
Varðveitið friðinn  
 – vönduð erfðaskrárgerð

Eyjólfur Ármannsson hdl. og LL.M. Gísli Tryggvason hdl. og MBA

Hverfisgötu 18, 101 Reykjavík 
sími: 533 3050
www.vestnord.is 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

9. maí 2014
8. tölublað 2. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Gekk með óperuna í áratug
„Mig hefur lengi langað til að flytja 

þessa óperu, því hún er mjög skemmti-
leg,“ segir Anna Júlíana Sveinsdóttir, 

söngkennari við Tónlistarskóla Kópavogs 
og óperusöngkona.

Hún leikstýrir óperunni Tónarnir ríkja 
og textinn skal víkja, eftir Antonio Salieri, 

en hún verður frumflutt í Salnum á þriðju-
dagskvöld. 

Nemendur Tónlistarskólans fara með 
sönghlutverkin í sýningunni, en atvinnu-
fólk leikur undir. 

Anna Júlíana segist hafa gengið lengi 
með þessa sýningu, en hún þýddi óperuna 

ásamt því að leikstýra henni. „Þetta hefur 
verið í undirbúningi í huganum á mér í 
svona tíu ár. Það hafa margar óperur komið 
á milli, en það hefur alltaf blundað í mér 
að gera þetta.“ 

Sjá bls. 9.

Fjórir nemendur úr Tónlistarskóla Kópavogs fara með burðarhlutverkin í óperu Salieris sem verður frumsýnd eftir helgi.
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Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Afgangur af rekstri
Skuldir Kópavogsbæjar lækkuðu 

um rúma tvo milljarða króna 
samkvæmt reikningi síðasta árs 

sem lagður var fram í bæjarráði um 
miðjan apríl. Afgangur varð af sam-
stæðu Kópavogsbæjar upp á rúman 

milljarð. Þetta liggur að mestu leyti í 
hagnaði af úthlutun lóða, segir í frétta-
tilkynningu frá bænum, en hann hafi 
numið 660 milljónum króna. Þá hafi 
gengishagnaður numið yfir 300 millj-
ónum króna. 

Hátíðasýning Glóðar
Íþróttafélagið Glóð starfar nú á sínu 
tíunda starfsári, stofnað 24. október 2004. 

Margt hefur verið gert á 
þessu tímabili og margt er 
á döfinni á þessu afmæl-

isári. Hæst ber hátíðasýning Glóðar 
sem verður í Smáranum laugardag 
10. maí kl.14.00. 

Dagskráin er fjölbreytt og mjög 
hefur verið vandað til hennar. Þetta 
verkefni er hluti af Kópavogsdögum 
og því eru allir velkomnir án endur-
gjalds. 

Brennisteinn frá Hellisheiðarvirkjun Orkuveitunnar:

Mengar meira en álver
Umhverfisstofnun segir að 

brennisteinsmengun frá 
Hellisheiðarvirkjun sé 

meiri en sem nemur losun álvers 
Alcoa Fjarðaáls. Þetta kemur fram í 
umsögn stofnunarinnar vegna beiðni 
Orkuveitu Reykjavíkur um undan-
þágu til fimm ára frá hertum reglum 
um losun brennisteinsvetnis sem taka 
gildi í sumar. 

Samkvæmt reglum má styrkur 
brennisteinsvetnis ekki fara yfir 50 
míkrógrömm á rúmmetra á einum 
sólahring. Í gildandi reglum mega 
gildin fara yfir mörkin fimm sinnum 

á ári, en aldrei, samkvæmt nýju 
reglunum. 

Umhverfisstofnun leggst gegn því 
í umsögn sinni til umhverfisráðu-
neytisins að Orkuveitan fái fimm ára 
undanþágu frá reglunum, en leggur 
til í staðinn, að undanþága verði veitt 
til tveggja ára. Þá verði metinn ár-
angur Orkuveitunnar í því að draga 
úr brennisteinsmengun. 

Þá gagnrýnir Umhverfisstofnun 
jafnframt að Heilbrigðiseftirlit Suður-
lands veiti Hellisheiðarvirkjun starfs-
leyfi, eins og staðan er í dag. 

Sjá umfjöllun bls. 6. 

Uppnám vegna netkosningar
Óánægja er innan Pírata-

flokksins í Kópavogi í kjölfar 
netkosningar um fulltrúa á 

listann. Ellefu voru í framboði í net-
kosningunni sem lauk á miðvikudag, 
en 25 greiddu atkvæði.

Í tvö efstu sætin röðuðust bræðurnir 
Ingólfur Árni Gunnarsson og Einar Páll 
Gunnarsson. Í þriðja sæti lenti Gunnar 
Þór Snorrason, félagi þeirra bræðra. 
Þeir eru allir um tvítugt og hafa verið 
í Verzlunarskólanum. Eftir því sem 
bæjarblaðið Kópavogur kemst næst er 
stutt síðan þeir skráðu sig í Pírataflokk-

inn. Niðurstaðan hefur komið 
reyndari Pírötum á óvart og 
hafa viðbrögðin við kjöri 
þeirra þriggja verið mis-
jöfn. Sumir telja sumir 
að smalað hafi verið í 
félagið til að koma þeim 
að. Endanlegur listi 
Pírata verður ákveðinn 
á félagsfundi sem haldinn 
verður í kvöld, föstudags-
kvöld. Blaðið hefur ekki upplýsingar 
um hvort lagt verður til að niðurstöðu 
kosningarinnar verði breytt. 

Framboðsfrestur vegna 
sveitarstjórnarkosn-

inganna rennur út á 
hádegi á morgun. 
Samkvæmt skoð-
anakönnun Fé-
lagsvísindastofn-
unar Háskólans 

sem gerð var fyrir 
Morgunblaðið í 

byrjun mars, var fylgi 
Pírata í Kópavogi 9,9 prósent, 

sem að óbreyttu dygði ríflega fyrir full-
trúa í bæjarstjórn. 

Fyrstu leikir sumarsins sem til stóð að yrðu leiknir á Kópavogsvelli verða 
færðir. Þannig var um leik Blika við KR-inga í gær. Blikastúlkur eiga leik við 
Stjörnuna á þriðjdag, en til skoðunar er að færa þann leik einnig. Völlurinn 
þykir koma mjög illa undan vetri, en menn fylgjast með frá degi til dags.

500 kennarar í verkfall
Allt stefnir í að yfir fimm hund-

ruð kennarar í grunnskólum 
Kópavogs leggi niður störf í 

þrjá daga í mánuðinum. Kjaradeila 
grunnskólakennara og sveitarfélaga 
er hjá ríkissáttasemjara. 

Samþykkt var með yfirgnæf-
andi meirihluta í atkvæðagreiðslu á 
dögunum að kennarar færu í verkfall 
dagana 15. ,21. , og 27. maí. 

„Við erum að vonast til þess að ekki 
komi til þessarar vinnustöðvunar. En 
það styttist í sumarfrí. Skólarnir loka í 
júní. Það er pressa að ganga frá þessu 
fyrir sumarleyfi, en með þessu erum 
við að setja þrýsting á sveitarfélögin,“ 
segir Ólafur Loftsson, formaður Félags 
grunnskólakennara í samtali við blaðið. 

Ólafur segir að krafa grunnskóla-
kennara sé einföld, sanngjörn og skýr. 
„Við förum fram á að fá greitt eins og 
aðrar háskólamenntaðar stéttir með 
sambærilega menntun og ábyrgð. 

Um 520 kennarar eru við störf í níu 
almennum grunnskólum Kópavogs en 
um 4.400 nemendur eru í skólanum. 
Því er ljóst að verkfallið getur haft 
veruleg áhrif á mjög marga í bænum. 

Samkvæmt upplýsingum blaðsins 
eru meðallaun grunnskólakenanra um 
364 þúsund krónur á mánuði, en með-
alheildarlaun um 400 þúsund. Ólafur 
bendir á að framhaldsskólakennarar 
og háskólamenn hafi þeegar samið. 
„Ef við reiknum okkur í gegnum þá 
samninga þá erum við að tala um að 
launin okkar þurfa að fara upp um 30 

prósent til að halda í horfinu,“ segir 
Ólafur og vísar þá til samningstímans 
í heild, sem gæti verið þrjú ár. „Krafan 
er ekki önnur. Svo þurfa menn að hætta 
þessu hátíðarröfli um að kennarar séu 
verðmætasta stéttin og fara að gera eitt-
hvað í málinum. Það eru allir sammála 
um þetta. Allir eru að tala um þetta, en 
enginn hefur gert neitt í því.“

„menn þurfa að hætta þessu hátíðarröfli,“ segir Ólafur Loftsson formaður 
Félags grunnskólakennara. Hann sést hér á fundi hjá sáttasemjara ásamt Rósu 
Ingvarsdóttur, formanni Kennarafélags Reykjavíkur.

RIFF í Kópavogi
Hluti af dagskrá Alþjóðlegrar 

kvikmyndahátíðar í Reykja-
vík, RIFF, fer fram í Kópa-

vogi, en hátðin verður haldin í haust. 
Samkomulag um þetta var undirritað 
á dögunum. Lishús Kópavogsbæjar, 
lista- og menningarráð og RIFF eiga 
aðild að samkomulaginu, en lista- og 
menningarskjóð Kópavogsbæjar leggur 
hátíðinni til 3,5 milljónir króna. 

Til stendur að sýna kvikmyndir fyrir 
börn í Bókasafni Kópavogs. Auk þess 
sem ýmsir viðburðir sem tengjast kvik-
myndum verða til að mynda í Salnum 
og í Tónlistarhúsi Kópavogs. Einnig 
verður ungmennum boðið upp á nám-
skeið í kvikmyndagerð. 

Ánægð með samstarfið
Haft er eftir Hrönn Marínósdóttur, 
stjórnanda RIFF, í fréttatilkynningu 
frá Kópavogsbæ að hún sé þakklát og 
ánægð með samvinnunan við Kópa-
vogsbæ. „Kópavogsbúar geta nú fengið 
margt af því besta sem er að gerast í 
kvikmyndaheiminum í næsta nágrenni 
við sig, og hver veit nema erlendir leik-

stjórar finni nýjan innblástur.“
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykja-

vík hefur undanfarin ár verið einn af 
helstu menningarviðburðum í höfuð-
borginni og hafa kvikmyndagerðar-
menn víða úr heiminum komið á 
hátíðina. Til stendur að hátíðin verði 
haldin 25. september til 5. október. 
Dagskrá hátíðarinnar verður auglýst 
þegar nær dregur. 

Reykjavík vildi  
ekki styrkja
Fjármál hátíðarinnar hafa mikið 
verið til umfjöllunar í Reykjavík, en 
athygli vakti að hún fékk ekki styrk frá 
Reykjavíkurborg að þessu sinni, í kjöl-
far umsagnar frá Bandalagi íslenskra 
listamanna. Eftir því sem bæjarblaðið 
Kópavogur kemst næst, var ári áður 
gripið til aðgerða vegna fjármála há-
tíðarinnar, en þá gerði Reykjavíkur-
borg kröfu um að sérstakt félag yrði 
stofnað utan um rekstur hátíðarinnar, 
í því skyni að halda betur utan um fjár-
mál hennar. 

RIFF er einn af stærstu og fjöl-

breyttastu menningarviðburðum 
á Íslandi. Hátíðin setur unga kvik-
myndagerðarmenn og framsækna 
kvikmyndagerð á oddinn. Hátíðin í 
ár er sú ellefta í röðinni og mun hún 
standa frá 25. september - 5. október 
2014. 

Á myndinni eru frá vinstri: Una 
Björg Einarsdóttir, Hrönn Marín-
ósdóttir, Karen E. Halldórsdóttir og 
Hjálmar Hjálmarsson.

aðstandendur RIFF og Kópavogs eftir 
að samningurinn við RIFF var undir-
ritaður.



– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Notkunarsvið:  Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir �okki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við 
vægum til meðal miklum verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly�um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem 
fengið hafa ofnæmisviðbrögð eins og astma, nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum 
í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun bólgueyðandi verkjaly�a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með 
alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar 
(blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, 
arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- 
eða þarmasjúkdóma, tru�anir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef, astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í 
öndunarvegi,  blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting,  nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota ly�ð.  Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen 
má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum er�ðara með að verða 
þungaðar. Þessi áhrif ganga til baka þegar hætt er að taka ly�ð. Íbúprófen berst í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf y�rleitt ekki að hætta meðan á 
skammtíma meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð 
uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru�anir, tru�anir í meltingarfærum s.s. niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og 
harðlí�, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í digurgirni (rof eða �stlar), 
smásæjar blæðingar frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni,  höfuðverkur, sy�a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir:  Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskamm-
tur er 1200 mg. Börn 6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 
1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í 
samráði við lækni. Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Október 2013.
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„Lífið er of stutt fyrir skammsýni.“ Það má taka undir þetta með Pollapönki 
sem annað kvöld morgun stígur á svið á úrslitakvöldinu í Söngvakeppni 
Evrópskra sjónvarpsstöðva.

Boðskapurinn er góður og framkoman hressileg og skemmtileg.

