
Er ofnæmið að trufla?

Cetirizin-
     ratiopharm

Fljótt að virka
Við einkennum 
frá augum og nefi 
Við einkennum 
langvarandi ofsakláða

Notkunarsvið: Cetirizin-ratiopharm inniheldur cetirizin tvíhýdróklóríð, 
ofnæmislyf fyrir fullorðna og börn frá 6 ára aldri; til að draga úr einkennum 
frá nefi og augum vegna árstíðabundins eða stöðugs ofnæmiskvefs; til 
að draga úr einkennum langvarandi ofsakláða. Frábendingar: alvarlegur 
nýrnasjúkdómur, ofnæmi fyrir virka efninu, einhverju öðru innihaldsefni 

Cetirizin-ratiopharm eða fyrir hydroxyzini eða píperazín afleiðum. Varúð: Einstaklingar með skerta nýrnastarfsemi, með 
flogaveiki eða sem eiga á hættu að fá krampa skulu láta lækninn vita áður en lyfið er notað. Hætta þarf töku lyfsins þremur 
dögum áður en farið er í ofnæmishúðpróf. Meðganga og brjóstagjöf: Forðast skal notkun lyfsins. Skömmtun: Fullorðnir 
og unglingar eldri en 12 ára: Ráðlagður skammtur er 10 mg, ein tafla, á dag. Börn 6 til 12 ára: Ráðlagður skammtur er 
5 mg, hálf tafla, tvisvar á dag. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli. Algengar aukaverkanir: Þreyta, munnþurrkur, ógleði, 
niðurgangur, svimi, höfuðverkur, syfja, kokbólga og nefkvef. Lesið vandlega fylgiseðilinn sem fylgir lyfinu. SmPC: Júlí 2012.

Nú 100 töflur án lyfseðils!

Vélfræðingar – hugvitsmenn – hönnuðir.

Hjallahraun 2 - 220 Hafnarfj.
s. 562 3833 - 863 5512
www.asafl.is - asafl@asafl.is

Helac um borð í
Þóri SF 177
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Lóð undir kirkju afhent í Ástjarnarsókn
Í visitasíu Agnesar M Sigurðardóttur, 

Biskups Íslands var söfnuði Ástjarnar-
sóknar afhent lóð undir kirkju  í Ás-

landi, Eins og er hefur sóknin aðstöðu í 
tveimur kennslustofum sem hafa verið 
reistar í jaðri kirkjulóðarinnar. Söfnuðurinn 

hefur fyrir löngu sprengt það húsnæði utan 
af sér. Viljayfirlýsing um lóð var undirrituð 
fyrir nokkrum árum og nú þegar biskup 
vísiterar í Hafnarfirði var tækifærið notað 
til að afhenda lóðina formlega. Að því loknu 
var samkomulagið handsalað.

Á myndinni eru: Agnes M Sigurðardóttir, 
Biskup Íslands, Guðrún Ágústa Guðmunds-
dóttir, bæjarstjóri, Geir Jónsson, formaður 
sóknarnefndar og Kjartan Jónsson, sóknar-
prestur.

/ Mynd: Biskupsstofa.

Nethyl 2, Sími: 587 0600, 
www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. 

Nethyl 2, Sími: 587 0600, 
www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. Nethyl 2, Sími: 587 0600, 

www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. 

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang: as@as.is - Heimasíða: www.as.is
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Flokkur heimilanna  
opnar kosningamiðstöð
Flokkur heimilanna opnaði kosn-

ingaskrifstofu sína í Hamraborg 
um síðustu helgi.  Húsfyllir var 

á skrifstofunni og hér sjást efstu menn 
á listunum í Kraganum og Reykjavík. 

Frá vinstri:
Kristjana Jónsdóttir, Arnþrúður 

Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson, Ás-
gerður Jóna Flosadóttir og Birgir Örn 
Guðjónsson.

Meirihluti Menningarnefndar:

Vill að Gaflaraleikhúsið 
fái Bæjarbíó til afnota
Meirihluti menningar- og 

ferðamálanefndar leggur 
til að Bæjarbíó verði leigt 

Gaflaraleikhúsinu til afnota. Kvik-
myndasafn Íslands hefur haft um-
sjón með húsinu síðustu 12 ár og þar 
hafa verið sýndar eldri kvikmyndir af 
ýmsum toga. 

Meirihlutinn leggur til að gengið 
verði til viðræðna við Gaflaraleik-
húsið um áframhaldandi samstarf við 
Hafnarfjarðarbæ um rekstur leikhúss 
og leiklistartengdrar starfsemi, eins 
og verið hefur síðustu ár og um afnot 

og umsjón með húsnæði Bæjarbíós. 
Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri-
grænna leggja þó  áherslu á safninu 
verði tryggð afnot af aðstöðu í húsinu 
til sýningarhalds. 

Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins telur 
tillöguna ótímabæra þar sem hvorki 
liggi fyrir raunhæf kostnaðaráætlun 
né samkomulag við Kvikmyndasafnið. 
Minnihlutinn er þó  eindregið á þeirri 
skoðun að gengið skuli til samninga 
um áframhaldandi samstarf við Gafl-
araleikhúsið um rekstur leikhúss og 
leiklistarstarfsemi í Hafnarfirði. 

Menningarstyrkir veittir í Hafnarfirði
Menningar- og ferða-

málanefnd afhenti styrki 
til lista- og menningar-

starfsemi á dögunum. Styrkirnir voru  
18 talsins og upphæð styrkjanna var 
4.875000. Eftirtaldir hlutu styrk í ár:

Sveinssafn: 500.000.-, Halldór Árni 
Sveinsson: 500.000.- til þess að ljúka 
við heimildarmynd um Bjarta daga, 
Bókasafn Hafnarfjarðar: 500.000.- 
vegna menningarviðburða fyrir börn, 
erindaraða og jólabókakynningar í 
nóvember, Björg Magnúsdóttir: 
450.000.- vegna skrif og uppsetningar 
á örsögum í Hafnarfirði, Hollivina-
félag Hellisgerði: 400.000.- vegna 
dagskrár á 90 ára afmæli Hellisgerði, 
Smjörkúpan – hópur áhugaleikrita-
skálda 350.000.- vegna einleiks um 
Rannveigu Sívertsen, Menningar-
félag Hafnarfjarðar 350.000.- vegna 
dagskrár fyrir ungt fólk á Björtum 
dögum, Fjarðarpósturinn: 300.000.- 
vegna yfirfærslu á eldri eintökum 

á stafrænt form, Ólafur Beinteins-
son 275.000.- vegna verkefni til 
heiðurs Huldu Runólfsdóttur, Soffía 
Sæmundsdóttir: 250.000.- vegna 
listasmiðju á Björtum dögum og  
sumarnámskeið, Kristbergur O. 

Pétursson 250.000.- vegna sýningar 
á Listasafni Reykjanesbæjar,  Bylgja 
Dís Gunnarsdóttir: 250.000.- vegna 
tónleika í Hafnarfirði, Saxófónkvar-
tettinn: 200.000.- vegna tónleikahalds 
á Björtum dögum, Lúðraveit Hafnar-

fjarðar: 150.000.-, Gaflarakórinn: 
100.000.-, Björn Traustason: 100.000.- 
vegna listasýningar á Björtum dögum, 
Karlakór eldri Þrasta: 100.000.-, 
Hulda H. Sig: 50.000.- vegna lista-
sýningar á Björtum dögum, 

Foreldrar í Áslandi:

Krefjast svara um lausn á  
húsnæðismálum skólans
Foreldrar í Áslandsskóla lýsa 

óánægju sinni með aðstæður 
nemenda í skólanum og eru 

ósáttir við að húsnæðismál skólans séu 
leyst með færanlegum skólastofum. 
Foreldrafélag skólans sendi fræðslu-
ráði bréf þessa efnis á dögunum.

Í bréfinu er bent á að langtímaúr-
ræði þurfi til, fjórar kennslustofur og 
íþróttasalur sé nauðsynleg viðbót. Í 
haust sé þörf fyrir tvær kennslustofur 
og haustið 2014 sé þörf fyrir þrjár til 
viðbótar. Foreldrarnir benda á að þá 
verði fjöldi kennslustofanna orðinn 8 

og þá sé verulega þrengt að útivistar-
svæði barnanna.

Fullyrt er í bréfi foreldranna að 
nemendur í Áslandsskóla sitji ekki 
við sama borð og aðrir grunn-
skólanemendur í Hafnarfirði hvað 
varði lengd skóladags og skólahús-
næði. Bæjaryfirvöldum var gefinn 
frestur til að svara bréfi foreldranna 
til 29. apríl sem og spurningum um 
kostnað við óbreytt ástand, hvar við-
ræður um verktaka standi og hvernig 
húsnæðisvandinn verði leystur fyrir 
haustið. 

Byggðasafnið 
fékk gjafir
Byggðasafni Hafnarfjarðar bárust 
gjafir frá 26 aðilum á síðasta ári. 
Flestir voru þeir munir frá fyrri 
hluta 20. aldar. Þar á meðal voru 
dúkkuhús, hljómplötur, hermanna-
hjálmar og  kirkjugripir ýmiskonar. 
Þetta  kemur fram í ársskýrslu 
Byggðasafns Hafnarfjarðar sem er 
nýkomin út og er ýmsan fróðleik 
um starfsemi safnsins að finna í 
skýrslunni sem er aðgengileg á 
heimasíðu bæjarins, hafnarfjordur.
is

Viðbygging 
við Hofs- 
staðaskóla
Drög að teikningum vegna við-
byggingar Hofsstaðaskóla hafa 
verið lögð fyrir bæjarráð Garða-
bæjar.  Gert er ráð fyrir að við-
byggingin verð 1.100 m2 að stærð 
og voru drögin gerð í samráði við 
skólastjórnendur. 
Bæjarstjóra var falið að vinna að 
áfram að málinu.

