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Safna liði gegn Sjálfstæðisflokknum
Björt framtíð og M-listi fólksins í 

Garðabæ hafa átt í viðræðum um 
sameiginlegt framboð í Garðabæ. 

Björt framtíð hefur ekki boðið fram áður, en 
M-listinn fékk einn fulltrúa kjörinn í bæjar-
stjórn Garðabæjar síðast. Á-listinn sem bauð 
fram á Álftanesi síðast og fékk mann kjör-
inn í bæjarstjórn þar, býður ekki fram aftur, 
en fólk þar innan borðs mun íhuga að taka 
þátt í sameiginlegu framboði. Samfylkingin 

í Garðabæ hefur einnig tekið þátt í viðræðum 
um sameiginlegt framboð, en flokkurinn fékk 
einn fulltrúa í bæjarstjórn Garðabæjar síðast. 

„Við ræðum hvernig við getum best stuðlað 
að bjartri framtíð fólksins í bænum,“ segir 
María Grétarsdóttir sem situr í bæjarstjórn 
Garðabæjar fyrir M-listann, lista fólksins. 
Þreifingar um sameiginlegt framboð allra 
annarra en Sjálfstæðisflokksins hafa hins 
vegar ekki gengið eftir. 

Fylgi við Sjálfstæðisflokkin mældist upp 
undir 60 prósent í könnun sem Morgunblaðið 
gerði í Garðabæ í nóvember. Undanfarið hafa 
verið deilur innan flokksins og óánægja með 
uppstillingu á lista. 

Í vor verður í fyrsta sinn kosið til bæjar-
stjórnar í sameiginlegu sveitarfélagi Garða-
bæjar og Álftanes. Bæjarfulltrúar voru sjö í 
hvoru sveitarfélagi áður, en verða 11 nú. 

Sjá bls. 8. 

Félagar í Leikfélagi Hafnarfjarðar munu setja á svið hátt í 40 sýningar á næstu vikum. Verkin verða öll frumsamin í höfundarsmiðju 
leikhússins og hvert verk sett upp á einni viku. Félagið heldur reglulega námskeið í leiklist, en hér má sjá mynd af byrjendanám-
skeiði sam haldið var nýlega. Ítarleg umfjöllun er um verkefnið á bls. 14. Mynd: Styrmir Bolli Kristjánsson.
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ÓMAR  ÆSKUNNAR
Sögur af sérstæðu fólki
einstök kvöldstund 
með Ómari Ragnarssyni

Sýningar
Sunnudag 9 mars kl 20

Sunnudag 16 mars kl 20
Síðasta sýning

  

Sýningar
Fimmtudag 6 mars kl 20

Laugardag 8 mars kl 20 Uppselt
Fimmtudag 13 mars kl 20

Athugið sýningum fer fækkandi  

Night

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu

Samið um hönnun Urriðaholtsskóla
Garðabær hefur skrifað undir 

samning um hönnun Urriða-
holtsskóla. Urriðaholtið í aust-

urhluta Garðabæjar er í byggingu, en 
einkafyrirtækið Urriðaholt ehf. , hefur 
staðið að uppbyggingu hverfisins og 
skipulagi. 

Bærinn samdi við hönnunarhóp eftir 
útboð, en hann mynda Landform, VEB 
- teiknistofa, Lagnatækni, Verkhönnun, 
VSÍ, öryggishönnun og ráðgjöf og Önn 
ehf. 

Fram kemur á vef Garðabæjar að 
samningsfjárhæðin nemi tæplum 107 
milljónum króna. 

Áætlun segir að fullnaðarhönnun 
fyrsta áfanga skólans verði lokið í 
byrjun desember, en útboð í jarðvinnu 
á að fara fram fyrsta október. 

Gert er ráð fyrir því að skóla-
byggingin rúmi sex deilda leikskóla, 
með 120 heilsdagsplássum og grunn-
skóla fyrir allt að 700 börn. 

Til stendur að reisa húsið í áföngum. 
Í fyrsta áfanga eiga að vera 100 heils-
dagspláss fyrir leikskólabörn og 250 
pláss fyrir börn á grunnskólaaldri. 

Fleiri sækja um grunnskóla Hjallastefnunnar en komast að:

Áhyggjuefni að geta 
ekki annað eftirspurn
Stjórnendur grunnskóla Hjalla-

stefnunnar hafa óskað eftir 
því við bæjaryfirvöld að fá 

fjárheimildir til að taka við auknum 
fjölda nemenda við skólann. Bæjaryf-
irvöld hafa fallist á að hefja viðræður 
við skólann, en tíminn er naumur að 
sögn Hildar Sæbjargar Jónsdóttur, 
skólastjóra grunnskóla Hjallastefn-
unnar. 

„Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
við sækjum um fé vegna fjölgunar. 
Það hefur legið fyrir í 2 ár að fleiri 
vilja en komast að. Ég vildi gjarnan 
að bæjaryfirvöld horfðu raunsætt á 
málið, en það er áhyggjuefni að geta 
ekki annað eftirspurn og geta ekki 
tekið við börnum sem koma úr leik-
skóla Hjallastefnunnar,“ segir Hildur 
Sæbjörg. 

94 börn eru nú í grunnskóla Hjalla-
stefnunnar, en kennt er frá fyrsta og 
upp í fjórða bekk. Bæjarfélagið greiðir 
75% af landsmeðaltali kostnaðar við 
hvern nemanda og hefur greitt fyrir 
92 nemendur. 

Nú eru 14 nemendur að útskrifast 
úr fjórða bekk, en óskað hefur verið 
eftir skólavist fyrir yfir þrjátíu börn í 
fyrsta bekk fyrir næsta vetur. 

Hildur Sæbjörg segir að Hafnar-
fjarðarbær hafi verið tilbúinn til að 
ræða við skólann um möguleika á að 
fjölga plássum, til dæmis til að ekki 
rofni tengsl milli systkina. „En svo 
höfum við ekki verið boðuð í við-
ræður, en málið þolir ekki mikla bið. 
Ég þarf að geta veitt fólki svör fljótlega 
ef það þyrfti að gera aðrar ráðstafanir 
fyrir börnin sín,“ segir Hildur Sæ-
björg, og vísar til þess að brátt byrjar 
innritun í grunnskóla bæjarins. Hún 
segist annars vera tiltölulega bjart-
sýn á að viðræður við bæinn verði 
jákvæðar. 

Mengunin 
innan iðnað-
arhverfisins
Heilbrigðisnefnd Hafnar-

fjarðar- og Kópavogssvæðis 
telur að mengun í iðnað-

arhverfinu í Hellnahrauni nái ekki 
út fyrir hverfið. 

Rannsóknir sýndu að umtalsverð 
mengun væri í mosa á svæðinu. Í 
framhaldinu var ákveðið að rannsaka 
frekari sýni í haust, en einnig voru 
tekin sýni í íbúðabyggð á Völlunum 
og svo af svæði milli íbúðabyggðar-
innar og iðnaðarhverfisins. Fram 
kemur í upplýsingum frá Hafnar-
fjarðarbæ að beðið sé eftir skýrslum 
frá Nýsköpunarmiðstöð og Nátt-
úrufræðistofnun um málið. Þegar 
þær liggi fyrir verði niðurstöður 
kynntar íbúum. 

Ört vaxandi aðsókn í sund
Heimsóknum í sundlaugar 

Hafnarfjarðar hefur farið 
ört vaxandi ár frá ári. 

Þannig hefur gestum fjölgað úr tæp-
lega 400 þúsund árið 2007 í vel yfir 
600 þúsund í fyrra. 

Fjórar laugar eru í Hafnarfirði. 
Suðurbæjarlaug, Ásvallalaug, Sund-
höllin og sundlaug Lækjarskóla. 

Mest aðsókn sundgesta er í Suður-
bæjarlaugina. Þangað komu hátt í 
160 þúsund fullorðnir sundgestir í 

fyrra, og um 25 þúsund börn auk 
þess sem annar eins fjöldi heimsókna 
var í skólasundi. Heldu fleiri börn 
komu í Ásvallalaug, en þar voru 
heimsóknir þeirra um 50 þúsund 
og annað eins í skólasund. Full-
orðnir gestir voru um 70 þúsund. Í 
heild komu flestir í Ásvallalaug, yfir 
300 þúsund, en inni í þeim tölum 
eru áhorfendur á sundmótum, en 
yfir 220 þúsund heimsóknir voru í 
Suðurbæjarlaugina. 

Óheppilegt að börn séu 
merkt kostunaraðilum
Umboðsmaður barna telur 

ekki heppilegt að börn séu 
merkt kostunaraðilum með 

áberandi hætti. Þetta kemur fram í 
svari Margrétar Maríu Sigurðardóttur, 
umboðsmanns barna við fyrirspurn 
blaðsins. 

