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Veittu bænum ekki forkaupsrétt
Hafnarfjarðarbæ var ekki boðinn 

forkaupsréttur að skipi og veiði-
heimildum Stálskipa. Eigendur Stálskipa 
tilkynntu nýlega um að skip og aflaheim-
ildir hefðu verið seld. Togarinn Þór verður 
seldur til Rússlands, en aflaheimildirnar, 
sem nema ríflega prósenti af heildarkvóta 
við Íslands, fara til, Síldvarvinnslunnar í 
Neskaupstað, Útgerðarfélags Akureyringa 
og Gjögurs. 

Hafnarfjarðarbær íhugar stöðu sína og  
er að láta vinna lögfræðiálit. 
„Næstu skref bæjarins eru að leita álits 
lögfræðings um það hvort að salan hafi 
ekki virkjað forkaupsréttarákvæðið eins 
og það er í lögum um stjórn fiskveiða,“ 
segir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarstjóri. 

Í lögum um stjórn fiskveiða segir að 
sá sem hyggist selja skip eigi að bjóða 

sveitarfélagi forkaupsrétt. Sömuleiðis segir 
í greininni að „sé skipi ráðstafað andstætt 
ákvæðum þessarar greinar um forkaups-
rétt getur forkaupsréttarhafi krafist þess að 
salan verði ógild“. 

Málið er hins vegar ekki einfalt, þar sem 
kvóti Stálskipa var seldur sérstaklega en 
skipið úr landi og ekki er getið um sölu 
á aflaheimildum sérstaklega í lögunum. 

Sjá bls.2. 
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Árangur sjálfstæðiskvenna einsdæmi
„Konur hafa aldrei náð því-

líkum árangri í prófkjöri hjá 
Sjálfstæðisflokknum, get ég 

fullyrt,“ segir Auður Styrkársdóttir, 
forstöðumaður Kvennasögusafns, 
um prófkjör Sjálfstæðisflokksins í 
Hafnarfirði. 

Fjórar konur urði í hópi sex efstu í 
prófkjörinu. Auður segir að konur í 
Samfylkingunni í Reykjavík hafi náð 
viðlíka árangri í prófkjöri, en þetta sé 
nýtt hjá Sjálfstæðisflokknum. 

Rósa Guðbjartsdóttir varð efst í 
prófkjörinu sem haldið var um síð-
ustu helgi. Kristinn Andersen, sem 
einnig gaf kost á sér í fyrsta sætið, 
lenti í öðru sæti í prófkjörinu, en 
Unnur Lára Bryde varð í þriðja sæti. 

Í næstu þremur sætum á eftir lentu 
Ingi Tómasson, Helga Ingólfsdóttir 
og Kristín Thoroddsen. 

Skammt er frá því að þrír karlar 
skipuðu sér í efstu sætin á framboðs-
lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, 
en konur komu þar á eftir. Kjörsókn 

í Reykjavík var raunar ívið minni 
en í Hafnarfirði. Er hægt að draga 
einhverjar ályktanir um að próf-
kjörið í Hafnarfirði boði einhverjar 
breytingar?

„Það er ekki hægt að draga neinar 
ályktanir af þessu einstaka prófkjöri. 
Niðurstöðuna verður að túlka í ljósi 
sérstakra aðstæðna, eða jafnvel skrif-
ast á tilviljun eina saman,“ segir 
Auður Styrkársdóttir. 

Hraunalist og álfate
Mæðgurnar Ragnhildur 

Jónsdóttir og Sirrý Margrét 
Lárusdóttur sýna vatnslita-

myndir, teikningar og myndir með 
blandaðri tækni í sal Ásatrúarfélagsins 
í Síðumúla í Reykjavík. Sýningin er opin 
virka daga frá hálftvö til fjögur og frá tvö 
til fjögur á laugardögum. Fram kemur í 

tilkynningu um sýninguna að boðið sé 
upp á huldukonukaffi og álfate. 

Ragnhildur sýnir meðal annars mynd 
sem er unnin í Gálgahrauni í fyrrahaust 
og í fangaklefa á Lögreglustöðinni við 
Hverfisgötu í Reykjavík, en hún er í hópi 
þeirra níu sem voru ákærð fyrir að mót-
mæla vegaframkvæmdum í hrauninu. 

Íhuga viðbrögð 
vegna sölu Stálskipa
„Við erum að bíða eftir lögfræðiá-

litinu áður en að ákveðið verður 
með frekari viðbrögð af hálfu 

bæjarins. Þegar lögfræðiálitið verður 
tilbúið geri ég ráð fyrir að bæjarráð 
verði kallað saman og farið verði yfir 
málið í ljósi álitsins,“ segir Guðrún 
Ágústa Guðmundsdóttir, bæjarstjóri 
og bæjarfulltrúi Vinstri grænna. 

Hafnarfjarðarbæ var ekki boðinn 
forkaupsréttur að skipi og aflaheim-
ildum Stálskipa. Nýlega var um sölu á 
togaranum Þór til Rússlands og kvótans 
til fyrirtækja sem tengjast Samherja. 

Talsmaður Stálskipa segir við blaðið 
að forkaupsréttur hafi ekki verið boð-

inn þar sem skipið hafi verið selt úr 
landi, en aflaheimildir annað. Lögin 
kveði á um að forkaupsréttur verði 
virkur þegar skip sé selt milli sveitar-
félaga. 

Átök um milljarða kvóta
Fram kom hér í blaðinu á dögunum 
að kvóti Stálskipa væri líklega ekki 
minna en fimm milljarða króna virði. 
Kaupverð aflaheimildanna hefur ekki 
verið gefið upp. 

Þessi þrjú félög sem keyptu kvót-
ann tengjast öll innbyrðis. Þannig eiga 
eigendur Samherja ÚA og sömuleiðis 
stóran hlut í Síldarvinnslunni. Gjögur 

er stór hluthafi í Síldarvinnslunni. 
Vestmannaeyjabær stendur í 

málaferlum við Síldarvinnsluna vegna 
kaupa fyrirtækisins á útgerðinni Berg-
ur-Huginn, en forkaupsréttur bæjarins 
var ekki virtur við sölu á skipum og 
aflaheimildum. 

Haukar í úrslit  
í bikarnum
Kvennalið Hauka keppir til 

úrslita í bikarkeppninni 
í körfubolta. Liðið vann 

Keflavík í miklum baráttuleik á 
útivelli í undanúrslitum á sunnu-
daginn var, en Keflavíkurstúlkur eru 
ríkjandi bikarmeistarar. Úrslitaleik-
urinn verður eftir hálfan mánuð, en 
þá mætir Haukaliðið Snæfelli sem 
trónir á toppi efstu deildar kvenna. 

Haukaliðið hefur átt gott tímabil 
í vetur. Liðið hefur verið í topp-
baráttunni í deildinni, og eftir því 
sem blaðið heyrir innan úr körfu-
boltadeild Hauka, er stefnan sett á 
að vinna tvöfalt í ár, bæði bikar og 
deild. Liðið vann seinast bikarmeist-
aratitil árið 2010 og þykir vera kom-
inn tími á titil. 

Lovísa björt Henningsdóttir sækir að körfu Keflavíkur í undanúrslitaleiknum 
í bikarkeppni kvenna á sunnudagin var. 

Stilla upp í Garðabæ
Nefnd Sjálfstæðisflokksins í 

Garðabæ, sem falið var að 
stilla upp á lista flokksins fyrir 

komandi bæjarstjórnarkosningar, er að 
störfum. Nefndin auglýsti nýlega eftir 
tilefningum. 

Þetta verður í fyrsta sinn sem bæj-

arstjórnarkosningar fara fram í sam-
einuðu sveitarfélagi eftir að Garðabær 
og Álftanes sameinuðust. 

Uppstillingarnefnd Sjálfstæðisflokks-
ins á að skila tillögu um fullskipaðan 
lista fyrir lok febrúar. Eftir það verður 
málið í höndum fulltrúaráðs flokksins. 

Safnanóttin verður í kvöld
Safnanótt verður haldin á höf-

uðborgarsvæðinu í kvöld. Viða-
mikil dagskrá verður á söfnum, 

bæði í Hafnarfirði og í Garðabænum. 
Þannig verður til að mynda hægt að 

vera í Hönnunarsafn Íslands í Garða-
bænum, auk þess sem opið hús verður 
í Króki á Garðaholti. 

Í Hafnarfirðinum verður meðal 
annars fjölbreytt dagskrá í Hafnar-
borg, í Byggðasafninu, á bókasafni 
bæjarins. 

Ítarlega dagskrá má finna á heima-
síðum bæjarfélaganna. frá safnanótt í fyrra.

rósa Guðbjartsdóttir hafði betur í 
baráttunni um fyrsta sætið.

ragnhildur Jónsdóttir og Sirrý 
 Margrét Lárusdóttir.
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Míla tengir heimili landsins við Ljósveituna. Við nýtum nútímatækni, fyrirliggjandi leiðslur 
og rými til að koma Ljósveitunni til heimila vítt og breitt um landið. Þannig á mikill fjöldi íslenskra 
heimila kost á háhraðatengingu á fljótlegan hátt í stað þess að þurfa að bíða í mörg ár eða áratugi 
eftir kostnaðarsömum framkvæmdum.

Kynntu þér stöðugar háhraðatengingar Ljósveitunnar á mila.is

Hafðu samband við eftirtalda aðila til að kaupa þjónustu um Ljósveituna:

Colour: Pantone 2623 C
C 70%  M 100%  Y 30%  K 15%

snerpa
rétta leiðin
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Flokkum og skilum fyrir framtíðina
Blátunnan hóf innreið sína í 

Hafnarfjörð síðastliðið haust 
þegar Fjallabræður komu 

færandi hendi með eina tunnu fyrir 
hverja íbúð í bænum. Þar með geta 
bæjarbúar flokkað heima og svo 
sannarlega hafa þeir tekið vel í verk-
efnið og stóraukið flokkun á endur-
vinnanlegum úrgangi. Ennfremur 
tóku bæjarbúar vel í kynninguna á 
verkefninu en veitt voru verðlaun 
fyrir frumlegustu blátunnumyndina 
á facebook. 

Ný móttökustöð á  
gjaldskyldum umbúðum 
að Breiðhellu 
Einnig er hafinn undirbúningur að 
efla endurvinnslustöðina á Breiðhellu 
enn frekar með byggingu húss í 
samstarfi við Endurvinnsluna þar 
sem hægt verður að að koma með 
ótalið og ótakmarkað magn af gjald-
skyldum plastflöskum og dósum. Þar 
með munu bæjarbúar geta skilað og 
flokkað allt í einni ferð. 

Urðað sorp frá Hafnarf-
irði minnkar um 100 tonn  
á mánuði!
Núna eru um 100 tonn af pappa að 
skila sér til endurvinnslu auk þess 
að málmur er flokkaður í burtu með 
frásogi. Grenndargámar þjóna áfram 

hlutverki sínu og töluvert efni berst í 
þá 6 gáma sem staðsettir eru víðsvegar 
um bæinn. Efla þarf grenndargámana 
en þeir taka á móti flokkum svo sem 
pappa, plasti, klæðum og gjald-
skyldum umbúðum en bæta þarf við 
a. m. k gleri. Samkvæmt heimilissorp-
rannsókn SORPU bs sem unnin er á 
hverju ári, hefur pappamagn í gráu 
tunnunni farið úr tæpuð 25% í 9%. 
Markmiðið er að komast undir 5% í 
næstu rannsókn. 

