginn eigi 
neitt í pólitík“ og ég hef fundið það eftir 
að ég tilkynnti um framboð mitt að 
fólki finnst eðlilegt að geta valið á milli 
ólíkra einstaklinga,“ segir Margrét. 

Kynnir sig innan flokksins 
Margrét Friðriksdóttir hefur lengi verið 
skráð í Sjálfstæðisflokkinn og segist 
hafa fylgst vel með stjórnmálum í 
bænum, enda þótt hún hafi ekki tekið 
mikinn þátt í pólitísku starfi. Blaðinu er 
sagt að hún sé lítil þekkt innan flokks-
ins. Margrét segir að starf sitt í MK 

hafi haft í för með sér mikil samskipti 
við bæði nemendur og forráðamenn 
þeirra, „þannig að ég vænti þess að 
Kópavogsbúar þekki mig og mín störf.“ 
Þá hafi samskipti Menntaskólans við 
starfsmenn bæjarins og bæjarfulltrúa 
ávallt verið mikil. En hún ætli auk þess 
í kynningarstarf. 

„Ég hef einsett mér að vinna að því 
að kynna mig og minn málstað og opna 
kosningaskrifstofu að Hamraborg 9 
frá og með 24. janúar. Þangað eru allir 
flokksmenn og bæjarbúar velkomnir. 
Ég hvet fólk til að líta við og ræða 

málin. Auk þess hyggst ég kynna mig 
innan flokksins og fyrir bæjarbúum á 
komandi vikum.“

Drengileg og  
málefnaleg barátta 
Mikil harka var í prófkjörsbaráttunni 
hjá sjálfstæðismönnum 2010, þar sem 
Ármann og Gunnar I. Birgisson tókust 
á um oddvitasætið. Spurð um hvort 
hún geri ráð fyrir harðri baráttu nú 
segir Margrét að frambærilegt fólk gefi 
kost á sér á listann og sé fjölbreyttur 
hópur með ólíka reynslu. 

„Prófkjör eru að vissu leyti 
samkeppni manna á milli en ég á von á 
því að þetta verði málefnaleg og drengi-
leg keppni enda markmiðið að eftir sitji 
samhentur hópur fólks sem ætlar sér að 
vinna af heilindum að framgangi Sjálf-
stæðisflokksins í Kópavogi í komandi 
bæjarstjórnarkosningum.“

Vill leiða samhentan hóp
Margrét segir að vinna þurfi af heil-
indum í öllum málaflokkum bæjarins. 
Sundurlyndi og hagsmunaárekstrar 
megi ekki ráða ríkjum. „Kópavogur 
þarf öfluga atvinnustarfsemi og aukna 
hlutdeild í ferðaþjónustunni. Kópa-
vogur heldur áfram að vaxa og dafna 
á öllum sviðum og ætíð þarf að vera 
til nægt framboð af lóðum fyrir allar 
gerðir húsnæðis, jafnframt þarf að gæta 

að samgöngu- og skipulagsmálum. 
Reynsla mín á sviði menntamála, 
íþrótta, tómstunda og forvarna nýtist 
vel enda um tveir þriðju af tekjum bæj-
arsjóða varið í þessa málaflokka,“ segir 
Margrét og nefnir fleira. „Vistunarmál 
eldri borgara og félagsleg einangrun 
þeirra er mér hugleikin, einnig málefni 
fatlaðra ekki síst geðfatlaðra en hlúa 
þarf betur að þeim. Þá er mikill skortur 
á félagslegu húsnæði og opinber um-
fjöllun undanfarið um það mál er bæj-
arfélaginu til vansa.“ Hún bætir því við 
að í starfi sínu sem skólameistari hafi 
hún lagt sérstaka áherslu á jafnréttis-
mál, umhverfismál og gæðastjórnun, 
en á þessum sviðum hafi skólinn hlotið 
viðurkenningar. 

„Meginmarkmið mitt er þó að leiða 
samheldinn hóp sjálfstæðismanna til 
sigurs í sveitarstjórnarkosningunum 
31. maí n. k. sem vinna mun að mál-
efnum Kópavogs næstu fjögur árin með 
hagmuni allra bæjarbúa að leiðarljósi.“

„Móðir allra íþrótta“
Guðni Hafsteinsson, formaður 
körfuknattleiksdeildar Breiða-
bliks segir mikla grósku í körfunni 
í Kópavogi. Íþróttaaðstaðan í 
bænum sé almennt góð en aðgengi 
yngri flokka í efri byggðum bæjar-
ins sé takmörkuð. Sömuleiðis sé úti-
aðstaða varla fyrir hendi í bænum. 
En körfuboltinn eigi framtíðina 
fyrir sér í bænum og það sjáist til að 
mynda á vali í unglingalandsliðin. 

„Aðstaða til körfuboltaiðkunar 
í íþróttahúsum Kópavogs er frábær 
og nýtur Körfuknattleiksdeildin 
þess sérstaklega vel í Smáranum,“ 
segir Guðni Hafsteinsson, formaður 
Körfuknattleiksdeildar Breiðabliks. En 
heyra má á honum að mikil gróska sé 
í körfunni, enda þótt Kópavogur hafi 
ekki skipað sér í hóp þeirra bæja þar 
sem hefð er fyrir íþróttinni. 

