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„Vona að það sé líf eftir bæjarstjórn“
Lúðvík Geirsson, bæjarfulltrúi Sam-

fylkingarinnar, hyggst ekki gefa kost 
á sér fyrir kosningarnar í vor. Lúð-

vík hefur verið í bæjarstjórninni í um tvo 
áratugi. „Ég vona að það sé líf eftir bæjar-

stjórn,“ segir hann aðspurður um fram-
haldið. Gunnar Axel Axelsson, bæjarfulltrúi 
hyggst gefa kost á sér í fyrsta sætið á lista 
Samfylkingarinnar. 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fyrrver-

andi þingmaður og ráðherra, aftekur með 
öllu í samtali við blaðið að hún sé á leið í 
bæjarpólitíkina fyrir Sjálfstæðisflokkinn. 

Sjá bls. 2, 6 og 11. 

Leikskólabörnin hafa tekið virkan þátt í jólaundirbúningnum. sjá myndaþætti bls. 4, 6 og 12.
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Fjörður bætir við íþróttagreinum
Íþróttafélagið Fjörður hefur undan-

farin ár boðið uppá æfingar í boccia 
og sundi fyrir fatlaða einstaklinga 

á stór Hafnarfjarðarsvæðinu. 
Ört vaxandi hópur æfir boccia, og 

tekur þátt í Íslandsmótum á vegum 
Íþróttasambands fatlaðra, og ýmsum 
öðrum mótum innan félags og utan. 
Skemmtilegast er jafnan á árlegu 
Þorramóti þegar Fjarðarfólk skorar 
á bæjarstjórnir Hafnarfjarðar og ná-
grannasveitafélaga í keppni þar sem 
öllum brögðum er beitt til að vinna. 
Í ár var það bæjarstjórn Garðabæjar 
sem fór með sigur af hólmi. 

Í sunddeildinni æfa einstaklingar frá 
5 ára aldri og uppúr í 3 getuskiptum 
hópum. Mikil aukning iðkenda hefur 
verið í sundinu hjá Firði enda er í 

boði holl og góð hreyfing hjá frá-
bærum þjálfurum við fyrsta flokks 
aðstæður. Og árangurinn lætur ekki á 
sér standa. Í ár státar félagið af 18 bik-
armeisturum,13 Íslandsmeisturum,5 
Íslandsmethöfum og 2 Norðurlanda-
meisturum. 

Í haust hóf á ný göngu sína íþrótta-
skóli sniðinn að þörfum fatlaðra 
barna 9 ára og yngri. Frábært starfs-
fólk Latabæjar aðstoðaði við að koma 
verkefninu á fót og kynna það fyrir 
markhópnum. Að jafnaði hafa verið að 
mæta um 15 til 20 börn í hvern tíma og 
því enn nóg pláss í salnum. Markmiðið 
er að halda verkefninu áfram til vors 
og vonandi að það festi sig í sessi sem 
einn af þeim valkostum sem Fjörður 
bíður uppá til framtíðar. 

Stjórn Fjarðar hefur hug á því að 
bæta enn við greinum á næsta ári auk 
þess að keyra áfram þær sem þegar 
eru í boði. Þar er efst á blaði að stofna 
badmintondeild, sem vonandi verður 
að veruleika fyrir vorið. 

 Auk þeirra greina sem hér eru áður 
upp taldar leggur íþróttafólk frá Firði 
stund á golf og frjálsar íþróttir. Stjórn 
og starfsfólk Fjarðar eru jafnframt til-
búin að aðstoða af fremsta megni alla 
fatlaða einstaklinga á Hafnarfjarðar-
svæðinu sem eftir því leita að komast 
í þá hreyfingu sem þeir óska. 

Íþróttafélagið Fjörður vill þakka 
Landsbankanum, Alcan á Íslandi, 
Góða hirðinum og Arena umboðinu 
fyrir stuðninginn á árinu. 

Þór Jónsson, formaður Fjarðar.

    Óskar öllum gleðilegra
jóla og skemmtilegs nýs árs

           Kærar þakkir fyrir 
frábæra aðsókn á síðasta ári

565 5900 
midi.is

Það er alltaf gaman

Minnum á gjafakortin
á Unglinginn. 

Þau fást í leikhúsinu og 
í öllum verslunum 

Hagkaups

Sýningar byrja í janúar

í Ga�araleikhúsinu

Fagna 70 ára afmæli
RB rúm í Dalshrauninu fögnuðu 

70 ára afmæli sínu í byrjun 
mánaðarins. Fyrirtækið er 

gamalgróið í Hafnarfirði og hefur 
verið í rekstri sömu fjölskyldu frá því að 
Ragnar Björnsson stofnaði verslun sína. 
Margt var um manninn í afmælinu, en 

upp undir hundrað manns komu til að 
samfagna eigendum og starfsfólki. Fjöl-
skyldan stillti sér upp af þessu tilefni. Frá 
vinstri má sjá Ragnar Magnússon, Daða 
Björnsson Ragnar Björnsson Ólafíu 
Helgadóttur, Birnu Katrínu Ragnars-
dóttur og Björn Hilmarsson. 

Vonar að 
verslunin 
glæðist
„Ég myndi segja að þetta sé 

svipað og undanfarin jól,“ segir 
Albert Már Steingrímsson, fram-

kvæmdastjóri í verslanamiðstöðinni 
Firði í miðbæ Hafnarfjarðar um jóla-
verslunina. „Hún fer venjulega frekar 
seint af stað, en ég vænti þess að þetta 
taki við sér. Fólk sér hag sinn í að versla 
í heimabyggð og halda þannig uppi 
versluninni í bænum.“

Fjöldi sérverslana er í Firði og þar 
um kring. Þar er einnig Jólaþorp Hafn-
firðinga, en þangað hafa margir komið. 
„Jólaþorpið hjálpar til,“ segir Albert. 
„Ætli nábýlið geri ekki báðum gott.“ 

Styrkja yfir 200 fjölskyldur
Á þriðja hundrað fjölskyldna og 

einstaklinga í Hafnarfirði fá 
aðstoð Mæðrastyrksnefndar 

í Hafnarfirði nú fyrir jólin. Nefndin 
tók við umsóknum um jólaaðstoð 
til loka nóvember, og fer úthlutunin 
fram nú í kringum helgina. Að-

stoðin er fólgin í innkaupakortum. 
Sex konur skipa mæðrastyrksnefnd 
Hafnarfjarðar, ein frá hverju kven-
félagi bæjarins. Allt starf hennar er 
unnið í sjálfboðavinnu, en fyrirtæki 
og einstaklingar í bænum hafa styrkt 
nefndina og starf hennar. 

Gunnar Axel vill fyrsta sætið
„Ég ætla að gefa kost á mér og sækj-

ast eftir stuðningi minna félaga til 
að leiða lista Samfylkingarinnar 

í vor,“ segir Gunnar Axel Axelsson, 
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar og 
formaður bæjarráðs. Hann segir í ítar-
legu viðtali við blaðið að endurnýjun í 
stjórnmálum sé mikilvæg. „En að sama 
skapi er mikilvægt að reynsla og þekk-
ing nýtist og þá er eitt kjörtímabil ein-
faldlega of stuttur tími. Ég vil gjarnan fá 
tækifæri til að fylgja eftir ýmsum þeim 
verkefnum sem við höfum sett af stað 
og taka þátt í því að byggja upp og móta 
ný tækifæri á grundvelli þess árangurs 
sem náðst hefur í rekstri sveitarfélags-
ins á þessu kjörtímabili. Það er nefni-
lega bjart framundan í Hafnarfirði.“

Flokksval í febrúar
Samfylkingin velur á lista sinn fyrir 
bæjarstjórnarkosningarnar í vor með 
flokksvali sem haldið verður í byrjun 

ferbrúar. Framboðsfrestur mun vera 
fram undir miðjan janúar. Margrét 
Gauja Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi og 
forseti bæjarstjórnar, segist munu gefa 
út yfirlýsingu um sín áform í næstu 
viku. 

Skorað hefur verið á Gunnar Svav-
arsson að gefa kost á sér. Hann segist í 
samtali við blaðið vera að hugsa málið. 
Einnig má búast við nýjum andlitum, 
er blaðinu sagt, en svo ætla menn líka 
að hætta. 

„Vona að það sé líf eftir 
bæjarstjórn“
Lúðvík Geirsson, bæjarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar, hyggst ekki gefa kost 
á sér fyrir kosningarnar í vor. Hann 
staðfestir þetta í samtali við blaðið. 
Lúðvík hefur verið í bæjarstjórninni 
í um tvo áratugi. Hann var bæjarstjóri 
um árabil og sat á þingi á síðasta kjör-
tímabili. „Þetta hefur verið einstakur 

og ánægjulegur tími. Ég hef upplifað 
margt, en það er komið að nýju fólki 
að taka við.“ Aðspurður um hvað taki 
við, segir Lúðvík: „Ég vona að það sé líf 
eftir bæjarstjórn.“  Sjá nánar bls. 10-11.

Búningar alþýðukonu
Þjóðbúningabrúður Aðalheiðar E. 

Jónsdóttur verða sýndar í Ann-
ríki – Þjóðbúningar og skart, á 

aðventunni. Aðalheiður fæddist árið 
1911 og lést árið 1985. Hún var ávallt 
nefnd Alla í Gróf. Hún bjó lengst af 
við Nönnustíg, ásamt manni síum Sig-
ursteini Bjarnasyni, en þau eignuðust 
7 börn. Alla var lengi húsmóðir en 
síðar fiskverkakona. Talið er að hún 
hafi byrjað að sauma þjóðbúninga á 
brúður seint á sjöunda áratugnum, og 
hélt hún því áfram til dauðadags. Þetta 
gerði hún sér til skemmtunar og gaf 
barnabörnum og öðrum ættlingum.20 
brúður verða á sýningunni en þetta er í 
fyrsta sinn sem brúðunum hefur verið 
safnað saman til sýningar. Brúðurnar 
þykja glæsilegar, fallega unnar og ljóst 
er að nostrað hefur verið við þær, bæði 
í efnum og öllum smáatriðum, og bera 

alþýðulistakonunni gott vitni. Sýningin 
er að Suðurgötu 73 og er opin alla virka 
daga á aðventunni frá tíu til fimm á 
daginn og laugardagana 14. og 21. des-
ember frá eitt til fimm. 

Ekki aftur í pólitík
Þorgerður Katrín Gunnars-

dóttir mun ekki gefa kost á 
sér á lista Sjálfstæðisflokksins 

fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í 
vor. Rósa Guðbjartsdóttir, bæjar-
fulltrúi, mun stefna á fyrsta sætið á 
lista flokksins. Hún þykir eiga sætið 
víst, en ýmsir flokksbræður hennar 
hafa samt sem áður svipast um eftir 
öðrum. 

Þorgerður Katrín hefur verið 
nefnd til sögunnar sem hugsanlegur 
kandídat í forystusæti hjá flokknum. 
Svar hennar við spurningu blaðsins 
er hins vegar afdráttarlaust „nei“, 
hún sé ekki á leið í stjórnmálin að 
nýju. Hún segir í viðtali hér aftar 
í blaðinu að hún telji mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð að tökum verði 
náð á fjármálum bæjarins og byggt 
undir skólamálin. 

