
Gleðileg jól
LJÓSIN TENDRUÐ. Árleg aðventuhátíð Kópavogsbæjar var haldin 2-3. desember síðastliðinn. Kveikt var á jólatré bæjarbúa við Menningarhúsin og lífleg dagskrá 
braut upp skammdegið.  Ljósmyndari Samfylkingarinnar kíkti við til að mynda herlegheitin. Með þessum myndum óskar Samfylkingin í Kópavogi öllum bæjarbúum 
gleðilegra jóla og farsældar um hátíðirnar.

Möguleiki er að byggja 350 
íbúðir á næstu þremur árum, 
sem hægt væri að leigja á góðu 
verði á Vatnsendahæð. Því 
miður hefur ekkert gerst í málinu 
síðasta hálfa árið og virðist þessi 
málaflokkur ekki vera í forgangi 
hjá núverandi meirihluta.

Þetta er hátíð okkar allra, 
hvort sem við erum örvhent 
eða bláeyg, ljóðaunnendur 
eða fluguhnýtingamenn, 
jafnaðarmenn eða 
einkaframtaksfólk, kristin eða 
trúlaus – hraust eða veik.

Ég þekki mörg dæmi um fólk sem 
hefur náð að rjúfa einangrun 
sína, eftir margra ára óvirkni eða 
veikindi, með því að vera með 
hund eða kött á heimilinu.

Hvernig á að ná eyrum kjósenda 
í dag þegar flestir kjósa að verja 
tíma sínum fyrir framan  einhvers 
konar skjá, hver með sína 
fréttaveitu, í stað þess að fara út 
úr húsi til að hitta og hlusta á fólk 
á pólitískum vettvangi.

ÍBÚÐIR FYRIR 
ALMENNING

JÓLA-
HUGVEKJA

VELFERÐ OG 
GÆLUDÝR

PÓLITÍSKUR
VÍTAHRINGUR bls. 3  bls. 2  bls. 7  bls. 8

Samfylkingarinnar 
í Kópavogi

Jólablað
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Hátíð árs og friðar. Frásögnin 
af barninu sem kemur þarna í 
heiminn, og er Mannssonurinn, 
snertir líka sérstakan streng í 
hjörtum okkar sem aðhyllumst 
jafnaðarstefnuna, því að þessi 
saga er áminning um það sem 
er kannski undursamlegast af 
öllum lögmálum tilverunnar: 
hinn veikasti lifir af.  Þann 22. 
desember eru vetrarsólhvörf 
og þá snýr sólin aftur, daginn 
tekur að lengja á ný og smám 
saman vakna ný brum á trjánum, 
laukar opna sig og allt sem 
áður virtist drungalegt og dautt 
lifnar á ný. Þannig er lífið og 
eitt af grundvallaratriðum og 
driftkröftum jafnaðarstefnunnar 
er sú hugmynd að ekkert í 
mannlífinu sé svo aumt og vesælt 
að ekki megi freista þess að vekja 
það til farsældar með því að hlúa 
að því á réttan hátt og gefa því 
kost á birtu, næringu og yl.

Guðmundur 
Andri Thorsson

að síður eina litla töfrastund á 
aðfangadagskvöld, kannski í 
gamalli jólakúlu eða einhverri 
skál eða skeið, kannski í gömlu 
jólalagi, kannski angan; eina litla 
töfrastund eru horfnir ástvinir 
í faðmi okkar á þessari hátíð 
kærleika og minninga.

Jólin eru hátíð árs og friðar, eins 
við segjum: hátíð kærleikans, 
fjölskyldunnar, gjafmildi og 
samverustunda með þeim 
sem standa manni næst. 
Þetta er hátíð okkar allra, 
hvort sem við erum örvhent 
eða bláeyg, ljóðaunnendur 

eða fluguhnýtingamenn, 
jafnaðarmenn eða 
einkaframtaksfólk, kristin eða 
trúlaus – hraust eða veik. 

Við opnum faðminn á jólunum 
og séum við orðin ein og ástvinir 
horfnir þá birtast þeir engu 

Jólahugvekja

Guðmundur Andri Thorsson, 
þingmaður Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi.

"       Eitt af 
grundvallaratriðum 
og drifkröftum 
jafnaðarstefnunnar 
er sú hugmynd að 
ekkert í mannlífinu sé 
svo aumt og vesælt 
að ekki megi freista 
þess að vekja það til 
farsældar með því að 
hlúa að því á réttan 
hátt og gefa því kost á 
birtu, næringu og yl.

Undirritaður hefur nú um nokkara 
ára skeið haft þann heiður að 
vera fulltrúi Samfylkingarinnar í 
Leikskólanefnd Kópavogs.  Þetta 
hefur verið fróðlegur tími. 

Fyrir það fyrsta er mjög 
ánægjulegt að stjórnendur, 
fagfólk og starfsfólk er að mínu 
mati að vinna mjög gott starf, 
þrátt fyrir erfiðar aðstæður. 
Þar á ég m.a. við skort á 
leiksskólakennurum og erfiðleika 
við mönnun skólana. Einnig er 
það ófært að í flestum skólum eru 
vinnuaðstæður mjög bágbornar. 
Þar er verið að nota örfáar 
gamlar tölvur í aðstöðu sem 
sjaldnast er ætluð fullorðnum. 
Þá vantar töluvert upp á að 
nauðsynlegum endurbótum hafi 
verið sinnt síðustu ár. Þar má 
nefna nauðsynlega endurnýjun 
og  hljóðvist í gömlu skólunum, 
útisvæði og leiktæki.  Þarna þarf 
að bæta verulega í. 