Fram-
kvæmdir á lóð 
Álftanesskóla
Til stendur að breyta lóð skólans 
og verður lögð áhersla á hring-
torg og frágang á bílastæðum við 
íþróttahús.
Einnig á að huga að skipulagi og 
endurnýjun á skólalóð og aðgengi 
fyrir eldri borgara. 40 milljónir 
króna eru eyrnamerktir þessum 
breytingum.

Ný gjaldskrá  
í Vogum
Bæjarstjórn Voga hefur samþykkt 
nýja gjaldskrá fyrir sveitarfélagið. 
Matjurtagarðar eru leigðir á 1700 
krónur yfir sumarið.
Leiga á  íbúðum í Álfagerði sem 
eru íbúðir fyrir eldri borgara, eru 
75.000 á mánuði
Fasteignagjöld fyrir hesthús, hest-
húsnæði, A-stofn,% af fasteigna-
mati 0,32%

Stutt og laggott

Hafnarfjörður 
Garðabær

auglýsingasíminn er  
578 1190

Netfang:  
auglysingar@fotspor.is

Úr Bæjarbíói á árum áður.



Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudag   -   www.fjardarkaup.is

 - Tilvalið gjafakort

Fjarðarkaup                                
Opið í dag 9:00 - 18:30

Lokað sumardaginn fyrsta

Tilboð gilda til laugardagsins 27. apríl

447,kr.
McCain Smiles 750g

538,kr.
McCain super spirals 750g

748,kr.
Oerlemans Brokkoli mix 2,5kg

2.259,kr./pk.

Wagner 40 litlar pizzur 2 teg.

289,kr.
Mini brauð 15 stk. í pk.

1.037,kr.
SS sænskar kjötbollur 750g

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

1.698,kr./kg

Svínalundir

verð áður 2.398,-/kg

1.298,kr./kg

Svínahnakki

verð áður 1.598,-/kg 498,kr./kg

Fjallalambs kubbasteik

1.398,kr./kg

Fjallalambs fjallalæri

verð áður 1.598,-/kg

1.398,kr./kg

KF Íslenskt heiðarlamb

verð áður 1.598,-/kg
2.379,kr./kg

Fjallalambs skyndi grill

1.398,kr./kg

FK kryddaðar svínakótilettur

1.898,kr./kg

KF grillsneiðar

468,kr.
Emmess Djæf pinnar 4 í pk.

Fræ blaðið er 
komið út. 24 síðna 

heilsublað, 
fullt af fróðleik og 

tilboðum

Opið í dag  
kl. 9:00 – 19:00
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Þá er komið að því. Þjóðin gengur að kjörborðinu og velur sér fulltrúa 
til setu á Alþingi okkar Íslendinga til næstu  fjögurra ára, hlaupi ekki 
snurða á þráðinn og þing rofið. 

Það er snilldin við fulltrúalýðræðið, að hver og einn mætir á kjörstað, velur 
listann sinn, oft til að styðja flokkinn sinn eða einhvern fulltrúa sem við-
komandi þekkir. Með atkvæðinu er einnig verið að velja fjölmarga aðra sem 
einnig skipa viðkomandi lista, mörgum kjósendanum til armæðu sem vilja 
aðeins kjósa einstaklinga.
Þótt misvægi atkvæða sé enn talsvert  eftir búsetu manna þá er það nú 
skref í rétta átt að nú flyst einn þingmaður frá Norðvesturkjördæmi hingað 
til okkar í Suðvesturkjördæmi. Mikið hefur verið rætt um misvægi þetta, 
sumum finnst að öll atkvæði eigi að vega jafnt, aðrir hafa áhyggjur af því að 
ef slíkt kerfi yrði tekið upp þá myndu allir frambjóðendur stefna á fjöldann 
á höfuðborgarsvæðinu og gera hosur sínar grænar fyrir þeim. Fáir yrðu til 
að gæta hagsmuna landsbyggðarinnar.  Það verður eitt af verkefnum nýrrar 
ríkisstjórnar að breyta kosingalögum í anda nýrrar stjórnarskrár, þegar og 
ef hún verður nokkurn tíman að lögum og skoða meðal annars tillögur um 
einstaklingskjör og einmenningskjördæmi. 
Fyrir suma jafnast kosningadagur og kosninganótt á við þjóðhátíð. Skundað 
er á kjörstað í sínu fínasta pússi og skilríkjunum veifað í  trylltum fögnuði 
yfir lýðræðinu. Að því loknu er farið í kosningakaffi, jafnvel á fleiri en einum 
stað og vömbin troðin. Við hæfi er að elda þríréttaðan hátíðarmat  að kveldi 
og sparistellið dregið fram. Kosninganördarnir  sitja spenntir yfir kosninga-
sjónvarpinu og fylgjast grannt með öllum tölum . Jafnvel hefur heyrst hefur 
af fólki sem á kosningahandbækur frá fyrri hluta síðustu aldar og safnar enn 
í sarpinn og geyma kverin dýrmætu undir koddanum.
Ekki er þó þörf á því að fara alla leið á laugardaginn. En nýtið endilega kosn-
ingaréttinn- hann er ekki sjálfsagður. Ef setið er heima þá jafngildir það því 
að gefa öðrum atkvæði sitt og þá er óþarfi af tuða yfir úrslitum kosninganna- 
hvert og eitt atkvæði telur – ógreitt atkvæði ekki.
Nú er bara spurningin hverjir verða með flottasta kosningakaffið svo ég tali 
nú ekki um meðlætið!
    Lifið heil
    Hólmfríður Þórisdóttir

