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Niðurníðsla húsnæðis St. Jósefsspítala rædd á Alþingi:

„Þessu húsi er ekki sómi sýndur“
„Ég sé enga pólitík í þessu máli. Þetta er ekki pólítískt mál heldur 
mál sem þarf að finna lausnir á,“ sagði Margrét Gauja Magnús-
dóttir, þingmaður og bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í umræðum 
um húsnæði St. Jósefsspítala á Alþingi í vikunni. Hún sagði að 
finna yrði leiðir til að finna húsnæðinu nýtt samfélagslegt hlutverk.

Kristján Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra, sagði í umræðunni 
að hann vildi leita allra leiða til að svo mætti vera, en tiltók að hann 

hefði engar heimildir til að afhenda Hafnarfjarðarbæ húsnæðið. 
Húsinu væri ekki sýndur neinn sómi við núverandi aðstæður.

Húsnæðið er farið að láta verulega á sjá eins og ítarlega er 
fjallað um hér í blaðini. Rúður eru brotnar, neglt fyrir glugga og 
krotað hefur verið á veggi hússins. Þingmenn voru sammála um 
að húsinu og sögu þess væri lítill sómi sýndur og bæta þyrfti úr. 

Sjá bls. 8.
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40 milljónir í Áslandsskóla
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar sam-

þykkti í vikunni fjárveitingu 
til að undirbúa stækkun og 

hönnun á síðari áfanga Áslands-
skóla. Greint er frá þessu á vef bæj-
arins. Eftir því sem blaðið kemst 
næst stendur til að bærinn leggi 40 
milljónir króna til undirbúnings og 
hönnunar. 

Skólinn er sprunginn og búist við 
fjölgun bekkjardeilda næsta haust.

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins gagnrýndi þessa 
ráðstöfun og sagði að ekki lægi fyrir 
hvernig fjármagna ætti viðbygginguna 
við skólann. Fjárhagsstaða bæjarins 
væri slík að sjálfstæðismenn vildu 
heldur mæta húsnæðisvanda skóla.

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarstjóri og fulltrúi VG bókaði 
ásamt bæjarfulltrúum Samfylkingar-
innar að lögð væri áhersla á raunhæfa 

og ábyrga uppbyggingu í skólamálum. 
„Síðari áfangi Áslandsskóla er hluti 
þeirra framkvæmda sem nauðsyn-
legar eru á næstu árum til að mæta 
þróun og stækkun skólahverfa í Ás-
landi og á Völlum. Með framkominni 
tillögu er tryggt fjármagn til að hefja 
undirbúning þessara framkvæmda,“ 
segir í bókuninni. Útfærsla muni 
liggja fyrir í fjárhagsáætlun bæjarins 
fyrir næsta ár.

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Flott föt fyrir flottar konur
St. 38-58

Annar eldsvoðinn  
á tveimur árum
Eldur kom upp í rússneska togar-

anum Orlik frá Kaliningrad á 
mánudag, en togarinn hefur 

legið við bryggju í Hafnarfjarðarhöfn 
um nokkurt skeið.

Þetta er í annað sinn á tveimur árum 

sem kviknar í togaranum í höfninni. 
„Mig minnir að þá hafi eldsupptökin 
tengst rafmagni,“ segir Sigvaldi Hrafn 
Jósafatsson, umboðsmaður skipamið-
lunarfyrirtækisins Gáru. Hins vegar 
sé óvíst hvað hafi valdið eldinum nú. 

Eldurinn  mun hafa kviknað þegar 
unnið var að viðhaldi á millidekki 
skipsins.

Einnig sé óvíst um tjón, segir Sig-
valdi. Eldurinn hafi ekki verið  mikill, 
en tjónið sé væntanlega mest vegna 
hita og reyks. Tíu manns voru um borð 
þegar eldurinn kviknaði, rússneskir 
vaktmenn. Engan sakaði. 

Til stendur að skipið verði í Hafnar-
fjarðarhöfn í vetur, en haldi aftur til 
veiða næsta vor. Skipið mun hafa verið 
á veiðum við Íslandsstrendur, og sótt 
karfa meðal annars, en það hafi komið 
oft hingað til lands síðustu árin.

„Líður að því að fram-
kvæmdir haldi áfram“
„Við stöndum vaktina hérna. En það 
virðist ekki vera mikil ásókn í að vinna 
í hrauninu núna. Þeir eru að vinna 
hér á öðrum stað í vegstæðinu,“ segir 
Gunnsteinn Ólafsson, einn Hrauna-
vina. Blaðið náði tali af honum þar sem 
hann var ásamt fleiri Hraunavinum við 
hraunbrúnina í Gálgahrauni á mið-
vikudag. Þar hafa Hraunavinir sett upp 
nýtt skilti við framkvæmdasvæðið. 
Þetta gera þeir til að sýna að þeir telji 
að ábyrgðin á framkvæmdinni liggi hjá 
bæjarstjórn Garðabæjar.

Hraunavinir telja vegagerð um 
hraunið ólöglega en þeim hefur verið 
synjað um aðild að slíku máli. Hér-
aðsdómur hafnaði því enn fremur að 
bera spurningu um það undir EFTA 
dómstólinn. Sá úrskurður var kærður til 
Hæstaréttar. Skúli Bjarnason, lögmaður 
fernra umhverfisverndarsamtaka segir 
að efnisþættir málsins hvíli á meðan. 

„Það líður að því að framkvæmdir 
haldi áfram þar sem veglínan liggur 
um Garðahraun,“ segir G. Pétur 
Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vega-
gerðarinnar í samtali við Hafnarfjörð/
Garðabæ. Gunnar Einarsson, bæjar-
stjóri í Garðabæ hefur látið hafa eftir 
sér að niðurstaða dómstóla verði virt. 

Hátt spennustig yfir landsleiknum á þriðjudag:

Foreldrarnir misstu ekki af leiknum
„Auðvitað eru men ánægðir með að ná 
þessum árangri, en svo verður þetta enn 
flottara ef hitt næst, en það er dálítið 
langur vegur að því,“ segir Hallfreður 
Emilsson, Hafnfirðingur og faðir Em-
ils Hallfreðssonar, landsliðsmanns í 
knattspyrnu. Fjölskyldan missti ekki af 
leiknum á þriðjudag, þegar Íslendingar 
tryggðu sér rétt til umspils um sæti á 
lokakeppni HM í Brasilíu á næsta ári. 
Hallfreður sat á bekknum í leiknum, 

en hann hefur 
töluvert leikið 
með liðinu, en 
var meiddur í 
leiknum gegn 
Kýpur. „Þannig 
að það er nú 
eðlilegt eftir 
þann sigurleik að menn vilji kannski 
ekki breyta,“ segir Hallfreður. Hann 
segir að spennustigið hafi nú verið 

sæmilega hátt hjá fjölskyldunni, en 
hún sé ýmsu vön. „Þetta er nú ekki 
fyrsti leikurinn sem maður horfir á,“ 
segir stoltur faðir hlæjandi, greinilega 
ýmsu vanur.

Emil er annar tveggja Hafnfirðinga 
í landsliðinu, en hann og Gylfi Sig-
urðsson léku með FH. Hallfreður 
bendir raunar á að Emil hafi byrjað 
ferlinn í Haukum, en söðlað um tólf 
ára gamall. 

Nýtt skilti Hraunavina við fram-
kvæmdasvæðið. 

(ljósm. Ómar Ragnarsson).

Hringurinn gefur bekki í Hellisgerði
Kvenfélagið Hringurinn ætlar 

að afhenda bekki sem gjöf 
til Hellisgerðis, á vinnudegi 

í Hellisgerði sem verður á morgun 
milli klukkan 11 og 14. Þetta gera 
Hringskonur í tilefni af 100 ára 
starfsafmæli. Guðrún Ágústa Guð-
mundsdóttir bæjarstjóri og Björn 
H. Hilmarsson garðyrkjustjóri, taka 
við bekkjunum fyrir hönd bæjarins.

Hollvinafélag Hellisgerðis hvetur 
bæjarbúa til að mæta á vinnu-
daginn. Fólk er hvatt til að búa sig 
vel og hafa hanska, en öll verkfæri 
verða á staðnum, segir í tilknningu. 
Boðið verður upp á te, kaffi og með-
læti í Álfagarðinum.

Ætla að lækka gatnagerðargjöld:

Icelandair fær afslátt
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur 

samþykkt að veita sérstakan 
afslátt af gatnagerðargjaldi at-

vinnulóða í bænum. Veita á „ sérstakan 
afslátt ef framkvæmdir hefjast á út-
hlutaðri lóð innan eins árs og er lokið 
innan þriggja ára“. Icelandair hefur 
fengið úthlutað lóð við Tjarnarvelli, 
þar sem til stendur að setja upp þjálf-
unarsetur fyrirtækisins á 16 þúsund 
fermetra lóð. Til stendur að hefja fram-
kvæmdir sem fyrst og að starfsemi þar 
hefjist strax næsta haust. Því er ljóst 
að Icelandair mun njóta afsláttarins 
við uppbyggingu þjálfunarsetursins.