Efnilegt landsliðsfólk
„Nú fyrir jólin voru valdir æfingahópar 
fyrir unglingalandslið sem keppa fyrir 
Íslands hönd í vor. Breiðablik á 8 leik-
menn í hópunum og 2 þjálfara. Það má 
með sanni segja að þetta sé til marks 
um það að starfið sé að skila sér,“ segir 
Guðni. 

„Við erum stolt af þessum krökkum 
og vitum að við eigum enn fleiri krakka 
sem eiga erindi í þessa æfingahópa.“

Guðni segir að á þriðja hundrað 
manns æfi körfu hjá Breiðabliki, auk 
nokkurra hópa eldri iðkenda, sem spila 
bæði fyrir hreyfinguna og félagsskap-
inn. 

Hann segir að mikil áhersla sé lögð 
á yngri flokka starf hjá félaginu. Þetta 
sé meðal annars gert með því að ráða 
góða þjálfara og reyna að halda sam-
fellu í starfinu. 

Stefnt á úrvalsdeildina
„Stefnumörkun fyrir framtíðarupp-
byggingu meistaraflokka félagsins byggir 
á því að kjarni leikmanna í meistara-
flokksliðum félagsins komi úr yngri 
flokka starfinu,“ segir Guðni. 

Meistaraflokkur karla hjá félaginu 
spilar í 1. deild, en Guðni segir að stefnt 
sé að því að koma liðinu í úrslitakeppn-
ina, „og gera atlögu að sæti í úrvalsdeild“. 

Hvernig er með kvenna-
flokkinn?
„Starfið þar var endurvakið fyrir 
þremur árum, og uppbygging meist-
araflokki kvenna hefur verið mjög já-
kvæð. Og svo eru þær nú á toppnum í 
fyrstu deildinni og gætu komist upp.“

Lítið aðgengi
Guðni telur að enda þótt aðstaðan sé 
víða góð, þá mætti aðgengið vera betra. 
Þannig sé aðgengið að aðstöðu í efri 
byggðum bæjarins lítið sem ekkert, 
þótt þar séu margir iðkendur í yngri 
flokkunum. „Sú ákvörðun bæjaryfir-
valda sem snýr að skiptingu íþrótta-

svæða og mannvirkja á milli íþróttafé-
laga kemur sér þannig frekar illa fyrir 
okkur í körfuboltanum,“ segir Guðni. 

Hann bætir því við að líklega verði 
körfuboltafólk að leggja meira á sig 
„til að kynna ágæti íþróttarinnar betur 
fyrir bæjarstjórninni. Þau virðast ekki 
gera sér grein fyrir því að körfuboltinn 
er móðir allra íþrótta,“ segir Guðni og 
blikkar auga brosandi. 

Vantar útivelli
En hann tekur upp alvarlegri tón og 

segir að utanhússaðstaðan í bænum 
sé í stuttu máli döpur. 

„Við sem höfum áhuga á körfubolta 
þurfum líka að ná eyrum bæjaryfir-
valda þegar kemur að þessu. Þarna 
er samanburður á milli Kópavogs og 
sambærilegra bæjarfélaga ekki góður. 
Við þyrftum að fá 2-3 vel útbúna úti-
velli svo krakkarnir geti æft og leikið 
sér. Það er nú einu sinni þannig að 
æfingin gerir menn góða en aukaæf-
ingin skapar meistarann.“

Margrét Friðriksdóttir.

Margrét í faðmi fjölskyldunnar.

Björgvin nói ásamt föður sínum Guðna Hafsteinssyni.
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Ýsan vinsælasti matfiskurinn
Eftir jólasteikurnar, þungu sósurnar og eftirréttina um hátíðarnar 
er fiskur kærkominn á matarborðið. Fiskur er auðvitað meinhollur 
– það vita allir, en slík sannindi eiga það til að gleymast í marglitri 
birtu jólaljósanna á aðventunni. Ingimar Alex Baldursson er mat-
reiðslumaður hjá Hafinu, einni af þeim þremur fiskverslunum sem 
starfræktar eru í Kópavogi. Hann segir mikið hafa selst hjá þeim af 
humar fyrir jólin. „Það fór líka mikið af humarsúpu, alls kyns sósum 
sem við framleiðum sjálfir og svo auðvitað af reyktum og gröfnum 
laxi“ segir fiskimeistari Hafsins.

Jólasíldin seldist  
upp hjá Ora
Það er auðvitað orðinn ansi útbreiddur 
siður að borða skötu á Þórláksmessu. 
Við sem rekjum ættir okkar vestur á 
firði viljum hafa hana vel kæsta. Það 
eru líka ýmsar aðrar fisktegundir sem 
tengjast jólunum, þótt siðirnir séu 
kannski yngri. Hér á landi höfum við 
lært að meta síld í kringum hátíðarnar 
og jólasíldin frá Ora mun hafa selst 
upp þetta árið. Stig fyrir Kópavog þar. 
Flestir borða reyndar fisk allan ársins 
hring samkvæmt neyslukönnunum,  
en þó breytileg eftir árstíðum hvaða 
tegundir eru vinsælastar. Ingimar segir 
fólk leita mikið í þetta gamla góða eftir 
áramótin. Plokkfisk og svo bara soðn-
ingu. 

