
Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Vélfræðingar – hugvitsmenn – hönnuðir.

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

Helac um borð í
Þóri SF 177

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • www.friform.is

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

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

Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

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

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

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

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. 

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

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

www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. 

Bíldshöfði 18 - Sími: 587 0600
www.tomstundahusid.is
Finnið okkur á facebook
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Rio Tinto og Hafnarfjarðarbær vilja breyta reglum um íþróttastyrki:

Kynjakvóti á íþróttastyrk
„Við kvíðum því ekki að uppfylla þessar 
kröfur,“ segir Hrafnkell Marínósson, for-
maður Íþróttabandalags Hafnarfjarðar. Rio 
Tinto í Straumsvík og Hafnarfjarðarbær 
hyggjast binda styrki sína til íþróttastarfs 
barna og unglinga í bænum við kynja-

kvóta. Unnið er að útfærslu á hugmynd-
unum.

Endurskoðun á styrktarsamningum 
Íþróttabandalags Hafnarfjarðar við bæ-
inn og Rio Tinto Alcan hefur verið í gangi 
undanfarið. Álverið hefur styrkt íþróttastarf 

6-16 ára barna og unglinga um 9 milljónir 
króna á ári og hyggst halda framlagi sínu 
óbreyttu. Hafnarfjörður hefur undanfarin 
ár veitt 6 milljónir króna á ári vegna samn-
ingins og hyggst hækka framlag sitt um þrjár 
milljónir á ári. Sjá bls. 8.

 „Ég kann að umgangast þessa eldri,“ segir Kári Jónsson yngsti leikmaður meistarflokks Hauka í körfubolta. Hann er aðeins 16 ára 
en á þegar 12 ár að baki í körfunni. Sjá bls. 14.
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www.3frakkar.com - Sími: 552-3939

Þær eru  
guðdómlegar,  

gratíneraðar gellurnar

ÞRÍR FRAKKAR Baldursgötu 14, Reykjavík - Sími: 552 3939
Opið virka daga 11:30 - 14:30 og 18:00 - 22:00

Opið um helgar frá 18:00 - 23:00
frakkar@islandia.is - www.3frakkar.com

Í gamla bænum - rétt við hjarta miðborgarinnar

Þrír Frakkar
Café & Restaurant

Ferskur léttsteiktur bláugga-
túnfiskur m/soya-smjörsósu 

og wasabi-kartöflumús

„Fyllti skottið af víni“
„Ég stoppaði hjá nokkrum vínhúsum 
í Beaune og Nuits-St. Georges og 
þarna í kjöllurunum smitaðist 
maður af ólæknandi bakteríu. Ég 
fyllti skottið af víni og þegar heim 
var komið keypti ég haug af vín-
bókum og byrjaði að lesa og síðan 
út í búð að finna öll þessi spennandi 
vín sem að maður var búinn að lesa 
um. Það má segja að síðan hafi ekki 
verið aftur snúið,“ segir Steingrímur 
Sigurgeirsson, vínáhugamaður í 

samtali við Svavar Halldórsson á 
matarsíðunni. Steingrímur hefur 
nýlega gefið út bókina Vín – frá 
þrúgu í glas, en hann hefur skrifað 
um vín árum saman og heldur úti 
einu vinsælasta matarbloggi lands-
ins ásamt konu sinni. Steingrímur 
er Reykvíkingur að uppruna, en á 
sterk tengsl við Hafnarfjörðinn, en 
hann var um árabil aðstoðarmaður 
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, 
þegar hún var ráðherra. Sjá bls. 10.

Björt framtíð íhugar 
framboð í Hafnarfirði
„Það eru töluverðar líkur á því að 

þetta verði,“ segir Heiða Kristín 
Helgadóttir, stjórnarformaður 

Bjartrar framtíðar, um mögulegt 
framboð flokksins í bæjarstjórn-
arkosningunum í Hafnarfirði í vor. 
Málið sé þó ekki komið svo langt að 
fara að velja fólk á lista.

Flokkarnir eru hver af öðrum að 
fara að undirbúa framboð. Fulltrúa-
ráð Sjálfstæðisflokksins hefur skipað 
kjörnefnd sem á að ákveða hvernig 
valið verður á lista flokksins fyrir 
kosningarnar, en bæði hefur verið rætt 
um prófkjör og uppstillingu.

Samfylkingarfólk hyggst halda 
félagsfund síðar í mánuðinum þar 
sem meðal annars mun eiga að ræða 
hvernig staðið verður að framboðs-
málunum. 

Vinstri græn hafa ekki ákveðið 
hvernig valið verður á lista, en það 

mun eiga að skýrast eigi síðar en um 
eða uppúr áramótum. 

Sigurjón Norberg Kjærne-
sted formaður Framsóknarfélags 
Hafnarfjarðar boðaði  nýlega sókn 
framsóknarmanna, í grein í Fjarðar-
póstinum, en ekki hefur komið fram 
hvenær eða hvernig þeir hyggjast velja 
lista. 

Hrossa-
kjötið 
rann ljúf-
lega niður
Hátt í 60 manns komu í hina 

árlegu hrossakjötsveislu 
Haukanna sem haldin 

var í forsalnum í Haukahúsinu á 
laugardaginn var. Konur mættu til 
veislunnar ekkert síður en karlar. 
Matseðillinn var einfaldur: Saltað 
kjöt af fullorðnu hrossi, sem var 
soðið í fimm klukkustundir. Með 
þessu var hafður kartöflujafningur 
og soðnar rófur.

Íbúar á Völlunum vilja frekari  
upplýsingar um mengun
Íbúar í Vallarhverfi í Hafnarfirði, 

sem blaðið ræddi við í vikunni, eru 
á einu máli um að fræða þurfi íbúa 

betur um raunverulega stöðu mála, 
vegna frétta af mikilli mengun frá 
iðnaðarsvæðinu í Hellna- og Kapellu-
hrauni, sunnan Reykjanesbrautar. Al-
mennt virðist fólk þó ekki hafa miklar 
áhyggjur af menguninni. Kona sem 
blaðið ræddi við sagðist raunar ekki 
hafa nægar upplýsingar um stöðu 
mála til að vita hvort hún ætti að hafa 
áhyggjur eða ekki.

Ætla að auka rannsóknir
Rannsóknir sýna að styrkur nokkurra 
þungmálma er það mikill að meng-
unin þar telst veruleg og er hún rakin 

til iðnaðarstarfsemi á svæðinu. Bæj-
aryfirvöld hafa ákveðið að láta gera 
frekari mælingar á menguninni. Þá á að 
bæta mengunarvarnir á svæðinu í sam-
ráði við heilbrigðiseftirlit og fyrirtæki. 
Svæðið þar sem mengunin mældist 
er innan þynningarsvæðis álversins, 
en þar er hvorki heimilt að vera með 
búsetu né matvælaframleiðslu.

Bæjaryfirvöld hyggjast halda íbúa-
fund um stöðu mála, þar sem sér-
fræðingar verða kallaðir til að svara 
spurningum íbúa.

Vilja að dregið  
verði úr mengun
Blaðið hafði samband við nokkra íbúa 
í Völlunum og var almennt á fólki að 

heyra að það vildi frekari upplýsingar 
um stöðu mála. Einn viðmælandi 
blaðsins sagði að „númer eitt, tvö og 
þrjú þarf almennilegt eftirlitskerfi og 
fyrirtækin þurfa að standa við staðla“. 
Hann bætti því við að í mörgum fyrir-
tækjum væri unnið með skaðleg efni og 
það kæmi á óvart að málin væru í þessu 
horfi nú á tímum, enda þótt fréttir 
bentu ekki til annars en að mengunin 
ætti að vera íbúunum skaðlaus. Annar 
íbúi nefndi að neikvæð umfjöllun um 
mengunina gæti haft áhrif á eigna-
verðið., en hafði ekki teljandi áhyggjur 
af sjálfri menguninni. „En þessi fyrir-
tæki hljóta að þurfa að gera eitthvað 
til að minnka þetta og mér finnst að 
bærinn ætti að gera eitthvað í því.“

Ræða framtíð Sólvangs
Íbúafundur um framtíð Sólvangs-
svæðisins verður haldinn á Sól-
vangi á morgun klukkan hálfellefu. 
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarstjóri, ræðir um Sólvang sem 
miðstöð öldrunarmála, en einnig 
taka til máls Kristján Guðmundsson, 

framkvæmdastjóri Öldrunarsamtak-
anna Hafnar, sem ræðir um mögulega 
þróun byggðar, Geir Jónsson bæjar-
fulltrúi, um starfsemina og svæðið og 
Sigríður Björk Jónsdóttir, um skipulag 
Sólvangssvæðisins fyrr og nú. Eftir 
framsögur verða almennar umræður.

„Vændisþjónustu Hafnarfjarðar“ 
auglýsir á erlendri vefsíðu
Á erlendri vændissíðu, Cityof-

love.com eru auglýsingar frá 
sjö konum sem sagðar eru 

vera á vegum „Hafnarfjörður Escort 
Agency“ eða „Vændisþjónustu Hafnar-
fjarðar“. 

Á vefsíðunni Cityoflove.com eru 
birtar alls konar auglýsingar vændis-
fólks, vændishúsa, og klúbba. Þar eru 
meðal annars birtar auglýsingar frá 
Goldfinger í Kópavogi og Strawberries 
í Reykjavík, en lögreglan gerði nýlega 
rassíu á síðarnefnda staðnum, vegna 
gruns um milligöngu um vændi. 

