
www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

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

19. apríl 2013
8. tölublað 3. árgangur g a r ð a b æ r / V O g a r UMHVErFISVOTTUð PrENTUN

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

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Lokabaráttan er hafin

Sjálfstæðismenn í Garðabæ stóðu fyrir fjölmennum fundi á laugardaginn í FG en áætlað er að um 1000 manns hafi sótt fundinn. 
Bjarni Benediktsson, formaður og Hanna Birna Kristjánsdóttir, varaformaður  Sjálfstæðisflokksins ávörpuðu fundargesti sem 
voru vel með á nótunum.  Samkvæmt könnunum jókst fylgi flokksins að fundinum loknum en kannanir hafa ekki verið flokknum 
hagstæðar fyrr en allra síðustu daga. Nú, þegar vika er til kosninga, mun slagurinn harðna enn um atkvæði kjósenda.  Mynd: LHÞ
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Átök á stofnfundi Hollvinasamtaka Sólvangs:

Formaður bæjarráðs 
sakaður um pólitísk afskipti
- markvisst farið fram með hálfsannindi segir Gunnar Axel

Stofnfundur Hollvinasamtaka 
Sólvangs var haldinn þriðju-
dagskvöldið 9. apríl síðastliðinn.  

Mikil átök voru á fundinum en ætl-
unin var að stofna samtökin formlega,  
kjósa í stjórn og leggja fram lög um 
starfsemi samtakanna.

 Lovísa Árnadóttir var kjörin for-
maður samtakanna.  Að hennar sögn 
mættu um hundrað manns á fund-
inn og þar á meðal nokkrir fulltrúar 
meirihluta bæjarstjórnar Hafnar-
fjarðar.  Meðal þeirra var Gunnar 
Axel Axelsson, bæjarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar.  Gunnar Axel ræddi 
um byggingu nýs hjúkrunarheimilis 
í Skarðshlíð á Völlunum og kom auk 
þess með breytingatillögur að nafni 
samtakanna og lögum þess.  Báðar 
tillögurnar voru felldar.  

„Pólitísk afskipti 
meirihlutans komu á óvart“
,,Þessi pólitísku afskipti meirihluta 
bæjarstjórnar komu okkur á óvart,‘‘ 
segir Lovísa og bætir við; ,,tilgangur 
samtakanna er einfaldlega að standa 
vörð um Sólvang og huga að upp-
byggingu svæðisins.‘‘ 

 Lovísa segir að hjúkrunarheimilið 
Sólvangur eigi sér langa sögu og sé 
staðsett í hjarta Hafnarfjarðar þar sem 
mikil uppbygging fyrir aldraða hafi nú 
þegar átt sér stað. Á svæðinu sé meðal 
annars heilsugæsla og íbúðir við Höfn.  
,,Það væri því dapurlegt að horfa upp 
á ef örlög Sólvangs yrðu þau sömu og 
St. Jósefsspítala,‘‘ bætir hún við.   

Framtíð Sólvangs ekki fjár-
hagslega tryggð
Lovísa segir að upphaf samtakanna 
megi rekja til fundar sem haldinn var 
fyrir aðstandendur heimilismanna á 
Sólvangi í lok janúar síðastliðinn.  
Þar var aðstandendum meðal annars 
kynnt að væntanlegur væri tilsjónar-
maður frá heilbrigðisráðuneytinu til 
að fara yfir rekstur Sólvangs í þeim 

tilgangi að finna út hvernig mætti 
hagræða í rekstrinum.  

Á fundinum kom einnig fram að 
bæjaryfirvöld hyggðust hefja byggingu 
nýs hjúkrunarrýmis á Völlunum með 
fimm nýjum rýmum án þess að fram-
tíð Sólvangs sem öldrunarmiðstöðvar 
hefði verið fjárhagslega tryggð.  ,,Auk 
þess hefur ekki verið nýlega farið 
fram heildarmat á hagkvæmni þess 
að byggja við Sólvang og hefja endur-
bætur á honum þar sem margvísleg 
stoðþjónusta er nú þegar til staðar,‘‘ 
segir Lovísa. 

 Því hafi verið ákveðið í framhaldi af 
fundinum í janúar að skora á bæjaryf-
irvöld að láta þessa athugun fara fram 
og í framhaldinu hófst undirbúningur 
stofnunar samtakanna.  

Fann sig ekki velkominn  
á Sólvangi
Gunnar Axel Axelsson segir aðspurður 
að boðað hafi verið til stofnfundarins 
og sem bæjarbúi og formaður fjöl-
skylduráðs hafi hann mætt á fundinn.  
,,Þetta er í fyrsta sinn sem ég finn mig 
ekki velkominn á Sólvangi,‘‘ segir 
Gunnar.   „Mér hefur alltaf þótt mjög 
vænt um Sólvang og tel mikilvægt að 
við tryggjum eðlilega þróun og upp-
byggingu á því svæði til framtíðar.‘‘  

Gunnar segir að ástæða þess að 
hann tók til máls á fundinum var sú 
að í inngangsorðum Lovísu kom fram 
að einn megintilgangur samtakanna 
væri að beita sér gegn byggingu nýs 
hjúkrunarheimilis í Skarðshlíð á þeim 
forsendum að um ranga forgangsröðun 
væri að ræða. 

Fyrirfram búið  
að velja í stjórn
,,Þannig var málum stillt upp að um 
tvo gagnstæða valkosti væri að ræða, 
annaðhvort að standa með Sólvangi 
og um leið á móti annarri upp-
byggingu eða öfugt.  Ég gerði við það 
athugasemd, enda vil ég gjarnan fá að 

vera áfram hollvinur Sólvangs án þess 
að vera um leið settur í þá stöðu að 
vera andstæðingur uppbyggingar nýs 
þjónustusvæðis í nýjasta hluta bæjar-
ins þar sem yfir þriðjungur bæjarbúa 
býr, það finnst mér einfaldlega ekki 
vera líklegt til árangurs fyrir bæjarbúa 
í Hafnarfirði.‘‘ 

 Gunnar segir að hann hafi verið 
beðinn um að ljúka máli sínu og kosið 
hafi verið í stjórn sem fyrirfram var 
búið að ákveða hverjir sætu í.  Þrír 
aðrir fundarmenn buðu sig fram en 
var öllum hafnað.  Að lokum var þó 
ákveðið að allir sem gáfu kost á sér 
myndu sitja saman í bráðabirgðastjórn, 
samtals átta manns.  

Hálfsannindi og rangfærslur
Gunnar Axel segir að þverpólitísk sátt 

hafi verið um þessar tillögur þar til nú 
nýlega.  ,,Sinnaskipti virðast hafa orðið 
hjá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins og 
það þykir mér miður.‘‘  Að Gunnars 
sögn er farið markvisst fram með 
hálfsannindi og beinlínis rangfærslur 
um stöðu og framtíð Sólvangs.  Ekkert 
hafi breyst í stefnu Hafnarfjarðarbæjar 
varðandi starfsemina og framtíð þess 
svæðis, ekki heldur um uppbyggingu 
hjúkrunarheimilis í Skarðshlíð. 

 ,,Áherslan hlýtur þó að vera á fólkið 
sem þar býr og hvernig við getum búið 
því og þeim sem þurfa á sértækri öldr-
unarþjónustu að halda í framtíðinni 
viðunandi skilyrði og aðbúnað sem við 
sjálf gætum sætt okkur við.  Það gerum 
við ekki með því að standa vörð um 
óbreytt ástand,‘‘ segir Gunnar Axel að 
lokum. LHÞ

Næstu
sýningar
Sunnudaginn 

14. apríl kl. 14.00

Sunnudaginn 
21. apríl kl. 14.00

Sunnudaginn 
28. apríl kl. 14.00

Sýnt í Gaflaraleikhúsinu við Strandgötu

Bráðskemmtilegt 
leikrit fyrir 

alla fjölskylduna

Miðasala í síma 565 5900 og á

Hafnarfjarðarkirkja:

Sr. Þórhildur Ólafs 
skipuð í starf prests
Biskup Íslands, Agnes Sigurðar-

dóttir hefur skipað sr. Þór-
hildi Ólafs í embætti prests í 

Hafnarfjarðarprestakalli frá 1. maí 
að telja. 

Frestur til að sækja um embættið 
rann út 18. febrúar sl. og sóttu ellefu 
um embættið og einn dró umsókn 
sína til baka. Valnefnd prestakallsins 
sem skipuð er níu fulltrúum fjallaði 
um valið en 6 atkvæði þarf til að 
meirihluta sé náð. Niðurstaða náð-
ist ekki í nefndinni sem vísaði því 
málinu til biskups. Biskup ákvað að 
skipa sr. Þórhildi í embættið en hún 
hefur starfað sem prestur við kirkjuna 
eftir að sr. Guðbjörg Jóhannesdóttir 
prestur hætti störfum við kirkjuna 
og ársleyfi sr. Þórhalls Heimissonar 
sóknarprests hófst. 

Þessir sóttu um embættið:
Arndís G. Bernharðsdóttir Linn guð-
fræðingur

Sr. Bryndís Valbjarnardóttir fv. 
prestur í Fríkirkjunni í Reykjavík

Davíð Þór Jónsson guðfræðingur

Eva Björk Valdimarsdóttir guð-
fræðingur

Sr. Gunnar Jóhannesson sóknar-
prestur á Hofsósi
Jóhanna Erla Birgisdóttir guð-
fræðingur
Sr. Jón Helgi Þórarinsson fv. sóknar-
prestur í Langholtskirkju
Sr. Jóna Lovísa Jónsdóttir fv. skóla-
prestur Akureyrarkirkju
Sr. Kristín Þórunn Tómasdóttir hér-
aðsprestur Kjalarnesprófastdæmis
Sveinn Alfreðsson guðfræðingur
Sr. Þórhildur Ólafs starfandi prestur 
við Hafnarfjarðarkirkju

Breytingar á frístundaheimilum:

Heilir dagar 
í boði -ekki 
klukkustundir
Sú breyting verður gerð á frí-

stundaheimilum bæjarins að 
ekki verður hægt að kaupa eins-
taka klukkutíma í vistun á frí-
stundaheimilum heldur einungis 
heila daga. Þessi tillaga var lögð 
fram á fundi íþrótta- og tóm-
stundanefndar á dögunum.

Þá verður opnað fyrir skráningar 
á heimilin þann 15. maí sem auð-
veldar alla skipulagningu varðandi 
mannahald og fleira.