Svavar Halldórsson, fréttamaður 

og matarblaðamaður blaðsins, hefur 
einnig verið nefndur til sögunnar. 
Hann hefur vísað sögusögnum um 
framboð sitt á bug. Hann hafi nóg 
að gera í eigin rekstri, sjónvarps-
þáttagerð og matarblaðamennsku. 

Lúðvík Geirsson

Biblíuskóli á Vífilsstaði?
Íbúi í Garðabæ hefur lagt til við bæj-

arráð að á Vífilsstöðum verði stofnað 
alþjóðlegt bænasetur og biblíuskóli, 

auk hjúkrunaraðstöðu. Erindinu til 

bæjaryfirvalda fylgdi olíumálverk af 
Vífilsstaðavatni. Bæjarráð þakkaði mál-
verkið, en fáum sögum fer af afdrifum 
hugmyndarinnar í bókum bæjarins. 

Álfastund
Ljósastund verður haldin í Hellis-

gerði við vetrarsólhvörf,21. des-
ember klukkan 11. Fram kemur 

í tilkynningu að þetta verði framan við 
álfakirkjuna við gosbrunninn, en á eftir 
verði boðið upp á huldufólkskaffi og 
álfate, á hátíðarverði. 



Opið allar aðventuhelgar 
kl. 12-17

Opið 19. og 20. desember kl. 16-21
Þorláksmessu kl. 16-21

Dagskrá helgina 14. – 15.12. 2013
Laugardagurinn 14. desember     

12:30 Unglingakór Lækjarskóla og Stórikór 
Lækjarskóla 

13:00 Nemendur Kristjáns Jóhannssonar syngja
13:30 Gosi sjálfur mætir eldhress
14:00 Listdansskóli Hafnarfjarðar  
14:30 Eiki Einars
15:00 Jóli og Grýla 
15:30 Birgitta Sveinsdóttir, 11 ára, syngur.
16:00 Margrét Arnardóttir röltir um með nikkuna og 

skapar ljúfa stemningu.

Edda og Heiðrúnardroparnir
Dagskrá og styrktarsala að Strandgötu 43. Opið 12-17.
15:30 Auður Ava Ólafsdóttir les ljóð
16:00 Þórarinn Eldjárn les ljóð. 
 Þóra Einarsdóttir syngur.

Sunnudagurinn 15. desember

13.00 Lúðrasveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 
13:30 Jólasveinn á sveimi
14:00 Verðlaunaafhending Kaldárhlaups.  Sjá hlaup.is.  
14:15 Nemendur Kristjáns Jóhannssonar syngja.
15:00 Fjörugt úti-jólaball.  Rauðhetta stýrir ballinu og 

henni fylgir Hans hátign
16:00 Eiki Einars

HáTíð 
HAMARSKoTSLæKJAR

fagnar rafvæðingu en fyrsta 
almenna rafveitan á íslandi 
tók til starfa í Hafnarfirði. 

 
Kl. 13 Kaldárhlaup – 

Víðavangshlaup 10km.
Sjá nánar á hlaup.is

Kl.17-18 Fyrirlestur og 
kvikmyndasýning í Gúttó, 

Suðurgötu 7.  
Kl. 17-19 Sögubrot, 
sýning í Gúttó um 

rafvæðinguna.   

æViNTýRi á 
AðVENTU í 

HELLiSGERði 
Sjöttu bekkingar í 

grunnskólum Hafnarfjarðar 
hafa skreytt ýmis svæði 

garðsins á listrænan hátt. 

áLFAGARðURiNN
opinn um helgar á 

aðventunni frá 12-17. 
álfabækur og listmunir, 
huldukonukaffi og fleira.

EddA oG 
HEiðRúNARdRopARNiR
dagskrá og styrktarsala að 
Strandgötu 43. opið 12-17.

15:30 
Auður Ava Ólafsdóttir 

les ljóð

16:00
Þórarinn Eldjárn les ljóð. 
Þóra Einarsdóttir syngur.

BæJARBíÓ 
Laugardag 7. des. kl. 16: 
RúSSNESKUR VETUR

Ballettinn í sovéskum 
kvikmyndum

HöNNUðiR 
WoRKSJop 

sýna vörur sínar að 
Strandgötu 11. opið 12-18 

alla daga í desember. 

ByGGðASAFN HAFNARFJARðAR 
opið um helgar frá kl. 11- 17.  Jólaútstilling í Beggubúð.

Jólapakkaleikur 
Jólaþorsins
Verslaðu í miðbæ 

Hafnarfjarðar og taktu 
þátt í skemmtilegum 
jólapakkaleik. Dregið 

alla daga um glæsilega 
vinninga í Jólaþorpinu.

HAFNARBoRG 
á AðVENTU

Dvalið hjá djúpu vatni – Rúna.  
Sýning um feril listakonunnar 

Rúnu - Sigrúnar Guðjónsd.

Sýning á Kærleikskúlu 
Styrktarfélags lamaðra og 

fatlaðra 2003-2013.

Nánari dagskrá, myndir 
o. fl. á www.hafnarfjordur.is og 

á síðu Jólaþorpsins í Hafnarfirði 
á Facebook
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Skuldaleiðrétting – Efnahagsleg stefnumótun – almenn aðgerð
Þegar grunnstoðir hagkerfis eru 

of skuldsettar kallar það á við-
brögð stjórnvalda. Hér erum 

við að tala um fyrirtækin og heim-
ilin. Skuldir heimilanna eru nú 108% 
af öllum þeim verðmætum sem við 
framleiðum á einu ári. Það er með 
því hærra sem gerist í Evrópu. Með 
öðrum orðum skuldirnar eru 8% meiri 
en þau verðmæti sem okkur tekst að 
puða fyrir á heilu ári! Það segir þó ekki 
alla söguna því greiðslu- og vaxta-
byrði er verulega hærri en gerist t. d. 
á Norðurlöndunum. Hátt í helmingur 
Íslenskra heimila á erfitt með að ná 
endum saman frá einum mánuði til 
þess næsta flest hver vegna þungrar 
greiðslubyrði lána. Margt var reynt til 
þess að vinna á skuldavanda heimil-
anna á síðastliðnu kjörtímabili. Þær 
sértæku leiðir sem farnar voru af hálfu 
vinstri stjórnarinnar dugðu ekki til. 
Þær voru settar fram af góðum hug 
en þjóðhagslegur ávinningur reyndist 
ekki nægur. Það er því óhætt er að full-
yrða að niðurstaða kosninganna síðast-
liðið vor hafi verið ákall um viðbrögð. 
Báðir ríkisstjórnarflokkarnir töluðu 
fyrir almennum aðgerðum til að vinna 
á skuldavanda heimilanna. Það er mik-
ilvægt að hafa í huga að aðgerðin er 
vandasöm. Í lagalegu tilliti þarf að gæta 

að því réttarsambandi sem myndast á 
milli lántaka og lánveitanda. Í pólitísku 
tilliti þarf að gæta að réttlæti, jafnræði 
og sanngirni. Því var það skynsamleg 
ráðstöfun ríkisstjórnarinnar að setja 
þessa stefnumótandi aðgerð í ferli. 
Markmiðin voru sett fram í stjórnar-
sáttmálanum. Þar segir að:

„ríkisstjórnin muni með mark-
vissum aðgerðum taka á skuldavanda 
íslenskra heimila sem er til kominn 
vegna hinnar ófyrirsjáanlegu höf-
uðstólshækkunar verðtryggðra lána 
sem leiddi af hruni fjármálakerfisins. 
Grunnviðmiðið er að ná fram leið-
réttingu vegna verðbólguskots áranna 
2007-2010 en í því augnamiði má beita 
bæði beinni niðurfærslu höfuðstóls og 
skattalegum aðgerðum. Um verður að 
ræða almenna aðgerð óháð lántöku-
tíma með áherslu á jafnræði.“

Þegar markmiðin liggja fyrir er hægt 
að velja leiðina. Það gerði ríkisstjórnin 
með þingsályktunartillögu í tíu liðum 
þar sem Alþingi ályktaði að fela rík-
isstjórninni að fylgja eftir aðgerðaá-
ætlun til þess að taka á skuldavanda 
heimila á Íslandi. Stakar aðgerðir voru 
eyrnamerktar ráðherrunum, ábyrgða-
væddar og tímasettar. Nú liggur vinna 
sérfræðingaópsins um skuldaleið-
réttinguna fyrir. 

Til að róttækar þjóðfélagslegar 
breytingar nái í gegn þarf leiðtoga 
með framtíðarsýn. Þeir Sigumundur 
og Bjarni stigu sem slíkir á svið í Hörp-
unni með Sigurð Hannesson, formann 
sérfræðingahópsins, sér til fulltingis, 
og kynntu útfærsluna. Með þessum 

almennu efnahagslegu aðgerðum 
verður forsendubresturinn leiðréttur 
með jafnræði, sanngirni og réttlæti að 
leiðarljósi. Það má alltaf deila um þau 
viðmið og þau mörk sem sett eru til 
að ramma slíka vinnu. Aðalatriðið er 
að ríkisstjórnin boðaði aðgerðir í þágu 
heimilanna og hefur nú sett fram út-
færslu aðgerða í samræmi við stjórn-
arsáttmálann. Aðgerðunum er stillt í 
hóf með samspili niðurfærslunnar og 
skattleysi séreignasparnaðar en magna 
þannig um leið jákvæð áhrif á hagkerfið 
í heild. Áhrifin eru mild og fela ekki í sér 
það uppnám sem stjórnarandstaðan og 
hagspekingar margir hræddust. Þvert 
á móti gefa þær tilefni til þeirrar við-
spyrnu sem þjóðfélagið þarfnast. 

Það er komið að framkvæmdaþætti 
aðgerðanna. Við eigum mikið undir að 
vel takist til með þann þátt. Hingað til 

hafa allar tímasetningar staðist og rík-
isstjórnin skilað því verki sem lagt var 
upp með. Þessu til viðbótar hefur nú 
innanríkisráðherra boðað frest á nauð-
ungarsölum þangað til þau heimili sem 
horfast í augu við slíkar örlagaaðstæður 
hafa áttað sig á endanlegum áhrifum á 
eigin hag. Nú í desember mun svo verð-
tryggingarnefndin skila sinni niður-
stöðu og þarf ekki að árétta hversu mik-
ilvægt er að niðurstaða þeirrar vinnu 
tryggi að skuldaleiðréttingin skili sér. 
Að lokum mun svo húsnæðismálaráð-
herrann skila niðurstöðum um fram-
tíðarskipan húsnæðismála í janúar. 

Við höfum sýnt mikla þolinmæði. 
Það bera að virða. Sú þrautsegja mun 
skila sér í þeim viðsnúningi sem þessi 
efnahagslega og stefnumótandi aðgerð 
felur í sér. 