Víst er að það kom dálítið á óvart að íslenska framlagið færi áfram og kannski 
hafa væntingarnar verið í jarðsambandi hjá þjóðinni að þessu sinni. Það hefur 
nefnilega stundum verið þannig að við höfum unnið keppnina fyrirfram 
… að minnsta kosti í huganum. En margir virtust hafa gefið upp alla von, 
þegar tilkynnt var á þriðjudag að Pollapönkið kæmist áfram. Það mátti sjá 
í sjónvarpsútsendingunni að íslenski hlutinn í „Græna herberginu“ í Kaup-
mannahöfn var heldur vonlítill á svip. En það breyttist örskömmu síðar í 
gríðarleg fagnaðarlæti. Sem er gott. Það á að gleðjast yfir góðum hlutum.

En þótt boðskapur Pollapönks sé í grunninn góður, þarf að hyggja að mörgu. 
Það er frábært að berjast gegn fordómum, einelti, uppnefnum og þröngsýni. 
Enda hefur æska landsins gert Pollapönkara að hetjum sínum. Lagið er leikið 
í barnaafmælinum og allt verður vitlaust. Íþróttagallar merktir Pollapönki 
munu seljast eins og heitar lummur.

Pollapönkarar eru fyrirmyndir yngstu borgaranna í samfélaginu. Í þessu 
hafa ýmsir séð tækifæri og hafa vörumerki eins og Coca Cola og Dominos 
verið tengd við viðburði sem tengjast Pollapönki, sem og bensínstöð sem nú 
auglýsir Pollaíspinna.

Nú er það svo að ekki er aðeins óæskilegt að auglýsingum um vörur, tala nú 
ekki um það sem tæplega verður tengt hollustu, sé beint til barna. Að hvetja 
börn til neyslu á mat og drykk sem ekki telst til hollustu, eða er óhóflega 
fituríkur, saltaður eða sykraður er nú bara beinlínis bannað. Og oft hefur 
verið bent á að börn geti seint talist upplýstir og sjálfstæðir neytendur. Ég 
ætla ekki að fara út í tískufyrirbrigði líkt og íþróttafatnað sem ekki allir geta 
veitt börnum sínum. Það er annað mál og stærra.

En þótt það borgi sig að brosa, þá vekur þessi þáttur spurningar sem við 
ættum að hugsa um hvert og eitt og ræða okkar á milli. Gagnrýni er góð og 
styrkir okkur. Inntak Pollapönks er gleði og skemmtun, með góðum boðskap 
um umgengni við annað fólk. Það er sjálfsagt að taka mark á því og hafa í 
huga í samskiptum okkar hvert við annað, bæði í eigin persónu og á netinu. 
Kannski að alþingismenn taki þetta líka til sín, sem og aðrir sem taka þátt í 
opinberri umræðu. 

Svo skulum við líka styðja Pollapönkarana vel á morgun. Þeir verða landi 
okkar og þjóð til sóma. Það skulum við vera líka.

Áfram Ísland!

Ingimar Karl Helgason

Pollapönk

Leiðari

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

Það þarf meira en eina spjaldtölvu
Ármann Kr. Ólafsson, oddviti 

Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, 
skrifaði grein í Fréttablaðið 

þann 1. maí og fullyrðir að Kópavogur 
hafi tekið forystu í málum upplýsinga-
tækni í leik- og grunnskólum hér á 
landi. Þessi fullyrðing er því miður afar 
hæpin og ekki byggð á neinum rökum. 
Vissulega hafa allir leikskólar í Kópa-
vogi fengið eina spjaldtölvu, en það þarf 
meira til að vera í forystu. 

Áhugasamt starfsfólk
Áhugi leik- og grunnskólakennara í 
Kópavogi og starfsmanna menntasviðs 
og tölvudeildar hefur ýtt undir þróun í 
upplýsingatækni í skólum í Kópavogi. 
Kennarar hafa staðið fyrir ýmiskonar 
þróunarverkefnum í skólunum og sótt 
ráðstefnur hérlendis og erlendis á eigin 
vegum. Starfsmenn tölvudeildar hafa 
kynnt sér vel þau tækifæri sem felast 
í notkun upplýsingatækni í námi og 
kennslu. Starfshópur kennara, skóla-
stjóra, forstöðumanns tölvudeildar og 
starfsmanna menntasviðs ásamt fulltrúa 

foreldra var skipaður til að vinna stefnu 
í þessum málum snemma árs 2012. Ný 
stefna var samþykkt fyrir grunnskóla 
í lok ársins og fyrir leikskóla í byrjun 
árs 2013. 

Vantar meiri stuðning frá 
bæjaryfirvöldum
En það þarf meira til að vera í forystu 
á landsvísu í notkun upplýsingatækni í 
skólastarfi, því að í öllum landshlutum 
eru skólar sem eru að gera býsna vel í 

þessum efnum og oft með góðum stuðn-
ingi frá sínu sveitarfélagi. Ef að Kópa-
vogur ætlar sér forystuhlutverk þarf 
aukin stuðning frá bæjaryfirvöldum. Það 
er t. d. bagalegt að þráðlaust net sé sett 
upp í skólum bæjarins með því að draga 
úr endurnýjun á tölvubúnaði næstu 
þrjú árin eins og raunin er. Það hægir á 
spjaldtölvuvæðingunni sem er hin nýja 
bylting á sviði upplýsingatækni – ekki 
síst í skólastarfi. Við tökum ekki forystu 
á meðan unnið er með þessum hætti. 

Kópavogur ekki í forystu – 
en gæti orðið það
Ef Kópavogur ætlar sér forystuhlutverk í 
notkun upplýsingatækni í skólastarfi þá 
verða bæjaryfirvöld að styðja myndar-
lega við þann áhuga sem er til staðar í 
skólunum. Þau verða í senn leggja aukna 
fjármuni í þróunarstarf, endurmenntun 
kennara og aukin tækjabúnað. Þetta er 
fjárfesting sem skilar sér í fjölbreytt-
ara skólastarfi, betra námsumhverfi 
og hugsanlega fleytir hún Kópavogi í 
fyrsta sæti. 

Höfundur er
Hafsteinn Karlsson, 

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar

RIFF á menningartorfu  
Kópavogsbæjar
Nýverið skrifaði Lista- og menn-

ingarráð Kópavogs undir 
samning við RIFF, Alþjóðlegu 

kvikmyndahátíðina í Reykjavík, um að 
hluti þeirrar glæsilegu kvikmyndarhá-
tíðar færi fram í menningarstofnunum 
Kópavogs. Það var ljóst fyrr á dögum að 
RIFF nyti ekki lengur stuðnings Reykja-
víkurborgar en væri áfram styrkt ötullega 
af Menntamálaráðuneytinu. 

Lista- og menningarráð Kópavogs 
fékk styrkbeiðni RIFF að lokum inn á 
sitt borð. Styrkbeiðnin var frekar opin 
og almenn en Lista- og menningarráð 
sá hins vegar strax tækifæri í því að færa 
hluta RIFF-hátíðarinnar alfarið inn á 
menningartorfu bæjarins. Þannig væri 
hægt að slá tvær flugur í einu höggi; færa 
kvikmyndahátíðina nær bæjarbúum og 

styrkja um leið starfsemi menningarhúsa 
bæjarins. 

Forsvarsmenn RIFF tóku vel í hug-
mynd Lista- og menningarráðs og 
gerðu tillögur, í samráði við ráðið og 
forstöðumenn menningarhúsanna, að 
fjölbreyttum viðburðum sem gætu farið 
fram á torfunni. Má þar nefna kvik-
myndir fyrir börn í Bókasafni Kópa-
vogs, auk þess sem viðburðir tengdir 
kvikmyndum verða á fleiri stöðum á 
torfunni, m. a. í Salnum og Tónlistarhúsi 
Kópavogs. Einnig verða í boði námskeið 
í kvikmyndagerð fyrir ungt fólk. Á næstu 
vikum munu RIFF, Lista- og menning-
arráð og forstöðumenn menningarhús-
anna útfæra dagskrána nánar og verður 
hún kynnt bæjarbúum er nær dregur. 

Framlag lista- og menningarsjóðs til 

þessa verkefnis nemur 3,5 milljónum 
króna. Lista- og menningarráð fer með 
stjórn sjóðsins og hefur úthlutað úr 
honum á hverju ári til fjölbreyttra ver-
kefna sjálfstætt starfandi listamanna, 
einstaklinga eða hópa. Hlutverk sjóðsins 
er að efla lista- og menningarlífið í Kópa-
vogi og er ég sannfærð um að Kópavogs-
búar eigi eftir að taka vel á móti   næsta 
haust og njóta þess sem þar verður í boði. 

Höfundur er
Karen Elísabet Halldórsdóttir, 

varabæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins

Y listi Kópavogsbúa býður fram 
undir hentifána Bjartrar Framtíðar
Björt framtíð býður fram í Kópa-

vogi líkt og í fleiri stórum sveitar-
félögum landsins. Það er enn 

óljóst fyrir hvað Björt Framtíð stendur í 
mínum huga en einhverjir myndu skil-
greina Bjarta Framtíð sem frjálslyndan, 
evrópusinnaðan jafnaðarmannaflokk 
með framsóknarívafi. 

En það sem skiptir máli er að Kópa-
vogsbúar átti sig á því að listi Bjartrar 
Framtíðar í Kópavogi er að stærstum 
hluta skipaður fólki úr Lista Kópavogs-
búa ( Y- lista) því framboði sem nú styður 
meirihluta Sjálfstæðis- og Framsóknar-
flokks í bænum. Því fólki sem hafnaði 
samstarfi við félagshyggjuöflin í bæjar-
stjórn á miðju kjörtímabili og valdi hægri 
vænginn til samstarfs. 

Oddviti Bjartrar framtíðar er for-
maður Markaðsstofu Kópavogs í boði 

meirihlutans. Næsti maður á lista situr í 
stjórn Lífeyrissjóðs Starfsmanna Kópa-
vogsbæjar og í Félagsmálaráði fyrir hönd 
meirihlutans. Þriðji maður á lista situr 
fyrir hönd meirihlutans í umhverfis og 
samgöngunefnd og er varamaður Y-lista 
í bæjarstjórn og bæjarráði. 

Kópavogsbúar verða að átta sig á því 
að atkvæði greitt Bjartri Framtíð í Kópa-
vogi mun auka líkur á því að núverandi 
meirihluti Sjálfstæðis- og Framsóknar-
flokks haldi velli. Þessu fólki virðist hafa 
líkað vistin vel í fangi íhaldsins og litlar 
líkur á því að menn skipti um lið að 
loknum kosningum haldi meirihlutinn 
velli. 

Atkvæði greitt Bjartri Framtíð í Kópa-
vogi – er því atkvæði greitt núverandi 
meirihluta Sjálfstæðis- og Framsóknar-
flokks. Atkvæði greitt Bjartri Framtíð 

vegur þungt til stuðnings bæjarstjóra 
sem ber ábyrgð á skuldasöfnun bæjar-
sjóðs, uppkaupum í Glaðheimum og 
eignarnámi á Vatnsenda. Atkvæði greitt 
Bjartri Framtíð er atvkæði greitt gömlu 
valdaflokkunum í Kópavogi. 

Höfundur er
Guðríður Arnardóttir,

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar
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Á þessari mynd frá Jafnréttisstofu má sjá að konur eru í miklum minnihluta 
stjórnenda íslenskra fyrirtækja.
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Grænn lífsstíll í forgang
Afhverju ætti það að vera flókið 

að lifa grænum lífsstíl? Er eitt-
hvað flókið við það að flokka 

rusl, hjóla eða ganga? Nei, í rauninni 
ekki. Allir íbúar Kópavogsbæjar ættu 
að vera með bláa tunnu fyrir utan hjá 
sér og það ætti ekki að vera langt út í 
næsta grendargám til að skila plasti. En 
er það nóg? Þurfum við ekki að hugsa 
um eitthvað fleira en bara ruslið okkar? 
Hvernig er til dæmis staðan á göngu- 
og hjólastígum bæjarins?

Það er hlutverk sveitarstjórna að gera 
grænan lífstíl að raunhæfum valkosti 
fyrir íbúa sína og að auka umhverfis-
vitund þeirra. Þannig eiga grænar sam-
göngur til dæmis að vera raunhæfur 
kostur fyrir Kópavogsbúa. 

Ég vil sjá höfuðborgarsvæðið 

skipulagt sem eina heild til fram-
tíðar þar sem hjólandi og gangandi 
fólk verður sett í forgang við endur-
skipulagningu gatna. Í Kópavogi er 
þörf á átaki í gerð göngu- og hjóla-
stíga auk þess sem bæta þarf aðstöðu 
í kringum þá, til dæmis með skjól-
beltum, vatnspóstum og upplýsinga-
skiltum. Það er einnig nauðsynlegt að 
tengja göngu- og hjólastíga bæjarins 
vel við nágrannasveitafélögin svo fólk 
komist greiðlega á milli bæjarfélaga. 