Janúar er háannatími
Sérstaklega mikið er að gera í öllum 
fiskverslunum fyrstu vikur nýja ársins. 
Þannig hefur það verið lengi. „Janúar 
er háannatími,“ segir Ingimar. 
Matís hefur gert nokkrarar rannsóknir 
á fiskneyslu Íslendinga og viðhorfa 
fólks til neyslu á fiski. Sú nýjasta var 

gerð í fyrra, en því miður eru niður-
stöðurnar ekki enn aðgengilegar. Hins 
vegar kemur fram í rannsóknarskýrlu 
frá 2011 að Íslendingar borði fisk sem 
aðalrétt að meðaltali tvisvar í viku, 
oftast ferskan. Flestir telja fisk enda 
hollan og góðan. Ekki má minna vera 
samkvæmt manneldismarkmiðum.

Ýsan er vinsælust
Ýsa er vinsælust samkvæmt könnunum 
Matís en þorskur í öðru sæti. Undir 
þetta tekur Ingimar fiskimeistari. „Ýsan 
er langvinsælust hjá okkur, bæði auð-
vitað í flökum, roðflett og beinlaus, 
en líka í alls kyns tilbúnum réttum. 
Plokkfiskur er líka alltaf vinsæll, en í 
hann notum við ýsu.“ Eins og margir 
lesendur eflaust muna var heilssoðin 
þverskorin ýsa einn algengasti hvunns-
dagsmatur á Íslandi fyrir ekkert alltof 
mörgum árum. Nú sést hún varla á 
borðum hjá venjulegum barnafjöl-
skyldum. Ekki að það sé sérstök eftir-
sjá að ofsoðnum mat. Hitt er verra að 
samhliða brotthvarfi ofsoðnu ýsunar 
af borðum landsmanna hefur heldur 
dregið úr fiskneyslu samkævmt Matís.

Hollusta fiskneyslu er 
hafin yfir allan vafa
Helmingur landsmanna tekur lýsi dag-
lega. Nú hefur reyndar verið boðuð 
verðhækkun á þeim ágæta vökva, 
sem er miður. Enda er lýsi uppfullt 
af hollum fiskolíum sem alþjóðlegar 
rannsóknir sýna okkur að eykur okkur 
þor og þrótt í alla staði, treystir æða-
kerfið og styrkir hjartað. Svo ekki sé 
nú talað um hversu mjög það bætir 
geðið. En fiskiolíurnar má auðvitað 
líka fá beint úr fæðunni – einfaldlega 
með því að borða fisk. Óhætt er að 
segja að hollusta fiskneyslu sé hafin 
yfir vísindalegan vafa. Þrátt fyrir þetta 

hefur dregið úr fiskneyslu síðust ára-
tugi. Mötuneyti grunnskólanna virðast 
reyndar standa sig þokkalega í að gefa 
krökkum fisk, en síðan ekki söguna 
meir. Nú er svo komið að ungt fólk 
lítur varla við fiski. Þetta má lesa út úr 
rannsóknum Matís. 

Neyslumynstrið  
að breytast
Önnur hver fiskmáltíð á Íslandi er 
borðuð utan heimilis, í mötuneytum 
eða á veitingastöðum. Það virðist skýr 
fylgni á milli þess hversu mikið for-
eldrar borða af fiski og hversu börnin 
eru gefin fyrir þennan holla og góða 
mat. En jafnvel þótt ungt fólk borði 
ekki nóg af fiski, jókst neysla þessa 
hóps frá 2006 til 2011. Við eigum enn 
eftir að sjá stöðuna samkvæmt nýjustu 
könnun Matís. Fiskbúðir hafa brugðist 
við breyttum tímum með því að auka 
úrval sitt af tilbúnum fiskréttum. Yfir-
leitt seljast þeir vel. Ingimar hjá Hafinu 
segir tilbúnu réttina „gera matreiðsluna 
einfaldari“. Í þá sé líka lagður mikill 
metnaður.

Opinber stefna  
að auka fiskneyslu
Átak sem Matís hleypti af stokkunum 
átaki síðasta haust sem heitir Fisk í dag. 
Það er vel, og í tengslum við það er 
haldið úti heimasíðu, gerðar rannsóknir 
og jafnvel sjónvarpsþættir. Reynslan 
utan úr heimi sýnir okkur hins vegar 
að eina leiðin til að auka fiskneyslu 
er að nútímavæða hana. Hvernig nú-
tímavæðir maður fiskneyslu? Jú, með 
því að fleygja þverskornu ofsoðnu ýs-
unni á ruslahauga sögunnar og tileinka 
sér þær eldunaraðferðir sem bestar eru 
annars staðar. Þetta hefur sem betur 

fer gerst hér á landi, en betur má ef 
duga skal. 

Besta hráefnið
Það er ekki ofsögum sagt að við búum 
að besta hráefni í heimi. Hér er mikið 
og gott aðgengi að fjölbreyttu og fersku 
sjávarfangi. Rannsóknir Matís benda til 
þess að unga fólkið vilji frekar tilbúna 
rétti, saltfisk og ekki síst sushi. Sushi 
hefur farið mikla sigurför um heiminn 
síðustu þrjátíu ár, allt frá því banda-
rískir kokkar af japönskum ættum 
sóttu þessa matreiðsluhefð til lands 
forfeðranna. Frá Kaliforníu hefur þessi 
matargerð breiðst út um Bandaríkin 
og Evrópu, Sushi hefur náð nokkurri 
fótfestu hér og nokkrir frábærir sushi-
veitingastaðir eru á höfuðbrogarsvæð-
inu og á Akureyri. Enn eru þó margir 
hræddir við að gera sjálfir sushi heima 
hjá sér. Enda getur verið „flókið að 
búa til gott sushi“, segir Ingimar fiski-
meistari Hafsins, sem á að baki ferill 
á nokkrum af bestu veitingastöðum 
landsins, meðal annars sem yfirkokkur 
á Sjávarréttakjallaranum.

