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Hvaða Spirulina ert þú að taka?
Árangur fer eftir gæðum

Fjölvítamín náttúrunnar
Næringarupptaka úr Lifestream Spírulína er meira og 
nýtist betur en úr nokkru öðru fæði.

Fullkomið jafnvægi næringarefnanna gefur 
einbeitingu, langvarandi náttúrlega orku og er gott 
gegn streitu. 

Dregur úr ofvirkni, sykurlöngun og sleni.

Styrkir ónæmikerfið, hentar börnum og fullorðnum.

13 vítamín og 16 steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega GLA fitusýrur
SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans

Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum. 

Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Fríhöfninni, Víði og Hagkaup.

Virkar frábærlega við flensu og kvefi
Hraust og hress! Árangur strax!

Súrefnistæmdar umbúðir vernda næringaefnin. 
Vottað lífrænt.
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lífræn bætiefni fyrir alla - heilsa til framtíðar
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Í Lækjarskóla eru 487 nemendur
Lækjarskóli, sem hét áður Barnaskóli 

Hafnarfjarðar og þar á undan Barna-
skóli Garðahrepps, á sér samfellda 

sögu allt frá árinu 1877. Þá gáfu prófasts-
hjónin á Görðum, Þórarinn Böðvarsson og 
Þórunn Jónsdóttir, stórfé til minningar um 
son sinn, Böðvar, til að koma á fót alþýðu-
skóla. Þetta var heimajörðin Hvaleyri með 
öllum húsum og jarðarnytjum ásamt skóla-
húsinu Flensborg með ofnum, borðum og 
bekkjum og öllu naglföstu; útihús úr timbri 
og afgirt tún. Í fyrstu skólanefndinni sátu 
ásamt Þórarni prófasti, sem var formaður, 
Christian Ziemsen verslunarstjóri í Hafnar-
firði og Grímur Thomsen. Árið 1882 var 
stofnuð við skólann gagnfræðadeild, eða 

„real skóli“ eins og hann var kallaður, og 
er það upphaf núverandi Flensborgarskóla. 
Árið 1902 var reistur barnaskóli við Suður-
götu sem var stækkaður 1921. Það sama ár 
var einnig reist íþróttahús þar skammt frá. 
Skólahúsið við Suðurgötu varð fljótlega of 
lítið svo skólanefnd ákvað 1926 að reisa nýtt 
skólahús. Hið nýja barnaskólahús við Skóla-
braut var vígt 2. október 1927. Íþróttahúsið 
var flutt að Skólabraut árið 1934 og þjónaði 
skólanum áfram til 2005. Íþróttahúsið var 
stækkað 1959 þegar bætt var við búnings- 
og baðklefum og tveimur kennslustofum. 
Árið 1945-46 var byggt við hvorn enda 
skólans og síðast 1978-80 við bakhlið hans. 
Haustið 1961 tók Öldutúnsskóli til starfa í 

Hafnarfirði. Þá var Barnaskóli Hafnarfjarðar 
nefndur Lækjarskóli. Nýtt skólahús var byggt 
fyrir Lækjarskóla að Sólvangsvegi 4 og var 
fyrri áfangi tekinn í notkun 22. ágúst 2002 
og seinni áfangi haustið eftir. Íþróttahús og 
sundlaug voru tekin í notkun haustið 2005. 
Skólinn hefur verið einsetinn frá upphafi, 
en hann er nú 136 ára. Hornsteinar skólans 
eru ábyrgð, virðing og öryggi. Við Lækjar-
skóla er lögð áhersla á þroska hvers og eins, 
skólinn er virkur í atferlismótun barna með 
einhverfu, við skólann eru m.a. reknar deildir 
fyrir nemendur með þroskaraskanir og mót-
tökudeild nýbúa. Þess má geta að hönnun 
skólans hefur vakið athygli og aðdáun langt 
út fyrir Hafnarfjörð.

Um 50 nemendur hófu nám í haust í fyrsta skipti í grunnskóla, þ.e. í 1. bekk Lækjarskóla. Hér unir stærstur hluti þeirra glaður á 
skólalóðinni í frímínútum fyrir skömmu þrátt fyrir hálf hryssingslegt veður.
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Hreyfing eykur blóðflæði
Hvað gerir BEETELITE

örvar Nitric Oxide framleiðslu strax.
Betra blóðflæði, 30% æðaútvíkkun,

30% meiri súrefnisupptaka, réttur blóðsykur, 
aukin fitubrennsla, 20% meira þrek orka og 

úthald, hraðar bata eftir æfingar. 
Bættir árangur íþróttafólks allt að 20%

Örvar upptöku annara vítamína, fæðubótarefna.
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Hvað gerir VIAGRA - SILDENAFIL The release of nitric oxide molecules causes erection.

BEETELITE Rauðrófukristall
100% lífrænt og því fullkomlega öruggt
1 skot 30 mín. fyrir æfingar blandað í 
150 ml af vatni. Endist 6 tíma í líkamanum.
Bætt blóðflæði 30 mín. eftir inntöku.
Fæst í World Class, Sportlíf, 
apótekum og heilsubúðum 

                      Nitric Oxide
Nóbelsverðlaun 1998 - Sameind ársins 1992

           

Iðnskólinn í Hafnarfirði hefur starfað í 85 ár
- næg atvinnutækifæri fyrir þá sem útskrifaðst frá málmiðnaðardeild

Iðnskólinn í Hafnarfirði var 
stofnaður 11. nóvember 1928 á 
fyrsta fundi Iðnaðarmannafélags 

Hafnarfjarðar og rak félagið skólann 
sem kvöldskóla til ársins 1955. Emil 
Jónsson, bæjarverkfræðingur og síðar 
forsætisráðherra í minnihlutastjórn 
Alþýðuflokksins var fyrsti skólastjóri 
skólans og gegndi starfinu til ársins 
1944. Kennsla samningsbundinna iðn-
nema hefur farið fram allt frá stofnun 
skólans. Helstu tímamót í sögu skól-
ans urðu þegar ríkið og bæjarfélagið 
tóku við rekstrinum árið 1956 og varð 
hann þá dagskóli. Með stofnun grunn-
deilda málmiðna 1974 var tekin upp 
verkleg kennsla við skólann. Grunn-
deild tréiðna og verklegt nám fyrir 
háriðnir hófst árið 1977 og á sama tíma 
hófst kennsla í tækniteiknun. Síðasta 
grunndeildin var stofnuð 1983 með 
verklegri kennslu í rafiðnum. Verk-
deildirnar hafa verið, og eru ennþá, 
kjölfesta skólastarfsins. Árið 1990 var 
komið á fót hönnunarbraut að frum-
kvæði þáverandi skólameistara Steinars 
Steinssonar en henni var síðan breytt í 
listnámsbraut, s.kv. Aðalnámskrá fram-
haldsskóla, árið 1999. Útstillingadeild 
var stofnuð haustið 1998. Frumdeild 
var starfandi árin 1993-2002 og almenn 
námsbraut tók til starfa haustið 2000.

Flutt í nýtt húsnæði árið 
2000
Skólinn flutti í nýtt húsnæði í jan-
úar árið 2000 við Flatahraun 12. Í 
því fólst veruleg stækkun og bylting 
á allri aðstöðu nemenda og kennara. 
Skólahúsnæðið er fjármagnað, reist og 
rekið af einkaaðilum og er það fyrsta 
fjölhæða stálgrindarhúsið sem reist er 
hérlendis. Áður hafði Iðnskólinn verið 
á tveimur stöðum þar sem bóknám fór 
fram í húsnæðinu við Reykjavíkurveg 
og verknámið var til húsa við Flata-

hraun. Í nýja skólanum var öll aðstaða 
undir sama þaki en vegna mikillar að-
sóknar og fjölgunar í skólanum hefur 
áhaldahús bæjarins verið gert upp og 
notað sem kennslurými til bráðabirgða 
meðan leitað er lausna við stækkun 
skólans.

