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 Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf

ibuxin rapid
fæst án lyfseðils í apótekum

ibuprofen

Notkunarsvið: ibuxin rapid inniheldur ibuprofen sem er lyf sem dregur úr verkjum og hita (flokkur: 
bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki er steri). ibuxin rapid er notað við vægum til miðlungi miklum verkjum, 
svo sem höfuðverk, tannverk, tíðaverk, bráðum mígrenihöfuðverk, hita og verkjum vegna kvefs. Ekki má 
nota ibuxin rapid: Ef þú ert með ofnæmi fyrir ibuprofeni eða einhverju öðru innihaldsefni ibuxin rapid. Ef 
þú hefur fundið fyrir mæði, astma, nefrennsli, þrota eða ofsakláða eftir notkun acetylsalicylsýru eða   
annarra bólgueyðandi gigtarly�a sem ekki eru sterar (NSAID). Ef þú ert með óútskýrða blóðmyndunar-
truflun. Ef þú ert með eða hefur haft endurtekin sár (ætisár) eða blæðingu í maga/skeifugörn. Ef þú hefur 
fengið blæðingu eða rof í meltingarvegi við fyrri meðferð með bólgueyðandi gigtarly�um (NSAID). Ef þú 
ert með blæðingu í heilaæðum eða aðra virka blæðingu. Ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrar- eða 
nýrnastarfsemi. Á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Ef þú ert með kransæðasjúkdóm eða alvarlega 
hjartabilun. Ef þú þjáist af verulegri ofþornun. Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun ibuxin rapid: 
Ef þú ert með arfgengan blóðmyndunarsjúkdóm (bráða porfýríu með hléum). Ef þú ert með ákveðna 
sjálfsnæmissjúkdóma (rauða úlfa og blandaðan bandvefssjúkdóm). Ef þú ert með sjúkdóma í 
meltingarfærum eða langvinna bólgusjúkdóma í þörmum (sáraristilbólgu, Crohn´s sjúkdóm). Ef þú ert 
með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi. Ef þú þjáist af ofþornun. Ef þú ert með eða hefur haft háþrýsting eða 
hjartabilun. Ef þú ert með ofnæmi (t.d. húðviðbrögð við öðrum ly�um, astma, ofnæmiskvef ), langvarandi 
þrota í slímhúðum eða langvarandi teppusjúkdóm í öndunarfærum. Ef þú ert með storkutruflun í blóði. 
Strax eftir stórar skurðaðgerðir. Meðganga og brjóstagjöf: Þú mátt aðeins nota ibuxin rapid á fyrstu 6 
mánuðum meðgöngu eftir að hafa ráðfært þig við lækninn. Ekki má nota ibuxin rapid síðustu 3 mánuði 
meðgöngu. Yfirleitt er ekki nauðsynlegt að gera hlé á brjóstagjöf við skammtíma notkun í ráðlögðum 
skömmtum. Algengustu aukaverkanir: Sár, rof eða blæðing í meltingarvegi, stundum lífshættuleg, 
einkum hjá öldruðum, geta komið fram. Ógleði, uppköst, niðurgangur, vindgangur, hægðatregða, 
meltingartruflanir, kviðverkur, sortusaur, blóðuppköst, sáramunnbólga, versnun ristilbólgu og Crohn´s 
sjúkdóms hafa komið fram. Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar yfir 40 kg: 200 mg – 400 mg 
skammtar, að hámarki 1.200 mg á sólarhring. Börn og unglingar:  Hámarksskammtur af ibuprofeni á dag 
er 30 mg á hvert kg líkamsþyngdar, skipt niður í 3 til 4 staka skammta. 20-29 kg: 200 mg skammtar, að 
hámarki 600 mg á sólarhring. 30-39 kg: 200 mg skammtar, að hámarki 800 mg á sólarhring. Ekki skulu líða 
minna en 6 klst. á milli skammta. ibuxin rapid skal aðeins nota hjá börnum sem eru a.m.k. 20 kg að 
þyngd. Lesið vandlega leiðbeiningar í fylgiseðli sem fylgir ly�nu. Júlí 2012.
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Hægt að spara 200 milljarða
Verði spornað við fjölgun bíla 

og dregið úr umferð á einka-
bílnum, samfara fólksfjölgun 

á höfuðborgarsvæðinu, og áhersla lögð 
á fjölbreyttari samgöngur en einkabíla, 
mætti spara samfélaginu allt að 195 millj-
arða króna á tímabilinu 2015-2040. Þetta 
kemur fram í spá um þróun byggðar- 
og samgangna á höfðborgarsvæðinu, í 

tengslum við nýtt svæðisskipulag höfuð-
borgarsvæðisins. 

Áætlað er að íbúum höfuðborgarsvæð-
isins geti fjölgað um 70 þúsund fram til 
ársins 2040. Samgöngur eru meðal þess sem 
sérstaklega er fjallað um í skipulaginu, en 
spurt er: „Hvernig munu 275 þúsund íbúar 
og gestir þeirra ferðast á hverjum degi um 
höfuðborgarsvæðið?“

Gert er ráð fyrir því í núgildandi svæðis-
skipulagi að bílaumferð muni aukast langt 
umfram fjölgun íbúa. Í þeim plönum er 
lögð áhersla á að auka afkastagetu gatna-
kerfisins; að ráðist verði í umfangsmiklar 
fjárfestingar í umferðarkerfinu til að taka 
við allri umferð, án þess að umferðartafir 
aukist. Þetta hefur hvergi tekist, segir í 
spánni.  Sjá umfjöllun bls. 14.

Hátt í tvær milljónir páskaeggja eru framleidd ofan í landann núna um páskana. Um 800 þúsund egg frá nr. 2 og upp úr og um 
ein milljón deserteggja. Töluverð verðhækkun hefur orðið á eggjunum frá í fyrra. Það virðist samt sem áður ekki hafa teljandi 
áhrif á eftirspurn.  Sjá bls. 10-11.
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Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga. Efstar í upplestrarkeppninni

Rakel Svavarsdóttir úr Snælands-
skóla varð hlutskörpust í Stóru 

upplestrarkeppninni fyrir 7. bekk 
sem haldin var í Salnum í vikunni. 
Í öðru sæti varð Karen Rut Róberts-
dóttir úr Smáraskóla og í þriðja 
sætinu varð Brynja Sævarsdóttir úr 
Salaskóla. 

18 nemendur úr 9 grunnskólum 
Kópavogs tóku þátt í keppninni. Les-
inn var kafli úr sögunni Ertu Guð, 

afi, eftir Þorgrím Þráinsson og ljóð 
eftir Guðfinnu Þorsteinsdóttur, Erlu. 
Í lokaumferðinni lásu keppendur ljóð 
að eigiin vali. 

Þrír efstu keppendurnir fengu 
20,15 og 10 þúsund króna gjafabréf 
og Félag íslenskra bókaútgefenda gaf 
öllum þátttakendum bókina Nokkur 
Ljóð eftir Guðfinnu Þorsteinsdóttur, 
Erlu. Grunnskóladeild Menntasviðs 
gaf öllum keppendunum rauða rós. 

Annað innbrot hjá Mæðrastyrksnefnd
Aftur var brotist var inn í hús-

næði Mæðrastyrksnefndar í 
Kópavogi, fyrir skömmu, en 

þetta er í annað sinn á fáum vikum sem 

þjófar fara inn í húsnæði nefndarinnar. 
„Við lærðum af fyrra innbroti og ekk-
ert fémætt er lengur geymt hjá okkur,“ 
segir Anna Kristinsdóttir, formaður 

nefndarinnar í samtali við blaðið. 
Í fyrra innbrotinu var hundruðum 

þúsunda króna stolið, auk úttektar-
korta í Bónus. 

Ferða-
manna-
vagn
Ferðamannavagn verður í dag-

legum ferðum frá miðbæ Reykja-
víkur og upp í Kópavog í sumar. 

Ferðamannavagninn stoppar í Hamra-
borg og heldur þaðan í Smáralind, að 
því er segir á vef Kópavogsbæjar. Vagn-
inn fer fjórar ferðir alla daga nema á 
fimmtudögum þegar þær verða fimm. 

Ferðirnar hefjast 15. maí. Þær verða 
á tveggja tíma fresti. Hugmyndin era ð 
fá fleiri ferðamenn inn í bæinn. 

Ferðavagninn byggir á samstarfs-
samningi milli Kópavogsbæjar og 
Smáralindar. 

Kópavogsvöllur  
í slæmu ástandi
„Völlurinn kemur illa undan vetri, 

hann er mjög slæmur,“ segir 
Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi 

og umsjónarmaður Kópavogsvallar. 
Í byrjun maí eru á dagskrá stórleikir 

á Kópavogsvelli. Þannig á meistara-
flokkur karla hjá Breiðabliki leiki við 
bæði FH og KR og meistaraflokkur 
kvenna á leik við Íslandsmeistara 
Stjörnunnar. „Þetta eru leikir sem 
fólk vill sjá. Stórlið að koma í heim-
sókn í Kópavoginn. En það er ljóst 

að völlurinn verður ekki í sínu besta 
ástandi,“ segir Ómar. „Við munum 
gera okkar allra besta til að völlurinn 
verði klár. Það er greinilegt að það eru 
kalblettir í honum.“

Ómar segir að sáð hafi verið í 
völlinn og ef veður verði gott, verði 
völlurinn vonandi fljótur að jafna sig. 
Taka verði stöðuna á honum í byrjun 
maí, en ekki sé útilokað að flytja verði 
leikina til, ef Kópavogsvöllur verður 
ekki orðinn nógu góður. 

„Heilsu barna má ekki 
ógna með loftmengun“
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, 

sem veitir Hellisheiðar-
virkjun starfsleyfi, leggst 

gegn því að fyrirtækið fái undanþágu 
frá nýrri reglugerð um brennisteins-
vetni til fimm ára. Heilbrigðiseftirlitið 
telur hins vegar að veita eigi undan-
þágu til eins árs í senn. 

Ný reglugerð um styrk brennisteins-
vetnis í andrúmslofti tekur gildi um 
mitt árið. Þar eru hert mörk um styrk 
efnisins í andrúmslofti. Orkuveitan 
sótti í fyrra um undanþágu frá vænt-
anlegri reglugerð til ársins 2020, en var 
synjað. Aftur var sótt um undanþágu 
nú, en til fimm ára. Hellisheiðarvirkjun 
gæti misst starfsleyfi, verði ákvæði 
reglugerðarinnar ekki uppfyllt, en þótt 
virkjunin uppfylli núverandi kröfur, þá 
gefa mælingar til kynna að mengun 
yrði yfir mörkum nýju reglugerðar-
innar. Umhverfis- og auðlindaráðu-
neytið fjallar um málið. 

