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Hafnfirðingurinn Kristján Tryggvi Martinsson hefur gert góða hluti í jazzinum:

Ekki hægt að lifa án tónlistarinnar
Ég held ég hafi bara aldrei tekið 

ákvörðun um að verða tónlist-
armaður, það bara þróaðist í þá 

áttina, og svo var ekki aftur snúið, „segir 
Kristján Tryggvi Martinsson tónlistar-
maður í viðtali hér í blaðinu. 

Kristján Tryggvi hlaut á dögunum þrenn 
verðlaun í flokki djass og blús á Íslensku 

tónlistarverðlaununum. Verðlaunin voru 
fyrir tónverk ársins, tónhöfund ársins og 
plötu ársins - Meatball Evening - með K 
tríó, en Kristján starfrækir hljómsveitina, 
sem hann stofnaði í ársbyrjun 2008. 

„Óbeint skipta tilnefningar máli,“ segir 
Kristján Tryggvi. „Annars vegar til að fá 
staðfestingu á því að maður sé að skapa 

tónlist sem fólki líkar og hins vegar að 
koma manni á framfæri.“

Kristján Tryggvi býr nú í Amsterdam og 
segir tekjurnar misjafnar. „Ég held að það 
sé alveg mögulegt að lifa af tónlistinni en 
erfiðara að lifa án hennar.“ 

Sjá viðtal bls.14
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Segja kynbundinn launamun innan skekkjumarka:

Karlar fá þrettánda mánuðinn
Enda þótt launamunur kynj-

anna í Garðabæ mælist innan 
skekkjumarka, fá karlar sem 

starfa hjá bænum að jafnaði hálfum 
til heilum mánuði meira í árslaun en 
konur. 

Fram kemur í fréttatilkynningu frá 
Garðabæ að launakönnun Capcacent 
sýni að kynbundinn launamunur hjá 
starfsmönnum bæjarins sé innan 
skekkjumarka. Karlar í fullu starfi 
hjá bænum fái rúmlega þremur pró-
sentum hærri heildarlaun en konur í 
fullu starfi, þegar tillit hafi verið tekið 
til annarra þátta en kyns. Raunar var 
ekki tekið tillit til menntunar. Sam-
kvæmt könnuninni eru grunnlaun 
kvenna hins vegar um 2 prósentum 
hærri en grunnlaun karla. 

Þegar kannað er hversu mikið 
skilar sér í launaumslagið fá karlar 

hins vegar nokkru meira en konur 
að jafnaði. Þannig fá karlar í 70-100 
prósent starfi heilum mánaðarlaunum 
meira en konur á ári. Þannig munar að 
jafnaði 34 þúsund krónum á heildar-
launum karla og kvenna á mánuði, eða 
um 408 þúsund krónum á ári, sem eru 
meðalmánaðarlaun kvenna í 70-100 
prósenta starfi hjá bænum. 

Þegar eingöngu er miðað við 100 

prósenta starf, er munurinn minni, en 
þó körlum í hag. Meðal karlinn fær að 
jafnaði sem nemur hálfum mánaðar-
launum meira en meðalkonan á ári. 

Munurinn skýrist einkum af hærri 
greiðslum til karla fyrir yfirvinnu og 
öðrum greiðslum. 

Könnuð voru laun hjá fólki í 70-100 
prósent starfi í október í fyrra. Þetta 
átti við 112 karla og 449 konur.

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

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Átak
gegn
heimilis-
ofbeldi
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar sam-

þykkti í vikunni að undirbúið 
yrði í sértakt átak gegn heim-

ilisofbeldi. Í því skyni verði leitað 
samstarfs við sveitarfélög, lögregluna, 
auk grasrótar- og stuðningssamtaka. 
Hugmyndin er að auka samtarf og 
bæta verklag til að taka á þessum 
málum. Sérstaklega á að horfa til 
árangurs á Suðurnesjum í þessum 
efnum. 

Framsóknarmenn  
útiloka ekkert
Ágúst Garðarsson, oddviti 

framsóknarmanna fyrir bæj-
arstjórnarkosningarnar í vor, 

segir að Framsóknarflokkurinn vilji 
fyrst og fremst hafa áhrif í bænum „og 
taka þátt í því samvinnuverkefni að 
gera bæjarfélagið að betra samfélagi.“ 
Spurður um hvort hann stefni á bæjar-
stjórastólinn segir hann að framboðið 
fyrir sér snúist ekki um að „sækja völd“. 

Framsóknarflokkurinn mælist með 
upp undir tíu prósenta fylgi í Hafnar-

firði, ef marka má könnun Félagsvís-
indastofnunar Háskólans, sem birtist í 
Morgunblaðinu fyrir mánuði. 

Ágúst segir að framsóknarmenn 
muni ekki útiloka samstarf með 
neinum fyrir kosningar. „Það er ein-
faldlega af þeirri ástæðu að við lítum 
svo á að þetta sé samvinnuverkefni að 
gera bæjarfélagið betra. Við verðum 
að vinna saman að því verkefni,“ segir 
Ágúst Garðarsson. 

Sjá viðtal bls.8. 

Bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla:

Skiptar skoðanir bæjarfulltrúa
Skiptar skoðanir eru meðal bæj-

arfulltrúa um hvernig brúa eigi 
bilið milli þess þegar fæðingar-

orlofi lýkur og þegar leikskólinn tekur 
við. Alþingi hefur samþykkt þingsá-
lyktunartillögu um að sveitarfélög vinni 
áætlanir um hvernig þessu verði háttað. 

„Mér finnst að það sé eðlilegt að brúa 
bilið, en spurningin er um fjármagn 
til þess,“ segir Guðrún Ágústa Guð-
mundsdóttir, bæjarstjóri og bæjarfull-
trúi Vinstri grænna. 

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarráðsfull-

trúi Sjálfstæðisflokksins og oddviti sjálf-
stæðismanna, segir það góðra gjalda 
vert að stefna að því að börn komist inn 
á leikskóla um tólf mánaða aldur. „En 
ég er ekki hlynnt því að sveitarfélögin 
verði skikkuð til þess.“ 

Gunnar Axel Axelsson, oddviti Sam-
fylkingarinnar, segir brýnt að marka 
skýra stefnu í málinu. „Við höfum lagt 
allt kapp á að halda uppi sama þjón-
unstustigi og áður og færa okkur hægt 
i áttina að því að yngri börn geti notið 
leikskólagöngu.“  Sjá umfjöllun bls. 12. 

Klarínettukvartettinn verðlaunaður
Klarínettukvartett Tónlistarskóla 

Hafnarfjarðar hlaut verðlaun 
á lokahátíð Nótunnar sem 

haldin var nýlega í Eldborgarsal Hörpu. 
Viðurkenning kvartettsins var fyrir 
framúrskarandi flutning í flokknum 
samspil í framhaldsdeild. 

Nótan er uppskeruhátíð tónlist-
arskólanna og komu um 200 tón-
listarnemendur fram á hátíðinni í 

Eldborgarsalnum, auk um hundrað 
nemenda til viðbótar sem léku tónlist 
á göngum Hörpunnar meðan hátíðin 
stóð. 

Klarínettukvartettinn skipa Eyrún 
Björg Guðjónsdóttir, Líf Hallgríms-
dóttir, Markús Bjartur Steinarsson og 
Ragnar Már Jónsson. Ármann Helga-
son klarínettukennari hefur verið þeim 
til halds og trausts. 