Matarsíða svavars

Bókunarsími tilboðsins er 426 5000

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is · bbkeflavik.com

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.

Ábendingar, góð ráð og uppskriftir 
Ábendingar frá lesendum Kópa-

vogs um hvaðeina sem tengist 
mat eru vel þegnar. Verið óhrædd 
við að hafa samband, hvort sem 
um er að ræða skemmtilega siði, 
reynslusögur af veitingastöðum 

eða úr verslunum, ábendingar um 
sniðuga matvöru, ræktun eða fram-
leiðslu. Endilega sendið okkur línu á 
netfangið svavar@islenskurmatur.
is. Góðar uppskriftir eru líka vel 
þegnar. 
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Svarið liggur í augum uppi
Íslenskt sushi á veitingastöðum er 
á heimsmælikvarða, enda hráefnið 
einstakt og nokkrir frábærir fagmenn 
úr hópi íslenskra matreiðslumanna 
hafa tekið það upp á sína arma. En 
eftir stendur samt sem áður að íslensk 
ungmenni borða ekki nógan fisk – að 
því er virðist að hluta til af því þau læra 
það ekki heima hjá sér. Við vitum hins 
vegar að sushi er vinsælt en það þykir 
kannski dálítið dýrt að borða oft á 
veitingastöðum. Hvað er þá til ráða? Jú, 
það liggur í augum uppi að auka þarf 
sushigerð á heimilum. En fólk virðist 
mikla fyrir sér að gera sushi heima. Það 
sýna erlendar rannsóknir. En reynsla 
annara þjóða sýnir að fiskneysla hefur 
aukist þar sem sushi hefur orðið vin-
sæll heimilismatur – sérstaklega hjá 
ungu fólki.

2014 – árið sem  
Sushi sló í gegn
Staðan er í fáum orðum þessi. Ungt 
fólk borðar ekki nægilega mikin fisk. 
Það vill hins vegar borða sushi. Sushi er 
fiskur. Það er dýrt að borða sushi oft á 
veitingastöðum. Í þessu liggur augljós-
lega ákveðinn vandi. En hér er pínulítið 
leyndarmál: Það er ekkert sérstaklega 
flókið að gera sushi heima hjá sér. Til 
eru alls kyns tæki og græjur sem gera 
þetta auðvelt og einfalt. Kannski verður 
það ekki alveg af þeim gæðum sem við 

fáum á veitingastöðum eða jafn fínt og 
fallegt. En það er frekar einfalt að gera 
ljómandi gott sushi heima hjá sér.

Matís ætti því að huga sérstaklega að 
því að fá fólk til að gera sushi heima. 
Ef börn læra að gera sushi á einfaldan 
hátt í heimahúsum, er það þekking sem 
þau taka með sér út í lífið. Til þess að 
ná því markmiði að auka fiskneyslu 
ungmenna, og það strax á þessu ári,  
þarf árið 2014 að verða í sögubókum 
árið sem sushi sló í gegn!

svavar@islenskurmatur.is

Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is



Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 4. mgr. 
5. gr. l. nr. 4/1995 að lækka eða fella niður fasteignaskatt hjá 
tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum.

Veittur er afsláttur af fasteigna skatti til þeirra elli- og örorku líf eyris-
þega, sem búa í eigin íbúð. Mið ast afslátt ur inn við eftir far andi tekju-
mörk lið ins árs:

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 2.750.000 kr.
Hjón með heildarárstekjur allt að 3.795.000 kr.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 2.750.001–3.170.000 kr.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 3.795.001–4.275.000 kr.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 3.170.001–3.420.000 kr.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 4.275.001–4.640.000 kr.

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 3.420.001–3.620.000 kr.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 4.640.001–4.925.000 kr.

Nú við álagningu fasteignagjalda 2014 er afslátturinn reiknaður 
vélrænt skv. upplýsingum RSK um álagningu skatta vegna tekna 
ársins 2012. Í haust þegar staðfest skattframtal liggur fyrir vegna 
tekna ársins 2013 verður afsláttur endurskoðaður og leiðréttur.

Frekari upplýsingar veitir innheimtudeild Kópavogsbæjar, 
Fannborg 2, sími 570 1500, netfang: thjonustuver@kopavogur.is.

Lækkun eða niður- 
felling fasteignaskatts 
hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum

kopavogur.is

Veittur er 3% stað greiðslu afslátt ur ef fast eigna
gjöldin í heild eru greidd fyrir 14. febrúar.

Hægt er að ganga frá stað greiðslu gjalda með 
því að draga 3% frá heildar álagn ingu gjald anna 
og leggja inn á banka: 
0130-26-74, kt. 7001693759.

Frekari upplýsingar veitir innheimtudeild 
Kópavogs bæjar, Fannborg 2, sími 570 1500, 
netfang: thjonustuver@kopavogur.is.