Síðustu ár hefur hægt á og 
börnum jafnvel fækkað á 
leikskólaaldri í Kópavogi. 

Kópavogur var það bæjarfélag 
sem var í fararbroddi í 
leikskólamálum hér áður fyrr. En 
til þess að haldast þar þarf að 
fjölga fagmenntuðu fólki sem er í 
algjöru lágmarki í sumum skólum. 
Það þarf að skapa stafsfólki og 
börnum betri aðstæður og það 
á ekki síst við um tæki og tækni. 
Mikið álag á starfsfólk leikskóla er 

farið að segja til sín í langvinnum 
veikindum í stéttinni og margir 
fagmenntaðir starfsmenn á leið 
út vegna aldurs. Ef umbótum 
verður ekki hraðað horfum við 
fram á alvarlegar aðstæður sem 
ganga hægt til baka. 
Fyrst við gátum fært öllum eldri 
börnum í grunnskólum bæjarins 
spjaldtölvur ættum við að geta 
séð starfsfólki leikskólanna fyrir 
almennilegum tölvum til að vinna 
námsefni.  Við viljum halda stöðu 
okkar í forystunni, það einfaldar 
allan rekstur.

Magnús H. Björgvinsson

Lengi má gott bæta

Fækkun 
leikskólabarna

Kópavogur í 
fararbroddi?

Kópavogur var það 
bæjarfélag sem 

var í fararbroddi í 
leikskólamálum

hér áður fyrr.

Magnús H. Björgvinsson

"

Sú breyting hefur verið nýtt til að 
fækka ögn börnum í leikskólum 
enda var fjöldi þeirra töluvert 
umfram þann fjölda sem ætlað 
var að rúmast í skólunum. 

Lykilatriðið í 
okkar málflutningi

er velferð barnanna í 
bænum og þeirra sem 

eldri eru.

"

Að þessum framfaramálum 
unnum við í 
fjárhagsáætlunargerðinni 
ásamt fjölmörgum öðrum, en 
lykilatriðið í okkar málflutningi 
er velferð barnanna í bænum 
og þeirra sem eldri. Það eru og 
munu verða okkar hjartans mál. 

Pétur Hrafn Sigurðsson
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar

upphæð lækki úr 1.010 krónum 
fyrir matinn niður í 810 krónur. 
Um er að ræða umtalsverða 
lækkun og mun hún skila sér 
sem hrein kjarabót til þeirra 
eldri borgara sem nýta sér 
matarþjónustu Kópavogsbæjar. 

Samfylkingin lagði áherslu á að 
veita auknu fjármagni í viðhald 
leikskóla bæjarins. Allir þekkja 
þann skort sem er á starfsfólki í 
leikskólum og þau vandræði og 
óþægindi sem það hefur valdið 
foreldrum og ekki síst börnunum. 
Það er því mikilvægt að okkar 
mati að tryggja að starfsaðstæður 
leikskólakennara og starfsfólks í 
leikskólum verði bættar og verði 
eins og best verður á kosið. 
Þannig verði leikskólar í Kópavogi 
eins góður starfsvettvangur og 
hægt er. Með því móti vonum 
við að auðveldara verði halda 
góðu starfsfólki í skólunum og 
fá gott og öflugt starfsfólk til liðs 
við okkur í leikskólana. Áhersla 
verður lögð á að bæta hljóðvist, 
starfsaðstöðu leikskólakennara, 
tækjakostur ofl. með 40 milljón 
króna framlagi á næsta ári.

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar 
lögðu áherslu á gjaldfrjálsan 
grunnskóla og var það samþykkt. 
Frá og með næsta hausti munu 
foreldrar ekki þurfa að greiða 
fyrir námsgögn barna sinna í 
grunnskólanum. Er það ekki 
bara fjárhagslegur sparnaður 
fyrir foreldra grunnskólabarna 
í Kópavogi heldur ekki síður 
sparnaður í því að þurfa ekki 
lengur að hendast út um allan bæ 
með lista yfir allskyns námsgögn 
sem kaupa þurfti á hverju hausti. 

Fjárhagsáætlun Kópavogs er 
í þriðja sinn unnin í samvinnu 
allra flokka. Samfylkingin 
hafði frumkvæði að því að 
allir flokkar myndu koma að 
undirbúningi fjárhagsáætlunar. 
Slík vinnubrögð voru ekki viðhöfð 
fyrsta ár kjörtímabilsins og þá var 
hefðbundið pólitískt mynstur í 
gangi í boði Sjálfstæðisflokks og 
Bjartar framíðar sem felldu allar 
tillögur minnihluta, bæði góðar 
og slæmar. 

Rétt að halda því til haga hér 
að það var ekki Björt framtíð 
sem lagði til breytingu á þessu 
ferli, þrátt fyrir að flokkurinn 
hafi boðið fram sérstaklega til 
að gera breytingar á pólitíkinni 
heldur var það gert að frumkvæði 
Samfylkingarinnar. Ég tel að 
samvinnan síðastliðin þrjú ár 
um gerð fjárhagsáætlunar hafi  
gengið vel og skilað bæjarbúum 
betri niðurstöðu en annars hefði 
orðið með gömlu aðferðinni og 
gömlu pólitíkinni.  

Vinnan við fjárhagsáætlun var 
auðveldari nú en áður þar sem 
rekstur sveitarfélaga á landinu 
hefur gengið betur ef borið 
er saman við árið á undan 
og er Kópavogur þar engin 
undantekning. Þetta má rekja 
til uppsveiflunnar í þjóðfélaginu 
sem við þekkjum og lágrar 
verðbólgu. 