Kópavogsbúar á móti
Heilbrigðiseftirlit Kópavogs- og 
Hafnarfjarðarsvæðis hefur lagst gegn 
því að Orkuveitan fái undanþágu. Bæj-

arráð Kópavogs hefur tekið undir þetta 
með heilbrigðiseftirlitinu og jafnframt 
skorað á Orkuveitina að bregðast sem 
fyrst við mengun með mótvægisað-
gerðum, en í Lækjarbotnum, sem eru 
í landi Kópavogs, hafa toppar í styrk 
brennisteinsvetnis farið yfir skilgreind 
mörk. Þarna er rekinn bæði leikskóli og 
grunnskóli. „Samkvæmt fyrirliggjandi 
gögnum er nauðsynlegt að gripið verði 
til mótvægisaðgerða. Heilsu barna á 
svæðinu má ekki ógna með loft-
mengun, meðan unnið er að þróunar-
verkefnum þó svo þær leiði til úrbóta 
síðar,“ segir í bókun Heilbrigðiseftirlits 
Kópavogs og Hafnarfjarðarsvæðis. Þá 
hefur þess einnig verið óskað að meng-
unin þar verði kortlögð nákvæmlega. 

Eitt ár í einu
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands segir 
aftur á móti að ekki sé ástæða til að 
kortleggja mengunina að svo komnu 
máli, þar sem ráðuneytið fjalli enn um 
umsókn OR um frekari undanþágu frá 
reglugerðinni. 

Heilbrigðiseftirlitið tekur hins vegar 
jákvætt í umsókn Orkuveitunnar um 

undanþágu, en leggur til að undanþága 
verði aðeins veitt til eins árs í senn, og í 
hvert sinn verði aðgerðir Orkuveitunna 
til stemma stigu við mengun metnar. 

Stórmál fyrir  
jarðhitageirann
„Það hefur verið settur mikill kraftur 
í vinnu við mótvægisaðgerðir, því við 
lítum á að brennisteinsvetsnismálin 
séu stórt umhverfismál fyrir allan jarð-
hitageirann og því mikilvægt að taka á 
því,“ segir Hólmfríður Sigurðardóttir, 
umhverfisstjóri Orkuveitu Reykjavíkur. 

Meirihlutatal úrelt
„Við teljum að hefðbundið 

meirihluta/ minnihluta tal í sveit-
arstjórn sé úrelt,“ segir Ólafur 

Þór Gunnarsson, oddviti framboðs 
VG og félagshyggjufólks í Kópavogi. Í 
sveitarstjórn eigi að vera pláss fyrir öll 
sjónarmið og flokkspólitískir stimplar 
eigi ekki að ráða því hvort góð mál 
komist áfram. „Hér eiga allir að geta 
unnið saman, við bjóðum okkur fram 
til þjónustu fyrir bæjarbúa, og það 
tilboð stendur hvort sem við erum í 
samstarfi um meirihluta eða minni-
hluta. Við getum unnið með öllum 
sem vilja starfa á þessum grunni og 
eru tilbúnir til að vinna með okkur 

að velferð allra íbúa bæjarins. Við 
munum leggja fram okkar áherslur 
í öllum málum og getum unnið með 
öllum þeim sem vilja hjálpa til við 
a koma þeim í framkvæmd,“ segir 
Ólafur Þór. 

Hann er í ítarlegu viðtali hér í blað-
inu ásamt Margréti Júlíu Rafsdóttur 
um nýja framboðið og áherslur þess. 
Þau segjast bjartsýn á gengi fram-
boðsins, en einnig má spyrja hvort 
þau stefni á að bæjarstjórinn komi úr 
þeirra röðum eftir kosningar? 

„Bæjarstjórinn þarf að vera tilbúinn 
til að þjóna fólkinu. Við erum alger-
lega tilbúin til þess. Við erum tilbúin 

til að leggja bænum til bæjarstjóra 
hvort sem við erum í meirihluta eða 
minnihluta.“

Sjá ítarlegt viðtal bls.8. 

Vilja ekki Gísla Martein
Bæjarstjórn Kópavogs felldi á 

fundi sínum í vikunni tillögu 
um að bjóða Gísla Marteini Baldurs-
syni, sjónvarpsmanni og fyrrverandi 
borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í 
Reykjavík, í helgarferð til Kópavogs. 

Gísli Marteinn flutti erindi á vegum 
Landsbankans á dögunum og sagði 
þar meðal annars: „Ég bið til guðs að 
einhver túristi lendi ekki í því að vera 
á einhverju glötuðu hóteli í Kópavogi, 
fyrirgefið þið. Vegna þess að hann 
verður bara brenndur af því. Það er 
ekki gaman þar,“ sagði Gísli. 

Þessi ummæli hafa vakið nokkra 
reiði hjá Kópavogsbúum, og lagði 
Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi 
Framsóknarflokksins til í bæjarráði 
að Gísla yrði boðið til Kópavogs, þar 
sem honum yrðu kynntir „unaðs-
reitir“ bæjarins og staðir „sem gætu 
haft aðdráttarafl fyrir ferðamenn úr 
101 og öðrum heimsborgum.“

Tillaga Ómars var samþykkt í bæj-
arráði. Bæjarstjórn hafnaði hins vegar 
tillögunni með fimm atkvæðum. Þrír 
greiddu atkvæði með og tveir greiddu 
ekki atkvæði. 

rakel, Karen og Brynja ásamt kynni keppninnar Huldu Björnsdóttur, 
deildarstjóra í Salaskóla.

Gísli Marteinn Baldursson flytur erindi sitt hjá landsbankanum.  
Mynd: Landsbankinn.

Kópavogsbær leggst gegn því að 
Or fái undanþágu frá reglugerð um 
brennisteinsvetni.  Mynd: OR:
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Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Mazda CX-5 4WD 2,0i SkyActiv bensín. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,6 l/100 km. og 5,5 l/100 km. með sjálfskiptingu og 2,2 lítra SkyActiv dísilvél.
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

TOP SAFETY PICK 2014
  Bandaríska umferðaröryggisstofnunin IIHS

BÍLL ÁRSINS Í JAPAN 2012-2013
    ein virtustu verðlaun bílgreinarinnar

AUTOMOBILE ALL-STAR 2013

L’ANNUEL DE
L’AUTOMOBILE

2014
    The Best Cars in America, AUTOMOBILE

BESTI SPORTJEPPINN 2014
     L’Annuel de l’automobile

MESTA ÁNÆGJAN

MAZDA CX-5 er sigurvegarinn í sínum 
flokki í ánægjukönnun J.D. Power en 
niðurstöðurnar byggja á svörum frá 
83.000 eigendum nýrra bíla. 

LÆGSTI 5 ÁRA 
REKSTRARKOSTNAÐURINN
Mazda bílar hafa lægsta 5 ára rekstrarkostnaðinn 
skv. könnun Kelley Blue Book.

BESTI SPORTJEPPINN 2013 
       Best Crossover, Auto Express

BESTI SPORTJEPPINN
     Best SUV, Green Awards WHATCAR

Mazda CX-5 er vel að þessum verðlaunum kominn. Hann er búinn SKYACTIV spartækni MAZDA, er einstaklega fallegur á að líta og með miklum staðalbúnaði: skynvætt fjórhjóladrif (4WD), 
snjallhemlunarkerfi (Smart City Break Support), blindpunktsaðvörunarkerfi (Rear Vehicle Monitoring), i-stop spartækni, Bluetooth síma- og tónhlöðutengi, 17” álfelgur, nálægðarskynjari, 
upplýsingasnertiskjár í mælaborði, hraðastillir (cruise) og regnskynjari í framrúðu. Dráttargetan er 1800-2000 kg og veghæðin er 21 cm. Komdu í reynsluakstur.

BEINSKIPTUR 4WD FRÁ 5.590.000 KR.
SJÁLFSKIPTUR 4WD FRÁ 5.890.000 KR.

 mazda cx-5 4WD 
hlaðinn verðlaunum

        
    MAZDA. DEFY CONVENTION.

J.D. Power | 2013
    Kelleys Blue Book

_ _ _ _

_
_

_   _

zoom- z
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     KOMDU Í REYNSLUAKSTUR. 

mazda.is
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Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Forsætisráðherranum verður tíðrætt um bjartsýnina og tækifærin. Hann 
vill ekki heyra spurningar eða málefnalega gagnrýni. Það er kallað 
niðurrif eða „loftárásir“. Eftir höfðinu dansa limirnir, segir máltækið. 

Þannig hafa þingmenn flokksins fylgt þessu fordæmi, en stundum með afar 
sérkennilegum hætti.

Sigrún Magnúsdóttir, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, flutti áhuga-
verða ræðu á Alþingi í vikunni. Hún sagði að Íslendingar vildu heldur trúa 
neikvæðni, hvort sem um væri að ræða núið eða horfnar aldir, frekar en að 
treysta á getu og tækifæri. Neikvæðni smygi inn í sálarfylgsnin og hefði áhrif 
á börnin okkar. Hún sagði:

„Undir spúandi eldfjalli fluttum við til landsins algjöra munaðarvöru þetta 
ár sem önnur ár, saffrankrydd, kóríander, ólífuolíur, fíkjur, kransakökur með 
kaffinu, gullhringa, pelsa, postulín, silfur og silki. Þetta var almennt. Það 
voru mjög margir Íslendingar sem fluttu það inn þetta ár, sem er talið algjört 
svartnættisár í sögu þjóðarinnar.“

Hér vísar hún til ársins 1784. Þetta ár voru Skaftáreldar í gangi. Móðuharðindi. 
Vetur voru harðir. Fólk dó úr hungri og í farsóttum. Hundruð bæja hrundu 
í jarðskjálfta. Talið er að um fimmtungur þjóðarinnar hafi farist í þessum 
hörmungum. Landsmönnum fækkaði úr 50 þúsundum í 40 á örfáum árum.

Á þessum tíma var einokunarverslun Dana. Hér var ekki verslunarfrelsi. 
Ísland var líklega fátækasta ríki Evrópu.