Flensborg í úrslit
Ræðulið Flensborgarskólans er 

komið í úrslit í Morfís, ræðu-
keppni framhaldsskólanna 

annað árið í röð. Liðið mun keppa 
við ræðulið Menntaskólans við Sund 
í Háskólabíói. 

Flensborg sigraði Menntaskólann á 

Akureyri í undanúrslitum. Þar var deilt 
um „forræðishyggju“ og mælti Flens-
borg á móti. Katrín Ósk Ásgeirsdóttir, 
úr liði Flensborgar, var þá valin ræðu-
maður kvöldsins. Með henni í liðinu 
eru Aron Kristján Sigurjónsson, Magni 
Sigurðsson, og Jón Gunnar Ingólfsson. 

Tvöfalt meira vöruúrval
Vöruúrval í nýrri verslun ÁTVR 

við Helluhraun er tvöfalt meira 
en í versluninni sem nýlega var lokað 
í Firði. 

Nokkur styrr hefur staðið um-
þennan flutning á ríkinu, enda ljóst 
að umferð um verslunarmiðstöðina 
Fjörð minnkar verulega í kjölfarið, 
sem kemur sér augljóslega illa fyrir 
verslunareigendur þar. Ari Blöndal 
Eggertsson, verslunarstjóri í nýju 
versluninni Álfrúnu, segist hins vegar 
ekki finna fyrir neinum pirringi hjá 

viðskiptavinunum. „Aðkoman er auð-
veldari og það er strax miklu meira 
að gera en var í Firði,“ segir hann. En 
söluaukningin helst líka í hendur við 
jákvætt viðhorf. „Viðbrögð viðskipta-
vinanna hafa líka verið mjög jákvæð. 
Við höfum ekki heyrt í neinum sem 
ekki er ánægður með nýju búðina.“ 
Hann segir starfsfólkið að sama skapi 
ánægt og að vinnuaðstaðan á nýja 
staðnum sé betri. „Okkur líður öllum 
mjög vel og enginn vill fara til baka.“ 

Sjá bls.10-11. 

Úrslit í „Veistu svarið“
Lið Áslandsskóla og Öldutúnsskóla 

keppa í kvöld til úrslita í spurn-
ingakeppni grunnskólanna „Veistu 
svarið“. 

Keppnin fer fram í Hamarssal í 
Flensborg og hefst klukkan 20. 
Í keppninni sem hófst snemma í mars 
hafa lið frá unglingadeildum grunn-
skólanna att kappi, ásamt áttunda 
liðinu úr Vogum. 

Keppt er í hraðaspurningum, vís-
bendingaspurningum, bjölluspurn-
ingum, hljóðdæmi og þríþraut. 

Lið Öldutúnsskóla vann lið Hval-
eyrarskóla í undanúrslitum 28-19 og 
Áslandsskóli vann Setbergsskóla 31-
24, en undanúrslitaviðureignirnar fóru 
fram 24. mars. 

Frá undankeppninni.

Þessi mynd úr skýrslu Capacent sýnir samsetningu launa eftir kynjum. Grunnlaun 
kvenna eru hærri, en karlar fá umtalsvert hærri yfirvinnugreiðslur og aðrar greiðslur.

Mynd: FSA.

Klarínettukvartettinn hlaut verðlaun.

Morfíslið Flensborgarskóla.
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Ný og glæsileg Vínbúð hefur verðið opnuð í Hafnarfirði að Helluhrauni 16-18  
og Vínbúðinni í Firði lokað. Í nýju búðinni er eitt mesta úrval Vínbúðanna, næg 
bílastæði og starfsfólkið mun taka vel á móti ykkur. Verið hjartanlega velkomin. vinbudin.is

11-18
MÁN-FIM

FÖS 11-19
LAU 11-18

Velkomin í  
Vínbúðina Álfrúnu
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Viljum við nýta okkur beint lýðræði við
úthlutun styrkja í sveitarfélögunum?
Hvað er beint lýðræði?

Beint lýðræði er form lýðræðis 
þar sem vald til stjórnmálaá-
kvarðana er falið almenningi 

með kosningu þar um. Andstæðan við 
beint lýðræði er fulltrúalýðræði. Í því 
tilviki kýs almenningur fulltrúa sem 
sitja í umboði þeirra. 

Fjárveitingar til stærri verkefna 
sem ekki falla undir skylduverkefni 
sveitarfélaga

Nú eru bæjarstjórnarkosningar í vor 
og því hollt að taka upp umræðu varð-
andi með hvaða hætti bæjarbúar telja 
eðlilegt að bæjarfulltrúar geti ráðstafað 
skattfé íbúa til annarra verkefna en 
þeirra sem falla undir skylduverkefni 
sveitarfélaga. Gunnar Einarsson, bæj-
arstjóri í Garðabæ, benti á við umræðu 
um skylduverkefni sveitarfélaganna á 
bæjarstjórnarfundi í síðastliðinni viku 
að leikskólarnir féllu til að mynda ekki 
undir skylduverkefni sveitarfélaganna. 
Ég tel mig geta fullyrt að sátt ríki um 
það meðal bæjarbúa að bærinn taki 
þátt í niðurgreiðslum til leikskólanna 
í bænum. Hitt tel ég mig þó einnig 
geta fullyrt að fjárveitingar til frjálsra 
félagasamtaka í bænum upp á tug og 
í sumum tilfellum hundruði milljóna 

hljóti að liggja á gráu svæði. Í þeim til-
fellum myndi ég vilja sjá bæjaryfirvöld 
beita beinu lýðræði í auknum mæli. 

Styrkir til frjálsra  
félagasamtaka
Á bæjarstjórnarfundi í Garðabæ í síð-
ustu viku lagði ég til við afgreiðslu vilja-
yfirlýsingar til gólfklúbbs GKG varðandi 
uppbyggingu nýrrar félagsaðstöðu að 
bæjarbúar fengju að kjósa rafrænni 
kosningu um málið á vef Garðabæjar. 
Tillögunni var hafnað af bæjarfulltrúum 
Sjálfstæðisflokks en varabæjarfulltrúi 
Samfylkingar vék af fundi undir þessum 
lið vegna óhæfis. Grundvöllur viljayfir-
lýsingunnar við GKG er að Garðabær 
fjármagni til helminga á móti Kópa-
vogsbæ 80% af heildarkostnaði við 
byggingu nýrrar félagsaðstöðu sem 
áætlanir gera ráð fyrir að muni kosta 
rúmar 630 milljónir krónur. Þannig 
myndi hlutur Garðabæjar nema á þriðja 
hundrað milljónir króna. 

Mikilvægi jafnræðis  
í skólastarfi
FÓLKIÐ- í bænum (M-listi) lagði 
til í árslok 2013, við gerð fjárhagsá-

ætlunar, að framlög til bæjarreknu 
grunnskólanna yrðu aukin um 500 
milljónir króna á árinu 2014, þannig 
að þeir nytu sambærilegra framlaga 
til kennslukostnaðar og einkareknir 

skólar (sjá skiptingu til einstakra skóla 
í dálkinum „viðbótarframlög“ í með-
fylgjandi mynd). Tillöguninni var 
hafnað af bæjarfulltrúum Sjálfstæðis-
flokks og bæjarfulltrúi Samfylkingar 
sat hjá við atkvæðagreiðsluna. Óljóst 
er hvernig meirihlutinn getur rökstutt 
fjárveitingar upp á fleiri hundruð millj-
ónir til frjálsra félagasamtaka í bænum 
þegar slíkur halli er í fjárveitingu til 
skylduverkefna sveitarfélagsins. 