Iðnskólinn í Hafnarfirði er heilsu-
eflandi framhaldsskóli og á hverju 
ári er unnið eftir ákveðnu þema, í 
ár er það geðrækt. 13. September sl. 
hófst dagskrá vetrarins. Sigurbjörn 
Hreiðarsson, sem er leiðtogi átaksins í 
skólanum, ræddi um það sem verður á 
döfinni. Næst kom Ársæll skólameist-
ari og ræddi um mikilvægi þess að 
láta áhyggjur og stress ekki íþyngja 
manni um of. Eftir það var farið í 
góðan göngutúr þar sem boðið var 
upp á ávexti á leiðarenda. Að lokum 
var hresst upp á andann með því að 
hlusta á uppistand Ara Eldjárns.

Sterk hefð fyrir málm-
iðnaðardeildinni
Ársæll Guðmundsson skólameistari 
segir að málmiðnaðardeildin sé og 
hafi alltaf verið öflug í starfi Iðnskóla 
Hafnarfjarðar, hefðin fyrir þeirri starf-
semi sé mjög sterk. Ávallt sé ásókn í að 
ráða til starfa rennismiði, stálsmiði og 
vélvirkja til starfa, ekki síst hjá stórum 
og taustum fyrirtækjum í íslensku at-
vinnulífi, eins og t.d. Össur og Marel. 
Í haust eru um 530 nemendur við Iðn-
skóla Hafnarfjarðar.

Iðnskólinn í Hafnarfirði.

Í kennslustund í málmsmíði.

Í tréiðnaðardeild. Vanda skal að fyrstu gerð.

Ársæll Guðmundsson skólameistari Iðnskólans í Hafnarfirði.

Hafnarfjarðarbær styrkir félaga-
samtök, fyrirtæki og einstaklinga
Bæjarráð Hafnarfjarðar veitir 

ár hvert félagasamtökum, fyr-
irtækjum eða einstaklingum 

styrki til starfsemi og þjónustu sem 
fellur að hlutverki sveitarfélagsins 
eða telst á annan hátt í samræmi við 
stefnumörkun, áherslur og forgangs-
röð sveitarfélagsins. Umsóknarfrestur 
er til næsta sunnudags,  22.september.

Reglur um styrkveitingar er hægt 
að nálgast gegn gegnum ,,Mínar 
síður – umsókn um styrk – bæj-
arráðsstyrkur“ og þar er einnig hægt 
að nálgast umsóknareyðublað. Gert 
er ráð fyrir að úthlutun verði lokið 
fyrir 1. desember nk. Horft yfir Hafnarfjörð.

Skólastjórar, síðar skólameistarar hafa verið:
Emil Jónsson verkfræðingur og, sfyrrverandi forsætisráðherra, skólastjóri í 
16 ár 1928 – 1944
Bergur Vigfússon, skólastjóri í 12 ár 1944 – 1956
Snæbjörn Bjarnason véltæknifræðingur, skólastjóri í 1 ár 1956 – 1957
Sigurgeir Guðmundsson byggingafræðingur, skólastjóri í 18 ár 1957 – 1974 
og 1975 – 1976  
Steinar Steinsson véltæknifræðingur, skólameistari í 18 ár 1974 – 1975, 1976 
– 1984 og 1985 – 1994
Jóhannes Einarsson véltæknifræðingur, skólameistari í 17 ár 1984 – 1985 
og 1994 – 2010.
Núverandi skólameistari er Ársæll Guðmundsson.

Kennslustaðir Iðnskólans hafa verið:
Gamli barnaskólinn við Suðurgötu 1928-1929
Barnaskóli Hafnarfjarðar 1929-1939
Flensborg 1939-1957
Bókasafnið við Mjósund 1957-1972
Reykjavíkurvegur 74 frá 1972-1999 ásamt  verkdeildahúsi við Flatahraun 
1974-1999
Nú fer kennsla fram að Flatahrauni 12 og 14 og einnig í Gjótuhrauni.



Við sækjum gögnin 
þegar þér hentar

Gagnaílát 
fyrir örugga 
eyðingu gagna

PDC
32 lítra

Tekur allt að 10 kg af pappír

S-76    

76 lítra

Tekur allt að 30 kg af pappír

Mál: 70 (h) x 28 (b) x 51 (d)

E-120
120 lítra

Tekur allt að 55 kg af pappír

Mál: 93 (h) x 48 (b) x 56 (d)

E-240
240 lítra

Tekur allt að 120 kg af pappír

Mál: 107 (h) x 58 (b) x 74 (d)

Örugg eyðing gagna yfir 20 ár www.gagnaeyding.is
Bæjarflöt 4 / 112 Reykjavík / Sími: 568 9095 
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Bæjarstjórn Hafnarfjarðar:

Átta mánuðir til bæjarstjórnarkosninga
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar skipa 

11 fulltrúar. Í kosningunum 
2010 fengu Samfylkingin og 

Sjálfstæðisflokkurinn 5 fulltrúa hvor 
og Vinstri hreyfingin grænt fram-
boð 1 fulltrúa. Samfylking og Vinstri 
grænir mynda meirihluti í bæjar-
stjórn Hafnarfjarðar, bæjarstjóri er 
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir 
og forseti bæjarstjórnar Margrét 
Gauja Magnúsdóttir og formaður 
bæjarráðs Gunnar Axel Axelsson. 
Reglulegir fundir bæjarstjórnar eru 
haldnir hálfsmánaðarlega, á miðviku-
dögum kl.14:00 í Hafnarborg en með 

fundunum er hægt að fylgjast í út-
varpi á FM97,2.

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks eru 
Valdimar Svavarsson, Rósa Guðbjarts-
dóttir, Kristinn Andersen, Geir Jónsson 
og Helga Ingólfsdóttir. Fyrir Samfylk-
inguna sitja í bæjarstjórn Margrét 
Gauja Magnúsdóttir, Gunnar Axel Ax-
elsson, Eyjólfur Sæmundsson, Sigríður 
Björk Jónsdóttir og Lúðvík Geirsson 
og fyrir Vinstri hreyfinguna – grænt 
framboð er það Guðrún Ágústa Guð-
mundsdóttir bæjarstjóri. Átta mánuðir 
eru nú eftir af kjörtímabili bæjarstjórn-
arinnar en sveitarstjórnarkosningar 

fara fram í lok maímánaðar 2014, 
líklega laugardaginn 31. maí. Ekkert 
hefur heyrst um það hvort núverandi 
bæjarfulltrúar sækjast eftir því að sitja 
áfram á framboðlistum flokka sinna, 
en búast má við nú á haustdögum að 
margir fari að hugsa sér til hreyfings, 
alltaf eru einhverjir fýsandi þess að gera 
sig gildandi í pólitík en styttra kann 
að vera í prófkjör eða uppstillingu hjá 
stjórnmálaflokkunum. Framsóknar-
flokkurinn náði ekki inn manni í bæj-
arstjórn Hafnarfjarðar vorið 2010 en 
líklegt verður að teljast að Framsóknar-
menn í Hafnarfirði hugsi sér aftur til 
hreyfings. Við síðustu bæjarstjórnar-
kosningar var kjörsókn afar dræm, eða 
aðeins 65% en þá voru liðlega 17.800 
manns á kjörskrá í Hafnarfirði.

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
19. 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. Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, 
sími: 898-5933 & netfang: geirgudsteinsson@simnet.is. Umbrot: Prentsnið, Prentun: 
Ísafoldarprentsmiðja, 13.500 eintök. dreifing: Póstdreifing. Veffang: fotspor.is

Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Að elska fjölskyldu sína þykir flestum sjálfsagt mál, en að elska óvin sinn 
og bera fyrir honum virðingu er hreinn kærleikur. Kærleikurinn er 
einfaldur, sýndu hann því það er svo auðvelt og kostar ekkert. Einelti 

er allt of algengt hér á landi, og oft líðst það þrátt fyrir fögur orð um að tekið 
sé með festu á slíkri vanvirðu. Stúlka sem var fædd með skarð í vör hefur 
þurft að þoka slíkt einelti alla tíð. Það lýsir hins vegar afar bágum karakter 
þeirra sem slíkt stunda, jafnvel heimsku. Sumt af því sem við þessa fallegu 
stúlku hefur verið sagt er þannað að ekki er hægt að hafa það eftir hér. Þessi 
harðneskja í samskiptum fólks birtist með ýmsum hætti og er allt of algeng 
er í nútíma þjóðfélagi. En kannski hafa þeir unglingar sem telja einelti ekk-
ert athugavert það eftir háttarlagi þeirra fullorðnu. Þeir verða kannski varir 
við harðneskjulegar innheimtuaðgerðir í garð foreldra sinna frá bönkum, 
tryggingafélögum og fleiri stofnunum, jafnvel inni á eigin heimilum og 
finnst því ekkert athugavert að endurspegla það. Hafa skal í huga að sumar 
innheimtuaðgerðir eru ekkert annað en gróft einelti.

