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Áhyggjur af framtíð miðbæjar Hafnarfjarðar í kjölfar brotthvarfs vínbúðarinnar:

Bæjarstjórinn ræddi við ÁTVR
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 

bæjarstjóri, átti fund með for-
stjóra ÁTVR og óskaði þess 

að vínbúðinni í verslunarmiðstöðinni 
Firði yrði ekki lokað. Aðstoðarforstjóri 
ÁTVR segir við blaðið að viðskiptalegar 
forsendur ráði för, en ný verslun verði 

opnuð á Hraununum og muni einnig 
þjóna Garðbæingum.

Framkvæmdastjóri verslunarmiðstöðv-
arinnar Fjarðar telur að full ástæða sé til 
að hafa vínbúð miðsvæðis í bænum, enda 
þótt ÁTVR opni verslun annars staðar í 
bænum. 

Oddvitar Samfylkingarinnar og Sjálf-
stæðisflokksins eru á einu máli um að 
málið sé verra fyrir þær sakir að ÁTVR sé 
einokunarfyrirtæki. „Óánægðir bæjarbúar 
geta a.m.k. ekki beint viðskiptum sínum 
annað,“ segir Gunnar Axel Axelsson, bæj-
arfulltrúi Samfylkingarinnar.  Sjá bls. 8.
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Eftirtalin Apótek og heilsubudin.is selja Proactiv® Solution 

AkureyrArApótek, Kaupangi - LyfjAver, Suðurlandsbraut 22 
borgArApótek, Borgartúni 28 - gArðsApótek, Sogavegi 108
urðArApótek, Grafarholti - ÁrbæjArApótek, Hraunbæ 115 
Apótek gArðAbæjAr, Litlatúni 3 - reykjAvíkurApótek, 
Seljavegi 2, Apótek HAfnArfjArðAr, Tjarnarvöllum 11
Heildsölubirgðir, Konkord ehf. S. 568 9999, heilsubudin@heilsubudin.is

Í proactiv® solution eru efni sem hreinsa húð þína 
og eyða bólum. Með daglegri notkun koma efnin í  
veg fyrir að nýjar bólur myndist. Við lofum því!
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Áskorun um 
Evrópumál
Bæjarstjórn Hafnarfjarðarbæjar 

samþykkti með sex atkvæðum 
að skora á Alþingi að slíta ekki við-
ræðum við Evrópusambandið heldur 
ákveða framhald málsins í þjóðarat-
kvæðagreiðslu. Bæjarfulltrúar Vinstri 
grænna og Samfylkingarinnar greiddu 
tillögunni atkvæði sitt en bæjarfull-
trúar Sjálfstæðisflokksins sátu hjá. 

Greiðslubyrði Hafnar-
fjarðarbæjar lækkar
Guðrún Ágústa Guðmunds-

dóttir, bæjarstjóri Hafnar-
fjarðar, segir að endur-

fjármögnun skulda bæjarins tryggi 
bænum aðgengi að meira fé en hann 
þurfi að nota. 

Greint var frá því í fyrri viku að 
skuldir bæjarins við þýskan banka 
hefðu verið endurfjármagnaðar, í 
gegnum Íslandsbanka. 

Eftir endurfjármögnunina verða 
allar skuldir sveitarfélagsins í ís-
lenskum krónum. Fram kemur á 
vef bæjarins að þetta muni lækka 
greiðslubyrði bæjarins og draga úr 
gjaldeyrisáhættu sveitarfélagsins, auk 
þess að styrkja fjárhagsstöðu bæjarins. 
Guðrún Ágústa segir að meirihluti 
Vinstri grænna og Samfylkingar hafi 
allt kjörtímabilið unnið að endur-
skipulagningu á rekstri sveitarfé-
lagsins. Sú vinna hafi verið lykillinn 
í endurfjármögnuninni sem nú hafi 
verið tryggð. 

Guðrún Ágústa segir að bærinn 
hafi nú tryggt sér betri samningsstöðu 
gagnvart kaupendum skuldabréfa og 
öðrum mögulegum lánveitendum. 
Hún bendir einnig á að lánshæfi 
Hafnarfjarðarbæjar sé á pari við 
lánshæfismat Arion banka og Kópa-
vogsbæjar. Hún segir í aðsendri grein 
hér í blaðinu að beðið sé viðbragða frá 
Seðlabankanum, en bærinn hafi sótt 
um undanþágu frá gjaldeyrishöftum. 
„Hins vegar tryggir samþykkt lánatil-
boðs Íslandsbanka endurfjármögnun 
erlendra lána sveitarfélagsins að fullu 
óháð því hvert svar Seðlabankans 
verður,“ segir Guðrún Ágústa. 

Málið var samþykkt í bæjarstjórn 
á miðvikudag. Sjálfstæðismenn lögðu 
til að málinu yrði frestað. Þar til málið 
yrði tekið upp að nýju yrði aflað frek-
ari upplýsinga um það, eins og yfirlit 
yfir greiðsluflæði, gjaldeyrisgreiningu 
og tilboð frá öðrum lánastofnunum. 
 Sjá einnig bls. 4. 

Milljóna kostnaður vegna tafa
Reykjanesbær hækkaði yfir-

dráttarheimild sína í janúar 
og bíður greiðslu frá Ursusi I, 

félagi Heiðars Más Guðjónssonar og 
lífeyrissjóða, fyrir hlut í HS veitum, til 
að gera upp. 

Reykjanesbær samdi um það í fyrra 
að selja 15 prósenta hlut í HS veitum til 
Ursusar fyrir um einn og hálfan millj-
arð króna. Orkuveita Reykjavíkur gerði 
slíkt hið sama. Hafnarfjarðarbæ var 
boðið að selja álíka stóran hlut sinn í 
HS veitum til Ursusar, en kaus að selja 
ekki. Sjálfstæðismenn í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar vildu selja. 

Umtalsverð arðgreiðsla
Arðgreiðsla til Hafnarfjarðarbæjar af 
eignarhlutnum varð umtalsvert hærri 
en gert var ráð fyrir í áætlunum bæj-
arins, en ætla má að hann nemi um 70 
milljónum króna, en stjórn félagsins 
ákvað að arðgreiðsla ársins yrði 450 
milljónir króna. HS veitur hafa greitt 
eigendum sínum hátt í einn og hálfan 
milljarð króna í arð frá stofnun 2009. 

Framlengdu yfirdráttinn
„Bæjarstjórn Reykjanesbæjar fékk 
framlengngu á lánalínu sem átti að 
greiða upp með þessum hlut. Þetta var 
tímabundin ráðstöfun og rétt að taka 
málið upp aftur,“ segir Friðjón Einars-
son, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í 
Reykjanesbæ. 

Bæjarráð Reykjanesbæjar samþykkti 

16. janúar að hækka yfirdrátt bæjarins 
tímabundið, til loka febrúar. Kaup-
unum er hins vegar ekki lokið. Það 
verður ekki fyrr en Samkeppniseftirlitið 
hefur fjallað um þau. Eftir því sem næst 
verður komist óskaði Samkeppnis-
eftirlitið eftir umsögn Orkustofnunar 
um kaupin, og mun málið vera statt 
þar. Kostnaður Reykjanesbæjar vegna 
yfirdráttarheimildarinnar nemur að 
minnsta kosti einhverjum milljónum 
króna og fer vaxandi eftir því sem 
málið dregst á langinn. 

Mikil völd Ursusar
Ursusi I fær mikil völd í hluthafa-
samkomulagi sem tengist kaupunum, 
enda þótt fyrirtækið eigi einungis 
rúman þriðjungs hlut í HS veitum. 

Í lögum segir að sveitarfélag eða 
aðrir opinberir aðilar verði að eiga að 

lágmarki 50 prósenta hlut í veitufyrir-
tæki. Samkvæmt hluthafasamkomu-
laginu fær Ursus I í reynd neitunarvald 
í öllum stórum málum. Það kynni að 
brjóta í bága við þann anda laga að 
sveitarfélög verði að hafa afgerandi 
ákvörðunarvald í málefnum fyrirtækja 
á borð við HS veitur. 

Fram kemur í lögfræðiáliti sem 
unnið var fyrir Reykjanesbæ í lok 
nóvember í fyrra, vegna sölunnar, að 
enda þótt hún sé sem slík ekki talin 
hafa neikvæð áhrif á Reykjaesbæ, að 
þá séu uppi álitamál. Eitt sé að í reynd 
sé stjórn félagsins falið vald hluthafa-
fundar. Fram kemur í lögfræðiálitinu 
að bærinn myndi í öllu falli alltaf hafa 
aðkomu að ákvörðunum, en geti ekki 
í krafti meirihlutaeignar tekið ákvarð-
anir, heldur þarfnist ávallt samþykkis 
Ursusar I. 

Semja við 
Loftorku
Loftorka átti lægsta tilboðið í gatna-

gerð í Urriðaholti, en sex tilboð 
bárust. Bæjarráð Garðabæjar hefur 
samþykkt að semja við Loftorku um 
Gatnagerðina. Kostnaðaráætlun hljóð-
aði upp á rúmar 70 milljónir króna, en 
tilboð Loftorku nam rúmlega 49 og 
hálfi milljón króna. 

Formaður körfuboltadeildar Hauka hvetur félög til að huga að jafnrétti:

Félögin spara dómara-
kostnað í kvennaflokknum
„Ég er þeirrar skoðunar að það eigi 

í raun enginn munur að vera á 
dómgæslu kvenna og karla, hvorki 

á fjölda dómara í leik í efstu deildum né 
heldur menntunar dómara eða gæðum 
dómara á leikjum elstu flokka kvenna 
og karla.  Varðandi þriggja dómara 
kerfið þá er staðreynd málsins sú að 
félögin eiga mörg hver erfitt með að 
standa undir þeim dómarakostnaði 
sem hlýst af því að vera með þriggja 
dómara kerfi og er það ein helsta 
ástæðan fyrir því að tveir dómarar 
dæma í efstu deild kvenna, sem sagt 
ósk félaganna,“ segir Henning Henn-
ingsson, formaður körfuknattleiks-
deildar Hauka.

Kynjamisrétti gagnrýnt
Fyrirkomulag dómgæslu hefur verið 
harðlega gagnrýnt, þar sem fleiri dóm-

arar dæmi karlaleiki en kvennaleiki, 
auk þess sem menntaðir dómarar 
dæmi karlaleikina en ekki endilega 
kvennaleiki. Þetta kom meðal annars 
fram í grein Benónýs Harðarsonar 
þjálfara í síðasta tölublaði. 