Meðlætið gæti  
skipt sköpum!

Leiðari

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR / vogAR
9. TbL. 3. ÁRgANgUR 2013
Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: 
amundi@fotspor.is. framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang: as@fotspor.is. 
auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, 
netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjórar: Hólmfríður Þórisdóttir, sími 699 0450, netfang: holmfridur@
vedurehf.is, Sigurður Þ Ragnarsson netfang: hafnarfjordur@vedurehf.is, Ljósmyndari: Þórir Snær 
Sigurðarson, sími 615 2049. Blaðamenn: Linda Hrönn Þórisdóttir, Þórir Snær Sigurðarson. Umbrot: 
Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 9.100 eintök. dreifing: Póstdreifing. Veffang: fotspor.is

Fríblaðinu er dreiFt  í  9.100  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  ÁlFtanesi  /  Vogum

Jazzhátíð  
fram á 
sunnudag
Jazzhátíð Garðabæjar hófst í gær og 

stendur til sunnudagsins 28. apríl 
nk.  Hátíðin er haldin á vegum 

menningar- og safnanefndar Garða-
bæjar og listrænn stjórnandi frá upp-
hafi hefur verið Sigurður Flosason tón-
listarmaður og fyrrum bæjarlistamaður 
Garðabæjar.  Aðalstyrktaraðili hátíðar-
innar er Íslandsbanki í Garðabæ.  

Ávallt hefur verið leitast við að bjóða 
upp á fjölbreytta dagskrá við allra hæfi 
með framúrskarandi jazztónlistar-
mönnum sem margir hverjir eiga rætur 
sínar að rekja til Garðabæjar.  

 Að þessu sinni koma  tveir 
góðir erlendir gestir í heimsókn; 
kontrabassaleikarinn Edvard Nyholm 
Debess frá Færeyjum og Hammond-
orgelleikarinn Kjeld Lauritsen frá 
Danmörku og leika með Íslendingum.

Kór Flensborgarskóla 
á faraldsfæti
Kór Flensborgarskóla fór í tón-

leikaferð til Vestfjarða um 
síðustu helgi.  Kórinn hélt 

tónleika í Ísafjarðarkirkju, félagsheim-
ilinum á Þingeyri og í Bolungarvík.  
Nemendur Menntaskólans á Ísafirði 
fengu einnig að hlýða á kórinn.  Ferðin 

gekk mjög vel fyrir sig og voru nem-
endurnir skóla sínum til mikils sóma.  
Vortónleikar kórsins verða haldnir 
þann 21. maí næstkomandi í Hamarssal 
í Flensborgarskóla.  Stjórnandi kórsins 
er Hrafnhildur Blomsterberg.

LHÞ

Alexander Berg: Ég er búinn að útiloka nokkra flokka en ekki búinn að 
ákveða mig. Mér finnst verst að geta ekki kosið Sturla Jónsson, hann er 
ekki í mínu kjördæmi.

Jens Matthíasson: Ég er ekki búinn að taka ákvörðun en reikna með að taka 
ákvörðun í vikunni. Hef verið að fylgjast með umræðum í sjónvarpinu til 
að kynna mér málin.

Dagný Ásgeirsdóttir: Ég er að kynna mér stefnu flokkanna en er ekki búin 
að ákveða mig ennþá. Geri það sennilega fyrir kjördag en ég ætla að keyra 
í bæinn til að kjósa úr sumarbústaðnum. Skemmtilegast að kjósa á kjördag 
en ekki utan kjörfundar.