Virðing þjóðarinnar fyrir Alþingi er í molum, og þar er við engan annan 
að sakast en sjálfa þingmennina. Þingmenn þjóðarinnar ættu að sýna hver 
öðrum meiri kærleika, þá gengju þingstörfin kannski betur á Alþingi og meiri 
virðing yrði borin fyrir stjórnmálamönnum almennt og þeirra verkum. Flest 
kosningaloforð stjórnarflokkanna sem gefin voru á vordögum hafa ekki enn 
séð dagsins ljós, en vonandi stendur það til bóta, a.m.k. hefur forsætisráðherra 
boðað stórfellda hjálp til handa þeim heimilum sem verst standa fjárhags-
lega. Almenningur vill trúa því að svo verði, annars fer allt í bál og brand 
og þá verður svokölluð búsáhaldabylting aðeins hjóm eitt í samanburði við 
þær aðgerðir sem reiður almenningur gæti gripið til. Hveitibrauðsdögum 
ríkisstjórnarinnar lauk 1. september sl., nú bíður þjóðin raunhæfra aðgerða 
frá henni.

Vonandi ber bæjarstjórn Hafnarfjarðar gæfu til að selja þær byggingalóðir sem 
nú er verið að auglýsa í Smárahlíðinni. Þar með þéttist byggðin á Völlunum, 
tiltrú unga fólksins á svæðinu eykst, fleiri þjónustufyrirtæki sjá hag sinn í 
því að setjast þar að. Þjónusta bæjarfélagsins gagnvart íbúum þessa svæðis 
ætti líka að aukast um leið og fjárhagur bæjarsjóðs batnar, kafsundinu úr 
dýfunni sem tekinn var við efnahagshrunið 2008 fer kannski að ljúka. Með 
aukinni hagsæld batnar þjónustan, ekki bara við íbúana á Völlum, heldur við 
alla Hafnfirðinga. Það á líka við íbúa nágrannasveitarfélagsins, Garðabæjar. 
Þar stendur til að bjóða út byggingalóðir í fallegu landi, en það er öllum 
sveitarfélögum nauðsyn að geta boðið ungu fólki byggingalóðir, og það á 
öllum tímum, ekki bara í nálægð sveitarstjórnarkosninga. Ef það gerist ekki 
leita leita íbúarnir yfir lækinn þar sem aðstaðan og þjónustan er betri. Það 
er alveg deginum ljósara.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Er raunverulega von 
á hjálp við heimili í 
fjárhagsvanda?

Leiðari
margrét Gauja magnúsdóttir stjórnar bæjarstjórnarfundinum.

bæjarstjórn Hafnarfjarðar á fundi 18. september sl. Þrír bæjarfulltrúar voru fjarstaddir og tóku varamenn sæti þeirra 
á fundinum.

Skarðshlíð á Völlunum
- framtíðar byggingasvæði í Hafnarfirði

Lóðir í 1. áfanga Skarðshlíðar 
eru komnar í sölu. Um er að 
ræða lóðir við Hádegisskarð, 

Bergsskarð, Drangsskarð, Bjargsskarð, 
Glimmerskarð og Vikurskarð. Byrjað 
var að taka á móti umsóknum laugar-
daginn 7.september sl. en umsóknar-
frestur er til til 27. September nk. Sótt 
er um á ,,Mínum síðum“ hjá Hafnar-
fjarðarbæ. Skarðshlíð er um 30 ha að 
stærð og liggur upp að hlíðinni sunnan 
og vestan í Ásfjalli. Svæðið er í hlíð sem 

hallar mót suðri og liggur í skjóli fyrir 
norðan- og austanáttum. Efst í hlíðinni 
verða einbýlishús, þar fyrir neðan par- 
og raðhús og fjölbýlishús næst Ásvalla-
brautinni, sem er aðkoman inn í hverfið. 
Í hverfinu er fyrirhugað að byggja 4–6 
deilda leikskóla og hjúkrunarheim-
ili. Byggðin er tengd náttúrunni með 
tveimur grænum ósnortnum svæðum 
þvert inn í byggðina og tengist þannig 
þungamiðju hennar.

Leitast var við að hafa sjálfbæra þróun 

og vistvænt skipulag að leiðarljósi við 
hönnun Skarðshlíðarhverfis. Þéttriðið 
stíganet er í hverfinu, í tengslum við 
megin göngustíga, hjólreiða- og al-
menningsvagnakerfi bæjarins.

Skarðshlíðin hefur upp á allt að 
bjóða. Á svæðinu, í Vallahverfinu, er 
sundlaug, íþróttamiðstöð Hauka og 
öflugt skólasamfélag, m.a. Hraunvalla-
skóli og leikskólar. Stutt er í ósnortna 
náttúruna, Ásfjall, Ástjörn, Hvaleyrar-
vatn, Helgafell og Bláfjöll.

séð yfir skarðshlíð en svæðið er tilbúið, og þar geta hafist framkvæmdir innan tíðar hjá þeim sem þar fá úthlutað 
lóðum. ekki er ósennilegt að undir hlíðinni sé gott skjól fyrir norðanáttinni.
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HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
á adal.is

Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og eina í 
Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn taka á móti þér á 
þeim öllum. Hlökkum til að sjá þig!

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

 –
 1

3
-0

4
6

7

Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

Við getum minnt þig á þegar þú þarft að láta skoða bílinn 
á næsta ári. Skráðu þig á póstlistann hjá okkur þegar þú kemur með 
bílinn í skoðun og þú gætir unnið 200 lítra eldsneytisúttekt.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900 
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Verstöðin Hafnarfjörður:

Í 16. sæti yfir kvótahæstu sveitar-
félögin með 7.812 þorskígildistonn
Tíu stærstu útgerðarfyrirtæki 

landsins er með liðlega helming 
kvóta yfirstandandi fiskveiðiárs 

sem hófst 1. september sl. 50 stærstu út-
gerðarirnar eru með liðlega 86% kvót-
ans. Af einstaka útgerðarfyrirtækjum 
er HB-Grandi með mestan kvóta, eða 
nær 43 þúsund þorskígldistonn sem 
er 11,2% heildarkvótans. Stálskip í 
Hafnarfirði er í 21. sæti með 4.792 
þorskígildistonn, eða 1,3% heildar-
kvótans. Þegar skoðað er úthlutun í 
einstaka fisktegundum kemst útgerðar-
fyrirtækið Stálskip í Hafnarfirði á lista 
yfir 10 hæstu í gullkarfa, er í 8. sæti með 
1.656 þorskígildistonn. Þorskur er sem 
fyrr langveigamesta fisktegundir, en 
leyft verður að veiða 171.170 þorskí-

gildistonn af þeim gula. Síðan kemur 
karfi/gullkarfi með 44.899 þorskíg-
ildistonn, 36.028 þorskílgildistonn af 
ufsa og 34.936 þorskígildistonn af ýsu. 
Í fyrsta skipti er nú úthlutað kvóta í 
þremur fisktegundum, þ.e. í blálöngu, 
gulllaxi og litlum karfa.

Höfuðborgin Reykjavík er kvóta-
hæsta verstöð landsins með nær 51 
þúsund þorskígildistonn sem er lið-
lega 13% heildarkvótans. Síðan koma 
Vestmannaeyjar með 42.770 þorskí-
gildistonn og Grindavík með 32.159 
þorskígildistonn. Hafnarfjörður er í 
16. sæti með 7.812 þorskígildistonn 
sem er 2% heildarkvótans. Kvótahæsta 
skipið á fiskveiðiárinu 2013 – 2014 er 
með meiri kvóta en verstöðin Hafnar-

fjörður, en Brimnes RE, togari Brims, 
er með 9.506 þorskígildistonna kvóta.