Markmiðið er að  
gera enn betur
Kröfurnar um minnkun urðunar á 
sorpi munu aukast stöðugt næstu 15 
árin og stefnt er að því að hætta urðun 
á óendurvinnanlegum úrgangi alfarið 
(undir 5%) fyrir árið 2025 en í dag eru 
urðuð yfir 400 tonn í Álfsnesi í hverri 
viku. Að flokka í blátunnu skiptir því 
gríðarlega miklu máli til að minnka 
sorp og það er ánægjulegt hversu já-
kvæðir og samstarfsfúsir bæjarbúar 
hafa verið gagnvart verkefninu. Unnið 
er að því að leysa þá hnökra sem upp 
hafa komið eins vel og unnt er í sam-
starfi við bæjarbúa. Næsta verkefni til 
að minnka sorp eru áform byggða-
samlagsins Sorpu að reisa Gas- og 
jarðgerðarstöð í Alfsnesi sem mun 
taka við öllum lífrænum úrgangi 
frá gráu tunnunni og framleiða úr 

honum metangas og moltu . Metangas 
er að ryðja sér til rúms sem orkugjafi 
í samgöngum og molta nýtist til jarð-
gerðar. Framtíðin í úrgangsmálum er 
spennandi og á næsta áratug munu 
verða straumhvörf í þeim málaflokki, 
umhverfinu okkar til bóta. 
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Það kom ekki að öllu leyti á óvart að Hafnarfjarðarbæ skyldi ekki hafa 
verið boðinn forkaupsréttur að skipi og aflaheimildum Stálskipa. Stálskip 
eru mikilvægt fyrirtæki. Útgerðin hefur staðið fyrir miklum umsvifum 

í bænum og greitt góð laun. Starfsemin er mikilvæg fyrir bæjarfélagið og 
bæjarbúa. 
Málið varpar ljósi á alvarlega galla í kerfinu hjá okkur. Það virðist vera hægt að 
vippa marg milljarða kvóta burtu úr einu bæjarfélagi, og fara lagalegar krókaleiðir 
til þess að komast hjá því að virða ákvæði laga um forkaupsrétt sveitarfélags.
Þetta er stórmál sem varðar ekki aðeins hagsmuni Hafnfirðinga, heldur lands-
manna allra. Við sjáum það til dæmis í Vestmannaeyjum þar sem bæjaryfirföld 
hafa þurft að leita til dómstóla til þess að fá virt ákvæði laga um forkaupsréttinn, 
raunar gagnvart hinum sömu aðilum og nú hafa keypt kvótann úr Hafnarfirði. 
Vonandi er að kjörnir fulltrúar standi saman um að gæta hagsmuna bæjarbúa 
í þessu risastóra máli.
En það er fleira um að vera. Framhaldsskólarnir í Hafnarfirði hafa ekki riðið 
feitum hesti frá fjárlögunum, eins og fjallað hefur verið um hér í blaðinu, og nú 
hafa kennarar fengið nóg. Nýlega voru kjarasamningar á almennum markaði 
felldir. Þá voru boðin 2,8 prósent og ljóst má vera að enda þótt samið verði til 
skamms tíma, þá dugar það vart launafólki að semja um launalækkun, þegar 
verðbólgan er umfram hækkun. 
Kjarabarátta framhaldsskólakennara hefur staðið lengi og þeir hafa lengi beðið 
eftir sanngjörnum kjarabótum eftir að síðasti samningur var felldur. Þolinmæði 
þeirra er nú brostin og raddir heyrast jafnvel um verkfall. Það eru samt sem 
áður góðar fréttir að nemendum þykir vænt um kennarana sína og standa við 
bakið á þeim.
Það er svo aftur umhugsunarmál fyrir samfélag að manneskjur sem telja má 
á fingrum annarrar handar séu falin margmilljarða verðmæti, sem þau geta á 
einhverjum tímapunkti stungið í vasann; hugsanlega með mjög neikvæðum 
afleiðingum fyrir allt samfélagið. Á meðan aðrir þurfa að leggja afkomu sína 
að veði, með neyðaraðgerðum á borð við verkfall, til þess að berjast fyrir örlítið 
fleiri krónum í launaumslag sem þunnt var fyrir.

Ingimar Karl Helgason

Afkoman að veði

Leiðari

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT
föstudaginn 21. febrúar

Þakkir að loknu prófkjöri
Þegar litið er yfir niðurstöður 

prófkjörs okkar sjálfstæðis-
manna fyrir bæjarstjórnar-

kosningar í vor getum við vel við 
unað. Yfir 1.300 Hafnfirðingar tóku 
þátt í að velja fólk á framboðslistann, 
sem er talsverð aukning frá þátttök-
unni fyrir fjórum árum. Þá náðu 
konur eftirtektarverðum árangri, 
almennt var frambjóðendahópurinn 
vel skipaður og ljóst að þar eiga allir 
erindi við Hafnfirðinga, hvort sem 
verður með störfum í bæjarstjórn, 
ráðum eða nefndum. 

Ég þakka það traust sem því fylgir 
því að hafa hlotið afgerandi kosningu 
í 2. sæti framboðslistans og met það 
mikils, en samtals hlaut ég flest at-
kvæði frambjóðenda, eða yfir 1.000, 
sem staðfestir víðtækan stuðning 
meðal allra þáttakenda. Rósu Guð-
bjartsdóttur óska ég til hamingju með 
kjörið í fyrsta sæti listans og öllum 
frambjóðendum þakka ég samstarfið 
í prófkjörinu. 

Síðast, en ekki sízt, þakka ég öllum 
þeim sem störfuðu með mér, hvöttu 
mig og studdu í prófkjörinu. Sá ár-

angur sem náðist var frábær og hann 
tryggir rödd okkar og sjónarmið inn 
í forsystusæti í bæjarstjórn, þar sem 
ég mun beita mér fyrir hönd okkar og 
gera mitt til þess að sjónarmið mín 
og stuðningsmanna minna skili sér 
í stefnumálum og ásýnd Sjálfstæð-
isflokksins í kosningastarfinu og á 
komandi kjörtímabili. Ég treysti á 
stuðningsfólk mitt að leggja mér lið 
og hvatningu í þeim störfum sem við 
eigum fyrir höndum. 

Sjúkraflutningar á  
höfuðborgarsvæðinu í uppnámi
Stjórn Slökkviliðs höfuðborgar-

svæðisins (SHS) hefur hafnað því 
að hefja vinnu við gerð nýs samn-

ings, eins og núverandi heilbrigðisráð-
herra vill. Sú ákvörðun stjórnarinnar 
byggir á því að búið var að ná niður-
stöðu með undirritun samkomulags-
grundvallar þann 1. febrúar 2013 eftir 
fimmtán mánaða viðræður og vinnu 
stjórnar SHS, fulltrúa velferðarráð-
herra, sáttanefndar og óháðs aðila um 
sjúkraflutninga. Samkomulagsgrund-
völlurinn var undirritaður bæði af 
fulltrúum SHS og þeim fulltrúum sem 
velferðarráðherra fékk í verkefnið með 
samþykki þáverandi ráðherra. 

Samkomulagsgrundvöllurinn frá 
því í febrúar 2013 byggir á þrotlausri 
vinnu, faglegum úttektum og útreikn-
ingum. Samkomulagsgrundvöllurinn 
lýsir eindregnum vilja allra sveitarfé-
laganna á höfuðborgarsvæðinu til að 
ná niðurstöðu í þessu mikilvæga máli. 
Ástæðan fyrir uppnámi málsins nú er 
sú að heilbrigðisráðherra hefur látið 
í veðri vaka að öll sú vinna sem fram 
hefur farið og þær niðurstöður sem 
samkomulagsgrundvöllurinn byggir 
á sé marklaus. Að útreikningarnir séu 
rangir og að ríkinu sé gert að greiða 
of mikið fyrir þjónustuna og að það 
sé jafnvel rétt að finna annað rekstr-
arform. 

Ábyrgðin er ríkisins
Ábyrgð á sjúkraflutningum hefur verið 

hjá ríkinu frá því 1. janúar 1990. Fram 
að þeim tíma höfðu sjúkraflutningar á 
höfuðborgarsvæðinu verið í höndum 
sveitarfélaganna sjálfra frá upphafi – í 
nær hundrað ár. Frá því að ríkið tók við 
ábyrgð sjúkraflutninga og hóf að greiða 
sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæð-
inu fyrir þjónustuna hafa sveitarfélögin 
reynd að fá sanngjana greiðslu fyrir 
þjónustuna. Strax í upphafi árs 1990 
lá fyrir að ráðuneyti heilbrigðismála 
var ekki tilbúið til að samþykkja 
raunkostnað við þjónustuna. Á end-
anum var ákveðið að fara með málið 
í gerðardóm sem endaði með því að 
1994 staðfesti gerðardómur að kröfur 
sveitarfélaganna væru sanngjarnar og 
að 48% kostnaðar við rekstur slökkvi-
liðs væri sjúkraflutningar. 

Ríkið virðist ekkert hafa lært af 
þessari reynslu frá 1994, því að nú eftir 
ríflega tuttugu ára samstarf þá er sagan 
að endurtaka sig. Á tímabilinu hefur 
sjúkraflutningum fjölgað verulega á 
meðan að útköll vegna slökkvistarfa 
hafa nánast staðið í stað. Raunkostn-
aður vegna sjúkraflutninga hefur því 
aukist í samræmi við það. Niðurstaða 
óháðrar úttektar KPMG vegna samn-
ingaviðræðna SHS og velferðarráðu-
neytisins um sjúkraflutninga frá því 
2. október 2012 sýnir að 53% rekstr-
arkostnaðar slökkviliðsins sé vegna 
sjúkraflutninga. 

Reiðubúin að ræða útfær-
slur á samningsgrundvelli
Stjórn SHS hefur lýst sig reiðubúna til 
að ræða við ráðuneytið um útfærslur 
á þeim samningsgrundvelli sem fyrir 
liggur og undirritaður var 1. febrúar 
2013, en ekki að fara í nýjar samninga-
viðræður frá grunni. Það verður að 
vera hægt að treysta því, þegar unnið 
er að samkomulagi á milli aðila, að 
borin sé virðing fyrir allri þeirri vinnu 
sem fram hefur farið frá því síðla árs 
2011 og ekki síst að borin sé virðing 
fyrir undirrituðum samkomulags-
grundvelli. Það geta ekki talist ásætt-
anleg vinnubrögð að neita því að taka 
mark á allri þeirri vinnu sem fram 
hefur farið, ekki síst af óháðum aðila 
og ætlast til þess að byrja samninga-
ferlið upp á nýtt. 

Höfundur er

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 

bæjarstjóri í Hafnarfirði og vara-

formaður stjórnar Slökkviliðs 

höfuðborgarsvæðisins

Höfundur er

Kristinn Andersen,

verkfræðingur og bæjarfulltrúi 

Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði

Höfundur eru:

Helga Ingólfsdóttir,

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

Margrét Gauja Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar
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Þjónusta við fatlaða og aldraða verður áherslumál
Eyjólfur Þór Sæmundsson, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, gefur kost á sér 
í 1. -3. sæti á lista Samfylkingarinnar í flokksvali sem verður haldið verður 
14. og 15. febrúar. „Ég hef fengið góða innsýn í málefni sveitarféalgsins og 
tel mig hafa góðar forsendur til að vera í leiðtogahlutverki á næsta kjör-
tímabili,“ segir hann í samtali við blaðið. Gunnar Axel Axelsson, Margrét 
Gauja Magnúsdóttir og Hafsteinn Eggertsson, sækjast öll eftir forystusæti 
á lista flokksins fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor. 