Framtíðarsýn mér er sú að Kópa-
vogsbúar geti sótt helstu þjónustu í 
nærumhverfi sitt og þurfi því ekki að 
starta bílnum við minnsta tækifæri. Í 
landi Kópavogs eru mörg svæði þar 
sem hægt er að þróa byggð þannig að 
stutt sé fyrir íbúa í almenningssam-

göngur, þjónustu, verslun, skóla, at-
vinnu og útivistarsvæði. 

Samfylkingin vill gera Kópavog 
grænni. Það eiga ekki að vera for-
réttindi að lifa grænum lífstíl heldur á 
það að vera raunhæfur valkostur fyrir 
íbúa bæjarins. 
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Hækkum framlag með 
barni hjá dagforeldrum
Kópavogur er fjölskylduvænt 

bæjarfélag sem hefur verið í 
fararbroddi á mörgum sviðum 

sem tengjast fjölskyldunni á einn eða 
annan hátt. 

Núverandi meirihluti hefur staðið 
sig vel og ársreikningur bæjarins fyrir 
2013 sýnir ágæta afkomu. Því eru nú 
færi til þess að gera betur á ýmsum 
sviðum. Þar hafa málefni dagforeldra 
mikið verið rædd ljóst er að hægt er að 
gera betur þar. 

Gott og göfugt starf er unnið af dag-
foreldrum í Kópavogi og það starf og 
sú þjónusta sem þar fer fram er í raun 
ómissandi fyrir foreldra í bænum. 

Kostnaður sem fellur til foreldra sem 
nýta sér þjónustu dagforeldra er um 
50.000kr. á mánuði og greiðir Kópa-
vogsbær 46.350 kr. á móti með barni. 
Leikskólapláss hinsvegar kosta foreldra 

um 28.100 kr á mánuði en bæinn rúm-
lega 90.000 kr. 

Það er ljóst að þessi munur er alltof 
mikill. Það er því réttlætismál hjá 
okkur Framsóknarmönnum sem og 
hagsmunamál fyrir foreldra að minnka 
þetta bil töluvert með hækkun á fram-
lagi bæjarins til foreldra með börn hjá 
dagforeldurum. 

Þörf er á að fara í markvissa vinnu 
til að fjölga dagforeldrum í Kópavogi 
þar sem vitað er að foreldrar í Kópa-
vogi hafa þurft að leita út fyrir bæjar-
félagið til að fá dagvistun sér til handa. 
Kópavogsbær getur með styrkjum og 
bættu starfsumhverfi haft jákvæð áhrif 
á þróun í þessa átt. Í dag eru um 50 
starfandi dagforeldrar í bænum sem 
þýðir að plássin eru um 250 talsins og 
hægt er að gefa sér að börn á þessum 
hefðbundna dagforeldra aldri séu um 

650. Það er því ljóst að ekki komast 
allir að sem vilja. 

Með þessum aðgerðum, sem við 
framsóknarmenn ætlum að berjast 
fyrir, munum við létta á fjárhagslegum 
byrðum foreldra er nýta sér þessa þjón-
ustu, stuðla að bættri nærþjónustu, gefa 
foreldrum sanngjarnt val um vistun 
barna og síðast en ekki síðst minnkað 
þá pressu sem myndast af fjárhags-
legum ástæðum að koma barni sem 
fyrst inn á leikskóla. 

Höfundur er
Sigurjón Jónsson,

skipar 2.sæti hjá  
Framsókn Kópavogi

Gerum 
góða skóla 
enn betri
Kópavogur státar af mjög öflugu 

og metnaðarfullu skólastarfi. 
Ég heyri það í mínum vinahóp 

að fólk horfir sífellt meir til Kópavogs 
þegar hugað er að framtíðar búsetu. 
Ástæðan er fyrst og fremst góðir skólar 
og öflugt íþróttastarf. Með bættum fjár-
hag bæjarins sé ég nú tækifæri til þess 
að efla skólana og þar með að bæta 
aðstæður barnanna og kennara. 

Ég hef verið spurður mikið út 
dægradvölina og hvort Framsókn 
ætli að beita sér fyrir breytingum á 
núverandi fyrirkomulagi. Eitt af höf-
uðstefnumálum framboðs okkar er að 
taka málefni dægradvalarinnar fyrir. 
Nauðsynlegt er að bærinn marki sér 
höfuðstefnu gagnvart dægradvölinni 
þar sem markmið eru skilgreind ásamt 
leiðum til úrbóta. Nú er það svo að 
dægradvölin er mismunandi eftir 
skólum en mér finnst mikilvægt að 
við leggjum mikið á okkur til að þetta 
úrræði nýtist fjölskyldunum í Kópa-
vogi vel. Nú má ekki skilja svo að ég 
sé að gagnrýna það ágæta fólk sem þar 
starfar – oft undir erfiðum kringum-
stæðum – heldur vil ég sjá meiri 
áherslu á að bæta þessa þjónustu meir 
en nú er. Of stór hluti eldri barnanna 

virðist finna sig illa í núverandi fyrir-
komulagi. Að mínu viti verður það eitt 
af fyrstu verkum nýrrar bæjarstjórnar 
að hefja vinnu við að endurskoða nú-
verandi fyrirkomulag, bæta aðstöðu 
og fjölga frístundamöguleikum innan 
dægradvalarinnar. 

Við viljum líka auka þjónustu við 
heimanám barna, veita fjölskyldum 
val um að heimanámið sé klárað í 
skólunum. Eins og með dægradvöl-
ina þá er þessi þjónusta mismunandi 
á milli skólanna en við teljum mikil-
vægt að gera betur og veita fjölskyldum 
það val að heimanámið sé klárað innan 
veggja skólanna. Staðreyndin er ein-
faldlega sú að margir foreldrar eiga 
erfitt með að aðstoða börnin sín fyrir 
utan það að börnin eru oft á stundum 
of þreytt eftir langan dag í skólanum, 
dægradvöl, íþróttum og öðrum tóm-
stundum. Með þessu gerum við góða 
skóla enn betri. 

Höfundur er
Birkir Jón Jónsson

1. sæti á lista Framsóknar 
flokksins í Kópavogi. 

Höfundur er
Unnur Tryggvadóttir Flóvenz,

skipar 3. sæti á lista  
Samfylkingarinnar í Kópavogi

Áfram hreyfing og hollusta
Íþróttastarf í Kópavogi er með því 

allra öflugasta á landinu. Þátttaka 
í íþróttum er mjög mikil og boðið 

er upp á fjölbreytt starf. Er þar fyrst 
og fremst hinu öfluga starfi í íþrótta-
félögunum að þakka að jafn vel hefur 
tekist til og raun ber vitni. Kópavogsbær 
kemur þó með virkum hætti einnig að 
starfi íþróttafélaganna, m. a. með því að 
leggja til íþróttamannvirkin og með sér-
stökum samningum við stærstu félögin. 
Saman verður til öflugt samstarf sem 
skilar sér til bæjarbúa. 

Íþrótta- og tómstundastyrk-
ur nýtanlegur  
á einn stað
Við hjá Sjálfstæðisflokknum í Kópa-
vogi viljum halda áfram að vinna með 
íþróttafélögunum. Við viljum meðal 
annars skoða mál sem eiga jafnt við 
um öll íþróttafélögin. Í þeim efnum má 
nefna að við viljum endurskoða reglur 
um íþrótta- og tómstundastyrki þannig 
að heimilt verði að setja má allan styrk-
inn á einn stað þ. m. t. tónlistarnám. 
Með þessu viljum við koma í veg fyrir 
að styrkur lækki við það eitt að barn 
stundi eina íþrótt. 

Aukið samstarf  
íþróttafélaganna
Við vitum hins vegar að það er mjög al-
gengt að börn stundi t. d. tvær íþróttir 
hjá mismunandi íþróttafélögum. Má sem 
dæmi nefna knattspyrnu hjá Breiðablik 
eða HK og svo fimleika hjá Gerplu. Við 
viljum hvetja og stuðla að því að íþrótta-
félögin ræði saman um heildarskipulag 
stundaskrár í yngstu iðkendanna til að 
koma í veg fyrir árekstra. Slík samvinna 
ætti að stuðla að því að börn geti lengur 
en ella nýtt hið fjölbreytta íþróttastarf 
sem boðið er uppá í Kópavogi. 

Sameiginlegur íþróttavagn
Bæði HK og Breiðablik hafa haldið úti 
sérstökum hópferðabifreiðum fyrir sína 
starfssemi. Er það mat okkar það sé rétt 
að Kópavogsbær komi að þessari þjón-
ustu í samstarfi við félögin. Er hér um 
að ræða þjónustu sem er afar mikilvæg 
fyrir foreldra. Með samstilltu átaki og 
skipulagi má ætla að hægt verið að veita 
þessa þjónustu með enn hagkvæmari 
hætti. 

Bætt aðstaða Gerplu
Almennt er aðstaða til íþróttaiðkunnar 

mjög góð í Kópavogi. Nú er hins vegar 
uppi sú staða að aðsókn í fimleika hjá 
Gerplu er langt umfram það sem félagið 
ræður við. Er hér aðallega um að ræða 
ungar stúlkur sem ekki fá pláss hjá fé-
laginu enda eru fimleikar ein allra vin-
sælasta íþrótt á landinu öllu meðal ungra 
stúlkna. Í vetur hefur starfað sameigin-
leg nefnd á vegum Kópavogsbæjar og 
Gerplu um að bæta aðstöðu félagsins. 
Þar hefur komið fram að Gerpla er til-
búið að leggja fram fjármuni sem félagið 
eignaðist við sölu á íþróttahúsi félagsins 
að Skemmuvegi árið 2005. Að teknu tilliti 
til þess þá teljum við eðlilegt að ráðast 
í að bæta aðstöðu til fimleikaiðkunar í 
samstarfi við Gerplu. 

Höfundur er
Jón Finnbogason,

skipar 7. sæti á lista  
Sjálfsstæðisflokksins

Íbúalýðræði  
– beint lýðræði
Eftir Hrunið 2008 fóru að heyr-

ast raddir um meiri áhrif fólks 
á ákvörðun stjórnmálamanna 

og stjórnsýslunnar. Augun beindust 
að núverandi stjórnarskrá sem er í 
mörgum tilfellum ófullburða hvað 
varðar ýmsar stjórnvaldsákvarðanir. 
Þá töluðu margir um „beint lýðræði“ 
sem kost. Nú er það svo að beint 
lýðræði er til í mörgum útgáfum og 
þekktasta dæmið stjórnskipun Sviss, 
þar sem ýmsar ákvarðanir eru teknar 
beint af kjósendum. 

Ráðgefandi lýðræði
Flestir eru sammála því að erfitt 
reynist oft að blanda saman beinu 
lýðræði og fulltrúalýðræði, sem er 
stjórnskipan Íslands. 

Nýverið var gefin út reglugerð um 
ráðgefandi kosningar innan sveitarfé-
lags þannig að sveitarfélag getur lagt 
fyrir íbúa ýmiss málefni sem brennur 
á bæjarbúum. 

Tilefni greinar minnar er að benda 
á stefnu Vinstri grænna og félags-
hyggjufólks hér í Kópavogi og hvað 
við viljum m. a. gera til að efla íbúa-
lýðræði. 

Við viljum að:
•	 Stofnað	 verði	 embætti	 umboðs-

manns íbúa sem íbúar geti leitað til 
vegna erinda eða stjórnsýsluákvarð-
ana. 

•	 Árlega	verði	svokallaður	íbúadagur.	
Þar verður kosið (rafrænt) um ýmis 

málefni sem íbúar eða bæjarstjórn 
leggur fyrir almennan kjósanda. 
Ekki verði settir neinir þröskuldar 
á málum s. s. lágmarksfjöldi tillögu-
fólks, þannig að einstaklingur getur 
lagt fram málefni. 

•	 Framkvæmt	verði	átakið	Verið	vel-
komin! Þar sem nýaðfluttir eða ný-
komnir Íslendingar eru boðnir vel-
komnir með ýmsum upplýsingum 
um bæinn og stjórnsýsluna. 

•	Hverfasamtök	bæjarins	verði	efld	
enn frekar s. s. hvað varðar ráð-
gefandi skoðanir á viðhald gatna, 
skipulagsmál og annað sem tengist 
hagsmuni hverfisins. Með öflugum 
hverfasamtökum gefst tækifæri til 
að virkja grasrótina og auka sam-
skipti milli bæjaryfirvalda og íbúa. 

Þetta er ný nálgun á samskiptum 
íbúanna við stjórnsýsluna og bætir 
bæjarbrag. 

Höfundur er
Gísli Baldvinsson, 

er í 6. sæti framboðs Vinstri 
grænna og félagshyggjufólks. 
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Leggjast gegn 5 ára undanþágu
Margir þeirra sem hafa veitt 

umsagnir vegna beiðni 
Orkuveitu Reykjavíkur 

um fimm ára undanþágu frá hertum 
reglum um losun brennisteinsvetnis, 
leggjast gegn svo rúmri undanþágu. 
Umhverfisráðuneytið fjallar um 
málið, en átta hafa sent inn umsögn 
vegna þess. Umhverfisstofnun segir að 
brennisteinsmengun frá Hellisheiðar-
virkjun sé meiri en sem nemur losun 
álvers Alcoa Fjarðaáls. 

