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Flatahrauni 5a  Hfj. • 555 7030
Opið alla daga kl. 11-22

Munið krakka-
matseðilinn

Grillaðar  
lambakótilettur

...með salati, frönskum 
eða bakaðri kartöflu og 
bernaise sósu

aðeins  2.590,-

Upplagt tækifæri til að hitta bæjarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins og aðra flokksmenn.

Illugi Gunnarsson, 
mennta- og menningar-
málaráðherra fjallar um 
skóla- og fræðslumál.

Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði

alla laugardagsmorgna í vetur 
milli kl. 10 og 12  

í Sjálfstæðisheimilinu að Norðurbakka 1

LaugardagskaffiBæjarstjórn Hafnarfjarðar 
samþykkti á fundi sínum í gær 
að ráða Sigurð Haraldsson, 
byggingarverkfræðing og 
staðgengil sviðsstjóra hjá Hafn
ar  fjarðarbæ í stöðu sviðs stjóra 
Umhverfis og framkvæmda.

Sigurður sótti um þetta 
em bætti þegar það var auglýst 
fyrir nokkrum árum en hlaut þá 
ekki náð fyrir augum bæjar
stjórnar. Ráðning Sigurðar var 

nú sam þykkt einróma í valnefnd 
og í bæjarstjórn.

Sigurður er fæddur árið 1960.  
Hann lauk byggingarverkfræði
prófi frá Háskóla Íslands árið 
1984 og var við nám í Karlsruhe  
í Þýskalandi árin 198587. 
Sigurður er kvæntur Valgerði 
Guðrúnu Halldórsdóttur.

Sigurður hefur starfað hjá 
Hafnarfjarðarbæ frá árinu 1989 
sem verkfræðingur og for
stöðumaður fasteignafélags 
bæjarins og sem staðgengill 
sviðsstjóra.

Sigurðar er formaður frjáls
íþrótta deildar FH sl. 20 ár. 
Sigurður varð nýlega fyrstur 
Íslendinga til að ná alþjóðlegu 
dómaraprófi í frjálsum íþróttum 

eins og greint er frá annars 
staðar hér í blaðinu.bæjarblað Hafn�rðinga 1983 – 2013

Sigurður Haraldsson ráðinn sviðsstjóri 
Umhverfis og fram kvæmda
Hefur starfað hjá Hafnarfjarðarbæ í 24 ár

Sigurður Haraldsson
BETRI DEKK

Á  B E T R A  V E R Ð I

www.dekkjahollin.is

4. október 2013
20. tölublað 3. árgangur g a r ð a b æ r UMHVErFISVOTTUð PrENTUN

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is
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Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang: as@as.is - Heimasíða: www.as.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Framlög til Flensborgarskóla samkvæmt fjárlagafrumvarpinu eru of lág:

„Dugar ekki fyrir lágmarkskostnaði“
„Þótt við fáum þessa upphæð sem gert 

er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu, þá 
dugar hún ekki til að standa undir lág-

markskostnaði,“ segir Magnús Þorkelsson, 
settur skólameistari Flensborgarskóla.

Í fjárlagafrumvarpi næsta árs sem kynnt 

var í vikunni er gert ráð fyrir lítils háttar 
hækkun á framlögum til skólans, miðað við 
síðasta ár. Hækkunin heldur hins vegar ekki 
í við verðlagsþróun. 

Laun nema um 80 prósentum af kostnaði 
við rekstur framhaldsskóla. Magnús bendir 

á að í forsendum fyrir fjárframlögum til 
skólana, sé gert ráð fyrir því að kennarar 
séu með um 280 þúsund krónur í mánaðar-
laun. Raunin sé hins vegar sú að meðallaun 
kennara nemi 370 þúsund krónum. 

Sjá bls. 2.

Flensborgardagurinn var haldinn í vikunni og mæltist vel fyrir hjá bæði nemendum og kennurum. Sömu sögu er ekki að segja af 
framlögum til skólans eins og þau líta út í frumvarpi til fjárlaga næsta árs. Skólameistari segir að framlögin dugi ekki til. 

Netsjónvarp / Þráðlaust net
Loftnetsþjónusta

Gerfihnattaþjónusta
Ljósleiðaralagnir  

www.loftnetstaekni.is - sími 894 2460
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„Ráðherrann myndi skora hátt í heimsfréttunum“
„Þetta snýst um að hrauninu verði 

ekki spillt,“ segir Skúli Bjarnason, 
lögmaður fernra náttúruverndar-

samtaka, sem hafa krafist lögbanns á 
vegagerð í Gálgahrauni. Sýslumaður 
synjaði kröfu um lögbann, á þeim 
grunni að Hraunavinir og náttúr-
verndarsamtök ættu ekki lögvarða 
hagsmuni að verja gagnvart vegagerð 
í hrauninu, sem þau telja ólöglega. 
Málinu var vísað til héraðsdóms, og 
enn fremur óskað eftir því að EFTA 
dómstóllinn gæfi ráðgefandi álit. 

„Auðvitað hafa samtökin lögvarða 
hagsmuni í málinu,“ segir Skúli. „Öll 
þróun í löggjöf í Evrópu hefur verið að 
tryggja slíkum aðilum aðild að málum 
af þessu tagi.“
Framkvæmdir hafa verið stöðvaðar 

tímabundið, í kjölfar fundar með inn-
anríkisráðherra fyrir réttri viku. En 
hvað gerist ef framkvæmdir halda svo 
áfram? „Ég hugsa að náttúruverndar-
samtökin láti ekki bjóða sér það að 
farið verði yfir hraunið fyrr en niður-
staða dómstóla liggur fyrir. Svo spyr 
ég hvort ráðherra dómsmála láti það 
gerast að óafturkræf náttúruspjöll verði 
unnin á meðan mál er til umfjöllunar 
fyrir dómstólum. Yrði það niðurstaðan 
þá held ég að ráðherrann myndi skora 
hátt í heimsfréttunum.“ Sjá bls. 8.

Icelandair flytur í Hafnarfjörð
Icelandair hyggst setja upp þjálfunar-

setur á Tjarnarvöllum í Hafnarfirði. 
Mikil uppbygging er fyrirhuguð 

en fjárfestingin hleypur á hundruðum 
milljóna króna. Bæjarstjóri segir það 
hafa mikla þýðingu fyrir bæinn að 
Icelandair vilji koma sér fyrir í Hafnar-
firði. 

„Áætlað er að byggja þarna þjálf-
unarsetur Icelandair,“ segir Hilmar B. 
Baldursson, flugrekstrarstjóri Icelandair.

Félagið hefur sótt um 16 þúsund 
fermetra lóð norðan Ásbrautar milli 
Tjarnarvalla 15 og Selhellu 1, og fengið 
jákvæð viðbrögð frá bæjaryfirvöldum.

Icelandair hefur haft þjálfunar og 
endurmenntunaraðstöðu sína í Grafar-
vogi í Reykjavík en vill nú skipta um stað. 

„Í þjóðbraut“
„Staðsetningin við Reykjanesbraut-
ina liggur vel við meginstarfseminni 
sem er í Keflavík. Nálægðin skiptir 
máli og þetta svæði liggur nánast í 
þjóðbraut. Starfsemin á þessum stað 
verður töluvert umfangsmikil þegar 
byggingu verður lokið, þar sem öll 
þjálfun Icelandair mun fara þar fram,“ 
segir Hilmar í samtali við bæjarblaðið 
Hafnarfjörð/Garðabæ. 

