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Samkeppnin litlu skilað
Sáralítill munur er á raforkuverði, eftir 

því af hvaða orkusala er keypt. Þannig 
munar einungis 1.350 krónum á ári hjá 

þeim sem hæsta verðið býður og þeim lægsta, 
sé miðað við árlegan raforkukostnað sæmilegs 
heimilis sem er búið helstu rafmagnstækjum.

Samkvæmt lögum er dreifing raforku 
háð sérleyfi, en fólk getur hins vegar keypt 
rafmagnið af hvaða raforkusala sem er. HS 
veitur hafa sérleyfi á dreifingu rafmagns í 
Hafnarfirði og hluta Garðabæjar. Fram-
leiðsla og dreifing var á sömu hendi þar 

til fyrir nokkrum árum, þegar lögum var 
breytt. Gagnrýnt hefur verið að samkeppni 
á raforkumarkaði hafi ekki skilað raforku-
kaupendum neinu, hvorki fólki né fyrir-
tækjum. Framkvæmdastjóri Orkuseturs 
er á öðru máli.  Sjá bls. 2.

Mynd: Ellert Grétarsson.
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“Hef ekki skemmt mér 
svona vel í langan tíma”
 Símon Birgisson
 Djö�aeyjan RÚV

Vill nýja hitaveitu  
í Hafnarfjörð
„Ég tel þó rétt að kanna hvort 

mögulegt gæti verið að nýta 
þessa orku og sjá íbúum bæj-

arins fyrir ódýrari hitaveitu en OR 
getur í dag,“ segir Skarphéðinn Orri 
Björnsson, framkvæmdastjóri og 
frambjóðandi í prófkjöri Sjálfstæð-
isflokksins í Hafnarfirði. Hann leggur 
til að Hafnarfjarðarbær segi sig frá 
samningum við Orkuveitu Reykja-
víkur og leggi sína eigin hitaveitu frá 
Krýsuvík. 

Háhitasvæði í Krýsuvík voru sett 

í nýtingarflokk í rammaáætlun sem 
Alþingi samþykkti. 

Hann segir í aðsendri grein hér í 
blaðinu að þetta sé langtímaverkefni, 
enda sé 15 ára uppsagnarfrestur á 
samningi bæjarins við Orkuveituna. 

„Svona verkefni er á engan hátt 
óyfirstíganlegt um það höfum við 
fjölmörg dæmi um land allt. Þar sem 
minni sveitarfélög hafa byggt upp 
sína eigin hitaveitu og séð íbúum fyrir 
ódýrri og hagkvæmri húshitun,“ segir 
Skarphéðinn Orri.  Sjá bls. 

14 í framboði 
hjá Samfylkingunni
Flokksval Samfylkingarinnar 

í Hafnarfirði vegna sveitar-
stjórnarkosninganna í vor 

verður haldið 14. -15. febrúar næst-
komandi. Fjórtán bjóða sig fram 
til setu á listanum, fimm konur og 
níu karlar. Þar af eru fjórir sem gefa 
kost á sér í fyrsta sætið: Gunnar Axel 
Axelsson, bæjarfulltrúi, Margrét 
Gauja Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi, 
Eyjólfur Sæmundsson, bæjarfulltrúi 
og Hannes Eggertsson húsasmiður. 
Aðrir frambjóðendur eru: Adda 
María Jóhannsdóttir, framhalds-
skólakennari, Björn Bergsson, fé-
lagsfræðikennari, Eva Lín Vilhjálms-
dóttir, nemi, Eyrún Ósk Jónsdóttir, 
rithöfundur og leikstjóri, Friðþjófur 

Helgi Karlsson, skólastjóri, Gunnar 
Þór Sigurjónsson, kerfisstjóri, Gylfi 
Ingvarsson, vélvirki, Jón Grétar Þórs-
son, æskulýðsstarfsmaður, Ófeigur 
Friðriksson, viðskiptastjóri, og Sóley 
Guðmundsdóttir, þroskaþjálfi og sér-
kennari. 

Kosið verður um sex efstu sætin 
á framboðslista Samfylkingarinnar 
og verður kosning bindandi, nái 
frambjóðendur 50% atkvæða í við-
komandi sæti. Þá taka niðurstöður 
jafnframt mið af reglum flokksins 
um kynjahlutföll, en listinn verður 
paralisti, þar sem tryggja á jafnt 
hlutfall kynja í fyrsta og annað sæti, 
og síðan næstu hver tvö sæti, segir í 
tilkynningu frá kjörstjórn. 

Rannsókn 
á Sólvangi
Bæjarráð Hafnarfjarðar vill að 

heilbrigðisráðuneytið og emb-
ætti Landlæknis fari ítarlega 

yfir stöðu mála á hjúkrunarheimilinu 
Sólvangi, en embættið hefur hafið 
úttekt og hyggst ljúka henni í mars. 
Bæjarráðið segir í samþykkt að rekstur 
heimilisins sé á ábyrgð ríkisins, en vill 
að samráð verði haft við bæinn um 
framvindu mála. Mikil umræða hefur 
verið um stöðu Sólvangs og íbúa þar 
eftir ítarlega umfjöllun fréttavefsins 
Gaflari.is. Þar var meðal annars upp-
lýst að heimilisfólk væri sumt fjötrað, 
í öryggisskyni og að fólk hefði hætt 
störfum vegna niðurskurðar. 

Engar viðræður 
um Stálskip
Stálskip eru enn á sölu og engar 

viðræður hafa orðið um kaup á 
skipi og kvóta, að því er eigendur 

Stálskipa segja blaðinu. Fram kom í 
síðasta tölublaði að togari Stálskipa í 
Hafnarfirði, og kvóti upp á fimm millj-
arða króna, séu til sölu. 

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarstjóri og bæjarfulltrúi Vinstri 
grænna, sagði við blaðið að bærinn 
myndi krefjast forkaupsréttar. Fram 
kom í viðtali við hana í Ríkisútvarp-
inu, að aðilar innan Hafnarfjarðar væru 
áhugasamir um skip og kvóta. 

„Ég hef ekki heyrt neitt um þetta. Ég 
bíð bara,“ segir Ágúst Sigurðsson í sam-
tali við blaðið. Hann á Stálskip ásamt 
konu sinni Guðrúnu Lárusdóttur. 

Fram kom í síðasta tölublaði að 
Síldarvinnslan hefði sýnt kaupum á 
togara Stálskipa áhuga, en hvorki hefði 
formlega né óformlega verið samið um 
sölu. 

Ekkert gefið eftir
„Auðvitað gef ég ekkert eftir,“ 

segir Kristinn Andersen, bæj-
arfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. 

Hann sækist eftir fyrsta sætinu í 
lista flokksins í prófkjöri sem haldið 
verður 1. febrúar. Rósa Guðbjarts-
dóttir sækist einnig eftir fyrsta 
sætinu. Hún segir í viðtali við blaðið 
að prófkjörsbaráttan fari af stað á 

góðum og jákvæðum nótum og að 
hún búist við því að framhald bar-
áttunnar verði með svipuðum hætti. 
„Enda erum við öll fínir félagar. 
Markmiðið er að út úr prófkjörinu 
komi sigurstranglegur listi fólks sem 
hafi sem víðtækasta skírskotun til 
bæjarbúa.“ 

Sjá viðtöl bls.8. 

Áhersla á 
barnafólk
„Sjálfri hefur 

mér sviðið 
mest að geta 

ekki gert meira 
fyrir barnafjöl-
skyldur þegar 
kemur að gjaldskrám, hækka niður-
greiðslur og lækka leikskólagjöld. 
Það verður mitt helsta baráttumál 
nú þegar fer að sjá til sólar í rekstri 
bæjarins,“ segir Margrét Gauja 
Magnúsdóttir, forseti bæjarstjórnar 
Hafnarfjarðar og frambjóðandi í 
fyrsta sæti í flokksvali Samfylkingar-
innar í viðtali við blaðið.  Sjá bls. 6. rósa Guðbjartsdóttir. Kristinn andersen.

Rúmlega þúsund  
króna árlegur munur
Aðeins munar 1.350 krónum á 

ári á raforkuverði, hjá þeim 
sem hæsta verðið býður og 

þeim lægsta. Þá er miðað við árlegan 
raforkukostnað sæmilegs heimilis, 
sem búið er öllum helstu rafmagns-
tækjum, eins og þvottavél, þurrkara, 
sjónvarpi rafmagnseldavél o.fl. sé 
miðað við árlegan raforkukostnað 
sæmilegs heimilis.

Samkvæmt lögum er dreifing raf-
orku háð sérleyfi, en fólk getur keypt 
rafmagnið af hvaða raforkusala sem 
er. HS veitur hafa sérleyfi á flutningi 
og dreifingu rafmagns í Hafnarfirði 
og hluta Garðabæjar, en Orkuveita 
Reykjavíkur í Hluta Garðabæjar. Verð 
á framleiðslu og dreifingu er hið sama 
hjá OR og HS. 

Framleiðslan þriðjungur
Sex raforkuframleiðendur eru til-
greindir í reiknivél á vefsíðu Orkuset-
urs. Þar kemur fram að lægsta verð á 
kílówattstund er kr. 13,37, hjá Orku-
búi Vestfjarða, en hæsta verðið er kr. 
13,64 hjá bæði Orkuveitu Reykjavíkur 
og HS orku. Rétt er að taka fram að 
inni í þessum tölum er bæði kostn-
aður fyrir dreifingu á rafmagninu, auk 
orkuskatts og virðisaukaskatts. Verðið 
frá framleiðandanum er í öllum til-
vikum rúmur þriðjungur af verðinu 

til neytandans. Þar er mesti munur 
á verði fyrir kílówattstund 22 aurar. 
Hér er miðað við það sem stendur á 
rafmagnsreikningnum sem fólk fær 
inn um lúguna eða í heimabankann.

Lítill verðmunur
Ætla má að meðalstórt heimili noti 
um 5.000 kílówattstundir á ári, en þá 
er meðal annars gert ráð fyrir eldavél, 
þvottavél og flestum algengum heim-
ilistækjum, en ekki að kynt sé með 
rafmagni. 

Samkvæmt þessu yrði árlegur raf-
magnsreikningur kr. 66.850 væri keypt 
framleiðsla af Orkubúi Vestfjarða, en 
kr. 68.200 sé verslað við Orkuveitu 
Reykjavíkur eða HS orku. Aðeins 
munar 1.350 krónum yfir árið, en þá 
er miðað við að OR sjái um dreifingu.

Gætu falið gróðann
Að því sögðu mætti spyrja hvort vit 
sé í að hafa samkeppni um þetta, þar 
sem verðmunurinn er jafn lítill og raun 
ber vitni?