Skráning hafin í  

Hvítasunnuhlaup Hauka:

Hlaupið um 
uppland 
Hafnarfjarðar
Skokkhópur Hauka ásamt fjöl-

mörgum samstarfsaðilum efnir 
til eins af fyrstu utanvegahlaupum 
sumarsins 2013. Hlaupið verður 
um uppland Hafnarfjarðar annan 
í Hvítasunnu, þann 20. maí 2013. 
Mikil vinna hefur verið lögð í 
hlaupið og er markmiðið að eitt 
af glæsilegustu utanvegarhlaupum 
á Íslandi verði haldið í Hafnarf-
irði – en hlaupið er haldið í fyrsta 
sinn nú í ár. Hlaupaleiðin liggur 
um einstaka náttúruperlu Hafnar-
fjarðar í nágrenni Hvaleyravatns 
og hefur hlauparinn stórkostlegt 
útsýni allt frá því að hann leggur af 
stað og þar til hann kemur í mark. 

Hlaupið er 17,5 km á lengd og er 
lagt af stað frá Ásvöllum. Hlaupið 
er um svæði skógræktar við Ás-
tjörn,  Hvaleyrarvatn og Stór-
höfða. Þorri leiðarinnar liggur um 
góða stíga. Tvær drykkjarstöðvar 
verða á leiðinni þar sem boðið 
verður uppá V íþróttadrykk frá 
Ölgerðinni.

Opnuð hefur verið heimasíða 
fyrir hlaupið http://www.hvita-
sunnuhlauphauka.com. Einnig 
má finna hlaupið á facebook undir 
“Utanvegarhlaup á Hvítasunnu” 
og eru Hafnfirðingar eindregið 
hvattir til að hjálpast að við að 
dreifa viðburðinum sem víðast. 
Eitt af markmiðum aðstandenda 
hlaupsins er að út úr hlaupinu fáist 
jákvæð kynning á Hafnarfirði og 
því sem að bæjarfélagið hefur upp 
á að bjóða.

Skráning í hlaupið er hafin á 
www.hlaup.is og er skráninga-
gjald aðeins 2500 kr. fyrir þá sem 
skrá sig fyrir 10. maí . Af þeim 
þátttakendum sem skrá sig fyrir 
10. maí verður einn dreginn út af 
handahófi og mun sá vinna sér 
inn hlaupaskó frá Brooks. Allir 
þátttakendur hlaupsins eiga kost 
á að vinna sér inn stórglæsilega 
útdráttarvinninga að hlaupi loknu

Stutt og laggott

Sr. Þórhildur Ólafs.

Frá fundinum á Sólvangi sem var fjölsóttur.



Dagskrá á sumarDaginn fyrsta 2013:

fögnum sumri!
11:00 Víðavangshlaup Hafnarfjarðar á Víðistaðatúni. 
Keppt er í 7 aldursflokkum hjá hvoru kyni, frá 6 ára og yngri upp í 21 árs og eldri.
Allir keppendur fá verðlaunapeninga og sigurvegarar flokka fá bikara.

13:00 skátamessa í Víðistaðakirkju.

13:45 skrúðganga frá Víðistaðakirkju að Thorsplani, í miðbæ Hafnarfjarðar.
Skátar frá Skátafélaginu Hraunbúum og Lúðrasveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar fara 
fyrir skrúðgöngunni.

14:00-16:00 fjölskyldudagskrá á thorsplani í umsjá Skátafélagsins Hraunbúa. 
Lúðrasveitin tekur lagið – kór flensborgarskólans syngur – Jón Víðis 
töframaður skemmtir börnunum – ingó Veðurguð mætir með kassagítarinn og 
kemur öllum í sumarskap – Siguratriðið úr söngkeppni grunnskóla Hafnarfjarðar 

kassaklifur, candy-floss- og sælgætissala, útileikir 
og fleira fjör á thorsplani.

11:00-17:00 Byggðasafn Hafnarfjarðar býður gesti velkomna í Pakkhúsið, Vesturgötu 8.
gestir og gangandi kynnast sögu Hafnarfjarðar og nágrennis og börn á öllum aldri geta skoðað skemmtilega 
leikfangasýningu í risinu og Beggubúð.

15:00- 21:00 Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar, býður gesti velkomna á sýninguna 
Hellisgerði, blóma og skemmtigarður. Á sýningunni verður mannlífið í garðinum skoðað í spegli tímans, 
sjónum beint að gróðri og stemningu á ólíkum tímum. sýningarstjórar eru Berglind guðmundsdóttir 
landslagsarkitekt og magnea guðmundsdóttir arkitekt. 

atH! frítt í söfnin í Hafnarfirði

EittHvað fyrir alla:

www.hafnarfjordur.is 

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
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Byrjendanámskeið í skokki hjá Haukum hafin: 

Fyrstu skrefin í átt að betri heilsu
Námskeiðin byrja kl. 17:30 og er 

hlaupið frá Ásvöllum, Íþrótta-
miðstöð Hauka.

Þjálfarar á námskeiðinu eru þrír og 
munu þeir skipta nýliðunum niður í 
þrjá hópa allt eftir getu hvers og eins. 
Markmið námskeiðsins er að nýliðar 
geti á skynsaman hátt komið sér í það 
form að geta hlaupið eða skokkað sér 
til gleði og ánægju. 

Fólk er reyndar afar mismunandi statt 
og mælikvarði hvers og eins á því hvort 
hann sé fær um að hlaupa er algerlega 
einstaklingsbundinn. Mest um vert er 
að fólk mæti og þeim er leiðbeint á rétta 
braut. Þeir sem mæta og setja sér að 

markmiði að koma á sem flestar æfingar 
og vera með í stað þess að týna sjálfum 

sér í hraða og lengd annarra, það eru 
þeir sem ná árangri og endast.

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR / vogAR
8. 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, 14.000 eintök. dreifing: Póstdreifing. Veffang: fotspor.is

Fríblaðinu er dreiFt  í  14.000  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  ÁlFtanesi  /  Vogum

Í síðustu viku voru íbúakosningar í Reykjavík. Markmiðið var að virkja beint 
lýðræði borgaranna við ákvarðanir um framkvæmdir í einstaka hverfum, enda 
er það jú svo að þeir sem búa úti í hverfunum vita best hvað betur megi þar fara 
og hvar áherslur þurfa að liggja til að gera gott umhverfi betra. 

Þó bæjarfulltrúar reyni vafalítið að leggja sig alla fram við að láta gott af sér leiða 
við stjórnun síns bæjararfélags, getur það ekki síður verið heilladrjúgt að leyfa 
þeim sem búa úti í hverfunum að fá tækifæri til að móta sitt eigið nærumhverfi. 

Á ritstjórn blaðsins hringdi t.d. í vikunni eldri maður sem býr á Völlunum í 
Hafnarfirði og gengur ávallt til að ná sér í björg í bú eins og hann orðaði það. 
Hann kvartaði sáran undan því hve fáir bekkir væru til að setjast á og hvílast á 
leiðinni. Svona mál sem varða vissulega þennan eldri mann miklu, getur hæglega 
yfirsést bæjarfulltrúum eða bæjarstjórum. Þeirra verkefni eru oft viðameiri og 
í senn dýrari og minni málin falla í skugga.  Hér held ég að við getum mikið  
lært af beinu íbúalýðræði eins og unnið hefur verið með í Reykjavík um árabil.

Ísafold – glæsilegt hjúkrunarheimili í garðabæ   
Nú fyrir skömmu opnaði nýtt og afar glæsilegt hjúkrunarheimili í Garðabæ 
sem hlaut nafnið Ísafold. Fulltrúum blaðsins var boðið formlega á opnuhátíð 
hússins sem er allt hið glæsilegasta. Herbergi heimilsmanna eru mjög rúmgóð, 
35 fm  með tveimur gluggum og fyrirkomulag og aðstaða öll hin besta en í 
húsinu eru 60 herbergi. 

Þarna sá maður hversu vel er hægt að hlúa að okkur elstu bræðrum og systrum 
samfélagsins, þeim sem ruddu brautina, og maður fyllist aðdáun. Oftar en 
ekki er raunveruleikinn nefnilega allt annar gagnvart þessum mikilvæga hópi 
samfélagsins, eldri borgurum. Ævistarfið, reynsla þeirra og þekking er jú hverju 
samfélagi afar dýrmætur þáttur.  

Þeir sem komu að ákvörðunum um að þetta mannvirki yrði að veruleika, hvort 
sem það er ríkisstjórnin, fulltrúar Garðabæjar og aðrir eiga mikið hrós skilið. 
Menn þurfa ekki að kvíða aldrinum þegar svo vel er hlúð að eldri borgurum, 
sem af einhverjum ástæðum þurfa að flytja á hjúkrunarheimili.

Ásókn stjórnmálamanna 
Ásókn stjórnmálamanna með að fá birtar greinar í blaðið nú fyrir kosningar 
er mjög mikil. Við á ritstjórninni höfum orðið að taka ákvarðanir er varða 
birtingu greina þar sem fyrstur kemur fyrstur fær. Hinsvegar verður einnig að 
spyrja  frambjóðendur áleitinna spurninga og gefa kjósendum kost á að bera 
saman svör þeirra.  Því  ákváðum við á ritstjórninni að senda spurningalista til 
fulltrúa í kjördæminu, til að reyna að fá fram samanburð á skoðunum þeirra á 
einstaka málum. Það er meðal þess sem er á opnu blaðsins í dag. Ekki sáu allir 
flokkarnir ástæðu til að svara – en það kemur jú fram í blaðinu hverjir það voru. 

Við heimsóttum einnig allar flokkskrifstofur bæjarins eða eltum frambjóðendur 
uppi á vettvangi

Góða helgi
Sigurður Þ Ragnarsson, ritstjóri

Getum lært mikið af 
stjórnsýslunni í Reykjavík

Leiðari
Bylting í málefnum aldraðra í Garðabæ:

Nýtt hjúkrunarheimili  
tekið í notkun og þjónustu-
miðstöð opnuð á næstunni
Ísafold, nýtt hjúkrunarheimili í Sjá-

landi í Garðabæ var vígt á dögunum. 
Húsið er rúmir 6000 fermetrar að 

stærð og er á fjórum hæðum auk kjallara 
og skjólgott útivistarsvæði er við húsið. 
Þar er rými fyrir 60 heimilismenn sem 
hver um sig hefur rúmgott herbergi með 
sér baði og eldhúsi. 

Heimilið skiptist í sex einingar og eru 
10 íbúar í hverri einingu að jafnaði en ef 
um hjón er að ræða er hægt að sameina 
tvær einingar í eina stærri. Hver eining 
hefur síðan sameiginlegt eldhús ásamt 
borð- og setustofu.