Hundruð milljóna  
uppbygging
Greint var frá því í seinasta tölublaði 
að Icelandair hyggist vera með um-
fangsmikla starfsemi á Tjarnarvöllum 
og hefja framkvæmdir fljótlega og 
starfsemi næsta haust. Fyrst þarf að 
breyta skipulagi. Umrætt svæði er um 
16 þúsund fermetrar en óvíst er um 
byggingarmagn. Hilmar B. Baldursson, 
framkvæmdastjóri flugrekstrarsviðs 

Icelandair sagði í samtali við blaðið 
að fjárfesting félagsins hlypi á hund-
ruðum milljóna króna.

Kyrrstaða segir  
bæjarstjórn
Í tillögu til bæjarstjórnar er flugfélagið 
ekki nefnt sérstaklega en ætla má að 
undanþágan nái til félagsins. Þar segir 
að kyrrstaða í eftirspurn eftir atvinnu-
lóðum skýri afsláttinn og eigi þetta 
að stuðla að atvinnuuppbyggingu. 
Ákvörðun þessi gildir til loka árs 2015 
nema hún verði afturkölluð fyrr eða 
sölu þeirra lóða við sem nú eru í boði 
er lokið,“ segir enn fremur í tillögnni.

Óvíst hversu mikill  
afslátturinn verður
Samkvæmt samþykkt bæjarins um 
gatnagerðargjöld eiga aðilar að greiða 
tiltekna prósentu af byggingarkostnaði 
til bæjarins. Gjaldið nemur skv. sam-
þykktinni 15 prósentum af kostnaði 
við hvern fermetra atvinnuhúsnæðis. 

Ekki hafa fengist upplýsingar um 
hversu mikill afslátturinn verður. 



Aftasta röð frá vinstri: Patrekur Jóhannesson (þjálfari), Egill Eiríksson, Sigurbergur Sveinsson, Þórður Rafn Guðmundsson, Jón Þorbjörn 
Jóhannsson, Matthías Árni Ingimarsson, Adam Haukur Baumruk, Árni Steinn Steinþórsson Miðröð frá vinstri: Hörður Davíð Harðarson 
(liðstjóri), Arnar Ingi Guðmundsson, Jónatan Ingi Jónsson, Brynjólfur Snær Brynjólfsson, Leonharð Harðarson, Guðjón Sigurðsson, Þröstur 
Þráinsson, Einar Pétur Pétursson, Einar Jónsson (aðstoðarþjálfari), Óskar Ármannsson (aðstoðarþjálfari) Fremsta röð frá vinstri: Elías Már 

Halldórsson, Einar Ólafur Vilmundarson, Giedrius Morkunas, Stefán Huldar Stefánsson, Grétar Ari Grétarsson, Tjörvi Þorgeirsson

Ljósmynd: Binni

Haukar - S.L Benfica
Evrópukeppni félagsliða 2. umferð (seinni leikur)

Schenkerhöllinni að Ásvöllum

Sunnudaginn 20. október kl. 17.00
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Íbúalýðræði í Hafnarfirði
Hugmyndir koma til okkar 

í stjórnsýslunni úr öllum 
áttum, gegnum vefsvæði 

bæjarins, í verslunum og í pottinum. 
Október er lýðræðismánuður og þá 

er tilvalið að nota tækifærið og koma 
á breytingum sem auka lýðræði og 
gæði stjórnsýslunnar. Fyrir ári síðan 
breyttum við vinnubrögðum tengdum 
ritun fundargerða og í ár opnum við 
vefinn betrihafnarfjordur.is. en byrjum 
á fundargerðunum.

 „...í samræmi við  
umræður á fundinum“
Algengasta afgreiðslan í fundargerðum 
var hér áður að einhverjum væri falið 
að gera eitthvað „...í samræmi við um-
ræður á fundinum“. Og að sjálfsögðu 
var ekkert sagt frá því í hverju umræð-
urnar fólust! Þetta hefur breyst mjög 
mikið

Fyrir rúmu ári samþykkti bæjarráð 
Hafnarfjarðar reglur um birtingu 
gagna með öllum fundargerðum á vef 
bæjarins og tóku þær gildi 1. október 
2012. Tilgangur reglnanna er sá að 
tryggja að birting gagna sé byggð á 
málefnalegum forsendum í samræmi 
við upplýsingalög, stjórnsýslulög og lög 

um persónuvernd og sé ekki byggð á 
óskilgreindum, handahófskenndum 
ákvörðunum. Meginreglan er sú að 
frumerindi máls er birt við framlagn-
ingu þess, en önnur gögn eru þá birt 
við lokaafgreiðslu erindisins. 

Þessi breyting hefur tekist vel og 
dettur engum í hug að við ættum að 
hætta því að birta gögn með fundar-
gerðum. 

betrihafnarfjordur.is
Með betrihafnarfjordur.is bætist enn 
einn möguleikinn við – ekki bara til að 
koma hugmynd á framfæri – heldur 

líka að gefa öðrum tækifæri til að hafa 
áhrif á hugmyndina og eiga samtal um 
hana inni á vefnum betrihafnarfjordur.is 

Á bæjarstjórnarfundi í gær var 
betrihafnarfjordur.is settur í loftið. 
Vefurinn er samráðsvettvangur þar 
sem bæjarbúum gefst tækifæri til að 
setja fram hugmyndir um málefnis sem 
varða þjónustu og rekstur bæjarins.  

Taktu þátt – hafðu áhrif!
Þú tekur þátt með því að skrá þig inn. 
Setur fram hugmyndir, skoðar hug-

myndir annarra, rökstyður mál þitt og 
gefur hugmyndum annarra  vægi með 
því að styðja þær eða vera á móti þeim. 

Um leið og  þú setur fram hugmynd 
á  vefomm er litið á hana sem sameign, 
enda getur upphafleg hugmynd tekið 
breytingum í því samráðsferli sem 
vefurinn býður upp á. 

Hvað verður um hugmyndirnar?
Einu sinni í mánuði verði fimm 

efstu hugmyndirnar færðar á sérstakt 
svæði á vefnum. Þessar hugmyndir, 
með rökum og umræðu um þær, eru 
teknar til skoðunar hjá viðkomandi 
ráði eins fljótt og auðið er.

Hugmynd sem fer til skoðunar 

í stjórnsýslunni hjá okkur er lögð 
fram í nafni betri Hafnarfjörður sem 
lýðsprottin hugmynd. Með opnun 
betrihafnarfjordur.is erum við að 
stíga fyrstu skrefin í þessari tilraun. 
Forsetanefnd mun á næstu vikum 
skoða hvort ástæða sé til að haga ferli 
hugmyndanna frá fyrstu skráningu 
til úrvinnslu og skoðunar í ráði með 
einhverjum öðrum hætti en hér hefur 
verið lýst. 

Það verður spennandi að sjá hvernig 
betrihafnarfjörður.is  þróast á næstu 
mánuðum. Ég hvet þig til að taka þátt 
og hafa áhrif.

Sjáumst á betrihafnarfjodur.is 

Höfundur er

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir

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

Húsnæði St. Jósefsspítala í hjarta Hafnarfjarðar liggur undir 
skemmdum. Sjúkrahússtarfsemi þar var hætt í hittiðfyrra og ekki 
stendur til að slíkri starfsemi verði haldið þar áfram, ef marka má orð 

Krisjáns Þórs Júlíussonar heilbrigðisráðherra í umræðum á Alþingi í vikunni.

Hafnfirðingurinn Margrét Gauja Magnúsdóttir benti á að finna yrði húsinu 
verðugt samfélagslegt hlutverk. Það mætti ekki láta það grotna niður. Undir 
þetta hljóta allir að taka. Samfylkingarþingmaðurinn hefur boðið sjálfstæð-
ismanninum og heilbrigðisráðherranum í heimsókn til Hafnarfjarðar svo 
hann megi kynna sér málin betur.

Eins og sjá má á myndunum sem birtar eru með umfjölluninni hér blaðinu, 
er illa farið með þetta mikilvæga hús. 

Saga hússins og starfsemi þar spannar næstum heila öld, en framkvæmdir við 
það hófust árið 1924, eftir teikningum Guðjóns Samúelssonar, húsameistara 
ríkisins, og hófst sjúkrahússtarfsemi þar tveimur árum síðar. Þetta var gert með 
frumkvæði og óeigingjörnu starfi St. Jósefssystra og nutu þær fyrirgreiðslu 
hjá hafnarsjóði bæjarins.

Þessu húsi og sögu þess er lítill sómi sýndur með því að það verði látið grotna 
niður. Á þetta benti heilbrigðisráðherrann reyndar í umræðunni á Alþingi. 
Hann benti líka á að fasteignamat húsanna slagar hátt í hálfan milljarð króna. 
Ríkið er aðaleigandi hússins sem stendur eins og gapandi tóft í miðjum Hafnar-
firði. Þar er illa farið með hrein og klár verðmæti, fyrir utan vanvirðingu fyrir 
sögu hússins og Hafnarfjarðar og tilfinningar bæjarbúa.  