Horft út í heim
Henning tekur fram að hann telji ís-
lenska dómara það góða, að tveir dóm-
arar ættu að duga í leik; bæði í karla- og 
kvennabolta. „Og myndi ég vilja bakka 
aftur til þess tíma þar sem 2 dómarar 
voru á hverjum leik í öllum deildum 
körfunnar.  En þá kemur reyndar til 
sögunnar enn einn vinkillinn, sem er 
þróunin í alþjóða-körfuboltanum því 
að lang-flestar deildir í Evrópu eru 
með þriggja dómara kerfi og það er 
fyrirkomulagið sem FIBA gefur út að 
eigi að gilda.  Allir landsleikir kvenna 

og karla eru með þriggja dómara fyr-
irkomulagi,“ bætir hann við.

Konur verðskulda 
góða dómara
Menn verði því, að sínu mati, segir 
Henning, að stíga varlega til jarðar og 
taka ígrundaðar ákvarðanir. „Ég tel 
það ekki vera góðan kost eða til bóta 
fyrir kvennaboltann að bæta þriðja 
dómaranum við heldur er mikilvægt 
að halda áfram að stuðla að aukinni 
menntun þeirra dómara sem við eigum 
nú þegar og tryggja að gæðadómarar 
séu ávallt á öllum leikjum karla og 
kvenna.  Kvennakörfuboltinn hefur 
tekið stórstígum framförum á undan-
förnum árum og verðskulda stelpurnar 
jafn góða dómgæslu og karlar.“ 

Kvennalið Hauka fagnaði bikarmeist-
aratitli á dögunum.

Skipa upp hvalkjöti í 
Hafnarfjarðarhöfn
Fullyrt er að til standi að flytja 

allt langreyðarkjöt Hvals hf. til 
Japan. Undanfarna daga hefur 

staðið yfir útskipun á allt að 2.000 
tonnum af langreyðarkjöti í flutn-
ingaskipið Ölmu sem hefur legið við 
bryggju í Hafnarfjarðarhöfn.

Vefmiðillinn Eyjan greindi frá því 
í gær að stöðugur straumur flutn-

ingabíla hefur legið í höfnina í vik-
unni og að Kristján Loftsson fram-
kvæmdastjóri Hvals hafi verið staddur 
á höfninni á þriðjudagskvöldið. Sam-
kvæmt heimildum Eyjunnar er það 
ætlun Hvals hf. að flytja öll 2.000 
tonnin í einni ferð til Japan. Ekki náð-
ist í Kristján Loftsson áður en blaðið 
fór í prentun. 
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Ljósveituvæðing 
í Hafnarfirði
Tvöföldun hraða á Ljósveitu á völdum stöðum

Míla áformar að tvöfalda 
hraða á ljósveitukerfi sínu 
á völdum stöðum á þessu 

ári en með því gæti hraði á heimilis-
tengingum náð allt að 100 Mb/ s. Þá er 
þróun á allt að 1 gígabita tengingum 
langt komin. 

Mikil uppbygging hefur verið á 
Ljósveitunni í Hafnarfirði síðustu 
misseri. Um 80% heimila í Hafnarfirði 
hafa nú þegar möguleika á að nýta sér 
háhraðaþjónustu fjarskiptafyrirtækj-
anna um Ljósveitu Mílu og áætlað er 
að lokið verði við að tengja öll íbúða-
hverfi í Hafnarfirði fyrir árslok 2014. 
Þessa dagana er verið að vinna við upp-
setningu götuskápa í Kinnum og við 
Selvogsgötu og Öldugötu, svo eitthvað 
sé nefnt. Verkáætlanir Mílu er hægt að 
skoða á heimasíðu fyrirtækisins www. 
mila.is undir liðnum Ljósveita. 

Uppbygging á Ljósveitu Mílu hefur 
staðið yfir um allt land, samhliða upp-

byggingu á höfuðborgarsvæðinu. Um 
65% heimila á íslandi geta nú tengst 
þessu öfluga háhraðaneti Mílu. Nú 
þegar hafa um 85 þúsund heimili tengst 
Ljósveitunni og hafa þá möguleika á 
að nálgast háhraðaþjónustu hjá sínu 
fjarskiptafyrirtæki. Samkvæmt áætlun 
Mílu fyrir 2014 mun heimilum með 

aðgang að Ljósveitu fjölga um 15 pró-
sentustig og hafa þá um 80% heimila 
aðgang að þessari fjarskiptalausn. 

Ljósveitan er opið aðgangsnet sem 
öll fjarskiptafyrirtæki geta haft aðgengi 
að. Ljósveitan veitir heimilum 50 Mb/ 
s tengingu internethraða til sín og 
25Mb/ s frá sér sem uppfyllir þarfir 
flestra heimila og vel það, því að auki 
er mögulegt er að horfa á fimm mis-
munandi sjónvarpsrásir eða tvær mis-
munandi háskerpurásir í einu, án þess 
að uppgefinn 50Mb/ s internethraði 
skerðist. 

Míla hefur sett stefnuna á að byrja 
að bjóða 100 Mb/ s á völdum svæðum 
á þessu ári, og þá er þróun á 1Gb/ 
s tengingum langt komin. Ef spár 

ganga eftir þá verður 1Gb/ s tengingar 
komnar í gagnið innan þriggja ára. 

Tenging við Ljósveituna er einföld og 
hagkvæm fyrir viðskiptavini því sjaldn-
ast þarf að breyta innanhússlögnum. 
Hvorki er þörf á framkvæmdum á 
lóðum eða í húsum þeirra sem vilja 
tengjast. Nútímatæknin nýtir fyrirliggj-
andi lagnir við símstöð eða götuskáp. 
Þar tekur öflugur ljósleiðari við gagna-
flutningnum og hraðinn bæði til og frá 
heimilum margfaldast. 

Hraði og öryggi tengingarinnar 
skapar kjöraðstæður til fjarvinnu, 
afþreyingar og samskipta. Hraði 
Ljósveitunnar er það mikill að streymi 
í tölvu hefur ekki áhrif á móttöku sjón-
varpsefnis eða nettengdrar leikjatölvu 

og snjallsíma, svo dæmi séu tekin. 
Almenn notkun á rafrænum 

gögnum hefur aukist jafnt og þétt og 
er hún ekki eingöngu bundin við tölvur 
og snjallsíma, því rafræn miðlun marg-
vísleg afþreying er þegar mikil og sér 
ekki fyrir endann á þessari þróun. 

Míla starfar eingöngu á heildsölu-
markaði og veitir öðrum fjarskipta-
fyrirtækjum aðgang að netum sínum, 
þar með að Ljósveitunni. Til að kaupa 
þjónustu að Ljósveitu Mílu þarf að hafa 
samband við það fjarskiptafyrirtæki 
sem óskað er eftir að eiga viðskipti við. 
Á http:/ / www. mila.is/ adgangsnet/ 
ljosveitan/ vidskiptavinir/ má sjá þá 
þjónustuaðila sem veita þjónustu á 
Ljósveitu Mílu. 

Árangursrík endurfjármögnun
- Hafnarfjörður kominn með sama lánshæfismat og Kópavogur

Hafnarfjarðarbær er með lán í 
erlendri mynt hjá FMS Wert-
management í Þýskalandi 

sem er með reglulegum afborgunum 
ársfjórðunglega ásamt stórum loka-
gjalddaga í desember 2015. Í bæjarráði 
13. mars sl var kynnt lánstilboð frá 
Íslandsbanka til að endurfjármagna 
erlent lán Hafnarfjarðarbæjar hjá FMS. 

Vinnunni sem er að ljúka með til-
komu lánstilboðs Íslandsbanka hófst í 
júní á síðasta ári. Við sem höfum komið 
að þessari vinnu fyrir sveitarfélagið 
höfum að sjálfsögðu lagt áherslu á mik-
ilvægi þess að vel takist til við endur-
fjármögnunina. Þó svo að lokagjald-
dagi erlenda lánsins hjá FMS/ DePfa sé 
ekki fyrr en í lok árs 2015 töldum við 
mikilvægt að hefja strax undirbúning, 
ekki síst vegna þeirra gjaldeyrishafta 
sem í gildi eru hér á landi. 

Lykillinn að árangursríkri endur-
fjármögnun er að tryggja aðgengi að 
meira fjármagni en þarf að nota. Með 
lánsloforði Íslandsbanka allt að 13 
milljörðum króna, hefur bærinn náð 
að tryggja það og er þar með í betri 
samningsstöðu gagnvart kaupendum 

skuldabréfa og öðrum mögulegum 
lánveitendum. Það er því ólíklegt að 
allt fjármagnið sem felst í lánstilboði 
Íslandsbanka verði nýtt. 

Lánatilboð eins og það sem Íslands-
banki hefur nú samþykkt er staðfesting 
á tryggri og ábyrgri fjármálastjórn 
sveitarfélagsins. Þetta sést líka í láns-
hæfismati Reitunar sem hefur metið 
lánshæfi Hafnarfjarðar sem i. BBB1 
(sem er besta B-einkunn), sama láns-
hæfiseinkunn og bæði Kópavogur og 
Arionbanki hafa. 

Nú er beðið viðbragða Seðlabanka 
Íslands við umsókn bæjarins um 
undanþágu frá gjaldeyrishöftum til 
að fyrirframgreiða erlenda lánið. Hins 
vegar tryggir samþykkt lánatilboðs Ís-
landsbanka endurfjármögnun erlendra 
lána sveitarfélagsins að fullu óháð því 
hvert svar Seðlabankans verður. 

Fjárhagsstaða Hafnar-
fjarðarbæjar enn sterkari 
en áður
Með endurfjármögnun erlenda láns-
ins styrkist fjárhagsstaða Hafnarfjarðar 
enn frekar. Greiðslubyrði lækkar, 
endurfjármögnunaráhættu hefur verið 
eytt og verulega dregur úr gjaldeyr-
isáhættu sem reyndar hverfur alveg 
ef Seðlabanki Íslands heimilar upp-
greiðslu á láninu. 

Fjárhagsleg staða Hafnarfjarðar-
bæjar hefur styrkst jafn og þétt. Á kjör-
tímabilinu hefur núverandi meirihluti 
Vinstri grænna og Samfylkingar unnið 
að endurskipulagningu á rekstri 
sveitarfélagsins ásamt undirbúningi 
að að endurfjármögnun á erlendu láni 
sveitarfélagsins. 
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Það er umhugsunarefni að einn af hverjum fjórum sem svarað hefur í skoð-
anakönnunum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands segist ætla að kjósa 
óskrifað blað.