Kristján Sigtryggsson: Mér finnst enginn flokkur með nógu afgerandi 
stefnu fyrir mig. Ég tek ákvörðun á kjördag reikna ég með.

Sigtryggur Kristjánsson: Ég er ekki búinn að ákveða mig hvað ég ætla að 
kjósa. Stefnumálin eru svipuð að mínu mati og ég reikna með að ákveða 
mig í kjörklefanum.

Ertu búin(n) að ákvEða  
hvað þú ætlar að kjósa? X2013

Haukar 
komnir 
í úrslit í 
handbolt-
anum
Haukar eru komnir í úrslit í 

einvíginu um íslandsmeist-
aratitilinn í handbolta karla 

með sigri á ÍR í fjórða leik liðanna. 
Andstæðingar Hauka í úrslitaleikj-

unum verða Framarar  sem unnu sigur 
á FH 3-1 í undanúrslitunum. Fyrsti 
leikur Hauka og Fram verður, mánu-
daginn 29. apríl.



Kjörfundur í Hafnarfirði

Hvar átt þú að kjósa?
Kjörfundur  í Hafnarfirði vegna alþingiskosninga laugardaginn 27. apríl 2013 

hefst klukkan 09.00 og lýkur kl. 22.00

Kosið verður í Lækjarskóla og Víðistaðaskóla 
Vakin er sérstök athygli á því að kjósendum ber að framvísa persónuskilríkjum á kjörstað

Kjósendum er þannig raðað í kjördeildir:
Lækjarskóli: Víðistaðaskóli:

Yfirkjörstjórn mun hafa aðsetur í Lækjarskóla, sími 555 0585

Hafnarfirði, 18. apríl 2013
Yfirkjörstjórn Hafnarfjarðar

Jóna Ósk Guðjónsdóttir     Fjölnir Sæmundsson     Þórdís Bjarnadóttir     
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1. kjördeild:
Erl. búseta lengur 
en 8 ár
Erl. búseta skemur 
en 8 ár
Óstaðsettir í hús
Arnarhraun
Austurgata
Álfaberg
Álfaskeið
Álfholt
Ásbúðartröð
Berjahlíð
Birkiberg
Birkihlíð
Birkihvammur

2. kjördeild:
Bjarmahlíð
Blikaás
Brattakinn
Brattholt
Brekkuás
Brekkugata
Brekkuhlíð
Brekkuhvammur
Burknaberg
Bæjarholt
Bæjarhraun
Dalsás
Dalshraun
Dofraberg
Dvergholt
Efstahlíð
Einiberg
Einihlíð
Engjahlíð
Erluás
Erluhraun
Eyrarholt

3. kjördeild:
Fagraberg
Fagrahlíð
Fagrakinn
Fagrihvammur
Fálkahraun
Fjarðargata
Fjóluás
Fjóluhlíð
Fjóluhvammur
Flatahraun
Fornubúðir
Furuás
Furuberg
Furuhlíð
Garðstígur
Gauksás
Glitberg
Greniberg
Grænakinn
Gunnarssund
Hamarsbraut
Hamrabyggð
Háabarð
Háaberg
Háakinn
Háholt
Háihvammur
Hellubraut

4. kjördeild:
Hlíðarás
Hlíðarbraut
Hnotuberg
Holtabyggð
Holtsgata
Hólabraut
Hólsberg
Hraunstígur 
Hringbraut
Hvammabraut
Hvassaberg
Hverfisgata
Hörgsholt
Jófríðarstaðar vegur
Kaldakinn
Kelduhvammur
Kjarrberg
Kjóahraun
Klapparholt
Klaustur hvammur
Kléberg

5. kjördeild:
Klettaberg
Klettabyggð
Klettahraun
Klukkuberg 
Kríuás
Krókahraun
Kvistaberg
Kvíholt
Lindarberg
Lindarhvammur
Linnetsstígur
Ljósaberg
Ljósatröð
Lóuás
Lóuhraun
Lyngbarð
Lyngberg
Lynghvammur
Lækjarberg
Lækjargata

6. kjördeild
Lækjarhvammur
Lækjarkinn
Mánastígur
Mávahraun
Melabraut
Melholt
Miðholt
Mjósund
Mosabarð
Móabarð
Móberg
Mýrargata
Næfurholt
Reyniberg
Reynihvammur
Selvogsgata
Skálaberg
Skipalón
Skógarás
Skógarhlíð
Skólabraut
Sléttahraun
Smárabarð
Smárahvammur
Smyrlahraun
Sólberg
Sóleyjarhlíð

7. kjördeild:
Sólvangsvegur
Spóaás
Staðarberg
Staðarhvammur
Stapahraun
Steinahlíð
Stekkjarberg
Stekkjarhvammur
Stekkjarkinn
Strandgata
Stuðlaberg
Suðurbraut
Suðurgata
Suðurholt
Suðurhvammur
Sunnuvegur
Svalbarð
Svöluás
Svöluhraun