Þessu svarar Sigurður Ingi Friðleifs-
son, framkvæmdastjóri Orkuseturs 
játandi. „Það er vit í því að hagkvæm 
framleiðsla raforku með áherslu á 
framleiðslu skili sér til notenda, því 
annars væri engin ástæða til að skila 
hagkvæmari framleiðslu til fólks. Með 
öðrum orðum væri hægt að fela ódýra 
framleiðslu undir dýrri dreifingu og 
taka út meiri gróða á kostnað neyt-
enda.“

„Í stuttu máli þá er ég þeirrar 
skoðunar að uppskipting rafork-
umarkaðarins hafi fyrst og fremst 
verið til að þjóna ákveðinni hug-
myndafræði. Það var engin þörf á 
að fara í þennan leiðangur á sínum 
tíma og hann hefur að mínu mati 
ekki skilað íslenskum kaupendum 
raforku nokkrum árangri, hvorki 
einstaklingum né fyrirtækjum,“ 
segir Björn Valur Gíslason, þing-
maður Vinstri grænna í samtali 
við blaðið, en hann skrifaði í ný-
lega pistil á heimasíðu sína þar sem 
hann fór háðuglegum orðum um 
samkeppni á raforkumarkaði.

Sigurður Ingi Friðleifsson.



3Öflugt atvinnulíf!

Veljum sterkan lista og vinnum 
saman að sigri Sjálfstæðis-
flokksins í vor. 

Rjúfum kyrrstöðuna 
– með eflingu atvinnulífsins

Styðjum nýsköpun og sprotafyrirtæki 
– þar fæðast störfin

Förum nýjar leiðir í skólamálum 
– sjálfstæðari skólar

Endursemjum um skuldir bæjar-
félagsins – gerum þær bærilegri

Styðjum frekari uppbyggingu íþrótta-
mannvirkja – í einkaframkvæmd

Könnum hagkvæmni Hitaveitu Hafnar-
fjarðar – nýtum auðlindir okkar

Skarphéðinn Orri Björnsson
Ég óska eftir stuðningi í 3. sætið í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 1. febrúar. 

Ég heiti því að gera mitt besta fyrir Hafnarfjörð.
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Aukin þjónusta við fjölskyldur
Mikið hefur verið rætt um 

mikilvægi þess að sveitarfé-
lög taki þátt í því að draga úr 

verðbólgu og auka kaupmátt. Hafnar-
fjarðarbær leggur sitt að mörkum hvað 
það varðar með því að halda öllum 
gjaldskrám óbreyttum, lækka álagn-
ingarhlutfall fasteignaskatts, bæta við 
systkinaafslætti frá dagforeldri til frí-
stundaheimilis og stytta sumarlokanir 
leikskóla um eina viku. 

Jákvæð umræða
Lokið verður við hönnun leikskóla á 
Bjarkavöllum á árinu og gert ráð fyrir að 
leikskólinn taki til starfa 2015. Unnið er 
að undirbúningi síðari áfanga Áslands-
skóla og byggingu hjúkrunarheimilis í 
Skarðshlíð. Jafnframt er stefnt að því 
að ljúka framkvæmdum innanhúss í 
frjálsíþróttahúsinu við Kaplakrika svo 
hægt sé að taka það í notkun í vor. For-
hönnun Ásvallabrautar er að ljúka og 
við tekur nánari útfærsla veghönnunar 

og verkframkvæmda og samið hefur 
verið um byggingu á þremur búsetu-
kjörnum fyrir fatlað fólk. 

Ánægja með Hafnarfjörð 
sem stað til að búa á 
Í þjónustukönnun sem Hafnarfjörður 
tók þátt í ásamt fimmtán öðrum 
sveitarfélögum kemur fram að íbúar 
bæjarins eru í flestum tilfellum nokkuð 
sáttir við bæinn sinn. Þegar við skoðum 
könnunina í heild sinni bætum við 
okkur í öllum þáttum hennar á milli 
ára. 

Þegar við skoðum svör þeirra sem 
nota þjónustuna kemur í ljós að þeir 
eru ánægðari með hana en þeir sem 
nota ekki viðkomandi þjónustu. Í 
slíkum tilfellum er líka verið að mæla 
viðhorf og ímynd. Verkefnið er því ekki 
bara að skoða hvernig við getum bætt 
okkur í þjónustu heldur líka hvernig 
við getum bætt ímyndina og skapað 
jákvæðara viðhorf. 

Stjórnun Hafnarfjarðarbæjar ein-
kennist af stefnufestu og aðhaldi sem 
skilar sér í bættri afkomu, aukinni 
niðurgreiðslu lána og lægri álögum á 
íbúa. Nú þurfum við að einbeita okkur 
að því að koma öllu því jákvæða sem 
unnið hefur verið að betur til skila 
því Hafnarfjörður er kláralega góður 
staður til að búa á. 

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
2. TbL. 4. ÁRgANgUR 2014
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Nú nálgast sveitarstjórnarkosningar og ber þetta tölublað þess áberandi 
merki. Prófkjör er framundan hjá Sjálfstæðisflokknum í Hafnarfirði 
og  flokksval Samfylkingarinnar er handan við hornið. En þótt þessir 

flokkar hafi nú flesta fulltrúa í bæjarstjórn, þá eru fleiri framboð á leiðinni. Björt 
framtíð ætlar að bjóða fram í fyrsta sinn og kannski Píratar. Þá munu Vinstri græn 
og Framsóknarflokkurinn bjóða fram lista, sem valdir verða með uppstillingu.

Nokkurn áherslumun má merkja á frambjóðendum í fyrsta sæti á lista sjálf-
stæðismanna en viðtöl við þá eru birt hér í blaðinu. En þó má merkja á máli 
þeirra að rekstur bæjarfélagsins er þeim hugleikinn og einnig að einkarekstur og 
einkavæðing í grunnþjónustu Hafnarfjarðarbæjar gætu verið framundan, hljóti 
flokkurinn brautargengi í sveitarstjórnarkosningunum. Aðeins einn af fjórum 
frambjóðendum til efsta sætis á lista sjálfstæðisflokksins nefnir sérstaklega 
velferðarmál og grunnþjónustu án fyrirvara.

Frambjóðandi í efsta sæti á lista Samfylkingarinnar er sömuleiðis í viðtali hér í 
blaðinu. Þar er skýrt áherslumál að bæta þjónustu en um leið að lækka gjaldskrár. 
Svipaðan málflutning hafði annar frambjóðandi í forvali Samfylkingarinnar uppi 
í nýlegu viðtali við blaðið. Þannig virðist áherslumunurinn á frambjóðendum 
Sjálfstæðisflokksins annars vegar og Samfylkingarinnar hins vegar – sem nú eru 
fyrirferðarmestir flokka – vera nokkuð skýr. Það verður í framhaldinu fróðlegt 
að heyra um áherslumál annarra framboða. 

Prófkjör eru sannanlega umdeilanleg leið við val á lista. Vonandi að fram-
bjóðendur muni gæta hófs í söfnun styrkja vegna framboða sinna. Það kemur 
engum vel, hvorki frambjóðendum, né kjósendum, að fólk fái á tilfinninguna, að 
kjörnir fulltrúar, eða frambjóðendur „séu í vasanum“ á einhverjum styrktaraðila. 

Kosningar eru mikilvægur hluti af gangverki lýðræðisins. Þangað á peninga-
valdið ekkert erindi. Blaðið vill leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að draga úr 
slíkum áhrifum og kynna lesendum þá sem bjóða fram krafta sína til þjónustu 
við bæjarbúa.  Vonandi verðum við einhverju nær.

Ingimar Karl Helgason

Gangur lýðræðisins

Leiðari

Sólin ísilögð
Nú standa hafnfirðingar 

frammi fyrir því sama og 
fjölmörg minni sveitarfé-

lög hafa gert, þ. e. að missa frá sér 
aflaheimildir. Rótgróin, stöndug og 
prýðilega rekin útgerð er að hætta 
rekstri eftir gott ævistarf. Árleg 
kvótaúthlutun til útgerðarinnar hefur 
numið rúmlega prósenti af heild og 
áætlað söluverðmæti um 5 milljarðar. 
Sem er ótrúlega há upphæð þar sem 
veiðiréttinum er úthlutað til einungis 
eins árs í senn og stjórnvöldum heim-
ilt að breyta því hvenær sem er. Út-
gerðarmenn hafa hinsvegar kosið að 
líta á veiðiréttinn sem sína eign og 
taka bankar mið af því í veðtökum 
sínum. Gegn þessu samspili stendur 
Alþingi íslendinga bæði viljalaust og 
ráðþrota. 

Nógu illt er að verðmæti sem skila 
notanda meira en 500 milljónum ár-
lega sé úthlutað sjálfkrafa ár frá ári án 

samkeppni á frjálsum markaði. En að 
viðkomandi geti í ofanálag selt þessa 
tímabundnu úthlutun hvenær sem 
hentar og stungið öllu í eigin vasa er 
auðvitað ekkert annað en rauðglóandi 
viðvörun um það að þjóðin eigi ekki 
lengur þessa auðlind. 

Tal um hagræðingu ofangreinds fyr-
irkomulags stenst enga skoðun nema 
auðvitað fyrir þá sem sitja á þessum 
réttindum. Og það sem aðgreinir vel 
stæðar útgerðir frá skuldsettum er 
ekki betri veiði heldur einfaldlega það 
að stærstu og rótgrónustu útgerðirnar 
fengu kvótans gefins en hinir sem á 
eftir komu þurftu að kaupa. Þetta 
skilur á milli feigs og ófeigs og segir 
sig sjálft þegar litið er á kvótaverðið. 
Og nú hugsa bæjaryfirvöld í Hafnar-
firði sinn gang. 

Það er mín skoðun að bæjaryfir-
völd, ekki bara í Hafnarfirði, heldur 
allsstaðar á landinu ættu fremur að 

berjast fyrir almennu útboði veiði-
heimilda en að íhuga uppkaup á 
fiskikvótum sem samkvæmt lögum 
mynda hvorki eignarétt né ævarandi 
forræði. Slíkt fæli ekki bara í sér viður-
kenningu á tapaðri auðlind heldur 
kæmi upp sú sérkennilega staða að 
lagðar yrðu álögur á alla útsvarsgreið-
endur til að borga einn út. Jafnvel sólin 
ísilögð er ekki eins fjarstæðukennd. 

Höfundur er

Lýður Árnason,  

læknir og Vakstjóri  

Lýðræðisvaktarinnar. 

Höfundur er

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 

bæjarstjóri

Björt framtíð 
stillir upp
Björt framtíð hyggur á framboð 

í Hafnarfirði í sveitarstjórnar-
kosningunum í vor. Hlini Melsteð, 
tengiliður flokksins í Hafnarfirði, 
segir að stillt verði upp á listann. 
Framundan sé fundur þar sem að-
ferð við uppstillingu og tímasetn-
ingar verði ákveðin. 

Píratar í 
Fjörðinn
Píratar í Hafnarfirði ætla að 

halda formlegan stofnfund 
á morgun klukkan hálffimm í 
Gamla Vínhúsinu, Vesturgötu 3. 
Píratar segja á heimasíðu sinni að 
allir Hafnfirðingar sem hafa áhuga 
á því að taka þátt í starfinu séu vel-
komnir.

Auglýst eftir listafólki 
Menningar- og ferðamálanefnd 

Hafnarfjarðar auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til 

listviðburða og menningarverkefna í 

bænum. Umsóknarfrestur er til 24. febr-
úar og er listafólk og annað áhugafólk um 
menningu, stofnanir og samtök hvött til 
að sækja um á vef bæjarsins. 