Góð fjárhagsleg staða 
er ánægjuleg og gerir 
sveitarfélaginu kleyft að þjónusta 
íbúana betur en ella. Það er svo 
auðvitað pólitísk spurning hvar 
skattfé Kópavogsbúa  er best 
varið, en með samvinnu allra 
bæjarfulltrúa tókst að ná lendingu 
í þeim málum. Samvinna þýðir 
að hver flokkur fyrir sig nær 
ekki  öllum áherslumálum í 
gegn. Okkar sjónarmið er að 
betra sé að einbeita okkur að 
nokkrum mikilvægum málum í 
stað þess að leggja fram tillögur 
í bæjarstjórn og vita fyrirfram að 
þær verða allar felldar.   

Samfylkingin lagði áherslu á 
að lækka matarverð til aldraðra 
Kópavogsbúa. Þeir hafa greitt 
mun hærra verð fyrir mat en 
nágrannar okkar í Reykjavik, 
en nú ert gert ráð fyrir að þessi 

Pétur Hrafn Sigurðsson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar

Fjárhagsáætlun 2018

Góð staða

Gjaldfrjáls 
grunnskóli

Lækkað matarverð 
til eldri borgara

40 milljónir í 
leikskólana

SKULDIR
LÆKKA
EKKERT
Eftir 27 ára nánast 
samfellda setu 
Sjálfstæðisflokksins 
við völd í Kópavogi eru 
skuldir Kópavogsbæjar 
42 milljarðar króna 
og hafa lítið lækkað 
í krónutölu á þessu 
kjörtímabili. 

Samkvæmt áætlun fyrir 
árið 2017 var gert ráð 
fyrir að skuldir bæjarins 
yrðu 41.4 milljarður 
við árslok og áætlunin 
2018 gerir ráð fyrir að 
skuldirnar verði 42.6 
milljarðar. Hækkunin 
skýrist af hækkun 
lífeyrisskuldbindinga. 
Ástæða þess að 
skuldahlutfall bæjarins 
lækkar eru auknar 
skatttekjur Kópavogs en 
ekki að krónunum sem 
Kópavogsbær skuldar 
fari fækkandi. 

Kópavogsbær hefur nýlega 
samþykkt að selja lóð 
Áhaldahússins að Álalind 
sem er á Glaðheimasvæðinu. 
Bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar höfnuðu 
því að selja lóðina og vildu 
frekar úthluta henni til 
byggingarsamvinnufélags 
og byggja 42 íbúðir sem 
gætu nýst sem félagslegar 
íbúðir, íbúðir fyrir námsmenn 
og fyrir eldri borgara og 
stíga þannig stórt skref í 

átt að lausn á hluta þess 
húsnæðisvanda sem ríkir 
á höfuðborgarsvæðinu. 
Engar undirtektir komu 
fram við þessari tillögu 
frá bæjarfulltrúum 
Sjálfstæðisflokksins sem 
kom kannski ekki á óvart, 
en fulltrúi Bjartrar framtíðar 
sá sér heldur ekki fært að 
styðja við þessa tillögu um 
félagslega lausn á hluta 
húsnæðisvandans. 

Enginn vilji hjá 
Sjálfstæðisflokki og Bjartri framtíð

Laun og launatengd gjöld 
hafa hækkað verulega í 
hlutfalli við rekstrartekjur 
bæjarins á undanförnum 
árum undir stjórn 
Sjálfstæðisflokksins og 
Bjartrar framtíðar. Á árinu 
2013 var hlutfall launa 
og launatengdra gjalda 
46.3% af rekstrartekjum, 
en stefnir í 55.8% á 
árinu 2018. Það þýðir 
hækkun upp á rúm 20% á 
kjörtímabilinu.

Enn fremur hefur 
stöðugildum hjá 
Kópavogsbæ fjölgað um 
185 frá árinu 2010. Áætlað 
er að launakostnaður 
aukist um 1.076 milljónir 
á milli árana 2017 og 
2018. Það er ljóst að 
ef haldið verður áfram 
á þessari braut, sem 
Sjálfstæðisflokkurinn 
og Björt framtíð eru að 
leggja, næstu árin mun 
Kópavogsbær lenda í 
vandræðum fyrr en síðar.

Hættumerki 
í rekstri 
Kópavogs-
bæjar
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BYRJAÐU
NÝJA ÁRIÐ

Í SUNDI!

Um jól og áramót er opið: Sundlaug Kópavogs Sundlaugin Versölum 

Þorláksmessa 23. des. 08:00–18:00 08:00–18:00
Aðfangadagur 24. des. 08:00–12:00 08:00–12:00
Jóladagur 25. des. Lokað Lokað
Annar í jólum 26. des. 10:00–18:00 10:00–18:00
Gamlársdagur 31. des. 08:00–12:00 08:00–12:00

Nýársdagur 1. jan. 10:00–18:00 Lokað

Annars er opið virka daga  06:30–22:00 06:30–22:00
                    – um helgar  08:00–18:00 08:00–18:00

Sundlaug Kópavogs Sundlaugin Versölum
Borgarholtsbraut 17 Versölum 3
Sími 570 0470 Sími 570 0480

Jólasund
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Ása Richardsdóttir hefur verið 
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar 
frá 2014. Hún situr að auki  í 
skipulagsráði, skipulagsnefnd 
höfuðborgarsvæðisins og 
er varaforseti bæjarstjórnar. 
Tíðindakona jólablaðs 
Samfylkingarinnar 
tók hús á Ásu.