Gott er ef þverpólitísk samstaða er um gera eitthvað í málunum. Heilbrigð-
isráðherrann verður að láta athafnir fylgja orðum sínum. Það er gleðilegt að 
hann ætli að þiggja heimboð í Hafnarfjörðinn til að skoða húsið sérstaklega. 
Vonandi fylgja aðgerðir í kjölfarið. Það er ekki eftir neinu að bíða.

Ingimar Karl Helgason

Lítill sómi

Leiðari

Auknar umhverfisáherslur  
í Skarðshlíð, framtíðar  
íbúðarhverfi Hafnarfjarðar
Á bæjarstjórnarfundi þann 27. 

febrúar síðastliðinn var endur-
skoðað deiliskipulag á Skarðs-

hlíð lagt fram til samþykktar, en um er 
að ræða óbyggt  íbúðarhverfi sem var 
skipulagt  árið 2008.  Alls er gert ráð 
fyrir 460 íbúðum af ýmsum stærðum 
fyrir um 1300 íbúa.

Endurskoðun deiliskipulagsins fór 
fram á grundvelli skýrslu sem unnin 
var af þverpólitískum starfshóp sem 
skipaður var fulltrúum úr skipulags- 
og byggingarráði og framkvæmdaráði  
árið 2011 þar sem lagt var til að farið 
yrði í endurskoðun deiliskipulags-
ins með vistænar áherslur að leiðar-
ljósi. Það kom því nokkuð á óvart að 
deiliskipulagsbreytingin var samþykkt 
í bæjarstjórn með sex atkvæðum en 5 
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sátu hjá 
þrátt fyrir að hafa komið að vinnu við 
endurgerð skipulagsins en segjast þeir 
nú telja að ekki sé hagkvæmt að úthluta 
lóðum í hverfinu.

 I kjölfar skýrslunnar um vistvænt 
skipulag fór fram raunhæfnimat á 
tillögum starfshópsins og var niður-
staðan sú að skynsamlegt væri að gera 
ekki miklar breytingar á skipulagsupp-
drætti hverfisins heldur verði frekar 
lögð áhersla á að koma breytingum 
að í skipulagsskilmálum, til þess að 
lágmarka eins og mögulegt er þann  
viðbótarkostnað sem af því gæti hlot-
ist, en þegar er búið að leggja götur og 
leggja lagnir.

Vistvænna hverfi
Við endurskoðunina voru  sjálfbærni-
markmið höfð að leiðarljósi. En sökum 
þess að aðeins var um endurskoðun 
deiliskipulags að ræða var  farin var 
sú leið að gefa leiðbeinandi tilmæli 
um aukin umhverfisgæði við hönnun 
bygginga og framkvæmdir í samræmi 
við ný mannvirkja- og skipulagslög. 
Meðal þeirra nýjunga sem þarna eru 
að finnar eru ákvæði um tengingar 
fyrir rafbíla á fjölbýlisahúsalóðum og 
á bæjarlandi. Þá er lögð áhersla á að 
nota gróður en ekki girðingar við af-
mörkun lóða og sett fram tilmæli um 
notkun grasþekju og vistvænt bygging-
arefni . Einnig er lögð  áhersla á góðar 
tengingar hjóla og gönguleiðar bæði 
innan hverfis og utan. Þetta eru allt 
áherslur sem þykja orðið sjálfsagðar 

víða í nágrannalöndum og eru komnar 
til að vera.

Fjölbreyttar íbúðargerðir
Deiliskipulagið felur einnig  í sér 
breytingar á miðsvæði hverfisins þar 
sem t.d. gert ráð fyrir að á  fyrirhug-
aðri lóð fyrir leikskóla verði hægt að 
hafa sameinaðan grunn- og leikskóla. Á 
neðri hæðum hluta fjölbýlishúsa verði 
gert ráð fyrir að hægt verði að reka ýmis 
konar þjónustu, ekki síst í tengslum 
við hjúkrunarheimili sem rísa mun við 
Hádegisskarð og nærliggjandi íbúðir í 
fjölbýlis- rað- og parhúsum sem henta 
vel sem þjónustuíbúðir fyrir eldri borg-
ara.  Þær helstu breytingar sem gerðar 
voru í fjölbýlishúsakjarna hverfisins 
miða að því að auka fjölbreytileika s.s. 
í stærð íbúða og þar með bílakjallara. 
Einnig er boðið upp á fjölbýlishúsalóðir 
án bílakjallara. Þá eru byggingarreitir í 
nokkrum tilvikum minnkaðir og færðir 
til þar sem það er mögulegt. 

Fljótlega í skipulagsferlinu var tekin 
var ákvörðun um að finna ný götunöfn 
í samræmi við nafn hverfisins sem vísar 
nú til örnefnisins Hádegisskarð, sem 
er einmitt aðalgata hverfisins, en allar 
götur bera nú endinguna „skarð“ en 
fyrri hluti götunafna er úr steinaríkinu, 
steinmyndanir eða íslenskar steindir og 
er óhætt að segja að gatan Glimmer-
skarð hafi vakið talsverða athygli á 
undanförnum vikum.  

Hagkvæm uppbygging
Til þess að auka líkur á að upp-
bygging hins nýja hverfis verði með 
hagkvæmum hætti var því skipt upp í 
áfanga 1-3 og verður til að byrja með 

aðeins úthlutað í áfanga 1, sem er næst 
Völlum 6, en síðast í áfanga 3. Þá er 
þegar hafin vinna við hönnun Ásvalla-
brautar sem verður mikilvæg tengibraut 
á milli Vallahverfis og Áslandshverfis og 
mun hún tryggja íbúum greiða leið upp 
á Kaldárselsveg og Reykjanesbraut, en 
þó er ljóst að framkæmdir við braut-
ina verða ekki hafnar nú þegar fyrstu 
lóðir hafa verið auglýstar. Sú fram-
kvæmd þarf að haldast í hendur við 
uppbyggingu hverfisins, en áætlanir 
gera ráð fyrir að  brautin verði í upp-
hafi lögð án yfirborðsfrágangs til að 
flýta fyrir þessari mikilvægu tengingu 
á milli hverfa.

Þörf fyrir fjölbreyttar 
gerðir íbúða
Skarðshlíðin býður upp á mikla 
möguleika. Hverfið er á fallegum og 
skjólríkum stað, í nágrenni við helstu 
náttúruperlur upplandsins, Ástjörn og 
Hvaleyrarvatn.  Sú staðreynd að þarna 
er búið að leggja götur og tengilagnir  
að stærstum hluta gefur okkur kost á 
að bregðast fljótt við þörf fyrir nýjar 
byggingarlóðir, sem samkvæmt grein-
ingum sem unnar hafa verið í tengslum 
við endurskoðun aðalskipulags fyrir 
Hafnarfjörð, mun skapast  innan 
tveggja ára og hugsanlega fyrr þegar 
framkvæmdir við nýtt hjúkrunarheim-
ili munu hefjast á svæðinu. 

Jafnvægi á milli þéttingar 
og útbreiðslu byggðar
Samhliða úthlutun og auglýsingu lóða 
í þessu nýja hverfi  er vakin athygli 
á því að enn eru lausar fáeinar lóðir 
í þegar byggðum hverfum bæði 
nýjum hverfum eins og Völlum en 
einnig í eldri byggð sem bjóða upp á 
spennandi tækifæri og gefa tilefni til 
þéttingu byggðar. Við verðum þó um 
leið að horfa í þá staðreynd að þétting 
byggðar getur í sumum tilvikum verið 
vandasamt verkefni þótt að vissulega 
sé það mjög vistvænn kostur sem felst 
þá aðallega í  góðri nýtingu grunn-
gerðar eins og samgöngumannvirkja 
og  skólahúsnæðis. Í því efni sem öðru 
skiptir mestu máli að gera hlutina vel og 
vanda til verka. Við viljum að Hafnar-
fjörður verði álitlegur kostur fyrir bæði 
fólk og fyrirtæki, þannig styrkjum við 
samfélagið allt.

Höfundur er

Sigríður Björk Jónsdóttir,  

bæjarfulltrúi og formaður 

skipulags- og byggingarráðs.



Við kynnum nýjan möguleika 
í mat og gistingu sem mun 
opna fljótlega.

Hlið á Álftanesi

Jólahlaðborð Fjörukráarinnar
Hefst 23. nóvember og stendur fram að jólum

Söngsveitina okkar skipa þau Kjartan Ólafsson, 
Elín Ósk, Svava Kristín Ingólfsdóttir, Ólafur Árni Bjarnason.
Þau munu ásamt öðrum sem skipa Víkingasveitina okkar
sjá um að halda uppi jólaskapinu meðan á borðhaldi stendur.

Bjóðum einnig uppá Jólapakka fyrir einstaklinga sem og hópa, 
Sælkerapakka, Þorrapakka og Árshátíðarpakka.
farðu inn á www.fjorukrain.is og og skoðaðu hvað við getum gert fyrir þig.