Hafnarfjarðarstofa verður til
Vorið 2010 samþykkti bæjar-

stjórn Hafnarfjarðar að skipa 
starfshóp til að gera tillögur 

um rekstur svokallaðrar Hafnar-
fjarðarstofu, sem og almennt um 
fyrirkomulag atvinnuþróunarmála í 
sveitarfélaginu. Í tillögunni fólst að 
lögð skyldi áhersla á að samþætta 
og samnýta þá reynslu og þekkingu 
sem til staðar væri í stjórnsýslunni á 
sviðum sem tengjast ferðaþjónustu og 
markaðssetningu bæjarins gagnart 
fólki og fyrirtækjum, og stuðla að 
auknu og nánara samstarfi við at-
vinnulífið á sviði nýsköpunar og at-
vinnuþróunar. Sérstaklega var horft til 
þess að nýta þá þekkingu og reynslu 
sem skapast hafði af sambærilegum 
verkefnum annarstaðar m. a. á Akur-
eyri og í Reykjavík. 

Starfshópurinn sem var skipaður 
fulltrúum allra stjórnmálaflokka skil-
aði tillögum sínum í október sama ár. 
Sérstaka áherslu lagði hann á skýra 

og markvissa stefnumótun í mál-
efnum ferðaþjónustunnar. Vinna við 
mótun ferðamálastefnu fyrir Hafnar-
fjörð hófst strax í kjölfarið og lauk 
með samþykkt bæjarstjórnar á nýrri 
ferðamálastefnu Hafnarfjarðarbæjar 
vorið 2012. Var sú stefnumótun unnin 
í nánu samstarfi við hagsmunaaðila í 
ferðaþjónustu og sérstök áhersla lögð 
í kynningu hennar fyrir bæjarbúum. 

Á grundvelli nýrrar ferðamálastefnu 
og samstöðu um mikilvægi þess að vel 
sé staðið að kynningu Hafnarfjarðar 
og þess sem bærinn okkar hefur upp 
á að bjóða, samþykkti bæjarstjórn á 
síðasta fundi sínum að hafinn skyldi 
formlegur undurbúningur að stofnun 
og reksti Hafnarfjarðarstofu. Í sam-
þykkt bæjarstjórnar kemur fram að 
auk sérstakrar áherslu á málefni ferða-
þjónustunnar muni Hafnarfjarðarstofa 
sinna margþættu hlutverki í markaðs-, 
kynningar-, og nýsköpunarmálum í 
bæjarfélaginu. Strax frá upphafi verður 

jafnframt lögð sérstök áhersla á mál-
efni ungs fólks á sviði nýsköpunar og 
þátttöku þess í mótun nýrra hugmynda 
og atvinnutækifæra. Unnið verður að 
því að koma á samstarfi við fyrirtæki 
í Hafnarfirði og samtök aðila í ferða-
þjónustu á svæðinu um fjármögnun 
og rekstur Hafnarfjarðarstofu til lengri 
tíma litið. 

Höfundur er

Gunnar Axel Axelsson,  

formaður bæjarráðs
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Blaðamaður hitti Margréti Gauju 
á fallegum degi í Hafnarf-
irðinum, þar sem hún er fædd 

og uppalin. Hún tók sæti í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar sem aðalmaður árið 
2006, þá 29 ára, og er öðru kjörtímabili 
hennar að ljúka. Hún er einn reyndasti 
stjórnmálamaðurinn í bænum, þrátt 
fyrir ungan aldur, en áður en hún tók 
sæti í bæjarstjórn hafði hún starfað í 
forvarnarnefnd bæjarins, næstu tvö ár 
á undan. „Þannig að ég er ekki aðeins 
yngsti bæjarfulltrúinn, heldur líka sá 
reyndasti,“ segir Margrét Gauja, „fyrir 
utan Lúlla auðvitað,“ segir Margrét 
Gauja hlæjandi, og á þar við Lúðvík 
Geirsson, sem sinnt hefur bæjar-
málunum áratugum saman. 

Hún hefur starfað í meirihluta 
Samfylkingarinnar og Vinstri grænna 
og hefur verið forseti bæjarstjórnar á 
kjörtímabilinu. Auk þess er hún vara-
þingmaður Samfylkingarinnar og 
hefur vakið athygli fyrir framgöngu 
sína, til að mynda í umræðum um St. 
Jósefsspítala. 

Skemmtileg forvalsbarátta
Margrét Gauja segir að hún búi að um-
talsverðri reynslu eftir átta ára setu í 
bæjarstjórn. Hún búi yfir þekkingu 
sem muni nýtast vel í kosningunum 

og í bæjarstjórninni næstu fjögur árin. 
„Einnig tel ég mikilvægt að það fólk 
sem ætlar að koma og taka þátt í for-
valinu hafi breitt val frambjóðanda í 
öll sætin.“
Þrír karlar, Gunnar Axel Axelsson, for-
maður bæjarráðs, og Eyjólfur Þór Sæ-
mundsson, bæjarfulltrúi, stefna líka á 
fyrsta sætið, auk Hafsteins Eggertssonar 
húsasmiðs, stefna einnig á fyrsta sætið. 
Verður baráttan hörð?

„Það eru 4 einstaklingar að bjóða sig 
fram í 1. sætið og ég tel að það verði 
staðið íþróttamannslega af því en 
keppnin verður ekki hörð, hún verður 
skemmtileg fyrst og fremst.“

Enn reiði vegna hrunsins
Hrunið hefur farið illa með Hafnar-
fjörð, eins og raunar fleiri sveitarfélög. 
Margrét segir að margt hafi reynt á, á 
kjörtímabilinu, en hún hafi í heildina 
upplifað meiri samstöðu og samstarf 
síðustu fjögur árin, en kjörtímabilið 
þar á undan. 

„En auðvitað er margt fólk reitt 
ennþá vegna hrunsins og hefur þetta 
kjörtímabil eflaust einkennst af því 
álagi. Við bæjarfulltrúar og starfs-
menn bæjarins eru á fullu að reyna að 
þjónusta íbúa og fyrirtæki í bænum og 
ekki hefur verið hægt að gera margt 

sem manni hefur langað–það hefur 
þurft að forgangsraða. Sjálfri hefur mér 
sviðið mest að geta ekki gert meira fyrir 
barnafjölskyldur þegar kemur að gjald-
skrám, hækka niðurgreiðslur og lækka 
leikskólagjöld. Það verður mitt helsta 
baráttumál nú þegar fer að sjá til sólar 
í rekstri bæjarins.“

Margrét bætir því við að bæjar-
stjórnin hafi í grunninn verið sam-
hent á kjörtímabilinu. Samskiptin við 
minnihlutann hafi gengið vel. „Ég hef 
átt í frábæru samstarfi við þau öll og 
í flestum málum er unnið sem ein 
heild. En auðvitað koma mál þar sem 
er skoðunarágreiningur.“

Enginn er eyland
Að því sögðu, liggur beint við að spyrja 
hver sé árangurinn af starfinu. Hvað ber 
hæst í störfum þínum í bæjarstjórn á 
kjörtímabilinu?

„Að hafa náð ríkri sátt í þeim ráðum 
sem ég er í forsvari fyrir í flestum 
málum. Það er engin „eyland“ í stjórn-
sýslunni og þegar fólk spyr einmitt 
þessarar spurningar „hvað hefur hún 
eiginlega gert?

„Þá eru það vinnubrögð sem ég 
kann illa við. Aftur á móti er ég mjög 
stolt af svo mörgu sem hefur áunnist í 
Umhverfis- og framkvæmdarráði þetta 
kjörtímabil, t. d stórsókn í lagningu 
göngu og hjólastíga á helstu stofn-
brautum bæjarins, Blátunnan, efling 
Strætó í Hafnarfirði, Umhverfis- og 
auðlindastefnu Hafnarfjarðar og margt 
margt fleira. Stoltust er ég þó afþví að 
hjólabretta/ bmx iðkendur í Hafnarf-
irði eru að fá alvöru aðstöðu, innanhús, 
sem opnuð verður á næstu mánuðum í 
samstarfi við Brettafélag Hafnarfjarðar. 
Það mál var drifkrafturinn að ég byrj-
aði í pólitík og nú er sá draumur að 
verða að veruleika, tók smá tíma en 
það urðu nokkrar hindranir á leiðinni.“

Fyrirmyndarsamfélagið
Margrét lýsir fyrirmyndasamfélaginu 
sem samfélagi þar sem kynin eru full-
komlega jöfn. „Ég lít svo á að jafnrétti 
kynjanna sé eitt af stærri verkefnum 
samtímans,“ segir Margrét Gauja. En 
hvernig lýsir hún sinni pólitík?

„Mitt hjarta slær fyrir fjölbreytileik-
ann, að geta boðið uppá samfélag þar 
sem allir eiga tækifæri á að blómstra. 
Í þeirri sýn liggja margir þræðir en 
þeir sem sveitarfélagið getur beitt sér 
fyrir er að gera góða skóla en betri, 
að íþrótta- og tómstundarmálin séu á 
toppnum og menning og listir dafni.“ 
Þessu til viðbótar nefnir hún meiri 

áherslu á almenningssamgöngur, 
þéttingu byggðar og bættar samgöngur 
fyrir hjólandi fólk. „Ég sé fyrir mér 
fyrirmyndarsveitarfélag í umhverfis-
málum en til að ná þeim titli þurfa allir 
að leggja á vogarskálarnar, íbúar, fyrir-
tæki og sveitarfélagið. Svo að lokum er 
mikilvægt að geta boðið uppá fjölbreytt 
atvinnulíf, það er grunnforsendan af 
þessu öllu, þá hafa fleiri tækifæri á að 
vinna nálægt heimili sínu sem er ham-
ingjumælikvarði nr 1 í öllum rann-
sóknum. Er þetta ekki jafnaðarstefnan 
í hnotskurn?

Spurð um þrjú áherslumál, nefnir 
hún fræðslumál, samgöngumál og 
húsnæðis- og atvinnumál. 

„Á góða að“
Eins og fyrr er getið hefur Margrét 
Gauja ekki einungis sinnt bæjarstjórn-
inni, heldur einnig þingmennsku. Fylgir 
þessu mikið álag?

„Já, en ég á góða að sem styðja mig 
og styrkja og gefa mér það svigrúm 
sem þarf til að geta sinnt þessu vel. En 
með reynslunni nær maður að þekkja 
aðalatriði frá aukaatriðum og er komin 
með breitt bak þó eflaust það mætti 
vera breiðara.“

Góðar fyrirmyndir
Ekki er hjá því komist að spyrja aðeins 
út í hið persónulega. Margrét er gift og 
á þrjú börn, hið yngsta fjögurra ára. En 
á hún sér fyrirmyndir?

„Pabbi minn er fyrirmynd mín í 
mínu starfi og lífinu almennt, hann 
hefur kennt mér auðmýkt, þakklæti 
og hvað það er gott að hafa húmor 
fyrir lífinu og aðstæðum. Mamma 
mín er mín fyrirmynd sem móðir og 
gleðigjafi. Er hægt að óska sér betri 
fyrirmyndir?