Viðtalið: Ása Richardsdóttir

Ása Richardsdóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingunnar

"
Það mætti 
nýta krafta 

allra bæjarfulltrúa 
mun betur. Við 
erum öll ellefu 
bæjarfulltrúar kosin 
til ábyrgðar. Mér 
finnst meirihlutaræði 
í sveitastjórnum úrelt 
fyrirbæri.

Ertu farin að hlakka til 
jólanna Ása?

Já ég er oftast mikið jólabarn en 
hef satt að segja ekki haft mikinn 
tíma til að hugsa um þau núna. 
Ég var reyndar  að koma frá Ísrael 
fyrir hina vinnuna mína og fór 
meðal annars í fæðingarborg 
frelsarans sem og eftir Via 
Dolorosa, leiðinni sem Jesú gekk 
með krossinn í gömlu Jerúsalem. 
Sterk reynsla að ganga um þessar 
slóðir svo rétt fyrir jól.

Hver er hin vinnan þín?

Það er pínu flókið að svara því 
en í stuttu máli þá er ég frílans 
í dansi og leikhúsi, vinn mest 
núna í norrænum og alþjóðlegum 
dansverkefnum. Oftast fyrir öll 
norðurlöndin. Næsta verkefni er 
að stýra líklega stærstu danshátíð 
sem haldin hefur verið á Íslandi. 
Hún verður í desember á næsta 
ári og hefur fengið heitið Ísheit 
Reykjavík. Okkur langar líka að 
koma með nokkrar danssýningar 
í Ísheitan Kópavog, vonandi mun 
það ganga upp.

Þú hefur verið í 
skipulagsmálunum. 
Hvað er mest spennandi 
við þau?

Skipulag er ferlega heillandi 
verkefni. Ákvarðanir sem eitt 
stykki skipulagsráð tekur getur 
haft áhrif á okkar manngerða 
umhverfi um langa framtíð. 
Það hvernig hús og hverfi eru 
byggð, hvar þau eru byggð, 
hvort þau eru yfirhöfuð byggð. 
Hvar grænu svæðin eru, hvar 
almenningssvæðin eru, hvar 
skólarnir rísa, hvar er gert ráð fyrir 
menningunni og svo miklu miklu 
fleira.

Finnst þér hafa tekist vel 
til í Kópavogi?

Margt já. Dalirnir okkar eru 
yndislegir og það verður að passa 
þá vel. Við eigum fjölbreytt hverfi, 
bæði gömul og gróin og önnur 
sem eru ný og ennþá í mótun. 
Mér finnst Smáratorg, Dalvegur 
og bílastæðaflæmið kringum 

En oftast erum við öll í 
skipulagsráði sammála og mörg 
önnur verkefni er verulega 
flott, t.d Smárinn 201 ofan við 
Smáralindina. Ég hlakka til að sjá 
það hverfi rísa.

Hvernig er að vera í 
minnihluta?

Oft finn ég ekki svo mikið fyrir 
því og er bara að sinna allskonar 
verkefnum sem bæjarbúar leita 
til mín vegna, eða, er að undirbúa 
fundi, tillögugerð eða annað. 
Við í Samfylkingunni höfum 
átt frumkvæði að allskonar 
tillögum á kjörtímabilinu og 
það voru meðal annars við sem 
lögðum til að öll bæjarstjórn ynni 
fjárhagsáætlun saman líkt og við 
höfum gert síðustu ár. Útkoman 
er miklu sterkari áætlun þar sem 
sjónarmið jöfnuðar fá m.a. notið 
sín.

En minnihlutinn er ekki alltaf við 
borðið og fær oft ekki að vita af 
plönum og pælingum fyrr en mál 
koma inn í nefndir. Mér finnst 
kraftar mínir nýtast illa þannig, 
ég virka best í samtölum um 

Smáralind algjört skipulagsslys. 
Kópavogsdalurinn er einstakur, 
ætti að vera okkar Central Park 
og þar og á svæðinu  í kring er 
verulegt verk að vinna.

Mér finnst einnig mjög miður 
hvernig meirihlutinn hefur 
viljað taka Kársnesið í bútum, 
án heildarsamhengis og lítið 
viljað nota frábærar hugmyndir 
úr verðlaunasamkeppninni 
góðu. Einn daginn er allt í fína 
að Hafrannsóknarstofnun taki 
yfir höfnina en svo dettur það 
upp fyrir og þá er bara beðið 
eftir næstu hugmynd verktaka 
eða fyrirtækja sem detta inn 
á borð bæjarstjóra. Nýjasta er 
spahótel við ströndina og þá 
verður allt í fína að loka ströndinni 
fyrir almenningi. Engin prinsip 
fyrir hönd almennings og engin 
eigin stefna um hvernig þessi 
síðasta heila strandlengja 
höfuðborgarsvæðisins eiga að 
vera líta út, hverjum hún á að 
þjóna. 

Bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar hafa lagt 
fram fyrir nokkru síðan tillögu 
um skráningu fjárhagslegra 
hagsmuna bæjarfulltrúa sem 
liggur fyrir forsætisnefnd. 
Ása Richardsdóttir situr í 

forsætisnefnd og hefur fylgt 
málinu fast eftir, þó þannig að 
það geti skapast um það sátt 
meðal allra bæjarfulltrúa. Það 
er mikilvægt að Bæjarstjórn 
Kópavogs afgreiði þessa 
tillögu hratt og örugglega. 