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

„Það verður skyndlega allt svo hljótt og bjart og maður lítur í kringum 
sig í forundran, því gráminn hefur vikið fyrir fegurð vetrarins eins og 
hendi hafi verið veifað. Innra vaknar til lífsins þessi einstaka tilfinning 

lífshamingju.“ 
Þessi orð lýsa vel þeim tilfinningum sem bærast með okkur þegar nær dregur 
jólunum, en þau eru úr pistli Svavars Halldórssonar hér í blaðinu. Átök og 
erfiðleikar gleymast, að minnsta kosti um stund.
Átökin eru umtalsverð eins og sést á Alþingi. Áherslur ríkisstjórnarinnar eru 
vægast sagt umdeildar. Þar er gengið fram með hugmyndafræði sem fer gegn 
allri reynslu. Skorið er niður, en tekjuöflun situr á hakanum. Misskipting eykst.
Það er gott að ekki fylgja allir þeirri stefnu. Í Hafnarfirði er ljóst að hagsmunir 
almennings eru í forgangi. Bæjaryfirvöld sýna framsýni með fjárfestingu í 
innviðum. Það mun skila sér í jákvæðum áhrifum á efnahaginn og bættum 
lífsgæðum íbúa. Meirihlutinn í bæjarstjórn sýnir einnig mikilvæga stað-
festu með því að selja ekki grunnstoðir líkt og HS veitur út úr bænum, þótt 
tímabundnar skuldir kynnu að geta lækkað örlítið hraðar. Reynslan sýnir að 
slíkt kæmi í bakið á íbúum. 
Í Hafnarfirði finna menn samt sem áður fyrir niðurskurðarstefnu ríkisstjórn-
arinnar. Framhaldsskólarnir eru í uppnámi. Þess vegna er ánægjulegt að bæj-
arfulltrúar allra flokka hafi snúið bökum saman og óskað eftir viðræðum við 
menntamálaráðherra. Það er gott að finna fyrir samstöðu, þrátt fyrir ýmsan 
ágreining. Ekki síst núna.
Þetta er síðasta tölublaðið á viðburðarríku ári. Við komum sterk til leiks strax 
eftir áramót, með öflugan fréttaflutning og áhugavert efni af öllum sviðum 
mannlífsins, sem hingað til.
Ég óska öllum lesendum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Ingimar Karl Helgason 

Kjarkur  
og samstaða

Leiðari

Höfundur er

Willum Þór Þórsson

Alþingismaður

Markviss undirbúningur 
að endurfjármögnun
Niðurgreiðsla lána og skuldbindinga um 1,9 milljarð á árinu

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2014 var 
samþykkt í bæjarstjórn Hafnar-
fjarðar s. l. þriðjudag. Grunntónn 

áætlunarinnar er kraftur og uppbygging á 
sviði upplýsinga- og tæknimála, viðhaldi 
mannvirkja, framkvæmda í gatnagerð, 
fjölgun kennslustunda og þjónustu. 

Meirihluti Samfylkingar og Vinstri 
grænna hefur lagt mikla áherslu á mark-
vissan undirbúning að endurfjármögnun 
lánasafns sveitarfélagsins með stefnufestu 
í fjármálastjórn eins og á öðrum sviðum. 
Á kjörtímabilinu hefur verið unnið að 
endurskipulagningu á fjármálum og 
rekstri sveitarfélagsins. Slík vinna er lyk-
illinn að hagkvæmri endurfjármögnun á 
lánasafni sveitarfélagsins til lengri tíma. 

Engin hækkun á gjald-
skrám tengdum fræðslu-  
og fjölskylduþjónustu
Hafnarfjarðarbær leggur sitt að mörkum 
til að draga úr verðbólgu og auka kaup-
mátt með því að halda öllum gjaldskrám 
tengdum fræðslu- og fjölskylduþjónustu 
óbreyttum. Jafnframt er tekin upp sú 
nýjung að frá 1. janúar 2014 ná systk-
inaafslættir frá dagforeldri til frístunda-
heimilis. 

Álagningarhlutfall fasteignaskatts af 
íbúðarhúsnæði lækkar úr 0,30% niður 
í 0,28% eða um 6,7%. Þar með hefur 

álagningarhlutfall fasteignaskatts lækkað 
um 12,5% á tveimur árum. 

2,5 milljarðar í  
veltufé frá rekstri
Rekstrarniðurstaða A og B hluta er já-
kvæðu um 613 milljónir króna og 266 
milljónir í A hluta. Áætlað veltufé frá 
rekstri A hluta er um 1,7 milljarður 
króna og samantekið fyrir A og B hluta 
2,5 milljarðar króna sem er rúmlega 14% 
af heildartekjum. Á árinu er gert ráð fyrir 
því að greiða niður lán og skuldbindingar 
að fjárhæð 1,9 milljarð króna. 

Í áætlanagerðinni í ár var tekin 
ákvörðun um að stíga fyrstu skrefin í átt 
að kynjaðri áætlanagerð. Hvert svið hefur 
valið að lágmarki eitt tilraunaverkefni þar 
sem aðferðafræði kynjaðrar fjárhags- og 
starfsáætlunargerðar verður beitt. 

Stefnufesta í stjórn  
bæjarins á kjörtímabilinu
Stjórnun Hafnarfjarðarbæjar á þessu 
kjörtímabili hefur einkennst af stefn-
ufestu, íbúalýðræði, bættu aðgengi að 
gögnum, valdeflingu íbúa og aðhaldi í 
rekstri sem skilar fjárhagsáætlun með 
bættri afkomu, aukinni niðurgreiðslu 
skulda og lægri álögum á íbúa.

Með jólakveðju.

Skreytt fyrir jólin
Börnin á leikskólanum Brekku-

hvammi hafa haft næg verkefni 
á aðventunni. Það þarf að sinna 

jólasveininum, en svo hefur leikskólinn 
líka verið skreyttur hátt og lágt eins og 
sjá má á myndunum. 

Höfundur er

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 

bæjarstjóri

Markviss undirbúningur að endurfjármögnun 
Niðurgreiðsla lána og skuldbindinga um 1,9 milljarð á árinu 

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2014 var samþykkt í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar s.l. þriðjudag. Grunntónn áætlunarinnar er kraftur og 
uppbygging á sviði upplýsinga- og tæknimála, viðhaldi mannvirkja, 
framkvæmda í gatnagerð, fjölgun kennslustunda og þjónustu. 

Meirihluti Samfylkingar og Vinstri grænna hefur lagt mikla áherslu á 
markvissan undirbúning að endurfjármögnun lánasafns 
sveitarfélagsins með stefnufestu í fjármálastjórn eins og á öðrum 
sviðum. Á kjörtímabilinu hefur verið unnið að endurskipulagningu á 
fjármálum og rekstri sveitarfélagsins. Slík vinna er lykillinn að 
hagkvæmri endurfjármögnun á lánasafni sveitarfélagsins til lengri 
tíma. 
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Hver er stærsti sigur þinn?
Börnin mín
Hver er þinn helsti kostur?
Umburðarlyndi.
En galli?
Þrjóskhaus.
Ertu liðtæk í eldhúsinu?
Já, þokkalega þótt karlinn sé sífellt að 
gera sig meira gildandi á þeim vettangi.
Áttu gæludýr?
Hesta. En það er mikið rætt um hunda. 
Ólst sjálf ávallt upp við hunda, dásamlega 
blendinga af íslenskum og Border collie.

Hvernig bíl áttu?
Toyota Prius
Hver er draumabíllinn?
Á tvo – byrja báðir á Land…
Ferðastu mikið?
Ekki nóg.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Þingvellir á öllum árstímum enda 
aldrei eins. Síðan geta tilfinningar fært 
stöðum fegurð líkt og grjótið mitt og 
hraunið í Ölfusinu.
En í Hafnarfirði?
Get ekki gert upp á milli Hafnarinnar 

og Hamarsins. Svo kemur Krikinn auð-
vitað sterkur inn! Svo ég tali nú ekki 
um golfvöllinn.
Uppáhaldsmatur?
Rjúpur, gæsalifrarkæfa og spænsk hrá-
skinka.
Uppáhaldsdrykkur?
Vatn.
Uppáhaldsbók?
Úff. Svo margar. Gæti sagt Karitas og 
Óvinafagnaður, Laxdæla klikkar aldrei 
og ekki Lína langsokkur heldur.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Er alæta á tónlist. Dagsformið hverju 
sinni. Bowie, Peter Gabriel og U2 er 
alltaf hægt að hlusta á. Íslendingarnir 
eru margir, fyrstur er auðvitað 
snillngurinn Jón Jónsson Hafnfirðingur 
en við eigum svo marga magnaða tón-
listarmenn hvort sem það eru Bubbi 
og Bjöggi, Mugison, Stuðmenn,Sálin, 
Nýdönsk, Emiliana Torrini, Ásgeir 
Trausti eða Moses Hightower. Get 

hlustað á flest allt – fer eftir stuðinu. 
Stundum er einfaldlega gott að dúndra 
góðri danstónslist á fóninn og dansa 
sig í stuð.
Eftirlætis íþróttafélag?
FH og Liverpool.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Mamma er mín fyrirmynd.
Hvað kveikti áhuga þinn á stjórn-
málum?
Áhuginn var alltaf mikill frá um 10 
ára aldri. Át Moggann og það litla sem 
hægt var að lesa í Alþýðublaðinu en 
bæði blöðin voru keypt heim í Gilsár-
stekkinn. Mikil samfélagsleg umræða 
var alltaf heima fyrir sem erfitt var að 
leiða hjá sér.
Fannst þér leiðinlegt að hætta?
Það var erfitt því stjórnmálin eru bæði 
gefandi og skemmtileg. Í alvöru!
Hvernig líkar þér í nýja starfinu?
Mjög vel – hver dagur er aldrei eins. 
Nóg að gera enda menntun og ný-
sköpun mál málanna og lykill að auk-
inni velsæld okkar Íslendinga til lengri 
og skemmri tíma litið.
Hvenær reyndi mest á í stjórn-
málunum?
Ætli það hafi ekki verið reglulega í 
kringum kosningar en ef ég á að draga 
fram eitthvað eitt einstakt mál þá var 
erfitt að upplifa kennaraverkfall. Síðan 
er alltaf erfitt að takast á við samflokks-
menn sem ekki endilega eru alltaf póli-
tískir samherjar í öllum málum.
Ætlarðu að snúa aftur í stjórnmálin, 
til dæmis í bæjarstjórn Hafnarfjarðar?
Nei.

Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð?
Ná tökum á fjármálum bæjarins og 
byggja undir skólamálin.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Að upplifa framfarir og gleði í lífi barn-
anna minna.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Vera með fjölskyldunni, heima við, í 
sveitinni eða á flakki.
Hvernir er jólaundirbúningnum 
háttað?
Bý til aðventukrans, smá tutla 
jólaskrautinu út fram til 20.desember 
en þá skreytum við að jafnaði jólatréð. 
Hamfletti rjúpur þann 22.des og fer í 
skötuboð til systur minnar á Þorlák.
Og hvernig haldið þið jólin?
Eru fastar jólahefðir á þínu heimili?
Já, er mikið íhald! Fæ stórfjölskylduna 
mína í mat á aðfangadag, hitti hafn-
firsku stórfjölskylduna á jóladag. Mikið 
fjör og gleði.
Hvað verður í jólamatinn?
Rjúpur.
Ef þú værir ekki að gera það sem þú 
gerir, við hvað gerðir þú þá?
Lögga, dýralæknir eða sagnfræðingur.
Hvað er framundan hjá Þorgerði 
Katrínu?
Vinna og ásetningur í að sinna vinum 
og vandamönnum betur. Sjáum hvað 
setur – þetta fæ ég eflaust í hausinn 
einn daginn.
Lífsmottó:
Að vera glöð og frjáls.