Nei, held ekki,“ segir Margrét Gauja 
Magnúsdóttir. 

Lenging á afgreiðslutíma

Afgreiðslutími verður
frá 10:00 til 19:00

alla virka daga
11:00 til 15:00 (sept. – maí)

á laugardögum

Velkomin í Bókasafn Hafnarfjarðar

Frá og með 
1. febrúar 2014 

verður
Bókasafn 

Hafnarfjarðar
opið til kl. 19:00

„Ég hef upplifað meiri samstöðu og samstarf á þessu kjörtímabili en hið 
fyrra en auðvitað er margt fólk reitt ennþá vegna hrunsins og hefur þetta 
kjörtímabil eflaust einkennst af því álagi,“ segir Margrét Gauja Magn-
úsdóttir, bæjarfulltrúi. Hún hefur setið tvö kjörtímabil í bæjarstjórn, og 
gefur kost á sér í fyrsta sætið á lista Samfylkingarinnar fyrir bæjarstjórn-
arkosningarnar í vor. Hún segist vilja gera meira fyrir barnafjölskyldur í 
bænum. „Það verður mitt helsta barráttumál nú þegar fer að sjá til sólar 
í rekstri bæjarins.“

Vill setja barnafjölskyldur í forgang

Margrét Gauja Magnúsdóttir. 

SveitarStjórnakoSningar 2014

Auglýsingasíminn er 578 1190



OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is

998
kr./kassinn

5.555
kr./kg

1.398
kr./kg

1.298
kr./kg

2.998
kr./kg

Coke 12x0,33 ml
verð 998 kr./kassinn

Túlípanar 10 sTk. í búnTi
verð 1.432 kr./búntið

Þorra harðfiskur 200g
verð 1.462 kr./pokinn

harðfiskur frá hvammsbiTum 100g
verð 898 kr./pokinn

ss lambalæri frosið
verð áður 1.498 kr./kg

íslenskT heiðarlamb
verð áður 1.498 kr./kg

Dr. oeTker pizza, salame
verð áður 698 kr.

svínakóTileTTur 
verð áður 1.698 kr./kg

 - Tilvalið gjafakort
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589
kr.

98
kr.

108
kr.

598
kr.

1.432
kr./búntið

1.462
kr./pokinn

898
kr./pokinn

1.198
kr./kg

277
kr.

4.998
kr./kg

889
kr./kg

lambaprime
verð áður 3.398 kr./kg

ora ÞorrasílD 580g
verð áður 716 kr.

rófusTappa 250g
verð 277 kr.

húsavíkur hákarl
verð 4.998 kr./kg

goði lambasvið soðin
verð 889 kr./kg

Súr eistu 2.748 kr./kg
Súr blóðmör 1.398 kr./kg 
Súr lifrarpylsa 1.398 kr./kg

Ný svínasulta 1.298 kr./kg
Soðið hangikjöt 3.898 kr./kg
Súr hvalur 2.445 kr./kg

ÞorramaTur 
Súr sviðasulta 2.148 kr./kg
Ný sviðasulta 2.148 kr./kg
Súrir lundabaggar 1.818 kr./kg

viking pilsner 
500ml
verð 98 kr.

Carlsberg lighT 
500ml
verð 108 kr.
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Líka í baráttunni
Helga Ingólfsdóttir og Geir 

Jónsson bæjarfulltrúar 
nefna bæði fyrsta sætið í 

framboðum sínum í prófkjöri sjálf-
stæðismanna. Helga sækist eftir 1. -3. 
sæti og Geir 1. -4. 

Þolgæði bæjarbúa
„Mín sýn á málefni bæjarins er að 
bæjarbúar hafi sýnt ótrúlegt þolgæði 
undanfarin ár og sætt sig við síðri 
þjónustu á ýmsum sviðum vegna 
niðurskurðar eftir efnahagshrun. 
Eitt dæmi um þetta er léleg þjónusta 
varðandi snjómokstur og hálkuvarnir 
sem bæjarbúar hafa svo sannarlega 
tekið eftir á undarförnum vikum. Ég 
vil til dæmis forgangsraða þannig að 
þessi þjónusta verði bætt. 

Mín hugmyndafræði byggist á því 
að ég er mikill jafnréttissinni í víðum 
skilning þess orðs,“ segir Helga Ing-
ólfsdóttir. Hennar árherslumál eru að 
skuldir verði greiddar niður, aðhald 

verði sýnt í rekstri bæjarins og að 
nýfjárfestingar verði takmarkaðar við 
nauðsynlegar framkvæmdir, auk þess 
að styðja við atvinnuuppbyggingu og 
styðja við leik og grunnskóla bæjarins 
og auka sjálfstæði þeirra. 

Velferð og grunnþjónusta
Geir Jónsson segist vilja standa 
vörð um grunnþjónustu, velferð, 
forvarnarstarf og mikilvægi íþrótta- 
og æskulýðsstarfs. „Það þarf sterka 
fjármálastjórn og hlúa að þeim fyr-
irtækjum sem vilja starfa í bænum,“ 
segir Geir. Hann segist vilja nú þegar 
hefja vinnu við endurfjármögnun 
lána bæjarins. „Einnig þarf að leita 
leiða til að fjölga íbúðum jafnt í 
félagskerfin, fyrir fatlaða og á al-
mennum markaði. Fjölga atvinnu-
tækifærum með því t. d. að vinna 
með þeim fyritækjum í bænum sem 
vilja auka starfssemi sína,“ segir Geir 
Jónsson. Vel rekinn bær 

veiti góða þjónustu
Rósa Guðbjartsdóttir bæjarfull-

trúi gefur kost á sér í fyrsta 
sætið á lista Sjálfstæðisflokks-

ins í prófkjöri sem haldið verður 1. 
febrúar. Hún segir mikinn áhuga á 
málefnum bæjarsins drífa sig áfram, og 
einlægan metnað fyrir hönd bæjarbúa. 

„Ég hef öðlast mikla reynslu með 
setu í bæjarráði og bæjarstjórn sl. átta 
ár og vil nýta hana til góðra verka. Ég 
á mjög gott með að vinna með fólki, 
virkja það og sætta ólík sjónarmið, 
bý yfir frumkvæði, krafti og þori sem 
mikilvægt er hverjum leiðtoga,“ segir 
Rósa í samtali við blaðið. 

Full bjartsýni
Fleiri sækjast eftir forystusætinu, 
hvernig meturðu möguleika þína? 

„Ég hef undanfarin misseri gegnt 
oddvitastörfum í bæjarfulltrúahópi 
Sjálfstæðismanna og hefur ríkt sér-
lega góð stemning og samheldni í 
hópnum og flokksstarfinu öllu. Miðað 
við undirtektirnar sem ég fæ er ég full 
bjartsýni og skynja að störf mín fyrir 
flokkinn og bæjarfélagið eru mikils 
metin.“

Rósa segir að prófkjörsbaráttan fari 
af stað á góðum og jákvæðum nótum 
og hún búist ekki við öðru. „Enda erum 
við öll fínir félagar. Markmiðið er að 

út úr prófkjörinu komi sigurstrang-
legur listi fólk sem hafi sem víðtækasta 
skírskotun til bæjarbúa.“

Virðing fyrir skattfé
En þá er að spyrja um áherslumálin. 

Rósa nefnir sérstaklega fjármál bæj-
arins, skólamál og skipulagsmál. En 
hugmyndafræði sinni lýsir hún svo. 

„Að bærinn sé vel rekinn og veiti 
góða þjónustu á sem hagkvæmastan 
hátt. Virðing sé borin fyrir skattfé og 
forgangsraðað með framtíðarhagsmuni 
bæjarins í huga.“ 

Samstaða um næstu skref
Launamunur kynjanna er viðvarandi 
samfélagsmein. Hvernig vill Rósa Guð-
bjartsdóttir vinna á honum?

„Það hefur talsverð vinna átt sér stað 
eftir að niðurstöður úttektar um launa-
muninn voru birtar. Bæjarráð ákvað 
að taka þátt í tilraunaverkefni um inn-
leiðingu jafnlaunastefnu og hefur látið 
reikna út kostnað við beina leiðréttingu 
launa. Afrakstur þessarar vinnu verður 
bráðlega kynntur og á ég þá von á að 
vilji verði til að ná samstöðu um næstu 
skref. Því kynbundinn launamunur er 
að sjálfsögðu ólíðandi.“
Fimm af ellefu bæjarfulltrúum eru 
konur. Einnig má spyrja hvort hlutur 

kvenna sé of rýr og eins í stjórnsýslunni, 
þar sem fjórir af fimm sviðsstjórum eru 
karlar?

„Ég tel kynjahlutfallið í ágætis jafn-
vægi á meðal kjörinna fulltrúa og 
æðstu stjórnenda.“ 

Mun meta stöðuna
Að lokum. Ef þú nærð ekki fyrsta sætinu, 
munt þú taka sæti á lista flokksins? 

„Hver og einn metur sína stöðu að 
afloknu prófkjöri sem þessu, það mun 
ég líka gera.“

Frelsi og ábyrgð
Kristinn Andersen, bæjarfull-

trúi, sækist eftir fyrsta sætinu 
á lista Sjálfstæðisflokksins 

í prófkjörinu 1. febrúar. Hann telur 
sig geta náð víðtækum stuðningi og 
trausti meðal Hafnfirðinga „til að gera 
breytingar á stjórn bæjarins og kjósa 
okkur sjálfstæðismenn til nýrrar for-
ystu í Hafnarfirði í vor,“ segir hann í 
samtali við blaðið. 

Kristinn segist hafa fengið góðar 
undirtektir og hvatningu eftir að 
hann lýsti yfir framboði. „Fólk metur 
bakgrunn minn, störf og þá reynslu 
sem ég hef af að virkja fólk til að ná 
árangri, sem við þurfum einmitt núna 
hér í Hafnarfirði,“ segir Kristinn. Kjós-
endur í prófkjörinu muni horfa til þess. 