Á jarðhæð er þjónustumiðstöð fyrir 
eldri borgara þar sem verður meðal 
annars iðjuþjálfun, dagdvöl fyrir 20 
manns, eldhús, matstofa, hárgreiðsla, 
fótaðgerðastofa, hreyfisalur, aðstaða 
heimaþjónustu Garðabæjar og sjúkra-
þjálfun. 

Bygging hússins tók tvö ár og sér 
Garðabær alfarið um reksturinn.

Sumardagurinn fyrsti í Hafnarfirði:

Víðavangshlaup, leikfangasýning og skátamessa
Hátíðin hefst samkvæmt venju á 

víðavangshlaupi Hafnarfjarðar 
sem hefst klukkan 11 á Víðistaða-
túni. Keppt er í 7 aldursflokkum frá 
6 ára og yngri, uppí 21 árs og eldri 
hjá hvoru kyni. Allir keppendur fá 
verðlaunapeninga og sigurvegarar 
flokka fá bikara.
11:00-17:00 -opið í Byggðasafni 
Hafnarfjarðar að Vesturgötu 8.  Saga 
Hafnarfjarðar og skemmtileg leik-
fangasýning í Pakkhúsinu. Einnig er 

tilvalið að skoða elsta hús bæjarins 
og Beggubúð sem stóð á Strandgöt-
unni í þá gömlu góðu daga. Ókeypis 
aðgangur.
13:00 Skátamessa í Víðistaðakirkju. 
13:45 Skrúðganga frá Víðistaða-
kirkju sem endar á Thorsplani, í 
miðbæ Hafnarfjarðar.
14:00-16:00 Fjölskyldudagskrá á 
Thorsplani í umsjá Hraunbúa.
Skátadagskrá og leikir á Thorsplani.
12:00- 21:00 Hafnarborg, menn-

ingar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar, 
býður gesti velkomna á sýninguna 
Hellisgerði, blóma og skemmti-
garður. 

Á sýningunni verður mannlífið 
í garðinum skoðað í spegli tímans, 
sjónum beint að gróðri og stemn-
ingu á ólíkum tímum. Sýningar-
stjórar eru Berglind Guðmunds-
dóttir landslagsarkitekt og Magnea 
Guðmundsdóttir arkitekt

Saga öldrunarþjónustu í Garðabæ
1946:  Athafnamaðurinn Jóhannes J. 
Reykdal á Þórsbergi og fjölskylda hans 
gaf 10.000 til byggingar dvalarheimilis 
aldraðra í Garðahreppi. Ekkert varð 
úr framkvæmdum féð rann síðar  í 
orgelsjóð Garðakirkju
1953: Sólvangur rís á þáverandi 
mörkum Hafnarfjarðar og Garða-
hrepps Garðbæingar fengu þar inni 
sem og á Elliheimilinu Grund í 
Reykjavík
1977: Hrafnista í Hafnarfirði tekin í 
notkun. Á árunum 1981-84 kaupir 
Garðabær þar 10 rými ætluð Garð-
bæingum, Lionsklúbbur Garða-og 
Bessastaðahrepps kaupir þar eitt rými 
í tilefni 10 ára afmælis klúbbsins í 

sama tilgangi.
1976: Hvíldar- og dvalarheimili St. 
Jósefssystra við Holtsbúð í Garðabæ  
tekið í notkun. Þar dvöldu systurnar 
til ársins 1998.
2000: Hjúkrunarheimilið í Holtsbúð 
tekur til starfa  að undangengnum 
nokkuð umfangsmiklum breytingum 
og lagfæringum á húsnæðinu með 
rýmum fyrir 40 heimilsmenn
2011: Ákveðið var að flytja starfsemi 
Holtsbúðar að Vífilsstöðum. Velferð-
arráðuneytið lagði fram húsið endur-
gjaldslaust.
5.apríl 2013: Starfsemi Holtsbúðar 
flyst í Ísafold.

(Samantekt Erling Ásgeirsson)

Ingibjörg Valgeirsdóttir, forstöðumaður ísafoldar tekur við lyklum að húsinu 
úr hendi Gunnars Einarssonar, bæjarstjóra. Guðbjartur Hannesson, velferð-
arráðherra, fylgist með.

Erling Ásgeirsson, formaður 
bygginganefndar flytur ávarp við 
vígslu hússins.

Hvað veistu  um bæinn þinn eru laufléttar spurningar um 
Hafnarfjörð og sögu hans. Ein spurning birtist í hverju 
blaði og er svarið að finna á blaðsíðu 14 í blaðinu.

Hvað veistu um bæinn þinn?

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN?

?Spurningin í þessu blaði er:
Sædýrasafnið í Hafnarfirði var dýragarður sem 
opnaði 8. maí 1969. Þar voru auk íslenskra hús-
dýra, m.a. selir, háhyrningar,mörgæsir, ísbirnir, 
apar, ljón og kengúrur. Safnið var starfrækt í vel 
á annan áratug uns rekstri þess var hætt. 
Hvaða ár var það?

Öflugir félagar í hlaupahópi Hauka.



VIÐ ÞORUM 
AÐ STANDA MEÐ 

ÍSLENSKUM HEIMILUM

Við viljum:
         Vinna úr skulda-
      vanda heimilanna
      
      Afnema verð-
      trygginguna
      
      Búa til fleiri og 
      betur launuð störf
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NÁM MEÐ
STARFI

Nám á netinu

D R E I F N Á M
l
l
l
l
l
l

Borgarholtsskóli býður upp á nám fyrir:

Skólaliða
Stuðningsfulltrúa í skólum
Leiðbeinendur í leikskóla
Félagsliða
Félags- og tómstundanám
Viðbótarnám félagsliða

Umsóknarfrestur er til 1. júní.
Upplýsingar um námið veitir

Þórkatla Þórisdóttir í síma 8561718
Netfang: thorkatla@bhs.is

Heimasíða skóla: www.bhs.is  

Árni Páll Árnason skrifar:

Efnahagslegt sjálfstæði er í húfi
Brýnasta verkefnið sem liggur 

fyrir strax að loknum kosn-
ingum er að verja efnahagslegt 

sjálfstæði þjóðarinnar. Við getum ekki 
verið setið föst í vasa lánardrottna 
lengur. Þess vegna teljum við í Sam-
fylkingunni að ábyrgð í ríkisfjármálum 
skipti öllu máli. Það er stærsta vel-
ferðarmálið. 

Við verðum að forgangsraða og setja 
efnahagslegan stöðugleika efst í röðina. 
Við getum ekki endurtekið hagsöguna 
þar sem bóla er blásin upp og hún spr-
ingur og þá kemur kreppa. Aldrei skal 
aftur myndast hér bóla, heldur verður 
að marka nýja leið, sem skapar okkur 
öllum betri lífskjör. 

Til þess að halda niðri vöxtum og 
verðbólgu verður að skapa skilyrði fyrir 
stöðugt gengi sem er mesta kjarabótin 
fyrir íslensk heimili. Þegar ráðstöf-
unartekjur heimilanna hækka verða 
forsendur kauppmáttar til og fyrir-
tækin geta ráðið mannskap samhliða 
auknum verkefnum. 

Stöðugleiki frekar en stöð-
ugar sveiflur 
Tækifærið er núna. Eftir kosningar eigum 
við ekki að þurfa að bíða eftir niður-
stöðum nefnda um verðtryggingu. Við 
eigum heldur ekki að þurfa að bíða eftir 
hagnaði af áhættuviðskiptum með eignir 
búa föllnu bankanna. 

Þegar orrustan við kröfuhafana var 
háð um að færa erlendar eignir þeirra 
undir höftin í marslögunum svonefndu, 
greiddu Sjálfstæðismenn á móti og Fram-
sókn sat hjá. Flokkar sem þorðu ekki 
einu sinni að taka slaginn með okkur 
gegn kröfuhöfum, eiga ekkert erindi í 
ríkisstjórn. Samfylkingin mun tryggja 
að þegar kemur að samningum við kröf-
uhafa þá mun það nýtist allri þjóðinni til 
hagsbóta, ólíkt því sem tillögur Fram-
sóknarflokksins gera ráð fyrir. 

Samningsstaðan gagnvart kröfuhöf-
unum, sem við höfum skapað og ár-
angur í ríkisfjármálum, sem við höfum 
líka skapað, munu veita nýrri ríkisstjórn 
mörg tækifæri. Ríkisstjórn Framsóknar- 

og Sjálfstæðisflokks nýttu mörg slík 
tækifæri til að hygla sínum einkavinum. 
Treystum við t.a.m. þeim flokkum til að 
selja eignarhluti ríkisins í bönkunum 
hæstbjóðanda? 

Næsta ríkisstjórn getur einnig nýtt þessi 
sömu tækifæri í þágu þjóðarinnar allrar. 
Heit mitt er það að Samfylkingin muni 
nýta allt það svigrúm sem fæst við hag-
stjórnina á komandi misserum að fullu í 
þágu íslenskra heimila og fyrirtækja. 

Árni Páll Árnason er formaður Sam-
fylkingarinnar og skipar fyrsta sæti á 

lista flokksins í suðvesturkjördæmi.

Björt framtíð heim-
sækir víkingaþorpið
Hafnfirðingarnir á framboðs-

lista Bjartrar framtíðar kíktu 
í heimsókn til Jóhannesar 

í Fjörukránni í vikunni. Þau Pétur 

Óskarsson sem skipar 5. sæti listans 
og Guðlaug Kristinsdóttir sem er í 
þriðja sætinu fóru víða um bæinn í 
góða veðrinu.

Margrét Tryggvadóttir skrifar:

Lýðræði er svarið
Á yfirborðinu virðist Ísland 

vera þróað, lýðræðisríki. 
Maður þarf þó ekki að kafa 

djúpt til að sjá og skilja að það er í 
raun blekking. Við erum komin mun 
styttra í lýðræðislegum þroska. Saga 
lýðveldisins Íslands er ekki löng. Við 
vorum nýlenda öldum saman og sá 
veruleiki virðist hafa haft dýpri og 
meiri áhrif á okkur en margir vilja 
viðurkenna. Oft finnst mér sem Ís-
lendingar virðist almennt upplifa sig 
valdalausa. 

Fyrir rétt rúmlega tvö hundruð 
árum yfirtók Jörundur hundadaga-
konungur landið með því að hand-
taka Trampe greifa og hengja upp 
miða á nokkurra daga fresti í miðbæ 
Reykjavíkur. Þar stóð meðal annars 
Ísland er laust og liðugt frá Dan-
merkur Ríkisráðum. Og það varð; 
Íslendingar voru um stund lausir 
undan oki nýlenduherranna. 