Tillagan eykur allt gegnsæi 
með því að veita almenningi 
upplýsingar um fjárhagslega 
hagsmuni og trúnaðarstörf 
bæjarfulltrúa utan 
bæjarstjórnar.

Skráning fjárhagslegra hagsmuna 
bæjarfulltrúa í Kópavogi

hugmyndir frá upphafi. Það er líka 
dálítið skrýtið að segja frá því að 
ég kom fyrst fram formlega fyrir 
hönd bæjarins sem bæjarfulltrúi 
núna í nóvember þegar ég stýrði 
stöð um almenningssamgöngur 
á íbúafundum. Fyrsta sinn í þrjú 
og hálft ár!  Manni virðist reyndar 
vera svo að varla nokkur annar 
en bæjarstjóri og formaður 
bæjarráðs fá að koma fram, hvað 
þá birtast á mynd fyrir hönd 
bæjarins! Verulega hallærislegt 
og ber vott um minnimáttarkennd.

Hvernig finnst þér þetta 
eigi að vera?

Það mætti nýta krafta allra 
bæjarfulltrúa mun betur. Við 
erum öll ellefu bæjarfulltrúar 
kosin til ábyrgðar. Mér finnst 
meirihlutaræði í sveitarstjórnum 
úrelt fyrirbæri. Samvinna þvert 
á flokka skilar betri árangri fyrir 
Kópavogsbúa. 

Svona að lokum, hvað 
ætlarðu að hafa í 
jólamatinn?
 
Hjálmar maðurinn minn 
sér alltaf um kvöldverðinn á 
aðfangadagskvöld. Við erum 
bæði alin upp við rjúpur, sem mér 
fannst verulegur plús við hann 
þegar við kynntumst. Síðustu ár, 
eftir að rjúpur urðu ófáanlegar 
eða fokdýrar hefur Hjálmar 
spunnið af fingrum fram. Ég 
satt að segja hef ekki hugmynd 
um hvað hann er að pæla en 
það verður örugglega eitthvað 
algjörlega æðislegt!
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Ég þekki mörg dæmi um fólk 
sem hefur náð að rjúfa einangrun sína, 

eftir margra ára óvirkni eða veikindi, með 
því að vera með hund eða kött á heimilinu.

"

Velferðarsvið annast 
umfangsmikla lögbundna 
þjónustu í Kópavogi, svo sem 
þjónustu við fatlaða, aldraða, 
börn og fátækt fólk. Félagsleg 
aðstoð er fógin í fjárhagsaðstoð, 
útleigu á félagslegum íbúðum, 
félagslegri ráðgjöf og aðstoð við 
fólk sem hefur orðið undir í lífinu 
til skamms eða langs tíma. 

Atvinnuver bæjarins sinnir 
atvinnuleitendum með 
fjárhagsaðstoð til framfærslu og 
ungu fólki sem er utan kerfa, þ.e. 
hvorki í vinnu, skóla né á bótum. 
Í starfi atvinnuvers er horft til 
þess að allir eigi mögueika á 
að taka þátt í atvinnulífinu að 
teknu tilliti til atvinnufærni og 
eftirspurnar á vinnumarkaði. 
Það er skylda Kópavogsbæjar 
að allir íbúar bæjarins geti lifað 
sómasamlegu lífi og aðstoð við 
að byggja fólk upp til þátttöku á 
vinnumarkaði er mikilvæg leið til 
að koma fólki í virkni og gera því 
kleift að búa sér öruggt líf. Leiðir 
til þess eru m.a. samstarf við Virk, 
starfsendurhæfingu og einnig 
hefur fjöldi ungra einstaklinga 
náð að fóta sig með aðstoð 

Fjölsmiðjunnar, sem er styrkt af 
Kópavogsbæ.

Annað sem mér er hugleikið 
er sú staðreynd að dýrahald er 
með öllu bannað í félagslegum 
íbúðum bæjarins. Ég þekki mörg 
dæmi um fólk sem hefur náð að 
rjúfa einangrun sína, eftir margra 
ára óvirkni eða veikindi, með 
því að vera með hund eða kött á 
heimilinu.  Ég mun beita mér fyrir 
breytingu á reglum um útleigu á 
félagslegum íbúðum þannig að 
möguleiki sé á að hluti íbúðanna 
séu opnar fyrir fólk sem heldur 
eitt gæludýr, séu aðrir íbúar 
hússins því samþykkir. 

Verum sanngjörn og sýnum 
mannúð. 

Kristín Sævarsdóttir ,
varabæjarfulltrúi, og situr í 

Velferðarráði  f.h. Samfylkingunnar

Uppbygging og félagsleg aðstoð

Starfsendurhæfing
Fjárhagsaðstoð

Dýrahald

Íbúar af erlendum 
uppruna

Kristín Sævarsdóttir

Þeim hefur fækkað sem þiggja 
fjárhagsaðstoð hjá Kópavogsbæ 
með bættu atvinnuástandi 
undanfarin ár en samt sem áður 
stendur eftir að þeir sem hafa 
verið lengi atvinnulausir og á 
félagslegum bótum þurfa oft 
mikinn stuðning til að komast 
aftur í virkni enda eru kvíði og 
depurð oft fylgikvillar langvarandi 
óvirkni. 

Afar margt er vel gert í starfi 
sem miðar að endurhæfingu 
og uppbyggingu þess fólks 
í Kópavogi sem leitar eftir 
félagslegri og fjárhagslegri 
aðstoð hjá Kópavogi. Reglur um 
úthlutun íbúða og fjármagns 

svo og ráðgjöf til atvinnuleitenda 
þurfa þó að vera í stöðugri 
endurnýjun með það í huga að 
öll erum  við ólík og pössum ekki 
endilega öll í sama boxið. 