„Ekki vandamál að  
finna vændiskonu“
Á Cityoflove.com er að finna tvær 
síður sem tengjast Íslandi. Á annarri 
er auglýst vændi í Reykjavík, en á hinni 
vændi í Hafnarfirði. Á Reykjavíkur-
síðunni segir meðal annars, í lauslegri 
þýðingu: „Allt getur gerst í miðbæ 

Reykjavíkur, svo ekki verður vandamál 
að finna vændiskonu. Flestir klúbb-
arnir eru opnir til fimm á nóttunni, 
svo þú getur haft uppi á vændiskonu í 
Reykjavík á öllum tímum sólarhrings.“

Erlend símanúmer
Auglýsingarnar sem sagðar eru tengj-
ast Hafnarfirði hafa flestar verið settar 
inn á vefinn í hittiðfyrra, en hafa verið 

uppfærðar í sumar. Þær virðast samt 
sem áður ekki tengjast bænum beint 
þegar að er gáð, heldur vera frá vændis-
miðlun á Filipseyjum. Símanúmer 
sem birt eru með auglýsingunum eru 
þarlend, en símanúmer sumra þeirra 
„sjálfstæðu“ vændiskvenna sem bjóða 
þjónustu sína á síðu Cityoflove.com 
sem tengd er Reykjavík, eru hins ís-
lensk.

Deilt um fjárhagsáætlun
Meirihluti Samfylkingar og Vinstri 
grænna í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
stefnir að því að lækka fasteignagjöld af 
íbúðarhúsnæði úr 0,30 prósentum í 0,28 
prósent. Þetta kom fram við umræðu 
um fjárhagsáætlun bæjarins fyrir næsta 
ár, á fundi bæjarstjórnar í vikunni.

Til stendur að greiða skuldir bæj-
arins niður um 1,8 milljarða króna 
á næsta ári samkvæmt áætluninni 
og að afkoma bæjarins verði jákvæð 
um tæpar 400 milljónir króna . Ekki 
er getið um gjaldskrárhækkanir í 
fréttatilkynningu bæjarins, en fram 
kemur að til standi að auka framlög 
til skólamála.

Samfylking og Vinstri græn í Kópa-
vogi gagnrýndu meirihlutann þar í 
bæ fyrir að lækka fasteignaskatta, þar 
sem slíkt kæmi eignafólki frekar til 
góða. Í Kópavogi á raunar að hækka 
gjöld fyrir leikskóla, máltíðir og 
fleira.

Sjálfstæðismenn í bæjarstjórn 
gagnrýna fjárhagsáætlunina. Þeir 
segja að rekstrarútgjöld verði aukin 
og að ráðist verði í „fjárfrekar fjár-
festingar þrátt fyrir að Hafnarfjörður 
sé enn eitt skuldsettasta sveitarfélag 
landsins“. Þá gagnrýna sjálfstæðis-
menn að útsvarsprósentan sé óbreytt, 
en útsvarið sé í hámarki. Sjá bls. 10.

Uppsagnir í álverinu: 

Komið að sársaukamörkum
Tilkynnt hefur verið um að stöðu-
gildum hjá álveri Rio Tinto/Alcan 
verði fækkað um 40. Átta starfsmenn 
fengu uppsagnarbréf nú um mánaða-
mótin. Rannveig Rist forstjóri mun 
hafa rætt þessi mál við starfsmenn og í 

máli hennar kom fram að með þessari 
fækkun starfsmanna væri starfsemin 
„komin að sársaukamörkum“. Ljóst 
er að hér er um að ræða verulegan 
niðurskurð í starfsmannahaldi, en um 
450 manns hafa starfað hjá álverinu.
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Hafa skal það sem betur hljómar
Frábær hljómtæk frá Samsung – Tækið sem þig dreymir um er hér:

HT-E5530 BD-ES6000

HEIMABÍÓ

HEIMABÍÓ

BLU-RAY SPILARAR

BD-F5100

BLU-RAY SPILARAR

HLJÓMTÆKI

Hágæða heimabíóstæða. "Sound-Bar" við 
sjónvarp/hljómtæki með afspilun frá snjall-

síma og USB. Til í mörgum stærðum.

HÁTALARAR DOKKUR
DA-E750

DOKKUR
DA-E550

Þráðlaus lampa dokka fyrir snjallsíma.
Glæsileg hönnun – frábær hljómgæði.

DA-F61

Kraftmikill hátalari fyrir snjallsíma /spjaldtölvu.
Einföld, stílhrein og mjög falleg hönnun.

12 tíma rafhlöðuending.

Spilar 3D Blu-ray, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, 
CD DA/CD-R/CD-RW. Multi Codec: Spilar alla 

helstu staðla. Til hvítir og svartir.

Spilar Blue-ray, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW,
CD DA/CD-R/CD-RW. Spilar alla helstu staðla.

Glæsilegt 5.1 heimabíókerfi.
    Heildarkraftur 1000w. Gerist ekki betra.

HW-F751

400W. Hágæða heimabíóstæða. Nýstárleg 
hönnun. 3D Blu-ray spilari. Stútfull af hátækni.

SAHT-ES6600

HEIMABÍÓ
HT-F4200

HEIMABÍÓ
HW-E450BD-F5500

BLU-RAY SPILARAR

Spilar 3D-Blue-ray, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, 
CD DA/CD-R/CD-RW.

Spilar alla helstu staðla. Magnað tæki.

250W. Frábær heimabíóstæða.
3D Blu-ray spilari sem spilar alla helstu staðla.

HEIMABÍÓ
HT-F5200

500W. Dúndur heimabíóstæða. 3D Blu-ray.
Nett, flott, kröftug– ein með öllu.

Hátalaradokka fyrir snjallsíma. Svöl og
nýstárleg hönnun. Gerð fyrir Galaxy S3, S2, Note, 

Iphone, og Ipod

Með réttu hljómgæðunum verður bíókvöldið 
fullkomið. Frábær lítil og nett heimabíóstæða með 

þráðlausu bassaboxi. Falleg hönnun. 

Tilboðsverð: 39.900 Verð: 189.900

Verð: 79.900
Verð: 159.900 Verð: 69.900

Verð: 89.900 Verð: 149.900 Verð: 22.900

Verð: 32.900 Verð frá: 39.900

Tilboðsverð: 79.900

Verð: 54.900

Tilboðsverð: 109.900
Verð: 129.900
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Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang:  
as@fotspor.is. auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. 
Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is, Veffang: fotspor.is, Ritstjóri: 
Ingimar Karl Helgason, sími: 659-3442 netfang: ingimarkarlhelgason@gmail.com, 
Matarblaðamaður: Svavar Halldórsson. Sími. 869-4940. Netfang.  svavar@islenskurmatur.is, 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 13.500 eintök. dreifing: Póstdreifing.

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

Öll höfum við heyrt söguna af manninum sem á dánarbeði átti enga 
ósk sér heitari en að hafa verið minna í vinnunni um ævina en varið 
þessum dýrmætu stundum með sínum nánustu.

Við verjum miklum tíma á vinnustað og við vinnu. Meðan svo er látum 
við börnin okkar í hendurnar á okkar mikilvægasta fólki, starfsfólki skóla 
og leikskóla. Nú er það svo að lang flest leikskólabörn dvelja sem nemur 
fullum vinnudegi fullorðinna – og sum lengur – á leikskólanum á hverjum 
degi. Þetta er ekki bundið við Hafnarfjörð eða Garðabæ. Þetta er svona alls 
staðar á Íslandi. Sem betur fer höfum við á að skipa öflugu og metnaðarfullu 
starfsfólki á leikskólunum. Og þarna líður börnunum okkar alla jafna vel. En 
dvölin er löng. Og þegar við hugleiðum að börn niður í eins og hálfs árs gömul 
dvelja á leikskóla fullan vinnudag, er kannski tímabært að staldra aðeins við.

Þetta er ekki skrifað til þess að foreldrar fái samviskubit. Við búum í samfélagi 
þar sem fólk þarf að leggja mikið á sig til þess að koma húsnæði yfir fjöl-
skylduna og mat á diskana. Þetta er samfélagslegt mál sem varðar okkur öll. 
Vinnutíminn okkar er einfaldlega of langur og við fáum of lítið fyrir hverja 
stund sem við verjum í vinnunni. 

Karlar vinna að jafnaði fleiri stundir á viku utan heimilis en konur. Umönnun 
barna og heimilis lendir því heldur á konunum. Hví skyldum við karlar vilja 
verja svona miklu af lífinu fjarri okkar nánustu og ekki axla sömu ábyrgð 
heima hjá okkur? Er þetta ekki eitthvað til að hugsa um? Eigum við ekki að 
gera þetta saman? 

Eitt mikilvægasta baráttumál almennings hlýtur að vera krafan um styttri 
vinnuviku. 

Ingimar Karl Helgason

Tíminn  
með börnunum

Leiðari Framtíð samgangna á 
höfuðborgarsvæðinu
Á föstudag í síðustu viku var 

aðalfundur Samtaka sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu 

(SSH) og þar var í tengslum við sókn-
aráætlun höfuðborgarsvæðisins fjallað 
um framtíðarmöguleika samgangna 
á svæðinu.  Mannvit hefur af þessu 
tilefni gert úttekt sem byggir á mati á 
nokkrum samgöngusviðsmyndum og 
var verið að kynna á fundinum frum-
niðurstöðu þeirrar úttektar.  Miðað við 
þróun fólksfjölda á svæðinu er gert ráð 
fyrir að íbúafjölgun til ársins 2040 verði 
um 70 þúsund.  Settar eru fram nokkrar 
sviðsmyndir miðað við hvort vöxtur 
svæðisins verði út á við eða inn á við/
þétting.  Einnig eru skoðaðar forsendur 
um þróun á ferðavenjum í 11 borgum 
á Norðurlöndunum sem hafa svipað 
marga íbúa og eru á höfuðborgarsvæð-
inu.  Hvergi nokkurs staðar er hlutfall 
einkabíla jafn mikið og hjá okkur eða 
tæp 80% og að sama skapi almennings-
samgangna jafn lítið eða um 5%.  