Eyjólfur segist vera bjartsýnn og von-
ast eftir góðri kosningu. „Ég leiði helst 
ekki hugann að öðru,“ segir hann, og 
minnir á að hann sækist eftir einu af 
þremur efstu sætum listans. 

Úrvals fólk
„Ég reikna með heiðarlegri baráttu. 
Samstaða hefur verið mjög mikil í 
hópi bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar 
og meðal flokksfólks almennt hér í bæ. 
Nýtt fólk kemur til sögunnar í þessu 
flokksvali, úrvals fólk sem örugglega 
mun ganga fram af fullum heilindum.“

Eyjólfur segir að nú séu bjartir tímar 
framundan í fjármálum Hafnarfjarðar. 

„Tekist hefur að ná jafnvægi í rekstri 
og fjármálum bæjarins og gera þau 
sjálfbær og nú eru bjartari tímar 
framundan. Í þessu hef ég tekið fullan 
þátt með því góða fólki sem myndar 
meirihluta í bæjarstjórn.“

Góð umgjörð um atvinnulíf
Sjálfur segir hann að á kjörtímabilinu 
hafi fræðslumálin verið í forgangi, auk 
þess sem sköpuð hafi verið góð umgjörð 
um atvinnulífið. „Fræðslumálin hafa 
verið í forgangi og rúmlega 150 millj-
ónum króna er varið á þessu ári til að 
auka kennslu, styðja við nýsköpun og 
stórbæta upplýsingatækni í skólunum, 

en við stefnum að því að verða í fremstu 
röð á því sviði innan þriggja ára.“ Þá 
fjölgi íbúum í Hafnarfirði. „Við höfum 

lagt mikla áherslu á að skapa góða um-
gerð fyrir atvinnulíf og nú eru öflug fyr-
irtæki að flytja til okkar og þau sem fyrir 
eru sum í örum vexti. Íbúum fjölgar nú 
ört, um rúm 2% á síðasta ári.“

Forgangur  
jafnaðarstefnunnar
Eyjólfur Þór Sæmundsson lýsir hug-
myndafræði sinni þannig að undir-
staða velferðar almennings byggi á 
öflugri atvinnustarfsemi, „sem gefur 
fólki kost á góðum störfum og tryggri 
afkomu, en skapar um leið bæjarfé-
laginu sterka tekjustofna. Á þeim 
grunni byggjum við síðan góða þjón-
ustu við bæjarbúa eftir þeim forgangi 
sem jafnaðarstefnan boðar.“

Áherslumálin
En hver verða áherslumálin á næsta 
kjörtímabili? Eyjólfur nefnir fernt: 

„Það verður örugglega rætt um 
fjármál og skuldastöðu og reynt að 
gera allt sem tortryggilegast á því 
sviði. Fræðslumálin verða vonandi 
fyrirferðarmikil en það er algert 
grundvallaratriði að vel sé að þeim 
staðið. Húsnæðismál verða sennilega 
töluvert fyrirferðarmikil og þáttur 
sveitarfélaga í að auðvelda ungu 
fólki að koma sér upp heimili. Ég 
nefni einnig fjórða atriðið sem er 
þjónusta við fatlað fólk og aldraða, 
en á því sviði er mikil framþróun í 
farvatninu ef við verðum áfram við 
stjórnvölinn.“ 

Skapandi og sértækt  
æskulýðsstarf
Æskulýðsmálin standa hjarta 

mínu næst. Í starfi mínu 
með ungu fólki hef ég séð 

það skýrt hversu mikilvægt það er að 
við stöndum vörð um og höldum áfram 
að þróa skapandi og sértækt æskulýðs-
starf hér í bænum. 

Það segir í æskulýðslögum að börn 
og ungmenni eigi að fá að vera sveit-
arstjórnum til ráðgjafar um málefni 
ungs fólks. Enn fremur kemur þar fram 
að tilgangurinn með æskulýðsstarfi sé 
að auka lýðræðisvitund barna og ung-
menna. Til þess að geta orðið slíkir 
virkir þátttakendur í samfélaginu þurfa 
börn og ungmenni að fá tækifæri til 
þess að finna rödd sína og bæjarfé-
laginu ber, lögum samkvæmt, að leita 
fjölbreyttra og skapandi leiða til að 
tryggja þeim vettvang til þess. 

Ég vil efla enn fremur skapandi 
greinar og listgreinar í æskulýðsstarfi 
og skólum bæjarins. Börnin okkar og 
ungafólkið eiga að fá tækifæri til að 
hafa áhrif og móta samfélagið með 
okkur. 

Hafnarfjörður hefur verið mjög 
framarlega í því að bjóða upp á fjöl-
breytt æskulýðsstarf. Með því erum við 
að ná til einstaklinga sem búa við ólíkar 
félagslegar aðstæður og t. d krakka sem 
eru atvinnulausir, hafa flosnað upp úr 
skóla eða af öðrum ástæðum hafa 
ekki fundið sig í almennu æskulýðs-

starfi. Þessi hópur vill oft gleymast í 
þjóðfélaginu. Ef við ætlum að ná til 
þessa hóps þá verðum við að hlúa að 
skapandi og fjölbreyttum æskulýðs-
verkefnum. 

Mörg slík verkefni hafa litið dags-
ins ljós í Hafnarfirði. Eins og verkefni 
tengt því að byggja og hanna rallíkross-
bíl í Músík og mótor, graffítiverkefni 
Hússins, tómstundarhópur fatlaðra, 
kvikmyndaverkefni Músík og Mótor 
og margt, margt fleira. 

Hafnarfjörður á að vera leiðandi í því 
að móta skapandi og sértækt æskulýðs-
starf. Við eigum að viðhalda, standa 
vörð um og þróa enn frekar það góða 
starf sem hefur verið unnið og ganga 
skrefinu lengra á næstu fjórum árum. 

Höfundur er

Eyrún Ósk Jónsdóttir

Rithöfundur og leikstjóri

Býður sig fram í 4. sæti í forvali 

Samfylkingarinnari

Flokksval
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði

14.–15. febrúar 
Utankjörfundarkosning er í Samfylkingarhúsinu, Strandgötu 43

þriðjudaginn 11. – fimmtudaginn 13. febrúar kl. 16 - 19



FLUTNINGALAUSNIR
fyrir þig
Blue Water Shipping hefur sérhæft sig í flutningum á  
sjávarafurðum frá Íslandi, Færeyjum og Grænlandi á  
markaði um allan heim.

Vikulegir sjóflutningar, daglegir flugflutningar, öflugt  
landflutningarkerfi í Evrópu með yfir 1000 flutninga- 
bíla. 

 
 
Contact:  
BWS Seyðisfjörður  I Tel: +354 470 2800  
BWS Hafnarfjörður I Tel: +354 470 2810

 » Vikulegar gámasiglingar til 
Rotterdam 

 » Vikulegar RO/RO siglingar 
til og frá Danmörku

 » 60 skrifstofur um allan 
heim

 » Flutningsmiðlun og 
vörustýring 

 » Dreifingarmiðstöð fyrir 
sjávarafurðir í Padborg og 
Hafnarfirði 

 » Öflugt landflutninganet á 
Íslandi

Seyðisfjörður
Reykjavik Reyðarfjörður

Þórshöfn

Rotterdam

Hirtshals

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk

Nuuk

Sisimiut

Ilulissat

Aalborg
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auglýsingasíminn er 578 1190
netfang: auglysingar@fotspor.is

Ný rödd – ný sýn!
Í vor göngum við Hafnfirðingar til 

kosninga og kjósum okkur fulltrúa 
til bæjarstjórnar næstu fjögur árin. 
Í febrúarbyrjun mun Samfylkingin 
halda sitt flokksval og hef ég ákveðið 
að taka þátt í því flokksvali og óska 
eftir stuðningi til að ganga til liðs við 
öfluga forystusveit jafnaðarhreyf-
ingarinnar í Hafnarfirði.

Endurnýjun er alltaf nauðsynleg 
í stjórnmálum og á undanförnum 
misserum hafa stjórnmálaflokkar 
farið í gegnum naflaskoðun og mikil 
uppstokkun og gerjun átt sér stað. 
Í kjölfar fylgistaps í síðustu alþing-
iskosningum hefur Samfylkingin 
horft inn á við og unnið að því að 
styrkja grasrótina og innviði flokks-
ins. Nýtt fólk, nýjar raddir eru að stíga 
fram og vilja leggja sitt af mörkum. Ég 

er ein af þessum nýju röddum sem hef 
ákveðið að láta til mín taka á þessum 
vettvangi. 

Horfum til framtíðar
Nú sem aldrei fyrr er mikilvægt að 
horfa til framtíðar. Við aðstæður 
þar sem sparnaðar og aðhalds er 
þörf þurfum við að finna leiðir til 
að styrkja okkur og stefna fram á 
við með gildi jafnaðarstefnunnar 
að leiðarljósi. Við viljum að bærinn 
okkar verði áfram eftirsóknarverður 
staður til búsetu og atvinnureksturs, 
staður þar sem virðing er borin fyrir 
umhverfi, menntun og menningu. 
Við viljum standa vörð um velferðar-
kerfið og vinna gegn ójöfnuði í sam-
félaginu. Ég er reiðubúin að leggja 
mitt af mörkum til þess að sjónarmið 

jafnaðar- og félagshyggju nái áfram 
að styðja við og styrkja þá umgjörð 
sem sköpuð hefur verið í Hafnarfirði 
á liðnum áratugum. Ég óska því eftir 
stuðningi í flokksvali Samfylkingar-
innar í byrjun febrúar og sækist eftir 
2.-3. sæti á lista flokksins.

Höfundur er

Adda María Jóhannsdóttir,  

framhaldsskólakennari 

Býður sig fram í 2.-3. sæti í 

flokksvali Samfylkingarinnar

Kæru Hafnfirðingar! 
Ég er 41 árs fjölskyldumaður bú-

settur í Setberginu í Hafnarfirði. 
Ég er uppalinn í Reykjavík en hef 
búið í Hafnarfirði síðustu 14 ár. Ég er 
kvæntur Þóreyju Ósk Sæmundsdóttur, 
grunnskólakennara við Lækjarskóla í 
Hafnarfirði og eigum við þrjú börn á 
aldrinum 4–11 ára. 

Ég er menntaður kennari með fram-
haldsgráðu í stjórnun menntastofn-
ana. Ég hef starfað við kennslu og 
stjórnun í grunnskólum frá útskrift 
frá Kennaraháskóla Íslands 1997. 

Í dag starfa ég sem skólastjóri Smára-
skóla og hef ég stýrt þeim skóla frá því 
haustið 2009. Þar áður starfaði ég sem 
aðstoðarskólastjóri (2003–2008) og 
skólastjóri (2008–2009) við Hjallaskóla 
í Kópavogi. 

Ég hef verið svo lánsamur að fá tæki-

færi til að taka þátt í góðu og gefandi 
félagsstarfi með traustum félögum í 
Samfylkingunni í Hafnarfirði á um-
liðnum árum. Mér hefur þar m. a. 
verið treyst fyrir því að vera varamaður 
í fræðsluráði Hafnarfjarðar á yfirstand-
andi kjörtímabili og átti einnig sæti í 
nefnd um skólaskipan í Hafnarfirði. 
Vorið 2012 var ég kjörinn í stjórn Sam-
fylkingarinnar í Hafnarfirði. 