Framlegð sjávarútvegsins 
aldrei meiri
Framlegð íslenska sjávarútvegsins 
hefur aldrei verið meiri en hún varið 
árið 2011. Þetta er meðal þess sem 
fram kemur í nýrri skýrslu Íslands-
banka um sjávarútveg. Í skýrslunni 
kemur fram að hagnaður sjávarútvegs 
fyrir skatta, afskriftir og fjármagnsliði 
hafi verið 80 milljarðar króna árið 
2011 og hafi þá aukist um 26 prósent 
milli ára. Bankinn áætlar að afkoma 
greinarinnar hafi verið ívið betri í 
fyrra en árið 2011 og svipað verði 
uppi á teningnum í ár.

Þrátt fyrir þetta hefur fjárfesting 
dregist saman og var hún aðeins 9% 
af framlegð í hittifyrra. Þó eru merki 
um að fjárfesting hafi aukist í fyrra, 
og einhverjar hreyfingar eru í nýsmíði 

fiskiskipa erlendis. Störfum hefur 
fjölgað síðustu ár, úr 7.200 árið 2008 í 
9.000 í fyrra. Fjögur af hverjum fimm 
störfum í sjávarútvegi eru utan höfuð-
borgarsvæðisins.

Hafnarfjarðarhöfn.

6

Óvissa einkennir 
stjórnmálin
Ef ég ætti að velja eitt einkenn-

isorð fyrir stjórnmál líðandi 
stundar myndi ég nefna óvissu. 

Ég hef aldrei þekkt til annarra eins 
spurningamerkja og nú hrannast upp 
á hinum pólitíska himni. Forsætis-
ráðherrann segir ríkisstjórnina í þann 
veginn að slá heimsmet í skuldaniður-
fellingum. En þegar gengið er á hann 
og aðra væntanlega heimsmethafa - 
aðstandendur þessa loforðs ríkisstjórn-
arflokkanna – um útfærslur, verður fátt 
um svör. Hins vegar er ég ekki í hópi 
úrtölumanna og bíð spenntur að sjá 
hvað upp úr hattinum kemur. 

Vildu ekki  
varnarvopn Íslands!
Í þessu sambandi vill gleymast að fyrri 
ríkisstjórn hafði á prjónunum áform 
að ná hluta af því fjármagni sem er-
lendir kröfuhafar nú vilja ná út úr 
landinu en geta ekki vegna gjaldeyr-
ishafta. Hvað er þarna verið að tala 
um? Við hrun bankanna afskrifuðust 
gríðarlegir fjármunir, mörg þúsund 
milljarðar króna. Eftir í þrotabúunum 
sátu hins vegar umtalsverðir fjármunir, 
1500 til 1700 milljarðar. Erlendir aðilar 
– eða Íslendingar í erlendu dulargervi 
-  sem eiga kröfur í bú gömlu bankanna 
vilja aðgang að þessum eignum í er-
lendri mynt. En þar stendur hnífurinn 
í kúnni því þeir komast ekki framhjá 
gjaldeyrishöftunum,varnarvopni Ís-
lands. 

Óskiljanlegt var þegar núvernadi 
stjórnarflokkar neituðu að styðja þá-
verandi ríkisstjórn í því að setja þrota-
búin undir höftin í mars 2012 því hefði 
það ekki verið gert væru okkur allar 
bjargir bannaðar og tómt mál að tala 
um einhvern samfélagslegan ávinning 
af fjármagnsflutningum út úr landinu 
– hvað þá að slegið yrði heimsmet fyrir 
ávinninginn. 

Gamlar hugmyndir
Ýmsar leiðir hljóta að vera til skoðunar. 
Hugsanlega þarf að bíða átekta um 
sinn, einfaldlega vegna þess að kröf-
uhafarnir ákveða sjálfir að bíða. Þá þarf 
á þolinmæði að halda. Engu óðagoti.  
Ef þeir eru hins vegar áfjáðir að komast 
út sem fyrst má setja á þá ríflegan út-
gönguskatt eða fara í ferli kaupa og sölu 
þar sem ríkið kæmi við sögu. Slíkir 
kostir voru ræddir í síðustu ríkisstjórn. 
Um það var þáverandi stjórnarand-
stöðu fullkunnugt. Þannig að vanga-
veltur um að ná í þessa fjármuni eru 
ekki nýjar af nálinni. Sá stjórnmála-
maður sem fyrstur setti fram úthugs-
aðar tillögur um þetta efni var Lilja 
Mósesdóttir ef ég man rétt.

Óvissa í ríkisfjármálum 
En það er ekki aðeins áð óvissa ríki um 
hvert stefni í þessu stóra máli. Óvissa 
er einnig um hvert stefnir í ríkisfjár-
málunum eftir að ríkisstjórnin ákvað 
að falla frá margvíslegri veigamikilli 
skattlagningu. Fyrir bragðið verður rík-
issjóður af milljörðum króna sem ella 
hefðu gagnast við eflingu velferðarþón-
ustunnar, hvort sem er heilbrgiðsþjóðn-
ustu, menntakerfi, löggæslu, skapandi 
greinum og vísindarannsóknum eða í 
öðrum mikilvægum geirum. 

Hvað launafólk áhrærir er nú ham-
ast við festa í sessi það viðhorf að ekki 
megi hreyfa við launum. Það hefur 
hins vegar verið gert! Efri hluti launa-
þjóðarinnar hefur verið á blússandi 
launaskriði eins og fram hefur komið 
í fjölmiðlum á meðan láglaunahópar 
og millitekjufólk stendur í stað. Þarna 
þarf að rétta hlutföllin af og það verður 
aðeins gert með því að hækka neðri 
hluta launastigans.

Ögmundur Jónasson
þingmaður VG  

í Suðvestur kjördæmi

Ögmundur Jónasson alþingismaður.



Bifreiða- og vélaverkstæði • Álhellu 8 
Hafnarfirði • Sími 577 6670 • velras.is

Er bíllinn tilbúinn fyrir veturinn?
Allar almennar bílaviðgerðir – Gírkassa- og vélaviðgerðir.
Yfirförum, gerum við og förum með í skoðun sé þess óskað.
Fljót og góð þjónusta.

Metanbreytingar

HÁTÆKNIBÚNAÐUR
EINN VIRTASTI FRAMLEIÐANDI

METANBÚNAÐAR Í EVRÓPU

HRINGDU STRAX OG FÁÐU UPPLÝSINGAR
Sparaðu bensín! 

Metanvæddu bílinn!

Fúga fyrir hámarks hreinlæti  
STARLIKE fúgan frá Litokol er byltingarkennd     
epoxyfúga. Létt í vinnslu og auðveld í þrifum.

Hentar í flísalagnir úti og inni.  Í sundlaugar,  
heita potta, á svalir, í matvælaiðnað, baðher-
bergi og raunar allstaðar þar sem hámarks 
hreinlætis er krafist. 

Raunhæf vörn gegn myglusvepp og öðrum              
óhreinindum  í votrýmum.

STARLIKE fúgan er lausn á gömlu, hvimleiðu 
vandamáli.

Fæst í fjölda lita. 

Bæjarlind 4, Kópavogur | 554-6800 | Njarðarnes 9, Akureyri | 466-3600 | www.vidd.is
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Harðfiskur Gullfisks í Hafnarfirði:

Hollur og magur
millibiti, laus við
öll aukaefni og
viðbætt salt
Fyrirtækið Gullfiskur var stofnað 

í byrjun árs 1990 og fyrstu 
árin var fyrirtækið staðsett í 

Breiðadal í Önundarfirði. Til að byrja 
með voru allar afurðir fyrirtækisins 
þurrkaðar í hjöllum í Breiðadal og 
var uppistaða framleiðslunnar ýsa og 
steinbítur. Árið 1999 flutti fyrirtækið 
í glæsilegt húsnæði að Eyrartröð 11 í 
Hafnarfirði og hafist var handa við að 
þróa og hanna sérstaka þurrkklefa sem 
þurrkað gæti fiskafurðir sem stæð-
ust ströngustu gæðakröfur. Samhliða 
þróun klefanna framleiddi Gullfiskur 
harðfisk fyrir innanlandsmarkað, 
bæði ýsu og steinbít. Árið 1999 voru 
klefarnir gangsettir og jafnframt var 
hafist handa við að þróa nýja vöru-
línu sem samanstóð af þurrkuðu fisk-
snakki. Fyrstu pokarnir litu dagsins 
ljós síðla árs 1999 og frá þeim tíma 
hafa Gullskífurnar frá Gullfiski verið 
vinsælar.