Verð á jólahlaðborði er 7.900 krónur á mann
Gerum einnig tilboð fyrir hópa í gistingu og mat.
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Sem endranær verðum við með það sem við erum þekktust fyrir, að hafa  þetta þjóðlegt með 
stórkostlegum söngvurum sem eru eitt af því sem hafa gert okkur svo sérstök. Öll hafa þau skemmt hér 
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Hvar býrðu nú?
Bý í einni fallegustu götu Reykja-
víkur, Sólvallagötu, við Hólavalla-
kirkjugarð.
Saknarðu bæjarins?
Já, stundum. Sérstaklega Suðurbæjar-
laugar og gamla hluta bæjarins.
Hefurðu búið erlendis?
Já, en ekki lengi. Bjó í Miami í Flórída 
í 6 mánuði 2007.
Hver er stærsti sigur þinn?
Að vera hamingjusöm í dag.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Auk þess klassíska:
góðir vinir, góður matur, ferðalög og 
útivist, má ég líka til með að nefna að 
ég hef mikinn áhuga á efnahagsmálum.
Hver er þinn helsti kostur?
Hreinskilni.
En galli?
Get verið stjórnsöm.
Ertu liðtæk í eldhúsinu?
Ég hef masterað nokkra rétti og örfáar 
kökur og get bjargað mér þess á milli.

Áttu gæludýr?
Nei.
Hvernig bíl áttu?
Hyundai Sonata, 2005 árgerð.
Hver er draumabíllinn?
Ford Mustang 1967
Ferðastu mikið?
Kíki reglulega út fyrir landssteinana, 
oftast í styttri ferðir.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Krosseyri í Arnarfirði.
Uppáhaldsmatur?
Grillaðar svínalundir með sérstakri 
marineringu og bernaise sósu
Uppáhaldsdrykkur?
Sódavatn
Uppáhaldsbók?
Hreinsun eftir Sofi Oksanen hafði 
sennilega mest áhrif á mig af þeim 
skáldsögum sem ég hef lesið.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Er ekki mikill tónlistaspekúlant en fíla 
klassíska tónlist. Hef líka hlustað mikið 
á íslenska tónlist á síðustu árum, en þar 

standa upp úr Ásgeir Trausti, Hjaltalín, 
Valdimar og vinur minn Jón Jónsson.
FH eða Haukar?
FH, að sjálfsögðu.
Fyrsta starfið?
Unglingavinnan í Hafnarfirði
Fyrri störf?
Hef starfað við ýmislegt. Starfaði sem 
sölumaður hjá Vodafone og Kaup-
þingi, þaðan hóf ég störf sem blaða-
maður á Viðskiptablaðinu og síðan 
sem fréttamaður á Stöð 2. Starfa nú 
sem sérfræðingur hjá embætti sérstaks 
saksóknara. Hef einnig sinnt kennslu 
við Háskóla Íslands síðastliðin 6-7 ár.
Þú vaktir mikla athygli fyrir nokkrum 
misserum fyrir vasklega framgöngu í 
fréttum Stöðvar 2. Hvað kom til að þú 
fórst að starfa við fjölmiðla?
Það hófst alveg upp úr þurru. Ég hafði 
aldrei leitt hugann að því að starfa á 
fjölmiðlum þegar þáverandi ristjóri 
Viðskiptablaðsins og núverandi rit-
stjóri Morgunblaðsins hafði samband 
við mig vorið 2008 og bauð mér starf. 
Þá höfðu kennarar við hagfræðideild 
HÍ mælt með mér. Ég ákvað að slá til 
og sé ekki eftir því í dag. Þaðan fór ég 
síðan til Stöð 2.
Hvenær reyndi mest á í því starfi og 
hvenær?
Ég byrjaði sem blaðamaður rétt fyrir 
bankahrunið og hafði það auðvitað 
mikil áhrif á störf mín, enda sinnti ég 
aðallega fréttaflutningi af viðskiptum 
og efnahagslífi, og oft á tíðum fylgdi því 
mikið álag. Það sem stendur þó upp úr 
er Icesave málið, sem ég fjallaði talsvert 
um, en ég eyddi ómældum tíma í að 
skoða það mál í og utan vinnu. Það sem 
ég varð vitni að í því máli er eflaust efni 
í bók, og aldrei að vita nema að hún 
verði skrifuð síðar meir.
Hvað kom til að þú söðlaðir um og 
fórst til sérstaks saksóknara?
Mér þótti spennandi að taka þátt í 
þeirri miklu vinnu sem það embætti 
stóð frammi fyrir. Sá færi á að næla 
mér í dýrmæta reynslu til framtíðar.

Gætirðu hugsað þér að ílengjast 
þarna eða langar þig aftur í fjöl-
miðlastörf?
Ég er ánægð í núverandi starfi, en það 
er aldrei að vita hvað framtíðin ber í 
skauti sér. Allir þeir sem hafa starfað 
við fréttir losna sennilega aldrei alveg 
við fjölmiðlabakteríuna.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Rólegar stundir heima við með þeim 
sem maður elskar.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Ég á frábæran sambýlismann sem gerir 
hversdaginn skemmtilegan og því erfitt 
að velja eitthvað eitt.
Leiðinlegast?
Að ganga frá fötum inn í skáp (sem 
leiðir óhjákvæmilega til þess að ég á 
það til að safna í stóra fatahrúgu).
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða 
ekki í góðu skapi?
Fer í göngutúr.
En þegar þér leiðist?
Les eða horfi á góða sjónvarpsþætti.
Hvenær líður þér best?
Mér líður best í rútínunni, þegar ég fæ 
nægan svefn og lífið er einfalt.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Enga sérstaka fyrirmynd, en allt kjark-
mikið og duglegt fólk veitir mér inn-
blástur.
Ef þú værir ekki að gera það sem þú 
gerir, við hvað ynnir þú þá?
Á skemmtiferðaskipi.
Hvað er framundan hjá Sigríði Mog-
ensen?
Dóttir mín verður 1. árs í byrjun 
nóvember og svo fer ég til Kaup-
mannahafnar í langþráða helgarferð 
með menntaskólavinkonum mínum 
skömmu eftir það. Framundan er líka 
að koma mér í betra form, en ég hef 
ekki stigið fæti inn í líkamsræktarstöð 
í rúmt ár.
Lífsmottó:
Get, ætla, skal. 
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Sigríður Mogensen:

Spennandi vinna hjá sérstökum saksóknara

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

Sigríður Mogensen vakti mikla athygli fyrir vasklega framgöngu 
og umfjöllun um viðskipti og efnahagsmál í fréttum Stöðvar 2 fyrir 
nokkrum misserum. Hún ákvað síðan að söðla um og hóf störf hjá 
sérstökum saksóknara. Hún er uppalin í Hafnarfirði, dóttir Kar-
ítasar Rósu Karlsdóttur og Peters L. Mogensen. Hún gekk í Lækj-
arskóla fyrstu ellefu árin, en síðan í Setbergsskóla. Síðar lá leiðin í 
hagfræði í Háskóla Íslands. Hún er í sambúð með Þórði Gunnarssyni 
og eiga þau eina dóttur, Karítas. Hún býr nú í Reykjavík en segist 
sakna gamla bæjarins og Suðurbæjarlaugarinnar. Og er mikill FH-
ingur. Sigríður Mogensen er í yfirheyrslunni að þessu sinni. 



 

BETRI HAFNARFJÖRÐUR
HUGMYNDIR - RÖKRÆÐA - FLÆÐI

Nánari upplýsingar á
betrihafnarfjordur.is

Í tilefni af Evrópskri lýðræðisviku hefur verið 

opnaður nýr vefur, betrihafnarfjordur.is. 

Vefnum er ætlað að vera samráðsvettvangur 

bæjarbúa og þar gefst þeim kostur á að setja 

fram hugmyndir um málefni er varða þjónustu 

og rekstur bæjarins. Þú getur haft áhrif með 

því að taka þátt í umræðunni.

Nánari upplýsingar eru á betrihafnarfjordur.is.

Taktu þátt - hafðu áhrif!
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St. Jósefsspítali „að breytast í draugahús í hjarta Hafnarfjarðar“:

„Engum til sóma“
Kristján Þór Júlíusson, heil-

brigðisráðherra, segist engar 
heimildir hafa til að afhenda 

Hafnarfjarðarbæ húsnæði St. Jósefs-
spítala. Hins vegar sé leitað leiða til 
að koma starfsemi fyrir í húsnæðinu 
og einnig komi til greina að leigja 
Hafnarfjarðarbæ húsnæðið.

Rætt var um húsnæði St. Jósefsspít-
ala á Alþingi í vikunni. Sjúkrahússtarf-
semi þar var lögð niður fyrir tveimur 
árum, en þar hafði verið rekinn spítali 
allar götur frá árinu 1926. 

Krafði ráðherra svara
Margrét Gauja Magnúsdóttir, þing-
maður Samfylkingarinnar og bæjar-
fulltrúi í Hafnarfirði, hóf umræðuna 
á Alþingi. Hún lýsti bágu ástandi 
hússins og sagði að það væri veru-
lega farið að láta á sjá. Hún vildi vita 
hvaða sýn ráðherra hefði á notkun 
húsnæðisins.

Engar heimildir til að af-
henda bænum húsið
Kristján Þór upplýsti að hann hefði 
rætt við bæjarstjóra Hafnarfjarðar 
um húsið, en bærinn hefði óskað 
eftir því að fá húsið afhent. Því erindi 
hefði verið hafnað. Hann upplýsti að 
fasteignamat húseignanna næmi um 
hálfum milljarði króna.  Þetta væru 
verulegir fjármunir. „En ég hef greint 
bæjarstjóra Hafnarfjarðar frá því að ég 
hef enga heimild til að afhenda þessar 
eignir,“ sagði hann í umræðunni.