Samkvæmt samningi Rio Tinto 

Alcan um styrki til íþróttastarfs sextán 
ára og yngri í Hafnarfirði, eiga bún-
ingar að vera merktir fyrirtækinu og 
merki þess að vera uppi á áberandi 
stöðum þegar börn keppa. 

Margrét María segir að það sé skilj-
anlegt að auglýst sé í tengslum við 
íþróttastarf barna og unglinga og að í 

leiðbeinandi reglum embættisins séu 
ekki gerðar jafn ríkar kröfur í þessum 
efnum, og til að mynda í starfi leik- og 
grunnskóla. Hún hvetur samt sem áður 
til þess að rætt sé, bæði innan sveitar-
félaga og í foreldrafélögum, hvort 
eðlilegt sé að merkja börn tilteknum 
fyrirtækjum.  Sjá bls.12. 

Nemendur haldi sínu striki
Magnús Þorkelsson, skóla-

meistari í Flensborgar-
skóla, hvetur nemendur 

til að halda sínu striki í námi, enda 
þótt framhaldsskólakennarar hafi 
samþykkt heimild til verkfallsboðunar. 
Hann sagði í samtali við Ríkisútvarpið 
að jafnvel þótt af verkfalli yrði, vissi 
enginn hvort það yrði langt eða 

skammt. Fram hefur komið í fréttum 
RÚV að sumir nemendur hafi þegar 
ráðið sig til vinnu, vegna yfirvofandi 
verkfalls, og aðrir nemendur svipist 
um. 

Framhaldsskólakennarar samþykktu 
boðun verkfalls. Samningaviðræður 
standa enn, en verkfall gæti hafist 17. 
mars. 

Karlalið Hauka í handknattleik kom heim með bikarinn eftir spennandi leik 
við Ír-inga. rætt er við fyrirliðann hér á bls. 6.

Haukastúlkur unnu frækilegan sigur 
á snæfelli í spennandi úrslitaleik í 
körfunni. Þær eru vel að bikarnum 
komnar.

Bikarar í Fjörðinn

Hildur sæbjörg Jónsdóttir.

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Hringborð um „Þitt er valið“
Á morgun, laugardaginn 8. mars, 

verður efnt til hringborðsum-
ræðna um skráningu og miðlun 
menningararfs í Hafnarborg, menn-
ingar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar. 
Efnt er til samtalsins í tengslum við 
sýninguna Þitt er valið, sýningu þar 
sem almenningi er boðið að velja 
þau verk sem sýnd eru í gegnum 
Sarp, veflægan gagnagrunn safna. Á 

dagskrá eru framsögur og umræður 
um miðlun, upplýsingaflæði og gildi 
þess að bæta aðgengi að þeim hluta 
menningararfs þjóðarinnar sem 
varðveittur er á söfnum. 

Þátttakendur í hringborðinu eru 
Eggert Þór Bernharðsson, pró-
fessor í menningarmiðlun og um-
sjónarmaður námsleiðar í hagnýtri 
menningarmiðlun við Háskóla Ís-

lands, Ólöf K. Sigurðardóttir, for-
stöðumaður Hafnarborgar, Sigurður 
Trausti Traustason, fagstjóri Sarps og 
Sigurjón Baldur Hafsteinsson, dós-
ent í safnafræði við Háskóla Íslands 
og framkvæmdastjóri Rannsóknar-
seturs í safnafræðum. Hringborðið 
er haldið í samstarfi við Rann-
sóknarsetur í safnafræðum. Dag-
skráin er öllum opin og aðgangur 
er ókeypis, segir í fréttatilkynningu 
frá Hafnarborg. 
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Sjálfstæðisflokkurinn hefur um langt skeið borið höfuð og herðar yfir aðra 
flokka í Garðabæ. Hann hefur haft hreinan meirihluta í bæjarstjórninni, 
svo lengi sem elstu menn muna. Könnun Félagsvísindastofnunar Háskólans 

gefur ekki annað til kynna en að fylgi við flokkinn sé upp undir 60 prósent. 
Fylgi við aðra er minna.

Þetta á sér ýmsar skýringar. Ein gæti verið að flokkurinn hafi að mati bæjarbúa 
staðið sig vel. En meirihlutaflokkur má ekki sitja of lengi. Geri hann það, þarf 
að veita honum virkt aðhald.

Nú kann að vera uppi ný staða í bænum. Þetta er í fyrsta sinn sem sveitarstjórn-
arkosningar fara fram eftir að sveitarfélögin Garðabær og Álftanes sameinuðust 
undir nafni Garðabæjar. Því verður ekki neitað að staða sjálfstæðismanna hefur 
löngum verið sterk þar einnig.

Þó hefur ekki verið sama veldið á þeim þarna á nesinu og inni í bænum.

Frá því er greint hér í blaðinu að aðrir flokkar hafi rætt saman um hugsanlegt 
sameiginlegt framboð. Þetta er hins vegar brothætt og niðurstaða ekki enn fengin. 

Félagshyggjuflokkarnir, Björt framtíð, Samfylkingin, M-listi fólksins. Gætu 
þeir boðið fram saman og átt séns? Kannski í samfloti með Vinstri grænum, 
enda þótt kjósendur þeirra virðist ekki vera neitt ógurlega margir í Garðabæ.

Kannski er hér á ferðinni sögulegt tækifæri. En þá þarf fólk að vera tilbúið til að 
gera málamiðlanir. Mörg dæmi eru um að ólíkir flokkar hafi boðið fram saman, 
undir hinum og þessum heitum og listabókstöfum. Nafn og listabókstafur er 
punt sem aldrei má verða aðalatriði þegar málefnin og hagsmunir íbúanna eru 
annars vegar. 

Fyrir eru fordæmi. Þegar Reykjavíkurlistinn kom fram, sameiginlegt framboð 
félagshyggjuflokka í Reykjavík. Fjórir flokkar buðu fram saman undir nýju heiti. 
Gerðu með sér samning um samstarf og málefni. Þá höfðu sjálfstæðismenn, með 
einni undantekningu, verið með hreinan meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur, 
lengur en elstu menn mundu.

Tögl og haldir sjálfstæðismanna á höfuðborginni eru úr sögunni. Þar skipti 
samstarfið í Reykjavíkurlistanum öllu máli.

Því skyldu Björt framtíð, M-listi fólksins, Samfylkingin og Vinstri græn ekki 
láta á það reyna að bjóða fram sameiginlega í Garðabænum? Og jafnvel ítreka 
boð til framsóknarmanna um samflot. Hugsanlega mætti fella meirihluta Sjálf-
stæðisflokksins og ferskir vindar gætu leikið um bæjarstjórnina, hugmyndir og 
áherslur, íbúum til heilla. 

Enn er nokkuð langt í kosningar, en á þessum tímapunkti, er það versta sem 
gæti gerst, að íbúar Garðabæjar, fengju á móti Sjálfstæðisflokknum góðan og 
öflugan valkost félagshyggju, frjálslyndis og víðsýni. Valkost sem íbúar tækju 
fegins hendi.

Það er engum hollt af stjórna of lengi. Menn gleyma því smátt og smátt að þeir 
starfa í umboði íbúa og þeir gleyma því líka að hlusta á nýjar og góðar hugmyndir. 
Vilja fulltrúar Bjartrar framtíðar, Samfylkingar, M-lista og Vinstri grænna sýna 
bæjarbúum að þeir séu raunverulegur valkostur við veldi Sjálfstæðisflokksins? 
Eru þeir það hver í sínu lagi? Tæplega. Til þess að verða þessi valkostur þarf 
mikið hugrekki og mikla vinnu. En kannski ekki síst auðmýkt og vitund um að 
stjórnmálin snúast fyrst og síðast um fólkið í bænum. 

Ingimar Karl Helgason

Tækifæri fyrir  
Garðbæinga

Leiðari

Misrétti í körfubolta
Ég hef lengi ætlað að rita nokkur 

orð um þá vanvirðingu gagnvart 
stelpum og konum sem viðgengst 

í íslenskum körfubolta. Í efstu deild karla 
í körfubolta dæma þrír dómarar hvern 
einasta leik en aðeins tveir dómarar 
dæma leiki í efstu deild kvenna. Að 
mínu mati er þetta mikil óvirðing við 
þær konur og stelpur sem spila í efstu 
deild. 

Þetta fyrirkomulag er rökstutt á þann 
hátt að ekki séu starfandi nægilega 
margir dómarar til þess að þrír dómarar 
geti dæmt alla leiki í bæði efstu deild 
karla og kvenna. Mín skoðun er sú að ef 
það er ekki mögulegt að viðhalda sama 
fyrirkomulagi í dómaramálum karl- og 
kvenleikmanna sé rétta leiðin ekki að 
mismuna kynjunum, heldur að finna 
leið sem er sanngjörn fyrir alla. 