Allur fiskur sem verkaður er í Gull-
fiski er keyptur á fiskmörkuðum. Lögð 
er höfuðáhersla á að kaupa nýjan línu-
fisk og þá sérstaklega frá Vestfjörðum 
og Snæfellsnesi. Til að fá sem best 
hráefni er einungis keyptur undir-
málsfiskur, en stærð fisksins skiptir 
máli við þurrkun og einnig bragðgæði. 
Fiskurinn sem keyptur er kemur til 
vinnslu daginn eftir kaupin og er hann 
þá strax fullunninn. Fiskurinn er flak-
aður og síðan roðflettur, ef þurrka á 

roðlausa ýsu og að síðustu er honum 
raðað á sérstakar þurrkgrindur. 
Grindunum er loks komið fyrir í 
frysti og þaðan fara allar grindurnar 
í þurrkklefann. Meðalþurrktími er í 
kringum 4-6 sólarhringar.

Frá því að þurrkklefarnir voru 
gangsettir hefur stöðug vöruþróun 
verið í gangi í fyrirtækinu. Með til-
komu klefanna hefur svigrúm fyr-
irtækisins aukist mikið hvað varðar 
vöruþróun og nú þegar er verið að 
leggja lokahönd á vöruþróun þurrk-

aðra sjávarafurða sem bætast við 
vörulínu fyrirtækisins. Á fyrri hluta 
ársins 2000 hófst útflutningur á þurrk-
uðum afurðum fyrirtækisins. Hefur 
sókn á nýja markaði gengið sam-
kvæmt áætlun og í hverjum mánuði 
hefur útflutningurinn aukist jafnt og 
þétt. Gullfiskur er ungt og framsækið 
fyrirtæki sem hefur á að skipa góðu 
starfsfólki, hátæknibúnaði til nota 
við þurrkun matvæla og þjónustu-
hlutverki sem miðar að því að sinna 
þörfum viðskiptavina til fullnustu.

Valitor flytur 
starfsemi sína af 
Laugarveginum 
í Dalshraunið
Valitor, stærsta greiðslu-

lausnafyrirtæki landsins, 
flytur höfuðstöðvar sínar frá 

Reykjavík til Hafnarfjarðar í haust, 
en verktaki á að vera búinn að skila 
sínu verki 1. október nk. Valitor og 
Reitir fasteignafélag hafa í þessu skyni 
undirritað langtíma leigusamning 
um rúmlega 3.500 fermetra húsnæði 
við Dalshraun 3 í Hafnarfirði. Um er 
að ræða þrjár efstu hæðirnar í þessari 
nýbyggingu sem mun hýsa nýjar höf-
uðstöðvar Valitor hér á landi í fram-
tíðinni. Núverandi höfuðstöðvar eru 
á Laugavegi 77 en auk þess rekur 
fyrirtækið starfsstöð í Danmörku 
og opnar á næstunni skrifstofu í 
London. Starfsmenn Valitor eru um 
160 talsins.

Umsvif Valitor hafa aukist verulega 
á síðustu árum og verður nýtt aðsetur 
sniðið að nýjum áherslum í þjónustu 
og vöruþróun en hlutverk Valitor 
er að skapa viðskiptavinum sínum 
ný tækifæri í krafti framúrskarandi 
tæknilausna. Dalshraun 3 er glæsileg 
nýbygging með góðu aðgengi og rúm-
góðum húsakynnum sem verða inn-
réttuð að nútímakröfum um vistvænt 
og hvetjandi starfsumhverfi. Byggingin 
stendur við hlið Actavis hússins við 
fjölfarin gatnamót en  báðar þessar 
eignir eru í eignasafni Reita. Á næstu 
mánuðum munu Reitir fullklára 
húsið og laga að þörfum Valitor. Sú 
byggingarframkvæmd er ein sú um-
fangsmesta sem vitað er um að ráðist 
verði í á þessu svæði næstu misserin.

Á efri hæðum þessa glæsilega húss reita við Dalshraun 3 verður starfsemi 
Valitors.

séð yfir vinnslusal Gullfisks, en þar starfa um 15 manns.

tryggvi tryggvason, framkvæmdastjóri og Halldór Halldórsson, fjármálastjóri 
Gullfisks. 

Lifandi grafík!
Stríðsárin á Íslandi voru sér-

kennileg að mörgu leiti. Hingað 
kom breskur her, og síðan am-

erískir dátar, og settust niður um allt 
land. Minjar um þessa tíma má enn 
finna víða, líklega helst úti á landi, en 
einnig hér á höfuðborgarsvæðinu, þó 
þeim stöðum fari fækkandi. Þessar 

stríðsminjar eru stundum notaðar 
til að teikna á, grafíklistin grípur 
suma heljartökum, og stundum fá 
viðkomandi útrás þar sem engum er 
þægð í því. Þetta sérkennilega grafík 
er á vegg skammt suður af Hrafnistu 
í Hafnarfirði, við Ljósuklif, og ætti 
ekki að trufla sálarró neins, eða hvað?
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Dell bætir enn þjónustuna á 
Íslandi með ProSupport
Dell kynnti á Haustráðstefnu 

Advania fyrir skömmu 
samning sem fyrirtækin 

hafa gert með sér um svokallaða 
ProSupport-þjónustu en Advania 
og forveri þess hafa um langt árabil 
verið þjónustuaðili Dell á Íslandi. 
Með ProSupport mun öll þjónusta 
við viðskiptavini Dell verða enn 
öflugri en áður. Með ProSupport er 
tryggt að varahlutir berist strax næsta 
virka dag séu þeir ekki fyrir hendi á 
Íslandi. Með þessari nýju þjónustu er 
einnig tryggt að viðskiptavinir njóti í 
neyðartilvikum þjónustu sérfræðings 
innan fjögurra klukkustunda frá 
þjónustubeiðni.

Tímamótasamningur
Samningurinn markar um leið tíma-
mót í endurskipulagningu Dell á þjón-
ustu sinni við viðskiptavini í náinni 
samvinnu við Advania. Með ProS-
upport hefur Dell eflt varahlutalager 
sinn á Íslandi og sérfræðiþjónustan 
er nú enn öflugri en áður, m.a. með 

símaþjónustu allan sólarhringinn. 
Samhliða hyggst Advania kynna not-
endum Dell aukið framboð þjónustu. 
Fyrir tilstilli ProSupport hafa Dell-
notendur á Íslandi aðgang að stuðn-
ingsneti á annað þúsund sérfræðinga 
í þremur þjónustumiðstöðvum og 
varahlutalager í Glasgow sé hans þörf.

,,Með ProSupport munu viðskipta-
vinir okkar á Íslandi nú til fullnustu 
njóta allra kosta þjónustunnar sem 
Dell býður upp á og standa þannig 
jafnfætis notendum í Bandaríkjunum 
og í Evrópu. Dell leggur áherslu á að 
bjóða sérfræðiþjónustu sem hentar 
rekstrarumhverfi viðskiptavinanna. 
Hluti af bættri þjónustu okkar felst 
í margvíslegum valkostum í ábyrgð 
og ráðgjöf. Markmiðið er að við-
skiptavinir njóti alls þess ávinnings 
sem lausnir Dell fela í sér. ProSupport 
þjónustan okkar er staðfesting þess að 
við viljum veita íslenskum neytendum 
allt það besta sem við höfum upp á 
að bjóða,“ segir David Spruyt, svæð-
issölustjóri Dell á Íslandi.

Betri þjónusta  
- aukið öryggi
„Við hjá Advania erum afar ánægð 
og stolt yfir því að geta boðið við-
skiptavinum okkar á Íslandi Dell 

 ProSupport. Innleiðing á þjón-
ustuframboðinu hérlendis er rök-
rétt framfaraskref í samstarfi Dell 
og Advania á Íslandi.  Notendum 
Dell búnaðar stendur til boða betri 

þjónusta og meira rekstraröryggi en 
áður hefur verið völ á hérlendis. Þjón-
ustuinnviðir Advania og sérfræðingar 
okkar hafa nú undirgengist strangar 
kröfur og vottanir til þess að tryggja 
gæðu þjónustu við íslenska viðskipta-
vini. Bætt þjónusta mun án efa auka á 
ánægju viðskiptavina okkar á Íslandi 
og auka jafnframt áhuga kröfuhörð-
ustu kaupenda á búnaði frá Dell,“ 
segir Hafsteinn Guðmundsson, for-
stöðumaður hjá Advania.