En hvað svo? Tveimur mánuðum 
síðan undirritaði embættismanna-
stéttin yfirlýsingu sem ógilti auglýs-
ingar Jörundar og þjóðin varð aftur 
undir stjórn Dana. Og hvað gerðu 
landsmenn í því? Ekki neitt. Hversu 
auðvelt hefði það verið skerast í leik-
inn? Sennilega hefði ekki þurft mikið 
til þess.

Hefur þetta breyst mikið á síðustu 
tvö hundruð árum? Hefur fólkið 
tekið völdin í sínar hendur? Við 
gerðum það í janúar 2009 en ætlum 
við virkilega að afsala okkur þeim 
aftur? 

Við leyfum stjórnmálamönnum 
að komast upp með loforðaflaum í 
aðdraganda kosninga en svik daginn 
eftir. Því verður að linna. 

Staðreyndin er sú að í litlu samfé-
lagi geta einstaklingar haft mikil og 
sterk áhrif. Það eina sem þeir þurfa 
að gera er að rísa upp og láta til sín 

taka. Því að vera borgari fylgja ekki 
einungis réttindi heldur líka skyldur. 
Sem borgarar berum við ábyrgð á að 
grípa í taumana þegar stjórnmála-
menn eru úti á túni eða vilja ekki lúta 
þjóðarvilja.

Allt vald er komið frá fólkinu. Við 
framseljum það einungis tímabundið 
til fulltrúa okkar á Alþingi og við 
eigum að gera þá kröfu að þeir standi 
við orð sín, standi við gefin loforð. 
Við eigum að gera þá kröfu að þeir 
vinni að þjóðarhag en ekki í þágu sér-
hagsmunaafla, hvaða nafni sem þau 
nefnast eða í þágu eigin hagsmuna.

Fyrir síðustu Alþingiskosningar 
lofuðu fjögur þeirra framboða sem 
náðu kjöri endurskoðun á stjórn-
arskránni. Þau fjögur hlutu samtals 
76,3% atkvæðanna. Auk þess sagð-
ist Sjálfstæðisflokkurinn vilja vinna 
áfram að breytingum á stjórnarská 
og flokkurinn tók þátt í upphafi þess 
ferlis sem við sjáum nú fyrir endan á. 

Eigum við ekki að gera þá kröfu að 
þeir standi við stóru orðin?

Margrét Tryggvadóttir, skipar  
1. sæti á lista Dögunar  

í Suðvesturkjördæmi.

Margrét Tryggvadóttir.

Árni páll Árnason.

HAFNARFJÖRÐUR OG GARÐABÆR  
KEMUR ÚT ANNAN HVERN FÖSTUDAG

Næsta blað kemur út 3. maí



Geymdu auglýsinguna
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Margrét Tryggvadóttir, Dögun:

1
Að mati Dögunar er það algjört for-
gangsmál að leiðrétta skuldir heimil-
anna. Sýnt hefur verið fram á að margar 
leiðir eru færar til þess og gerum við 
ekki upp á milli þeirra. Ein er leið sem 
Hreyfingin lagði til á sínum tíma þar 
sem hækkun á skuldum heimila um-
fram verðbólgumarkmið Seðlabankans 
eru teknar af skuldunum og settar til 
hliðar í sérstakan skuldaafskriftasjóð 
sem greiddur er upp á 20 árum. Önnur 
leið er svokölluð skiptigengisleið sem 
felur í sér myntskipti með upptöku 
annars gjaldmiðils (erlends eða nýrrar 
krónu) þar sem miklum eignum og 
skuldum er skipt á mismunandi gengi. 
Slík aðgerð var framkvæmd í Þýska-
landi eftir seinni heimstyrjöld og er 
grunnur þess sem síðar var nefnt þýska 
efnahagsundrið. Þá er einnig mögulegt 
fyrir ríkið að ná þessu fé inn, ýmist 
með afslætti þegar kemur að afléttingu 
"snjóhengjunnar" eða skattheimtu á 
ógnarhagnað fjármálafyrirtækja en 
bankarnir þrír hafa hagnast um yfir 200 
milljarða frá hruni. Allir sem skulda 
verðtryggð lán (sem og gengislán hjá 
Íslandsbanka en þau hafa ekki verið 
dæmd ólögleg) urðu fyrir forsendu-
bresti og hann ber að leiðrétta, óháð 
því hvenær lán voru tekin eða hvaða 
hóp skuldarinn tilheyrir. Til að ráðast 
í þessar aðgerðir þarf kjark og hann 
hefur Dögun.

2
Verðtryggingin er eins og krabbamein 
í hagkerfinu og hún sjálf veldur verð-
bólgu. Um hver mánaðarmót verða 
til peningar í bankanum þegar lán 
heimilanna hækka án þess að nokkur 
verðmætasköpun hafi átt sér stað. Þá 
peninga geta fjármálafyrirtækin lánað 
út aftur, ekki bara einu sinni heldur 
margoft sem eykur enn á peningamagn 
í umferð og verðbólgu. Verðtryggingu 
ber að afnema með lögum en einnig 
þarf að skipta út þegar gerðum samn-
ingum og koma á nýju kerfi með vaxta-
þaki þannig að það skapist hvati til að 
halda verðbólgu niðri. Og já, það þarf 
að leiðrétta fyrir eignabrunanum, sjá 
svar við lið 1.

 3. 
Það fylgir því gríðarlegur fórnarkostn-
aður að búa á Íslandi. Í samfélaginu 
viðgengst mikil sóun. Skýrasta dæmið 
er fjármagnskostnaður sem er þungur 
baggi á bæði heimilum og fyrirtækjum 
og skýrist af ofskuldsetningu, verð-
tryggingu og vaxtaokri.  Við hrunið 
breyttist Ísland einnig í láglaunasvæði 
á svo til einni nóttu og þar erum við 
enn. Laun á Íslandi eru engan veginn 
sambærileg við launakjör í nágranna-
ríkjunum og því verðum við að breyta. 
Dögun vill lögfesta lágmarksframfær-
sluviðmið sem ættu að tryggja öllum 
viðunnandi framfærslu.

4.     
Dögun leggur til að lögð verði upp 
samsett aðgerð til að takast á við 
gjaldeyrishöft og ósjálfbæra skulda- 
og eignastöðu í efnahagskerfinu; 
með myntskiptum á mismunargengi 
(mismunandi skiptigengi), eða annars 
konar leiðréttingum eigna/skulda, 
með bröttum og tímabundnum skatti 
á útstreymi gjaldeyris – og með því 
að leggja á „uppgripaskatt“ (windfall-
tax). Jafnhliða verði leitað allra færra 
leiða til að koma á heilbrigðum gjald-
eyrisbúskap og annað hvort tengja 
íslenska krónu við körfu erlendra 
gjaldmiðla  eða taka upp nýja íslenska 
krónu. Dögun hefur því ekki viljað loka 
neinum leiðum í gjaldmiðlamálum. 
Íslenska krónan er ónýt og ætti heima 
á Þjóðminjasafninu. Upptaka evru í 
gegnum Evrópusambandsaðild gæti 
verið framtíðarlausn en það ferli er 
seinlegt og verðtryggð króna er óá-
sættanlegur kostur á meðan á þeirri 
bið stendur.

Eygló Harðardóttir, Fram-
sóknarflokki:

1
Já, Framsóknarmenn hafa lagt til 
almenna skuldaleiðréttingu á höf-
uðstól verðtryggðra húsnæðislána.  
Fyrstu tillögur okkar um almenna 
skuldaleiðréttingu komu fram árið 
2009, þar sem við vildum að afsláttur-
inn á lánasöfnum bankanna yrði látinn 
ganga áfram til þeirra sem skulduðu.  
Það tækifæri var ekki nýtt.  Síðan þá 
hafa bankarnir bókfært hagnað sem 
nemur samanlagt hátt á þriðja hundrað 
milljörðum frá hruni, fyrst og fremst 
vegna uppfærslu á lánasöfnum.  Allar 
götur síðan höfum við leitað leiða til 
að koma til móts við skuldsett heimili. 
Sú leið sem okkur hugnast best til þess 
er að samhliða uppgjöri föllnu bank-
anna og afnámi gjaldeyrishaftanna 
verði svigrúmi sem þá skapast nýtt til 
handa heimilunum.

2
Já, Framsóknarmenn vilja afnema 
verðtryggingu á nýjum neytenda-
lánum. Aðeins þannig rjúfum við þann 
vítahring verðbólgu og skuldasöfnunar 
sem sligar heimilin.  Innleiða þarf nýtt 
húsnæðiskerfi þar sem fólk með verð-
tryggð lán getur skipt yfir óverðtryggð, 
lántakendum bjóðast stöðugir vextir og 
áhættunni er skipt eðlilega á milli lán-
veitenda og lántaka.  Vextir eru verð á 
peningum.  Núverandi lánafyrirkomu-
lag felur raunverulegan kostnað lán-
anna og skekkir eðlilega verðmyndun 
á peningum.  Því verður að breyta. 

3
Heimilin eru gangverk efnahagslífsins.  
Ef þau eru að drukkna í skuldum geta 
þau ekki keypt vöru eða þjónustu.  Fyr-
irtæki geta þá ekki hækkað laun, ráðið 
nýja starfsmenn eða fjárfest í nýjum 
atvinnutækifærum.  Tekjur ríkissjóðs 
standa þá í stað eða dragast saman og 
við getum ekki tryggt velferðina.  Þess 
vegna hafa fjárfestingar í atvinnulífinu 
verið í algjöru lágmarki, þess vegna 
ganga spár um hagvöxt ekki eftir og 
þess vegna nær tæpur helmingur heim-
ila vart eða ekki saman endum milli 
mánaða.

4.
Framsóknarmenn telja að íslensk króna 
verði gjaldmiðill landsins í nálægri 
framtíð og vilja efla umgjörð hennar. 
Undir þetta tók samráðshópur allra 
þingflokka um gjaldmiðlastefnu. Því 
þarf að endurskoða umgjörð peninga-
stefnunnar, til að tryggja meiri stöð-
ugleika og koma í veg fyrir óeðlilegar 
sveiflur í gengi íslensku krónunnar. 