Einfaldasta leiðin væri að tveir dóm-
arar dæmdu alla leiki í efstu deild karla 

og kvenna, þangað til dómarastéttin 
telur sig í stakk búna til að sjá fyrir 
þremur dómurum í öllum leikjum í 
efstu deild, hvort sem það er efsta deild 
karla eða kvenna. 

Dómaramál eru þó ekki eina dæmið 
um ójöfnuð í hreyfingunni okkar 
því menntaðir dómar dæma leiki hjá 
drengjum sem eru 16 ára og eldri, en hjá 
stúlkum er staðreyndin sú að menntaðir 
dómarar dæma fyrst leiki þegar þær eru 
orðnar 18 ára og farnar að spila með 
unglingaflokki. 

Ég skil að kannski eru ekki til mennt-
aðir dómarar til þess að dæma alla 
leiki í bæði drengja- og stúlknaflokki 
en það vandamál væri hægt að leysa 
á einfaldan hátt. Fyrir áramót byðist 
öllum félögum að fá menntaða dóm-
ara á stúlknaflokksleiki, og eftir áramót 
gætu félög fengið menntaða dómara á 
drengjaflokksleiki. 

Sjálfur þjálfa ég stelpur í stúlknaflokk 
og þær taka eftir ójafnréttinu. Er þessi 
munur skilaboð til stelpna sem æfa 
körfubolta, og leggja sig jafnt mikið fram 
og strákarnir? Ættu stelpurnar alltaf að 
vera í öðru sæti?

Kannski er ég eini femínistinn í körfu-
boltahreyfingunni en mér finnst alveg 
ljóst að þetta misrétti er ólíðandi. Þessi 
mál þurfa að breytast, og fyrsta skrefið í 
þá átt er vitundarvakning um ástandið. 

Staldrað við
Það er dýrmæt reynsla og mik-

ill heiður að vera bæjarstjóri í 
Hafnarfirði og mikil ábyrgð – 

ekki síst að vera fyrsta konan sem tekur 
þetta starf að sér. Það á auðvitað ekki að 
vera fréttnæmt að kona sé bæjarstjóri, 
en á meðan það hefur ekki gerst áður 
í yfir 100 ára sögu sveitarfélags þá er 
það fréttnæmt. Það skiptir nefnilega 
máli fyrir stráka og stelpur að sjá að 
bæði konur og karlar geti gegnt hvaða 
starfi sem er. 

Ég hef verið bæjarfulltrúi í tæp 
átta ár. –Ár sem hafa verið afskaplega 
skemmtileg og lærdómsrík Fyrstu 
fjögur árin var ég hluti af minnihluta en 
síðara kjörtímabilið hluti af meirihluta 
með Samfylkingunni. 

Munurinn á því að vera  
í meiri- og minnihluta
Sem fulltrúi í minnihluta gat ég staðið 
föst á hugmyndafræði og stefnu míns 
flokks, Vinstri grænna. Tók þátt í að 
vinna að góðum málum með fulltrúum 
meirihluta og minnihluta þegar mögu-
legt var og með sama hætti að vann ég 
ötullega gegn tillögum og hugmyndum 
sem voru á skjön við þá hugmyndafræði 

og stefnu Vinstri grænna. Ég var hins 
vegar ekki kosin til þess eins að vera á 
móti – bara af því að ég tilheyrði minni-
hluta. Haustið 2008 tókum við Vinstri 
græn m. a. meðvitaða ákvörðun um að 
vinna með þáverandi meirihluta við 
gerð fjárhagsáætlunar. Það var alls ekki 
auðveld ákvörðun en í þeim aðstæðum 
sem þá sköpuðust töldum við það okkar 
ábyrgð og skyldu að setjast niður og 
vinna með þáverandi meirihluta. 

Aðstæðurnar í pólitíkinni í dag og 
síðustu misseri hafa verið afar krefjandi. 
Ef við sem stjórnmálamenn stöndum 
okkur við þessar aðstæður þá er ég 
sannfærð um að við getum ráðið við 
nánast hvaða aðstæður sem er. Í mínum 
huga er ekki síður spennandi að vera í 
pólitík í dag en þegar allt átti að heita 
að léki í lyndi í góðærinu. Verkefnin 
eru krefjandi og erfið – en jafnframt 
afar skemmtileg og lærdómsrík. 

Nýt þess að  
vera bæjarstjóri
Ég held að ég sé ekkert einsdæmi – en 
fyrstu vikurnar í meirihluta og fyrstu 
vikurnar sem bæjarstjóri einkenndust 
oft af fiðrildum í maga, vægum kvíða-

hnút og örari hjartslætti vegna þeirra 
gígatísku viðfangsefna sem biðu mín 
eða aðstæðna sem ég var að stíga inn í 
og þekkti ekki. 

Fiðrildunum, kvíðahnútnum og 
hjartsláttartruflunum hefur fækkað 
eftir því sem á líður. Þrátt fyrir að 
hafa verið í pólitík í hátt í átta ár þá 
finnst mér ég enn vera hálfgerður 
nýgræðingur. Ég læri eitthvað nýtt á 
hverjum degi og hlakka til að takast á 
við viðfangsefni hvers dags. Mitt mottó 
er að njóta þessa einstaka tækifæris sem 
mér hefur verið veitt að fá að gegna 
því hlutverki að vera bæjastjóri fyrir 
sveitarfélagið mitt, gegna því embætti af 
alúð og skila af mér eins góðu dagsverki 
og mögulegt er. 

Höfundur er

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 

bæjarstjóri

Höfundur er

Benóný Harðarson

Viðurkenningar 
í upplestrarkeppninni
Lokahátíð Stóru upplestrarkeppn-

innar í Hafnarfirði fór fram í 
Hafnarborg á þriðjudag en þá fengu 
þrír nemendur sérstaka viðurkenn-
ingu. Á lokahátíðina koma fram tveir 
fulltrúar allra grunnskóla í Hafnarfirði, 
alls 14 nemendur. Þeir lásu upp texta 

úr bók Þorgríms Þráinssonar og fluttu 
ljóð eftir Erlu og ljóð að eigin vali. Þau 
sem fengu viðurkenningu voru Svala 
Pálmarsdóttir, Setbergsskóla (1. sæti), 
Guðrún Lilja Friðjónsdóttir, Lækjar-
skóla (2. sæti) og Katla Sól Sigurðar-
dóttir, Áslandsskóla (3. sæti). 

Vilja leiðréttingu rekstrarsamninga
Haukar og FH hafa óskað eftir 

því við Hafnarfjarðarbæ að 
rekstrarsamningar verði leiðréttir, 
ekki aðeins framvegis, heldur 
einnig aftur í tímann. Fram kemur 
í sameiginlegu erindi félaganna til 
íþrótta- og tómstundanefndar að 

rekstrarstyrkirnir hafi verið skertir 
um 15 prósent, auk þess sem vísi-
tölutenging hefði verið afnumin. Í 
allt nemi skerðingar áranna 2012 og 
2013 um 59 milljónum króna. 

Meirihluti íþrótta- og tóm-
stundanefndar samþykkti að 

skerðingar yrðu afnumdar frá og 
með síðustu áramótum, en um það 
hvort skerðingin frá fyrri árum yrði 
leiðrétt var málinu vísað til sérstaks 
starfshóps um endurskoðun samn-
inga íþróttahreyfingarinnar og 
Hafnarfjarðarbæjar. 
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Matthías Árni Ingimarsson:

„Hjólabrettið eldist illa af mér“

Hefurðu búið erlendis?
Lærði í Kaliforníu í Bandaríkjnum og 
svo hef ég líka búið nokkrum sinnum 
í Kaupmannahöfn.
Ef já, hvernig er Ísland í saman-
burðinum?
Ísland stendur alltaf fyrir sínu og ætli 
maður gæti ekki tekið allt það besta 

frá þessum löndum og búið til flottan 
stað til að búa á.
Hver er stærsti sigur þinn?
Ætli það sé ekki jafnaðargeð ég reyni 
að láta hluti ekki fara í taugarnar 
á mér og frekar en að láta pirring 
byggjast upp reyni ég að leysa úr 
honum strax.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ljósmyndun, tónlist, hjólreiðar og svo 
eldist hjólabrettið illa af mér.
Hver er þinn helsti kostur?
Held að aðrir en ég sé betur til þess 
fallnir að meta minn helsta kost.
En galli?
Ætli það sé ekki þessi smá frestunar-
árátta sem ég er með.