Hundruð milljóna  
fjárfesting
Stefnt er að því að nýr flughermir 
Icelandair verði staðsettur í þjálfunar-

setrinu og að búið verði að byggja yfir 
hann strax næsta haust. „Fyrsti áfangi 
er að byggja yfir flugherminn sjálfan. 
Við hefjumst handa um leið og öll til-
skilin leyfi frá Hafnarfjarðarbæ liggja 
fyrir.“ Hilmar segir að áætlanir um 
heildaruppbyggingu á svæðinu sé enn 
á hönnunarstigi, en þó sé ljóst að um 
sé að ræða fjárfestingu sem hlaupi á 
hundruðum milljóna króna.

Mikil umsvif
„Það verða um 100-120 manns í skóla 
þarna þegar mest er, þegar þetta verður 
fullbyggt og komið í fullan gang og 
vaxandi, með auknum umsvifum fé-
lagsins, en þjálfunin fer að mestu fram 
yfir vetrartímann,“ segir Hilmar. 

Stefnt er að því að á svæðinu verði 
flughermir og skólastofur. Icelandair 
heldur margra vikna námskeið fyrir 
nýliða, þá fer öryggisþjálfun fram í 

aðstöðunni, auk þess sem allir starf-
andi flugliðar Icelandair fara í upp-
rifjun og endurþjálfun á hverju ári. 
„Við erum með starfsemi í gangi allan 
veturinn. Allir áhafnarmeðlimir mæta 
í skólastofu og í þjálfunarbúnaðinn 
að minnsta kosti tvisvar á vetri,“ segir 
Hilmar B. Baldursson.

Nýtt skipulag
Svæðið Tjarnarvöllum er nú skil-
greint sem blanda af stofnanasvæði og 
svæði til opinna nota. Skipulags- og 
byggingaráð Hafnarfjarðar samþykkti 
nýlega að leggja til við bæjarstjórn að 
aðalskipulagi á svæðinu verði breytt, 
þannig að svæðið verði skilgreint sem 
athafnasvæði, auk þess sem vinna verði 

hafin við deiliskipulag, en Icelandair 
hyggst gera um það tillögu.

Hefur mikla þýðingu  
fyrir bæinn
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, bæj-
arstjóri, segir að starfsemi Icelandair 
muni styrkja uppbyggingu fjölbreyttrar 
atvinnu- og þjónustustarfsemi í 
bænum. „Við fögnum fjölbreyttri at-
vinnustarfsemi og Icelandair er afar 
góð viðbót í þá flóru hér í Hafnarfirði. 
Það hefur mikla þýðingu fyrir okkur 
að svo stöndugt og virt fyrirtæki eins 
og Icelandair velji að staðsetja sig í 
Hafnarfirði.“

Hún bætir því við að bærinn muni 
hafa beinar tekjur af starfseminni með 

fasteignagjöldum. „Hins vegar er ekki 
ólíklegt að umsvif muni aukast hjá 
öðrum fyrirtækjum í bænum. Og svo 
vonum við að starfsfólki hugnist jafnvel 
að koma og búa hér í bænum þegar 
fram líða stundir.“

                Erum á Facebook: Skottsala í Firði   

 

 
 

 
 

í bílakjallaranum í Firði 
laugardaginn 5.okt.  

Opið frá 12.00 til 16.00 
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Komdu og grúskaðu 

Prúttaðu og gerðu góð kaup  

Framlög til Flensborgarskóla samkvæmt fjárlagafrumvarpinu:

„Dugar ekki til að standa  
undir lágmarkskostnaði“
„Þegar við höfum í huga að til 

stendur að skera niður hjá ríkinu 
um tólf milljarða króna á næsta 

ári, þá er framlagið er ef til vill ekki 
ósvipað því sem við fengum á síðustu 
fjárlögum,“ segir Magnús Þorkelsson, 
settur skólameistari Flensborgarskóla. 
Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu sem 
lagt var fram vikunni, er gert ráð 
fyrir því að framlög til skólans hækki 
um 2,8% frá fjárlögum þessa árs, úr 
tæpum 612 milljónum króna í 629 
milljónir. 

Heldur ekki í  
við verðbólgu
„Hins vegar heldur framlagið ekki 
í við verðlagsþróun,“ bætir Magnús 
við. „Stóra vandamálið er hins vegar 
ef til vill það, að reiknilíkanið sem 
liggur framlaginu til grundvallar er 
ekki rétt. Það hefur til að mynda verið 
sýnt fram á að þær launaforsendur 
sem líkanið byggir á eru 20-25% of 

lágar. Þótt við fáum þessa upphæð sem 
gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu, 
þá dugar hún ekki til að standa undir 
lágmarkskostnaði. Líkanið gerir ráð 
fyrir því að framhaldsskólakennari sé 
með 280 þúsund krónur í heildarlaun, 
en uppgefin meðallaun kennara eru 
hins vegar um 370 þúsund krónur.“

Bitnar á nemendum
Á þetta er einnig bent í yfirlýsingu 
sem Kennarasamband Íslands sendi 
frá sér á miðvikudag. Þar segir einnig. 
„Ástandið bitnar nú þegar á nem-
endum en miðað við þetta fjárlaga-
frumvarp má vænta verra ástands í 
skólunum – enn stærri námshópa, enn 
minna og einsleitara námsframboðs 
og enn minni stoðþjónustu. KÍ lýsir 
áhyggjum af áhrifum þess á nám og 
líðan nemenda og að áframhaldandi 
niðurskurður muni einnig þýða aukið 
álag á kennara, stjórnendur og aðra 
starfsmenn.“

Góður árangur trekkir 
ekki á völlinn
„Okkar nánasta fólk mætir á alla leiki 
og einnig er fastur kjarni Stjörnumanna 
sem mætir á marga leiki. Við erum 
gríðarlega þakklátar því fólki. Heilt yfir 
hefur mætingin hins vegar verið afar 
slök í sumar. Svo virðist sem gott gengi 

liðsins nái ekki að lokka Garðbæinga á 
völlinn,“ segir Ásgerður Baldursdóttir, 
fyrirliði meistaraliðs Stjörnunnar í 
Garðabæ. Lið Stjörnunnar náði þeim 
fáheyrða árangri að vinna alla leiki sína 
á Íslandsmótinu í sumar. Sjá bls. 6.

Hilmar b. baldursson Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir

Magnús Þorkelsson
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Vífilsstaðir – þá og nú
Vífilsstaðir eiga sérstakan sess 

í lífi mínu auk fjölmargra 
annarra Íslendinga.  Afi og 

amma hófu búskap á Vífilsstöðum í 
kringum fyrra stríð og á Vífilsstöðum 
tók ég mín fyrstu skref.  

Afi minn, Björn Konráðsson, var 
ráðsmaður á Vífilsstöðum í um 40 ár. 
Búið á Vífilsstöðum var eitt stærsta 
sinnar tegundar á landinu með um 70 
kýr og lengst af var þar rekin myndar-
leg svína- og hænsnarækt. Einnig var 
þar stunduð kartöflu- og rófnarækt, 
oftast nægjanleg fyrir heilsuhælið. 
Búskapurinn kallaði á marga starfs-
menn og þeim fjölgaði á sumrin.  Afi 
sat í hreppsnefnd Garðahrepps árin 
1931-1970 eða tæp 39 ár og var odd-
viti hreppsnefndar í 27 ár og amma, 

Signhild Konráðsson, var einn af 
stofnendum Kvenfélags Garðabæjar.