Staðgreiðsluafsláttur
af fasteignagjöldum

kopavogur.is

Gleðilegt nýtt ár og þökkum  
samfylgdina á liðnu ári.
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##Instant karma og ástarjátning úr fortíðinni
Ég fór á reunion með grunnskól-

anum mínum fyrir norðan um 
daginn. Það var mjög áhuga-

vert. Við hittumst nokkrum árum eftir 
að við kláruðum grunnskólann og þá 
var eins og allir tækju gömlu hlut-
verkin sín mjög alvarlega, þeir sem 
höfðu verið kúl urðu það aftur og þeir 
sem voru ekki svo kúl voru það ekki 
heldur þarna.

Núna eru liðin 8 ár síðan þetta var 
og allir greinilega búnir að fullorðn-
ast svolítið. Ég kom þarna með Önnu 
vinkonu en hún er eiginlega sú eina 
sem ég hef haldið sambandi við úr 
grunnskóla, og við erum líklega það 
sem mætti kalla bestu vinkonur. Ég 
var búin að leggja mikla áherslu á að 
við mættum ekki of snemma en samt 
voru bara nokkrir mættir þegar við 
komum og það sem kom mér mest á 
óvart var að það heilsuðust allir með 
kossum og faðmlagi. Alveg fólk sem 
ég hafði aldrei talað við kom og kyssti 
okkur. Spes.

Það er víst best að taka það fram 
að ég var frekar seinþroska og ekkert 
allt of kúl í grunnskóla. Ég byrjaði 
til dæmis ekki að drekka fyrr en um 
miðjan vetur í 10. bekk, langt, langt 
á eftir öllum hinum krökkunum. Svo 
var ég aldrei neitt svakalega töff þó 
ég hafi vissulega átt mína g-strengs 

nærbuxur upp úr  buxnastrengnum, 
gsm síma og wu-tang hettupeysur.

Alla efri bekki grunnskóla var ég 
meira og minna skíthrædd um að 
verða einhvern vegin að athlægi, þráði 
samt athygli en hefði aldrei þorað að 
fá hana. Þráði ástina en var algjörlega 
handviss um að hún væri ekki handa 
mér. Svo bætti það ekki úr skák þegar 
Sigga og Andrea sem voru vinkonur 
mínar í 9. bekk hættu allt í einu að vera 
vinkonur mínar þegar við komum 
aftur í 10. bekk eftir sumarfrí. Þær 
höfðu notað sumarið í að komast upp 
á lag með að reykja og farið á nokkur 
fyllerí, ég hafði alveg gleymt því af 
því ég hafði farið burt í sumarvinnu 
um sumarið og aðallega hangið með 
yngri krökkum sem ég kynntist þar. 
Ég var semsagt vægast sagt ekki nógu 
töff félagsskapur.

Á reunioninu kom síðan Sigrún 
sem hafði verið vinkona mín í 4. til 
8. bekk, til mín og spurði af hverju ég 
hefði látið ruglið í Siggu stía okkur í 
sundur. Og þá rifjaðist upp að þessari 
ótrúlega vel gefnu og skemmtilegu 
stelpu, sem ég hafði eftir allt saman 
átt hvað mest sameiginlegt með, hafði 
ég hafnað á nákvæmlega sama hátt og 
Sigga og Andrea höfnuðu mér. Af því 
að mér fannst hún ekki nógu töff og 
hélt að ég myndi mögulega eiga séns á 

hærri stöðu í stigveldi unglingsáranna 
án hennar. Talandi um instant karma!

En þarna semsagt gat ég beðið hana 
afsökunar, fékk síðan ástarjátningu úr 
fortíðinni frá gömlum skólabróður og 
komst að því að sennilega hafði ég ekki 
verið jafn brjálæðislegur lúser og ung-
lingssjálf mitt hafði upplifað. Og ég 
held að flestir á þessari samkomu hafi 
verið að komast að því sama um sjálfa 
sig. Sennilega er nefnilega niðurstaðan 
sú að við vorum öll unglingar, með 
hæfilega klemmda sjálfsmynd og 
hormóna á milljón, að reyna að gera 
það bestu úr aðstæðunum, með mis 
brútal aðferðum.
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EinkaMál Evu lindar

Um ólæsi, stagl og 
önnum kafna krakka 
Frá því að niðurstöður PISA rann-

sóknarinnar 2012 voru birtar 
fyrir nokkrum vikum síðan 

hefur ýmislegt verið rætt um íslenskt 
skólakerfi. Sumt skynsamlegt en annað 
síður. Nokkur orð til viðbótar í þennan 
PISA – belg. 

Ólæsir unglinga?
T. d. hafa ýmsir skilið niðurstöður PISA 
þannig að 30% íslenskra unglinga séu 
ólæsir og jafnvel fullyrt að það sé miklu 
hærra hlutfall en ólæsi Íslendinga um 
aldamótin 1900. Þetta er auðvitað ekki 
svona. Allir sem tóku prófið eru læsir 
en sumir áttu erfitt með að skilja þau 
verkefni sem lögð voru fyrir í prófinu. 
Því er sagt að þeir geti eigi erfitt með að 
lesa sér til gagns. Það er þetta sem kallast 
lesskilningur. Fullorðnir einstaklingar 
lenda stundum í erfiðleikum með að 
skilja það sem þeir lesa, t. d. ef það er 
á sviði sem er utan við þekkingu þeirra 
eða áhuga. Skýrsla um niðurstöður PISA 
reynist eflaust mörgum fullorðnum torf 
og þeir geta ekki lesið sér hana til gagns, 
þó fluglæsir séu. Lesskilning er aðeins 
hægt að þjálfa með lestri og því verða 
íslensk börn og unglingar að lesa meira. 
Það er sameiginlegt hlutverk heimilanna 
og skólans. 