Af hverju 
Reynihvammur?

Alltaf heitara í 
suðurhlíðunum

Fjölskyldureiturinn

Margrét Tryggvadóttir varaþingmaður Samfylkingarinnar í SV kjördæmi, 
barnabókahöfundur og bókagerðarkona býr ásamt Jóhanni Ágústi 
Hansen og sonum sínum tveimur við Reynihvamm í suðurhlíðum 
Kópavogs. Þar býr ekki einungis kjarnafjölskyldan heldur búa bæði 
tengdamóðir hennar og systir í götunni skammt frá.

Reynihvammur byggðist upp í tveimur hlutum, fyrir austan Eskihvamm á 
árunum 1950 – 1960 og vestan Eskihvamms frá 1960 – 1970. Við götuna 
stóðu tvö ræktunarlönd, stórar lóðir með einu litlu húsi. Þau fengu að 
víkja um 1990 fyrir fjórum tvíbýlishúsum á hvorri lóð. Fram til ársins 
1970 var gatan lögð rauðamöl og grús en fékk þá bundið slitlag í formi 
olíumalar sem var látið duga næstu 20 árin eða um það bil þar til hún var 
loksins byggð upp og malbikuð. Gatan er friðsæl og skjólgóð enda mikil 
gróðursæld þar.

Gatan mín: 
Reynihvammur

Margrét og Jóhann á 
pallinum í Reynihvammi.

Götugrill í Reynihvammi síðastliðið sumar.

" Þegar við 
fluttum í 

Reynihvamm úr 
Grænahjalla í ágúst 
1994 var það eins og 
að flytja til útlanda.

„Tengdamóðir mín vildi slá tvær 
flugur í einu höggi; komast í 
sérbýli með garði og hjálpa 
okkur á fyrstu búskaparárunum 
og keypti hús með aukaíbúð 
við Reynihvamm 21 árið 1994. 
Við hjónin bjuggum þar uns 
börnin voru orðin tvö og orðið of 
þröngt um okkur. Okkur leið vel í 
Hvömmunum og keyptum neðri 
hæð í Reynihvammi 2 árið 1998 
þar sem við bjuggum fram til 

Samkvæmt Trausta Jónssyni 
veðurfræðingi er oft á 
sólardögum allt að 1°C heitara í 
suðurhlíðum Kópavogs en annars 
staðar á höfuðborgarsvæðinu. 
„Ég er alin upp í Grænahjalla og 
Lundabrekku austast og nyrst 
á Kópavogshálsinum. Þegar 
við fluttum í Reynihvamm úr 
Grænahjalla í ágúst 1994 var 
það eins og að flytja til útlanda. 
Þar heyrðist þytur í laufi og ilmur 
af skógi umlukti vitin og hverfið 
á þeim tíma var eins og stór 
skógur. Þessu var ekki að heilsa 
norðan megin í hæðinni enda 
hverfið þar allt að 20 árum yngra 
en Hvammarnir og trjágróður 
kominn mun skemur á veg. Einnig 
skiptir töluverðu að sólarstundir 
eru fleiri sunnan megin í hæðinni 
þar sem ekkert skyggir á, 
sérstaklega á veturna.“

Margrét er alsæl með að hafa 
bæði tengdamóður sína og 
systur hinu megin við götuna í 
inniskóafæri. „Uppeldið hefur 
verið fljótandi bæði hjá okkur og 
systur minni sem er með yngri 
börn. Synir okkar hafa átt athvarf 
hjá ömmu sinni alla sína tíð og nú 
eiga börn systur minnar athvarf 
hjá okkur þegar þannig stendur á. 
Þannig hjálpast stórfjölskyldan að 
eins og fyrr á tíðum og öllum líður 
vel í þessari veðurparadís sem 
hér er.“ 

ársins 2001 þegar íbúðin var farið 
að þrengja að okkur. Þá fórum 
við að leita að tveggja íbúða húsi 
með það í huga að geta hjálpað 
drengjunum okkar þegar þar að 
kæmi eins og tengdaforeldrar 
mínir hjálpuðu okkur. Við 
leituðum hófanna í sama hverfi 
og bönkuðum m.a. upp á í 
Reynihvammi 22. Það endaði með 
samningi um kaup á eigninni sem 
gaf möguleika á þremur íbúðum. 
Þar erum við enn í dag og viljum 
hvergi annars staðar vera og 
drengirnir búa í sitthvorri íbúðinni 
á lóðinni.“ 

Fyrsti fundur nýs Öldungaráðs 
var haldinn í Kópavogi þann 16. 
nóvember 2017 réttum þremur 
árum eftir að bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar höfðu 
frumkvæði að því að leggja fram 
tillögu í bæjarráði Kópavogs um 
að skipaður verði starfshópur 
sem hefði það að markmiði að 
stofna Öldungaráð í Kópavogi. 
Undirritaður þurfti að ýta á eftir 
málinu með reglubundnum hætti 
með bókunum bæði í bæjarráði 
og bæjarstjórn og alveg ljóst að 
stofnun Öldungaráðs var ekki á 
forgangslista Sjálfstæðisflokks 
og Bjartrar framtíðar sem skipa 
meirihlutann í Kópavogi. 