Á Vífilsstöðum var ætíð líf og fjör. 
Þar var jafnan fjölmenni sjúklinga 
og starfsfólks.  Til Vífilsstaða komu 
margar ungar stúlkur utan af landi 
til að starfa á hælinu en einnig frá 
öðrum löndum. Amma mín var ein 
af þeim ungu stúlkum sem komu 
frá Færeyjum og þar kynntust þau 
ráðsmaðurinn ungi og stofnuðu fjöl-
skyldu. Tengdamamma flutti suður 
frá Seyðisfirði einnig til þess að starfa 
á Vífilsstöðum og við Vífilsstaðavatn 
kynntist hún tengdapabba.  Vífils-
staðir skipa því sérstakan sess í lífi 
fjölskyldunnar og má með sanni segja 
að rætur hennar liggi þar.

Heimilisfólkið á Vífilsstöðum 

var sem ein stór fjölskylda.  Margar 
sögurnar hef ég heyrt frá þessum 
gömlu góðu dögum á Vífilsstöðum.  
Minnistæðastar sögurnar sem 
mamma sagði mér af Helga yfirlækni 
og dóttur hans Júlíu auk þeirra fjöl-
mörgu af Hauki pressara.  Umhverfi 
Vífilsstaða er einstakt.  Löngum hefur 
verið vinsælt að njóta útivistar við 
Vífilsstaðavatn og í Heiðmörkinni og 
enn má sjá stríðsminjar á Gunnhildi 
þar sem víðsýnt er yfir borg og bæ.  
Golfvellir hafa sprottið upp á flótta-
mannaleið nú í seinni tíð og liggur 
GKG völlurinn í túnunum sem afi 
ræsti fram í mýrinni. Arfleifðin er 
okkur mikilvæg og okkur ber að 
varðveita söguna á höfuðbólinu 
Vífilsstöðum. Ljóst er að margir 
spennandi valkostir eru fyrir hendi í 
nýtingu lands og mannvirkja. Fagna 
ber þeirri ákvörðun ríkisstjórnarinnar 
að opna enn á ný hjúkrunarheimili á 
Vífilsstöðum.

Ég hef fetað í fótspor afa míns og 
ömmu með því að taka þátt í mótun 
samfélagsins í Garðabæ. Fyrir hönd 
FÓLKSINS- í bænum (xm.is),

María Grétarsdóttir,  
bæjarfulltrúi, Garðabæ
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„Þótt við fáum þessa upphæð sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu, þá 
dugar hún ekki til að standa undir lágmarkskostnaði. Líkanið gerir ráð fyrir 
því að framhaldsskólakennari sé með 280 þúsund krónur í heildarlaun, en 
uppgefin meðallaun kennara eru hins vegar um 370 þúsund krónur,“ segir 
Magnús Þorkelsson, skólameistari Flensborgarskóla hér í blaðinu. Þetta er 
mjög mikilvæg ábending hjá Magnúsi. Hér getum við líka haft í huga að með-
allaun fullvinnandi Íslendings nema ríflega 400 þúsundum króna. Kennarar 
eru ekki hálaunafólk.

Það segir sig sjálft að það er erfitt ef ekki ómögulegt að reka mikilvægar stofn-
anir við svona aðstæður, enda nemur launakostnaðurinn um 80 prósentum af 
rekstrarkostnaði framhaldsskóla að jafnaði. Niðurskurður hjá ríkinu nemur 
tólf milljörðum króna á næsta ári, samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Spyrja má 
hvernig skólarnir og aðrar stofnanir eiga að geta veitt viðunandi þjónustu. 

En vaxtagjöld ríkissjóðs lækka. Það hljóta að vera gleðifréttir.

„Lækkun vaxtagjalda er tvíþætt og skýrist að langmestu leyti af 10,7 mia.kr. 
lækkun á vaxtagjöldum vegna fyrirhugaðra breytinga á skilmálum skuldabréfs 
sem ríkissjóður gaf út til Seðlabanka Íslands vegna yfirtöku bankans á veð-  og 
daglánum fjármálastofnana. Áformað er að breyta skilmálum skuldabréfsins 
þannig að það verði vaxtalaust og til 20 ára.“ Segir á blaðsíðu 38 í greinargerð 
með fjárlagafrumvarpinu. Spyrja má hvort þetta nokkuð annað en svonefnd 
„bókhaldsæfing“.

Einnig má spyrja hvers konar æfingar það eru að gera ráð fyrir allt of lágum 
launum þegar fjárveitingar til menntastofnana eru ákveðnar. Alþingismenn 
verða að vera meðvitaðir um þetta þegar kemur að fjárlagavinnunni í þinginu.

Það duga engar „æfingar“ til að bæta stöðuna í skólunum okkar. Það þarf 
alvöru aðgerðir. 

Þær mega hins vegar aldrei skerða jafnrétti til náms með því að velta kostnaði 
yfir á nemendur og fjölskyldur þeirra eða skera svo inn að beini að það bitni 
á nemendunum, kennurum og öðru starfsfólki skólanna. 

Þetta er kostnaður sem við sem samfélag eigum að bera í sameiningu. Breiðu 
bökin finnast svo sannarlega í samfélaginu, en þau er ekki að finna í skóla-
stofunni eða meðal kennara.

Ekki verður undan því vikist að greiða niður skuldir ríkisins. Framtíð vel-
ferðarkerfisins veltur á því. En þetta verður ekki gert með bókhaldsæfingum. 
Það má heldur ekki gerast með því að svelta skólana okkar. Við björgum ekki 
velferðarkerfinu með því að leggja það niður.

Ingimar Karl Helgason

Æfingar

Leiðari

150 starfsmenn  
Valitors í Dalshraunið
„Við höfum haft augastað á þessu 

húsi. Það er vel staðsett og gefur 
okkur færi á að koma okkur fyrir 

í því umhverfi sem hentar okkur hvað 
best,“ segir Viðar Þorkelsson, forstjóri 
Valitors.

Fyrirtækið mun í þessum mánuði 
færa starfsemi sína frá Laugavegi 77 í 
Reykjavík í Dalshraun 3. 

Megin þorri starfsemi Valitors er á 
Íslandi, en það hefur einnig rekið skrif-
stofu í Kaupmannahöfn og Lundúnum. 
Um 150 manns starfa hjá fyrirtækinu 
hér á landi sem munu framvegis starfa 
í Hafnarfirði. 

Viðar segir að það henti fyrirtækinu 
að vinna fari fram í opnum rýmum 
þar sem „fólk á auðvelt með að vinna 
saman í mismunandi stórum hópum“.

Valitor sér meðal annars um útgáfu 
greiðslukorta og að miðla færslum milli 
korthafa og seljenda. Fyrirtækið hefur 

verið rekið undir þessu heiti frá árinu 
2007 en það er byggt á grunni VISA 
Íslands.
- En fylgir því fjárhagslegt hagræði að 
flytja starfsemina í Hafnarfjörð? 

„Ég held að það hafi almennt jákvæð 
áhrif á starfsemina í heild sinni,“ segir 
Viðar Þorkelsson.

Valitor er að lang stærstu leyti í eigu 
Arion banka og Landsbanka.

Vinnudagur í Hellisgerði
Hollvinafélag Hellisgerðis 

stendur fyrir vinnudag í 
Hellisgerði 19. október 

næstkomandi, milli klukkan 11 og 
14. Þetta er gert í samvinnu við garð-

yrkjustjóra bæjarins. „Við getum lagt 
gott af mörkum í góðum félagsskap. 