Fjárveitingar til skólanna  
í Garðabæ á árinu 2013
Á meðfylgjandi mynd má sjá fjár-
veitingar til skólanna í Garðabæ. 
Kennslukostnaður pr. barn er fundinn 
út með því að draga húsnæðiskostnað 
frá heildarframlögum. Húsnæðiskostn-
aður er misjafn meðal skólanna, meðal 

annars vegna lélegrar nýtingar sumra 
þeirra. Í þessum tölum er reiknað 
með að húsnæðiskostnaður Barna-
skóla Hjallastefnunnar sé sá sami og 
Hofsstaðaskóla. Húsnæðiskostnaður 
skólans er samkvæmt framlögðum 
gögnum mun lægri en húsnæð-
iskostnaður Hofsstaðaskóla í núverandi 
húsnæði og þannig liggur svigrúm í 
framsetningunni fyrir viðbótarkostn-
aði hjá skólanum sem hugsanlega er 
umfram bæjarskólana eða sem nemur 
um tveimur stöðugildum. Meirihluti 
barnanna í skólanum eru úr Garðabæ. 
Alþjóðaskólinn fær lægri heildarfram-
lög en Barnaskóli Hjallastefnunnar en 
greiðir ekki húsaleigu í Sjálandsskóla. 
Börn úr Garðabæ eru um þriðjungur 
barna í skólanum. 

Björt framtíð  
fólksins í bænum
FÓLKIÐ- í bænum mun sameinast 
Bjartri framtíð í Garðabæ í næstu sveit-
arstjórnarkosningum. Björt framtíð 
mun beita sér í þágu beins lýðræðis, 
stjórnmálaákvarðanir eiga ekki að vera 
valdatæki þröngra hagsmuna. 
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Það eru sannarlega gleðileg tíðindi að það dragi saman með launum 
kynjanna hjá Garðabæ, eins og nýleg könnun sýnir. Samkvæmt henni 
eru konur með lítillega hærri grunnlaun en karlarnir en karlarnir eru 

samt með hærri heildarlaun. Konur eru oftar í lægra starfshlutfalli en karlar.

En launamunur er ekki bara prósent. Hér er meira að baki. Krónurnar í lau-
naumslaginu skipta líka máli. Það eru krónurnar sem borga af húsnæðinu, 
matinn, bílinn, leikskólagjöldinn og sumarfríið, svo örfáir liðir séu taldir upp. 
Enda þótt kynbundinn munur mælist lítill í prósentum, og launamun kynjanna 
megi skýra með ýmsum þáttum, til að mynda eins og starfshlutfalli, þá myndi 
maður ætla að hátt í förutíu þúsund krónur á mánuði, munur á launum karla 
og kvenna í 70-100 prósenta starfi hjá Garðabæ, skipti máli. Þessi munur 
leggur sig í heil mánaðarlaun þegar árið er undir. Ef þetta skýrist af því að 
karlar vinni meiri yfirvinnu og konur séu almennt í minna starfshlutfalli, þá 
getum við líka litið á það. Vinna konur eitthvað minna, eða vinna þær meira 
á heimilinu, og fá ekkert borgað fyrir?

Aftur og aftur, meira að segja hjá fólki af minni kynslóð, sem kom í heiminn 
um miðjan áttunda áratuginn, er vinnuálag af ólaunuðum störfum í meira 
mæli á herðum kvenna en karla. Hér erum við að tala um að fara með börn 
á leikskóla og sækja, sjá um þvott, elda mat og þrífa og svo framvegis. Þetta 
er sem betur fer langt í frá algilt og þessi staða fer batnandi. 

Við karlarnir megum og eigum að vera óhræddir við að láta til okkar taka 
heima hjá okkur. Heimilisstörf eru ekki kvennastörf heldur samvinna. Bar-
áttan fyrir jöfnum launum karla og kvenna fer ekki bara fram á vinnustöðum. 
Jafnréttisbaráttan er líka heima.

Ingimar Karl Helgason

Launamunurinn

Leiðari

Má bjóða þér Bjarta framtíð?
Í síðustu sveitarstjórnarkosningum 

reyndist mörgum Hafnfirðingum 
erfitt að finna atkvæði sínu sama-

stað. Samfélagið gekk í gegnum upp-
lausnartíma og margir vildu sjá afger-
andi breytingar í stjórnmálum. Við 
sem þetta skrifum hefðum svo gjarnan 
viljað sjá nýjungarnar sem spruttu upp 
víða um land ná til bæjarins okkar. 

Það er óþægileg tilfinning að skila 
auðu. Okkur fannst vanta frjálslyndan, 
grænan og víðsýnan valkost sem setti 
þjónustu við almenning framar sér-
hagsmunum og byggði stefnu sína 
á langtímamarkmiðum frekar en 
skammtímareddingum. 

Einhvers staðar stendur skrifað að 
fólk fái ekki hugmyndir, heldur séu 
þær á sveimi þar til einhver grípur 
þær og gerir þær að veruleika. Mörg 
okkar tóku virkan þátt í því að gera 

hugmyndina að lands-
málaflokknum Bjartri 
framtíð að veruleika og 
höfum síðan þá unnið 
að því ötullega að gera 
Bjarta framtíð að raun-
verulegum valkosti í 
bæjarstjórnarkosningum 
í Hafnarfirði. Við erum 
nefnilega sannfærð um það að 
grundvallarmarkmið Bjartrar fram-
tíðar um að gera pólitík skemmtilega 
og aðlaðandi, efla samskipti þvert á 
flokka og styrkja samræðu og samstarf 
eigi sannarlega erindi við Hafnarfjörð. 

Bjartsýni og traust, víð-
sýni og grænar áherslur
Björt framtíð treystir fólki og vill aukna 
aðkomu almennings að ákvarðana-
töku, upplýstara samfélag og gegnsæi í 

stjórnsýslu. Grundvöllur 
alls þess er greiður að-
gangur að upplýsingum 
um bæjarmálin og 
ákvarðanatöku í bæjar-
stjórn. 

Stefna Bjartrar fram-
tíðar er græn og frjálslynd 

og leggur áherslu á fjölbreytt 
atvinnulíf þar sem fremsti virkj-

unarkosturinn er hugaraflið og orkan 
í fólkinu. Framtak einstaklinga og fyr-
irtækja til að efla atvinnulíf í bænum og 
auðga bæjarbraginn er okkur hjartans 
mál. 

Enn eru umbrotatímar í íslensku 
samfélagi og sannarlega næg verkefni 
framundan í bæjarmálunum í Hafnar-
firði. Björt framtíð býður sig fram til 
þátttöku í þeim og hlakkar til vorsins. 