Björt framtíð hefur hvorki kynnt frambjóðendur né sýn í málum Hafnarfjarðar, en 
mælist með 15 prósenta fylgi. 

Svipaða sögu er að segja af Pírötum. Þeir mældust með upp undir 10 prósenta fylgi 
í upphafi mánaðarins. En nú hafa þeir gengið frá lista. Oddviti flokksins, Brynjar 
Guðnason, er í viðtali hér í blaðinu og greinir frá áherslumálum flokksins. 

Nú vill svo raunar til að meirihluti Vinstri grænna og Samfylkingarinnar hefur þegar 
efnt að minnsta kosti eitt kosningaloforð fyrir Pírata. Enda eru þeir fleiri sem hafa 
gegnsæi á stefnuskránni. 

Hafnarfjarðarbær hefur gengið hvað lengst, ef ekki allra lengst, allra sveitarfélaga í 
landinu í að auka gegnsæi í stjórnsýslunni, til að mynda með því að birta fylgigögn 
með fundargerðum sem birtar eru á vef bæjarins. Það er sjálfsögð þjónusta við íbúa. 
Svo má vitaskuld hrósa fyrir það framtak, sem raunar tíðkast víða, að senda beint 
út frá bæjarstjórnarfundum á netinu. Fólk hefur góð tækifæri til að fylgjast með 
kjörnum fulltrúum sínum.

Brynjar nefnir einnig beint lýðræði. Góð reynsla er af þátttöku íbúa í ýmsu sem 
varðar mikilvæg mál úti í heimi, líka gerð fjárhagsáætlana. Mikilvæg grunnvinna í 
þessum efnum hefur verið sett í gang í Reykjavík. Framkvæmdin er ekki gallalaus, en 
tilraunin er allrar athygli verð. Sömuleiðis hefur var unnið ötullega að þátttökulýðræði 
í innanríkisráðuneytinu á síðasta kjörtímabili. Það er gott að málið sé á dagskrá.

Nýju fólki fylgja stundum nýjar hugmyndir og ný sýn. Björt framtíð er óskrifað blað í 
Hafnarfirði. Píratar eru að byrja að kynna stefnu sína og frambjóðendur. Það verður 
fróðlegt að sjá hvernig þeim reiðir af í vor. Spyrja má hvort skoðanakannanafylgið 
komi til af ímynd og framgöngu samnefndra flokka á Alþingi. Kannski af því að 
flokkarnir urðu til eftir Hrun?

Aðrir flokkar verða væntanlega dæmdir af verkum sínum, en stefnan er yfirleitt skýr 
hvað varðar hina rótgrónari flokka. En einstrengingsleg framganga ríkisstjórnarinnar 
getur haft áhrif á viðhorf fólks til sveitarstjórnarkandídata stjórnarflokkanna. Það 
verður fróðlegt að sjá hverju fram vindur.

Ingimar Karl Helgason

Óskrifuð (og 
skrifuð) blöð

Leiðari

Höfundur er

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 

bæjarstjóri

Höfundur er

Sigurrós Jónsdóttir, 

deildarstjóri Samskipta hjá Mílu.

Miðbærinn okkar
Á heimasíðu Hafnarfjarðar-

bæjar þar sem fjallað er um 
hverfin og skipulag segir m. 

a. um miðbæinn: „Miðbær Hafnar-
fjarðar er miðstöð opinberrar þjón-
ustu í Hafnarfirði og verður efldur 
sem einn af helstu kjörnum verslunar, 
þjónustu og menningar á höfuð-
borgarsvæðinu. Markmið skipulagsins 
er að í miðbæ Hafnarfjarðar sé mikið 
framboð verslunar og þjónustu og 
þar sé líflegt mannlíf og menningar-
starfsemi sem laði að bæði íbúa og 
ferðamenn.“

Verslun og þjónusta. 
Nú vitum við öll að miðbærinn er 
hvorki miðstöð opinberrar þjónustu 
né einn af helstu kjörnum verslunar, 
þjónustu og menningar á öllu höfuð-
borgarsvæðinu. Sýslumaður flutti á 
Bæjarhraunið og ÁTVR mun flytja 
úr Firði þannig að opinber þjónusta 
fjarlægist miðbæinn sem er miður. Á 
sama tíma hefur jákvæð þróun verið 
t. d. á Strandgötu. Þar hafa vinsælar 
verslanir með handverk og veitinga- 

og kaffihús opnað og Víkingaþorpið 
sem á engan sinn líka er þar starfrækt. 
Allt er það góð þróun fyrir miðbæ-
inn. Einnig hafa nokkrar verslanir fest 
sig í sessi í Firði sem á eftir að eflast 
þegar fram líða stundir. Nýtt hús með 
verslunarkjarna mun rísa fljótlega á 
Strandgötunni aftan við Fjörð sem 
mun styrkja starfsemi í miðbænum því 
skortur er á góðu verslunarrými þar. 

Skipulagið
Þó svo að umgjörð miðbæjarins sé 
ein sú besta á landinu frá náttúrunnar 
hendi ber skipulag miðbæjarkjarn-
ans þess ekki merki að svo sé. Því 
miður hafa skammtímahagsmunir 
oftar en ekki ráðið för í skipulaginu 
þar sem stórar byggingar hafa orðið 
fyrir valinu í stað lágreistar, þéttrar 
og samfelldrar byggðar sem hefði 
fallið betur að byggðinni í kring 
með tilheyrandi þjónustu. Unnið er 
að skipulagi svæða við miðbæinn þ. 
á. m. á Dvergsreitnum þar sem gert 
verður ráð fyrir húsum sem samsvara 
sig að nærliggjandi byggð. Einnig 

hefur svæðið frá Drafnarslippnum 
að Flensborgarhöfn verið til umfjöll-
unar en mikilvægt er að skipulagið 
þar byggi á þjónustumiðaðri byggð 
þar sem við bæjarbúar og aðrir geti 
notið handverks og veitinga í návist 
við höfnina. Miðbær Hafnarfjarðar 
hefur alla burði til þess að verða einn 
af helstu kjörnum verslunar, þjónustu 
og menningar á höfuðborgarsvæðinu. 
Við Hafnfirðingar höfum tækifæri í 
skipulaginu og þurfum að sameinast 
um að byggja upp miðbæinn okkar 
til framtíðar en ekki með skamm-
tímahagsmuni að leiðarljósi. 

Höfundur er

Ó. Ingi Tómasson,

situr í skipulags- og byggingaráði 

fyrir Sjálfstæðisflokkinn





Pantaðu pizzuna þína á Pizzan.is
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SÓTT
SÓTT TILBOÐ STÓR

Stór Pizza m/2 áleggjum

Verð 1.490 kr. 
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Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Vestfirðir. Konan mín er frá Flateyri 
þannig að ætli fallegustu konurnar 
komi ekki þaðan líka.
En í Hafnarfirði?
Finnst alltaf gaman að koma í Hellis-
gerði en minn uppáhaldsstaður er klár-
lega Gaflaraleikhúsið.
Eftirlætis íþróttafélag?
KR (hef ekki alltaf búið í Hafnarfirði) 
og Liverpool
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
Eitthvað yfir 200

Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Hef alltaf verið mest fyrir þungarokk 
og ætli Zakk Wylde og Dave Mustaine 
séu ekki mínir menn þar. Hér heima 
er það hljómsveitin Dimma sem heillar 
mig mest þessa dagana.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Tinnabókin Veldissproti Ottokars kon-
ungs. Þessi bók var til á sveitabæ þar 
sem ég var í vist þegar ég var fimm ára 
og mér fannst svo pirrandi að geta ekki 

lesið hana að ég ákvað að læra að lesa 
og var orðin fluglæs þegar ég byrjaði 
í grunnskóla.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Ætli það sé ekki sjónvarpið og þá helst 
góðir þættir. Er núna að horfa á bresku 
útgáfuna af Shameless. Síðan hef ég 

alltaf lesið mikið en geri það mest-
megnis á iPadinum í seinni tíð þar 
sem mér finnst rafbækur alger snilld. 
Nóg að taka með sér eitt tæki hvert 
sem maður fer í staðinn fyrir að troða 
bókum í hvert skúmaskot í töskunni. 
Síðan er netið í upplýsingaöflun hvort 
sem það eru fréttir eða lærdómur.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrsta alvöru starfið mitt (fyrir utan 
blaðaútburð) Var í fiskvinnslu í Ólafs-
vík þegar ég var 13-14 ára og var mest í 
saltfisknum. Síðan var ég lagerstjóri hjá 
Apple umboðinu sáluga. Síðan vann 
ég í Hampiðjunni, Plastos og Kassa-
gerðinni áður en ég fór í Iðnskólann
Af hverju leiklist?
Þetta er gömul baktería sem tók sig 
upp þegar Sædís Enja dóttir mín 
ákvað þetta vildi hún gera í fram-
tíðinni. Ég setti mig í samband við 
LH og fór á opin fund hjá þeim fyrir 
nokkrum árum. Var svo beðin um 
að koma í stjórnina og hef verið þar 
síðan. Við Sædís lékum svo saman í 
Fúsa froskagleypi sem var einstaklega 
gaman og gaf okkur feðginunum tæki-
færi til að eyða góðum tíma saman í 
sameiginlegu áhugamáli. Nú er yngsta 
dóttirinn komin með þennan áhuga og 
vonandi náum við öll að vera í sömu 
sýningu í framtíðinni. Það eru ekki 
mörg áhuagamál sem bjóða börnum 
og foreldrum upp á að stunda það 
saman.
Hvað er skemmtilegast við leik-
listina?
Það er þessi sköpun sem á sér stað í 
leikhúsinu. Sem áhorfandi finnst mér 
alltaf gaman að koma í salinn og sjá 
sviðið uppsett en geta kannski ekki gert 
mér grein fyrir hvaða tilgang hlutirnir 
á sviðina hafa en sjá þetta svo allt lifna 
við eftir því sem líður á sýninguna. 
Síðan er einstaklega gaman að fá að 
vera einhver annar í smástund og fá 
að taka þátt í því að láta söguna lifna 
við. Að leika níræðan fallbyssukóng 
var td alveg frábær upplifun.
Ef þú værir ekki að vinna við það sem 
þú gerir, hvað gerðir þú þá?
Myndi ekkert slá hendinni á móti því 
að vera leikari.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Held að börnin mín séu mínar fyrir-
myndir í dag.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð?
Að hafa nóg upp á að bjóða fyrir börn 
og unglinga hvort sem það eru íþróttir, 