Í núgildandi reglum segir að fara 
megi yfir sólarhringsmörk brenni-
steinsvetnis fimm sinnum á ári. Miðað 
er við 50 míkrógrömm á rúmmetra, en 
þegar hertar reglur taka gildi má aldrei 
fara yfir mörkin. Starfsleyfi virkjana 
veltur á því að þær standist reglurnar. 

Margar umsagnir
Orkuveita Reykjavíkur hefur sótt um 
undanþágu frá nýju reglunum til fimm 
ára, en fyrirtækið hefur unnið að því 
að draga úr menguninni, meðal annars 
með tilraunaverkefni um niðurdæl-
ingu, með svonefndri Sulfix aðferð. 

Unhverfisráðuneytið hefur málið 
til umfjöllunar, en ráðherra tekur 
ákvörðun um hvort Orkuveitan fái 
undanþágu. Átta hafa veitt umsögn 
um málið: Orkustofnun, Umhverfis-
stofnun, Heilbrigðisnefnd Suðurlands, 
sem veitir virkjuninni starfsleyfi, Heil-
brigðisnefnd Reykjavíkur, Heilbrigð-
isnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogs, 
Heilbrigðisnefnd Kjósasvæðis, embætti 
Landlæknis og Waldorfskólinn í Lækj-
arbotnum. 

Vill tveggja ára undan-
þágu
Umhverfisstofnun leggur til að undan-
þága verði veitt til tveggja ára. Þá verði 
metinn árangur af svonefndu Sulfix 
verkefni Orkuveitunnar, til að draga 
úr losun efnisins. Umhverfisstofnun 
segir í umsögn sinni að árangur af 
verkefninu hafi verið jákvæður. Nú sé 
annar áfangi verkefnisins að hefjast, en 
þá verði 15 prósentum af því brenni-
steinsvetni sem kemur frá virkjuninni 
dælt niður. 

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands veitir 
Hellisheiðarvirkjun starfsleyfi. Eftirlitið 
tekur í svipaðan streng og Umhverfis-
stofnun í sinni umsögn um undanþágu 
Orkuveitunnar. Ekki sé hægt að leggja 

til fimm ára undanþágu frá hertum 
reglum, en veita megi undanþágu til 
eins árs í senn. 

Fylgist með mengun
Í umsögn Landlæknisembættisins 
kemur fram að vel þurfi að fylgjast 
með áhrifum brennisteinsvetnis á 
heilsu fólks, hér eftir sem hingað til. 
Sömuleiðis segir, eftir því sem bæj-
arblaðið Kópavogur kemst næst, að 
heppilegra væri að veita undanþágu 
til skemmri tíma í senn en fimm ára. 

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. 
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, sem 
veitir virkjuninni starfsleyfi, hefur ekki 
tekið undir að, þar sem þegar sé unnið 
að aðgerðum. 

Spyrja um starfsleyfi
Umhverfisstofnun spyr í umsögn sinni 
um verkaskiptingu heilbrigðisnefnda 
og Umhverfisstofnunar. Hún bendir á 
að meginlínur í verkaskiptingunni séu 
þær að stofnunin veiti starfsleyfi og hafi 
eftirlit með stærri og mengandi fyr-
irtækjum, líkt og malbikunarstöðvm, 
járnblendiverksmiðjum og álverum. 
Heilbrigðisnefndir hafi hins vegar eft-
irlit með smærri og minna mengandi 
fyrirtækjum, eins og bensínstöðvum 
og bílaverkstæðum. 

Meira en álver
„Efnislosun stórra jarðhitavirkjana 
er almennt mikil og getur hún verið í 
loft, jarðveg, yfirborðsvatn, grunnvatn, 
sjó og djúpt í jörðu. Brennisteinslosun 
frá Hellisheiðarvirkjun er td. meiri en 
losun álvers Alcoa Fjarðaáls mæld í 

jafngildiseiningum brennisteins,“ segir 
meðal annars í umsögninni. 

Þá er bent á að jarðhitavirkjanir valdi 
miklum sjónrænum áhrifum og þær 
geti valdið jarðskjálftum sem finnist 
í byggð. 

Áhrifa frá Hellisheiðarvirkjun gæti á 
eftirlitssvæðum sex heilbrigðiseftirlita, 
sem sé einsdæmi hér á landi. 

Flókin stjórnsýsla
Vegna þess hve víða mengunin mælist 
aukist flækjustig í stjórnsýslu heil-

brigðiseftirlits, sem sé staðbundin 
eftirlitsstofnun í eðli sínu. „Sú staða 
er t. d. raunveruleg í dag að ein heil-
brigðisnefnd getur þurft að grípa til 
aðgerða vegna mengunar sem fer fram 
á eftirlitssvæði annarrar heilbrigðis-
nefndar,“ segir í umsögn Umhverfis-
stofnunar. Í því ljósi megi velta fyrir sér 
hvort heppilegt sé að stórar jarðhita-
virkjanir fái starfsleyfi hjá heilbrigðis-
nefndum, frekar en Umhverfisstofnun. 

Frumkvæði og vilji í húsnæðismálum 
Aðstæður í húsnæðismálum 

hafa verið að þróast til hins 
verra síðustu ár og ljóst að að-

ilar með reynslu í þessum málaflokk, 
félagsmálastjórar, fasteignasalar og 
aðrir, segjast sjaldan hafa séð ástandið 
jafn slæmt. Við erum að sjá ungar fjöl-
skyldur, vel menntaða einstaklinga í 
vinnu og aðra í erfiðleikum með að 
fjármagna kaup á húsnæði eða standa í 
skilum með leigu. Hátt leiguverð er ekki 
í samræmi við tekjur einstaklinga og 
fjölskyldna, sem þýðir mikinn vanda. 
Í gær var til dæmis 65 fm íbúð í vest-
urbæ Kópavogs auglýst til leigu á 160 
þús. kr. á mánuði, leiguverð sem erfitt 
er að kljúfa samhliða öðrum skuld-
bindingum. 

Á meðan vandinn magnast hefur 
skort einurð og vilja, bæði ríkis og 
sveitarfélaga, til að takast á við þetta 

grundvallar verkefni samfélagsins. 
Getur verið að ólíkar stjórnmálastefnur, 
átök og skortur á samstarfi hafi aukið 
á húsnæðisvandann og úrræðaleysið? 
Við erum annars vegar með stefnu 
sem segir að allir eigi að kaupa og ekki 
eigi að styðja við leigjendur (séreigna-
stefna) og hins vegar með stefnu sem 
leggur ofuráherslu á kaup á félagslegum 
leiguíbúðum. Hver félagsleg íbúð kostar 
ca.30 miljónir auk reksturs og umsýslu, 
sem er dýr lausn sem nýtist fáum og 
leysir ekki heildarvandann. Það er til 
blönduð stefna sem getur betur leyst 
vanda þeirra íbúa Kópavogs sem eru 
í erfiðum húsnæðisaðstæðum, á skil-
virkan og hagkvæman hátt. 

Bæjarfélagið getur komið fram með 
frumkvæði og aðgerðir til að hjálpa fjöl-
skyldum og einkaaðilum. Hættum að 
reyna að leysa „allan vandan“ í einu en 

byrjum á litlum skrefum og lausnum. 
Við í Kópavogi getum verið markvissari 
í því að þétta svæði, stuðla að meira 
framboði minni og ódýrari íbúða 
auk meiri fjölbreytileika í framboði. 
Við getum notað lóðir, mótað fyrir-
greiðslu gegnum gatnagerðargjöld, 
hannað betra skipulag og kallað til 
aukins samráðs (netvinnu) í því skyni 
að virkja aðila til að auka framboð. Við 
getum hjálpað leigufélögum, bygginga-
samvinnufélögum og einkaðilum til 
að taka virkari þátt í uppbyggingu á 
leiguhúsnæði og slá þannig á óheilbrigt 
leiguverð. Með samvinnu sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu má ná meiri 
samlegðaráhrifum og meiri styrk í 
framboð leiguhúsnæðis. Samhliða 
þessu þarf að styrkja húsaleigubóta-
kerfið svo það nái betur til þeirra sem 
eru í mestri þörf. Að endingu má teljast 

merkilegt að fjármálastofnunum líðist 
að láta íbúðir standa tómar á sama tíma 
og vandinn er svona mikill. 

Bæjarfélagið þarf að sýna frumkvæði 
og taka markverð skref svo betur sé 
hægt að tryggja þeim íbúum, sem þess 
þurfa, góðar og tryggar húsnæðisað-
stæður. Við í Bjartri framtíð ætlum að 
taka á húsnæðisvandanum. 

Höfundur er
Sverrir Óskarsson,  

félagsráðgjafi, skipar annað sæti 
fyrir Bjarta framtíð í Kópavogi
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Kristín Linda Árnadóttir er forstjóri 
Umhverfisstofnunar. Stofnunin segir 
að brennisteinsmengun frá Hell-
isheiðarvirkjun sé meiri en frá álveri.



Leikskólinn
•  Meira fjármagn til reksturs leikskól-

anna.

•  Leikskólagjöld verði afnumin í 
þrepum á 4 árum. Þá verði einungis 
tekið gjald fyrir vistun eftir kl 14.00 
og verði það sambærilegt því gjaldi 
sem er í dægradvöl grunnskóla.

•  Sama gjald fyrir gæslu hjá dag-
mæðrum og í leikskólum.

•  Hefja uppbyggingu á ungbarna-
leikskóla.

Grunnskólinn
•  Tryggja öllum börnum jöfn tæki-

færi til menntunar og þátttöku í 
tómstundastarfi.

•  Skilað verði til baka þeim fjármunum 
sem teknir hafa verið úr grunn-
skólunum á síðustu árum.

•  Standa vörð um sérkennslu og séúr-
ræði fyrir þau börn sem þess þurfa.

•  Þau börn sem nýta sér Dægradvölina 
eigi kost á því að nýta tómstunda-
styrk til greiðslu fyrir námskeið 
sem þau sækja þegar þau eru í 
Dægradvöl. 

Framhaldsskóli
•  Öll ungmenni í Kópavogi eiga að 

hafa möguleika á að stunda fram-
haldsnám í bænum. 

•  Nýr framhaldsskóli þarf að rísa í 
Kórnum með áherslu á íþróttir, 
verkmenntun. 

•  VGF vilja leita til ungmenna, s.s. 
nemenda í 10. bekk og í fyrstu 
tveimur árgöngum í framhaldsskóla 
í bænum um hugmyndir um hvernig 
slíkur skóli ætti að vera.

Velferðarmál
•  Kópavogur hafi frumkvæði að 

stofnun Leigufélags höfuðborgar-
svæðisins með þátttöku allra sveitar-
félaganna.

•  Réttindagæslukerfi notenda félags-
þjónustunnar

•  Bærinn innleiði  sáttmála Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barna og fatl-
aðs fólks

•  Námsmannaíbúðir á miðbæjarsvæð-
inu, tengdar Háskólasvæðinu 

íbúalýðræði
•  Alltaf verði sjónarmið íbúa ráðandi 

við endurskipulagningu í grónum 
hverfum.

•  Íbúadagur einu sinni á ári, rafræn 
kosning bæjarbúa um valin málefni.

•  Stofnað verði öldungaráð sem yrði 
ráðgefandi fyrir bæjarstjórn um 
þeirra málefni.

Öldrunarmál
•  Málefni aldraðra til sveitarfélagsins.

•  Forvarnar og lýðheilsustyrk fyrir eldri 
borgara, 10 þúsund kr. á ári.

•  Bærinn komi að lausn á fjárhags-
vanda Sunnuhlíðar.

Umhverfismál
•  Í hverju hverfi verði skipulögð skjól-

góð græn svæði, Garðurinn okkar, 
þar sem íbúar geti komið saman og 
notið útiveru og samveru.

•  Uppbygging hjólreiðastíga sem eru 
aðskildir frá öðrum stígum. Hjól-
reiðar verði raunverulegur valkostur 
í samgöngum.

•  Enginn afsláttur verður gefinn í 
vatnsverndarmálum!

•  Frítt í strætó innanbæjar.

Tómstundir
•  Íþróttastyrkur hækki í 30.000 kr.

•  Jafna aðstöðu fyrir allar íþrótta-
greinar.

•  Að íþróttastyrkur barna nýtist í nám-
skeið og tómstundir í dægradvöl.

Vinstri græn 
og félagshyggjufólk í Kópavogi

Kosningaskrifstofa VGF verður opnuð föstudaginn 9. maí kl. 18:00 í Hamraborg 1-3.

Allir velkomnir, heitt á könnunni og léttar veitingar.

Sérstakur gestur við opnunina er Katrín Jakobsdóttir formaður VG. 

margrét Júlía Rafnsdóttir og Ólafur þór Gunnarsson, oddvitar VGF.
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Leiðari
Vinstri græn og félagshyggju-

fólk bjóða fram saman við 
kosningarnar í vor. Að baki 

liggur sú hugmynd að reyna að kom-
ast upp úr flokkspólitískum hjólförum 
í bæjarmálum, en jafnframt að vera 
farvegur til að fólk með svipaða lífsýn 
geti fundið sér sameiginlegan vett-
vang. Þannig fær fólk sem ekki vill 
endilega láta spyrða sig við einhvern 
tiltekinn flokk tækifæri til að koma 
sínum hugmyndum á framfæri í bæj-
armálum, leggja sitt af mörkum og 
gera bæjarfélaginu sínu gagn um leið. 