Ég hef brennandi áhuga á því að 
berjast fyrir hagsmunum bæjarbúa á 
grundvelli jafnaðarstefnunnar. Vegna 
starfa minna í stjórnsýslunni og þátt-
töku í félags- og æskulýðsstarfi frá 
unga aldri tel ég mig hafa þekkingu 
og reynslu til að takast á við krefjandi 
verkefni á sviði sveitarstjórnarmála. 

Mennta-, atvinnu- og velferðarmál 
í víðum skilningi eru mér einkar hug-

leikinn. Þar stöndum við Hafnfirðingar 
frammi fyrir mörgum áskorunum og 
mikilvægt er að tekin séu markviss 
skref til sóknar á næstu misserum 
með hugsjónir okkar jafnaðarmanna 
að leiðarljósi. Mannlífi í Hafnarfirði 
til heilla! 

Höfundur er

Friðþjófur Helgi Karlsson,  

skólastjóri

Sækist eftir 5.–6. sæti á  

lista Samfylkingarinnar 

Framtíð okkar allra
Nýr hugsunarháttur og ferskt blóð. 

Það er kominn tími til að við 
hugsum um framtíðina og ungt fólk 
er framtíðin. Ég er að bjóða mig fram til 
að hjálpa ungu fólki og Hafnfirðingum 
almennt. Ég vinn sem kerfisstjóri og 
tæknimaður en hef einnig mikla 
reynslu af félagsstörfum t. d. Junior 
Chamber, Ungmennaráð Hafnarfjarðar 
og Ungmennaráð Íslands. 

Mín baráttumál eru skólamálin og 
húsnæðismálin. Grunnskólarnir í dag 
eru ekki að virka sem skyldi við komum 
illa útúr PISA og fleiri könnunum 
þannig það er augljóst er að þörf er á 
breytingum þar. Það þarf að tæknivæða 
þá auk þess sem við þurfum töluverða 
vitundarvakningu hvað iðnnám er 
mikilvægt. Við þurfum einnig að koma 
húsnæðismarkaðnum á hreyfingu hér í 
Hafnarfirði. Við þurfum að byggja upp 
leigumarkað, sjá til þess að ungt fólk 
geti staðið á eigin fótum og auðvitað 

að hugsa um að fá fleiri fyrirtæki til 
að staðsetja sig í Hafnarfirði. Það er 
margt sem þarf að gera, sérstaklega 
þarf að horfa til þess að tíminn líður og 
aðstæður breytast. Við skulum breytast 
með þeim en ekki sitja eftir í fortíðinni. 
Kjósum ungt fólk í bæjarstjórn, kjósum 
breytingar. 

Höfundur er

Gunnar Þór Sigurjónsson

Sækist eftir 3 - 5 sæti á lista

Samfylkingarinnar í Hafnarfirði

Öruggt leiguhúsnæði fyrir alla
Eitt helsta verkefni okkar hér í 

Hafnarfirði á komandi kjörtímabili 
er að bregðast við þeim gífurlega hús-
næðisvanda sem steðjar að bæjarbúum 
og raunar víðar á höfuðborgarsvæð-
inu. Á fjölmörgum stöðum í grónum 
hverfum í Hafnarfirði eru reitir þar sem 
fyrirhugað er að reisa fjölbýli. Mikil-
vægt er að þarna verða að öllu leyti 
horft til þess að byggja litlar og ódýrar 
íbúðir fyrir almennan leigumarkað, en 
eftirspurn eftir slíkum íbúðum er mjög 
mikil. Huga verður að öruggu húsa-
skjóli með langtímaleigu að leiðarljósi. 

Með því að byggja minni íbúðir, 
sem þó geta hæglega verið tveggja til 
þriggja herbergja, þá er verið að mæta 
þörfum hjá mjög stórum hópi fólks. 
Sérstaklega mætir þetta þörfum ungs 
fólks sem er að hefja búskap. En þetta 
mætir einnig þörfum einhleyps fólks 
sem jafnvel er með börn og einnig eldra 
fólki sem hefur hug á að minnka við 
sig. Svona mætti lengi áfram telja þá 
hópa fólks sem myndi nýta sér slík 
húsnæði. Minni og hagkvæmari ein-
ingar gera fleira fólki kleift að komast 
í öruggt húsnæði. Í dag er framboðið 
nánast ekkert, og það litla sem er til er 
á algjörlega óviðráðanlegu verði, enda 
oftar en ekki alltof stórar íbúðir sem 
byggðar voru fyrir hrun. 

Með því að byggja fjölbýlishús í 
grónum hverfum, erum við að þétta 
byggð og nýta þá grunnþjónustu sem 
nú þegar er til staðar, sbr. leikskóla, 
skóla, samgöngur og fleira. Auk þess 
sem slíkar byggingaframkvæmdir eru 
auðvitað örvun í atvinnulífið á meðan 
á framkvæmdum stendur, og auka í 
framhaldinu tekjur bæjarins í formi 
fasteignaskatta og veitugjalda. 

Húsnæðisvandinn er stórt vanda-
mál og nú þarf að takast á við hann 
af fullum krafti og hugsa í lausnum. 
Við þurfum að skapa hér aðstæður svo 
hægt sé að bjóða uppá öruggt leiguhús-
næði og það þolir enga bið. 

Höfundur er

Ófeigur Friðriksson,  

viðskiptastjóri

Sækist eftir 2. -4. sæti í forvali 

Samfylkingarinnar 

Yngri Hafnarfjörður
Mikill skortur er á upplýsingum 

um samfélagsþátttöku ungs 
fólks á Íslandi. Þær litlu sem þó eru 
til sýna að hún fer snarminnkandi hjá 
yngsta aldurshópnum sem sagt 18-24 
ára. Ungt fólk hefur þó yfirleitt áhuga 
á því að segja sína skoðun þegar það 
kemur að málum sem liggur þeim 
nærri sem dæmi má nefna menntamál 
og samgöngur. Ef ungur einstaklingur 
sem rúntar með gula eðalvagninum um 
götur Hafnarfjaðar á hverjum degi væri 
spurður út í hvort hann hefði skoðun á 
innanbæjar strætókerfinu, væri svarið 
eflaust, já. Hvers vegna passa tímar 
leiðar 33 þá svona illa fyrir hafnfirsku 
menntskælingana og háskólanemana?

Það eru efaust fjölmargar ástæður 

sem liggja að baki dæmrar stjórn-
málaþátttöku ungs fólks. En eflaust er 
ein ástæðan, að þeim finnst umræðan 
svo ógnvekjandi og yfirþyrmandi að 
þau hrökklast í burtu. Stjórnmálin 
eiga heima hjá þeim sem eldri eru og 
reyndari. Þó svo að unga fólkið sé í 
rauninni að nýta sér mikið af þjónust-
unni sem um er að ræða. 

Því er ljóst að umræðan þarf að vera 
á einföldum og skemmtilegum nótum 
svo að ungt fólk í Hafnarfirði þori og 
langi að segja sína skoðun. Með því að 
unga fólkið verði sýnilegra og láti meira 
í sér heyra, fá málefni þeirra meira vægi 
innan umræðunnar. Jafnframt myndi 
það auka jákvæða og frumlega hug-
myndasmíð. Það væri öllum til hags 

að geta unnið saman að því markmiði 
að gera Hafnarfjörð að jafn góðu bæj-
arfélagi og það getur orðið. 

Hugsum í anda jafnaðarstefnunnar, 
höfum fulltrúa fra öllum aldurshópum 
á lista. 

Höfundur er

Eva Lín Vilhjálmsdóttir,

frambjóðandi í 4. -5. sæti í 

flokksvali Samfylkingarinnar 

SveitarStjórnakoSningar 2014

Prófkjör hjá Pírötum
Píratar ætla að bjóða fram lista 

í Hafnarfirði í bæjarstjórnar-
kosningunum í vor. Listann 

ætla þeir að velja með prófkjöri. Þetta 
var ákveðið á stofnfundi Pírata í 
bænum sem var haldinn nýlega. 

Píratar segja í tilkynningu að þeir 

leggi áherslu á gegnsæi í stjórnsýslu, 
en þeir fullyrða að því sé ábótavant 
í Hafnarfirði. Hafnarfjörður er eina 
sveitarfélag landsins þar sem skjöl, 
samningar og önnur fylgigögn eru 
birt sjálfkrafa ásamt fundargerðum 
á vef bæjarins. 

11 bæjarfulltrúar í Garðabæ
Bæjarfulltrúum í Garðabæ 

fjölgar úr 7 í 11 í bæjarstjórn-
arkosningunum í vor. Þetta er 

í takt við ákvæði laga um fjölda kjör-
inna fulltrúa eftir íbúafjölda í eins-
tökum sveitarfélögum. Þetta verða 
fyrstu kosningar eftir sameiningu 
Garðabæjar og Álftaness. Sjö bæjar-
fulltrúar voru í hvoru sveitarfélagi um 

sig, svo einnig mætti segja að kjörnum 
fulltrúum íbúa svæðisins fækki sam-
anlagt úr 14 í 11. 

Sjálfstæðismenn hafa haft öruggan 
meirihluta bæjarfulltrúa í Garðabæ, 
og voru líka í meirihluta á Álftanesi, 
og í meirihlutasamstarfi við klofnings-
framboð úr flokknum. Framboðsmál í 
Garðabænum eru ekki komin á hreint. 

Ýmsar hreyfingar buðu fram svo-
nefndan A-lista á Álftanesi í síðustu 
kosningum, en framsóknarmenn 
fengu einnig kjörinn bæjarfulltrúa. 

Í Garðabænum bauð Samfylkingin 
fram sérstakan lista og fékk einn full-
trúa, en þar var einnig í boði M-listi 
fólksins sem fékk sömuleiðis einn 
fulltrúa kjörinn. 



Hafnarborg Kl. 19:00–24:00  

H N I T – Haraldur Jónsson
Haraldur Jónsson hefur sett svip sinn  
á íslenskt myndlistarlíf um árabil.  
Á sýningunni H N I T í Sverrissal sýnir 
hann ný verk, bæði teikningar og 
skúlptúra, sem hvert á sinn hátt virkja 
skynjun mannsins á eigin tilfinningum, 
upplifun af rými og táknum.

Þitt er valið – síbreytileg sýning 
valin af almenningi
Á sýningunni Þitt er valið eru sýnd 
verk úr safneign Hafnarborgar sem nú 
hefur að mestu verið birt almenningi 
í gegnum Sarp. Á vef Sarps getur hver 
og einn kynnt sér verkin í safneigninni 
og sent inn ósk um að eitt þeirra verði 
hluti af sýningunni. Vefslóð Sarps er 
www.sarpur.is

bóKasafn Hafnarfjarðar
Kl. 19:00–24:00 

Arfur aldanna -  Horfin verkþekking
Yfirlitssýning yfir verk Hjalta Hafþórs-
sonar (tile.is) en hann hefur undanfarin 
ár unnið að því að smíða 15. og 16. 
aldar báta með gamla laginu.