leiklist, tónlist, myndlist eða eitthvað 
annað. Þetta eru einfaldlega bestu 
forvarnir sem hægt er að bjóða upp 
á. Hafnarfjörður hefur sem betur fer 
staðið sig með sóma hvað þetta varðar 
þó að ég myndi vilja sjá meira lagt í 
menningarhlutann í þessum málum.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryf-
irvöld gera betur?
Hvað okkur í leikfélaginu varðar 
myndi ég vilja sjá framtíðarlausn í 
húsnæðismálum félagsins og er ég 
ekki í nokkrum vafa um að sú lausn 
muni finnast og að við getum sett meiri 
kraft í unglingastarfið hjá okkur og 
haldið áfram að setja upp metnað-
arfullar sýningar sem bæjarbúar geti 
verið stoltir af.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Góðu stundirnar ekki spurning.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Að fara í leikhús er í uppáhaldi hjá 
fjölskyldunni og er dóttir mín nánast 
með lögheimili í Gaflaraleikhúsinu þar 
sem Leikfélag Hafnarfjarðar er með 
aðstöðu.
Leiðinlegast?
Hvað gerir þú þegar þér leiðist eða 
ekki í góðu skapi?
Reyni að finna mér eitthvað annað að 
gera og það virkar oftast
Hvenær líður þér best?
Þegar ég geri eitthvað skemmtilegt, 
hvort sem það er með fjölskyldunni, 
í leikhúsinu eða að grúska í einhverju 
tæknitengdu.
Hvað er framundan hjá Styrmi Bolla?
Nú um helgina ætla ég að sjá Hið 
vikulega sem er nýtt verkefni hjá LH 
sem nær yfir fjórar sýningarhelgar. Þar 
munu handritshöfundar hafa viku til 
að skrifa stuttverk sem leikararnir 
hafa svo aðra viku til að æfa og setja 
svið á laugardagskvöldi. Á meðan 
eru höfundar að skrifa ný verk fyrir 
næsta laugardagskvöld sem leikarar 
fá afhent daginn eftir fyrstu sýningu 
og svo gegnur þetta koll af kolli. Fyrir 
þá sem vilja kynna sér þetta nánar má 
fara inn á www.leikhaf.is Þar er einnig 
hægt að skrá sig á póstlistann okkar til 
að fá sendar tilkynningar um sýningar 
og námskeið og svo erum við að sjálf-
sögðu á facebook.
Síðan fer ég á árshátíð Liverpool 
klúbbsins á Íslandi þar sem sjálfur 
Robbie Fowler verður heiðursgestur og 
er bara nokkuð spenntur fyrir því líka.
Lífsmottó:
You'll Never Walk Alone.
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Styrmir Bolli Kristjánsson:

Lærði að lesa á Tinnabók fimm ára gamall
Styrmir Bolli Kristjánsson prentsmiður og hönnuður hjá Prentun.is, býr í 
Hafnarfirðinum ásamt konu sinni og hefur átt hér heimili í hátt í tveggja 
áratuga skeið og lengi starfað í bænum.  Hann hefur lengi verið virkur 
í Leikfélagi Hafnarfjarðar og er meðal annars varaformaður félagsins 
nú um stundir og heldur úti heimasíðu félagsins, www.leikhaf.is. Hann 
á þrjár dætur, sem hann telur til sinna allra mestu sigra og fyrirmynda 
ekki síður. Eftirlætis staðurinn hans í Hafnarfirði er Gaflaraleikhúsið, en 
svo er hann líka „Poolari“ og finnst það ekki leiðinlegt hlutskipti þessa 
dagana. Styrmir Bolli Kristjánsson er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

styrmir Bolli hefur tekið að sér mörg hlutverk hjá Leikfélagi Hafnarfjarðar. 
Hér má sjá hann í Fúsa froskagleypi.



Þegar planið er að fjárfesta í bíl eða ferðavagni

B í l a s a l a n  P l a n i ð  K o r p u t o r g i   •   S í m i  5 1 7  0 0 0 0   •   F a x  5 1 7  0 0 0 5   •   w w w . p l a n i d . i s 

Við bjóðum okkar viðskiptavinum
» 2200 fermetra sýningarsal
» Erum með yfir 150 farartæki á staðnum

» Tilboðsbílar daglega
» Allt að 100% fjármögnun

Ferðavagnar upptjaldaðir í stærsta sýningarsal landsins fyrir notaða ferðavagna.
Erum byrjaðir að taka ferðavagna í umboðsölu fyrir sumarið.  

Travel Lite  

Erum með mikið úrval 

pallhýsa til sýnis, erum 

söluaðilar fyrir Travel 

Lite í Reykjavík.

M.BENZ CL 63 AMG COUPE árg. 2008 
ekinn 14 þús. Verð 17,900 millj. R:205706

HOBBY 545 KMF DE LUXE árg. 2013 Fortjald. Verð 4,7 millj. R:300586 HYMER ERIBA NOVA S 670 árg. 2007 með öllu. Verð 4,7 millj. R: 104650

Audi  Q7 QUATTRO S-Line Dísel, árg. 11/2011 
ekinn 30 þús. Verð 11,590 millj. R:104823

FORD TRANSIT RIMOR ARF55S3 árg. 2005 
ekinn 13 þús. Verð 5,6 millj. R:300330
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Áhyggjur eru af stöðu miðbæjar Hafnarfjarðar í kjölfar þess að ÁTVR lokar verslun sinni í Firði:

Stjórnendur ÁTVR áttu að hlusta á íbúana
Verslunarmiðstöðin Fjörður hefur verið mikið til umræðu í bænum undan-
farið. Brotthvarf verslunar ÁTVR hefur valdið nokkrum áhyggjum hjá 
mörgum um verslun og þjónustu í miðbæ Hafnarfjarðar. Til stendur að 
færa verslun ÁTVR upp í Hraun, þar sem hún opnar við hlið verslunar 
Bónuss eftir nokkra daga.

Bæjarráð Hafnarfjarðar skoraði á 
ÁTVR að loka ekki versluninni þar sem 
þetta gæti veikt miðbæ Hafnarfjarðar. 
Bæjarstjóri átti viðræður við forstjóra 
ÁTVR um málið, en allt kom fyrir ekki. 
Aðstoðarforstjóri ÁTVR segir að við-
skiptalegar forsendur ráði ákvörðunum 
fyrirtækisins.

„Ég hef lýst því yfir áður að þjón-
usta á borð við vínbúð, apótek, banka 
og fleira – þess grundvallarþjónusta 
sem fólk á að geta gengið að í verslun 
– eigi heima í miðbæ. Mér finnst að 
þó að önnur vínbúð sé opnuð uppi á 
hrauni, að þá sé full þörf á því að hafa 
aðra búð hér miðsvæðis,“ segir Albert 
Már Steingrímsson, framkvæmdastjóri 
verslunarmiðstöðvarinnar Fjarðar í 
samtali við blaðið.

Hann er ekki einn um þessa skoðun. 
Þannig bókaði bæjarráð Hafnarfjarðar 
í lok febrúar að ráðið hefði áhyggjur 
af lakara þjónustustigi í miðbænum 
yrði vínbúð ÁTVR lokað. „Um er að 
ræða verslun og þjónustu sem bundin 
er einkarétti ríkisins og í þessu tilviki 
gæti brotthvarf verslunarinnar veikt 
stöðu miðbæjarins í Hafnarfirði,“ segir 
í bókuninni.

Ræddi við ÁTVR
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir 
bæjarstjóri, ræddi sérstaklega við 
forstjóra ÁTVR og kom á framfæri 
bókun bæjarráðsins og áhyggjum 
framkvæmdastjóra Fjarðar, en allt kom 
fyrir ekki. Hún segir missi að vínbúð-
inni í Firðinum.

Ekkert samráð
Gunnar Axel Axelsson, oddviti Sam-
fylkingarinnar, segir miður að ekkert 

samráð hafi verið haft við bæjaryf-
irvöld. „Auðvitað er það réttmætt 
sjónarmið að verslunin þurfi að hafa 
nægjanlegt rými og aðstöðu til að geta 
sinnt sínu hlutverki.“

Hins vegar verði ekki litið framhjá 
því að ÁTVR sé í einokunarstöðu og 
geti því ekki hagað ákvörðunum sínum 
líkt og um einkafyrirtæki á samkeppn-
ismarkaði væri að ræða.

Hlusti á íbúana
„Óánægðir bæjarbúar geta a.m.k. ekki 
beint viðskiptum sínum annað, það 
ætti öllum að vera ljóst. Ég teldi eðli-
legt í því ljósi að óháð nýrri verslun 
annarstaðar í sveitarfélaginu þá ættu 
stjórnendur ÁTVR að hlusta á raddir 
íbúanna og halda áfram að veita þessa 
þjónustu í miðbænum. Það væri besta 
niðurstaðan að mínu mati og langt í frá 
óraunhæft að gera þá kröfu til ÁTVR,“ 
segir Gunnar Axel.

„Munar um öll umsvif“
Rósa Guðbjartsdóttir, oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í Hafnarfirði, tekur 
undir með Gunnari Axel um einok-
unarstöðu ÁTVR. Hún segir að brott-
hvarf vínbúðarinnar geti haft áhrif á 
þjónustig og stöðu miðbæjarins.

„Öflugur miðbær býr yfir þjónustu 
og verslun af ýmsu tagi og  líflegu 
menningar- og listalífi. Það er verkefni 
okkar allra sem viljum styrkja miðbæ-
inn að leita leiða til að svo megi verði. 
Bæjaryfirvöld geta haft talsverð áhrif 
þar á og  nú erum við sjálfstæðismenn 
að skoða hvort boðaðar breytingar á 
sýslumannsembættum í landinu gætu 
hugsanlega falið í sér möguleika hér í 
Hafnarfirði til eflingar miðbæjarins. 