Við erum öflugur hópur fólks með 
reynslu og annarra sem eru að stíga 
sín fyrstu skref í bæjarmálum. Okkar 
sameiginlega sýn á bæjarmálin er 
að bærinn okkar eigi að vera sam-
félag þar sem allir geta dafnað og 
allir fengið tækifæri. Það á jafnt við 
um unga sem aldna, fólk með fulla 
starfsgetu eða skerta, fók sem fætt er 
á Íslandi eða einhversstaðar annars 
staðar. Við viljum að bærinn sé í farar-
broddi þeirra sveitarfélaga þar sem 
ríkir mestur jöfnuður, og við leggjum 

áherslu á að enginn sé skilinn eftir. 
Við erum öll jafn mikilvæg. 

Við viljum nota skólana okkar sem 
jöfnunartæki til að tryggja að öll börn 
fái tækifæri í samræmi við getu sína 
og áhuga, en ekki eftir efnum og að-
stæðum foreldranna. Við viljum að 
fólk geti gengið að öruggu húsnæði 
sem vísu og teljum að bærinn eigi að 
leggja sitt af mörkum til að leysa þann 
vanda sem er uppi í þeim málum. Við 
viljum að eldra fólk geti búið í Kópa-
vogi við öryggi, og fengið þá þjón-
ustu sem það þarf til að geta notið 
efri áranna með reisn. Við viljum að 
bærinn taki upp sérstaka lýðheilsu og 
forvarnarstyrki fyrir eldra fólk til að 
hvetja það til hreyfingar og þátttöku. 
Við viljum að bærinn sýni metnað í 
umhverfismálum og gangi lengra en 
önnur sveitarfélög í að vernda náttúr-
una, tryggja okkur hreint loft, vatn og 
umhverfisvænar samgöngur. 

Við viljum að Kópavogur  
sé samfélag fyrir alla. 

Ólafur Þór Gunnarsson,  
oddviti VG og félagshyggjufólks
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lifandi menning allt árið um kring
Velkomin í Kópavog
BÓKASAFN KÓPAVOGS  |  Hamraborg 6a  |  Sími 570 0450  |  bokasafnkopavogs.is

GERÐARSAFN  |  Hamraborg 4  |  Sími 570 0440  |  Frítt inn á miðvikudögum, lokað mánudaga  |  gerdarsafn.is

TÓNliSTARSAFN ÍSlANdS  |  Hábraut 2  |  Sími 570 1693  |  tonlistarsafn.is

SAlURiNN TÓNliSTARHÚS  |  Hamraborg 6  |  Miðasala 5 700 400  |  Fjölbreytt dagskrá  |  salurinn.is

NÁTTÚRUFRÆÐiSTOFA KÓPAVOGS  |  Hamraborg 6a  |  Sími 570 0430  |  Aðgangur ókeypis  |  natkop.is

Sex efstu frambjóðendur, Gísli Baldvinsson, Sigríður Gísladóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, margrét Júlía Rafnsdóttir, 
arnþór Sigurðsson og Signý Þórðardóttir.

ÍÞróTTIr og TóMSTuNDIr

Íþróttir og tómstundir eru mikilvægur 
þáttur í uppeldi barna og unglinga. 
VG og félagshyggjufólk leggja áherslu 

á að öll börn hafi kost á að stunda tóm-
stundir og íþróttir. 

Tryggja þarf að allar íþróttagreinar 
fái viðunandi aðstöðu og að jafnræðis 
sé gætt í skiptingu fjármuna milli 
íþróttafélaganna og annarrar tóm-
stundastarfssemi. 

Tryggja þarf Skólahljómsveit Kópa-
vogs viðunandi framtíðarhúsnæði fyrir 
starfsemi sína. 

Með breytingu á frístundastyrknum 
þannig að hann nýtist heilu lagi í eina 
íþrótt og hækki í 30.000 kr. er fleiri 
börnum gefin kostur á því að nýta hann 
en áður hefur verið. 

Hinn nýi lýðheilsustyrkur fyrir eldri 
borgara er nýjung sem ekki þekkist hjá 
öðrum sveitarfélögum. 

Þennan styrk getur þessi aldurs-
hópur nýtt fyrir sund, líkamsrækt eða 
aðrar tómstundir.

Arnþór Sigurðsson

Ólafur Þór 
Gunnarsson

Ólafur er öldrunarlæknir og hefur verið 
bæjarfulltrúi í Kópavogi í 8 ár. Ólafur 
sat á Alþingi hluta síðasta kjörtímabils 
og var þá m. a. formaður umhverfis- og 
samgöngunefndar. Ólafur hefur aðal-
lega beitt sér í málefnum eldra fólks, 
velferðarmálum og umhverfismálum. 
Áhugamál eru útivist og gönguferðir, 
hjólreiðar og golf. Þá hefur Ólafur 

gaman af söng og söng um árabil í 
kórum, m. a. Dómkórnum í Reykja-
vík. Fjölskylda Ólafs flutti í Kópavog 
þegar hann var 2ja ára, og hann hefur 
búið í bænum lengst af, utan þess tíma 
þegar hann var erlendis í sérnámi og 
vegna læknisstarfa á Ísafirði. Ólafur 
er kvæntur Elínborgu Bárðardóttur 
heimilislækni og eiga þau 3 syni. 

Margrét Júlía 
Rafnsdóttir

Margrét Júlía Rafnsdóttir er fædd í 
Reykjavík árið 1959, en flutti tvítug 
í Kópavog og hefur búið hér síðan. 
Hún er gift Sigurði Hauki Gíslasyni 
grunnskólakennara og söngvara og 
á þrjú börn, eina stjúpdóttur og tæp-
lega þriggja ára ömmustelpu. Margrét 
Júlía er grunnskólakennari að mennt 
og með meistarapróf í umhverfisfræði. 
Hún kenndi um árabil við Snælands-
skóla í Kópavogi. Hefur einnig kennt 
við HÍ, unnið sem ritstjóri námsefnis 
og skrifað námsefni. Undanfarin 7 ár 

hefur Margrét Júlía starfað sem verk-
efnastjóri innlendra verkefna hjá al-
þjóðlegum mannréttindasamtökum 
sem nefnast Barnaheill - Save the 
Children á Íslandi. Hún hefur verið 
varabæjarfulltrúi frá 2010 og verið 
í umhverfisráði um árabil. Helstu 
áhugamál eru umhverfismál, mann-
réttindamál og málefni barna. Auk þess 
ferðalög og hreyfing, helst úti í íslenskri 
náttúru. Að ógleymdu að njóta sam-
vista við fjölskyldu og vini. 
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MÁLEFNI INNFLYTJENDa

Ísland er heimili allra þeirra sem búa 
hér, hvort sem þeir eru aðfluttir eða 

ekki. Hér á landi eru nálægt 29.000 inn-
flytjendur og þar af búa 2500 í Kópa-
vogi. Fyrir þá sem flytja hingað skipta 
lífsgæði gríðarlegu máli og það að fá að 
taka þátt í að móta og hafa áhrif á um-
hverfi sitt stuðlar að meiri jöfnuði og 
betra umhverfi fyrir alla. Rannsóknir 
hafa sýnt að innflytjendur leggja mikið 
af mörkum til samfélagins, gera efna-
hagnum gott, yngja þjóðina og auðga 
menninguna. Við Íslendingar þurfum 
að sýna samfélagslega ábyrgð og taka 
betur utan um þá sem flytja hingað. 
Jafnvel þótt, og kannski einmitt vegna 
þess að þeir hafa ekki tungumálið, lykil 
samfélagsins á valdi sínu. 

Stjórnmál skipta mig miklu máli 

og því ákvað ég að bjóða mig fram í 
bæjarstjórnarkosningum í Kópavogi á 
vegum VG og félagshyggjufólks. Sem 
innflytjandi, Íslendingur og Kópavogs-
búi vil ég leggja mitt af mörkum til 
bæjarmálanna í Kópavogi og set ég 
gæði menntunar og jafnt aðgengi til 
náms í fyrsta sæti. Hér þarf að leggja 
miklu meiri vinnu í aðlögun innflytj-
enda og gera þeim kleift að taka þátt í 
að byggja upp bæinn sinn og stuðla að 
umhverfi þar sem börnin, önnur kyn-
slóðin, geta blómstrað til jafns við börn 
íslenskra foreldra. Það skiptir miklu 
máli að innflytjendur fái tækifæri til 
að stuðla að aukinni velferð samfélags-
ins og auðga það í krafti fjölbreytni og 
menningararfs. 

Amid Derayat

ÍBÚaLÝÐrÆÐI

Stjórnsýsla og upplýsingar til íbúa 
bæjarins er einn mikilvægasti 

þjónustuþáttur sveitarstjórnar. Við í 
VGF teljum að samskipti við íbúa og 
alla almenna stjórnsýslu megi veru-
lega bæta. Í nútíma samfélagi fara flest 
samskipti fram með rafrænum hætti. 
Til þess að leggja áherslu á þessi sam-
skipti þá leggjum við til að settar verði 
upp heitir reitir (hot spots) í öllum 
opinberum stofnunum bæjarins, þar 
með talið skóla, og stjórnsýslan verði 
að mestu framkvæmd með rafrænum 
hætti. Jafnframt þarf að gera heimasíðu 
Kópavogsbæjar að betri þjónustu- og 
samskiptatæki fyrir íbúa. 

Íbúadagur: Hvað finnst bæjarbúum? 
Árlega verði svokallaður íbúadagur. Þar 
verði kosið (rafrænt) um ýmis mál-
efni sem íbúar eða bæjarstjórn leggur 
fyrir almennan kjósanda. Ekki verði 
sett nein skilyrði eða ákveðinn fjöldi 

bak við málefnið. Íbúar ráða og svara. 
Eiga íbúar sér málsvara? Framboð 

VGF leggur til að stofnað verði emb-
ætti umboðsmanns íbúa sem íbúar 
geti leitað til vegna erinda eða stjórn-
sýsluákvarðana. Oft bíða mál „lengi 
í kerfinu“ eins og það er orðað. Með 
slíku embætti eiga íbúar gott aðgengi 
að stjórnsýslu líkt og gert er á landsvísu. 

Fyrir nýkomna í bæinn: Framkvæmt 
verði átakið - Verið velkomin! - Þar 
sem nýaðfluttir eða nýkomnir Ís-
lendingar eru boðnir velkomnir með 
ýmsum upplýsingum um bæinn og 
stjórnsýsluna. Hver þekkir ekki það 
að flytjast til nýs staðar og vera lengi 
að komast í „kerfið“. Þetta á sérstaklega 
við um þá sem nýkomnir eru til lands-
ins og þekkja lítt til staðhátta. 

Hverfasamtök fái formlegan sess: 
Hverfasamtök bæjarins verði efld enn 
frekar s. s. hvað varðar ráðgefandi skoð-

anir á viðhaldi gatna, skipulagsmálum 
og öðru sem tengist hagsmuni hverf-
isins. Með öflugum hverfasamtökum 
gefst tækifæri til að virkja grasrótina 
og auka samskipti milli bæjaryfirvalda 
og íbúa. Við gerum okkur það ljóst að 
slíku átaki fylgir kostnaður sem örugg-
lega mun borga sig. 

Það á að vera gott að eldast í Kópa-
vogi. Framboð VGF vill stofna sérstakt 
öldungaráð. Það verði ráð eldri íbúa 
bænum til ráðgjafar og umsagnar um 
ýmis mál og ákvarðanir er þá varða 
sérstaklega. Ekkert er sjálfsagðra en 
að fólk hafi eitthvað um það að segja 
hvernig ævikvöldi þeirra verður háttað. 

Af þessu sést að margt gott er lagt til 
sem ekki þarf endilega að kosta mikið. 
Stóri hagnaðurinn er þátttaka íbúanna 
í stjórn bæjarins sem er einn þáttur 
nútíma þátttökulýðræðis. 

Gísli Baldvinsson

MENNTaMÁL

Íbúum í Kópavogi hefur á síðustu 
árum fjölgað mikið og er löngu 

kominn tími til að setja á laggirnar 
annan framhaldsskóla. Öll ungmenni 
í Kópavogi eiga að hafa möguleika á að 
stunda framhaldsnám í bæjarfélaginu 
og þarf sérstaklega að hafa i huga þarfir 
nemenda með sérþarfir. Í dag þurfa 
þeir einstaklingar í mörgum tilvikum 
að sækja skóla í önnur bæjarfélög. 
Þrátt fyrir það er mikilvægt að hafa 
val um framhaldsskóla í samræmi við 
áhugasvið og framtíðarsýn og er sam-
starf milli sveitarfélaganna á höfuð-
borgarsvæðinu og framhaldskólanna 
því afar mikilvægt. Nýr framhaldsskóli 
þarf að rísa í Kórnum með áherslu á 

verkmenntun, íþróttir og aðrar skap-
andi greinar. 