8. kjördeild
Teigabyggð
Tinnuberg 
Tjarnarbraut
Traðarberg
Túnhvammur
Urðarstígur
Úthlíð
Vallarbarð
Vallarbraut
Vallarbyggð
Vesturholt
Vitastígur
Víðiberg
Víðihvammur
Vörðuberg
Þórsberg
Þrastahraun
Þrastarás
Þúfubarð
Öldugata
Ölduslóð
Öldutún
Stök hús

9. kjördeild
Akurvellir
Berjavellir
Bjarkarvellir
Blómvangur
Blómvellir
Breiðvangur
Brunnstígur
Burknavellir

10. kjördeild:
Daggarvellir
Drangagata
Drekavellir
Einivellir
Engjavellir
Eskivellir
Fífuvellir
Fjóluvellir
Fléttuvellir

11. kjördeild:
Flókagata
Furuvellir
Garðavegur
Glitvangur
Glitvellir
Hafravellir
Heiðvangur
Hellisgata
Herjólfsgata
Hjallabraut
Hnoðravellir
Hraunbrún
Hraunhvammur

12. kjördeild:
Hraunkambur
Hrauntunga
Hraunvangur
Kirkjuvegur
Kirkjuvellir
Klettagata
Klukkuvellir
Krosseyrarvegur
Kvistavellir
Langeyrarvegur
Laufvangur
Merkurgata
Miðvangur

13. kjördeild:
Norðurbakki
Norðurbraut
Norðurvangur
Nönnustígur
Reykjavíkurvegur
Skerseyrarvegur
Skjólvangur
Skúlaskeið
Smiðjustígur
Suðurvangur
Sævangur
Tunguvegur
Unnarstígur
Vesturbraut
Vesturgata
Vesturvangur
Víðivangur
Vörðustígur
Þrúðvangur

Vakin er athygli á því 
að hægt er að fá 

upplýsingar um hvar 
kjósendur eru á 

kjörskrá á vefnum 
www.kosning.is
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Eygló Harðardóttir skrifar:

Stöndum með  
íslenskum heimilum
Í kosningunum næstkomandi 

laugardag stendur þjóðin frammi 
fyrir skýru vali. Við munum geta 

valið raunverulegar breytingar. Ríkis-
stjórn sem leiðréttir þann forsendu-
brest sem íslensk heimili urðu fyrir, 
tryggir að fortíðarvandi verði ekki að 
framtíðarvanda með því að afnema 
verðtryggingu neytendalána og skapar 
góð lífskjör með öflugu atvinnulífi. 
Ríkisstjórn undir forystu okkar 
framsóknarmanna sem stendur með 
íslenskri þjóð gegn erlendum kröf-
uhöfum.

Við getum líka valið meira af því 
sama. Ríkisstjórn sem mun standa 
vörð um verðtrygginguna og líta svo 
á að íslensk heimili eigi ekki inni leið-
réttingu eftir hrunið. Ríkisstjórn sem 
hefur verið tilbúin að beygja sig undir 
kröfur erlendra kröfuhafa. Ríkisstjórn 
Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks.

Í okkar huga er leiðrétting skulda 
og afnám verðtryggingar ekki að-
eins sanngjörn og réttlát krafa. Hún 

er skynsama leiðin. Heimilin eru 
gangverk efnahagslífsins. Þau munu 
alltaf á endanum standa undir út-
gjöldum ríkissjóðs í gegnum skatt-
greiðslur sínar. Ef heimilin eru að 
drukkna í skuldum, kaupa þau ekki 

vöru og þjónustu. Fyrirtæki hækka 
þá ekki laun starfsmanna, ráða ekki 
nýtt fólk, fara ekki í nýjar fjárfestingar. 
Tekjur ríkissjóðs standa þá í stað eða 
dragast saman.

Þetta er ástæða þess að fjárfestingar 
hafa verið í sögulegu lágmarki, þetta 
er ástæða þess að hagvaxtaspár ganga 
ekki eftir.

Með því að leiðrétta skuldirnar fer 
gangverkið aftur af stað.

Forgangsmálið er því að gera heim-
ilum og fyrirtækjum kleift að vaxa 
og dafna. Það gerum við með því að 
létta af þeim skuldafjötrunum. Þannig 
aukum við tekjur ríkissjóðs og gerum 
honum kleift að greiða niður skuldir 
sínar.

Þess vegna þorum við að standa 
með íslenskum heimilum.