Björt framtíð í Hafnarfirði

Höfundur er

María Grétarsdóttir, bæjarfulltrúi  

FÓLKSINS- í bænum í Garðabæ (xm.is)

Rafbílavæðing 
- gegn hávaða, loftmengun sem veldur  
lungnakrabba og er efnahagslega jákvæð

Í Evrópusambandinu hafa nú verið 
samþykktar reglur um að minnka 
skuli notkun jarðefnaeldsneytis 

og auka notkun lífefnaeldsneytis á 
bílaflotann. Eðlilega þarf að rækta líf-
efnaeldsneyti með einhverjum hætti 
og kom nýverið í ljós að ekki væru 
nægar býflugur til þess að standa 
undir þessum áformum. Það er yfir-
leitt betra að rannsaka fyrst og fram-
kvæma svo! Þessar reglur þýða það að 
Ísland þarf líka að auka notkun lífefna-
eldsneytis og í okkar tilviki þurfum 
við að flytja það inn fyrir dýrmætan 
gjaldeyri, en jarðefnaeldsneytið nú 
er ódýrara en lífefnaeldsneyti. Á 
Íslandi er hins vegar mikil innlend 
orka og við getum hæglega rafvætt 
bílaflota landsins ef vilji er fyrir því 
hjá stjórnvöldum á öllum stigum. 
Með því að nota innlenda orku eins 
og rafmagn værum við að slá margar 
flugur í einu höggi. Rafbílar eru svo 
til hljóðlausir og hávaðamengun væri 

svo gott sem úr sögunni og óþarft að 
fara í dýrar framkvæmdir vegna þess. 
Við þyrftum heldur ekki að kaupa 
dýrt lífefnaeldsneyti til landsins 
fyrir okkar dýrmæta gjaldeyri sem 
við eigum af skornum skammti þar 
sem rafmagn er innlend framleiðsla. 
Við værum einnig að leggja mikið til 
loftslagsmála. 

Í Evrópusambandinu hafa verið sett 
lög um loftmengun vegna útblásturs 
bíla og loftmengun hefur nú verið 
flokkuð af World Health Organization 
(WHO) í sama flokk og reykingar, því 
svo hættulegur er útblásturinn með 
tilliti til lungnakrabbameins. Nýverið 
hóf Evrópusambandið málaferli á 
hendur Bretum vegna þess að þeir ná 
ekki markmiðum nýrra laga um loft-
mengun fyrir tilsettan tíma. Raunar 
eru mörg fleiri lönd í Evrópu sem ekki 
ná þessum tímamörkum. Krabbamein 
er almennt mjög dýr sjúkdómur fyrir 
öll ríki og því mikilvægt að stöðva allt 

það sem honum veldur. Við erum það 
sem við borðum og öndum að okkur 
og umhverfismál eru alltaf efnahags-
mál + heilbrigðismál = umhverfismál. 
Á Íslandi er þetta auðvelt, því með því 
að rafbílavæða flotann er loftmengun 
sem þessi svo til úr sögunni. 

Vandamálið er helst það að borgar- 
og bæjaryfirvöld um allt land þurfa að 
hugsa það og skipuleggja hvernig þeir 
ætla að gera fólki kleift að hlaða bílana 
sína heimavið eða nálægt heimilum 
sínum. Það þarf að byggja upp inn-
viðina og það er hlutverk stjórnkerf-
isins. Þetta er áskorun í átt til nýrra 
tíma. 

Vilborg G. Hansen

Höfundur er landfræðingur, 

og ritstjóri á Umhverfisfréttir. is
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Auðbjörg Ólafsdóttir:

Ætlaði að verða þingmaður

Hefurðu búið erlendis?
Já, ég hef verið svo heppin að hafa 
búið víða erlendis. Ég var skiptinemi í 
Argentínu 1997. Aupair á Spáni 1999. 
Fór í skiptinám til Ástralíu eina önn 
árið 2002 og flutti svo þangað aftur 
2004 og tók allt meistaranámið mitt 
þar. Þá bjó ég einnig í Noregi árið 2006.
Ef já, hvernig er Ísland í saman-
burðinum?
Ísland er auðvitað best í heimi. Það er 
frábært að ferðast og upplifa önnur 
löng og aðra menningarheima en svo 
togar Ísland alltaf í mann til baka.
Hver er stærsti sigur þinn?
Það eru allir litlu sigrarnir sem standa 
upp úr. Það er nóg af þeim. Af stórum 
sigrum er þó freistandi að nefna að síðast 
sumar þá lauk ég við Laugarvegsmara-
þonið sem var stór persónulegur sigur.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Útivist, hlaup, ferðalög, fjallgöngur, 
fólk og fjör
Hver er þinn helsti kostur?
Er mjög ákvíf og drífandi þannig að 
það jaðrar við ofvirkni
En galli?
Í sumum aðstæðum getur verið erfitt 
að hemja ofvirknina
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Af mörgum fallegum þá stendur 
Þórsmörk uppúr
En í Hafnarfirði?
Hellisgerði á fallegum sumardegi
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
570
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Ég er algjör alæta á tónlist. Ég hlusta 
jöfnum höndum á rokk, raftónlist og 
létta popptónlist. Þungarokkið er svo 
algjörlega ómissandi þegar ég er að 
hlaupa
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Það eru óteljandi bækur sem hafa haft 
áhrif á mann í gegnum tíðina. Þegar 
ég var barn hafði bókin bróðir minn 
ljónshjarta mikil áhrif á mig og sem 
unglingur hitti ljóð Davíðs Stefáns-
sonar mig beint í hjartastað. Núna eru 
það helst stórar skáldsögur sem hreyfa 
við manni og ekki er verra ef þær eru 

með allavega dassi af töfraraunsæji. 
Þetta eru bækur eftir höfunda á borð 
við Gabríel Carcia Marquez, Mikhail 
Búlgakov, Kristínu Marju Baldurs-
dóttur og Arto Paasilinna.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Tek reglulega lestrarskorpur og tek 
margar skáldsögur í röð en svo dettur 
það alveg niður þess á milli. Ég horfi 
mjög lítið á sjónvarp en hlusta mikið á 
útvarp, sérstaklega um helgar.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Ég vildi verða fjölmiðlakona eða þing-
maður
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrsta starfið mitt eftir að ég útskrif-
aðist úr Háskóla var á Viðskiptablaðinu 
þar sem ég var blaðamaður og síðar 
fréttastjóri í tvö ár ásamt því að starfa 
sem fréttaritari fyrir Reuters fréttastof-
una. Þaðan lá leið mín síðan í Grein-
ingardeild Íslandsbanka þar sem ég 
starfaði í 5 ár. Ég staldraði svo stutt við 
á Sendiskrifstofu Evrópusambandsins 
á Íslandi áður en ég tók við núverandi 
starfi í ágúst sl. en ég starfa við fjárfesta-
tengsl og markaðsmál í Marel.
Hvers vegna valdir þú núverandi 
starfsvettvang?
Núverandi starfsvettvangur sameinar 
allt sem ég hef gert áður og er á mínu 
áhugasviði.
Hvað er skemmtilegast við það starf?
Fjölbreytt, lifandi, alþjóðlegt og frá-
bærir samstarfsfélagar
Ef þú værir ekki að vinna við það sem 
þú gerir, hvað gerðir þú þá?
Ég væri örugglega að gera eitthvað 
svipað
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Foreldrar mínir eru mínar helstu fyr-
irmyndir í lífinu
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð?
Bjóða bæjarbúum upp á betri þjónustu.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryf-
irvöld gera betur?
Það er leiðinlegt að sjá hvað leiksvæði 
víða um bæinn eru orðin gömul og 

þreytt. Það er klárlega komin tími til að 
fegra og uppfæra mörg svæði í bænum.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þegar maður er í góðum félagsskap 
fjölskyldu og vina
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Vera með skemmtilegu fólki og að 
stunda útivist og hreyfingu
Leiðinlegast?
Brjóta saman þvott
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða 
ekki í góðu skapi?
Fer út að hlaupa og þá er alveg öruggt 
að skapið batnar
En þegar þér leiðist?
Hringi í einhvern skemmtilegan eða 
fer á youtube og horfi á sketsa þar sem 
japanskar faldar myndavélar koma við 
sögu
Hvenær líður þér best?
Á ferðalagi með fjölskyldunni
Hvað er framundan hjá Auðbjörgu 
Ólafsdóttur?
Það er margt skemmtilegt framundan. 
Ég er að fara í húsaskipti til Barselóna í 
sumar og svo ætla ég að taka sumarið 
með trompi og vera dugleg að ferðast 
og gera skemmtilega hluti.
Lífsmottó:
Carpe diem!