Það eru engin tíðindi að á öllum tímum hefur fámennur hópur yfirstéttarfólks 
haft það gott, enda þótt almúginn hafi haft það verra eða beinlínis soltið. 
Engum dettur í hug að íslenskt almúgafólk hafi kryddað mat sem ekki var 
til með kóríander og saffrani. Fólk dó úr hungri á þessum tímum. Íslenskur 
almenningur gekk ekki um í pelsum með hringlandi gull og silfur og postu-
lín frá Kína. Þetta var fólk sem þurfti að berjast fyrir lífi sínu á einum mesta 
harðindatíma Íslandssögunnar. Árið 1784 var svartnættisár í sögu íslensku 
þjóðarinnar.

Sigrún Magnúsdóttir lýsir í ræðu sinni gríðarlegri misskiptingu í samfélagi 
18. aldar, þar sem sumir lifðu í vellysingum, á meðan hungsneyð geysaði hjá 
almenningi. Henni tekst samt með einhverjum undarlegum hætti að koma 
ekki auga á það. 

Það er sjálfsagt að vera bjartsýnn og nýta tækifærin. En það er ástæðulaust að 
tala niður til fólks og skrumskæla söguna. Jafn sjálfsagt er að spyrja spurninga 
og gagnrýna athafnir valdhafa, sem tímabundið sitja í umboði almennings. 
Það er ekki niðurrif. Þetta heitir lýðræði. 

Ingimar Karl Helgason

Bjartsýnin  
og tækifærin

Leiðari

fotspor.is

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.

Minna álag, meiri fjölskyldutími
Það dýrmætasta í lífinu er gæða 

tíminn með makanum, börn-
unum, barnabörnunum og eins 

með vinum og kunningjum. Hraðinn 
í samfélaginu og þær kröfur sem við 
gerum til okkar hefur aukið álagið á 
heimilunum og gert hversdagleikann 
of flókinn á margan hátt. Mikill tími 
fólks eftir vinnu fer í að koma börnum 
til og frá, versla inn, elda matinn, klára 
heimanám og græja og gera á hlaupum 
á þessum dýrmæta fjölskyldutíma. 
Þessi tími ætti að innihalda gæða-
stundir með þínum nánustu í stað 
streð, streitu og kapphlaups við tím-
ann. Samvera hefur gríðarlega mót-
andi áhrif á börnin okkar og í raun 
besta forvarnarstefna sem til er. Það 
skiptir máli að sá tími sé spennandi 
og skemmtilegur, þannig náum við að 
byggja upp betri einstaklinga sem eru 
tengdari foreldrum sínum meiri tilf-
inningaböndum. Til þess að breyting 
geti átt sér stað þarf að huga að litlu 

hlutunum í samfélaginu sem skipta 
sköpum í að einfalda hversdagsleikann 
hjá fjölskyldunum í bænum.   

Á næsta kjörtímabili þurfum við 
að leggja meiri vinnu í auka samveru-
stundir fjölskyldunnar. Það að hafa kost 
á heimanámi í dagvist gæti sparað hell-
ings tíma og streð fyrir marga foreldra. 
Höldum áfram að skoða og samþætta 
keyrslu í íþróttir og tómstundir tengt 
skólanum og íbúðahverfunum. Margir 
foreldrar treysta börnum sínum ekki 
einum í strætó til að stunda íþróttir eða 
tómstundir því þurfum við að skoða 
öryggi barna okkar á milli staða, það 
skiptir okkur öll máli. Það er árið 2014 
og því alltaf að koma betri lausnir sem 
hjálpa okkur að búa börnunum meira 
öryggi.  

Eftirlaunafólk býr að mikilli reynslu 
og þekkingu. Ég vil tengja kynslóðirnar 
betur saman t.d. með því að opna á 
vettvang þar sem börn geta fengið “afa 
og ömmur” inn í dagvistina og jafnvel 

skóla sem getur skipt miklu í þroska 
barnanna og ánægju þeirra eldri.

Það er svo margt sem við getum gert 
saman til þess að auka þennan gæða 
tíma og það er það sem ég vil einbeita 
mínum kröftum að. Við getum það og 
það skiptir okkur öll máli, því aukin 
samvera fjölskyldunnar verður aldrei 
metinn til fjár.

Menntun barna og 
niðurskurður í skólum
Skólar eru hornsteinar jafnræðis í 

samfélaginu, þar sem almennt er 
lítill munur á milli skóla á Íslandi. 

Skólinn hefur einstakt tækifæri til að 
jafna aðstöðu barna, þar sem flest börn 
sækja leikskóla og öll börn grunnskóla. 
Skólinn á að veita öllum börnum tæki-
færi til að þroska hæfileika sína á eigin 
forsendum og með almennri menntun 
er því dregið úr aðstöðumun barna. 
Skólinn á að geta mætt barninu, þar 
sem það er statt, hjálpa því að byggja 
upp sjálfsmynd sína og öðlast ákveðna 
færni og þekkingu til að geta tekist á við 
frekara nám og starf í lýðræðissamfélagi. 

Ýmsar rannsóknir sýna að af-
leiðingar niðurskurðar til menntunar 
og velferðar barna getur haft alvarlegar 
afleiðingar síðar meir, bæði fyrir börnin 
sjálf og samfélagið í heild. Þrátt fyrir 
slíkar aðvaranir hefur á undanförnum 
árum verið niðurskurður í málefnum 

barna í Kópavogi. Í grunnskólum 
Kópavogs hefur verið skorið niður 
þjónusta við börn á hverju ári frá hruni. 
Fjárveitingar hafa verið skornar niður  
til forfallakennslu, til kaupa á námsefni, 
til foreldrasamstarfs (bekkjarkvöld og 
fleira), félagsstarfa, frímínútnagæslu, 
vettvangsferða og sérkennslu. Þar að 
auki hefur verið fjölgað í námshópum. 
Að skera niður til sérkennslu bitnar 
helst á þeim börnum sem einhverra 
hluta vegna þurfa á séraðstoð að halda 
til að standa jafnfætis öðrum börnum. 
Slíkt er ekki neinu samfélagi til sóma.

Samkvæmt Barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna sem Alþingi lögfesti 
í byrjun árs 2013 eiga öll börn á Ís-
landi rétt á að njóta þeirra réttinda 
sem sáttmálinn kveður á um og ekki 
má mismuna börnum sökum stöðu 
þeirra eða foreldra þeirra. Samkvæmt 
sáttmálanum eiga öll börn rétt á að lifa 

og þroskast og njóta bestu mögulegrar 
menntunar. 

Mikilvægt er að snúa vörn í sókn, 
veita börnunum okkar aftur þá þjón-
ustu sem þau eiga skilið og skila til baka 
því sem af þeim hefur verið tekið. Mik-
ilvægt er að í Kópavogi verði á næstu 
árum forgangsraðað í þágu barna og 
fjölskyldna þeirra og staðinn sé vörður 
um mannréttindi allra barna. Það mun 
verða samfélaginu öllu til heilla þegar 
fram í sækir. 

Björt framtíð vill nú-
tímavæða vinnubrögðin  
í bæjarstjórn Kópavogs
Björt framtíð býður í fyrsta 

skipti fram lista í Kópavogi 
fyrir sveitastjórnarkosn-

ingarnar í vor. Listinn hefur verið 
samþykktur, málefnastarfið komið 
vel af stað og stemningin góð. List-
inn samanstendur af hópi áhugasamra 
íbúa um sveitarstjórnarmál. Við í 
Bjartri framtíð viljum hafa áhrif til 
góðs enda er markið okkar ekki að 
komast til valda hvað sem það kostar 
heldur fyrst og fremst að vinna bæj-
arfélaginu gagn.

Þótt mér virðist sem fleiri og fleiri 
séu farnir að sjá að Björt framtíð 
stendur fyrir skynsama og ábyrga 
pólitík þá langar mig samt að útskýra 
í örfáum orðum hvernig Björt framtíð 

nálgast stjórnmál. Fjölbreytni, stöð-
ugleiki og sátt eru helstu stoðir við 
ákvarðanatöku innan Bjartrar fram-
tíðar. Við óttumst ekki erfiðar ákvarð-
anir í þágu almannahags ólíkt gömlu 
stjórnmálaflokkunum sem burðast 
um með úrelta átakasögu á bakinu 
sem eitrandi áhrif hefur á alla ákvarð-
anatöku í stjórnmálum.  Við viljum 
snúa við vondri þróun í samskiptum 
sem þróast hefur hér um langt árabil. 
Við viljum virða skoðanir hvert hjá 
öðru og nálgast stjórnmálin á þann 
veg að gera gagn hver sem málefnin 
eru, auk þess að gera þau áhugaverð 
og aðgengileg fyrir almenning. Björt 
framtíð er frjálslyndur flokkur og við 
teljum að stjórnmál eigi að þjóna fólk-

inu og vera verkfæri fyrir samtal og 
samvinnu þar sem við leggjum hvert 
og eitt okkar af mörkum til að gera 
samfélagið betra og framtíðina bjart-
ari.  Það er virkileg þörf fyrir nýjar 
áherslur og ný vinnubrögð í bæjar-
stjórn Kópavogs því endalaus og ít-
rekuð átök og rifrildi er sóun á tíma og 
fjármunum. Kópavogsbúum gefst því 
kostur á að kjósa sér ný vinnubrögð í 
bæjarstjórn og þar með nútímavæða 
bæjarpólitíkina í Kópavogi. 

Höfundur er
Margrét Júlía Rafnsdóttir

Er í 2. sæti á lista Vg og  
félagshyggjufólks í Kópavogi fyrir 

bæjarstjórnar- 
kosningarnar í vor.

Höfundur er
Theodóra S. Þorsteinsdóttir,

oddviti Bjartrar framtíðar  
í Kópavogi

Höfundur er
Guðrún Jónína Guðjónsdóttir,

skipar 3. sæti á lista  
Framsóknarflokksins í Kópavogi

Þessi mynd frá Jafnréttisstofu sýnir hlutfall karla og kvenna í ýmsum áhrifa-
stöðum í samfélaginu.



Rýmum fyrir nýjum 
Bosch heimilistækjum.
Bosch þvottavélar, þurrkarar, veggofnar, uppþvottavélar og kælitæki á 
tilboðsverði næstu daga. Hér fyrir neðan eru nokkur sýnishorn, 
takmarkað magn í boði.
Bosch heimilistækin eru þau mest seldu í Evrópu. Komdu og gerðu 
frábær kaup, við tökum vel á móti þér. 