Söfnuður Hafnarfjarðarkirkju bíður nýs sóknarprests:

Messa, skírn og sunnudags
skóli síðasta sunnudag
Hafnarfjarðarkirkja var vígð 20. 

desember 1914 og verður því 
100 ára á næsta ári. Áður áttu 

Hafnfirðingar kirkjusókn að Görðum 
á Álftanesi. Þegar Hafnarfjörður fékk 
kaupstaðarréttindi árið 1908 komst 
skriður á kirkjubyggingarmálið, þótt 
sú hugmynd hefði reyndar komið fram 
áður, t.d. um miðja 19. öld að byggð 
yrði kirkja í Firðinum. Hafnfirðingar 
leituðu til Rögnvalds Ólafssonar um 
teikningu að kirkju og skilaði hann 
teikningu í febrúar 1909. Samkvæmt 
henni var kirkjan úr steinsteypu og átti 
að taka 500 manns í sæti eða þriðj-
ung íbúa kaupstaðarins. Var kirkjunni 
valinn staður í landi sem bæjarfógeti 
hafði til umsjónar við Strandgötu. 
Framkvæmdir við kirkjugrunninn 
hófust haustið 1913 og lauk smíð-
inni á aðventu 1914. Yfirsmiður var 
Guðni Þorláksson, en hann andaðist 
úr lungnabólgu um það leyti sem smíði 
kirkjunnar lauk og var lík hans borið 
í kirkjuna á Þorláksmessu. Biskupinn, 
hr. Þórhallur Bjarnason, vígði kirkjuna 
20. desember 1914.

Síðasta sunnudag messaði sr. Jakob 
Ágúst Hjálmarsson, drengur var 
skírður og sunnudagsskóil var að venju 
í safnaðarheimili kirkjunnar.

Margir vilja embætti 
sóknarprests
10 umsóknir bárust um embætti 
sóknarprests í Hafnarfjarðarprestakalli 
þegar starfið var auglýst nýverið en 
sóknarpresturinn, sr. Þórhallur Heim-
isson, er fluttur til Svíþjóðar. Meðal 

umsækjenda eru nokkrir prestar sem 
hafa langan starfsferil í þjóðkirkjunni. 
Umsækjendur eru:
•	 Cand.	theol.	Davíð	Þór	Jónsson
•	 Séra	Gunnar	Jóhannesson
•	 Séra	Hannes	Björnsson
•	 Séra	Ingólfur	Hartvigsson
•	 Séra	Jón	Helgi	Þórarinsson
•	 Séra	Skúli	Sigurður	Ólafsson
•	 Séra	Stefán	Már	Gunnlaugsson
•	 Mag.	theol.	Sveinn	Alfreðsson
•	 Séra	Sveinn	Valgeirsson
•	 Séra	Þórhildur	Ólafs

Embættið veitist frá 1. septem-
ber. Biskup Íslands, sr. Agnes Sig-
urðardóttir, skal skipa í embættið að 
fenginni umsögn valnefndar. Val-
nefnd skipa níu manns úr prestakall-
inu auk prófasts í Kjalarnessprófasts-
dæmi. Valnefnd kom sér hins vegar 
ekki saman, málinu vísað til biskups 
sem fól sr. Kristjáni Vali Ingólfssyni  
vígslubiskup í Skálholti að útkljá 
málið. Búast má við úrskurði hans í 
þessari viku.

sr. Jakob Ágúst Hjálmarsson skírir Valdimar max Haraldsson. Viðstaddir 
eru Þóra Guðrún Ingimarsdóttir (móðuramma og skírnarvottur), Haraldur 
Arnórsson (faðir), ríkharður Daði Haraldsson (eldri stóri bróðir), Alexander 
Leó Haraldsson (yngri stóri bróðir), elísabet bjarnadóttir (móðir), Valdimar 
max Haraldsson (skírnabarn), birta maría Haraldsdóttir (stóra systir), Helga 
Jónsdóttir (föðuramma og skírnarvottur), Herdís Flink (föðurömmu systir, 
danska amman og skírnarvottur).

stolt systkini með litla bróðir, Valdimar max, sem lék á alls oddi.
sunnudagaskóli var að venju en umsjónarmaður hans er Nína björg Vilhelms-
dóttir djákni. Ungir sem aldnir tóku virkan þátt í því sem þar fór fram.

Félagar úr barbörukórnum sungu en við orgelið var Guðmundur sigurðsson. 

eyjólfur magnús Kristinsson, framkvæmdastjóri rekstrarlausna Advania og Janusz Hajdul, forstöðumaður Þjónustu-
lausna Dell í mið- og Austur-evrópu handsala samkomulag um prosupport þjónustuna. Á myndinni f.v.: Hafsteinn 
Guðmundsson, forstöðumaður Lausnahóps Advania, David spruyt, svæðissölustjóri Dell á Íslandi, þá Janusz og 
eyjólfur, Christian Yob, forstöðumaður stoðdeildar Dell, Nicholas Lowe, sölustjóri, Vagelis Kouretzes, deildarstjóri 
vettvangsþjónustu Dell og Andrés Arnarson, sölustjóri Lausnasölu Advania.
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Matthías V. Baldursson ráðinn 
tónlistarstjóri Ástjarnarkirkju

Matthías V. Baldursson hefur 
verið ráðinn tónlistarstjóri 
við Ástjarnarkirkju. Hann 

hefur lagt stund á tónlist frá unga aldri 
og leikur á ýmis hljóðfæri. Á kom-
andi vetri mun kór kirkjunnar leggja 
áherslu á að flytja hressa gospeltónlist 
ásamt fallegum lofgjörðarlögum sem 
margir ættu að kannast við auk hefð-
bundinna sálma. Hann útskrifaðist frá 
kennaradeild FÍH lauk burtfararprófi 
á saxófon frá sama skóla og hann því 
stundum kallaður Matti sax. Vorið  
2012 útskrifaðist hann sem kirkju-
organisti frá Tónskóla Þjóðkirkjunnar. 
Matthías stofnaði poppkór Íslands 
,,Vocal project”  árið 2010 og hefur 
stjórnað honum síðan. Einnig starfar 
hann sem aðstoðarskólastjóri í tón-
listarskólanum Tónsölum í Kópavogi 
þar sem hann hefur unnið frá 2007.

Guðrún Þorgrímsdóttir hefur tekið 
til starfa við barna- og æskulýðsstarf 
kirkjunnar. Guðrún er guðfræði-
nemi við Háskóla Íslands en hefur 
einnig stundað nám í Biblíufræðum 
á Englandi. Hún hefur mikla reynslu 
af æskulýðsstarfi bæði hérlendis og á 
erlendri grundu. Sóknarprestur við 
Ástjarnarkirkju er sr. Kjartan Jónsson.

rými er ekki mikið til helgihalds í 
bráðabirgðahúsnæði Ástjarnar-
kirkju, en þar er heimilislegt og 
notalegt andrúmsloft.

matthías V. baldursson.

Gjöf frá Cuxhaven:

Uppsetning siglingamerkis 
og staðsetning könnuð
Lagt fram erindi Cuxhaven-

félagsins um uppsetningu 
"Kugelbake" (siglingarmerkis) 

frá stjórn vinabæjarfélagsins Cux-
haven-Hafnarfjörður í Hafnarfirði, 
varðandi fyrirhugaða 25 ára afmæl-
isgjöf frá vinabæjarfélaginu í Cux-
haven. Skipulags- og byggingarráð 
Hafnarfjarðar fól skipulags- og 
byggingarsviði að skoða og vinna 
tillögu að því hvernig hægt sé að 
koma merkinu fyrir á lóðamörkum 
við gömlu Flensborgarlóðina/hafnar-
búðirna. Þannig gæti merkið markað 
innkomu að hafnarsvæðinu með af-
gerandi hætti og notið sín sem tákn-
rænn innsiglingaviti um vinarbæjar-
samband Hafnarfjarðar og Cuxhaven.