Auðbjörg Ólafsdóttir á nokkur ár að baki í Hafnarfirðinum og væntanlega 
mörg framundan, því hún segir að þar líði fjölskyldunni vel. Auðbjörg 
er hámenntuð kona og víðförul. Hún er úr Flóanum, en maður hennar 
Óli Örn Eiríksson frá Flateyri. Saman eiga þau tvo stráka. Auðbjörg er 
stjórnmálafræðingur og alþjóðahagfræðingur. Hún hefur víða komið við, 
bæði hérlendis og erlendis, en starfar nú hjá Marel. Bróðir minn ljónshjarta 
er ein af hennar eftirlætis bókum, en hún tekur reglulega miklar lestrar-
skorpur auk þess að taka hlaupaskorpur daglega. Auðbjörg Ólafsdóttir er 
í yfirheyrslu að þessu sinni.
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Oddviti Framsóknarflokksins:

Bjarsýnn fyrir hönd framsóknar
„Ég tel að það sé vilji hjá bæjarbúum að gefa nýju fólki og nýjum hug-
myndum tækifæri,“ segir Ágúst Garðarsson oddviti Framsóknarflokksins, 
sem segist vera bjartsýnn fyrir hönd Framsóknarflokksins. Flokkurinn 
hefur mælst með upp undir tíu prósenta fylgi, en í síðustu kosningum hlaut 
flokkurinn um 6,6 prósent atkvæða og náði ekki inn manni.

Tímarnir breytast
Ágúst er fæddur og uppalinn í Hafnar-
firði, en hann á föðurætt að rekja til 
Ísafjarðar. Hann segist hafa verið 
fastagestur í Sjólastöðinni þegar hann 
var strákur, en þar vann pabbi hans sem 
verkstjóri. „Sú minning, þegar höfnin 
iðaði af lífi, er skemmtileg. Það var 
gaman að fá að upplifa þennan tíma 
þó svo að sjálfur hafi ég ekki verið ýkja 
gamall. Það er hálf leiðinlegt að sjá 
hvernig komið er fyrir sjávarþorpinu 
Hafnarfirði í dag. En svona er þetta, 
tímarnir breytast og þróast og ný tæki-
færi myndast,“ segir Ágúst. Hann er 
áhugamaður um boltaíþróttir, elda-
mennsku og golf, auk þess að verja tíma 
með fjölskyldunni, en hann á soninn 
Hafstein Þór, með konu sinni Áslaugu 
Maríu Jóhannsdóttur.

Hann er stúdent frá Flensborgar-
skóla, BA í stjórnmálafræði frá HÍ 
og stundar nú MPM nám í verk-
efnastjórnun við Háskólann í Reykjavík 
og segist líka vel. 

Aðspurður um áhrifavalda í lífi hans, 
þá nefnir hann annað fólk, foreldra 
sína sérstaklega, og það sem hann 
hefur tekið sér fyrir hendur fram að 
þessu. „Það hefur líka mótað mig og 
haft mikil áhrif á mig er að verða faðir. 
Það er engin rómantík eða ósannindi á 
bakvið það – heldur staðreynd. Að sjá 
barnið sitt vaxa og dafna er ólýsanleg 
tilfinning. Ég hef alltaf þótt nokkuð 
gömul sál, sem hlustar á gamalt íslenskt 
gæðapopp og horfi á 10 fréttir með 
popp og kók, en við það að vera faðir 
er ég viss um að ég hafi elst og þroskast 
um mörg ár. Þetta hlutverk er mér mik-
ilvægt, það allra mikilvægasta í lífinu 
og ég ætla að standa mig vel í því.“

Frjálslynd hugmyndafræði
En að pólitíkinni. Ágúst segist alltaf 
hafa haft mjög mikinn áhuga á þjóðfé-
lagsmálum almennt „og ég hef ákveðna 
sýn á samfélagið og hvernig ég sé það 
fyrir mér“, segir hann.

En hvernig myndir þú þá lýsa þínum 
grundvallarhugsjónum?

„Samvinna og jöfnuður er mín hug-
myndafræði. Sjálfur aðhyllist ég frjáls-
lynda hugmyndafræði og tel best að fá 

niðurstöðu með samvinnu ólíkra afla 
og hagsmuna. Slík samvinna þarf að 
byggjast á virðingu og heiðarleika. Með 
þessu getum við breytt rétt og byggt 
upp betra samfélag. Fólk og velferð þess 
þarf og á að vera í öndvegi þess samfé-
lags sem við ætlum að byggja upp hér 
í Hafnarfirði á næstu árum.“

Fjárhagsstaðan slæm
Aðspurður um þrjú brýnustu málin 
sem bæjarstjórn Hafnarfjarðar þarf að 
takast á við, segir hann erfitt að binda 
sig við aðeins þrennt.

„Fjármál, ferðamál, íþrótta- og 
tómstundamál, skólarnir, velfarðar-
mál, þjónusta, atvinnu- og skipulags-
mál eru allt mikilvægir málaflokkar. 
Fjárhagsstaða bæjarins er slæm. Það 
er engum blöðum um það að fletta. 
Það er auðvitað mál sem þarf að taka 
og bæjaryfirvöld hafa þegar hafið þá 
vinnu að einhverju leyti. Þeirri vinnu 
verður að halda áfram og ég er viss um 
að þeir sem koma til með að taka við 
stjórnun bæjarins muni leita allra ráða 
til þess að gera rekstur bæjarins eins 
hagkvæman og mögulegt er. Skuldir og 
skuldbindingar sem hlutfall af tekjum 
er um 201% í lok árs 2013 ef horft er 
á drög að ársreikningi,“ segir Ágúst.

Vill efla ferðaþjónustu
Hann segir framsóknarmenn jafnframt 
vilja auka þjónustu við bæjarbúa og 
segir mikið svigrúm til þess, sé tekið 
mið af þjónustukönnun Capacent, sem 
gerð var í nóvember. Þar hafi bærinn 
fengið falleinkunn á mikilvægum 
sviðum. „Atvinnu- og skipulagsmál 
í bænum er mikilvæg viðfangsefni. 
Við höfum einnig mótað mjög skýra 
sýn á Krýsuvíkursvæðið til framtíðar. 
Atvinnuleysi meðal yngri kynslóðar-
innar í Hafnarfirði er eitthvað sem þarf 
að bregðast við. Efla þarf ferðaþjón-
ustuna í bænum til muna og þar eru 
mikil tækifæri. Við höfum gríðarlegt 
magn af fallegum svæðum, flottum 
veitingahúsum og fjöldan allan af af-
þreyingu fyrir túrista. Þetta þarf að 
nýta mikið mun betur. Þar getum við 
nefnt sem dæmi: Helgafellið, Valaból, 
Hvarleyrarvatn, golfklúbbinn Keili, 

ýmsa afþreyingu og veitingastaði og 
margt margt fleira. Nú er stefnumót-
unarvinna í fullum gangi hjá mínum 
flokki og ætti sú vinna að klárast um 
miðjan apríl.“

Til lengri tíma nefnir Ágúst fjár-
hagsstöðu bæjarsins, menntakerfi, 
atvinnulíf, íþrótta- og tómstundastarf 
fyrir alla, góða þjónustu við bæjarbúa 
og gott velferðarkerfi

„Það er ómögulegt að gera upp á 
milli þessara mála. Eflaust væri hægt 
að telja upp miklu fleiri málaflokka 
sem eru mikilvægir og ekki síður mik-
ilvægari en þessir sem ég hef talið hér 
upp.“

Nýtt fólk
- Ertu bjartsýnn fyrir hönd Framsóknar-
flokksins í Hafnarfirði nú í vor?