Kaffi og verkfæri á staðnum, mætið 
með hanska og góða skapið við Álfa-
garðinn,“ segir í tilkynningu.

Viðar Þorkelsson, forstjóri Valitors.



Jólaþorpið er handan hornins
Óskum eftir jólalegum skemmtikröftum og umsóknum um söluhús

Jólaþorpið í ár verður í samstarfi við Rauða krossinn í Hafnarfirði og kaupmenn í miðbænum 
og nú leggjast allir á eitt við undirbúninginn.  Umsóknarfrestur um söluhús er til 8. október og 

hægt er að kynna sér allt um húsin, verð og opnunardaga á www.hafnarfjordur.is.

Jólaþorpið leitar eftir fjölbreyttum skemmtiatriðum og eru hljómsveitir, kórar, skólahópar, 
íþróttafélög og heimsfrægir skemmtikraftar og listamenn hvattir til að hafa samband hið fyrsta.

Vertu með okkur í að skapa sannkallaða hafnfirska Jólaþorpsstemmingu.

Skilafrestur á söluhúsum er til 8. október.  Umsóknum skal skila með rafrænum hætti í gegnum 
Mínar síður á www.hafnarfjordur.is.  Ef þú ert ekki nú þegar skráður inn á MÍNAR SÍÐUR smellir 
þú á nýskráning og færð lykilorð sent í heimabanka. Aðgangur þinn verður virkur um leið og 
þú skráir þig inn í fyrsta sinn. Ef þú lendir í vandræðum með innskráningu eða annað í teng-

slum við MINAR SÍÐUR þá getur þú fengið aðstoð með því að hringja í 585 5500  
eða fara á netspjall á www.hafnarfjordur.is

Nánari upplýsingar um Jólaþorpið veitir Marín G. Hrafnsdóttir  
í síma 585-5776 og á marin@hafnarfjordur.is

Með kveðju úr Jólaþorpinu í Hafnarfirði
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Ótrúlegur árangur Stjörnunnar
Stúlkurnar í meistaraflokki 

Stjörnunnar náðu fáheyrðum ár-
angri í sumar. Þær urðu Íslands-

meistarar og um leið fyrsta liðið til þess 
að vinna alla leiki sína í mótinu eftir að 
liðum í efstu deild var fjölgað í tíu. Þær 

skoruðu 69 mörk átján leikjum mótsins 
í sumar en þurftu aðeins 6 sinnum að 
sækja boltann í eigið mark. 

Bjuggust ekki við  
taplausu móti
„Við stefndum að stóra titlinum í 
ár og ætluðum okkur að verða Ís-
landsmeistarar. En að fara í gegnum 
mótið taplausar er ekki eitthvað sem 
við settum upp með í byrjun móts,“ 
segir Ásgerður Baldursdóttir, fyrirliði 
Stjörnunnar í samtali við bæjarblaðið 
Hafnarfjörð/Garðabæ.

Ásgerður segir að tímabilið allt 
hafi samt sem áður ekki verið dans á 
rósum. Nokkrir leikir hafi verið jafnir, 
til að mynda leikurinn við Breiðablik á 
útivelli. En einn leikur var vonbrigði. 
Ásgerður segir að „erfiðasta augna-
blikið“ hafi verið tapleikurinn gegn 
Þór/KA í undanúrslitum bikarkeppn-
innar. 

Ásgerður segist ekki vilja gera upp á 
milli leikmanna, spurð um hvort ein-
hver hafi skarað fram úr í sumar. „Allt 
liðið spilaði gríðarlega vel og flest allt 
gekk upp. Það er þó ekki hægt að líta 
fram hjá Hörpu Þorsteinsdóttur sem 
skoraði 28 mörk og var besti maður 
mótsins.“

Slök mæting á völlinn 
þrátt fyrir góðan árangur
Stjörnukonur finna fyrir miklum 
stuðningi, en Ásgerði finnst að 
mætingin á völlinn hafi verið slök. 
„Okkar nánasta fólk mætir á alla leiki 
og einnig er fastur kjarni Stjörnu-
manna sem mætir á marga leiki. Við 
erum gríðarlega þakklátar því fólki. 
Heilt yfir hefur mætingin hins vegar 
verið afar slök í sumar. Svo virðist sem 
gott gengi liðsins nái ekki að lokka 
Garðbæinga á völlinn.“

Við þetta má bæta að sex úr liði 
Stjörnunnar, Ásgerður þar á meðal, 
leika með íslenska landsliðinu í 
knattspyrnu, sem eins og kunnugt er, 
hefur náð frábærum árangri á alþjóða-
vettvangi.

Fjármagna æfinga- 
ferðirnar sjálfar
Meistaraflokkskonur Stjörnunnar eru 
flestar á aldrinum 18-26 ára. Allar 
eru þær í vinnu eða skóla samhliða 
knattspyrnuiðkuninni. Þetta er nokkur 
vinna en þær sjá til að mynda sjálfar 
um alla fjáröflun vegna æfingaferða. Þá 
segir Ásgerður að Stjarnan bjóði upp 
á nokkuð góða aðstöðu í Garðabæ. „Á 
veturna æfum við að mestu leyti úti, 
en fáum þó 1-2 æfingar í viku innan 
dyra. Ég vil nú meina að íslenska veðrið 
geri okkur einfaldlega hraustari,“ segir 
Ásgerður, en bætir því við að fjárhags-
legur stuðningur sé ekki mikill. „Hann 
felst fyrst og fremst í þjálfun, aðbún-
aði og aðhlynningu.“ Spurð um hvort 
stúlkurnar fái greitt fyrir knattspyrnu-
iðkun, segir Ásgerður að það fari eftir 
samningum hverrar og einnar.

Vilja halda titlinum
Ásgerður segir að markmiðið fyrir 
næsta sumar verði að halda titlinum í 
Garðabæ „og eins lengi og við getum. 
En næst framundan er dálítil pása. Við 
hittumst líklega eftir nokkrar vikur og 
hefjum undirbúning að nýju.

Árangur Stjörnunnar hefur skilað 
sæti í meistaradeild Evrópu næsta 
haust. Hvaða markmið hefur liðið 
sett sér? „Það er mjög erfitt að setja 
sér markmið fyrir meistaradeildina 
strax. Ætli við byrjum ekki að pæla í 
markmiðum og öðru tengdu því þegar 
við vitum hverjir mótherjarnir verða.“

6

Njóttu Findus kanilsnúða með 
fjölskyldu, vinum og vinnufélögum til 

að efla fjölskyldu- og vinabönd.

Í meira en áratug hefur "kanelbulledagen" verið haldinn hátíðlegur þann 
4. október í Svíþjóð. Hugmyndin er að láta gott af sér leiða og er það 
einnig markmið okkar nú. Við munum því halda upp á kanilsnúðadaginn 
hér á landi í samstarfi við Findus, sem framleiðir ekta sænska kanilsnúða.