Í samgöngustefnum erlendra borga 
er gegnumgangandi áhersla á að draga 
úr vexti einkabílaumferðar með auk-
inni hlutdeild annars ferðamáta og 
víða stefnt að vexti án aukningar bíla-
umferðar.  Ef höfuðborgarsvæðið hér 
stefndi á sama hátt að því að draga úr 
einkabílanotkun og auka almennings-
samgöngur þá er áhugavert að skoða 
með hvaða hætti það gæti átt sér stað. 
Flestar borgir í nágrannalöndum okkar 
hafa staðið frammi fyrir sömu áskorun 
og nær undantekningalaust er horft í 
auknum mæli til fjárfestingar í almenn-
ingssamgöngum með hraðvagnakerfum 

og léttlestarkerfum samhliða áherslu á 
þéttari byggð.

Í úttekt Mannvits er stofnkostnaður í 
uppbyggingu samgöngumála miðað við 
vöxt byggðar út á við, sömu hlutdeild 
almenningssamgangna og nú er og með 
eingöngu stofnbrautum dýrasti kostur-
inn eða sem nemur um  130 milljörðum 
króna til ársins 2040.  Ódýrast meta 
þeir að miða við vöxt inn á við, fimm-
földun í notkun almenningssamgangna 
og með uppbyggingu stofnbrauta og  
hraðvagnakerfa eða sem nemur um 46 
milljörðum króna á sama tímabili.  Í 
öllum sviðsmyndunum gera þeir ráð 
fyrir að fjárfest verði í stofnstígakerfi 
fyrir hjólandi og gangandi í samræmi 
við sameiginlega sýn sveitarfélaganna 
og Vegagerðarinnar frá hausti 2012.  
Árlegur rekstrarkostnaður liggur á bil-
inu frá 4,6 milljörðum til 7,5 milljarða 
króna.

Skoða þarf í þessu samhengi þróun 
umferðar og umferðartafa en í flestum 

borgum hefur reynst erfitt að auka af-
kastagetu gatnakerfisins nægilega hratt 
til að mæta vexti bílaumferðar.  Miðað 
við arðsemislíkan Vegagerðarinnar 
getur ábati við að taka upp hraðvagna-
kerfi legið á bilinu 187-357 milljarða 
króna á tímabilinu 2015-2040 miðað 
við sviðsmyndir sem byggja á vöxt inn 
á við/þéttingu byggðar í samanburði 
við vöxt út á við og fjárfestingar í stofn-
brautum eingöngu.  Sambærilegur ábati 
við að taka upp léttlestar næmi 166-333 
milljörðum króna. Í arðsemislíkaninu  
er metinn ávinningur og kostnaður 
miðað við ákveðnar forsendur fyrir 
notendur samgöngumannvirkja, hið 
opinbera og samfélagið í heild sinni en 
ekki kostnað við götur aðrar en stofn-
brautir, sparnað í gjaldeyri vegna minni 
notkunar einkabíla eða sparnaðar í bíla-
stæðauppbyggingu.

Á sama tíma og SSH eru að skoða 
framtíðarmöguleika í samgöngumálum 
á svæðinu og hvernig draga megi úr 
einkabílaumferð þá er meirihluti bæj-
arstjórnar í Garðabæ að íhlutast til um 
fjárfestingu ríkisins í innanbæjarvegi 
upp á rúman einn milljarð króna þar 
sem verið er að áætla fjórföldun í 
umferð einkabíla frá því sem er í dag.  
Garðabær áætlar að leggja 120-150 
milljónir króna til viðbótar til veglagn-
ingarinnar.  FÓLKIÐ- í bænum hefur 
ítrekað óskað eftir því að staldrað verði 
við og að minnsta kosti beðið með þessa 
fjárfestingu á meðan verið er að vinna 
nýtt aðalskipulag fyrir sameinað sveitar-
félag Garðabæjar og Álftaness – en án 
árangurs.

Logi og Glóð í heimsókn í 
leikskólum Hafnarfjarðar
Liðsmenn frá Slökkviliði höfuð-

borgarsvæðisins hafa í heimsótt 
leikskólana í Hafnarfirði undan-

farið. Þar hafa börnin fengið að skoða 
slökkvibíl og fengið ýmsa fræðslu um 
eldvarnir. Verkefni slökkviliðsins er 
kennt við slökkviliðsálfana Loga og 
Glóð . Það gengur út á að fræða og 
tryggja öryggi barna og starfsfólks á 
leikskólunum, ef hættuástand skyldi 
skapast. Börnunum er meðal annars 
leiðbeint um hvernig best er að bregð-
ast við þegar eldur kviknar, en for-
eldrum og forráðamönnum er einnig 
veitt fræðsla um eldvarnir á heimilinu. 

Einnig var farið yfir rýmingaráætl-

anir á skólunum og haldnar bruna-
æfingar. Dæmi voru um að börnin 
hefðu rokið út, og öll þurft að skipta 
um sokka á eftir, því ekki gafst tími til 
að fara í skó. Á öðrum leikskóla þustu 
börnin, ásamt starfsmönnum, út um 
glugga og kipptu sér að sögn lítið upp 
við að fara þessa óhefðbundnu leið út 
úr skólanum. 

Börnin fengu einnig að skoða 
slökkviliðsbíl og búnað brunaliðs-
manna, en það þótti yfirleitt mikið 
sport og skemmtilegt. Allir voru mjög 
áhugasamir um heimsókn slökkvilið-
isins eins og þessar myndir myndir 
frá ýmsum leikskólum bera með sér. 

Höfundur er

María Grétarsdóttir, bæjarfulltrúi  

FÓLKSINS- í bænum í Garðabæ (xm.is)
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Glerkrukkur frá 1.290

Verð eru birt m
eð fyrirvara um

 prentvillur og/eða m
yndabrengl

Pier á Afmæli 

25%
afsláttur
af öllum stólum

Veggskraut frá 2.093  
með afslættiGólfspegill 10.430

með afslætti

Spegill 40.530
með afslætti
90x120 cm Spegill  27.930

með afslætti
95x75 cm

Skartgripa-
kassar
20.930
með afslætti

Ugla stór 3.490 lítil 2.490Kerti, ilmir og híbýlaolíur frá 390

SmárAtorg 6 árA og Akureyri 3 árA 

Riona stólar
29.925
áður 39.900

30%

30%

30%

Grind 9.743
áður 12.990 

Pulla margar gerðir
7.493 áður 9.990 

Papasan

Kollur 
Grind 5.993
áður 7.990

Pulla margar gerðir 
1.493 áður 1.990 

Spegill 9.513
með afslætti

Speglar
4.893
með afslætti

30%
afsláttur
af öllum speglum

Piccadilly 
29.925
áður 39.900

Tayda 37.425
áður 49.900

Royal 52.425
áður 69.900

Turenne 52.425
áður 69.900

Cowarts
29.925

áður 39.900
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Saknarðu bæjarins?
Ekki í augnablikinu, það er svo margt 
spennandi og gefandi að fást við hér. 
Auðvitað sakna ég fólksins míns heima 
á Íslandi, en ég er ekki þjakaður af heim-
þrá. Langt frá því. Maður á heima þar sem 
hjartað er hverju sinni og það er í Malaví 
núna. Þegar veru okkar hér lýkur, þá sé 
ég samt ekki fyrir mér að við munum búa 
annars staðar á Íslandi en í Hafnarfirði. 
Annað er einhvern veginn ómögulegt.
Hver er stærsti sigur þinn?
Ég er reyndar lítill keppnismaður, en ætli 

stærstu sigrarnir endurspeglist ekki í því 
að maður geti verið stoltur af börnunum 
sínum – og það er ég. Síðan hef ég unnið 
nokkra góða sigra á sjálfum mér.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég hef alltaf verið mjög spenntur fyrir 
almennri velferð fólks. Útrásin fyrir það 
áhugamál hefur lengst af verið í gegnum 
stjórnmálaþátttöku. Núna nýt ég þeirra 
forréttinda að geta sameinað vinnuna og 
þetta stóra áhugamál.
Síðan hef ég alltaf lesið mikið, aðallega 
skáldsögur. Ég er langt frá því að vera 

alæta í því sambandi, hef engan áhuga 
á að lesa reyfara og reyni að forðast illa 
skrifaða texta eins og heitan eld. Það 
þrengir hringinn dálítið. Undanfarið 
hef ég líka legið yfir bókum um Afríku.
Síðan hlusta ég talsvert á tónlist og ólíkt 
því sem sumir vina minna virðast halda, 
þá hef ég fjölbreyttan tónlistarsmekk. Mér 
hefur samt alltaf leiðst mestöll popptón-
list.
Hver er þinn helsti kostur?
Það er frekar erfitt að þurfa að svara 
þessu, en ætli minn helsti kostur sé ekki 
að hafa lært af foreldrum mínum að þol-
inmæði, umburðarlyndi og réttlætisvit-
und séu mikilvægir eiginleikar.
En galli?
Það er stundum sagt að ég sé of um-
burðarlyndur og þolinmóður.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Það koma margir til greina, en ég hef 
mjög sterkar tilfinningar til bæði Stranda 
og Hornstranda. Siglufjörður er mér mjög 
kærkominn, en auðvitað er víðar mjög 
fallegt. Þeir staðir og svæði sem toga mest 
í mig eru fallegir í mínum augum af því 
að fólkið mitt er þaðan.