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Hafnarfjörður, Stykkishólmur og 
nokkrir vel valdir staðir í Borgar-
firðinum.
En í Hafnarfirði?
Kaldársel.
Eftirlætis íþróttafélag?
Haukar, Liverpool og Los Angeles 
Lakers.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
1744
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Neil Young og Flaming Lips.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Ætli það sé ekki málverk sem afi minn 
hann Haraldur Sigurjónsson málaði 
og hefur fylgt mér frá því að ég man 
eftir mér.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Hún kemur úr öllum áttum, gæti bætt 
vinylplötum við þennan lista.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Ef mig minnir rétt þá langaði mig að 
vera slökkviliðsmaður eða smiður.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Ætli fyrsta starfið hafi ekki verið að 
pakka skreið hjá Völu frænku minni. 
Svo hef ég unnið á lager, við út-
keyrslur, unglingavinnunni í Hafnar-
firði, slættinum hjá Reykjavíkurborg, 
bensínafgreiðslumaður hjá Esso, ljós-
myndari, blaðamaður og þessa dagana 
rek ég lítið fyrirtæki ásamt nokkrum 
félögum sem sérhæfir sig í dreifingu 
á tónlist.
Af hverju valdirðu handboltann?
Það var nú ekki erfitt að velja handbolt-
ann, mamma og pabbi spiluðu bæði 
með meistaraflokki Hauka og svo var 
Þorgils Óttar Mathiesen móðurbróðir 
minn einn af bestu handboltamönnum 
landsins þegar ég var að alast upp og 
hann hafði mikil áhrif á að handbolt-
inn varð fyrir valinu. Var reyndar líka 
í fótbolta og um tíma æfði ég frjálsar 
með FH, svo er ég búinn að vera renna 
mér á hjólabretti frá því að ég var í sjö-
unda bekk.
Hvað er skemmtilegast við hann?
Það er klárlega félagsskapurinn, margir 
af mínum bestu vinum eru strákar sem 
ég hef spilað með í yngri flokkum og 
meistaraflokki Hauka.
Ef þú værir ekki að vinna við ljós-
myndun og blaðamennsku, hvað 
gerðir þú þá?

Þessa dagana er ég mest í tónlist-
ardreifingunni í gegnum fyrirtækið 
mitt Kongó ehf, ljósmyndunin og blaða-
mennskan eru meira í lausamennsku, 
en það væri draumur að geta unnið við 
ljósmyndunina í fullu starfi.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Þær eru margar t.d fjölskyldumeðlimir, 
liðsfélagar og samstarfsfólk bæði núver-
andi og fyrrverandi.
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Hafnarfjörð?
Ætli það sé ekki þessi bæjarbragur sem 
finna má í Hafnarfirði, þó svo að bærinn 
sé sífelt að stækka þá nær hann að halda 
þessum smjarma sem minni bæir bæði 
hérna heima og erlendis búa yfir.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryfir-
völd gera betur?
Veit að ég er ekki einn um þessa skoðun 
en mér finnst mega gera meira til að 
viðhalda miðbænum okkar. Væri mjög 
gaman að sjá hann jafnlifandi og t.d. 
miðbærinn á Akureyri.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Persónulegir sigrar og þá skiptir litlu 
máli hvort þeir séu stórir eða smáir.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Finnst fátt jafnskemmtilegt og að taka 
ljósmyndir en ég mætti vera miklu dug-
legri að gera það.
Leiðinlegast?
Taka til og þess vegna eiga hinir og 
þessir hlutir það til að safnast upp í 
kringum mig.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Sem betur fer þá gerist það ekki oft en 
þegar það gerist þá reyni ég bara að pæla 
sem minnst í því og koma mér í gott 
skap aftur.
En þegar þér leiðist?
Þá finn ég mér bara einhvað skemmti-
legt að gera.
Hvenær líður þér best?
Það er mjög mismunandi. Stundum 
líður mér best með fjölskyldu og vinum 
og stundum líður mér best þegar ég er 
bara einn með sjálfum mér.
Hvað er framundan hjá Matthíasi 
Árna?
Framundan er hörkubarátta með Hauk-
unum í handboltanum, keppni um 
deildarmeistaratitilinn og vonandi þann 
stóra í vor. En svo veit maður aldrei hvað 
framtíðin hefur uppá að bjóða og það er 
það skemmtilegasta við hana, hún getur 
alltaf komið manni á óvart.
Lífsmottó:
Aldrei hætta að leika þér!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 kvenúr  
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,-

-1924 90 ára  2014-

Matthías Árni Ingimarsson er fyrirliði handboltaliðs Hauka sem kom 
heim í Hafnarfjörð með bikarmeistaratitil um síðustu helgi. Hann er 
Hafnfirðingur í gegn, langt aftur í ættir og hefur alltaf búið í bænum … 
með stuttri viðkomu í Laugardalnum, Bandaríkjunum og Danmörku. 
Foreldrar hans eru Ingimar Haraldsson og Halldóra M. Mathiesen, 
en ömmur og afar eru Matthís Á. Mathiesen og Sigrún Þ. Mathiesen, 
Haraldur Sigurjónsson og Klara Guðmundsdóttir.

Hann hefur auk handboltans mikinn áhuga á ljósmyndun, og hefur 
lokið háskólaprófi í faginu auk þess að hafa lagt stund á blaðamennsku, 
en hann rekur tónlistardreifingarfyrirtæki í samstarfi við aðra, en 
þegar hann var lítill ætlaði hann að verða slökkviliðsmaður eða smiður. 
Tónlistaráhuginn er mikill hjá Matthíasi Árna og stutt í vinylplötuna. 
Matthías Árni Ingimarsson er í yfirheyrslunni að þessu sinni.
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One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vefker� sem auðveldar allt aðgengi að 
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er 
á innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem 
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-, 
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhver�s-, 
neyðar- og öryggishandbóka.

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annara til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala
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SveitarStjórnakoSningar 2014
Hafnarfjörður:

Dregur úr fylgi Samfylkingarinnar
Fylgi við Sjálfstæðisflokkinn 

mælist á svipuðum nótum og 
kjörfylgi við flokkinn í síð-

ustu kosningum, samkvæmt nýrri 
skoðanakönnun Félagsvísindastofn-
unar Háskóla Íslands fyrir Morgun-
blaðið. Flokkurinn fékk tæp rúm 

37 prósent í síðustu kosningum og 
mælist nú með tæp 38. Samfylk-
ingin sem fékk yfir 40 prósent síð-
ast mælist hins vegar með rúm 20 
prósent nú. 

Fylgi við Sjálfstæðisflokkinn 
hefur farið vaxandi, ef marka má 
könnun sem Morgunblaðið birti 
í nóvember, en þá mældist flokk-
urinn með tæplega 34 prósenta 
fylgi, en fylgi við Samfylkinguna 
mældist þá rúm 24 prósent. 

Björt framtíð, sem ekki bauð fram 

síðast, mælist hins vegar með ríf-
lega fimmtán prósenta fylgi, sem 
raunar er minna en í könnuninni 

í nóvember, þegar fylgið mældist 
yfir 19 prósent.

Mjög dregur úr fylgi við Vinstri 
græn. Þau fengu tæp 15 prósent 
síðast en mælast nú með rúmlega 
sex prósenta fylgi, en fylgið hefur 
lítillega aukist miðað við könnunina 
í nóvember.

Hins vegar mælst Píratar, sem ekki 
buðu fram síðast, með 9,5 prósenta 
fylgi og Framsóknarflokkurinn, sem 
ekki kom manni að síðast, eykur 
fylgi sitt um tæp 3 prósentustig frá 
kosningum, og raunar einnig frá síð-
ustu könnun, og mælist með tæplega 
10 prósenta fylgi.

Yrðu úrslit kosninganna í sam-
ræmi við könnunina þá fengju sjálf-
stæðismenn 5 fulltrúa, Samfylkingin 
2, Björt framtíð 2, Framsókn 1 og 
Píratar 1 en Vinstri græn töpuðu 
sínum manni.

Björt framtíð hyggst ganga frá 
sínum lista í næstu viku, eftir því 
sem næst verður komist og prófkjör 
Pírata stendur nú yfir. 

Garðabær: 

Ræða sameiginlegt framboð
Viðræður standa nú milli 

M-lista fólksins í Garðabæ 
og Bjartrar framtíðar um 

framboð í bænum í vor. Þetta 
staðfestir Heiða Kristín Helga-
dóttir, stjórnarformaður Bjartrar 
framtíðar. „Við erum bara að byrja 
þessa vinnu og erum að hlaða utan 
á okkur fólki og áherslum,“ segir 
hún í samtali við blaðið.

Björt framtíð hefur ekki boðið 
fram í Garðabæ áður, en M-listinn 
fékk einn mann kjörinn í bæjar-
stjórn í síðustu kosningum. Það var 
fyrir sameiningu við Álftanes. 

„Björt framtíð  
fólksins í bænum“
María Grétarsdóttir sem situr í 
bæjarstjórn Garðabæjar fyrir M-
listann, segir að fólk ræði nú saman 
um hvernig best megi stuðla að 
bjartri framtíð fólksins í bænum. 

Álftaneshreyfingin bauð fram 
á Álftanesi síðast, en hyggst ekki 
bjóða fram að þessu sinni, segir 
Kristín Fjóla Bergþórsdóttir, sem 
sat í bæjarstjórn á Álftanesi fyrir Á-
listann. Þó sé ekki loku skotið fyrir 
að einhverjir úr Álftaneslistanum 
taki þátt í öðrum framboðum.