„Já, ég get ekki sagt annað. Ég tel 
að það sé vilji hjá bæjarbúum að gefa 
nýju fólki og nýjum hugmyndum tæki-
færi. Ég tel að þegar talið verður upp 
úr kjörkössunum í vor muni málefnin 

og einstaklingarnir standa uppi. Ég 
verð þó að taka það fram að ég ber 
fulla virðingu fyrir frambjóðendum 
annarra flokka í bænum og fagna þeim 
fjölmörgu einstaklingum sem tilbúnir 
eru til þess að vinna fyrir bæjarfélagið 
og taka þátt í því verkefni að móta sam-
félagið næstu árin. Það er ekkert nema 
ánægjulegt – en sýnir jafnframt fram 
á ákveðna óánægju með stjórnun bæj-
arfélagsins undanfarin ár. Það verður 
bara að segjast eins og er.“

Áhrif ríkisstjórnarinnar
Ágúst segir erfitt að segja til um hvaða 
áhrif það hafi á gengi Framsóknar-
flokksins í Hafnarfirði í vor, að flokk-
urinn eigi sæti í ríkisstjórn.

„Ég geri mér ekki grein fyrir því 
hvernig þessi mál muni þróast á næstu 
vikum. Við hugsum fyrst og fremst um 
okkur og málefni Hafnarfjarðar. En 
það er auðvitað alltaf þannig að þegar 
flokkar setjast í ríkisstjórn þá getur það 
gerst að ákveðin óánægja með þeirra 

ákvarðanatökur blossi upp og það muni 
að einhverju leyti bitna á flokkunum í 
sveitarstjórnarmálum. Það er ósann-
gjarnt en að vissu leiti skiljanlegt. Eftir 
allt sem undan er gengið í okkar sam-
félagi tel ég mikla köllun eftir heiðar-
leika, rétt- og víðsýni. Það kristallast 
kannski í viðbrögðum þjóðarinnar við 
ESB málsmeðferðinni. Ég fagna því að 
einstaklingar noti þann lýðræðislega 
rétt sinn til að mótmæla og láti í sér 
heyra. Það er gríðarlega mikilvægt í 
lýðræðissamfélögum nútímans.“ Hann 
segist hins vegar vera hugsi yfir „hent-
ugleikapólitík“.

„Stjórnarandstaðan ætlar að nota 
sér þetta mál til hins ítrasta og hugsar 
sér gott til glóðarinnar í sveitarstjórn-
arkosningunum í vor. En ég spyr, hvar 
voru þessar sömu raddir árið 2009? 
Að hvetja fólk út á Austurvöll og hefja 
undirskriftarsöfnun vegna orða Stein-
gríms J. daginn fyrir kjördag? Í þætti á 
RÚV tók hann þá skýrt fram að hans 
flokkur myndi aldrei fara í viðræður 
við ESB. Ekkert gerðist. Hvar voru 
þessar sömu raddir í ICESAVE mál-
inu? Það mál átti að keyra í gegnum 
þingið án þess að ræða við þjóðina 
og ekki þótti það neitt tilkomumál á 
þeim tíma. Ég ætla ekki að réttlæta 
neitt, heldur er ég einungis að benda 
á hræsnina í þessu öllu saman. Það er 
að mínu mati gamaldags pólitík að 
ætla sér að keyra mál í gegn án þess 
að hafa nokkurt samráð við þjóðina í 
jafn stórum málum og þeim sem ég hef 
talið upp. Ég dreg ekkert undan og skil 
engan flokk eftir – þetta á við um alla.“

Vill að fólk sjái  
hið jákvæða
Hann segist jafnframt vonast til þess 
að fólk sjái „það jákvæða sem ríkis-
stjórnin hefur gert,“ og vísar til þess 
að frumvörp ríkisstjórnarinnar um 
leiðréttingu skulda séu komin fram. 
Hann segir einnig að nú lækki skattar 
hóflega og í skrefum. Fjölskyldan finni 
fyrir því, til að mynda hafi verð á bl-
eyjum lækkað umtalsvert og það muni 
um minna. „Kaupmáttur og hagvöxtur 
eru að aukast og atvinnuleysi er að 
minnka. Stjórnendur 400 stærstu 
fyrirtækja landsins eru jákvæðari og 
bjartsýnni en áður. Þetta er jákvæð 
þróun fyrir okkur öll og við þurfum að 
vera duglegri að auglýsa og kynna þá 
góðu hluti sem núverandi ríkisstjórn 
stendur fyrir.“

SveitarStjórnakoSningar 2014
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MatarSíða SvavarS

Tilbúið á einungis 2-3 mín .
Ferskt og fljótlegt!

Loksins kominn vínráðgjafi í ríkið í Hafnarfirði
Vínbúðin í Hafnarfirði flutti sig um set fyrir rúmri viku, úr verslunarmið-
stöðinni Firði þar sem hún var búin að vera í 20 ár, og upp á Helluhraun. 
Nýja búðin heitir Álfrún og er tæpir sex hundruð fermetrar. Hún er ein 
af þeim stærstu á landinu  og mun stærri en sú gamla. Við flutningana 
eykst vöruúrvalið verulega og er á pari við stærstu búðirnar sem fyrir eru.

Anngengur bjórkælir
Í nýju búðinni er bjórkælir sem hægt er 
að ganga beint inn í og það er til mik-
illa þæginda fyrir viðskiptavini. Mest 
seldu bjórtegundirnar eru á brettum 
sem starfsfólkið getur líka keyrt beint 
inn af lagernum. Ari Blöndal Eggerts-
son verslunarstjóri í Álfrúnu segir þetta 
mikilvægt fyrir starfsfólkið. „Vinnuað-
staðan er miklu betri í nýju búðinni. 
Nánast allt sem við seljum er þungt 
og það getur oft verið púl að fylla á 

hillurnar.Þess vegna fögnum við betri 
vinnuaðstöðu.“

Úrvalið rúmlega tvöfaldast
Vöruúrvalið í Álfrúnu er líka miklu 
betra en það var í Firði. „Við vorum 
með um 800 vörunúmer en núna eru 
þau á milli 1.600 og 1.700,“ segir Ari. 
Þetta þýðir að af 49 vínbúðum Átvr er 
vöruúrvalið líklega meira í tveimur, í 
Kringunni og Heiðrúnu, þar sem finna 
má um 2.000 vörunúmer. Margt af því 

eru hins vegar nýjar tegundir sem er 
verið að prófa, svo í raun má segja 
að Álfrún sé á pari við þessar búðir. Í 
minnstu vínbúðum eru hins vegar ekki 
nema um 100 vörunúmer.