EDGE - Projekt Polska   
Ljósmyndir pólskra rithöfunda
Projekt Polska.is - odbędzie się wystawa 
fotograficzno-literacka. Do współpracy za-
prosiliśmy Ośrodek Postaw Twórczych z 
Wrocławia, Krakowskie Szkoły Artystycz-
ne oraz Korporację Ha!art. Tematem 
wystawy są szeroko rozumiane Obrzeża.
Ljósmyndasýning á verkum pólsku 
rithöfundanna Anna Domanska frá 
KSA Krakow Poland og Krzysztof 
Solarewicz frá OPT Wroclaw - Ha!art 
Corporation frá Krakow Poland

Köngulóarkompan - Vesturkot
Sýning á verkum leikskólabarna úr 
Hafnarfirði. Börnin hafa meðal annars 
búið til köngulær og verða þær í sér-
staklega útbúinni myrkri köngulóar-
kompu á barnadeild þar sem eingöngu 
vasaljós eru notuð til að rata um. 

Ratleikur um bókasafnið
Ratleikur er skemmtileg leið til að 
skapa spennu og laða fram keppnis-
skapið. Vegleg verðlaun eru í boði og 
allir þátttakendur fá smá glaðning.

byggðasafn Hafnarfjarðar
Kl. 19:00–24:00

Þjóðbúningakynning
Annríki, þjóðbúningar og skart verða 
með þjóðbúningakynningu, sýningu 
og spjall um búningana og handverkið 
sem þeim fylgja í Sívertsens-húsinu. 

Magnað myrkur
Í Pakkhúsinu bjóða nemar úr Iðnskól-
anum í Hafnarfirði upp á gjörning sem 
tekur mið af þema Safnanætur Magnað 
myrkur. Gestir geta virt fyrir sér ljósa-
gang Iðnskólans allt kvöldið.

Hús Bjarna Sívertsen og fjölskyldu 
Sívertsens-húsið er elsta hús Hafnar-
fjarðar, byggt á árunum 1803–1805 
fyrir Bjarna Sívertsen, sem var mikill 
athafnamaður í Hafnarfirði á árunum 
1794–1830. Húsið verður opið gestum 
á Safnanótt.

Verslunarminjasýning í Beggubúð
Í verslunarhúsinu Beggubúð sem byggt 
var 1906 er verslunarminjasýning 
Byggðasafns Hafnarfjarðar, húsið  
verður opið gestum á Safnanótt.

Þannig var - Saga Hafnarfjarðar
Pakkhúsið er aðalsýningahús 
Byggðasafnsins og verður boðið uppá 
stuttar leiðsagnir um fastasýningar 
hússins á safnanótt. 

bóKasafn Hafnarfjarðar
Kl. 19.00–19.30 

Töframaðurinn Einar einstaki 
Töframaðurinn Einar einstaki sýnir 
listir sínar.

Hafnarborg Kl. 20:00–20:30 

Fjölskylduleiðsögn
Leiðangur um Hafnarborg fyrir börn 
og fullorðna þar sem ævintýraheimar 
safnsins eru kannaðir.

Kl. 20:00–22:00 

Á bak við tjöldin
Gestum er boðið að skyggnast á bakvið 
tjöldin og heimsækja listaverkageymsl-
ur Hafnarborgar í fylgd starfsmanna 
safnsins. Hver heimsókn er stutt og 
tekið er á móti gestum í litlum hópum.

Kl. 20:00–21:00 

Verkleg hugmyndavinna
Steingrímur Eyfjörð myndlistarmaður 
kynnir verklega hugmyndavinnu fyrir 
safngestum, en hann stendur fyrir sam-
nefndu námskeiði í Hafnarborg í febrúar.

byggðasafn Hafnarfjarðar, 
sívertsensHús Kl. 20:00–21:00 

Sagnakvöld Byggðasafnsins
Sagnakvöld þar sem sagnaþulurinn 
Sigurbjörg Karlsdóttir bregður upp svip-
myndum af lífi genginna kynslóða og 
segir sögur sem fæstir hafa heyrt áður.

bóKasafn Hafnarfjarðar
Kl. 20:00-21:00 

Unglingurinn
Gaflaraleikhúsið sýnir hluta úr leik-
ritinu Unglingurinn.

Hafnarborg Kl. 20:30–21:00 

Listamannsspjall
Haraldur Jónsson myndlistarmaður 
tekur þátt í leiðsögn og ræðir við gesti 
um sýninguna H N I T.

Hafnarborg Kl. 21:00–21:30 

Úr geymslu í sal
Leiðsögn og kynning á sýningunni  
Þitt er valið.

byggðasafn Hafnarfjarðar, 
sívertsensHús Kl. 21:00 

Þjóðlagatónleikar
Tónleikar Þjóðlagahópsins Gljúfrabúa 
sem leggur áherslu á flutning íslenskr-
ar þjóðlagatónlistar.

Hafnarborg Kl. 21:30–22:00 

Ljóðlestur í H N I T U M
Kristín Ómarsdóttir skáld les upp úr eig-
in verkum í sýningu Haraldar Jónssonar, 
H N I T, í Sverrissal Hafnarborgar.

Hafnarborg Kl. 22:00–22:30 

Úr geymslu í sal
Leiðsögn og kynning á sýningunni  
Þitt er valið.

bóKasafn Hafnarfjarðar
Kl. 22.00–23.00 

Dægurlög í sparibúningi
Bræðurnir Arnar Dór og Helgi Már 
Hannessynir taka lagið.

Hafnarborg-gló Kl. 22:15–23:00 

Lifandi djasstónar á Gló
Endaðu safnaröltið á hressingu á Gló  
í Hafnarborg undir lifandi tónlistar-
flutningi bræðranna Óskars Guðjóns-
sonar saxófónleikara og Ómars Guð-
jónssonar gítarleikara.

 
safnanæturleiKur
Svaraðu einni laufléttri spurningu 
og fáðu stimpil frá þeim söfnum 
sem þú heimsækir á Safnanótt. Þeir 
sem svara þremur spurningum og 
safna þremur stimplum geta skilað 
þátttökumiða í þar til gerða kassa 
á söfnunum sem taka þátt föstu-
daginn 7. febrúar til miðnættis.

1. vinningur er ferð fyrir tvo til Den-
ver og passi á Denver Museum of Art.
2.–3. vinningur er árskort í sund.
4.–5. vinningur er Menningarkort 
Reykjavíkur.

Athugið að frítt er  
á öll söfn í Hafnarfirði
Verið velkomin á söfnin á Safnanótt
Opið til kl. 24:00
Safnanæturstrætó ekur milli allra  
safnanna frá 19 til 24. Ókeypis er  
í vagnana. Leið B stoppar við Fjörð  
á 20 mínútna fresti.

Nánari upplýsingar og tímatafla
á www.vetrarhatid.is

Dagskrá Safnanætur 
í Hafnarfirði

Föstudaginn 
7. febrúar 2014
Opið til miðnættis

Hafnarborg
Strandgata 34
220 Hafnarfjörður
www.hafnarborg.is

Bókasafn Hafnarfjarðar
Strandgata 1
220 Hafnarfjörður
www.bokasafnhafnarfjardar.is

Byggðasafn Hafnarfjarðar
Vesturgata 8
220 Hafnarfjörður
www.hafnarfjordur.is/byggdasafn

SAFNANóTT
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Húsnæðismálin í forgrunni
Í gegnum tíðina hafa verið gerðar 

nokkrar tilraunir til að efla önnur 
búsetuform en séreignarformið hér 
á landi en hinn opinberi húsnæð-
isstuðningur hefur þó alltaf verið 
að mestu leyti takmarkaður við það 
búsetuform. Sú stefna hefur í reynd 
hindrað uppbyggingu leigumarkaðar 
hérlendis í því formi sem þekkist víð-
ast hvar í löndunum í kringum okkur. 

En hvernig getum við komist út 
úr þessu ástandi? Hvernig getum við 
tryggt að allir geti búið við húsnæð-
isöryggi á viðráðanlegu kjörum og 
hvernig getum við tryggt að fólk geti 
átt raunverulegt val um að kaupa eða 
leigja? 

Með samþykkt bæjarráðs Hafnar-
fjarðarbæjar frá 16. janúar sl. hefur 
Hafnarfjarðarbær tekið frumkvæðið 
í að leiða saman byggingaraðila og 
fjárfesta, frjáls félagasamtök og aðra 
sem hafa áhuga á að koma að upp-
byggingu hagkvæmra leiguíbúða 
á höfuðborgarsvæðinu. Samhliða 
þessu er unnið að því að skilgreina 
þau svæði þar sem slík uppbygging 
er talin raunhæfur og spennandi 
kostur, meðal annars í og umhverfis 
miðbæinn. 

Nú þarf ríkisvaldið hins vegar að 
koma í lið með sveitarfélögunum, 
fylgja frumkvæði þeirra og efna 
um leið stóru loforðin sem gefin 
voru fyrir síðustu konsningar. Ein 
af grunnforsendunum virks leigu-
markaðar er nefnilega að ríkið hagi 
breytingum á húsnæðisstuðningi hins 
opinbera þannig að hann geri ekki 
greinarmun á búsetuformum og ljúki 
við innleiðingu húsnæðisbóta í stað 
vaxta- og húsaleigubóta. 

Ríkisstjórnin verður líka að koma 
fram með sannfærandi svör um með 

hvaða hætti hún ætlar að leysa þann 
vanda sem óhjákvæmilega felst í því 
að vera með okkar litla og óstöð-
uga gjaldmiðil, sem má segja að sé 
stærsti einstaki áhrifaþátturinn í 
málefnum húsnæðismarkaðarins og 
um leið kostnað hvers heimilis við 
að koma sér upp húsnæði. Það er 
stóri fílinn sem margir virðast eiga 
erfittt með að viðurkenna í þessari 
umræðu, íslenska krónan og þeir 
háu vextir sem henni fylgja þýða að 
vaxtakostnaður íslenskra heimila 
vegna húsnæðiskaupa er að meðaltali 
helmingi meiri en gengur og gerist í 
nágrannalöndum okkar. Það hefur 
sömuleiðis áhrif á leigumarkaðinn 
og leiguverð. 

Sveitafélögin eru hins vegar tilbúin, 
Hafnarfjörður hefur tekið stórt og 
mikilvægt skref og nú verður ráð-
herra húsnæðismála og aðrir sem 
hafa þessi mál á sinni könnu að 
koma með. Verkefnið er núna og 
ungt fólk býður eftir raunverulegum 
aðgerðum. 

Hugrenning á þorranum
Nú er nýafstaðið þorrablót 

Sjálfstæðisflokksins í 
Garðabæ undir formerkjum 

knattspyrnudeildar Stjörnunnar. 
Athyglisverð var sætaskipanin á 
blótinu en fremst í salnum sátu 
virku Sjálfstæðismennirnir, fyrir 
miðju, aftast og innan um voru þeir 
minna virku og minnst virku eða 
alls ekki virku, það er að segja þeir 
sem ekki flokkast með fyrrgreindum 
flokksmeðlimum.  Veislustjórn var 
í höndum virkra Sjálfstæðismanna 
sem stýrðu samkomunni eins og um 
sértrúarsöfnuð væri að ræða.