Uppáhaldsmatur?
Ég hef mjög takmarkaðan áhuga mat, 
borða til að lifa, ekki öfugt.En svona 
almennt finnst mér fiskur eftirsóknar-
verðari en kjöt og í seinni tíð sæki ég 
meira í grænmeti og ávexti en áður.
Uppáhaldsbók?
Illywhacker eftir Ástralann Peter Carey, 
frá árinu 1985.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Frank Zappa.
FH eða Haukar?
Uppáhaldsíþróttafélagið mitt er Fjörður. 
En svarið við spurningunni er bæði, en ef 
Haukar og FH keppa sín í milli, þá held 
ég frekar með Haukum. Á samt mjög 
gott með að sætta mig við að FH vinni.
Hvenær fórstu út í stjórnmál og hvers 
vegna?
Ég fór ekki út í stjórnmál til að verða bæj-
arstjóri í Hafnarfirði, svo mikið víst. Ætli 
kveikjan hafi ekki verið áhugi á að bæta 
samfélagið. Pínulítið væmið sjálfsagt, en 
engu að síður satt. Ég hóf þessa þátttöku 
í kringum 1980 með Alþýðubanda-
laginu í Hafnarfirði. Fór fyrst í framboð 
1982. Þá voru helstu forystumennirnir í 
þeirri hreyfingu Rannveig Traustadóttir, 
Magnús Jón Árnason heitinn, Ægir Sig-
urgeirsson, að ógleymdum Geir heitnum 
Gunnarssyni. Það var ómetanlegt að fá 
að starfa með þessu fólki. Síðan leiddi 
hvað af öðru, þar til ég lét af störfum sem 
bæjarstjóri sumarið 2012 og réð mig til 
starfa hjá Þróunarsamvinnustofnun þá 
um haustið.
Hvenær reyndi mest á í starfinu og 
hvenær?
Það hefur örugglega oft verið meira 
gaman að vera bæjarstjóri en á þessum 
tíma. Þetta voru erfiðir tímar, við vorum 
að vinna úr afleiðingum hrunsins og 
bregðast við þeirri stöðu að hafa verið 
að selja lóðir í hundraðavís og nota pen-
ingana í að greiða fyrir framkvæmdir – í 
að þurfa að endurgreiða þeim sem höfðu 
fengið lóðir og geta ekki notað peningana 
í að greiða fyrir fjárfestinguna. Það sem 
átti að tryggja tekjur innan nokkurra ára 
breyttist í þungar skuldir á einni nóttu. 
Þetta kallaði á gríðarlega hagræðingu í 
rekstri, erfiða samninga um endurfjár-
mögnun, uppsagnir starfsfólks og margt 
fleira. Allt þetta reyndi á, sérstaklega þó 
uppsagnirnar. Ég hugsa að ég hafi sagt 
oftar nei þessi tvö ár en næstu 50 ár á 
undan.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð?
Það er mikilvægast að halda áfram á 
þeirri braut sem hefur verið mörkuð – 
sem byggir á því að innleysa þau verð-
mæti sem liggja í lóðum undir íbúðir og 
atvinnustarfsemi sem bíða tilbúnar. Það 
er aftur á móti hætt við að sú aukna óvissa 
sem er uppi í efnahagsmálum seinki því 
að málin komist í eðlilegt horf.
Hvert heldur þú að verði stærsta 
kosningamálið í bænum næsta vor?
Hugtakið „kosningamálið“ skelfir mig 
óstjórnlega. Hræðilegasta niðurstaða 
kosninga er þegar kosningar snúast 

um eitt mál eða fá. Það þarf ekkert að 
fara langt aftur til að finna dæmi um að 
hástemmd kosningaloforð, sem sjaldn-
ast eru annað en hræðileg einföldun og 
jafnvel abökun á veruleikanum verði 
„kosningamálið”.
Í mínum huga er mikilvægasta spurn-
ingin sú hvort unnið verður úr málum 
af ábyrgð og festu, eða hvort kjósendur 
láta glepjast af óábyrgum upphlaupum, 
lýðskrumi, gjammi og gaspri.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þegar fólkið sem manni þykir vænt um 
er hamingjusamt og þegar maður sér 
einhvern árangur af því sem maður er 
að bjástra – bæði í vinnunni og á heima-
vellinum.
Hvernig kom það til að þú fluttist til 
Afríku og hvernig hefur þér liðið þar?
Þegar ráðningartíma mínum lauk í starfi 
bæjarstjóra, þá þurfti ég að leita að starfi. 
Þetta starf var auglýst skömmu áður en 
starfstíma mínum lauk og mér fannst það 
spennandi, því meira spennandi sem ég 
hugsaði meira um það. Eftir langt og tals-
vert strangt ráðningarferli var ég valinn 
úr hópi fjölda umsækjenda.
Langar þig aftur í íslensku pólitíkina?
Ekki eins og hún er í dag og sé það 
engan veginn fyrir mér á þessari 
stundu. En enginn veit sína ævina eins 
og stundum er sagt og ég áskil mér rétt 
til að skipta um skoðun í þessu eins og 
flestu öðru.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Að lesa góða skáldsögu og hlusta á góða 
tónlist.
Leiðinlegast?
Að hlusta á innihaldslaust gjamm og 
gaspur – lífið er of dýrmætt fyrir svo-
leiðis.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Ég ákveð að hætta því. Þetta gerist 
reyndar mjög sjaldan.
En þegar þér leiðist?
Mér leiðist aldrei.
Hvenær líður þér best?
Þegar fólkinu í kringum mig líður vel.
Ef þú værir ekki að gera það sem þú 
gerir, við hvað ynnir þú þá?
Ritstörf hafa alltaf höfðað til mín, mig 
hefur alltaf langað að skrifa skáldverk.
Hvað er framundan hjá Guðmundi 
Rúnari?
Að reyna að sinna vel því starfi sem 
ég gegni núna á meðan ég er til þess 
ráðinn. Eftir að því lýkur?
Hef ekki hugmynd, er ekkert að velta 
því fyrir mér, en örugglega eitthvað 
spennandi.
Lífsmottó:
Ég hef aldrei komið mér upp neinu flottu, 
eða grípandi lífsmottói. Ætli það snúist 
ekki um að taka hlutina ekki of alvarlega 
– og að reyna að verða skárri en ég er – 
og svo auðvitað það að þótt það komi 
stundum fyrir að flestir séu ósammála 
mér, þá er ekki þar með sagt að ég hafi 
rangt fyrir mér.
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Guðmundur Rúnar Árnason:

Alltaf langað að skrifa skáldverk

»  DIESELSTILLINGAR
»  VARAHLUTAÞJÓNUSTA
»  SÖLU- OG MARKAÐSDEILD
 »  TÚRBÍNUVIÐGERÐIR OG SALA

Við flytjum að  
Dvergshöfða 27

Við höfum 
þjónað íslenskum 
sjávarútvegi  í áratugi

Vesturhraun 1 - 210 Garðabæ
Sími 535 5850 - framtak.is

Bás G40

Guðmundur Rúnar Árnason, fyrrverandi bæjarstjóri í Hafnarfirði, 
lagði land undir fót og fluttist í fyrra til Lilongwe, höfuðborg Malawi. 
Kona hans er Ingibjörg Jónsdóttir og eiga þau fjögur börn. Guð-
mundur Rúnar fæddur árið 1958. Hann er alinn upp í Hafnarfirði, 
en hefur búið í Reykjavík og í Lundúnum. Hann nam við Lækjarskóla 
og Flensborg, og lauk síðar meistara- og doktorsprófi frá London 
School of Economics. Fyrsta starfið hans eftir unglingavinnuna var 
í Trésmiðju Reykdals, hjá Hermanni Sigurðssyni á Þórsbergi, en 
eftir það starfaði hann í áhaldahúsinu í Hafnarfirði í mörg sumur. 
Hann lítur á sig sem Hafnfirðing en segist „víst aldrei ná því að verða 
alvöru gaflari“. Guðmundur Rúnar er í yfirheyrslu að þessu sinni. 



Afmælispartý

Tíu vinsælustu réttir Sushisamba á 590 kr.
Las Moras léttvínsglas á 690 kr.

Corona bjór 330 ml á 590 kr.

Sushisamba er 2ja ára
og býður þér í afmælispartý

18. og 19. nóvember

sushisamba
Þingholtsstræti 5 • 101 Reykjavík
sími 568 6600 • sushisamba.is

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!
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Bæjarráð Garðabæjar hafnar erindi náttúrverndarsamtaka um að bíða niðurstöðu Hæstaréttar í Gálgahraunsmálinu:

„Rétt að staldra við þegar farið er að handtaka fólk“
Bæjarráð Garðabæjar segir 

það ekki vera hlutverk „dóm-
stóla að taka ákvörðun um 

vegstæði“ vegarins sem til stendur að 
leggja í gegnum Gálgahraun og hafnar 
því að biðja Vegagerðina um að fresta 
framkvæmdum við nýjan Álftanesveg 
þar til niðurstaða Hæstaréttar í máli 
náttúruverndarsamtaka liggur fyrir. 
Bæjarráðsfulltrúi Samfylkingarinnar 
vill að beðið verði eftir Hæstarétti.

Óskuðu þess að beðið yrði 
niðurstöðu dómstóla
Fern náttúruverndarsamtök, Nátt-
úruverndasamtök Íslands, Land-
vernd, Náttúruverndarsamtök Suð-
vesturlands og Hraunavinir, sendu 
bæjarráðinu bréf þar sem þess var 
óskað að Garðabær hlutaðist til um 
að Vegagerðin frestaði öllum fram-
kvæmdum við nýjan Álftanesveg 
þar til niðurstaða Hæstaréttar í máli 
samtakanna lægi fyrir. Samtökin hafa 
krafist lögbanns á framkvæmdina sem 
þau telja ólöglega. Því var hafnað þar 
sem héraðsdómur taldi samtökin ekki 
eiga lögvarða hagsmuni af málinu. 
Samtökin vilja að EFTA dómstóllinn 
verði fenginn til ráðgjafar um þau mál, 
en því var jafnframt hafnað. Málið var 
kært til Hæstaréttar. 