Í dag er 
kanilsnúðadagurinn

Verða með vínveit
ingar á Hrafnistu
„Þetta kemur í raun til með að 

verða almennt kaffihús, en síðan 
fáum við vínveitingaleyfið,“ 

Árdís Hulda Eiríksdóttir, forstöðu-
maður Hrafnistu í Hafnarfirði. Til 
stendur að hefja sölu á léttvíni og 
bjór á Hrafnistu, líkt og gert hefur 
verið um nokkurt skeið í „Skálafelli“ 
á Hrafnistu í Reykjavík. „Við erum 
reyndar þegar byrjuð. Það er búið að 
innrétta lítið þægilegt horn í mat-

salnum okkar, sem gengur undir 
nafninu „Kaffihornið“ en síðan förum 
við í framkvæmdir fljótlega og opnum 
kaffihúsið formlega á næstu vikum 
og verðum þá með vínveitingar líka.“

Árdís segir að eftir að Skálafell var 
opnað í Reykjavík hafi íbúar spurst 
nokkuð fyrir um hvort ekki mætti 
setja upp sams konar aðstöðu á 
Hrafnistu í Hafnarfirði. Sú verði nú 
raunin.

Stjörnukonur taka við bikarnum.  (Hafliði Breiðfjörð, fotbolti.net). Stjörnukonur stilltu sér upp ásamt þjálfara og aðstoðarfólki. 
(Hafliði Breiðfjörð, fotbolti.net).

Í baráttunni gegn breiðabliki.  (DV).
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Orrustan um Gálgahraun
Hraunavinir hafa ásamt 

fleirum barist gegn vegagerð 
í gegnum Gálgahraun, sem 

þeir telja ónauðsynlega, dýra og valda 
óafturkræfum spjöllum á umhverfinu 
og eyðileggi mikilvægt útivistarsvæði. 
Þá sé allt hraunið á náttúrminjaskrá 
og hluti þess sér friðaður. Bæjaryfir-
völd í Garðabæ hafa hins vegar sótt 
málið fast. Hraunavinir hafa krafist 
lögbanns á verkið. Því var synjað og 
er málið nú fyrir dómstólum. Hér er 
stiklað á nokkrum nýlegum ummælum 
í málinu. 

„Verktaka hefur verið tilkynnt um að 
gengið verði til samninga við hann um 
fullgilt tilboð hans. Hugsanlegt er að 
frekari stöðvun framkvæmda gæti leitt 
til bótaskyldu gagnvart verktakanum. 
Þá hafa íbúar við núverandi Álftanes-
veg lýst yfir hugsanlegri bótaskyldu á 
hendur Vegagerðinni og Garðabæ ef 
horfið verður frá samþykktu skipulagi 
sem bygging húsa þeirra byggðist á.

I greinargerðinni er fjallað um mis-
læg gatnamót. Bent er á að gerðar hafi 
verið "athugasemdir við mislæg gatna-
mót og að vegslaufur eyðileggi hraun-
brúnina að austanverðu, auk þess sem 
það sé dýr framkvæmd. Garðabær og 
Vegagerðin munu í tilefni af því kanna 
og stefna að því að þar komi hring-
torg og undirgöng fyrir gangandi og 
hjólandi vegfarendur í stað mislægra 
gatnamóta, enda hafi það ekki áhrif á 
framkvæmdina að öðru leyti."“
-  Úr greinargerð Vegargerðarinnar og 

Garðabæjar 25. maí 2013.

„Nú má spyrja – hefur þessu verið fylgt 
eftir? Eru komnar fram teikningar eða 
frumdrög? Hvað sparast mikið? Það 
munar um hvern tug milljóna millj-
ónir og offjárfesting í umferðarmann-
virkjum er alltaf hrein sóun. Hundrað 
milljónir í bætur til verktakans eru 
tíu sinnum betri en að sóa milljarði 
að óþörfu. Menn viðurkenna of um-
fangsmikil mannvirki en ganga samt 
til samninga við verktakann – er ekki 
eitthvað skrítið við það?“
-  Andri Snær Magnason á bloggsíðu 

sinni andrisnaer.is, 1. október 2013.

„Framkvæmdin fer fram í Garðahrauni 
en ekki í Gálgahrauni sem liggur allt 
norðan framkvæmdasvæðisins. Það er 
því ekkert hróflað við Gálgahrauni og 
alls ekki Gálgakletti.“
-  Úr fréttatilkynningu Vegagerðarinnar 

27. september 2013.

„Það er alveg sama hvort þessi lands-
lagsheild er kölluð Gálgahraun, Garða-
hraun eða hvort tveggja að hraunið er 
ein heild og það sést best úr lofti eins 
og ég hef horft á það í þúsundir skipta.“
-  Ómar Ragnarsson í umræðum við 

bloggfærslu hans á omarragnarsson.
blog.is frá 27. september 2013.

„Með samþykkt aðalskipulags hefur 
bæjarstjórn Garðabæjar skuldbundið 
sig til að leggja nýjan Álftanesveg á 
þeim stað sem nú er um fjallað. Yfir-
standandi mótmæli munu því einungis 
leiða til frestunar á framkvæmdum og 
mikils tjóns fyrir alla aðila en fá engu 
breytt um lokaniðurstöðu málsins.“
-  Fréttatilkynning Vegagerðarinnar 27. 

september 2013.

„Með samþykkt aðalskipulags hefur 
bæjarstjórn Garðabæjar skuldbundið 
sig til að leggja nýjan Álftanesveg á 
þeim stað sem nú er um fjallað. Yfir-
standandi mótmæli munu því einungis 
leiða til frestunar á framkvæmdum og 
mikils tjóns fyrir alla aðila en fá engu 
breytt um lokaniðurstöðu málsins.“
-  Úr fréttatilkynningu Vegagerðarinnar 

27. september 2013.

Svæðið séð úr lofti þar sem línur hafa verið settar inn fyrir fyrirhuguð mann-
virki.

ómar ragnarsson tók þessa mynd á flugi yfir hraunið.

„„Það verður athugað hvort hægt sé 
að nýta næstu vikur í að vinna á því 
svæði sem enginn ágreiningur er um, 
en ekki verði farið inn í viðkvæm-
asta hluta hraunsins á meðan málið 
er á þessu stigi,“ segir Hanna Birna 
Kristjánsdóttir innanríkisráðherra 
sem boðaði deiluaðila til fundar um 
Gálgahraun í dag.

Niðurstaðan var sú að vegamála-
stjóri muni funda með fulltrúum 
Hraunavina og Íslenskum aðalverk-
tökum eftir helgi, til að kanna hvort 
flötur sé á því að gera breytingar á 
tilhögun verksins.“
- Frétt mbl.is 27. september 2013.

„„Það er engin ástæða til að ráðast í 
veglagningu í gegnum Gálgahraun 
vegna tíðra slysa á Álftanesvegi. Það 
eru margir mun hættulegri vegkaflar 
hér á landi en hann,“ segir Ólafur Kr. 
Guðmundsson, varaformaður FÍB og 
tæknistjóri EuroRAP á Íslandi.“
-  Úr frétt Vísis 25. september 2013.

„Gunnar Einarsson bæjarstjóri segir 
að málið sé í höndum Vegagerðar-
innar og verktakans. Bæjarstjórn ætli 
hins vegar að fara eftir niðurstöðu 
dómstóla hver svo sem hún verði.“
-  Úr frétt Vísis 25. september 2013.
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Ævintýrið um bakaríið í Lom
Á sólríkum sumardögum er ekki 

óalgengt að Óslóarbúar leggi 
á sig næstum fimm klukku-

stunda bíltúr til að komast í bakkelsi. 
Fólk er tilbúið að aka yfir nánast þveran 
Noreg til þess að komast í eitt merki-
legasta bakarí Norðurlanda. Það er í 
smábænum Lom í Guðbrandsdal. Það 
heitir eftir þessu 2.500 manna þorpi, á 
skilti utan á húsinu stendur einfaldlega 
Bakaríið í Lom.

