VELFERÐARMÁL
• Kópavogur taki frumkvæði að byggingu hjúkrunarheimilis við Boðaþing, 64 nýrra
hjúkrunarrýma.
• Afsláttur af fasteignagjöldum lífeyrisþega.
• Fjölgun dagvistarrýma.
• Betri heimaþjónusta.
• Efling akstursþjónustu.
• Fjölgun félagslegra leiguíbúða og annarra búsetuúrræða.
• Efla atvinnuþátttöku fólks með fötlun hjá bæjarfélaginu.
Samvinna í verki

Skóla- og menntamál
• Sérhæft skólaúrræði fyrir börn með fjölþættan geðrænan- og hegðunarvanda.
• Áhersla á snemmtæka íhlutun og skimun.
• Bæta kjör og starfsaðstöðu starfsfólks í leik- og grunnskóla.
• Leikskólar taki inn börn frá 12 mánaða aldri og átak verði gert í fjölgun dagforeldra í
Kópavogi.
• Efling þjónustu við börn og foreldra með annað móðurmál en íslensku.
• Bókasafn, viðburða- og menningarstofnun, í efri byggðir.
• Framhaldsskóli með áherslu á íþróttir og verknám.
Samvinna í verki

Íþrótta- og æskulýðsmál
• Kópavogsbær vinni með íþróttafélögum að lækkun kostnaðar við íþróttaiðkun barna, t.d. með lækkun
kostnaðar við innkaup á íþróttafatnaði og öðrum búnaði.
• Veita brautargengi grasrótarstarfi, þar sem kostnaði er haldið í lámarki og iðkendum gert kleift að finna
íþrótt við sitt hæfi.
• Hækkun frístundastyrks vegna íþrótta- og tómstundastarfs barna.
• Innleiða enn frekari heilsueflingu eldra fólks.
• Frístundastyrkur fyrir eldri borgara.
• Endurbæta strandblakvöll við Fagralund.
• Stækka og endurbæta íþróttahús við Kársnesskóla.
• Metnaðarfull áætlun vegna landsmóts hestamanna árið 2022 í samvinnu við Sprett.

Samvinna í verki

Grænni Kópavogur
• Frítt í strætó fyrir námsmenn í framhalds- og háskólanámi.
• Styðja við innleiðingu á deilibílahagkerfi.
• Flokkun sorps gerð notendavænni.
• Rafbílavæða bílaflota Kópavogsbæjar.
• Betri göngu-, hjóla- og reiðstígar.

Samvinna í verki

Skipulagsmál
• Ljúka við gerð Arnarnesvegar.
• Tryggja stöðugt lóðaframboð.
• Klára skipulagsvinnu við Glaðheimasvæðið og úthluta lóðum hið fyrsta.
• Tengja Glaðheimasvæðið við Smárahverfi með stokk eða byggja yfir
Reykjanesbrautina.
• Gera húsnæðissamvinnufélögum kleift að byggja hagkvæmar íbúðir í Kópavogi.
• Stúdentaíbúðir á Kársnesi.
Samvinna í verki