Önnum kafnir krakkar
Krakkar hafa minni tíma til lesturs 
en fyrir nokkrum árum. Þátttaka 
þeirra í íþrótta- og tómstundastarfi 
krefst miklu meiri tíma en fyrir 10 
– 20 árum. Og rétt er að benda á að 
virkni krakka í slíku starfi er mjög 
mikil í Kópavogi. Vinnudagur þeirra 
er því býsna langur og jafnvel má velta 
því fyrir sér hvort hann sé ekki allt of 
langur hjá sumum. Símar og tölvur 
taka einnig mikinn tíma og ég hef það 
fyrir satt að í stað þess að lesa í bók 
fyrir svefninn fari unglingarnir í sím-
ann sinn að gera eitthvað. Það er hins 
vegar góð venja að lesa fyrir svefninn 
og allir ættu að temja sér það. 

Rangar áherslur í  
móðurmálskennslu?
Ég get ekki betur séð en að niður-
stöður PISA bendi til þess að íslenskir 
krakkar fái minni þjálfun í lestri í 
móðurmálstímum í skólunum en t. 
d. jafnaldrar þeirra í OECD ríkjunum. 
Ég leyfi mér að fullyrða að áherslur 
okkar í móðurmálskennslunni séu 
rangar. Er einhver skynsemi að eyða 
miklum og dýrmætum tíma í skól-
anum í málfræðistagl og stafsetn-
ingarreglur, jafnvel hjá mjög ungum 

börnum? Tíma sem betur væri varið 
í ritþjálfun, lestur og lestúlkun. Ég er 
fullviss um að þá málfræði sem þarf að 
kenna er hægt að afgreiða að nokkrum 
vikum á unglingastigi. 

Kópavogur kemur  
ágætlega út
Eins og komið hefur fram er gífur-
legur munur á niðurstöðum PISA eftir 
landshlutum á Íslandi. Það er veru-
legt áhyggjuefni. Niðurstöður fyrir 
Kópavog eru hins vegar jákvæðar því 
lesskilningur eykst hér í bæ miðað 
við 2009 og sömu sögu er að segja um 
stærðfræðilæsi og náttúrufræðilæsi. 
Þá er minnstur kynjamunur í Kópa-
vogi af sveitarfélögunum á höfuð-
borgarsvæðinu. Þróunin í Kópavogi 
fylgir ekki þeirri þróun sem er á 
landinu. Það er auðvitað gleðilegt – 
fyrir okkur í Kópavogi. Við þurfum 
að halda áfram á þeirri braut. 

Höfundur er
Hafsteinn Karlsson, skólastjóri

Kópavogsdagar undirbúnir

Lista- og menningarráð Kópavogs-
bæjar auglýsir eftir listamönnum, 
hópum eða fólki, til að vera með 

listviðburði á Kópavogsdögum sem 
verða haldnir í byrjun maí. 

Frítt þarf að vera inn á listviðburðinn, 

en hann má halda undir berum himni, 
inni í verslun eða hvar sem er. Viðburð-
urinn þarf að auðga menningarlífið í 
bænum, segir á vefsíðu bæjarins, og er 
aðalatriði að Kópavogsbúar fái tækifæri 
til að njóta. 

Listamenn eru hvattir til að sækja 
um, en bærinn veitir að hámarki 200 
þúsund krónur fyrir viðburð. Honum 
þarf að lýsa nákvæmlega, auk þess 
sem umsóknum þarf að fylgja kostn-
aðaráætlun. 

Umsóknarfrestur rennur út 14. febr-
úar, segir á vef bæjarins. 



fyrir heimili

FLOKKUNARMERKI FLOKKUR HRÁEFNI FRÁGANGUR HVERT Á AÐ SKILA ENDURVINNSLA

Bylgjupappi,  
sléttur pappi,  
pappír og fernur

Pappakassar, pítsukassar, 
dagblöð, tímarit,  
pappír, pappírsumbúðir 
og fernur.

Leggja saman til að 
minnka rúmmál.
Skola fernur.

Á endurvinnslustöð SORPU, 
í bláa grenndargáminn eða 
í Blátunnu / endurvinnslu-
tunnu við heimili.

Nýir pappakassar, pappírsumbúðir,  
klósettpappír og eldhúsrúllur.

Plastumbúðir
Allar plastumbúðir,  
brúsar, dollur, bakkar 
o.fl.  EKKI frauðplast.

Tæma vel, pressa 
saman til að 
minnka rúmmál.

Í græna grenndargáminn 
eða á endurvinnslustöð 
SORPU.

Plasthlutir eins og dollur,  
húsgögn, balar o.fl.

Nytjahlutir,  
fatnaður og skór

Húsbúnaður, smáhlutir, 
heil raftæki og fatnaður.

Fatnaður og 
smáhlutir fara í 
lokaða poka  
eða kassa.

Á endurvinnslustöð SORPU, 
fatnaður fer í Rauða kross 
gáminn (RKÍ) og nytjahlutir 
fara í Góða hirðis gáminn.

Húsgögn og smáhlutir  
fara í verslun Góða hirðisins,  
föt eru endurnotuð eða fara í  
endurvinnslu í gegnum RKÍ.