Hann sagði að margir möguleikar 
um nýtingu hússins hefðu verið kann-
aðir. Meðal annars að þar mætti hafa 
hjúkrunarheimili eða annan stofnana-
rekstur. Athuganir hefðu leitt í ljós að 
húsaskipan gerði slíkan rekstur óhent-

ugan. „Þessar athuganir leiddu í ljós 
að þessi gamla bygging hentaði ekki. 

„Þessu húsi er  
ekki sómi sýndur“
Hann tók hins vegar undir að ástand 
hússins væri slæmt og það gengi ekki. 
„Í ljósi sögunnar er þessu húsi ekki 
sómi sýndur.“ Heilbrigðisyfirvöld væru 
öll af vilja gerð til að koma einhvers 
konar starfsemi fyrir í húsnæðinu, til 
að mynda þegar til stæði að færa til 
stofnanir og nefndi sérstaklega Barna-
verndarstofu. Hugsanlega mætti koma 
húsinu í útleigu og jafnvel mætti leigja 
húsnæðið til Hafnarfjarðarbæjar. 

Hann sagði hins vegar alveg afdrátt-
arlaust að þarna yrði ekki spítali. „Ég 
hef ekkert einasta svigrúm til að opna 
nýjan spítala í húsnæði St. Jósefsspítala.“

Hjartans mál bæjarbúa
Sigurjón Kærnested, þingmaður Fram-
sóknarflokksins, sagði að máli skipti 
að Hafnfirðingar hefðu eitthvað um 
húsið að segja, ekki einungis bæjar-
stjórnin heldur hinn almenni bæjar-
búi. „Þetta er algjert hjartans mál fyrir 
Hafnfirðinga. Allir eru sammála um að 
Hafnfirðingar hafi ekki farið vel út úr 
þessum málum,“ sagði hann og bætti 
við að hann fagnaði umræðunni og því 
að heilbrigðisráðherra virtist vera allur 
af vilja gerður til að koma húsinu í not.

Engin pólitík í málinu
Margrét Gauja tók líka undir það. 
Finna þyrfti húsnæðinu nýtt samfé-
lagslegt hlutverk. En hún vildi líka vita 
hvaða leiðir menn leituðu til lausna. 
„Ég sé enga pólitík í þessu máli. Þetta 
er ekki pólítískt mál heldur mál sem 
þarf að finna lausnir á,“ sagði hún. Hún 

benti meðal annars á að kvikmynda-
gerðarmenn hefðu nýtt húsnæðið. 
„En það var bara í viku. Við viljum 
hafa starfsemi í húsinu 365 daga á ári.“ 
Hafnarfjörður hefði vissulega óskað 
eftir því að fá húsið til eignar, en þar 
sem fasteignamat eignanna væri hátt, 
þá færi bæjarfélagið tæplega að kaupa 
hlut ríkisins í húseignunum. En Hafn-
firðingar hefðu svo sannarlega hug-
myndir um nýtingu og að kallað hefði 
verið eftir hugmyndum bæjarbúa í 
þessum efnum.

Margrét Gauja bætti því við úr ræðu-
stól Alþingis að hún byggi andspænis 
húsinu og vildi endilega bjóða ráðherra 
heim til sín í kaffi, til að skoða húsið og 
ræða lausnir. „Þetta er þyrnir í hjarta 
Hafnfirðinga, því húsið er verulega 
farið að láta á sjá.“

Vatn ekki kaffi
Ráðherra tók vel í boðið. Sagðist raunar 
ekki drekka kaffi, en myndi þiggja 
vatnsglas. „Þetta er sameiginlegt hags-
munmál. Hafnarfjörður á 15 prósent 
í byggingunum og ríkið 85 prósent. 
Þótt ekki væri nema sögu hússins og 
virðingar þarf að finna því hlutverk. 
Það er að drabbast niður og það er 
engum til sóma.“ 

Vífilsstaðir á söluskrá
Í frumvarpi til fjárlaga næsta árs er 
sérstök heimild fyrir sölu á Vífils-
stöðum, sem eru í landi Garðabæjar. 
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þing-
flokksformaður Sjálfstæðisflokksins 
og þingmaður kjördæmisins, hvatti 
til þess í umræðunum um St. Jósefs-
spítala að Vífilsstöðum yrði einnig 
fundið verðugt hlutverk.

Löng og merkileg saga
Kaþólska trúboðið keypti landareign 
Jófríðarstaða árið 1922, í því skyni 
að þar risi sjúkrahús og barnaskóli. 
Framkvæmdir hófust tveimur árum 
síðar að spítala fyrir St. Jósefssystur, 
eftir teikningu Guðjóns Samúels-
sonar. Spítalinn var opnaður árið 
1926. Byggt var við húsið árin 1958, til 
norðurs. og aftur 1974, til suðurs, og 

hlaut þá húsið núverandi mynd. Það 
var svo árið 1987 að St. Jósefssystur 
seldu spítalann til Hafnarfjarðarbæjar 
og ríkisins og var hann rekinn sem 
sveitarfélagasjúkrahús eftir það. Árið 
2006 var starfsemin síðan sameinuð 
Sólvangi en sjúkrahússtarfsemi var 
síðan endanlega hætt í St. Jósefsspítala 
í hittiðfyrra.
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Mamma í Garðabænum  
er færasti bakari sem ég hef séð
Í byrjun október reyndu bakarar 

landsins með sér í keppni, rétt eins 
og þeir gera á hverju ári. Keppnin 

fór fram í Hótel- og matvælaskólanum 
í Kópavogi. Sigurvegarinn var þrítugur 
heimamaður, Kópavogsbúinn Daníel 
Kjartann Ármannsson. Matarblaða-
maður Hafnarfjarðar og Garðabæjar 
hitti Daníel yfir kaffibolla í Mosfells-
bakaríi, en það er gamli vinnustaðurinn 
hans og þar æfði hann fyrir keppnina. 

Fljótlega eftir að við fórum að spjalla 
barst talið þó auðvitað að bakstri og 
þá var augljóst að Daníel er bakari af 
köllun. Ástríðan skilaði sér líka í keppn-
inni. Þar bakaði hann meðal annars 
súrdeigssnúða sem fengu fullt hús stiga 
hjá dómurunum. Slíkt er afar sjaldgæft 
og þýðir í raun að þeir eru ekkert minna 
fullkomnir. Daníel var einmitt að baka 
verðlaunasnúðana þennan dag. Undir-
ritaður fékk að bragða á snúðunum og 
getur ekki annað en tekið undir með 
dómnefndinni. Þessir snúðar voru 
stórkostlegir!

Fékk áhuga á mat í eld-
húsinu hjá mömmu.
Daníel er fæddur austur á Egilsstöðum 
og þar hóf hann bakaranámið. Fjöl-
skyldan flutti hins vegar suður og nú 
búa foreldrar hans í Garðabæ. Daníel 
er giftur og á tvo syni, þriggja og níu 
ára. Hann er mikill fjölskyldumaður 
og bakara innblásturinn sækir hann 
til móður sinnar, Helgu Kjartansdóttur. 
,,Ég fékk á huga á mat í eldhúsinu hjá 
mömmu fyrir austan eþagar ég var 
krakki. Hún er besti kokkur sem ég 
veit um og færasti bakari sem ég hef 
séð. Hún var mín helsta hvatning til að 
verða bakari og er ennþá minn helsti 
innblástur“ segir Daníel.

Daníel hefur unnið sem bakari bæði í 
Noregi og Danmörku. Hér heima hefur 
hann líka kynnst ýmsum hliðum á 
faginu, unnið fyrir austan og hjá Myll-
unni í Reykjavík en lengst af vann hann 
hjá  Ragnari Hafliðasyni í Mosfellsbak-
aríi. Hann segist nýta alla þessa reynslu 
við baksturinn og hún hefur líka mótað 
sýn hans á fagið. ,,Ég held að íslenskir 
bakarar leggi kannski of mikla áherslu á 
að keppa við stórframleiðslu á brauðum 
og kökum en leggi ekki nægilega rækt 
við það sem þeir geta gert betur en stóru 
verksmiðjurnar“ segir hann. Þó séu 
auðvitað margir sem geri það, eins og 
til dæmis Ragnar. Ferð í Mosfellsbakarí 
sýnir að Daníel hefur rétt fyrir sér þar. 

Greindist með MS
Daníel hefur ekki unnið í fullu starfi sem 
bakari undanfarinn misseri. Hann hefur 
átt við erfið veikindi að stríða en hann 
greindist með MS í janúar 2009. Hann 
þarf því að gæta sín, má ekki ofgera sér 
og þarf að fara vel með sig. Það er hins 
vegar hvorki að heyra á honum né sjá 
að hann sé haldinn þessum illvíga og 
alvarlega sjúkdómi. ,,Ég reyni að lifa 
heilbrigðu líferni, borða góðann mat, 
hvílast og hreyfa mig“ segir Daníel. 