Öldungaráð í Kópavogi

Nýta þekkingu og 
reynslu

Tilgangurinn 
með stofnun 
Öldungaráðs

Öldungaráð Kópavogs

Í Öldungaráðinu sitja þrír 
bæjarfulltrúar og einn til vara 
og sýnir sú staðreynd að 
bæjarfulltrúar sitji í ráðinu þá 
áherslu sem bæjarstjórn leggur 
á að ráðið skili hlutverki sínu. 
Það er aðeins í bæjarráði þar 
sem þess er krafist að eingöngu 
bæjarfulltrúar skuli skipa ráðið. 
Þrír fulltrúar eru kosnir í ráðið af 
Félagi eldri borgara í Kópavogi 
þannig að sex einstaklingar skipa 

ráðið, jafnmargir frá hvorum aðila. 

Fyrsti fundur ráðsins var afar 
ánægjulegur og komu fram 
margar góðar hugmyndir, meðal 
annars um hver áhersluatriði 
Öldungaráðs ættu að vera og 
hvernig nefndarmenn sjá fyrir sér 
starfið í framtíðinni. Ég tel að ráðið 
sé kjörinn vettvangur til að ræða 
ýmis hagsmunamál eldri borgara 
svo sem eins og félagsmálin, 

húsnæðismálin, matarmál og 
fleira í þeim dúr. Enn fremur 
hlakka ég til að heyra um þau mál 
sem brenna á eldri borgurum í 
Kópavogi. 

Öldungaráðið skal vera 
leiðbeinandi velferðarráði, 
menntaráði og eftir atvikum 
öðrum ráðum og nefndum um 
málefni bæjarbúa sem eru 67 ára 
og eldri. 

Nú er það svo að öldungaráðum 
hefur verið komið á fót í 23 
sveitarfélögum um allt land. 
Reynslan af starfsemi þeirra er 
góð. Markmiðið er auðvitað að 
nýta reynslu og þekkingu eldri 
borgara í samfélaginu til góðra 
verka sem tengjast þessum 
aldurshópi. Þegar einstaklingar 
verða 67 ára þýðir það ekki 
að þeir geti ekki tekið þátt í 
samfélaginu og haft skoðanir 
á því hvernig hlutum verður 
best fyrir komið.  Ég óska okkur 
öllum til hamingju með stofnun 
Öldungaráðs Kópavogs og vænti 
mikils af starfi þess.

Pétur Hrafn Sigurðsson 
bæjarfulltrúi 

Sem dæmi um það er atvinnuleit 
flóttafólks og annarra af 
erlendum uppruna. Lausnin er 
ekki að senda þau öll í vinnu 
í Guðmundarlund. Það starf 
hentar hvorki hæfileikum né 
líkamlegri byggingu allra sem eru 
í atvinnuleit. Það þarf stóraukið 
samstarf við fyrirtæki í Kópavogi 
um að taka fólk í tímabundna 
starfsþjálfun og uppbyggingu. 
Auk þess þurfum við öll að sýna 
umburðarlyndi þeim sem læra 
ekki íslenskuna á augabragði. 
Góðir hlutir gerast hægt. 

„það er enginn ástæða 
til að vera leiðinlegur“ 

sagði félagi okkar Bjarni Pálsson 
og því til sönnunar eru að finna í 
skjalasafni Fjármálaráðuneytis og 
Fyrirtækjaskrár ein fyndnustu bréf 
til stjórnvalda sem trúlega hafi verið 
skrifuð. Þar sem Bjarni hélt á penna 
fyrir okkur jafnaðarmenn í Kópavogi. 
Eitt af verkefnum við að sameina var 
að eignast sameiginlegt húsnæði. 
Fyrirtækjaskrá sagði þvert nei við 
þeirri hugmynd um að hægt væri að 
stofna almennt félag með það eitt að 
markmiði að útvega alþýðuhreyfingu 
húsnæði, í framhaldinu hófust einar 
skemmtilegustu bréfaskriftir sem ég 
hef fylgst með. 

Bjarni sótti okkar málstað með 
frábærri rökvísi og þekkingu á lögum 
og reglum en allt saman kryddað 
hans ísmeygilega húmor og ýmsum 
smásögum. Eftir síðasta bréfið sem 
var sent beint til fjármálaráðherra 
unnum við og Bjarni aðallega, 
fullnaðarsigur. 

Mér finnst þessi snerra lýsa Bjarna 
svo vel – einlægur áhugi á að 
vinna sínu samfélagi vel, endalaus 
dugnaður og ósérhlífni í alls kyns 
verkefnum fyrir hreyfingu okkar 
jafnaðarmanna, hvort sem er hér í 
Kópavogi eða víðar og alltaf stutt í 
húmorinn og gleðina.

Ég kann ekki að telja öll þau verk sem 
Bjarni tók að sér á okkar vettvangi og 
annars staðar, allt frá sparisjóðsstjórn 
vestur á fjörðum og í að sitja í stjórn 
húsfélags Samfylkingarinnar í 
Kópavogi en við sem nutum þess að 
fá að starfa með honum gleymum því 
ekki. Því fleiri sem eru reiðubúnir til 
að leggja fram tíma sinn og þekkingu 
til samfélagsmála, að hjálpast að við 
úrlausn verkefna, eins og Bjarni, því 
betra verður samfélagið. 

Hugsa hvert um annað, og það 
er enginn ástæða til að að vera 
leiðinlegur á meðan.

Fyrir hönd Samfylkingarmanna 
í Kópavogi votta ég Valborgu og 
fjölskyldunni alla samúð okkar og 
þakkir.

Flosi Eiríksson

Minningargrein

Bjarni Pálsson
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Pólitískur vettvangur 
hefur tekið varanlegum 
breytingum í kjölfar tölvu- og 
snjalltækjabyltingarinnar.