6

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir:

„Alltaf erfitt að takast á við samflokksmenn“
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur þekkja allir Hafnfirðingar. Hún var 
ráðherra, þingmaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Hún hefur 
nýlega hafið störf hjá Samtökum atvinnulífsins, og segist ekki vera á leið 
aftur í pólitíkina. Þorgerður Katrín er alin upp í Breiðholtinu, en hefur 
lengi verið í Hafnarfirðinum og býr hér í bænum ásamt manni sínum 
Kristjáni Arasyni, sem heldur þarf ekki að kynna, og þremur börnum. 
Þorgerður Katrín stundar golf og aðrar íþróttir í frístundum, auk þess að 
sinna menningunni, en segir að „sveitin toppi þetta allt“. Þorgerður Katrín 
er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Í nógu að snúast

Krökkunum á leikskólanum Hvammi hefur ekki leiðst á aðventunni. Það 
hefur verið föndrað, dansað í kringum jólatré, haldin róleg og þægileg 
samverustund, auk þess sem börnin fóru í heimsókn í sívertsenshús.
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Einföld og ánægjuleg matarjól
Kannski eru fleiri en ég sem upp-

lifa haustin sem drungalegan, 
blautan og kaldan tíma á milli 

sumars og jóla. Sjálfur man ég sjaldnast 
hvaða mánuður er – bara að mánað-
arheitið endar á ber. Þetta er tímabilið 
þar sem börnin liggja í raðflensu, 
maður er alltaf með kvef og finnst eins 
og miðstöðin í bílnum hljóti að vera 
smíðuð úr gömlu sovét-góssi, hún er 
svo lengi að taka við sér. En sem betur 
fer er nóg að gera hjá flestum á þessum 
árstíma þannig að drunginn nær ekki 
fastari tökum á sálartetrinu en svo að 
við getum rifið okkur fram úr á morgn-
ana og haldið út í daginn. En svo einn 
daginn þegar maður stígur þreytur út 
úr bílnum heima hjá sér eftir erfiðan 
vinnudag, falla snjóflyksur niður úr 
dimmum kvöldhimninum og dansa 
eins og litlir englar. Það verður skynd-
lega allt svo hljótt og bjart og maður 
lítur í kringum sig í forundran, því 
gráminn hefur vikið fyrir fegurð vetr-
arins eins og hendi hafi verið veifað. 
Innra vaknar til lífsins þessi einstaka 
tilfinning lífshamingju sem helst er 
tengd björtum sumarnóttum úti í ís-
lenskri náttúru. Það er eins og hvítur 
snjórinn gæði allt einhverjum nýjum 
yl og lit ... og þá skyndilega uppgvötvar 
maður að það eru komnar jólaseríur á 
víð og dreif um bæin. Það er eins og 
þær hafi hálfvegis vaxið á húsunum 
án þess að nokkur yrði þess var. Allt 
leggst á eitt eins og himintunglin á 
óskastundu. Það eru að koma jól!

Jólakvíði ...
Lang flest hlökkum við til jólanna. Þau 
eru tími gleði og hamingju, heimsókna 
og faðmlaga. Svo ekki sé nú minnst á 
pakkana og matinn. Samkvæmt nýrri 
Gallup-könnun erum tveir af hverjum 
þremur í hópi tilhlakkendanna. Tæpum 
fimmtungi virðist standa nokkuð á 
sama en 14% segjast hlakka til jólanna 
... en kvíða þeim um leið. Aðrir hlakka 
ekki neitt til en kvíðir bara fyrir. Um 
þrjú prósent landsmanna fylla þennan 
hóp samkvæmt nýjasta Þjóðarpúls-
inum. Þetta er sorgleg tölfræði. Yngra 
fólkið hlakkar almennt meira til en þeir 
sem eldri eru, tilhlökkunin er meiri hjá 
konum en körlum. Meiri menntun og 
hærri tekjur þýða líka meiri tilhlökkun 
og minni kvíða. Mesta jólabarnið gæti 
sem best verið kona á þrítugsaldri 
með yfir 800 þúsund í mánaðarlaun 

og að auki háskólapróf upp á vasann. 
Að minnsta kosti samkvæmt Gallup. 
En það er fleira merkilegt í þessum 
niðurstöðum. 

Gallup virðist ekki hafa fundið einn 
einasta Framsóknarmann sem kvíðir 
jólunum, né nokkurn stuðningsmann 
Bjartrar framtíðar. Enda sjálfsagt erfitt 
að vera með kvíðahnút í maganum 
þegar maður fylgir flokkum að málum 
sem kenna sig við birtu, sókn og fram-
tíð. Sjálfstæðismenn virðast heldur ekki 
bera kvíðboga fyrir hátíð ljóss og friðar 
– og er það vel. Öðru máli gegnir um 
stuðningsmenn fráfarandi ríkisstjórn-
arflokka sem saman mynda meirihluta 
í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Þar er jóla-
kvíðinn greinilegur, segir Gallup, hjá 
fjórum prósentum Vinstri grænna og 
fimm prósentum Samfylkingarfólks. 
Við fyrstu sýn gæti maður haldið að 
depurð vegna síðustu alþingiskosninga 
eða stress vegna komandi bæjarstjórn-
arkosninga spilaði þarna rullu. En sú 
skýring stemmir einsfaldlega ekki við 
gögnin, því tíu prósent kjósenda Pírata, 
sem aldrei hafa verið í meirihluta 
nokkurs staðar, kvíða jólunum. 

... ekki nýtt fyrirbæri
Það er miður að fólk skuli kvíða 
jólunum, jafnvel þótt hópurinn sé 
ekki stærri. Þessar tölur stemma á 

heildina litið við sambærilegar niður-
stöður Gallup fyrir tveimur árum. En af 
hverju ætli að þetta sé? Það er auðvitað 
ómögulegt að segja til um það, áföll, 
sjúkdómar og ástvinamissir geta gert 
þessa annars hamingjuríku daga sem 
flestir eyða í faðmi fjölskyldunnar að 
sárum minnisvarða um það sem var. 
Við slíku er fátt hægt að gera annað 
en minna fólk á að vera gott hvað við 
annað, kannski alveg sérstaklega á 
jólunum. Munum að jólin eru tími til 
að eyða með vinum og fjölskyldu, tími 
til að gleðjast og tími til að fyrirgefa. 

Jólakvíði er hins vegar ekki alveg 
nýtt fyrirfæri í Íslandssögunni. Land-
námsmaðurinn Eiríkur rauði þjáðist af 
jólakvíða. Sagt er frá því að hann einn 

vetur vetur í Brattahlíð verið óglaðari 
en hann átti vanda til. Þorfinnur karls-
efni var þá á Grænlandi og gengur á  
Eirík, finnst hann fálátur og vill fá að 
vita hvað veldur ógleðinni. Í ljós kemur 
að Eiríkur átti frekar litlar matarbirgðir 
og kveið því að geta ekki haldið al-
mennilega veislu um jólin. Þorfinnur 
bauð honum þá malt, mjöl og korn sem 
hann átti í skipi sínu. „Gerið veislu slíka 
sem stórmennsku ber til,“ á Þorfinnur 
að hafa sagt við Eirík. Úr varð mikil 
jólagleði „svo sköruleg að menn þóttust 
trautt hafa séð annað eins.“

Ástæðulaust að stressast
Sé það jólakvíði af svipuðu tilefni og sá 
sem Eiríkur þjáðist af sem enn hrellir 

Íslensdinga, þá getur matarblaðamaður 
kannski hjálpað til. Númer eitt er að 
muna að jólin eru tími til að njóta. Ætli 
maður sér að gera allt fyrir jól eða hafa 
hlutina of fína og fullkomna er hætt 
við að allt snúist í höndunum. Það 
þarf ekki allt að vera hreint, strokið 
eða nýmálað. Jólagjafirnar þurfa ekki 
að vera dýrar og maturinn þarf ekki að 
líta út eins og ljósmynd í matreiðslu-
bók. Það sem skiptir máli er að njóta. 
Hér fylgir með uppskrift að einföldum 
humarborgara úr Íslensku hamborgara-
bókinni. Mér finnst hann afskaplega 
jólalegur og hann er dásamlega góður. 
Farið samt varlega þegar þið mótið 
hann úr heitu hráefninu. Gott er að 
nota hamborgarapressu. 

Jólamaturinn er ekki eitthvað sem 
maður ætti að stressa sig yfir. Við 
sem búum í Hafnarfirði og Garðabæ 
búum svo vel að geta valið okkur ferskt 
hráefni úr kjötborðum í Hagkaupum 
í Garðabæ, Samkaupum á Miðvangi 
og Fjarðarkaupum. Svo eru frábærar 
fiskbúðir bæði við Trönuhraun og Mið-
vang. Við Hafnfirðingar erum líka svo 
lánsöm að hér í bænum er stórkost-
lega góð kjötbúð – Kjötkompaní við 
Dalshraun. Matarblaðamaður var svo 
heppinn að fá að smakka hangikjötið 
þeirra á dögunum. Alger dásemd! Þar 
eru líka til alls kyns forkryddaðir og 
tilbúnir bitar. Síðast en ekki síst skulum 
við nýta okkur það fyrir jólin að ráð-
leggingar og aðstoð eru hluti af því sem 
svona sérverslanir bjóða upp á. 

Það dugar sem sagt í sjálfu sér alveg 
að fara út í búð á aðfangadagsmorgun 
og kaupa allt sem þarf í jólamatinn. 
Óskúraða gólfið verður svo bara 
nokkuð huggulegt við kertaljós, það 
er hugurinn sem gildir með pakkanna 
og jólakötturinn tekur mann ekkert í 
alvörunni þótt maður sé bara í gömlu 
sparifötunum – ekki heldur þótt það sé 
ekki hreint á þegar maður skríður upp 
í á jólanótt. Munum bara að jólin eru 
til þess að njóta. Eitt að lokum. Á mínu 
heimili hefur orðið til sá ágæti siður 
að búa til pitsu með jólaafgöngum. 
Við gerum þetta venjulega um há-
degið á annan. Botninn er einhvern 
vegin svona: Hálft kíló af hveiti, tvö 
bréf af þurrgeri, smá olía, smá sykur 
og smá salt. Bætið við vatni þar til 
deigið verður passlegt og hnoðið. Það 
er magnað hvað jólasteik og rauðkál 
fara vel á heimagerðri pitsu. 

svavar@islenskurmatur.isMatarsíða svavars

Það vantar ekkert upp á úrvalið í verslunum í Hafnarfirði og Garðabæ eins og þessi mynd ber með sér. 

Hvítlauks- og humarborgari
HRÁEFNI:
•  600 g humarhalar. 
•  Lúka af steinselju. 
•  2 hvítlauksrif. 
•  Ekta íslenskt smjör. 
•  Sjávarsalt og svartur pipar. 
•  Klettasalat. 
•  4 blöð af Lambhagasalati eða Grand salati. 
•  Sítróna. 
•  Gunnars majónes eða heimalagað. 
•  1 camembert ostur. 
•  4 hamborgarabrauð (eða ítalskt flatbrauð). 