Það munar um öll umsvif í bæjarfé-
laginu.“

Viðskiptalegar  
forsendur ÁTVR
Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarfor-
stjóri ÁTVR, segir að áhyggjur bæjaryf-
irvalda af lakara þjónustustigi í miðbæ 
Hafnarfjarðar hafi ekki breytt þeirri 
ákvörðun að flytja búðina. „Við höfum 
skýrt frá því að þetta húsnæði einfald-
lega hentar okkur ekki. Þá teljum við 
ekki rekstrargrundvöll fyrir því að reka 
tvær verslanir í Hafnarfirði,“ segir Sig-
rún Ósk í samtali við blaðið

Samningur ÁTVR við verslunar-
miðstöðina Fjörð hafi verið laus og 
um nokkurt skeið hafi verið leitað að 
stærra húsnæði. „Það hefur lengi legið 
fyrir að vínbúðin yrði ekki í Firði til 
framtíðar.“

Engar viðræður um að  
vínbúðin yrði áfram í Firði
-Blaðinu hefur verið bent á að bæði 
Sigrún Ósk og Ívar Arndal, forstjóri, 
eru Hafnfirðingar. Hvað með taugar 
til bæjarins?

„Við þurfum að taka viðskipta-
legar ákvarðanir og enda þótt við 
Ívar tengjumst Hafnarfirði, þá hefur 
það ekki áhrif á staðarval búða. Við 
höfum litið svo á að það sé mikilvægt 
að líta til staðsetningu vínbúða út frá 
bæjarfélögum, , en staðsetning og 
rekstrarlegir þættir skipta ekki síður 
miklu máli. Verslun í Garðabæ var 
lokað fyrir nokkrum árum. Þá gáfum 
við út að við hefðum hug á að opna 

vínbúð sem þjónaði stærra svæði. Það 
var alltaf markmiðið að  opna stærri 
búð á suðursvæðinu þar sem boðið 
yrði upp á allt vöruúrval ÁTVR. Við 
höfum ekki verið í neinum viðræðum 
um að halda áfram með Vínbúðina 
í Firði.“
- En nú eru verslanir ÁTVR gjarnan í 
svona kjörnum. Nefna má Kringluna, 
Smáralind og Eiðistorg á Seltjarnarnesi.

„Þó við séum í Smáralind og 
Kringlunni sem eru stórar verslun-
armiðstöðvar þá er ekki þar með sagt 
að það henti okkur alltaf bestað vera í 
verslunarkjörnum. Við vorum þarna 
í húsnæði sem hentaði okkur ekki  
miðað við þá þjónustu sem við viljum 
veita,“ segir Sigrún Ósk.

„Horfum bjartir  
til framtíðar“
Albert Már Steingrímsson, fram-

kvæmdastjóri, ítrekar að Fjörður sé 
mikilvæg staðsetning. „Hér er mið-
punktur bæjarins. Til þess að hér sé 
miðbær, þá þarf þessi grunnþjónusta 
og verslun að vera fyrir hendi.“

Hann telur að til skamms tíma muni 
gestum í Fjörð fækka og að það dragi 
úr umferð í miðbæinn; líka þeirra sem 
fara ferða sinna gangandi og í strætó. 
„Það verður seint talið til jákvæðra 
áhrifa.“

En nú er það svo að það er nokkuð 
um laus verslunarpláss í Firði. Meira að 
segja eru dæmi um að pláss hafi farið 
á nauðungaruppboð. „Það er vissulega 
slæmt ef það er mikið um laus pláss. 
Því fleiri pláss sem flosna upp, því verra 
fyrir húsið. En þetta er það sem við 
gerum, þessu erum við að vinna í. Við 
látum eingan billbug á okkur finna 
og horfum bjartir til framtíðar,“ segir 
Albert Már.

Vill „Beint frá býli“ í Fjörð
Guðrún Sæmundsdóttir, sem 

hefur rekið verslunina Dala-
kofann um árabil í Firði ásamt systur 
sinni, hefur sterkar skoðanir á brott-
hvarfi vínbúðarinnar, en er einnig 
með hugmynd um eitthvað sem gæti 
komið í staðinn. „Þetta er það vit-
lausasta sem hægt er að gera, að taka 
starfsemi úr miðbænum. Það sem 
við þurfum að gera er að fá „Beint 
frá býli“ hingað inn í Fjörð. Það er 

nokkuð sem gæti fengið fólkið til að 
koma hingað í miðbæinn.“

Beint frá býli er félag bænd sem 
stunda afurðasölu beint frá bónda 
til neytenda. Félagið hvetur til 
heimavinnslu afurða og er megin-
markmið félagsins að tryggja fólki 
gæðavöru og ekki síður að varðveita 
hefðbundnar framleiðsluaðferðir og 
kynna svæðisbundin hráefni og hefðir 
í matargerð. 

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Gunnar axel axelsson. rósa Guðbjartsdóttir.
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Verðdæmi á einum fermeter af  
okkar algengustu glertýpu:
4/16/4 Climaplus gler
Fullt verð 17.973,-

30% afsláttur út Motturmars á tvöföldu einangrunargleri.  
Glerborg greiðir síðan 2% af kaupverðinu inn á Mottumars.

Verð með afslætti 12.581,-
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Hið vikulega hefst

Hið vikulega!
Leikfélag Hafnarfjarðar kynnir

Leikfélag Hafnarfjarðar - Strandgata 50 
Sími 565 5900 - www.leikhaf.is - leikfelag@gmail.com

Vorverkefni Leikfélags Hafnarfjarðar samanstendur af 
fjórum leiksýningum sem allar bera nafnið Hið Vikulega. 

Hver leiksýning samanstandur af sjö til tíu nýjum
 íslenskum stuttverkum sem þýðir að á innan við mánuði 

frumsýnum við á bilinu 30 til 40 ný stuttverk. 

Sýningar eru vikulega og sýningardagarnir eru:
Laugardaginn 22. mars kl. 20
Laugardaginn 29. mars kl. 20
Laugardaginn 5. apríl kl. 20

Miðvikudaginn 16. apríl kl. 20 (daginn fyrir skírdag)

Sýnt í Gaflaraleikhúsinu

AÐGANGUR ÓKEYPISAÐGANGUR ÓKEYPIS
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Viðtal við Gunnar Má Sigfússon – seinni hluti:

Of mikið ruslfæði
Í síðasta tölublaði birtum við fyrri 
hluta af viðtali við Gunnar Má 
Sigfússon, höfund bókanna Lág-
kolvetna lífstíllinn (LKL) og LKL 
2 sem báðar komu út í fyrra. Þær 
hafa þegar selst í yfir 13 þúsund 
eintökum.  Gunnar Már keppti á 
sínum tíma í fittnes og segir að þá 
hafi hann virkilega þurft að skoða 
mataræðiið ofan í kjölinn. „Matar-
æðið þar eru nánast geimvísindi svo 
ég prófaði nánast allt undir sólinni 
á eigin skinni á því tímabili og las 
og lærði gríðarlega mikið um hversu 
mikil áhrif matur getur haft á bæði 
líkamlega og andlega heilsu.“ 

Einkaþjálfari í 20 ár
Þetta nýtti hann sér allt við einkaþjálfun 
sem hann starfaði við í 20 ár, þangað til 
í fyrra. „Ég hætti að þjálfa í maí á síð-
asta ári og er að fara að skipta algerlega 
um vinnu vettvang og hlakka mikið til 
að takast á við nýja hluti. Ég er þó enn 
reglulega að halda fjögurra vikna LKL 
námskeið hjá Lifandi markaði sem hafa 
verið vinsæl. Þar held ég fyrirlestra og 
kenni fólk allt um LKL mataræðið til 
þess að uppskera góðan árangur og fólk 
fær matseðla og aðstoð til að komast af 
stað með þennan nýja lífsstíl.“

 Vísindaleg nálgun
Nú sér maður daglega auglýsingar um 
lágkolvetna þetta eða hitt, kjúkling eða 
jafnvel brauð. En af hverju skyldi þetta 
vera svona vinsælt? „ Fyrir mér er það 
augljóst. Það sem fólk er að gera til 
þess að reyna að léttast og bæta heils-
una þar með er ekki að virka. Ef það 
væri að virka myndi enginn hafa áhuga 
á LKL. Málið er snúið vegna þess að 
framboð á hollum mat hefur aldrei 
verið meira. Framboð á hreyfingu og 
aðstoðar fagaðila eins og einkaþjálf-
ara hefur aldrei verið meiri. Hlýnandi 
veður og aukinn áhugi á útivist eins og 
hjólreiðum og fjallgöngu hefur augljós-

lega aukið við hreyfikvóta þjóðarinnar 
svo maður spyr sig af hverju erum við 
ekki að léttast? Við erum að horfa rangt 
á hlutina því vandamálið er bara ekki 
það að okkur vanti hollustu. Við erum 
og höfum síðustu 30 árin verið að reyna 
að borða hollan mat til þess að grenn-
ast, ekki satt? Með það fyrir augum  
verðum við fyrst og fremst að spyrja 
þessarar spurningar: Hvað gerist í lík-
amanum þegar ég set þetta eða hitt inn 
fyrir mínar varir og hvaða áhrif hefur 
það á fituforðann?“

Munurinn á LKL og Paleo
Fyrir utan lágkolvetna lífstílinn er 

paleo fæði líklega það sem einna 
mestra vinsælda hefur notið síðustu 
misseri hjá þeim sem vilja létta sig 
og bæta heilsuna. En er munur á 
þessu tvennu? Já, segir gunnar Már. 
„Áherslan á næringarefnin eru áþekk 
þó Paleo sé ríflegri í ávöxtum, korni 
og öðrum kolvetnum. Paleo er í 
mínum augum meira svona lífsstíll 
sem aðallega er tengdur mjög aktívu 
fólki sem stundar stífa líkamsrækt og 
þarf á meira af kolvetnum að halda. 
LKL er hannað sem leið fyrir fólk til 
að léttast án þess að þurfi að fara af 
stað í stífa líkamsrækt til að uppskera 
árangur. Það hentar ekki öllum að vera 

í ræktinni og þess þarf ekki á LKL þó 
ég mæli vissulega með hreyfingu en 
þá einhverju sem hentar þér og þú 
ræður við.

Borðum of mikinn sykur
Breyttur lífsstíll og vinsældir lágkol-
vetnalífsstílsins hafa breytt innkaupa-
venjum þjóðarinnar og haft áhrif á ís-
lenskan landbúnað. Stóra smjörmálið 
frá því fyrir jólin er skilgetið afkvæmi 
þesssarar lífsstílsbreytingar hja´þús-
undum manna. „Mér finnst frábært 
að fólk er farið að kaupa hreint smjör 
og farið að leggja óhollum grænmetis-
olíum í matargerð ekki spurning. Mér 

Matarsíða svavars

Tveggja pósta lyftur með 3 til 5 tonna lyftigetu.