Segja vegagerð ekki í 
verkahring dómstóla
„Bæjarráð leggur áherslu á að fram-

kvæmdin er í samræmi við aðal-
skipulag Garðabæjar. Bæjarráð bendir 
jafnframt á að það er ekki í hlutverki 
dómstóla að taka ákvörðun um 
vegstæði vegarins og því fylgi áfram-
haldandi framkvæmdum engin áhætta 
hvað varðar röskun á hrauninu,“ segir 
í bókun meirihluta bæjarráðsins sem 

hafnaði erindi náttúruverndarsamtak-
anna í vikunni.

Rétt að bíða þegar fólk er 
handtekið
Steinþór Einarsson, fulltrúi Samfylk-
ingarinnar í bæjarráði, sat hjá við af-
greiðsluna. Hann segir í samtali við 

bæjarblaðið Hafnarfjörð/Garðabæ að 
hann telji réttast að „bíða með fram-
kvæmdir þar til úrskurður Hæstaréttar 
liggur fyrir. Það er rétt að staldra við 
þegar farið er að handtaka fólk.“ Hann 
bendir á að framkvæmdir hafi legið 
niðri frá Hruni. 

Vildi leita annarra leiða
Steinþór segist lengi hafa hvatt til 
þess, eftir að kærur bárust í kjölfar 
útboðs, að menn ættu að nýta tímann 
til að leita að betri leið en til stæði að 
fara. Enginn hefði gert það á sínum 
tíma. Ögmundur Jónasson hefði, 
sem innanríkisráðherra, óskað eftir 
því að Vegagerðin færi í þá vinnu. 
Greinargerð sem hefði verið unnin í 
samstarfi við tæknideild Garðabæjar 
hefði hins vegar „verið hvorki fugl né 
fiskur.“ segir Steinþór. Úr þessu sé best 
að bíða eftir dómstólum.

Rannveig Rist lagði til kynjakvóta á íþróttastyrki
Við endurskoðun styrktar-

samnings álvers Rio Tinto/
Alcan í Straumsvík og 

Hafnarfjarðarbæjar við ÍBH hefur 
verið unnið samkvæmt þeirri hug-
mynd að ákvæði um kynjahlutföll 
verði sett inn í iðkendahluta samn-
ingsins. Unnið er að reglum um þetta 
en þær verða hluti nýs samnings. 
Staðan í samningunum var kynnt á 
síðasta stjórnarfundi ÍBH sem haldinn 
var fyrir skömmu. 

Óvíst um viðmið
Hafnarfjarðarbær upplýsir í samtali 
við blaðið að starfshópur vinni nú með 
drög að endurskoðun samningsins. 
Hann snúist um að efla íþróttastarf 
16 ára og yngri, hjá íþróttafélögum í 
bænum. Óvíst sé hvert kynjahlutfallið 
verði á endanum.

Ólafur Teitur Guðnason, upplýs-
ingafulltrúi Rio Tinto/Alcan segir að 
nokkrar leiðir komi til greina í þeim 
efnum, en ekkert hafi verið ákveðið. 
„Markmiðið er að auka jafnvægi í 
þátttöku hvors kyns í barna- og ung-

lingastarfi íþróttafélaganna,“ segir 
Ólafur Teitur. Hann bætir því við að 
Rannveig Rist, forstjóri álversins, hafi 
átt frumkvæði að þessu og hafi viðrað 
hugmyndina í ávarpi við afhendingu 
styrkjanna fyrir nokkrum misserum. 

„Það er svipað átak í gangi í álver-
inu, þar sem í fyrra var í fyrsta sinn 
sett markmið um að 60% nýráðninga 

yrðu konur, enda sættum við okkur 
ekki við að aðeins um 20% starfs-
manna séu konur,“ segir Ólafur Teitur. 

Bærinn og álverið  
á einu máli
Álverið hefur styrkt Íþróttabandalag 
Hafnarfjarðar um 9 milljónir króna 
á ári undanfarin þrjú ár, og vill halda 
áfram að gera það. Hafnarfjarðarbær 
stefnir einnig að því að hækka framlag 
sitt úr 6 milljónum króna, upp í níu 
milljónir króna. Bærinn og álverið eru 
sammála um að setja inn ákvæði um 
kynjahlutföll í iðkendahluta samn-
ingsins, en þetta var rætt á fundi 
stjórnar ÍBH snemma í október.

Jafna möguleika  
stráka og stelpna
Elísabet Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri ÍBH, segir að vinnan 
sé á byrjunarstigi.

Hrafnkell Marínósson, formaður 
ÍBH, segir í samtali við blaðið að 
ákvæðin um kynjaregluna séu jákvæð 
í sínum huga. „Þetta er tíðarandinn 

og þarna er verið að reyna að jafna 
möguleika stráka og stelpna í íþrótta-
iðkun hér í bænum.“

Hann upplýsir að óskir Rio Tinto/
Alcan og Hafnarfjarðarbæjar séu að 
jafna hlutfall kynja í þrepum. „Þannig 
getum við ímyndað okkur að fyrsta 
skref verði 20 prósent á móti 80, svo 
30/70 og svo 40/60,“ segir Hrafnkell. 
„Þetta á jafnt við um fimleika sem fót-
bolta. En það verður auðvitað aldrei 

alveg jafnt í öllum íþróttagreinum. Það 
eru íþróttagreinar sem henta stelpum 
betur og svo strákum betur.“

Hafnarfjörður  
standi vel að vígi
Hrafnkell fullyrðir að Hafnarfjörður 
standi annars vel að vígi hvað varðar 
skiptingu kynja í íþróttafélögunum. 
„Við kvíðum því ekki að uppfylla þessar 
kröfur. En það verður ekki farið í neinn 
talnaleik. Það eru eitt eða tvö félög 
sem skekkja myndina verulega. Ef við 
tökum sem dæmi hnefaleikana, þá eru 
18 iðkendur þar, 16 strákar og 2 stelpur. 
Strákar virðast til dæmis sækja meira 
í þetta. Svo hafa oft verið fleiri stelpur 
en strákar í dansinum.“

Hrafnkell segist hafa haft á tilfinn-
ingunni að Hafnfirðingar stæðu ekki 
illa í þessum málum. „Bjarkirnar stóðu 
til dæmis ekki illa hvað varðar kynja-
hlutföllin. Þar eru fjölmargir strákar 
við æfingar. Ég hafði á tilfinningunni 
þegar þetta kom fyrst upp á fundi að 
við stæðum ekkert illa og það reyndist 
vera svo.“ 

Tugir lögreglumanna voru komnir 
í Gálgahraunið á mánudagsmorgni, 
þegar Vegagerðin ætlaði að hefja fram-
kvæmdir. Hraunavinir og aðrir nátt-
úruunnendur höfðu komið sér fyrir í 
hrauninu. Lögregla bað fólkið að færa 
sig út fyrir afmarkað vinnusvæði og 
urðu flestir við því. Þegar fólkið hafði 
fært sig út fyrir svæðið, þá voru keilur 
sem afmörkuðu vinnusvæðið færðar 
til, út fyrir þann stað þar sem fólkið 
hafði sest niður. Þar með sat fólkið 
aftur innan vinnusvæðisins þrátt fyrir 

að hafa fært sig, eins og lögregla hafði 
óskað. Lögreglumenn kröfðust þess 
að nýju að fólkið færði sig. Það hélt 
því fram að það hefði þegar fært sig 
út fyrir vinnusvæðið og neitaði að 
fara. Í kjölfarið hófu lögreglumenn 
að handtaka fólk og færa það nauðugt 
út af svæðinu. Sumir voru færðir á 
lögreglustöð og dæmi eru um að þar 
hafi það dúsað klukkustundum saman 
í klefa, án þess að á það væri yrt. Ómar 
Ragnarsson var í hópi þeirra sem var 
tekinn höndum.

Kynjahlutföllin eru mismandi eftir 
íþróttafélögum. Hjá Haukum æfa 
um 230 stúlkur á þessum aldri, en 
yfir 500 piltar. Hjá FH æfa tæplega 
544 stúlkur og ríflega 800 piltar. Hjá 
þessum félögum eru boltaíþróttir 
áberandi. Hjá Fimleikafélaginu 
Björk æfa ríflega 540 stúlkur og um 
230 piltar. Hjá badmintonfélaginu 
eru um 70 stúlkur við æfingar og 80 
piltar. Hjá sundfélaginu æfa um 140 
stúlkur og um 100 piltar. Hjá DÍH 
æfa upp undir 80 stúlkur og hátt í 
50 piltar, og í listdansskólanum eru 
hátt í 370 stúlkur við iðkun og þrír 
piltar, svo nokkur dæmi séu tekin.

Samkvæmt upplýsingum frá Hafnar-
fjarðarbær eru stúlkur heldur fleiri 
en strákar í hópi iðkenda í aldurs-
hópnum 6-12 ára en þetta snýst við 
á aldursbilinu 13-16 ára. Bærinn 
sendi blaðinu upplýsingar úr Nora 
greiðslukerfinu en þar eru taldir þeir 
iðkendur hjá íþróttafélögum bæjar-
ins sem fá æfingargjöld niðurgreidd 
hjá bænum.

Stúlkur eru 1571 í aldurshópnum 
6-12 ára, en piltar 1.377.

Stúlkur eru 580 í aldurshópnum 
13-16 ára, en piltar 608.