Rætt um stórframboð
Þreifingar hafa verið milli Samfylk-
ingar og annarra um hugsanlegt 

sameiginlegt framboð í Garða-
bænum í vor. Hins vegar þykir 
ólíklegt að boðinn verði fram stór 
sameiginlegur listi gegn Sjálfstæð-
isflokknum, enda þótt viðræður 
standi enn, segir Rósanna Andr-
ésdóttir, stjórnarkona í Samfylk-
ingunni í Garðabæ.

Eftir því sem blaðið kemst næst 
var haldinn fundur þar sem saman 
komu fulltrúar frá öllum þessum 
framboðum auk Framsóknar-
flokksins, þar sem viðraðar voru 
hugmyndir um eitt sameiginlegt 
framboð allra gegn Sjálfstæðis-
flokknum. Framsóknarmenn voru 
ekki til í það. 

Framsóknarmenn einir
Einar Karl Birgisson, sem kjörinn 
var fyrir framsókn í bæjarstjórn 
Álftaness í síðustu kosningu, segir 
í samtali við blaðið að þegar boðað 
var til fundar um sameiginlegt fram-
boð, hafi framsóknarmenn verið 
komnir langt í sínum framboðs-
málum, og ákveðið að úr því yrði 
heppilegast að þeir héldu sínu striki. 

Þá mun hafa verið rætt að önnur 
framboð byðu fram saman undir 
merkjum Bjartrar framtíða, en 
Samfylkingingunni mun ekki lít-
ast á það. 

Garðabær: 

Uppstilling
veldur deilum
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í 

Garðabæ, verður efsti maður 
á lista Sjálfstæðisflokksins í 

bænum í kosningunum í vor. Upp-
stillingarnefnd flokksins skilaði af sér 
í vikunni. Samkvæmt tillögu hennar 
sem fulltrúaráð flokksins samþykkti, 
verða auk Gunnars á listanum Áslaug 
Hulda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
og bæjarfulltrúi, Sigríður Hulda Jóns-
dóttir framkvæmdastjóri, Sigurður 
Guðmundsson, lögfræðingur og vara-
bæjarfulltrúi, Gunnar Valur Gíslason, 
verkfræðingur og framkvæmdastjóri, 
Jóna Sæmundsdóttir, lífendafræðingur 
og varabæjarfulltrúi og Almar Guð-
mundsson, hagfræðingur og fram-
kvæmdastjóri í sjöunda sæti. 

Uppstillingin hefur valdið nokkrum 
deilum innan Sjálfstæðisflokksins í 
Garðabæ og var tekist á um listann. 

Einnig hefur verið gagnrýnt að gengið 
hafi verið framhjá reyndum sveitar-
stjórnarmönnum, meðal annars af 
Álftanesi ekkert síður en úr Garðabæ. 

Fylgi við flokkana 27. Nóvember 2013

Sjálfstæðisflokkur 33,6%

Samfylkingin 24,2%

Björt framtíð 19,2%

Framsóknarflokkur 7,9%

Píratar 6,4%

Vinstri græn 6,0%

Fylgi við flokkana 3. mars 2014

Sjálfstæðisflokkur 37,7%

Samfylkingin 20,9%

Björt framtíð 15,3%

Framsóknarflokkur 9,7%

Píratar 9,5%

Vinstri græn 6,3%

guðrún Ágústa guðmundsdóttir, 
oddviti Vinstri grænna

Vísbending um 
spennandi vor
„Við sem vinnum í pólitísku um-
hverfi eigum engin atkvæði – það 
eina sem við getum gert er að vinna 

af heilindum og gera okkar besta 
og leggja þá vinnu í dóm kjósenda 
þegar þar að kemur. Það eru enn 
tæpir þrír mánuðir til kosninga. 
Sumir segja að vika sé langur tími í 
pólitík hvað þá þrír mánuðir.

Þessi skoðanakönnun Morgun-
blaðisins er hins vegar vísbending 
um spennandi vor. Núverandi 
meirihluti sem samanstendur af 
Samfylkingu og Vinstri grænum 
hefur unnið mjög vel saman og 
tekist að ná mikilvægu jafnvægi í 
rekstri bæjarins á þessu kjörtímabili 
með ábyrgri agaðri fjámálastjórn. 
Okkur hefur gengið mjög vel að 
vinna saman og verið algjörlega 
samstíga þó svo að við komum úr 
tveimum flokkum. Við höfum öðlast 
mjög dýrmæta reynslu og viljum 
gjarnan bjóða bæjarbúum hana 
áfram á næsta kjörtímabili.“

rósa guðbjartsdóttir,  
oddviti Sjálfstæðisflokksins

Góður byr
„Það er auðvitað ánægjulegt að 
finna fyrir svo góðum byr og ljóst 
að bæjarbúar vilja breytingar. Við 
sjálfstæðismenn höfum fullan hug 
á að leiða þá breytingu og finnum 
fyrir góðum stuðningi við okkar til-
lögur og málflutning á liðnum árum. 
Það eru spennandi og skemmtilegir 
tímar framundan í Hafnarfirði.“

gunnar axel axelsson,  
oddviti Samfylkingarinnar

Þjappar  
okkur saman
„Ef þetta yrðu niðurstöður kosninga 
þá væru það vissulega vonbrigði, en 
þetta eru ekki kosningar, og kosn-
ingabaráttan sjálf er varla hafin. Ný 
framboð að mælast með töluvert 
fylgi, en þau hafa hvorki hafa kynnt 
stefnu né frambjóðendur. Í huga 
okkar Samfylkingarfólks þá hvetur 
þetta okkur til að koma betur á fram-
færi því sem við erum að gera og 
þeim árangri sem við höfum náð. 
Þetta þjappar okkur líka saman og 
hvetur okkur til góðra verka. En ég 
er bjartsýnn og sannfærður um að 
við munum styrkja okkur verulega 
þegar nær dregur kosningunum.“

Hafnarfjörður:

Prófkjör hjá Pírötum
Tíu gefa kost á sér í prófkjöri Pírata 

í Hafnarfirði fyrir bæjarstjórnar-
kosningarnar í vor. Sjö karlar eru í 
framboði og þrjár konur. Prófkjörið fer 
fram í kosningakerfi Pírata og stendur 
til 13. mars. Frá því greinir á vef Pírata 

að félagar sem skráðir voru fyrir 3. 
febrúar hafi kosningarétt í prófkjörinu, 
en þeir sem voru skráðir í móðurfélag 
Pírata fyrir þann tíma geti enn komist 
á kjörskrá. 

maría Grétarsdóttir. Heiða Kristín Helgadóttir.

Gunnar Einarsson.
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Menntunar- og hæfniskröfur
• Fagmenntun á sviði málm- eða véltækniiðnaðar  

 er skilyrði
• Starfsreynsla á sviði málm- og       

 véltækniiðnaðar
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg   
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri
• Þekking á stjórnun gæða- og öryggismála

Ábyrgðarsvið og helstu hlutverk
• Ábyrgur fyrir rekstri deildarinnar
• Gæða- og öryggisstjórnun deildar
• Tengslanet og samskipti við viðskiptavini
• Vinna við tilboð og áætlanagerð
• Samstarf við aðrar deildir og stjórnendur• Samstarf við aðrar deildir og stjórnendur

Vélsmiðjan Hamar ehf. óskar eftir svæðisstjóri á Grundartanga
Við óskum eftir áhugasömum einstaklingi með óbeislaða orku og mikla afreksþörf. Einstaklingi með drifkraft sem sækist eftir 
áskorunum og þrífst vel undir álagi. Við leitum að svæðisstjóra sem glæðir lífi í vinnuhópinn. Einstaklingi sem á auðvelt með að 
vinna úr verkefnum með háu flækjustigi. Okkur vantar svæðisstjóra með framúrskarandi samskiptahæfileika.

Ráðningaferli
Vinsamlegast fyllið út umsókn og kynnið ykkur allar 
nánari upplýsingar á heimasíðu okkar.
www.hamar.is. - Atvinna í boði
Umsóknarfrestur er 09. mars 2014
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðargögn.

Umsjón með ráðningu: Umsjón með ráðningu: 
Sigurður K. Lárusson 
framleiðslustjóri Hamars
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Viðtal við Gunnar Má Sigfússon - fyrri hluti.