B ÍLALYFTUR

Til sjávar og sveita í 70 ár

Höfum á boðstólum mikið úrval af lyftum 
og fylgihlutum fyrir allar gerðir bíla

Dugguvogi 4  · 104 Reykjavík · Sími, 520 0000 · www.velasalan.isDugguvogi 4  · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

4, 6 og 8 pósta lyftur með 4 til 40 tonna 
lyftigetu. Fjöldi auka og hjálpartækja svo sem 
millitjakkar, hristarar og hjólaskoðunarplattar.

Niðurgrafnar lyftur. Margir möguleikar 
á lyftiörmum og útfærslum á lyftum.

3 til 7 tonna skæralyftur einfaldar eða 
tvöfaldar, einnig fáanlegar galvaníseraðar.

Fjölbreytt úrval af lyfti örmum, t.d. 
extra lágir armar fyrir sportbíla og 
upphækkaðir armar fyrir grindarbíla.

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna 
að einu öflugasta þjónustufyrirtæki við iðnað og sjávarútveg á Íslandi.
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þykir samt líklega vænst um þá til-
hugsun að ef fólk er farið að kaupa 
meira af einhverju þá er það farið að 
minnka eitthvað annað og í þessu til-
felli er það sykurinn og mikið unnin 
matvæli og það er hreint út sagt frá-
bært.“  Gunnar Már er á því, rétt eins og 
flestir sem þessa hluti skoða, að ábyrgð 
matvælaframleiðanda sé mikil. „Við 
erum að borða alltof mikið af sykri og 
ruslmat og verðum að vakna ef þetta á 
ekki að enda illa. Það þarf samt líka að 
verða samstillt og heiðarlegt með stóru 
h-ái átak frá matvælaframleiðendum 
um að minnka sykur, hveiti og önnur 
fylliefni í framleiðslu matarins. Mér 
finnst þetta að vera að gerast, allavega 
að byrja og það verður spennandi að 
sjá hvað gerist næstu árin.“

Gagnrýni á LKL
Lágkolvetnalífstíllinn hefur verið 
gagnrýndur úr ýmsum áttum - meðal 
annars vegna þess að þakveðnar fæð-
utegundir eru nánast teknar út, hverju 
svararðu slíkri gagnrýni? „Já, gagn-
rýnin hefur verið mikil og á tímum 
óvægin en það kom mér svo sem ekki 
á óvart. Ég kynnti mér þetta mjög vel 
áður en ég skrifaði bókina og hef fylgst 
með umræðunni í Svíþjóð og Noregi 
og vissi því að svipuð gagnrýni myndi 
koma upp hérna heima. Það sem heill-
aði mig við LKL er að það er byggt á 
nýjustu rannsóknum í næringarfræði. 
Daglega eru rannsóknir framkvæmdar 
á mat og mataræði okkar og við vitum 
meira í dag en fyrir nokkrum árum. 
Áhrif matar á fitusöfnun eru augljós. 

Viss matur kemur líkamanum í þannig 
ástand að þú ert líklegri til að fitna eða 
átt erfiðara með að léttast. Þetta er 
hormónatengt og það eru viss hormón 
sem stuðla að aukinni sykur og matar-
löngun og aukinni fitusöfnun. Það eru 
vissar matartegundir sem koma þessu 
ferli af stað um leið og þú neytir þeirra 
og LKL gengur út að skilja þetta ferli og 
hætta þá eða minnka neyslu á þessum 
tegundum af mat.“ 

LKL líkt við trúarbrögð
Gagnrýnin hefur líka verið á þann 
veg að lágkolvetnalífstíllinn sé nánast 
eins og trúarbrögð, hverju svarar þú 
því? „Ég skil það að því leiti að þeir 
sem prófa LKL og uppskera árangur 
eru auðvitað harðir talsmenn þessa 

mataræðis. Það eru líka svo miklar 
andstæður í gangi miðað við næringar-
boðskap síðustu áratuga að þessi aðferð 
býður auðveldlega upp á það að þessu 
sé líkt við trúarbrögð. Mín skoðun er 
að LKL sé einstaklega góð leið fyrir þá 
sem vilja léttast og þá sem eru að glíma 
við offitu. Það er þó engin leið til sem 
hentar óbreytt öllum og LKL er engin 
undantekning þar. Þetta eru ekki trúar-
brögð en pólitík, trúarbrögð og núna 
næringarfræði eru gjarnan eldfim mál 
þar sem hver hendin er á móti hinni 
og fólk dregið í hópa og flokkað. Það 
er engin þörf á því. Ef fólk er að glíma 
við aukakíló og vill léttast mæli ég með 
að þeir kynni sér lág kolvetna leiðina 
og taka síðan ákvörðun um hvort LKL 
henti eður ei.“

Lærum að lesa  
innihaldslýsingar
Hvar sérðu helst að úrbóta sé þörf 
varðandi mataræði Íslendinga? „Mér 
finnst ótrúlega sorglegt að sjá vörur 
vera að sigla undir fölsku flaggi. Fullt 
af vörum eru markaðssettar og kynntar 
almenningi sem heilsu og hollustu-
vörur en eru það ekki. Næsta þjóðar-
átak ætti að vera að við færum að lesa 
á innihaldslýsingarnar á vörunum sem 
við erum að kaupa og neyta. Það er oft 
verulegur munur á innihaldi einfaldra 
vara sem við kaupum daglega eins og 
t.d. skinku. Af hverju þarf að vera 
sykur, þrúgusykur, hveiti og kartöflu-
mjöl í skinku? Margar tegundir af ísum 
innihalda transfitu og eru svo stútfullir 
af sykri í ofanálag. Ég er sannfærður 
um að þessu er hægt að breyta en til 
þess að þetta lagist þurfum við neyt-
endur að vita hvað við erum að versla 
og sniðganga ruslmat og þvinga þannig 
matvælaframleiðendur að framleiða 
mat sem inniheldur minna af sykri 
og fylliefnum.“

Breytt matar- 
æði og hreyfing
Hvað með almenna og holla hreyf-
ingu, er úrbóta þörf þar? „Miðað við 
hversu margar líkamsræktarstöðvar 
eru á Íslandi held ég að við séum í 
ágætismálum þar. Það þarf finnst mér 
að breyta hugarfarinu að þú þurfir að 
fara í rosalegt hreyfiátak til að létta 
þig. Það er rangt. Mataræðið ræður 
því hvort þú léttist eða ekki, ekki 
hreyfingin. Þetta eru sannað mál og 
skrifað um í fullt af nýlegum bókum 
um tengsl mataræðis og hreyfingar. 
Það er bara þannig að mörgum vex 
þetta í augum að þurfa að fara enn 
einu sinni í hreyfiátak og fara að borða 
minna. Mitt ráð er að byrja á því að 
laga til í mataræðinu og þá er næsta 
víst að áhugi á hreyfingu mun detta 
inn fyrr eða síðar. Það er auðveldara 
að ráða við þetta svona og þetta eykur 
líkurnar á að þú haldir áfram og gerir 
mataræðið og hreyfingun að lífsstíl en 
ekki tímabundnu átaki.“

svavar@islenskurmatur.is



Nýtt -  rafmagns lyftistólar  

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

Rafmagns lyftistólar með skemmal 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

Fjarðagötu 13  •  Í Firðinum Hafnarfirði  •  S.  555 4420   

Fermingarskórnir  

JessiGirl 6.995,-
St. 36 - 41
Einnig til í svörtu

Tamaris 12.995,-
St. 36 - 41
Einnig til í svörtu

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.
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Sumar-
störf hjá 
Garðabæ
Opnað verður fyrir umsóknir 

um sumarstarf hjá Garðabæ 
seinnipartinn í dag og verður 

tekið við umsóknum til 1. apríl. Fram 
kemur á vef Garðabæjar að í boði séu 
fjölbreytt störf fyrir ungmenni frá 17 
ára aldri. Nú sé verið að taka í notkun 
nýjan ráðningarvef hjá bænum. Allir 
sem eiga lögheimili í Garðabæ og 
sækja um fá boð um starf, segir á vef 
bæjarins. 

„Sögulega óréttlátt að leggja niður  
Sýslumannsembættið í Hafnarfirði“
Við sem erum fædd og upp-

alin í Hafnarfirði munum 
þá tíð að innan bæjarmark-

anna var hægt að nálgast flest það 
sem nauðsynlegt er til heimilishalds.  
Ég man eftir mér í Einarsbúð með 
mömmu að kaupa stígvéli og í kaup-
félaginu að kaupa tvinna.  Öll inn-
kaup voru gerð innanbæjar og ekki 
skundað til höfuðborgarinnar nema 
fyrir jól og  aðra stórviðburði.  Það er 
mikilvægt hverju bæjarfélagi að halda 
í bæjarbraginn sem skiptir okkur öll 
svo miklu máli.  þegar við förum til 
sýslumanns hvort sem er til að endur-
nýja ökuskírteini, sækja veðbókarvott-
orð eða sinna öðrum erindum sem 
embætti sýslumanns heldur utan 
þá skiptir máli að við erum í okkar 
heimabæ og margrómuð er sú góða 
þjónusta sem veitt er hjá embætti 
Sýslumanns að Bæjarhrauni.  Ég tek 
undir með fyrrverandi bæjarfulltrúa  
Árna Gunnlaugssyni sem ritar grein 

í Morgunblaðinu sl.  þriðjudag þar 
sem hann segir að það sé: „ sögulega 
óréttlátt að leggja niður sýslumanns-
embættið í Hafnarfirði sem hefur haft 
hér aðsetur í næstum 106 ár“.  Árni 
Gunnlaugsson hefur verið óþreytandi 
að benda á þau stóru mistök sem gerð 
voru við lokun St. Jósepsspítala og nú 
skorar hann á bæjarfulltrúa að knýja 
fast á þingmenn að breyta frumvarp-

inu þannig að sýslumannsembættið 
í Hafnarfirði verði viðurkennt sem 
sjálfstætt umdæmi sýslumanns.  Ég 
fyrir mitt leyti tek þessari áskorun af 
fullri alvöru og vil að það sé skoðað 
hvort ekki er grundvöllur fyrir því að 
sú endurskoðun sem nú stendur yfir 
á starfsemi sýslumannsembætta verði 
samþætt því mikilvæga verkefni að 
efla miðbæinn í Hafnarfirði.  Ég hef 
fullan skilning á því að ríkið þarf að 
spara og kannski er unnt að hagræða 
og deila verkefnum milli embætta 
sýslumanna og í því gætu mögulega 
falist tækifæri sem kæmu okkur hafn-
firðingum vel til að auka umsvif í mið-
bænum okkar.  Væri ekki tilvalið að 
sú umbreyting sem fyrirhuguð er á 
embætti sýslumanns myndi um leið 
styrkja miðbæinn okkar og bæta að-
gengi íbúa að þjónustu embættisins?  
Ef stofnunum bæjarins heldur áfram 
að fækka er bæjarbragurinn okkar í 
hættu.