AÐFERÐ
•  Mýkið smjörið vel, en þó ekki bræða það alveg. Saxið steinseljuna og 

hvítlauksrifin og blandið við smjörið.
•  Saxið camembert ostinn eins og hægt er. Gott er að stinga honum 

smástund í frysti svo auðveldara sé að skera hann.
•  Veltið humrinum upp úr smjörblöndunni og saltið og piprið. Steikið á 

pönnu, bakið í funheitum ofni eða grillið í tvær til fjórar mínútur. Setjið 
heilan humarinn í skál og hristið camembertinn saman við. Osturinn ætti 
að bráðna nægilega í hitanum frá humrinum til að loða við hann.

•  Mótið borgara.
•  Gerið brauðin klár, smyrjið þau og hitið. Setjið klettasalat á brauðbotninn, 

þá humarinn og svo eitt stórt blað af Lamb- hagasalati ofan á. Þar ofan á er 
gott að setja majónes og loks er sítrónan kreist yfir allan borgarann. 
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420,kr./pk.

Hamborgarar 115g 2stk.

verð áður 504,-/pk.

1.598,kr./kg

Svínalundir

verð áður 2.398,-/kg

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

2.598,kr./kg

Lambainnralæri

verð áður 3.498,-/kg

598,kr.
Cocoa Puffs 467g

1.098,kr.
Ferrero Rocher 200g

2.198,kr.

Kjörís
konfekt terta

898,kr.
  Emmess jólaís 1,5L

254,kr.

Beauvais
rauðrófur 570g

254,kr.

Beauvais
rauðkál 580g

1.398,kr.
Andrex WC pappír

798,kr.
Kjörís jólaís 2L

698,kr.
Roses 200g

138,kr.
Grænar baunir 400g

338,kr.
Blandaðir ávextir 420g

650,kr.
Jóla Brie 250g

370,kr.
Jóla Yrja 150g

498,kr.
Nóa Pipp molar

248,kr.
Danskt rúgbrauð

672,kr.
Ensk jólakaka

695,kr.
Hátíðarsíld 500g

298,kr./kg

Íslenskt rauðkál

798,kr.
Merci súkkulaði 250g

798,kr.
Merrild kaffi nr.103 798,kr.

Merrild Cafe Noir 400g

1.575,kr./kg

Hátíðarostur 26%

398,kr.

DGF 
rifsberjahlaup 400g

750,kr./pk.

Coca Cola eða Coca Cola 
light 6x0,25l gler

359,kr.
Snickers 4 í pk. 200g

429,kr.
Toblerone 200g

598,kr.

Nya piparkökuhús 
ósamsett

489,kr.
Kókómjólk 6x1/4L

316,kr.
Hrísgrjóna grautur 1kg.

998,kr.
Appelsín 4x2L

verð frá 248,kr.
Oscar kraftar 4 gerðir

2.898,kr./kg

FL hangilæri úrb.

verð áður 3.298,-/kg

3.465,kr./kg

Fjarðarkostur
hangilæri úrb.

verð áður 3.565,-/kg

1.998,kr./kg

SS sænsk jólaskinka soðin

verð áður 2.295,-/kg

2.998,kr./kg

FK hangilæri úrb.

verð áður 3.189,-/kg

1.238,kr.
Celebrations 400g
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10 13.  desember 2013

Stefnir á forystusætið hjá Samfylkingunni

Gunnar Axel segir að aðstæður í sam-
félaginu hafi verið óvenjulegar þegar 
hann tók sæti í bæjarstjórn Hafnar-
fjarðar. Stór og krefjandi verkefni hafi 
blasað við. Þau hafi krafist breiðrar 
samstöðu, fé hafi verið af skornum 
skammti. Verkefni bæjarstjórnarinnar 
hafi fyrst og fremst verið að forgangs-
raða, hagræða og laga rekstur bæj-
arsjóðs að breyttum forsendum eftir 
hrunið. „Á sama tíma ríkti djúpstæð 
óánægja og vantrú á stjórnarstofnanir 
í samfélaginu öllu. Það var því eitt af 
mikilvægustu verkefnum nýrrar bæj-
arstjórnar að leggja sitt af mörkum til 
að endurreisa trú á lýðræðisleg vinnu-
brögð, áhrif almennings á ákvarðanir 
og beint lýðræði.“
- Hefur þetta tekist? 

„Það er óumdeilanleg staðreynd sá 
árangur sem hefur náðist, þó svo að 
meirihlutinn og minnihlutinn hafi 
stundum togast á um markmið og 
leiðir. Staðan sem við blasir í dag er 
öflugur rekstur bæjarsjóðs þar sem 
tekjur standa undir útgjöldum og 
markvissri niðurgreiðslu skulda. Það 
eru engin geimvísindi að baki þeim 
árangri, heldur ósköp einföld eld-
húshagfræði sem við ættum flest að 
kannast við og hefur yfirleitt reynst 
vel. Minnkandi tekjur, aukin vel-
ferðarútgjöld og stökkbreyttar skuldir 
kölluðu einfaldlega á að dregið yrði 
úr útgjöldum á öðrum sviðum, að 
endursamið væri um niðurgreiðslu 
skulda og fundnar væru leiðir til að 
auka tekjur. Það var gert.“

Pökkuðu leiðtogastjórn-
málunum ofan í kassa
Gunnar Axel segir að aðstæðurnar 
hafi einnig kallað á breytt vinnubrögð 
bæjarfulltrúa. „Við stigum til dæmis 
róttækt skref í átt til opnari stjórn-
sýslu með því að opna fyrir beinan 
rafrænan aðgang að þeim hluta mála-
skrár sveitarfélagsins sem tekin er fyrir 
á fundum ráða og nefnda og telst til 
opinberra gagna. Það kann að hljóma 
sjálfsagt mál og einfalt en staðreyndin 
er sú að enn er Hafnarfjarðarbær eina 
sveitarfélag landsins sem hefur tekið 
þetta skref.“

Þá sé verkaskiptingin með öðrum 
hætti en áður. „Það má segja að við 
höfum fylgt eftir þeim breytingum sem 
gerðar voru í stjórnkerfi Hafnarfjarðar-

bæjar á sínum tíma, þar sem mála-
flokkarnir fengu aukið sjálfstæði um 
leið og dregið var úr vægi hinna klass-
ísku leiðtogastjórnmála. Nýr meirihluti 
tók eiginlega bara fyrirbærið og pakk-
aði því ofan í kassa og setti upp á háa-
loft. Í stað leiðtogans kom dreifðari 
ábyrgð og dreifð forysta. Við ákváðum 
að treysta hvort öðru til að leiða og vera 
talsmenn í einstökum málaflokkum og 
nýta um leið sem best þá styrkleika og 
þekkingu sem hvert og eitt okkar bjó 
yfir. Útkoman hefur verið sú að við 
höfum verið breiður en samstíga hópur 
sem hefur skilað miklum árangri. Við 
höfum lagt áherslu á vinskap og traust, 
virðingu fyrir viðfangsefninu og hvort 
öðru. Við höfum ekki verið í innbyrðis 
keppni um stöðu og völd og við höfum 
lagt okkur fram um að skapa öllum 
sem sitja í bæjarstjórn jöfn tækifæri 
til að hafa áhrif á ákvarðanir þar sem 
þar eru teknar.“ 

„Fyrirtæki með slíka 
stjórn yrði ekki langlíft“
„Þrátt fyrir að ég sé ánægður með 
hvernig okkur sem meirihluta hefur 
tekist að vinna saman, þá væri ég ekki 
heiðarlegur ef ég segði að ég væri 
ánægður með stjórnmálasviðið al-
mennt,“ segir Gunnar Axel og bætir 
við að kjörtímabilið hafi verið „ein 
stór vonbrigði“ að sumu leyti. „Ég kom 
inn á þetta svið með þá von í brjósti 
að hrunið og afleiðingar þess hefðu 
breytt stjórnmálunum. Gert að engu 
hugmyndir þeirra sem telja að stjórn-
mál snúist bara um að vinna eða tapa. 
Að helmingurinn eigi bara alltaf að 
vera á móti öllu sem gert er. Ég hef 
aldrei upplifað það í nokkru öðru starfi 
sem ég hef tekið mér fyrir hendur að 
hagsmunir þess sem ég er að vinna fyrir 

séu algjört aukaatriði í baráttu starfs-
mannanna fyrir sinni eigin stöðu. Ég 
hef stundum líkt þessu við stjórn fyrir-
tækis, þar sem helmingur stjórnarinnar 
er með allan fókus á því að komast í 
stjórnarformannssætið algjörlega óháð 
því hvað kemur fyrirtækinu vel. Fyrir-
tæki sem hefði slíka stjórn myndi ekki 
verða mjög langlíft á samkeppnismark-
aði og né heldur myndu stjórnarmenn 
sem höguðu sér þannig njóta mikils 
trausts í viðskiptalífinu.“

Stjórnmálasviðið  
„stimplað sjúkt“
Þessu virðist hins vegar vera öðruvísi 
farið í stjórnmálunum. „Stjórnmála-
menn sem eru innstilltir á þessa að-
ferðafræði, að hjóla í öll mál og tæta allt 
í sig í þeirri von að hinum mistakist, 
þeir njóta almennt virðingar í sínum 
flokkum og er gjarnan lyft upp til skýj-
anna. Samfélagið fordæmir sem betur 
fer slíkt en gerir þó sjaldnast greinar-
mun á þeim sem standa að baki slíkum 
vinnubrögðum og hinum sem gera það 
ekki. Stjórnmálasviðið er bara stimplað 
sem sjúkt og allir sem á því standa. 
Þess vegna hefur þessari aðferðafræði 
stundum verið líkt við skítadreifara, 
því að í raun tapa allir á þess konar 
hegðun nema kannski sá eða þeir sem 
fyrir henni standa.“

Gunnar Axel segir að ekki sé hægt 
að finna betri leið til að fæla fólk frá 
því að taka þátt í stjórnmálum. Fjöl-
margir, í öllum flokkum, komi inn í 
stjórnmálin á heiðarlegum forsendum 
og í góðri trú um að allir vinni að sama 
marki. „Höggið sem fólk fær svo þegar 
það upplifir fyrsta fundinn, hörkuna 
og óbilgirnina, fær allt sæmilega vel 
meinandi fólk til að efast um veru sína 
á þessum vettvangi.“ 

Við kynnum nýjan möguleika 
í mat og gistingu.
Verið velkomin 
Hlið á Álftanesi

Jólahlaðborð Fjörukráarinnar
er í fullum gangi og stendur fram að jólum

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.

Fjörukráin og Hótel Víking óska viðskiptavinum sínum 
sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári.

Minnum á skötuveisluna á Þorláksmessu frá kl. 11:30 og frameftir kvöldi.