Þar ræður ríkjum Morten Schak-
enda. Hann bakar brauð, bakkelsi og 
kökur árið um kring en á sumrin rekur 
hann líka kaffihús og veitingastað. 
Morten var víðfrægur bakarameist-
ari áður en hann ákvað að flytja upp 
í fjöllin og setjast að í Lom. Frægðar-
sól hans hefur þó heldur risið við 
flutninginn. Leyndarmálið á bak við 
vinsældir bakarísins segir hann vera 
einfalt; að bera virðingu fyrir viðskipta-
vinunum. Hann notar aðeins besta 
fáanlega hráefni, helst úr héraði, og 
hann heldur verðinu í lágmarki því 
hann vill að heimamenn hafi efni á 
kræsingunum.

Morten bakar brauð og kanelsnúða 
en líka svokallaðan hægan skyndimat 
(Slow fast food), samlokur, hamborgara 
og pitsur. Hann segist vanda sig jafn 
mikið við þetta allt saman. Hveiti, 
hafra og annað kornmeti kaupir hann 
eftir megni af sveitungum sínum og 

nautakjötið kemur allt af einum bæ í 
tíu mínútna akstursfjarlægð.

Morten bakarameistari greindist 
með krabbamein fyrir tveimur árum 
og segir það hafa breytt lífsviðhorfi 
hans nokkuð. Síðan þá hefur hann 
lagt áherslu á að þjálfa starfsfólkið sitt 
vel og taka því hægar en hann gerði.  
Hann hefur gefið út uppskriftabækur 
sem seljast eins og heitar lummur. 
Hann hafði þó aldrei í hyggju að skrifa 
bækur. Metsölubókin hans varð til upp 

úr litlum bæklingi. Bækurnar hafa 
hjálpað til við að bera hróður hans 
víða en það er þó fyrst og fremst hug-
myndafræðin og vörugæðin sem hafa 
gert bakaríið í Lom að því sem það 
er. Megnið af bakstrinum og matar-
gerðinni í bakaríinu í Lom fer fram í 
opnu eldhúsi svo viðskiptavinirnir geta 
séð hvernig maturinn þeirra verður 
til. Sjálfur stendur Morten  gjarnan á 
bak við afgreiðsluborðið og afgreiðir 
viðskiptavini.

Góður matur þarf ekki að vera dýr
Níu eru með leyfi til að halda 

sauðfé í Hafnarfirði og 
fimm í Garðabæ, samkvæmt 

upplýsingum frá Heilbrigðiseftirliti 
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis. 
Samanlagt eru þeir með rúmlega 300 
fjár á vetrarfóðrum. Hluti þeirrar ís-
lensku þjóðmenningar sem tengist 
landbúnaði lifir því enn innan bæj-
armarkanna. Sveitarfélögin tvö eiga 
þannig hagsmuna að gæta í land-
búnaði, þótt þeir hagsmunir séu ef 
til vill ekki miklir og bændur fáir. Hins 
vegar gefur auga leið að neytendur 
eru þeim mun fleiri. Garðbæingar eru 
tæplega 14 þúsund og Hafnfirðingar 
nærri 28 þúsund. Hver Íslendingur 
innbyrti að meðaltali tæp áttatíu kíló 
af kjöti í fyrra, þar af um tuttugu kíló 
af lambakjöti. Þetta þýðir að í bæj-
unum tveimur voru borðuð yfir átta 
hundruð tonn af lambakjöti.

Að öllu jöfnu stendur íslenskum 
neytendum ekki til boða ferskt lamba-
kjöt. Annað hvort þarf að kaupa frosið 
kjöt eða kjöt sem búið er að þíða. Þetta 
helgast auðvitað af því að ærnar bera 
á vorin og lömbin ganga svo á fjalli 
fram á haust. Í nokkrar vikur er hins 
vegar ferskt lambakjöt fáanlegt í 
verslunum. Það felast líka fjölmörg 
önnur og spennandi tækifæri í slát-
urtíðinni. Fersk lambalifur er ódýr og 
góður matur og fáanlega í verslunum 

í Hafnarfirði og Garðabæ þessa dag-
ana. Hér fylgir uppskrift sem er allrar 
athygli verð.

Beikonvafin lambalifur með lauksósu.
HRÁEFNI Í  
BEIKONVAFÐA LAMBALIFUR:
500 grömm af ferskri lambalifur
Dálítið hveiti
Eitt bréf af beikoni (u.þ.b. 150 g)
Hálf lúka af söxuðu rósmarín.
Sjávarsalt og svartur pipar.

HRÁEFNI Í LAUKSÓSU:
Hálf lúka af söxuðu rósmarín
Rauðvínsglas
Tveir hvítlauksgeirar
Tveir rauðlaukar
Tvær matskeiðar af hveiti.
Tvær teskeiðar af hunangi (íslensku ef hægt er)

Vatn eftir þörfum

AÐFERÐ:
•  Byrjið á að steikja beikonið á pönnu, snúið reglulega 

þar til það tekur á sig gullinn lit. Takið þá pönnuna af 
hellunni og setjið beikonið á disk. Ekki þvo pönnuna.
•  Afhýðið og saxið rauðlaukinn og brúnið á annarri 

pönnu með dálítilli klípu af íslensku smjöri. Þetta er 
grunnurinn að sósunni. Bætið smásöxuðu rósmarín 
og söxuðum hvítlauk saman við. Hrærið öðru hvoru 
og bætið hunanginu út í smám saman. Hrærið 
hveitinu út í þar til allt hefur blandast vel og látið 
malla.  

•  Setjið pönnuna með beikonfitunni aftur á 
eldavélahelluna. Hreinsið lifrina, skerið í sneiðar 
og kryddið með salti og svörtum pipar. Veltið svo 
lifrarsteikunum upp úr dálitlu hveiti. Steikið á 
beikon-pönnunni í 3-4 mínútur á annarri hliðinni. 
Ekki snúa. Gott getur verið að bæta við dálítilli olíu 
ef þarf.
•  Haldið áfram með sósuna. Blandið rauðvíninu út í 

og látið malla í 2-3 mínútur.
•  Snúið lifrinni, bætið við söxuðu rósmarín og 

beikoninu. Látið malla í 2-3 mínútur. Þegar búið er 
að taka lifrina af pönnunni er soðinu af henni hellt 
út í sósuna á hinni pönnunni. Hrærið dálítið.
•  Sósuna má svo þynna eftir smekk með kaldárvatni.
•  Með þessu er gott að hafa kartöflubáta eða 

franskar og ferskt salat. Verði ykkur að góðu.

Slow Food er alþjóðleg hreyfing 
sem varð til um miðjan níunda 
áratuginn. Hún er rakin til 
Ítalans Carlos Petrini. Slow 
food hreyfingin snýst um að 
skapa mótvægi við skyndibita 
(Fast food) og alþjóðlegar 
matarkeðjur með því að nýta 
hollan og góðan mat úr nágrenni 
í stað þess að sækja hann um 
langan veg. Hreyfingin vinnur 
að varðveislu staðbundinnar 
matarmenningar og hvetur til 
landbúnaðar og ræktunar til 
notkunar á heimaslóðum. Meira 
en hundrað þúsund manns eru 
formlegir meðlimir í Slow Food 
hreyfingunni víða um lönd, en 
áhrifin ná langt út fyrir raðir 
félagsmanna og eru til að mynda 
greinileg í því sem kallað er Nýja 
norræna eldhúsið (Ny Nordisk 
mad).