Mynd: Þór Ólafsson Mynd: Þór Ólafsson

 Lögreglumenn bera ómar ragnarsson úr Gálgahrauni og í fangelsi.
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Vínséní og vinur Hafnarfjarðar
Vín hefur löngum verið 

mönnum hugleikið, meira að 
segja sjálfur Frelsarinn virðist 

hafa verið einn af aðdáendum víns. 
Hann lét sér ekki nægja að tala um 
það, hann breytti vatni í vín og líkti 
heilögu blóði sínu við þessar vinsælu 
veigar. Það er því við hæfi í aðdraganda 
jólanna að út sé komin bókin Vín – frá 
þrúgu í glas. Matarblaðamanni Hafnar-
fjarðar og Garðabæjar áskotnaðist ný-
lega eintak af bókinni. Hún er í einu 
orði sagt frábær - skemmtileg, fræð-
andi og áhugaverð. Það var því með 
mikilli ánægju að blaðamaður hafði 
samband við höfundinn, Steingrím 
Sigurgeirsson stjórnmálafræðing, til 
að spyrja hann út í tilurð bókarinnar. 
Steingrímur er þriggja barna faðir og 
hefur sótt sér menntun víða um lönd, 
meðal annars í Harvard-háskóla í 
Bandaríkjunum. Árum saman hefur 
hann ásamt konu sinni, Maríu Guð-
mundsdóttur, haldið úti matarvefnum 
Vínóteki, einu vinsælasta matarbloggi 
landsins.

En Steingrímur hefur líka sterka 
tengingu við Hafnarfjörð. „Ég er auð-
vitað genetískur Reykvíkingur með 
smá þingeysku ívafi,“ segir Steingrímur 
þegar blaðamaður spyr hann um ættir 
og uppruna, en bætir svo við. „Ég 
hef kynnst mörgum frábærum Hafn-
firðingum í gegnum árin. Til dæmis var 
ég um árabil aðstoðarmaður Þorgerðar 
Katrínar Gunnarsdóttur þegar hún var 
menntamálaráðherra, þess ágæta Hafn-
firðings og komst þá ekki hjá því að 
kynnast þessu fallega bæjarfélagi og 
íbúunum þar vel.“

Ræktar áhugamálið í  
gegnum skrifin.
Fyrstu skrif steingríms um vín birtust í 
Morgunblaðinu árið 1989, sama ár og 
bjórinn var leyfður á ný. „Mig minnir 
að hann hafi fjallað um kampavín og var 
skrifaður eftir heimsókn til Champagne 
þar sem að ég heimsótti nokkur kampa-
vínshús, stór sem smá. Skömmu síðar 
byrjuðu nær vikulegir pistlar að birtast 
í sunnudagsblaðinu og nokkrum árum 
síðar fór maður að flétta matarskrifin 

saman við þetta. Ég var starfandi sem 
blaðamaður á þessum árum og einhvern 
veginn fannst manni það svo eðlilegt að 
byrja bara að skrifa um áhugamálið og 
rækta það og þroska í gegnum skrifin.“

Blaðamanni leikur forvitni á að vita 
hvaðan þessi mikli vínáhugi er kominn 
og ekki síður hvenær hann vaknaði?  
„Ég bjó nokkur ár í Þýskalandi þar sem 
ég stundaði nám og það má segja að 
þar hafi áhuginn kviknað fyrir alvöru. 
Þetta var í miðju víngerðarhéraði og 

Frakkland var handan við hornið. Það 
var svo í ferð til Búrgund sem að eitt-
hvað gerðist. Ég stoppaði hjá nokkrum 
vínhúsum í Beaune og Nuits-St. Ge-
orges og þarna í kjöllurunum smitaðist 
maður af ólæknandi bakteríu. Ég fyllti 
skottið af víni og þegar heim var komið 
keypti ég haug af vínbókum og byrjaði 
að lesa og síðan út í búð að finna öll 
þessi spennandi vín sem að maður var 
búinn að lesa um. Það má segja að síðan 
hafi ekki verið aftur snúið.“

Vínbók fyrir Íslendinga.
Af hverju ákvaðstu að skrifa þessa bók 
og fyrir hverja er hún hugsuð? „Ég 
hef bara svo mikla þörf fyrir og svo 
gaman af að skrifa. Fyrsta bókin mín 
um vín kom út árið 2000 og æ síðan 
hef ég gengið með það í maganum að 
skrifa nýja bók sem væri ítarlegri og 
tæki mið af því sem að ég hefði verið 
að gera síðan. Þegar svo tækifærið gafst 
og Forlagið sýndi verkefninu áhuga var 
bara að bretta upp ermarnar og klára. 
Bókin er hugsuð fyrir alla þá sem hafa 
áhuga á vínum og vilja kynna sér vín og 
vínmenningu nánar en einnig fyrir þá 
sem eru lengra komnir á þessari braut. 
Hún er skrifuð þannig að þú getur bæði 
tekið hana upp og lesið frá upphafi til 
enda en einnig er hægt að grípa niður 
í henni hvar sem er og verða sér úti um 
einstaka fróðleiksmola. Auðvitað hefur 
verið gefinn út aragrúi vínbóka í heim-
inum í gegnum árinum en hver og ein 
þeirra tekur auðvitað mið af tilteknum 
aðstæðum og forsendum. Þessi bók 
er hugsuð út frá íslenskum aðstæðum 

og þeim spurningum sem oftast vilja 
brenna á íslenskum neytendum.“

Hvernig finnst þér úrvalið af vínum 
sem boðið er upp á hér á landi? „Það 
er alveg hreint prýðilegt ekki síst þegar 
stærð markaðarins er höfð í huga. Auð-
vitað má alltaf benda á eitthvað sem að 
manni finnst vanta en heilt á litið held 
ég að við getum sátt við unað. Íslenskir 
neytendur hafa úr ýmsu að moða.“

Allir geta lært á vín?
Hvernig á maður að bera sig að ef maður 
vill læra á góð vín? „Ja, það var auðvitað 
að koma út þessi ljómandi góða bók 
sem er ágætt fyrsta skref. En auðvitað 
er þetta með vínið eins og flest annað. 
Ef maður vill læra inn á það þarf maður 
að nálgast það með markvissum hætti. 
Öðlast skilningi á því hvers vegna vínið 
er eins og það er og hvert rekja megi 
sérkenni þess. Er það þrúgan? Er það 
víngerðin? Er það uppruninn? Þeir sem 
vilja sökkva sér aðeins ofan í þetta þurfa 
auðvitað að lesa sér til en líka að smakka 
vín markvisst og velta þeim fyrir sér. 
Það er hægt að gera margt leiðinlegra.“

Steingrímur hefur lagt mikið á sig til 
að safna í þann reynslubanka sem hann 
deilir með lesendum í bókinni. Hvað 
ertu búinn að fara í vínsmökkunarferðir 
til margra landa og hvert? „Ég verð nú 
bara að segja hreinskilningslega að ég 
er fyrir löngu búinn að missa töluna 
á þeim. Ætli þær fari ekki að nálgast 
hundraðið á þessum tveimur áratugum 
sem maður hefur staðið í þessu. Auð-
vitað var auðveldara þegar að maður 
bjó á meginlandinu að setjast bara upp 
í bílinn og taka stefnuna á Frakkland 
en ég reyni engu að síður að heimsækja 
nokkur héruð á ári. Oftast hefur maður 
auðvitað farið til þessara þekktustu 
svæða á borð við Bordeaux, Búrgund, 
Toskana, Champagne og Alsace auk 
Rínar- og Móseldalsins. Bara ferð-
irnar til Bordeaux eru líklega komnar 
vel á annan tuginn. En það hafa líka 
verið heimsóknir til annarra þekktra 
evrópskra svæða á borð við Jerez, Ribera 
del Duero, Pénedes og Rioja á Spáni; 
Piedmont, Veneto, Sikileyjar, Púglíu 
og Lígúríu á Ítalíu; Douro og Vinho 
Verde í Portúgal; Wachau, Steiermark, 
Burgenland og fleiri svæði Austurríkis. 
Þá hef ég ferðast nokkrum sinnum um 
Kaliforníu en einnig Oregon og Was-
hington í Bandaríkjunum, ferðirnar til 
Chile og Suður-Afríku eru orðnar þrjár, 
ég hef í tvígang farið til Argentínu og 
einu sinni til Ástralíu þar sem ég fór 
um víngerðarsvæðin í Suður-Ástralíu, 
Viktoríu og New South Wales.“

Áttu þér einhverja víndrauma eftir öll 
þessi ferðalög? „Það eru auðvitað til vín 
sem alla vínáhugamenn dreymir um að 
smakka svo sem Cheval Blanc 1947 eða 

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.
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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.

Ábendingar, góð ráð og uppskriftir
Ábendingar frá lesendum Kópa-

vogs 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.



Miðapantanir
sími 565-5900

midi.is 

“Óvenjuleg og heillandi leikhúsupplifun
bráðfyndin með hlýjum undirtónum”
 Fréttablaðið Arndís Þórarinsdóttir

Fimmtudagur 31. október kl 20

Það er alltaf
gaman í 

Ga�araleikhúsinu

 

Laugardagur 2. nóvember  kl 20

Sunnudagur 3. nóvember. kl 17

Föstudagur 1. nóvember  kl 20

Föstudagur 8. nóvember  kl 20

Síðasta sýningFimmtudagur 7. nóvember kl 20

Sunnudagur 3. nóvember  kl 20

Laugardagur 9. nóvember  kl 20 ga�araleikhusid.is 
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Pönnusteiktur íslenskur þorskur  
að enskum sið og ofnbakaðar  
kartöflur með hvítlauk og rósmarín
Þeir sem komið hafa til Eng-

lands hafa eflaust látið það 
eftir sér að smakka einn 

vinsælasta göturéttinn þar í landi, 
fisk og franskar, eða Fish and Chips 
eða Fish´n Chips eins og þarlendir 

nefna hann. Sjálfur hef ég nokkrum 
sinnum smakkað þennan rétt í 
Englandi en ekki þótt sérlega mikið 
til hans koma. Skýringin er auð-
vitað sú að gjarnan er notaður gam-
all eða vondur fiskur. Sé fiskurinn 

hins vegar góður, er þetta hinn besti 
réttur. Ég vel að djúpsteikja ekki 
fiskinn, frekar en annan mat. Hér 
er uppskriftin – en best er að byrja 
á kartöflunum. Algert lykilatriði er 
að fiskurinn sé góður!