Í þessu samhengi er áhugavert að 
skoða fræðigrein sem Gunnar Helgi 
Kristinsson, prófessor við Háskóla 
Íslands, skrifaði í veftímarit Stjórn-
mála og stjórnsýslu á árinu 2010 um 
meðlimaskipulag íslenskra stjórn-
málaflokka. Í greininni er fjallað um 
að kjarna þeirra sem starfa að hinu 
daglega flokksstarfi stjórnmálaflokk-

anna megi flokka sem hina virku (e. 
activists) en meðal þeirra sé að finna 
mikilvægasta kjarna flokksmeðalima 
fyrir utan forystuna. Hinum virku sé 
hægt að skipta í framafólk (e. career-
ists) og áhangendur (e. believers). 
Framafólk er sá minnihluti virkra 
flokksmanna sem hyggi á frama 
í stjórnmálum. Áhangendurnir á 
hinn bóginn séu mjög flokkshollir 
og taki oftast ekki mjög ákveðna 
afstöðu í innri valdabaráttu flokk-
anna.  Leiðtogar stjórnmálaflokka 
hafi ekki bara áhuga á virkni fólks 
í flokkunum heldur réttri tegund af 
virkni. Hagsmunir leiðtoganna liggi 
fyrst og fremst í innri samstöðu og 
eins miklu frelsi til athafna fyrir þá 
sjálfa og mögulegt er.  Einhvers konar 
mat meðlimanna á því hvað þeir fái 
út úr því að vera meðlimir stjórn-
málaflokks hljóti að liggja til grund-
vallar ákvörðun þeirra um að ganga 
í flokk.  Umbun geti verið í því formi 

að flokkur berjist fyrir tilteknum mál-
stað en einnig að meðlimirnir njóti 
einhverra hlunninda sem utanfélags-
menn njóti ekki.  

Ólafur Margeirsson, hagfræðingur, 
hefur bent á sérhagsmuna (e. extract-
ive) og almenna (e. inclusive) þætti 
samfélaga og nefnir í því sam-
bandi bók sem kom út árið 2012 
Why Nations Fail eftir höfundana 
Acemoglu og Robinson.  Þar eru 
stofnanalegum þáttum hagkerfisins 
sem ná yfir jafn ólík en þó tengd atriði 
á borð við lagaumhverfi, almennt við-
skiptaumhverfi og pólitískt skipulag 
í viðkomandi landi, skipt upp í sér-
hagsmunalega þætti annars vegar og 
almenna þætti hins vegar.  Áhrifin 
af því að vera með sérhagsmuna-
skipulag á hagkerfinu eða ákveðnum 
hluta þess er að aðeins þröngur hópur 
ákveðinna aðila innan þjóðfélagsins 
græðir en slíkur hagvöxtur geti ekki 
gengið til lengdar. Það sé ekki víst að 

hagkerfið komist nokkurn tímann á 
braut þróunar sem einkennist af hag-
vexti í þágu almannahags. Ástæðan sé 
vitanlega sú að þegar stofnanalegur 
þáttur sérhagsmuna er til staðar þá 
muni sérhagsmunahópurinn sem 
græðir svo mikið á honum berjast 
eins og ljón við að viðhalda honum.  
Það þurfi að endurskipuleggja kerfið, 
hagkerfinu og þjóðinni sem heild til 
hagsbóta. Hann nefnir að vitanlega 
sé og verði þrýstingur á móti slíkum 
breytingum töluverður, einkum og 
sér í lagi frá þeim sem hagnast mest 
af því að halda því óbreyttu.

Það er útbreidd skoðun að fyrir-
greiðslustjórnmál gegni miklu hlut-
verki í sveitarfélögunum.  Talað er 
um valdastöðu flokkanna í þá veru 
að eftir því sem valdastaða flokkanna 
sé sterkari þá sé hvatinn til að gerast 
meðlimur meiri, vegna þess aðgangs 
að fyrirgreiðslugæðum sem aðildinni 
fylgir. Þeir íbúar Garðabæjar sem telja 
sig eiga samleið með þessum fram-
angreindum sjónarmiðum vita hvert 
þeir eiga að leita ef þeir eru ekki þegar 
í þeim hópi.  

FÓLKIÐ- í bænum mun áfram 
leggja áherslu á að efla skapandi og 
gagnrýna umræðu um bæjarmálin 
þar sem gagnsæi og gott siðferði 
er haft að leiðarljósi í stjórnsýslu 
bæjarins.  Þeir bæjarbúar sem vilja 
segja skilið við hagsmunapólitík, 
búa í samfélagi þar sem raddir allra 
hafa sama vægi og þar sem vönduð 
málefnavinna er í forgrunni eiga 
samleið með FÓLKINU- í bænum.  
Við leitum samstarfs við Garðbæ-
inga sem hafa áhuga á að koma að 
málefnavinnunni okkar fyrir næstu 
sveitarstjórnarkosningar.

Hlakka til að heyra frá ykkur!
maria.gretarsdottir@gmail.com

Höfundur er

María Grétarsdóttir, Bæjarfulltrúi 

FÓLKSINS- í bænum og fyrrum 

stjórnarmaður í aðalstjórn og 

knattspyrnudeild, þjálfari og 

dómari í handknattleiksdeild og 

iðkandi í Stjörnunni.

Höfundur er

Gunnar Axel Axelsson,  

formaður bæjarráðs

Gefur kost á sér í 1. sæti á lista 

Samfylkingarinnar fyrir  

kosningarnar í vor

Skipholti 3 - Sími: 552 0775 - www.erna.isERNA GULL- OG SILFURSMIÐJA

Fyrir orrustuna um  
Milvian brú yfir Tíberfljót,  

28. október 312, sá Konstantín 
mikli teikn krossins á himni 
og orðin “in hoc signo vinces” 
“Undir þessu tákni muntu 
sigra”.  Árið 313 er Konstantín 
var orðinn keisari veitti hann 
kristnum mönnum trúfrelsi eftir 
langvarandi ofsóknir.

Menin eru smíðuð á Íslandi eftir hugmynd  
Dr Gunnars Jónssonar og fást silfurhúðuð á 3.500,-  
úr silfri: 5.900,- (með demanti: 11.500,-) og  
úr 14k gulli á 49.500,- (með demanti: 55.000,-).

IN HOC SIGNO VINCES
(Undir þessu tákni muntu sigra)

Það er nú eða aldrei!

Sjálfvinda/automatic

Gæða kvennúr  
með karfaól, margir litir

 1ct demantshringur (IP1) 1.000.000,-   
 0.50ct demantshringur (HS1) 400.000,- 
 0.25ct demantshringur (HS1) 200.000,-

TRÚLOFUNAR- 
HRINGAR

Gömul þjóðtrú segir að á hlaupárs
degi megi ekki hafna bónorði.  

Í nokkrum Evrópulöndum er til sú hefð 
að aðeins á hlaupársdegi megi kona biðja 
sér manns. Hafni maðurinn bón orð inu 
þarf hann að greiða konunni 20 pör  
af vönduðum hönskum.

Yrsa 
Reykjavík

Yrsa 
Reykjavík

Afmælistilboð
Kr. 42,500,-

10% afsláttur
í febrúar

Afmælistilboð:
Tungsteinpör 
með áletrun
kr. 19,500,-

Tilboð kr. 7,500,-

Afmælistilboð
kr. 14,900,-
til 19,500,-
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

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

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

117.  febrúar 2014

Garðbæingurinn Þór Jónsson er landsþekktur fyrir störf sín við frétta-
mennsku. Hann hefur fyrir nokkru lagt þau störf á hilluna og stundar 
lögfræðinám. Hann er stúdent frá FG en er líka menntaður í blaðamennsku. 
Hann gaf út skólablað tólf ára gamall, en segir að leiðtogafundurinn í Höfða 
1986 hafi haft grundvallaráhrif á að hann valdi sér fréttamennsku sem 
starfsvettvang, en hann ætlaði alltaf að verða dýralæknir þegar hann yrði 
stór. Helstu áhugamál hans eru sönglist – en hann hefur sungið í óperum 
– og stangveiði, auk þess að sökkva sér líka í sagnfræði og bókmenntir. 
Eins og sönnum Garðbæingi sæmir, þá heldur hann með Stjörnunni, en 
Manchester United er í uppáhaldi af erlendum vettvangi. Þór er þriggja 
barna faðir og hefur auk Íslands átt heimili í Svíþjóð og Kanada. Þór 
Jónsson er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Hvernig er Ísland í sambanburði við 
önnur lönd sem þú hefur búið í?
Þjóðfélagið er auðvitað smærra í sniðum 
og því fylgja kostir og gallar. Ég gæti 
t.d. trúað að sérstakir hæfileikar manna 
uppgötvist frekar hér en hjá stærri 
þjóðum. Prinsippleysi og minnimátt-
arkennd eru þó ekki eins áberandi úti í 
löndum. En alltaf finnst manni samt best 
á Íslandi, þrátt fyrir allt, stutt í fallega 
náttúru, hér eru fjölskylda og vinir og til-
tölulega mikið öryggi sem er mikilvægt 
þegar maður á börn að vaxa úr grasi.
Hver er stærsti sigur þinn?
Án vafa að ná tökum á áfengisdrykkj-
unni.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég læt aðra um að dæma það.
En galli?
Mér finnst auðveldara að svara því. Ég 
get verið orðhvatur og orðhvass. Það er 
yfirleitt ekki illa meint en oft misskilið.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
1556
Uppáhaldstónlistarmaður eða tónlist-
arstefna?
Óperutónlist, án hennar fengi ég ekki 
þrifist, annars er ég alæta á tónlist en 
finnst erfiðast að melta nútímajazz . 
Uppáhaldstónlistarmaðurinn hlýtur 
því að vera óperusöngvari og þá vand-
ast valið, en ég ætla, úr því að ég er til-
neyddur, að nefna Gigli, nei, Caruso, eða 
Cappuccilli og Domingo eða ....
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Ég hugsa að það sé trílógía Väinös Linna 
um örlög hjáleigubændanna Koskela og 
Óþekkti hermaðurinn eftir sama höf-
und. Ég las þær allar fjórar í striklotu 
á táningsárunum og þær kyntu undir 
áhuga minn á styrjaldarsögunni.
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Net, því að þar er bæði sjónvarp og út-
varp og allt hitt.