Fast Slow Food er nýtt hugtak 
í matarmenningu. Það snýst 
um að taka grunnhugmyndina 
að Slow Food og yfirfæra hana 
yfir á skyndibitann sem hún 
upphaflega snerist gegn. Hollur 
og hreinn matur úr héraði er 
þannig nýttur til að framleiða 

skyndibitann í sátt við náttúru 
og nærsamfélag. Þar er til 
dæmis um að ræða hamborgara 
úr úrvals nautakjöti sem 
ræktað er á svæðinu. Dæmi um 
slíkan mat má finna í Íslensku 
hamborgarabókinni sem kom út í 
vor, sjá www.hamborgarabokin.is.

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.
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Magnus Nilsson:

Sænski undrakokkurinn
Uppi í eyðilegu fjalllendi í 

Jämtland í Svíþjóð er einn 
merkilegasti veitingastaður 

í heimi. Þrátt fyrir að vera langt úr 
alfaraleið er Fäviken Magasinet í 34. 
sæti yfir bestu veitingastaði í heimi 
samkvæmt lista tímaritsins Restaur-
ant. NOMA í Kaupmannahöfn sat á 
toppi þessa sama lista þrjú ár í röð.

Fäviken er pínulítill staður, sæt-
unum var nýlega fjölgað úr 12 í 16 og 
hann er opin fimm kvöld í viku. Í fyrra 
reyndi meira en hálf milljón manna að 
komast þar að til að borða en aðeins 
3.000 hrepptu hnossið, ef svo má að 
orði komast. Venjuleg máltíð fyrir tvo 
kostar um 130.000 krónur.

Velgengni veitingastaðarins er að 
miklu leyti að þakka hugmynda-
fræðinni. Allt skal vera úr héraði ef 
kostur er, villibráð og sveppir úr skóg-
unum í kring, fiskur úr nálægum ám 
og vötnum og grænmeti sem sérstak-
lega er ræktað á staðnum. Sænskt skal 
það vera ef nauðsynlegt er að fara út 
fyrir Jämtland og ekkert hráefni er sótt 
lengra en til annarra Norðurlanda.

Heilinn á bak við þessa miklu 
velgengi er ungur sænskur kokkur, 
Magnus Nilsson. Hann nam matar-
gerðarlistina á fínustu veitingahúsum 
Parísarborgar en þegar hann sneri 
aftur heim til Svíþjóðar var hann 
ekki sáttur við að halda áfram að 
elda franskan mat. Honum bauðst 
að taka við þessum litla veitingastað 
uppi í sveit, þar sem eini rétturinn 
á matseðlinum var elgs-kássa. Nú er 
ekki lengur hægt að fá slíka kássu á 

Fäviken, en í staðinn eru komnir aðrir 
og frumlegri réttir. Í breska dagblað-
inu Guuardian sagði í umfjöllun um 
staðinn fyrir skömmu að Magnus sé 
,,skærasta stjarna Norrænnar matar-
gerðar“. Aðrir fjölmiðlar hafa jafn-
framt borið hann lofi.

Magnus Nilsson er hæglátur maður. 
Hann er í sjálfskipuðu fjölmiðlabanni, 
enda hafði einn starfsmaður ekki 
undan því að svara öllum þeim fyr-
irspurnum og óskum um viðtöl sem 
honum bárust. Magnus vill einbeita 

sér að matseldinni og því sem henni 
fylgir. Allir kokkar á Fäviken verða 
að kunna að rækta og veiða og við 
slíka iðju unir Magnus sér best. Fyrir 
utan auðvitað þegar hann galdrar fram 
kræsingar í eldhúsinu.

Vegna ástríðu sinnar fyrir nor-
rænum mat hefur Magnus Nilsson nú 
tekið sér fyrir hendur nýtt og geysi-
lega umfangsmikið verkefni. Hann vill 
safna saman eins miklum fróðleik og 
hann getur um norrænan mat, upp-
skriftum, sögum og öllu öðru sem 

tengist matargerðarlist og menningu 
Norðurlanda. Hann hvetur fólk alls 
staðar að á Norðurlöndunum til að 
leggja sér lið. Hægt er að fara inn á 
vefsíðuna www.thenordiccookbook.
com og kynna sér verkefnið nánar. 
Vert er að hvetja Íslendinga til að gera 
það, enda fyllir Magnus Nilsson hóp 
þeirra erlendu stórstirna sem kallaðir 
eru Íslandsvinir. Hann hefur komið 
hingað og von er á honum aftur. Það 
sem dregur Magnus hingað er ís-
lenskur matur.

www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Við geymum bílinn fyrir þig, keyrum þig upp á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.



Kynntu þér úrvalið á www.okkarbakari.is
og á facebook.com/okkarbakarí

Mikið úrval af skemmtilegum 
kökum í afmælið

GOTT Í
BARNAAFMÆLIÐ

Okkar bakarí | Iðnbúð 2 | 210 Garðabær  | Sími: 565 8070

Tangled, Cars, Hello Kitty, Spiderman,
Barbie, Svampur Sveinsson og margt fleira.

 Bjóðum
  einnig upp á
  eggjalausar
     tertur
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Flensborgardagurinn:

„Finnum að við höfum áhrif “
„Það er hlustað á nemendur,“ segir 

Hrefna Geirsdóttir, aðstoðar-
skólameistari Flensborgarskóla. 

Nemendur skólans ræddu um jafnrétti-
stefnu, forvarnarstefnu og vistvæna 
stefnu skólans á Flensborgardeginum 
sem haldinn var í vikunni. Á þessum 
degi er skólastarfið brotið upp, rætt um 
ýmis mál, auk þess sem nemendur og 
kennarar njóta bæði góðrar næringar 
og skemmtunar, eins og sjá má á mynd-
unum hér á síðunni.

Hrefna segir að í umræðunum sé 
nemendum skipt í hópa og málin 
krufin. Góðar hugmyndir komi út úr 
vinnunni. Þetta sé tekið saman og nýtt 
í stefnu skólans.

Katrín Ósk Ásgeirsdóttir, oddviti 
nemendafélagsins, segir að nemendur 
hafi fundið fyrir því að tekið sé mark 
á þeim. „Í fyrra var til dæmis rætt 
um „skóregluna“ sem í kjölfarið var 
afnumin.“ Í kjölfar vinnu umræðu-
hópa nemenda og kennara hafi orðið 
sú niðurstaða að afnema þá venju að 
nemendur færu úr skóm í anddyri. 
„Við fundum fyrir breytingunni og við 
finnum að þegar við segjum eitthvað, 
að það hefur áhrif.“ 

12

Húsfyllir á hádegistónleikum
Hvert sæti var skipað á hádeg-

istónleikum í Hafnarborg á 
þriðjudag, þegar Hallveig 

Rúnarsdóttir sópran, söng við undir-
leik Antoníu Hevesi, píanóleikara, en 
hún er jafnframt listrænn stjórnandi 
hádegistónleika í Hafnarborg.

Ákaflega góð stemning var á tón-
leikunum að sögn en um tvö hundruð 
manns nutu þeirra. 

Hallveig hefur meðal annars sungið 
í Íslensku Óperunni og með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands, auk þess að hafa 
komið fram sem einsöngvari á tón-
leikum víða, bæði hérlendis og erlendis.