Hákon Einar Júlíusson, Pírötum:

1
Já ég tel það, ekki spurning. Það þarf 
fyrst og fremst að skoða þá hópa sem 
nú eru tekjulægstir eða þá sem lifa 
undir fátæktarmörkum, ráða ekki 
lengur við afborganir af sínum lánum 
og hafa ekki fengið neinar úrlausnir á 
sínum skuldavanda. Það er út í hött 
að afborganir af húsnæðislánum eða 
leiga sé jafn há og útborguð laun 
þessara einstaklinga. Flestir úr þessum 
hóp stóðu vel undir skuldbindingum 
sínum fyrir efnahagshrunið sem olli 
slíkum forsendubresti að ekki er hægt 
að krefja lántakendur um að greiða 
niður lán sem ennþá ríkir lagaóvissa 
um. Þrotabú ónýtu bankanna var 
keypt út af erlendum vogunarsjóðum 
á rúmum 70-90% afslætti en enginn 
slíkur var gefinn af kröfunum gagn-
vart einstaklingum, minni og meðal-
stórum fyrirtækjum. Þess vegna er það 
sanngjörn krafa að fólk fái tækifæri til 
þess að greiða af sínum lánum miðað 
við greiðslugetu, koma í veg fyrir að 
lánveitendur geti gengið að heimilum 
og eignum fólks með þeim ólöglega 
hætti sem hefur fengið að viðgangast 
og efla þarf fjölbreytni á atvinnutæki-
færum og í gjaldmiðlamálum. Þetta 
er hægt að gera til dæmis með því að 
taka upp fjölmyntakerfi, slíkt dregur úr 
miðstýringu á fjármálamarkaði, styrkir 
og verndar kaupmátt fólks. Efla þarf 
sérstaklega upplýsingaskyldu fjármála-
fyrirtækja gagnvart viðskiptavinum 
sínum, stórum og smáum og efla þarf 

neytendavernd á fjármálamarkaði. 
Píratar taka sérstaklega á þeim málum.

2.
Verðtryggð lán hafa hækkað um fjórð-
ung síðan eftir efnahagshrunið, þetta 
hefur bitnað sérstaklega á húsnæðis-
lánum, s.s. á heimilum og fyrirtækjum. 
Helsti vandinn við verðtrygginguna er 
að hvatinn hjá lánafyrirtækjum og hag-
stjórnum til þess að halda verðbólgu 
lágri verður mun minni og meiri líkur 
eru á því að eignir fólks brenni upp. Ég 
tel að það þurfi tvímælalaust að breyta 
eða afnema verðtrygginguna þannig að 
bæði lántakendur og lánveitendur deili 
ábyrgðinni og koma þannig í veg fyrir 
að forsendubrestur geti átt sér stað. 
Það þarf að auðvelda lántakendum 
að leita réttar síns í kerfinu og tryggja 
að þeir dómar sem kvaðnir eru upp 
verði framfylgt, þ.e.a.s. Komi lagalegur 
forsendubrestur í ljós á fjármálafyrir-
tækjum að vera skylt að bæta upp það 
eignartjón sem þau hafa ollið.

3.
Ég vísa helst í svar mitt við spurn-
ingu nr 1. Ástæðan er margþætt en þá 
helst vegna hækkandi útgjalda heim-
ila vegna húsnæðislána, húsnæðisleigu 
og annarra skulda. Laun á íslandi eru 
heldur ekki alveg í takt við það sem 
er að gerast annað staðar í nágranna-
löndum okkar og vinnutími er lengri. 
Á sama tíma er stór hluti af matvörum 
og öðrum nytjavörum innfluttar og ís-

lendingar þurfa að greiða það sama eða 
meira fyrir þessa hluti hér á landi en í 
nágrannalöndum okkar. Við þetta má 
bæta við að ríkissjóður skuldar mikið 
og hafa stjórnvöld verið dugleg við að 
hækka gjöld og skatta á almenning. Það 
þarf að skoða þessi mál ítarlega og ekki 
gáfulegt að aðeins stjórnmálamenn og 
forsvarsmenn fjármálafyrirtækja sjái 
eingöngu um að finna lausnir á því. Til 
þess þurfa fleiri að koma að borðinu.

4.
Það er ekki til ein töfralausn svo koma 
megi stöðugleika á gjaldmiðil þjóðar-
innar, hvort sem það heitir Kanada-
dollar, Evra eða Króna. Ég held að það 
þurfi fyrst og fremst að draga úr mið-
stýringu á gjaldmiðlamarkaði og fjár-
málakerfið þarf að vera fjölbreytt svo 
að við séum ekki að setja öll eggin í eina 
körfu. Það þurfa margir að koma að 
borðinu til þess að móta lausnir á þessu 
málum og auka þarf ákvarðanatöku 
almennings þar sem þessi mál snerta 
hvern og einn á grundvallarstigum.

Hvaða lausnir hafa flokkarnir?
Frambjóðendur eru duglegir að skrifa greinar til birtingar í 
fjölmiðlum en lítið fer fyrir spurningum til þeirra um helstu 
mál þessara kosninga. Bæjarblaðið Hafnarfjörður-Garðabær 
sendi því öllum framboðum sem skiluðu inn framboðslista í 
suðvesturkjördæmi spurningalista. 
Forystumenn flokkanna fengu það verkefni að svara fjórum 
spurningum sem hér eru tilteknar hér að neðan. Ekki bárust 
svör frá Sjálfstæðisflokki, Hægri-grænum, Regnboganum né 
Flokki heimilanna.
1. 

Teljið þið það til forgangsmála að taka 
á skuldavanda heimilanna? Ef svo er, 
hvaða leið ætlið þið að fara að því 
marki og hverjir eiga að njóta leið-
réttinganna/aðgerðanna (allir/sumir)?

2.
Teljið þið nauðsynlegt að afnema 
eða breyta verðtryggingunni? Ef svo 
er hvaða leiðir viljið þið fara? Teljið 
þið nauðsynlegt að lagfæra þann 
eignabruna sem varð hjá skuldugum 
heimilum vegna hárrar verðbólgu og 
þar með hækkunar vísitölu í kjölfar 
forsendubrests vegna hrunsins? 

3.
Ný lífskjarakönnun sýnir að tæpur 
helmingur heimila nær vart eða ekki 
saman endum milli mánaða. Hvaða 
ástæður telur þinn flokkur vera fyrir 
þessari stöðu?

4.
Eigum við á nýju kjörtímabili að vinna 
að því að koma upp nýjum og stöðugri 
gjaldmiðli en óverðtryggðu íslensku 
krónuna.? Greinið frá útfærslu ykkar 
á því

X2013
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Samfylkingin

1
Árni Páll
Já, bætt staða 
heimilanna og 
lífskjör verður 
áfram forgangs-
verkefni. Mark-
vissar aðgerðir 
á borð við 110% 
leiðina og endurútreikning erlendra 
lána, hafa lækkað skuldir heimilanna 
um rúmlega 200 milljarða og sem hlut-
fall af landsframleiðslu eru þær í sömu 
stöðu og 2006. En rannsóknir sýna að 
ákveðnir hópar eru enn í erfiðri stöðu 
og þeirra þörfum þarf að mæta. Þetta 
eru þeir sem keyptu á versta tíma fyrir 
hrun og þau heimili sem þurftu lánsveð 
til íbúðarkaupa.  Auk þess hafa þeir 
sem eru með lán hjá Íbúðarlánasjóði 
ekki fengið jafn miklar niðurfærslur og 
aðrir, þar þarf að tryggja sambærilegar 
úrbætur.  Til að mæta greiðsluvanda 
heimilanna hafa að auki 100 milljarðar 
runnið til fjölskyldna í barna- og vaxta-
bætur á kjörtímabilinu.  Þar viljum 
við enn bæta í. Til framtíðar er besta 

umhverfið fólgið í stöðugu gengi og 
vörn gegn verðbólgu, kjararýrnun og 
eignaupptöku. Því boðum við ábyrga 
hagstjórn sem miðar að stöðugleika 
og möguleika á inngöngu í myntsam-
starf ESB. Í Evrópu býr fólk við mun 
lægri vexti og verðbólgu og það væri 
ábyrgðarleysi að loka dyrunum að 
slíkum kjörum fyrir íslensk heimili.

2.  
Katrín
Já, við jafnað-
armenn viljum 
afnema verð-
tryggingu með 
upptöku evru. 
Verðtryggingin 
er fylgifiskur ís-
lensku krónunnar vegna áhættunnar 
sem henni fylgir. Gengi krónunnar 
hefur því bein áhrif á íbúðaverð og verð-
lag almennt á Íslandi. Við viljum stöð-
ugt umhverfi þar sem fjölskyldurnar í 
landinu geta gera áætlanir fram í tímann 
sem standast. Það hefur aldrei tekist í 
krónuhagkerfinu.  Ef þjóðin segir já við 
ESB verður strax hægt að flytja inn stöð-
ugleika með tenginguna krónu við evru.

Við viljum að gengið verði lengra í 
niðurfærslu skulda með því að tryggja 
að Íbúðalánasjóður útfæri 110% leiðina 
með sama hætti og aðrar lánastofnanir. 
Þessi leið hefur þegar fært niður skuldir 
nær 12.000 heimila. Þá þarf að mæta 
þeim sérstaklega sem keyptu á versta 
tíma fyrir hrun sá hópur stendur enn 
illa og það gengur ekki.  Þá eru þau 
heimili sem eru með lánsveð jafnframt 
í forgangi.  

3
Magnús orri
Hrun gjaldmið-
ilsins árið 2008 
setti fjárhag 
fjölda heimila í 
uppnám vegna 
mikils samdráttar 
í kaupmætti, 
þyngri byrði 
vegna skulda og í mörgum tilfellum 
atvinnumissis.  Skuldir heimila og 
fyrirtækja voru miklar þegar áfallið 
reið yfir. Eftir aðgerðir síðustu ára eru 
skuldir heimila  svipaðar og 2006.  Þrátt 
fyrir þetta er enn verk að vinna, ekki 
síst gagnvart þeim sem keyptu á versta 

tíma fyrir hrun.  Við þurfum að komast 
í stöðu þar sem þetta gerist ekki aftur.  
Því þurfum við að tryggja stöðugleika 
með losun fjármagnshafta, ábyrgð í 
ríkisfjármálum og að lokum upptöku 
evru. Til framtíðar er það verðmæta-
sköpun með aukinni fjárfestingu í 
atvinnulífinu sem mestu skiptir fyrir 
afkomu heimilanna. Fyrirtækin, heim-
ilin og hið opinbera greiða árlega um 
150 milljarða vegna kostnaðar sem 
fylgir krónunni. Hagsmunirnir af því 
að stefna markvisst að því að vinna 
okkur út óstöðugu verðlagi og hærri 
vöxtum eru miklir fyrir bæði atvinnulíf 
og heimili. Því er stefna okkar jafn-
aðarmanna í Evrópumálum um leið 
atvinnu- og lífskjarastefna.