Hvað kveikti áhuga þinn á fjölmiðlum?
Þegar ég fjallaði um leiðtogafund Reag-
ans og Gorbatjovs og stóð svo nærri 
valdamestu mönnum heims að ég varð 
að víkja úr vegi þannig að Shultz og 
Shevardnadze gætu heilsast í Háskólabíó 
ákvað ég að hella mér út í blaða- og 
fréttamennsku. Ekki spillti heldur fyrir 
að mér tókst að gera Hjálmar W. Hann-
esson sendifulltrúa sturlaðan úr reiði 
með því að fjalla um efasemdir um að 
íslensk stjórnsýsla réði við leiðtogafund 
af þessu tagi. Alveg óháð því hvort reiði 
hans var réttmæt þá var kostulegt að 
sjá erindreka íslenska ríkisins æða 
um anddyri Háskólabíós eins og sært 
dýr. Fyrir mér var þetta staðfesting á 
því að íslenskir embættismenn ynnu 
í vernduðu umhverfi og þættust yfir 
gagnrýni hafnir. Því fannst mér verða að 
breyta. Annars hafði áhuginn blundað 
lengi eða alveg frá því að ég tók þátt í 
að gefa út fjölritað bekkjarblað í 12 ára 
bekk í Flataskóla.
Hvernig finnst þér að starfa við fjöl-
miðla?
Þetta er afskaplega mikilvægt starf. Góð 
blaðamennska er jafnnauðsynleg lýð-
ræðinu og slæm blaðamennska er hættu-
leg því. Hraðinn er of mikill og álagið 
enda kemur það iðulega niður á frétt-
unum, sem verða ekki nógu vandaðar 
og allt of oft einhliða. Metnaðurinn er 
ekki nógu mikill en það er ekki blaða- og 
fréttamönnum að kenna heldur stjórn-
endum og eigendum fjölmiðla, því að 
þeir einblína um of á excelinn sinn. 
Vandaður fréttaflutningur kostar pen-
inga og það gengur ekki að líta aðeins 
til afkasta. Magn og gæði fara ekki endi-
lega saman. En að þessu rausi slepptu 
er starf við fjölmiðla mjög spennandi 
og skemmtilegt, fjölbreytt og, þegar vel 
tekst til, samfélagslega mikilvægt.
Hvað er skemmtilegast við það starf?
Ég held að mér hafi fundist starfið gefa 

mér mest þegar mér tókst að afhjúpa 
eitthvað sem reynt var að leyna al-
menningi en skipti hann máli að vita. 
Biskupsmálið er mér ofarlega í huga og 
Miksonmálið, sömuleiðis fréttasyrpa 
sem ég flutti um kjarnorkuvopnaskip 
Bandaríkjahers sem komu hingað til 
lands.
Var erfitt að hætta?
Já – og nei. Ég var orðinn þreyttur á 
færibandavinnu í fréttamennsku þegar 
ég ákvað að söðla um og gerast upplýs-
ingafulltrúi. Hins vegar var ég að segja 
skilið við starf sem ég kunni og þekkti 
mjög vel, sem ég hafði menntað mig til 
og hafði yfirleitt mikla ánægju af. En ég 
hafði lengi verið varafréttastjóri og sem 
slíkur sinnt ýmsum leiðinlegum skrif-
stofuverkefnum auk þess sem ég var lát-
inn bera ábyrgð en hafði ekki völd í sam-
ræmi við hana. Það sem gerði útslagið, 
þegar ég ákvað að hætta, var aftur á móti 
ótti, sem ég varð var við hjá sjálfum mér, 
við að fara út fyrir þægindahringinn og 
takast á við ný verkefni á öðrum og að 
mörgu leyti framandi vettvangi. Ég vildi 
ekki láta undan slíkum ótta.
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Garðabæ?
Garðabær er lítill og vinalegur bær 
sem heldur sumum helstu perlum 
sínum vandlega leyndum fyrir öðrum, 
s.s. hinum merkilega landnámsskála í 
miðbænum sem ég tók þátt í að grafa 
upp. Ég held að hann eigi að kappkosta 
að vera lítill og vinalegur áfram til að 
forðast vaxtarverki nágranna sinna, 
teygja sig sem minnst út í sjó eða upp 
í heiðar heldur finna jafnvægi sitt og 
halda því, en hann má gjarnan auglýsa 
kosti sína til að laða að gesti. Einhverjir 
gætu minnst á útþenslu til Bessastaða úr 
því að ég er tala um að hann eigi ekki 
færa mikið út kvíarnar, en þá er til þess 
að líta að ég hef alltaf talið Álftanes til 
Garðabæjar, sameiningin var í mínum 
huga aðeins stjórnsýslulegt formsatriði 
til staðfestingar á því.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryfir-
völd gera betur?
Það er mikilvægt fyrir bæinn að styðja 
áfram vel við íþróttastarf í bænum, helst 
enn betur. Stjarnan mótar sjálfsmynd 
bæjarins meira en t.a.m. atvinnulíf, um-
hverfi, sérkenni eða saga, þannig að það 
hefur að miklu leyti verið um íþróttirnar 
sem bæjarbúar hafa sameinast. Því er 
engin frekja að halda uppi kröfunni um 
öflugan stuðning við íþróttir og nauðsyn 
þess að ljúka mannvirkjagerð sem lofað 
hefur verið, s.s. hvað snýr að handbolt-

anum, og endurbótum á ýmissi aðstöðu 
til íþróttaiðkana. Eftir það má svo fara 
að huga að knatthúsi í bænum.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Ég er kominn á svo hægan snúning að 
ég hugsa að mestu ánægjustundirnar 
séu að sjá börnin vaxa og dafna og ná 
árangri í því sem þau kjósa að taka sér 
fyrir hendur. Svo er aldrei leiðinlegt að 
sjá Stjörnuna vinna–eða Manchester 
United, þótt það gerist æ sjaldnar.
Leiðinlegast?
Ef til vill skattframtalið.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Sennilega skattframtalið.
En þegar þér leiðist?
Alveg örugglega skattframtalið.
Hvenær líður þér best?
Þegar ég er ekki að vinna við skattfram-
talið. Nei, í alvöru, ég fæ góða aðstoð 
við skattframtalið. Ég reyni almennt að 
tileinka mér eins og ég get það sem mér 
virðist vera eðlislægt börnum og voffum, 

að reyna að láta sér líða sem best við 
hverjar þær aðstæður sem bjóðast hverju 
sinni og nöldra sem minnst. Árangurinn 
er upp og ofan.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Engan einn en ég dáist yfirleitt að þeim 
sem gera rétt og þola ekki órétt, einkum 
þegar er við ramman reip að draga.
Hvað er framundan hjá Þór Jónssyni?
Því er auðsvarað, hann er að fara að 
sökkva sér ofan í bækurnar um saka-
málaréttarfar og réttarheimildafræði og 
skrifa BA ritgerð um bótarétt.
Lífsmottó:
Þegar stórt er spurt .... Kannski að vera 
óhræddur að spyrja, ef mig vantar upp-
lýsingar. Svo eru tvær reglur sem pabbi 
kenndi mér ungum og hafa reynst mjög 
vel. Önnur er sú að hafa í huga hvort að-
gerðir manns stuðli raunverulega að því 
að tilætlaður árangur náist, samanber 
ummæli Karls Marx:
„Was willst du damit erreichen?“ Hin 
er sú að þú slæst ekki við apa, þú réttir 
honum banana. 

Þór Jónsson:

Varð þreyttur á færibandavinnu við fréttamennsku



Nýtt -  rafmagns lyftistólar  

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

Rafmagns lyftistólar með skemmal 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

Það er alltaf gaman í 

Ga�araleikhúsinu

565 5900 
midi.is

ga�araleikhusid.is

Næstu
Sýningar 

  

Sunnudagur
9. febrúar

Fimmtudagur
13. febrúar

Fimmtudagur
20. febrúar 

Uppselt

Fimmtudagur
6. mars

 Miða
pantanir

“Hef ekki skemmt mér 
svona vel í langan tíma”
 Símon Birgisson
 Djö�aeyjan RÚV

 

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

12 7.  febrúar 2014
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Það eru mörg sóknarfæri 
í Hafnafirði á komandi árum
Grunnskólar bæjarins hafa á að 

skipa mjög hæfu starfsfólki og að 
þar er unnið gott starf sem þó hefur liði 
fyrir þröngan fjárhag bæjarins í kjölfar 
hrunsins. Engu að síður erum þeir ekki 
að koma nógu vel úr úr nýlegri PISA 
könnun varðandi læsi og færni í stærð-
fræði. Vissulega eru þessi þættir ekki 
þeir einu sem einkenna skólastarfið 
dags daglega en þeir skipta miklu máli 
um gengi nemenda í framhaldsskóla. 
Því tel ég brýnt að skoða styrkleika 
og veikleika grunnskólanna á þessu 
sviði með það að markmiði að styrkja 
þessa þætti skólastarfsins. Þá þarf að 
efla samvinnuna á milli grunnskólanna 
og framhaldsskólanna til að tryggja 
samfellu í námi nemenda. Nýbúar eru 
fjölmennari hér en í mörgum öðrum 
bæjarfélögum og nýlega var gerð úrtekt 

á stöðu þeirra í skólakerfinu. Í kjöl-
farið átti ég þátt í því sem varamaður 
í Fræðsluráði að í ár verða settir fjár-
munir til að styðja við íslenskunám 
nýbúa í grunnskólunum. Ekki má 
gleyma því að eigum við mjög fallegt 
bæjarstæði, náttúrulega höfn og merka 
sögu sem vekur áhuga ferðamanna. 
Þetta eigum við að nýta okkur og laða 
í miðbæinn fleiri fyrirtæki sem höfða 
m. a. til ferðamanna. Nýtt rekstrarform 
Bæjarbíós ætti einnig að auka lífið í 
miðbænum. Einnig vil ég sjá starf-
semi á hafnarsvæðinu, s. s. í bátaskýli 
við Lónsbraut og í sölubásum líkt og 
í „Jólaþorpinu“ sem höfðar til ferða-
manna. Ég geri ráð fyrir að væntan-
leg Hafnarfjarðarstofa muni gegna 
hér lykilhlutverki. Að lokum er mjög 
brýnt að Bæjaryfirvöld í samstafi við 

aðila sem byggja hagkvæmt leiguhús-
næði tryggi nægjanlegt framboð slíks 
húsnæðis í bænum. Í því skyni þurfa 
þau að útvegi hentugar lóðir og ein-
hverjar þeirra þurfa að vera nálægt 
miðbænum. Forsenda þessa samstarfs 
er auðvita að væntanlegir leigjendur 
geti leigt til langs tíma til að tryggja 
búsetuöryggi þeirra. 

Velferð á öllum sviðum
Með framboði mínu í forvali Sam-

fylkingarinnar, mun ég leggja 
áherslu á að vernda Hafnfirska hags-
muni, En áherslur mínar eru:

Velferð á öllum sviðum. 
Öldrunarmál eiga að byggja á 

áherslum sem samþykktar hafa verið 
með þeim þremur meginstoðum sem 
eru:
1.  Miðstöð öldrunarþjónustu verði á 

Sólvangssvæðinu. 
2.  Hjúkrunarheimilið á Völlum sem 

stefnt á að komið verði í rekstur 
2016. 

3.  Hrafnista í Hafnarfiði með sína fjöl-
þættu þjónustu. 
Halda þarf áfram með að bæta 

heimaþjónustu og koma á miðlægu 
upplýsingum til aldraðra um þjónustu 
og úrræði sem í boði eru með áherslu á 
einstaklings miðaða þjónustu. 

Áfram verði unnið að nánu samstarfi 

og samráði við FEBH og Öldungaráðs 
Hafnarfjarðar. 

Atvinnumál er einn stærsti mála-
flokkur hvers sveitarfélagas því án 
öflugs atvinnulífs verða ekki til fjár-
magn til allra þeirra góðu mála sem við 
viljum fjármagna í okkar samfélagi. Ég 
vil beita mér fyrir beinum samskiptum 
við aðila vinnumarkaðarins hér í bæ til 
að komast nær væntingum og þörfum 
til hagsbóta fyrir alla. Ört vaxandi 
ferðaiðnaður þar sem við eigum að 
markaðsetja það sem er sérstaða eins 
og sundstaði (sem eru heilsulindir) og 
nánastu umhverfi. 

Verslun og þjónusta, við tölum oft 
um það að verslun þrífist ekki í Hafnar-
firði þ. e. önnur en matvara. En hvert 
förum við að versla? 

Það er hlutverk bæjarfulltrúa að 
greina hvað eru málin hverju sinni og 
auk þess sem áður er talið eru húsnæð-
ismál, ungt fólk í dag lítur til annara 

lausna en í boðið hafa verið og við 
því verður að bregðast skjótt að koma 
á leigumarkaði sem virkar og getur 
staðið til framtíðar. 