Hvernig á að ná eyrum kjósenda 
í dag þegar flestir kjósa að verja 
tíma sínum fyrir framan  einhvers 
konar skjá í stað þess að drattast 
út úr húsi til að hitta og hlusta á 
fólk á pólitískum vettvangi.

Miðlarnir eru orðnir ótal margir 
og mismunandi og gildi hverrar 
auglýsingar minnkar í samræmi 
við það.  Fæstir horfa á línulega 
dagskrá lengur ef þeir á annað 
borð horfa á sjónvarp, dagblöð 
eru hægt að verða úrelt vara 
og pólitísk rit rata beint í bláu 
tunnuna.

Þá eru góð ráð dýr. Í þeim 
skilningi að dreifa þarf 

Möguleiki er að hægt verði að 
byggja 350 íbúðir á næstu þremur 
árum, sem hægt væri að leigja 
á góðu verði á Vatnsendahæð. 
Forsenda þessa er að Kópavogi 
takist að ná góðum samningi 
um kaup á 7,5 hekturum lands af 
ríkinu. 

Bæjarráð hefur samþykkt að 
bærinn gangi til samninga um 
kaupin. Þetta er brýnt verkefni 
nú á tímum mikils skorts á 
litlum og meðalstórum íbúðum.  
Alþingi hefur samþykkt lög sem 
gerir ríki, sveitarfélögum og 
húsnæðisfélögum sem ekki eru 
rekin með hagnaðarsjónarmið 

Það er á ábyrgð kjósenda að finna 
sér upplýsingar um þá pólitík sem 
í boði er á  hverjum tíma. En það 
virðist ekki gerast nema henni sé 
ýtt upp í andlitið á fólki.

Í raun ætti að efla pólitíska 
kynningu strax í grunnskóla 
og gera framhaldsskólanema 
meðvitaða um þeirra þátt í 
framtíðinni með þátttöku í 
stjórnmálum. Ef við gerum það 
ekki er hætta á að þjóðin missi 
alfarið áhuga á stjórnmálum og 
láti þeim sem hæst hafa eftir að 
stjórna landinu. 

Og hverjir hafa hæst? 
Þeir sem eiga næga peninga 
til að auglýsa alls staðar.

Gleðilega hátíð
Bergljót Kristinsdóttir,

varabæjarfulltrúi

örugglega. Það er forgangsmál 
að klára þessi kaup á hagstæðu 
verði og þannig gætum við séð 
350 nýjar, ódýrar leiguíbúðir rísa 
í Kópavogi á næstu þrem árum 
sem gætu nýst sem félagslegar 
leiguíbúðir, námsmannaíbúðir, 
fyrstukaupa íbúðir og almennar 
leiguíbúðir. Því miður hefur ekkert 
gerst í málinu síðasta hálfa árið 
og virðist þessi málaflokkur ekki 
vera í forgangi hjá meirihluta 
Sjálfstæðisflokks og Bjartrar 
framtíðar.

Pétur Hrafn Sigurðsson, 
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar

upplýsingum með eins 
margvíslegum hætti og miðlarnir 
eru margir og helst á fleiri vegu. 
Og einhvern veginn finnst fólki 
það samt aldrei heyra neitt frá 
flokkunum.

í huga, kleyft að fara í samstarf 
um byggingu húsnæðis. Því væri 
okkur í Kópavogi í lófa lagið að 
feta í fótspor Reykjavíkur og semja 
t.d. við húsnæðisfélagið Bjarg um 
uppbyggingu húsnæðis. Bjarg 
er byggingafélag í eigu ASÍ og 
BSRB sem hefur það að markmiði 
að byggja hentugt leiguhúsnæði 
fyrir  fjölskyldur sem eru í tveim 
lægstu tekjufimmtungunum í 
þjóðfélaginu. 

Bæjarstjóri Kópavogs fer 
fyrir samningaviðræðum fyrir 
hönd bæjarins og bárum við í 
Samfylkingunni þá von í brjósti 
að hann gengi í málið hratt og 

Pólitískur vítahringur

Bergljót Kristinsdóttir, varabæjarfulltrúi og 
formaður Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Pétur Hrafn Sigurðsson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar

Fullt hús í Hlíðarsmára: frá fundi Samfylkingarinnar í Kópavogi á árinu.

Samfylkingin í Kópavogi 
heldur úti öflugu starfi í 
þeim tilgangi að kynna 
fyrir bæjarbúumi hvað er 
að gerast á pólitískum 
vettvangi í þjóðfélaginu.

Haldnir eru  opnir fundir 
hálfsmánaðarlega 
í félagsheimili 
Samfylkingarinnar að 
Hlíðasmára 9. Hægt er að 
kynna sér dagskrá funda á 
www.betrikopavogur.is 
og á Facebook síðu 
félagsins „Samfylkingin 
í Kópavogi“.

STARFIÐ

Um þessar mundir er 
uppstillingarnefnd að 
störfum fyrir Samfylkinguna 
í Kópavogi. Hún mun 
kynna framboðslista fyrir 
sveitastjórnarkosningar 
2018 á félagsfundi þann 15. 
janúar 2018. 

Ef þú hefur tillögu 
um frambærilegan 
frambjóðanda eða hefur 
sjálfur áhuga á að taka þátt 
í starfi Samfylkingarinnar í 
Kópavogi hafðu þá samband 
við Hafstein Karlsson á 
netfangið hafsteinn@
kopavogur.is 
og láttu vita af þér.

Uppstillingarnefnd
að störfum

350 leiguíbúðir á næstu þremur árum