Höfundur er þingmaður  
Framsóknarflokksins og oddviti 

flokksins í Suðvesturkjördæmi

Freyja Haraldsdóttir skrifar:

Að stíga út fyrir hinn  
pólitíska þægindahring
Þegar ég var barn þoldi ég illa þá 

staðreynd að ég mætti ekki kjósa 
í lýðræðislegum kosningum. Ég 

hugsaði til þess með mikilli tilhlökkun 
að sá dagur rynni upp þegar ég mætti 
nýta þau dýrmætu mannréttindi. Ég 
verð þó að viðurkenna að þegar að 
því kom varð ég fyrir vonbrigðum. Ég 
skoðaði framboð flokkana, heimsótti 
kosningaskrifstofur og þrátt fyrir að 
þar væri margt á stefnuskrám sem mér 
hugnaðist sannfærðist ég aldrei. Ég 
treysti ekki.

Tíminn leið, ég öðlaðist reynslu 
úr lífi mínu, námi mínu og störfum 
og fór að átta mig á því að það sem 
stóð framförum mest fyrir þrifum í 
samfélagi okkar eru pólitísk vinnu-
brögð. Heildarsýn, markmiðasetning 
og raunhæfar lausnir eru af skornum 
skammti. Valdaójafnvægið er mikið 
milli ólíkra hópa í samfélaginu sem 
stuðlar að því að stjórnmálaumhverfið 
endurspeglar eingöngu takmarkaðan 
hóp sem gerir það að verkum að það 
er ekki hannað með alla í huga. Lýð-
ræðið er í raun ekki raunverulegt þar 
sem samráð er lítið, nema hugsanlega 
á lokastigum, þegar búið er að ákveða 
endanlega útfærslu hvort sem er og 
lítill tilgangur með afstöðu þeirra sem 
málin varða. Flækjustigin eru óendan-

leg og þróuð af ótta við að rótgrónum 
hefðum verði raskað. Stjórnmála-
flokkar fara svo oft á tíðum að snúast 
að mestu um sjálfa sig og hafa það 
eitt af sínum óskráðu markmiðum 
að rakka niður næsta flokk og allar 
hans hugmyndir hvort sem þær eru 
góðar eða ekki. Við horfum á þetta 
og verðum mörg ósátt, treystum ekki, 
missum vonina og verðum hrædd. 

Ég ákvað fyrir nokkrum mánuðum 
að fara í framboð fyrir Bjarta framtíð. 
Fólkið sem hafði það að grundvallar-
markmiði að taka þátt í pólitík til að 
breyta henni og stefnan um frjálslyndi, 
framtíðarsýn, stöðugleika, nátturu-
vernd, minni sóun og vesen, meiri 
fjölbreytni og rótttæk mannréttindi 
sannfærði mig um að þarna væri loks-
ins kominn stjórnmálaflokkur sem ég 
gæti tekið þátt í af sannfæringu. Ég 
hefði getað valið að halda mig utan 
við þetta óaðlaðandi pólitíska um-
hverfi, skilað auðu eina ferðina enn 
eða kosið eitthvað af gömlu flokk-
unum og verið þannig áfram í sama 
þægindahringnum. Hann er þó yfir-
leitt óþægilegur þegar upp er staðið, 
veldur miklum skaða og viðhaldur 
vandamálum. 

Ég hef ákveðið að segja skilið við 
þennan óþægilega pólitíska þæginda-

hring og leggja mig fram, í samstarfi 
við aðra, um að koma hér á stjórn-
málamenningu þar sem stjórnmála-
fólk starfar í þjónustu við fólkið í 
landinu, setur markmið, þorir að taka 
ákvarðanir og láta verkin tala. Ég geri 
mig grein fyrir að í því er fólgin mikil 
áhætta. Ég tel hins vegar meiri áhættu 
í því fólgna að halda sér inn í þæginda-
hringnum vitandi af því að það hefur ít-
rekað komið okkur í klandur og valdið 
okkur vonbrigðum. Sýnum ábyrgð 
og stígum út fyrir þennan óþægilega 
þægindahring. Kjósum fyrir framtíðina 
- setjum x við A. 

Höfundur er  framkvæmdastýra og 
skipar 2. sæti í suðvesturkjördæmi 

fyrir Bjarta framtíð

Freyja Haraldsdóttir.

Eygló Harðardóttir.

Hafnarfjörður Garðabær
auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is

Óskum öllum launþegum 
á Íslandi til hamingju 

með baráttudag verkalýðsins 
1. maí
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

“Besta �ölskyldusýningin
á stórhöfuðborgarsvæðinu

Miðapantanir

sími 
565-5900

midi.is 

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
Allra síðustu sýningar á Ævintýrum Múnkhásens

Sunnudaginn
11. nóvember kl 14.00

Sunnudaginn
25. nóvember kl 17.00

Sunnudaginn
25. nóvember kl 14.00

Sunnudaginn
11. nóvember kl 17.00

UPPSELT

Auglýsing
Óskað er eftir tilboðum í ritun sögu 

Hafnarfjarðarhafnar.