Gefur ekkert eftir
Kristinn Andersen segist ekki reikna 
með harðri baráttu. „En auðvitað gef ég 
ekkert eftir. Ég á gott með að vinna með 
fólki, hef lagt mitt af mörkum til að efla 
starfið í hópi okkar sjálfstæðismanna 
og við munum snúa bökum saman að 
loknu prófkjörinu.“

Verkefnum verði útdeilt
Af áherslumálunum nefnir Krist-
inn fjármál, atvinnumál og lífsgæði 
í Hafnarfirði, en í því sambandi 
nefnir hann fræðslu- og æskulýðs-
mál, umhverfismál, menningu og 
listir og hjúkrunar- og öldrunarmál. 
En spurður um hugmyndafræði sína, 

nefnir hann gildi sjálfstæðisfólks. „Að 
tryggja frelsi til athafna en að ábyrgð 
fylgi frelsinu; að sérhvert okkar hafi 
svigrúm til að þreyta lífshlaup sitt á 
eigin forsendum en við styðjum þá til 
sjálfshjálpar sem standa höllum fæti; 
að „gjöra rétt og þola ei órétt“ eins og 
segir í einkunnarorðum okkar sjálf-
stæðismanna.“

Hann bætir því við að bærinn 
eigi að „gefa einstaklingum og fyrir-
tækjum bæjarins tækifæri til að taka 
að sér verkefni bæjarfélagsins – í 
framkvæmdum, fræðslumálum, vel-
ferðarmálum og víðar - en þá skiptir 
einmitt miklu að stjórnsýslan, einföld 
en skilvirk, sinni vel hlutverki sínu fyrir 
hönd bæjarbúa.“

Rúmur hlutur kvenna
Spurður um launamun kynjanna segir 
Kristinn að lög og kjarasamningar séu 
skýr. Viljinn sé allt sem þurfi. „Það er 
skylda stjórnenda að sjá til þess að ekki 
sé mismunað í launum fyrir sömu störf 
og hlutverk bæjarstjóra er m. a. að veita 
fordæmi og fylgja þessum málum eftir 
hvað starfsmenn bæjarins varðar.“
Fimm af ellefu bæjarfulltrúum eru 
konur en fjórir af fimm sviðsstjórum 
bæjarins eru karlar. Þykir þér staða 
kvenna í bæjarstjórn og í stjórnsýslunni 
viðunandi?

„Í bæjarstjórn eru konur 5 af 11 aðal-
bæjarfulltrúum og forseti bæjarstjórnar 
er kona. Í ráðum bæjarins, þar sem 
veigamestu ákvarðanir eru teknar, eru 
konur í ríflegum meirihluta og þær 
gegna formennsku flestra ráðanna. 
Þetta er ekki rýr hlutur og vonandi 
tekst að velja hóp með þann marg-
breytileika, reynslu og færni sem þarf 
til að stýra bænum á komandi kjör-
tímabili.“

Hættir ekki við  
hálfnað verk
Að lokum. Muntu taka sæti á lista 
flokksins, náir þú ekki fyrsta sætinu? 
„Að sjálfsögðu, við eigum næg verk-
efni fyrir höndum. Ég gef mig að fullu 
í þessa vegferð eins og aðrar sem ég 
hef farið. Ég hef ekki lagt í vana minn 
að ganga frá hálfkláruðu verki og geri 
það ekki nú.“

SveitarStjórnakoSningar 2014

Virkjum kraftinn  
í Hafnfirðingum
Hafnarfjörður hefur allt til 

að bera til að laða að sér 
fólk, nýja íbúa jafnt sem 

ferðamenn. Bærinn er vel staðsettur 
á milli höfðuborgarinnar og alþjóða-
flugvallar og því í alfaraleið. Að mínu 
mati þarf að nýta miklu betur þá 
möguleika sem í því felast. Hér eru 
flottir hönnuðir, fallegar verslanir  og 
góð veitinga- og kaffihús sem hafa að-
dráttarafl. Svo ekki sé talað um fallegu 
höfnina, gömlu húsin og hraunið. Við 
erum með mikla sérstöðu á höfuð-
borgarsvæðinu hvað þetta varðar. En 
eitthvað vantar upp á að kynna bæ-
inn betur eða búa til heildstæðari og 
meiri stemningu í kringum það sem 
við höfum. Til dæmis hefur ekki tekist 
að ná í hlut af þeim aukna vaxandi 
straumi ferðamanna sem til lands-
ins kemur, ekki að neinu marki að 
minnsta kosti. 

En það er fagnaðarefni að bæjar-
stjórn sameinaðist á síðasta fundi um 
að setja á laggirnar svokallaða Hafnar-
fjarðarstofu sem er í anda þess sem 

við Sjálfstæðismenn höfum ítrekað 
lagt til. Að búið verði til heildstætt 
verkefni sem hefur það markmið 
að styrkja ímynd bæjarins og kynna 
betur hvað við höfum hér upp á að 
bjóða. Nægar eru hugmyndirnar 
og krafturinn í hafnfirsku skapandi 
fólki sem finnst kominn tími á að 
láta verkin tala og framkvæma. Það 
er algjörlega í anda okkar sjálfstæðis-
manna og þannig vil ég starfa.

Höfundur er

Unnur Lára Bryde

frambjóðandi í prófkjöri  

Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.

Helga Ingólfsdóttir. Geir jónsson.

Kristinn andersen.

rósa Guðbjartsdóttir

Auglýsingasíminn er 578 1190



VIÐ STÖNDUM MEÐ LAUNÞEGUM
OG HÆKKUM EKKI VERÐ!
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Allt í einum pakka í Víkingastræti
Öðruvísi stemmning
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Þrumandi þorrablót að hætti 
Víkinga hefjast 24.janúar

Þrumandi þorrablót að hætti 
Víkinga hefjast 24.janúar

ATH.  Morgunmatur innifalinn í öllum pökkum.Tilboð gilda til 30. apríl 2014.
Aukanótt í 2ja manna herbergi kr. 5.000, á mann.

1. Þorrapakki:
Gisting, bjór og þorrahlaðborð. 
Víkingasveitin leikur fyrir matargesti.
Tveggja manna herbergi kr. 13.400 á mann.

2. Árshátíðarpakki: 
Gisting með fordrykk og þriggja rétta hátíðarkvöldverði.
Tveggja manna herbergi  kr. 13.700 á mann.

3. Sælkerapakki:
Gisting og kvöldverður með þriggja rétta sælkeraveislu.
Tveggja manna herbergi kr. 13.000 á mann.

Nánari upplýsingar á heimasíðu okkar.
www.fjorukrain.is

HLIÐ ÁLFTANESI

Veitingar og gisting

Hlið á Álftanesi

Við kynnum nýjan 
möguleika í mat 

og gistingu.
Verið velkomin 

Víkingasveitin leikur fyrir matargesti 
öll kvöldin eins og þeim einum er lagið.

Gerum tilboð fyrir hópa í gistingu og mat
Sérréttamatseðill

Pakkatilboð í Víkingastræti

Öflug forysta til framfara
Þann 1. febrúar mun ráðast hvaða 

einstaklingar verða í forystu á 
lista okkar Sjálfstæðismann í 

Hafnarfirði í næstu sveitarstjórnar-
kosningum. Við sem bjóðum okkur 
fram í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
erum öll sammála um hvert megin-
markmið Sjálfstæðisflokksins verður 
í sveitarstjórnarkosningunum. Það er 
að koma vinstri meirihlutanum frá 
völdum þar sem eftir 12 ára samfelldan 
meirihluta er Hafnarfjörður nú með 
skuldsettari sveitarfélögum landsins 
og það eina sem hefur veðsett lang-
flestar eignir sem hægt er að veðsetja. 
Náist þetta markmið munu fulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins væntanlega setja 
í framkvæmd ýmsar af þeim tillögum 
sem fulltrúar flokksins hafa lagt fram 
í bæjarstjórn og í ráðum og nefndum 
bæjarins á þessu kjörtímabili og miða 
flestar að því að lækka skuldir Hafnar-
fjarðar og auka þjónustu við íbúa. 

Taktu þátt og hafðu áhrif
Ég er 1. varabæjarfulltrúi fyrir Sjálf-
stæðisflokkinn og á sæti í skipulags- og 
byggingaráði og í umhverfis- og fram-
kvæmdaráði. Hef setið í stjórn fulltrúa-
ráðs Sjálfstæðisfélaganna í Hafnarfirði 
frá árinu 2007 og tekið virkan þátt í 
starfi flokksins þann tíma. Sem vara-
maður í bæjarstjórn og í þeim ráðum 

sem ég nefndi hef ég tekið þátt í allri 
málefnavinnu og tillögugerð flokks-
ins á kjörtímabilinu. Nokkur mál hafa 
verið lögð fram af mínu frumkvæði og 
nefni ég í því sambandi leiðrétting á 
skráningu á fasteignum þar sem fjöldi 
fasteigna hefur verið ranglega skráð í 
fasteignamati og eigendur þeirra greitt 
brot af þeim fasteignagjöldum sem við 
hin höfum þurft að greiða og er áætlað 
að vegna átaks í þessum málaflokk hafi 
tekjur vegna fasteignagjalda aukist um 
260 milljónir á síðustu 2 árum. 

Mikilvægt er að sem flestir taki þátt 
og hafi áhrif í prófkjöri okkar Sjálf-
stæðismanna og velji öfluga forystu til 
framfara í Hafnarfirði. 

www. ingitomasson.is

Eflum Hafnarfjörð!
Hafnarfjörður er fallegur bær 

sem stendur við fagran fjörð 
og í bænum býr skemmtilegt 

fólk. Ég hélt mína fyrstu málverkasýn-
ingu í Hafnarfirði, giftist hafnfirskri 
stúlku og eignaðist þar heimili. Það má 
með sanni segi að bærinn hafi tekið mér 
opnum örmum og ég vil hvergi annars 
staðar vera. 

Þrátt fyrir marga kosti bæjarins er 
margt sem hér má betur gera og má 
nefna að miðbærinn mætti vera mikið 
líflegri. Það þarf að glæða hann lífi með 
auknu framboði af atburðum sem fær 
Hafnfirðinga og gesti nágrannasveitar-
félagana til þess að flykkjast í miðbæinn 
og skemmta sér. 

Endurvekja má td. Jónsmessuhátíð-
irnar í Hellisgerði með tónlistarveislu, 
taka til í garðinum laga hann og og 
bjóða fólk velkomið með jazzfestival 
eða öðrum tónlistarviðburðum, setja 
upp bekki borð og bjóða uppá hátíð sem 
fær fólk til þess að koma og skemmta 
sér saman. 

Flensborgarhöfnin er spennandi 
staður sem þarf að glæða lífi með vinnu-
stofum listamanna, veitingahúsum, 
kaffihúsum, sérverslunum, fiskmark-
aði og jafnvel blása til bæjarhátíðar þar 
sem höfnin er í aðalhlutverki. Vera með 
markaðstorg og lifandi menningarvið-
burði, sem fær fólk til þess að flykkjast 
niður í bæ. 

Það þarf að nota skipulag til að glæða 
Strandgötuna lífi. Þar eiga einungis að 
vera rými fyrir verslanir eða veitinga-
staði – ekki fundarsalir fyrir stjórn-
málaflokka eða banka sem loka kl.16 
á daginn. Útvíkka jólaþorpið og koma 
því fyrir í Hellisgerði og gera garðinn 
að einstakri ævintýraveröld með jóla-
lýsingu og upplifun. 

Virkjum ferðaþjónustuna, sýnum 
ferðamönnum bæinn. Skipuleggjum 
ferðir um Hafnarfjörð og nágrenni 
Krýsuvíkin, hverirnir, Reykjanesið, vík-
inarnir, álfarnir, náttúran og hraunið 
hafa allt til brunns að bera að vera litli, 
spennandi „Gullni hringurinn“ fyrir alla 

sem ekki hafa tíma til að fara í þann 
stóra sem eru td. flestir ráðstefnugestir 
landsins. Með aukinni ferðamennsku 
aukum við atvinnutækfærin. 