Kæli- og 
frystiskápur
KGV 36NW20

Hvítur. Hljóðlátur. 
LED-lýsing. Krómaður 
flöskurekki. 
Mál (h x b x d): 
186 x 60 x 65 sm. 

Tilboð: 
99.900 kr.
Fullt verð: 129.900 kr.

Kæli- og 
frystiskápur
KGE 36AW30

Hvítur. Einstaklega 
hljóðlátur. Tvö kælikerfi. 
CrisperBox-skúffa. 
LED-lýsing. 
Mál (h x b x d): 
186 x 60 x 65 sm. 

Tilboð: 
129.900 kr.
Fullt verð: 169.900 kr.

Kæli- og 
frystiskápur
KGV 39VW30

Hvítur. Hljóðlátur. Fimm 
hillur úr öryggisgleri, þar 
af þrjár færanlegar. 
Mál (h x b x d): 
201 x 60 x 65 sm. 

Tilboð: 
99.900 kr.
Fullt verð: 129.900 kr.

Þvottavél
WAB 24262DN

Tekur mest 6 kg. 
Orkuflokkur A+. 
Hámarksvinduhraði: 
1200 sn./mín. 15 mín. 
hraðkerfi.

Tilboð: 
79.900 kr.
Fullt verð: 114.900 kr.

Þvottavél
WAQ 28492SN

Tekur mest 8 kg. 
Orkuflokkur A+++. 
Hámarksvinduhraði: 
1400 sn./mín. 15 mín. 
hraðkerfi. Blettakerfi. 

Tilboð: 
139.900 kr.
Fullt verð: 179.900 kr.

Veggofn
HBA 241350S

Stórt ofnrými: 67 lítrar. 
Heitur blástur. 
Kjöthitamælir. Nákvæm 
hitastýring.

Tilboð: 
129.900 kr.
Fullt verð: 169.900 kr.

Þurrkari
WTE 84103SN

Tekur mest 7 kg. 
Rakaskynjari. Hraðkerfi 
40 mín. Krumpuvörn.

Tilboð: 
99.900 kr.
Fullt verð: 129.900 kr.

Þurrkari
WTW 84100SN

Tekur mest 7 kg. 
Orkuflokkur A+. Hraðkerfi 
40 mín. Sjálfhreinsandi 
rakaþéttir. Krumpuvörn.

Tilboð: 
129.900 kr.
Fullt verð: 189.900 kr.

Uppþvottavél
SMU 58M22SK SuperSilence

Orkuflokkur A++. Mjög 
hljóðlát. Kraftþvottur, 
tímastytting og 
aukaþurrkun. 
Hnífaparaskúffa.

Tilboð: 
139.900 kr.
Fullt verð: 189.900 kr.

Þú sparar 40.000 kr.

Þú sparar 40.000 kr.

Þú sparar 40.000 kr.

Þú sparar 30.000 kr.

Þú sparar 30.000 kr.
Þú sparar 30.000 kr.

Þú sparar 60.000 kr.
Þú sparar 50.000 kr.

Þú sparar 35.000 kr.

Opið virka daga frá kl. 11 - 18 og á 
laugardögum frá kl. 11 - 16.

Gildir til 16. apríl eða á meðan birgðir endast.



6 11.  apríl  2014

Hver er stærsti sigur þinn?
Ætli það sé ekki þegar ég komst í u-17 
landsliðið í blaki eftir að hafa æft í 7 
mánuði.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Blak, útivist og vera með fjölskyldunni 
og vinum.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég er stundvís og reglusöm.
En galli?
Ég spila illa á þverflautu.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Setberg, sveitin mín sem er fyrir utan 
Höfn og Eyjafjörður, hann er alltaf fal-
legur hvort sem það er vetur eða sumar.
En í Kópavogi?
Fossvogurinn klárlega! Þar er Fagri-
lundur staðsettur og Víðigrundin!
Eftirlætis íþróttafélag?
Hérna heima fyrir er það auðvitað HK 
en erlendis er það Arsenal og Barcelona 
í fótboltanum.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
709
Uppáhaldstónlistarmaður eða tónlist-
arstefna?
Drottningin Beyonce og Mumford and 
Sons er líka mjög góð hljómsveit.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft mest 
áhrif á þig og hvers vegna?
Þegar ég var lítil lásum ég og mamma 
Bróðir minn ljónshjarta og sú bók hafði 
mikil áhrif á mig vegna boðskaparins.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Í rauninni bara í tölvuna mína þar sem ég 
get horft á þætti og bíómyndir en annars 
elska ég að taka upp góða bók eða jafnvel 
hlusta á Harry Potter í ipodinum.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Þegar ég var lítið vildi ég verða dýrlæknir, 
bóndi eða kennari.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?

Fyrsta starfið var unglingavinnan og 
þjálfa í Knattspyrnuskóla HK og líka 7. 
og 6. flokk kvenna hjá sama félagi. Eftir 
það fór ég að vinna í Bauhaus en svo 
var mér boðin vinna sem mótökuritari 
á deildinni B7 á Borgarspítalanum og hef 
verið þar síðan að vinna með skólanum 
og blakinu. Í sumar fór ég samt austur í 
Breiðdal að vinna á Hótel Staðarborg og 
það var virkilega skemmtilegt.
Hvers vegna valdir þú núverandi starfs-
vettvang?
Þegar mér var boðin vinna sem 
mótökuritari á B7 á Borgarspítalanum 
þá ákvað ég að taka hana þar sem spít-
alinn er nálægt og ég hef áhuga á vinnu 
í heilbrigðisgeiranum.
Hvað er skemmtilegast við það starf?
Þetta er rosalega þroskandi og gefandi 
starf þar sem ég fæ að skyggnast inn í 
hlutverk t.d. lækna og hjúkrunafræðinga.
Ef þú værir ekki að vinna við það sem 
þú gerir, hvað gerðir þú þá?
Ég væri örugglega að vinna við einhver 
þjónustustörf t.d. á hóteli eða í verslun.
Af hverju valdir þú blakið?
Ég valdi blak því áhuginn og metnað-
urinn á fótboltanum minnkaði og mér 
hafði alltaf fundist blak vera skemmti-
legt svo ég prufaði nokkrar æfingar og 
skipti bara yfir í blakið og það verður 
ekki aftur snúið því ég er gjörsamlega 
heilluð upp úr skónum af þessari íþrótt. 
Það sem heillar með hvað mest í blak er 
hvað þetta er skemmtilegt , svo líka hvað 
allir standa þétt við bakið á þér þegar 
það gengur illa, hvað blak er fyrir alla 
aldurshópa og að þú getur byrjað hvenær 
sem er að æfa blak.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Ingibjörg Gunnarsdóttir er fyrirmyndin 
mín í blakinu því hún er frábær leik-
maður innan sem utan vallar en fyrir 
utan landssteinana er það Brasilíski leik-
maðurinn Thaísa Menezes.
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Kópavog?
Að skóla-, íþrótta- og tómstundarstarfið 

sé gott og að jafnréttis sé gætt á milli 
íþróttagreina.
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera?
Mér finnst skemmtilegast að spila blak! 
Að fara æfingar gerir daginn minn alltaf 
betri því ég æfi með skemmtilegum og 
drepfyndum stelpum og líka mínum 
bestu vinkonum. Svo er alltaf gaman 
að fara í útilegur með fjölskyldunni og 
skoða landið og að labba upp á fjöll á 
sumrin.
Leiðinlegast?
Að tapa og að læra heima.
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða í 
vondu skapi?
Ég fer inn í herbergi og er ein þar.
En þegar þér leiðist?
Þá hringi ég í vini mína og athuga hvað 
þau eru að gera eða fer bara í tölvuna.
Hvenær líður þér best?
Mér líður best eftir góðan leik þar sem 
ég hef staðið mig vel, að vera með lið-
félögum mínum, vinum og fjölskyldu, 
að vera inn i fjárhúsi að horfa á öll litlu 
lömbin hlaupa út um allt og að liggja út 
á túni í sveitinni umvafin hundum.
Hvað er framundan hjá Hönnu Maríu 
Friðriksdóttur?
Planið eftir menntaskólann er að vinna 
og vonandi svo að fara út í háskóla, helst 
til Bandaríkjanna, að spila blak og læra 
eitthvað sem mér finnst áhugavert.
Lífsmottó:
Ég á mér ekki beint lífsmottó en ég hef 
æðruleysisbænina að leiðarljósi í lífinu.
Guð gef mér æðruleysi
til að sætta mig við það sem ég fæ ekki 
breytt,
kjark til að breyta því sem ég get breytt
og visku til að greina þar á milli.

Gæða skrifstofuhúsgögn á góðu verði
Mikið úrval af vönduðum
skrifstofuhúsgögnum
á frábæru verði!

Komdu við í verslun okkar
að Fosshálsi 1
og kynntu þér málið.

Við tökum vel á móti þér!

Það besta kostar
minna en þú heldur 

•

•
Team 11 
skrifborðsstóll 

30% 
afsláttur! 
Verð áður 
kr. 83.900,- 
Verð nú 
kr. 58.730,- 

Delta möppuskápur 
Stærð 81x36x120cm 

30% afsláttur! 
Verð áður kr. 60.096,- 
Verð nú kr. 42.067,- 

• •

Delta 
rafmagns 
hæðarstillanleg 
borð 

Allt að 
35% afsláttur! 
Verð frá kr. 124.302,-* 

•

•

*Ath. Margar útfærslur og stærðir fáanlegar. Sumar gerðir þarf að sérpanta.

Hanna María Friðriksdóttir:

„Jafnræðis verði gætt milli íþróttagreina“
Hanna María Friðriksdóttir spilar blak með meistaraflokki HK, þrátt 
fyrir að vera ung að árum og hefur verið valin í unglingalandslið. Hún er 
mikil íþróttakona, og hefur meðal annars þjálfað í Knattspyrnuskólanum 
auk þess að blaka. Hún stundar nám í Menntaskólanum við sund en lauk 
grunnskólaprófi sínu frá Snælandsskóla. Hanna María er landsbyggðarkona 
að upplagi, frá Höfn í Hornafirði en hefur lengi búið í Kópavoginum. Hún 
segist alltaf vera  með tölvuna innan seilingar, en finnst líka gott að grípa 
í bók. Hún stefnir á að halda utan til háskólanáms eftir stúdentspróf og 
halda áfram í blakinu. Hanna María Friðrksdóttir er í yfirheyrslunni að 
þessu sinni.