Í bréfi frá Gísla Ó. Valdimarssyni, 
formanni stjórnar vinabæjarfélagsins 
Cuxhaven til Guðrúnar Ágústu Guð-
mundsdóttur, bæjarstjóra, segir m.a.: 
,,Þann 17. september

Næstkomandi verða liðin 25 ár frá 
því að Hafnarfjörður og Cuxhaven í 
Þýskalandi stofnuðu til vinbæjarsam-

starfs. Samkomulagið var undirritað í 
Cuxhaven þann 17. september 1988. 
Vinabæjarfélagið í Cuxhaven hefur 
unnið að þeirri hugmynd að færa 
Hafnarfjarðarbæ 4 metra háa timbur 
eftirgerð af „Kugelbake.“ Eftirgerðin 
hefur sérstaklega verið smíðuð í til-
efni af því að 25 ár eru liðin frá því 
að stofnað var til vinabæjarsamstarfs 
á milli Cuxhaven og Hafnarfjarðar. 
Mannvirkið „Kugelbake“ var byggt 
úr timbri sem 30 metra hátt ,,sigl-
ingarmerki“ árið 1703 og reist við 
ströndina í Cuxhaven.

Árið 1853 var „Kugelbake“ endur-
nýjað og þjónaði þá sem „ljósaviti,“ 
þar sem „ljós logi“ brann um nætur 
efst í vitanum til að leiðsinna sjófar-
endum og skipaumferð. Staðsetning

„Kugelbake“ í Cuxhaven er nyrsti 
staður í Neðra Saxlandi í Þýskalandi 
og staðsetur jafnframt mörkin á milli 
Norðursjávar og Elbe, sem er áin og 
siglingarleiðin til Hamborgar. Frá 
1913 hefur „Kugelbake“ verið borg-
armerki Cuxhaven, líkt og Vitinn er 

bæjarmerki Hafnarfjarðar. Vinabæj-
arfélögin í Cuxhaven og í Hafnarf-
irði vona að Hafnarfjarðarbær hafi 
tækifæri til að finna timbureftirgerð 
„Kugelbake“ góðan stað við ströndina 
í Hafnarfirði, í samstarfi við bæði fé-
lögin.

Í nóvember 2012, þegar Cux-
havenborg afhenti árlegt jólatré í 24. 
skipti við Hafnarfjarðarhöfn , ræddu 
fulltrúar vinabæjarfélagsins í Cux-
haven um „sinn óskastað“ við miðbæ 
Hafnarfjarðar. Umræddur staður er 
á Fjarðartorgi, hringtorginu á gatna-
mótum Fjarðargötu við Lækjargötu.

Sem fylgiskjöl með þessu bréfi 
eru ljósmyndir til upplýsingar, sem 
Már Sveinbjörnsson hafnarstjóri 
hefur unnið, þar sem leitast er við 
að sýna 4 metra háa timbureftirgerð 
„Kugelbake“ í réttum hlutföllum á 
Fjarðartorgi. Stjórn vinbæjarfélags-
ins í Hafnarfirði óskar eftir samstarfi 
við Hafnarfjarðarbæ um staðarval og 
uppsetningu á 4 metra hárri timbur 
eftirgerð af „Kugelbake.“

Góðar gjafir hafa komið frá Cuxhaven gegnum tíðina. Nú vill vinarbærinn gefa ,,Kugelbake“ siglingamerki. Hér er 
,,Kugelbake” sett inn á mynd af torgi til skýringar.
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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.
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Skátarnir fagna nýjum vef
- vetrarstarfið hjá Hraunbúum í Hafnarfirði byrjað

Skátarnir hafa opnað nýjan kynn-
ingarvef til að bæta þjónustu sína 
og kynna starf sitt þeim sem vilja 

byrja í skátunum. Þeir sem vilja taka 
þátt í skátastarfi fá nú góðar og gagn-
legar upplýsingar um starfið.  ,,Við 
erum mjög ánægð með þennan áfanga 
og mikil gleði hjá okkur með nýja 
vefinn,“ segir Hermann Sigurðsson 
framkvæmdastjóri skátamiðstöðvar. 
Undanfarin ár hafa skátarnir endur-
nýjað starfsgrunn sinn og var orðið 
tímabært að uppfæra vefinn til sam-
ræmis við hann. 

,,Nýi vefurinn gefur þeim sem áhuga 
hafa á að byrja skátastarfi góða mynd af 
starfinu eins og við bjóðum upp á það 
í dag,“ segir Hermann.  Endurnýjun 
kynningarvefsins er hluti af stærra ver-
kefni skátanna því þeir ætla að taka í 
gegn öll sín kynningarmál og miðlun, 
bæði innan skátahreyfingarinnar sem 
utan. Þau skátafélög sem ekki eiga 
heimasíðu eða vilja lagfæra hana munu 
fá aðstoð til þess. Einnig stendur til að 

þjálfa unga talsmenn hreyfingarinnar 
til að miðla upplýsingum um starfið 
eins og skátarnir upplifa það. 

Betri upplýsingamiðlun
Endurnýjun vefsins er hluti af stærra 

verkefni sem stjórn Bandalags íslenskra 
skáta hleypti af stokkunum fyrr á árinu. 
Með verkefninu sem er til tveggja ára á 
að fá heilsteypta sýn á alla upplýsinga-
miðlun og samskipti skátahreyfingar-
innar með það að markmiði að tryggja 
reglubundna og lifandi upplýsingagjöf, 
ásamt skoðanaskiptum um skáta-
starfið. Í stýrihópnum eru Benjamín 
Axel Árnason, Guðmundur Pálsson 
og Jón Halldór Jónasson.

Hraunbúarnir eru  
á Hjallabraut
Í Hafnarfirði starfar skátafélagið 
Hraunbúar, og fyrr í mánuðinum var 
kynningardagur kynningardagur í 
skátaheimilinu Hraunbyrgi að Hjalla-
braut 51. Ýmislegt skemmtilegt var í 
boði, s.s. klifurveggur, hoppukastali, 
grillmatur, útieldun og margt fleira. 
Starfið hófst svo formlega 9. september 
sl., en allir eru velkomnir að koma og 
kynna sér starfið. Vel er tekið á móti 
öllum. Láttu sjá þig!

Óhætt er að fullyrða að þessi skáti er 
afar þjóðlegur, svo ekki sé meira sagt!

OLÍS-deild karla í handbolta:

FH spáð 2. sætinu 
og Haukum  
því þriðja
Spá um gengi liðanna í OLÍS-

deild karla í vetur var birt í 
vikunni á Grand en það voru 

formenn, þjálfarar og fyrirliðar lið-
anna sem spáðu í spilin. Í OLÍS deild 
karla er Val spáð sigri, FH verði í 2. 
sæti og Haukar í 3. sæti. HK er spáð 
neðsta sætinu.

Í OLÍS-deild kvenna er Stjörnunni 
spáð sigri, Valur verður í 2. sæti, 
Fram í 3. sæti, Haukar í 6. sæti og 
FH í 8. sæti. KA/Þór er spáð neðsta 
sætinu.

Í 1. deild karla verða 11. lið í vetur, 
þar af tvö lið sem ekki hafa verið 
þar áður, Hamrarnir og KR. Aft-
ureldingu er spáð sigri í 1. deild, 
Stjörnunni 2. sæti og Selfossi 3. 
sætinu.

Í OLÍS-deild karla verða þessir 
leikir á næstunni hjá Hafnar-
fjarðarliðunum en þau mætast í 
innbyrðisleik 3. október nk.:
19. september HK-FH
19. september Valur-Haukar
26. september FH-Valur
28. september ÍBV-Haukar
3. október Haukar-FH

Í OLÍS-deild kvenna verða þessir 
leikir hjá Haukum og Stjörnunni:
20. september FH-Fram
21. september Haukar-Stjarnan

Fyrstu leikir Stjörnunnar í 1. deild 
karla verða þessir:
27. september KR-Stjarnan
5. október Stjarnan-Hamrarnir

Fyrirliðar FH.

Fyrirliðar Hauka.

Fyrirliðar stjörnunnar.