Menntun er besta fjárfestingin. 
Gerum alla grunnskóla í Hafnarfirði 
þá bestu á landinu, þar sem allir fá 
menntun við sitt hæfi, hámark 20 nemar 
í bekk, ekki 30 eins og dæmi eru um. 

Skemmtum okkur í heimabyggð og 
eflum sérstöðu Hafnarfjarðar. Hugsum 
grænt og gerum Hafnarfjörð að fyrir-
myndarsveitarfélagi í umhverfismálum. 

SveitarStjórnakoSningar 2014

Orkuauðlindir Hafnarfjarðar
Hafnfirðingar eru þeirrar gæfu 

aðnjótandi að í landi bæjar-
ins finnst gífurleg jarðhita-

orka, orka sem gæti séð öllum bænum 
fyrir heitu vatni til hitunnar og jafnvel 
nokkrum minni bæjum á svæðinu. 
Hér er að sjálfsögðu verið að tala um 
jarðhitann í Krýsuvík. Talsverðar rann-
sóknir hafa farið fram á svæðinu með 
raforkuframleiðslu í huga. Minna hefur 
farið fyrir hugmyndum um hitaveitu. 
Ég tel þó rétt að kanna hvort mögulegt 
gæti verið að nýta þessa orku og sjá 
íbúum bæjarins fyrir ódýrari hitaveitu 
en OR getur í dag. Best er að taka strax 
fram að þetta er langtímaverkefni sem 
tæki lágmark 15 ár að hrinda í fram-
kvæmd. Framtíðarsýn mun þó seint 
valda okkur tjóni, skammsýnin gerir 
það miklu frekar. 

Er þetta mögulegt?
Nú kann einhverjum að finnast verk-
efnið óraunhæft og jafnvel ómögulegt. 
Tæknilega á eftir að rannsaka margt 
áður en hægt verður að segja af eða á 
en þó verður að telja að líkindi standi 
til að þetta sé gerlegt. 

Hvað með OR? Þökk sé framsýni 
meirihluta Sjálfstæðismanna og Fram-
sóknar sem undir forystu Magnúsar 
Gunnarssonar, fyrrverandi bæjarstjóra 
og oddvita okkar og Valgerðar Sigurðar-
dóttur fyrrverandi forseta bæjarstjórnar. 
Sömdu upp á nýtt um hitaveitumál milli 
OR og Hafnarfjarðarbæjar. Þar sem 
meðal annars varð mögulegt að segja 
upp samningum um dreifingu og sölu á 
heitu vatni í bænum. Uppsagnarfrestur-
inn er 15 ár. 

Óvissa er um hagkvæmni veitunnar, 
en einnig þar er ástæða til hóflegrar 
bjartsýni. Eftir að Reykjavíkurlistinn 

steypti Orkuveitunni í skuldafen með 
ofteknum arði og ýmiskonar fjár-
festingarævintýrum, er hún svo skuld-
sett að stór hluti tekna hennar fer beint 
í vexti og annan fjármagnskostnað. Það 
ástand mun vara næstu áratugi. 

Hefjum undirbúning
Ég tel að Hafnarfjarðarbær ætti að 
kanna möguleikana og leyta samstarfs 
svo komast megi að niðurstöðu og taka 
ákvörðun um þennan möguleika. Það 
á ekki að taka nema örfá misseri. Ef 
niðurstaðan væri lofandi mætti segja 
upp samningnum við OR og hefja 
undirbúning að því að byggja veitu, 
bora holur og annað. Það sem þarf, 
til að hægt yrði að sjá bæjarbúum 
fyrir heitu vatni þegar samningurinn 
við OR rynni út. Svona verkefni er 
á engan hátt óyfirstíganlegt um það 
höfum við fjölmörg dæmi um land allt. 
Þar sem minni sveitarfélög hafa byggt 
upp sína eigin hitaveitu og séð íbúum 
fyrir ódýrri og hagkvæmri húshitun. 
Rjúfum kyrrstöðuna og byggjum upp 
ný fyrirtæki. 

Höfundur er

Pétur Gautur Svavarsson,  

frambjóðandi í 4. sæti  

í prófkjöri sjálfstæðismanna. Höfundur er

Ingi Tómasson, varabæjarfulltrúi 

og sækist eftir 2. sæti  

í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins

Höfundur er

Skarphéðinn Orri Björnsson, 

framkvæmdastjóri og  

frambjóðandi í 3. sæti í  

prófkjöri Sjálfstæðisflokksins
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Fleiri kaupa hrogn en áður
Eftir jólasteikurnar, þungu sósurnar 
og eftirréttina um hátíðarnar er 
fiskur kærkominn á matarborðið. 
Fiskur er auðvitað meinhollur – 
það vita allir, en slík sannindi eiga 
það til að gleymast í marglitri birtu 
jólaljósanna á aðventunni.  Það er 
auðvitað orðinn ansi útbreiddur 
siður að borða skötu á Þorláksmessu 
og  við sem rekjum ættir okkar 
vestur á firði viljum hafa hana vel 
kæsta. Það eru líka ýmsar aðrar 
fisktegundir sem tengjast jólunum, 
þótt siðirnir séu kannski yngri. Hér 
á landi höfum við lært að meta síld 
í kringum hátíðarnar en fisksölum 
ber hins vegar saman um að það sé 
árvisst að fiskneysla aukist verulega 
í janúar.

Mikið að gera í fiskbúðum
Flestir borða reyndar fisk allan ársins 
hring samkvæmt neyslukönnunum,  
en þó er breytileg eftir aldurshópum 
hvort fólk vill sushi og tilbúna rétti 
eða gamalddags soðningu. Tvær fisk-
búðir eru í Hafnarfirði.  Annars vegar 
við Trönuhraun og hins vegar við 
Miðvang. Mikið hefur verið að gera 
í þeim báðum síðustu daga. Fiskur 
hefur líka selst vel í kjötborðunum 
hjá Samkaupum, Fjarðarkaupum og 
Hagkaup í Garðabæ.  Eins og margir 
lesendur eflaust muna var heilsoðin 
þverskorin ýsa einn algengasti hvunns-
dagsmatur á Íslandi fyrir ekkert alltof 
mörgum árum. Nú sést hún varla á 
borðum hjá venjulegum barnafjöl-
skyldum. Ekki að það sé sérstök eft-
irsjá að ofsoðnum mat. Hitt er verra 
að samhliða brotthvarfi ofsoðnu 
ýsunar af borðum landsmanna hefur 
heldur dregið úr fiskneyslu samkævmt 
neyslukönnunum sem Matís hefur gert 
undanfarin ár.

Ýsan er vinsælust  
en langa sækir á
Ýsa er vinsælust samkvæmt könnunum 
Matís, en þorskur í öðru sæti. Undir 
þetta tekur Jón Garðar Sigurvinsson, 

annar eigand litlu fiskbúðarinnar 
við Miðvang. „Langan er hins vegar 
í mikilli sókn, sérstaklega í tilbúnum 
réttum,“ segir Jón Garðar. Samkvæmt 
Matís er fiskur á borðum landsmanna 
sem aðalréttur að meðaltali tvisvar í 
viku.  Flestir telja fisk enda hollan og 
góðan. Þrátt fyrir þetta hefur dregið 
úr fiskneyslu síðust áratugi. Mötuneyti 
grunnskólanna virðast reyndar standa 
sig þokkalega í að gefa krökkum fisk, 
en síðan ekki söguna meir. Nú er svo 
komið að ungt fólk borðar ekki nægi-
lega mikin fisk samkvæmt Matís.

Neyslumynstrið  
að breytast
Önnur hver fiskmáltíð á Íslandi er 
borðuð utan heimilis, í mötuneytum 
eða á veitingastöðum. Það virðist skýr 
fylgni á milli þess hversu mikið for-
eldrar borða af fiski og hversu börnin 

eru gefin fyrir þennan holla og góða 
mat. En jafnvel þótt ungt fólk borði 
ekki nóg af fiski, jókst neysla þessa hóps 
frá 2006 til 2011. Við eigum enn eftir að 
sjá stöðuna samkvæmt nýjustu könnun 
Matís. Fiskbúðir hafa brugðist við 
breyttum tímum með því að auka úr-
val sitt af tilbúnum fiskréttum. Yfirleitt 
seljast þeir vel. Jón Garðar fisksali segir 
menn leggja metnað í tilbúnu réttina. 
Hann greinir nokkurn kynslóðamun. 
„Það er frekar yngra fólk sem kaupir 
tilbúnu réttina en þeir sem eldri eru 
vilji frekar elda frá grunni.“

Opinber stefna  
að auka fiskneyslu
Matís hleypti af stokkunum átaki síð-
asta haust sem heitir Fisk í dag. Það 
er vel, og í tengslum við það er haldið 
úti heimasíðu, gerðar rannsóknir og 
jafnvel sjónvarpsþættir. Því er ætlað að 

auka fiskneyslu almennings. Reynslan 
utan úr heimi sýnir okkur að helsta 
leiðin til að auka fiskneyslu er að kenna 
börnum að borða fisk strax frá upphafi. 
Jón Garðar segist ekki vafa á að hrá-
efnið skipti þar höfuðmáli. „Almenni-
legt hráefni fær krakka til að vilja borða 
fisk,“ segir hann. Því sé mikilvægt að 
gæta vel að því sem boðið er upp á í 
mötuneytum skóla og leikskóla. En 
svo er líka spurning hvort ekki þurfi 
að nútímavæða fiskneyslu með því að 
fleygja þverskornu ofsoðnu ýsunni á 
ruslahauga sögunnar og tileinka sér 
þær eldunaraðferðir sem bestar eru 
annars staðar. Þetta hefur sem betur 
fer gerst í einhverju mæli hér á landi, 
samanber tilbúnu réttina hans Jóns 
Garðars, en betur má ef duga skal.

Besta hráefnið
Hér á landi er mikið og gott aðgengi 
að fjölbreyttu og fersku sjávarfangi. 
Rannsóknir Matís benda til þess að 
unga fólkið vilji frekar tilbúna rétti, 
saltfisk og ekki síst sushi. Sushi hefur 
farið mikla sigurför um heiminn síð-
ustu þrjátíu ár, allt frá því bandarískir 
kokkar af japönskum ættum sóttu þessa 
matreiðsluhefð til lands forfeðranna. 
Frá Kaliforníu hefur þessi matargerð 
breiðst út um Bandaríkin og Evrópu. 
Sushi hefur náð nokkurri fótfestu hér 
og fáeinir frábærir sushi-veitingastaðir 
eru á höfuðborgarsvæðinu og á Akur-
eyri. Íslenskt sushi á veitingastöðum 
er á heimsmælikvarða, enda hráefnið 
einstakt og nokkrir frábærir fagmenn 
úr hópi íslenskra matreiðslumanna 
hafa tekið það upp á sína arma. Enn eru 
þó margir hræddir við að gera sjálfir 
sushi heima hjá sér.