Hrefna Geirsdóttir katrín ósk Ásgeirsdóttir

Myndir: Flensborg.is
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Starfsmaður í mötuneyti
Hlutastarf

Iðnskólinn í Hafnarfirði óskar eftir að ráða starfs-
mann í mötuneyti skólans.  Um er að ræða hluta-
starf milli kl 13:00 - 16:00 mánudaga til og með 
fimmtudaga á kennslutíma skólans.  Starfið felst í 
vinnu við að afgreiða í mötuneytinu og ganga frá 
í matsal nemenda og starfsfólks. Næsti yfirmaður 
er umsjónarmaður mötuneytisins

Umsókn þarf ekki að vera á sérstöku eyðublaði. 
Með umsókn skal fylgja ítarlegar upplýsingar um 
fyrri störf, meðmælendur og menntun. Umsóknir 
skal senda til skólameistara á netfangið arsaell@
idnskolinn.is eða á heimilisfang skólans: Iðnskólinn 
í Hafnarfirði, Flatahrauni 12, 220 Hafnarfjörður.

Umsóknarfrestur er til 10. október 2013. Laun eru 
samkvæmt gildandi kjarasamningi SFR.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ársæll Guð-
mundsson, skólameistari á netfanginu arsaell@
idnskolinn.is. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði 
ef staðan losnar á ný.

Nánari upplýsingar um skólann má finna á heima-
síðu hans http://www.idnskolinn.is/.

Skólameistari
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„Allir eru jafn mikilvægir“
Ágústa Skúladóttir, verð-

launaður leikstjóri, kennir 
hafnfirskum börnum fyrstu 

skrefin í leiklistinni á námskeiði í Gafl-
araleikhúsinu og Leikfélagi Hafnar-
fjarðar. Þetta er ekki í fyrsta sinn 
sem hún kennir börnum úr bænum. 
Hópurinn sem hún kenndi í fyrra 
vakti mikla athygli. Hann kom meðal 
annars fram í Stundinni okkar og einn 
úr hópnum er kominn alla leið í Þjóð-
leikhúsið.  Blaðamaður hitti Ágústu 
að  máli í Þjóðleikhúsinu, þar sem hún 
undirbýr frumsýningu á „Aladdín“ á 
Brúðuloftinu.

„Það er gríðarlegt mikilvægt að 
koma börnunum í þetta. Maður sér 
að þau eiga svo dásamlegt aðgengi 
að sköpun, þau semja sjálf og vinna 
saman. Það er enginn aðal og enginn 
auka. Allir eru jafn mikilvægir,“ segir 
Ágústa Skúladóttir leikstjóri. Hún sér, 
auk annarra verkefna, um leiklistar-
námskeið fyrir 8-12 ára börn í Gafl-
araleikhúsinu. Markmiðið með nám-
skeiðinu er að efla jákvæðni og styrkja 
sjálfsmynd, skapandi hugsun og frum-
kvæði. Þá er farið í alla grunnþætti 
sjálfrar leiklistarinnar, líkamsbeitingu, 
rödd og samleik. Námskeiðinu lýkur 
með sýningu fyrir vini og vandamenn, 
þar sem afrakstur námskeiðsins verður 

sýndur. Námskeiðin hafa notið mikilla 
vinsælda.

Börnin frumleg  
og skapandi
„Það er alltaf jafn ánægjulegt að finna 
hvað krakkarnir eru skapandi og 
skemmtilegir. Þeir koma sífellt á óvart 
í hugmyndu og lausnum,“ segir Ágústa 
í samtali við Hafnarfjörð/Garðabæ.

Hún segir að Gaflaraleikhúsið sé 
með mörg námskeið fyrir börn og 
unglinga. „Ég var með yngri flokkana 
í fyrra. Það var mjög skemmtilegt. Við 
fórum meðal annars með annan hóp-
inn í Stundina okkar. Þetta var verkið 
„Dáfríður og dýrið“. Ég notaði krefj-
andi leikstíla fyrir krakkana. Og þau 
gera svo mikið sjálf. Til dæmis hafa þau 
sjálf séð um förðun og leikið á hljóð-
færi. Svo er sá yngsti kominn á svið í 
Þjóðleikhúsinu í leikritinu „Óvitar“. 
Ég er voðalega stolt. Ég neita því ekki. 
Hann byrjaði á námskeiði hjá mér,“ 
segir Ágústa og brosir við.

Reynd leikhúskona
Ágústa Skúladóttir hefur lengi starfað 
við leikstjórn og leikkennslu og meðal 
annars fengið Grímuverðlaun fyrir verk 
sín og hefur stýrt mörgum barnasýn-
ingum. Hún leikstýrir nú Aladdín sem 

er brúðuverk á Brúðuloftinu í Þjóðleik-
húsinu, en hún leikstýrir einnig Dýr-
unum í Hálsaskógi sem hefur notið 
mikilla vinsælda á fjölum leikhússins, 
rétt eins og „Ballið á Bessastöðum“ fyrir 
nokkrum misserum. Hún hefur einnig 
starfað erlendis, en hún var fengin á 
barnaleiklistarhátíð í Færeyjum þar 

sem þátttakendur komu alls staðar 
að af norðurlöndum og Eystrasalts-
löndunum. Þá fékk hún Grímuna fyrir 
„Klaufar og Kóngsdætur“ sem sýnt var 
í Þjóðleikhúsinu. Þá stýrði hún „Æv-
intýrum Múnkhásens“ í Gaflaraleik-
húsinu síðasta vetur, en verkinu var 
mjög vel tekið.

Vildu gjarnan fá  
fé frá ríkinu
„Okkur finnst frábært að vera í 
Hafnarfirði og setja upp sýningar í 
bænum,“ segir Ágústa Skúladóttir. 
„Það er mikill áhugi, en við búum 
því miður ekki að  því að fá styrki frá 
ríkinu. Bærinn leggur okkur til hús-
næði og alla aðstöðuna,“ segir Ágústa 
og bætir því við að mikil jákvæðni og 
velvilji sé hjá bæjaryfirvöldum í garð 
Gaflaraleikhússins.

„En auðvitað búum við við það 
að hafa ekki fengið fé frá ríkinu. Það 
er ekki hægt að biðja um meira frá 
bænum. Hann gerir það sem hann 
getur. Gaflaraleikhúsið er annað af 
tveimur starfandi sjálfstæðum at-
vinnuleikhúsum. Og þetta er flott 
leikhús. Það hefur alltaf verið mikill 
metnaður í þessa átt í Hafnarfirði og 
við höldum áfram.“

Þessar komu fram í Stundinni okkar.

Fjörugur hópur á leiklistarnámskeiði í Gaflaraleikhúsinu á æfingu í vikunni.
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Púðar 
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Polo tungusófi 139.900 Haag 199.900
Með tungu til hægri eða vinstri

Fæst brúnn og svartur

Verð eru birt m
eð fyrirvara um

 prentvillur og/eða m
yndabrengl

Reykelsi 390Papasan stóll 12.990  Pullur 9.990 margar gerðir

Lítill stóll 9.990 
Pullur 1.990 
margar gerðir

Boston tungusófi 299.900

afmælistilboð í the Pier
til hamingju með 5 ára afmælið korPutorg!

Denver svefnsófi á frábæru verði
89.900

Vinsælu svefnsófarnir komnir aftur

Fæst grár og grænn

139.900
299.900 199.900

skart 
frá 690 

-30%

rammar
frá 1.290 
-30%

glös, 
diskar 

og bollar

3fyrir2

89.900
frábært 

verð

Denver