HLIÐ ÁLFTANESI

Veitingar og gisting

Undanfarin fjögur ár hafa verið viðburðarrík í lífi formanns bæjarráðs. Fyrir utan að taka í fyrsta skipti 
sæti í bæjarstjórn eignaðist hann dótturina Hrafnkötlu Örk í miðri kosningabaráttu árið 2010 með 
konu sinni Katrínu Nicolu Sverrisdóttur, sinnti starfi aðstoðarmanns velferðarráðherra og hefur meðal 

annars leitt vinnu við undirbúning að byggingu og rekstri nýs hjúkrunarheimilis hér í Hafnarfirði. Við settumst 
niður með Gunnari Axel og ræddum við hann um líf og störf bæjarfulltrúans, stóru málin og framtíðina. 
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Veiðikortið 2013

Veiðikortið 2013 fór í sölu á skrifstofu Vm í desember. sjá nánar á heimasíðu Vm. 

Félagsmönnum býðst kortið á sama verði og í fyrra, eða á 3.000 kr. 

Stjórn og starfsfólk VM  
óskar félagsmönnum sínum og 
fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári. 
Þökkum árið sem er að líða

5    desember 2012    tímarit vm 
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Skötuhlaðborð í  

hádeginu á Þorláksmessu

1113.  desember 2013

Skítadreifarinn í annarri 
og Biblían í hinni
Þá mætti spyrja hvort nýir stjórnmála-
flokkar geti haft áhrif á einmitt þetta? 
„Það geta allir breytt þessu sem vilja 
en þar liggur líka vandinn. Meirihluti 
þeirra sem starfa á þessum vettvangi 
vilja þetta ekki, en þeir sem stunda slík 
stjórnmál upplifa þetta gjarnan bara 
sem ósköp eðlilegan hlut, hafa bara 
lært að svona eigi stjórnmál að vera. 
Þetta sé leiðin sem skili mestum ár-
angri. Nýir stjórnmálaflokkar geta auð-
vitað hjálpað til við að breyta þessu en 
það er háð því að þeir geri það á réttum 
og sanngjörnum forsendum. Það er 
nefnilega styttra en sýnist kannski í 
fljótu bragði á milli þess að standa utan 
við sviðið og lýsa það vanhæft og vera 
innan þess og upplifa slíka allsherjar 
fordæmingu sjálfur. Það skilar þess 
vegna engum árangri að skeiða bara 
fram með skítadreifarann í annarri og 
biblíuna í hinni og ýta þannig beinlínis 
undir áhrif þeirra stjórnmála sem ætl-
unin er að berjast gegn.“ Þetta hafi í 
för með sér tímabundna upplausn í 
stjórnmálunum „og það er enginn sem 
eflist meira við það en einmitt púkinn 
á fjósbitanum„, segir Gunnar Axel. 

Hreppamörkin ekkert 
náttúrulögmál
Aukið samstarf sveitarfélaganna utan 
Reykjavíkur er forgangsmál að mati 
Gunnars Axels. Hann telur að bæjar-
stjórnir á höfuðborgarsvæðinu verði 
að hafa þessi mál á oddinum á kom-
andi árum. „Sveitarfélagamörkin eins 
og við þekkjum þau í dag eru ekkert 
náttúrulögmál og þau hljóta að koma 
til endurskoðunar í samhengi við 
þróun samfélagsins og uppbyggingu 
síðustu ára. Það er einlæg skoðun mín 
að í þeirri umræðu verði heildarhags-
munir að fá meira vægi og efnisleg 
umræða um kosti og galla sameiningar 
sömuleiðis. Það er áskorun sem við 
verðum að hafa kjark til að takast á við 
og ég vona að þverpólitísk samstaða 
geti myndast um.“

„Gat í velferðarkerfinu“
En það eru ekki aðeins hreppamörkin, 
heldur líka mörk ríkis og sveitarfélaga 
sem brenna á Gunnari Axel. „Í þeim 
löndum sem við berum okkur gjarnan 
saman við er almenna reglan sú að 
sveitarfélög geti ekki sagt sig frá því 
sem samfélagið skilgreinir sem grunn-

þjónustu. Hún á einfaldlega að standa 
öllum til boða á sömu forsendum og 
óháð búsetu og efnahag. Það þýðir að 
löggjafinn setur mun skýrari ramma 
um hvaða þjónustu sveitarfélögin eiga 
að veita. Skylda sveitarfélaganna til 
að veita leikskólaþjónustu frá og með 
tilteknum aldri barna er til dæmis lög-
bundin alls staðar á Norðurlöndunum 
nema á Íslandi og þjónustugjöld sem 
sveitarfélögin innheimta vegna slíkrar 
grunnþjónustu eru sömuleiðis sam-
ræmd. Hér er þessu öðruvísi farið og 
foreldrar upplifa það sem ég kalla gat 
í velferðarkerfinu, þar sem til dæmis 
fyrirkomulag fæðingarorlofs og þjón-
usta sveitarfélaganna er úr samhengi 
við hvort annað og úr samhengi 
við raunverulegar þarfir barnafjöl-
skyldna.“
- Hvernig á að breyta því?

„Þessu verður ekki breytt nema 
starfsemi leikskólans verði skilgreind 
sem lögbundin grunnþjónusta og sátt 
skapist um það í samfélaginu að for-
gangsraða hluta af skatttekjum hins 
opinbera í það verkefni. Það sama á 
við um framkvæmd félagslegrar þjón-
ustu, sem því miður er af skornum 
skammti í sumum sveitarfélögum á 
meðan önnur standa sig betur,“ segir 
Gunnar Axel. Fjárhagsaðstoð sé annað 
dæmi. Sum sveitarfélög komi sér nán-
ast alfarið frá slíkum útgjöldum, en 
teljist fyrirmyndarsveitarfélög fyrir 
vikið. 

„Það er eitthvað verulega bogið við 
það og full ástæða til þess að halda 

þeirri umræðu á lofti, líkt og til dæmis 
borgarstjórinn í Reykjavík hefur gert 
nokkuð reglulega og tæpitungulaust.“ 

„Forysta á grundvelli 
skýrrar stefnu“
Gunnar Axel segir að það sé engin til-
viljun að Hafnarfjörður sé eitt fárra 
sveitarfélaga sem veiti ungum for-
eldrum fjölþættan stuðning til að ljúka 
framhaldsskólanámi. „Það var líka á 
grunni skýrrar stefnu sem Hafnar-
fjarðarbær tók forystu í því að auka 
almenna þátttöku barna og unglinga í 
skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi 
og varð m.a. fyrst til þess að taka upp 
almenna niðurgreiðslu þátttökugjalda. 

Í gegnum tíðina hefur Hafnafjörður 
markað sér stöðu sem sveitarfélag 
sem ýtir undir jöfnuð og jöfn tæki-
færi, undir samfélagslega fjölbreytni 
og félagslegt öryggi. Það gerist ekki af 
sjálfum sér.“ 

Verkefnið að  
fjölga tækifærunum
Áhersla hefur verið lögð á að styrkja 
innviði samfélagsins í Hafnarfirði 
undanfarin ár, að sögn Gunnars Ax-
els. „Uppbygging nýrra atvinnusvæða, 
öflugra samfélagsstoða á borð við leik- 
og grunnskóla og framúrskarandi 
aðstöðu til íþróttaiðkunar og heilsu-
eflingar, laðar að sér bæði fólk og fyrir-
tæki. Stór og öflug fyrirtæki á borð við 
Icelandair og Valitor hafa nýlega tekið 
ákvarðanir um að flytja starfsemi sína 
í Hafnarfjörð, sem ekki aðeins styrkir 
tekjugrunn bæjarsjóðs heldur breikkar 
og eykur framboð verðmætra starfa í 
sveitarfélaginu og skapar ný tækifæri 
fyrir aðra tengda atvinnustarfsemi.“ 
Verkefnið framundan snúist um að 
fjölga slíkum tækifærum.

Sækist eftir forystu
Kosningar verða næsta vor. Sam-
fylkingin hyggst velja á lista með 
flokksvali í byrjun ferbrúar. Hvert 
verður framhaldið hjá Gunnari Axel? 
Nú hefurðu lýst miklum hamagangi 
og sviptingum, bæði í pólitíkinni og 
einkalífinu undanfarin ár. Ætlarðu að 
gefa kost á þér áfram? 

„Stutta svarið er já. Ég ætla að gefa 
kost á mér og sækjast eftir stuðningi 
minna félaga til að leiða lista Samfylk-
ingarinnar í vor. Þegar ég steig inn á 
þetta svið árið 2010 þá gat ég alveg séð 
fyrir mér að eitt kjörtímabil væri bara 
fínt, maður þyrfti í sjálfu sér ekkert að 
vera lengur í bæjarstjórn og það væri 
jafnvel bara hollt og gott fyrir lýðræðið 
að fólk dveldi ekki of lengi við. Ég er 
enn þeirrar skoðunar, það þarf að vera 
stöðug endurnýjun í stjórnmálunum 
en að sama skapi er mikilvægt að 
reynsla og þekking nýtist og þá er eitt 
kjörtímabil einfaldlega of stuttur tími. 
Ég vil gjarnan fá tækifæri til að fylgja 
eftir ýmsum þeim verkefnum sem við 
höfum sett af stað og taka þátt í því 
að byggja upp og móta ný tækifæri 
á grundvelli þess árangurs sem náðst 
hefur í rekstri sveitarfélagsins á þessu 
kjörtímabili. Það er nefnilega bjart 
framundan í Hafnarfirði.“

Breytti lífinu
„Vorið 2010 var eiginlega algjör 
sprengja í mínu lífi. Það var mikið 
um að vera hjá mér og fyrir utan að 
stunda mína dagvinnu þá fyllti kosn-
ingabaráttan flestar aðrar stundir 
sólarhringsins og barn á leiðinni í 
heiminn. Í sporum hennar Katrínar 
minnar er ég ekki viss um að ég 
hefði verið mjög hress með þessa 
forgangsröðun en þetta var sérstakur 
tími fyrir okkur bæði og hann leið 
hratt. Hrafnkatla mætti á nákvæm-
lega þeim tíma sem henni var ætlað 
að mæta þann 30. mars, stór og fal-
leg og alveg öskrandi ákveðin,“ segir 
Gunnar Axel. 

En skömmu eftir að Hrafnkatla 
kom í heiminn, kom á daginn að 
hún var með sjaldgæfan erfðagalla, 
MCADD, en aðeins eitt annað barn 
hefur greinst með gallann hér á landi. 
Lífslíkur munu samt sem áður vera 
góðar, ef gallinn er greindur strax 
eftir fæðingu og strax brugðist við. 
„Þetta var engu að síður áfall á þeim 
tíma. Ég held það sé bara þannig að 
maður býst ekki við neinu svona 
þegar börnin okkar koma í heim-
inn og í raun ekkert eins ógnvænlegt 
og að finna lífi og framtíðarhorfum 
þeirra ógnað. Það dundi á okkur á 
þessum tímapunkti eins og reiðar-
slag. Þetta breytti lífi okkar allra á 
ýmsa vegu, sérstaklega fyrsta árið. 
En eftir á að hyggja styrkti þetta 
okkur sem fjölskyldu og kenndi 
okkur mikið. Við tókum á tímabili 
eitt skref aftur á bak en skrefin fram 
á við reyndust stærri og fleiri.“

Konurnar í lífi Gunnars Axels. Katrín og Hrafnkatla.