Greiningin var að sjálfsögðu reiðarslag 
á sínum tíma fyrir hann og fjölskylduna 
en hann lætur þó ekki bilbug á sér finna 
og gerir allt sem hann getur til þess að 
veikindin bitni ekki á sonunum. ,,Suma 
daga er maður þó auðvitað úrvinda og 
hefur kannski ekki mikið að gefa en ég 
reyni að nýta þá orku sem ég hef fyrir 
strákanna“ segir Daníel.

Eitthvað virðist nú vera eftir af orku 
þegar fjölskyldan er búinn að fá sitt, um 
það ber Íslandsmeistaratitillinn órætt 

vitni. ,,Já, þetta er nú kannski út af því 
að ég lít eiginlega ekki það sem vinnu 
að vera bakari, þetta er eiginlega svona 
hluti af mér“. Hann segir sjaldan vera 
logn í kringum sig, hann sé vanur því 
að vera alltaf með krefjandi verkefni á 
prjónunum. Það sé enn þannig, þrátt 
fyrir veikindinn. 

Verlaunasnúðarnir hans Daníels eru 
súrdeigssnúðar og hann ræktar sjálfur 
súrinn sem hann notaði. ,,Ég hugsa um 
súrinn svona dálítið eins og barn, ég 

fylgist með honum, viðheld honum og 
hlúi að honum“ segir Daníel. Í snúðum 
voru enginn nútíma hjálparefni og þeir 
eru hluti af þeirri sýn Daníels að leita 
aftur til upphafsins í bakstri. ,,Hollur 
matur er fyrst og fremst matur sem 
unnin er úr góðu hráefni. Það er mikil 
vakning núna hjá fólki finnst mér, að 
borða hollt og hreint og hugsa um hvað 
það lætur ofan í sig. 

Draumurinn um  
besta bakaríið
Í lokin deildi Daníel með okkur draumi 
sem hann ber í brjósti. Hann langar að 
opna sjálfur lítið bakarí þar sem engum 
af hinum svokölluðu E-efnum eða 
öðrum nútíma hjálparefnum er hleypt 
inn fyrir dyr. ,,Ég held að það við Ís-
lendingar ættum að gera meira af því 
að nýta okkur smæðina. Mig dreymir 
um að opna pínulítið bakarí sem byggir 
á ákveðinni hugmyndafræði. Þar væri 
opið allann daginn og viðskiptavinirnir 
geta komið inn hvenær sem er og fengið 
glænýtt brauð. Bakarinn er sjálfur á 
staðnum og getur svarað spurningum 
og spjallað við viðskiptavini á milli þess 
sem hann hnoðar og setur í ofinn, allt 
fyrir augunum á viðskiptavinunum“. 
Þessi sýn Daníels er mjög í anda þess 
sem hefur verið gert á nokkrum stöðum 
í nágrannalöndunum síðustu ár, til að 
mynda í hinu víðfræga Bakaríi í Lom 
í Noregi. ,,Mig langar til að bjóða upp 
á brauð og bakkelsi sem er bakað úr 
bestu hráefnum sem völ er á, íslenskum 
ef þau eru fáanleg. Mig langar ekki til 
að selja mat sem geymist dögum eða 
vikum saman, heldur mat sem rotnar 
og myglar“ segir Daníel og hlær við. 

Hvort draumur Daníels verður að 
veruleika er undir því komið hvort hann 
finni fjármagn til að setja í svona bakarí, 
ekki vantar hugmyndirnar eða hæfileik-
anna hjá Íslandsmeistaranum. Einfalt og 
hrátt, hollt og gott, fyrir opnum tjöldum, 
um það snýst draumur þessa lífsglaða 
og æðrulausa snillings.
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Hlýri – leyndarmálið  
í fiskbúðinni
Síðustu ár hafa Íslendingar lagt 

sér til munns fleiri fiskitegundir 
en áður tíðkaðist. Hlýri er ein 

þeirra. Fæstir þekkja reyndar munin 
á hlýra og steinbít, en latneska heitið 
Anarhichas minor þýðir litli steinbítur 
eða litli steinbítsbróðir. Hægðarleikur 
er hins vegar að þekkja þá í sundur, 
enda hlýrinn flekkóttur en steinbítur 
með rendur. 

Hlýri hefur lítið verið rannsakaður 
miðað við aðra íslenska nytjafiska en 
þó hefur hann veiðst hér við land frá 

ómunatíð. Rétt eins og steinbítur var 
hlýri talin ljótur og fyrr á öldum þótti 
fínni Íslendingum hann ekki geðslegur 
til átu. 

Hlýri er hins vegar frábær matfiskur. 
Í Garðabæ er engin fiskbúð en tvær í 
Hafnarfirði, fiskbúðin Trönuhrauni og 
Litla fiskbúðin Miðvangi. Á báðum 
stöðum er oftast til hlýri. Hann er líka 
oft að finna í kjötborðum þeirra versl-
ana sem bjóða upp á svoleiðis þjónustu. 
Hér fylgir einföld hlýrauppskrift fyrir 
fjóra.

Lambalifur vinsæl
Í síðasta tölublaði birtum við upp-

skrift að lambalifur með lauksósu og 
mæltum með því að bera hana fram 

með heimagerðum kartöflubátum eða 
frönskum kartöflum. Vel hefur selst af 
ferskri lambalifur í matvöruverslunum 
í Hafnarfirði og Garðabæ í haust, enda 
er lifur hollur, góður og ódýr matur. Á 
myndinni eru þau Lilja Karlsdóttir og 
Jón Aron Lundberg sem vinna í kjöt-

borðinu hjá Samkaup-Úrvali  við Mið-
vang.  ,,Fersk lambalifur er alltaf vinsæl 
og selst jafnharðan upp og við höfum 
varla undan að panta“ segir Jón Aron. 

Léttsteiktur 
hlýri með  
hvítlauksostasósu
HRÁEFNI:
600-800 grömm af nýveiddum hlýra.
Átta hvítlauksrif
200 grömm af 26% gulum osti (má nota ýmsar 
mismunandi tegundir eða afganga)
Hálf lúka af graslauk
Sjávarsalt og svartur pipar.
Smjörklípa.
Einn desilítri af nýmjólk.
Ein matskeið af olíu.
Ein teskeið af hunangi (íslensku ef hægt er).
Sítróna.

AÐFERÐ:
•  Byrjið á hella mjólkinni í lítinn pott. Rífið svo eða 

saxið ostinn eins smátt og hægt er. Bræðið ostinn í 
mjólkinni við vægan hita og hrærið vel og reglulega í 
svo ekkert brenni.

•  Saxið hvítlauksrifin smátt. Saxið líka graslaukinn.
•  Skerið hlýran í passlega bita. Gott getur verið 

að skera flakið þvert þar sem það er þykkast svo 
enginn biti verði þykkari en þrír sentimetrar. Penslið 
bitana með olíunni og kryddið með salti, pipar og 
helmingnum af hvítlauknum.

•  Þegar allur osturinn er bráðinn er rétt að taka 
sósupottinn af hitanum. Kryddið með salti, pipar og 
afgangnum af hvítlauknum. 

•  Bræðið smjör á pönnu og steikið hlýrann í 2 til 4 
mínútur á hvorri hlið. 

•  Setjið sósupottinn aftur á hitann þegar búið er að 
snúa hlýranum og kreistið saga úr hálfri sítrónu út í 
og hrærið vel á meðan. 

•  Með þessu er gott að hafa kartöflubáta eða 
heimagerðar franskar, gullrætur og ferskt salat. Verði 
ykkur að góðu.

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.

Ábendingar, góð ráð og uppskriftir
Ábendingar frá lesendum 
bæjarblaðsins Hafnarfjörður/
Garðabær um hvaðeina sem tengist 
mat eru vel þegnar. Verið óhrædd 
við að hafa samband, hvort sem um 
er að ræða skemmtilega jólasiði, 
reynslusögur af veitingastöðum 

eða úr verslunum, ábendingar 
um sniðuga matvöru, ræktun eða 
framleiðslu í bænum. Endilega sendið 
okkur línu á netfangið svavar@
islenskurmatur.is. Góðar uppskriftir 
eru líka vel þegnar, ekki síst ef þær 
tengjast jólunum.



29. nóv.Jólahlaðborð kl. 19 

30. nóv. Jólahlaðborð kl. 19 

6. des. Jólahlaðborð  kl. 19 

7. des. Jólahlaðborð kl. 19 

13. des. Jólahlaðborð kl. 19 

14. des. Jólahlaðborð kl. 19 

 

Lifandi dinnermusic á  

Jólahlaðborðum og lifandi 

Jólasveinn á sunnudögum. 