    MADE
BY SWEDEN

    MADE
BY SWEDEN

Svíþjóð, líkt og Ísland, er land andstæðna.  Þar tekst ljósið á við myrkrið. 
Stórbrotið landslag, langar vegalengdir, snjór, rigning og ís.

Þetta er heimili Volvo XC60. Bíll sem er byggður fyrir ólíkar aðstæður. 
Upplifðu einstaka hönnun og skandinavískan lúxus.

KYNNTU ÞÉR NÝJAN OG ÖFLUGRI VOLVO XC60

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I volvo.is
Volvo XC60 AWD, D4 dísil, 20 ventlar, 5 strokkar, 181 hö, tog 420 Nm, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,4 l/100 km. CO2 169 g/km. 
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Komdu og skoðaðu Volvo XC60 AWD með nýrri og öflugri dísilvél
Meira afl, aukin sparneytni og enn skemmtilegri í akstri

Volvo xc60 awd
verð frá 8.790.000 kr.
volvo.is

- VOLVO XC60 OG ZLATAN -

Opið virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
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Oddvitar sameiginlegs framboðs Vinstri grænna og félagshyggjufólks í Kópavogi:

„Samfélaginu nauðsynlegt að allir fái að njóta sín“
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi VG, og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 
varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, eru í forystusætum fyrir sameinað 
framboð Vinstri grænna og félagshyggjufólks í Kópavogi. Tilkynnt var 
um framboðið fyrir hálfum mánuði, en undirbúningur hafði farið hljótt.
Ólafur er uppalinn í bænum, læknir að mennt og hefur starfað sem sér-
fræðingur í öldrunarlækningum eftir framhaldspróf frá háskólanum í 
Conneticut í Bandaríkjunum.
Margrét Júlía fluttist í Kópavoginn snemma á fullorðinsárum. Hún er 
grunnskólakennari að mennt og með meistarapróf í umhverfisfræðum. Hún 
kenndi í Snælandsskóla í tvo áratugi, en hefur undanfarin sjö ár starfað 
hjá samtökunum Barnaheill – Save the Children á Íslandi.
Bæði eru þau Ólafur og Margrét fjölskyldufólk.

Mikill áhugi á pólitík
„Ég hef  alltaf haft áhuga á pólitík,“ 
segir Ólafur Þór, en auk þess að sitja 
í bæjarstjórn Kópavogs hefur hann 
margoft tekið sæti á Alþingi. „Það 
var alltaf mikil umræða um stjórnmál 
heima þegar ég var barn og unglingur, 
mamma tók þátt í stéttarfélaga póli-
tík, en annars var enginn úr nærfjöl-
skyldunni virkur í pólitísku starfi.  Ég 
gekk hins vegar ekki í stjórnmálaflokk 
fyrr en VG var stofnað 1999, og hef 
aldrei verið í öðrum flokki.“ Ólafur 
Þór segist í Vinstri grænum hafa fundið 
þær félagslegu áherslur sem hann vilji 
standa fyrir „og einnig umhverfisvit-
und, en ég var þá nýkominn úr sérnámi 
og hafði hlustað glöggt eftir slíkum 
pælingum ytra. Í sérnáminu lærði ég 
líka hvað samfélgslegt réttlæti og jöfn-
uður skiptir miklu máli, ekki bara fyrir 
einstaklingana sem búa í samfélaginu, 
heldur fyrir velferð og framgang sam-
félagsins alls.“

Heilindi og fagmennska
„Ég hef alltaf litið fremur á mig sem 
fagmenneskju en pólitíkus. Ég hef 
alltaf reynt að vinna öll þau verk sem 
mér hafa verið falin af heilindum, fag-
mennsku og alúð í sátt og samvinnu við 
félaga mína og meðbræður. Það hefur 
alltaf verið mitt leiðarljós að vinna vel 
og láta verkin tala, því mér finnst veg-
tyllur ekki góðar sem eftirmæli,“ segir 
Margrét Júlía. Hún hóf fyrst afskipti af 
bæjarmálum í Kópavogi árið 1999, en 
hún settist þá í umhverfisráð bæjar-
ins sem fulltrúi Kópavogslistans, sem 
var sameiginlegur vettvangur félags-
hyggjufólks í bænum. ,,Þá var ég að 
hefja meistaranám í umhverfisfræði við 
Háskóla Íslands og fannst gott að geta 
látið gott af mér leiða fyrir bæjarfélagið 
í málaflokknum“ sagir Margrét Júlía. 

Hún hefur starfað í umhverfisráðinu 
síðan þá, en verið varabæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar undanfarin fjögur ár. 

„Öll frekar en einn“
Hún segir að grundvallarhugsjónir 
sínar snúist um samfélag þar sem 
allir geti lifað með reisn á öllum ævi-
skeiðum. „Mér svíður óréttlæti og 
ójöfnuður. Líka öll þessi sóun og eyði-
legging náttúru og umhverfis. Frelsi 
einstaklingsins er mjög mikilvægt en 
jafnframt  þarf  að hugsa um hagsmuni 
heildarinnar í nútíð og framtíð,“ segir 
hún. Þess vegna þurfi að taka mið af 
grænu hagkerfi og umhverfisvernd 
með sjálfbærri nýtingu auðlinda, 
auk þess að reyna af megni að draga 
úr loftslagsbreytingum. „Það þarf að 
tryggja að möguleikar barnanna okkar 
og barnabarna til að eiga gott líf, séu 
ekki minni en okkar.“ 

Ólafur Þór segir að allir verði að fá að 
njóta sín. „Við frekar en ég, öll frekar en 
einn. Það er samfélaginu nauðsynlegt 
að allir fái að njóta sín, og við eigum 
að tryggja að allir fái tækifæri til þess 
óháð bakgrunni.“

Brýnustu málin
Spurð um brýnustu málin fyrir Kópa-
vog nefna bæði þjónustu við bæjarbúa. 
Ólafur kemur sérstaklega inn á hús-
næðismálin. Þau verði í brennidepli í 
kosningunum og hvernig sveitarfélagið 
geti komið þar að. „Aukið samstarf og 
samvinna sveitarfélaganna á höfuð-
borgarsvæðinu, og þéttari samvinna 
allra bæjarfulltrúa að velferð íbúanna 
og bæjarins hvar sem þeir kunna að 
standa í flokkspólitískum skilningi.“ 
Margrét Júlía tekur undir þetta og 
bendir einnig á námsfólk og fólk sem 
er að ljúka námi. „Það er í erfiðri stöðu, 
með námslán og þarf heimili.“

Þau nefna einnig málefni eldra 
fólks. „Þar höfum við sem sveitar-
félag dregist verulega afturúr,“ segir 
Ólafur Þór. „Bærinn getur orðið fyrsta 
sveitarfélagið til að taka upp forvarna 
og lýðheilsustyrki fyrir eldra fólk, en 
þannig stuðlum við að því að eldra 
fólk njóti efri áranna betur og við hin 
getum notið reynslu þeirra og þekk-
ingar lengur.“

Margrét Júlía bætir við að einnig 
þurfi að forgangsraða í þágu barna og 
fjölskyldna þeirra. „ Málefni skólanna 
eru hvað brýnust. Það þarf að skila 
aftur þeim fjármunum sem teknir voru 
frá börnunum okkar við niðurskurð í 
skólunum eftir hrun. Börnin okkar 
bera ekki ábyrgð á efnahagslegri stöðu 
bæjarins og þau eiga ekki að líða fyrir 
hana.“

Ólafur Þór nefnir einnig aðgengi að 
leikskólum strax að loknu fæðingaror-
lofi „og minni gjaldtaka í skólum og 
grunnskólum.“ 

Þá nefnir Margrét Júlía að tryggja 
þurfi betri aðkomu bæjarbúa að 
ákvörðunum, auk þess sem bæta megi 
samgöngur, þannig að fólk hafi gott 
aðgengi að göngu- og hjólastígum, og 
almenningssamgöngum. 

Þjónandi forysta
„Til lengri tíma þurfum við að hugsa 
okkur  hvernig getum við látið Kópavog 
vera sjálfbært samfélag á sem flestum 
sviðum. Hvernig getum við tryggt að 
skipulag og uppbygging bæjarins verði 
þannig að það stuðli að bættri líðan og 
heilsu íbúanna? Hvernig getum við 
tryggt að aðkoma bæjarbúa að málum 
sem snerta þá beint sé tryggð? Að það 
sé tryggt að  bæjarstjórnin sé þjón-
andi forysta fyrir íbúana,“ segir Ólafur 

Þór, spurður um mikilvægustu málin 
í Kópavogi til lengri tíma. 

Margrét Júlía segir Kópavogur eigi 
að vera samfélag þar sem hlúð sé að 
öllum íbúum bæjarins, og virðing 
borin fyrir fólki og umhverfi. „Að 
hugsað sé til langrar framtíðar við allar 
ákvarðanatökur í samvinnu og sátt við 
íbúa.  Að þeir sem veljast til þjónustu 
fyrir bæjarbúa hlusti á íbúa bæjarins 
og vinni með þeim að betra samfélagi. 
Samfélag þar sem sátt og samvinna, 
umburðarlyndi,  auðmýkt, ábyrgð og 
virðing fyrir fólki og umhverfi  er haft 
að leiðarljósi er gott samfélag.“ 

Góðar Undirtektir
Ólafur Þór og Margrét Júlía segjast hafa 
fengið góðar undirtektir við framboð-
inu og séu bjartsýn fyrir vorið. Hér sé 
á ferðinni hópur af fólki, bæði með 
mikla reynslu og óreyndara sem trúi 
því að geta lagt mikið af mörkum til 
samfélagsins. Þá hafi fjöldi fólks komið 
að máli við þau og viljað starfa með 
framboðinu. „Hér er verið að brjóta 
blað í sameiningu félagshyggjufólks og 
stigið út fyrir flokkspólitík.“

Upp úr pólitískum  
hjólförum
Þau segja bæði að ekki beri að líta á 
framboðið sem klofningsframboð. 
„Miklu frekar hitt að við séum að víkka 
þann hóp sem hefur sömu lífssýn og 
skoðanir,“ segir Ólafur Þór. Margir 
þátttakendur í framboðinu hafi aldrei 
komið að pólitísku starfi, en einnig 
fólk sem hafi starfað í öllum flokkum á 
vinstri væng stjórnmálanna. „Við erum 
að reyna að koma bæjarmálunum upp 
úr stífum flokkspólitískum hjólförum 
og tryggja að þeir sem hafi svipaða 

sýn á lífið og tilveruna hafi farveg til 
að starfa  eftir.“

Margrét Júlía tekur undir þetta og 
bætir við. „Í hópnum okkar er fólk 
sem vildi koma til liðs við okkur til 
að starfa að góðum málefnum, án þess 
að vera eyrnamerkt einhverjum flokki, 
en er félagshyggjufólk. Þetta er öflugt 
fólk, sem kemur víða að, með víðtæka 
reynslu.“

Kópavogsbúar umfram allt
- Lítið þið svo á að þið séuð eini vinstri 
valkosturinn í kosningunum í vor?