Gunnar Axel og Hrafnkatla.
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Upplýsingasími 530 3000

Vertu klár þegar við opnum Bláfjöll og Skálafell.
Glæsileg jólagjöf á frábæru verði.

Vetrarkort fyrir fullorðna á tilboðsverði til áramóta, 24.000 kr.
Þú færð vetrarkort í Hinu húsinu, Pósthússtræti 3–5. 
Opið alla virka daga kl. 9–13 og 13:30–17.

Gjafakort fást í Mohawks, Kringlunni til áramóta.

Vetrarkort á skíðasvæðin

HIN FULLKOMNA JÓL AGJÖF

Opna – Velja – Njóta

sími 577 5600    info@oskaskrin.is    www.oskaskrin.is

– Gefðu upplifun í öskju

18.  oKtóber 201312

Fjölbreytt og styrkjandi 
starf hjá klifurdeild Bjarkar
Klifuríþróttin er alltaf að verða 

vinsælli með hverju ári og æ 
fleiri kynna sér þessa íþrótt. 

Klifur er fjölbreytt og styrkjandi þar 
sem allir fá að njóta sín. Þeir sem 
stunda æfingar hjá klifurdeildinni í 
Björk eru á aldrinum 6-17 ára, þau 
æfa 2–4 sinnum í viku. Við erum með 
stærsta innanhús línuklifurvegg á 
landinu, auk þess erum við með mjög 
góða grjótglímu aðstöðu sem við erum 
búin að vera að bæta síðastliðin ár. 

Í vetur hafa margir hópar komið 
til okkar til að kynnast klifri, það 
hafa komið skólakrakkar, ýmiss fé-
lög og björgunarsveitirnar koma og 
nota línuklifurvegginn til æfinga hjá 
okkur. Einnig geta einstaklingar 18 
ára og eldri komið á eigin vegum og 
klifrað, hægt er að kaupa mánaðarkort 
eða klippikort hjá okkur. 

Margir sem æfa stefna að því að ná 
lang og æfa klifur sem keppnisíþrótt, 
þau keppa í íþróttinni bæði á Íslands-
mótum og innanfélagsmótum. Einnig 
hafa iðkendur frá okkur keppt á Norð-
urlandamóti. Svo eru aðrir sem eru að 
æfa klifur til að vera í góðum félagskap 
og góðu formi. 

Undanfarin ár hafa verið haldnar 
norrænar klifurbúðir fyrir unglinga 
og ungmenni, hafa krakkar frá klifur-
deildinni í Björk og Klifurhúsinu í 
Reykjvík getað sótt um að fara í þær. 
Síðastliðið sumar voru sumarbúðirnar 
í Noregi, hafa krakkarnir kynnst vel 
og myndað tengsl sín á milli og halda 
sambandi áfram t. d á Facebook þangað 
til þau hittast jafnvel að ári liðnu aftur. 

Klifurdeildin í Björk er búin að fara 
2x í æfingarferð til Dalvíkur á þessu ári 
og stefnum við á að halda því áfram, 
þessar ferðir voru mjög skemmtilegar 
og áhugavert að sjá hve krakkarnir 

náðu öll vel saman miðað við hvað 
þetta er breiður aldurshópur, en þau 
voru öll svo dugleg að hjálpast að og 
gera það sem þeim finnst skemmtileg-
ast þ. e. a. s að klifra. 

Nú eru byrjaðar nýskráningar fyrir 
Vorönn 2014 á vefnum okkar www. 
fbjork.is Einnig er hægt að senda fyr-
irspurnir á klifur@fbjork.is. 

Á sumrin eru haldin klifur og úti-
vistarnámskeið á vegum klifurdeildar-
innar og hafa þau verið mjög vinsæl og 
vel sótt undan farin ár

Stjórn klifurdeildar
Fimleikafélaginu Björk

Á tímamótum
Um þessar mundir stendur 

jólaundirbúningurinn sem 
hæst, áramót nálgast, verkefni 

ársins eru gerð upp og horft er til þess 
sem liggur fyrir á nýju ári. 

Fjárhagsáætlun - 
stefnumótun
Í bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur verið 
farið yfir stöðu ársins og fjárhagsá-
ætlun fyrir komandi ár hefur verið 
samþykkt. Starfsfólk bæjarins hefur 
staðið í ströngu við að taka saman upp-
lýsingar, undirbúa áætlunina og halda 
utan um vinnuna, og skilað þar góðu 
verki. Kjörnir fulltrúar í bæjarstjórn, 
ráðum og nefndum, hafa jafnframt 
lagt fram áherzlur sínar í þessa vinnu, 
enda er fjárhagsáætlunin öðrum þræði 
stefnumótun um þær leiðir sem á að 
fara á komandi árum. 

Þær erfiðu hagræðingaraðgerðir sem 
íbúar og starfsfólk Hafnarfjarðar hafa 
farið gegnum á undanförnum árum 
hafa skilað sér í rekstri bæjarins, sem 
enn er þó sniðinn þröngur stakkur. 
Þjónusta bæjarins er látin ganga 
fyrir, allra nauðsynlegasta viðhald 
mannvirkja, og afar lítið svigrúm er 
til nýrra framkvæmda. Uppsafnaðar 

skuldir bæjarfélagsins til langs tíma 
eru enn gífurlegar og það er sárt að 
horfa á eftir stórum upphæðum frá 
íbúum Hafnarfjarðar í vaxtagreiðslur 
til banka erlendis sem hérlendis, sem 
nýta mætti til annarra og þarfari hluta. 

Allt að 5 milljarða skulda-
lækkun hafnað
Sjálfstæðismenn í bæjarstjórn hafa allt 
undanfarið kjörtímabil talað fyrir því 
að setja niðurfærslu skulda bæjarins 
í forgang og auka þannig svigrúm til 
þess að veita þjónustu og byggja upp 
innviði bæjarfélagsins. Í fjárhagsáætlun 
næsta árs settum við þetta markmið 
enn einu sinni á oddinn, með röð til-
lagna um aðgerðir – nýmælum í rekstri 
og sölu eigna, sem samtals miðuðu 
að greiðslu af skuldum um allt að 5 
milljarða króna. Með þessu mundi 
fjármagnskostnaður verða allt að 500 
milljónum króna lægri næstu tvö árin, 
og munar um minna. Þessar tillögur 
okkar sjálfstæðismanna voru ýmist 
felldar af bæjarfulltrúum Samfylkingar 
og Vinstri grænna, eða þeim var vísað 
til frekari skoðunar í ráðum bæjarins. 
Þetta eru vonbrigði en kemur ekki á 
óvart, því allt undanfarið kjörtímabil 

höfum við haldið uppi málflutningi og 
flutt tillögur á þessum nótum, sem full-
trúar Samfylkingar og Vinstri grænna 
hafa í krafti meirihluta síns hafnað. 

Tími kominn til breytinga
Við höfum væntingar um breytingar á 
nýju ári. Að atvinnulíf nái viðspyrnu og 
að hagur fjölskyldna byrji að vænkast 
með nýjum viðhorfum og nýju fólki 
við stjórn landsins. Hér í Hafnarfirði 
gefst okkur kostur á að gera breytingar 
á næsta vori, ljúka tólf ára samfelldri 
stjórn vinstri manna og þeim meirihluta 
sem myndaður var í bæjarstjórn að fyr-
irmynd ríkisstjórnar skjaldborgarinnar, 
sem núna heyrir sögunni til. 

Megi nýtt ár verða okkur öllum heilla-
ríkt og Hafnfirðingar eiga friðsæl og 
gleðileg jól. 

Höfundur er

Kristinn Andersen, 

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins 

Í nógu  
að snúast
Börnin á Hjalla hafa haft í nógu 

að snúast fyrir jólin. Það þarf 
að föndra, sinna Grýlu og jóla-

sveinum, og leika úti. 



Gleðileg jól 
og farsælt  
komandi nýtt ár.

RÚM

MÁLTÍÐ
MÁNAÐARINS

Á KFC
90568 • P

ipar •  S
ÍA

899krónur

Aðeins

nur

+
+

Meltz

franskar

gos

gerðir
í boði

sweet
chili bbq

TTTRTRRTRRANSRTRA STRANSTRANSTRANSANSANSANS-N --NTRANS--R -NS-T NS-NS-NTRANS-TRANSRANSTRAN -TRANRANRANRANSNSNSNSN

TATATATATATAF AF AI ATATAAF AAFITF TATATAATATTF TAAAF ATAIF AF AF ATATATTATAF TAAAF AF AF AF AF TF TAF TAF TATAI AAI AAI AI ATI AI AI AI AAAI AATATAI AITATAATATITAI AAI ATATTAF ATAI ATI ATAI AITAI AIFI ATF TTF TT
T

I ATATAITATTTATATAIFIITITF AIF TITITFIF AAAF TAFIF AF TF AF TAAF TFIFFIF AIF ATATF TAF TF AAF AATF AF AF AF AF ATAF AF ATAAF AIFI AI ATIITFITAF AF ATF AF TF TF AF TATFIF TATAT
SNNSNTTR NSRANS-TRTRANNS-NTRANS-RANTRANNS-NSNS--S-S-SSSNSRANSANSANSSRANTRANNSTRANSTTTRANSATRANSTRRANSTRAT AARRANSRARANSRRAARRRRTT

I ATATATTATATATAF TAATITIF ATITF TATAII ATATATAITFIFIF AI ATATATATATTAF TAAITATAI AI AAIF ATTI ATAFITF AF ATF TF TIF TTIFF TF AF TTFF ATF TF TAITAF TF ATFIF TF TF TAFF TFF AF TATTAF TTFITTTAI AF TI AAF ATF TF TATAFITAF AAF TIF ATITATATF AF TAFI AF AIF ATAT
RANS-

ATI ATAIF AITIFI AI ATFI ATI AFI ATF ATAFI ATITF ATATF TF ATATATATF TTTI
R STR NANR STRANRANSR NSTRANSS-TRRANS-RTRANSRTTRANS-TRANS--NNNSANSTRANTRTRTRTRARRTRARRATRTRTRTT

FITATT
TRANS-

TTATATTFF TTTAI AAIITFIF TF TTFF TTF ATTFI ATF TATAAIFII AIF AAF ATATATTATF
SSNSSNNSNS-NSNSRANTRANSTRANSTRANSTRANS-NS--NS-NSNSRANSRANSNANRARANSRANTRANSRANSTRANSRANTRANSNT

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Notkun merkis Fjarðar:

Merkið er hægt að nota bæði 
með eða án slagorðsins. 
Hvítt á dökka fleti, eða í 
bláum kassa. Annars alltaf 
blátt á ljósum flötum.

Blár litur:

Pantone: Blue 072 U

# 292E7E

R: 41
G: 46
B: 126

C: 100
M: 97
Y: 9
K: 10

1.maí

Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 

verkalýðsins

Kópavogsbær

raFiðNaðarsambaNd 
ÍsLaNds

MÁLTÍÐ
MÁNAÐARINS

Á KFC
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ÍA

www.kfc.isis
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899krónur
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+
+

Meltz

franskar

gos

gerðir
í boði
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HVALUR HF.

Auglýsing
Óskað er eftir tilboðum í ritun sögu 

Hafnarfjarðarhafnar.