 

Skata á þorláksmessu 

DAGSKRÁ 

Matseðill 

Kr. 6.900 

  Jólahlaðborð á     
BRÚNNi í Grindavík 

Hamborgarahryggur  

Purusteik 
Kalkúnabringa 

Hangikjöt 
Lax  
Paté 
Sjávaréttasalat 

Luxussíld 
Ris a la mandle 

Súkkulaðimús 

Grænar baunir 

Rauðkál  
Waldorf salat 

Brúnaðar kartöflur 

Uppstúf  
Grísasósa 
Kalkúnasósa 

Sveppasósa 
Laufabrauð  

Flatbrauð 
Snittubrauð 

Fjölskyldujólahlaðborð á 

sunnudögum frá kl. 12 til 16:00 

Kr. 4.900 .     Frítt fyrir 10 ára og 

yngri 

 

                 KONUKVÖLD 

   2. nóv kl 19:00     Takið kvöldið frá 

   Fordrykkur og smáréttahlaðborð 

                     Verð kr.  4.300 

Veislustjóri Sigga Kling. 

Borðapantanir í síma 426 7080, 894 2013  og á netfangi bruin@simnet.is 

Semja má um sætaferðir Reykjavík  / Suðurnes  fyrir 30 manns eða fleirri 



Ráðstefna á Grand hótel 
25. og 26. október 2013

LÍFSINS GANGA
MEÐ ADHD      

OG HVAÐ SVO?

SKRÁÐU ÞIG NÚNA á heimasíðu ADHD samtakanna www.adhd.is

LAUSNAMIÐUÐ RÁÐSTEFNA

FYRIR FAGAÐILA, FORELDRA OG EINSTAKLINGA

iess
járnsmíði

Dalvegi 24 • 544 4884 • www.iess.is

Það er alltaf gaman í 

Ga�araleikhúsinu

565 5900 og midi.is

midasala@ga�araleikhusid.is

Sýningar 
sunnudagur   20. október
sunnudagur  27. október
�mmtudagur 31. október 
sunnudagur  3. nóvember

 

Miðapantanir

18.  október 2013

Uppistand á unglingum
„Maður fær að skyggnast aðeins í koll-
inn á unglingnum,“ segir Björk Jakobs-
dóttir leikstjóri, en sýningin Unglingur-
inn var frumsýnd í Gaflaraleikhúsinu 
í gærkvöldi. Aðalleikarar og höfundar 
eru  Arnór Björnsson sem er í 10. bekk 
Setbergsskóla og Óli Gunnar Gunnars-
son í 9. bekk Öldutúnsskóla. Strákarnir 
eru ekki alveg ókunnugir leikhúsinu og 
leikaravinnu, þrátt fyrir ungan aldur, 
en þeir tóku báðir þátt í verkinu Fúsa 
froskagleypi og hafa líka unnið við tal-
setningu og fleira.

Komu með  
fullmótað handrit
Björk segir að þeir hafi komið að máli 
við leikhúsið „með fullmótað og fínt 
handrit. Þetta er alvöru sýning, en það 
sem hér er nýjung er að hér  eru ung-
lingar að skrifa um unglinga. Það hefur 
oft verið skrifað um unglinga, en þá eru 
það gjarnan fullorðnir sem hafa skrifað 
með einhverjum forvarnartóni,“ segir 
Björk.

Í kynningu á sýningunn segir að 
áhorfendur verði að varast að fá maga-
krampa af hlátri. „Þetta er skemmti-

legt, á því er enginn vafi,“ segir Björk. 
„En við fjöllum líka um alvöru mál og 
spurningar sem brenna á unglingum,“ 
segir Björk og rekur samskipti við til 
dæmis foreldra, kennara, aðra unglinga 
og unglinga af gagnstæðu kyni

Björk tekur fram að verkið sé hins 
vegar ekki aðeins fyrir unglinga, heldur 
alla. „Þetta er fyrir pabba og mömmur, 
afa og ömmur og aðra fullorðna, og líka 
börn sem eiga eftir að verða unglingar,“ 
segir Björk og lofar góðri skemmtun á 
sýningunni.

Skylda hjá „miðaldra risa-
eðlum“
En hvernig var að koma verki piltanna 
af blaði og upp á svið? „Það gekk mjög 
vel,“ segir Björk. Ég hef sjálf unnið tals-
vert með unglingum, og strákarnir 
eru ekki alveg ókunnugir leikhúsinu 
þótt þeir séu ungir. Ég hef unnið með 
þeim áður, í Fúsa foskagleypi og hafði 
nokkuð góða hugmynd um hvað þeir 
geta. Mér finnst reyndar að það ætti 
að vera skylda hjá miðaldra risaeðlum 
eins og mér að hitta komandi fram-
tíð í leiklistinni. Það er mjög gefandi. 

Strákarnir eru fullir af hugmyndum 
og alveg lausir við að hafa brennt sig 
á lífsreynslu. Maður hrífst ósjálfrátt 
með þessum krafti og þori. Þeir eru á 
þessum aldri þar sem allt er mögulegt 
og draumar allra geta ræst, allir geta 
orðið forsetar eða stjörnur.“

Valdi úr góðum  
hugmyndum
Björk þekkir til Arnórs og Óla af fyri 
störfum. „Þeir eru vanir að vinna 
saman og það er „kemistría“ á milli 
þeirra. Og svo flæða hugmyndirnar. 
Mitt hlutverk í leikstjórastólnum hefur 
kannski ekki síst verið að hafna góðum 
hugmyndum, því þær eru svo margar,“ 
segir hún hlæjandi.

Björk Jakobsdóttir er innfæddur 
Hafnfirðingur og segist varla hafa farið 
út úr bænum nema rétt til að „ná mér í 
kall“. Hún hefur skrifað, leikið og leik-
stýrt um árabil, jafnt hér á landi sem 
erlendis. Þá er hún einn af stofnendum 
Gaflaraleikhússins.

Hún tekir fram að bærinn hafi sýnt 
félaginu mikinn velvilja og þakkar 
honum og öðrum góðan stuðning. 

72% sterkur landi 
í Drangahrauni
Karlmaður var í héraðsdómi 

Reykjaness í vikunni dæmdur 
í þriggja mánaða skilorðsbundið 
fangelsi fyrir landabrugg og ólög-
lega áfengissölu. Í húsnæði á vegum 
mannsins í Drangahrauni 3 fundust 
í fyrrahaust rúmir 55 lítrar af landa 
með 39-72 prósenta styrkleika og 
hátt í 900 lítrar af gambra, sem 
mældust 15 prósent að áfengis-
styrkleika.

Maðurinn játaði brot sín. Sam-
kvæmt dómi héraðsdóms Reykjaness 
hefur maðurinn þrisvar áður hlotið 
refsingu fyrir brot á áfengislögum 
auk annarra brota. „Þrátt fyrir fyrri 
brot og refsingar þar sem ákærða 
hafa verið gerðar háar sektir lætur 
hann ekki segjast og heldur brota-
starfseminni áfram. Með hliðsjón af 
þessu þykir refsing ákærða nú hæfi-
lega ákveðin fangelsi í þrjá mánuði 
en með hliðsjón af skýlausri játningu 
ákærða þykir rétt að skilorðsbinda 
refsinguna,“ segir í dóminum.

Ræddu sameiningu 
Stjörnunnar og UMFÁ
Forsvarsmenn íþróttafélaganna 

Stj-rnunnar og Ungmennfé-
lags Álftaness ræddu um 

möguleika á sameiningu félaganna í 
tengslum við sameiningu bæjarfélag-
anna Garðabæjar og Álftaness.

„Fljótlega eftir sameininguna 
þá hittumst við, forsvarsmenn 
Stjörnunnar og Ungmennafélags 
Álftaness, til að heyra hug hvors 
annars,“ segir Jóhann Steinar Ingi-
mundarson, formaður Stjörnunnar.  
Hins vegar hafi verið ákveðið að sam-
eina félögin ekki, að minnsta kosti 
um sinn.

„Ekki frekar en að sameina Hauka 
og FH, en við ræddum engu að síður 
málin,“ segir Guðjón Þorsteinsson, 
formaður UMFÁ, „og við reynum 
að finna út hvernig við getum unnið 
sem best saman.“

Báðir formenn segja að samstarf 
sé æskilegur kostur. Jóhann Steinar 

bendir á að Stjarnan búi til að mynda 
yfir gervigrasvelli en á Álftanesi sé 
góður grasvöllur. Þá hafi sunddeild 
Stjörnunnar verið með sína starfsemi 
á Álftanesi að hluta. 

„Til skemmri tíma getur verið erfitt 
fyrir bæjarfélagið að stuyðja fullkom-
lega við tvö íþróttafélög. Enda þótt 
allt sé unnið í sjálfboðavinnu, þá 
er þetta töluverður kostnaður, þótt 
ekki sé nema í mannvirkjunum. En 
ef menn horfa til lengri tíma, á er 
alveg þörf á tveimur íþróttafélögum.

Guðjón Þorsteinsson segir mik-
ilvægt að halda iðkendum innan 
sveitarfélagsins. „Það er betra að stýra 
krökkunum inn í Stjörnuna frekar en 
að missa þau úr bænum. Það skiptir 
máli að halda þeim innan sveitar-
félagsins,“ segir hann og bætir við 
að allt samstarf félaganna hafi verið 
„gríðarlega gott, bæði fyrir og eftir 
sameiningu sveitarfélaganna“. 
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Til sölu glæsilegar íbúðir á Ljósakri 2-8. Í hverju húsi eru sex 2-4 herbergja íbúðir, þrjár á hverri hæð og 

geymslur í kjallara. Galdurinn á bak við þessi hús er einfaldleikinn. Sérinngangur er að hverri íbúð sem 

tekur á móti þér björt og hlýleg, með hátt til lofts og stórum gluggum. Veglegar svalir bjóða þér út að 

horfa suður yfir Garðabæ. Arkitektahönnun: Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar.