„Við erum nýr valkostur að mínu 
mati mjög góður valkostur. Í hópnum  
er fólk með víðtæka reynslu af mörgum 
sviðum mannslífsins tilbúið til þjón-
ustu fyrir Kópavogsbúa,“ segir Margrét 
Júlía. Ólafur Þór bætir við „Við erum 
félagshyggjufólk, vinstri menn, kven-
frelsissinnar, umhverfisverndar fólk og 
svo mætti lengi telja. Mörg okkar bera 
alla þessa titla vel og miklu fleiri. En 
umfram allt erum við Kópavogsbúar 
sem viljum bænum og íbúum hans 
vel og viljum virkja sem flesta til að 
taka þátt í því með okkur. Við viljum 
þjóna bæjarbúum. Í hefðbundnum 
skilningi gerir það okkur að vinstri,  
og alla vega breiðasti vinstri hópurinn 
sem er í boði. “

Spennandi tækifæri
Margrét Júlía gaf kost á sér til setu á 
lista Samfylkingarinnar, en lýsti óá-
nægju með að fá ekki raunverulegt 
brautargengi á lista flokksins þar. Nú 
er hún komin í framboð með Vinstri 
grænum og félagshyggjufólki. 

„Ég hafði lýst áhuga mínum á því 
að vera í forystusveit listans og vera 
áfram virkur þátttakandi í bæjar-
málum. Niðurstaðan varð önnur en 
ég gat sætt mig við og ég taldi ekki 
líklegt að þeir málaflokkar sem ég hef 
barist fyrir yrðu í forgrunni. Þegar 
VG höfðu samband við mig og buðu 

mér til samstarfs á nýjum grunni, þá 
fannst mér það spennandi tækifæri. 
Mér fannst það mikill heiður og mér 
sýnt mikið traust og er þakklát fyrir 
það. Eins og ég segi, þá lít ég fyrst og 
fremst á mig sem fagmanneskju, ég er 
full af eldmóði og vil gjarnan vinna 
áfram fyrir bæjarbúa. Vonandi getur 
þekking mín og reynsla í umhverfis-
málum, skólamálum, skipulags-
málum, mannréttindamálum, félags-
málum og fleiri málum sem vinna 
þarf að í einu bæjarfélagi  nýst í vinnu 
fyrir Kópavogsbúa.“

Áhrifavaldar:
„Líklega er það stórfjölskyldan sem 
hefur haft mest áhrif á mig. Sérstak-
lega ömmur mínar og foreldrar. Ég 
lærði snemma að árangur okkar 
allra í lífinu byggir á svo mörgum 
þáttum að við verðum að taka til-
lit hvert til annars. Eigin árangur í 
námi er til dæmis alltaf byggður á 
því hvernig stuðning maður fær að 
heiman, vinnu og eljusemi kennara 
sem maður hefur á leiðinni og svo 
ytri aðstæðum á hverjum tíma. Auð-
vitað skiptir manns eigin upplegg 
miklu máli, en það er ekki allt. Þess 
vegna er samfélagið svo stór þátt-
takandi í uppeldi hvers einstaklings 
og mikilvægt að það sé sterkt til 
að við getum notið krafta allra og 
sóum ekki þeim tækifærum sem eru 
í hverjum einstaklingi,“ segir Ólafur 
Þór Gunnarsson.

„Foreldrar mínir og það atlæti 
sem ég fékk í þeirra húsum er sá 
grunnur sem ég byggi á. Ég hef alltaf 
sagt að faðir minn, Rafn Júlíusson sé 
mín helsta fyrirmynd í lífinu. Hann 
var einstakur maður, eins og allir 
sem hann þekktu geta vitnað um. 

Svo legg ég alltaf við hlustir 
þegar menn eins og Páll Skúlason 
tala, andans menn sem kvika ekki 
frá gildum lífsins, þrátt fyrir tísku-
sveiflur og bólur. Það væru margar 
bækur og myndir sem væri hægt að 
nefna, en fyrst kemur í hugann For-
est Gump, því lífið er dálítið eins og 
konfektkassi, maður veit aldrei hvað 
það býður manni næst. Og það er svo 
mikilvægt að geta tekið nýjum tæki-
færum og áskorunum með opnum  
huga,“ segir Margrét Júlía.



Helgartilboð!

Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur
Sími: 560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is

Opnunartími um páska:  
17. apríl 10.00 - 20.00.   18. apríl LOKAÐ

19. apríl 10.00 - 20.00.  20. apríl LOKAÐ   21. apríl - 10.00 - 20.00
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Páskakarfa stór
Nammi, dót og fleira sniðugt

Kalkúnasósa

Trönuberjasósa

329 kr. Áður 429 kr.

439 kr. Áður 579 kr.

Kjúklingasoð
946 ml.

395 kr. Áður 497 kr.

Kalkúna
kryddlögur

1.585 kr. Áður 1.925 kr.

Kalkúnafylling
1.36 kg.

1.445 kr. Áður 2.194 kr.

KEA
Léttreyktur lambahryggur

1.898 kr/kg. Áður 2.395 kr/kg.

%
AFSLÁTTUR
20

%
AFSLÁTTUR
21%

AFSLÁTTUR
34%

AFSLÁTTUR
21

Rauðepli

Páskalamb
Lambahryggur af nýslátruðu

99 kr/kg. Áður 389 kr/kg.

1.998 kr/kg. Áður 2.498 kr/kg.

%
AFSLÁTTUR
75

KEA
Hamborgarhryggur m/beini

1.398 kr/kg. Áður 1.798 kr/kg.

%
AFSLÁTTUR
22

%
AFSLÁTTUR
22

149 kr/kg. Áður 244 kr/kg.

1.398 kr/kg. Áður 1.798 kr/kg.

%
AFSLÁTTUR
39

Holda kalkúnn - Heill frosinn
1.298 kr/kg. Áður 1.498 kr/kg.

Nóa - Nr 4. 1.179 kr
Nóa - Nr 5. 1.798 kr 
Nóa - Nr 7. 2.898 kr

Nóa Nizza - Nr 4. 1.879 kr
   

Góa - Nr 3. 629 kr
Góa - Nr 4. 949 kr

Góa - Nr 5. 1.179 kr
Góa lakkrísegg - Nr 6. 1.625 kr

Páskaegg 

á frábæru 

verði!

Appelsínur

Páskalamb
Lambalæri af nýslátruðu
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Páskar
Fátt er í augum okkar Íslendinga páskalegra en páskaegg. Þessi unaðslegu 
súkkilaðiegg – fyllt með alls kyns sælgæti og svo auðvitað málshætti. Í 
minningum matarblaðamanns var alltaf sól á páskadagsmorgun. Dagurinn 
hófst á messuferð og svo beið ljúffengt páskaeggið þegar heim var komið. 
Það sem eftir lifði dagsins leið svo hjá í þokukenndri sæluvímu súkkulaðiáts 
í faðmi fjölskyldunnar.

Ótvíræð hollusta
Fleiri eiga eflaust svipaðar minningar 
– og þær virðast oft furðu líkar hjá 
fólki. Snúast oft um þessa dásamlegu 
sælutilfiningu. Auðvitað spilar gleði 
barnshjartans þar stóra rullu, a.m.k. 
hjá minni kynslóð, því ég er alinn upp 
fyrir daga nammibara og sælgætis-
ofgnóttar á laugardögum. En súkkulaði 
getur líka í sjálfu sér verið aflgjafi sælu. 
Kakóbaunin – Theobroma cacao – er 
helsta uppistaða og aðalhráefni í góðu 
súkkulaði. Hún er um margt merki-
legt fyrirbæri. Baunin er sneisafull af 
vítamínum, steinefnum og alls kyns 

snefilefnum. Hún er rík af fjölfenólum 
og hefur því andoxunaráhrif, jafnvel 
meiri en rauðvín, og hjálpar okkur 
þannig í baráttunni við elli kellingu.

Allt er best í hófi.
Í kakóbauninni er líka að finna koffín 
og í afar litlu mæli efni sem hafa svipuð 
áhrif og virka efnið í kannabis. Svo er 
líka ýmislegt í þessari litlu baun sem 
getur haft áhrif á ástarlífið og hjálpað 
þar til – en þessi efni eru öll í það 
litlu magni í kakóbauninni að neyta 
þarf töluverðs magns svo áhrifana 
gæti verulega. Það gefur líka auðvitað 

augaleið að meira er af öllum þessum 
hollu og skemmtilegu efnum í dökku 
súkkulaði en ljósu, enda mun meira af 
kakóbaunum sem ratar í það. En svo 
er súkkulaði líka sætt og fituríkt, svo 
hófsemd er lykilatriði.

Hækkandi verð
Við foreldrar þekkjum það að páska-
egg eru ekki gefins. Samkvæmt nýlegri 
verðkönnun Alþýðusambands Íslands 
hefur verðið líkað hækkað talsvert frá 
í fyrra. Í fljóti bragði myndi upplýstur 
neytandi draga þá ályktun að gríðar-
leg hækkun á heimsmarkaðsverði 
kakósmjörs og -bauna sé orsökin. En 
svo virðist ekki vera þegar betur er að 
gáð. Samkvæmt fréttum frá í janúar 
hækkaði heildsöluverðið hjá stóru 
framleiðendunum um 2,5 – 7%.