Steinefni Postulín, glerkrukkur, 
flöskur og annað gler.

Á endurvinnslustöð SORPU. Mulið niður og notað  
sem uppfylling.

Spilliefni,  
ljósaperur/
sparperur  
og raftæki

Rafhlöður, spreybrúsar, 
hreinsiefni, málning, 
ljósaperur/ sparperur, 
ónýt raftæki o.fl.

Spilliefnin í 
lokuðum  
umbúðum.

Á endurvinnslustöð SORPU,  
í spilliefnagáminn og  
raftæki í raftækjagáminn.

Er fargað af viðurkenndum aðila.

Skilagjaldsskyldar  
umbúðir

Dósir, glerflöskur  
og plastflöskur. Óbeyglað.

Skilað inn á valdar endur-
vinnslustöðvar (sjá sorpa.is)  
eða til Endurvinnslunnar hf.

Áldósir eru endurunnar, plastflöskur  
eru t.d. endurunnar í flísefni og  
glerflöskur verða að uppfyllingu.

Málmar SORPA flokkar málma vélrænt úr heimilisúrgangi í móttöku- og flokkunarstöð í Gufunesi.
Annars má skila þeim í gám fyrir málma á endurvinnslustöð SORPU.

Nánari upplýsingar um flokkunarreglur á www.sorpa.is                       Also available in english on www.sorpa.is
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Hvellir og sprengjur
Töfrahurðinni var hrundið upp 

á Vínartónleikum í Salnum 
um síðustu helgi. Pamela de 

Sensi, flautuleikari, hefur séð um 
tónleikana undanfarin og er óhætt 
að segja að þeir hafi slegið í gegn. 
Skólahljómsveitin lék Vínarvalsa en 
einnig tóku þátt í tónleikunum tenór-
inn Gissur Páll Gissurarson og Ragn-
hildur Þórhallsdóttir sópran, auk þess 
sem Pamela lék sjálf einleik á flautu, 
auk Margrétar Stefánsdóttur. Auk 
tónlistarmanna tóku sirkuslistamenn 
frá Sirkus Íslandi þátt í Töfrahurðinni. 
Mikill fjöldi mætti í sínu fínasta pússi 
og dansaði Vínarvalsa og sumir fengu 
meira að segja andlitsmálningu. 

Tími til að konur skipi öll efstu sætin
Una María Óskarsdóttir, varabæjarfulltrúi Framsóknarflokksins, íhugar 
að sækjast eftir fyrsta sætinu á framboðslista flokksins fyrir bæjarstjórn-
arkosningarnar í vor. Hún hefur meðal annars lagt áherslu á jafnréttis-
mál, og spyr hvort ekki sé kominn tími til að konur skipi öll efstu sætin á 
framboðslista Framsóknarflokksins. 

„Ég er þeirrar skoðunar að hvar sem 
því verður við komið þurfi karlar og 
konur að starfa saman og taka ákvarð-
anir saman, hvort sem um er að ræða 
í stjórnmálum, í nefndum og ráðum, 
eða við stjórnun fyrirtækja og vinnu-
staða,“ segir Una María í samtali við 
bæjarblaðið Kópavog. 

Óeðlileg ákvarðanataka
Þrjár konur og átta karlar sitja í bæjar-
stjórn. Hlutur kvenna er of rýr að mati 
Unu Maríu. „Konur og karlar hugsa á 
ólíkan hátt og takast á við verkefni á 
mismunandi vegu, þannig hefur það 
verið frá öndverðu. Þar sem karlar eru 
helmingur þjóðarinnar þá væri t. d. 
ósanngjarnt ef konur hefðu öll völd og 
tækju ákvarðanir sem ættu að vera til 
hagsbóta fyrir bæði kynin. Konur geta 
ekki alltaf sett sig í spor karla af þeirri 

einföldu ástæðu að þær eru konur. Á 
sama hátt er það óeðlilegt að karlar 
skipi allar áhrifa- valdastöður og taki 
ákvarðanir sem eiga að vera til hags-
bóta fyrir bæði kynin. Þess vegna finnst 
mér brýnt að kona og karl skipti fyrstu 
sæti framboðslista.“

Konur í öll efstu sætin
- Hvað með lista Framsóknarflokks-
ins? 

„Ég tel Framsóknarflokkinn eigi 
mikla möguleika og vona að okkur 
takist að gera framboðslista með dríf-
andi og öflugu fólki með jöfnu hlut-
falli kvenna og karla. Ég held að við 
þurfum ekki að hafa áhyggjur af því 
hér, að kona og karl skipti ekki með 
sér fyrsta og öðru sæti. Við verðum 
örugglega ekki með þrjá karla í efstu 
þremur sætum eða þrjár konur, þó ein-

hver kynni samt að segja að það væri 
kominn tími til að konur skipuðu öll 
efstu sætin.“

Ólíðandi launamunur
Una María hefur á ferli sínum meðal 
annast staðið að jafnréttisáætlun bæj-
arins, sem samþykkt var árið 2010. 
Hún byggir á jafnréttislögum, en þau 
kveða meðal annars á um jöfn laun 
fyrir jafn verðmæt störf og fleira. En 
launamunur kynjanna er samt sem 
áður staðreynd. Hvernig sérðu fyrir 
þér að úrrýma þessum mun hjá Kópa-
vogsbæ?