Pönnusteiktur íslenskur þorskur að enskum sið (fyrir fjóra).
HRÁEFNI:
600 – 800 g af þorski.
200 g hveiti.
1 tsk. matarsódi.
1 flaska (250 ml) af bjór eða pilsner.
Ein sítróna.
Sjávarsalt og svartur pipar.
Góð olía til steikingar  
(t.d. góð ólífuolía eða íslensk repjuolía).

AÐFERÐ:
•  Skerið fiskinn í passlega bita. Hitið olíuna á sæmilega djúpri 

pönnu. Ekki spara olíuna en munið að fara varlega.
•  Setjið dálítið af hveiti á disk og veldið fiskbitunum upp úr 

því. 
•  Blandið saman afgangnum af hveitinu, matarsóda, salti og 

pipar. Hellið bjórnum út í og hrærið vel þar til úr verður deig. 
•  Skerið sítrónuna í tvennt og kreistið safan úr öðrum 

helmingnum út í deigið og hrærið vel.
•  Dýfið hveitiþöktun fiskinum í deigið og steikið á pönnunni. 

Snúið öðru hvoru þar til bitarnir eru orðnir fallega steiktir. 
Þetta ætti að taka 5 – 10 mínútur, allt eftir þykkt og stærð 
bitanna.

•  Takið fiskbitana af pönnunni og látið leka af þeim á 
eldhúsbréfi. 

•  Skerið hinn helminginn af sítrónunni í sneiðar og berið fram 
með fiskinum.

Ofnbakaðir kartöflubátar með hvítlauk og rósmarín (fyrir fjóra).
HRÁEFNI:
1 kg af íslenskum karöflum.
Bolli af olíu.
Fjórir hvítlauksgeirar.
Lúka af íslenskri steinselju. 
Lúka af fersku íslensku rósmarín (má nota þurrkað).
Sjávarsalt og pipar.

AÐFERÐ:
Sjóðið kartöflurnar til hálfs í potti. Takið upp og látið 
kólna. Skerið svo eftir í báta. Smásaxið hvítlaukinn, 
steinseljuna og rósmarín og blandið salti og svörtum 
pipar saman við. Penslið með olíu og veltið upp úr 
kryddinu. Bakið í ofni við 220 gráður í 10 til 20 mínútur 
eða þar til bátarnir eru orðnir fallega brúnir. Gætið vel 
að því að brenna ekki. 

Mouton 1945. Ég er þar engin undan-
tekning. Ég hef lengi haft augastað á því 
að fara til Nýja-Sjálands, það er ennþá 
eftir, sömuleiðis Kalibríu á Ítalíu og 
það væri spennandi að sjá ekrurnar í 
Salta í Argentínu, sem eru einhverjar 
þær hæstu yfir sjávarmáli. Heimsókn 
til Beeka-dalsins í Líbanon væri líka 
ævintýri.“ Með þessum orðum ljúkum 
við spjalli okkar við þennan ljúfa og 
geðþekka vínmeistara. Ætli það sé ekki 
rétt að koma við í vínbúðinni í Firði á 
heimleiðinni og ná sér í góða flösku af 
rauðvíni – lesa sér til um þrúguna og 
vínið – smakka og njóta.



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

SkólavörðuStíg 35a – Sími 552-3621

Skógræktarfélag Garðabæjar býður öllum áhugasömum 
til myndakvölds þriðjudaginn 5. nóvember sem 
hefst kl. 20:00 í Safnaðarheimilinu Kirkjuhvoli við 
Kirkjulund.
Um er að ræða sannkallaða haustlitadýrð úr ferð skógræktar-
félaganna til Colorado daganna 26. sept.- 5.okt. s.l.

      Stjórnin

Myndakvöld
frá Klettafjöllum Colorado

Skógræktarfélag Garðabæjar:

Höfn - Öldrunarmiðstöð
Öldrunarmiðstöðin Höfn Hafnarfirði, auglýsir stöðu 
framkvæmdastjóra.

Starfslýsing:
•	 Fjárhagsleg	ábyrgð	í	daglegum	störfum	í	umboði	

stjórnar.
•	 Annast	 samninga	um	 íbúðarétt	 í	 húsakynnum	

Hafnar.
•	 Er	yfirmaður	starfsmanna	Hafnar.	

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla	af	stjórnunarstörfum
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Samviskusemi.	
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	störfum.

Ráðning	frá	og	með	1.	janúar	2014.
Upplýsingar fylgi um fyrri störf.
Nánari upplýsingar veitir undirritaður og fram-
kvæmdastjóri í umboði formanns.
Umsóknir berist til formanns stjórnar Hafnar, fyrir 1. 
desember 2013

F.h. Stjórnar Hafnar
Gylfi Ingvarsson formaður 
Garðavegi 5
220 Hafnarfirði
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Umfjöllun um Unglinginn, sýningu Gaflaraleikhússins:

Bæði fyrir leiðindapúka 
og skemmtilegt fólk
Ég er í vanda staddur. Hvernig í 

ósköpunum á ég að skrifa leik-
húsgagnrýni um sýningu sem 

er skrifuð og leikin af tveimur fjórtán 
og fimmtán ára gömlum strákum án 
þess að hún hljómi eins og sýning 
sem var... skrifuð og leikin af tveimur 
fjórtán og fimmtán ára gömlum 
strákum. 

Síðasta fimmtudagskvöld lá leið 
mín í Gaflaraleikúsið. Lítið og nota-
legt leikhús falið á bakvið Fjörukránna 
í Hafnarfirði. (Menning þrífst með 
reglulegu millibili utan 101 sjáiði til.) 
Það var mikil spenna í loftinu og eft-
irvæntingin greinilega mikil.

Ég settist niður í áhorfendasætið. 
Ljósin slökknuðu. Flugeldasýningin 
hófst.

Unglingurinn fjallar um (sörpræs, 
sörpræs) unglinga. Líf þeirra og ein-
kenni, stöðu þeirra í samfélaginu og 
hvað það er erfitt að vakna á morgn-
anna. Ólíkt flestum (öllum) öðrum ís-
lenskum sögum af unglingum er laust 
við alla væmni og tilgerð. Talsmáti 
persónanna er ekki hugarfóstur 
ryðgaðs íslenskufræðings sem er að 
þorna upp inn í Þjóðarbókhlöðunni 
heldur málfár raunverulegra ung-
linga. Og þökk sé innsæi í hugarheim 
unglingsins fá leikhúsgestir farmiða 
í rússíbana fyrir peninginn. Í heimi 
þar sem skólinn, hitt kynið, samfé-
lagið og alheimurinn gerir ótrúlegustu 
kröfur til unglinga fáum við að kynnast 
ringulreiðinni með unglingana sjálfa 
sem leiðsögumenn.

Og leiðsögumennirnir eru skemmti-
legir. Mjög skemmtilegir.

Svipbrigði, timing og orka var öll 
upp á tíu. Grínlaust. Eða grínfullt? Án 
gríns frábært hjá þeim í það minnsta. 
Framsögn var góð og textinn komst vel 
til skila. Guttarnir töfruðu fram hver 
hlátrasköllin á fætur öðru og beittu til 
þess öllum brögðum. Ýmist með því 
að galdra fram litríka karaktera eins 
og stelpur í hámarki gelgjunnar eða 
sjálfan forseta lýðveldisins eða með 
töfrænu physical gríni. Maður elskar 

þessa litlu stráka og hreinlega dýrkar 
að sjá þá fallast í faðma þegar karakter-
unum gengur vel. Auk þess var grínið 
frábærlega ó-ódýrt. Engin cheap shots. 
Byrjar semsagt feðraveldis- og remb-
ingsgrínið þegar maður er í mennta-
skóla? Eða er hún bara í myndbands-
nefndunum en ekki leikhúsinu?

Farið er um víðan völl í sýningunni 
og tekið á mörgu en flæðið er mjög 
gott og snjöll leikstjórn Bjarkar Jakobs-
dóttur er sjálfsagt potturinn og pannan 
í þeim skiptingum. Brögð leikhús-
sports eru nýtt til þess að sagan flæði 
og afraksturinn er ferðalag á sléttum 
malbiksvegi um óbyggðirnar sem líf 
unglingsins er í raun og veru.

Umgjörðin er einföld. Sófi, nokkur 
vel valin lög og gegnsætt tjald. Strák-
arnir eru hversdagslega klæddir og 
sviðið einfalt svo leikararnir eru í 
brennidepli allan tímann.

Já, ég er sannarlega í vanda. Ég meina 
það sem ég er að segja. Í alvörunni. 

Ég er meira að segja hræddur um 
að hrósa þeim of mikið. Helst þyrfti 
að dæla mjög mikið af leiðinlegu fólki 
á þessa sýningu til þess að vega á móti. 
Annars stígur athyglin þeim til höfuðs, 
þeir blómstra of snemma og fyrr en 
varir eru þeir farnir að gefa út tónlistar-
myndbönd þar sem þeir sleikja hamra, 
twerkandi í myndavélina og syngja 
naktir á járnbolta. Sýningin er því 
bæði fyrir leiðindapúka og skemmtilegt 
fólk. Nú er ég kominn á þrítugsaldur 
og ekki einu sinni táningur lengur en 
ég skemmti mér konunglega. 