Viðskiptavinirninr kátir
Nokkur styrr hefur staðið umþennan 
flutning á ríkinu, enda ljóst að um-
ferð um verslunarmiðstöðina Fjörð 
minnkar verulega í kjölfarið, sem 
kemur sér augljóslega illa fyrir versl-
unareigendur þar. Ari segist hins vegar 
ekki finna fyrir neinum pirringi hjá 
viðskiptavinunum. „Aðkoman er auð-
veldari og það er strax miklu meira 
að gera en var í Firði,“ segir hann. En 
söluaukningin helst líka í hendur við 



Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

4 400 400
4 400 600
4 400 630
4 400 573

Steypustöðin óskar Hildi og Rúnu 
til hamingju með bekkinn Klett

Klettur er steinsteyptur útibekkur sem  hentar 
vel í almenningsrými og einkagarða

Útibekkur sem hentar vel í 
almenningsrými og einkagarða 

Grapevine, í samstarfi við Hönnunarmiðstöð og  dómnefnd sem 
 skipuð er aðilum frá Listaháskóla  Íslands, Hönnunarmiðstöð, 
verslunar eigendum í Reykjavík og  fleirum, veitti Rúnu Thors 
vöruhönnuði og Hildi Steinþórsdóttur arkitekt viðurkenninguna 
Award of Excellence fyrir hönnun Kletts.

• Bekkur með tvær setstöður
• Styrkur, ending og falleg hönnun
• Klettur er til í þremur steypulitum
• Hægt er að fá Klett sérmerktan sveitarfélagi
• Íslensk hönnun

Runner Up
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svavar@islenskurmatur.is

jákvætt viðhorf. „Viðbrögð viðskipta-
vinanna hafa líka verið mjög jákvæð. 
Við höfum ekki heyrt í neinum sem 
ekki er ánægður með nýju búðina.“ 
Hann segir starfsfólkið að sama skapi 
ánægt. „Okkur líður öllum mjög vel 
og enginn vill fara til baka.“

Fyrsti vínráðgjafinn  
í Hafnarfirði
Betri aðstaða fyrir starfsfólk, nýr 
bjórkælir og fleiri tegundir eru ekki 
einu kostirnir við nýju búðina. Nú er 
komin aðstaða til að bæta þjónustna 
enn frekar með því að hafa alltaf sér-
menntaðan vínráðgjafa á vaktinni. 
Þetta er í fyrsta skipti sem slíkur ráð-
gjafi er til staðar í Hafnarfirði. Sá sem 
gegnir því hlutverki í Álfrúnu heitir 

Atli Örn Gunnarsson og er aðstoðar-
verslunarstjóri.

Sérvalið af meistara  
höndum
Hjá Átvr starfar nú á annan tug vín-
ráðgjafa sem flestir hafa prófgráðu 
frá Wine and Spirit Education Trust 
(WSET) í Bretlandi. Atli Örn er einn 
þeirra sem lokið hafa þessu prófi. 
Hann mun bera hitann og þungann 
af því að hjálpa fólki við að velja réttu 
vínin en annar mun hlaupa í skarðið 
þegar hann er í fríi. Stefnt er að því að 
framvegis verði alltaf vínráðgjafi í Álf-
rúnu. Matarblaðamaður fagnar þessum 
metnaði og í framtíðinni verður rauð-
vín með hamborgaranum – sérvalið 
samkvæmt ráðleggingum Atla Arnar. 

atli Örn Gunnarsson hefur lokið prófi sem vínráðgjafi.

„Öllum líður vel og enginn vill fara til baka,“ segir ari Blöndal Eggertsson, 
verslunarstjóri.

Elísa Berglind Ægisdóttir starfar í nýju versluninni.



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

Nýtt -  rafmagns lyftistólar  

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

Rafmagns lyftistólar með skemmal 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!
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Þingsályktun um leikskóla strax og fæðingarorlofi lýkur:

Bæjarstjóra finnst eðlilegt að brúa 
bilið en spyr um fjármagn
„Mér finnst að það sé eðlilegt að 
brúa bilið, en spurningin er um 
fjármagn til þess,“ segir Guðrún 
Ágústa Guðmundsdóttir, bæjarstjóri 
og bæjarfulltrúi Vinstri grænna.

Þingsályktunartillaga frá þingflokki 
VG um að gerð verði áætlun um 
hvernig sveitarfélög standi að því að 
bjóða börnum pláss á leikskóla strax 
og fæðingarorlofi lýkur var samþykkt 
á Alþingi skömmu fyrir jól. „Miðað 
verði við að þegar fæðingarorlofið 
hefur verið lengt í 12 mánuði árið 2016 
verði sveitarfélög um landið reiðubúin 
að veita þjónustuna,“ segir í tillögunni.

Vill ekki skikka  
sveitarfélögin til að  
veita þjónustuna
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarráðsfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins og oddviti sjálf-
stæðismanna, segir það góðra gjalda 
vert að stefna að því að börn komist 
inn á leikskóla um tólf mánaða aldur. 
„En ég er ekki hlynnt því að sveitar-
félögin verði skikkuð til þess.“ Fæst 
þeirra geti staðið undir slíkri þjónustu. 
Í Hafnarfirði séu nú þegar í boði úrræði 
fyrir yngstu börnin. Einnig starfi einka-
reknir ungbarnaleikskólar með stuðn-
ingi frá bænum auk dagforeldrakerfis 
„sem reynst hefur vel.“ Rósa segist telja 
að Hafnarfjörður eigi „fullt í fangi með 
að viðhalda og hlúa að þeirri þjónustu 
sem nú þegar er í boði og er mikilvægt 
að forgangsraða fjármunum sveitar-
félagsins með hagsmuni sem flestra 
íbúa í huga.“

Mikilvægt að marka skýra stefnu
Gunnar Axel Axelsson, bæjarráðs-

fulltrúi Samfylkingarinnar, segir að 
Hafnfirðingar hafi verið leiðandi í 
þessari umræðu og á sínum tíma 
hafi verið sett skýr markmið um að 
brúa bilið milli fæðingarorlofs og 
leikskóla. Hrunið hafi hins vegar sett 
strik í reikninginn. „Við höfum lagt 
allt kapp á að halda uppi sama þjón-
unstustigi og áður og færa okkur hægt 
i áttina að því að yngri börn geti notið 
leikskólagöngu,“ segir Gunnar Axel 

og vísar til ákvörðuna fræðsluráðs frá 
í haust um að öll börn fái leikskólapláss 
frá 18 mánaða aldri.

Hann segist almennt taka undir 
þingályktunartillögu Vinstri grænna 
að efninu til. Brýnt sé „að marka skýra 
stefnu um heildstæða þjónustu við 
börn og foreldra, með lengingu læð-
ingarorlofs úr 9 mánuðum í 12 mánuði 
en jafnframt og ekki síður um þá þjón-
ustu sem á að standa foreldrum til boða 
eftir að fæðingarorlofi lýkur. 

Leikskólinn sjálfsögð 
grunnþjónusta
Vinstri græn segja í greinargerð með 
þingsályktunartillögunni að þau leggi 
áherslu á mikilvægi leikskólastigsins. 
Það eigi að vera gjaldfrjálst og vera 
skilgreint sem grunþjónusta sem íbúar 
njóti óháð búsetu.

Gunnar Axel segist taka undir þetta. 
„Um leið þarf að sjálfsögðu að tryggja 
sveitarfélögunum tekjustofna í sam-
ræmi við það. Það er bara eitthvað sem 
er orðið löngu tímabært að gera og í 
reynd orðið mjög knýjandi. “



Hollar vörur úr náttúrunni 
Íslensk framleiðsla

H-Berg efh | S. 565-6500 | hberg@hberg.is | hberg.is

NÝTT!