Hafnfirskur metsöluhöfundur
Einn allra vinsælasti höfundur 
síðasta árs er Hafnfirðingurinn 
Gunnar Már Sigfússon, en eftir 
hann leggja tvær metsölubækur 
um Lágkolvetnalífsstíl.  Sem 
ungur maður fór hann í kokk-
anám á Hótel Sögu en flutti til 
Svíþjóðar og skipti yfir í nær-
ingarfræði fyrir íþróttafólk og 
einkaþjálfun. Við það hefur 
hann síðan starfað síðan við 
góðan orðstír.  „Ég byrjaði ungur 
að lyfta lóðum og stunda líkams-
rækt og var það áður í bæði fót-
bolta og handbolta. Ég sá fram á 
tekjumöguleika snemma í ferlinu 
og fór að kenna eróbikk aðeins 
16 ára að aldri og það má segja 
að eftir það var ekki aftur snúið.“ 

Barnalán í Áslandinu
Gunnar Már Sigfússon er frá Akureyri 
en hefur búið í Hafnarfirði frá 18 ára 
aldri, með smá hléum reyndar. „Í dag 
bý ég í Áslandshverfinu í Hafnarfirði 
með konunni minni, Söru Regins-
dóttur, og fjórum börnum. Við erum 

með besta útsýni í heimi yfir Heið-
mörkina og Helgafellið.“ Ekki var alla 
tíð ljóst að börnin yrðu þetta mörg, og 
reyndar ekki alveg samhljómur milli 
þeirra hjóna í því efni segir Gunnar 
Már. „Þegar annað barnið okkar var 
komið í heiminn vorum við konan 

ósammála um hvort við ættum að 
eignast eitt eða tvö til viðbótar. Ég 
vildi auðvitað fjögur börn, þar sem 
ég þarf augljóslega ekki að ganga með 
þau. Hún var hörð á að eiga bara þrjú, 
sem þýddi eina meðgöngu í viðbót. Ég 
sættist á það og tilkynnti hátíðlega í 
matarboði að þetta sem sagt vera ein 
meðganga en við myndum þá eignast 
tvíbura og þau skyldu vera strákur og 
stelpa svo kynjmisræmi kæmi ekki upp 
og til að toppa þetta þá krafðist ég þess 
að þau fæddust á afmælisdaginn minn. 
Fjórum árum seinna fæddi Sara tví-
bura, strák og stelpu, tveimur dögum 
eftir afmælisdaginn minn.“ 

Tvær metsölubækur  
á einu ári
Bækurnar tvær eftir Gunnar Má sem 
komu út í fyrra heita Lágkolvetna 
lífstíllinn (LKL) og LKL 2. Þær hafa 
þegar selst í yfir 13 þúsund eintökum. 
„Það er algerlega frábært og ég er 
gríðarlega þakklátur fyrir þessar góðu 
viðtökur. Ég býst við að fólk hafi verið 
tilbúið til að skoða einhverja aðra leið 
en þá að fara að borða minna og hreyfa 
sig meira. Flestir hafa sennilega verið 
að gera það síðustu árin með mis-
jöfnum árangri og verið til í að prófa 
eitthvað annað. Svo er ekki hægt að 
horfa fram hjá því að þetta er matur 
sem hefur verið næstum forboðinn 
síðustu ár en er leyfilegur á LKL og það 
er bara þannig að allur matur verður 
bragðbetri þegar þú mátt nota smjör 
og rjóma í matargerðina.“

Netið til að aðstoða fólk
Gunnar Már er virkur í netheimum, 
þótt varla sé hægt að fell hann undir 

hatt svokallaðra matarbloggara. mikið 
og það hefur safnast gríðarlega stór 
hópur í kringum LKL þar. Í dag 
eru yfir 11. Rúmlega 22 þúsund eru 
skráðir á lágkolvetna fésbókarsíðunni 
hans. „Hún virkar eins og risastórt 
stuðningsnet þar sem allir eru boðnir 
og búnir að aðstoða nánungan með 
góðum ráðum og með því að deila 
sinni reynslu eða uppskriftunum 

MatarSíða SvavarS

522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

Taktu Krók á leiðarenda

Suðurhraun 3, 210 Garðabær

á þinni leið
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Bragðmikill hakkréttur með mjúkum eggjabotni
Uppskrift fyrir 4 (börnin munu elska þennan rétt).

HRÁEFNI:
• 400–500 g nauta eða svínahakk
• smjör til steikingar
• 1 meðalstór gulur laukur, smátt skorinn
• 3 hvítlauksrif, skorin smátt
• 1 stór tómatur, skorinn smátt
• 1 msk jalapeño í dós, skorið smátt
• 1 msk lífrænt tómatpuré
• 2 dl rjómi
• 1 dós niðursoðnir lífrænir tómatar
• salt og pipar

AÐFERÐ:
•  Hitaðu smjörið á pönnu. Settu laukinn og 

hvítlaukinn á pönnuna og steiktu þar til 
laukurinn verður mjúkur. Bættu þá hakkinu 
við og brúnaðu allt vel. Bættu afganginum 
af hráefninu á pönnuna og láttu malla í 
góða stund á vægum hita. Því lengur þeim 
mun betra. Smakkaðu og bragðbættu með 
salti og pipar.

Botninn
HRÁEFNI:

• 4 heil egg
• 1 dl rjómi
• salt

AÐFERÐ:
•  Hrærðu eggin saman við rjómann og klípu 

af salti. Settu hræruna í smurt eldfast mót. 
•  Bakaðu í ofni í 10 mínútur við 200°C. Taktu 

mótið út og settu hakkið yfir eggin og síðan 
ostahræruna ofan á hakkið. Bakaðu í 10–15 
mínútur í viðbót eða þar til osturinn er 
byrjaður að brúnast.

Ostahræran
HRÁEFNI:

• 1 dl rjómi
• 2 dl rifinn ostur
• 1 dl sýrður rjómi

AÐFERÐ:
•  Allt hrært saman.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

svavar@islenskurmatur.is

sínum. Ég hefði ekki trúað því hversu 
frábært svona fyrirbæri getur orðið og 
hversu margir eru duglegir að hlaupa 
undir bagga með öðrum. Ég sá það 
snemma að ég gæti hvorki verið að 
setja inn endalaust af efni eða verið 
að svara þeim málum sem verið er 
að velta fyrir sér enda stóð það ekki 
til og síðan hefur öðlast eigið líf með 
svona mörgum þátttakendum og 
það er stórkostlegt að sjá þróunina á 
þessari síðu og ég mæli með að allir 
sem hafa áhuga á að kynnast LKL 
skoði hana.“

Við berum ábyrgð á 
mataræði barnanna
Hvað finnst þér sem fjögurra barna 
föður um mataræði og hreyfingu 
barna, skólamat o.þ.h., erum við að 
gera nógu vel þar? „Miðað við að börn 
hafa alveg eins og fullorðnir verið að 
þyngjast síðustu áratugi erum við 
sennilega ekki að gera nógu vel þar. 
Mín skoðun er þó sú að við foreldrar 
berum allavega 90% ábyrgð á mataræði 
barnana okkar og það er okkar en ekki 
þeirra að laga þetta. Það erum við en 
ekki þau sem verslum inn og eldum 
þann mat sem við berum á borð og þvi 
þurfum við sjálf að fara í naflaskoðun 
þarna.“

Er að vinna að bók um 
ódýran LKL hversdagsmat
Hvaða verkefnum ertu að vinna að 
núna? Er ný bók í smíðum? Eða sjón-
varpsþættir jafnvel? „Ég er í reynd 
að vinna að nýrri bók sem ætti að 
koma út í vor. Ég er með áherslu á 
hversdagsmat sem er einfalt að setja 
saman og er ódýr. Það hafa margir 
áhyggjur að það sé dýrt að vera á LKL 
og þú sért að borða dýran prótein-
ríkan mat í öll mál en það þarf alls 
ekki að vera þannig. Allir réttirnir eru 
fyrir fjóra og margir þeirra eru undir 
þrjú þúsund krónur og margir undir 
tvö þúsund krónum svo áherslan er á 
ódýran mat, en að sjálfsögðu bragð-
góðan.  Held ég láti sjónvarpið bara 
öðrum eftir í bili“ segir Gunnar Már 
og brosir. Í næsta tölublaði birtum 
við seinni hluta viðtalsins og förum 
þá betur yfir lágkolvetna lífsstílinn, 
mataræði og fleira í þeim dúr. 

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT
föstudaginn 21. mars



Náttúrulækningastofur 
Strandgötu 33, 2. hæð, Hafnarfirði 
Vilt þú öðlast góða heilsu og viðhalda henni ævilangt  
með náttúrulegum aðferðum sem koma  jafnvægi á 
huga, líkama og sál? 
Upplýsingar og tímapantanir: 
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Ásta Ólafsdóttir 
asta.olafsdottir@gmail.com 
899 2239 

Katrín Níelsdóttir 
katrinniels@gmail.com 
864 2560 

HAFNARFJARÐARBÆR  
AUGLÝSIR

BÆJARBÍÓ

Auglýst er eftir rekstraraðila að Bæjarbíói. Framlag 
Hafnarfjarðarbæjar er í formi eftirgjafar á leigu og 
rafmagns- og hitunarkostnaði. Útboðsgögn eru  afhent 
í Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar.  Umsóknarfrestur er til 
10. mars.