Ef þú ert hipster sem er staðráðinn í 
að fíla eitthvað á undan öllum öðrum 
og áður en það er mainstream þá þarftu 
að flýta þér á sýninguna Unglingurinn. 
Ástæðan er einföld: sýningin er skrifuð 
og leikin af verðandi stórstjörnum.

Edda Heiðrún málaði jólakortið
MS félag Íslands, hags-

munafélag fólks með 
MS sjúkdóminn selur nú 

fyrir jólin jólakort sem skarta lista-
verki eftir leik- og listakonuna Eddu 
Heiðrúnu Bachman. Edda Heiðrún 
málaði myndina með pensil í munni, 
en hún ber heitið „Hvert örstutt 
spor“. Kortið er 12x15 cm að stærð. 
Kortinu fylgir textinn „Gleðileg jól 
og farsælt komandi ár“ en einnig 
er hægt að fá kortin án texta. MS 
félagið selur 8 kort í pakka á 1000 
krónur. Hægt er að panta kortin í 
síma 568-8620 eða með tölvupósti á 
netfangið msfelag@msfelag.is.

Sala jólakortanna er mikilvæg í 
fjáröflun samtakanna, segir í til-
kynningu, en félagið býður fólki með 

sjúkdóminn og aðstandendum ýmis 
námskeið, fjölbreytt fræðsluefni 
og heldur jafnframt fræðslufundi 

um hvaðeina sem tengist MS-sjúk-
dómnum. Þá veitir félagið einnig 
ýmsa þjónustu.

Unglingurinn er sýning Gaflaraleik-
hússins á verki eftir Arnór Björns-
son og Óla Gunnar Gunnarsson, 
en þeir leika jafnframt aðalhlutverk 
í sýningunni. Leikstjóri er Björk 
Jakobsdóttir. Verkið var frumsýnt í 
Gaflaraleikhúsinu, atvinnuleikhúsi 
Hafnfirðinga, á fimmtudaginn í síð-
ustu viku.

Höfundur leiklistarrýninnar er 
Auðunn Lúthersson, tvítugur tón-
listarnemi við FÍH.
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230 danspör skráð 
til leiks á Lottó open
Keppt verður í tíu dönsum á 

Lottó open sem haldið verður 
í íþróttahúsinu við Strand-

götu um helgina. Alls eru 230 íslensk 
danspör skráð til leiks. Keppt verður 
í suður-amerískum dönsum og ball-
room dönsum. 

Keppt verður í mörgum aldurs-
flokkum en yngsti keppnisflokkurinn 
er fyrir börn níu ára og yngri.

Lottó open mun vera elsta alþjóð-
lega dansmótið sem haldið er hér að 
landi, en mótið hefur verið haldið frá 
árinu 1991. Danspör alls staðar að úr 
heiminum velkomin til keppni, en að 
þessu sinni eru allir keppendur héðan, 
en tveir úr hópi dómara koma að utan, 
frá Englandi og Lettlandi.

Auður Haraldsdóttir, fram-
kvæmdastjóri keppninnar, segir að 
keppnin hefjist klukkan tíu að morgni 
báða dagana. Hún hvetur fólk til að 
mæta, en hún segir að meðal þátt-
takenda í suður-amerískum dönsum 

sé danspar á „heimsmlæikvarða, þau 
Nikita Bazev og Hanna Rún Óladóttir“ 
en þau keppa fyrir Dansíþróttafélag 
Hafnarfjarðar. Miðaverð er 1.700 
krónur á laugardeginum en 1.200 á 
sunnudegi. Ef miði er keyptur fyrir 
báða dagana kostar 2.500 krónur inn. 
Eldri borgarar og börn yngri en átta 
ára fá frítt inn.

Kári Jónsson er yngstur leikmanna meistarflokks Hauka í körfuknattleik.:

„Hef haft boltann í höndunum frá því ég man eftir mér“
Kári Jónsson hefur stimplað sig 

rækilega inn í meistaraflokksliði 
Hauka í körfuknattleik í haust. 

Hann átti stórleik þegar hann skor-
aði 28 stig í leiknum gegn ÍR þar sem 
Haukarnir unnu stórsigur, skoruðu 
113 stig gegn 87 og átti góðan leik gegn 
Íslandsmeisturum Grindavíkur í tví-
framlengdum baráttuleik á dögunum. 
Þá skoraði hann mikilvæg stig í sig-
urleiknum gegn Snæfelli á miðvikudag.

Haukar eru nýliðar í úrvalsdeildinni 
í vetur, en hafa þegar stimplað sig ræki-
lega inn. Blaðamaður fylgdist með 
Haukunum í tvíframlengdum leik við 
Íslandsmeistara Grindavíkur, á Ás-
völlum, en sá leikur tapaðist naumlega. 
Eftir leikinn var sest niður með Kára 
Jónssyni, sem á djúpar rætur í körfu-
boltanum í Hafnarfirði.

„Á að hitta úr  
þessum skotum“
„Þetta tekur á taugarnar,“ sagði Kári 
örfáum mínútum eftir að leiknum 
við Íslandsmeistarana lauk. Hann átti 

góða innkomu í leiknum og skoraði 
mikilvægar þriggja stiga körfur. „Ég 
á að hitta úr þessum skotum,“ sagði 
Kári sem sagðist þó vilja gera enn 
betur, sem hann gerði svo sannarlega 
á móti ÍR. „Þetta segir okkur bara að 
við getum strítt öllum liðum í þessari 

deild. Náðum í tvöfalda framlengingu 
og áttum séns allan tímann gegn Ís-
landsmeisturunum.“

Yngstur í körfu- 
boltafjölskyldunni
Kári er sonur Jóns Arnars Ingv-
arssonar sem þykir vera einn besti 
leikstjórnandi sem hefur leikið í ís-
lenskum körfuknattleik. Jón Arnar á 
að baki langan og farsælan feril sem 
leikmaður og þjálfari. Sama má segja 
um bróður hans Pétur, en þeir eru 
synir Ingvars Jónssonar sem allir eru 
sammála um að sé „faðir körfubolt-
ans“ í Haukum.

Byrjaður að dripla 
fjögurra ára
Kári hefur handleikið körfuboltann 
frá því að hann man eftir sér. „Ég er 
búinn að vera í körfunni í tólf ár. Ég 
er bara búinn að vera með boltann 
í höndunum frá þvi að ég man eftir 
mér. Ætli ég hafi ekki verið byrjaður 
að dripla fjögurra fimm ára, alltaf með 
pabba,“ segir Kári við blaðamann.

Kári byrjaði í Flensborgarskóla 
í haust, en segir að mestur tími fari 
líklega í boltann. „Ég kann vel við 
mig í Flensborg. En boltinn er mikil 
vinna og það fer mikill tími í þetta. 
Ef ég mætti ráða þá myndi ég vera að 
allan daginn. En ég á góða þjálfara og 
foreldra sem segja mér hvar ég á að 
hætta.“ Kári segist annars hafa lítinn 
tíma fyrir félagsstörfin í Flensborg, en 
hann hitti vini sína þegar hann geti og 
finnist það gaman.

Vanur að umgangast  
þessa eldri
En hvernig er að vera svona ungur og 
leika með meistaraflokknum þar sem 
flestir eru mun eldri en hann? „Síðan 
ég man eftir mér hef ég verið að leika 
með eldri strákum, svo ég kann aðeins 
að umgangast þessa eldri,“ segir Kári 

og kímir við.  Hann segir að sig langi 
til þess að leika fyrir landsliðið og 
jafnvel leggja körfuboltann alveg fyrir 
sig. „En núna er ég bara að hugsa um 
næstu mánuði og einbeiti mér að úr-
valdsdeildinni,“ segir Kári og bætir því 
við að hann hlakki mikið til vetrarins. 

Fjölmenni var á leiknum gegn 

Grindavík. Kári segir gott að vita 
af stuðningsmönnunum. „Það er 
mjög hvetjandi að sjá svona marga 
í stúkunni. En það geta líka komið 
fleiri, og það viljum við auðvitað. Það 
er klárt mál,“ segir Kári Jónsson sem 
kveður blaðamann við svo búið og 
gengur í átt til félaganna.

ÍBÚAFUNDUR UM FRAMTÍÐ 
SÓLVANGSSVÆÐISINS

Hafnarfjarðarbær boðar til íbúafundar um framtíð 
Sólvangssvæðisins laugardaginn 2. nóvember kl. 10.30 
á Sólvangi.

10:30-10:45  Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarstjóri. Sólvangur – miðstöð 
öldrunarmála.

10:45-11:00  Kristján Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
Öldrunarsamtakanna Hafnar. Möguleg 
þróun byggðar á glæstum stað.

11:00-11:15  Geir Jónsson, bæjarfulltrúi, fulltrúi í fjöl-
skyldu ráði. Starfsemin og svæðið.

11:15-11:30  Sigríður Björk Jónsdóttir, bæjarfulltrúi og 
for maður Skipulags- og byggingaráðs. 
Hraunbreiða í hjarta Hafnarfjarðar. Skipulag 
Sólvangssvæðisins fyrr og nú.

11:30-12:00  Umræður og fyrirspurnir.

Fundarstjóri Margrét Gauja Magnúsdóttir  
bæjarfulltrúi og formaður fjölskylduráðs.

Fundurinn hefst kl. 10.30.

 Faðir Kára lét sig ekki vanta á leikinn á móti Grindavík og hafði ekki augun 
af vellinum.

Farið yfir stöðu mála í leikhléi.

Kári öruggur með boltann að íhuga næstu skref gegn Íslandsmeisturunum.