Samstarf grunnskólanna í Kópavogi 
við Menntaskólann í Kópavogi hefur 
verið mjög gott og til fyrirmyndar 
á mörgum sviðum. Hér er samt um 
mikið sóknarfæri að ræða þar sem 
möguleiki er á að auðvelda grunn-
skólanemum sem það vilja og geta, enn 
greiðari aðgang að framhaldsskólaá-
föngum þótt þeir séu enn í grunnskóla. 
Því þurfa grunnskólarnir að fá aftur 
það fjármagn sem þarf til að geta boðið 
nemendum í efstu bekkjum grunnskóla 
að taka framhaldsskólaáfanga. 

Á þann hátt er hægt að auðvelda 
mjög skil milli grunnskóla og fram-

haldsskóla. Nýjustu lög um grunnskóla 
og framhaldsskóla gera ráð fyrir betri 
samfellu milli skólastiga og eru þau 
nánar útfærð í nýrri aðalnámskrá. 

Vinstri græn og félagshyggjufólk 
í Kópavogi vilja forgangsraða í þágu 
barna og fjölskyldna þeirra. Að fjárfesta 
í börnum er fjárfesting til framtíðar og 
til heilla fyrir samfélagið. Öll börn eiga 
að njóta sömu tækifæra til að þroskast 
og njóta hæfileika sinna. Til þess að 
Kópavogur sé samkeppnishæfur við 
nágrannasveitarfélögin hvað varðar 
þjónustu grunnskóla, leikskóla og 
tómstunda þarf að hlúa vel að þessum 
málaflokki. 

Margrét S. Sigbjörnsdóttir

uMHvErFISMÁL

Vg og félagshyggja vilja stuðla að 
aukinni lýðheilsu bæjarbúa, bæta 

umhverfi og um leið vinna gegn lofts-
lagsbreytingum. Kópavogur á að vera 
bær þar sem allir búa við heilnæmt um-
hverfi og geta auðveldlega notið náttúru 
og útivistar. Standa þarf vörð um græn 
svæði bæjarins, bæði vegna útivistar-
gildis svæðanna og einnig vegna þess 
að svæðin eru lungu Kópavogs. Við 
viljum að í hverju hverfi verði skipu-
lögð skjólgóð græn svæði þar sem íbúar 
geti komið saman og notið útiveru og 
samveru. Þannig hafi allir Kópavogs-
búar útivistarsvæði, eða Garðinn sinn, í 
stuttu göngufæri frá heimili. Svæði þessi 
verði ákveðin og skipulögð í samvinnu 
við íbúa hverfisins. 

Kópavogur státar af fjölda nátt-
úruperla og menningarminja sem 
sumar hverjar eru friðlýstar. Mikil-
vægt er að standa vörð um þessi svæði, 
hugsa vel um þau og vernda, en jafn-
framt þurfa þau að vera aðgengileg 
almenningi. Það er t. d. gert með því 
að merkja náttúruleiðir og stíga sem 
liggja að svæðunum. VG og félags-
hyggjufólk leggja jafnframt sérstaka 
áherslu á uppbyggingu hjólreiðastíga, 
sem eru aðskildir frá öðrum stígum 
og þannig sé íbúum gert kleift að ferð-
ast um á umhverfisvænan og öruggan 
hátt og um leið stuðlað að aukinni 
lýðheilsu. 

Margrét Júlía Rafnsdóttir 

HÚSNÆÐISMÁL

Markaðir eru eins og vistkerfi, 
það þarf fjölbreytni til að geta 

mætt sveiflum. Þetta á ekki síst við 
um húsnæðismarkaðinn. Við viljum 
efla félagslega húsnæðiskerfið með 
því að Kópavogur hafi frumkvæði að 
stofnun leigufélags höfuðborgarsvæð-
isins. Bærinn getur lagt inn allar fé-
lagslegar íbúðir sínar sem eignarhlut, 
og hið sama gætu önnur sveitarfélög. 

Við þurfum að komast út úr þeim 
vítahring sem við búum við í dag, 
þar sem ungt fólk gerist leiguliðar 
hjá fjármálastofnunum eða neyðist 
til að leigja óíbúðarhæft húsnæði á 
uppsprengdu verði, því eigendur tómu 
íbúðanna halda þeim af markaði. Með 

bættum hag íbúanna er hægt að hjálpa 
þeim að komast út úr félagslega íbúða-
kerfinu smátt og smátt. 

Með samræmdum reglum, sam-
ræmdum biðlistum og samræmdum 
greiðslum á öllu svæðinu væru 
möguleikar fólks til að færa sig á 
milli sveitarfélaga tryggðir og réttindi 
alls staðar þau sömu. Það munu allir 
græða á fjölbreyttum húsnæðis-
formum og leigumarkaði sem býr við 
skýrar reglur og með þessu gerum við 
öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu 
samábyrg fyrir því að tryggja þessi 
grundvallarmannréttindi, að hafa þak 
yfir höfuðið. 

Sigríður Gísladóttir

LEIKSKóLINN

Öll börn eiga að njóta sömu tækifæra 
til að þroskast og njóta hæfileika 

sinna. Þess vegna leggjum við áherslu 
á forgangsröðun málefna í þágu barna 
og fjölskyldna þeirra. Sveitarfélagið er 
sá aðili sem er best til þess fallinn að 
veita þessa þjónustu þannig að jafn-
ræði allra barna sé tryggt. Það á að vera 
eftirsóknarvert fyrir barnafólk að búa 
í Kópavogi. 

Við leggjum áherslu á að viðhalda 
því metnaðarfulla- og faglega starfi 

sem unnið er í leikskólum Kópavogs. 
Það þarf að skilgreina leikskólann op-
inberlega sem fyrsta skólastigið, skóla-
skylda barnanna verði sex stundir á dag. 
Leikskólinn verði gerður gjaldfrjáls í 
áföngum, leikskólagjöld verði afnumin í 
þrepum á fjórum árum. Að þeim liðnum 
verði einungis tekið gjald fyrir vistun 
eftir kl.14 og það verði sambærilegt því 
gjaldi sem er í dægradvöl grunnskóla. 
Foreldrar greiði einungis fæðisgjald. 

Signý Þórðardóttir

SKIpuLagSMÁL

Eftir sveitastjórnarkosningarnar 
2006 fengu Vinstri græn áheyrnar-

fulltrúa í Skipulagsnefnd og kom það 
í minn hlut að taka það sæti á árinu 
2007 og allt til dagsins í dag, fyrst sem 
áheyrnarfulltrúi en síðast liðin tvö ár 
hef ég verið aðalfulltrúi Vinstri grænna 
í skipulagsnefnd. Á þessum tíma hefur 
m. a. Aðalskipulag Kópavogsbæjar 
verið endurskoðað og þar hafa sjón-
armið okkar Vinstri grænna m. a. um 
náttúruvernd fengið hljómgrunn, enda 
hafa fulltrúar í nefndinni alla jafna reynt 
að ná samkomulagi um málefnin og 
það má telja á fingrum annarar handar 
þau tilvik þegar atkvæði hafa verið látin 
ráða um ákvarðanir Skipulagsnefndar. 

Á umliðnum árum hefur verulega 

gengið á nýbyggingasvæði Kópavogs-
bæjar og ef tekið verður tillit til bæði 
vatns- og náttúruverndar í austasta hluta 
bæjarins og í Lækjarbotnum, er einsýnt 
að innan ekki alltof margra ára mun 
verulega draga úr hraða „stækkunar“ 
bæjarins og stjórnmál munu meira 
og meira fara að snúast um að „gera 
góðan bæ enn betri“ með því m. a. að 
huga að hinum svokölluðu „endurbóta-
svæðum“, sem eðli málsins samkvæmt 
eru einkum í eldri hluta bæjarins. Tvö 
þessara svæða; svæðið á milli Hamra-
borgar/ Álfhólsvegar og Nýbýlavegar 
sem og ysti hluti Kársness, eru mið-
svæðis í gamalgrónum svæðum og það 
er því mjög mikilvægt að vel takist til 
við enduskipulagningu þeirra og að við 

Kópavogsbúar berum gæfu til að sætta 
ólík sjónarmið, m. a. hvað varðar breytta 
umferð sem og hvers konar byggð þróist 
í þessum hverfum. 

Í „gamla“ bænum er líka verið að 
rífa gömul hús, sem oftar en ekki voru 
byggð af vanefnum, og reisa nýjar og 
stærri byggingar á þessum lóðum. Þetta 
er vandasamt verk og verður að huga 
vel að heildaryfirbragði götumyndar, 
húsagerð og öðru því sem máli skiptir í 
nærumhverfi okkar. Þess vegna er mjög 
mikilvægt að allar þessar endurbætur, 
smáar jafnt sem stórar, verði skipulagðar 
og framkvæmdar að höfðu samráði við 
íbúana – það er skipulagsstefna Vinstri 
grænna í Kópavogi. 

Hreggviður Norðdahl 

vELFErÐaMÁL

Bæta þarf heimaþjónustu við aldr-
aða og fatlaða, samþætta hana við 

heimahjúkrun og tryggja fjölbreytt 
búsetuúrræði. Verulega þarf að auka 
þjónustu við fólk með geðraskanir 
þannig að umönnum og endurhæfing 
færist sem mest af sjúkrahúsum og út 
í nærsamfélagið. Koma þarf á fót geð-
heilsumiðstöð þar sem samþætt eru 
forvarnir, meðferð og endurhæfing, og 

einnig fjölskyldumiðstöð, hugsanlega 
sem hluta af geðheilsumiðstöð, þar sem 
fólk geti leitað ráðgjafar og fræðslu í 
forvarnarskyni. 

Aðstæður fátækra barna verður að 
skoða með það fyrir augum að uppræta 
vanda þeirra og útrýma að lokum fá-
tækt úr sveitarfélaginu. 

Móta þarf nýja stefnu í málefnum 
innflytjenda, efla móðurmálskennslu 

barna í grunnskólum og stuðla að 
bættri stöðu innflytjenda á vinnumark-
aði og til þátttöku í samfélaginu. Al-
mennt verðum við að koma í veg fyrir 
hverskyns misskiptingu á tækifærum 
til þátttöku í samfélaginu. 

Bærinn á að sjá um þá velferðar-
þjónustu sem hann tekur ábyrgð á, 
einkavæðing og útvistun á ekki heima 
þar.  Guðbjörg Sveinsdóttir
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Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitar-
stjórnarkosninganna 31. maí  2014 getur  hafist 
laugardaginn 5. apríl. Kjósanda er heimilt að 
greiða atkvæði  utan kjörfundar frá og með þeim 
degi og til kjördags. Innanlands er hægt að kjósa 
hjá öllum sýslumönnum á landinu, á aðalskrif-
stofum eða í útibúum þeirra. Sjá nánari upplýs-
ingar á vef sýslumanna.

Atkvæðagreiðsla erlendis er á vegum utanríkis-
ráðuneytisins og hófst 7. apríl. Upplýsingar þar 
um má nálgast á vef ráðuneytisins: http://www.
utanrikisraduneyti.is/

Kjósendur eru hvattir til að kjósa tímanlega ef 
utanlandsferð er fyrirhuguð.

Akstur á kjördegi.
Hægt verður að fá aðstoð á kjördegi og akstur. 
Síminn er 896 8894

Komið og spjallið!
Kosningaskrifstofan verður opin milli 14 og 18 
virka daga, en 11 til 16 um helgar. Síminn á skrif-
stofunni er 896 8894

Nánari upplýsingar: vg.is/kopavogur

6. sæti.
Gisli Baldvinsson
náms- og starfsráðgjafi og nemi

7. sæti.
Hreggviður Norðdahl
jarðfræðingur

8. sæti.
Hulda margrét Erlingsdóttir
nemi

9. sæti.
Helgi Hrafn Ólafsson
íþróttafræðingur

10. sæti.
Svala Jónsdóttir
fjölmiðlafræðingur

11. sæti.
Þuríður Backmann
hjúkrunarfræðingur   
og fv. alþingismaður

12. sæti.
amid Derayat
fiskifræðingur

13. sæti.
Hrafnhildur Helgadóttir
hjúkrunarfræðinemi

14. sæti.
Egill Ásgrímsson
pípulagningameistari

15. sæti.
margrét Sigríður Sigbjörnsdóttir
framhaldsskólakennari

16. sæti.
andrés magnússon 
geðlæknir

17. sæti.
agnes Jóhannsdóttir
sérkennari

18. sæti.
Guðbjörg Sveinsdóttir 
geðhjúkrunarfræðingur

19. sæti.
magnús Jakobsson 
málmsteypumaður

20. sæti.
Helga margrét Reinhardsdóttir
skrifstofumaður

21. sæti.
Sveinn Jóhannsson 
fv. skólastjóri

22. sæti.
Þóra Elfa Björnsson
setjari

1. sæti.
Ólafur Þór Gunnarsson
öldrunarlæknir og bæjarfulltrúi

2. sæti.
magrét Júlia Rafnsdóttir
umhverfisfræðingur  
og varabæjarfulltrúi

3. sæti.
Sigríður Gísladóttir 
dýralæknir og búfræðingur

4. sæti.
arnþór Sigurðsson 
forritari og varabæjarfulltrúi

5. sæti.
Signý Þórðardóttir 
þroskaþjálfi

FraMBJóÐENDur

4



EX
PO

 - 
w

w
w

.ex
po

.is

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13

MIKIÐ ÚRVAL VARAHLUTA

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

3 ÁRA 
ÁBYRGÐ

9.  maí  2014 7

Bækurnar sem maður verður að eiga
Erlendar rannsóknir sýna að alnetið hefur breytt því hvernig við notum 
matreiðslubækur og uppskirftir. Skipta má þessari notkun í þrennt. Í fyrsta 
lagi notar fólk netið heilmikið, en þá kannski fyrst og fremst þegar það er að 
leita að einhverju sérstöku, t. d. ákveðinni uppskrift. Í öðru lagi notar fólk 
það sem kalla mætti „fínni“ matreiðslubækur við að undirbúa matarboð 
eða stórhátíðir. Þetta eru fallegu myndabækurnar sem fólk flettir til að fá 
hugmyndir og innblástur. 