4.    
Margrét 
gauja
Já, í Evrópu býr 
fólk við helmingi 
lægri vexti og 
minni verðbólgu. 
Þar er hægt að 
gera áætlanir til 
langs tíma um að koma sér upp þaki 

yfir höfuðið án þess að verðbólgan éti 
upp eignirnar.  Við tryggjum  stöð-
ugleika krónunnar með því að kom-
ast inn í fordyri evrunnar að loknum 
aðildarviðræðum við ESB. Til þess 
þarf að byrja strax í dag. Markmiðið 
er að komast sem fyrst í þá stöðu 
að geta tengt krónuna við evru með 
stuðningi evrópska seðlabankans svo 
hægt sé að viðhalda lægri vöxtum 
og verðbólgu. Fram að þessum tíma-
punkti verðum við að haga hagstjórn 
og ríkisfjármálum með ábyrgum 
hætti og vinna að losun fjármagns-
hafta þannig að við náum að tryggja 
stöðugleika í gengismálum. Þannig 
uppfyllum við bæði skilyrði fyrir að-
ild að myntsamstarfi ESB og verjum 
heimili og fyrirtæki fyrir verðbólgu 
og eignabólum.

Þetta er engin töfralausn heldur 
þvert á móti vinna, agi og ábyrgð 
sem þarf að halda áfram að loknum 
kosningum. Ábyrgðarleysi og lausa-
tök munu festa okkur í höftum og 
verðtryggðri krónu.

Guðmundur Steingrímsson, Bjartri framtíð:

1
Við teljum það forgangsatriði að bæta 
lífskjör. Til þess þarf fjölbreytt atvinnu-
líf sem borgar góð laun, stöðugleika 
sem lækkar vexti á lánum, lægra vöru-
verð með inngöngu í ESB og opnara 
samkeppnisumhverfi, betri leigumarkað, 
svo fátt eitt sé nefnt. Mörg heimili eiga 
í greiðsluvanda vegna þess að lán eru 
of dýr á Íslandi. Það er forgangsatriði 
að gera lánin ódýrari, að komast út úr 
verðbólguumhverfinu. Fram að því er 
hægt að gera ýmislegt til að hjálpa fólki 
í greiðsluvanda, s.s. greiða vaxtabætur, 
hugsanlega setja þak á verðtryggingu, 
leyfa inngreiðslum lífeyrissparnaðar að 
renna að hluta til greiðslu höfuðstóls, 
beina fólki til Umboðsmanns skuldara 
og í þau afskriftaúrræði sem þar bjóðast, 
afnema stimipilgjöld svo fólk geti skuld-
breytt í hagstæðari lán þegar þau bjóð-
ast. Við erum opin fyrir hugmyndum í 
þessum efnum og lítum að sjálfsögðu á 
það sem forgangsmál að koma fólki úr 
vandræðum. 

2
Við teljum það algjört forgangsmál að 
koma Íslandi út úr verðbólguumhverfi 

og mynda stöðugt efnahagsumhverfi, 
þar sem verðtryggingin verður óþörf og 
hægt er að fá óverðtryggja húsnæðisvexti 
á viðunandi kjörum til langs tíma. Það 
er leið A. Allt annað er plan B, næst-
besta leiðin. VIð eigum ekki að sætta 
okkur við hana.  Vandinn við að lagfæra 
eignabruna skuldugra heimila, er að þau 
heimili sem eru skuldugust eru jafnframt 
þau eignamestu og með mestu ráðstöf-
unartekjurnar. Almenn leiðrétting á höf-
uðstól lána færi því að mestu til fólks sem 
er ekki í greiðsluvanda. Verðbólga gæti 
aukist í kjölfarið sem aftur myndi gera 
vanda fólks í greiðsluvanda enn verri. 
En aftur segum við: Að sjálfsögðu viljum 
við hjálpa fólki sem er í vandræðum. Al-
menn leiðrétting er þó líklega ekki besta 
leiðin til þess. 

3
Lán eru of dýr vegna þess að áhættan 
í hagkerfinu er of mikil. Það er algjört 
forgangsatriði að laga það, koma á stöð-
ugleika með nýjum gjaldmiðli, auknu 
verðmæti útflutnings, aðhaldi í ríkisfjár-
málum og pólitískri sátt um langtíma-
markmið í efnahagsmálum. Auk þess er 
verðlag of hátt. Það er m.a. vegna þess að 

opið samkeppnis- og markaðsumhverfi 
skortir. Þá þurfa atvinnutækifæri að vera 
fjölbreytt og verðmæt störf þurfa að verða 
til í meiri mæli. Björt framtíð er með 
plan í þeim efnum. Auk þess þarf að efla 
fjármálalæsi á Íslandi sem hjálpar fólki 
að vinna betur úr þröngum fjárhagsað-
stæðum, sem og neytendavitund. En 
lykilatriðið er að bæta kjör. Þau hrundu 
í hruninu.

4
Björt framtíð vill klára aðildarviðræð-
urnar við ESB og landa það góðum 
samningi að þjóðin geti samþykkt hann. 
Skömmu síðar er hægt að fara í gjaldmið-
ilssamstarf við evrópska seðlabankann í 
gegnum ERM II, sem heldur genginu 
stöðugu innan vikmarka. Þegar réttar 
aðstæður skapast er svo hægt að taka 
upp evru.

Lýður Árnason, Lýð-
ræðisvaktinni:

1 
Já, við teljum það óumflúið.

Lýðræðisvaktin vill rétta hlut heim-
ilanna með því að færa niður höfuðstól 
almennt á verðtryggðum og gengis-
tryggðum húsnæðislánum.  Ennfremur 
tryggja að skipan húsnæðislána taki 
mið af ríkjandi reglum um neytenda-
vernd sem Ísland hefur lögleitt gegnum 
EES. 

Allra fyrst vill Lýðræðisvaktin þó 
kortleggja raunverulega stöðu þjóðar-
búsins og fá til þess óháða erlendra sér-
fræðinga.  Inni í því er staða bankanna, 
ríkissjóðs, sveitarfélaga, heimila og fyr-
irtækja.   Þegar sú úttekt liggur fyrir 
er betra að sjá hvernig framhaldinu 
skal háttað.

2
Lýðræðisvaktin vill afnema/breyta 
verðtryggingunni í núverandi mynd 
þar sem hún tekur bara til lánveitenda, 
ekki látakaenda.  Lýðræðisvaktin vill  
sanngjarna áhættudreifingu milli lán-
þega og lánveitenda, svo að lántak-
endur skaðist ekki, þegar kaupmáttur 
launa minnkar og lánveitendur haldi 
sínu, þegar kaupmáttur launa vex.

Þetta væri hægt að gera með því að 
endurreikna höfuðstóll verðtryggðra á 
grundvelli nýrrar vísitölu aftur í tím-
ann, t.d. frá og með hruninu 2008, og 
rétta þannig hlut heimilanna.

Aðrar leiðir eru líka færar að sama 
marki, t.d. viðmiðun húsnæðislána 
við verðbólgumarkmið Seðlabankans 
frekar en við núgildandi verðvísitölu. 

Kosti og galla ólíkra leiða og kostn-
aðinn, sem af þeim leiðir, þarf að vega 
og meta.

Lýðræðisvaktin telur mikinn akk í 
því fyrir þjóðfélagið að ná skuldugu 
heimilum aftur inn í hagkerfið, 
Lýðræðisvaktin viðurkennir þann 
forsendubrest sem varð en varar um 
leið við að kjósa yfir sig aftur Hrun-
flokkana þrjá sem gengu á þessum 
viðsjárverða tíma erinda fjármagns-
eigenda en ekki heimilanna í landinu. 

3
Ástæður þess, hversu mörg heimili ná 
varla endum saman, eru einkum tvær: 
(1) Hrunið, sem Sjálfstæðisflokkurinn, 
Framsókn og einnig Samfylkingin 
bera höfuðábyrgð á, og (2) langvarandi 
óstjórn í efnahagsmálum, sem allir 
gömlu flokkarnir bera sameiginlega 
ábyrgð á. Þess vegna vill Lýðræðisvaktin 
veita gömlu flokkunum hvíld eða a.m.k. 
létta af þeim þungum byrðum. 

Sjálfstæðisflokkurinn og Fram-
sókn afhentu vinum sínum bankana 
á silfurfati 1998-2003, og vinirnir 
keyrðu bankana í kaf og efnahagslífið 
fram af hengiflugi 2008. „Enginn gekkst 
við ábyrgð,“ sagði formaður Rann-
sóknarnefndar Alþingis að loknum 
yfirheyrslum yfir 147 meintum hrun-
verjum. Sjálfstæðisflokkurinn og Fram-
sókn hafa ekki enn beðist afsökunar á 
sínum þætti hrunsins. 

4
Nýja stjórnarskráin kveður á um, að aðild 
að ESB og þá um leið upptaka evrunnar 
verði ákveðin í bindandi þjóðaratkvæða-
greiðslu. Mál, sem þjóðin ræður til lykta 
í þjóðaratkvæðagreiðslu, þurfa ekki og 
eiga ekki að koma til kasta Alþingis, 
þar eð þjóðin er yfirboðari þingsins, 
eins og stendur skýrum stöfum í nýju 
stjórnarskránni. Þess vegna hefur Lýð-
ræðisvaktin ekki tekið ákveðna stefnu í 
gjaldmiðilsmálinu. Lýðræðisvaktin mun 
virða stjórnarskrárbundna verkaskipt-
ingu þings og þjóðar og lúta niðurstöðu 
allra þjóðaratkvæðagreiðslna, einnig um 
nýjan gjaldmiðil. 

Ögmundur Jónasson, vinstri-grænum

Ögmundur svaraði fyrstu spurningunni 

1.
Ekki varð samstaða um að taka vísitöluna 
úr sambandi í upphafi hruns eins og hug-
myndir komu fram um úr okkar ranni, 
né um almenna niðurfærslu skulda. Var 
þá horfið til þess ráðs að stórefla vaxta-
bótakerfið. Á árunum 2011 til og með 
2013 námu vaxtabætur samtals rúmlega 
44 milljörðum króna. Um þennan stuðn-
ing hefur munað þótt það vilji gleymast 
í umræðunni. Á árunum 2011 og 2012 
var að jafnaði um 30% vaxtakostnaðarins 
endurgreiddur úr ríkissjóði en allt upp í 
45% hjá tekjulægstu heimilunum. 

VG hefur teflt fram þeirri hugmynd 
að vaxtabætur verði greiddar í byrjun 

árs með hliðsjón af höfuðstóli lána, óháð 
því hvort viðkomandi hafi verið fær um 
að greiða afborganir og þar með vexti 
og þótt lán væru í frystingu. Vaxtabætur 
geti þannig nýst til að lækka höfuðstól.   