Í tilefni af 100 ára afmæli Hafnarfjarðarhafnar ákvað hafnarstjórn 
Hafnarfjarðar, á hátíðarfundi sínum 9. september 2009, að rituð 
skyldi saga hafnarinnar.

Auk tilboðsupphæðar þarf í tilboðinu að koma fram hvernig 
staðið verði að verkefninu og áætlun um verklok. Jafnframt þarf 
að tilgreina hvort einungis er boðið í ritun sögunnar eða hvort 
ljósmyndaöflun, undirbúningur til prentunar eða annað sem skiptir 
máli við útgáfu slíks rits, er innifalið í tilboðinu. Ferilskrá bjóðenda 
skal fylgja tilboðum.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar merkt:
Tilboð í ritun sögu Hafnarfjarðarhafnar
Már Sveinbjörnsson, hafnarstjóri.
Tilboðum skal skila eigi síðar en mánudagurinn 8. mars 2010, 
kl 11:00, og verða tilboðin opnuð að viðstöddum bjóðendum.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er, semja um 
breytingar á tilboðum eða hafna þeim öllum.

 

Okkar bakarí |  Strikið 3 | Garðabæ | www.okkarbakari.is

Höfum opnað

nýtt bakarí
í Sjálandshverfinu
Kíkið í heimsókn á Strikið 3

Opið

mánudaga til föstudaga frá 7:00 - 18:00

laugardaga og sunnudaga frá 8:00 - 16:00



Við hjá Bori ehf. 
erum sérfræðingar  
í steypusögun og  
kjarnaborun.

Hringdu og við 
gerum tilboð, þér að 
kostnaðarlausu.

Við hjá Bori ehf. 
erum sérfræðingar  
í steypusögun og  
kjarnaborun.

Við hjá Bor ehf. erum sérfræðingar 
í steypusögun og kjarnaborun

Nánari upplýsingar: 
Guðjón Þór, S: 895 9490

borehf@simnet.is

KJÖRFUNDUR
Kjörfundur vegna kosninga til Alþingis, er fram eiga að fara 27. apríl 2013 verður í  

Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og í Álftanesskóla.

Athygli er vakin á því að Íslendingar sem búsettir eru erlendis og áttu síðast lögheimili hér á landi  
í Sveitarfélaginu Álftanesi eru á kjörskrá í I. kjördeild í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ.

Kjörfundur mun hefjast kl. 09:00 og standa til kl. 22:00.

Kjörstjórn Garðabæjar mun hafa aðsetur á kennarastofu Fjölbrautaskólans í Garðabæ  
og hverfisstjórn Álftaness á kennarastofu Álftanesskóla meðan á kjörfundi stendur.

Talning atkvæða fer fram hjá Yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis sem hefur aðsetur í Kaplakrika, Hafnarfirði.

Kjörstjórn Garðabæjar

Í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ  
verður kosið í eftirfarandi kjördeildum.

 I. Kjördeild Aftanhæð – Bjarkarás
    (Íslendingar  

  búsettir erlendis)
 II. Kjördeild Blikanes - Fífumýri
 III. Kjördeild Frjóakur - Holtsbúð
 IV. Kjördeild Hraunás - Langafit
 V. Kjördeild Langalína – Marargrund
 VI. Kjördeild Markarflöt - Stórás
 VII. Kjördeild Strandvegur – Ögurás
    (Húsanöfn og bæir)

Í Álftaneskóla verður kosið  
í eftirfarandi kjördeildum.

 I. Kjördeild Asparholt – Lambhagi
 II. Kjördeild Litabæjarvör – Þóroddakot
    (Húsanöfn og bæir)



ÉG ÞORI 
AÐ STANDA MEÐ 
ÍSLENSKUM 
HEIMILUM

Ég vil:
        Vinna úr skuldavanda heimilanna
      
      Afnema verðtrygginguna
      
      Búa til fleiri og betur launuð störf

KOSNINGAKAFFI verður á kosningaskrifstofum Framsóknar 
í Suðvesturkjördæmi á kjördag frá kl. 10:00 – 18:00

 
Einnig er boðið upp á akstur á kjörstað, vinsamlegast hringið og pantið akstur.

 
Hafnarfjörður, Dalshrauni 5, sími: 662 6577

Kosningavaka Framsóknarflokksins í Suðvesturkjördæmi.
Kosningavaka hefst kl. 21:00 á veitingastaðnum SPOT, Bæjarlind 6, í Kópavogi.

 
Allir hjartanlega velkomnir!

                                                                                                                       
SÝNUM KJARK – KJÓSUM BREYTINGAR – SETJUM X VIÐ B

Við minnum á utankjörfundaratkvæðagreiðsluna fyrir þá sem ekki geta kosið á kjördag, 
sjá nánar á www.framsokn.is