Auglýsingasíminn er 
578 1190

Netfang: 
auglysingar@fotspor.is

fotspor.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



         8-10 ára (3-5 bekkur) 24 september - 26 nóvember 
                      11-13 ára (6-8 bekkur) 24 september - 26 nóvember 

          Örfá pláss eftir 

 

 

   

 Skráning og nánari upplýsingar  
sími 565 5900  

namskeid@ga�araleikhusid.is
www.ga�araleikhusid.is

Kennari er Ágústa Skúladóttir 
leikstjóri Ævintýra Múnkhásens, Ballsins á Bessastöðum og Dýranna í Hálsaskógi 

Leiklistarnámskeið
 Ga�araleikhúsinu í Hafnar�rði

Kænan veitingastofa  -  Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði  -  Sími 565-1550

Heimilismatur  
í hádeginu

14 20.  september 2013

PEPSI-deild karla:

Atli Viðar bjargaði  
stigi í leiknum gegn Val
Atli Viðar Björnsson kom inn 

á sem varamaður, skoraði 
tvö mörk og tryggði FH 

3-3 jafntefli á móti Val í Kaplakrika 
á mánudag. FH var 1-3 undir þegar 
Heimir Guðjónsson sendi Atli Viðar 
inn á völlinn og hann bjargaði stigi 
um leið og hann bætti við markamet 
félagsins. FH-ingar komust í 1-0 í 
upphafi leiks en Valsmenn svöruðu 
með þremur mörkum á fjórtán mín-
útna kafla í fyrri hálfleiknum. Þetta 
var annar leikurinn í röð þar sem Atli 
Viðar kemur inn á sem varamaður 
og tryggir FH stig en hann skoraði 
sigurmarkið á móti Fylki í síðustu 
umferð. Davíð Þór Viðarsson fékk 
rautt spjald eftir að flautað hafði verið 
til leiksloka fyrir mótmæli við dóm-
ara leiksins. Jón Rúnar Halldórsson, 
formaður knattspyrnudeildar FH, og 
Lúðvík Arnarson, varaformaður sömu 
knattspyrnudeildar, sökuðu kollega 
sinn hjá Val, Börk Edvardsson, um 
að taka hlut af sölu leikmanna Hlíðar-
endaliðsins eftir leik FH og Vals í 
Pepsi-deild karla í knattspyrnu og 
var nokkur hiti í mönnum eftir leik-

inn. Slík framkoma er ekki sæmandi, 
hvorki FH-ingum eða Völsurum. 
Ingimundur Níels Óskarsson skor-
aði fyrir FH á 8. mínútu, Atli Viðar 
Björnsson skoraði með skalla á 69. 
mínútu eftir hornspyrnu sem Vals-
menn töldu vera kolrangan dóm og 
svo jafnaði Atli Viðar leikinn á 90. 
mínútu. FH er í 3.sæti PEPSI-deildar 
karla með 41 stig, þegar tvær umferðir 

eru eftir, 5 stigum á eftir KR sem á auk 
þess tvo leiki til góða. Líkur á að halda 
Íslandsmeistaratitlinum í Hafnarfirði 
eru því harla litlar. FH leikur næst 
gegn Fram næsta sunnudag á Laugar-
dalsvellinum og í lokaumferðinni 
gegn Stjörnunni á Kaplakrikavelli 
en sá leikur gæti orðið barátta um 2. 
sætið í deildinni en Stjarnan er aðeins 
einu stigi á eftir FH með 40 stig.

Frá leik FH gegn Val í kulda og trekki. boltinn í netinu og staðan 2:3 fyrir Val 
og vonir FH um stig tóku stökk.

Evrópukeppnin í handknattleik:

Haukar mæta  
Benfica í október
Haukar unnu öruggan sigur 

á hollenska liðinu OCI 
Lions í Evrópukeppninni 

í handknattleik en báðir leikirnir 
voru leiknir á Ásvöllum samkvæmt 
sérstöku samkomulagi. Fyrri leikinn 
unnu Haukastrákarnir með tveggja 
marka mun en seinni leikinn 30:18, 
en þá höfðu þeir greinilega stúderað 
vel leik Hollendinganna og fyllt í þær 
brotalamir sem voru greinilegar í 
fyrri leiknum. Nú bíður Hauka annað 
og miklu stærra verkefni, en í október 

leika þeir gegn portúgalska félaginu 
Benfica. Rætt hefur verið um að efna 
til hópferðar á leikinn í Porúgal og 
fara þangað með liðinu í leiguflug-
vél. En til þess þarf að fylla ákveðinn 
fjölda sæta.

Haukar hafa leikið 97 Evrópuleiki 
síðustu 33 ár, unnið 46 leiki, tapað 
44 leikjum en gert 6 jafntefli. Adam 
Haukur Baumruk og Sigurbergur 
Sveinsson skoruðu báðir fimm mörk 
fyrir Hauka í seinni leiknum og voru 
markahæstir. 

Í seinni leiknum gegn OCI Lions varði Giedrius 24 skot og átti ekki minnstan 
þátt í góðum sigri Hauka.

Möguleikar Hauka á sæti í 
PEPSI-deild karla harla fjarlægir
Haukar unni Tindastól 3-1 á 

heimavelli sínum, Schen-
ken-vellinum sl. laugardag 

en mörk Haujka skoruðu Hafsteinn 
Briem, Hilmar Eiðsson og Antonio 
Savanti De Souza. Möguleikar Hauka 
í 1. deildinni í knattspyrnu að tryggja 
sér sæti í úrvalsdeild karla, PEPSI-
deildinni, virðist vera fjarlægir þegar 
ein umferð er eftir í deildinni. Tvö efstu 
liðin fara upp, en í efsta sæti er Fjölnir 
með 40 stig og 12 marka mismun, 
Síðan koma þrjú lið með 39 stig, Vík-
ingur með 27 mörk í plús, Grindavík 
með 18 mörk í plús og Haukar með 

13 mörk í plús. Haukar leika í síðustu 
umferðinni næsta laugardag við Völs-
ung á Húsavíkurvelli og verða treysta á 
Víkingur tapi fyrir Þrótti og Grindavík 
fyrir KA á sama tíma. BÍ/Bolungarvík 
lúrir þarna á eftir með 37 stig og gætu 
Vestfirðingarnir farið upp ef öll liðin 
fyrir ofan þá á stigatöflunni töpuðu 
sínum leikjum, en slík er afar ósenni-
legt. Úr 1. deild falla Norðurlandsliðin 
KF og Völsungur en upp úr 2. deild 
koma HK í Kópavogi og annað hvort 
KV (Knattspyrnufélag Vesturbæjar) 
eða Grótta á Seltjarnarnesi, en þau leika 
gegn hvort öðru í lokaumferðinni.

Frá leik Hauka í síðustu umferð gegn 
tindastóli frá sauðárkróki.



bmvalla.is

BM Vallá ehf.
Söludeild
Breiðhöfða 3 
Sími: 412 5050 
Opin mán.–fös. kl. 8–17
sala@bmvalla.is
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Settu bláu tunnuna í 
sorptunnuskýlin frá BM Vallá

Sorptunnuskýlin frá BM Vallá eru 
stílhrein og nett skýli, með eða án 
hurða, fyrir allar gerðir 
sorptunna. Þau eru bæði 
sniðug og snyrtileg leið til að 
fela ruslatunnurnar. Hægt er 
að fá hurðir eða hurðaramma 
á skýlin. Hagkvæmt og 
sveigjanlegt kerfi.

Þrefalt skýli
(Fyrir þjár tunnur)

249 cm

92 cm

E-eining 
(Fyrir tvær tunnur)

169 cm

92 cm

158 cm

97 cm

Gámaskýli
(Hæð 135 cm, fyrir gám)

Bogaskýli
(Hæð 166 cm, 
fyrir tvær tunnur)

150 cm

90 cm

L-eining
(Stækkun við U-skýli)

92 cm

89 cm

92 cm

89 cm

U-eining 
(Einfalt skýli)

Þrefalt skýli

E-eining Einfalt skýli Bogaskýli Gámaskýli

Skýlin á að leggja á frostfrían jarðveg, hellulagt eða steypt undirlag.

Bláa tunnan er 
komin í Fjörðinn

Hafðu samband við söludeild BM Vallá og við aðstoðum þig við næstu skref.

Lækkað verð
Skýlin eru nú 
á lægra verði. 

Hafðu samband 
og fáðu tilboð.