FRÁ HUGMYND 
TIL VIÐTAKANDA
Við getum aðstoðað þig alla leið

U M H V E R F I S V O T T A Ð  
F Y R I R T Æ K I

Á þeim aldar�órðungi sem liðinn er frá stofnun Umslags ehf. hefur 
fyrirtækið markað sér sérstöðu í prentun, pökkun og dreifingu gagna 
fyrir fyrirtæki og stofnanir. Við hrindum óskum viðskiptavina okkar í 
framkvæmd og þjónustum þá alla leið, allt frá því að hugmyndin kviknar 
og þar til hún er orðin að veruleika í höndum viðtakanda.

Umslag hefur alla tíð lagt ríka áherslu á umhverfismál og við erum því 
stolt af því að vera Svansvottað fyrirtæki.

ÖRYGGI ÁRITUN PRENTBOX

PRENTUNHÖNNUN PÖKKUN

Kíktu á okkur á 
facebook.com/umslag
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„Mögulegt að lifa af tónlistinni en erfiðara að lifa án hennar“
Hafnfirðingurinn Kristján Tryggvi Martinsson er að gera frábæra hluti 
í djasstónlist, og hlaut á dögunum þrenn verðlaun í flokki djass og blús 
á Íslensku tónlistarverðlaununum. Verðlaunin voru fyrir tónverk ársins, 
tónhöfund ársins og plötu ársins - Meatball Evening - með K tríó, en Kristján 
starfrækir hljómsveitina, sem hann stofnaði í ársbyrjun 2008. Svanur Már 
Snorrason ræddi við Kristján.

„Ég er fæddur í London árið 1986 og 
fluttist til Hafnarfjarðar þegar ég var 

eins árs gamall,“ segir Kristján spurður 
um uppruna sinn, og bætir við: „Ég bjó 

á Hringbraut til fimm ára aldurs, og 
fluttist svo í Setbergið; stundaði nám 
í Setbergsskóla og svo í Flensborgar-
skóla. Þar var gott að vera og félagslífið 
var frábært. Úr Hafnarfirðinum fór ég 
svo til Amsterdam í framhaldsnám í 
tónlist, fyrir um sex árum síðan.“

Úr bílskúrssveitum í FÍH
Kristján segir að hann hafi aldrei tekið 
ákvörðun um að leggja tónlistina fyrir 
sig, en óhætt er að segja að hann sé 
fjölhæfur. „Ég byrjaði í píanótímum í 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar, átta ára 
gamall, og nokkrum árum síðar bætt-
ist þverflautan við. Þegar unglingsárin 
nálguðust bætti ég svo þriðja hljóð-
færinu við og fór að spila á rafbassa 
í nokkrum bílskúrshljómsveitum, til 
dæmis Climax Hysteria - með Jóni 
Jónssyni og fleirum góðum - Lodix og 
rappsveitinni Diplomatics. Ég held ég 
hafi bara aldrei tekið ákvörðun um að 
verða tónlistarmaður, það bara þróaðist 
í þá áttina, og svo var ekki aftur snúið.“
- Hvað varð til þess að þú lagðir fyrir 
þig píanóið og djassinn?

„Píanó-djass hefur alla tíð heillað 
mig, og frá og með tólf ára aldri lærði 
ég djass hjá Carli Möller í Tónlistar-
skóa Hafnarfjarðar. Það var svo loka-
hnykkurinn í ferlinu þegar Helgi Eg-
ilsson, vinur minn úr norðurbænum, 
hringdi í mig og stakk upp á því að 

við sæktum saman um í Tónlistarskóla 
FÍH í Reykjavík. Á þeim tíma spilaði ég 
mikið á bassa og þess vegna lá beinast 
við fyrir mig að sækja um á bassa, en 
þar sem Helgi er bassaleikari sannfærði 

hann mig um að sækja frekar um á 
píanó svo við gætum spilað saman. Ég 
hef ekki enn séð eftir því.“
- Hverjir eru þínir helstu áhrifavaldar?

„Það eru þeir Fats Waller og Glenn 
Gould, þeir eru svo eftirminnilegir og 
voru samkvæmir sjálfum sér frá a til ö.“

Mikið á flakki
Það er hellingur að gera hjá Krist-
jáni, hann er á fullu í námi sínu í 
Amsterdam, og þá spilar hann mjög 
mikið.

„Núna er ég að ljúka EUJAM 
mastersnámi mínu með áherslu á 
jazz píanó og tónsmíðar. Námið 
krefst þess að maður sé á miklu flakki. 
Fyrsta önnin var hér í Amsterdam, 
önnur önnin í Berlín, þriðja önnin 
í París og fjórða önnin, sem lýkur í 
júní, er í Amsterdam. Því miður er 
ekkert skipulagt með K tríóinu á Ís-
landi í bráð, en fyrstu vikuna í maí 
fer hljómsveitin í vikutúr til Lettlands, 
og fyrstu vikunna í júní spilum við í 
Amsterdam. Hér í Amsterdam spila 
ég einnig í mörgum öðrum hljóm-
sveitum. Secret Swing Society er ein 
þeirra sem er í miklu uppáhaldi hjá 
mér, en þar spila ég á harmoniku, og 
hljómsveitin mun halda tónleika á Ís-
landi í ágúst.“ 

Erfitt að lifa án tónlistar
- Skipta tilnefningar og verðlaun miklu 
máli fyrir tónlistarmenn?

„Óbeint skipta tilnefningar máli. 
Annars vegar til að fá staðfestingu á því 
að maður sé að skapa tónlist sem fólki 
líkar og hins vegar að koma manni á 
framfæri.“
Hvernig gengur að lifa af tónlistinni?

„Það er nú misjafnt eins og 
mánuðirnir eru margir. Ég held að það 
sé alveg mögulegt að lifa af tónlistinni 
en erfiðara að lifa án hennar.“

Félag eldri borgara 
í Garðabæ

Félag eldri borgara 
á Álftanesi

MARKMIÐ ÞINGSINS ERU AÐ LEITA 
SVARA VIÐ ÞVÍ:

• hvaða væntingar þeir hafa sem komast á efri 
 árin á næstu árum og áratugum

• hvernig stuðla megi að farsælum efri árum 
 íbúa í Garðabæ í nútíð og framtíð  

Niðurstöður þingsins verða afhentar Garðabæ sem 
innlegg í stefnumótunarvinnu í málaflokknum.

UNNIÐ VERÐUR MEÐ 
ÞJÓÐFUNDARFYRIRKOMULAGI

BOÐIÐ VERÐUR UPP Á VEITINGAR 

Framtíðarþing um farsæl efri ár í Garðabæ verður 
haldið í Sjálandsskóla þriðjudaginn 8. apríl kl. 17-20

ÞÁTTTAKENDUR ÓSKAST

Óskað er eftir þátttakendum úr eftirfarandi 
aldurshópum:

 • 75 ára og eldri

 • 55-75 ára

 • 55 ára og yngri

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á netfangið 
gardabaer@gardabaer.is eða í síma 525 8500 
eigi síðar en 3. apríl nk. Taka þarf fram nafn, 
kennitölu, netfang  og símanúmer.

Þátttaka er öllum heimil en fjöldi þátttakenda er takmarkaður
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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