Það sem þú átt að  
vita en mannst ekki
Í þriðja lagi eru svo uppflettiritin. Þetta 
eru bækurnar sem maður grípur til að 
sjá hversu margar mínútur þarf til að 

eggin verði linsoðin, hvernig búa á til 
gamaldags plokkfisk o. s. frv. Í þessum 
flokki eru bækur eins og Við matreiðum 
eftir Önnu Gísladóttur og Bryndísi 
Steinþórsdóttur, Unga fólkið og eld-

hússtörfin eftir Vilborgu Björnsdóttur 
og Þorgerði Þórgeirsdóttur og Matur 
og drykkur eftir Helgu Sigurðardóttur. 
Allar hafa verið endurútgefnar trekk í 
trekk en bók Helgu kom fyrst út árið 
1947 og hinar á áttunda áratugnum. 

Ný, ódýr og nauðsynleg
Nú hefur ný og handhæg bók bæst í 
þennan flokk ómissandi handbóka 
í eldhúsið. Sú er eftir Magnús Inga 
Magnússon matreiðslumann og heitir 
Eldhúsið okkar – Íslensku hversdag-
skræsingarnar. Þetta er lítið, fallegt 
og handhægt kver smeð uppskriftum 
að fiskibollum, grjónagraut, grís með 
puru og ýsu í raspi. Bókin er einföld, 
aðgengileg og ódýr – er víðast til sölu 
á um þúsund krónur. 

Áratugareynsla  
í litlu kveri 
Magnús Ingi hefur áratuga reynslu sem 
matreiðslumaður. Hann hefur unnið á 
ýmsum veitingastöðum bæði hér og 
erlendis – og rekið nokkra þeirra síðan 
1988. Þá hefur hann eldað ofan i gesti 
í veiðihúsum og hann sá um tíma um 
tólf opinber mötuneyti. Nú er Magnús 
Ingi með Sjávarbarinn og Texasborgara 
úti á Granda, auk þess að stjórna sjón-
varpsþáttum á ÍNN. Þættirnir eru orðir 
120 talsins. 

Fyrir alla sem vilja  
venjulegan mat
Matarblaðamaður hitti höfundinn og 
spurði hann út í það fyrir hverja bókin 
væri hugsuð? „Fyrir fólk sem vill geta 
borðað venjulegan, einfaldan, hollan og 
gamaldags mat“ svavar Magnús Ingi. 
„Matur er mitt líf og hvaða kokk langar 
ekki að gefa út bók og miðla reynslu 
sinni?“ bætir hann við. Bókin er búin 
að vera í þrjú ár í bígerð en hver einast 
réttur er hins vegar þrautreyndur og 
prófaður á þúsundum viðskiptavina í 
gegnum árin. 

Ætti að vera til  
á hverju heimili 
Bókin er skemmtilega uppsett á ein-
faldan og aðgengilegan hátt eins og 
hæfir efninu. Auðvelt er að leita, enda 

bókinni skipt í efniskafla eins og fisk-
meti, sósur og meðlæti og sunnudags-
steikin. Góð ráð og ábendingar frá 
höfundi og skemmtilegar teikningar 
Halldórs Baldurssonar bæta svo enn 
um betur. Þetta er löngu tímabært 

framhald eldri bóka þeirra Önnu, Vil-
borgar og Helgu. Engir foreldrar ættu 
að hleypa börnum sínum út í lífið án 
þess að vera með eintak þessari ágætu 
bók í farteskinu. Eiginlega má segja að 
hún ætti að vera til á hverju heimili. 

„matur er mitt líf,“ segir magnús Ingi magnússon matreiðslumaður sem hefur 
gefið út kver með íslenskum hversdagskræsingum.

Þessar bækur eru ómissandi og séu þær ekki til heima er hægt að fá þær á 
bókasafninu.

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.
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Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Smart föt, fyrir smart konur
           Stærðir 38-58

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my style
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Árlegir vortónleikar Samkórs Kópavogs verða haldnir á afmæli Kópavogs, á sunnudaginn klukkan fimm. Tónleikarnir 
verða haldnir í Digraneskirkju. Lög eftir Jórunni Viðar og Jón Ásgeirsson verða á efnisskránni meðal annars og verk 
eftir bresku tónskáldin andrew Loyd Webber og Johan Rutter. Um fimm tíu manns eru nú í kórnum en stjórnandi 
hans er Friðrik S. Kristinsson. miðaverð á tónleikana er kr.2.500 krónur, segir í fréttatilkynningu, 
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Fjárfestum í börnunum okkar
Á undanförnum árum hefur 

fátækt og ójöfnuður aukist á 
Íslandi. Nú er talið að um 16% 

íslenskra barna eigi á hættu að búa við 
fátækt eða félagslega einangrun, sökum 
efnahagslegrar stöðu foreldra þeirra og 
hefur aukist um nær 3% frá 2008. Þessi 
börn njóta ekki þeirra mannréttinda og 
lífsgæða sem teljast ásættanleg til að lifa 
og þroskast og eiga gott líf. Fjöldi barna 
býr við óviðunandi aðstæður og börn frá 
fátækum fjölskyldum hafa oft ekki efni 
á að taka þátt í tómstundum, leikjum 
og skemmtunum. Það getur svo leitt til 
félagslegrar einangrunar, útskúfunar og 
eineltis. Þau fara á mis við að kynnast 
því fjölbreytta samfélagi menningar, 
íþrótta og lista, sem gæti vakið áhuga 
þeirra, göfgað líf og styrkt sjálfsmynd. 
Þau fá ekki að nýta hæfileika sína, jafn-
vel ekki að uppgötva eigin hæfileika. 

Skólar eru hornsteinar jafnræðis í 
samfélaginu. Skólinn hefur einstakt 
tækifæri til að jafna aðstöðu barna, þar 
sem flest börn sækja leikskóla og öll 

börn grunnskóla. Á undanförnum árum 
hefur verið mikill niðurskurður í skóla-
kerfinu í Kópavogi. Það hefur ekki síst 
bitnað á þeim börnum sem síst skyldi, 
s. s þeim börnum sem þurfa á séraðstoð 
að halda. Þessum fjármunum þarf að 
skila til baka inn í skólakerfið. 

Samkvæmt barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna má ekki mismuna 
börnum vegna stöðu þeirra eða for-

eldra þeirra. Öll börn eiga að njóta 
þeirra réttinda sem kveðið er á um í 
sáttmálanum. Öll börn eiga rétt á að 
lifa og þroskast, njóta menntunar og 
tómstunda. 

Vinstri græn og félagshyggjufólk vilja 
að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
verði innleiddur í alla verkferla og 
starfsemi bæjarins og þannig tryggt 
að sýn sáttmálans verði leiðarljósið við 
ákvarðanir er varða börn. Sú sýn verði 
leiðarljósið við fjárlagagerð og þannig 
litið á fjármagn sem varið er til mál-
efna barna sem fjárfestingu en ekki út-
gjöld. Sú fjárfesting gagnast börnunum 
sjálfum og samfélaginu öllu í nútíð og 
til allrar framtíðar. 

Eitt barn sem býr við fátækt og félags-
lega einangrun er einu barni of mikið. 
Eitt barn sem ekki fær tækifæri til að 
þroska hæfileika sína og eiga líf sem 
það telur gott er einu barni of mikið. 
Tökum höndum saman og forgangs-
röðum í þágu barna. Það er öllu sam-
félaginu til heilla. 

Höfundur er
Margrét Júlía Rafnsdóttir,

skipar 2. Sæti á lista VG og  
félagshyggjufólks í Kópavogi

Velferð á að vera sjálfsagður hlutur 
í Kópavogi en ekki sýndarmennska
Öllum er ljóst að mikið ójafn-

vægi hefur myndast milli 
tekna og útgjalda fjölskyldna 

og einstaklinga. Matarverð, húsnæði, 
afborganir skulda og gjaldskrár hins 
opinbera hafa hækkað á meðan tekjur 
einstaklinga hafa staðið í stað. Þetta 
kemur augljóslega harðast niður á 
þeim sem hafa lægstu launin. Jafn-
vel fjölskylda með tvær fyrirvinnur á 
mjög erfitt með að ná endum saman 
og það sama á um einstaklinga. Ráð-
stöfunar-tekjur eru einfaldlega ekki í 
takti við það hvað kostar að lifa í dag. 
Þessi staða veldur fátækt sem oft leiðir 
til félagslegra vandamála. Eina úrræði 
margra er að leita á náðir sveitarfélags-
ins eftir húsnæði, niðurfellingu gjalda, 
styrkjum og framfærslu þegar allt um 
þrýtur. Velferð á ekki að vera útlistuð 
af stjórnmálamönnum heldur að vera 
sjálfsögð í Kópavogi. 

Við viljum að velferðin sé raunveru-
leg en ekki sýndarvelferð til að friða 
samviskuna. Varðandi fjárhagsaðstoð 

við einstaklinga er nauðsynlegt að geta 
gripið fyrr inn í en eins og staðan er 
í dag kemur bærinn ekki til aðstoðar 
fyrr en einstaklingurinn eða heimilið 
er komið á botninn. Af því leiðir að 
þjónustan sem þarf að veita verður 
umfangsmeiri og sárari. Við verðum 
síðan að vinna að því að hjálpa fólki út 
úr þessum kringumstæðum og koma 
þeim einstaklingum sem til þess hafa 

burði til virkni í samfélaginu. 
Hjá Kópavogsbæ starfar fjöldi fólks 

við umönnun aldrarðra og öryrkja, 
þrif og ræstingar, liðveislu, í áhalda-
húsi, í dægradvöl grunnskólanna og 
fl. að ótöldu ófaglærðu starfsfólki leik- 
og grunnskóla á afar lágum launum. 
Þetta starfsfólk er okkur jafn mikilvægt 
og annað og störf þess verða að vera 
metin að verðleikum. Við leggjum til, 
að unnið verði að því að lægstu laun 
starfsfólks Kópavogsbæjar verði ekki 
lægri en 300.000 krónur á mánuði. 
Með hærri launum minnkar fátækt, 
útsvartekjur bæjarins munu aukast og 
meira svigrúm verður til að bæta sam-
félagið. Einhverjum kann að þykja þetta 
óraunhæfar tillögur sem hrindi af stað 
verðbólgu. Við erum ósammála því og 
teljum þvert á móti að til lengri tíma litið 
verði þetta til hagsbóta fyrir samfélagið 
í heild sinni. Einstaklingur sem getur 
borið höfuðið hátt, er virkur þáttakandi 
og getur lifað mannsæmandi lífi af sinni 
vinnu er afar verðmætur samfélaginu. 

Höfundur er
Ásdís Helga Jóhannesdóttir

Fulltrúi Félagsmálaráðs  
Kópavogsbæjar fyrir Næstbesta

Samkórinn syngur
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Anna Júlíana Sveinsdóttir þýddi óperu Salieris sem frumsýnd verður á þriðjudag:

Frábærir söngvarar
„Það eru nokkur ár síðan ég byrjaði á þessu,“ segir Anna Júlíana Sveins-
dóttir, söngkennari við Tónlistarskóla Kópavogs og óperusöngkona. Hún 
þýddi óperuna Tónarnir ríkja og textinn skal víkja eftir Antonio Salieri, 
en hún verður frumflutt í Salnum á þriðjudagskvöld.
Óperan hefur verið í vinnslu hjá Önnu Júlíönu í um áratug.

Anna Júlíana hefur kennt við tón-
listarskólann í aldarfjórðung, en hún 
hefur sjálf sungið í mörgum óperum 
og starfaði meðal annars í Þýskalandi 
um skeið.

Undir hennar stjórn hafa verið settar 
á svið yfir 20 óperur, að jafnaði ein 
á ári, frá miðjum tíunda áratugnum. 
„Mér finnst gaman að setja upp óp-
erur eftir að hafa sjálf verið að túlka 
og syngja. Þetta er rökrétt framhald. Ég 
hef líka lagt áherslu á það í söngkennsl-
unni að það er ekki nóg að syngja, 
heldur skiptir leikurinn líka máli. Og 
nemendurnir koma þá út úr náminu 
með óperusöng á ferilskránni,“ segir 
Anna Júlíana.