Verðsamanburður  
borgar sig
Mesta hækkunin á einstöku eggi út 
úr búð er hins vegar 28% samkvæmt 
ASÍ. Hér er um að ræða rísegg nr. 9 frá 
Freyju. Samkvæmt upplýsingum þaðan 

MatarSíða SvavarS

Jafnréttis- og mannréttindaráð Kópavogs auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til einstakra verkefna sem hafa 
framgang mannréttinda og jafnréttis í Kópavogi að 
markmiði.
Verkefni geta t.d. verið þróun námsefnis, námskeið, 
útgáfa eða vefsíðugerð. Styrkir eru veittir einstaklingum, 
stofnunum og hagsmunasamtökum eða öðrum hópum. 
Heildarúthlutun er kr. 400.000.
Umsóknum skal skila fyrir 22. apríl 2014 til
Jafnréttisráðgjafa, Fannborg 2, 200 Kópavogur 
eða asakr@kopavogur.is á eyðublaði sem nálgast má 
hjá jafnréttisráðgjafa.

Styrkir 
til jafnréttis- og 
mannréttindaverkefna

kopavogur.is

„Þetta er mikil keyrsla og álag,“ segir Gunnar Stígsson verkstjóri sem segir 
páskaeggjatörnina um margt minna á vertíð. Þetta sé mikil vinna en líka 
mjög gaman.

Auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is
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hækkaði heildsöluverðið til búðarinnar 
um 5% milli ára. Svo virðist sem smá-
sölufyrirtækin séu að taka til sín stærri 
hlut af páskaeggjaverðinu í ár. Mesti 
verðmunur á sömu eggjum er 50% 
milli búða, svo það borgar sig að gera 
verðsamanburð.

Hátt í milljón  
alvöru páskaegg.
En verðsveiflur á páskaeggjum virðast 
ekki hafa teljandi áhrif á eftirspurnina. 
Þess má að minnsta kosti ekki sjá stað 
hjá framleiðendunum. Fyrst dálítil skil-
greining: Þegar hér er talað um páska-
egg er átt við þau sem eru með unga eða 
einhverju öðru á toppnum, þ.e. nr. 2 og 
uppúr. Litlu eggin, nr. 1, eru flokkuð 
sem desert egg. Af færiböndum stóru 
framleiðandana munu streyma 7-800 
þúsund eiginleg páskaegg þetta árið. 
Að auki eru framleidd eða flutt inn 
a.m.k. milljón desert-egg.  

Eins og vertíð
Nói Síríus er stærsti páskaeggja 
frameiðandi landsins. Þar eru steypt 
egg úr tveimur tonnum af súkkulaði á 
dag. Um 35 starfsmenn vinna við það 
baki brotnu sex daga vikunnar, ellefu 
til tólf tíma á dag. Gunnar Stígsson 
verkstjóri segir þetta vera mikla törn 
og einn af hápunktum ársins. „Þetta 
er mikil keyrsla og álag. Okkur finnst 
þetta oft vera eins og á vertíð eða í 
síld, mikil vinna en líka mjög gaman.“ 
Gunnar segir starfsandann vera mjög 
góðan. Sjálfur hafi hann verið hjá fyrir-

tækinu í 28 ár og margir aðrir hafi líka 
unnið lengi hjá Nóa Síríusi. „Andinn 
hjá okkur er góður og það hefur aldrei 
verið neitt mál að fá fólk,“ segir hann, 
„jafnvel þótt þetta sé mikil vinna og 
krafist bæði árvekni, hraða og ná-
kvæmni.“ Það er auðvitað ekki skrítið 
að fólki líki vel að vinna í súkkulaðinu, 
ilmurinn liggur í loftinu og afurðin er 
bæði falleg og bragðgóð. Það er auð-
vitað ekki amalegt að vinna guðslangan 
daginn við að búa til nútímaútgáfu af 
því sem Grikkirnir kölluðu fæðu guð-
anna … en allt er þó best í hófi.  

svavar@islenskurmatur.is

Fjölmargir starfa við páskaeggjagerðina eins og sjá má og er að mörgu að huga og jafnframt er krafist hraða, árverkni 
og námkvæmni við þessi mikilvægu störf.



Við tökum að okkur öll verkefni sem snúa að viðhaldi húsa. Við gerum föst verðtilboð

 Þakviðgerðir
 Þakrennur
 Niðurfallsrör
 Þakjárn
 Þakkflassningar
 Þakgluggar
 Þakleki
 Þakmálun
 Gluggaskipti
 Almennt viðhald húsa

Fagleg þjónusta

Næstu skref
    Hafðu samband
    Við mætum á svæðið
    Við gerum úttekt á verkinu FRÍTT
    Við gerum þér fast verðtilboð þar sem við á
    Við klárum verkið með vönduðum vinnubrögðum
    Þú býður vinunum í heimsókn að sjá flotta húsið

Rennur og Niðurföll slf. - www.rennur.is - rennur@rennur.is - Sími: 694-8448

Sanngjörn verð

S: 694-8448
rennur@rennur.is

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Tökum að okkur alla alhliða 
innivinnu, hellulagnir 

og sólpallasmíði.

Hafðu samband!

Agnar S:6180233
Gunnar S:6180244
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Karlakórinn stígur á svið
Karlakór Kópavogs hyggst halda 

tvenna tónleika í Salnum nú í 
byrjun maí.

Karlakór Kópavogs var stofnaður 
16. október 2002. Framan af var kórinn 
fámennur en fyrir þremur árum síðan 
var gert átak í að fjölga kórfélögum. 
Um leið tók Garðar Cortes við stjórn 
kórsins og telur kórinn nú um 60 karla 
í fjórum röddum. Kórinn æfir einu 
sinni í viku auk þess sem haldnar eru 
æfingabúðir einu til tvisvar sinnum á 
vetri. Er óhætt að segja að kórinn hafi 
dafnað vel undir stjórn Garðars og 
hafa tónleikar kórsins vakið vaxandi 
athygli.

Fimmtudaginn 1. maí og laugar-
dagskvöldið 3. maí heldur kórinn ár-
lega vortónleika í Salnum. Efnisskráin 
er fjölbreytt og geymir bæði gömul 

og þekkt karlakórslög og tónlist úr 
ýmsum áttum. Hægt er að nálgast 
miða á vefsíðunni midi.is eða beint 
í miðasölu Salarins.

12

Nýir fulltrúar
Þónokkur spenna er farin að mynd-

ast vegna komandi bæjarstjórnar-
kosninga. Ljóst  er að endurnýjun í 

bæjarstjórn Kópavogs verður mikil sama 
hvernig niðurstöðum verður háttað.  Það 
verður og hefur því verið eftirtektarvert 
að sjá hvernig fráfarandi bæjarfulltrúar 
eru að haga sínum tíma. 

Þeir eru velflestir sammála því að starf 
bæjarfulltrúa sé vanmetið og að þörf sé á 
að fara í greinagóða verklýsingu á verk-
efnum og skyldum bæjarfulltrúa. Það er 
afar brýnt að greina hvort að bæjarbúar 
vilja að lýðræðislega kjörnir fulltrúar 
þeirra ættu að vera í þessu  starfi sem 
áhugamáli eða hvort líta beri á þessi störf 
sem atvinnu. Öll umræða um mögulega 
launahækkun vegna aukins starfshlut-
falls er algerlega ótímabær og til þess 
fallin að rugla umræðuna. Vissulega 
myndi aukið starfshlutfall bera með sér 
kostnað en fyrst og fremst þarf að greina 
hversu mikil vinna þetta er og hversu 
mikinn aðgang bæjarbúar, vinnuveit-
endurnir, vilja hafa að sínum fulltrúum. 
Allar slíkar tillögur þurfa einnig að taka 
mið af því að þær taki ekki gildi fyrr en 
að fulltrúar í næstu bæjarstjórn fái að 
kynna sér þær ítarlega. 

Það er afar mikilvægt að fráfarandi 
bæjarfulltrúar skili frá sér verkefnalista  
sem tekur mið af því að nýtt fólki taki 
við. Með öðrum orðum að þeir bindi 
ekki hendur um of  til að mynda hvað 
varðar ýmsa langtímasamninga og 
auknar fjárhagslegar skuldbindingar 
bæjarins.  Þegar hefur verið reynt 
að koma að breytingum á núverandi 
fjárhagsáætlun með það því koma að 
viðauka um fleiri félagslegar íbúðir og 
leigublokkir með tilheyrandi  auknum 
fjárskuldbindingum og mögulega slak-
ara lánshæfismati . Það er  nýrra full-
trúa að finna leiðir til þess að létta á 
biðlista félagslegra íbúða, koma með 
tillögur um leigumarkaðinn og síðast 
en ekki síst athuga með hvernig er hægt 
að aðstoða fólk við að fjárfesta í eigin 
húsnæði. Þetta verkefni er ekki þeirra 
sem hafa ákveðið að láta af störfum eftir 
nokkrar vikur. 

Bæjarstjórnarfundir í Kópavogi 
vekja jafnan mikla fjölmiðlaathygli . 
Það er sjaldséð að fleiri bæjarstjórnir 
rati í fréttirnar en þær sem hafa verið 
í Kópavogi.  Við höfum líka státað af 
miklum leiðtogum og sterkum einstak-
lingum sem hafa sumir hverjir glæstan 

feril góðra verkefna en rekast gjarnan 
á á ómálefnalegum nótum sem alltaf 
verður umræðuefni fjölmiðla.  Vissu-
lega er ekkert eðlilegra en að fólk greini 
á á milli flokka og jafnvel innan þeirra. 
Dýrin í skóginum geta ekki alltaf verið 
vinir en þau koma sér að lokum þó 
saman um stóru málin þó svo að fulln-
aðarsigur sé sjaldgæfur. Stjórnmál eru 
samvinna og málamiðlun, þau eru leið 
lýðræðisins til þess að sætta sem flest 
sjónarhorn en dýrin verða að vera prúð 
og gera sér grein fyrir því hvenær þeirra 
tími er komin og hvenær hann er búin.  
Ég hlakka til að kynna stefnumál Sjálf-
stæðisflokksins í vor fyrir bæjarbúum 
og vonandi takast á við bæjarfulltrúa-
starfið að loknum kosningum. 

80% af allri velgengni 
er að mæta á staðinn
Ég eins og margir aðrir hafa þá 

reynslu af að vinna í verslun, 
nánar tiltekið sem afgreiðslu-

maður timbursölu í Kópavogi. Á þeim 
tíma vissi ég lítið um hvernig afgreiðsla 
ætti að fara fram og ég vissi ekki neitt 
um timbur. Starfsþjálfunin var ekki 
löng; sirka fimm mínútum eftir að ég 
fékk penna og afgreiðsluseðla, smá leið-
beiningar um hvernig átti að fylla þá út, 
var mér bent á að standa þar sem maður 
gat í fljótu bragði ímyndað sér að væri 
um mitt skýlið.