2014 – árið sem  
Sushi sló í gegn
En eftir stendur að íslensk ungmenni 
borða ekki nógan fisk – að því er virðist 
að hluta til af því þau læra það ekki 
heima hjá sér. Við vitum hins vegar að 
sushi er vinsælt en það þykir kannski 
dálítið dýrt. Liggur ekki í augum 
uppi að auka þarf sushigerð á heim-

ilum. Reynsla annara þjóða sýnir að 
fiskneysla hefur aukist þar sem sushi 
hefur orðið vinsæll heimilismatur – 
sérstaklega hjá ungu fólki. En fólk virð-
ist mikla fyrir sér að gera sushi heima. 
En hér er pínulítið leyndarmál: Það er 
ekkert sérstaklega flókið að gera sushi 
heima hjá sér. Til eru alls kyns tæki 
og græjur sem gera þetta auðvelt og 
einfalt. Ef börn læra að gera sushi á 
einfaldan hátt í heimahúsum, er það 
þekking sem þau taka með sér út í lífið. 
Til þess að ná því markmiði að auka 
fiskneyslu ungmenna, og það strax á 
þessu ári,  þarf árið 2014 að verða í 
sögubókum árið sem sushi sló í gegn!

Ábendingar, góð ráð og uppskriftir
Ábendingar frá lesendum 

Hafnarfjarðar og Garðabæjar 
um hvaðeina sem tengist mat eru 
vel þegnar. Verið óhrædd við að hafa 
samband, hvort sem um er að ræða 
skemmtilega siði, reynslusögur af 

veitingastöðum eða úr verslunum, 
ábendingar um sniðuga matvöru, 
ræktun eða framleiðslu. Endi-
lega sendið okkur línu á netfangið 
svavar@islenskurmatur.is. Góðar 
uppskriftir eru líka vel þegnar. 

jón Garðar Sigurvinsson



Nýtt -  rafmagns lyftistólar  

Teg.  Giulia 3 - 1 - 1  og   3 - 2 - l   leður. 

Rafmagns lyftistólar með skemmal 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

Minni þvætting – meiri þátttöku
Hafnfirðingar kalla eftir meiri aðild að ákvörðunum. 

Vinstrihreyfingin – grænt framboð býður til 
opins fundar laugardaginn 25. janúar n.k. 

í félagsheimilinu á Strandgötu 11. 
Fundurinn hefst kl. 11:00 og stendur til kl. 13:00.

Á dagskrá fundarins verður:
1. Aukin aðkoma

2. Hópur um samsetningu framboðs valinn.

Allir velkomnir.

Stjórn VG í Hafnarfirði

MENNINGARSTYRKIR TIL 
VERKEFNA OG VIÐBURÐA
Menningar- og ferðamálanefnd Hafnarfjarðar 
auglýsir eftir umsóknum um styrki til verkefna og 
viðburða á sviði menningar- og lista í Hafnarfirði. 
Listamenn og aðrir áhugasamir um menningu og 
viðburði, stofnanir og félagasamtök eru hvattir til 
að senda inn umsóknir.

Umsóknareyðublöð eru á www.hafnarfjordur.is, 
undir íbúagátt/umsóknir. Athugið að til þess að 
sækja um þarf að skrá sig á íbúagátt bæjarins. 
Aðstoð við skráningu er hægt að fá hjá Þjónustuveri 
Hafnarfjarðar í síma 585-5500.

Skilafrestur er til  24. febrúar 2014.
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Fyrir Hafnarfjörð númer 1, 2 og 3
Kæri Hafnfirðingur. Hafnar-

fjörður er bærinn minn og 
þar vil ég starfa. Ég var kosin 

í bæjarstjórn fyrir fjórum árum og 
á sæti í Fræðsluráði og Umhverfis- 
og framkvæmdaráði. Einnig hef ég 
á kjörtímabilinu tekið þátt í vinnu 
starfshópa um fjölmörg mál meðal 
annars, hjólasamgöngur, Umhverfis- 
og auðlindastefnu og byggingu 
hjúkrununarheimilis. 

Mín helstu stefnumál fyrir næsta 
kjörtímabil eru ábyrg fjármálastjórn 
með áherslu á aðhald í rekstri og ný-
fjárfestingum. Niðurgreiðsla skulda er 
forgangsmál því þannig skapast svig-
rúm til að lækka álögur á bæjarbúa og 
unnt verður að framkvæma fyrir eigið 
fé án kostnaðarsamrar lántöku. 

Ég legg áherslu á atvinnu upp-
byggingu þar sem styrkleikar sveitarfé-
lagsins fá notið sín sem felast til dæmis 
í að nýta hafnaraðstöðuna betur, hlúa 
að miðbænum sem er hjartað í bænum 
okkar, bæta þjónustu við ferðamenn 
og laða fyrirtæki að bænum með því 
að bjóða hagkvæmar lóðir og góða 
þjónustu. 

Leik- og grunnskólar eru grunn-
stoðir sem ber að hlúa að með höf-

uðáherslu á innra starf og framþróun 
með það að leiðarljósi að frumkvæði 
fagfólks innan skólanna fái að njóta sín 
og einnig ber að styðja við fjölbreytt 
starf íþrótta- og tómstundafélaga og 
öflugt lista og menningarlífi með 
ábyrgum hætti. 

Ég vil skoða fleiri leiðir varðandi 
búsetukosti ungs fólks og hinna 
tekjulægri og athuga með hvaða hætti 
sveitarfélagið gæti beitt sér en örugg 
búseta er ein af grunnþörfum okkar. 
Einnig vil ég leita að leita leiða til að 
fjölga atvinnutækifærum og sporna við 
langtímaatvinnuleysi. 

Ég vil endurskoða stefnumótun í 
málefnum aldraðra og fatlaðra með 
tilliti til þeirrar þróunar sem hefur 
verið í málaflokknum til að tryggja að 
sem best sé búið að þessum hópum og 
ólíkum þörfum þeirra mætt. 

Ég vil útrýma kynbundinn launa-
mun hjá Hafnarfjarðarbæ. Það er for-
gangsmál að taka upp jafnlaunavottun 
og útrýma óskilgreindum launamun 
kynjanna. 

Greiðar samgöngur og góðar al-
menningssamgöngur eru mikilvægt 
samfélagsleg verkefni sem þurfa stöð-
ugt að vera í mótun. Skoða þarf hvort 

núverandi þjónustuframboð sé viðun-
andi. Ég nefni sem dæmi mikilvægi 
þess að Ásvallabraut verði sett í forgand 
til að bæta samgöngur frá Völlunum og 
þjónusta innanbæjarstrætó verði bætt. 

Umhverfismál eru mál okkar allra, 
stuðla ber að því að allar stofnanir 
bæjarins móti umhverfisstefnu og sýni 
þannig gott fordæmi. 

Ég óska eftir stuðningi þínum í eitt 
af þremur efstu sætunum í prófkjörinu 
og vonast til að þú nýtir rétt þinn til að 
taka þátt í að setja saman lista af hæfu 
fólki sem þú treystir til þess að vinna af 
heilum hug að hag Hafnarfjarðarbæjar. 

Bestu kveðjur

Höfundur er

Helga Ingólfsdóttir

bæjarfulltrúi

Sterkari Hafnarfjörður
Kæri lesandi. Ég, Sævar Már 

Gústavsson, vil hjálpa til við 
að styrkja samfélagið okkar 

og gef því kost á mér í 4. sæti i próf-
kjöri Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði 
1. febrúar næstkomandi. Í aðdraganda 
prófkjöra og sveitastjórnakosninga þá 
ber yfirleitt á fallegum loforðum um 
betrumbætur í hinum ýmsu mála-
flokkum. Kjósendur og frambjóð-
endur í Hafnarfirði búa hins vegar við 
þær sérstöku aðstæður að við höfum 
ekki efni á loforðum um aukin útgjöld 
í málaflokka sem almennur vilji er til 
að styrkja. Fjárhagsstaða bæjarsjóðs 
leyfir einfaldlega ekki frekar útgjöld. 
Í dag skuldar Hafnarfjarðarbær um 40 
milljarða króna eða um 8 milljónir á 
fimm manna fjölskyldu. 

Næstu bæjarstjórn í Hafnarfirði ber 
skylda til að laga ástand bæjarsjóðs 
því það kemur niður á samfélaginu 

okkar í dag og mun gera það af enn 
meiri krafti í framtíðinni ef ekkert 
verður að gert. Það á því að vera for-
gangsmál að greiða niður skuldir og 
endursemja um ýmis lánakjör. Nú er 
það þannig að ekki er hægt að láta 
þá stjórnmálamenn, sem tóku lánin 
í „þágu“ bæjarbúa, greiða niður 
skuldina, en það er hægt að láta þær 
fjármálastofnanir sem lánuðu bæj-
arsjóði axla ábyrgð. Það er áhætta 
fyrir fjármálastofnanir að lána bæj-
arfélagi sem hefur engar tekjur í þeim 
myntum sem lánað er í. Þær eiga því 
að sjálfsögðu að bera ábyrgð á því ef 
skuldastaða bæjarfélagsins versnar svo 
að það getur ekki staðið í skilum við 
skuldbindingar sínar. Það er með öllu 
fráleitt að láta bæjarbúa borga fyrir 
áhættusamar ákvarðanir stjórnmála-
manna og lánveitanda. Þess vegna á 
næsta sveitarstjórn að koma saman 

sterkri samninganefnd sem mun tala 
máli sveitarfélagsins við lánveitendur 
með það að markmið að fá afskriftir 
á lánum bæjarsóðs. 

Hafnarfjörður er í dag brothætt 
samfélag vegna skulda bæjarsjóðs. 
Kjörnum bæjarfulltrúum ber skylda 
að koma í veg fyrir að samfélög séu 
brothætt en þeir hafa svo sannarlega 
brugðist þeirri skyldu undanfarinn ár. 

Höfundur er

Sævar Már Gústavsson, og sækist 

eftir fjórða sæti í prófkjöri  

Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði 

Hafnarfjörður til framtíðar
Næstkomandi vor fáum við 

Hafnfirðingar tækifæri til að 
ganga inn í nýja tíma, tæki-

færi til að snúa vörn í sókn og sýna 
hvað í okkur býr. Bæjarbúar munu 
kalla eftir nýrri pólitík með nýjum 
áherslum og nýjum markmiðum. Til 
þess að það geti orðið þarf nýja, fram-
sækna og metnaðarfulla einstaklinga 
til starfa. 

Ég tel að kraftar mínir, menntun og 
áhugi geri Sjálfstæðisflokkinn sterkari 
og áhugaverðari kost þegar bæjarbúar 
ganga til kosninga nú í vor. Hafnar-
fjörður þarf kraftmikla einstaklinga til 
að taka á málum hér í bænum þannig 
að hægt verði að byggja upp samfé-
lag sem við bæjarbúar getum verið 
stoltir af. 

Tækifærin eru fjölmörg, hvort sem 
horft er til atvinnumála, ferðamála, 
og hlúa að hafnfirskum fjölskyldum. 
Stefna Sjálfstæðisflokksins á einkar 
vel við á tímum stöðnunnar og úr-
ræðaleysis. Fólk þarf frelsi til athafna 
og það vill hafa val um það hvernig 
samfélagi það býr í og þannig aukum 
við hagsæld okkar. Virkja þarf krafta 
okkar og verum óhrædd við að stíga 
skrefið þegar að vali okkar Hafn-
firðinga kemur, nýtum það. 