Í tilefni af 100 ára afmæli Hafnarfjarðarhafnar ákvað hafnarstjórn 
Hafnarfjarðar, á hátíðarfundi sínum 9. september 2009, að rituð 
skyldi saga hafnarinnar.

Auk tilboðsupphæðar þarf í tilboðinu að koma fram hvernig 
staðið verði að verkefninu og áætlun um verklok. Jafnframt þarf 
að tilgreina hvort einungis er boðið í ritun sögunnar eða hvort 
ljósmyndaöflun, undirbúningur til prentunar eða annað sem skiptir 
máli við útgáfu slíks rits, er innifalið í tilboðinu. Ferilskrá bjóðenda 
skal fylgja tilboðum.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar merkt:
Tilboð í ritun sögu Hafnarfjarðarhafnar
Már Sveinbjörnsson, hafnarstjóri.
Tilboðum skal skila eigi síðar en mánudagurinn 8. mars 2010, 
kl 11:00, og verða tilboðin opnuð að viðstöddum bjóðendum.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er, semja um 
breytingar á tilboðum eða hafna þeim öllum.

 

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

Kaplahrauni 5
220 Hafnar�örður S: 565-1022

www.hella.is
hella@hella.is

Sveitarfélagið Vogar



14 13.  desember 2013

Bætt aðstaða  
mun bæta árangur
Akstursíþróttarfélag Hafnar-

fjarðar (AÍH) heldur úti 
keppnis og æfingarsvæði við 

Krísuvíkurveg og hóf þar æfingar og 
keppnir árið 1991. og er nú að klára 
sitt 11 ár frá stofnun AÍH og hefur árið 
verið mjög viðburðarríkt og skemmti-
legt

Það er því miður að samdráttur hefur 
orðið í félögum hjá AÍH frá fyrra ári 
þó svo að fjöldi iðkennda í greinunum 
hafi staðið í stað og getum við skýrt 
það með því að aðstaða félagsinns er 
orðinn of lítil og sinnir ekki þörfum 
félagsmanna sem hafa hug á að iðka 
sitt sport

Hjá félaginu horfum við samt til 
framtíðar og höfum um hríð unnið 
að bættri aðstöðu fyrir félaga okkar 
og vonumst til að sú vinna fari að bera 
árángur því það er von okkar að íbúar 
Hafnarfjarðar sem er eini bærinn á 
landinu sem hefur fullbúnar aksturs-
íþróttarbrautir geti stundað áhugamál 
sitt. 

AÍH krefst mikils starfs sjálfboðaliða 
eins og hjá öðrum íþróttargreinum og 
ekki væri hægt að halda starfinu gang-
andi nema með aðkomu þeirra sem er 
tilbúnir að leggja sitt af mörkum og er 
félagið þakklátt öllum þeim sem sáu sér 
fært að framkvæma það með okkur og 
leggja sitt af mörkum í uppbyggingu á 

mótorsporti innan Hafnarfjarðar og má 
einnig bera Íþróttarbandalagi Hafnar-
fjarðar og bæjaryfirvöldum þakkir fyrir 
sína aðkomu að þeirri uppbyggingu og 
vonum við að áframhaldandi samvinna 
í þessum efnum skili okkur tilætluðum 
árangri í framtíðinni. 

AÍH sameinar ólíkar greinar og og 
má þar nefna götu- og torfæruhjól frá 
50cc og upp úr, Go-kart Rallycross og 
Drift en eins og margir Hafnfirðingar 
kannast líklega við Rallycross sem var 
mjög fyrirferða mikið innan Hafnar-
fjarðar fyrir árið 2000. 

Sumarið 2013 hélt AÍH 16 keppnir í 
þremur greinum og á fjórða tug æfinga 
í sínum deildum en eins og fyrr segir 
hamlar aðstöðuleysi sumum deildum 
til að iðka sínar greinar. 

Í ár opnaði AÍH fyrstu mótorcross 
brautina sem er í hafnarfirði og er hún 
fyrir yngri iðkendurna og hæfir hjólum 
upp að 125cc, en einnig er á dagskrá hjá 
félaginu er að koma upp keppnishæfri 
braut fyrir stærri hjólin. 

2 Íslandsmeistara titlar litu dagsinns 
ljós hjá félögum AÍH 2013: Gunnar 
Viðarsson í 2000 flokki í Rallycross og 
Guðmundur Ingi Arnarsson í Go-kart. 

Töluverð fækkun er frá fyrri árum 
í titlum en við teljum að með bættri 
aðstöðu megi vinna tilbaka þann fjölda 
sem upp á vantar og er það okkar 
markmið. 

Í fyrsta skiptið var haldin keppni á 
reiðhjólum á brautinni en margir hafa 
væntanlega séð hjólin á ferð á helgar-
dögum við Krísuvíkurveg og fengu þeir 
að spreyta sig á brautinni sem kom vel 
út enda góð tilbreyting. 

Akstursíþróttarfélag Hafnarfjarðar 
þakkar fyrið árið 2013 og óskar öllum 
Hafnfirðingum gleðilegrar hátíðar. 

Gunnar Hjálmarsson

„Skrifa þegar ég er  
ekki í barnaafmælum“
„Ég hef alla tíð haft gaman af að 

skrifa,“ segir Halldór Svavarsson, 
en hann sendir frá sér nú fyrir 

jólin unglingaspennusöguna Lífsháska. 
Halldór er mikill Hafnfirðingur. 

Hann er Vestmannaeyingur að upp-
runa, en hefur búið í bænum frá árinu 
1974. Hann á fjögur börn, ásamt konu 
sinni Vigdísi Ingibjörgu Ásgeirsdóttur, 
en Svavar Halldórsson, fréttmaður og 
matarblaðamaður blaðsins er í þeim 
hópi. Lífsháski er fyrsta skáldsaga Hall-
dórs. Hvað kemur til að þú sendir frá 
þér bók, á gamals aldri? 

„Á unglingsaldri las ég mikið og 
lifði mig þá oft inn í líf persónanna ef 
þær voru áhugaverðar og mér að skapi. 
Þegar börnin mín voru lítil þá sagði ég 
þeim sögur eins og foreldrar gjarnan 
gera og oft gegnum tíðina skrifaði ég 
niður þessar sömu sögur eða aðrar 
sem mér komu í hug.“ En sagnagerðin 
er eldri en börnin. „Fyrstu árin í bú-
skapnum sagði ég konunni minni oft 
sögur, ég held að það hafi verið fyrst þá 
sem hún varð verulega ástfangin.“ Hins 
vegar hefur Halldór, þrátt fyrir sagna-
gáfuna, ekki gefið út bók fyrr en nú. 
„Ég hef aldrei fyrr lokið við neitt sem 
ég hef verið að skrifa, brauðsritið tók 
sinn tíma og sat alltaf í fyrirrúmi. Það er 
fyrst núna sem ég er í fullu starfi við að 
gera ekki neitt. Nú á ég fullt af börnum, 
barnabörnum og langafastrák.“
En hvernig setur maður saman spennu-
sögu?
„Ég sit við að skrifa þegar ég er ekki í 
barnaafmælum og geri eingöngu það 
sem mér þykir skemmtilegt. Ég kann 
engar formúlur um bókaskrif og veit 
hvorki um byrjun, miðkafla eða hvort 
við hæfi er að láta fólk kyssast í endinn 
eða þá að handtaka eitthvern skúrk. Því 
skrifa ég bara eins og mér þykir það 
skemmtilegast sjálfum,“ segir Halldór 
Svavarsson. 

Hér á eftir fylgir stutt frásögn úr 10. 
kafla bókar hans Lífsháska, sem er ný-
komin í verslanir. 

Hvítabjörninn
Morgunn einn þegar norðanáttin hafði 
staðið í marga daga og ekki hafði verið 
fært úr húsi birtist óvæntur og ógn-
vænlegur gestur á skerinu. 

Guðlaug og Tóti sátu saman og spil-
uðu uppi í efri koju þegar þau veittu 
athygli stóru, hvítu og loðnu dýri. 

Guðlaug leit til Skúla, þar sem hann 
var að bauka við eldavélina og sagði: 
„Ég held að þetta sé hvítabjörn.“

Skúli hrökk við en áttaði sig samt 
ekki strax. „Hvað segirðu? Sástu hvíta-
björn?“

„Já, það er hvítabjörn úti.“
Skúli stökk upp í kojuna til krakkanna 
og horfði út um gluggann. Ekki var um 
að villast, þarna var björn. Hjarta hans 
tók kipp. Hvítabjörn var ekki sá gestur 
sem þau höfðu óskað sér. Hann olli ótta 
og var mikill vágestur, hvarvetna nærri 
byggðu bóli. 

Björninn virtist ekki veita húsinu 
neina sérstaka athygli og ráfaði bara í 
rólegheitum um skerið, hann var all-

langt í burtu og fann greinilega ekkert 
til að festa hugann við. 

Systkinin sátu saman í kojunni dá-
góða stund og horfðu á björninn sem 
hvarf öðru hvoru sjónum þeirra þegar 
hann fór niður í fjöruna og stórgrýti 
bar á milli. Björninn stoppaði að lokum 
á klettaborg á norðurhluta eyjarinnar 
og litaðist um. Loks var eins og hann 
áttaði sig á húsinu. Þá staðnæmdist 
hann og stóð lengi kyrr og horfði á vit-
ann. Börnunum þótti sem þau horfðust 
í augu við björninn og litlu hjörtun 
fóru að slá örar. Eftir drjúga stund lagði 
björninn af stað og hélt áleiðis í áttina 
til þeirra. 

Þá var eins og Skúli áttaði sig. 
„Komið þið, komið þið, við skulum 
fara upp á loft,“ kallaði hann og hentist 
fram úr kojunni. Börnin fylgdu strax á 
eftir og voru orðin óttaslegin. 

„Upp stigann, fljót upp stigann,“ 
sagði hann og ýtti á eftir systkinum 
sínum sem nú voru orðin verulega 
hrædd og flýttu sér upp sem mest þau 
máttu. 

Skúli velti ekki fyrir sér eða reyndi að 
gera sér grein fyrir því sem gera þurfti, 
hann gerði það bara án umhugsunar. 

Halldór svavarsson

Við sendum Hafnfirðingum okkar bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum samskiptin á árinu sem er að líða.

Tökum höndum saman og gerum jólin og áramótin að sannri fjölskylduhátíð. 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar



TILBOÐ - GESTAHÚS 36 m²  

kr. 2.500.000,- án fylgihluta.

kr. 2.800.000,- með fylgihlutum 

og byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

Tvö svefnherbergi 5,1 m2 og 7,7 m2 og 3 m2 baðherbergi,18 m2 alrými og 11 m2 yfirbyggð verönd.

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -ÚTSALA
Á GARÐHÚSUM

VH
/1
3-
05

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
20% afsláttur

 líka af öðrum 
garðhúsum sem til eru 

á lagerAllt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

Verð nú kr. 289.900 - áður kr. 339.900
TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²

Verð nú kr. 259.900 - áður kr. 329.900

Verð nú kr. 179.900 - áður kr. 279.900
TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7 m²

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 7,2m²

opnar hér innan skamms