BÆJARLISTAMAÐUR HAFNARFJARÐAR

Hafnarfjarðarbær útnefnir bæjarlistamann og veitir tvo 
hvatningarstyrki til listamanna. Óskað er eftir umsóknum 
eða rökstuddum ábendingum sem hafðar eru til 
hliðsjónar. Umsóknarfrestur er til  17. mars.  

STYRKIR BÆJARRÁÐS

Bæjarráð Hafnarfjarðar auglýsir styrki til starfsemi 
og þjónustu sem fellur að hlutverki sveitarfélagsins.  
Umsóknarfrestur er til 10. mars 2014

BJARTIR DAGAR 24.-27. APRÍL

Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir dagskráratriðum fyrir 
Bjarta daga sem haldnir verða að þessu sinni 24.-27. apríl 
í tengslum við Sumardaginn fyrsta. 

Allar nánari upplýsingar á  
www.hafnarfjordur.is
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Fyrirmæli tónskálds  
og túlkun flytjandans
„Útgangspunkturinn er í raun-

inni að taka fyrir þessi tengsl 
milli nótnaskrifta, fyrirmæla 

tónskálda, og túlkunar flytjenda. Við 
viljum skoða mismunandi sjónarhorn 
í þessum efnum,“ segir Borgar Magna-
son, kontrabassaleikari. 

Hann mun á sunnudag, ásamt Páli 
Ivan frá Eiðum, flytjanda og tónskálds, 
halda tónleika í Hafnarborg í tónleika-
röðinni Hljóðön. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 20. 

Yfirskrift tónleikanna er Samræða 
um tákn og skoða Borgar og Páll 
Ivan notkun tákna í tónlist í sem 

víðustum skilningi og flytja tónverk 
þar sem endanleg mynd verksins er 
látin eftir flytjandanum og augnabliki 
flutningsins. 

Á meðal höfunda verka eru Borgar, 
Páll Ivan, Earl Brown, Matthew 
Shlomowitz og fleiri. 

Myndlist og tónlist
Borgar segir að lokalagið á tónleik-
unum verði nýtt verk eftir Harald 
Jónsson, myndlistarmann. Þannig 
verði á tónleikunum samspil mynd-
listar og tónlistar. 

Nú fer fram í Sverrissal í Hafnar-

borg sýningin H N I T með verkum 
Haraldar, en þarna á milli eru tengsl. 

„Eftir að hafa séð sýninguna hans 
þá spurði ég hvort hann væri til í að 
gera verk handa okkur, og hann bjó 
til alveg frábært verk,“ segir Borgar í 
samtali við blaðið. „Það er mikil músík 
í bæði sýningunni og í Haraldi. Tón-
listin hefur líka áhrif á upplifunina 
af sýningu Haraldar. Ég held að upp-
lifunin af tónlistinni eigi eftir að opna 
fyrir sýningu Haraldar,“ segir Borgar 
Magnason. 

Auk tónlistarmannanna taka nem-
endur í myndlist við Listaháskóla Ís-
lands þátt í flutningi á verki Haraldar. 

Hægt er að fá miða á tónleikana í 
Hafnarborg og á midi. is. 

Umboðsmaður barna:

Ekki heppilegt að börn  
séu merkt auglýsendum
Umboðsmaður barna telur ekki 
heppilegt að börn séu merkt kost-
unaraðilum með áberandi hætti, 
en skiljanlegt sé að íþróttastarf sé 
styrkt. Samkvæmt samningi Rio 
Tinto Alcan um styrki til íþrótta-
starfs sextán ára og yngri í Hafnar-
firði, eiga búningar að vera merktir 
fyrirtækinu og merki þess að vera 
uppi á áberandi stöðum þegar börn 
keppa. Umboðsmaður hvetur til þess 
að sveitarfélög setji sér almennar 
reglur um þessi mál. Engar slíkar 
reglur gilda í Hafnarfirði. 

Skylt að auglýsa
Samkvæmt samningi Íþróttabandalags 
Hafnarfjarðar við Rio Tinto/ Alcan, um 
fjárstyrki fyrir barna- og unglingastarf, 
er skylt að birta fjölmargar auglýsingar 
fyrir álverið, ekki aðeins á búningum 
barna og unglinga, heldur einnig mun 
víðar. 

Umboðsmaður barna telur ekki 
heppilegt að börn séu merkt kostun-
araðilum með áberandi hætti. 

Fram kemur í svari Margrétar Maríu 
Sigurðardóttur, umboðsmanns barna, 
við fyrirspurn blaðsins um málið, að 
séu foreldrar ósáttir við markaðssetn-
ingu hjá einstökum íþróttafélögum eða 
innan sveitarfélags, þá sé mikilvægt að 
þeir ræði þetta sín á milli. „Foreldra-
félögin geta þá beitt sér fyrir því að 
reglum um kostun verði breytt, þannig 
að aukið tillit sé tekið til hagsmuna 
barna,“ segir Margrét María. 

Ströng skilyrði  
fyrir styrkjum
Samkvæmt samningi Hafnarfjarðar-
bæjar, Íþróttabandalagsins og Rio 
Tinto / Alcan, greiðir hvor um sig, 

bærinn og álverið, níu milljónir króna, 
sem renna árlega til barna- og ung-
lingastarfs íþróttafélaganna í Hafnarf-
irði, fyrir iðkendur sextán ára og yngri. 

Þessu fylgja þó ýmis skilyrði, þar 
sem álverið á í hlut. Hér í blaðinu hefur 
verið minnst á kynjakvóta sem félögin 
þurfa að uppfylla, en jafnframt er gerð 
rík krafa um birtingu auglýsinga fyrir 
álverið. 

Þannig eiga félögin samkvæmt 
samningnum að birta fyrirtækismerki 
Rio Tinto Alcan á heimasíðu sinni og 
textann „Rio Tinto Alcan á Íslandi 
styður barna- og unglingastarf “ en 
þessu á svo að fylgja nafn félagsins. 
Sömu kvaðir eru á öllu bréfsefni og 
öllu kynningarefni sem varðar barna- 
og unglingastarf félaganna. 

Þá eru í samningnum sérstök 
ákvæði sem gilda fyrir hvert félag. 
Þannig segir um FH að „allir keppn-
isbúningar fyrir 16 ára og yngri skulu 
merktir með fyrirtækismerki Rio Tinto 
Alcan“. Þetta á þó ekki við þar sem ekki 
er heimilt að vera með auglýsingar á 
keppnisbúningum. En einnig á að hafa 
skilti utanhúss í Kaplakrika með sama 
texta og áður var greindur sem og inni 
í íþróttahúsinu. Svipuð ákvæði gilda 
um barna- og unglingastarf Hauka. 

Í tilviki Dansfélags Hafnarfjarðar á 
að flagga fyrirtækjafánum Rio Tinto 
Alcan á öllum sýningum og mótum 
barna og unglinga. Þá á árlega að halda 
sérstaka danskeppni fyrir börn og ung-
linga sem á að heita eftir fyrirtækinu 
og „skal tryggt að fulltrúi Rio Tinto 
Alcan veiti verðlaun og að fánum fyr-
irtækisins verði flaggað,“ segir í samn-
ingnum. 

Þá er sérstaklega tekið fram að litið 
verið á bresti á þessum ákvæðum sem 
samningsbrot. 

Skiljanlegar auglýsingar
Margrét María Sigurðardóttir, Um-
boðsmaður barna, segir að ekkert í 
lögum eða reglum banni beinlínist 
kostun í íþrótta- og tómstundastarfi. 
Hún vísar hins vegar í leiðbeinandi 
reglur, þar sem meðal annars segir að 
sveitarfélög og foreldrafélög verði að 
taka afstöðu til þess hvort eðlilegt sé að 
börn séu merkt kostunaraðila. 

„Í leiðbeiningarreglunum var ekki 
gengið eins langt gegn markaðssetn-
ingu í íþrótta- og frístundastarfi eins 
og gert var í leik- og grunnskólastarfi. 
Ástæða þess var m. a. sú að slíkt starf er 
oft háð styrkjum og auglýsingatekjum 
til að auðvelda börnum að taka þátt án 
tillits til efnahags foreldra.“

Vernd gegn markaðsáreiti
Margrét María segir mikilvægt að 
sveitarfélög setji sér almennar reglur 
í þessum efnum og geri það í samráði 
við foreldrafélög ekkert síður en börn 
og unglinga. 

Þegar teknar séu ákvarðanir um 
markaðssetningu í íþróttastarfi, beri 
sveitarfélögum að hafa barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna í huga og hafa í 
huga þá ábyrgð sem sveitarfélög bera 
gagnvart því að vernda börn gegn of 
miklu markaðsáreiti. 