Á þessum tíma var mikil örtröð og 
allskonar fólk að versla. Kúnnanir voru 
allt frá vel útiteknum smiðum sem 
vissu flest allt um flest alla hluti yfir í 
kerfisfræðinga sem höfðu mjög óljósa 
hugmynd á því hvernig nagli virkaði. 
En það sem allir kúnnarnir áttu sam-
eiginlegt, var að þau þurftu öll hundrað 
prósent á mér að halda og til þess að geta 

aðstoðað alla þurfti ég ekki bara að vera 
afgreiðslumaður. Ég þurfti líka að geta 
tileinkað mér upplýsingar, annað hvort 
uppá eigin spýtur eða með því leita ráða 
til dæmis hjá útiteknu smiðunum milli 
þess sem ég var að afgreiða. Ég þurfti 
síðan sömuleiðis að geta miðlað þeim 
upplýsingum á skiljanlegan hátt til kerfis-
fræðingsins.

Til þess að geta unnið mitt starf hund-
rað prósent, þá var ekki nóg að ég væri á 
staðnum heldur varð ég að hafa tækifæri 
til koma mér inn í mál og læra leiðir til 
að geta hjálpað fólki að leysa verkefni 
og vandamál. 

Ég lít svo á, að það að vera fulltrúi fólks 
sé ekki stjórnunarstaða heldur þjónusta. 
Þjónusta þýðir að vera á staðnum, vera 
klár á málunum, geta leyst vandamál og 
miðla upplýsingum og fyrst og fremst 
vera til staðar, sýnilegur og aðgengilegur.

Það vantar virka tengingu á milli 

fulltrúa bæjarbúa við íbúa bæjarins. 
Sömuleiðis að bæjarfulltrúinn sé til 
staðar fyrir fólkið í sveitafélaginu.

Hækkun starfshlutfalls bæjarfulltrúa 
upp í 100% ætti ekki að þýða launa-
hækkun upp í 630.000 krónur ef mið er 
tekið af núverandi launagreiðslum sam-
kvæmt núverandi starfshlutfalli. Frekar 
ættu laun fulltrúa að endurspegla laun 
almennt í stjórnsýslu Kópavogs. Þannig 
skapast samræmi í stjórnsýslunni og 
möguleikar á að byggja upp þjónustu 
bæjarins frá grunni.

Höfundur er
Karen Elísabet Halldórsdóttir, 

varabæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins

Höfundur er
Árni Þór Þorgeirsson,

stjórnarmeðlimur og stofnandi
Pírata í Kópavogi.

SveitarStjórnakoSningar 2014
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Færri bílar gætu sparað samfélaginu 8 milljarða á ári
Verði spornað við fjölgun bíla, samfara fólksfjölgun á höfuðborgarsvæð-
inu, og áhersla lögð á fjölbreyttari samgöngur en einkabíla, mætti spara 
samfélaginu allt að 195 milljarða króna á tímabilinu 2015-2040. Þetta 
kemur fram í spá um þróun byggðar- og samgangna á höfðborgarsvæðinu, 
í tengslum við nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins.

Unnið er að nýju svæðisskipulagi fyrir 
höfuðborgarsvæðið til ársins 2014 á 
vettvangi Sambands sveitarfélaga. 
Drög að skipulagi fyrir svæðið eru 

nú í kynningu en hugmyndin er að 
sveitarfélögin á svæðinu leggi fram 
sameiginlega áætlun um náið sam-
starf í skipulagsmálum og um vöxt á 

höfuðborgarsvæðinu næstu áratugi.
 „Sýn Höfuðborgarsvæðisins 2040 er 

sú að svæðið sé eitt búsetusvæði, einn 
atvinnu- og húsnæðismarkaður með 
sameiginleg grunnkerfi, útivistarsvæði, 
auðlindir og náttúru,“ segir meðal 
annars um framtakið á vef Samtaka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Mikil fólksfjölgun
Áætlað er að íbúum höfuðborgar-
svæðisins geti fjölgað um 70 þúsund 
fram til ársins 2040. Samgöngur eru 
meðal þess sem sérstaklega er fjallað 
um í skipulaginu, en spurt er: „Hvernig 
munu 275 þúsund íbúar og gestir þeirra 
ferðast á hverjum degi um höfuð-
borgarsvæðið?“

Gert er ráð fyrir því í núgildandi 
svæðisskipulagi að bílaumferð muni 
aukast langt umfram fjölgun íbúa. Í 

þeim plönum er lögð áhersla á að auka 
afkastagetu gatnakerfisins; að ráðist 
verði í umfangsmiklar fjárfestingar í 
umferðarkerfinu til að taka við allri 
umferð, án þess að umferðartafir auk-
ist.

Neikvæð reynsla erlendis
Hins vegar hefur reynsla af slíkri stefnu 
ekki þótt jákvæð. Í flestum borgarsam-
félögum af svipaðri stærð hafi sú stefna 
verið tekin að efla aðra ferðamáta en 
einkabílinn; að íbúum fjölgi án þess að 
bílaumferð aukist. 

Fram kemur í samantekt sem birt 
er á vef Samtaka sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu að þróun bílaumferðar 
í 85 borgum í Bandaríkjunum, yfir 20 
ára tímabil, hafi sýnt að meðaltafir í 
umferð á annatíma hafi tvöfaldast, 
enda þótt umtalsvert hefði verið fjár-
fest í gatnakerfinu. Hvergi hafi tekist 
að auka afkastagetu gatnakerfisins 
nægilega hratt til að mæta aukinni 
bílaumferð.

Meiri tími í umferðinni
Í samantektinni segir að umferðarspár 
bendi til þess að erfitt verði að uppfylla 
ferðaþarfir fólks með góðu móti, ein-
göngu með því að bæta við umferðar-
mannvirkjun. Vaxi höfuðborgarsvæðið 
út á við að mestu og val fólks á far-
kostum óbreytt miðað við núverandi 
stöðu, muni bílaumferð aukast langt 
umfram íbúafjölgun. Þá myndi sá tími 
sem hver og einn eyðir að jafnaði í um-
ferðinni aukast um fjórðung. Þá myndu 
tafir í umferðinni aukast verulega, enda 
þótt miklu fé hefði verið varið í um-
ferðarmannvirki.

Þéttari byggð
Þar segir einnig að verði vöxturinn á 
höfuðborgarsvæðinu inn á við, byggð 
þéttist, auk þess sem fé verði bundið 
í góðu kerfi almenningssamgangna, 
verði staðan árið 2040 töluvert öðru-
vísi. Þá er miðað við að val fólks á ferða-
máta verði í takt við það sem tíðkast í 
norrænum borgum af sambærilegri 
stærð; enda þótt margir fari áfram um 
á einkabílnum. Spár gefi til kynna að 
við slíkar aðstæður verði minna um 
tafir í umferðinni. 

Samfélagið sparar
Í yfirliti á vef Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu segir að þegar 
borið sé saman við óbreytta samgöngu-
stefnu, geti verulegar fjárhæðir sparast 
fyrir samfélagið í heild. Þannig skipti 
máli að byggð á höfuðborgarsvæðinu 
verði þétt og aðrir samgöngumátar en 
einkabíllinn verði efldir. Þetta sé og 
í samræmi við stefnu annarra borga.

Sýndar eru þrjár sviðsmyndir. Sú 
fyrsta gengur út á óbreyttan vöxt bíla-

umferðar samfara íbúafjölgun, þannig 
muni fjöldi bílferða t.a.m. aukast um 45 
prósent, samfara íbúafjölgun. Tvær til 
viðbótar ganga út frá því að bílaumferð 
aukist minna en svo. 

Mikill samfélags- 
legur ábati
Fjölgi bílferðum um 17 prósent þá er 
gert ráð fyrir því að samfélagslegur 
ábati muni nema á bilinu 95-115 
milljarða króna, fram til ársins 2040 
en tvær til viðbótar ganga út frá því 
að vöxtur bílaumferðar verði minni; 
minna verði varið í stór samgöngu-
mannvirki og frekari áhersla verði lögð 
á almenningssamgöngur. 

Þá sýnir þriðja svipmyndin að ef bíl-
ferðum fjölgar aðeins um tvö prósent, 
að þá verðir samfélagslegur á bilinu 
175-195 milljarðar króna á árabilinu 
2015-2040. Í þessum sviðsmyndum er 
ekki gert ráð fyrir heilsufarskostnaði og 
kostnaði við bílastæði.

Átak í almennings- 
samgöngum
Ríkið hefur samið við Samtök sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu um að 
efla almenningssamgöngur. Verja á 
tíu milljörðum króna til verkefnisins 
á einum áratug, fram til ársins 2022. 
Á móti er hugmyndin að fresta stórum 
vegaframkvæmdum á höfuðborgar-
svæðinu.

Stórar framkvæmdir  
í umræðunni
Kröfur um stórar vegaframkvæmdir 
hafa samt sem áður verið í umræðunni. 
Þannig hefur Sundabraut komið aftur 
inn í umræðuna undanfarið, og nefna 
má að formaður íbúasamtakanna Betra 
Breiðholt undrast að mislæg gatnamót 
á mótum Bústaðavegar og Reykjanes-
brautar hafi verið tekin úr af skipulagi. 
Þá er fyrirhugað að í ár hefjist fram-
kvæmdir við Arnarnesveg, sem á að 
liggja frá Garðabæ, í gegnum Kópavog 
og yfir í Breiðholt; en umhverfisáhrif 
framkvæmdarinnar voru metin árið 
2006. Getið er um framkvæmdina í 
samgönguáætlun til næstu fjögurra ára 
sem innanríkisráðherra lagði fram á 
Alþingi nýlega.

Umferðartafir á annatíma aukast mikið samfara fjölgun bíla enda þótt umtalsvert hafi verið fjárfest í gatnakerfi, 
sýnir reynslan frá Bandaríkjunum. Áhersla á almenningssamgöngur getur dregið úr umferðartöfum og sparað sam-
félaginu háar fjárhæðir.

Umfangsmiklar vegaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu hafa valdið miklum 
deilum. lögreglumenn fóru með jarðýtu gegnum Gálgahraun í haust, en 
friðsamir mótmælendur eru nú í dómssölum.

Sviðsmynd a miðast við að bílum fjölgi í takt við íbúafjölgun með sama hætti 
og hingað til. Sviðsmyndir B og C ganga hins vegar út frá því að bílum fjölgi 
hlutfallslega minna.





Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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