Þá höfum við unnið að samkomu-
lagi við lífeyrissjóðina vegna lánsveða. 
Vonir standa til að okkur sé að takast 
að ná samkomulagi um niðurfærslu á 
lánsveðum. Það er réttlætismál.  

Allir verða að sitja við sama borð. 
Hvað varðar 110% leiðina og leið-
réttingar vegna gengistryggðra lána, þá 
er einn hópur sem enn stendur út af og 
það eru viðskiptavinir fyrrum Spron og 
Frjálsa fjárfestingarbankans. Þeir voru 
settir undir regnhlíf þrotabúa þessara 
banka, nú Dróma. Við vinnum að því 

að greiða götu þessa fólks sem engan 
veginn hefur fengið sanngjarna úrlausn 
sinna mála.

Fjármálastofnanir litu á milljarða-
tugina sem fóru í niðurfærslu samkvæmt 
110% aðferðafræðinni sem þegar orðið 
tap. Því miður eru margir enn í vanda. 
Ljóst er að koma verður til móts við það 
fólk á komandi tíð af réttlætisástæðum 
en einnig af fjárhagslegri nauðsyn. 
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Tjónaviðgerðir fyrir öll  
tryggingafélöginBílaspítalinn – Kaplahrauni 1 – Hafnarfirði 

Sími 565 4332 – bsp@bsp.is

CABAS tjónaskoðun

Sími 551 3485,
svarað allan
sólarhringinn.

www.udo.is

Hinrik Davíð Jóhanna Óli Pétur

Sími 551 3485,
svarað allan
sólarhringinn.

www.udo.is

Hinrik Davíð Jóhanna Óli Pétur

Sími 551 3485 - Svarað allan sólarhringinn - www.udo.is

Innkaupakerruhlífar til sölu.
Hreint og þægilegt fyrir 
barnið, 3 gerðir.
Sjá www.spurning.is

Guðlaug Kristinsdóttir skrifar:

Hættum að rífast, 
framtíðin er björt
Þegar ég kaus síðast sem Hafn-

firðingur fann ég atkvæði mínu 
ekki samastað. Samfélagið var í 

uppnámi og þar sem ég var ein þeirra 
sem vildi sjá afgerandi breytingar í stjórn-
málum, var ég ósátt við að nýjungarnar 
sem spruttu upp víða um land skyldu 
ekki ná til bæjarins míns. Á Akureyri var 
í boði nýr listi, í Kópavogi var komið eitt-
hvað næst best og Jón Gnarr var með alls 
konar í Reykjavík. Ég upplifði mína kosti 
sem skilti með tveimur örvum: hægri eða 
vinstri? Byltingar fortíðar og kreddur úr 
gömlum ritgerðum.

Það er óþægilegt að skila auðu og til 
að þurfa ekki að gera það í næstu Alþing-
iskosningum kom ég að stofnun frjáls-
lynds, græns og mannréttindasinnaðs 
framboðs, Bjartrar framtíðar. Hópurinn 

sem að því stendur vill jafnframt bæta 
starfshætti á Alþingi, sem á síðustu árum 
hefur misboðið landsmönnum með því 
að eyða dýrmætum tíma í að rífast við 
sjálft sig um sjálft sig, með því að sýna 
fram á að kurteis og góð vinnubrögð má 
stunda þar jafnt og öðrum vinnustöðum. 

Reddingar eða ráðdeild?
Björt framtíð er raunsær flokkur sem 
finnst alltof mikil orka fara í að viðhalda 
kerfi sem ekki virkar. Efnahagskerfi 
okkar byggir á dýrkeyptri sjónhverfingu, 
íslenska krónan er ekki þess virði að loka 
landinu henni til verndar.

Björt framtíð treystir fólki og vill efla 
aðkomu almennings að ákvarðanatöku. 
Grundvöllur þess er greiður aðgangur 
að upplýsingum um okkar sameiginlega 

heimilisrekstur, íslenska ríkiskassann. Í 
dag er hann, rétt eins flest önnur heimili, 
þjakaður af vaxtabyrði vegna óstöðugrar 
fortíðar. Sá kostnaður er næststærsti 
útgjaldaliðurinn í bókhaldi landsins.

Björt framtíð er grænn flokkur og vill 
vinna að uppbyggingu atvinnulífs án þess 
að sífellt sé gengið á dýrmæta náttúru. 
Með því að virkja eigin útsjónarsemi 
geta Íslendingar aukið hagsæld lands-
ins, framtíðin er björt ef við gerum það.
Guðlaug skipar þriðja sæti á framboðslista 
Bjartrar framtíðar í suðvesturkjördæmi.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir skrifar:

Hvaða leið vilt þú fara?
Í pólitík greinir menn á um leiðir 

en markmiðin eru væntanlega þau 
sömu að búa til tækifæri  í íslensku 

samfélagi fyri einstaklinga, fjölskyldur 
og fyrirtæki.  Í mínum huga er góð 
staða efnahagsmála forsenda allra 
annarra þátta í samfélaginu. Hún er 
forsenda þess að fólk hafi vinnu, hún er 
forsenda þess að  hægt sé að auka kaup-
mátt  og hún er forsenda þess að hér 
sé hægt að byggja upp öflugt velferðar 
– og menntakerfi  og viðhalda því.

Það eru ýmsar leiðir til þess  en ég vil 
búa í samfélagi þar sem einstaklingnum 
er treyst og honum tryggt frelsi til 
athafna.  Ég vil búa í samfélagi þar sem 
atvinnulífinu eru skapaðar aðstæður 
til að eflast  og þar sem fjölskyldan er 
hornsteinn samfélagsins.  Þess vegna 
er það er bjargföst skoðun mín að 
grunngildi sjálfstæðisstefnunnar eigi 
nú sem aldrei fyrr brýnt erindi við 
fólkið í landinu.

Verkefnin framundan eru mörg og 
viðamikil en áherslu verður að leggja á 
lækkun skulda ríkissjóðs, fram hjá því 
getur enginn stjórnmálaflokkur litið. 

Við verðum að mynda samstöðu og 
hafa skýra sýn á nýjar leiðir í efnahags-
málum þar sem megin áhersla verður 
á stöðugleika og vöxt. Við þurfum að 
setja okkur sameiginlega markmið um 
að loka fjárlagagatinu, um raunhæfar 
aðgerðir fyrir heimilin, að bæta um-
hverfi atvinnulífsins, skapa því um-
hverfi sem leiðir af sér kjarabætur til 
launaþega, kjarabætur sem haldast í 
hendur við verðmætasköpun í landinu 
þannig munum við komast áfram. 

Við erum mörg þeirrar skoðunar að 
öflugt atvinnulíf sé forsenda velferðar 
og menntunar og forsenda þess að við 
getum tekið á fjárhags – og lánavanda 
heimila í landinu. Við vitum  mæta vel 
að hagur heimilanna byggir á atvinnu 
og öryggi, hvorki skuldavandanum 
né hinum félagslega vanda verður eytt 
nema fólk hafi vinnu, hafi tekjur til að 
greiða niður lánin og ráðstöfunartekjur 
til að leyfa sér og börnum sínum að 
vera virkir þátttakendur í samfélaginu. 

Þess vegna er meginmarkmið 
okkar sjálfstæðismanna að fá til þess 
umboð í kosningunum 2013 að skapa 

hér samfélag þar sem allir geti fundið 
kröftum sínum farveg, þar sem velferð 
og öryggi borgaranna er tryggt, þar 
sem lífskjör jafnast á við það sem best 
gerist í heiminum og þar sem frelsi, 
ábyrgð og virðing fyrir einstaklingum 
er höfð í hávegum.

Ef þú ert mér sammála um leiðir þá 
eigum við samleið í kosningunum 27. 
apríl.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir,  
þingmaður, skipar annað sæti  

á framboðslista Sjálfstæðisflokksins  
í suðvesturkjördæmi.

Framsóknarfögnuður
Siv Friðleifsdóttir, Elín Björg Ing-

ólfsdóttir og Vigfús Markússon 
mættu á opnun kosningaskrifstofu 

Framsóknarflokksins á dögunum. Siv 
hættir nú á þingi eftir  18 ára þingsetu 
en hún settist fyrst á þing árið 1985.

VG opnaði á Strandgötunni 
Vinstri græn opnuðu kosninga-

skrifstofu sína á Strandgöt-
unni sunnudaginn 7. apríl.  

Guðbjörg Sveinsdóttir sem skipar 

fjórða sæti listans, Ögmundur Jón-
asson sem er í því fyrsta og Rósa Björk 
Brynjólfsdóttir sem er í öðru sæti voru 
á staðnum.

ragnheiður ríkharðsdóttir

Guðlaug Kristinsdóttir.
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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

Flatahrauni 5a
S:555-7030 

Opið alla daga 11 -22

Fjölskyldutilboð:
4 Ostborgarar, franskar 
og kokteilsósa Kr. 3.990,-

Ostborgari, franskar, kokteilsósa 
og 0.5l kók Kr. 1.390,-

Eldbakaðar pizzur
Miðstærð Pizza m/3 áleggjumKr. 1.490,-
Stór Pizza m/3 áleggjum Kr. 1.790,-

Tilboðin gilda alla daga
í sal og sótt
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KJÖRFUNDUR
Kjörfundur vegna kosninga til Alþingis,  

er fram eiga að fara 27. apríl 2013 verður í  
Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og í Álftanesskóla.

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)

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

Sjálfstæðismenn 
opna kosninga-
skrifstofu sína
Ragnheiður Ríkharðsdóttir sem 

skipar annað sætið á lista Sjálf-
stæðismanna í kjördæminu 

opnaði kosningaskrifstofuna sem er  

í húsnæði flokksins við Norðurbakka  
Hún flutti að því tilefni ljóðið Lífsþor  
eftir Árna Grétar Finnssson úr bókinni 
Ljóðspor

Sjóræningjar í Hafnarfirði
Leikritið Sjóræningjaprinsessan 

eftir Ármann Guðmundsson 
var frumsýnt fyrir fullum sal  

í Gaflaraleikhúsinu laugardaginn 6. 
apríl síðastliðinn.  Leikstjóri verksins er 
Lárus Vilhjálmsson. Eins og titill leik-
ritisins bendir til gerist það á þeim tíma 
þegar sjóræningjar sigldu um höfin blá 
og komu víða við þegar fylla þurfti á 
rommbirgðirnar í landi.  Soffía er alin 
upp á friðsælli eyju í Suðurhöfum ásamt 
Matta bróður sínum.  Ævintýraþrá 
hennar er mikil og hún er fullviss um að 
hún sé sjóræningjaprinsessa.  Það fær 
hún staðfest þegar nokkrir sjóræningjar 
koma á eyjuna og upphefst mikið ævin-
týri sem ber áhorfendur meðal annars á 
sjóræningjaskip og á eyju eina þar sem 
mannætur eiga bústað sinn.  