Áfram! 
Ný tækifæri í Hafnarfirði er 

verkefni, unnið í samstarfi 
við ráðgjafa og sérfræðinga 

hjá Hafnarfjarðabæ sem snýst um 
að sporna við þeirri þróun sem á sér 
stað þegar kemur að fjárhagsaðstoð 
sveitarfélagsins. Samkvæmt lögum ber 
sveitarfélögum á Íslandi að tryggja að 
íbúar þess get séð fyrir sér og sínum 
og er tilgangur verkefnisins að upp-
fylla þessi lagaákvæði með að stuðla að 
aukinni virkni og aðstoð til sjálfshálpar 
með hagsmuni og velferð einstaklings-
ins að leiðarljósi. 

Með því að bæta þjónustu við not-
endur Fjölskylduþjónustu og skapa 
þeim raunhæf tækifæri til innkomu 
eða endurkomu á vinnumarkað er 
verið að nýta betur það fjármagn sem 
bæjarfélagið ver til fjárhagsstuðnings 
en fyrst og fremst verið að koma í veg 
fyrir þá neikvæðu þróun að horfa uppá 
ungt fólk á aldrinum 18-25 ára festast í 
viðjum hins félagslegs kerfis með litla 
sem enga von um tækifæri á vinnu-
markaði.

Fjárhagsaðstoð Hafnarfjarðarbæjar 
hefur stóraukist frá hruni eða úr tæpum 
100 milljónum í  400 milljónir ár ári 
og á milli áranna 2012-2013 hækkuðu 
greiðslur vegna fjáhagsstyrk um 30 % 
eða 107 milljónir. Sá hópur sem vex 
hvað hraðast er ungt fólk. 

Tillögurnar eru þríþættar: Um 
breytingar á skipulagi Fjölskyldur-
þjónustunnar, m.a. betri greiningum 
á þeim sem þurfa á fjárhagsaðstoð 
að halda, um vinnu- og virkniúrræði 
sem snúa að því að bjóða vinnuhæfum 
einstaklingum störf með fjárhagslegum 
hvata og að síðustu um breytingar á 
greiðslum til þeirra sem hafna þátttöku 
í vinnu eða virkniúrræðum. 

Einstaklingum, sem eru metnir 
óvinnufærir verður tryggður möguleiki 
á aðstoð við endurkomu á vinnumarkað 
í samstarfi við VMST, starfsendurhæf-
ingar VIRK og Starfsendurhæfingu 
Hafnarfjarðar, vímuefnameðferð eða 
önnur viðeigandi úrræði og að þeim 
loknum mun standa til boða starf við 
hæfi. 

Félagsleg og sálræn vandamál sam-
fara löngu atvinnuleysi eru þekkt 
vandamál en rannsóknir sýna að 
fólk sem er óvinnufært lengur en í 
2 mánuði skortir sjálfsöryggi, sjálfs-
bjargarviðleitni og fótfestu sem getur 
skapað vítahring sem þarf að rjúfa. 
Með þessu verklagi og tillögum er 
tilgangurinn einmitt að sporna við 
því að fólk festist í vítahring þessum 
og finni tilgang en allir sem að ver-
kefninu hafa komið og mótað hafa 
mannúð og virðingu fyrir einstak-
lingnum að leiðarljósi. 

Höfundur er

Helga Ingólfsdóttir,

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

Höfundur er

Margrét Gauja Magnúsdóttir, 

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar

sveitarstjórnarMál



Útsölustaðir:
Allar heilsubúðir

Öll Apótek

Blómaval Skútuvogi

Afreksvörur Glæsibæ



Fullkomið 
heitt súkkulaði

Hitið að suðu, setjið í bolla, 
skreytið með þeyttum rjóma 
og njótið.

3100 g Lindu suðusúkkulaði
1 l mjólk

1
2

PIPA
R

\
TBW

A
 • SÍA

 • 123408

– ómótstæðilega gott

14 21.  mars 2014

Oddviti Pírata vill opna stjórnsýsluna upp á gátt og opna bókhaldið:

Brýnt að tryggja aukið þátttökulýðræði
Brynjar Guðnason er oddviti Pírata í bæjarstjórnarkosningunum í vor, 
en Píratar völdu lista sinn í prófkjöri á netinu. Brynjar er 25 ára gamall, 
einhleypur og uppalinn í Hafnarfirðinum. Hann hefur haft afskipti af pólitík 
í gegnum Samfylkinguna en en átti ekki samleið með henni. Hann segir 
Pírata leggja áherslu á opið bókhald og þátttökulýðræði – þátttökufjár-
lagagerð ekki síður – en hann nefnir einnig að taka verði á fjármálum 
bæjarfélagsins og hvernig þróa megi grunnskólana til að mæta breyttum 
kröfum á vinnumarkaði. 

„Ég hef alltaf haft skoðanir og fylgst 
með stjórnmálum, var skráður í Sam-
fylkinguna sem unglingur en áttaði mig 
fljótlega á því að ég ætti ekki samleið 
með þeim og sagði mig úr flokknum 
áður en ég fékk kosningarétt. Frá þeim 
tíma og þangað til ég skráði mig í 
Pírata var ég virkur í ópólitískum fé-
lagsstörfum,“ segir Brynjar Guðnason 
í samtali við blaðið.

Hönnuður og björgunar-
sveitarmaður
Brynjar starfar hjá eigin fyrirtæki, Góða 
dátanum, sem hann rekur í félagi við 
annan, en starf hans er einkum fólgið í 
hönnun og umbroti. Hann hefur meðal 
annars starfað hjá Fréttablaðinu, íslensku 
auglýsingastofunni og fyrir vefritið 
Kjarnann. Brynjar er útivistarmaður, 
fjallgöngukappi, og starfar með björg-
unarsveit. Auk þess er hann áhugamaður 
um heimspeki, fjölmiðla, hönnun og 
tækni. Hann segist ekki eiga sér beinar 
fyrirmyndir, en reyni að tileinka sér hið 
góða í fari annarra. En nokkur listaverk 

hafi haft mikil áhrif á lífsskoðanir sínar 
og nefnir hann bæði bókina um Góða 
dátann Svejk og kvikmyndina Dr. 
Strangelove (or How I learned to stop 
worrying and love the bomb).

Upplýstar ákvarðanir
Brynjar lýsir grundvallarhugsjónum 
sínum þannig að hann vilji taka 
ákvörðun og mynda stefnu í ljósi þeirra 
gagna og þekkingar sem hafi verið aflað 
í hverju máli. Þetta sé raunar grunnstefið 
í stefnu Pírata. „Ég tengi í rauninni vel 
við alla grunnstefnuna, sem er ástæðan 
fyrir því að ég skráði mig í Pírata.“

Fjármálin, bókhaldið,  
lýðræðið
- Hver eru að þínu mati þrjú brýnustu 
málin fyrir bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
að beita sér í til skemmri tíma?

„Það brýnasta er að ná betri tökum á 
fjármálum, opna bókhaldið fyrir bæjar-
búum og tryggja aukið þátttökulýðræði.“

Til lengri tíma telur Brynjar það til 
mikilvægustu markmiðanna að „opna 

stjórnsýsluna upp á gátt og gera hana 
gegnsæja og aðgengilegri bæjarbúum 
– þar á ég við t.a.m. opið bókhald, að 
gera íbúum auðveldara að fylgjast með 
og hafa áhrif á mál sem tekin eru fyrir í 
nefndum og ráðum og að bærinn leggi 
áherslu á að birta öll gögn á opnum 
sniðum. Opið bókhald veitir mikið og 
nauðsynlegt aðhald á meðferð bæði 
kjörinna fulltrúa og embættismanna 
með peningana okkar,“ segir Brynjar. 

„Ágætt fyrsta skref“
Þess má geta að bæjaryfirvöld byrjuðu 
nýlega að birta nákvæmar upplýsingar 
um fjárreiður bæjarins, þar á meðal eru 
framlög til einstakra skóla og leikskóla, 
til íþróttafélaga og félagasamtaka, kostn-
aður við mokstur og hirðingu, auk þess 
sem greint er frá kostnaði við stjórnsýslu 
bæjarins, auk skatttekna. Rauntölur eru 
birtar með samanburði við fjárhagsá-
ætlun bæjarins; bæði fyrir hvern mánuð 
og einnig miðað við árið. 

„Þetta er ágætt fyrsta skref en við 
viljum að hver færsla í bókhaldinu sé birt 
á netinu, fyrir utan þær sem er eðlilegt 
að birta ekki sem stakar færslur vegna 
persónuverndarsjónarmiða, og það sé 
hægt að leita í þeim á þægilegan hátt,“ 
segir Brynjar. 

Þátttökufjárlagagerð
Hann nefnir einnig að fjármál bæjarins 
séu líka langtímaverkefni. „Og svo held 

ég að það sé mikilvægt að skoða hvernig 
við þróum grunnskólana til að mæta 
breyttum kröfum á vinnumarkaði, það 
er mjög jákvætt skref að Áslandsskóli 
taki nú þátt í verkefninu Forritarar fram-
tíðarinnar. Svo þarf að skoða hvernig 
við getum innleitt þátttökufjárlagagerð 
– sem hefur gefið mjög góða raun í 
borgum eins og Porto Alegre í Brasilíu.“

Kjörnir fulltrúar  
sitji ekki of lengi
Um gengi Pírata í Hafnarfirði í bæj-
arstjórnarkosningunum í vor, segist 
Brynjar vera hóflega bjartsýnn.
- Gæti það haft áhrif á gengi Pírata, 
sem hafa mælst með 9,5 prósenta fylgi 
í Hafnarfirði í könnun sem Félagsvís-
indastofnun gerði fyrir Morgunblaðið 
og birt var í byrjun mánaðarins, að þið 
eruð ný í bæjarpólitíkinni?