Hafnarfjörður er mér hugleikinn, 
hér er ég fædd og uppalin og sem 
móðir, Hafnfirðingur og einn hlekkur 
í samfélagi okkar býð ég fram krafta 
mína til að vinna að viðsnúningi 
hér í Hafnarfirði svo bæta megi hag 
okkar. Tryggjum Sjálfstæðisflokknum 

lista sem endurspeglar hafnfirskt 
samfélag. Ég óska eftir 2. -3. sæti í 
prófkjöri Sjálfstæðismanna þann 1. 
febrúar. Byggjum saman upp framtíð 
Hafnarfjarðar. 

Þú og ég erum Hafnarfjörður !

Höfundur er

Kristín Thoroddsen,  

ferðamálafræðingur  og býður  

sig fram í 2. -3. sæti í prófkjöri  

Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði



Fjöldi Íslendinga á sér draum um að eignast sumarbústað á unaðsreit í sveitum landsins enda er yndislegt að geta notið náttúrunnar í  
faðmi fjölskyldunnar. Sprotinn á rætur sínar í þeirri hugmynd  að geta boðið fólki falleg, íslensk hús í viðráðanlegri stærð með góða  
viðbyggingar- og útfærslumöguleika. Sprota húsin eiga sér rætur í byggingasögulegum menningararfi Íslands og þegar vandað er til 
verka skapar samspil manngerðs umhverfis og náttúru góða upplifun.

Léttir er fjölnota þjónustuhús sem smíðuð eru í nokkrum útfærslum. Þau má nota sem salernis-, þvotta-, sturtu-, gisti- og 
afgreiðsluhús eða geymslu. Húsið fellur vel að íslensku umhverfi og þau geta staðið stök eða nokkur sambyggð. Húsin eru 
byggð upp á einingum sem smíðaðar eru við kjöraðstæður inn á verkstæði og klædd að innan með sterkum  
endingagóðum harðplastplötum sem auðvelt er að þrífa.

Þjónustuhús sem falla vel að íslensku umhverfi

Úr draumum og vonum er lífið ofið

Þjónustuhúsin okkar
Frábær fyrir allar tegundir ferðaþjónustu!

Léttir
Fjölnota þjónustuhús

Sproti

Úr draumum og vonum
er lífið ofið.

Þjónustu- og frístudahús

Gluggasmíði

Útihurðir
Ýmsar gerðir

Gluggagerðin ehf.   Súðarvogur 3-5     105 Reykjavík     Sími : 566-6630  www.gluggagerdin.is

Við gerum tilboð í glugga og hurðir og sérsmíðum samkvæmt óskum. Einnig sjáum við um úrtekningu og ísetningu nýrra glugga og hurða. 

Gamli glugginn úr - nýji glugginn í

Gluggagerðin sérhæfir sig í nýsmíði á 
gluggum og hurðum, ásamt ísetningum. 
Smíðum jafnframt ný opnanleg
fög í eldri glugga sé um 
það að ræða. 

Höfum mikla reynslu í sérsmíði 
svala- og útihurða.

Hafðu samband og við metum 
ástandið.
Sími 566 6630

Gamli glugginn úr,
nýi glugginn í
...svo einfalt er það

Gamli glugginn úr,
nýi glugginn í
...svo einfalt er það
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Líflegt starf í Hafnarborg
Árið 2013 var viðburðaríkt 

að vanda hjá Hafnarborg, 
menningar- og listamiðstöð 

Hafnarfjarðar. Meðal fjölbreyttra sýn-
inga sem settar voru upp í safninu má 
nefna sýningar íslenskra samtímalista-
manna á borð við Ingólf Arnarsson, 
Sirru Sigrúnu Sigurðardóttur og Björk 
Viggósdóttur, en sýning Bjarkar naut 
mikilla vinsælda meðal allra aldurs-
hópa þar sem áhorfendur voru hvattir 
til að virkja listaverkin með þátttöku 
sinni. Fjöldi Hafnfirðinga og annarra 
lagði leið sína á sýningu um Hellisgerði, 
blóma- og skemmtigarð í Hafnarfirði. 

Bæjarskipulag  
með nýjum hætti 
Á sýningunni var sjónum beint að 
umhverfi Hafnarfjarðar líkt og á op-
inni vinnustofu sem safnið stóð fyrir 
í nóvember í samstarfi við skipulags- 
og byggingarsvið bæjarins. Þar bauðst 
gestum að kynna sér og ræða bæjar-
skipulag með nýstárlegum hætti og 
taka þátt í fjölbreyttri dagskrá með 
gönguferðum, leiðsögnum, fyrir-
lestrum og umræðum. Hafnarborg tók 
þátt í Listahátíð í maí með stórri sýn-
ingu á teikningum og pappírsverkum 
úr safni bandaríska listaverkasafnarans 
Wynn Kramarsky og vakti sýningin 
mikla athygli en á henni mátti sjá verk 
eftir heimsþekkta listamenn. Á árinu 
var einnig sett upp fjórða sýningin í 

röð sýninga sem safnið stendur fyrir 
þar sem ferli hafnfirska listamannsins 
Eiríks Smith eru gerð skil, en safnið 
varðveitir fjölda verka eftir listamann-
inn. Haustsýning Hafnarborgar var líkt 
og síðastliðin þrjú ár valin með hug-
myndasamkeppni þar sem sýningar-
stjórum er boðið að senda inn tillögur 
að sýningu í safninu. Að þessu sinni var 
það tillaga Önnu Maríu Bogadóttur, 
arkitekts og menningarfræðings, að 
sýningunni Vísar - húsin í húsinu sem 
varð fyrir valinu. Sýningarárinu lauk 
svo með stórri yfirlitssýningu á verkum 
listakonunnar Rúnu sem stendur fram 
í lok janúar 2014. 

Spennandi sýningar 
Fyrsta sýningin sem opnuð var á nýju 
ári er einkasýning Haraldar Jónssonar 
í Sverrissal, H N I T, en Haraldur 
hefur sett svip sinn á íslenskt listalíf 
um árabil. Spennandi sýningarverk-
efni er svo á dagskrá í febrúar, en þá 
verður almenningi gefinn kostur á að 
velja verk úr safneign Hafnarborgar 
á sýninguna Þitt er valið. Safneign 
Hafnarborgar hefur nú að mestu verið 
birt almenningi í gegnum Sarp, sam-
eiginlegan gagnagrunn safna sem er 
aðgengilegur á vefnum www. sarpur.
is, en þar getur hver og einn kynnt sér 
verkin í safneigninni og í kjölfarið sent 
inn ósk um að eitt þeirra verði hluti af 
sýningunni. Í tengslum við sýningar 

safnsins er boðið upp á leiðsagnir, sam-
ræður við listamenn og fleiri viðburði 
auk fræðsludagskrár fyrir nemendur á 
öllum skólastigum. Ýmis konar nám-
skeið eru einnig haldin reglulega og 
hefjast tvö nú í febrúar, myndlistar-
námskeið fyrir börn undir handleiðslu 
Sigurrósar Svövu Ólafsdóttur mynd-
listarmanns og námskeið Steingríms 
Eyfjörð myndlistarmanns í verklegri 
hugmyndavinnu. 

Metnaðarfull  
tónleikadagskrá
Auk fjölbreyttra myndlistarsýninga eru 
tónlistarviðburðir af ýmsu tagi fastur 
liður í starfsemi Hafnarborgar. Hádeg-
istónleikar undir stjórn Antoníu Hevesi 
hafa verið haldnir reglulega í safninu 
síðastliðin tíu ár og njóta mikilla vin-
sælda. Á árinu 2013 hleypti Hafnarborg 
einnig af stokkunum nýrri tónleika-
röð, Hljóðön, þar sem áhersla er lögð 
á flutning verka eftir samtímatón-
skáld í fremstu röð. Nýlega komu þær 
Tinna Þorsteinsdóttir píanóleikari og 
Marie Guilleray söngkona fram undir 
merkjum tónleikaraðarinnar, en á 
vormánuðum munu Borgar Magna-
son, Páll Ivan Pálsson, Helga Bryndís 
Magnúsdóttir og Áshildur Haralds-
dóttir verða meðal flytjenda. 

Safnverslun með 
hönnunarvörur  
og myndlistarbækur
Önnur nýjung í starfsemi safnsins er 
safnverslun sem opnuð var í lok árs 
2012 í samstarfi við Spark hönnunar-
gallerí. Boðið er upp á úrval af nýrri 
íslenskri hönnun á borð við trefla frá 

hönnunarteyminu Vík Prjónsdóttur, 
ilmvötn Andreu Maack og hina marg-
verðlaunuðu Sasa klukku eftir Þórunni 
Árnadóttur, auk þess sem þar má fá 
falleg kort og myndlistarbækur. 

Elfur Hildisif Hermannsdóttir, 
upplýsinga- og fræðslufulltrúi  

hjá Hafnarborg

Söfnun hjá Verðandi
Leikfélagið Verðandi í Fjölbraut-

arskólanum í Garðabæ vinnur 
að uppsetningu söngleiksins 

Beetlejuice og safnar fé til að geta sett 
verkið á svið. 

Fram kemur á vefnum netsofnun.
is að félagar í leikfélaginu afli fjár með 
því að selja gulrætur, flatkökur, sælgæti, 
harðfisk, klósettpappír og fleira. 

Söngleikir nemenda í FG hafa notið 
vinsælda og stefna nemendur að því að 

gera betur en síðast. „Markmið okkar er 
auðvitað að toppa síðasta ár og setja upp 
flottustu sýningu í sögu Fjölbrautarskól-
ans í Garðabæ,“ segja Sunna Kristins-
dóttir, sem situr í stjórn leikfélagsins. 

Beetlejucie byggir á frægri mynd leik-
stjórans Tims Burton um samnefnda 
persónu, og fjallar um par sem fer yfir 
móðuna miklu og lendir í samskiptum 
við furðuskepnuna Beetlejuice í drauga-
heimum. 

Óstöðvandi táraflóð  
og skellihlátur
Halaleikhópurinn frum-

sýnir annað kvöld leikritið 
Sambýlingarnir eftir Tom 

Griffin. Í verkinu er fjallað um fjóra 
sambýlinga og skoplegar aðstæður 
hversdagslífsins. Oddur Bjarni Þor-
kelsson þýddi leikritið, en hann 
leikstýrir einnig ásamt Margréti 
Sverrisdóttur. Hún sá verkið á sviði í 
Lundúnum og segist hafa lent í vand-
ræðum enda hefði hún „aldrei áður 
fengið hláturkast og ekka sem endaði 
í óstöðvandi táraflóði, skellihlátri og 
hiksta“. 

Halaleikhópurinn er leikfélag 
fatlaðara og ófatlaðra og hefur hann 
starfað í um tvo áratugi. Um þrjátíu 
manns taka þátt í sýningunni. 

Verkið er sýnt í Hátúni 12 í Reykjavík.

Í Hafnarborg eru haldin myndlistarnámskeið fyrir börn á öllum aldri.