Ég hef reynslu af vinnu með fólki 
og tel að við sem erum komin á heldri 
manna aldur eigum að vera virk í sam-
félaginu ekki til uppfyllingar heldur 
sem beinir þátttakendur og býð mig 
fram í forvali Samfylkingarinnar í 
Hafnarfirði í 3ja til 5. sæti. 

Höfundur er

Björn Bergsson,

félagsfræðikennari við Mennta-

skólann við Hamrahlíð og tekur 

þátt í forvali Samfylkingarinnar

Höfundur er

Gylfi Ingvarsson

Sækist eftir 3.–5. sæti á  

lista Samfylkingarinnar

Hafnfirsk stjórnmál – línur skýrast
Í stjórnmálaumræðu er því stundum 

haldið fram að það skipti ekki máli 
hvaða flokkar stjórni, það sé „sami 
rassinn undir þeim öllum“. Skýr dæmi 
um að svo er ekki komu í ljós við af-
greiðslu fjárhagsáætlunar fyrir 2014. 

HS-veitur er fyrirtækið sem dreifir 
rafmagninu til okkar og heitu- og köldu 
vatni suður með sjó auk rafmagns. 
Reksturinn byggist á einkaleyfum og 
engin samkeppni til staðar. Slík fyr-
irtæki viljum við í Samfylkingunni 
hafa í almannaeigu en bæjarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins lögðu til að okkar 
hlutur yrði seldur fjarfestum. Fyrir-
tækið er fjárhagslega mjög traust og 
reikið með hagnaði. 

Annað dæmi um hugmyndafræði-
legan mun lýtur að rekstri skóla í bæj-
arrfélaginu. Þar viljum við jafnaðar-
menn leggja áherslu á að þróa okkar 
skólastofnanir fram á veg eftir það að-
hald sem grípa varð til vegna hrunsins. 
Verja á rúmum 150 milljónum króna 

í ár til að efla upplýsingatækni, styðja 
við nýsköpun, fjölga kennslustundum 
og auka stuðning við nýbúa. 

Um þetta var ekki ágreiningur en 
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
lögðu til að bæjaryfirvöld hefðu frum-
kvæði að því að fela einkaaðilum stærri 
hlut í skólarekstri bæjarins. Þarna 
hræða sporin. Á kjörtímabilinu 1998 
– 2002 þegar Sjálfstæðisflokkurr og 
Framsókn fóru með völdin var farin 
leið einkaframkvæmdar í skólamálum. 
Hún reyndist dýrkeypt. Tillagan fékk 
því ekki brautargengi. 

Við sem myndum meirihlutann 
í bæjarstjórn erum ekki andsnúin 
einkaframtaki, síður en svo. Við 
leggjum kapp á að skapa aðstæður 
þar sem fjölbreytt og þróttmikið at-
vinnulíf fær notið sín. En þegar kemur 
að rekstri grunnþjónustu þarf að stíga 
varlega til jarðar

Í Hafnarfirði starfa þrír einkareknir 
leiksskólar og einn grunnskóli, góðar 

stofnanir sem ánægja ríkir með. En 
frumkvæðið að stofnun þeirra kom 
frá frumkvöðlum sem höfðu eitt-
hvað nýtt fram að færa sem eykur 
fjölbreyttni og val foreldra. Það er 
mikill munur á þessu eða því að bein-
línis stefna að því að koma rekstri 
núverandi skólastofnana bæjarins í 
hendur einkaaðila. 

Höfundur er

Eyjólfur Þór Sæmundsson, 

bæjarfulltrúi  Samfylkingarinnar og 

frambjóðandi í flokksvali flokksins
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Gæði, reynsla og gott verð!

Reykjavík, Bíldshöfða 9, kópavoGuR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HafnaRfjöRðuR, Dalshrauni 17
ReykjanesbæR, Krossmóa 4, selfoss, Hrísmýri 7, akuReyRi, Furuvöllum 15, eGilsstaðiR, Lyngás 13

mikið úRval 
vaRaHluta

sími: 535 9000www.bilanaust.is

3 ára 
ábyrgð

Frí áfylling á vetrarkort
fyrir börn fædd 2OO5

Börn fædd 2005 sem búa í þeim sveitarfélögum 
sem standa að rekstri skíðasvæðanna í Bláfjöllum 
og Skálafelli fá ókeypis áfyllingu á vetrarkortið sitt út 
veturinn. Sveitarfélögin eru: Reykjavík, Seltjarnarnes, 
Garðabær, Mosfellsbær, Kópavogur 
og Hafnarfjörður. 

Kortin eru eingöngu afgreidd 
í Bláfjallaskála.

Þetta tilboð er ekki einungis ætlað þeim sem eiga 
vetrarkortið fyrir – þau börn fædd 2005 sem ekki 
eiga kort geta keypt kortið sjálft á 1000 kr. og fengið 
áfyllinguna ókeypis. 
(Þau fá svo 500 kr. endurgreiddar þegar kortinu er skilað).

Athugið að forráðarmaður þarf að koma með þegar kort er sótt.
Miðað er við hvar börn áttu lögheimili 1. des 2013.  
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Stefnan á fleiri titla
Árið 2013 var viðburðarríkt 

hjá Dansíþróttafélagi Hafnar-
fjarðar. Í byrjun ársins fékk 

félagið afhentan ÍSÍ bikarinn fyrir vel 
rekið íþróttastarf og góðan árangur 
árið á undan en það er í annað skipti 
sem félagið fær þau verðlaun. Einnig 
voru dansparið Sigurður Már Atla-
son og Sara Rós Jakobsdóttir frá DÍH 
valin danspar ársins 2012 en þau hafa 
hlotið þann titil þrisvar sinnum áður. 
Keppnispör félagsins hafa verið dug-
leg að keppa út um allan heim og náð 
góðum árangri hérlendis. 

Sigrar á Íslandsmótum
Í janúar fór fram Íslandsmeistaramót í 
5 og 5 dönsum með frjálsri aðferð sam-
hliða Reykjavík International Games. 
Á því móti hlutu danspör DÍH þrjá 
Íslandsmeistaratitla. Í flokki ungmenna 
F Latin sigruðu Brynjar Björnsson og 
Perla Steingrímsdóttir, í flokki full-
orðinna F Latin sigruðu Nikita Bazev 
og Hanna Rún Óladóttir og í flokki 
fullorðinna F Standard sigruðu Sig-
urður Már Atlason og Sara Rós Jak-
obsdóttir. 

Í febrúar fór hópur keppnispara 
frá DÍH á opna danskeppni í Kaup-
mannahöfn, Copenhagen Open og 
náðu góðum árangri þar. 

Í mars fór fram Íslandsmeistara-
mót í 10 dönsum með frjálsri aðferð 
samhliða Bikarmeistaramóti í grunn-
sporum. Á því móti hlutu tvö DÍH 
pör Íslandsmeistaratitla, þau Pétur 
Fannar Gunnarsson og Helga Sigrún 
Hermannsdóttir í flokki ungmenna 
F og Sigurður Már Atlason og Sara 
Rós Jakobsdóttir í flokki fullorðinna 
F. Einnig urður þau Ísak Snær Ægisson 
og Katla Sif Snorradóttir Bikarmeist-
arar í flokki barna 2 K. 

Um páskana fór hópur barna í 
keppnisferð til Blackpool, en það er oft 
sagt vera óopinbert heimsmeistaramót 
barna og unglinga. 

Fjórir titlar
Íslandsmeistaramótið í grunnsporum 
var svo haldið í lok apríl samhliða 
Bikarmeistaramóts með frjálsri að-
ferð. Á því hlaut DÍH fjóra Íslands-
meistaratitla, en það voru Logi Guð-
mundsson og Patrycja Inga Dabrowska 

í flokki barna 1 K í Latin og Standard 
dönsum, Sindri Guðlaugsson og Anita 
Rós Kingo Andersen í flokki unglinga 1 
K Standard og Daníel Kristinn Péturs-
son og Katrín Vera í flokki Ungmenna 
K latin. 

Í lok annarinnar fór fram glæsileg 
nemendasýning í Íþróttahúsinu við 
Strandgötu en þar hlutu tveir nem-
endur sem dansa með grunnaðferð 
verðlaun fyrir góðan fótaburð, þau 
Sindri Guðlaugsson og Anita Rós 
Kingo Andersen. 

Góður árangur á Heims- 
og Evrópumótum
Lítið var um sumarfrí hjá keppn-
ispörum DÍH en þau Sigurður Már 
Atlason og Sara Rós Jakobsdóttir, og 
Brynjar Björnsson og Perla Steingríms-
dóttir voru á faraldsfæti. Þau kepptu 
þau á einu stærsta móti ársins í lok maí 
í Blackpool og fóru einnig til Alassio 
í lok júní á opna danskeppni. Einnig 
kepptu Sigurður og Sara á EM í 10 
dönsum í Ungverjalandi í byrjun júní 
og höfnuðu þar í 25. sæti. Brynjar og 

Perla fóru til Kína í júlí og kepptu á HM 
Latin í ungmennaflokki og höfnuðu 
þar í 34. sæti. Þar kepptu þau einnig 
í World Open Latin í fullorðinsflokki 
og enduðu í 10. sæti. Í lok ágúst fór 
svo fram Norður-Evrópumót í Kaup-
mannahöfn en fjögur pör frá DÍH 
kepptu á þeirri keppni og náðu góðum 
árangri, meðal annars voru þau Nikita 
Bazev og Hanna Rún Óladóttir í 3. sæti 
í Latin dönsum í flokki fullorðinna. 

Fleiri titlar í safnið
Í byrjun nóvember var hið árlega Lotto 
Open mót haldið í Íþróttahúsinu við 
Strandgötu. Dansíþróttafélag Hafnar-
fjarðar hefur haldið þessa glæsilegu 
danskeppni síðustu ár, en í ár átti hún 
21. árs afmæli. Í tilefni þess var bætt við 
keppni á sunnudeginum en þá fór fram 
10 dansa keppni í fyrsta skipti. Sigur-
vegarar í Standard, Latin og 10 dönsum 
í flokki fullorðinna F voru þau Sigurður 
og Sara, og í flokki ungmenna F Latin 
þau Brynjar og Perla, bæði frá DÍH. 

Í nóvember fóru fram þrjú 
Heimsmeistaramót en DÍH átti fulltrúa 

á þeim öllum. Sigurður og Sara kepptu 
á HM í 10 dönsum í Vínarborg og höfn-
uðu þar í 24. sæti. Einnig kepptu þau 
á HM í Standard dönsum í Kiev og 
höfnuðu þar í 53. sæti. Nikita Bazev 
og Hanna Rún Óladóttir kepptu á HM 
í Latin dönsum í Berlín og höfnuðu 
þar í 16. sæti, en það er besti árangur 
sem íslenskt danspar hefur náð á því 
móti frá upphafi. Auk þess hafa full-

trúar dansfélagsins tekið þátt í HM í 
10 dönsum í ungmennaflokki en þau 
Brynjar Björnsson og Perla Steingríms-
dóttir kepptu þar fyrir hönd Íslands og 
gekk vel, en þau höfnuðu í 25. sæti. 

Starfsemin hjá félaginu var ótrú-
lega virk á liðnu ári og gengið vonum 
framar. Við vonum að þetta ár gangi 
jafn vel og ætlum við okkur að bæta 
enn fleiri titlum í safn félagsins. 