„Ég geri mér ekki grein fyrir því 
hversu mikil áhrif það hefur að við séum 
ný í bæjarpólitíkinni en eins og við sáum 
með Besta flokkinn í Reykjavík þá getur 
verið styrkur að vera nýr. Mér finnst já-
kvætt ef að hér komast að nýir bæjar-
fulltrúar, mín skoðun er að við ættum 
að takmarka verulega þá lengd sem hægt 
er að sitja í kjörnum embættum, hvort 
sem það er í sveitarstjórn eða á Alþingi.“

Auki traust á Pírötum
Brynjar bætir því við að það skipti máli 
að Píratar hafi verið kjörnir á Alþingi. 

Það hafi hjálpað til við að auka traust 
á Pírötum. „Það styður líka vel við 
sveitarstjórnaframboðin að hafa full-
trúa á Alþingi, sbr. frumvarp Pírata um 
breytingu á sveitarstjórnalögum sem 
myndi gera einstökum sveitarfélögum 
kleift að lækka það hlutfall íbúa sem 
þarf til að krefjast atkvæðagreiðslu um 
einstök mál.“

Spurður um hvort hann stefni á bæj-
arstjórastólinn, er svarið afdráttarlaust: 
„Nei“.
-En myndu Píratar starfa með hverjum 
sem er í meirihluta?

„Ef okkur byðist að fara í meirihluta-
samstarf þá væri ég auðvitað ekki einn 
um að taka þá ákvörðun en mér finnst 
mjög mikilvægt að opna bókhald bæj-
arins, ég held að það yrði erfitt að fara 
í samstarf með flokki sem vildi það 
ekki.“

Brynjar Guðnason

Brynjar efstur hjá Pírötum
Brynjar Guðnason varð efstur í próf-

kjöri Pírata í Hafnarfirði. Tíu gáfu 
kost á sér en 21 greiddi atkvæði. Í öðru 
sæti lenti Hildur Björg Vilhjálmsdóttir, 
Finnur Þ. Gunnþórsson í þriðja sæti og 
Kristlind Viktoría Leifsdóttir í fjórða sæti. 

Píratar hafa mælst með töluvert fylgi 
enda þótt listi þeirra hafi ekki legið fyrir 
fyrr en nú. Þannig var fylgið 9,5 prósent 
í könnun sem birt var í byrjun mánað-
arins.  

Garðabær:

Sjálfstæðismenn breyttu listanum
Framboðslista Sjálfstæðisflokksins 

Garðabæ var breytt í kjölfar mik-
illar óánægju með uppstillingu á listann. 
Uppstillingarnefnd setti Gunnar Einars-
son, bæjarstjóra, í fyrsta sætið, en hann 
ákvað, í kjölfar mikillar gagnrýni að gefa 
kost á sér í áttunda sætið í staðinn. Hann 
hefur lýst því yfir að hann verði áfram 
oddviti listans og bæjarstjóraefni. 

Röð annarra í efstu sætum listans er 
svona: Áslaug Hulda Jónsdóttir, verður 
í efsta sætinu, Sigríður Hulda Jónsdóttir 
í öðru sæti. Þá Sigurður Guðmundsson, 

Gunnar Valur Gíslason, Jóna Sæmunds-
dóttir, Almar Guðmundsson, og Sturla 
Þorsteinsson í sjöunda sæti. 

Sjálfstæðisflokkurinn í Garðabæ 
mældist með tæplega 59 prósenta 
fylgi í skoðanakönnun sem Félagsvís-
indastofnun HÍ gerði fyrir Morgunblaðið 
í nóvember. Yrðu þetta niðurstöður 
kosninganna fengi Sjálfstæðisflokkurinn 
níu bæjarfulltrúa af ellefu, eða 80 prósent 
bæjarfulltrúa að sögn Morgunblaðsins. 

Þetta er í fyrsta sinn sem bæjarstjórn-
arkosningar fara fram í sameinuðu 

sveitarfélagi Garðabæjar og Álftaness. 
Sjö bæjarfulltrúar voru í hvoru sveitar-
félagi fyrir sameiningu, en nú verða 
þeir 11. 

Þreifingar hafa verið um sameigin-
legt framboð nokkurra hreyfinga undir 
merkjum Bjartrar framtíðar, en fólk af 
Á-lista á Álftanesi og M-lista fólksins 
í Garðabæ mun vilja taka þátt í fram-
boðinu en óvíst er með Vinstri græn. 
Samfylkingin hafði þegar síðast spurðist, 
ekki vilja taka þátt í slíku framboði og 
framsóknarmenn bjóða fram sér. 

sveitarstjórnakosningar 2014

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

Hvað er Optishot golfhermir?
Optishot golfhermirinn er tölvu-
forrit sem er mjög einfalt í upp-
setningu fyrir alla og hentar öllum 
kylfingum sem vilja æfa með sínum 
kylfum og vera í góðu formi fyrir 
komandi sumar á vellinum. Það 
sem þú þarft að hafa er tölva sem 
getur tengst netinu á meðan forritið 
er sett upp þú þarft ekki að vera 
nettengdur á meðan þú ert að spila.

Optishot pakkinn inniheldur 
tölvuforritið og mottuna sem í eru 16 
skynjarar sem reikna út sveifluferilinn 
þinn, stöðu kylfuhausins þegar hann 
kemur í boltann, sveifluhraðann og 
taktinn í sveiflunni, og þú sérð bolta 
flugið. Það fylgja svampboltar sem 
hægt er að nota en forritið býður 
einnig upp á það að nota venjulega 
golfbolta eða engan bolta.  

Með pakkanum koma 13 heims-
frægir golfvellir sem forritið býður þér 
upp á að spila  m.a. Barseback, Scotts-
dale TPC og Torrey Pines, Long Island 
Black, The Canadian club og Black 
Mountain GC Hua Hin, þar sem þú 
getur spilað eða æft einn eða með allt 
að þremur vinum. Einnig er hægt að 
kaupa fleiri heimsþekkta velli á heima-
síðu hjá dancindogg.com sá nýjasti er 
Melbourne Golf Club völlurinn þar 
sem forsetabikarinn  var spilaður  í 
nóvember 2011 fleiri vellir eru í boði 
í dag eins og Old Scot Golf Course 
(sem er eftirlíking af Old Course á 
St. Andrews), Atlanta Highlands og 
Royal St. Marks (sem er eftirlíking af 
Royal St. Georges).

Hægt er að æfa sig á völlunum hvort 
sem þú spilar holuna frá upphafi til 
enda eða staðsetur þig einhvers staðar 
til að æfa eitthvað sérstakt högg. 

Einnig er hægt að fara á æfinga-
svæðið til að sjá sveifluferilinn og 
stöðu kylfuhaussins þegar hann 
kemur í boltann því þetta tvennt er 
það mikilvægasta þegar kemur að því 
að slá boltann. Einnig kemur með for-
ritinu driving range þar sem upp koma 
6 flatir með lengdum frá 79 til 268 
metrum. Þar er gott að æfa allar kylfur, 
hægt er að æfa stutta spilið á driving 
range og einnig á öllum brautum á 
völlunum sem koma með tækinu. Á 
flötunum færðu að sjá hallann frá 
öðrum kúlum og þá þarf að lesa rétt 
úr eins og venjulega á golfvellinum. 
Æfingar í Optishot herminum skila 
sér vel úti á golfvelli þar sem þú lærir 
mikið á því að sjá hvers vegna það er 
að gerast það sem gerist.

Optishot hermirinn er mjög góður 
hermir. Hann er ótrúlega einfaldur í 
uppsetningu og uppfyllir mínar þarfir 
fyrir golf á veturna. Í herminum getur 
þú valið einn af 13  frábærum golf-
völlum sem eru mjög raunverulegir. 
Einnig getur þú valið aðstæður í hvert 
skipti, Leirulogn eða bara logn, hraðar 
eða hægar flatir.

Umsögn frá  
Erni Ævari úr GS
Ég get farið hvert sem er út á völl og 
æft eina tegund af höggum því ég hef 
tekið eftir því að höggin úr Optishot 
herminum er mjög lík þeim sem ég 
slæ úti á velli t.d. er meðalhögglengdin 
mín í herminum með 8 járni um 138 
metra en fullt högg með áttunni á 

sumrin flýgur um 140 metra hjá mér. 
Ég get fylgst með sveifluferlinum 
mínum en mitt vandamál í gegnum 
tíðina hefur verið að ég er að koma of 
mikið yfir toppinn í niðursveiflunni 
og kemur það mjög vel fram í herm-
inum þegar sveiflan verður þannig.

Þetta er tæki sem ég get mælt með 
fyrir hvaða kylfing sem er því þetta 
er í senn mjög góð skemmtun og gott 

æfingatæki til að fylgjast með sveiflu-
ferlinum og stöðu kylfuhaussins í 
högginu.

Mæli með að kylfingar skoði tækið 
og prófi það í verslun iRobots þar sem 
tækið er uppsett til að upplifa frábæru 
eiginleika tækisins af eigin raun.

Hægt er að kaupa Optishot golf-
herminn í Verslun iRobot í Hafnar-
firði

HVERFAFUNDIR
bÆJARSTJÓRA

bEINT SAMbAND

Miðvikudaginn 26. mars kl. 19:30-21.00  
Fundarstaður: Hraunvallaskóli

Mánudaginn 24. mars kl. 19:30-21.00 
Fundarstaður: Hvaleyrarskóli

Þriðjudaginn 25. mars kl. 19:30-21.00 
Fundarstaður: Lækjarskóli

VELLIR, ÁSLAND, SETbERG 

SUÐURbÆR, HVALEYRARHOLT

NORÐURbÆR, VESTURbÆR
MIÐbÆR, HRAUN

bæjarbúar eru hvattir til að fjölmenna á fundina

Dagana 24.- 26. mars  mun bæjarstjóri, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir halda 
hverfafundi þar sem fjallað verður  m.a um fjármál bæjarins, hjúkrunarheimili í 
Skarðshlíðinni, endurskoðun á aðalskipulagi bæjarins og annað sem er á döfinni í 
bæjarfélaginu í viðkomandi hverfum. 

Að kynningu lokinni mun bæjarstjóri svara spurningum sem brenna á fundargestum  
og  tekið verður við  ábendingum um það sem betur mætti fara í bænum.

bEINT SAMbAND
Hverfafundirnir eru góð leið til að koma skoðunum á framfæri og fá svör við 
spurningum. Öllum ábendingum verður komið áfram til þeirra sem hafa með málin 
að gera og þeim er síðan fylgt eftir.

Hverfafundir eru góður vettvangur til að fylgjast með því sem er á döfinni og þar 
hafa bæjarbúar tækifæri til að spyrja bæjarstjórann beint um málefni bæjarins.

ÞINN FUNDUR ÞITT HVERFI