Ópera verður til
Ópera Salieris er gamanópera um 
það hvernig ópera verður til og þykir 
bráðsnjöll. Ottó greifi felur tónskáldi 
að finna ljóðskáld sem getur samið 
söguþráð fyrir tilbúna óperutónlist 
á fjórum dögum! Tvær sannkallaðar 
prímadonnur koma við sögu en þær 
eru hvor fyrir sig, fulltrúar hinnar 
háalvarlegu óperu og skopóperu og 
taka tónskáldið og ljóðskáldið svo 
sannarlega á taugum. Ópera þessi er 
í raun aldarspegill átjandu aldar en þá 

var mikið að gerast í óperuheiminum; 
vanaðir geldingssöngvarar þöndu 
lungun og sungu ríkulegan flúrsöng á 
sópransviði og kontratenórar í mezzó-
legu en smámsaman fengu konur að 
troða upp í óperuuppfærslum og 
menn deildu um hvor væri ákjósan-
legri, ítalski óperustíllinn eða eða sá 
sem ríkti norðan Alpafjalla, segir meðal 
annars í kynningu Tónlistarskólans á 
sýningunni.

Margir kannast við Antonio Salieri 
sem keppinaut Wolfgangs Amadeuars 
Mozarts, en í kvikmyndinni Amadeus 
sem hlaut fjölmörg Óskarsverðlaun hér 
um árið, er hann gerður að hálfgerðum 
skúrki.

Enginn skúrkur
Anna Júlíana segir að sér finnist ósann-
gjarnt hvernig farið hefur verið með 
Salieri. Menn séu að vakna til vitundar 
um það að Salieri hafi verið bráðsnjallt 
tónskáld, en hann hafi ekki verið met-
inn að verðleikum. Nú séu óperur hans 
að vakna til lífsins víða um heim. „Þeir 
Mozart voru vissulega keppinautar, 
en Salieri var nú ekki þessi skúrkur 
eins og honum er lýst í Amadeus. Til 
dæmis er til bréf sem Mozart skrifaði 
til konu sinnar, þar sem hann lýsir því 

þegar hann sótti Salieri og hans frú, og 
þau sátu saman í óperunni og horfðu 
á Töfraflautuna og sagðist Salieri hafa 
orðið mjög hrifinn. En auðvitað hefur 
ríkt á milli þeirra samkeppni,“ segir 
Anna Júlíana.

Antonio Salieri(1750-1825), var 
hirðtónskáld Jósefs II. keisara í Vín 
og eitt frægasta tónskáld í Evrópu á 
sínum tíma.

Efnilegir söngvarar
Fjögur hlutverk eru í sýningunni. Tón-
skáldið, ljóðskáldið og prímadonnurnar 
tvær. Nemendur í Tónlistarskóla Kópa-
vogs syngja þessi hlutverk. Þrjú þeirra 
hafa lengi stundað nám við skólann, 
þau Bryndís Guðjónsdóttir sem fer 
með hlutverk Tónínu skopsöngkonu, 
Tinna Jóhanna Magnusson sem fer 
með hlutverk Elenóru harmleikjasöng-
konu og Jón Pétur Friðriksson, sem 
syngur hlutverk ljóðskáldsins, en auk 
þeirra syngur hlutverk tónskáldsins, 

Jóhann Björn Björnsson, sem hefur 
aðeins lært söng í rúmt ár.

Anna Júlíana segir að öll fjögur 
séu afbragðs söngvarar. „Það er al-
veg yndislegt að vinna með þeim. 
Stelpurnar sem syngja eru alveg frá-
bærarar og hinir líka. Þetta er svo vel 
gefið fólk,“ segir Margrét Júlía. 

Íslensk frumþýðing
En hvernig gekk að þýða óperuna?

„Ég þýddi þetta í bundið mál að 
hluta. Maður verður að passa sig voða-
lega vel. Áherslurnar verða að fylgja 
áherslum í tónlistinni þannig að oft 
varð ég að setja saman krossgátu, snúa 
setningum við þannig að þær falli vel 
að tónlistinni, þessum hrynjanda. Þetta 
var oft mjög snúið,“ segir Anna Júlíana.

Ópera Salieris er sett upp í tengslum 
við fimmtíu ára afmæli Tónlistarskóla 
Kópavogs. Óperan Tónarnir ríkja og 
textinn skal víkja eftir Antonio Salieri 
verður frumsýnd í Salnum, Tónlistar-
húsi Kópavogs kl. 20.00 þriðjudaginn 
13. maí og miðvikudaginn 14. maí kl. 
20.00. Aðgangur er ókeypis á meðan 
húsrúm leyfir.

Hljómsveitin:
Guðrún Óskarsdóttir semball
Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttir, fiðla
Viktor Orri Árnason, fiðla
Ásdís Hildur runólfsdóttir, víóla
Gunnhildur Halla Guðmundsdóttir, selló. 
Hljómsveitarstjóri er 
Guðmundur Óli Guðmundsson
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anna Júlíana Sveinsdóttir.

„Það er alveg yndislegt að vinna með þeim. Stelpurnar syngja alveg frábærlega 
og hinir líka,“ segir anna Júlíana Sveinsdóttir, leikstjóri.

Ljóðskáld, tónskáld og tvær prímadonnur takast á í verkinu.
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Hver er stærsti sigur þinn?
Ég á einn verðlaunapening fyrir Ís-
landsmótið í fótbolta með 3ja flokki 
Breiðabliks, þó ég ynni nú lítið fyrir 
honum. Hef svo sem ekki unnið marga 
íþróttasigra.. nema sigurinn í Popp-
punkti megi teljast með!
Hver eru þín helstu áhugamál?
Tónlist, fótbolti, matur, skák, bridge, 
karate, póker, kvikmyndir, jafnvel golf.
Hver er þinn helsti kostur?
Kannski ekki mitt að dæma, en vona að 
heiðarleiki og að koma hlutum í verk 
sé eitthvað sem telur.
En galli?
Ætli ég geti ekki verið fjandanum 

þrjóskari og get látið smámuni fara í 
skapið á mér.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Einifell
En í Kópavogi?
Það hljóta að var „hvammarnir“
Eftirlætis íþróttafélag?
Breiðablik
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
763
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Hef tengst „punkinu“ – en get varla 
nefnt einn tónlistarmann, Ray Davies 
(Kinks), Elvis Costello, Sex Pistols, 
Ramones.

Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Hef lesið margar góðar bækur og séð 
margar öndvegiskvikmyndir, en ætli 
bækur Milan Kundera, Óbærilegur 
léttleiki tilverunnar og Ódauðleikinn 
séu ekki ofarlega á lista.. full langt mál 
að skýra hvers vegna.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Bækur
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Var helst að hugsa um stærðfræði, jafn-
vel lögfræði.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Vann ýmis sumarstörf, en fyrstu árin 
hjá fjölskyldufyrirtækinu „Bílalökk-
unin“ en síðan hjá VKS við hugbún-
aðargerð, síðan sjálfstætt í nokkur ár, 
átti hugbúnaðar fyrirtækið Kugg ýmist 
einn eða með öðrum en vinn núna hjá 
Staka, enn við hugbúnaðargerð. Staki 
er í eigu Símans þar sem ég var um 
tíma.
Hvers vegna valdir þú núverandi 
starfsvettvang?
Ætli þetta sameini ekki rökfræði, 

stærðfræði, búa til kerfi og það að leysa 
vandamál. Hef verið svo heppinn að 
finna vinnu sem ég hef gaman af og 
gengur þokkalega vel.
Hvað er skemmtilegast við það starf?
Kannski það að vera að búa eitthvað 
til, hanna og þróa kerfi.
Ef þú værir ekki að vinna við það sem 
þú gerir, hvað gerðir þú þá?
Ætli rökræðu og jafnvel þras áhuginn 
hefði ekki beint mér í lögfræði eða 
jafnvel stjórnmál.
Af hverju pönkið?
Viðhorfið til tónlistar var eitthvað sem 
heillaði mig, einfalt hrátt og skemmti-
legt. Ég var aldrei fyrir pólitíkina sem 
sumir sáu, né tískuna sem margir 
fylgdu.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Nei.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?
Ég myndi gjarnan vilja sjá fjölbreyttara 
skemmtanalíf, þó ég viti að umhverfi 
fyrir barnafjölskyldur er væntanlega 
það sem skiptir mestu máli fyrir flesta.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryf-
irvöld gera betur?
Fylgja fordæmi Reykvíkinga og skilja 
á milli trúboðs og fræðslu um trúmál 
þegar kemur að skólastarfi.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þarna eru okkuð margar „tegundir“–
borða góðan mat, drekka vín, ýmist 
bara með konunni eða þegar við hinum 
ýmsu mataráhugafélögum – á sviði – 
fótbolti á mánudagskvöldum – á ferða-
lögum – hitta félagana í spilum.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Að búa til umgjörð um þessar stundir 
sem ég nefndi áðan.

Leiðinlegast?
Garðvinna og viðhald.á húsinu.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
í vondu skapi?
Verð fúll og pirraður. Reyni svo að leysa 
tilefnið.
En þegar þér leiðist?
Það kemur eiginlega nánast aldrei fyrir!
Hvenær líður þér best?
Kannski þegar við hjónin erum að 
undirbúa kvöldið, búin að opna einn 
eða tvo bjóra og eigum von á gestum.
Hvað er framundan hjá Valgarði 
Guðjónssyni?
Halda áfram í skemmtilegu starfi, gefa 
út að minnsta kosti eina Fræbbbla-
plötu í viðbót, halda áfram að eyða 
tímanum með skemmtilegu fólk við 
mat og drykk.
Lífsmottó:
Í rauninni ekkert, en reyni að vera já-
kvæður og festast ekki í að hugsa um 
hvað ég hefði betur getað gert, nema 
þá til að læra af.

8.-11. maí

Spennandi menningarhátíð 
fyrir alla fjölskylduna
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UNGIR LISTAMENN
 
Leikskólabörn í Kópavogi ætla að sýna listaverkin 
sín á Kópavogsdögum. Opið hús verður í mörgum 
leikskólum bæjarins föstudaginn 9. maí þar sem 
gestum gefst kostur á að skoða teikningar og önnur 
verk eftir börnin. Leikskólabörn í Arnarsmára 
verða einnig með verk til sýnis í þjónustumiðstöð 
eldri borgara í Gullsmára og í heilsugæslunni 
Hvammi, Hagasmára 5.

FJÖLBREYTT 
DAGSKRÁ

Valgarður Þórir Guðjónsson

Var aldrei fyrir pólitíkina í pönkinu
Valgarður Þórir Guðjónsson er borinn og barnfæddur Kópavogsbúi, en 
hann á ættir að rekja á Dalvík og Siglufjörð. Valgarður er hvað þekktastur 
fyrir framgöngu sína í Fræbblunum, en hann upplýsir hér að von sé á nýrri 
plötu frá hinni fornfrægu sveit. Hann á þrjá syni með konu sinni Iðunni 
Magnúsdóttur. Hann lauk stúdentsprófi frá MK og lagði síðan stund á 
tölvunarfræði við HÍ. Hann lauk ekki prófi en hefur lengi starfað á þeim 
vettvangi, og vinnur nú við hugbúnaðargerð.
Hann segist hafa gaman af því að leysa vandamál  og núverandi starf 
fullnægi þeirri þörf. Um bæinn segir hann mikilvægt að skemmtanalífið 
verði fjölbreyttara en nú, og að bæjaryfirvöld fylgi fordæmi Reykvíkinga 
um að skilja milli trúboðs og fræðslu í skólastarfi. Valgarður Guðjónsson 
er í yfirheyrslunni að þessu sinni.



Birkir Jón Jónsson 1.sæti
Kópavog

enn Betrifyrir

SterKur leiðtogi 
fyrir öflugt bæjarfélag

Betri lífsgæði
fleiri gæðastundir fyrir fjölskylduna
Minna skutl eftir skóla, 
bætum samgöngur og samhæfum 
skólastarfið frístundum
Hærra framlag til foreldra með börn 
hjá dagforeldrum

Betri skólar
boðið upp á aðstoð við að ljúka 
heimanámi í skólanum
Systkinaafsláttur hækkaður 
Dægradvöl barna endurskoðuð og bætt
aukum fjölbreytni leikskóla. fleiri uppeldis- 
stefnur boðnar velkomnar
leikskólagjöld lækki til samræmis við það 
besta sem gerist á höfuðborgarsvæðinu

Betri húsnæðislausnir
lóðaverð minni íbúða lækki
Sjálfbær samvinnuleigufélög
fjölga félagslegum íbúðum
tryggja stöðugt framboð lóða

Betra frístundakort
40 þúsund á hvert barn
20 þúsund á hvern eldri borgara
gildir í alla frístundaiðkun, 
hjá íþróttafélögum, í tónlistarnám 
og sund ásamt annarri 
viðurkenndri tómstundaiðkun
Einfalt rafrænt umsóknar- og greiðslukerfi

Fögnum aFmæli kópavogs 
og opnun kosningaskrifstofu Digranesvegi 12, 

sunnudaginn 11 maí kl. 13-16. 
allir hjartanlega velkomnir. 

Skemmtun, veitingar og góðir gestir.