Margrét Gauja Magnúsdóttir, for-
maður fjölskylduráðs Hafnarfjarðar, 
segir að slíkar reglur hafi ekki verið 
settar. „Nei, sveitarfélagið hefur ekki 
sett sér sjálft þannig neinar reglur enda 
eru íþróttafélögin frjáls félagasamtök 
sem ráða þessu sjálf. Ég sé ekki hvar 
og hvernig sveitarfélögin ættu að setja 
slíkar reglur.“

margrét maría sigurðardóttir, um-
boðsmaður barna.

Frá sýningu Haraldar Jónssonar.

Borgar og Páll Ivan.



STARFSFÓLK ÓSKAST
GRÆNMETIS-  
OG KJÖTDEILD

Um er að ræða almenna afgreiðslu og áfyllingu í kjöt- 
og grænmetisdeildum okkar í Hafnarfirði.
Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum, sjálfstæð 
vinnubrögð, skipulagshæfni, reglusemi og árverkni í hvívetna.
Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri.

Umsóknir ásamt starfsferilskrá sendist á hafnarfjordur@samkaupurval.is.
Allar nánari upplýsingar veitir Jónatan Eggertsson, verslunarstjóri  
í síma 861-7771.

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars nk. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Samkaup Úrval óskar eftir áreiðanlegu og kraftmiklu 
starfsfólki til starfa í verslun okkar í Hafnarfirði.
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Fjörður bætir við íþróttagreinum
Íþróttafélagið Fjörður hefur undan-

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

á stór Hafnarfjarðarsvæðinu. 
 Ört vaxandi hópur æfir boccia, og 

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

Í sunddeildinni æfa einstaklingar frá 
5 ára aldri og uppúr í 3 getuskiptum 
hópum. Mikil aukning iðkenda hefur 
verið í sundinu hjá Firði enda er í 
boði holl og góð hreyfing hjá frá-
bærum þjálfurum við fyrsta flokks 
aðstæður. Og árangurinn lætur ekki á 
sér standa. Í ár státar félagið af 18 bik-
armeisturum,13 Íslandsmeisturum,5 
Íslandsmethöfum og 2 Norðurlanda-
meisturum. 

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

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

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

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

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu félagsins, www. fjordur. 
com. 

Þór Jónsson
Formaður Fjarðar. 

Auglýsingasíminn er 
578 1190

Netfang: 
auglysingar@fotspor.is

fotspor.is
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Leikfélag Hafnarfjarðar stefnir á stórvirki í íslenskri leiklist:

Fjörutíu frumsýningar á nýjum verkum í mars og apríl
Á bilinu 25-40 ný íslensk leikverk verða frumsýnd hjá Leikfélagi Hafnar-
fjarðar í þessum mánuði og næsta. Verkin verða sýnd í Gaflaraleikhúsinu. 
Þetta verður gert í tengslum við svonefnda höfundasmiðju hjá leikfélaginu, 
en höfundar fá viku til að semja verkin, en leikhópar fá svo aðra viku til 
þess að setja verkið upp, æfa og sýna. Blaðamaður ræddi um verkefnið við 
Gísla Björn Heimisson, formann leikfélagsins.

Stuttur aðdragandi
- Út á hvað gengur þetta þrekvirki?

„Hið vikulega mun koma til með 
að spanna fjórar vikur, þar sem við 
skrifum, leikstýrum og leikum nokkur 
stuttverk í hverri viku. Höfunda-
smiðjan okkar fær viku til að skrifa 
og leikstjórar og leikarar fá leikritin 
í hendur og setja upp sitt verk á einni 
viku. Það er síðan frumsýnt á laugar-
degi, og leikarar og leikstjórar koma 
daginn eftir til að fá ný verk til að setja 
upp laugardaginn næsta,“ segir Gísli.

Hann segir að aðdragandinn að 
verkefninu hafi ekki verið ýkja langur. 
Halldór Magnússon, sem er í hópi 
reyndari leikara í Hafnarfirði, hafi lengi 
gengið með hugmyndina; að skrifa verk 
og setja það upp á einni viku. 

„Við ákváðum að slá til af því að 
okkur gafst tími og rými í Gaflaraleik-
húsinu til að hrinda því í framkvæmd,“ 
segir Gísli.

Krefjandi en ekki brjálæði
- En er þetta ekki hálfgert brjálæði?

„Ég myndi líklega skilgreina þetta 
frekar sem krefjandi verkefni heldur 
en brjálæði. Brjálæði myndi ég frekar 
flokka það ef verk væru sett upp á 
nokkrum klukkustundum, en það er 
til dæmis gert í leiklistarskóla Banda-
lags Íslenskra Leikfélaga ár hvert, og 
afraksturinn af því hefur oftar en ekki 
verið stórkostlegur,“ segir Gísli.

Mikill tími fer í starf af þessu tagi. 
Áhugaleikarar eru oftar en ekki í fullri 
vinnu eða við ýmis önnur störf. Gísli 
segir að þeir sem taki þátt í verkefnum 
af þessu tagi, sem og almennu starfi 
leikfélagsins, geri það af áhuga. 

„Þetta er það sem þau gera í frí-
stundum, þannig að fólk er að stunda 
leiklist á kvöldin og um helgar. Það er 
helst að leikarar og leikstjórar taki sér 
frí frá öðrum áhugastörfum, hver svo 
sem þau eru, á meðan á uppsetningu 
á leikriti stendur.“

Hvað hann sjálfan varði, þá eigi 

hann inni frídaga og geti gert hlé á 
annarri vinnu á meðan lota af þessu 
tagi stendur yfir. „Ég er reyndar hluti 
af höfundasmiðjunni, sem skrifar 
verkin, ásamt því að vera með byrj-
endanámskeið í leiklist hér hjá Leik-
félagi Hafnarfjarðar, þannig að það er 
nóg að gera fyrir mig þessa dagana. Ég 
mun síðan bjóða mig fram til að leik-
stýra þegar þar að kemur. En þetta er 
auðvitað áhugamálið mitt, þannig að ég 
vil gera þetta í mínum frístundum, og 
ef ég hef tækifæri til þess, geri ég það.“

Mikið mæðir á leikurum
Það mun mikið mæða á leikurum og 
öðrum sem taka þátt í verkefninu. Gísli 
segir að líklega muni upp undir eða um 
tuttugu leikarar taka þátt í uppfærsl-
unum og sex til átta leikstjórara. Þetta 
fari raunar eftir því hversu mörg verk 
verða sett upp þegar upp er staðið, og 
hversu mörg hlutverk verða í þeim 
verkum sem sett verða upp í hverri viku. 

Fjölmargir taka þátt í starfi leikfé-
lagsins. Um tuttugu eru virkir í félaginu 
að jafnaði, en félagið tekur einnig við 
nýju fólki. „Við vissum að við þyrftum 
nýtt og ferskt blóð í félagið og settum 
því af stað byrjendanámskeið, sem 
vonandi á eftir að skila sér á sviðinu.“

Fyrstu skrefin
Félagar í Leikfélagi Hafnarfjarðar 
munu sjá um leikstjórn verkanna og 
sumir þar stíga sín fyrstu skref á þeim 
vettvangi, en Gísli bætir því við að ekki 
hafi verið neglt niður endanlega hverjir 
muni sjá um leikstjórn.
- Hefur eitthvað þessu líkt verið gert 
áður?

„Þegar leikfélagið flutti sig um set 
yfir í Lækjarskóla var ákveðið að hefja 
starf þar af miklum krafti og voru sett 
upp fimm verk í fullri lengd þar á einu 
ári. Það var auðvitað gert yfir lengra 
tímabil, en örugglega meira krefjandi, 
og jaðraði jafnvel við brjálæði,“ segir 
Gísli og kímir við.

Fyrir ánægjuna
- En fylgir svona fyrirtæki ekki einhver 
kostnaður?

„Það er nú einmitt málið með 
áhugaleikhús, það þarf ekki að kosta 
mikið. Við sem vinnum í áhugaleik-
húsinu gerum það að sjálfsögðu frítt. 
Við erum að þessu fyrir ánægjuna 
eina saman. En það er auðvitað alltaf 
einhver kostnaður sem fylgir upp-
setningum: höfundalaun, leikmynd, 
leikstjóralaun og fleira, þó það eigi ekki 
allt við í þessu tilviki. Hafnarfjarðarbær 
hefur styrkt leikfélagið ár frá ári því 
þeim er akkur í því að í bæjarfélaginu 
sér starfandi öflugt áhugaleikhús, 
sem starfar með Gaflaraleikhúsinu, 
atvinnuleikhúsi Hafnfirðinga,“ segir 
Gísli Björn Heimisson að lokum. Hann 
hvetur fólk til að kynna sér starfsemi 
leikfélagsins með því að fara á heima-
síðu þes: www.leikhaf.is

Frá sýningu leikfélagsins á Fúsa froskagleypi.

Gísli Björn Heimisson

Frá sýningunni sjóræningjaprinsessan.

Fjöldi fólks hefur sótt byrjandanámskeið hjá leikfélaginu.

Frá Fúsa froskagleypi.