Söguþráðurinn er skemmtilegur 
og fjörugur og leikararnir snöggir að 
bregða sér í önnur hlutverk.  Persón-
urnar eru litskrúðugar og margar þeirra 
mjög fyndnar.  Tónlistin undirstrikar 
stemninguna sem er ríkjandi hverju 

sinni og líflegt er að sjá hljóðfæraleik-
arana á sviðinu.  Leikmyndin er útfærð 
á sérlega hugmyndaríkan hátt.  Sýn-
ingartjaldið er notað sem bakgrunnur 
auk þess sem nokkur atriði fara fram 
,,á bak við tjöldin‘‘ og stækkar þannig 
sviðið um leið.  Leikritið er hin besta 
fjölskylduskemmtun og eru allir hvattir 
til að tryggja sér miða.    LHÞ

Margrét Gauja Magnúsdóttir sem skipar 4. sætið á lista Samfylk-
ingarinnar og Gunnar axel axelsson hittu kjósendur og fjölskyldur 
þeirra í Firði, meðal annars feðginin anton og lovísu.

ragnheiður ríkharðsdóttir.

Sædís Enja Styrmisdóttir leikur Soffíu 
sjóræningjaprinsessu.  Sædísi finnst 
gaman að leika og ætlar að leggja 
leiklistina fyrir sig í framtíðinni.

leikstjórinn ásamt fjölskyldu sinni.  ragnhildur, Embla Sól, Sirrý Margrét, Smári og lárus
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Vönduð amerísk heilsársdekk  
- stærðir 31- 44 tommur 
- slitsterk
- neglanleg
- má míkróskera
- frábært veggrip

Gott verð!

fyrir flestar stærðir jeppa og jepplinga

Við eigum dekkin undir bílinn þinn og bjóðum upp á alla dekkjaþjónustu.  
Þú kemur þér notalega fyrir með kaffibolla meðan þú bíður.   
Bjóðum einnig ástandsskoðanir, smurþjónustu og almenna viðgerðarþjónustu. 

Skjót og góð þjónusta!

38x15,5R15
38 tommu dekk 
sem er sérstaklega  
hannað fyrir 
íslenskar aðstæður.
- slitsterkt
- endingargott
- hljóðlátt
- míkróskorið
- neglanlegt

Dekkja-
verkstæði  
á staðnum.
Bjóðum alla  

almenna  
dekkja-

þjónustu.

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 36 m²

kr. 2.299.900,- án fylgihluta / án verandar.

kr. 2.699.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti / án verandar.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
3
-0
1

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 329.900,- án fylgihluta

kr. 369.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 359.900,- án fylgihluta

kr. 399.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,1m²
kr. 139.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

KJÖRFUNDUR 

 

vegna alþingiskosninga í

Sveitarfélaginu Vogum 27. apríl 2013

Kjörfundur hefst kl. 10:00 og lýkur kl. 22:00

Kosið verður í Stóru-Vogaskóla, gengið inn frá leikvelli

Kjörskrá í Sveitarfélaginu Vogum vegna alþingiskosninga liggur frammi
almenningi til sýnis á bæjarskrifstofu sveitarfélagsins fram að kjördegi.

Sérstök athygli er vakin á að kjósandi sem ekki hefur meðferðis 
persónuskilríki getur átt von á að fá ekki að greiða atkvæði. 
 

Kjörstjórn Sveitarfélagsins Voga



14 19.  apríl  2013

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242

Allan sólarhringinn

Komum heim til 
aðstandenda ef óskað er

sFlat

VaVV

aSverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
HAFNARFJARÐAR

NÝTT Vefst fjarðlægðin fyrir þér
Fjarlægðarskynjarar að framan og aftan

Bæj ar blað ið Hafn ar fjörð ur og 
Byggða safn Hafn ar fjarð ar  birta 
mynd ir í  hverju tölu blaði úr 

 safni Byggða safns ins. Til gang ur inn er 
að  leita lið sinn is íbúa bæj ar ins við að 
nafn greina fólk ið á mynd un um. Átak 
stend ur yf ir hjá Byggða safn inu við að 
skrá mynd ir í eigu safns ins en Ljós-
mynda safn Byggða safns Hafn ar fjarð ar 

varð veit ir í kring um 140 þús und film ur, 
mynd ir og gler plöt ur. Ef þú þekk ir 
fólk ið á mynd un um, vin sam leg ast 
 hafðu sam band við Byggða safn ið með 
því að  senda tölvu póst á net fang ið:
ro sak ar en@hafn arfj ord uris,  senda 
bréfa póst til safns ins á heim il is fang ið 
Strand götu 4, eða  hringdu í síma 585-
5780.

ÞEKK IR ÞÚ FÓLK IÐ?

Árni Snæbjörn Valdimarsson 
Árni Snæbjörn Valdimarsson (f. 

06.12.1923, d.16.05.2004) fæddist 
á Völlum í Ytri-Njarðvík og ólst þar 
upp fyrstu u.þ.b. 12 æviár sín en þá 
flutti hann til Keflavíkur. Hann lærði 
rennismíði í iðnskólanum í Keflavík 
en að iðnnámi loknu hóf Árni nám við 
Vélskólann í Reykjavík og lauk þaðan 
námi úr rafmagnsdeild 1949. Eftir 
útskrift úr Vélskólanum vann Árni á 
togurum og kaupskipum en 1951 réðst 
hann sem vélstjóri við raforkuver Raf-
magnsveitu Reykjavíkur og þar vann 
hann til starfsloka. Árni bjó öll sín 
fullorðinsár í Reykjavík.

Foreldrar Árna voru Björn Valdimar 
Björnsson útgerðarmaður í Keflavík, 
f. 31.12. 1893, d. 1972 og kona hans 
Sigríður Árnadóttir húsfreyja, f. 27.7. 

1892, d. 1977. Árni var elstur fjögurra 
barna þeirra Sigríðar og Valdimars. 
Systkini hans voru: Gunnar Hörður, f. 
20.1. 1925, d. 1998, Margrét Katrín, f. 
6.6. 1926 og Birna Fjóla, f. 19.3. 1932, 
d. 19.08.2006. Árni kvæntist 26. febrúar 
1949, Dómhildi Á. Guðmundsdóttur, 
f. 3.8 1924, d.08.11.2011 og áttu þau 
þrjú börn.

Helstu tengingar Árna við Hafnar-
fjörð, svo vitað er,  eru í fyrsta lagi að 
móðursystir hans Sigrún Geira Árna-
dóttir, rak verslun með vinkonu sinni 
hér í bæ, verslun Geiru og Leifu. Í 
öðru lagi flutti systir hans til Hafnar-
fjarðar um 1948 er hún giftist Guðjóni 
Steingrímssyni hæstaréttarlögmanni 
(f.05.02.1924, d. 27.06.1988) hún býr 
enn í Hafnarfirði.

Bói í Strýtu og Jón Gunnar
Þorleifur Jónsson er skráður fyrir 

myndinni  sem hér birtist og er 
hann til vinstri á myndinni .Hægra 
megin er frændi hans Jón Gunnar Jó-
hannsson. Þorleifur var fæddur 1933 
og lést 2006, flestir þekktu hann sem 
Bóa í Strýtu. 

Jón Gunnar er fæddur 1933 og rekur 

vélaverskstæði föður síns, Vélaverk-
stæði Jóhanns Ólafssonar á Reykja-
víkurvegi ásamt bræðrum sínum. 
Móðir Þorleifs, Svanhildur Margrét 
(Magga) og móðir Jóns Gunnars, Krist-
jana Júlía (Sjana) voru systur, dætur 
Jóns Þorleifssonar grafar í Strýtu, 
Selvogsgötu 4. 

Hrefna Markúsdóttir Suðurgötu 40 er skráður eigandi 
þessarar myndar sem sýnir tvær ungar stúlkur. Myndin 
er tekin í maí 1939

Eyjólfur Kristjánsson, verslunarmaður, er skráður fyrir 
myndinni af karli og konu. Hún er tekin í maí 1939

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð

NÝ MYND NÝ MYND

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN?
Árið 1987.Svar:



bfo.is
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf

Smiðjuvegi 22 (græn gata)  · 200 Kópavogi  ·  Sími: 567 7360

bfo@bfo.is

BGS VOTTUÐ ÞJÓNUSTA

BGS VOTTUÐ ÞJÓNUSTA

úr rústfríu stáliúr rústfríu stáli
Nýsmíði og hönnunNýsmíði og hönnun

Sími: 424 6650 | www.beitir.is

Óskum útgerð og áhöfn  
til hamingju með nýja  
bátinn Aldísi Lind
Línuspil er frá Beiti.

Jónsvör 3 / 190 Vogar / Sími: 424-6650 / Fax: 884-2845 / beitir@beitir.is

Frá Beiti ehf er, Línuspil,  blóðgunarkar með lyftu, renna 
frá línuspili að blóðgunarkari og beitukar með lyftu.

FAJ
Friðrik A.
Jónsson ehf

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Óskum útgerð og áhöfn til hamingju með
nýtt og glæsilegt skip, Aldís Lind.

Friðrik A. Jónsson ehf
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
S: +354 552 2111 - F: + 354 552 2115
www.faj.is

www.isfell.is

Hífi- og 
festingabúnaður

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -
 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

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



LOFTVERKFÆRI.IS

Við erum umboðsaðilar Autel
bilanagreiningarbúnaðar fyrir bíla

Háþróaður næstu kynslóðar kóðalesari 
AutoLink AL319    ** Nauðsynlegur í alla bílskúra **

* Les OBDII & CAN Kerfi í bílum frá 1996
* Birtir villukóða (P0, P2, P3, and U0), og tegundatengda kóða 
   (P1, P3, and U1) bæði núverandi og þá sem eru í minni tölvunnar.
* Birtir orsakir bilana, þurrkar út kóða og slekkur vélarljós  og gerir margt margt fleira.

Meira á  www.auteltech.is
Verð aðeins: 12.590.-kr

Þú átt heima
 hjá okkur!

.is
Helluhraun 14 - Hafnarfjörður (við Bónus) - Sími 565-9595  -  www.vaxtarvorur.is

Opið 10:00 til 18:30 virka daga - 12:00 til 16:00 á laugardögum

Ný sending af beltum komin í hús

Endalaust úrval af vörum fyrir þig ;)  Kíktu í heimsókn!