Fáðu nánari upplýsingar um draumaíbúðina hjá söluaðilum.

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR EFTIR.

Einstakt útsýni í Garðabæ
— sérinngangur, góð lofthæð og stórar svalir

Ljósakur 2-8, Garðabæ

Opið 11-22 alla daga

Allur matur er úr gæðahráefni, allar marineringar eru 

heimatilbúnar, beint frá ♥ og án allra aukefna. 

Við notum ekki hvítan sykur og ekkert hvítt hveiti og 

nú er allt brauðmeti úr heilkorni.

kaeru hafnfirdingar 

verid hjartanlega velkomin i baejarhraunid

Hlökkum til  að sjá þig!
Þú hrin

gir 

- við s
vörum!



 TÍMAREIMAR – BREMSUR – BILANAGREINING - OLÍUSKIPTI  
ÁSAMT ÖLLUM ALMENNUM BÍLAVIÐGERÐUM

Tjónaviðgerðir fyrir öll  
tryggingafélöginBílaspítalinn – Kaplahrauni 1 – Hafnarfirði 

Sími 565 4332 – bsp@bsp.is

CABAS tjónaskoðun

14 18.  október 2013

Verðlaunahafi verðlauna Tómasar Guðmundssonar er Garðbæingur:

„Þvert á ríkjandi strauma“
„Ég er af kynslóðinni sem ólst upp við 
bláu bókina Skólaljóð með kvæðum 
þjóðskáldanna og fallegum myndum. 
Ég hafði alltaf gaman af henni og hún 
hefur líklega náð að festast í mér,“ segir 
Bjarki Karlsson, doktorsnemi og skáld, 
en hann hlaut bókmenntaverðlaun 
Tómasar Guðmundssonar í ár, fyrir 
ljóðabók sína Árleysi alda. Bókin hefur 
hlotið góðar viðtökur en fyrsta prentun 
seldist upp á tveimur dögum.

Bjarki á rætur í Garðabæ. Þangað 
fluttist hann sem strákur og bjó í tutt-
ugu ár. Bjarki átti um skeið skemmti-
legar innkomur með þætti um íslenskt 
mál í Síðdegisútvarpi Rásar tvö, og þeir 
sem fylgjast með honum á Facebook 
njóta þess reglulega að fá kveðskap 
hans um menn og málefni beint í æð.

Bjarki yrkir undir íslenskum 
bragarháttum og klassískum og 
spannar í reynd alla bókmenntasöguna 
í verki sínu, „allt frá dróttkvæðum 
hætti  og til limru með viðkomu í 
rímnaháttum, sálmalögum, sonnettu 
og ýmsu fleiru“. 

Verðlaunin komu á óvart
Hann segir að verðlaunin hafi komið 
sér á óvart. „Vegna þess að formið, 
uppbyggingin, aðferðirnar, efnistökin 

og raunar yfirleitt allt í handritinu var 
þvert á ríkjandi strauma og stefnu í 
ljóðagerð síðustu áratugi, einkum frá 
sjónarhóli þeirra sem hafa stýrt bók-
menntaumfjöllun.“

En þótt formið eigi sér djúpar sögu-
legar rætur, eru yrkisefnin um samtí-
mann. „Ég fjalla um stöðu almenn-
ings fyrir og eftir bankahrun, um hve 
illa hefur gengið að ná fram jafnfrétti 
kynjanna, um athyglisbrest og ofvirkni 
og jafnvel um ást í framvinduhorfi,“ 
segir Bjarki og bætir glettnilega við 
til skýringar. „Þú gætir spurt „hvað er 
framvinduhorf?“. Þá svara ég, það er 
þegar ungir menn segja ekki „ég elska 
þig“ heldur „ég er að elska þig“. Þess má 
geta að Jón Ólafsson, tónlistarmaður, 
hefur þegar samið lag við þetta ljóð, 
sem vel má búast við að nái vinsældum. 
Erindi úr ljóðinu er birt hér á síðunni.

Innblástur úr málsögunni
Bjarki stundar doktorsnám í málfræði 
við Háskóla Íslands og viðfangsefnið 
er hrynjandi og hljóðkerfi í íslenskum 
og færeyskum kveðskap frá siðskiptum 
og til okkar tíma, hér á landi og í fær-
eyjum. Hann segir að háttbundinn 
kveðskapur sé ómetanleg heimild um 
þróun tungumálsins. „Ég ligg því yfir 

ýmsum mis-fornum bragarháttum 
og skáldskap og fæ örugglega af því 
nokkrun innblástur.“ 
- En er erfitt að koma hugsun sinni fyrir 
í ströngum bragarháttum?

„Það getur verið býsna erfitt, mis-
munandi þó eftir því hvaða form 
er valið.  En formið gerir líka gagn.  
Það neyðir mann til að hugsa upp á 
nýtt, endurskrifa aftur og aftur, velja 
ný orð, byggja setningar upp á nýjan 
hátt, hugsa út fyrir rammann og vera 
frjórri í sköpun sinni.  Reynsla mín er 
sú að formið leggur mér miku meira til 

en það getur nokkurn tímann náð að 
hamla mér.“ Gagnrýni atómskáldanna 
svonefndu á hefðbundna hætti hafi oft 
snúist um að formið væri svo hamlandi 
að kvæðin yrktu sig sjálf og segðu ekki 
neitt. „Ég tók því sem áskorun og ein-
setti mér að segja ekkert nema það sem 
skiptir miklu máli þrátt fyrir skorður 
formsins.“

Gæti þurft að hvetja KR 
gegn Stjörnunni
Spurður um hvort mikill tími fari í 
skáldskapinn, segir Bjarki: „Já, það fer 
allt of mikill tími í þetta! Hugmynd að 
kvæði getur verið svo frek til fjörsins 
að ég get varla einbeitt mér að nokkru 
öðru fyrr en ég ég hef komið henni frá 
með því að binda hana í kvæði. Þó hef 
ég nógu öðru að sinna.“

Bjarki segir að sér hafi þótt gott að 
alast upp í Garðabænum. Þangað hafi 
hann flutt ellefu ára gamall árið 1976 og 
búið í tvo áratugi. „Eftir grunnskólann 

fékk ég þá ranghugmynd að grasið væri 
grænna handan ímyndaðrar girðingar 
og fór í framhaldsskóla í Reykjavík en 
hélt alltaf góðum tengslum við vini 
mína sem fóru í FG.  Síðar tók ég svo 
við að þjálfa ræðulið skólans í Mor-
fís-keppninni á gullaldarárum hans 
þar,“ segir Bjarki og rifjar upp sigur-
inn 1990. Þá var Sigmar Guðmunds-
son, nú ritstjóri Kastljóss, stigahæsti 
ræðumaðurinn. Bjarki rifjar einnig upp 
keppnina 1994 þegar FG komst í úrslit. 
„Við náðum ekki sigri í það skiptið, en 
Inga Lind, systir mín varð þó stigahæsti 
ræðumaðurinn.“

Bjarki er nú sestur að í Vesturbæ 
Reykjavíkur og býr þar ásamt konu 
sinni Sesselju  dótturinni Þuríði Rósu. 
Hann nefnir að hún stundi nám í Mela-
skólanum og sé komin í KR. „Ef hún 
heldur áfram þar gæti ég lent í því að 
þurfa að mæta á völlinn að hvetja KR 
gegn Stjörnunni.  Eru þá ekki öll bönd 
brostin?“

Úrval af gæludýrafóðri 
Opið 8:30 – 17:30 virka daga 
www.dagfinnur.is

SkólavörðuStíg 35a – Sími 552-3621

Úr ljóðinu Ég er ekki að skilja  
(ást í framvinduviðhorfi)

Er ég er að vera að vera þér hjá 
og vera að faðma þig, hjala og kjá 
er ég loks að fatta hvað ég er að spá: 
ég er að elska þig.

bjarki karlsson.

Listamannaspjall á sunnudag
Ilmur Stefánsdóttir og Marcos 

Zotes taka þátt í leiðsögn og 
ræða við gesti um verk sín á 

sýningunni Vísar – húsin í húsinu 
í Hafnarborg á sunnudag klukkan 
þrjú.

Á sýningunni eru ný verk eftir 
Ilmi og Marcos, auk verka eftir El-
ínu Hansdóttur og Theresu Himmer. 
Listamennirnir sem líka eru öll 
arkitektar, eiga það sameiginlegt 
að vinna á mörkum myndlistar og 
arkitektúrs, segir á vefsíðu Hafnar-
borgar. Sýningarstjóri er Anna María 
Bogadóttir en hugmynd hennar að 
þessari sýningu var valin úr inn-
sendum tillögum síðastliðið haust 
þegar kallað var eftir tillögum að 
haustsýningu 2013 í Hafnarborg. Ilmur Stefánsdóttir.  (ljósm. Jón Páll Eyjólfsson). 
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