„Við þurfum við að vera á varðbergi 
og stöðugt endurskoða og rannsaka 
launakerfi bæjarins og jafna laun ef 
mismunur kemur í ljós. Það er ólíðandi 
að konur séu á lægri launum en karlar.“ 

Launajafnréttið sé meðal brýnustu 
verkefna, en ekki skipti minna máli, 
segir Una María, að bæjarsjóður sé vel 
rekinn. „En jafnframt er mikilvægt að 
leita leiða til að lækka álögur á íbúa, 
hafa gott framboð húsnæðis, bjóða upp 
á góða þjónustu og samstarf við bæjar-
búa um betri bæ. Það skiptir miklu að 
fólki líði vel í bænum og að uppeldis-
stofnarir, leiksskólar, skólar og íþrótta-
félög bjóði alltaf upp á góða menntun, 
góð samskipti og efli forvarnir. Mál-
flokkarir eru margir og mikilvægir, 
en það þarf að samþætta málaflokka í 
ríkari mæli þannig að þeir gegni betur 
hlutverki sínu. Til dæmis þarf að sam-
þætta jafnréttismál og lýðheilsu inn 
allra málaflokka, skipulagsmál, skóla-
mál, íþróttamál og forvarnamál, svo 
dæmi sé tekið. Kynjuð hagstjórn er það 
sem koma skal og skiptir miklu máli 
um aukið jafnrétti fyrir bæði kynin.“ 

Íhugar fyrsta sætið
- Hvernig meturðu stöðuna hjá Fram-
sóknarflokknum fyrir kosningarnar 
í vor? Skiptir máli að flokkurinn sé í 
ríkisstjórn? 

„Ég tel að Framsóknarflokkurinn 
sé að standa sig vel í ríkisstjón. Það 
skiptir máli, sem og þau málefni sem 
lögð verður áhersla á og það fólk sem 
verður í framboði fyrir flokkinn, 
reynsla þess, menntun og þekking á 
bæjarsamfélaginu. Hvert sveitarfélag er 
sérstakt og ég tel að áherslur flokksins 
eigi einnig að taka mið af staðbundnum 
aðstæðum.“

Spurð um hvort hún hyggist sækj-
ast eftir forystu á lista Framsóknar-
flokksins fyrir kosningarnar segist hún 
„skoða málið vel“. Hún hafi hugsað 
um málið og fengið hvatningu, bæði 
innan- og utanbæjar. 

Una María Óskarsdóttir hefur lengi 
verið virk í starfi Framsóknarflokks-
ins. Hún byrjaði í bæjarpólitíkinni 
1998, þegar Sigurður heitinn Geir-
dal, var bæjarstjóri og oddviti. „Það 
var ekki leiðinlegt að fá að starfa með 
þeim mikla höfðingja,“ segir hún við 
blaðið. Una María hefur verið vara-
bæjarfulltrúi um skeið og einkum 
sinnt íþróttamálum og forvörnum, 
auk skipulags- og skólamála.

CRONUT

Opnunartími Dalvegi:
Mánudaga til föstudaga frá 6:00 til 18:00

laugardaga frá 6:00 til 17:00
sunnudaga frá 7:00 til 17:00

Frá Bandaríkjunum til Evrópu og nú 
hjá Reyni Bakara í Kópavoginum!
CRONUT er snilldar blanda af Crossant og Donut.
Nýbakaður og fylltur með vanillufyllingu

Dalvegi 4 - 201 Kópavogur
Hamraborg 14  - 200 Kópavogur
Sími: 564 4700

Una María Óskarsdóttir.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Hægt er að sjá blaðið á 
www.fotspor.is
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141 825
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Sími: 59 50 300
    

www.isafold.is

Umbúðir • Bækur • Tímarit • Fyrir skrifstofuna • Bæklinga • Fjölpóst 
Kynningarefni • Dagblöð • Stafrænt • Allskonar!

VIÐ PRENTUM bækur



FYRIR RÆKTINA
Í Iceland færðu úrval af próteinum, fæðu-

bótarefnum og orkudrykkjum  

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA
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Frosnir ávextir frá Ardo.
Taktu 3, borgaðu fyrir 2.

Organic Food Bar
í úrvali

A Good Snack
frá Nutramino

XL próteinstöng
frá Nutramino

Weight Watchers heilsuréttir.
Taktu 3, borgaðu fyrir 2.

Quorn
kjötlaust og próteinríkt
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468 318 348

DRYKKIR FRÁ NUTRAMINO 
Í ÚRVALI

240
STK.

FULLT VERÐ: 299 KR.

PRE-WORKOUT  
NUTRAMINO +PRO, 600 G

3599
STK.

FULLT VERÐ: 4498 KR.

KREATÍN 
NUTRAMINO +PRO, 500 G

2240
STK.

FULLT VERÐ: 2799 KR.

OG ALLT HITT TIL AÐ VIÐHALDA HEILBRIGÐUM LÍFSSTÍL

O
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HÓLFASKIPTUR HRISTIBRÚSI
SMART SHAKE, 600 ML 

1578
STK.

398458

* Ef keyptir eru tveir hristibrúsar fylgir kælitaska frítt með á meðan birgðir endast.

50%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

PROTEIN XL
NUTRAMINO, 2 KG

3498
STK.

FULLT VERÐ: 6998 KR.

PROTEIN XL
NUTRAMINO, 2 KG

456
STK.

FULLT VERÐ: 570 KR.
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